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الشــعوب األفريقيــة هــي أول شــعوب العــامل معرفــة بفنــون الرقــص واملوســيقى، 
وهــى مــن أصــدق اجلماعــات اإلنســانية تعبــرياً عــن بيئتهــا الفنيــة الســيما فــن 

ــات  ــد، يف حمــاكاة احليوان ــرع يف عصــر الصي ــى أن األفريقــي ب الرقــص، حت
الــيت كان يصطادهــا يف الغابــة وتقليــد حركاتهــا، ولعــل أقــدم مــا وصل إلينا 
مــن أشــكال الرقــص األفريقــي املــدون، تلــك الرقصة اليت وجــدت على لوحة 
منحوتــة علــى إحــدى صخــور جنــوب أفريقيا وقلدها الرســام )جورج ســتاو( 
وعرضهــا عــام 1867 وفيهــا نــرى رجــال يرقــص وهــو ممســك بعصــا رفيعــة 
طويلــة وخلفــه مخســة مــن الرجــال يقلدونــه يف حركاتــه رافعــني أرجلهم 
اليمنى، وأيديهم قليال إىل األمام مثله، بينما يوجد أسفل الصورة حيوان 

يرمــز إىل الغــزال الــذي يعــرب عــن مصــدر احلركــة الراقصــة.
وتعتــرب اجلماعيــة مســة أصيلــة مــن مســات الرقــص األفريقــي، فالنــاس 

يف إفريقيــا كلهــم يرقصــون، األطفــال والصبيــة والشــباب والشــيوخ، رجــااًل 
ونســاًء، فالرقــص اجلماعــي ليــس للرتفيــه بــل هــي وســيلة للتعليــم وفرصــة 

لعرض العادات والتقاليد القبلية وللتحاور بني الناس يف إطار ساحة الرقص، 

الرقص صوت الحياة فى أفريقيا
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ــص يف  ــة للرق ــة االجتماعي ــن الوظيف ــث تتضم حي
ثقافــة القبيلــة األفريقيــة تعزيــز أدوار األطفــال يف 
اجملتمــع برقصــات احتفاليــة متثــل طقــوس العبــور 
مبناســبة بلوغ ســن الرشــد ســواء للشــباب والفتيات، 
وهــي حــركات إلظهــار قدرتهــم علــى التحمــل مــن 
خــالل رقصــات نشــطة للغايــة للحكــم علــى الصحة 
البدنيــة، وإعطــاء الثقــة للراقصــني الذيــن يــؤدون 
أمــام اجلميــع لتعــرتف بهم القبيلة كرجال ونســاء 
بالغــني ممــا يبــين شــعورهم بالفخر ويعزز وجودهم 
يف اجلماعة، فالغاية األساسية من الرقص أن يكون 
وسيلة للتذكري بأن كل واحد جزء من اجلماعة .

وإذا متعنــا يف تاريــخ أفريقيــا وثقافتهــا ســنجد 
بالرقــص  اهتمــت  األفريقيــة  القبائــل  معظــم  أن 
هامــة،  اتصــال  وســيلة  باعتبارهمــا  واحلركــة 
اليوميــة  احليــاة  مــن  جــزء  لديهــم  فاملوســيقى 
تســتخدم لنقــل األخبــار وللتعليــم، لروايــة قصــة 
أو ألغــراض دينيــة، والرقصــات ختتلــف تعابريهــا 
علــى حســب انتمــاء االنســان األفريقــى، فالســينغال 
ُتعــرف برقصــة "الصبار" وســاحل العــاج بـ"الزاوولي" 
وبوركينافاســو بـ"ليواغا" ومالي بـ"الســونو" والكنغو 
بـ"الزوبــو"، كمــا ُيعــد إقليــم غــرب أفريقيــا األغنــى 
بالتنــوع يف جمــال الرقــص واملوســيقى التقليديــة 
"داالبانــي"  التضحيــة  رقصــة  مثــل  برقصــات 
ورقصــة اخلصوبــة "أواجناالدوجــو" ورقصة الصيد 
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الفضيلــة وهــي مجيعهــا  "ياموســوكرو" ورقصــة 
رقصــات غنيــة بالتعبــريات الرمزيــة، يســتخدم فيهــا 
الراقصــون األقنعــة واألزيــاء وتعتمــد أحيانــا علــى 
اجلســم،  حبــركات  والرســم  الصامــت  التمثيــل 
وهناك ايضًا رقص سيجا )Sega( وهو رقص شعيب 
حملــي حمبــوب جــدا لدى أبناء القوميات املتعددة يف 
موريشــيوس وال ســيما قوميــة "كريولــي" وتعتــربه 



