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ب أن یرید ھوجو  الدرس من یتھرَّ
 

 .ةالقص ھذه بطل ھو ھوجو
 .فعلھ یتم ما یحدد من ھو والبطل

 .جدًا صغیًرا كان لو حتى
 .األسف مع اللحظة ھذه في الموقف سید ھو الملل أن إال

 !طویلة ساعات منذ وذلك .غرفتھ في ھوجو اختبأ فقد ولھذا
 

 .ضخمة فیال بداخل األول الطابق في ھوجو وغرفة
 ھذه في یوجد كما .القُبَل لتبادل العشاق فیھا یتقابل وبرجوال لبوذا ذھبي وتمثال بحیرة بھا عمالقة حدیقة الفیال بھذه وتحیط
  .األخرى األشیاء من الكثیر أیًضا الحدیقة

 .العظیمة الفیال ھذه في بمفرده یعیش ال ھوجو فإن وبالطبع، 
 .متواضع فتى وھوجو .واإلسراف البزخ من نوًعا ھذا فسیكون وإال

  .آخرین كانسُ  ثالثة مع غرفة ٦۷الـ ذات الفیال ھذه یتقاسم ھوجو فإن السبب، ولھذا
 

 .المنزل من القمامة إخراج في بدوره یقوم ال ھاینس ألن األب، قرر ھكذا .“السكان عدد إلى ھاینس نحسب لن”
 !بھ القیام غیره أحد یستطیع ال ما فعل یمكنھ فإنھ .رائع ھاینس ولكن

 .رائع مدرب وھوجو .حقیقي سیرك من أرنب فھاینس
 بإصبعھ لعب فقد .كھذا مخبأ في بھ القیام یمكن ما كل مكانھ من اختبر وقد .ویتثاءب الستار وراء مختبئ اآلن ھوجو ولكن

 .بالملل أصیب فقد اآلن أما .أخرى مرة أنفھ في لعب ثم ،ھاینس شعر بتصفیف قامو بفمھ، التصفیر على تدربو أنفھ، في
 .“بنا یمسكو مكاننا األبلھ الكبیر الرجل ھذا سیكتشف وإال الستارة، خلف نقف وأن ننتظر أن علینا” :لھاینس شرح ولكنھ
 “.إدوارد-رودیجر” أو “رودیجر-إدوارد” علیھ یطلق الذي المنزلي، ُمعلمھ ،الرجل بھذا ھوجو ویعنى

 
  .تحدیدًا الصحیح اسمھ ما تأكید بكل یعرف أحد ال

 مالُمعل ھذا یعرفھ الذي وأن .یعرفھ شيء كل ھوجو یُعلم أن علیھ یجب المنزلي المعلم ھذا أن :وھو .مؤكد شيء ھناك ولكن
 یتمكن كیف وھوج یخبر ال األسف مع ولكنھ .أحد بھ یشعر أن دون سلیم بشكل التسلل یمكنھ كیف مثًال  یعرف فھو .جدًا كثیر
  .ھذا من
 !بھ وأمسك ھوجو مكان اكتشف قد ھو وھا
 

 یتعلم أن یجب ھوجو
 

  .خصیًصا لھ وضعھ زمنیًا جدوًال  ھوجو على األبلھ الُمعلِّم ھذا فرض لقد
 علمیت أن علیھ ھوجو ولكن .لھ داع ال ومزخرف أجوف كثیر بكالم ویبدأ .تماًما التاسعة الساعة في الدرس ویبدأ
 القدیم طرازال ذات والرنانة الكبیرة للكلمات إضافیة نقاط فھناك ولھذا .أنیقة كلمات یستخدم وأن حدیثُھ یھذِّب كیف
 ھذا فالمعلم “.كسل” من بدًال  “تقاعس” وكلمة “عك” لكلمة كبدیل “فوضى”و “نكتة” لكلمة كبدیل “مزحة” مثل

  .ذلك في السبب ھوجو یفھم وال .باستمرار كھذه كلمات باستخدام جدًا مولع
 .خاصة أجواء في الطعام وقت یأتي االفتتاحي الدرس ھذا بعد

 .المناسبة الطعام تناول أدوات واستخدام التجشؤ، عدم الحجر، على المنشفة وضع :ھذا ویشمل
 

 .الطعام تناول عند الیمنى الید في بھ نمسك الطبق یمین على ھو ما فكل .الصعوبة بھذه لیس األمر فإن الواقع في
 .ىالیسر الید في بھ نمسك الطبق یسار على ھو ما كلو

 !“استراحة سنأخذ .َوقِّف” قائًال  وأمر فجأة صرخ المعلم ولكن
 .الحمام إلى األغلب على .ما مكان إلى للذھاب ماسة بحاجة أنھ البد

 



 
 

 یكتشف ھوجو
 

ل ھوجو بیذھ االستراحة أثناء  .قلب ظھر عن فیھا ركن كل یعرف التي الحدیقة، داخل لیتجوَّ
 كما .منالث باھظة الیابانیة الكوي أسماك من سمكة عشرة ثالث فیھا یسبح التي البحیرة، ھو المفضل ھوجو مكان
  .قرش سمكة أیًضا وربما األنیقة الضفادع من بعض فیھا یعیش

  ."الصغیرة واألرانب الصغار األوالد أكل خاصة ویشتھي .دائمة شھیة القرش ھذا لدى” أن ھوجو والدة وتزعم
  .أبدًا ذلك یصدق ال ھاینس من تماًما العكس وعلى ھوجو ولكن
 :الماء في ما شیئًا ھوجو یكتشف وھنا

  .صغیرة زجاجة
  .حقًا قیمة أنھا علیھا المنقوشة بالزخرفة الزجاجة ھذه وتبدو

 .یرید ما یفعل لكي طویالً  ھوجو یتردد ال وبالطبع
 

 .برشاقة الماء في ویقفز
 .قدمھ یلمس ما بشيء فجأة یشعر ولكنھ
  المائیة؟ النباتات إحدى مجرد أنھا أم !القرش؟ سمكة ھي فھل

  .یھم ال
  .الزجاجة ینقذ …و جاھدًا الماء في طریقھ یكمل ھوجو ھو وھا

  !تصفیق
 .جدًا كریھة رائحة منھا تفوح الزجاجة ولكن
 .ذلك في ھاینس معھ ویتفق !"ألمي المثالیة الھدیة ھي ھذه“ :ھوجو فیقول


