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بهرز... مدينة الطوائف العراقية وامتداد أصيل لحضارة أشنونا

بهرز, مدينة عراقية تابعة اإداريًا 
ملحافظة دياىل �شرق العراق, 

جنوب ق�شاء بعقوبة. �شهدت 
معارك عنيفة يف نهاية عام 

2007م ويف عام 2008م. وتعد 
بهرز امتداد حل�شارة اأ�شنونا التي 

�شكنت هذه الأرا�شي �شابقا ومن 
الع�شائر التي متثل الأغلبية يف 
مركز املدينة هي ع�شرية الزبيد 

وال�شمر والزهريية وع�شرية البو 
عامر وال�شواعد ومن اأبرز جوامع 
بهرز هو جامع ابي الغيث والذي 

ي�شم �شريح النبي دانيال.

 كذلك جام��ع بهرز �لكبري �لذي بني �أبان حكم 
�لعثماني��ن؛ و�جلو�مع �لتي بني��ت حديثا هي 
جامع �لقدو�س وجامع )عائ�شة( وجامع �لنور 
وجام��ع �لتوبة. ومن �أحي��اء بهرز: حي �ل�شالم 
وح��ي �لتاآخ��ي وح��ي �لفار���س �لعرب��ي وحي 
�لع���ري وحي �لزه��ور )�لدو����ر(. تعد بهرز 
م��ن �ملناط��ق �لزر�عية �لتي تك��ر فيها زر�عة 

�لنخيل و�لربتقال.
متعب��ا ي�ش��ل �إليه��ا خري�ش��ان ، فتحتف��ي ب��ه 
�أ�شج��ار ومو�ويل وع�شاف��ري ، تهدهده ق�شائد 
وحتن��و عليه �شباح��ات بعذوبة �ل�ش��الم ، تلك 
هي بهرز �لتي علمت �لقرون �إن �حلياة تو��شل 
وعط��اء ، و�أهله��ا �لذي��ن ورثو� �لألف��ة من ذلك 
�لعم��ق �لتاريخ��ي �ل��ذي مييزها ع��ن حو��ر 
حمافظ��ة دي��اىل �لأخ��رى ، وعندم��ا يدخله��ا 
�مل��رء - لأول م��رة - متج��ول ماب��ن �أزقتها 
، �لت��ي ينب��اأ كل �شرب فيها ع��ن حكاية يعرفها 
�لبهرزي��ون ، وتكاد ت�شم ذكاء ع�شور خلت مع 
كل خط��وة على ثر�ها �لزكي .. حتدثك جدر�ن ، 

وتقودك ده�شة 
 . �إن�ش��ان  .. هن��ا  كب��رية  �إىل حقيق��ة  �مل��كان 
�أقول �ن��ك �إذ تدخل �ملدينة تنظ��ر �إليك �لعيون 
م�شتفهم��ة ل لريب��ة ، ب��ل لأن��ك رمب��ا حتت��اج 
مل�شاعدة ما . بهرز �ملدينة تكاد تعرف بع�شها 
�لبع���س ب�ش��كل كامل وكاأنه��ا �أ���رة و�حدة . 
مل ل و�أهله��ا �شليل��و� زمن ط��ال تو��شله حتى 
�آل��ف بن قلوب ه��ي �أ�رة به��رز �لكبرية �لتي 
نعرف وناأن�س ، ويفتخر �لبهرزيون �إن ع�ر�ت 
�ل�شن��ن قد مرت دون �ن يقتل �إن�شان فيها لأي 
م��ن �أ�شباب �لنز�ع وه��و دليل وعي وحت�ر – 
كما يقول��ون - فمنذ �لعام 1930 حتى �لعام 
2003 مل ت�شجل مر�كز �ل�رطة �أي حادث من 
ه��ذ� �لقبي��ل ومل حت��دث حال��ة ن��ز�ع ع�شائري 
حتى �إنهم ل يتنادون بالألقاب �لع�شائرية ، بل 
باأ�شم��اء �لأ�ر �لتي تعارفو� عليها و�كت�شبوها 
من مهنهم �أو �أ�شماء �أجد�دهم ، فكانو� يطلقون 
عل��ى كل عائلة ت�شمي��ة ) بيت ( مثل بيت ثابت 
وبيت �شايف وبيت عبا�س �لفار�س وبيت دب�س 
وبي��ت �أب��و �ليا�س وبي��ت فليح وبي��ت �لرحبي 
وبي��ت �لأخر�س وبي��ت �ل�شكني وبي��ت حربي ، 
وم��ا ز�ل��ت هذه �لت�شمي��ات متد�ول��ة حتى �نك 
عندما ت�شاأل عن �حد ما با�شم ع�شريته لن جتد 
�شالتك وهذ� م��رده ح�شب �لباح��ث �لتاريخي 
قا�ش��م �شال��ح حمم��ود �لبه��رزي �إىل �إن بهرز 
�ملتح�رة قد ذوب��ت تقاليد �لبد�وة يف مرجل 
حت�ره��ا �ل�ش��ارب بالعمق �لتاريخ��ي �شيما 
�أنها موطن ح�شارة عر�قية مهمة هي ح�شارة 

