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شهربان.. مدينة تداعب الذاكرة بعيونها المكحلة بنهر ديالى

هي واحدة من املدن التي 
ترتك ب�صمة يف ذاكرة من 

يزورها او مير بها ملا لها من 
�صحر وجمال خا�ص فهي 

كاأمرية تغفو على نهر دياىل، 
حيث حتيطها الب�صاتني 

واخل�صرة من كل جانب 
و�صوب، مدينة لها تاريخها 

وح�صارتها واثارها اخلا�صة 
والتي تفخر بها وب�صواهد 

التاريخ.

 تعدد اطيافها ودياناتها وتنوع ع�شائرها اعطاها 
�شبغ��ة اخرى ، هي واحدة من مدن طريق احلرير، 
�شهرب��ان املدين��ة الت��ي تداع��ب ذاك��رة الطفول��ة 
املدر�شية بال�ش��فرات اىل �شدورها، املكحلة بنهر 

دياىل والغابات والتالل و�شد حمرين.
تاريخ املدينة ون�شووؤها

كانت �ش��هربان القدمي��ة يف بداية القرن الع�رشين 
تتاأل��ف من 100 بيت )60 م�ش��لمني و 40 يهود( 
ا�شاف��ة اىل بع�ض عوائ��ل ال�شائب��ة وامل�شحيني، 
ومل��ا كان مع�شك��ر املن�ش��ور قري��ب منه��ا فق��د 
�شكنته��ا العدي��د م��ن عوائ��ل اهلن��ا يف اجلن��وب، 
مم��ا كان��وا يخدم��ون يف الع�شكري��ة وم��ا زال��ت 
الكثري م��ن هذه العوائل �شاكن��ة رغم كل الظروف 
وال�شع��اب، للمدين��ة ع��دت حمالت ه��ي احلدادة 
و النجاج��ري و ج��ريوان و الت��وراة و امل�شاليخ و 
القلع��ة و الك��راد و الرمادية وحمل��ة الثورة )قرية 
�شالم��ة( والعديد من االحي��اء مثل حي الع�رشي ، 
وح��ي فل�شطني ،وحب املعلمني، وح��ي الع�شكري، 
ا�شاف��ة اىل العديد من القرى، �شوق املدينة الكبري 
بدوره مق�شم اىل ال�شوق امل�شقف، و�شوق البزازين، 
و�ش��وق اجلزارين والبقال��ني، و�ش��وق الكماليات، 
وللمدين��ة العديد م��ن اخلانات منه��ا خان هوبي 
وخ��ان �شالح، كما ت�شتهر املدينة مبقاهيها التي 
كانت منطلقا للعديد من املظاهرات الوطنية مثل 
مقهى) اب��و غ�شوب(،حيث كانت مرك��زا للثقافة، 
وهي كباقي مدن الع��راق ي�شطرها نهر )ال�شاخة( 
اىل �شطري��ن، ت�شم املدينة الت��ي ا�شتهرت بزراعة 
احلم�شيات والرمان الذي �شكل عالمة بارزة لها، 
ت�ش��م ناحيتني اب��و �شيدا والوجيهي��ة والع�رشات 
م��ن الق��رى املنت���رشة عل��ى اطرافه��ا املزده��رة 

بب�شاتينها الغناء.
ا�شمها

اختلفت االآراء ب�شاأن ا�شل كلمة �شهربان فالبع�ض 
يق��ول اإن اأ�شولها فار�شية وتعني )حاكم املدينة( 
و يف الكردي��ة تلف��ظ )�شارب��ان( و تعن��ي )مدي��ر 
البلدي��ة( �شه��ر، مدين��ة، ب��ان، حاك��م او �شاحب. 
وهن��اك راأي اأخر يقول، ان اال�ش���م �ش��هربان جاء 
بعد ان حل فيه��ا ذات يوم االمام عل�ي) ع ( حيث 
مر�ض م��ا ان حط رج�له على ترابها فقال، �ش�رها 
بان، او �ش�رها بني، ومازال اىل هذ اليوم مكان يف 
و�شط املدينة ي�شمى املقام، اي مقام االمام علي ) 
ع( اىل ان مت حتويل��ه اىل كراج لنقل الركاب بداية 
الثمانينيات، لك��ن اه�ل �شهربان مازالوا ي�ش�مونه 
باملقام. وقيل ان ا�شمها �شابقا )�شهربان( وتعني 
) مدينة ب��ان ( وهو رجل فار�شي �شيدت يف عهده 

