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كويه.. مدينة الفن والثقافة 

بلدة كويه )يطلق عليها يف الوثائق 
الر�سمية بكوي�سنجق كونها كانت 
ق�ساء يتبع )لواء( كركوك والحقة 

�سنجق تعني بالرتكية العثمانية 
الق�ساء( تبعد 57كم عن اربيل 

وتف�سلها عن كركوك ذات امل�سافة 
اي�سا، وبعد احلاق والية املو�سل 

)جنوب كورد�ستان( باململكة 
العراقية عام 4291 وت�سكيل لواء 
اربيل مابني الزابني، ا�سبحت بلدة 

كويه احد اق�سية اللواء اجلديد، 
وقد ا�ستهرت دوما بانتاجيتها 

الن�سطة على ال�سعيدين ال�سيا�سي 
والثقايف

للظل��م  الت�ص��دي  يف  �ص��باقني  دوم��ا  ابناوؤه��ا  وكان 
واالجح��اف الذي كان ي�ص��تهدف ال�ص��عب الك��وردي، مما 
جعله��ا تتعر�ض لل�ص��غط واملحا�رصة م��ن جانب جميع 
احلكومات العراقية التي تعاقبت على ال�صلطة يف بغداد.

االآن�صة كورده قائم مقام البلدة،وتتحدث عن مدينة كوية 
ذاكرة 

 خانات كويه
 كاأي مدين��ة كورد�ص��تانية قدمي��ة، يوج��د يف بلدة كويه 
ع��دد م��ن اخلان��ات، الذي��ن اتلقيناهم اليتذكرون �ص��وى 
ثالثة منها خان كوره )الكبري(، خان قادر يا�صني، واآخر 
مل تب��ق معامله، واخلان عموم��ًا عبارة عن مبنى جتاري 
متعدد االغرا�ض، ال�ص��لع والب�ص��ائع الت��ي كانت ترد اىل 
البل��دة يتم خزنه��ا ومن ثم بيعها يف اخل��ان، ويوجد يف 
كل خان غرف خا�ص��ة اليواء النزالء من الباعة والتجار 
وامل�ص��افرين، وكذلك ا�ص��طبالت للح�ص��ن والبغ��ال التي 

كانت تنقل ال�صلع والب�صائع.
 خ��ان ك��وره ) بالعربي��ة تعني اخل��ان الكب��ري( يبدو انه 
من ا�ص��هر واكرب خانات البلدة، ط��راز بنائه مماثل لطراز 
بن��اء خان��ات كرك��وك، اال ان��ه اك��ر به��اء وتط��وراً من 
ناحية الريازة املعمارية وتفا�ص��يل البناء، تتوزع غرف 
وحانات اخلان على ار�ض مربعة ال�ص��كل تبلغ م�صاحتها 
اك��ر م��ن الفي مرت مرب��ع، اعتم��د فيها احلج��ر واجلب�ض 
وكذلك االخ�ص��اب والق�ص��ب كمواد بن��اء، وريازته تعتمد 
على االقوا�ض واالعمدة الفخمة وكذلك امل�صاند اجلانبية، 
وا�ص��تعني بزخ��ارف لوني��ة ومرمري��ة لتزيني ال�ص��قوف 
واع��ايل النواف��ذ واالب��واب، واملبن��ى عموم��ًا يعاين من 
االهمال ال�صديد وبع�ض احلرفيني موجودون فيها حاليًا 

ويزاولون حرفهم يف اجزاء متفرقة منه.
    انن��ا نرى انه من ال�رصوري ان تبادر وزارة ال�ص��ياحة 
يف كورد�صتان ال�صتمالك هذا اخلان الرتاثي الذي اليخلو 
م��ن مع��امل ودالالت تاريخي��ة عدي��دة وعميق��ة لط��راز 
العم��ارة الكورد�ص��تانية الت��ي اليقره��ا ع��دد ال باأ�ض به 
من املعنيني نظراً لال�ص��تالب احل�ص��اري الذي تعر�ص��ت 

