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طنطا ..عرو�س الدلتا
منال املعمرية

طنطا ..املدينة امل�صرية العريقة التي مل يكتب عنها �صالح عبدال�ستار ال�شهاوي �سوى القليل الي�سري من مالحمها وتفا�صيلها ،يف مقاله الذي ُن�شر مبجلة «التفاهم»،
والذي من خالله جتول بنا يف �شوارعها ودهاليزها ،وبني �أبنيتها و�أطاللها ،و�سرد بع�ضا من التاريخ الذي عربها ومل يعرب غريها من مدن املعمورة .وا�صفاً �إياها
بزهرة وادي النيل وعرو�س الدلتا ،وكيف ال ،وهي ترتبع يف و�سط دلتا النيل بكامل زينتها و�أبهتها وجمالها ،مُناف�س ًة بذلك مدينة الإ�سكندرية �شماال ،والقاهرة جنوبا.
ُتعترب طنطا عا�صمة املحافظة الغرب ّية ومركزها الإداري؛ فمن َّ
ال�شمال حتدها حمافظتا كفر ال�شيخ واملن�صورة ،ومن اجلنوب حتدُّ ها مدينة �شبني الكوم ،ومن ال�شرق
حتدها مدينة الزقازيق ،ومن الغرب مدينة دمنهور ،فهي يف منطقة و�سطية تربط حمافظة الغربية مع املدن املذكورة ،وتعد ملتقى مه ًّما للطرق احلديدية والربية،
وتربطها ب�أنحاء البالد �شبكة موا�صالت جيدة.
�شغلت ه��ذه املدينة حيزا كبريا من كتب التاريخ ،ولـمع
ا�سمها مرارا يف كتابات امل�ؤرخني عرب الزمن .ومن هنا ،فقد
�أورد الكاتب عددا من االقتبا�سات التي تعك�س عراقتها .حيث
و�صفها امل�ؤرخ الإغريقي هريودوت ب�أنها «�شا�سعة ،وت�ستحق
الإع��ج��اب»� .أم��ا ال��ع��امل الأث���ري الفرن�سي ج.ف �شامبليون
مكت�شف ح��ج��ر ال��ر���ش��ي��د -ف��ق��د ق��ال يف و���ص��ف��ه��ا« :مل نكدنقرتب من تلك الأ�سوار العالية العتيقة ذات البوابة التي
انهارت حديثا ،مل �أ�ستطع قيا�س مدى الت�أثري الذي �شعرت
به بعد �أن جتاوزنا تلك البوابة ،ووجدنا حتت ناظرينا كت ً
ال
هائلة بارتفاع  80قدما� ،إنها �صخور مت�شابهة ته�شمت بفعل
ال�صواعق �أو ال��ه��زات الأر���ض��ي��ة» .كما ذك��ر مانيتون -امل���ؤرخ
امل�صري القدمي ،الذي قام بكتابة تاريخ م�صر بتكليف من
بطليمو�س الثاين ،اعتمادا على الوثائق امل�صرية القدمية
املوجودة يف املعابد املختلفة� -أن املدينة العتيقة كانت عا�صمة
للإقليم الثاين ع�شر من �أقاليم الدلتا� ،إىل �أن غدت عا�صمة
الدولة ب�أ�سرها �أيام الأ�سرة الثالثني من عام  241-278قبل
امل��ي�لاد ،وفيها حكم م�صر ثالثة من امللوك الفراعنة ،هم
على التوايل :نختبو الأول ،ثم تيو�س ،ثم نختبو الثاين.
وكما تعدد الو�صف تعددت امل�سميات ،فال ريب �أن مدينة
م��ث��ل ط��ن��ط��ا اح��ت�����ض��ن��ت ع���دة ح�����ض��ارات ،حت��ول��ت �أ���س��م��ا�ؤه��ا
وتباينت مبرور الوقت .فمنذ �آالف ال�سنني� ،أطلق الفراعنة
عليها ا�سم (تنا�سو) ،ويف القرن الرابع قبل امليالد �أ�سماها
الإغريق (تانيتاد) ،وملا �آلت م�صر �إىل الرومان عرفت با�سم
(طنتثنا) ،ويف الع�صر البيزنطي قبل الفتح الإ�سالمي �أطلق
عليها (ط��و) ،وكان ا�سمها القبطي القدمي (طنيطاد) ،وملا
فتح امل�سلمون م�صر عام 641مُ ،حرف اال�سم �إىل (طنتدا).