ون�شبت اليه .
وذكر انها كانت ت�شمى )�شهربانو( ن�شبة اىل رجل 
كان ل��ه خان وجتمع ال�ش��كان حوله حتى �شارت 
ان  اىل  ا�ش��ارت  اخ��رى  رواي��ة  مدين��ة، وهنال��ك 
ت�شميته��ا ترجع اىل معن��ى �شهربان باعتبار �شهر 

مدينة وبان معناها املحافظ .
اأ�شبحت املدينة ناحية ب�شكل ر�شمي عام 1920، 
ويف العام 1935 غريت احلكومة العراقية ا�شمها 
اىل )املقدادية( ن�شبة )املقداد بن اال�شود الكندي( 
ال��ذي يعتقد باأن قربه فيها، وه��ذا االمر اثار عدة 
اآراء ح��ول املرق��د فالبع�ض يق��ول ان املقداد جاء 
مع االم��ام للقتال، وقتل ودفن يف مكانه احلايل، 
واخ��ر يق��ول ان املرقد يع��ود اىل اح��د املت�شوفة 
الك��رد و ا�شم��ه )امل��زداد او املجداد(والذي حتول 
فيم��ا بع��د اىل مق��ربة يف اط��راف املدين��ة، ومن 
معامله��ا الب��ارزة عل��ى ال�شعي��د الدين��ي اي�ش��ا 
فيه��ا مراقد ع��دة منها مرقد االم��ام وي�ض ومرقد 
االم��ام حممد ال�شاب��ر ومرقد االم��ام م�شافر ابن 
االم��ام الكاظ��م ومرقد االم��ام طالب اب��ن االمام 
الكاظم ،ومرق��د ال�شيدة رقية بنت احل�شن، والعديد 
م��ن املراق��د الدينية، وهن��اك اي�شا معب��د لديانة 
اليهودية يف حملة التوراة، كما فيها معامل اثارية 
مهم��ة ت��ل هنديبة، تل �شبع قناط��ر، تل وطفة، تل 
الدوالب، تل الزندان، تل بنت االمري، تل �شخر، تل 

اليه��ود الذي اأزالته احلكوم��ة اأوا�شط الثمانينيات 
وتل جعار.

 العيد يف �شهربان
العي��د يف �شهرب��ان له مي��زة تختل��ف فعطلة عيد 
الفطر ه�ي ثالثة ايام وعيد اال�شحى اربعة، لكنها 
يف �ش�هربان هي خم�شة للعيدين، فدائما ما كانت 
العوائل تتجه يف ال�شباح اىل الُفَرج فهناك فرجة 
امام طال��ب وفرجة املج��داد وفرجة ام��ام �شافر 
وفرج��ة بن��ات احل�شن ويف امل�ش��اء يكون الذهاب 
اىل ال�شدور حيث املاء واخل�رش والوجوه احل�شنة، 
وه��ي كمثل باقي مدننا يف باقي املنا�شبات مثل 

عا�شوراء واملحيه وايام رم�شان.
ال�شينما

كان��ت  و�شينم��ا  ا�شرتاح��ة  دار  للمدين��ة  كان 
تعر���ض اخر االف��الم العربي��ة والعاملية واىل حد 
االن موج��ودة ه��ذه البناي��ة لكنه��ا مهمل��ة، كما 
كان هن��اك ن��اد اجتماع��ي تق��ام فيه��ا احلفالت 
اال�شبوعي��ة حيث غنى فيها ا�شه��ر مطربي العراق 
م��ن الفن��ان ف��واد �ش��امل وح�ش��ني نعم��ة و�شعدي 
البياتي و�شعدي توفيق لكن اكرثهم كان ح�شورا 