له كورد�صتان.
 القي�رصيات

احد اهم معامل املدن الكورد�صتانية القدمية هو ا�صواقها، 
وكان يطلق على جمموع املحال املتجمعة �ص��من مبنى 
واح��د بالقي�رصية.. والقي�رصية هي �ص��وق او رمبا ميكن 
ت�ص��بيهها باال�ص��واق املركزية احلالية )ال�ص��وبر ماركت( 
والت��ي كان��ت حت��وي خمتلف ان��واع ال�ص��لع والب�ص��ائع 
ماينتج��ون،  ويبيع��ون  حرفه��م  ميار�ص��ون  وحرفي��ني 
وتتك��ون القي�رصي��ة م��ن عدة ازق��ة داخل مبنى م�ص��قف 
ي�ص��غل م�ص��احة وا�ص��عة تبلغ عدة اآالف االأمتار املربعة، 
الدكاك��ني واملح��ال تت��وزع ب�ص��كل مرتا���ض يف جمي��ع 
اال�ص��الع الداخلي��ة للمبن��ى، ا�ص��افة لدكاك��ني وحمال 
اخ��رى موج��ودة يف بع���ض الواجه��ات اخلارجية ملبنى 
القي�رصية وح�ص��ب ال�رصورة الهند�صية والتجارية ملوقع 

املبنى.
 مب��اين قي�رصي��ات كوي��ه تنم ع��ن طراز معم��اري فريد، 
لال�ص��ف مل ت�ص��تطع االجي��ال التالي��ة م��ن املهند�ص��ني 
والبنائ��ني واملعماريني تطويره وحتويره مبا يتالءم مع 
روح الع���رص وتطوراته، وبذلك مت اأهماله والتغاظي عنه 

والأ�صباب غري معقولة اأو م�صوغة اطالقًا.
واق��دم قي�رصي��ة باقي��ة حت��ى االن يف بل��دة كوي��ه هي 
قي�رصي��ة حاج��ي بكر اآغ��ا حويزي الت��ي مت بناوؤها عام 
1840م وحت��وي يف داخله��ا اكر من 90 حماًل، وتقع 
االن و�ص��ط مدينة كويه، وكان��ت مهملة مرتوكة لع�رصات 
ال�ص��نني، ومتت اعادة اعمارها وتاأهيلها يف العقد االخري 
من القرن املا�ص��ي، ويوجد فيها االن عدد من احلرفيني 

والباعة.
 ويوج��د بالقرب م��ن قي�رصية حاجي بك��ر اآغا قي�رصية 
اخرى يطلق عليها )قي�رصي نوى( اي القي�رصية اجلديدة 
التي ان�ص��اأها حاجي عبداهلل م�ص��طفى م�ص��كني ربن عام 
1904م، وه��ذه القي�رصي��ة متت��د عل��ى م�ص��احة ار�ض 
وا�ص��عة، ومل يت�ص��ن لن��ا م�ص��اهدة جمي��ع اجزائه��ا نظراً 
الغ��الق بع�ض ابوابها وازقتها، وحرّي بوزارة ال�ص��ياحة 
ان تت��وىل م�ص��األة ا�ص��تمالك ورعاي��ة قي�رصي��ات كوي��ه 
نظراً الهميتها البالغة م��ن الناحية الرتاثية واملعمارية 

والتاأريخية.
 البيوت الرتاثية

 مثل �صائر املدن القدمية، يوجد يف مدينة كويه عدد كبري 
من املباين الرتاثية التي يرجع تاريخ بنائها اىل القرنني 
االخريي��ن، وحتمل هذه املباين الرتاثية معامل ح�ص��ارية 

ومعمارية غنية، ويوجد يف عدد من احياء كويه القدمية 
العدي��د م��ن املن��ازل الرتاثي��ة، املخت�ص��ون يف ال��رتاث 
والري��ازة املعمارية ي�ص��تطيعون التو�ص��ل اىل امل�ص��رتك 
وما يجمع بني االبنية الرتاثية يف كويه واربيل وكركوك 
وباق��ي مدن كورد�ص��تان القدمي��ة، حيث نالحظ �ص��يادة 
امن��اط معمارية حملية ذات امت��دادات يف عمق التاريخ، 
وياأتي تطابق املواد امل�صتعملة يف البناء وامل�صتمدة من 
املواد االن�ص��ائية املتوفرة يف بيئة كورد�ص��تان اجلبلية، 
لت�ص��يف خ�ص��ائ�ض حمددة اىل طبيعة االبني��ة والطراز 
املعماري ال�ص��ائع يف كورد�ص��تان، هذه االمور ي�ص��تطيع 
االثاري��ون والرتاثيون واملخت�ص��ون يف ف��ن العمارة ان 

