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Kairon kattoja Bab Zuwaylasta kuvattuna. Kuvan vasemmassa alalaidassa näkyy basaarikatu, 
jota seuraamalla pääsee Khan El Khalilille. I lmoittauduin syksyllä �0�0 

Henna Malisen suunnittele-
malle matkalle Siwan kei-

taalle. Tunisiassa joulukuussa �0�0 
alkanut kansannousu johti tammi-
kuussa Jasmiinivallankumoukseen 
ja vallan vaihtumiseen. Tunisian ta-
pahtumat rohkaisivat ihmisiä myös 
muissa arabimaissa, mm. Egyptis-
sä, Algeriassa, Jemenissä, Jordani-
assa, Libyassa ja Syyriassa. Egyp-
tissä kansannousua seurasi nopea 
vallanvaihto, kun �8 päivää kestä-
neiden mielenosoitusten jälkeen ��. 
helmikuuta maan presidentti Hosni 
Mubarak erosi virastaan. Arabike-
vään tapahtumat laittoivat matka-
suunnitelmat jäihin. 

Teksti ja kuvat: Minna Koskinen

Siwa jäi vielä 
haaveeksi

osa 1

Ostosrutiiniin kuuluu ensin istuutua hetkeksi nauttimaan tarjoiltavia virvokkeita, 
joita tässä odotellaan Mahmoud Abd El Ghaffarin myymälässä.
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Rauhanomainen kehitys Egyptissä johti kuitenkin siihen, että ne lähtivät uudelleen 
käyntiin loppukeväästä. Sain myös Arja Saarikosken houkutelluksi matkaseurakseni. 
Matkan pääkohde piti olla Siwan keidas Egyptin länsiaavikolla, jonka lisäksi muuta-
ma päivä vietettäisiin sekä Kairossa että Aleksandriassa. Matka- ja retkisuunnitelmat 
olivat jo hyvin pitkällä, kun syyskuussa noin kuukausi ennen matkaa saimme tiedon, 
että egyptiläinen matkanjärjestäjä ei vallitsevan epävakaan tilanteen takia halua ot-
taa riskiä viedä meidät Siwaan. Pettymys oli suuri, mutta päätimme ottaa matkasta 
kaiken irti, vaikka Kairossa ja Aleksandriassa olimme ennenkin käyneet. Matkalle 
meitä lähti Hennan lisäksi kymmenen naista ympäri Suomen. Lokakuun viimeiset 
kymmenen päivää kuluivat ohjelmantäyteisesti Egyptissä.

Basaareita ja pukujentekijöitä

Lauantai, ensimmäinen kokonainen matkapäivämme sisälsi nähtävyyksiä ja ostok-
sia. Khan El Khalilin basaarialueella kävimme Mahmoud Abd El Ghaffarin neli-
kerroksisessa Al Wikalah–tanssitarvikemyymälässä. Omaa kukkaroani kevensivät 
useampi pari erivärisiä tanssitossuja ja beduiinien ristipistokoristeinen iso hartia-
huivi. Muiden kasseihin pakattiin tanssihuiveja, shamadan-kynttiläkruunuja, le-
veitä puolihameita mustalaistanssiin ja useampi lantiovyö kolikoilla ja ilman. Mi-
ten niihinkin aina keksitään uusia kuoseja ja koristeita? Vaikka ei aikoisikaan os-
taa mitään, tämä Mahmoud Abd El Ghaffarin myymälä on sinänsä nähtävyys, jossa 
kannattaa käydä.

Uusi ostohysteriaa matkaseurueessamme aiheuttanut paikka Khalililla oli helmi-
myymälä, johon Outi Boman meidät opasti. Pieni tila oli ahdettu täyteen helmi- ja 
paljettipusseja lattiasta kattoon, josta myös roikkui helmiketjuja.

Khalililta siirryimme madame Hanan Mahmoudin luo. Vaikka olimme käyneet hä-
nen ateljeemyymälässään jo edellisellä matkalla, on valmiiden tanssipukujen, galabei-
jojen ja tanssivöiden runsauden näkeminen aina hämmästyttävää. Isohkon huoneen 
lattialle kipataan säkeistä röykkiöittäin vöitä ja galabeijoja, joiden seasta täytyy yrittää 
kaivaa mieleisensä. Tällä kertaa uutuutena viehätti kuraläpäksi ristimämme pieni sivu-
liehukkeellinen hamonen, jota voi käyttää lantiovyönä. Niitä on toki ollut jo Suomes-
sakin, mutta Kairossa huomasi niiden lyöneen itsensä toden teolla läpi, sillä niitä oli 
tarjolla kaikilla tarvikemyyjillä ja puvuntekijöillä. 

