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ال�� �ف�� �ن� ��ان� ��ة ال � �ل � �ب � �ن� ��ان � �ي� ��ة ب � ��اس� � �ك � ��ال م� �ش� �ع�ل�ان���ي:

"أصبحت على بعد
خطوات من التمثيل"
زارت الفنانة اللبنانية باسكال مشعالني القاهرة  ،مؤخرا ،من أجل تصوير حلقة
تلفزيونية وإحياء عدد من احلفالت ،بعد فترة غياب طويلة عن الساحة
الغنائية .في هذا احلوار ،تكشف مشعالني عن ردود الفعل على أغنيتها األخيرة
"اتع ّذبت كفاية" ،وتتح ّدث عن أغنيتها اخلليجية اجلديدة التي تعمل عليها،
وسبب تأجيلها ،وملاذا قررت التركيز على األغاني "السينغل" ،وموقفها من
التمثيل ،كما تتكلم عن حياتها العائلية ،و ُتدلي برأيها حول املتغيرات التي طرأت
على عالم الفن منذ دخولها إليه وحتى اليوم ...

" رسائل مفيدة "
ه��ل توقعت أن حتصد أغنيتك "ات�ع� ّذب��ت ك�ف��اي��ة" كل
النجاح الذي حققته من ناحية نسبة املشاهدة العالية
للفيديو كليب ؟
ردود الفعل على األغنية كانت أكثر من رائعة ،ولم أتوقع
أن حتقق كل هذا النجاح في فترة قصيرة ،وزاد هذا النجاح
بعد تصويرها فيديو كليب من إنتاج شركة "اليف ستايل
ستوديوز" في تركيا وسط املناظر الطبيعية اخلالّبة ،حتت
أوج��ه شكرا ً
إدارة املخرج زي��اد خ��وري ،وال بد هنا من أن ّ
خاصا ً للموزّع املوسيقي ع��ادل عايش ،والشاعر وامللحن
املصري محمد رفاعي ،ألنه ق ّدم لي أغنية قريبة من الناس.
وجهت رسالة بيئية إلى
في كليب "بخاف أعشقك" ّ
اجلمهور ،فأي رسالة يتضمن كليب "اتع ّذبت كفاية"؟
أح��رص م��ن خ�لال كليباتي على توجيه رس��ائ��ل مفيدة الى
الناس ...ومن ضمنها كليب أغنية "اتع ّذبت كفاية" الذي أدعو
املرأة من خالله إلى أن تكون قوية اإلرادة وواثقة في نفسها
حتى وإن تعرضت للتعنيف اللفظي واجلسدي ،وتدرك أن في
إمكانها أن تفتح صفحة جديدة في حياتها في حال لم توفّق
في زواجها ،ال سيما مع كثرة الطالق في أيامنا هذه.
هل ّ
تخططني ألعمال جديدة مع "اليف ستايل ستوديوز"؟
أنا مستمرة في العمل مع "اليف ستايل ستوديوز" ،ألنها
حتترم الفن وتق ّدره .نحن نحقق النجاح معاً ،وهذا ما يهدف
إليه الفنان ،وحاليا ً نعمل على ألبوم جديد يضم  8أغنيات
من بينها "بخاف أعشقك" و"اتع ّذبت كفاية" ،ومن املتوقع
صدوره خالل هذا الصيف ،وإذا لم نتمكن من ذلك فسأطرح
أغنية منفردة جديدة .في كل األح��وال ،سأعمل على طرح
أغنيات "سينغل" من وقت الى آخر ،ذلك أن أي ألبوم غنائي
كامل يستغرق التحضير له وقتا ً طويالً ودق ًة وحتى سفراً،
ومبا أننا نعيش اليوم في عصر السرعة ،فهذا يتطلب منّا أن
نكون مع اجلمهور طوال الوقت ،ولكن هذا ال يعني أن أبتعد
عن األلبومات الغنائية ،ألنها مه ّمة في مسيرة أي فنان.
أج� �ل � ِ�ت ط ��رح أغ �ن �ي��ة "ال �ع �ب �ه��ا ص ��ح" ال �ت��ي كنت
مل� ��اذا ّ
ستقدّمينها باللهجة اخلليجية؟
كنت س�أُص��در األغنية فعالً خ�لال الفترة املاضية ،ولكن
فضلت تأجيل
علي أغنية "اتعذبت كفاية"ّ ،
حني ُعرضت َّ
األغنية اخلليجية لبعض الوقت ،وأن أطرح األغنية املصرية
التي طال ابتعادي عنها كثيراً ،خصوصا ً بعدما رأيت أنها
تتماشى كثيرا ً مع األجواء التي نعيشها حالياً ،وذلك بعكس
األغنية اخلليجية التي حتتمل التأجيل.
وم��ا رأي ��ك ف��ي ه�ج��وم ال�ب�ع��ض أح�ي��ان�ا ً ع�ل��ى م��ن يغ ّني
بلهجات مختلفة؟
لم أتع ّرض ملثل هذا الهجوم ،الذي أرفضه أصالً ،فأنا أختار
أف �ك��ارا ً تناسب ص��وت��ي ،وال أغ�نّ��ي بأية لهجة إال إذا كنت