يتعمقوا فيها ب�صكل اكر تف�صياًل.
 اح��دى االبني��ة الرتاثية التي كانت يف ال�ص��ابق م�ص��كنا 
لكمال حاج��ي جميد وبنيت ع��ام 1935 وحتولت تاليا 
اىل مدر�ص��ة ديني��ة تدع��ى )�ص��وختة خان��ة م��ال ر���ض(، 
وال�ص��وختة هي درجة درا�ص��ية تطلق على طلبة الدرا�ص��ة 
الديني��ة االهلي��ة، حي��ث يطل��ق عل��ى الطال��ب املبت��دئ 
ب�)فقي( ومن ثم ي�ص��بح )�ص��وخته( وبعدها يبلغ مرحلة 
ال�)م�صتعد(، وتاليا ح�صوله على االجازة العلمية الدينية 
لي�ص��بح رج��ل دين )م��ال( يت��وىل االمام��ة واخلطبة يف 
م�صاجد كورد�صتان، )�صوخته خانة كويه( مبنى اثري ذو 
طابق��ني تتوافر على العديد من عنا�رص العمارة ال�رصقية 

يتو�صط فناء مركزه حو�ض ماء مربع.
 وم��ن اأ�ص��هر املباين الرتاثي��ة يف بلدة كوي��ه هي منازل 
كل م��ن حاج��ي ط��ه، جميل اآغ��ا، كاك��ه جاف ور�ص��ول 
اآغ��ا، احمد ب��ك، كمال حاجي جمي��د، امني اآغا )ال�ص��اعر 
املعروف اخ��رت(، ومراد اآغا، معرفة ا�ص��ماء هذه املنازل 
واالأط��الع عليها كان مب�ص��اعدة ال�ص��يد حممد مغديد عبد 
اهلل م�ص��اعد مدير دائ��رة اآثار كويه، وال�ص��يد قانع عبداهلل 
ر�صيد موظف اآثار كويه الذي رافقنا م�صكوراً ل�صاعات يف 
جول��ة ميدانية لالطالع عل��ى العديد من املعامل االثارية 
يف كويه و�ص��واحيها، وال�ص��يد قانع عبداهلل موظف اآثار 

ذو اطالع وا�صع يف الرتاث واالثار.
 قالع وح�صون

 الجدل يف ان كورد�ص��تان متتلك كن��زاً ثمينًا من املعامل 
االثاري��ة، فاأقالي��م كورد�ص��تان الت��ي متت��د م��ن ارارات 
و�رصق االنا�صول وميزوبوتاميا )�صمال مابني النهرين( 
وزاكرو���ض، �ص��هدت ظه��ور اق��دم امل�ص��توطنات الب�رصية 
واول املعامل احل�ص��ارية على م�ص��توى املعمورة، ال احد 
ي�ص��تطيع حتديد مهبط �صيدنا اآدم )ع(، اال ان ر�صو �صفينة 
�صيدنا نوح )ع( على قمة جبل )جودي( �صمال كورد�صتان 
م�صاألة حم�صومة، مما يعني ان كورد�صتان ت�صكل املوطن 
االول لل�صاللة الب�رصية الثانية، وقد توالت االمم واالقوام 
واحل�ص��ارات الب�رصي��ة على ه��ذه االر���ض املباركة على 
م��ر التاأريخ، واأعت��دال املناخ ومالئم��ة البيئة جعال من 
كورد�صتان موطنا �رصمديا لالجيال الب�رصية التي تركت 

ب�صماتها على ادميه.
 التحري��ات والتنقيب��ات االثرية التي ان تي���رص اجراوؤها 
يف كورد�ص��تان، فاأنه��ا بال�ص��ك �ص��توؤدي اىل اكت�ص��اف 
ا���رصار بالغ��ة االهمي��ة يف تاري��خ املنطق��ة، م��ا اجريت 

م��ن تنقيب��ات اثرية قليل��ة وحمددة حت��ى االن يف ار�ض 
كورد�صتان. 