اىل املدينة الفنان الراحل �شعدي احللي.
الزعيم يف �شهربان

رمب��ا تك��ون �شهرب��ان واح��دة من اه��م املدن يف 
م�ش��رية وث��ورة 14 / مت��وز / 1958 حي��ث كان 
الزعي��م عب��د الك��رمي قا�ش��م قري��ب جدا م��ن اهل 
املدينة وعل��ى موعد دائم معهم من خالل جتواله 
يف �شوارع املدينة يوم كان امر لواء يف من�شورية 
اجلبل، كذلك كانت ل��ه عالقات حميمية مع ابناء 
املدين��ة من خالل تبادل الزيارات يف املنا�شبات 
واالفراح، االمر الذي دفع باأهل املدينة اىل اإقامة 
متث��ال للزعيم يف احدى احلدائق التي �شيدها بعد 
الث��ورة وظل ا�شم الزعيم يطل��ق على هذه احلدائق 
اىل يومنا هذا، لكن ال�شلطة البعثية ازالت التمثال 
بع��د ت�شلطها على رقاب ال�شع��ب، لكنها مل ت�شتطع 
ان تزي��ل الزعيم من ذاك��رة املدينة، حيث حاولت 
مرارا وتكرارا اطالق ا�شم على احلدائق لكن النا�ض 
ابق��وا ا�ش��م الزعيم. وم��ا دمنا ب�شدد ذك��ر الزعيم 
فالب��د من ذكر اب��ن �شهربان الب��ار ال�شهيد مالزم 
اول ع��الء جا�ش��م االأم��ني الذي احت�ش��ن بندقيته 

وق��اوم انقالب��ي 8 �شب��اط اال�ش��ود 1963 حت��ى 
امل��وت اأمام بواب��ة وزارة الدفاع، كذل��ك البد من 
ذك��ر العريف اأول اأبو متوز احد امل�شاركني بحركة 

ال�شهيد اخلالد ح�شن ال�رشيع.
حياة �شهربان االجتماعية

م��ا ميي��ز املدين��ة موقعه��ا الراب��ط ب��ني �شم��ال 
وجن��وب العراق اذ ت�ش��كل حلقة و�ش��ل مهمة، لذا 
كان��ت حم��ل �شك��ن ملختل��ف القومي��ات العربية 
والكردية والرتكمانية، االمر الذي اأدى اىل العديد 
م��ن الزيج��ات، ولي�ض ه��ذا وح�شب ب��ل حتى بني 
الديان��ات حدثت بع�ض الزيج��ات رغم ما اأثارتها 

من ح�شا�شية.
كذل��ك العالقة االجتماعية بني هذه الديانات منذ 
ان كان اليه��ود موجودي��ن وكي��ف كان��ت تبادل 
الزي��ارات يف املنا�شب��ات واالف��راح كذلك دخول 
بع�ض عوائ��ل هذه الديان��ات يف الع�شائر العربية 
وحتم��ل م��ا كان يح��دث م��ن نزاع��ات وف�ش��ول 
وهن��اك بع���ض الطرائ��ف به��ذا ال�شي��اق، حتى ان 
العوائ��ل امل�شلم��ة كان��ت تق��دم الطع��ام للعوائ��ل 
اليهودي��ة اي��ام ال�شب��ت، يف واق��ع ال�ح��ال ه��ي 
مدين��ة حامله م�ش�امله يتعاي���ض فيها النا�ض على 
اخت��الف ا�شولهم ودياناتهم من��ذ مئات ال�ش�نني، 

حيث امتزج فيها الدم والعرق. 
اإداريو املدينة

بعد احلرب العاملية االأوىل كانت الفكرة املطروحة 
اأن تك��ون �شهربان مركز حمافظ��ة دياىل، ولي�شت 
بعقوبة كم��ا هو احلال االن، وذل��ك ب�شب موقعها 
امله��م و�ش��ط املحافظة، لكن نفوذ اه��ايل بعقوبة 
ووجود و�شاطة قوية لديهم اأهلت مدينتهم لتكون 
مركز املحافظ��ة، اإىل جانب معار�شني من اهايل 
�شهرب��ان مل يعجبهم اأن تتو�شع مدينتهم وتتحول، 

كما ظنوا اإىل مرتع للف�شاد.
تع��ود عراق��ة �شهرب��ان لكث��ري م��ن املي��زات التي 
امت��ازت بها، فهي امل�ش��در االول لفاكهة الرمان 
يف الع��راق، فرمانه��ا ي�ش��ل اىل كل مناطق البلد، 
فف��ي مو�شم��ه جت��د الع���رشات ال ب��ل املئ��ات من 
�شي��ارات احلمل الكب��رية واملتو�شط��ة وال�شغرية، 
تنق��ل الرم��ان اىل كاف��ة امل��دن العراقي��ة، ول��ن 
نبال��غ اذا قلنا ان رمانها و�شل اىل دول جماورة، 

