سياسة

األربعاء  21نيسان  2010العدد 1097

بورتريه

ّ
مواطنة عادية تعاني ،كما كل اللبنانيني ،من مشاكل
اختارتها وزارة الداخلية والبلديات لتكون نجمة أحد ّإعالناتها التوعوية لالنتخابات البلدية.
ّ
نمسك واجبًا معه» عبر التمسك باالنتخابات البلدية واالختيارية كما يقول
النفايات ،الحفر في الطرقات ،اإلنارة ...أي مشاكل «النق» الذي يجب أن ّ«ال ً
اإلعالن .هل هذا هو الحل فعال؟ فلنسأل «تاتا لطيفة»

لطيفة سعادة
«فرس عزرائيل» لن تنتخب وال
ّ
«تنق»
مهى زراقط
ت� ّ
�زي��ن االب�ت�س��ام��ة ّوج ��ه ل�ط�ي�ف��ة مارون
س �ع��ادة ،حتى ت�ظ��ن أن�ه��ا ول��دت هكذا،
مبتسمة على ال��دوام .في لقائنا معها،
ال تختفي االبتسامة إال مرتني :عندما
ن�س��أل�ه��ا ع ��ن ع �م��ره��ا ،وع �ن��دم��ا نطلب
م �ن �ه ��ا أن ت �ك �ت ��ب ه � ��ي ن� � � ّ
�ص اإلعالن
ال �ت �ل �ف��زي��ون��ي امل �ت �ع �ل��ق باالنتخابات
البلدية واالختيارية.
ف ��ي امل � ��رة األول� � ��ى ت �ن��زع ن �ظ��ارت �ه��ا عن
عينيها وتسأل بجدية« :أديش بتقولي
ع�م��ري؟» .اإلج��اب��ة عن ه��ذا ال�س��ؤال هي
م��دخ��ل اإلج��اب��ة ع��ن طلبنا ال�ث��ان��ي .في
التاسعة والسبعني من العمر يحتاج
اإلنسان إلى ما هو أكثر بكثير من حلول
ّ
ـ«مطبات» الحياة اليومية .تدرك «تاتا
ل
ّ
لطيفة» ،كما يناديها امل�ق��رب��ون منها،
ه��ذا األم ��ر فتضيف اح�ت�ي��اج��ات�ه��ا إلى
ّ
مضمون اإلع�لان .تعدل جلستها على
الكنبةّ ،
تكور قبضة يدها لتستخدمها
كهاتف كما في اإلع�لان ،وتبدأ بتعداد
م �ط��ال��ب امل��واط �ن�ي�ن ال� � ��واردة أع �ل��اه ،ثم
ت �ض �ي��ف« :اك �ت �ب ّ��ي ب��دن��ا مستشفيات.
بدنا نقدر نتحكم .بدنا ح��دا يرحمنا
ب�ش�ي�خ��وخ�ت�ن��ا .ب��دن��ا م � ��دارس للوالد.
والبيئة والنظافة الزم يهتموا فيهون...
وأهم شي نحن مش مجبورين يكونوا
ّ
كل أوالدنا ًبرا ونعيش مشتاقني لهم».
تصمت قليال ،ثم تسأل« :شو بعد في؟
وجدت من هو
قولي لي» .نسألها« :هل
ِ
ق ��ادر ع�ل��ى ت�ح�ق�ي��ق ه ��ذه امل �ط��ال��ب؟ من
ستنتخبني؟».
م�ف��اج��أة .ت��ات��ا لطيفة ل��ن تنتخب« .ما
ب ��دي أن �ت �خ��ب .ال �ب �ل��دي��ات ّل�ي�س��ت قرارًا
ف��ي ي��د الشعب .بعدين ع��ن��ا بالضيعة
بيطلعوا بالتزكية».
مفاجأة ثانية .تاتا لطيفة ،املولودة في
برج البراجنة ،واملقيمة في حارة صخر
منذ أكثر من أربعني عامًا ،تنتخب في
بلدة لحفد في جبيل! وهناك ،في البلدة
ّ
ستطوب أحد أبنائها قديسًا عما
التي
قريب ،ال معركة ّانتخابية« .اكتبي ،هل
يعقل أن أدف��ع ك��ل ض��رائ�ب��ي ف��ي مكان،
ُ
مكان ثان؟»،
ويطلب مني االنتخاب في
ً
تسأل بجدية كأنها تنتظر فعال إجابة
َ
عن هذا السؤالً .
ال .ك��ان ه��ذا ت�م�ث�ي�لا .ه��ي «أوع � ��ى» من
أن تنتظر من دولتها إجابة عن سؤال
مماثل .السيدة التي تقترب من الثمانني،
عاشت حياتها في لبنان تتلقف وحدها
ل�ح�ظ��ات ال �ف��رح .ي�ض�ح�ك�ه��ا اق �ت� ّ�راح أن
ت�ت��رش��ح ه��ي ل�لان�ت�خ��اب��ات« :هلقتنيه
طالبني ليسانس وشهادات للبلديات.
أن��ا صحيح م��ش آخ ��ده ال�ب��ري�ف�ي��ه بس
اس ��أل ��ي والد والدي م�ي�ن ّ
بدرسهون
وبساعدهن بمواضيع اإلنشاء» .طبعًا
ليس هذا هو السبب الذي يمنعها من
ال �ت��رش��ح ،ل�ك��ن «م� ��اذا ي�س��ع املسؤولني
أن يفعلوا؟ مطالب اللبنانيني محقة

