
الُهدُهد

منذ أن راح اإلنسان يسبغ دالالت 
رمزية على عناصر الطبيعة وعاَلم 

الحيوان والنبات، حظي الهدهد بما 
لم ينله أي طائر آخر من االهتمام.  

فبالتاج الذي يعلو رأسه وقامته 
الممشوقة وألوان ريشه، يأسر 

الهدهد األنظار. وإذا أضفنا إلى ذلك 
بعض طباعه وسلوكياته ألمكننا، 

ربما، تفسير المكانة المتفردة التي 
يحتلها في مملكة الطير.

إنه طائر بّري، يعيش منفردًا، ويهاجر 
لمسافات طويلة، وهذا ما يضفي 

عليه بعض الغموض. ولكنه أقرب 
الطيور البّرية إلى اإلنسان، فيدنو منه 

ر. ويألف المزارعون  ولكن بحذر ُمبرَّ
مشاهدته في حقولهم. ولعل ثنائية 

لفة والغموض هذه، تفسر ما  األُ
حّمله اإلنسان للهدهد من رموز 

ودالالت ثقافية في كل المجتمعات 
التي عرفته، وبشكل خاص في 

الثقافات الشرقية.
محمد محمد إبراهيم وبمشاركة 
من فريق القافلة يحاول في هذا 

الملف الترحال عبر عوالم هذا الطائر، 
مستقصيًا مقام حضوره في الثقافات 

اإلنسانية بدءًا بكونـه مبعوث النبي 
سليمان - عليه السالم - إلى مملكة 

سبأ، وصواًل إلى ثقافات العاَلم 
المعاصر وآدابه وفنونه.

الملف:



وخالل القرون الوسطى، كان سكان أوروبا الوسطى يتشاءمون من ظهور 
ئ بخسارة المحصول  الهدهد، ويربطونه بقرب حلول كارثة طبيعية تن�ب

الزراعي. كما تشاءموا من صوته واعتقدوا أنه ينذر بموت قريب أو فناء 
ن الئلمان استخدام  . وبحلول القرن الخامس ع�ش شاع ب�ي ي

قطيع الموا�ش
ن والجن. ي السحر الئسود لجلب الشياط�ي

الهدهد �ن

قية بأن مشاهدة طائر  وتؤمن بعض شعوب مناطق أستونيا ال�ش
ي السنة المقبلة أو عالمة 

الهدهد هو دليل عىل حلول مجاعة قريبة �ن
ة طويلة بأن الهدهد  . أما البولنديون فقد ظنوا لف�ت ئ مطر أو طقس س�ي

هو ط�ي جلبه اليهود معهم عندما أتوا ليستقروا فيها. أما العرب فقد 
نسبوا تاج الهدهد إىل أسطورة تتحدث عن فضيلة برّه بوالديه. إذ 

يروون أنه بعد وفاة والديه، جاب الئرض وهو يحملهما بحثاً عن ق�ب 
ي 

ر دفنهما �ن ي أي مكان، قرَّ
لهما. ولما لم تطاوعه نفسه أن يدفنهما �ن

وهدة خلف رأسه. واعتقد العرب أن تاج الهدهد مكافأة ربانية عىل 
ن إىل القول بأن رائحته  ، ذاهب�ي صنيع ِبرِّه، وتعويضاً عن وهدة الق�ب

 . ن النتنة تعود إىل حمله للجيفت�ي
 

ي ثقافات العالم، 
عند البحث عن مقام الهدهد �ن

ي 
ن الفن الصي�ن اوح ب�ي اً مما ي�ت يمكن للمرء أن يجد كث�ي

القديم والئدب الئمريكي المعارص، علماً أن ل هداهد 
ي القارة الئمريكية.

�ن

ن  نسان بالهدهد تتكوَّ ي أبسط صورها، كانت عالقة الإ
ي بداياتها، أو �ن

و�ن
ي معظمها من أساط�ي وروايات شعبية. فالمرصيون القدماء كانوا 

�ن
ي 

ن حورس" ال�ت ن "ع�ي ي بيوتهم، ويربطون ما بينها وب�ي
يقتنون الهداهد �ن

كانوا يعتقدون أنها قادرة عىل رؤية العوالم غ�ي المرئية.

غريق أن الهدهد قادر عىل فتح الئماكن المغلقة. كما  واعتقد الإ
تطلع إليه بعض أدبائهم عىل أنه "عقاب"، كما هو الحال عند الكاتب 

ي م�حيته الساخرة "الطيور" )414 ق.م(، حيث 
أريسطوفاِنس �ن

يوس" ملك تراقيا، بمسخه إىل هدهد بسبب اعتدائه عىل  يُعاَقب "ت�ي
ي الهدهد خ�ي مسخ 

غريقي �ن شقيقة زوجته. ولربما وجد الئديب الإ
 . ن يمكن أن ينقلب إليه ملك، بسبب التاج الذي يعلو رأس الثن�ي

ينسب العرب تاج الهدهد 
ي الطيور إىل 

ه عن با�ق ز ِّ الذي يم�ي
فضيلة برّه بوالديه

91 | 90

لة
اف
لق
ا

20
20

بر 
تو

أك
 / 

بر
تم

سب



ي 
ق عموماً كان للهدهد دللت أك�ش إيجابية مما هو حاله �ن ففي ال�ش

اء وُحسن الصيت،  ي أفغانستان إشارة إىل السعادة وال�ش
الغرب. فهو �ن

ي يختارها الهدهد 
ي أن سّكان المنازل ال�ت

ي الفولكلور الئفغا�ن
وقيل �ن

ي عشه، سيلحق بهم الحظ السعيد ويذيع صيتهم 
ليحط عليها ويب�ن

بالحظ والملكية. كما كانت بعض عائالت الئوزبك تزيِّن بيوتها برؤوس 
الهداهد كنوع من الطالسم الجالبة لالئمان والستقرار. 

ي الفولكلور الفار�ي القديم أسطورة تحاول تفس�ي وجود التاج عىل 
و�ن

ي حقيقة الئمر عروس وجدها والد 
رأس الهدهد، وتقول إن الهدهد �ن

اً وهربت  زوجها تُّ�ح شعرها أمام المرآة ذات صباح فخجلت كث�ي
ي 

بمشط الت�يحة الذي ظل لصيقاً بقمة رأسها إىل الئبد، والطريف �ن
ي "الرأس 

الموضوع هو أن اسم الهدهد بالفارسية "شانه به رس" يع�ن
المكلل". وعىل المنوال نفسه، يمكننا أن نجد مثل هذه النظرة إىل 

ي كل ثقافات العالم.
الهدهد أو تلك �ن

ي ثقافات 
ولكن، وب�عة، يلحظ الباحث أن أقوى حضور للهدهد �ن

سالمية ومن دون منافس تقريباً.  ي الثقافة الإ
العالم وآدابه، هو �ن

ي يعيش فيها الهدهد ل تكفي لتفس�ي هذا 
والبيئة الجغرافية ال�ت

ي جنوب أوروبا 
ي بهذا الطائر المعروف جيداً أيضاً �ن

�ت الهتمام ال�ش
ي 

ق آسيا. فبالتدقيق �ن قية وكل جنوب رسش الغربية وكل أوروبا ال�ش
قية للهدهد، يصبح  ي حّملتها الثقافات ال�ش

الدللت والرموز ال�ت
ي 

بإمكاننا أن نرد جذور هذا الهتمام إىل ما ورد بشأن هذا الطائر �ن
ي الثقافة 

القرآن الكريم، وشكَّل منعطفاً تاريخياً لحضور الهدهد �ن
نسانية.  الإ

بالتدقيق في الدالالت والرموز التي 
حّملتها الثقافات الشرقية للهدهد، يصبح 
بإمكاننا أن نرد جذور هذا االهتمام إلى ما 

ورد بشأن هذا الطائر في القرآن الكريم، 
ل منعطفًا تاريخيًا لحضور الهدهد  وشكَّ

في الثقافة اإلنسانية.