مما يعني �أن ه��ذه املدينة قد جمعت بني �أطرافها ثروة
�أثرية نادرة من التاريخ امل�صري القدمي ،فحظيت بالعديد
من الآث��ار الفرعونية ،والقبطية ،والإ�سالمية التي جعلت
منها م��رك��زا �إ���س�لام��ي��ا م��ن �أه���م امل��راك��ز يف ع��امل��ن��ا املعا�صر،
�إ�ضافة �إىل العديد من املزارات ال�سياحية.
وتتجلى الآثار الفرعونية خ�صي�صا يف معبدي �صاحلجر
وبهبيت احل��ج��ارة ،وال��ذي يعرف �أي�ضا با�سم «بر-حبيت»،
ويعني بيت الأعياد الذي اعترب مقرا لعبادة الآلهة �إيزي�س،
وتت�ضح �أهميته من خ�لال الأح��ج��ار اجلرانيتية ال�ضخمه
مبختلف �أن��واع��ه��ا ال��ت��ي مت ب��ن��ا�ؤه ب��ه��ا ،وقيمته التاريخية
ب��اع��ت��ب��اره م���ن �أه�����م رم�����وز احل�������ض���ارة امل�����ص��ري��ة ال��ق��دمي��ة،
�إ���ض��اف��ة �إىل مت��ي��زه بجمال نقو�شه ال��ت��ي متثل ال��ع��دي��د من

الطقو�س الدينية املختلفة ،والتي يقوم بها امللك �أم��ام ربة
املعبد «�إيزي�س»� ،سيدة حبيت .وقد ا�ستغرب علماء احلملة
الفرن�سية م��ن وج��ود بع�ض امل��ع��اب��د املبنية ب�أكملها ب��امل��واد
امل�ستخرجة من �أحجار �أ�سوان يف بهبيت احلجارة ،و�أرجعوا
ذل��ك �إىل فكر وذك��اء قدماء امل�صريني يف العظمة واخللود
ال��ت��ي ك��ان��ت رائ���ده���م دائ���م���ا يف ت�����ص��م��ي��م م��ب��ان��ي��ه��م ال��ك��ب�يرة
ومن�ش�آتهم العظيمة .فقد كانوا يعرفون �أن احلجر الرملي
�أو اجل�يري ال يعمران طويال �إذا ما تعر�ضا للهواء �أو ملياه
البحر؛ لذلك ا�ستخدموا اجلرانيت الذي جلبوه من �أ�سوان
يف معابدهم ومبانيهم املهمة يف الدلتا� .إال �أنه ،ومن خالل
بحث �سريع يف �شبكة الإنرتنت ،وجدت �أن هذه املعابد تعاين
حاليا م��ن قلة ال�سياح� ،إ�ضافة للح�شرات وامل��ي��اه اجلوفية
واحل�����ش��ائ�����ش ال��ت��ي تت�سبب يف زي����ادة ال�����ش��روخ ،و�إن���ت���اج بقع
لونية ناجتة عن الع�صارة ،م�سببة تلفا كيميائيا وفيزيائيا
للحجارة ونقو�شها؛ مم��ا ي�ستدعي ت��دخ�لا �سريعا لإع���ادة
بناء و�إحياء وترميم هذا الأثر ،الذي يعد �أعظم �آثار الدلتا
والوجه البحري قاطبة.
وق��د �أك��د ال��ع��امل الأث���ري ف��وك��ارت ع��ام 1894-1893م� ،أن
الدلتا كانت مليئة بالأماكن الأثرية والتالل ،لكنها اختفت
مبرور الزمن ،لوجود ق�صا�ص ال�سباخ يف املا�ضي؛ مما �أ�ضاع
فر�صاً كثرية على علماء التاريخ والآث��ار ،ف�ض ً
ال عن ت�س ُّرب
ما كان يعرث عليه من �آثار للخارج ،و�صعوبة القيام بحفائر
منظمة بالوجه البحري لقرب م�ستوى املياه اجلوفية من
�سطح الأر�ض ،مما �أ�صاب الآثار املوجودة التي ال حتتمل املاء
والرطوبة ب�أبلغ الأ�ضرار.
وع�لاوة على ما ُذك��ر ،ف���إن طنطا � ً
أي�ضا ت�ضم �أث��را كن�سيا
ي��ع��ود ت��اري��خ��ه ل��ل��ق��رون الأوىل امل��ي�لادي��ة -كني�سة ال�سيدة
العذراء بال�صاغة ،والتي متتاز بروعة ت�صميمها -كما يوجد
فيها م��ق��ام وم�سجد ال��ع��ارف ب���اهلل ال�سيد �أح��م��د ال��ب��دوي،
ومكتبة املخطوطات التي ترجع �إىل القرن الثامن الهجري.
