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Introduction
Traditional performance arts in the United Arab
Emirates reflect the traditional characteristics
and culture of Emirati society. They are forms of
recreation and inspiration, celebrating social,
religious and national occasions and events.
The diversity of these arts reflects the cultural
and social diversity in the society itself. They
also reflect the traditions, environment and
geographical features of the United Arab
Emirates.
Coastal societies produced arts consistent with
their environment and lifestyle, such as fishing,
trade and seafaring. Inhabitants of the desert
and mountains produced arts that reflected
the realities of their lives, such as nomadic
travelling, agriculture, grazing and hunting.

Perhaps the most important element of
all these arts is that they expressed the
interaction of people with their environment.
These traditional arts added beauty and colour
to people’s lives, enhancing their culture with
expressive words, beautiful melodies and
choreographed performances.
The arts were complemented by musical
instruments, in particular percussion, that
Emiratis excelled in making and playing. These
instruments added depth to performances by
integrating words and melodies into distinctive
works of traditional art.
These instruments continue to combine the
skill of their craftsmen, the simplicity of raw
materials and a sense of purpose in each
performance.
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RAHMANI
DRUMS
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The Rahmani drum is among the more

These drums are usually made in the summer

prominent percussion instruments used in

to benefit from the heat in tightening ropes and

Emirati performance arts as a key component

for other manufacturing requirements.

of Al-Ayyala Al-Barrya (inland Al-Ayyala). It
is played at weddings and other social and

The body of the Rahmani drum used to be made

national celebrations.

using dried and hollowed saisem, naqras or
saaj wood, imported from India and Africa.

The Rahmani drum is sometimes known
as ‘dammam’, because of its strong and

Today, however, a lightweight carbon fibre

reverberating rhythm of ‘dum … dum ... dum’

is used and this makes it easier to carry. The

and it is therefore dubbed the rhythm of dum.

openings at the end of the cylindrical drum are

This cylindrical shaped drum is about 70 – 90

covered with tight cowhide which is attached

centimetres (cm) in length, with two circular

with leather rope known as suyour.

side openings measuring about 40 cm in
diameter.

Rahmani drum makers have unique skills,
such as expertise in treating and tightening the

In the past, it took several days to make one

leather, and are keen to pass on these skills to

of these drums because of the need to import

the younger generation.

raw materials such as wood and leather. The
materials had to be cleaned with traditional

This drum is made in many parts of the United

tools and methods, which included burying

Arab Emirates, particularly in regions where

the leather in sand to eliminate any smells or

the Al-Ayyala Al-Barrya is performed and

debris.

where there are performance art institutes.
The Rahmani is also associated with Al-Ras

Today, however, making the drum takes fewer

drum and is also called Kasser during the

than 10 days due to the ready availability of

performance of Al-Ayyala Al-Barrya.

materials and tools.
Al-Ayyala Al-Barrya (inland Al-Ayyala) Rahmani drum in Al Ain
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The Rahmani drum is also used in such

Similar raw materials used in the manufacture

performances as Al-Harbiya, Al-Habban,

Al-

of other percussion instruments are used for

Liwa, Al-Daan and Al-Mudeemah. The drum

this drum, including the wood, ropes, leather

used for these traditional performances is

and metal collars.

similar to other Rahmani drums in appearance
and construction, but goat leather is used,

Skills required include the ability to correctly

creating more resonant beats, according to the

cut, form, clean and polish the wood; the

way it is beaten, in various fist and palm/hand

cleaning and treatment of leather; and to attach

shapes.

and tighten the leather to the correct tension at
both ends of the drum.

This Rahmani drum is smaller than Al-Rahmani
Al-Takhmeer, which is played with a drumstick.

Expert craftsmen make the Rahmani drum
in several parts of the United Arab Emirates

Older performances required more than one

and are keen to pass on their knowledge and

of these drums. Al-Habban, for example,

experience to the next generation.

required eight to 10 drums, each carried by a
different player to provide depth of sound and
percussion.

Rahmani drum used for Al-Harbiya, Al-Habban, Al-Liwa,
Al-Daan and Al-Mudeemah performances
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Percussionists beat on Rahmani drums during a traditional performance
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The Rahmani drum is also used in the maritime
(Al-Bahrrya) Al-Ayyala performance, along
the coast of the United Arab Emirates. The
type of drum used is quite similar in shape
and construction to the Rahmani played in AlAyyala Al-Barrya (inland Al-Ayyala) but comes
in a variety of sizes and is generally smaller
than other drums in its category. It has a
distinctive soft beat called ranna. It has a metal
or reed collar around the top and bottom with
which the leather of the drum is secured and
tightened. The Ras, a ‘head drum’, is also struck
during performances of the maritime Al-Ayyala
Al-Takhmeer.
In the past, this maritime Al-Ayyala Rahmani
drum was made with hollowed-out imported
saisem, naqras or saaj wood. Today, however,
it is made of lightweight carbon fibre to make it
easier for the performer to carry and play.
Drum makers are expert craftsmen in all
aspects of the manufacturing process, from
preparing the raw materials to forming the
shape of the drum and perfecting the required
dimensions.