أتقنها ،وأمت� ّرن كثيرا ً لكي أق� ّدم أفضل أداء ،وقد سبق أن
غنّيت اللون العراقي واخلليجي واجلزائري ،وأسعى دائما ً
الى التنويع في أغنياتي.

" أصبحت قريبة من التمثيل "
هل تفكرين في خوض جتربة التمثيل قريباً؟
رفضت الكثير من األع�م��ال التي ُعرضت ع�ل� َّ�ي ،فقد كنت
من أوائ��ل املطربات اللواتي ُطلنب للتمثيل ،لكنني رفضت
وقتذاك ،ألنني لم أكن أريد االعتماد في التمثيل على شكلي
فقط ،أما اليوم فأرى أنني أصبحت قريبة من التمثيل ...وقد
علي فكرة تقدمي برنامج عنوانه "باسكال شوو"،
طرحوا ّ
وال تزال الفكرة قيد الدرس.
ما سبب زيارتك األخيرة الى القاهرة؟
ُدع�ي��ت ال��ى ال�ق��اه��رة م��ن أج��ل تصوير حلقة تلفزيونية في
برنامج "سهرانني" مع الفنان أمير ك��رارة ،باإلضافة الى
إحياء عدد من احلفالت الغنائية ،لكن زيارتي ملصر هذه املرة
كانت مختلفة ،فقد كنت محظوظة بإقامتي في فندق يط ّل على
أهرامات اجليزة ،هذا الصرح الفرعوني العظيم الذي أعشقه.
يقول البعض إنك ستقدّمني ديو غنائيا ً مع أمير كرارة،
فهل هذا صحيح؟
نعم ،لقد غنّينا معا ً في احللقة ،وما املانع في أن نطرح ديو
غنائيا ً الحقاً؟!
أحييت أخ �ي��را ً ع ��ددا ً م��ن احل�ف�لات اخل�ي��ري��ة واإلن�س��ان�ي��ة،
كحفل َتي "الكفاءات" لذوي االحتياجات اخلاصة وجمعية
باملسنني ،ماذا يعني لك ذلك؟
"كبارنا" التي تهتم ّ
أنا بطبعي أحب عمل اخلير ،واليوم أصبحت أُولي العمل اإلنساني
اهتماما ً أكبر ،وأحاول قدر املستطاع مساعدة اآلخرين ،وإذا كنت
قادرة على تقدمي العطاءات من خالل صوتي ،فل َم ال؟

أوال ثم الفن "
" عائلتي ً

كيف تو ّزعني اهتماماتك بني العائلة والفن؟
عائلتي أوالً ثم الفن ،وأحاول ما أمكن املوازنة بني االثنني.
لقد ق ّدمت الكثير للفن ،واآلن حان دور عائلتي.
زوجك هو امللحن املعروف ملحم أبو شديد ،حدّثينا عن عائلتك؟
احلمد لله ،أعيش وزوجي ملحم حياة سعيدة ،ولنا ابن وحيد
اسمه "إي�ل��ي" ،عمره  7سنوات ،وال أعتبره ابني فقط ،بل
صديقي ...أمضي معه أمتع األوقات ويعيدني إلى طفولتي إذ
نتشارك في األلعاب اإللكترونية ،ونشاهد معا ً أفالم الكرتون.
من يهتم بـ"إيلي" عندما تكونني مسافرة أو مرتبطة
بعمل فني؟
والدتي أطال الله بعمرها.