��شنونا . 
بهرز .. �ملوقع و�لت�شمية 

عندما تق�شد بهرز عن طريق مدخلها �ل�شمايل 
وه��و �ملدخل �لرئي�ش��ي للمدين��ة - �لتي تذكر 
�مل�ش��ادر �لتاريخي��ة �إنه��ا قد بني��ت قبل بناء 
�ملد�ئ��ن - فانك �شتح�شى برفق��ة ممتعة على 
ط��ول م�شافة �لطريق �لق�ش��ري �لذي ل يتجاوز 
خم�ش��ة كيلوم��ر�ت �إىل �جلن��وب م��ن مدين��ة 
بعقوب��ة. رفيق��ك �ملمتع هو ج��دول خري�شان ، 
�لذي �شيدلك - منذ �أول خطوة يف ذلك �لطريق 
- عل��ى ب�شات��ن ومو�ويل وحكاي��ات لها �أول 
ولي���س له��ا �آخر ول��ن ت�شكت بهرز ع��ن �لكالم 
�ملب��اح لن ع�شاقه��ا مل ميل��و� ق�ش��ة ع�شقه��ا 
�لفري��دة ، و�أوله��م نه��ر دي��اىل �ل��ذي يحت�شن 
به��رز مث��ل عا�شق دنف م�ش��كال بحرية هاللية 
م��ن جهة �لغ��رب ، ول�شت �دري كي��ف �حتملت 
ه��ذه �لرف��ه غ�ش��ب �لنه��ر �لعظي��م ) ديال�س 
�أو تام��ر� ( ، و�لغ�ش��ب ه��و م��ا تعني��ه ت�شميته 
�لآر�مية �لأ�شل قبل �أن ي�شحف �إىل دياىل . �إن 
م��ن يق��ول بغري �حل��ب فهو و�ه��م ، و �حلب هو 
م��ا �أ�ش�شت به��رز زمنها عليه ، و�ل��ذي يتحدث 
عن��ه �لباحث قا�شم �شال��ح حممود �لبهرزي - 
م�شتعينا مبحا���ر�ت �لدكتور حممود �لأمن 
ودر��ش��ة تاريخي��ة ع��ن مدين��ة به��رز ملحم��د 

�شلم��ان �ش��ادق وم�ش��ادر تاريخي��ة �أخرى – 
قائال :

 - �إن ت�شمي��ة به��رز وفق �ملوؤرخ��ن ) �لعالمة 
�حل�شن��ي  �لرجيب��ي  و�حم��د  ج��و�د  م�شطف��ى 
�لبعقوب��ي ( قد جاءت من مقطعن ) بو – هرز 
( وه��و م��ن ملوك فار���س �أو �ح��د قادتها كان 
ق��د مر بها ، فيم��ا يقول �لدكت��ور �حمد �شالح 
�لعل��ي �لرئي�س �ل�شابق للمجم��ع �لعلمي �إن كل 
��شم علم عر�قي يب��د�أ بالباء فهو عر�قي �أ�شيل 
، م�شري� �إىل �إن بهرز موجودة قبل �ل�شا�شانين 
�لفر���س مبئات �ل�شنن وي�شكك �لرجل بفار�شية 