ولكونه��ا تتو�ش��ط امل�شاف��ة ب��ني بغ��داد واحلدود 
االيراني��ة كان��ت حم��ط راح��ة للقواف��ل التجارية 
الذاهبة والقادم��ة من بالد فار�ض والهند وجنوب 
�رشق اآ�شيا ومثلها القوافل املغادرة من بغداد اىل 
مناط��ق ال���رشق االمر ال��ذي انعك�ض عل��ى �شاكني 
املدين��ة فتجده��م يتكلم��ون الفار�شي��ة والرتكية 
والكردي��ة والرتكماني��ة وق�ش��م قليل منه��م يتكلم 
الهندي��ة، كذل��ك م��ا تتمت��ع بها م��ن وف��رة املاء 
واخل���رشة وطيب��ة اهله��ا ونا�شه��ا جعله��ا ت�شم 

ف�شيف�شاء العراق القومية واالثنية واملذهبية. 
يعت��رب املرح��وم عب��د اهلل املظف��ر اول قائمق��ام 
ل�شهرب��ان وه��و اأول رئي�ض وحدة اإداري��ة ا�شتبدل 
الك�شي��دة بلب�ض ال�شدارة خروجًا ع��ن املاألوف يف 
ذل��ك الزم��ن ومن ث��م جاء بع��ده الراح��ل حممود 
والكات��ب  االأدي��ب  ج��اء  بعده��م  وم��ن  ال�شن��وي 

املعروف ابراهيم �شالح �شكر. 
وبرغ��م ان�شاء حمطة القطار يف �شهربان يف العام 
1918 حيث كان القطار ي�شل مدينة كفري، ومن 
ثم اإىل كركوك، ليمت��د يف اخلم�شينيات اىل اأربيل، 
اال ان وا�شطة النق��ل املحببة الأهايل املدينة ظلت 
العربة التي جترها اخليول، وهناك نوع مميز كان 
ي�شم��ى العربة البا�ض، حيث جتره��ا اأربعة خيول 
وغالبا ما ت�شتخ��دم بالتنقل بني �شهربان واملدن 
االأخ��رى لنق��ل االأ�شخا�ض والب�شائ��ع، اما العربة 
العادي��ة "الرب��ل " فكان��ت وا�شط��ة النق��ل داخ��ل 

املدينة.
مقاهي املدينة

ا�شته��رت املدين��ة مبقاهيه��ا القدمي��ة واالأ�شيل��ة 
منه��ا مقه��ى ح�ش��ني ك��وز ومقه��ى �شه��اب يارم 
ومقهى ح�شن كركوكلي ومقهى علي زينل ومقهى 
علي جوي��ر اذ تعترب هذه من اول مقاهي املدينة، 
ا�شافة اىل مقهى اب��و غ�شيب، ومقهى ح�شن �شفر 

التي ما تزال �شاخ�شة يف و�شط �شوق الدينة.
وكح��ال باق��ي مناط��ق الع��راق كان الق�شخ��ون 
ي���رشدون ق�ش�ض عن��رت وعبلة واأب��و زيد الهاليل، 
وم��ن االأم��ور اجلدي��رة بالذكر ان املرح��وم عكار 
وهو والد املطرب املعروف جبار عكار كان ياأتي 
اإىل �شهرب��ان ويق��راأ ال�شعر مب�شاحب��ة الربابة يف 
املقاه��ي، هذا ما ذكره احلاج ابراهيم موجه وهو 

اإمام وخطيب جامع االورفلي يف �شهربان .
خانات املدينة

اجت��ه اهله��ا لبن��اء اخلان��ات م��ن اج��ل ا�شتقبال 
القواف��ل والزائري��ن وامل�شافري��ن حي��ث جت��اوز 
عدده��ا الثالثة ع�رش خانة زال ق�شما منها او هدم 
وحول اىل اأبنية اأخرى فيما ظل ق�شم اخر �شاخ�شا 