ف��ي ال�غ��ال��ب تفشل ال��زي �ج��ات ال�ف�ن�ي��ة ،م��ا ه��ي وصفتك
للنجاح الذي نلمسه في حياتك الزوجية؟
الفشل ال يقتصر على الزيجات الفنية ،وإمنا يطاول مختلف
الزيجات في الوقت احلالي .أما بالنسبة الى حياتي الزوجية،
فهي مبنية على الصراحة والصدق واحلب واالحترام املتبادل.
لكن ال بد من بعض املشاكل ...فكيف حتلّينها؟
خ�لاف��ات�ن��ا سطحية و"م�ه�ض��وم��ة" ف��ي ال�غ��ال��ب ،وأح�ي��ان�ا ً
تكون على سبيل امل ُ��زاح كمبالغتي ف��ي تدليل "إي �ل��ي"...
لكن سرعان ما نصل الى حل يرضي الطرفني ...وتضيف
ممازح ًة :خاصة إذا أهداني حلنا ً جميالً.

" األمور باتت تفقد قيمتها "

واجليد أن يغنّي للسيدة فيروز أي فنان متمكن من أداء أغانيها،
فهذا في رأي��ي قمة االح�ت��رام وعربون تقدير ومحبّة للسيدة
فيروز .وعلى الصعيد الشخصي ،فقد سبق أن غنّيت لها.
مع َمن ِمن الفنانات تربطك عالقة صداقة؟
عالقتي جيدة بكل الفنانني.
أي نوع من األغاني هو األقوى على الساحة حالياً؟
األغنية الضاربة.
ِ
ِ
عانيت صعوبات بعد فقدانه؟
نشأت يتيمة األب ،فهل
أقول دائما ً إن الدنيا أم ،واليتيم هو يتيم األم ،وأمي حفظها
ع� ّوض�ت�ن��ي وإخ��وت��ي ع��ن غ�ي��اب األب ،ف��و ّف��رت ل�ن��ا ك��ل ما
نحتاجه في صغرنا ،ولكن حني كبرت ،شعرت باحلاجة الى
والدي ليكون سندي في احلياة.

" لست ضد عمليات التجميل "

تغ ّيرات كثيرة ط��رأت على عالم الفن منذ دخولك إليه
وحتى يومنا ه��ذا ،كظاهرة "السوشيال ميديا" وما
أحدثته من فوضى إذا صح التعبير ،كيف ترين الفوارق
بني بداياتك الفنية واآلن؟
ثمة فوارق كبيرة بني املاضي ويومنا هذا ،ليس على صعيد
الفن فقط ،بل في مجمل نواحي احلياة ،مثالً في ظل انتشار
شبكات التواصل االجتماعي ،ميكن أيا ً كان أن يصل الى ما
يريده من املتابعني بسهولة فائقة ،مع ما لذلك من سلبيات
وإي�ج��اب�ي��ات ،ولكن األخ�ط��ر أن األم��ور باتت تفقد قيمتها
احلقيقية في عصر السرعة ال��ذي نعيشه ،وأظهر البعض
وقاحة ال ح ّد لها عبر هذا العالم االفتراضي.
دب بينك وبني أحد من زمالئك
لم نسمع يوما ً أن خالفا ً ّ
الفنانني ،فما السبب؟
احل �م��د ل �ل��ه ،ال خ�لاف��ات ل��ي م��ع أح ��د ،وأن� ��أى بنفسي عن
املشاكل .لكن بعض الفنانني يتبعون املثل القائل "خالِف
تُعرف" ،فينشرون التصريحات النارية عبر الـ"سوشيال
ميديا" ،ويهاجمون زمالءهم من دون وجه حق كي يحققوا
أفضل هذا األسلوب في التعاطي
االنتشار .لكن شخصياً ،ال ّ
زج باسمي
ي
أن
أرفض
بحيث
مع اآلخرين ،فهو ال يناسبني
ُ ّ
ف��ي ه��ذه ال�ت�ف��اه��ات ...وأس�ي��ر على م�ب��دأ أن يقترن اسمي
بعملي وفني وال شيء آخر.
مبن تأثرت ِمن الفنانني؟
في بداياتكَ ،
بالطبع ت��أث��رت ب��األس �ط��ورة ص�ب��اح وأف�لام �ه��ا ،الرحابنة
ومسرحياتهم ،السيدة فيروز ،عبداحلليم حافظ وأفالمه
الرومانسية ،أم كلثوم وغيرهم الكثير من عمالقة الفن.

