
عند الحدیث عن الرقص البد انھ تستوقفنا اشیاء 
عدة تدور في رؤوسنا ، فالرقص عادة فطریة 

یمارسة االنسان حیث یجلب لھ الكثیر من السعادة 
 .والسرور 

 
 

فال یخفي على الجمیع باننا مع تلقي اي خبر سعید ومفرح نقوم بالرقص تلقائیا دون الحاجة لموسیقى ابدا ، 
 .كما اننا عندما نداعب احد االطفال فاننا ننتشي بشئ من الرقص للتعبیر عن مدى طفولتنا القابعة بداخلنا 

 
 

ان الرقص اذا صدق  التعبیر  ھو  لغة الروح الراقیة ، التي تنفصل تماما عن واقعنا ، فقط في حالة الرقص ال 
 .نضع النفسنا قیود لتحد من متعتنا بما نحن فیھ ، ونتساوي في ھذا الرقي صغارا وكبارا وشیوخا 
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 Hulaرقص الھوال              



ھي اللحظات التي ال تحتضر ابدا النھا بداخلنا ، 
فمھما اعترتنا الھموم باستطاعتنا الرقص على 

 .نغمات الحزن 
 

ما اعمقھا من لغة ھي تلك التي تجمع العالم اجمع ، 
 .دون النظر لمستوى او دین او لون 

 
 

كثیر من الثقافات والبلدان تمیزات برقصات ، كانت 
ھي من ساھم في جعلھا ترتقي عالمیا ، كرقصة 

السامبا في ریو دي جانیرو  ، والیوم نتحدث عن 
رقصة الھوال ، فال یمكننا الحدیث عن جزر ھاواي 

دون تسلیط الضوء على ھذه الرقصة الشعبیة 
 .المشھورة 

 
 

تعبیر رقصة الھوال ھي روح ثقافة جزر ھاواي ، 
وھي تعود للعصور القدیمة حیث المعارك والمالحم ، 

فھي عبارة عن ملحمة في االلھھ وااللھات ویرافق 
ھذا الرقص القرع على طبول جوفاء مع حركات رشیقة تنساب كشالالت المیاه بخفة ودقة متناھیة ، حیث تضع 

من قش من االسفل و عناقید الورود منسابھ من  ) تنورة(الفتیات على اجسادھن سترة من االعلى وإزار
 .اعناقھن ویزین رؤوسھن طوق من الورود الرائعة الجمیلة 
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لم تذكر في الكتب القدیمة ، اي تفاصیل عن حیاة سكان 
ھاواي الیومیة ، فقط استطاعت ھاواي الحفاظ على الكثیر 

 .من الثقافة الخاصة بھا من خالل ھذه الرقصة 
 

 .وھناك عدة انماط مختلفة لرقصة الھوال 
لقد اصبح ھذا النمط من الرقص في ھاواي ، وھو نمط من 

 .الرقص الساحر لقد اصبح رمز عالمیا لثقافة ھاواي 
 

من دون شك بان رقصة الھوال ھي من الرقصات المثیرة 
لالھتمام ، فان كنت مغرم بھا فانھ یقدم دروس لھذه الرقصة 

 .مجانا 
 

من السھل العثور على اكبر المنتجعات السیاحیة ومراكز 
 Royal Hawaiian-Centerالتسوق في ھاواي ، مثل 

 
 

 این یمكني مشاھدة رقص الھوال في ھاواي ؟
 

حیث  Halekulaniمع غروب الشمس یبدأ بداخل فندق 
  )منزل بدون مفتاح (    House Without a keyالموسیقى تغطي المكان في  

 
 مساء  5:20یبدأ العرض في الساعة    
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