موريشــيوس حتفــة مثينــة يف ثقافتهــا التقليديــة 
الرئيسية وفنًا ال ُيستغنى عنه يف التبادالت الثقافية 
مــع الــدول األخــرى، وينتشــر هــذا الرقــص أيضــا يف 
جــزر دول منطقــة احمليــط اهلنــدي مثــل مدغشــقر 

وريونيــون وسيشــيل وجــزر القمــر وغريهــا. 
أمــا قبيلــة "ودايــيب" يف النيجــر فنجــد فيهــا رقصة 
املغازلــة وهــي طقــوس ســنوية ومنافســة تــرى فيهــا 
الشــباب يرتــدون مالبــس أنيقــة مــع جتميــل الوجــه 
التقليــدي ويتجمعــون يف صفــوف للرقــص والغنــاء 
واهلدف هو لفت انتباه الفتيات الشابات، ويف إثيوبيا 
ليــس علــى الراقــص أن يكــون متمكنــًا مــن فنــون 
الرقص، بل عليه ان حيمل احلد األدنى من الشــعور 
باالنتمــاء للجماعــة ولديــه إرتبــاط وثيــق بأرضــه 
وحيمــل الرغبــة يف اإلنصهــار بــني جمموعتــه علــى 
أنغــام وخطــوات تعــرب عــن ثقافته وتعكــس ما بداخله 
ــى اإلرجتــال  ــم عل ــري مــن الرقصــات قائ فجــزء كب

والعفويــة وهــذا مــا يعتــربه املختصــني يف الفنــون 
اإلفريقيــة أمســى قيــم اإلنســانية.

ومــن بــني كل التقاليــد القبليــة، ميكــن القول إن 
رقصــة الشــفاء لقبائــل "ســان" هــى األكثــر ســحراً يف 
جنــوب إفريقيــا وناميبيــا وبوتســوانا وأجنــوال، حيــث 
يعتــربون الرقــص قــوة مقدســة، فيتجمــع اجملتمــع 
القبلي بأكمله حول نريان مشتعلة لعدة ساعات أو 
حتى ليلة كاملة يقودها املعاجلون والشيوخ الذين 
ــون  ــار وهــم يهتفــون حتــى يصل يرقصــون حــول الن
حلالــة تشــبه الغيبوبــة، ويف هــذه احلالــة يتم منحهم 
حســب االعتقــاد إمكانيــة الوصــول إىل عــامل الــروح 
)وغالًبــا مــا يكونــون قادريــن علــى الســري فــوق النــار( 
وال يقــوم املعاجلــون بهــذا فقــط لعــالج األمــراض 
اجلسدية يف جمتمعهم – فهم حياولون أيًضا طرد 
ما يسمونه بـ"مرض النجمة" وهي قوة تسبب الغرية 

والغضــب واخلالفــات.
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سيسوكو من السنغال
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جمتمعــًا  نتصــور  أن  الغريــب  مــن  يكــون  وقــد 
يرقــص يف مناســبة املــوت ولكنــه تقليــد ال يــرى فيــه 
اإلفريقي هذه الغرابة، كونه يعتقد أن دورة احلياة 
تكتمــل باملــوت أو علــى حــد تعبــريه العــودة إىل العــامل 
الالمنظــور، ألن املــرء حــني ميــوت ينتقــل إىل عــامل 
اخللــود مــع أرواح الســلف، ويف هــذا خــري كبــري ملــن 
فــارق حيــاة األرض، وعلــى األحيــاء أن يســعدوا بهــذا 

اخلــري وأن يعــربوا عــن فرحهــم بالغنــاء والطبــل.
دينيــة  وظيفــة  األفريقــي  للرقــص  أن  كمــا 
أيضــًا، ويظهــر ذلــك مــن خــالل رقصــات االســتحواذ 
واستدعاء األرواح وهي موروث هام جدا يف الديانات 
االفريقيــة التقليديــة، حيــث تشــرتك أغلــب هــذه 
الرقصــات يف مســة واحــدة هــي دعــوة الــروح كأن 
تكــون أرواح األســالف أو قــوى الطبيعــة املختلفــة 
أو أيــا كان شــكل األهلــة حســب كل ديانــة كمــا 
ــا والفــودو حيــث يتــم اســتخدام  يف أســاطري اليوروب
الرقــص لتكريــم تلــك الــروح أو للمســاعدة وطلــب 

التوجيــه

إعداد: مروة عبد العليم 