The making of a Rahmani drum for maritime
Al-Ayyala (Al-Ayyala Al-Bahrrya) performances
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A maritime Al-Ayyala (Al-Ayyala Al-Bahrrya) Rahmani drum
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The Ras ‘head drum’ for Al-Ayyala Al-Bahrrya (maritime Al-Ayyala)
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A performer strikes the Ras, head drum, during Al-Ayyala Al-Bahrrya (maritime Al-Ayyala)
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KASSER
DRUM
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The Kasser drum is similar to the Rahmani but

The Kasser used to be made of seisum or kardh

is smaller, measuring 40 – 50 cm in length.

wood but is today made of lightweight carbon

It is used in Al-Liwa, Al-Habban and Al-Daan

fibre. The openings at each end are covered

performances.

with sheep leather, held in place by metal
collars and also by ropes which criss-cross the

The cylindrical shape has an opening at each

drum.

end measuring about 35 cm. The ends are
covered in treated sheep leather, cleaned of

Craftsmen make the Kasser drum in several

debris. A reed or metal collar tightens the

parts of the United Arab Emirates. The

leather securely to the drum and the collars are

process used to take several days because

fastened to the body of the drum with ropes.

of the difficulty in obtaining raw materials

The Kasser is constructed in different sizes

such as imported wood and leather, and the

and is popular for traditional performances at

time required to clean and treat them. Today,

public events, such as weddings and festivals.

however, the materials are more readily
available from the market and easier to treat,

The Kasser is a ‘mobile’ drum which players

using modern equipment and techniques.

can move around with, following the direction
of the lead performer. It is also used as a

Craftsmen in the United Arab Emirates make

turning point in the rhythm and as a break in

Kasser drums throughout the year but are

the rhythms of other percussion instruments.

most active during the summer because the

These breaks are called al-kasrah and this is

heat enhances the process of cleaning, treating

where the name Al-Kasser comes from.

and tightening the leather.

The Kasser drum
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DAFF
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The Daff or Tar (the tambourine) is among the

The Daff or Tar is relatively cheap to acquire

best-known percussion instruments in the

because of the ready availability of materials

United Arab Emirates.

and it is a popular instrument among traditional
troupes in the country. The tambourine is

It is composed of a round wooden frame with

played regularly at social, religious and

one face covered in goat skin, secured by

national events, particularly during Al-Ayyala

tough threads. The tighter the skin face, the

and Al-Maled performances.

more resonant the beat, named saqqal, while
a looser skin makes a deeper, harder beat,

Making

the Daff requires special skills to

known as dum. Small copper discs can also

shape the wooden frame, to clean and treat the

be attached to the rim, creating a pleasant ring

goat skin, and to attach it securely to the frame.

when the tambourine is struck.

The Daff is made in many parts of the country
where traditional percussion instruments are
crafted.

Daff (tambourines) for Al-Ayyala Al-Barrya (inland Al-Ayyala)
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A performer beats on a Daff during Al-Ayyala Al-Barrya (inland Al-Ayyala)
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SHUHOUH
DRUM
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The Shuhouh is one of the main percussion

The Shuhouh is played during Al-Rawah

instruments of the Emirati Shuhouh tribe. It is

performances and is struck by the palm of

made from sidr or qart tree wood, but sidr is

the hand. This type of playing is called laab by

preferred.

the Shuhouh tribe and other Emiratis, and so
the performance is called ‘luabat Al-Rawah’.

The craftsman cuts an arm’s length of a tree

Al-Rawah is derived from the Arabic word

trunk and hollows it into a conical shape that

tarweeh, meaning entertainment or relaxation.

narrows towards the centre.
This type of drumming with the palm of the
Other materials used include ram skin, which

hand produces two rhythms: the first is

covers one end of the drum, while the skin of

naqshah and the second, mijamel.

a female goat covers the other. Sheep or goat
hair thread is then used to tighten the skins by

Playing the Shuhouh requires a great deal

tying them to wooden pegs called ashkhariyah

of skill in order to create the correct rhythm

which are fixed to the drum body.

for the music. It is played during traditional
performances and dances.

A Shuhouh drum
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ZINK
SHENDOUH
DRUM

36

37

The Shendouh drum is used in Emirati

The Shendouh is made of thick seisem or saj

traditional performances such as Al-Ayyala,

(teak) wood. This used to be imported but is

Al-Liwa, Al-Nouban and Al-Habban, and is

now more readily available from local traders.

larger in size than other drums.

The leather used to be treated and cleaned with
salt and ash but is now available ready for use

This instrument has a cylindrical shape and

from local suppliers. Refrigeration makes the

wooden legs. The drum face is covered in cow

leather supple and easy to use.

hide and this gives it a strong reverberating
beat. The leather is secured with strong

Making a Shendouh drum requires a great deal

wooden pegs known as sajajah. These pegs are

of skill, especially in treating and hollowing the

driven through the leather and into the wooden

wood, stretching the leather across the drum

side of the drum, forming a ring that tightens

face, using a knife to clean it of hair and debris,

the leather across the drum face. The pegs are

and in securing the pegs and then applying the

tied tightly together with rope.

grease.

