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  عمل تونسي جديد 
 لطفي بوشناق يغني للموسيقار عبد العزيز ناصر 

 هاجر بوغانمي

انتهى الفنان التونسي القدير لطفي بوشناق، 
من تسجيل أغنية جديدة بعنوان «كنت مبدع»، 
 منه للموسيقار الراحل عبد العزيز ناصر، 

ً
هدية

وهـــي مــن كــلــمــات الــشــاعــر رضـــا شعير وألــحــانــه، 
املـــاطـــري. تحفل األغنية  الــفــنــان محسن  وتــوزيــع 
بمشاعر االعتراف والحنني، حيث يخاطب الفنان 
لطفي بوشناق الراحل مستعمال الناسخ (كــان)، 
ــاضـــي، ويــتــذكــر خــصــال صــديــقــه  لــلــداللــة عــلــى املـ
ــيـــعـــّددهـــا، بــــل ويــــؤكــــد عــلــيــهــا مــــن خـــــالل تـــكـــرار  فـ
املــفــردة، واستعمال الجناس اللغوي، واملبالغة، 
والدعاء، وغيرها من الصيغ اللغوية التي توّسل 
بها الصديق املخلص لتأبني صديقه، وللتخفيف 

من وطأة الفقد، ومرارة الفراق.
الــراحــل بني الرقي والشموخ واإلبـــداع،  فقد جمع 
وهـــي صــفــات مــتــأّصــلــة حــتــى وفـــاتـــه، لــذلــك ظلت 
تــظــلــل روحــــــه، وتــســتــدعــيــهــا كــلــمــا عـــبـــرت ذاكــــرة 

الصديق املحب.
تؤكد كلمات األغنية أن العالقة التي جمعت بني 
املــوســيــقــار الـــراحـــل عــبــد الــعــزيــز نــاصــر واملــطــرب 
الكبير لطفي بوشناق كانت تتكئ على مخزون 
كــبــيــر مـــن الـــصـــدق فـــي الــتــعــاطــي مـــع الــعــالــم ومــع 
قضايا اإلنسان، وقبل ذلك الزهد وروح االنتماء 
الــتــي جمعت بينهما، فــكــانــا مــبــدعــني متناغمني 
الــراحــل عبد  إنسانيا وفنيا. يذكر أن املوسيقار 
الــعــزيــز نــاصــر مــلــحــن الــنــشــيــد الــوطــنــي، غــادرنــا 
في يوليو املاضي، مخلفا وراءه حسرة وأملــا في 
قــلــوب زمــالئــه وأصــدقــائــه الفنانني واملوسيقيني 

والشعراء من قطر والوطن العربي. 

 كــــــــــــنــــــــــــت مــــــــــــــبــــــــــــــدع كــــــــــــنــــــــــــت راقـــــــــــــــــي
كــــــــــــنــــــــــــت مـــــــــــــــبـــــــــــــــدع كــــــــــــنــــــــــــت رائــــــــــــــــــع
كـــــــــــنـــــــــــت شــــــــــــــامــــــــــــــخ كـــــــــــنـــــــــــت راقــــــــــــــــي
أنــــــــــــــــــــت كــــــــــنــــــــــت األغـــــــــــــــلـــــــــــــــى عــــــــنــــــــدي
وأنــــــــــــــــــــت عــــــــــنــــــــــدي األغــــــــــــلــــــــــــى بـــــــاقـــــــي
كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أحـــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــك 
كــــــــــــنــــــــــــت بــــــــــــإحــــــــــــســــــــــــاســــــــــــي أحـــــــــبـــــــــك
حــــــــــــــــــب خـــــــــــــــــــــــــــــارج عــــــــــــــــــن نــــــــطــــــــاقــــــــي
شــــــــــفــــــــــت فــــــــــيــــــــــك أحــــــــــــــــــــــــالم عــــــــمــــــــري
كـــــــــنـــــــــت عــــــــــــمــــــــــــري وعــــــــــــــمــــــــــــــري لـــــيـــــك
كــــــــــــــــــــان حــــــــــتــــــــــى الــــــــــلــــــــــحــــــــــن عــــــــنــــــــدي
يــــــــــــحــــــــــــلــــــــــــم بـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــســـــــــــة إيــــــــــــــديــــــــــــــك
غـــــــــــــبـــــــــــــت يـــــــــــــــــــا غــــــــــــــــالــــــــــــــــي عـــــــلـــــــيـــــــنـــــــا
ألـــــــــــــــــــــف رحـــــــــــــمـــــــــــــة ونـــــــــــــــــــــــــور عــــــلــــــيــــــك

كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت روحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
ــاقـــي ــيـ ــتـ ــي واشـ ــ ــرامـ ــ ــتـ ــ ــك حـــبـــي واحـ ــيــ ــ ول
أنــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــنـــــــــــــــي وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــنــــــــك 
وأنــــــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــي كـــــــــــيـــــــــــانـــــــــــي بـــــــــاقـــــــــي
أنـــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــإحـــــــــــــســـــــــــــاســـــــــــــي أحــــــــــبــــــــــك
حــــــــــــــــــب خـــــــــــــــــــــــــــــارج عــــــــــــــــــن نــــــــطــــــــاقــــــــي
وأنــــــــــــــــــــــــت جـــــــــنـــــــــبـــــــــي كــــــــــنــــــــــت مــــــــبــــــــدع 
كـــــــــــنـــــــــــت دنـــــــــــــيـــــــــــــا مــــــــــــــــن الـــــــــشـــــــــعـــــــــور
كــــــــــــنــــــــــــت بـــــــــــــــاإلحـــــــــــــــســـــــــــــــاس تــــــفــــــهــــــم 
ـــــــــــســـــــــــطـــــــــــور حـــــــــــــتـــــــــــــى مـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــني ال
وحــــــــــــتــــــــــــى فــــــــــــــي لــــــــحــــــــظــــــــة غـــــــيـــــــابـــــــك
غـــــــــــــــــــــاب غـــــــــــيـــــــــــابـــــــــــك بــــــــالــــــــحــــــــضــــــــور
غـــــــــــــبـــــــــــــت يـــــــــــــــــــا غــــــــــــــــالــــــــــــــــي عـــــــلـــــــيـــــــنـــــــا
ألــــــــــــــــف رحــــــــــمــــــــــة ونـــــــــــــــــــور عــــــــلــــــــيــــــــك... 

 كلمات األغنية  كلمات األغنية 