�لت�شمية .
 معامل بهرز �لتاريخية و�لأثرية

 يو��شل حمدثنا �لباحث قا�شم �لبهرزي حديثه 
بالقول :

 - يف به��رز مع��امل تاريخي��ة متع��ددة منه��ا 
م��ا �ندث��ر ومنها م��از�ل قائما فق��د بني فيها 
�أول م�شج��د م��ع �لفت��ح �لإ�شالم��ي ونذك��ر من 
وم�شاج��د  �لكب��ري  به��رز  جام��ع  م�شاجده��ا 
�خل�ش��ايل و �ملنري���س و �أب��و �لغي��ث و�ل�شه��ر 
وردي و�لإمام حممد ع��رب و �حلاجة ح�شيلة 
و برغة ومن تكاياها تكية �ل�شيخ ثابت وتكية 
بك��ر �ل�شيخلي وتكية �ل�شي��د يو�شف �أملر�شومي 
وتكية �ل�شي��خ ها�شم �خل�شايل . وم��ن �ل�شو�هد 
�لتاريخي��ة �لقنط��رة �لعبا�شية وخ��ان �لنقيب 
و�لقلع��ة و�لت��ي ت�شم��ى �أي�ش��ا بال�شني��ة وقبة 
�أب��و عمر وحم��ام �لنقيب ومقه��ى �لنقيب ، �أما 
�أ�شه��ر �ملو�قع �لأثرية و�حل�شارية فيها يف تل 
��شمر وتلول �لعب��ارة وتل �لذهب و�أم �خلنازير 
وبر� بي��ج و�أبو خزف وك��ر�رة و�شخريي و�أبو 
�لثعال��ب و�أب��و ح�شوة و�إمام حب���س و��شجايل 
و�خل�ش��اب وتل �أجرب وقد ي�ش��ل تعد�د �لتلول 
�لأثري��ة فيها �إىل �أكر م��ن خم�شن تال  . وغري 
بعي��د عن بهرز ن�شاأت مملك��ة ��شنونا �لمورية 
يف �لع�ر �لبابلي �لقدمي ، �أهلها من �ل�شامين 
�ل�رقي��ن – و�لكالم للباح��ث قا�شم �لبهرزي 
– وتع��د �ريع��ة ��شنونا يف زم��ن �مللك لبال 
لم��ا م��ن �لقو�ن��ن �ملتقدمة و�شبق��ت �ريعة 
حمور�بي وذل��ك يف �لعام 1860 قبل �مليالد 
وكذل��ك �شبق��ت �لفر�س �ل�شا�شاني��ن وعن هذه 

�لف��رة ذكر �لدكت��ور م�شطفى ج��و�د يف بهرز 
�إنه��ا كانت منطق��ة ب�شاتن جميل��ة وتاأ�ش�شت 
�شن��ة 521 ميالدي��ة عل��ى عه��د قب��اذ �إل �إن 
�حلقيقة تدل على �إنها كانت موجودة قبل هذ� 

�لتاريخ مبئات �ل�شنن .
�لقنطرة

�لباقي��ة  �لنم��اذج  م��ن  به��رز:  يف  �لعبا�شي��ة 
للقناطر ذ�ت �ألأطو�ق �ملعقودة بالآجر و�لتي

ت��دل عل��ى بر�ع��ة هند�ش��ة �لبن��اء يف �حلقب��ة 
�لعبا�شية ودقتها ، وقد �بدى �لدكتور م�شطفى
جو�د و�لدكتور �حم��د �شو�شة مالحظات مهمة 

حول هذه �لقنطرة وتاريخ �ن�شائها وح�شب
معلوم��ات �شكان به��رز �لقد�مى ف��ان �لدكتور 

م�شطفى جو�د )رحمه �هلل( قد ز�رها �كر من
مرة مبعية طالب��ه .ويف �لعام 1991 م ، كتب 

