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 ساحة ومبنى حمطة احلجاز
يف مدينة دمشق بعد الوجود بشكل قوي إىل  ساحة احلجاز هي الساحة الثالثة اليت برزت

ألمهية ، وقد تنبه عثماين بنهايات القرن التاسع عشرساحة الشام خالل العصر الساحة املرجة و 
هذه املنطقة نائب الشام اململوكي األمري سيف الدين تنكز حينما أنشأ جامعه الشهري جبامع 

 (واململوكي )حكر السماق هلذه البقعة واليت كانت تدعى يف العصرين األيويب تنكز متامخا  
 .املسماة اليوم بشارع النصر يف قلب العاصمة السورية دمشقو 

.. هذا هو االسم الذي كان .حكر السماق كما أسلفت حيد ساحة احلجاز شرقا  طريق
( يف منتصف العصر إىل درب املقربة )املقابر الصوفية مث تبدل، متعارفا  عليه يف العصر األيويب

وايل دمشق وقائد اجليش الرابع يف بالد إىل  اسم شارع مجال باشا نسبةإىل  مث حتول، اململوكي
.. حني أنشأ شارعه العريض املمتد من .العصر العثماينالشام مجال باشا السفاح يف هنايات 

 بداية مقابر الصوفية.إىل  سوق احلميدية
اسم شارع النصر وذلك إبان عهد إىل  تبدل اسم هذا الشارع من اسم شارع مجال باشا

على  باب النصر الذي كان متواجدا  للميالد نسبة إىل  1111الفيصلية سنة احلكومة العربية 
احلكومة الرتكية و انتصار الثورة العربية على مجال باشا أو رمبا نسبة إىل  ...ختوم سوق احلميدية

 ...فصار امسه شارع النصر وما زال حىت تاريخ إعداد حبثي هذا.العنصرية يف ذلك الوقت
لوكي مث ما .. هذا االسم املتعارف عليه يف العصر املم.و حيد الساحة جنوبا  بستان األعاجم

املغرب العريب مع و  الغرباء الذين جاؤوا من اجلزائرإىل  اسم بستان الغربا نسبةإىل  لبث أن تبدل
.. حىت أن متلك هذا البستان السيد عزت .استوطنوهاو  دمشقإىل  األمري عبد القادر اجلزائري

افه يف هنايات القرن أفندي املال رمحه اهلل وقدمه هدية ألبنه السيد أمحد عزت املال مبناسبة زف
استولت عليه حكومة السلطنة العثمانية العلية عند إنشائها للخط احلديدي ، التاسع عشر

  .املعروفة اليوم مبحطة احلجازو  وبنت عليه حمطة القنوات، احلجازي
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بني و  حيد الساحة غربا  بداية املقابر الصوفية احملصورة بني هنري بانياس ومير يف مشال املقربةو 
قريبة من  املمتدة حىت حدود منطقة اجلمارك حاليا  و  (وهبا )منطقة احللبوينر القنوات املار من جنهن

 .وقد نوه عنها املرحوم عبد العزيز العظمة يف كتابه مرآة الشام، حدود املزة
 العلماء الصاحلنيو  ( آالف مؤلفة من األساتذة الشيوخوقد دفن يف هذه املقربة )الصوفية

ومل يبق من آثار تلك ، اململوكيو  األفاضل علماء مدارس دمشق يف العهدين األيويباملشايخ و 
 .( أو قربين داخل مستشفى الغربا )الوط ي حاليا  القبور الطاهرة أي أثر يف يومنا هذا سوى قرب

.. شارع سعد اهلل .طريق السليمانية وهو االسم الذي أطلق عليه الحقا   حيد الساحة مشاال  و 
والواقعة عند  ساحة الشامإىل  .. والواصل بني ساحة احلجاز موضوع حبثي هذا.ما زالو  اجلابري

 .جسر فيكتوريا
.. مجيل شامٌخ  .أول املشيدات اليت وجدت يف هذه الساحة بناء فخم ذو طابع معماري أنيق

.. وجبميل .. ذو الشكل املعماري األخاذ مبنظره.خيطف األبصار ببنائه، كشموخ القلعة
.. كل الظروف السياسية والعسكرية .ويتحدى بعنفوان أشم، هبندسته الفريدة املتميزةو  ...زخارفه

أهل بالد الشام الذين يطلقون عليه اسم حمطة القنوات لوقوعه يف و  ...اليت مرت على بالد الشام
 حي القنوات أو كما يسميها العوام من أهل الشام مبحطة احلجاز.