سبق أن ص ّرحت أن ِك لم تخضعي ألية جراحة جتميلية،
فهل ميكن أن تتلقي عالجا ً جتميليا ً مع التقدّم في السنّ؟
أنا لست ضد عمليات التجميل ،بل أؤيد اجلراحات التجميلية
التي تضيف جماالً ،وأرفض املبالغة التي قد تش ّوه املالمح
أح�ي��ان�اً ،وعندما أشعر أنني بحاجة ال��ى بعض اللمسات
التجميلية فلن أتأخر أبداً.
تبدين دائما ً مبالمح شابة ،فكيف تهتمني بجمالك؟
اجلمال نعمة من الله ،أحاول احلفاظ عليها قدر املستطاع،
فأبتعد ع��ن ال�ت��دخ�ين ،وأش ��رب امل��اء ب�ك�ث��رة ،وأن ��ام ج�ي��داً،
وأم��ارس الرياضة  3م��رات في األس�ب��وع ،وأحمي بشرة
وجهي من الشمس ،كما ال أح��رم نفسي من أي ن��وع من
الطعام أو احللويات ،بل أتناولها بكميات مدروس ًة حرصا ً
مني على احلفاظ على وزن مثالي ،وأعتقد أن هذه األمور
طبيعية وفي إمكان أية فتاة أن تلجأ إليها.
أخ�ب��ري�ن��ا ع��ن ش ��يء ال ي�ع��رف��ه اجل �م �ه��ور ع��ن ب��اس�ك��ال
مشعالني...
أحب الفكاهة واملُزاح ومشاهدة األفالم الكوميدية ،وأبتعد
م��ا أمكن ع��ن احل��زن ،وأس�ع��ى للعيش بسعادة وف��رح ألن
احلياة قصيرة ،وال تستأهل أن نحزن أو نندم على شيء.
وسأخبرك عن حادثة طريفة حصلت معي حني كنت في
بلجيكا ،ب�لاد ال�ش��وك��والت��ه ،حيث اشتريت أن��واع �ا ً كثيرة
منها ،وحصرتها في احلقيبة ،ألُفاجأ بأنها سالت وضاعت
معاملها بعد وصولي الى لبنان.

ما رأيك بتصريحات رميا الرحباني ابنة السيدة فيروز
مبنع أي فنان من تأدية أغاني والدتها ما لم يخضع
للشروط القانونية ومعايير الساسيم ،بعدما رأت أن
البعض يش ّوه صورة األغاني أو يستغلها؟
هذه وجهة نظرها وأنا أحترمها .رميا حتاول أن حتمي اإلرث
الفيروزي وتسعى الى عدم تشويه أغاني والدتها .من اجلميل

هل ِ
أنت راضية ع ّما حققته في مشوارك الفني حتى اآلن،
أم لك طموحات تسعني الى حتقيقها؟
أنا سعيدة وراضية عن كل النجاحات التي حققتها ،فلي في
عالم الغناء  16ألبوما ً وكليبات منوعة ،وشاركت في عدد
كبير من املهرجانات العربية ،وأصدرت الكثير من األغنيات
الضاربة ،وأرغب في تقدمي عمل مسرحي.