�ملرحوم �ديب �بو نو�ر �لعز�وي حتقيقا
جري��دة  ن�رت��ه  �لقنط��رة  ه��ذه  ع��ن  كام��اًل 

�جلمهورية يف عددها �ملرقم ) 7972 ( 
�ل�شادر بتاريخ 22/�شفر /1412 ه� �ملو�فق 

يوم �ألأحد �خلام�س من �يلول للعام
1991 م .. ومثلم��ا بن��ى �لعبا�شيون �لقناطر 

فانهم �شيدو� �مل�شاجد �لإ�شالمية بالطريقة
�ملتمي��زة للبن��اء �لعبا�ش��ي فكان��ت بقايا �حد 
�مل�شاج��د �لعبا�شي��ة موج��ودة حت��ى منت�شف 

�لقرن
�ملن���رم وموقع��ه يف منطق��ة �ملنري���س �أي 
)مندري���س ( ، و��ش��م ه��ذه �ملنطق��ة جاءت من 

كلمة
عثماني��ة وهي ت��دل على ��شم �شخ���س �و لقب 
، ويذه��ب بع���س �لباحث��ن �إىل �نه��ا �شي��دت 

ب�شكلها
�حل��ايل يف فرة زيارة عدن��ان مندري�س وزير 
خارجية تركيا يف خم�شينيات �لقرن �ملا�شي

�إىل �لعر�ق يف �ثناء �ن�شاء حلف بغد�د �إذ كانت 
يف �ل�شابق عبارة عن ب�شاتن و�أر��شي لزر�عة 

�ملحا�شيل �حلقلية.
بهرز يف �لع�ر �لإ�شالمي

 ون�شر�ش��ل يف ق�ش��ة �لع�ش��ق �للذي��ذة لبه��رز 
م��ع �بنها �لب��ار �مل���رف �لرب��وي و�لباحث 
�لتاريخ��ي قا�شم �شالح حمم��ود �لذي يو��شل 

حديثه قائال :
�ل�شن��ة  يف  �أي  ميالدي��ة   661 �شن��ة  يف   -
�ل�شاد�ش��ة للهجرة دخلت بهرز �لفتح �لإ�شالمي 
على ي��د �لقعقاع بن عم��ر �لتميمي وها�شم بن 
عتب��ة ومعلوماتن��ا عنه��ا يف �لع���ر �لأموي 
قليلة مثلما كان حال �لعر�ق كله �آنذ�ك لكن يف 
�لع���ر �لعبا�شي �شه��دت �ملنطقة مرور خلفاء 

بني �لعبا�س �ملن�شور و�لر�شيد و�ملاأمون .
ويف ه��ذ� �لوقت بنيت �لقنط��رة �ملقابلة ل�شوق 
به��رز �لكبري وفيه �أي�شا ظهر �لعامل �لكبري �أبي 
فرج �حلريري �لطربي �بن يحيى �بن زكريا �بن 
�أبي طر�رة وهو عامل جليل در�س �لقر�ن و�لفقه 
و�أ�شبح قا�ش��ي �لق�شاة يف بغد�د وتتلمذ على 
يديه ع�ر�ت �لعلماء وكانت ولدته يف �أطر�ف 
به��رز ودفن فيها لكن قربه قد �ندر�س وهو من 

مو�ليد عام 303 �لهجري. 
و�شهدت هذه �لفرة مرور �لرحالة �لعربي �حمد 
بن ف�شالن ببهرز وكانت �شمن ق�شبات بغد�د 
ويف �شن��ة 454 للهج��رة كان��ت ق��د تعر�ش��ت 
لفي�شان��ات �شديدة من �لنهر �لعمالق ) تامر� ( 
ونعني به نهر دياىل �حلايل . ويف مطلع �لقرن 
�ل�شاب��ع �لهجري و�شف ياق��وت �حلموي بهرز 
بالق��ول �إنه��ا قرية كب��رية ذ�ت ب�شاتن وفيها 
جام��ع ومن��رب وفيه��ا رو�ة للحدي��ث �لنب��وي 
�ل�ريف . �أما �لفرة �لعثمانية فقد �شهدت بناء 
�أق��دم مقه��ى ما ز�لت قائم��ة – و�ن تغري �شكل 
بنائه��ا - وهي مقهى �لنقي��ب �لتي تقع قبالة 
�لقنط��رة �لأثرية �ملعروفة �لت��ي تقع على نهر 