ليومنا هذا..
اأول ه��ذه اخلان��ات خ��ان )اليوخلمج��ي( وتعن��ي 
املفت�ض باللغة الرتكية الذي اندثرت معامله و�شق 
فيه �شارع حمل��ة الرمادية وذلك عام 1941 بعد 
ان بني��ت عل��ى جانبه ال��دور من قب��ل املواطنني 
ويعود هذا اخلان لرجل ثري ا�شمه عبد الرزاق طه 

املهداوي.
وخان عبود الذي يقع يف مدخل املدينة من جهة 
ال�شم��ال وال��ذي �شق و�شط��ه ال�شارع امل��وؤدي اىل 
حمط��ة القطار عام 1934 فه��و يعود اىل الوجيه 
عبود عبد الرحمن اخليالين وهو من عائلة عريقة 
�شاهم��ت ببن��اء املدينة، منذ تاأ�شي�شه��ا، وقد دفن 
وال��ده يف اجلام��ع الكب��ري ث��م ه��دم اخل��ان ع��ام 
1971 ومت بن��اء حم��الت بدال عن��ه، وقد اقتطع 
ج��زًء من اخلان لبناء �شينما كانت تعر�ض اأفالما 
ملتزم��ة �شاهمت يف رفع م�شتوى ال�شباب الثقايف 

واالأدبي اآنذاك.
وخ��ان "ا�شماعي��ل حمم��د اأم��ني "ال��ذي يق��ع يف 
اجلان��ب الغربي م��ن املدين��ة على امت��داد �شارع 
ال�ش��وق، ا�شتغل هذا اخل��ان يف بداية اخلم�شينيات 
م��ن الق��رن املا�ش��ي كن��اٍد ملوظف��ي املقدادي��ة، 
حيث اأق��ام متعهده العديد من احلفالت الرتفيهية 
ال�شاه��رة لعوائ��ل املدينة، ومت ه��دم اخلان وبناء 

حمالت بداًل منه.
ام��ا خ��ان الفار�شي��ة فيق��ع يف و�ش��ط املدين��ة 
ومب�شاحة وا�شعة �شم��ي بهذا اال�شم كون ان جد 
مالكي��ه كان يتكلم الفار�شية وعني مرتجما يف 
دي��وان ال��وايل العثم��اين يف بغداد اآن��ذاك ومن 
اجلدي��ر بالذك��ر ان الكات��ب االأمريك��ي اللبناين 
االأ�ش��ل )حنا بطاطو( اأ�ش��ار اىل عراقية وعراقة 
هذه العائل��ة، ومازال جزء من هذا اخلان باقيًا 
اىل يومن��ا هذا، وق��د �شكنت به اأح��دى العجائز 

وتدع��ى  اليهودي��ات 

)نون��ة( الت��ي رف�ش��ت ان تهج��ر الع��راق م��ع 
عائلتها. 

خان االورفلي��ة ويقع يف موقع مهم من ال�شوق 
م��ازال ق�شم منه موجودا لغاية االآن واالورفلية 
عائلة ج��اءت من مدينة اورف��ة يف تركيا، وقد 
�شقه �ش��ارع ال�شوق ع��ام 1944. وخان توفيق 
�شلطان عج��اج وكان ي�شم��ى )ارخ�شي جامعن 
بقج��ه �شي(.. كما كان لهم خان اآخر مت تق�شيمه 
اىل قطع �شيدت عليها حمالت و�شقق وكان هذا 

يف الثمانينيات.
وكذلك خان حممد قدو وابراهيم خالوي وخان 
عل��ي اجلوال وخ��ان خلي��ل اأمني وخ��ان جليل 
اأم��ني وخ��ان عب��د الك��رمي اغا وخ��ان مال علي 
وخان وكو�ض وخان هوبي وخان �شالح اللذان 

