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ّ
ّ
«أيام» عكار :سينما في أحضان الطبيعة

جبل الريحان...
طبيعة خالبة تنتظر التفاتة الدولة
غدًا ،يسدل الستار على الــدورة الثانية من «املهرجان
الصيفي لجبل الريحان» (مــن  30آب /أغسطس إلى
 2أيلول /سبتمبر) الــذي ينظمه «اتحاد بلديات جبل
الــريـحــان» .املهرجان الــذي يختتم بأنشطة رياضية،
وب ـي ـئ ـيــة (م ـس ـي ــر ب ـي ـئــي ب ـم ـســافــة  7كـ ـل ــم) وق ــروي ــة
(م ـعــرض لـلـمـنـتــوجــات ال ـب ـلــديــة) ،ويـفـتــح ذراع ـي ــه لكل
ال ـنــاس ،يـهــدف الــى تنشيط املنطقة الجنوبية وجــذب
السياح بشكل أكبر .املنطقة التي تمتاز بطبيعة خالبة
وبمواقع وزراعات متنوعة؛ أبرزها :أشجار السنديان
والصنوبر ،ونبتة الريحان ،تغيب عنها أجهزة الدولة،
وخصوصًا املعلم السياحي الــذي تشتهر به «مغارة
الــري ـحــان» ال ـتــي تــوصــف ه ـنــاك بــ«جـعـيـتــا الـجـنــوب».
املغارة املكتشفة باملصادفة منذ حوالى  90عامًا ،على
يد أحد البنائني ،تصل مساحتها الى  300متر تقريبًا،
وتمتاز بمجموعة صواعد ونــوازل ،حفرتها الطبيعة
بطريقة خالبة جعلت املكان معلمًا سياحيًا زاد منطقة

ّ
عباس الحسيني
سقى الله زمن الثورة
يدعو «النادي الثقافي االجتماعي»
ّ
املصور العربي» ،اليوم
في برجا و«دار
السبت إلى حضور توقيع وندوة حول
كتاب « 26ساعة ـ ـ بنك أوف أميركا» (دار
ّ
املصور العربي وّ )Book Post
لعباس
جعفر الحسيني ،في قاعة جمال عبد
الناصر في ّ
مقر النادي .في هذه الرواية،
يعود الحسيني إلى عام  ،1973لنقل
تفاصيل الساعات الـ  26التي اقتحمت
خاللها مجموعة يسارية ،قادها الشاعر
علي شعيب (الصورة) ،تنتمي إلى تنظيم
«الحركة الثورية االشتراكية اللبنانية»
السريّ ،
ّ
مقر «بنك أوف أميركا» في منطقة
ّ
رياض الصلح (وسط بيروت) ،مسجلة
سابقة في لبنان والعالم العربي.
اليوم ـ ـ  18:00ـ ـ قاعة جمال عبد الناصر في
«النادي الثقافي االجتماعي» (برجا ـ ـ قضاء
الشوف) .لالستعالم07/623129 :

ً َ
ّ
الجنوب جماال .املعلم ال يزال ينتظر أن يصنف رسميًا
املناطق السياحية في لبنان ،ويضحي مقصدًا
ضمن
ّ
لـلــزوار ،وينشط بالتالي السياحة داخــل هــذه املنطقة،
التي عانت  20عامًا من االحتالل اإلسرائيلي ،وبدأت
تستعيد عافيتها مع عام التحرير  .2000اليوم ،يقف
ال ــزائ ــر/ة عـلــى سـفــوح جـبــل الــري ـحــان ،ليشاهد أمــامــه
لوحة طبيعية جمالية (أكبر حرج للصنوبر في بلدة
العيشية) ،وحتى استراتيجية تجمع أقطابًا تختصر
الصراع مع الـعـ ّ
ـدو :منطقة «مــزارع شبعا» املحتلة من
قبل «إسرائيل» ،البقاع الغربي وجــزء من «الجوالن»
الـســوري املحتل .انتظرت املنطقة عشرين عامًا ،من
االح ـتــال والـقـهــر ،بعد تحريرها على يــد املـقــاومــن،
لتنهض مــن جــديــد ،بـمـبــادرات فــرديــة وبلدية .والـيــوم،
ّ
تهمش من قبل الدولة وأجهزة اإلعالم أيضًا .وبالتالي
ُ
تغفل مواقعها البيئية والسياحية ،فهل ستنتظر 20
عامًا بعد لتلتفت الدولة إليها؟