خري�شان وتربط جانبي �ملدينة .
بهرز �ملعا�رة ... حياة متو��شلة �لعطاء

و�إذ �شاألن��ا �لكاتب خ�ش��ري �لعز�وي - وهو من 
�لأ���ر �لبهرزي��ة �لعريق��ة يف �ملنطق��ة – عن 

بهرز �ملعا�رة حدثنا قائال :
- بع��د قي��ام �لدولة �لعر�قي��ة �حلديثة وقبلها 
كان للبهرزي��ن م�شاهم��ة و��شحة يف �حلياة 
�لعام��ة و�ش��ارك عدد م��ن �لوطنين م��ن �أهل 
�ملدين��ة يف ث��ورة ع��ام 1920 منه��م خميرب 
مره��ج و�شه��دت �لف��رة �مللكي��ة ظه��ور عدد 
م��ن �لأحز�ب �لت��ي تدعو للتح��رر وتعمل على 
تنوير �لنا�س ويذك��ر �لبهرزيون �إنهم �نتف�شو� 

عن��د مقت��ل �ملل��ك غ��ازي منددي��ن بالنكليز 
يف   1948 ع��ام  مع��ارك  يف  �شارك��و�  كم��ا 
فل�شط��ن ويف ذ�ت �لع��ام �شارك��ت به��رز يف 
�لوثب��ة �لوطني��ة �ملعروف��ة بوثب��ة كان��ون . 
�أم��ا �لآن فه��ي �إح��دى نو�حي مدين��ة بعقوبة 
مرك��ز حمافظة دياىل وتتميز به��رز بالكثافة 
�إذ يبل��غ ع��دد مو�طنيه��ا  �ل�شكاني��ة �لعالي��ة 
قر�ب��ة ) 60 ( �ألف ن�شمة وحتتوي على ثمانية 
مد�ر���س �بتد�ئي��ة و�أربع��ة مد�ر���س متو�شط��ة 
وثانوي��ة ومكتب��ة عام��ة ومركزي��ن �شحين 
ومن حمالتها �لت��ي ما ز�لت قائمة حتى �لآن 
) �ل���ر�ي و�ملنري�س و�ملن��ر و�ل�شاين وباب 
�خلان و�خل�ش��الت و�ل�ش��وق و�لف�شوة وحملة 
�لهن��ود ( ونتيج��ة لتوجه �أبناء به��رز �لوطني 
فق��د لقو� �شتى �أن��و�ع �ل�شطه��اد و�لعتقال 
�ل�شيا�شي وتعر�شت لإهمال كبري ما ز�ل يوؤثر 

على �حلياة �لعامة فيها .
�لفلكلور �ل�شعبي يف بهرز

حديث��ه  �لع��ز�وي  خ�ش��ري  �لكات��ب  ويو��ش��ل 
قائ��ال : - ��شتهرت به��رز بالكثري من �ملظاهر 
�لفلكلوري��ة وكان لل��زو�ج تقالي��ده ومنه��ا �أن 
ي��ومل �لعري���س لأ�شدقائ��ه �لذي��ن ي�شاركون��ه 
فرحت��ه بغناء �ملربع��ات و�لب�شتات وغالبا ما 
كان يج��ري �لحتفال باأحد �ملقاهي ،- وهذه 
�ملقاهي تتميز بكونها منابر وجمال�س للف�شل 
يف كل �لأم��ور- كم��ا يق��وم باإر�ش��ال �لطعام 
مبختل��ف �أنو�عه �إىل بيت خطيبته قبل يوم من 

