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مقدمة
ُعرفــت العيالــة ،بصفتهــا فن ـاً مــن فنــون األداء الشــعبي ،منــذ زمــن
طويــل يف جميــع أنحــاء دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،إذ ميارســها
الذكــور بالدرجــة األوىل ،ومــن جميــع الفئــات العمريــة ،إضافــة إىل
مشــاركة عــدد مــن اإلنــاث الــايت يُطلــق عليهــن اســم (النعاشــات).
ارتبطــت العيالــة تاريخي ـاً بثقافــة وشــهامة الصح ـراء ،وهــي إحــدى
الطقــوس االجتامعيــة املهمــة التــي تســهم يف تغذيــة روح الكرامــة
والــرف للجامعــات الســاحلية والداخليــة ،كــا أصبحــت جــزءا ً مــن
احتفائهــم بالهويــة والتاريــخ ،وتقليــدا ً تراثيـاً ،وعرضـاً ثقافيـاً يرمــز إىل
املــايض وإىل الهويــة الوطنيــة.
متــارس العيالــة بشــكل منتظــم يف جميــع أوقــات العــام ال ســيام يف
االحتفــاالت الوطنيــة ،واملناســبات االجتامعيــة كــا تقــدم عروضهــا
لرؤســاء الــدول الذيــن يأتــون يف زيــارات إىل الدولــة ،ويف الكثــر مــن
املؤمتــرات واالحتفــاالت الرتاثيــة ،ونظــرا ً إىل مكانتهــا يف املجتمــع،
أصبحــت وســيلة مــن وســائل الرتفيــه االجتامعــي يف األع ـراس وغــر
ذلــك مــن االحتفــاالت الجامعيــة.
تجســد العيالــة ت ـراث املجتمــع اإلمــارايت ،لــذا تشــارك فيهــا جميــع
الفئــات العمريــة مــن كال الجنســن وجميــع الطبقــات االجتامعيــة.
كــا يشــارك الحــكام واملســؤولون عــى املســتوى الوطنــي واملحــي يف
عروضهــا يف املناســبات الوطنيــة ،بعــد أن أصبحــت رم ـزا ً مــن رمــوز
ال ـراث اإلمــارايت.
تُ ــارس العيالــة بــن الجامعــات التــي تعيــش يف الواحــات الصحراويــة
واملــدن الســاحلية والداخليــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة،
وهنــاك نوعــان مــن العيالــة هــا :العيالــة الســاحلية التــي ميارســها
أهــل الســاحل ،والعيالــة الربيــة ،التــي ميارســها ســكان الداخــل.

العيالة

نقل املعارف واملهارات

تعــد العيالــة مــن الفنــون الشــعبية والثقافيــة التعبرييــة
التــي متارســها بعــض الجامعــات الريفيــة والحرضيــة،
وتشــتمل عــى أداء ،وإنشــاد الشــعر ،وقــرع طبــول.
يــؤدي هــذا العــرض صفــان مــن الرجــال ،يقفــان مقابــل
بعضهــا البعــض ،ويتكــون كل صــف عــادة مــن عرشيــن
رجـاً ،أو يزيــد بحيــث يحــايك العــرض مشــاهد املعــارك،
حيــث يشــكل املــؤدون صفوف ـاً محكمــة ويحملــون يف
أيديهــم عصي ـاً رفيعــة مــن الخيــزران ترمــز للســهام أو
الســيوف ،كــا يتبــادل الصفــان الحــركات ،كرمــز للنــر
أو الهزميــة ،ويف هــذه األثنــاء ،ينشــد الجميــع شــعرا ً هــذا ومتثــل األشــعار الحامســية التــي يتــم إنشــادها جزءا ً
حامســياً محركــن رؤوســهم وعصيهــم بشــكل متناغــم ال يتجــزأ مــن العــرض ،علـاً بأنهــا تنتمــي إىل فئة الشــعر
مــع قــرع الطبــول.
النبطــي ،ومــن أنــواع مختلفــة تبعــاً ملناســبة العــرض،
أمــا بخصــوص الطبــول املســتخدمة يف إصــدار األصــوات
تحكــم هــذا العــرض مجموعــة مــن القواعــد ،حيــث اإليقاعيــة املصاحبــة ،فمنهــا الطبــول الكبــرة (القصــر أو
يقــود الجمــع شــخص قيــادي يطلــق عليــه اســم (األبــو) الــرأس) ،والطبــول الصغــرة (التخمــر ،والصــع ،والطــار،
ويكــون مســؤوالً عــن تحديــد إيقــاع ورسعــة األداء ،يف والدمــام ،والدفــوف ،والطــوس ،والرحنــي ،والــكارس).
حــن يقــف قارعــو الطبــول (أهــل الزانــة) وغريهــم مــن