 ويوج��د يف كويه واملناطق التابع��ة لها عدد من القالع 
واحل�ص��ون التاريخي��ة الت��ي تع��ود اىل ف��رتات متفاوتة 
و�صحيقة من تاريخ املنطقة، اوىل هذه القالع واحل�صون 

هي قلعة وح�صن الق�صلة و�صط مدينة 
قلعة كوية وجمموع القالع القريبة منها

كويه، هذه القلعة املح�ص��نة تقع على تلة مرتفعة ت�رصف 
على جميع احياء املدينة وي�ص��تطيع منها املرء م�صاهدة 
مديات وا�ص��عة من ارا�صي ه�صبة كويه والقرى املحيطة 
بها، م�ص��احة هذه القلعة تبلغ اآالف االمتار املربعة وهي 
ذات ميزة  ع�ص��كرية دفاعية. قلعة �صيله تقع جنوب كويه 
باجتاه نهر الزاب وكركوك، م�صاحتها اكر من 400 م2 
عر فيها على معبد زراد�ص��تي. قلعة دويل مومن �ص��ميت 
باأ�ص��م ام��راأة تدع��ى )مومن( حكم��ت املنطق��ة، تقع هذه 
القلعة �ص��مال غرب املدين��ة، عند ملتق��ى جبلي باواجي 
وهيب��ت �ص��لطان، املعمرون من ابناء كوي��ه يقولون باأن 
موم��ن كان لها اخوان يدعي��ان )كاكه  جوك( و)اآوكرد(، 
وكان ل��كل منهم��ا قلعته اخلا�ص��ة، روايات �ص��فهية ترد 
عل��ى ل�ص��ان معم��ري كوي��ه تق��ول، ب��ان �ص��حون االآكل 
وامل��وؤون كانت تنقل فوق اال�ص��طح من خالل �ص��ف من 
الرج��ال )ورمبا الن�ص��اء( يناول احدهم االخر ال�ص��حون 
وهم واقف��ون يف اماكنهم دون حراك م��ن قلعة )مومن( 
حتى قلعة )اآوكرد( اثناء تخندق املحاربني للدفاع �ص��د 
الغ��زاة، وامل�ص��افة احلالية بني القلعتني تبلغ �ص��رياً على 
االقدام، حوايل ن�ص��ف �صاعة، مما يعني ان مدينة عامرة 
كان��ت موج��ودة اآن��ذاك متتد ب��ني القلعت��ني واطرافهما، 
وحاليًا مل يتبق من معامل تلك املدينة �ص��وى اآثار القالع 
الث��الث )موم��ن وكاكه ج��ول واآوك��رد( واآب��ار وكهاريز 
املي��اه الت��ي كانت تروي �ص��كان املدينة الت��ي مل يعرف 

ا�صمها حتى هذه اللحظة.
 قلعة �صاتوقال احدى اهم قالع املنطقة، تقع على ال�صفة 
اليمن��ى لنهر ال��زاب الذي يف�ص��ل ناحية طقط��ق التابعة 
الربيل ع��ن ناحية �ص��وان التابعة لكرك��وك، اأهايل قرية 
�ص��اتوقال ي��روون الكثري م��ن احلكايات واال�ص��اطري عن 
تاري��خ قلعته��م وا�رصاره��ا العجيب��ة، اال ان املوؤك��د من 
املعلوم��ات ه��و ان تاري��خ ه��ذه القلع��ة يع��ود اىل اك��ر 
م��ن الفي ع��ام وكان لها ح�ص��ن مل يبق له اث��ر ميتد اىل 
�رصادي��ب يف عم��ق القلعة، ويرتبط من خ��الل بوابة يليه 
طريق �ص��لمي )مدرج( بنهر الزاب، ولقلعة �ص��اتوقال ميزة 
دفاعية غاية يف القوة واملنعة فمهما حاول الغزاة النيل 
من الق��درات الدفاعي��ة للمقاومني، تبقى القلعة ع�ص��ية 
عل��ى اخل�ص��وع، فم��ا ح�ص��ل لقلع��ة دم��دم رغ��م الدفاع 
امل�صتميت ل�صكانها �ص��د جحافل ال�صاه عبا�ض ال�صفوي، 
م��ن خ�ص��وعها بعد قطع �رصيان جم��رى النبع الذي كان 
يزودهم باملاء، مل يكن متي�رصاً تكراره يف قلعة �صاتوقال، 
الن اح��دى اجله��ات االربع للقلع��ة كانت مالم�ص��ة لنهر 

الزاب مما يعني ا�صتحالة تكرار ماح�صل يف دمدم.
    قلع��ة )بوك��د( تق��ع يف منطق��ة قريبة من ال��زاب �رصق 
مدين��ة كويه، وه��ذه القلعة تقع �ص��من امتداد ه�ص��بوي 