زفافه .
 يف �لع��ام ) 1930 ( ظه��ر �ملق��ام �لبه��رزي 
ر�شميا على يد �شربي جا�شم حممد �لذي غناه 
يف بغد�د ، وكذلك �ملال مهدي وكان �لبهرزيون 
غالب��ا م��ا يق�شدون منطق��ة �آث��ار �شلمان باك 
وباب �ل�شيخ لإقامة �حلفالت �لغنائية و��شتهر 
فيه��ا �لكث��ري مم��ن كانو� ي��وؤدون �شت��ى �أنو�ع 
�لغناء �ل�شائد �آنذ�ك ومنهم كامل مهدي و�شياع 
�لعز�وي ونعمان �ل�شكني ود�ود �شالل وهوبي 
�لربب�س وجبارة �حلم��د وهوؤلء منهم عازفون 
ومنه��م م��وؤدون . كما ��شته��رت بهرز يف مهن 
�حلياكة للعباءة �لرجالي��ة و�لن�شائية و�لب�شط 
و�ل�شج��اد وما ز�لت �آل��ة �جلومة �لر�ثية تعمل 

يف �ملنطق��ة و�ن كانت قد �نح���رت و�شارت 
عل��ى نط��اق �شيق . ومبا �إن به��رز منطقة ذ�ت 
ب�شات��ن ت�شته��ر باإنت��اج كل �أن��و�ع �لفاكه��ة 
و�لتم��ر فق��د �زده��رت فيه��ا �مله��ن �ل�شعبي��ة 
لإنت��اج �ل�ش��الل و�لأقفا�س �لت��ي ت�شتخدم يف 
حفظ ونقل �ملنتج��ات �لزر�عية وكذلك �لأ�رة 
�مل�شنوعة من �شعف �لنخيل ، ف�شال عن حرفة 
�لنجارة ل�شناعة خمتلف �لأثاث �ملنزيل ، كما 
�أود �لإ�ش��ارة �إىل �إن هن��اك مهنة �نقر�شت منذ 
ع��دة عقود وه��ي �لبقال��ة على ظه��ور �خليول 
حي��ث كان �لبائ��ع ي�شتخ��دم ح�شان��ا �أو بغال 
ويتج��ول يف �لق��رى و�لأري��اف �لنائي��ة ليبيع 
�ل�شكر و�ل�شاي و�حللوي��ات و�لتو�بل و�لأقم�شة 
و�أدو�ت �لزين��ة �لب�شيط��ة م��ن قالئ��د و�أ�شاور) 
ب��ه  �لن�ش��اء  تغت�ش��ل  �ل��ذي   ) �خل��اوة  وط��ن 
وم�شتلزمات �أخرى كانو� يقاي�شونها بالبي�س 
و�لدجاج و�حلب��وب �ملتنوعة وكانت �حل�شيلة 

ت�شّوق لأهايل بهرز.
و��شته��رت به��رز ب�شناعة �فخر �أن��و�ع �لدب�س 
و�ر�ب �لرم��ان ، وغالبا ما تقوم �لن�شاء بهذه 
�ملهم��ة ، بو��شط��ة معا���ر بد�ئي��ة ،وما مييز 
�مل��ر�أة �لبهرزي��ة هو عنايتها �لكب��رية بنظافة 
�لطع��ام وكذل��ك �ملن��زل ، وعل��ى ذل��ك يك��ون 

�ملنتج حمط �إعجاب �ملتذوقن .
مدينة مثقفة ،.. مدينة مبدعة 

يذكر �لبهرزي��ون �إن مدينتهم قد �شهدت ظهور 
�ملكتب��ات �لعامة لغر�س �ل�شتعارة قبل �لعام 
1946 وه��و ما يدل على �إنه��ا مدينة مثقفة 
مبدع��ة ، ع��ن ه��ذ� �جلان��ب يحدثن��ا �مل�ش��ور 

