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 الوفاء تلك الصفات الحمیدة التي استطاع ان یتحلي بھ 

البعض ، ویعتبرا رمزا للبعض سواء انسان او حیوان وقد قیل 
 اوفي من الكلب . 

 
فما ھو الوفاء ولماذا یعتبرة االغلیة العظمي صفة االنقیاء ، 

 ولیس باستطاعت  اي كان ان یصل إلى ھذا المستوى من الوفاء . 
 

الوفاء ھو اعظم ما تتحلى بھ النفس البشریھ وھو ذلك الطبع الذي یعتبره البعض نادرا في زمننا المليء بالجمود 
 و النكران .

 
 وحین تكون وفیا فأنك تعطي بال حدود وتخترق الحواجز وتبذل من نفسك الكثیر لتحیل االرض الى جنة و ورود

 حین تكون وفیا فأنك لن تعرف االلم النك تمنح الغیر جرعات كبیرة من الحب.
 

 

 
 

 Hachikoھاتشیكو               
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وحین تكون وفیا حتى لمن ھان علیھ الود والھجر فأنك تسمو مع  
 نفسك الى مراتب العلو

كم اتمنى ان یرفرف الوفاء على اجنحة نوافذنا فیدخل كل قلب وكل 
 بیت لیتنا نموت وفاء لمن نحب

وحین نكون اوفیاء بصدق ..فأن الغیوم ستتبدد ویزول الیأس والحزن 
 من العیون وسوف تعود العصافیر الى اشجارھا لتغرد من جدید .

 
ان القصة التي نشیر الیھا بكل فخر ھي معني للوفاء الكامل بكل 

 تفاصیلة الصغیرة . 
) ، فھو 1935مارس  8 - 1923نوفمبر  10ولد الوفاء في عام (

لیس انسانا لنقول ال جدید وغیر مثیر لالھتمام ویوجد الكثیر بھذه 
االخالق ، ولكنة كلب اوقف مسارات الوفاء لدي البشر عن زوایا 

 معرضة لالندثار .
 

 فقد اشتھر ھذا الكلب بوفائة لصاحبة حتي سنوان عدة بعد وفاتة .
 

اعتاد على لقى   ھذا الكلب یومیا ، واعتاد الكلب على مشاھدتھ یومیا كذلك في نفس الموعد ، ربما كان موعده 
لقطعة طعام ، او لحنان كان یعطیھ ھذا الكلب ، مما جعل ھذا  الكلب یستقبلة یومیا بشكل متكرر ومثیر لالھتمام 

عندما لم یرجع صاحبة بسبب حادث اود بحیاتھ ولكن الوفاء ال یعرف التصدیق وال یمیل  1925حتى عام  ومایو 
 لالصغاء لالخرین .

 
استمر على ھذا الحال عشرة سنوات في انتظار صاحبة كل یوم ، حتى انھ اصبح مثیرا لالھتمام ، وانتشرت 

 قصتھ .
، حیث حنطت  جثتة ووضعت في المتحف الوطني ، تم  1935 آذار 8وقد رقد رقدتھ االبدیة ھذا الوفاء في عام 

نصب تمثال من البرونز شبیھ بشكل ھاتشیكو 
، وھناك   في الساحة أمام محطة شیبویا

تمثال اخر مشابھ یقف في مسقط رأس 
  أوداتھ ھاتشیكو أمام محطة أوداتھ في

ربما تعجز كلمات الوفاء من التعبیر عن ھذه 
القمة من الوفاء ، ولكنھ لعلھ قد تعلم منھ 

 بعض البشر ھذا الوفاء الخالد .
 

انھا قصة مبكیھ جدا عندما تجد حیوانا اكثر 
وفاء من االنسان  ، ان ھذه الحكایة الرائعة 
ذات مغازى متعددة ، فلیبدا  الجمیع بالتفكیر 

في خصلة الوفاء في ادق االشیاء في 
 حیاتھ  .

 

 

 

Shibuya        محطة 
 

 Hachiko : خروج 

 