يوف��ر قدراً كبرياً من احل�ص��انة واملنعة الع�ص��كرية �ص��د 
هجم��ات الغ��زاة، واحلديث يط��ول حول قالع وح�ص��ون 
كوي��ه، رمب��ا ي�ص��عب االحاط��ة بجميعه��ا ع��رب حتقيقنا 
ال�ص��حفي ه��ذا، ونختت��م جولتن��ا باال�ص��ارة اىل ح�ص��ن 
كون��ه قه ال )كونه قال – اأي القلعة القدمية(، وهي عبارة 
عن ح�ص��ن مربع يبلغ طول ا�ص��العه زه��اء 100م، يقع 
احل�صن يف ال�صهل املمتد نحو جنوب �رصق بلدة كويه، مت 
بناوؤه باالآجر واالحجار الطبيعية، زواياه االربعة عبارة 
عن اقوا�ض رمبا كانت قواعد البراج مراقبة ويوجد و�ص��ط 
كل �ص��لع قاع��دة برج للمراقبة، هذا احل�ص��ن يبدو �ص��به 
مطم��ور حتت ال��رتاب، منازل احد احياء املدينة و�ص��لت 
بالق��رب منه وبني م�ص��جد يف جنوب احل�ص��ن، جرافات 
قام��ت بنق��ل الكث��ري م��ن خملف��ات التل��ة الرتابي��ة التي 
ت�ص��كلت عرب الزمن حول احل�صن حتى بات ح�صن )كونه 
قال( مه��دداً بالفناء... دائ��رة اآثار كويه ع��رب امكانياتها 
املح��دودة تداركت االمر وقامت ببناء �ص��اتر ترابي يبلغ 

ارتفاعه 30 – 40 �صم حلمايته.
 كويه.. م�صتوطنة اثرية

 ل�ص��نا نبال��غ ح��ني نق��ول ب��ان جغرافي��ة ق�ص��اء كوي��ه 
الت��ي متتد مابني �ص��فوح �صل�ص��لتي جبال هيبت �ص��لطان 
وباواجي حتى �ص��فاف الزاب اال�ص��فل، ت�صكل م�صتوطنة 
اآث��ار كبرية، وهذا الق�ص��اء يتبع حمافظة اربيل وي�ص��كل 
اجل�رص الذي يربط حمافظات اربيل وال�صليمانية وكركوك 
م��ع بع�ص��ها البع���ض، جغرافية متت��د اىل عم��ق التاريخ 
ال��ذي مل يتم تناوله مبا فيه الكفاية للك�ص��ف عن ا�رصاره 

وخفاياه.
 كوي��ه احد اقدم االق�ص��ية العراقية من��ذ العهد العثماين، 
يتبعها حاليًا نواحي عدة منها طقطق، �ص��ور�ض، اآ�ص��تي، 
�صكتان، �صيكردكان... ال�صلطات العراقية ال�صابقة حاولت 
حما���رصة ه��ذا الق�ص��اء وم��ن ث��م م�ص��حه م��ن الوج��ود 
وترحي��ل جمي��ع �ص��كانه، خالل حم��الت االنفال �ص��يئة 
ال�ص��يت متت ازال��ة جميع قرى كويه الت��ي تبلغ اكر من 
120 قرية، ومت انزال املرتبة االدارية لها اىل ناحية ومل 
يبق من توابعها �ص��وى ناحية طقطق التي حولها النظام 
ال�ص��ابق اىل قرية با�صم قرية العزيزية، وذهب االآالف من 

ابناء الق�صاء �صحايا لهجمات االنفال.
 ل��كل هذه اال�ص��باب مل تتط��ور كويه عمراني��ًا على مدى 
ثالث��ة عق��ود متتالية وع��دد �ص��كانها قبل ع��ام 1991 
كان مابني 34-30 الف ن�ص��مة، وبعد انح�صار ال�صلطات 
الدكتاتورية عنها، دخلت بلدة كويه مرحلة اعمار وتطور 
ملحوظ��ة، وبال��ذات بع��د تاأ�ص��ي�ض جامع��ة فيه��ا با�ص��م 
)جامع��ة كويه( وكذلك ب��دء العمل يف حقول �صيوا�ص��وك 
وطقط��ق النفطي��ة الكائنة غ��رب وجنوب كوي��ه، ويوجد 
االن يف كويه معهد تقني واآخر للفنون اجلميلة و�ص��هدت 
املدين��ة حرك��ة عمرانية وا�ص��عة ت�ص��اعف جراءها عدد 
�صكانها حاليًا ليبلغ 65-60 األف ن�صمة، فيما يبلغ عدد 

