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ھناك شعوب وھبت  حیاتھا للرقص والموسیقى ، عبرت 
عن كیانھا بالرقص والفرح الممزوج بالحزن ، فال تكاد 
 تدرك  ایھما یطفى  على االخرى اكثر الحزن ام  الفرح .

 
 

ان افریقیا البلد الذي  ال یعبر عن نفسھ اال بالرقص وال یعرف نسج الكلمات اال بھ ، فھي كاللیل  الذي تتسرب الیھ 
 خیوط الشمس لتزیده تالقا ورومانسیة ،

 
 

ورقصة السیجا االفریقیة التي تمیزت بھا 
جزر موریشیوس والتي تفاجئك  برقص كل 

شيء فیھا ، فھا ھي  النار تبدأ بالرقص 
لتتبعھا  مجموعة من الرجال والنساء 

بحركات راقصة تتناسب معھا ، فھم یتركون 
الجسادھم العنان لتعبر ھذه االجساد النحیلة 

 عن قیود الماضي بجسد الحاضر .
 
 
 
 

انھم یعشقون الرقص المجنون المنبثق من 
خلجات تلك االرواح الراضخة والراضیة بكل 

 مجریات التاریخ .
 
 
 
 

فما یجعلھم اقویاء وسعداء تلك الطاقة 
المشحونة في اجسادھم لحب الرقص 

والتعبیر عن كل االاللم بھ ، فالموسیقى 
 والرقص مشحونین في الوجدان في افریقیا .

 
 

  

    رقصة السیجا 

Sega Dance 
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كل شيء یھون من اجل التعبیر الراقص عن خوالج انفسھم وبالرغم 
من العرق المنساب من اجسادھم اال انھم في عالم اخر یدورون ، عالم 

ساحر ما ان تشاھدة حتى تشتاق ان تنظم الیھ ، لیس النك اول مرة 
تشاھد الرقص ، ولكن الن الرقص ھنایعطیك دافع لمواصلة الحیاة 

 فلذلك انت ھذه المرة تشاھدة مختلفا تماما عن قبل .
 
 

فتجدھم دائما یرقصون ، یرقصون حزنا بقدر ما یرقصون فرحا ، 
وسوف تشاھد رقصة السیجا في المراكز الكبرى او في المنتجع الذي 
تقیم بھ ، وتعتبر رقصة السیجا رقصة وطنیة یعود تاریخ ھذه الرقصة 
إلى ایام العبودیة والى فترة االستعمار الفرنسي االفریقي ، و   العمال 

الذین ابعدوا  عن القارة األفریقیة وھم یعبرون في ھذا الرقص عن 
شوقھم حیث یشعلون النار ویبدأ الرقص على ضرب الطبول  

 والحركات العشوائیة التي تعبر عن نفسیاتھم الغیر راضیة بالوضع .
 

ومع التطور قام   الشباب بمزج موسیقى وایقاعات عصریة لموسیقى 
ورقص السیجا ، حیث اصبحت ھذه الرقصة اكثر شعبیة وثقافة عامة في جزر موریشیوس ،حیث عملو على 

 تطویر الفلكلور االفریقي التقلیدي لیتناسب مع روح العصر . 
 

وقد اعتاد الشعب في موریشیوس منذ الصغر على ھذه االیقاعات والرقص الرائع ، وتجسد رقصة السیجا الحیاة 
 الیومیة لھذا الشعب ، وتتمیز موسیقاه بقوة االیقاع وحماستھ والحركة الحرة في الرقص .

 
ان الرائع في الرقص االفریقي ھو انھ دائما یؤدى على شكل مجموعات وال یؤدى   منفرد ، حیث یحث على روح 

 الجماعة والقبیلة . 
 
 

ان موسیقى السیجا من روائع 
االیقاعات التي من الممكن 

االستماع الیھا ، حیث توقظ 
السعادة بداخلك وتتمنى ان 

تشاركھم الرقص وتنطلق بكل 
حیویتك ، وتنغمس في ایقاع  
یشدك من ھذا العالم إلى عالم 

 یزھو بالمرح .
 
 
 
 

 ان الموسیقى المصاحبة لسالید شو القائد السیاحي شوف الدنیا لجزیرة موریشیوس ھي موسیقى السیجا  

 

 