Metro vei meidät seuraavaksi Abdou Abd El Ghaffarille, jolta Arjan kanssa ai-
kanaan ostimme saidimekot ensimmäisellä Egyptin-matkallamme. Täältä kaksi po-
rukkamme jäsentä löysi puvut itselleen. Ne kaipasivat kuitenkin vähän korjausta, 
joten jakauduimme kolmeen pikkuautoon ja suuntasimme kaikki näiden pukujen 
tekijän Nabilin luo. Perillä meitä odottivat jälleen pukujen runsaus ja väriloisto. 
Nabilin tyyliin kuuluu hyvin runsas, suureellinenkin koristelu, jossa pääosassa ovat 
isot, kirkkaat tekotimantit ja strassinauhat sekä rohkea eri kuosien ja värien yhdistely. 

Kirsi vehmer löysi ihanan valko-lilan puvun 
Abdou Abd El Ghaffarilta.

Sinikka lintinen ja Kirsi vehmer 
nabilin pukurunsauden ympäröiminä.

nabilille tyypillistä runsasta koristelua.

Arja ja valinnan vaikeus: helmien runsautta 
Khan El Khalililla.

Auranen (oik.) ja muut Hananin galabeija-
kasojen äärellä.
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Kikan ja Marjutin pukuja entrattaessa ja Hennan hieroessa kauppaa Suomeen 
myyntiin tulevista puvuista me muut tutkimme rekkimetreittäin erilaisia puku-
ja ja pinoittain valokuvia pukumalleista, joista osassa oli mitä ällistyttävämpiä 
koristekuvioita ja ”timankeja” hyvinkin kriittisissä paikoissa. Väsymyshysteriaa 
onneksi poistivat meille lähipikaruokalasta haetut kosheriannokset sekä lahjaksi 
saamamme käsikorut. Iltamyöhän otollisena hetkenä meille esiteltiin vielä pal-
jettikankaalla koristeltuja khaleegimekkoja, joista kolme lähti Suomeen ja kaksi 
niistä Sastamalaan, joista toinen minulle. Puoliltaöin hotellilla totesimme, että 
kovakuntoinen porukka on matkassa, sillä takana oli neljätoistatuntinen päivä 
nähtävyyksissä, basaarialueella ja puvuntekijöillä. 

Torstaina Outi Boman vei meidät toisen, ainakin itselleni, uuden puvuntekijän, 
Mamdouh Morisen, luo. Morisella on myös oma tyylinsä. Hänkin käyttää runsaasti 
isoja koriste-elementtejä, mutta ehkä vähän enemmän minun makuuni sopivasti kuin 
Nabil. Seitsemän matkapäivää oli kuitenkin tehnyt tehtävänsä: pukua ei ostanut ku-
kaan, vain Henna myyntiin lantiovöitä ja pari muuta itselleen vyön. Tähän mennes-
sä porukkamme keskinäiseksi vitsiksi oli jo muodostunut ostoksiaan esitelleelle teh-
ty kysymys, paljonko painoi eikä suinkaan paljonko maksoi; sen verran oli jo ehditty 
ostoksilla ahkeroida, että epäilys matkalaukun kantokyvystä oli herännyt. 

Jos tanssipuvun sijaan haluaa löytää itselleen galabeijan, kannattaa suunna-
ta Kerdasan galabeijakadulle. Vaikka galabeijoja löytyy Khalililtakin, niin Ker-
dasassa tarjonta on aivan eri mittakaavassa ja kaupat ovat kätevästi vieri vie-
ressä. Kaikki mahdolliset värit, kuosit, helman leveydet ja pituudet sekä koris-
tekuviot löytyvät täältä. Kerdasa olikin meille uusi paikka, jossa pysähdyimme 
Sakkaran suunnalta retkeltä tullessamme.

Tanssitunnit

Matkaamme mahtui onneksi myös kolme tanssituntia. Yasmina of Cairon luo-
na sunnuntain retkipäivän päätteeksi saimme harvinaista herkkua: paremmin pu-
vuntekijänä tunnettu Eman Zaki suostuu silloin tällöin myös opettamaan tanssia. 
Hänhän on entinen ammattitanssija. Tunti oli erittäin nautittava. Emanin ohja-
uksessa pääsimme tutustumaan Samia Gamalin tyyliin, mustavalkoisten eloku-
vien klassikkolinjalla. Tärkeintä tunnissa oli tunnelmointi, hieno musiikin käsit-
tely yhdistettynä liikkeisiin ja Samia Gamalille tyypilliseen liikekieleen, käsien 
käyttöön ja olemukseen, jolla vangita yleisö. Teimme koreografian mutta Eman 
opetti meille myös liikesarjoja. Emanin tanssityylissä minua viehätti tanssin vai-
vattomuus, eläminen tanssissa joka solulla ja syventyminen musiikin ilmaisuun 
ja siitä sekä tanssimisesta nauttimiseen.  