�صكان الق�صاء كاملة قرابة 125 األف ن�صمة.
  ام��ا ال�ص��يد حمم��د مغدي��د عب��داهلل مع��اون مدي��ر اآث��ار 
كوي��ه قال: يوجد لدينا 64 موقعًا اثريًا مكت�ص��فًا �ص��من 
جغرافية ق�ص��اء كويه، ه��ذه املواقع االثرية تقع �ص��من 

حدود 33 قرية من قرى الق�صاء بواقع موقع اثري واحد 
اىل اربعة مواقع اثرية يف كل قرية.

 واالآث��ار املكت�ص��فة يف ه��ذه املواق��ع تع��ود اىل ع�ص��ور 
ماقبل امليالد، البع�ض منها كانت مراكز لدويالت املدن 
وكذل��ك كان البع�ض منها مدنًا مهمة تو�ص��عت يف بع�ض 
الع�ص��ور وانح�رصت يف اخرى وتال�صت يف ع�صور تالية، 
ومثلما ا�ص��لفنا فان العديد م��ن املواقع االثرية يف كويه 
هي ح�ص��ون وقالع ع�صكرية، ومل جتر التنقيبات الالزمة 

الأ�صهار حقيقة تاأريخ املنطقة.
 مدن وجغرافية للدفاع

 بع���ض اللق��ى االآثاري��ة التي �ص��اهدناها يف دائ��رة اثار 
كوي��ه كان��ت مده�ص��ة حق��ًا، وع��اء فخ��اري كب��ري يعود 
اىل موق��ع �ص��اتوقال االثري كان مثريا م��ن جوانب عدة، 
�صناعته كانت ذات جودة وحرفية بالغة الدقة واجلمال، 
ميك��ن ان يك��ون وعاء حلف��ظ امل��وؤون، وهو اي�ص��ا قابل 
التخاذه كمقعد او كر�صي للجلو�ض- حال قلبه راأ�صًا على 
عقب-في��ه نقو�ض هند�ص��ية جميلة جداً باللون اال�ص��فر 

الذي مل يتغري رغم مرور اآالف ال�صنني على �صنعه.
 ويف ق��راءة عاجل��ة ملواق��ع امل��دن والقالع واحل�ص��ون 
االثري��ة يف كوي��ه واطرافه��ا، ميك��ن للم��رء ان ي�ص��تنتج 
االآتي: املدن هنا عا�صت حالة خا�صة من خالل امتالكها 
ملوقع��ني او اك��ر، موق��ع �ص��هلي يت��الءم م��ع متطلبات 
التج��ارة والزراعة ومزاولة احل��رف املختلفة، اىل جانب 
موقع ع�ص��كري دفاعي ل�ص��د الهجم��ات املحتملة للغزاة 
واملهاجم��ني، وتدل الق��راءة االولية اي�ص��ا اىل ان املدن 
وامل�ص��توطنات الب�رصي��ة �ص��هدت حاالت انتق��ال وتغيري 
املواق��ع طبقًا للو�ص��ع االأمن��ي للمنطقة، ونظ��راً للموقع 
اجلغ��رايف املهم لكورد�ص��تان، كونها ت�ص��كل قلب ال�رصق 
االو�ص��ط وملتق��ى احل�ص��ارات ومم��ر اجليو���ض وامت��داد 
االمرباطوريات، فجميع االمرباطوريات التي ظهرت على 
م��دار التاأريخ ال�رصقية منها والغربية قد ت�ص��ارعت على 
ار�ض كورد�صتان، ومنها االآ�صورية وامليدية واالخمينية 
والفرثي��ة والرومانية واليونانية وال�صا�ص��انية واالموية 
والعبا�صية والعثمانية، لذلك طراأت على امل�صهد العمراين 
والب���رصي لكوي��ه وباق��ي مناط��ق كورد�ص��تان تغيريات 
هائل��ة عل��ى م��ر الع�ص��ور، واآخ��ر تغي��ري �ص��هده جن��وب 
كورد�ص��تان )كورد�ص��تان الع��راق( كان خ��الل حم��الت 
االنفال التي ابادت ربع ميلون كوردي وم�ص��حت 4500 