ي ويلز" للكاتب والرحالة الويلزي 
ى "جولة �ز ي لوحات تسمَّ

لوحة "طائر الهدهد"، واحدة من سلسلة من ثما�ز
ي بريطانيا

ل فيها وجود الهدهد �ز توماس بينانت عام 1781م، يسجِّ



ي سليمان إىل مملكة سبأ   مبعوث الن�ب
ي مقام واحد فقط، لكنَّه مقام 

ي القرآن الكريم �ن
ورد ذكر الهدهد �ن

ي مسار 
ي رفع الهدهد إىل ما فوق سائر الطيور، حيث ورد ذكره �ن

استثنا�ئ
ي 

ي رحلته الئوىل إىل "قوم سبأ". فكان سبباً �ن
تبليغ رسالة التوحيد �ن

خروجهم من ضالل عبادة الشمس إىل عبادة هللا تعاىل. وارتبط وروده 
ي الوقت 

ٌّ �ن ي نس والجن والط�ي يدير شؤونها ملٌك ون�ب بمملكة جمعت الإ
نفسه هو سليمان - عليه السالم -، ولها نظام صارم ودقيق ومواقيت 

ده  معلومة ل يخالفها أحد، ومن يخالفها يتعرَّض للعقاب الذي يحدِّ
ن وجده غائباً  ي سليمان للهدهد ح�ي الملك. يدّل عىل ذلك وعيد الن�ب
َد  ي والملك: "َوتََفقَّ ياب إىل الن�ب ي رحلته الطويلة عن موعد الإ

لتأخره �ن
" )النمل 20(. َ ن َ َل أََرى اْلُهْدُهَد أَْم َكاَن ِمَن اْلَغاِئِب�ي َ َفَقاَل َما ىِلي ْ الطَّ�ي

ي هللا سليمان - عليه السالم - لغياب الهدهد، وأقسم  وغضب ن�ب
ُه َعَذاباً َشِديداً أَْو  بَنَّ ر غيابه: "َلئَُعذِّ أن يُوقع به العقوبة ما لم ي�ب

" )النمل 21(. لكن الهدهد الذي كان  ٍ
ن ِب�ي ي ِبُسْلَطاٍن مُّ ِّ

ُه أَْو َلَيأِْتَي�ن َلئَْذبََحنَّ
ي هللا سليمان - عليه  ي محرصن ن�ب

يعرف ما ينتظره، دافع عن نفسه �ن
ر أن أمراً بتلك  السالم - وفق سياق شجاع ولفت لملك لم يَُعد يفكِّ

الئهمية خارج دوائر معارفه، فأنصت - عليه السالم - وهو عىل رأس 
ة:  ُملكه وحشمه وخدمه وجنده مستمعاً للهدهد الذي يخاطبه مبارسش

شعار الخبر اليقين

 ، ن ي سليمان - عليه السالم - بالنبأ اليق�ي نَّ الهدهد أ�ت الن�ب
لئ

. فكان من  أصبحت صورة هذا الطائر رمزاً لصحة أي خ�ب
الطبيعي أن تصبح صورة هذا الطائر شعاراً لبعض وسائل 

ي تعرف الهدهد عن 
ي المجتمعات ال�ت

عالم، خاصة �ن الإ
، مثل اليمن  ي

ي تراثها الثقا�ن
ي حياتها الزراعية، كما �ن

كثب �ن
ي مطلع 

عىل سبيل المثال. فعندما صدرت جريدة "سبأ" �ن
ي محمد عبده 

الستينيات بمدينة تعز اليمنية عىل يد الصحا�ن
، اتخذت من الهدهد شعاراً برصياً لها. كما  ي ج�ب صالح ال�ش

ي اتخذت من هيئة 
هو حال وكالة الئنباء اليمنية "سبأ" ال�ت

الهدهد شعاراً وعالمة تجارية، ومن الآية الكريمة "َوِجْئُتَك ِمن 
" )النمل 22( شعاراً مكتوباً للدللة عىل التساق  ٍ

ن َسَبٍإ ِبَنَبٍإ يَِق�ي
الموضوعي والوظيفي لوكالة أنباء إخبارية.

ي الدين  ي لندن مح�ي
ن أطلق الشاعر السوري المقيم �ن وح�ي

ونية  لك�ت ي العام 2009م، صحيفة "الهدهد" الإ
ي �ن

الالذقا�ن
الدولية، كأول صحيفة تصدر بخمس لغات عالمية، هي 

سبانية والفارسية، اتخذت  ية والفرنسية والإ ن نجل�ي العربية والإ
المحطة شعاراً لها يقول: "نحلِّق بك بعيداً لنأتيك بالدهشة 

". كما غزا اسم الهدهد عدداً من مواقع التواصل  ن والنبأ اليق�ي
اسل الفوري، ودخل  ي والجتماعي، ومنصات ال�ت

و�ن لك�ت الإ
فضاء التطبيقات الرقمية للمراسالت.
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"أََحطُت ِبَما َلْم تُِحْط ِبِه"، وبهذه العبارة الموجزة استأثر الهدهد 
باهتمام الملك الذي ازداد إنصاتاً للطائر البليغ وهو يخاطبه: "َوِجْئُتَك 

، وتفاصيله  ن " )النمل 22(. لقد عّمد النبأ باليق�ي ٍ
ن ِمن َسَبٍإ ِبَنَبٍإ يَِق�ي

ٍء  ْ ي َ ِّي َوَجدتُّ اْمَرأًَة تَْمِلُكُهْم َوأُوِتَيْت ِمن ُكلِّ �ش
بالإحاطة، مؤكداً بقوله: "ِإ�ن

َوَلَها َعرٌْش َعِظيٌم" )النمل 23(.  

ي 
بعد هذه التفاصيل المهيبة عن حضور وعظمة ملكة سبأ، يأ�ت

ي سليمان - عليه السالم -:  الهدهد عىل الئمر الئهم بالنسبة للن�ب
ْيَطاُن  ْمِس ِمن ُدوِن اللَِّه َوَزيََّن َلُهُم الشَّ "َوَجدتَُّها َوَقْوَمَها يَْسُجُدوَن ِللشَّ

ِبيِل َفُهْم َل يَْهَتُدوَن" )النمل 24(. لقد أحاط  ُهْم َعِن السَّ أَْعَماَلُهْم َفَصدَّ
الهدهد بدقائق الئمور وطقوس القوم التعبدية، متوغالً إىل قناعاتهم 
ي  ها، وهذا أمر يتطلب من ن�ب ي من الصعوبة بمكان تغي�ي

وعقيدتهم ال�ت
هللا سليمان دعوتهم إىل التوحيد الذي جاء به جميع أنبياء هللا ورسله: 

َماَواِت َواْلئَرِْض َويَْعَلُم َما  ي السَّ ِ
"أَلَّ يَْسُجُدوا ِللَِّه الَِّذي يُْخِرُج اْلَخْبَء �ن

تُْخُفوَن َوَما تُْعِلُنوَن  اللَُّه َل ِإَلَه ِإلَّ ُهَو رَبُّ اْلَعرِْش اْلَعِظيِم" )النمل 
دلء بحجة غيابه بمفارقة بليغة تؤكد  25-26(. لقد ختم الهدهد الإ

ن جملة  إيمان الهدهد باهلل الواحد الئحد، وتفصح عن بيان الفرق ب�ي
ي مقام الحديث عن الملكة بلقيس، و"العرش 

"ولها عرش عظيم"، �ن
ي ختام بيانه الموجز، ففي الئوىل الصفة والموصوف 

العظيم" �ن

الهدهد طائر بري يعيش حياة فطرية، 
وجاذبية هيئته جعلت حوالي أربعين 

دولة من الدول التي تعيش فيها الهداهد 
من المجر في أوروبا إلى كمبوديا في 

جنوب آسيا، مرورًا بالبلدان العربية، ليكون 
على طوابعها البريدية تعبيرًا عن الحياة 

الفطرية فيها، وجمالها أيضًا.