The drum face leather is treated with grease,

It requires skill to play the Shendouh in order to

or wadaj, to further amplify the powerful beat.

bring out its deep and resonant beat.

Due to its prominent sound, traditional troupes
are keen to train the younger generation in

All these skills are being passed on to the

playing and making the Shendouh drum.

younger generation.

A Shendouh drum used in Al-Liwa
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Securing the leather to an Al-Liwa Shendouh drum base
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TOUS
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Tous or Sajat, similar to medium-size cymbals,
are

common

percussion

instruments

in

traditional Emirati music, particularly in inland
and maritime/coastal Al-Ayyala performances.
Tous are made of brass and are usually
imported in their complete form from India.
They provide a ringing tone to complement
Emirati traditional music performances.

Tous or Sajat
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BEEB
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The Beeb (or Batou) is an empty can of polished
metal that is struck with wooden drumsticks
to produce a distinctive ringing beat. Popular
in many traditional music performances in the
United Arab Emirates, it is particularly suited
for Al-Liwa. The skill in playing the Beeb (or
Batou) lies in the method by which it is struck
with the two wooden drumsticks in order to
render the required beat and tone.

The Beeb or Batou
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NOUBAN
DRUMS,
TANBURA
AND
MENYOUR
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Al-Nouban,

or

performance

art

Fann
from

Al-Tanbura,
Africa

and

is

a

The name Al-Nouban is derived from Nuba

was

(Nubia), a region between Egypt and Sudan

introduced to the United Arab Emirates through

where this art form originated.

trade. It combines singing and synchronised
dance moves and is practised by men and

The Tanbura is named after the tambour

women together with a group of drummers, a

instrument (drum) and is also used in other

Tanbura player and a Menyour performer.

traditional performances.

The Menyour is a cloth belt of 45 – 50 cm

Nouban drums are made in several parts of

on to which pieces of dried sheep or goat

the United Arab Emirates and require specific

hooves are attached. These are then shaken

skills for the treatment and shaping of the raw

to create a distinctive rhythmic ringing sound.

materials. The Menyour cloth belt also requires

The performer tends to stay in one place to

skill, especially in the attachment of the dried

shake the Menyour, in order to create different

sheep or goat hooves.

rhythms and sounds to complement the music
of Al-Nouban.

The Tanbura

52

53

عــرض ألداء فــن النوبان تظهــر فيه الطنبورة

Nouban drummers with a Tanbura player during
a performance of Al-Nouban (Fann Al-Tanbura)

فــن النوبــان أو كمــا ُيطلــق عليــه بـــ “فــن الطنبــورة” مــن

ويســمى فــن النوبــان بهــذا االســم فــي دولــة اإلمــارات
ُ

األفريقيــة التــي وفــدت إلــى دولــة
بيــن فنــون األداء
ّ

العربيــة المتحــدة نســبة إلــى موطنــه األصلــي فــي
ّ

اإلمــارات العربيــة المتحــدة عبــر رحــات التجــارة .وهــو فــن

“منطقــة النوبــة” وهــي منطقــة تقــع بيــن جمهوريــة

اإليقاعيــة الجماعيــة،
يجمــع بيــن الغنــاء وأداء الحــركات
ّ

مصــر العربيــة وجمهوريــة الســودان .كمــا ُيســمى بـــ

التــي تشــارك فــي أدائهــا النســاء جنبــاً إلــى جنــب مــع

“فــن الطنبــورة” نســبة إلــى آلــة اإليقــاع “الطنبــورة “

الرجــال ،باإلضافــة لمصاحبــة مجموعــة مــن قارعــي

المســتخدمة فيــه .ويرتبــط اســتخدام فــن الطنبــورة

الطبــول ،وعــازف آلــة الطنبــورة ،وشــخص آخــر ُيعــرف بـــ

ببعــض الطقــوس والمعتقــدات الشــعبية القديمــة.

“راقــص المنيــور”.
وتُ عتبــر صناعــة طبــول النوبــان ،مــن بيــن صناعــات آالت
والمنيــور عبــارة عــن حــزام مــن القمــاش عرضــه نحــو - 40

اإليقــاع التــي تتــوزع فــي مناطــق عــدة مــن دولــة اإلمــارات

 50ســم تقريبــاً  ،تُ ثبــت فيــه عــادة أظافــر األغنــام أو الماعــز

العربيــة المتحــدة ،والتــي تحتــاج إلــى مهــارات خاصــة فــي

المجففــة ،لتصــدر صوتــاً قويــاً وإيقاعــاً خاصــاً عندمــا يقــوم

اســتخدام المــواد الخــام وتطويعهــا ،وفــق الخصائــص

الراقــص بتحريــك خصــره ،وغالبــاً مــا يبقــى واقفــاً فــي

المطلوبــة فــي هــذه الطبــول ،إضافــة للمهــارات المرتبطــة

مكانــه أثنــاء عمليــة تحريــك الخصــر ،ممــا يســاعد “المنيــور”

بصناعــة حــزام القمــاش الخــاص بالمنيــور ،وتثبيــت أظافــر

فــي إصــدار أصــوات لهــا إيقاعــات خاصــة ،تســهم فــي

األغنــام أو الماعــز عليــه.

