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ُي�حكى أّن قّطًا ُمفلس�ًا ال يملُك س�وى ُقّبعٍة تملُؤها 
الثق�وب، رحَل في طريقه إلى المدينة، راجيًا ال�ُحصوَل 
على المال. كان قد وضَع أمَل�ُه في الناس األسخياء كي 
ُيقّدموا إليه الطعاَم، ويس�تقبلوُه في منازلهم ريثما ُيعاوُد 
الرحي�ل، لكنَّ�ه�م كانوا ُمرتابي�َن منه، فأغلُق�وا أبوابهم 
ل�دى ُرؤيته�م إّي�اه، ومَع ذل�َك كان واثقًا بإيج�اد الحظِّ 

الطّيب في النهاية.
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، وهو يتضّوُر جوعًا، إلى  ذاَت يوم، وصَل القطُّ
مش�ارف قرية ُأغلَِقْت فيها أب�واُب المنازل جميعًا. 

ل�م تك�ْن من�ازَل مهج�ورًة، فالدخ�اُن يتصاع�ُد م�ن 
�ّكاُن ُم�ختبئيَن خوفًا منه. طرَق القطُّ باَب  مداخنها، بل كان السُّ
كوخ، ول�ّم�ا ُفتِ�َح رفَع ُقّبعَتُه، وانحنى إلى األمام، وسأَل بأدب:

هل لديِك قضمٌة من الخبز تسدُّ رمَق قطٍّ جائع؟
لك�نَّ صاحبَة الكوخ صفقت الباَب في وجهه، قائلًة بأنها لم 

َيُعْد لديها شيٌء لُتشاِرَك�ُه إّياه.
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بع�َد ذلك، قرَع الق�طُّ جرَس قصر، ول�ّم�ا ُفتِ��َح الباُب رفَع 
ُقّبعَته، وسأَل بأدب:

هل لديَك قضمٌة من الخبز تسدُّ رمَق قطٍّ جائع؟
لكنَّ صاحَب القصر أجاَب بأّن مؤونَتُه محسوبٌة بدّقٍة إلطعام 

ساكني القصر.
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وهكذا كانت الحال في القرية ُكّلها، إذ إّن القطَّ قرَع أجراَس 
أب�واب المنازل كّلها، ولم يل�َق إاّل الرفض، فخطَرْت ل�ُه فكرة: 
بم�ا أّن الناَس هن�ا ال يعرفوَن العط�اء، فلَي�ُمّد إليه�م يَد العون. 
ُع حساُء  جلَس في ساحة القرية، وصاَح قائاًل: اليوم مساًء سُيوزَّ

الحصاة. إّنُه هدّيٌة من القطِّ ذي الُقّبعِة ال�مثقوبة.
ث��ّم طلَب إلى الماّرة ِقْدرًا ممل�وءًة بالماء، فلبَّوا طلَبه. أوقَد 

الناَر تحَت الِقْدر، وأسقَط في الماء حصاًة نظيفة. 
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ازداَد فضوُل الناس، فخَرُجوا من بيوتهم. كيَف سيتمّكُن 
القطُّ من َط�ْه�ِو حساٍء بحصاة؟! واقترُبوا لَي�َروا ما ُه�ناك. 

�رًا: الحصاُة التي في الماء  بعَد ُربع س�اعة، قاَل القطُّ ُمفسِّ
ال�مغل��ّي س�تمنُحُه الطَّع��َم المطل�وب إْن ُأِضيَف�ْت إليه�ا 

ُبَصيالٌت صغيرة. 
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أس�رَع الناُس، وأحض�ُروا الُبَصي�الت، ث��ّم َرَموها في 
الق�در، وبعَد نصِف س�اعة، ق�اَل القّط: س�ُتضفي الحصاُة 

مزي�دًا من المذاق الش�ه�يِّ إْن أَضْفنا بع�َض الّلفِت 
والقرع.

تسابَق األهالي، وجلُبوا قطعًا من الّلفت 
والقرع، فرماها القطُّ في الحس�اء. مّرْت 

تحس�يِن  وألج�ِل  س�اعات،  ث�الُث 
ال�َمْطُه��ّو  الحس�اء  م�ذاق 

القطُّ  طل�َب  بالحص�اة، 
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بعض الفاصولياء والجزر والبطاطا، ث�ّم طلَب دجاجًة، فكاَن 
األهالي ُيسرُعوَن لتلبيِة طلباته.

مضى الوقُت، والحصاُة تلفُّ وتدوُر في الحساء، فتخلُط 
ن�اُت اللذي�ذة بعضه�ا ببع�ض، حّت��ى ق�اَل القطُّ في  ال�ُمكوِّ

النهاية: الحساُء جاهز!
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س�كَب القطُّ الحس�اَء لألهالي الذي�َن َت�حلَّ�ُقوا حوَل طاولة 
واسعة أعاَرُه�م إّياها صاحُب القصر. 

أحض�َر بعُض الن�اس ُج�بنًا وعصيَر فاكه�ة وُخ�بزًا، وكانْت 
مأُدبًة يملُؤها الفرح. 
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حينَ�ه�ا اس�تعاَد الق�طُّ ُقّوَت�ُه كي يرح�َل إلى المدين�ة، وقبَل 
رحيل�ه، ش�كَرُه أهُل القرية، ومل�ُؤوا ُجيوَبُه بأطعم�ة لذيذة، ث�ّم 

قاَل أحُدهم: 
بفضلِ�َك ل�ن نخ�اَف بع�َد الي�وم أن يعترَي�ن�ا الج�وُع، ألّننا 

أصبحنا نعرُف كيَف نطهو حساًء لذيذًا بحصاٍة صغيرة. 
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حص�اٌة صغي�رة، ال قيم�َة له�ا، م�َع كثير من 
الك�َرم، تل�َك هي وصفُة الق�طِّ صاح�ِب الُقّبعِة 

ذاِت الثُّقوب.
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