ي 
يد �ز الهدهد حا�ز عىل طوابع ال�ب

عديد من دول العالم



ي عوالم الثقافة، فالشاعر فريد الدين 
كما أن للهدهد حضوره الالفت �ن

ي مؤلفه "منطق 
العطار، )المتو�ن عام 1221م(، يخّص الهدهد �ن

ي عالم الطيور، لما فيه من صفات قيادية 
" بمكانة مركزية �ن الط�ي

ي المنبسطة 
ي خطبة بليغة يروي فيها أسفاره ع�ب فضاء الئرا�ن

تتجىل �ن
ه  والمحيطات والجبال والوديان والصحارى.. ويفاخر بنفسه عىل غ�ي

من الطيور بقدرته عىل التحليق فوق الماء من دون رؤية لليابسة، 
ي "استكشاف حدود 

ي سليمان - عليه السالم - �ن ي عهد الن�ب
ع �ن وبأنه رسش

الئرض من الساحل إىل الساحل".

ي 
سالمية الفارسية، ما نراه �ن ي الثقافة الإ

ومن أبرز أشكال حضور الهدهد �ن
ي سليمان - عليه  ازي من تأثر واضح بقصة الن�ب بعض قصائد حافظ الش�ي

السالم- وملكة سبأ، حيث يستخدم الهدهد رسولً إىل من يحب، فيقول: 
، فقد عادت ثانية ريح الصبا.. ي ى يا قل�ب لك الب�ش

وقد رجع الهدهد السعيد بالأنباء السعيدة من سبأ
ي موضع آخر:

ويقول �ن
ي مرسلك إىل سبأ..

يا هدهد الصبا إ�ز
فتتأمل من أين أنا أرسلك؟

ي عوالم الثقافة، وخاصة الئدب 
ي حضور الهدهد �ن

ولكن قبل التوسع �ن
ي الحديث، حيث يحتل مساحة شاسعة، يجدر بنا التوقف أمام  العر�ب

خصائص هذا الط�ي بحد ذاته.  

ورد ذكر الهدهد في القرآن الكريم في 
مقام واحد فقط، لكنه مقام استثنائي رفع 

الهدهد إلى ما فوق سائر الطيور، حيث 
ورد ذكره في مسار تبليغ رسالة التوحيد 

في رحلته األولى إلى “قوم سبأ".

ي 
ي المقام الثا�ن

ي الدنيا، و�ن
ن �ن نكرتان، لرتباطهما بالملوك والسالط�ي

الصفة والموصوف معرَّفان لرتباطهما بملك الملوك، َمن عرشه فوق 
جميع العروش "ربُّ العرش العظيم".

ي سليمان - عليه السالم - يعفو  هذه الحجة الدامغة لم تجعل الن�ب
عن الطائر الذي غاب من دون إذن، بل أحال الئمر إىل مسار النظر 

ي صدقية ما جاء به الهدهد: "َقاَل َسَننُظُر أََصَدْقَت أَْم ُكنَت ِمَن 
�ن

تيب  " )النمل 27(. وبدأ عليه السالم من تلك اللحظة ب�ت َ ن اْلَكاِذِب�ي
دعوة قوم سبأ إىل التوحيد وعبادة هللا تعاىل، موجباً عىل الهدهد 

ي َهَذا َفأَْلِقْه ِإَلْيِهْم ثُمَّ تََولَّ َعْنُهْم َفانُظْر  إكمال المهمة: "اْذَهب بِِّكَتا�بِ
ي رحلته الدعوية الثانية، 

َماَذا يَرِْجُعوَن" )النمل 28(. وذهب الهدهد �ن
ي سليمان - عليه السالم -. وهنا  ولكن هذه المرّة بأمر مبارسش من الن�ب

ن الملكة وأمراء جيشها  ينتهي دور الهدهد بالنتقال إىل ما دار ب�ي
ومستشاريها. 

، رّسخ  ن وبصفته طائراً مختاراً لتبليغ رسالة التوحيد، وحامل الخ�ب اليق�ي
ه من  سالمية طائراً مرموقاً يسمو عىل غ�ي ي الثقافة الإ

الهدهد مكانته �ن
ه  الطيور، وقادراً عىل أن يحمل من المهمات والرموز ما ل يمكن لغ�ي

من الطيور أن يحمله. وتعزَّزت هذه المكانة بما يُروى عن الرسول 
ي الحديث الصحيح من أنه نَهى عن َقتِل 

- صىّل هللا عليه وسّلم - �ن
َِد. : النَّملِة، والنَّحلِة، والُهدهِد، والرصُّ أربٍع من الدوابِّ
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مواصفات الهدهد
وما يقوله ِعْلم الحيوان  

ين موضع خالف عند علماء  ظل الهدهد ح�ت أواخر القرن الع�ش
الحيوان الذين حاولوا تصنيفه، فمنهم من قال إن فصيلته تشمل 

خمسة أصناف مختلفة، ومنهم من َعدَّ هذه الفصيلة نوعاً واحداً، لئن 
ن هذه الئصناف ل تستحق الذكر. أما أحدث محاولت  الختالفات ب�ي

ع فصيلة  التصنيف المعتمدة حالياً، فتعود إىل عام 1998م، وتوزِّ
فريقي،  ، والإ الهداهد عىل ثالثة أصناف، هي: الهدهد الئورا�ي

والمدغشقري. وتكاد أوجه الختالف أن تقترص عىل بعض الئلوان 
ي المدغشقري، واختالف الئصوات وما شابه ذلك.

ضافية �ن الإ

ي إفريقيا المدارية والستوائية جنوب 
تعشش الهداهد بشكل خاص �ن

ي  ي شمال غرب المغرب وعىل طول الساحل الغر�ب
ى، و�ن الصحراء الك�ب

ق آسيا.  للجزيرة العربية، وكل شبه القارة الهندية وبلدان جنوب رسش
وتهاجر موسمياً صوب الشمال إىل جنوب فرنسا وإسبانيا وكل أوروبا 

يا. ي من كل سيب�ي قية ح�ت النصف الجنو�ب ال�ش

ن  ن 26 و28 سم، وطول جناحيه ب�ي اوح معدل طول الهدهد ب�ي ي�ت
انه نحو 40  ن 47 و87 غراماً. وتبلغ رسعة ط�ي 42 و46 سم، ووزنه ب�ي

ي الساعة.
اً �ن كيلوم�ت

ن  ألوان ريشه: بطنه أبيض مو�ش ببقع سوداء، وجناحاه شبه دائري�ي
ن بالئبيض والئسود، عنقه ورأسه برتقاليا اللون وكذلك صدره،  مخطط�ي

ي أعاله بالئسود. 
يعلو رأسه تاج من ريش برتقاىلي مرقط �ن

منقاره طويل ومعقوف، وقوي إىل درجة تمّكنه من ثقب جذع شجرة. 
ن "نّقار الخشب" المختلف عنه تماماً. ولذا يخلط البعض بينه وب�ي

ات الرخوة والسحاىلي  طعامه المفضل: الديدان والعناكب والح�ش
ة، ول يأكل العشب إل نادراً. الصغ�ي

ي مكان واحد إل خالل أسابيع 
ي ل تستقر �ن

والهدهد من الطيور ال�ت
التكاثر. ويمكن للهدهد أن يهاجر موسمياً لمسافات تصل إىل 8000 

كيلوم�ت طلباً للطقس المعتدل، كما يفعل الصنف الئورا�ي الذي 
ن الجزيرة العربية وجنوب  ن أوروبا وجنوب إفريقيا، أو ما ب�ي يتنقل ما ب�ي

القارة الهندية.

ومن طباعه المثبتة علمياً، ميله إىل التمرغ بالرمل، إما للتمويه والختباء 
ي الطوق 

سات، وإما لالستمتاع بذلك فقط، ورفع الريش �ن من المف�ت
ي العثور عىل المياه. 