قرية وقرابة 20 بلدة كوردية من الوجود.
   هذه التغيريات ال�ص��ارمة فر�ص��ت حالة من اللجوء اىل 
التح�ص��ن واتخاذ الدفاعات اجلغرافية، مدن تفنى وتباد 
ويعاد بناوؤه��ا جمدداً او يعاد بناء مدن بديلة عنها، ولو 
قارنن��ا مواق��ع ق��الع وح�ص��ون )دويل مومن( و)ق�ص��لة 
كوي��ه( و)كونه ق��ال( و)�ص��يله(، المكننا ا�ص��تنتاج حالة 
ميكن ان نطلق عليها اجلغرافية الدفاعية ملدن املنطقة.

 واملعمرون من ابن��اء كويه يقولون: ان املوقع احلقيقي 
ملدين��ة كويه كان عند موقع يدع��ى االن )كاين بي( يقع 

عند �صفح جبل باواجي �صمال غرب كويه احلالية.
 جوارتاقان ومزارات

 اح��د االحي��اء القدمي��ة يف اربي��ل تدعى �ص��يتاقان، هذا 

اال�ص��م يتك��رر يف كويه لكن مبعنى مغاي��ر، باجتاه غرب 
املدينة يوجد مكان يدعى �ص��يتاقان واىل جنوبها يوجد 
م��كان اآخر )هذا املكان اأ�ص��بح االن داخ��ل البلدة( يدعى 
جوارتاقان، �صيتاقان وجوارتاقان هما عبارة عن مكان 
ال�صرتاحة امل�صافرين، مبنى متوا�صع يعتليه قبة واطئة، 
وكلمة �صيتاقان م�صتقة من �صي )ثالثة باللغة الكوردية( 
اذا كانت القبة ت�صتند على ثالث ركائز ولها ثالثة اقوا�ض 
)تاق-ط��اق( والحقة )ان( للجمع، وجوارتاقان م�ص��تقة 
من جوار )اربعة باللغة الكوردية( اذا ا�ص��تندت القبة على 
ارب��ع ركائ��ز وكان لها اربع��ة اقوا�ض، امل�ص��افرون ايام 
زمان قبل ظهور ال�صيارة، كانوا بحاجة للراحة بعد قطع 
م�ص��افات طويلة، املاء والظ��ل كان متوفراً لهم باملجان 

يف �صيتاقان وجوارتاقان.
 ويوج��د يف كوي��ه العدي��د م��ن امل��زارات الدينية اي�ص��ًا، 
�ص��كان كويه القدمية كانوا خليطًا من امل�صلمني واليهود 
وامل�ص��يحيني، للم�صلمني مراقد ومزارات عدة، منها بابري 
فقي احمد يف قلعة ق�ص��لة كويه، هيبت �ص��لطان عند �صفح 
جبل يحمل ذات اال�ص��م، �صيخي �ص��يخ مو�رصي، ودروي�ض 
خدر، وللم�ص��يحيني مزار يدعى مرب��ني قدي�ض قرب قرية 
طوب��زاوه جنوب غرب كويه، هذه املزارات يوؤمها االآالف 

�صنويًا.
 مدينة الفن والثقافة

 كويه من امهات مدن كورد�ص��تان التي اجنبت الفطاحل 
وامل�ص��اهري يف االدب والف��ن، جولتنا تبقى ناق�ص��ة من 
دون التط��رق اىل االف��ذاذ م��ن ابنائه��ا، وياأت��ي ال�ص��اعر 
الك��وردي ال�ص��هري حاجي ق��ادر كوي��ى يف املقدمة، فهو 
من طالئع �ص��عراء الفكر القومي الكوردي وميكن اعتباره 
وريثًا لل�ص��اعر املفك��ر احمدي خاين ومدر�ص��ته القومية، 
دلدار �ص��احب الن�ص��يد الوطني الك��وردي )اأي رقيب( هو 
م��ن ابناء كويه ومدفون يف احدى مقابرها، �صل�ص��لة من 
ال�ص��عراء الكال�صيكيني الكورد اجنبتهم هذه املدينة، نذكر 
منهم عوين، خادم، �ص��امي عودال، اخرت، وكذلك ال�ص��اعر 
املج��دد دلزار واأجنبت كويه العديد م��ن الكتاب واأبرزهم 
العالم��ة مال حممد جل��ي زاده امللقب ب�)م��الي كه وره( 
وجنل��ه العالم��ة املفك��ر الراحل م�ص��عود حمم��د، وكاتب 
الرتاج��م املعروف كرمي �ص��ارزا، وال�ص��اعر املج��دد قباد 
جل��ي زاده، والقائمة تطول والتنتهي باح�ص��اء االعالم 
البارزي��ن من ابناء كويه، والبا�ض من اال�ص��ارة اىل كبار 
فن��اين هذه املدينة، وهي متتلك فرقة مو�ص��يقية ن�ص��يطة 
و�صهرية تدعى فرقة باواجي، قدمت يف �صبعينيات القرن 
املا�ص��ي جمموعة قيمة من االغاين الكوردية، ومن ابرز 
فناين كويه قارئ املقامات اال�صهر �صيوه وكذلك املطرب 
ال�ص��هري طاهر توفيق، واملطرب مال ا�صعد وكذلك املطرب 
املو�ص��يقي والكات��ب الفن��ان باكوري، ومن الت�ص��كيليني 
ياأتي الفنان ر�صتم اآغاله مدير كالريي زامو يف املقدمة.