ضبــط وحــدة اإليقــاع العــام.

الطنبورة

52

طبول
النوبان وفن
الطنبورة

البيــب أو الباتــو عبــارة عــن صفيحــة فارغــة مــن المعــدن
ُيضــرب عليهــا بالعصــا بعــد أن يتــم تشــذيبها وتلميعهــا،
وذلــك لضبــط وحــدة اإليقــاع ،كأداة مــن أدوات اإليقــاع
المســتخدمة فــي الفنــون التقليديــة بدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،ال ســيما فــي فــن الليــوا .وتنحصــر
المهــارات التــي ترتبــط بهــذه اآللــة ،باإليقــاع الناجــم عــن
الضــرب عليهــا بعصاتيــن.

البيب “الباتو”
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البيب

ُيعــد الطــوس أو الصاجــات مــن بيــن اآلالت اإليقاعيــة
والبحريــة بدولــة
البريــة
ّ
المســتخدمة فــي عــروض العيالــة ّ
العربيــة المتحــدة ،حيــث ُيســتخدم الحجــم
اإلمــارات
ّ
المتوســط منــه فــي هــذه الفنــون.
ويســتورد جاهــزاً مــن
ُيصنــع الطــوس مــن معــدن النحــاسُ ،
ويســتخدم خــال عــروض األداء التقليديــة بمهــارة
الهنــدُ .
فائقــة ،حيــث تترتــب علــى تلــك المهــارة أصــوات شــبيهة
برنيــن الجــرس.

الطوس “الصاجات”

44

الطوس

عملية شــد الجلد على قاعدة طبل الشــيندو

ُيســتخدم طبــل الشــيندو فــي الفنــون التقليديــة اإلماراتيــة
مثــل :العيالــة والليــوا والنوبــان والهبــان ،وهــو طبــل كبيــر
الحجــم مقارنــة بالطبــول األخــرى ،التــي تُ ســتخدم فــي
فنــون األداء التقليديــة ،وذو شــكل أســطواني ،يرتكــز علــى
ويشــد عليــه مــن الجانــب العلــوي جلــد مــن جلــود
أرجــلُ ،
البقــر ،ليعطــي إيقاعــاً غليظــاً وقويــاً  ،حيــث ُيثبــت الجلــد
بالخشــب بمــا ُيعــرف بـــ “الســجاجة” وجمعهــا “الســجاجات”
وهــي أعــواد صغيــرة مــن الخشــب القــوي ،تُ غــرز فــي الجلــد
الشــد المســتمر للجلــد حتــى يكتمــل
والخشــب معــاً مــع
ِّ
دائريــة ،بعدهــا يربــط
غــرز الســجاجات علــى شــكل حلقــات
ّ
بالحبــال المتينــة ،ويدهــن الجلــد بالشــحم “الــودج” .يتميــز
طبــل الشــيندو بصــوت غليــظ وقــوي ،ولهــذا اهتمــت
فــرق الفنــون التقليديــة فــي الدولــة بتدريــب الشــباب
علــى صنعــه والعــزف عليــه ،والمحافظــة عليــه مــن أشــعة
الشــمس والرطوبــة.

ُيصنــع طبــل الشــيندو مــن خشــب “السيســم” أو “الســاي/
الســاج” الســميك ،ولقــد طــرأت تطــورات علــى المــواد
الخــام التــي كانــت تُ ســتخدم فــي صناعتــه ،فبعــد أن كانــت
تُ ســتورد مــن الخــارج أصبحــت اآلن متوفــرة فــي ورش
النجــارة .أمــا الجلــود فبعــد أن كانــت تغمــر فــي الماضــي
بالملــح والرمــاد لمــدة طويلــة ،يتــم اآلن الحصــول عليهــا
مــن المقاصــب المنتشــرة فــي أنحــاء الدولــة ،ومــن ثــم
تُ خــزن فــي الثالجــات لتبقــى طريــة وقابلــة لالســتعمال.
عاليــة لتصنيعــه ،ال
يحتــاج طبــل الشــيندو إلــى مهــارات
ّ
وشــد
ســيما المهــارات المرتبطــة بتجويــف الخشــب،
ّ
جلــد البقــر بعــد تنظيفــه بالســكين مــن الشــعر والشــحوم
الزائــدة ،وشــده بالحبــال ،ومــن ثــم دهنــه بالشــحم ،كمــا
يحتــاج إلــى مهــارة فــي األداء إلعطــاء صــوت غليــظ
وقــوي ،وكل هــذه المهــارات يتــم تناقلهــا مــن األجــداد
واآلبــاء إلــى األبنــاء واألحفــاد.