الرأ�ي عند النفعال أو الخوف، وبراعته الفائقة �ن
ي يقول إن الهدهد  ة كانت وراء نشوء معتقد شع�ب وهذه الصفة الئخ�ي

ي جوفها ماء. 
ي أن �ن

إذا رفرف جناحيه فوق أرض ما، فهذا يع�ن

الهدهد المدغشقري

الهدهد الأوراسي

فريقي الهدهد الإ



مفارقات دللية وسلوكية 
ينطوي طائر الهدهد عىل مفارقات لفتة للنظر ل تزال محط 

ن المظهر الجميل  ، ومن أهمها التناقض ب�ي ن أنظار الباحث�ي
والرائحة النتنة، وهي مفارقة أخرج رسها العلم من دياج�ي 

الخرافة، عندما عرف أن الهدهد مزود بغدد زيتية تفرز سوائل 
كريهة الرائحة، بمقدوره إطالقها ح�ت مسافة 30 سم، كلما 

سة أو الجوارح  استشعر أي خطر يحدق به من الحيوانات المف�ت
نسان. أو الإ

ومن المفارقات أن طائر الهدهد يُعد أر�ت الطيور سلوكاً أرسياً 
اوج إل مع أن�ش واحدة فقط،  ن وعاطفياً. إذ أثبتت الئبحاث أنه ل ي�ت
، وإل فإنه يذهب إىل البحث عن  اوج بر�ن الئن�ش ن ويكون هذا ال�ت

ها. وعندما يفقد أنثاه، يتحوَّل إىل أك�ش أنواع الطيور ُحزناً ووجداً،  غ�ي
وج بأخرى ح�ت بعد موتها. ن فال ي�ت

وفيما يتصل بغريزة الحفاظ عىل النسل والبقاء، تتكاثر طيور الهداهد 
ي جذوع الئشجار، أو تختار أعشاشاً محكمة 

ي أعشاش تقوم بحفرها �ن
�ن

ي الجحور الصخرية والمدرجات الزراعية، حيث تضع أن�ش الهدهد 
�ن

اء ثم ما تلبث أن تتحوَّل  ن الزرقاء والخرصن ن 6 و8 بيضات، ملونة ب�ي ب�ي
اىل بُِنَية اللون. وتربض الئن�ش عىل بيضها نصف شهر أو 20 يوماً ح�ت 

ي البرص.
تفقس صغاراً مكفو�ن

د  ومن مفارقات الوفاء عند ذكور الهداهد، أن الذكر يقوم بمهمة تعهُّ
بة عىل مدار  قات وديدان ال�ت ات وال�ي صغاره وأنثاه بالطعام من الح�ش
ي العش 

دة لبقاء الئن�ش �ن ة المحدَّ اليوم، ولمدة أقل من شهر وهي الف�ت
مع صغارها، تستمر خاللها بإفراز سوائل نتنة بغية حمايتهم من 

ة التفقيس تصدر  ية. وبعد أسبوع من ف�ت سات، والئمراض البكت�ي المف�ت
الصغار صوتاً يشبه فحيح الئفاعي، وذلك لإخافة الئعداء. وبعد حواىلي 

26 إىل 29 يوماً تصبح الفراخ مكتملة البناء فتخرج إىل عالم الطيور. 
ي 

ي أرسة واحدة بل تتفرق، ويذهب كل منها منفرداً �ن
لكنها ل تجتمع �ن

حال سبيله. 

وقد نفت الدراسات الحديثة العتقاد الذي كان سائداً بأن الهداهد 
انها هو  ن نمط ط�ي تط�ي عىل مستويات منخفضة فقط. فأهم ما يم�ي

ان الفراشات، إذ تتحرَّك الهداهد بشكل رسيع وخاطف  أنه شبيه بط�ي
وغ�ي منتظم ومتغ�ي التجاهات بصور مفاجئة وفق خفقان أجنحتها 

ان عىل ارتفاعات عالية، خصوصاً  ي تمكنها من الط�ي
ال�يعة ال�ت

ي حال أرادت الهجرة اىل أماكن أدفأ وأك�ش 
إذا تعرَّضت لهجوم، أو �ن

اراً مع تحوُّلت الطقس.  اخرصن

وأثبتت الئبحاث الصادرة عن الموسوعة العالمية للطيور )IOC( أن 
الهداهد تمتلك تقنية دفاعية خاصة بها، إذ يقوم الواحد منها بإلقاء 

لم يغب الهدهد عن ذاكرة الثقافة الزراعية 
اليمنية، حيث ُيطلق على الهدهد اسم 

“الُيبُيبي". فقد أورد مطهر بن علي األرياني 
وصفًا مستفيضًا للهدهد في “المعجم 
اليمني في اللغة والتراث حول مفردات 
خاصة من اللهجات اليمنية"، وضّمنه 

بعض الحكايات الشعبية التي ُتروى حول 
هذا الطائر، نقاًل عن الحكيم علي بن زايد 

الذي ُيعد أحد أهم أعالم الثقافة الزراعية 
في اليمن ومواسمها ومواقيتها ونجومها

انها هو  ز نمط ط�ي أهم ما يم�ي
ان الفراشات، إذ  أنه شبيه بط�ي

تتحرَّك الهداهد بشكل رسيع 
وخاطف وغ�ي منتظم ومتغ�ي 

التجاهات بصور مفاجئة 
وفق خفقان أجنحتها ال�يعة 

ان عىل  ي تمكنها من الط�ي
ال�ق

ارتفاعات عالية
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نفسه عىل الئرض عىل ظهره جاعالً منقاره المعقوف باتجاه الئعىل، 
كما يستطيع تغي�ي شكله فيفرد جناحيه وذيله عند تعرُّضه لئي هجوم 

ليوهم الئعداء أنه أك�ب حجماً.
 

ي الحياة الزراعية العربية
�ز

ي شبه الجزيرة العربية والمناطق المجاورة، 
يرتبط ظهور الهدهد �ن

ئ وموسم الِتالم بك� التاء )البذار(.. ما يجعل  بموسم الصيف الدا�ن
ن بشكل خاص، ولذا أطلقوا عليه  هذا الطائر رمزاً للخ�ي عند المزارع�ي

ي 
ي الجزيرة العربية واليمن "صديق المزارع"، خاصة أنه من الطيور ال�ت

�ن
ات وليس الحبوب.  تعتاش عىل الح�ش

وتبعاً لذلك، لم يغب الهدهد عن ذاكرة الثقافة الزراعية اليمنية، 
". فقد أورد مطهر بن عىلي  ي حيث يُطلق عىل الهدهد اسم "الُيبُي�ب

اث  ي اللغة وال�ت
ي �ن

ي "المعجم اليم�ن
ي وصفاً مستفيضاً للهدهد �ن

الئريا�ن
حول مفردات خاصة من اللهجات اليمنية"، وضّمنه بعض الحكايات 

ي تُروى حول هذا الطائر، نقالً عن الحكيم عىلي بن 
الشعبية ال�ت

ي اليمن ومواسمها 
زايد الذي يُعد أحد أهم أعالم الثقافة الزراعية �ن

ومواقيتها ونجومها.

ن بأن الهدهد من  ي النساء العفوية المجسدة لعتقاد المزارع�ي
ومن أغا�ن

ي موسم 
ذوات الدم البارد، أي يموت طوال الشتاء ثم يعود للحياة �ن

بذار الحبوب أو الصيف: 

ي يا ليت من مات موت اليبي�ب
ِمن عاْم إىل عاْم ويرجع بالتِّالْم

أجمل رموز الحياة الفطرية
ي أبداً أنه من 

ن عالم الزراعة والهدهد ل تع�ن ولكن هذه الئلفة ما ب�ي
الطيورة المستأنسة مثل الصقر أو الببغاء. فهو طائر بري يعيش حياة 

 ّ فطرية. ولكن جاذبية هيئته، جعلت منه واحداً من أجمل ما يع�ب
ي 

ن دولة من الدول ال�ت ي الحياة الفطرية. فاختارته أك�ش من أربع�ي
عما �ن

ي جنوب آسيا، 
ي أوروبا إىل كمبوديا �ن

تعيش فيها الهداهد، من المجر �ن
اً عن الحياة  يدية تعب�ي مروراً بالبلدان العربية، ليكون عىل طوابعها ال�ب

الفطرية فيها، وجمالها أيضاً. 