«ريف :أيام بيئية وسينمائية» ،هو عنوان النشاط الذي تقام دورته الصفر في  15و16
ّ
أيلول (سبتمبر) الحالي ،في بلدة القبيات في عكار (شمال لبنان) ،بتنظيم من «الصالون
الثقافي» و«مجلس البيئة» ،بالتعاون مع جمعية «بيروت دي سي» و«مهرجان طرابلس
لألفالم».
من املعروف أن العروض السينمائية لطاملا كانت محصورة باملدن اللبنانية ،ال ّ
سيما
بيروت .غير ّأنها هذه ّ
املرة تخرج ّمن هذا اإلطار لتلتقي بأهل الريف ،بعدما أقفلت دور
ّ
السينما في املناطق النائية ،ولتسلط الضوء على أن الريف «غني بالثيمات السينمائية،
وب ــال ـق ـص ــص ،وبــال ـش ـخ ـص ـيــات الـتــي
تصلح ملعالجة سينمائية روائ ـيــة أو
وثــائ ـق ـيــة» ،وف ــق ال ـب ـيــان ال ـص ــادر عن
القائمني على الحدث.
ُ
فــي الـيــوم ّ
األول ،ســتـعــرض مجموعة
أفــام قصيرة لبنانية تــدور أحداثها
ف ــي األري ـ ـ ــاف ،ب ـح ـضــور مـخــرجـيـهــا،
على أن تليها نقاشات بني الجمهور
وص ــانـ ـع ــي األفـ ـ ـ ـ ــام .األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـت ــي
ُ
س ــت ـع ــرض ف ــي ه ــذه ال ـل ـي ـلــة ،ص ـ ّـورت
ف ــي م ـن ــاط ــق م ـخ ـت ـل ـفــة ،وت ـع ـك ــس مــا
يختزنه هذا ّ
املكون الجغرافي من ثراء
ُ
اجتماعي ـ ثقافي ،كما تظهر القضايا
التي تتميز بها عــن العاصمة واملــدن
األخـ ـ ـ ــرى .والـ ـش ــرائ ــط هـ ــي« :ش ـح ــن»
( 2017ـ ـ ـ  20د) ل ـك ــري ــم رح ـب ــان ــي،
و«خ ـســوف» ( 2015ـ ـ  19د) لبسمة تشارك سينتيا خليفة في بطولة
«شحن» لكريم رحباني
فرحات ،و«أرض ّ
بي» ( 2016ـ  15د)
ملوريال أبو الروس ،و«شكرًا ناتكس» ( 1998ـ  15د) إليلي خليفة ،و«الغواصة» ( 2016ـ
 20د) ملونيا عقل ،و«زيارة الرئيس» ( 2017ـ  19د) لسيريل عريس ،و« 280كلم» (2017
ـ  23د) لزاهر جريديني.
ُ
ّ
ستتحول طاحونة موسى سماحة فــي القبيات إلــى فضاء ثقافي تـعــرض فيه
هـكــذا،
ّ
الشرائط املشاركة في هذا الدورة ،باإلضافة إلى أنشطة منوعة وعشاء ذي طابع قروي،
وجلسة تعريف بتاريخ الطاحونة وعملها وعملية ترميمها التي أجريت أخيرًا .سيترافق
التعريف مع عرض حي وعملي لعملية طحن القمح ،وإعادة استعماله في منتجات غذائية.
ّ
للتعرف إلى
أما اليوم الثاني ،فهو بيئي بامتياز ،يبدأ في بداية النهار مع جولة بيئية
كنوز الطبيعة في عكار .يسير املشاركون في جبال ووديــان ّ
ويمرون بغابات أشجار
ّ
يندر وجودها إل في هذه املنطقة ،كالشوح الكيليكي .من دون أن ننسى التعريف بغابة
األرز العكارية ،وغابة أشجار اللزاب والعزر ،قبل أن يحني موعد غداء قروي بني أحضان
الطبيعةُ ،ت َ
قدم فيه أطباق تقليدية يشتهر بها أهالي عكار.
«ري ــف :أي ــام بيئية وسـيـنـمــائـيــة» :الـسـبــت واألح ــد  15و 16أي ـلــول ـ ـ الساعة
ً
مساء ـ القبيات (عكار ـ شمال لبنان) .لالستعالم71/400101 :
السابعة