طبل الشــيندو المســتخدم في فن الليوا
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طبل
الشيندو
“الزنك”

ُيعتبــر طبــل الشــحوح مــن أدوات اإليقــاع الرئيســية لــدى
العربيــة المتحــدة.
قبيلــة الشــحوح فــي دولــة اإلمــارات
ّ
ويصنــع بشــكل أساســي مــن خشــب شــجرة الســدر أو
ُ
شــجرة القــرط ،غيــر أنــه يفضــل أن يصنــع مــن خشــب الســدر،

ُيســتخدم طبــل الشــحوح فــي عــرض “الــرواح” مــن خــال
النقــر عليــه بالكــف ،وتســتخدم كلمــة “لعــب” عنــد قبيلــة
الشــحوح وبعــض ســكان دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
لوصــف هــذا النــوع مــن العــروض ،وعليــه يقــال“ :لعبــة

وذلــك بقطــع حوالــي ذراع مــن جــذع الشــجرة ،ثــم تجويفــه

التســمية يرجــع إلــى القــرع
ويعتقــد أن ســبب
ّ
الــرواح”ُ .

بشــكل مخروطــي ،يســتدق كلمــا اتجهنــا نحــو المركــز.

علــى الطبــل فــي هــذه اللعبــة براحــة اليــد ،أو اســتخدام
والتســلية .وفــي
فــن الــرواح فــي الترويــح عــن النفــس
ّ

ومــن المــواد الخــام األخــرى التــي تدخــل فــي تصنيعــه،

هــذا الفــن الــذي ُيســتخدم فيــه النقــر علــى الطبــل

بجانــب الخشــب ،الجلــد الــذي يؤخــذ مــن جلــد التيــس “ذكــر

بالكــف ،ينتــج نوعــان مــن اإليقــاع :األول ُيســمى “نقشــة”

الماعــز” لتغطيــة الوجــه األول للطبــل ،وجلــد العنــزة “أنثــى

والثانــي ُيســمى “مجامــل” .يحتــاج فــن األداء علــى طبــل

الماعــز” لتغطيــة الوجــه الثانــي ،وهــو ذو لــون أبيــض،

الشــحوح إلــى مهــارات عاليــة للنقــر عليــه بالكــف ،وإعطــاء

إضافــة لخيــوط مــن شــعر الغنــم أو الماعــز ،تُ ربــط بعيــدان

األساســية لإليقاعــات المختلفــة للمقاطــع
الموســيقى
ّ

مثبتــة علــى جــدار الطبــل تُ ســمى “أشــخرية”.

اللحنيــة التــي تــؤدى عليهــا عــروض األداء التقليديــة.
ّ

طبل الشحوح
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طبل
الشحوح

ـؤد يقــرع علــى الــدف خــال أحد عروض أداء العيالــة البرية/عيالة العين
مـ ٍ

ـيقية
الــدف أو الطــار مــن أشــهر اآلالت
اإليقاعيــة الموسـ ّ
ّ

والــدف مــن آالت اإليقــاع التــي تُ صنــع محليــاً  ،وبتكلفــة

العربيــة المتحــدة .وهــو إطــار مــن
فــي دولــة اإلمــارات
ّ

قليلــة نظــراً لتوفــر المــواد الخــام الالزمــة فــي عمليــات

شــد عليــه مــن جهــة واحــدة قطعــة مــن جلــد
الخشــب ،تُ ُّ

يقبــل علــى
التصنيــع ،وهــو أيضــاً مــن بيــن اآلالت التــي ُ

الماعــز الرقيــق ،وذلــك بعــد تنظيفهــا تمامــاً مــن الشــحوم

شــرائها أصحــاب فــرق الفنــون التقليديــة فــي الدولــة.

والمــواد العالقــة ،ومــن ثــم تثبيتهــا وخياطتهــا بحبــال
ــد الجلــد بإحــكام كان
متينــة بشــكل محكــم ،إذ كلمــا ُش َّ

التقليديــة إلــى مهــارات خاصــة،
وتحتــاج صناعــة الدفــوف
ّ

اإليقــاع رنانــاً ويســمى “صقــال” ،بينمــا إذا كان الجلــد مرخيــاً

تتمثــل فــي تشــكيل إطــار الخشــب ،وتنظيــف جلــد الماعــز

“دم”
يكــون اإليقــاع غليظــاً ويقــال عنــه فــي هــذه الحالــة ُ

الرقيــق مــن الشــحوم والمــواد العالقــة ،ومــن ثــم تثبيتــه

وأحيانــاً تثبــت فــي أطــراف الــدف أو الطــار قطــع نحاسـ ّـية

أو شــده علــى وجــه مــن وجهــي الــدف بإحــكام ،وتنتشــر

جميــا أثنــاء النقــر عليــهُ .يســتخدم
صغيــرة لتعطــي رنينــاً
ً

صناعــة الدفــوف فــي المناطــق التــي تشــتهر بصناعــة

االجتماعيــة
الــدف أو الطــار فــي مختلــف المناســبات
ّ

آالت اإليقــاع المســتخدمة فــي فنــون األداء التقليديــة

والدينيــة مثــل فنــون العيالــة والمالــد.
والوطنيــة
ّ
ّ

بالدولة.