وم �ش��اك �ل �ه��م م �ت��راك �م��ة م �ن��ذ ث�ل�اث�ي ّ�ن أو
أربعني عامًا .من ّ هو ق��ادر على حلها؟
ه��ذا البلد ال يحل مشاكله إال شخص
يكون أخو أختو ،وإال ...أختو».
تقول لطيفة عبارتها األخيرة ًوتضحك.
ق� ��د ال ت � �ك ��ون ت �ع �ن �ي �ه��ا ف � �ع�ل��ا ،لكنها
بالتأكيد أكثر اقتناعًا بها من مضمون
إع�ل�ان �ه��ا ال �ت �ل �ف��زي��ون��ي األخ � �ي ��ر ،الذي
ت�ح�ك��ي ع�ن��ه ب�ـ«م�ه�ن�ي��ة» املتخصصني
في عالم اإلعالن« .حقق نجاحًا كبيرًا»
َتقول ،لكنها ال ّتخفي عدم رضاها عن
أج��ره��ا ال��ذي تدنى على نحو ملحوظ
ّ
عما وصلت إليه بعدما أثبتت مهارتها

ف��ي ه��ذا امل�ج��ال ،وب��ات اسمها مطلوبًا
من مختلف الشركات اإلعالنية« .قالوا
لي إنه لوزارة الداخلية ،وال يمكنها أن
تدفع أكثر فوافقت»ّ .
غير أن امل��ال ال يحتل ح� ّ�ي�زًا كبيرًا في
ح��دي�ث�ه��ا ع��ن اإلع �ل�ان ��ات .ص�ح�ي��ح أنه
أس ��اس ��ي ،ل�ك�ن��ه ل �ي��س األه� ��م بالنسبة
إل��ى لطيفة ال�ت��ي تحقق ح�ل��م ّحياتها
بالتمثيل« .م�ن��ذ ك�ن��ت طفلة أم��ث��ل في
مسرحيات املدرسة ،وأنا ّ
أحب التمثيل،

ل �ك��ن ال �ن ��اس ال ��ذي ��ن ك ��ان ��وا ينادونني
فرس عزرائيل ،كانوا يقولون ألبي إن
التمثيل ع �ي��ب» .ل��ذل��ك س ��ارت حياتها
س �ي �رًا ت�ق�ل�ي��دي��ًا .ت��زوج��ت ف��ي ال � �ـ 19من
ع�م��ره��ا .أق��ام��ت ف��ي م��ون��و قبل سفرها
إل ��ى ال �ب��رازي��ل ح�ي��ث ع��اش��ت  12عامًا.
وع �ن��دم��ا ب ��دأ أوالده � ��ا ي �ك �ب��رون عادت
إل � ��ى ل �ب �ن��ان «خ ��وف ��ًا م ��ن أن يضيعوا
ه� �ن ��اك .ك �ن��ا م �ب �س��وط�ين .م ��ش عارفني
حالنا جايني ع ال�ح��رب» .ك��ان ذل��ك في
نهاية الستينيات ،عملت م��ع زوجها
ف� ��ي ت �ص ��وي ��ر ال� �س� �ي ��اح ق � ��رب تلفريك
جونية واسـتأجرا بيتًا قريبًا من مكان
العمل ،هو بيتها الحالي .بعد خمس
س� � �ن � ��وات ،رف � ��ع ص ��اح ��ب امل� �ح ��ل قيمة
األج� � ��رة أض �ع��اف��ًا م �ض��اع �ف��ة فاضطرا
إل��ى إخ�لائ��ه ،وع�م��ل زوج�ه��ا على نحو
م�ت�ق�ط��ع ف��ي امل��وب�ي�ل�ي��ا .ل��م ي�ك��ن العمل
ج �ي �دًا ط ��وال ال ��وق ��ت ،ف�ع��اش��ت العائلة
ظروفًا صعبة ،وخصوصًا مع «انهيار

«التيتا لطيفة» :كيف أدفع ضريبتي في جونيه وأنتخب في جبيل؟ (بالل جاويش)