والفريد من ، اليوم يف دمشقإىل  تحف املعمارية املاثلة أمام أعينناويعترب هذا البناء من أمجل ال
نوعه بتمازج شكل طرازه الف ي املعماري اإلسالمي املتداخل مع الطراز األورويب الذي انتشر يف 

 .بدايات القرن العشرينو  أرجاء السلطنة العثمانية يف هنايات القرن التاسع عشر
يعترب هذا املبىن أول منشأة حديثة حتمل مالمح ، و ميالدلل 1191مت الشروع يف بنائه عام 

وهذا ما أعطاه « الروكوكو » األصالة اإلسالمية املمزوجة بفن العمارة األوروبية املعروفة باسم 
اندو باشا دي وقد ركز املهندس اإلسباين األصل / فرن، أيضا  متيزا  وتفردا  يف هيكلة البناء الرئيسية

( أثناء تصميمه للمبىن على معطيات إبراز فنون مجاليات روح Frnando De Arandaأرنادا )
 .الشامية الدمشقية بوجه خاصو  العمارة اإلسالمية بشكل عام

ولكنه استطاع ، .. بل كان إسبانيا  كما ذكرنا... دمشقيا  .على الرغم من أنه مل يكن شاميا  
ميم شكل املبىن املؤلف من الكتلة أن يوظف مجيع مكونات العناصر اجلمالية األصيلة يف تص
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أردفه ببنائني مصغرين عن و  الرئيسية بالوسط يعلوها مجلون كبري يعطى البهو الرئيسي للمحطة
كذلك تفنن يف ،  ويعلو كل منها مجلون مماثل هلا، أقصى اليسارو  الكتلة الرئيسية يف أقصى اليمني

وخاصة الواجهة ، لعثمانية على حد سواءشكل النوافذ وزخرفة الواجهات باخلزفيات اململوكية وا
ومن مث قام على تطعيم البناء من ، الرئيسة الرائعة من خالل توظيفه لألحجار املستخدمة فيها

( احملفورة بشكل بديع تنزيلو  حفرباخلشبيات الدمشقية )و  الداخل بالزجاج الدمشقي املعشق
  .على الواجهات الداخلية للمبىن

ارتفعت القاعدة املبنية من ، ة لبناء احملطة من جبهة حجرية عريضةتتألف الواجهة الشمالي
املبىن إىل  يصعد، سنتيمرت 129احلجارة البازلتية الصماء عن مستوى ساحة احلجاز حبوايل 

ويوجد يف الطابق األرضي مخسة نوافذ يف كل جناح من جناحي املبىن املبنية ، بثمانية درجات
حيميها من اخلارج ، املكونة من فتحة نافذة رئيسية، و ستطيلة الشكلعلى طراز البناء العثماين امل

مشغوالت خشبية رائعة بالتصميم ومتوجه بتاج حجري مسطح مربع الشكل ومدكك من 
احلجارة السوداء واملزية اللون بداخلها شعار الزنبقة الدمشقية الشهرية على شكل زهرة بثالث 

 .ورقات كما هو شعار الكشافة
متوجة بأقواس خفيفة ، الواجهة ثالثة أبواب ضخمة هي املدخل الرئيس للمحطةيتوسط 

أربعة إىل  وقد برزت فوق األبواب الثالثة شرفة كبرية مستندة، املزيو  االحنناء من احلجر األبيض
أعمدة رخامية مغموسة يف أرضية درج املدخل وقد توجت األعمدة مبقرنصات خفيفة لتشكل 

 .يفة االحنناء داعمة لربوز الشرفةفيما بينها أقواس خف
هبو احملطة يصعد إليها بثمان إىل  الشرفة أبواب تصلو  كذلك يوجد يف طريف الكتلتني الغربية

  .درجات وقد أخذت شكل البوابة الرئيسية ولكن بشكل مصغر
الطابق العلوي أخذ شكال  مغايرا  كليا  عن الطابق األرضي من حيث شكل النوافذ اليت 

