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أدرج في قائمة التراث الثقافي 
غير المادي لليونسكو التي 

تحتاج إلى صون عاجل

فن إلقاء شعر المدح، والفخر، 
واستنهاض الهمم



العـــــــــــــازي



العــازي فــن أداء تقليــدي يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة تؤديــه 

العديــد مــن الجامعــات التــي تقطــن املناطــق الصحراويــة ومناطــق 

ــن  ــر ب ــام ينت ــي، ك ــارة أبوظب ــن إم ــن م ــة الع ــات يف منطق الواح

ــد  ــوزع يف العدي ــرى تت ــل أخ ــة وقبائ ــحوح يف رأس الخيم ــة الش قبيل

ــة  ــن يف منطق ــذا الف ــز ه ــن مترك ــم م ــة. وبالرغ ــارات الدول ــن إم م

ــارات  ــق اإلم ــن مناط ــد م ــار يف العدي ــذ باالنتش ــه أخ ــن، إال أن الع

ــن.  ــن املحرتف ــن املؤّدي ــر م ــه الكث ــح ل ــدة، وأصب ــة املتح العربي

ــأداء فــن العــازي: عبيــد بــن  ومــن أبــرز الشــعراء الذيــن اشــتهروا ب

محمــد عبــد اللــه النيــادي، وســلطان بــن ســعود الكويتــي، وســعيد 

بــن مســيعيد النيــادي، وعبــد اللــه بــن ســامل نعــامن الكعبــي، 

ــال.  ــن ه ــعيد ب ــكارس، وس وال

والعــازي أداء شــعري دون تنغيــم أو مصاحبــة آالت إيقاعيــة أو 

ــال،  ــن الرج ــة م ــة مجموع ــد مبصاحب ــخص واح ــه ش ــيقية يؤدي موس

ــدة معــدة مســبقاً عــى غــرار الشــعر  ــاء قصي ــم بإلق ــث يتقدمه حي

ــاين عــن  ــة الشــطر الث ــوع، إذ تختلــف قافي ــوع املرب ــم ومــن ن القدي

ــال. ــة واألمث ــدة الحكم ــات القصي ــل أبي ــطر األول، وتتخل الش

مقدمة



إدراج العازي عى قامئة الرتاث الثقايف غر املادي أنواع العازي وطريقة األداء

لليونسكو التي تحتاج إىل صون عاجل هناك ثاثة أنواع من قصائد العازي وهي:

األلفيــة أو األبجديــة: وهــي أقــدم طــرق نظــم فــن 

العــازي وأكرثهــا تعقيــداً ألنهــا تحتــاج إىل نفــس طويــل 

وقريحــة متجــددة مــن الشــاعر. يتــم نظــم أبيــات 

ــد  ــايل ق ــاء، وبالت ــى تسلســل حــروف الهج ــدة ع القصي

ــاً. ــدة إىل 68 بيت ــات القصي ــل أبي تص

ــد  ــن واح ــد م ــى الع ــوع ع ــذا الن ــد ه ــة: يعتم العددي

إىل عــرة، وبالتــايل فــإن القصيــدة العدديــة قصــرة 

ومحــددة.

ــق: أحــدث أنــواع القصائــد وأكرثهــا تــداوالً. وهــذا  املَُعلّ

النــوع غــر مقيــد بعــدد مــن األبيــات.

تحــول القصيــدة يف هــذه األنــواع إىل عــازي، ثــم تــؤدى 

ــو  ــى أن األداء ه ــرواة ع ــع ال كشــلة أو أنشــودة. ويُجم

األهــم يف فــن العــازي، والــذي عــادة مــا تصاحبــه بعــض 

الحــركات واإلميــاءات. كــام تبعــث طريقــة األداء وحركــة 

املــؤدي الحــامس يف نفــوس الحارضيــن.    