ويف هذا ال�صدد ،ذكر الكاتب ً
بع�ضا من التغيريات التي
طر�أت على مدينة طنطا يف عهد اخلديوي �إ�سماعيل الذي
�شملها بعنايته اخلا�صة ،ف�أمر ب�إجراء عدة تنظيمات فيها،
مبا يف ذلك تو�سيع احلارات ،وفتح ال�شوارع امل�ستقيمة ،ورتب
لها لأول مرة مهند�س تنظيم وحكيم �صحة ،وفتح بها عدة
�شوارع ذات ات�ساع واعتدال ،كما بنيت يف عهده �أبنية فاخرة
وعمائر جليلة وعدد من القي�ساريات ،ويف و�سطها ويف جميع
جوانبها حوانيت وخانات وف��ن��ادق ،كلها م�شحونة باملتاجر

والب�ضائع الداخلية واخلارجية واحلرف التي ال تقف عند
حد ،وكان بها �أبورات وب�ساتني و�أ�سواق و�أ�ضرحة للكثري من
الأولياء ،وق�صور م�شيدة ذات �شبابيك من احلديد والزجاج
واخل�شب املخروط ،و�أعظم م�ساجدها م�سجد ال�سيد �أحمد
ال���ب���دوي -ر���ض��ي اهلل ع��ن��ه -ال ي��ف��وق��ه يف ال��ت��ن��ظ��ي��م وح�سن
الو�ضع واملعمارية �أي م�سجد.
ن�ساء طنطا:
كانت �سيدات العائالت والطبقة الراقية يف طنطا عندما
ي��خ��رج��ن م���ن امل���ن���زل ي��ت��دث��رن ف���وق ال��ف�����س��ت��ان ب���دث���ار كبري
ف�ضفا�ض ي�سمى توباً �أو (�سبلة) ،يكاد عر�ض ُكميه يعادل
طوله ،وهو من احلرير القرنفلي �أو الوردي �أو البنف�سجي،
ثم ي�ضعن بعد ذلك الربقع الأبي�ض على الوجه ،وكان عبارة
ع��ن ق��ط��ع��ة ط��وي��ل��ة م��ن امل��و���س��ل�ين الأب��ي�����ض ي��ح��ج��ب ال��وج��ه
كله م��اع��دا العينني ،وت�سقط حتى ال��ق��دم�ين ،ث��م يرتدين
(احلربة) وحربة ال�سيدة الطنطاوية املتزوجة من احلرير
الأ�سود الالمع� ،أما الآن�سات فكن يرتدين حربة من احلرير
الأبي�ض �أو �شا ًال ،وكانت �سيدات الطبقة الو�سطى والعامة
يلب�سن بد ًال من احلربة �إزاراً ،وهو قطعة بي�ضاء من ن�سيج
القطن على �شكل احلربة ويلب�س مثلها متاماً.
طنطا �سياحيا:
تتعدد ال�سياحة يف مدينة طنطا من ترفيهية مثل (م�سرح
مدينة طنطا ،وحديقة الأندل�س)� ،إىل دينية (م�سجد ال�شيخ
�أحمد البدوي ،وكني�سة الأقباط الكربى) ،و�أثرية (متحف
�آثار و�سط الدلتا).
كما ت�شتهر طنطا ببواباتها؛ �إذ �إن لها عدة بوابات كانت
تغلق على �أهلها م�ساء كل ي��وم ،منها واح��دة يف نهاية درب
الأثر من ناحية البور�صة؛ حيث كان �شارع البور�صة �أر�ضاً
زراعية تعترب احلد البحري للمدينة ،وبوابة يف نهاية درب
املالح ،وثالثة يف نهاية �شارع البو�ستة القدمي؛ وذلك على
غرار بوابات القاهرة ال�شهرية.
�أم���ا بالن�سبة لأه���م ���ش��وارع��ه��ا؛ ف�����ش��ارع ال��ب��ح��ر (اجلي�ش
���س��اب��ق��اً) ،و���ش��ارع اجل�ل�اء ،و���ش��ارع ال��ن��ح��ا���س ،و���ش��ارع �سعيد،
و�شارع املديرية ،و�شارع علي مبارك.
كانت ه��ذه بع�ضا من معامل املدينة التي ال يت�سع املقام
للإ�سهاب فيها ،ف�ضال عن �سرد حكاياتها الكثرية وحيواتها
الزاخرة.
manalalmaamari1@gmail.com
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