ألّد أعداء الهدهد
ن  ائع الدينية والقوان�ي نجا الهدهد من الصيد، إذ إن معظم ال�ش

ي معظم دول العالم حرّمت صيده ومنعته. ولكن الهدهد 
الوضعية �ن

ية  ة والحيوانات ال�ب يبقى يواجه عداوات متعبة، مثل الجوارح الكب�ي
ي الزراعة 

ية المستخدمة �ن سة. إضافة إىل المبيدات الح�ش المف�ت
ي يقتات عليها الهدهد، فتنتقل 

ات والديدان ال�ت ي تفتك بالح�ش
ال�ت

السموم إليه.

ي الشعوذة وبعض 
نسان المتمثل �ن أما ألّد أعداء الهدهد، فهو جهل الإ

. فالمشعوذون والسحرة  ي ي الطب الشع�ب
الئشكال غ�ي العلمية �ن

يهام البسطاء أن استخدام  ات هذا الط�ي لإ ن ّ استغلوا ع�ب التاريخ م�ي
ي أشكال معينة كفيل بحل مشكالتهم. كما أن بعض 

بعض أعضائه �ن
، يقتنون الهداهد المأسورة، لستخدام بعض  ن "الئطباء" الشعبي�ي
ي عالجات مزعومة. وهذه الممارسة ل تزال قائمة بشكل 

أعضائها �ن
ن  ق الئقىص، وبعيداً عن أع�ي ي بعض أنحاء ال�ش

ي ح�ت اليوم �ن
شبه عل�ن

ي شمال إفريقيا.
الرقابات الحكومية �ن

أ وموسم الِتالم  ي شبه الجزيرة العربية والمناطق المجاورة، بموسم الصيف الدا�ز
يرتبط ظهور الهدهد �ز

ز بشكل خاص بك� التاء )البذار(.. ما يجعل هذا الطائر رمزاً للخ�ي عند المزارع�ي



الهدهد في األدب العربي
حيث الغلبة للشعر والشاعرية

شارة إليها،  ي سبقت الإ
بسبب جماله، وثنائية الغموض والئلفة ال�ت

كان من الطبيعي أن يفرض الهدهد نفسه مادة للشعر بالدرجة 
الئوىل، وإن لم يغب عن الن�ش والرواية، حيث لم يخ� هذا الطائر 

ي كل اتجاه. ففي 
ي تُطلق المخيلة �ن

طابعه وشخصيته الغنائية ال�ت
كتاب "الحيوان" للجاحظ مثالً، نجده يقول عن الهدهد: "إن العرب 

عة )التاج  ن ي المقدمة - أن الق�ن
والئعراب كانوا يزعمون - كما ذكرنا �ن

ي عىل رأسه ثواب من هللا تعاىل عىل ما كان من ِبرِّه لئمه 
( ال�ت ي

الري�ش
عة عوضاً عن  ن ها عىل رأسه، فهذه الق�ن عندما ماتت، حيث جعل ق�ب

تلك الوهدة".

ي الصلت"  ي القديم، نجد الشاعر "أمية ابن أ�ب ي الشعر العر�ب
و�ن

عة الهدهد" عن  ن ي ُعرفت بـ "ق�ن
ي قصيدته ال�ت

ّ �ن )550-624م( يع�ب
ي هذا الُعرف الذي يتوج رأس 

إعجابه بجمال صنع الخالق المتمثل �ن
اً أن هذا التاج مكافأة عىل ما يعتقد العرب أنه ِبرٌّ  الهدهد، معت�ب

بوالديه، حيث يقول الشاعر:

ليـــس كصنعـــه بـــأن هللا  تعلـــم 
صنيـــٌع ول يخفـــى عـــىل هللا ُملَحُد

ســـحابٍة وغيـــث  وظلمـــاء  غيـــم 
اَد الهدهـــد ـــَن واســــ�ق أيـــــام كفَّ

ليجنَّهـــا لأمـــه  القـــرار  يبغـــي 
يمهـــُد قفـــاه  ي 

�ز عليهـــا  فبـــ�ز 
بحملـــه فاســـتقل  وطيئـــاً  مهـــداً 

ُد يتـــأوَّ ول  يحملهـــا  الطـــ�ي  ي 
�ز

مـــن أمـــه فجـــزي بصالـــح حملها
تفِقـــُد مـــا  ظهـــره  وكلـــف  ولـــداً 

ال يدلـــح مـــا مـــىز بجنـــازة ز فـــ�ي
المســـنُد الجديد  اختلف  ومـــا  منها 

ي 
، يرى الشاعر عمارة اليم�ن ي

ومن منظور مغاير للهدهد السليما�ن
ي العرص الئندل�ي أن الهدهد كان 

)1121-1174م( الذي عاش �ن
ي 

مؤرسش بداية لنهاية حكم بلقيس ودولتها، وأنه هدم عرشها، فيقول �ن
ي جرت أبياتها مجرى الحكمة:

قصيدته ال�ت
عـــرش بلقيس هدهد فقد هدَّ قدماً 

وخـــرَّب فـــأر قبـــل ذا ســـد مأرب

ي حّملها الشعراء للهدهد ع�ب التاريخ 
وتلّونت الوظائف والصفات ال�ت

وصولً إىل الشعر المعارص، حيث نجد هذا الطائر رمزاً للمقاومة 
ل الشاعر الهدهد كل  والحرية والئمل عند محمود درويش. فقد حمَّ

آماله وأحالمه وتطلعاته إىل الحرية والعودة إىل أرضه الئم، ورأى فيه 
ي صدارة الطيور المحلقة عىل الدوام. ففي قصيدته 

رسولً أميناً �ن
ن الهدهد  ي شّبعها بالرمزية التاريخية، وضّمنها حواراً ب�ي

"الهدهد" ال�ت
ي 

ي سماء وطنه بروحه فقط، والطيور ال�ت
المرموز به للشاعر المحّلق �ن

، يقول  ن تعبت من أسفارها ومنافيها والمرموز بها لشعب فلسط�ي
درويش:

ب من أرض نجمتنا البعيدة بعد. "لم نق�ق
تأخذنا القصيدة  

من ُخرم إبرتنا لنغزل للفضاء عباءة الأفق الجديدة.
أرسى، ولو قفزت سنابُلنا عن الأسوار وانبثق السنونو  

من قيدنا المكسور، أرسى ما نحبُّ وما نريد وما نكون
لكن فينا هدهداً يمىلي عىل زيتونة المنفى بريده  

ي مقام آخر من القصيدة، يخرج الشاعر بالهدهد إىل فضاء الحوار 
و�ن

ي الطيور حول قضية الحرية والوطن:
ن با�ت الرحب بينه وب�ي
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وإىل م�ق سنط�ي ؟ قال الهدهُد السكراُن : غايُتَنا المدى
قلنا : وماذا خْلَفه ؟ قال المدى خلَف المدى خلف المدى

تاُحوا. قلنا : تعبَنا. قال: لن تجدوا صنوبرًة ل�ق
سدى، ما تطلبون من الهبوط، فحّلقوا لُتَحلِّقوا.

