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فن إلقاء شعر المدح ،والفخر،
واستنهاض الهمم
أدرج في قائمة التراث الثقافي
غير المادي لليونسكو التي
تحتاج إلى صون عاجل
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مقدمة
العــازي فــن أداء تقليــدي يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة تؤديــه
العديــد مــن الجامعــات التــي تقطــن املناطــق الصحراويــة ومناطــق
الواحــات يف منطقــة العــن مــن إمــارة أبوظبــي ،كــا ينتــر بــن
قبيلــة الشــحوح يف رأس الخيمــة وقبائــل أخــرى تتــوزع يف العديــد
مــن إمــارات الدولــة .وبالرغــم مــن متركــز هــذا الفــن يف منطقــة
العــن ،إال أنــه أخــذ باالنتشــار يف العديــد مــن مناطــق اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،وأصبــح لــه الكثــر مــن املؤدّيــن املحرتفــن.
ومــن أبــرز الشــعراء الذيــن اشــتهروا بــأداء فــن العــازي :عبيــد بــن
محمــد عبــد اللــه النيــادي ،وســلطان بــن ســعود الكويتــي ،وســعيد
بــن مســيعيد النيــادي ،وعبــد اللــه بــن ســامل نعــان الكعبــي،
والــكارس ،وســعيد بــن هــال.
والعــازي أداء شــعري دون تنغيــم أو مصاحبــة آالت إيقاعيــة أو
موســيقية يؤديــه شــخص واحــد مبصاحبــة مجموعــة مــن الرجــال،
حيــث يتقدمهــم بإلقــاء قصيــدة معــدة مســبقاً عــى غ ـرار الشــعر
القديــم ومــن نــوع املربــوع ،إذ تختلــف قافيــة الشــطر الثــاين عــن
الشــطر األول ،وتتخلــل أبيــات القصيــدة الحكمــة واألمثــال.

أنواع العازي وطريقة األداء

هناك ثالثة أنواع من قصائد العازي وهي:
األلفيــة أو األبجديــة :وهــي أقــدم طــرق نظــم فــن
العــازي وأكرثهــا تعقيــدا ً ألنهــا تحتــاج إىل نفــس طويــل
وقريحــة متجــددة مــن الشــاعر .يتــم نظــم أبيــات
القصيــدة عــى تسلســل حــروف الهجــاء ،وبالتــايل قــد
تصــل أبيــات القصيــدة إىل  68بيتــاً.
العدديــة :يعتمــد هــذا النــوع عــى العــد مــن واحــد
إىل عــرة ،وبالتــايل فــإن القصيــدة العدديــة قصــرة
ومحــددة.
امل ُ َعلّــق :أحــدث أنــواع القصائــد وأكرثهــا تــداوالً .وهــذا
النــوع غــر مقيــد بعــدد مــن األبيــات.
تحــول القصيــدة يف هــذه األنــواع إىل عــازي ،ثــم تــؤدى
كشــلة أو أنشــودة .ويُجمــع الــرواة عــى أن األداء هــو
األهــم يف فــن العــازي ،والــذي عــادة مــا تصاحبــه بعــض
الحــركات واإلميــاءات .كــا تبعــث طريقــة األداء وحركــة
املــؤدي الحــاس يف نفــوس الحارضيــن.

يبــدأ الشــاعر مبقطــع تابــث يذكــر فيــه اللــه عــز وجــل
والصــاة عــى الرســول صــى اللــه عليــه وســلم ،وتــرد
عليــه الجامعــة التــي تقــف خلفــه «ســلمت»« ،امللــك
للــه» ،ويتخلــل ذلــك رفــع الســيوف أو العــي.
يشــرك يف أداء العــازي كل مــن :الشــاعر ،وهــو الــذي
يتــول تأليــف القصيــدة وإعدادهــا ،واملــؤدي الــذي
ّ
ميتلــك صوت ـاً قوي ـاً وموهبــة كبــرة يف األداء ،إضافــة إىل
التدريــب الجيــد واإلتقــان املميــز لهــذا الفــن .ويف بعــض
األحيــان قــد يكــون املــؤدّي هــو الشــاعر نفســه ،أمــا إذا
مل يكــن الشــاعر يجيــد األداء ،يقــوم شــخص آخــر بهــذا
الــدور .أمــا العنــر الثالــث يف فــن العــازي فيتكــون
مــن الكــورس ،وهــم األشــخاص الذيــن يســرون إىل
جــوار الشــاعر أو املــؤدي ،ويُشــار إليهــم أحيان ـاً باســم
«الصفــوف» ،وهــؤالء يــرددون كلــات محــددة متــت
اإلشــارة إليهــا .أمــا الفئــة الرابعــة التــي تشــرك يف هــذا
الفــن األصيــل فتتكــون مــن فئــة املتلقــن مــن الرجــال
والنســاء واألطفــال ،باإلضافــة إىل رؤســاء القبائــل.

إدراج العازي عىل قامئة الرتاث الثقايف غري املادي
لليونسكو التي تحتاج إىل صون عاجل
تكريســها عــر مســرته الطويلــة ،ومنهــا املــروءة
والشــجاعة والكــرم والتضحيــة واالنتــاء للوطــن وقيادتــه
الرشــيدة؛ مــا يجعــل فــن العــازي متجــدد األغــراض
قابــاً لالســتمرار والتطــور.

يُصنــف العــازي ضمــن فنــون األداء الشــفهية ،كــا
يرتبــط باملامرســات االجتامعيــة واملعــارف املرتبطــة
بالطبيعــة والكــون .ويعــد اإلماراتيــون فــن العــازي
أحــد فنونهــم الشــعبية الهامــة التــي تــؤدي إىل التامســك
والوحــدة ،وتق ـ ّوي أوارص االنتــاء للوطــن .وهــذا الفــن
قديــم ومتــوارث؛ فالشــعراء يُتوارثونــه ،كــا يحــرص أفراد يُــؤدى فــن العــازي يف العديــد مــن املناســبات كاألف ـراح
املجتمــع عــى حفــظ أشــعار كبــار شــعراء فــن العــازي .واملناســبات الوطنيــة واســتقبال ضيــوف الدولــة
واملســؤولني .ونظــرا ً ألهميتــه أدرِج كعنــر وطنــي يف
وبالرغــم مــن أن العــازي مــن فنــون األداء التــي عرفهــا منظمــة اليونســكو ،ضمــن قامئــة الــراث الثقــايف غــر
مجتمــع اإلمــارات قدمي ـاً ،إال أنــه يشــهد إقبــاالً متزايــدا ً املــادي لليونســكو التــي تحتــاج إىل صــون عاجــل يف
مــن األف ـراد وفــرق الفنــون الشــعبية إلحيائــه وإنتاجــه ديســمرب .2017
مــن خــال تنظيــم قصائــد جديــدة أو إدخــال تعديــات
عــى بعــض القصائــد املعروفــة ،بحيــث تتنــاول أغراض ـاً
جديــدة كالغــزل ،واالعتــزاز بالوطــن وقيادتــه ،ومــا
تحقــق مــن إنجــازات يف مختلــف املجــاالت ،إضافــة
لتعزيــز القيــم التــي عرفهــا املجتمــع ،وحــرص عــى