يُصنــف العــازي ضمــن فنــون األداء الشــفهية، كــام 

املرتبطــة  واملعــارف  االجتامعيــة  باملامرســات  يرتبــط 

بالطبيعــة والكــون. ويعــد اإلماراتيــون فــن العــازي 

أحــد فنونهــم الشــعبية الهامــة التــي تــؤدي إىل التامســك 

والوحــدة، وتقــّوي أوارص االنتــامء للوطــن. وهــذا الفــن 

قديــم ومتــوارث؛ فالشــعراء يُتوارثونــه، كــام يحــرص أفراد 

املجتمــع عــى حفــظ أشــعار كبــار شــعراء فــن العــازي. 

وبالرغــم مــن أن العــازي مــن فنــون األداء التــي عرفهــا 

ــاالً متزايــداً  مجتمــع اإلمــارات قدميــاً، إال أنــه يشــهد إقب

ــه وإنتاجــه  ــون الشــعبية إلحيائ مــن األفــراد وفــرق الفن

مــن خــال تنظيــم قصائــد جديــدة أو إدخــال تعديــات 

عــى بعــض القصائــد املعروفــة، بحيــث تتنــاول أغراضــاً 

جديــدة كالغــزل، واالعتــزاز بالوطــن وقيادتــه، ومــا 

تحقــق مــن إنجــازات يف مختلــف املجــاالت، إضافــة 

لتعزيــز القيــم التــي عرفهــا املجتمــع، وحــرص عــى 

املــروءة  ومنهــا  الطويلــة،  مســرته  عــر  تكريســها 

والشــجاعة والكــرم والتضحيــة واالنتــامء للوطــن وقيادتــه 

ــراض  ــدد األغ ــازي متج ــن الع ــل ف ــام يجع ــيدة؛ م الرش

ــور. ــتمرار والتط ــاً لاس قاب

يُــؤدى فــن العــازي يف العديــد مــن املناســبات كاألفــراح 

الدولــة  ضيــوف  واســتقبال  الوطنيــة  واملناســبات 

ــي يف  ــر وطن ــه أدرِج كعن ــراً ألهميت ــؤولن. ونظ واملس

ــر  ــايف غ ــرتاث الثق ــة ال ــن قامئ ــكو، ضم ــة اليونس منظم

املــادي لليونســكو التــي تحتــاج إىل صــون عاجــل يف 
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يبــدأ الشــاعر مبقطــع تابــث يذكــر فيــه اللــه عــز وجــل 

ــرد  ــلم، وت ــه وس ــه علي ــى الرســول صــى الل والصــاة ع

ــك  ــه »ســلمت«، »املل ــي تقــف خلف ــة الت ــه الجامع علي

ــي.  ــيوف أو الع ــع الس ــك رف ــل ذل ــه«، ويتخل لل

ــذي  ــو ال ــاعر، وه ــن: الش ــازي كل م ــرتك يف أداء الع يش

يتــوىّل تأليــف القصيــدة وإعدادهــا، واملــؤدي الــذي 

ــة كبــرة يف األداء، إضافــة إىل  ــاً وموهب ــاً قوي ميتلــك صوت

التدريــب الجيــد واإلتقــان املميــز لهــذا الفــن. ويف بعــض 

األحيــان قــد يكــون املــؤّدي هــو الشــاعر نفســه، أمــا إذا 

مل يكــن الشــاعر يجيــد األداء، يقــوم شــخص آخــر بهــذا 

ــون  ــازي فيتك ــن الع ــث يف ف ــر الثال ــا العن ــدور. أم ال

مــن الكــورس، وهــم األشــخاص الذيــن يســرون إىل 

ــاً باســم  ــم أحيان ــار إليه جــوار الشــاعر أو املــؤدي، ويُش

ــت  ــددة مت ــامت مح ــرددون كل ــؤالء ي ــوف«، وه »الصف

اإلشــارة إليهــا. أمــا الفئــة الرابعــة التــي تشــرتك يف هــذا 

ــة املتلقــن مــن الرجــال  ــل فتتكــون مــن فئ الفــن األصي

ــل.  ــاء القبائ ــة إىل رؤس ــال، باإلضاف ــاء واألطف والنس