الــدف (الطــار) المســتخدم في عــروض أداء العيالة البحرية
28

الدف

طبــل الكاســر مــن أنــواع الطبــول التــي تُ ســتخدم فــي فــن
الليــوا ،والهبــان ،والــدان ،وهــو طبــل أســطواني الشــكل
يشــبه طبــل الرحمانــي غيــر أنــه أصغــر منــه حجمــاً  ،حيــث
يتــراوح طولــه بيــن  50 - 40ســم تقريبــاً  ،وينتهــي هــذا
الشــكل األســطواني للطبــل بفتحــة فــي األعلــى ،وأخــرى
فــي األســفل قطــر كل منهمــا حوالــي  35ســم تقريبــاً ،
ُيشــد علــى كل فتحــة جلــد الغنــم بعــد تنظيفــه جيــداً مــن
الشــحوم والمــواد العالقــة األخــرى .وإلحــكام هــذا الشــد
علــى كل فتحــهُ ،يســتخدم طــوق مــن الخيــزران أو الحديــد،
ومــن ثــم يتــم وصلهمــا معــاً علــى محيــط الطبــل بالحبــال.
ُيصنــع الكاســر عــادة بأحجــام مختلفــة علــى أيــدي حرفييــن
ذوي مهــارة عاليــة ،وتــزداد الحاجــة إلــى طبــل الكاســر فــي
كل المناســبات التــي تقــدم فيهــا فنــون األداء التقليديــة،
ال ســيما مناســبات األفــراح والمعــارض والمهرجانــات،
ويعتبــر مــن أهــم اآلالت لنقــل حركــة اإليقاعييــن مــن جهــة
ُ
إلــى أخــرى ،أي يعمــل علــى تغييــر مســار العصــا ،وكســر
االيقاعيــة،
االســتمرارية فــي النغمــات واألصــوات
حــدة
ّ
ّ
والتــي تســمى بـــ “الكســرة” ،ومــن هنــا جــاءت تســميته بـــ
“الكاســر”.

اســتخدم فــي صناعــة طبــل الكاســر قديمــاً خشــب
“السيســم” أو “القــرض” ،أمــا اآلن فيصنــع مــن مــادة
“الفايبــر” الخفيفــة الــوزن ،إضافــة لجلــد الغنــم الــذي يثبــت
فــي فتحتــي الطبــل بوســاطة طوقيــن مــن الحديــد ،يتــم
شــدهما بحبــال متينــة تتقاطــع علــى محيــط الطبــل.
يحتــاج تصنيــع طبــل الكاســر إلــى مهــارات خاصــة يمتلكهــا
الحرفيــون ،الذيــن يتوزعــون فــي مناطــق عــدة مــن الدولــة.
وقديمــاً كان الطبــل الواحــد يحتــاج لعــدة أيــام لتصنيعــه
بســبب صعوبــة الحصــول علــى األخشــاب والجلــود
المســتوردة ،باإلضافــة إلــى صعوبــة تنظيفهــا.
أمــا اآلن فصناعــة الطبــل تقــوم علــى مــواد يمكــن
الحصــول عليهــا مــن تجــار األخشــاب ،أمــا الجلــود فيمكــن
الحصــول عليهــا بســهولة مــن المقاصــب ومــن ثــم
تنظيفهــا .ويمــارس الحرفيــون ،الذيــن ينتشــرون فــي
مناطــق عــدة بدولــة اإلمــارات ،مهاراتهــم فــي صنــع طبــل
الكاســر وغيــره مــن أنــواع الطبــول فــي معظــم فصــول
الســنة ،والســيما فصــل الصيــف ألن الجلــود تحتــاج لحــرارة
الشــمس لتنظيفهــا وشــدها.

مؤديــان يقرعان على طبل الكاســر
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طبل
الكاسر

ـؤد يقــرع علــى طبــل الــرأس خالل أحد عــروض أداء العيالة البحرية
مـ ٍ

طبــل الــرأس المســتخدم في عــروض أداء العيالة البحرية

طبــل الرحمانــي المســتخدم في عــروض أداء العيالة البحرية

طبل الرحماني

ُيســتخدم في فنــون الحربية والهبان
والليــوا والمديمة

البحريــة
ُيســتخدم هــذا النــوع مــن الطبــول فــي فــن العيالــة
ّ
المنتشــرة فــي كافــة مناطــق دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،ويشــبه مــن حيــث الشــكل العــام والمــواد
الخــام التــي تُ ســتخدم فــي صناعتــه طبــل الرحمانــي الــذي
ُيســتخدم فــي فــن العيالــة البريــةّ ،إل أنــه ُيصنــع بأحجــام
مختلفــة ،ومقاســات أصغــر نســبياً بالمقارنــة مــع غيــره مــن
الطبــول ،إضافــة إلــى تميــزه بمــا يســمى بإيقــاع الرنــة أو
“اإليقــاع الناعــم” ،ووجــود طــوق مــن الخيــزران أو الحديــد
فــي الوجــه العلــوي والســفلي منــه لتثبيــت الجلــد وشــده
بإحــكام.
كمــا يســتخدم طبــل الــراس كقائــد لهــذا الفــن وقديماً كان
ُيســتخدم فــي صناعتــه خشــب “السيســم” أو “النقــرس”
أو “الساي/الســاج” المجــوف ،وكلهــا أخشــاب مســتوردة،
أمــا اآلن فيصنــع مــن مــادة خفيفــة مــن “الفايبــر” تمنحــه
خفــة فــي الــوزن ،وإمكانيــة حملــه والعــزف عليــه مــن قبــل
العــازف بســهولة.
ويمتلــك الحرفيــون المتخصصــون بصنعــه ،وغيــره مــن
آالت اإليقــاع المســتخدمة فــي فنــون األداء التقليديــة،
المهــارات والخبــرات الكافيــة مــن حيــث إعــداد المــواد
الخــام ،وتشــكيلها بالصــورة المطلوبــة.