مطالب اللبنانيين
يحل
محقة وال ّ
مشاكلهم إال شخص
أخو أختو وإال ...أختو
بدنا مستشفيات
وبدنا رحمة بشيخوختنا
ومش مجبورين يكونوا
كل والدنا برا

الطبقة الوسطى» تقول.
ال� � � �ف � � ��رص � � ��ة ج � � � � � � ��اءت ف � � � ��ي منتصف
التسعينيات .كانت الحرب قد انتهت
ل �ك��ن ال � �ظ� ��روف امل �ع �ي �ش �ي��ة ص �ع �ب��ة وال
مجاالت كثيرة للتسلية .لذلك ،عندما
اق �ت��رح عليها األص��دق��اء امل �ش��ارك��ة في
ّ
برنامج «ب��اب الحظ» ال��ذي كان يقدمه
الراحل رياض شرارة وميراي مزرعاني
رح�ب��ت ب��األم��ر .وص��ارت امل��واظ�ب��ة على
حضور التصوير نزهة أسبوعية لها
ولزوجها إبراهيم إلى أن جاء دورهما
م � ��رة ،ف �ش��ارك��ا ف ��ي امل �س��اب �ق��ة وربحا.
ه��ذا األم��ر ّ
قربها م��ن ش ��رارة ال��ذي كان
«ي �ت �ح� ّ�رش» ب�ه��ا ك�ث�ي�رًا ل�ي�ح�ص��ل على
تعليقاتها الطريفة ،حتى إنه كان يقول
ع �ن �ه��ا« :اس �ت �ل �م��ت ال �ع��ال��م ك �ل �ه��ا ،إجت
لطيفة استلمتني».
وش � ��رارة ه��و م��ن ات �ص��ل ب �ه��ا ،مقترحًا
عليها التقدم إل��ى «كاستينغ» البحث
ع ��ن م �م �ث �ل�ين ل �ف �ي �ل��م «ال� �ب ��وس� �ط ��ة» في
م��رح �ل��ة ت �ص ��وي ��ره األول� � � ��ى .وبالفعل
اختيرت وص� ّ�ورت خمسة أي��ام قبل أن
ت�ت��وق��ف ب�س�ب��ب ع ��دم وج ��ود ميزانية.
خ�لال فترة التصوير ه��ذه ّ
تعرفت إلى

 30ألف دوالر كلفة اإلعالنات
ت�ص��در مختلف وزارات ال��دول��ة تعاميم
وب �ي��ان��ات إل��ى امل��واط �ن�ين ،ل�ك��ن التعاميم
ص��ادرة عن ّوزارة الداخلية والبلديات
ال� ّ
ت�ط��ل غالبًا بحلة مختلفة ،وخصوصًا
ف � ��ي امل � �ح � �ط� ��ات ال� ��رئ � �ي � �س � �ي� ��ة .ه � � ��ذا ما
ت ��ؤك ��ده ال �ح �م�ل�ات اإلع�ل�ان� �ي ��ة املتعلقة
باالستحقاقني االنتخابيني األخيرين:
النيابية ( )2009والبلدية ( ،)2010حيث
ت��ول��ت ش��رك��ة إع�لان �ي��ة م�ح�ت��رف��ة مهمة
إيصال الرسائل التوعوية إلى املواطنني،
ت �م��ام��ًا ك �م��ا ت � � ّ
�روج ألي س�ل�ع��ة تجارية
أخ ��رى .ه��ذا حرفيًا م��ا يقوله املوظفون
ف��ي ش��رك��ة «ب��روم��وس �ف��ن» ال �ت��ي نفذت
اإلعالنات التلفزيونية الخاصة بالحملة
االن �ت �خ��اب �ي��ة .ن�ه�ل��ة ح� ��داد ،ك��ري��م قازان،

دينا عريس وج��وزف�ين حبشي تحدثوا
ع��ن والدة ال�ف�ك��رة م�ن��ذ إرس ��ال الوزارة
طلباتها اإلعالنية ،وامليزانية املخصصة
ل ��ذل ��ك« .ك � ��ان امل �ط �ل��وب ت �ق��دي��م الرسالة
بطريقة غير تعليمية ،وه��ذا ما حاولنا
القيام به».
ال�ن�ك�ت��ة ه��ي ال��وس�ي�ل��ة ال�ت��ي اع�ت�م��دت في
إع�ل�ان ب�ط��اق��ة ال �ه��وي��ة ،ال ��ذي أداه ماريو
املواطنني من خالل
باسيل ،التماهي مع ُ
ش �خ �ص �ي��ة ل �ط �ي �ف��ة اع ��ت� �م ��د ف ��ي إعالن
التشجيع على االق�ت��راع ،وشعبية عادل
ك� ��رم اس �ت �ف �ي��د م �ن �ه��ا ف ��ي إع �ل��ان بحت
معلوماتي يتعلق ب�ع��دد أق�ل�ام النفوس
واملستندات املطلوب إحضارها.
وت ��وض ��ح امل� �س� �ت� �ش ��ارة اإلع�ل�ام� �ي ��ة في