وم��ن اخل�ص��ال املعروف��ة ع��ن اأه��ل كوي��ه، انه��م انا�ض 
اريحي��ون يتحلون ب��روح النكت��ة والفكاه��ة، وميتازون 
بحبه��م للثقاف��ة والفن��ون، بليغ��ون و�رصيح��ون اثن��اء 
التكل��م، وكل ف��رد م��ن ابناء البل��دة له لق��ب خا�ض يتبع 
ا�ص��مه، واالألق��اب تاأت��ي كتعبري �ص��ميمي عن �صخ�ص��ية 
الف��رد يطلقها اال�ص��دقاء واالقرب��اء واالنا���ض القريبون 
م��ن الفرد، وااللقاب ت�ص��اع بني النا���ض دون اأي حفيظة، 
وللوق��وف عند م�ص��هد �ص��غري ل��روح الدعابة ل��دى ابناء 
البل��دة، التقين��ا �ص��احب اقدم مقه��ى يف كوي��ه، ويطلق 
على �صاحب املقهى بالكوردية )جايجي( وعلى املقهى 
ب�)جايخان��ة(، عزي��ز طاه��ر هو اقدم �ص��احب مقهى يف 
كوي��ه، ق��ال لن��ا: انا )جايج��ي( منذ ولدت ع��ام 1934، 
وتبع��ًا حلالت��ي االقت�ص��ادية فقد انتقلت حت��ى االن بني 
)20( مقه��ى، وه��و يفتخر ب��ان جميع �ص��كان كويه مبن 
فيه��م م�ص��اهريها ق��د �رصبوا ال�ص��اي يف مقهاه، وا�ص��هر 
انواع ال�ص��اي ح�ص��ب اعتقاده هو )�ص��اي ال�ص��يفني( الذي 
كان �ص��ائعًا ايام نوري ال�ص��عيد، فا�ص��تكان منه )ح�ص��ب 
ق��ول عزيز( يع��ادل 40 قدحًا من ال�ص��اي احل��ايل، يبيع 
االن يوميًا 200 ا�ص��تكان �ص��اي، فيما كان يبيع �ص��ابقًا 
ماب��ني 600-500 ق��دح يف اليوم الواح��د، ولقبه عزيز 
كوب��از )كوب��از تعن��ي بالكوردي��ة املولع برتبي��ة طائر 
القب��ج(، وهو يقول بانه يهوى تربية جميع انواع الطيور 
واحليوانات االأليفة. عزيز كوباز دخل درد�صة كالمية مع 
ج��اره عزيز حاجي با�ص��ه الذي اخذ يهاجم��ه بتعليقاته 
الكالمي��ة احلل��وة وه��و يدعوه لتن��اول قطع م��ن الفجل، 
العزي��زان )عزي��ز كوب��از وعزيز حاجي با�ص��ه( دخال يف 
جلة كالمي��ة طريفة اأدخلت ال�رصور يف قلوب ال�ص��امعني 
الذين اجتمعوا م�صتمتعني مب�صادتهما الكالمية الظريفة، 
واالثنان معمران جتاوزا ال�ص��بعني من عمرهما. هذه هي 

مدينة كوية وهذه حكايتها الرائعة . 

إعداد ــ فاطمة عدنان