صناعــة الطبــل الرحمانــي المســتخدم في عــروض أداء العيالة البحرية
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مــؤدون يقرعــون علــى طبــول الرحماني خالل أحد عــروض األداء التقليدية

طبل الرحماني

ُيســتخدم فــي فنــون الحربية والهبــان والليوا والمديمة
ُيســتخدم هــذا النــوع مــن الطبــول فــي العديــد مــن

ويدخــل فــي تصنيــع هــذا النــوع مــن الطبــول ،المــواد الخــام

فنــون األداء منهــا :الحربيــة ،والهبــان ،والليــوا ،والــدان،

االيقاعيــة،
المســتخدمة عامــة فــي صناعــة هــذه اآلالت
ّ

والمديمــة .ويشــبه األنــواع األخــرى مــن طبــول الرحمانــي

الســيما :األخشــاب ،والحبــال ،والجلــد ،واألطــواق

إال أنــه يتميــز
مــن حيــث طريقــة التصنيــع والشــكل العــامّ ،

المعدنيــة .وتتمثــل المهــارات الالزمــة لصناعــة هــذا
ّ

بنــوع الجلــد المســتخدم فــي صنعــه ،حيــث ُيســتعمل فيــه

الطبــل وطبــول اإليقــاع عامــة بقــص الخشــب ،وتشــكيله،

جلــد الماعــز ،إضافــة إلــى تميــزه بتشــكيل إيقاعــات “رنيــن”

وتنظيفــه ،وتلميعــه ،وتنظيــف الجلــد المســتخدم ســواء

مختلفــة حســب كل نــوع مــن أنــواع فنــون األداء التــي

أكان مــن جلــد البقــر أو الماعــز ،وشــده بإحــكام علــى

ُيســتخدم فيهــا .أضــف إلــى ذلــك إلــى أنــه أصغــر حجمــاً مــن

وجهــي الطبــل بالحبــال.

ويضــرب عليــه باليــد لتشــكيل
طبــل الرحمانــي “التخميــر”ُ ،
اإليقاعــات الخاصــة بــكل فــن ،عكــس طبــل “التخميــر”

ويتــوزع الحرفيــون المتخصصــون بصناعــة الطبــول

الــذي يضــرب عليــه بالعصــا.

العربيــة
التقليديــة فــي مناطــق عــدة مــن دولــة اإلمــارات
ّ
ّ
المتحــدة ،وهــم حريصــون علــى نقــل خبراتهــم ومهاراتهــم

وهنــا البــد مــن اإلشــارة إلــى أن بعــض فنــون األداء

إلــى األبنــاء واألحفــاد.

الســابقة ،تتطلــب اســتخدام أكثــر مــن طبــل مــن هــذا
النــوع ،فعلــى ســبيل المثــال يشــارك فــي فــن الهبــان مــن
 10 - 8أشــخاص يحمــل كل منهــم هــذا الطبــل إلعطــاء
اللحــن واإليقــاع الخــاص بهــذا الفــن.

طبــل الرحمانــي المســتخدم فــي عــروض أداء الحربية والهبــان والليوا والدان والمديمة
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ُيعتبــر طبــل الرحمانــي أحــد آالت اإليقــاع المســتخدمة فــي

يتكــون الجــزء األوســط مــن طبــل الرحمانــي مــن خشــب

فنــون األداء بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وبخاصــة

“السيســم “أو “النقــرس” أو “الساي/الســاج” المجــوف

فــن العيالــة البريــة الــذي ُيــؤدى فــي األفــراح والعديــد مــن

المســتورد مــن أفريقيــا والهنــد ،أمــا حديثــاً فقــد أصبــح

المناســبات االجتماعيــة والوطنيــة.

ُيســتخدم فــي صناعتــه نــوع خفيــف مــن “الفايبــر” ممــا
ويمكّ ــن حاملــه مــن العــزف عليــة
يجعلــه خفيــف الــوزنُ ،

ويعــرف طبــل الرحمانــي أحيانــاً بـــ “الدمــام” ،وذلــك نســبة

بســهولة ،أمــا الفتحتــان الجانبيتــان للطبــل فيشــد عليهمــا

“دم ُ ..دم ُ ..دم” ولــذا يقــال
إليقاعــه القــوي والغليــظ ُ

جلــد البقــر المدبــوغ بعــد تنظيفــه ،ومــن ثــم ُيثبــت بحبــال

عنــه أيضــاً  :إيقــاع الـ ُـدم .وهــذا النــوع مــن طبــول اإليقــاع

“ســيور” مــن الجلــد أيضــاً .

