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اسمي جود، وأنا فتاٌة ُمشاِكسٌة، وأحبُّ المغامراِت كثيًرا. 

َغِر. ا منُذ الصِّ ٌة جدًّ ي بأنِّي جريئٌة وفضوليَّ تقوُل أمِّ



اللَم وحدي قبَل أْن أكمَل سنًة واحدًة،  ي بأنِّي كنُت أصعُد السَّ تقوُل أمِّ

اِت. َريَّ وأتسلَُّق األثاَث ألصَل إلى سقِف الغرفِة وأتعلََّق بالثُّ

ي إلى عمِلها، فهَي تذهُب  ومنُذ ذلَك الوقِت، أحلُم بأْن أذهَب مَع أمِّ

كلَّ صباٍح وال تأخُذني مَعها.



عمري اآلَن ٦ سنواٍت، وصرُت أحبُّ المغامراِت أكثَر مْن قبُل.

معيِة الجميلِة ُن على الحائِط باأللواِن الشَّ وما زلُت ألوِّ

ي. التي ُتصَنُع مَن النِّفِط، كما تقوُل أمِّ

َف عْن ذلَك. ِّي وعدُتها بأْن أتوقَّ لكن



اِم، في يوٍم مَن األيَّ

ي إلى عمِلها، وقبَل أْن تذهَب أمِّ

ركضُت كعادتي أُلحِضَر لها ُخوَذَتها،

فهَي تأخُذها مَعها إلى العمِل في صباِح كلِّ يوٍم،

إْذ تحتاُج إليها لتحمَي رأَسها في مكاِن عمِلها.

عنَدما وصلُت إلى غرفِتها، وجدُت ُخوَذَتيِن،

إحداُهما بيضاُء، واألخرى جديدٌة لْم أَرها مْن قبُل. 

مِس. كْم هَي جميلٌة! ، وتلمُع كالشَّ لوُنها ذهبيٌّ



وقفُت أماَم المرآِة، ووضعُت الُخوذَة على رأسي.

ا. تبدو جميلًة جدًّ

وفجأًة، شعرُت بشيٍء غريٍب، انطفأَ النُّوُر. كلُّ ما أراُه ظالٌم.

َفوقي شيٌء كبيٌر! أحاوُل أْن أرفَعه، إنَّه ثقيٌل!

يا إلهي، إنَّها الُخوذُة!

ا! ا... جدًّ وهذِه أنا، صغيرُة الحجِم جدًّ

ُة؟! حريَّ ما هذِه الُخوذُة السِّ



ا حصَل.  بًة ممَّ ي لما حدَث، وأنا َبِقيُت متعجِّ لْم تنتبْه أمِّ

لكْن خطَرت ببالي فكرٌة رائعٌة.

ي إلى العمِل اآلَن. سأذهُب مَع أمِّ

ي، تسلَّقُت مالبَس أمِّ

واختبأُت في َجيِبها.



ي أنِّي هنا مختبئًة. غيِر، لْن يراني أحٌد، ولْن تعرَف أمِّ في هذا الَجيِب الصَّ

ي إلى مكاِن عمِلها. وصلُت مَع أمِّ

أراقُب المكاَن بحذٍر؛ أخشى أْن يراني أحٌد، أْو تراني هَي.

ا! يا لُه مْن مكاٍن مذهٍل حقًّ
الكثيُر مَن الناِس، الكثيُر مَن األشياِء، العديُد مَن المغامراِت.

حلَة. ي على َمَهٍل، وبدأُت الرِّ نزلُت مْن جيِب أمِّ



في البدايِة، نظرُت مْن زجاِج النَّافذِة الكبيرِة.

رأيُتهْم ُيخِرجوَن سائًل أسوَد.

هذا هَو النِّفُط إًذا! لكْن إلى أيَن يذهُب؟

اٍف، ليدخَل في مكاٍن عمالٍق مذهٍل. أراُه يمشي في ُأنبوٍب شفَّ

مكتوٌب هنا:



ائِل مختلًفا اآلَن. ماذا يحدُث؟ صاَر شكُل السَّ

إنَُّه يخرُج مْن هنا لتعبئِة أنابيِب الغاِز

التي نستخدُمها في المطبِخ!

اِت الَوقوِد، وهنا أيًضا يذهُب إلى محطَّ

ائراِت بالَوقوِد. وإلى المطاِر لتعبئِة الطَّ



ومْن هنا كذلَك يخرُج ُأنبوٌب كبيٌر باتِّجاِه مبنًى عمالٍق، 

ماذا يوجُد هنا؟

نٌة جميلٌة! ملبُس! وكراٌت ملوَّ

ائِل، وهنا أيًضا بعٌض مْن هذا السَّ

موِع. ُيستخَدُم في صنِع الشُّ

ا! ُن بها! هذا مذهٌل حقًّ مِع التي ألوِّ يا إلهي، أقالُم الشَّ

ائِل العجيِب المالبَس واأللعاَب واأللواَن،  إنَّهْم يصنعوَن بهذا السَّ

وكثيًرا مَن األشياِء.

مكتوٌب عليِه:



إنَّها باِخَرٌة عمالقٌة!

في هذِه الباِخَرِة يحملوَن النِّفَط إلى مختِلِف دوِل العالِم.

ا! أظنُّ أنِّي أحلُم؛ إنَّها باخرٌة كبيرٌة جدًّ

َن يتَّجُه يا تُرى؟
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ي إلى البيِت. ا، لكْن يجُب أْن ُأسِرَع قبَل أْن تعوَد أمِّ أنا مستمتعٌة جدًّ

ي. سأركُض سريًعا ألعوَد إلى مكاِن عمِل أمِّ

ي. ها هَو الباُب، وها هَي أمِّ

ركضُت إليها وتسلَّقُت مالبَسها، ثمَّ قفزُت في َجيِبها.

َة على رأِسِك؟ ي وقاَلْت: هْل وضعِت الُخوَذَة الذهبيَّ شعَرْت بي أمِّ

أجبُت: نعْم.



ي كثيًرا وقاَلْت: ولكْن أيَن كنِت؟ ضحَكْت أمِّ

قلُت لها: ذهبُت إلى الكثيِر مَن األماكِن.

لْم أكْن أعرُف أنَُّه مَن النِّفِط يمكُننا صنُع كلِّ هذِه األشياِء.

ا سعيدٌة بكلِّ ما تفعليَنُه في العمِل. أنا حقًّ

اآلَن عرفُت لماذا تذهبيَن إلى العمِل كلَّ يوٍم.



دائرة العالقات

مؤسسة البترول الكويتية

ص.ب ٢٦٥٦٥ الصفاة - الرمز البريدي ١٣١٢٦ الكويت

www.kpc.com.kw :الموقع اإللكتروين

corporaterelations@kpc.com.kw :البريد اإللكتروين

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها.

ال يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه، أو تخزينه يف نطاق استعادة المعلومات،

أو نقله بأي شكل من األشكال، دون إذن مسبق.



جود.. فتاٌة مغاِمرٌة تأخُذنا مَعها في رحلٍة عبَر أنابيَب عجيبٍة

. ها الخفيَّ لتكتشَف عالَم أمِّ
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