 
ي عبدهللا أبو 

و"الهدهد" هو أيضاً عنوان قصيدة للشاعر الئرد�ن
ي مدح الرسول - صىل هللا عليه وسلم -، من خالل 

شميس، �ن
مخاطبة هذا الطائر، فيقول:

ٌ
إنـــا مع�ش الأرسار  يـــا هدهـــد 

وديانـــه عـــىل  ركائبنـــا  داخـــت 
يـــا هدهـــد الأرسار، نهـــرك آرس

جريانه ي 
�ز يطيـــل  الجمـــال  فدع 

أمطـــر علينـــا من شـــمائل أحمٍد
ي حرمانـــه

مطـــراً يبـــل القلـــب �ز
يدة رسش تظـــل  بأن  الطيـــور  قدر 

ي حجـــر بنفـــس مكانه
يـــا ليتـــ�ز

وجملة مجموعات شعرية
ولو توقفنا عند بعض الإصدارات الحديثة، عىل سبيل المثال، 

لئن الحرص مستحيل، لوجدنا أن الهدهد خرج من متون القصائد 
وأبياتها، ليحتل الئغلفة، كعنوان حّمله المبدعون الحداثيون مغازي 
مجموعاتهم الشعرية، وجعلوا منه مدخالً أّخاذاً إىل مضامينها. ومن 
ي السنوات القليلة الماضية، نذكر:

ي صدرت �ن
أبرز هذه العناوين ال�ت

حديث الهدهد 
، صدرت عن  ي مجموعة شعرية لالئديب السعودي محمد الحر�ب

ي 
ة قصيدة �ن نت خمس ع�ش "أعراف الرياض" 2010م، وتضمَّ

مجموعة شعرية تنفذ عىل أجنحة الهدهد من عتبتها النصية إىل 
عوالم شعرية تعكس الرتباط الوثيق بالئمكنة والئزمنة معاً.

ُهْدُهٌد وألف نبأ
ي أسامة المحوري، تُعد 

عنوان مجموعة شعرية للشاعر اليم�ن
باكورة أعماله. صدرت عن مؤسسة روائع للثقافة والفنون والن�ش 

ي القاهرة عام 2019م. وتضم المجموعة 33 قصيدة من الشعر 
�ن

العمودي، جعل الشاعر من الهدهد فيها عتبة نصية ومدخالً لئلف 
، بل محمولة عىل  ن نبأ. لكن هذه الئنباء لم تكن مقرونة باليق�ي

أجنحة الشعر والخيال. 

م الهدهد نفسه  كان من الطبيعي أن يقدِّ
مادة للشعر بالدرجة األولى، وإن لم يغب 

عن النثر والرواية، حيث لم يخسر هذا 
الطائر طابعه وشخصيته الغنائية التي 

ُتطلق المخيلة في كل اتجاه.



ُهدُهٌد خارج نُبوءة المطر
ي عام 

، صدرت �ن ي
ي رشدي الما�ن

مجموعة أخرى للشاعر الفلسطي�ن
ي حيفا، 

2013م عن منشورات "مؤسسة الئفق للثقافة والفنون" �ن
ي عنوان هذا الإصدار هو 

نت 26 قصيدة.. ولعل أهم ما �ن وتضمَّ
ي غ�ي 

الخروج عن سياق الظهور الموسمي للهدهد، الذي جاء �ن
ي أن يعيش حلماً 

صيف وغ�ي نبأ عن موعد المطر، لينجح الشاعر �ن
ي غ�ي نبوءة المطر 

ربيعياً، من خالل جعل الهدهد الذي جاء �ن
مدخالً يحتمل تعدد الئوجه الدللية.

ما لم يأِت به الهدهد
ي  ة قصيدة تفعيلية للشاعر المغر�ب مجموعة شعرية تضم خمس ع�ش

الدكتور مولي رشيد العلوي، صدرت عن مطبعة "وراقة بالل" 
بداع والتنمية" بالمغرب. بفاس، ضمن منشورات "منتدى الضاد لالإ

دريس والهدهد  الإ
ي عبدالمنعم حمندي، صدرت 

مجموعة شعرية حديثة للشاعر العرا�ت
ي دمشق. تضم هذه المجموعة قصائد 

" �ن عن "دار ينابيع للن�ش
دريس معناه )الُمكرِّس( وهو  ن عامي 2013 و2016م. والإ كتبت ما ب�ي

ي هللا إدريس - عليه السالم -، وأوَّل من خطَّ بالقلم وُسمي  اسم ن�ب
دريس  ن الإ ة دراسته. وقد جمع الشاعر ب�ي بإدريس لغزارة علمه وك�ش

والهدهد لمكانة هذا الطائر الذي هدى قوم سبأ إىل عبادة هللا 

دريس رمزاً  تعاىل مع سليمان - عليه السالم -، وجعل الشاعر من الإ
للعلم، والهدهد رمزاً للخالص والنجاة من الشدائد والعذاب.

ي الرواية
و�ز

ي احتضان الهدهد وتحميله ما 
أن تكون الغلبة للشعر عىل الرواية �ن

ي أنه غاب عن الرواية العربية الحديثة. 
شاء الشعراء، فهذا ل يع�ن

ي هذا المجال نذكر:
ومن أقرب الئعمال إلينا �ن

"تقرير الهدهد"
وفيسور حبيب عبدالرب رسوري، صدرت عن دار  رواية لالئديب ال�ب

ي 400 صفحة 
وت عام 2012م. تقع هذه الرواية �ن ي ب�ي

الآداب �ن
من القطع المتوسط، وتدور أحداثها 

اضية  ي أجواء وأزمنة وأمكنة اف�ت
�ن

ي والحارصن زمناً، 
ن الما�ن تج� ما ب�ي

ن  ن الواقع والخيال مكاناً، وب�ي وب�ي
ي تناصاً. فقد 

نسا�ن اث الإ د ال�ت تعدُّ
جعل المؤلف من تقرير الهدهد عتبة 
ي إشارة إىل خالصة نبأ 

نصية للرواية، �ن
ن الذي حمله من سبأ إىل  الهدهد اليق�ي

سليمان - عليه السالم - بغية هداية 
ن رموز العلم والمعرفة  ي روايته هذه ب�ي

القوم. ويجمع رسوري �ن
ي ل 

ا�ن . ففي مكان اف�ت ي
نسا�ن والفن من مختلف مناطق التاريخ الإ

ي مقهى 
، و�ن ن يخطر لئحد عىل بال، حيث السماء السابعة والسبع�ي

صغ�ي يُدعى "مقهى الكوكبة" يجمع المؤلف عظماء الئرض من 
آينشتاين وداروين إىل بيكاسو وابن رشد وأبو العالء المعّري.. جاعالً 
لت بفعل ثرائها إىل قاموس ناضح  ي تحوَّ

من الئخ�ي بطالً لروايته ال�ت
بالعلم والّشعر والحكمة والخيال الخصب البديع.

"تاج الهدهد"
ي المرصي نارص عراق، صدرت 

ي والصحا�ن
عنوان رواية حديثة للروا�ئ

ي 
ي عام 2012م، وتدور أحداثها �ن

�ن
القاهرة حول قصة عاطفية تجمع 

ن مختار،  ي مع�ت
المخرج الصحا�ن

المهووس بحب الطيور والحيوانات 
بزميلته. كما ترصد الرواية أجواء 

القاهرة قبل أحداث 25 يناير 2011م 
ن وجد البطل وسط  وعند بداياتها، ح�ي

ن البكاء عىل  ميدان التحرير، يحار ب�ي
هدهده الجريح، أو التح� عىل 

حبيبته، أو الستسالم لئوامر زميلته 
ي أحبته بقوة وأنقذته من الموت.