تشــجع عــروض العيالــة عــى املشــاركة التطوعيــة
والتلقائيــة مــن الجمهــور ،حيــث يتــم تشــجيع جميــع
املشــاهدين مــن جميــع األعامر عىل املشــاركة .إذ يشــارك
األطفــال عــادة يف العديــد مــن االحتفــاالت االجتامعيــة
وفعاليــات املهرجانــات ،مبــا يف ذلــك االحتفــاالت الوطنيــة
والخاصــة التــي تقــام فيهــا عــروض العيالــة ،ومــن خــال
املشــاركة املذكــورة ،يبــدأ األطفــال يف االحتــكاك بالتقاليــد
الرتاثيــة واكتســابها عــن قــرب ،كــا يتــم تشــجيع الصغــار
للمشــاركة يف العــروض غــر الرســمية يف أحيائهــم أو
أنديتهــم أو مدارســهم.

األفـراد املؤديــن (اليويلــة) بــن صفــي الرجال ،ويــدورون
يف حلقــة وهــم ممســكون بســيوفهم أو بنادقهــم ثــم
يقذفونهــا مــن وقــت إىل آخــر يف الهــواء ويعــاودون
اإلمســاك بهــا .كــا تقــف مجموعــة مــن الفتيــات
يطلــق عليهــن اســم (النعاشــات) وهــن مرتديــات أزيــاء
تقليديــة ملونــة يف املقدمــة ويقمــن بتحريــك شــعورهن
مــن جانــب إىل اآلخــر ،كتعبــر عــن الثقــة التــي يشــعرن
بهــا بســبب حاميــة املؤديــن الذكــور لهــن.

يدعــم عمليــة النقــل غــر الرســمي للعيالــة تعليــم
رســمي عــى يــد مؤديــن ماهريــن ،الســيام أن الــدورات
التدريبيــة يف الجمعيــات واألنديــة الرتاثيــة واملراكــز
التابعــة لــوزارة الثقافــة وتنميــة املعرفــة مفتوحــة
للصغــار وتدعــم محــاوالت املدربــن لنقــل هــذا الفــن
الشــعبي إىل األجيــال الجديــدة .كــا تلعــب املجموعــات

األهليــة والفــرق الشــعبية وأنديــة ال ـراث التــي تــؤدي
عــروض العيالــة يف األعــراس واملناســبات األخــرى دورا ً
يف عمليــة االنتشــار ونــر الوعــي يف املجتمــع بأهميــة
هــذا الفــن ال ـرايث األصيــل ويف الحفــاظ عليــه ،إضافــة
إىل الــدور الكبــر الــذي يقــوم بــه التلفــاز وغــره مــن
وســائل اإلعــام يف الرتويــج للعيالــة.

إدراج العيالة يف القامئة
التمثيلية للرتاث الثقايف غري
املادي للبرشية باليونسكو
مــا مــن شــك أن إلدراج العيالــة عــى القامئــة التمثيليــة لليونســكو تأثـرا ً
إيجابي ـاً يف انتشــار هــذا الفــن ال ـرايث األصيــل ،وزيــادة مســتوى الوعــي
بأهميــة الـراث الثقــايف غــر املــادي عــى املســتويات األهليــة والرســمية،
وتوفــر فــرص اســتمرار العيالــة وبقائهــا كلــون تــرايث أصيــل وتعزيــز
مكانتهــا يف قامئــة فنــون األداء واســتمرار مامرســتها مــن قبــل األجيــال
الحاليــة والقادمــة يف مجتمــع دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وســلطنة
عــان.
ومــا يعــزز هــذه اآلمــال مشــاركة العديــد مــن املؤسســات والجمعيــات
األهليــة يف الدولتــن بشــكل فعــال يف الرتويــج لــه كشــكل مــن أشــكال
الفــن الشــعبي األديب .ويف إكســاب فكــرة ترشــيحية لــدى اليونســكو
شــعبية واســعة وقبــوالً لــدى الجامهــر ،كــا أن االعـراف الــدويل بالعيالة
سيســهم يف تعريــف شــعوب العــامل بهــذا ال ـراث ،ويف تدعيــم الجــذور
الثقافيــة التــي تربــط دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بســلطنة عــان
مــن جهــة ،وبــدول العــامل األخــرى ،ال ســيام وأن العيالــة تشــكل جــزءا ً
مــن تــراث اإلنســانيّة جمعــاء ،مبــا متثلــه مــن دالالت تاريخيــة وقيــم
ثقافيــة وعــادات اجتامعيــة.