ال��داخ�ل�ي��ة ،الزميلة أل�ين ف��رح ،أن الوزارة
حاولت منذ تولي زي��اد ب��ارود مهماتها
أن ت�ك��ون «ق��ري�ب��ة م��ن ال �ن��اس وتتعاطى
بشفافية مع املواطنني .وهذا املبدأ الذي
درج �ن��ا ع�ل�ي��ه .طبعًا تتغير اآلل �ي��ة وفقًا
أله �م �ي��ة االس �ت �ح �ق��اق ل��ذل��ك ل �ج��أن��ا إلى
الشركات اإلعالنية في االنتخابات ،من
خ�ل�ال دف �ت��ر ش ��روط واخ �ت��رن��ا الشركة
ال� �ت ��ي ق ��دم ��ت ال� �ف� �ك ��رة األف � �ض ��ل ضمن
امليزانية امل��رص��ودة التي لم تتجاوز 30
أل��ف دوالر ،وس��اه��م ب�ه��ا ب��رن��ام��ج األمم
املتحدة اإلنمائي» .يذكر أن الوزارة ّ
أعدت
أيضًا إعالنات إذاعية ومطبوعة وزعت
على مختلف الوسائل اإلعالمية «التي
أبدت تعاونًا معنا».

اللواتي احتفظن
مجموعة من املمثالت ّ
برقم هاتفها ،وصرن هن دليل شركات
اإلع �ل�ان إل�ي�ه��ا .وق ��د ب ��دأ األم ��ر بإعالن
لجريدة سعودية ارتدت فيه الحجاب،
ث ��م دع ��اي ��ة « »bon brésilال �ت��ي كانت
محطة رئيسية على طريق الشهرة.
ال ت�ح�ف��ظ لطيفة ت��اري��خ ذل ��ك اإلعالن،
ف�ت�س��اع��ده��ا زوج� ��ة اب �ن �ه��ا ت��ان �ي��ا التي
تقيم معها في البيت ،وذلك من طريق
ح �س��اب س �ن��وات م ��رض ال �ع��م إبراهيم
الذي أصيب بالفالج وبقي سبعة أعوام
ط��ري��ح ال �ف��راش قبل أن ي�ف��ارق الحياة.
«يعني تقريبًا عام  .»1998بعدها ّ
كرت
ً
سبحة اإلع�لان��ات ،وص��وال إلى الـ.vape
ه �ن��ا ،ت ��روي أن �ه��ا ف��ي ال�ت�ج��رب��ة األولى
ل �ل �ت �ص��وي��ر ،ق��ال��ت ع �ب��ارت �ه��ا الشهيرة
مرتجلة «بدك ترش رش» ،لكن املخرج
ارت� ��أى االك �ت �ف��اء بكلمة «رش» توفيرًا
للوقت .وب�ع��د إع��ادة التصوير ثالثني
م � � ��رة ،ف ��وج �ئ ��ت ب � ��اإلع �ل��ان ي � � ��ذاع وفق
الصيغة األولى.
ه � ��ذا اإلع � �ل ��ان م �ن �ح �ه��ا ُال� �ش� �ه ��رة ،رفع
م��ن أج��رت�ه��ا ،وجعلها تستقبل دائمًا
ّ
بعبارة «بدك ترش رش» ،إلى أن صارت
«تاتا  »autrefoisمع إعالن لبنة تعنايل
«وأن ��ا م��ن أض��اف كلمة ( autrefoisفي
املرة القادمة) إلى النص» تقول فخورة.
أما بالنسبة إلى نص إعالن البلديات،
فهي لم تضف شيئًا إليه ،لكن «تعابير
وج�ه��ي ال�ت��ي تنتقل م��ن العصبية إلى
وتحديد ال�ج��ورة ال�ت��ي وقع
االب�ت�س��امّ ،
أنا».
فيها ابني ،كله من إخراجي ّ
لم تكتف لطيفة باإلعالن ،بل مثلت في
«الحب
األغاني املصورة ،وفي مسلسل
ً
ّ
تصور اليوم مسلسال
املمنوع» .وهي
من بطولتها يحمل عنوان «شنكبوت».
عملها املمتع ف��ي ه��ذا العمر يشعرها
ب��ال��رض��ىّ .أم ألرب �ع��ة أوالد وج ��دة ل �ـ11
حفيدًا تحقق حلمًا يدخل البهجة إلى
ّ
ق�ل�ب�ه��ا ،وت�ح�ص��ل م�ن��ه ع�ل��ى م ��ال يسد
فواتير متأخرة بني وقت وآخر.
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