�لفوتوغر�يف �ملبدع �شامي �أبو ريه قائال :
�أنتج��ت عل��ى م��ر تاريخه��ا  �إن به��رز ق��د   -
قائم��ة طويل��ة م��ن �لأ�شم��اء �ملبدع��ة يف كل 
�ملج��الت من �أ�شات��ذة جامعي��ن ومهند�شن 
و�أطب��اء وحقوقي��ن وحتتف��ظ ب��ر�ء تاريخي 
عمي��ق يف جم��الت �لثقاف��ة و�لف��ن ، ونتذك��ر 
�إن �أول فل��م عر�ق��ي ) نبوخ��ذ ن���ر ( كان من 
�إخ��ر�ج �ملرحوم كام��ل �لعز�وي وه��و بهرزي 
�ل��ولدة و�لن�ش��اأة وم��ن م�شاهمات��ه رحمه �هلل 
�ن��ه �أ�ش���س �إذ�ع��ة مدر�شي��ة يف د�ر �ملعلم��ن 
�لعالي��ة �إب��ان �حلقب��ة �خلم�شيني��ة م��ن �لقرن 
�ملا�ش��ي ومن �أع��الم �لأدب و�لف��ن �لذين لهم 
ب�شم��ات و��شحة على �لثقاف��ة �لعر�قية نذكر 
�ملرح��وم �شال��ح عب��د �لق��ادر �آل فلي��ح وط��ه 
�حل��اج �شعي��د ونذي��ر حمي��د ناج��ي و�شاط��ع 
جليل ها�ش��م �لنج��ار ومنري �ألعبي��دي وحنان 
�حم��د حممد وناظم �شك��ر ومهند زيد�ن ومعمر 
حميد ناج��ي و�إبر�هيم خليل �لبه��رزي و�أديب 
�أب��و ن��و�ر و�مل��وؤرخ �ملعروف �ملرح��وم حممد 
وخال��د  �لدليم��ي  ولطفي��ه  �لبه��رزي  جا�ش��م 
ه��ادي ونعم��ان �لقدري وعبد �ملل��ك �آل �شبيب 
�لقت�ش��ادي �ملع��روف و�لدكت��ور عب��د �لكرمي 
وحيد ، وتطول �لقائمة �إذ� ما �أردنا �أن نح�شي 
، وه��و ما يدل عل��ى �إن به��رز ولدة للمبدعن 
يف �شت��ى ف��روع �لثقاف��ة و�لفن��ون و�لعل��وم ، 
وم��ن رجالتها �ل��ربرة �إبر�هي��م �لكيار و�ملال 
روزي �لذي كان مثال ملحبة بهرز ورجل دين 
وم�شل��ح �جتماع��ي يعرفه �لبهرزي��ون جميعا 
ويحفظون نو�دره ويروونها مبحبة بالغة ومن 
�شخ�شيات �ملجتمع �لآخرين �شيد جميد �لدب�س 
وعزيز �لدرو�س وق��دوري �لثابت و�ملال �حمد . 
ليال تطول و�أخ��رى تطول وبهرز تبقى حكاية 
�حلكايات . �شي��ف هذ� �لبيا�س �لباحث قا�شم 
حممود �شال��ح يذكر �أن �أجلو�ه��ري �لعظيم قد 
ز�ر به��رز يف ع��ام 1959 وجرى له مع �شاعر 
�لع��رب �لكب��ري ح��و�ر مقت�ش��ب عندم��ا �لتقيا 
�شدف��ة يف وز�رة �لربية ع��ام 1969 يو�شح 
�عتز�ز �شاعر �لعربية بنف�شه حد �لرنج�شية وهو 
ح��ق لعمود �ل�شع��ر �لعربي �لع��ايل �أجلو�هري ، 
ول تقف �حلكايات عند هذه �ل�شفاف �مل�شيئة 
فلطامل��ا �جتذبت ما�شة دي��اىل �أدباء ومفكري 
�لع��ر�ق وفنانيهم �أتدرون مل��اذ� ؟ .. �إنها بهرز 
�شج��ل للح�ش��ارة و�لإب��د�ع يحل��م كل مب��دع 
�أن يقل��ب �شفحات��ه و�ن كان حمظوظ��ا فان��ه 

�شي�شجل �شطر� يف هذ� �ل�شفر �خلالد. 
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