Tanssitunnin jälkeen Yasmina näytti meille videopätkiä eri tanssijoista vuosi-
kymmenien ajalta, �900-luvun alusta nykypäivään. Videot havainnollistivat hienos-
ti, miten itämaisen tanssin tyylit ja liikekieli ovat muuttuneet ja kuinka tanssijat ovat 
tuoneet lajiin aina jotain omaa. Keskustelimme tanssin kehityksestä ja miltä eri tans-
sijat eri vuosikymmeninä ovat näyttäneet ja mikä tanssin asema on yhteiskunnassa 
ollut. Ainutlaatuisen lisän keskusteluun toi Eman Zaki, jolla on pitkä omakohtainen 
kokemus tanssin kehityksestä johtuen hänen omasta tanssiurastaan sekä siitä, että 
myös hänen äitinsä on ollut tanssija. 

Galabeijakaupan näyteikkuna 
Kerdasassa.

Tälle Arjan kokeilemalle Morisen puvulle 
annoimme nimen  hedelmäpommi.

Etualalla Eman Zaki. 
Kuva: Henna Malinen
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Bändi seuraa tanssijaa ja soittaa hänen mukaansa. Jokaista soitinta 
tanssija tulkitsee erityylisin liikkein, tässä vuorossa haitari.

Kanounin soittaja Zein kertoi soittimestaan Outi Bomanin tulkatessa. Outi Boman puhuu erittäin hyvin arabiaa, mutta välillä hän pyysi 
lisätulkiksi miehensä Mohamed El-Saifyn. Kuvassa Outi, Ramadan, 
Ahmed, Zein, Henna ja Mohamed.

Haitaristi Ramadan ja nay-huilisti Ahmed tunnelmoivat.

Torstaina oli vuorossa musiikki- ja tanssi-iltapäivä Outi Bo-
manin kotona. Outin lisäksi meitä opasti neljä muusikkoa, joi-
den soittimiin tutustuimme niin kyselemällä niistä muusikoilta 
kuin tanssimalla niiden tahtiin Outin antamien vinkkien avulla. 
Saimme kuulla myös musiikkikoulutuksesta Egyptissä. Kak-
si muusikoista – tablisti Yahya Goma ja haitaristi Ramadan – 
soittaa Outin bändissä ja kaksi muuta – kanounin ja nay-huilun 
soittajat – oli varta vasten paikalla meidän opiksemme ja ilok-
semme. Livebändin kanssa on aina hieno tanssia, mutta sitä tar-
vitsisi tehdä enemmän, että siihen osaisi ja uskaltaisi heittäytyä 
rohkeammin. Outi kertoi omasta kehityksestään tanssijana ja 
siitä, miten Egyptissä tanssiminen on muuttanut hänen tanssi-
tapaansa ja –tyyliään. Egyptiläisen tanssijan keskipiste on pal-
jon alempana kuin mihin me olemme sen tottuneet mieltämään. 
Vitsinä ilmaan heitettiinkin, millaisia mahtaisivat olla ihmisten 
reaktiot, jos alkaisimme puhua munasarjatanssista, kun vuosia 
on pyritty pääsemään eroon napa- ja vatsatanssinimityksistä. 
Meidänkin munasarjavatsanseutumme joutui töihin Outin oh-
jauksessa, ja jotain pientä liikettä oli havaittavissa, joten meil-
täkin ne pienet sisäiset lihakset löytyvät. 

Näiden kahden kaikille järjestetyn tanssitunnin lisäksi halu-
simme päästä vielä kansantanssitunnille. Käytimme apuna Yas-
minaa ja perjantaina meistä viisi tanssi jälleen hänen tanssisa-
lissaan. Yasmina oli järjestänyt meille opettajaksi Fifi Saeedin, 
joka on vieraillut mm. Tukholmassa. Fifi opetti meille fellahi-
tanssin. Hän oli miellyttävä opettajatuttavuus: ystävällinen, 
tarkka, kaikki huomioon ottava ja rautaisen tekniikan omaa-
va. Opimme hauskan fellahin, johon opettaja antoi myös joi-
tain sovitusvariaatioita.

Toinen osa syyskuun numerossa

Fifi Saeed ja Kirsi Vehmer fellahin vauhdissa, lempi Hakkarainen 
(oik.) seuraa tarkkana helman ja katsesuunnan käyttöä.


