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حكايات

العدد ( )554األربعاء  1نوفمبر 2017

جولة في شــ
انطلقت عمل ّيات النزوح اجلماعي
التي قد تقلّل من زحام القاهرة إلى
ح� ٍد م��ا ،بينما تكون ط��رق السفر
السريعة على ك�� ّل ش��ك� ٍل ول��ون
متكدّسة للغاية.
ف��ي ش��م��ال ش��رق ال��دل��ت��ا ،ناحية
محافظتي الدقهلية ودم��ي��اط،
ْ
توجد شواطئ الفقراء ،مثل جمصة
وبلطيم ،وه��ي متن ّفس لبعض
م��ح��دودي ال��دخ��ل ف��ي الصعيد،
وأي��ض �ا ً ف��ي محافظات الشرق ّية
والغرب ّية والقليوب ّية والبحيرة
وكفر الشيخ على اختالف وضعهم
االقتصادي.
«رأس البر»
م���ن م��ص��ي��ف امل��ل��ك وأم كلثوم
وأسمهان إلى مكانٍ لترفيه الع ّمال..
مصيف رأس البر من أعرق مصايف
اجلمهورية ..حيث شهد تطورا ً
هائالً في املرافق و اخلدمات حيث
ال مصانع وال مصادر تلوث للبيئة
ولكن منشآت سياحية ومساحات
خضراء واسعة وحدائق ونخيل.
وهي مدينة مصرية صغيرة توجد
على ساحل البحر املتوسط وتتبع
محافظة دم��ي��اط ..ويوجد برأس
ال��ب��ر ال��ت��ق��اء نهر النيل ومصبه
بالبحر املتوسط وه��و ما يعرف
باللسان.

قدمياً ،كانت مدينة «رأس البر»
مصيفا ً م��ح� ّب��ب�ا ً للملك ف���اروق
والعائلة املالكة ،وكان ينتقل إليها
نظام احلكم لالستمتاع بج ّوها
ال��راق��ي ،ولسانها ال��ذي يتقابل
فيه نهر النيل م��ع م��ي��اه البحر
املتوسط.
و«كوكب الشرق» أم كلثوم ،كانت
تقضي معظم أوقاتها وحفالتها
هناك قبل اخلمسين ّيات ،وأيضا ً
النجمة الساحرة أسمهان التي
ٍ
حادث مؤلم عندما كانت
رحلت في
في طريقها إلى رأس البر.
يتوجه إلى هذه املدينة ،التي
اآلن،
ّ
أصبحت عشوائ ّي ًة ومتواضعة،
ع�� ّم��ال امل��ص��ان��ع ف��ي محافظات
متمسكني بشراء
الدلتا والقاهرة،
ّ
«املش ّبك» واحللويات من هناك.
مصيف بلطيم
تقع مدينة ومصيف بلطيم أقصى
شمال مركز البرلس ويبعد عن
مدينة بلطيم مسافة  5كم شماالً،
وعن مدينة كفر الشيخ  80كما مير
الطريق الدولي الساحلي بالقرب
من املدينة على بعد  1.5كم مما
يسهم في اجلذب السياحي.
وتقع املدينة بالقرب من بحيرة
البرلس ،والتي جتتذب املصطافني
للقيام برحالت فيها صيفا ً لوجود

عديد من اجلزر التي يرتادها هواة
صيد الطيور شتاءً.
ميتد شاطئ املدينة ملسافة 11
كم ،وبها  7شواطئ ،هي• شاطئ
الفنار •.شاطئ النرجس •.شاطئ
الزهراء •.شاطئ السالم •.شاطئ
األمل •.شاطئ الفيروز.
«سيدي بشر» كانت للباشاوات
قدميا :شاطئ «سيدي بشر» في
مدينة اإلس��ك��ن��دري��ة ،ك��ان يجمع
ال��ب��اش��اوات ..وك��ان ه��ذا الشاطئ
هو املصيف األهم في مصر ببداية
اخلمسين ّيات ،وذل��ك لقربه من
م��راك��ز إق��ام��ة جمال عبدالناصر
ورج���ال���ه ف��ي ال��ص��ي��ف بشاطئ
املنتزه.
أ ّم��ا اآلن ،فهو شاطئ مليوني ،ال
يوجد فيه مكان لقدم ،وبطبيعة
احل��ال أصبح متواضعا ً مل��ن هم
مستواهم أعلى من الطبقة الفقيرة،
املتوسطة،
وعلى أعتاب الطبقة
ّ
فيتوجهون إلى هناك في الصيف.
ّ
«العجمي وأول الساحل الشمالي»..
املتوسطة منذ  20عاما ً
للطبقة
ّ
وقبل ظهور موضة «الساحل»،
كانت «العجمي» مدين ًة ملن هم في
بداية طبقة األثرياء.
أ ّما اآلن ،فأصبحت ملن هم في بداية
املتوسطة ،ومعها أولى
الطبقة
ّ

القرى في طريق الساحل الشمالي
مثل «سيدي كرير ومراقيا».
شواطئ مطروح
أم���ا م��ح��اف��ظ��ة م��رس��ى م��ط��روح
فتحوي بعضا ً من أعرق الشواطئ
املصرية التي يعشقها املصريون
منذ ظهور املغنية الكبيرة «ليلى
م���راد» وامل��م��ث��ل الكبير «حسني
صدقي» هناك في األربعينيات في
فيلم «شاطئ الغرام» والذي أطلق
اسمه على نفس البالج الذي كان
مسرحا ألحداث الفيلم.
وعلى «شاطئ الغرام» غنت ليلى
مراد ملطروح االغنية الشهيرة يا
ساكني م��ط��روح وك��ان��ت جتلس
على الصخرة الشهيرة املوجودة
في ه��ذا الشط وسميت الصخرة
باسمها صخرة ليلى مراد.
عجيبة
شاطئ عجيبة ل��ه شهرة كبيرة
محلية وعاملية نظرا ملا اختصه الله
من منظر رائع جدا وهو ينقسم الى
جزأين وهما هضبة عجيبة وهي
مكان صخري مرتفع ع��ن سطح
البحر على شكل ح��دوة حصان
كما يتميز بالتركيبات الصخرية
والقسم الثاني هو شاطئ جميل
ممتد بشكل مسطح وجميل برمال

ب��ي��ض��اء .ويبعد ش��اط��ئ عجيبة
حوالي  28كيلو مترا غرب مدينة
مطروح.
شاطئ روميل
وه��و م��ن اك��ث��ر ال��ش��واط��ئ زي��ارة
واش��ه��ره��ا وس��م��ي ب��ه��ذا االس��م
ل��وج��وده بجانب اخل��ن��دق ال��ذي
اختبأ فيه القائد االملاني الشهير
ارفني روميل والذي حتول بعد ذلك
الى متحف بهذا االسم.
ويتميز شط روميل بانه في قلب
املدينة وان مياهه ضحلة كما ان
االم���واج فيه ضعيفة ج��دا تكاد
تكون معدومة نظرا لوجود جزيرة

روميل التي حتجز الشاطئ عن
البحر العميق ما جعله مناسبا
جدا للعائالت واألطفال..كما انه
يحتوى على ع��دة ش��واط��ئ منها
شط النخيل وشط الفيروز وباب
البحر وغيرها.
شاطئ كليوباترا
وسمي بهذا االسم النه شهد لقاء
بني انطونيو وكليوباترا وهو من
افضل الشواطئ ويتميز بوجود
صخرة كليوباترا وهي مثل حمام
فرعون املوجود على البحر االحمر
وهي صخرة كبيرة بها فتحات من
اعلى لدخول الشمس مما يؤدي