ما زاال موجودين اىل حد هذه اللحظة.
حمالت املدينة

ل�شهربان العديد من االحياء واملحالت القدمية 
واحلديثة، منها حملة احل��دادة والنجارة، حيث 
كان ي�شكنها اغلب احلدادين والنجارين، وحملة 
القلعة واجل��ريوان، وهن من املح��الت القدمية 
والعريقة يف املدين��ة، ا�شافة اىل حملة احلرية 
والعروب��ة والرمادية، وقرية �شالمة " الثورة "، 
والع��زي، و�رشيحة، وال�شاخ��ة، ا�شافة اىل عدد 
م��ن االحياء منه��ا احلي الع�رشي ال��ذي ي�شكل 
مرك��زا هام��ا للمدين��ة حي��ث حت��ول اىل �ش��وق 
ع���رشي مهم، وحي املعلمني الذي اأن�شئ نهاية 
ال�شبعيني��ات ا�شافة اىل احل��ي الع�شكري، وحي 
بلور، م��ع وجود العديد م��ن العر�شات، ا�شافة 
اىل حي ال�شهداء الذي ي�شرتك مع احلي الع�شكري 
يف جمي��ع م��دن الع��راق، م��ع وج��ود جممعات 
�شكني��ة ت�شمى دور، منه��ا دور ال�شباط،، ودور 
ونواب ال�شباط، ممن كانوا يخدمون يف مع�شكر 

املن�شور ودور الزراعة، ودور الري.
قرية �شالمة

ق��د تكون قري��ة �شالم��ة او الث��ورة واح��دة من 
اكرث مناط��ق املدينة �شعبي��ة وحميمية، وتعود 
ت�شميته��ا بقرية �شالمة ل�شك��ن اول عائلة فيها 
عرف��ت بيبت �شالمة لتاأخذ املنطقة التي �شيدت 
يف بداي��ة االربعيني��ات او نهايته��ا ا�شمها من 
ه��ذه العائلة، م��ع العلم ان اغل��ب بيوتها كانت 
حديثة وعم��رت فيما بعد لكنه��ا ظلت حمتفظة 

با�شمها " قرية �شالمة" اىل وقتنا هذا.
مثلم��ا ت�ش��كل �شهرب��ان مركز حمافظ��ة دياىل 
فقري��ة �شالمة ه��ي مرك��ز املدينة حي��ث تربط 
اطرافه��ا االربعة ببع�شها البع���ض، تتكون من 
خم�ش��ة )درابني( حيث ت�شم قراب��ة 400 بيت، 
 ، راأ�شي��ني  )الدراب��ني( ب�شارع��ني  تقط��ع ه��ذه 
)الدربون��ة( االوىل يطلق عليه��ا )دربونة( بيت 
�شلي��م ن�شبة اىل رجل �شاحب حمل مواد غذائية 
وهو م��ن اأوائ��ل �شاكنيها، )الدربون��ة( االخرى 
دربون��ة بي��ت اجل��دة والتي كان��ت م�شهورة يف 
كافة ارجاء املدين��ة، والثالثة دربونة املهدية، 
ن�شب��ة اىل ع�شرية املهدي��ة، والدربون��ة الثانية 
االخ��رية  والدربون��ة  الع��دادة،  بي��ت  دربون��ة 
دربون��ة بيت املجربجي، ن�شبة اىل احلاج خلف 

املو�شى الذي ا�شتهر مبعاجلة الك�شور.
اأعراف

ق��د تك��ون  او تقالي��د  وكان��ت هن��اك ع��ادات 
خا�ش��ة ب�شهربان او امل��دن املجاورة لها، ففي 
االأعرا���ض، ي�شنع��ون دمي��ة على �ش��كل عرو�ض 
ويرق�شونها مع ال�شا�ض، وكان ال�شباب ال�شغار 
يحمل����ون اأ�شي��اء العرو�ض اأمامه���ا، وغالبا ما 
كان��ت العرو�ض ت��زف بعربة ربل، عن��د و�شول 
موك��ب العرو�ض ي�شعد العري�ض فوق �شطح داره 
ويق��ذف العرو�ض بربتقال��ة اأو اأية فاكهة اأخرى 
حلظة دخوله��ا الدار، ليقوم االأطف��ال بالتنازع 
فيما بينهم للح�شول على الفاكهة، هذه العادة 
بقي��ت �شاري��ة يف �شهرب��ان وم��دن اأخ��رى من 

دياىل حتى بداية ال�شبعينيات.
�شمي��ل كلم��ة ارامية ا�شله��ا �شمع��اال او �شماال 
يعن��ي الي�ش��ار وهن��اك من يق��ول ان �شميل هي 

�شمئ

اعداد_فاطمة عدنان