السوداء  و  املبنية من احلجارة البيضاءو  بالطابع اإلسالمي ذات األقواس الدائرية األبلقيةاتسمت 
وقد جتلى ذلك بوجود مثانية ، كما هو متعارف عليه يف معظم األبنية األيوبية واململوكية بدمشق

أم املتميزة باخلصر املدبب يف كل تو و  نوافذ بكل جناح من جناحي املبىن ذوات األقواس املدببة
  .من النوافذ
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شارع سعد اهلل اجلابري لالحتفاالت الرمسية ولقد و  وتطل الشرفة الرئيسية على ساحة احلجاز
ومن شرفة بناء ، استمد هذا الطراز من بناء شرفة دائرة األمالك السلطانية اجملاورة لبناء السرايا

كانت صلة الوصل   اليتو  وقد بنيت من الرخام األبيض ذو األعمدة القصرية .السرايا نفسه
لدرابزين الشرفة اليت تشكل مظلة للمدخل الرئيسي وقد اتسمت أيضا شكل نوافذها بالطابع 

السوداء كما هو متعارف و  املبنية من احلجارة البيضاءو  اإلسالمي ذات األقواس الدائرية األبلقية
  .اململوكية بدمشقو  عليه يف معظم األبنية األيوبية

الظاهرة يف الشكل ( اليونانية القدمية) كما يبدو على البناء بعض اللمسات التزينية اإلغريقية
يتوسطه ساعة طنانة كبرية فوق املبىن ، و اهلرمي لواجهات السطح الذي يعلو املبىن الضخم

 نكذلك يوجد دائرتني كبريتني حبجم الساعة يف كال اجلناحني األميو  اليومإىل  الرئيسي وما زالت
الطرة العثمانية اليت ُشكلت من توقيع السلطان عبد احلميد ) األيسر وكانت فيهما شعار الطغراءو 

وقد أزيل هذا الشعار يف زمن غري معروف ـ لعله أواخر العهد ( جانب كلمة غازيإىل  الثاين
  .فارغةصار مكانه دائرة صماء ، و العثماين الرتكي أو يف بدايات االنتداب الفرنسي على سوريا

كان هذا النصب ،  وال بد لنا أن نذكر سبيل املاء املوجود حاليا أمام حمطة مبىن احلجاز
له قاعدة بازلتية قائم ، التذكاري موجودا  أمام بناء احملطة ويتوسط ساحة احلجاز وسط املدينة

. .ينعلى شكل برج قلعة وبه عدد أربعة مناهل للمياه رخامية التكو و  عليها بارتفاع نصف مرت
ومت زخرفة قوس منهل املاء بشكل يطابق متاما   .متداخلة مع الرخام األبيض اإليطايلو  مزية اللون

قد توج مبربع به نصف كرة كبرية حييط هبا أربعة كرات على ، و زخرفة النوافذ العلوية ملبىن احملطة
إىل  مت نقله .مينهو  رةكما هي متاما  باملربعني املوجودين يف أعلى تاج واجهة احملطة يس،  التوازي

الرصيف أمام املبىن مباشرة عند تنظيم املنطقة بعد أن نقش عليه اسم الطبيب الشهيد مسلم 
أيار  21البارودي ـ الذي استشهد يف هذا املوضع إبان العدوان الفرنسي على دمشق يف 

احملطة  ويعترب هذا السبيل أحد معامل، للميالد وهو يؤدي واجبه الوط ي واإلنساين 1141
ال أدري صراحة اليوم هل مازال يؤدي غرضه يف ختدمي و  ثريا  أرئيسية حيث أخذ طابعا  تارخييا  ال

  .مياهه غري موجودةو  املارة وعابري السبيل أم ال ؟؟ ألن مناهل النصب
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وقد أنشئ ليخدم املسافرين وخيفف من ، وقد ب ي مع بناء احملطة بنهايات القرن التاسع عشر
عبارة عن عمود تزيي ي كبري مكعب الشكل على شكل قلعة عليه زخارف هندسية عطشهم وهو 

  .وهذا السبيل غ ي عن التعريف .رائعة وكان له أربعة مناهل ميكن الشرب منها