حنان ال�ت

الهدهد للمدح والقدح

، أنه اسُتخدم  ي ي الوجدان الشع�ب
من مفارقات مكانة الهدهد �ن

عىل ألسنة العامة للمدح تارة وللذم تارة أخرى. ففي مقام 
ه الشخص حاد الذكاء وقوي البرص بالهدهد،  المدح، يُشبَّ

ي مقام 
فيقال: "أذىك من هدهد" أو "أبرص من هدهد". أما �ن

ن ُحسن مظهر  القدح، فقد ربطت بعض الصور الشعبية ب�ي
سقاط هذا  ي تفوح منه أحياناً، لإ

الهدهد والرائحة الكريهة ال�ت
التناقض عىل الشخص الذي يكون حسن المظهر أو جميل 

الحديث ويكون باطنه سيئاً سلوكاً ونوايا فيقال له: "مثل 
ن من  الهدهد، ظاهره نظيف، وباطنه جيف".. أو يقال له: "أن�ت

ي أبياته المبطنة 
ي �ن ُهْدُهد".. وقال شاعر أجرى المثل الشع�ب

بالبوح بخيبة الئمل تجاه َمن يُؤمل فيه أمراً حسناً فبدر منه ما 
يعكر الود:

تشـــاغلت عنـــا أبـــا الطيـــب
طّيـــِب ول  شـــهيٍّ  بغـــ�ي 

ز مـــن هدهـــد ميـــت كأنـــ�ق
جـــورِب ي 

�ز ِفـــن  فكُّ أُصيـــب 
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في اآلداب الغربية حضور شاحب
قية، يفاجأ الباحث  ي الثقافات ال�ش

مقارنة بما حظي به الهدهد �ن
ي الآداب الغربية. وتفس�ي ذلك ليس 

بشحوبة هذا الحضور �ن
ية، ل يستوطن  يب�ي صعباً. فباستثناء جنوب شبه الجزيرة الإ

ي هجراته السنوية. 
ها عبوراً �ن ي أوروبا، بل يع�ب

الهدهد أية بقعة �ن
ي فرنسا عىل سبيل المثال المناطق 

وخطوط هجرته ل تتجاوز �ن
ن إىل أن  ا فتش�ي دراسات البيئي�ي ي إنجل�ت

الجنوبية من البالد. أما �ن
نحو 200 هدهد فقط يمرون بجنوب البالد موسمياً. أما القارة 

الئمريكية فال تعرف الهدهد بتاتاً.

إضافة إىل ذلك، من المالحظ أن للثقافات وللشعوب ميولً إىل 
دة وإبقائها خارج المنافسة. وتاريخياً، مال  اعتماد رموز محدَّ
الئوروبيون إىل اعتماد الباز شعاراً وطنياً، من روسيا إىل فرنسا 

ها... تماماً كما اعتمدت الهند  مروراً بالمجر والنمسا وألمانيا وغ�ي
الطاووس ملكاً عىل عاَلم الط�ي ومادة ثقافية صّدرتها إىل الثقافات 

ي القرآن 
الآسيوية المجاورة. ومن المرّجح أنه لول ورود الهدهد �ن

ن هذا الطائر من استيقاف  الكريم كما أسلفنا سابقاً، لما تمكَّ
ه من الطيور،  الثقافة والآداب العربية أمامه، ولخال المجال لغ�ي
كالصقر عىل الئرجح. ومع ذلك، يمكننا أن نجد بعض الشذرات 
ي يحرصن فيها الهدهد نتيجة اطالع 

الئدبية الغربية الحديثة، ال�ت
قية.  غريقية أو الآداب ال�ش بعض الئدباء عىل الئساط�ي الإ

ي الئمريكي جون أبدايك بالهدهد 
ن الروا�ئ ي أمريكا، اق�ت

فح�ت �ن
ي مؤلفه الذي يحمل عنوان "أمنية للهدهد"، وهو عبارة عن 

�ن
ها عام 1959م، ويش�ي فيها إىل طائر  مجموعة شعرية ن�ش

غريقية. وقد  ي الثقافة الإ
ي إحدى قصائده لرمزيته �ن

الهدهد �ن
َعدَّ أبدايك هذا الطائر رمزاً للحظ السعيد، 

ل سيما وأنه كتب لحقاً عدة كتب 
ين. لقيت كلها نجاحاً ورواجاً كب�ي

ي قصة "طائر المر والهدهد" لالئخوين 
كما يرد ذكر الهدهد �ن

ي يستخدمان فيها شخصية هذا الطائر للتأكيد 
غريم ال�ت

ي 
عىل مفهوم الوسطية، والتحذير من مخاطر المبالغة �ن

فعل الخ�ي أو ال�ش عىل صاحبه. إذ يقوم الهدهد بخيار 
ي نهاية الحكاية.

يحتم عليه أن يدفع ثمنه لحقاً كما يتضح �ن

اه يزيِّن  وح�ت َجَمال الهدهد لم يغب عن بعض الئغلفة، ف�ن
غالف رواية الكاتبة ليا كامينسكي "العظام المجوفة" وهي قصة 

تتحدث عن عاِلم حيوان طموح يبحث عن الطيور الفريدة 
ي مناطقها الئم، فإىل جانب كون الهدهد رمزاً للتفرد 

ويتصيدها �ن
والندرة، اختارته الكاتبة ليحتل غالف روايتها فيشد اهتمام قّراء 

ي بالدهم. 
لم يعرفوا الهداهد �ن

الهدهد والكتابة للطفل
ي كتبت للصغار، وكان 

تزخر مكتبة الئطفال بالقصص والروايات ال�ت
للهدهد حظ وافر من عناوينها وصفحاتها. إذ رأى فيه الكّتاب 
موضوعاً و"بطالً" يمكن لخيال الئطفال أن يحلق معه بعيداً. 
ات، إن لم نقل مئات، الكتب القصصية للطفل  وهناك ع�ش

ي سلسلة قصص 
المصّورة كلياً أو جزئياً. وعىل سبيل المثال، نجد �ن

" لمؤلفها وارث  ن ي القرآن قصة "الهدهد والخ�ب اليق�ي
الحيوان �ن

كة نور لرسوم الئطفال،  الكندي، وهي من تصميم وتنفيذ رسش
. وقصة "هدهد سليمان"  اق للطباعة والن�ش ومنشورات دار ال�ب

لعبدالحميد عبدالمقصود، وأيضاً رواية "أنا والهدهد" للكاتب 
ي السعودي عمر الصاوي، الصادرة عن 

الم�حي والشاعر والروا�ئ
ي عام 2008م.

ي الرياض �ن
دار العبيكان للن�ش �ن

وتُعد رواية "الهدهد يمتلك تاجاً" أنموذجاً مثالياً لماهية الئدب 
المصّور لالئطفال. ألَّف هذه الرواية الكاتب المرصي عبدالتواب 
يوسف، زيَّنها بالرسوم الفنان ماهر عبدالقادر، صدرت عن دار 
المعارف المرصية. يرتكز نص هذا العمل عىل حبكة قصصية 

عاطفية، تخلقت مع مرور الوقت عىل مساحات العشب الئخرصن 
ي رفضت 

ن أن�ش الهدهد )هيفاء( ال�ت ن الهدهد )هادي(، وب�ي ب�ي
طت عليه أن يكون عىل رأسه تاج كتاج  الرتباط بهادي، واش�ت

ي الغابات. لكن الحظ يبتسم 
يداً �ن الملوك، فيظل هادي حزيناً رسش

ي للصيد ويضل الطريق، 
له عندما يخرج الفرعون رمسيس الثا�ن

وتغرب الشمس وهو تائه مع جنوده، فيعرض 
الهدهد عليه بأن يدله إىل قرصه، ويكافئه الملك 

بعد ذلك، حسب طلب هادي، بتاج من 
ريش يمكنه من العودة إىل هيفاء.

ن الرواية أو القصة المطولة  وما يم�ي
هو أنها قشيبة بالئلوان والرسوم المدهشة 

والجميلة، من الغالف للغالف، لكنها نحت منحى 
أسطورياً بحتاً، نابعاً من المعتقدات الشعبية المرصية 

ي نسبت قصة حصول الهدهد عىل التاج 
ال�ت

.. فح�ت  ي
من الفرعون رمسيس الثا�ن

يومنا هذا، يبقى تاج الهدهد 
ي 

مادة محّركة للخيال �ن
كل التجاهات وجّذابة 

لئقالم الئدباء.