أســطواني الشــكل ،وذو حجــم متعــارف عليــه ،إذ يتــراوح
طولــه بيــن  90 - 70ســم تقريبــاً  ،ولــه فتحتــان جانبيتــان

ويمتلــك الحرفيــون المتخصصــون فــي صناعــة طبــل

دائريتــان ،قطــر كل منهمــا حوالــي  40ســم .وقديمــاً كان

الرحمانــي المهــارات الالزمــة فــي التصنيــع ،الســيما

صنعــه يســتغرق أيامــاً عــدة ،وذلــك للحاجــة إلــى اســتيراد

تنظيــف الجلــد المســتخدم ،وشــد الحبــال والجوانــب

المــواد الخــام التــي تدخــل فــي صناعتــه مــن أخشــاب

الفنيــة األخــرى ،كمــا يحرصــون علــى نقــل خبراتهــم تلــك

وجلــود ،ومــن ثــم تنظيفهــا بــأدوات تقليديــة ،تمثلــت

مــن جيــل إلــى جيــل .وتنتشــر صناعــة طبــل الرحمانــي

بدفــن الجلــود فــي الرمــال للتخلــص مــن رائحتهــا ومــا

المســتخدم فــي العيالــة البريــة فــي معظــم المناطــق

علــق بهــا مــن أوســاخ ،أمــا اليــوم فصناعتــه ال تحتــاج ألكثــر

التــي تُ مــارس فيهــا فنــون األداء التابعــة لجمعيــات الفنــون

مــن أســبوع أو عشــرة أيــام ،وذلــك لوفــرة المــواد الخــام،

التقليديــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ووجــود أدوات تســاعد فــي عمليــات التنظيــف والتصنيــع.
علمــاً بــأن صناعــة هــذا النــوع مــن الطبــول تنشــط فــي

ويصاحــب طبــول الرحمانــي طبــل الــراس ويســمى أحيانــاً

فصــل الصيــف الحتياجــه إلــى حــرارة الشــمس أثنــاء شــد

(الكاســر) فــي أداء العيالــة البريــة

الحبــال وغيــر ذلــك مــن متطلبــات التصنيــع.

طبــل الرحمانــي المســتخدم فــي عروض أداء العيالــة البرية ،العين
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طبل
الرحماني

مقدمة
تعكــس فنــون األداء التقليديــة فــي دولــة اإلمــارات

ولعــل القيمــة األبــرز لهــذه الفنــون أنهــا عبــرت عــن

والحضاريــة للمجتمــع
العربيــة المتحــدة الخصائــص الثقافيــة
ّ
ّ

تفاعــل أبنــاء اإلمــارات مــع تلــك البيئــات ،وجعلــت للحيــاة

باعتبارهــا وســائل للترويــح عــن النفــس ،وصنــع الفــرح

فضــا عــن أنهــا أثــرت المشــهد الثقافــي
عذوبــة خاصــة،
ً

فــي الحــل والترحــال ،والعمــل ،والمناســبات االجتماعيــة،

بالكلمــة المعبــرة ،واللحــن الجميــل ،والحــركات األدائيــة

واألعيــاد الدينيــة والوطنيــة ،وغيرهــا مــن المناســبات.

المتناســقة .وهــذه الفنــون األدائيــة تكاملــت مــع اآلالت،
واألدوات اإليقاعيــة والموســيقية التــي أبــدع فــي صنعهــا

وهــي بتنوعهــا وتعددهــا تعكــس التنــوع الثقافــي

واســتخدامها أبنــاء اإلمــارات قديمــاً وحديثــاً  ،لتخــرج فــي كل

واالجتماعــي لمجتمــع دولــة اإلمــارات وترتبــط بعمــق

فــن ضمــن لوحــة أدائيــة متناســقة وجذابــة ،تجمــع فــي كل

بالعــادات والتقاليــد ،والبيئــات ،والخصائــص الجغرافيــة

متكامــل الكلمــة واللحــن واألداء ،ومــا يميــز هــذه األدوات

ـاحلية أنتجــت فنونــاً
المميــزة للمــكان .لــذا نجــد أن البيئــة السـ ّ

الموســيقية أنهــا جمعــت بيــن مهــارة الصانــع ،وبســاطة

تتماهــى مــع طبيعتهــا وأنشــطة ســكانها فــي الصيــد،

المــواد الخــام التــي تدخــل فــي صناعتهــا ،والغــرض منهــا

الصحراويــة
والتجــارة ،وركــوب البحــر .مثلمــا أنتجــت البيئــة
ّ

فــي كل أداء ،وهــذا مــا نهــدف إلــى إيضاحــه فــي كل أداة

فنونــاً تُ عبــر عــن واقــع ســكانها فــي الحــل والترحــال،

مــن األدوات اآلتيــة.

الجبليــة وغيرهــا.
والزراعــة ،والرعــي ،والصيــد ،وهكــذا البيئــة
ّ

5

المحتويات
05

مقدمة

06

طبل الرحماني

22

طبل الكاسر

26

الدف

32

طبل الشحوح

36

طبل الشيندو “الزنك”

42

الطوس

46

البيب

50

طبول النوبان وفن الطنبورة

آالت اإليقاع المستخدمة في فنون األداء التقليدية
دولة اإلمارات العربية المتحدة
أبوظبي 2020

abudhabiculture
abudhabiculture.ae