ي بنية الكتابة 
استخدم المرصيون القدماء الهدهد رمزاً �ن

وغليفية، بمع�ن "عكازة". ويتضح ذلك ع�ب جداريات المعابد  اله�ي
ديات الجنائزية والتوابيت. كما أنهم رسموه بألوانه الزاهية  وال�ب

ي تلك البيئة 
ي كانت الطيور �ن

وهو واقف عىل جذع شجرة الطلح ال�ت
ي ما 

ي الفن الفرعو�ن
تفضلها. ومن أشهر تصاوير الهدهد البارزة �ن

ي الموضع 
ي جدارية ق�ب الفرعون "خنوم حتب الثالث" �ن

نجده �ن
ي حسن".

المسمى مقابر "ب�ن

ية  ن بمخطوطة ح�ب ق الئقىص، يحتفظ متحف شانغهاي بالص�ي ي ال�ش
و�ن

عىل خلفية من الحرير القديم تعود إىل القرن الثالث ع�ش الميالدي 
ي تشاو منغ فو )1254 – 1322م( بعنوان "طائر الهدهد 

للرسام الصي�ن
عىل ساق البامبو"، وتصور الهدهد مستنداً بثقله عىل ساق البامبو 

نسانية وطبيعة الغافل الذي ل يهتم  ي إشارة إىل السذاجة الإ
الهش، �ن

بالنظر إىل الوراء معرّضاً نفسه للمخاطر. 

ي تناولت طائر 
، فمن أشهر الئعمال ال�ت ي ي فن الرسم الئورو�ب

أما �ن
يطاىلي  الهدهد لوحة تعود إىل بدايات عرص النهضة، وهي للفنان الإ

دومينيكو دي بارتولو )1362 – 1422م( بعنوان "خطبة فرانسيس 
للطيور" حيث تظهر مجموعة من الطيور وهي تصغي باهتمام بالغ 

رمزيته في فن الرسم
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لموعظة عن عظمة الخالق، فنجد طائر الحجل والبط مع مجموعة 
مة هذه الطيور  ي مقدِّ

طيور موزعة حول الشجرة، وطائر الهدهد �ن
ه وسموه  ن

ّ ي الغالب إىل حريته وتم�ي
جاثماً عىل الئرض، وهو ما يرمز �ن

ه من الطيور. الروحي عن غ�ي

ي لوحة شديدة السوداوية، نرى الرسام الهولندي أبراهام ميغنون 
و�ن

)1640 - 1679م(، الذي اشتهر برسم مشاهد الطبيعة الصامتة يصور  
"الهدهد مقلوباً عىل رأسه" وط�ي القرقف مع غطاء رأس الصقر )الذي 

ي داخل حجرة شبه معتمة. ويرمز 
اصطاد الهدهد( وصفارة صيد �ن

ي هذه اللوحة إىل النهاية المأساوية للكائنات الحية وانجرافها 
الهدهد �ن

إىل التهلكة.

"طائر الهدهد عىل ساق البامبو" للرسام 
ي تشاو منغ فو )1254 – 1322م(

الصي�ز

"الهدهد مقلوباً عىل رأسه" الرسام الهولندي 
أبراهام ميغنون )1640 - 1679م(

استخدم المصريون القدماء الهدهد رمزًا 
في بنية الكتابة الهيروغليفية، بمعنى 

“عكازة". ويتضح ذلك عبر جداريات 
المعابد والبرديات الجنائزية والتوابيت. 

كما أنهم رسموه بألوانه الزاهية وهو 
واقف على جذع شجرة الطلح التي 

كانت الطيور في تلك البيئة تفضلها. 
ومن أشهر تصاوير الهدهد البارزة في 

الفن الفرعوني ما نجده في جدارية 
قبر الفرعون “خنوم حتب الثالث" في 
الموضع المسمى مقابر “بني حسن".



عند التشكيليين العرب

ي تشكيل هيئة الهدهد البرصية، 
استطاع توظيف مضمون النص �ن

َ َل  َ َفَقاَل َما ىِلي ْ َد الطَّ�ي ين من سورة النمل: "َوتََفقَّ فخط الآية الع�ش
ي عىل شكل هيئة 

ي عمله الف�ن
" �ن َ ن أََرى اْلُهْدُهَد أَْم َكاَن ِمَن اْلَغاِئِب�ي

ي بالخط الثلث.
، والبا�ت ي

الهدهد، راسماً الرأس والرقبة بالخط الديوا�ن

ز نعيم، "لوحة الهدهد"  ي مع�ق
الفنان الفلسطي�ز

ي
ي لوحات الفنان المرصي حلمي التو�ز

الهدهد حا�ز �ز

ي الُحسن والبهاء ل فكاك من التأثر بمنظره 
ويظهر الهدهد كطائر خرا�ن

ن العرب. قد يكون أبرزهم  ي لوحات كث�ي من التشكيلي�ي
الجميل �ن

، الذي تتألف مفرداته الفنية من بعض  ي
الفنان المرصي حلمي التو�ن

سالمية، مثل  رموز الثقافة الشعبية المرصية، القديمة منها والإ
ات  ي ع�ش

ة، وطبعاً الهدهد الذي نراه �ن ن السمكة والحصان وأهرام الج�ي
. ي

اللوحات، ودائماً إىل جانب امرأة ذات خطاب اجتماعي وثقا�ن

ي 
ي أعمال الفنان اليم�ن

الئمر نفسه ينطبق عىل حضور الهدهد �ن
ي استيحاء واضح 

ي لوحات مختلفة، �ن
مظهر نزار، حيث يالزم المرأة �ن

من قصة الملكة بلقيس والهدهد.

ي أعمال الفنانة العراقية هناء مال هللا، ككتلة 
كما حرصن الهدهد �ن

ي بالذات  ي والعر�ب
نسا�ن برصية تشكَّلت من تأثر الفنانة بالموروث الإ

. المتصل بعالم الط�ي

ن نعيم، فقد عكس بعمله البرصي "لوحة  ي مع�ت
أما الفنان الفلسطي�ن

اء.  ي الواحات الخرصن
الهدهد" رؤية مغايرة لحضور هذا الطائر �ن

ن من  ن ولفت�ي ي وحرىكي مدهش�ي
فرسم الهدهد مشفوعاً بفضاء لو�ن

حيث وقفة هذا الطائر عىل جذع شجرة ميتة وجافة ينصت لصوت 
ي تعب�ي عن التمسك بالحياة وسط مساحات 

، �ن ي
ما من كائن غ�ي مر�ئ

من الدمار والئلوان القاتمة.

وخرج الفنان السوري نهاد عبدالقادر، بالهدهد عن الواقعية 
ية. الشكلية إىل فضاء الفانتازيا، فرسمه بمالمح ب�ش

، أقام الفنان التشكيىلي  ي
ي شهر ديسم�ب من العام الما�ن

و�ن
ي القاهرة تحت عنوان "هكذا تكلم 

المرصي حمدي عطية معرضاً �ن
الهدهد". وجّسد فيه قوة هذا الطائر وقدرته عىل مقاومة الئنواء 

ي ذلك 
وتحمل مشاق السفر منفرداً، والنجاة من الكوارث، منطلقاً �ن

ب سواحل الهند  عصار المسمى "إعصار ُهدُهد"، الذي رصن من الإ
ي شهر أكتوبر من عام 2014م. وعكس 

قية ومرتفعات نيبال، �ن ال�ش
ي الئساط�ي 

ي حضور الهدهد �ن
المعرض ما يراه الفنان من معا�ن

ي يطمح 
وع ف�ن نسانية. فسمعناه يقول إن معرضه "م�ش والثقافات الإ

ن الئسطورية الثاقبة الالذعة لطائر  إىل استكشاف سحر تلك الع�ي
ف". ي مح�ت

يبدو كمتجول استقصا�ئ

ي تكوينات 
ي رسم الخطاطون هيئة الهدهد �ن ي فن الخط العر�ب

و�ن
مشكَّلة من البسملة وآيات كريمة أخرى. ومنها عىل سبيل المثال، 

ي ي�ي المملوك، الذي 
لوحة الفنان التشكيىلي والخطاط العرا�ت
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