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 تحب إيفا أن تبحث عن القمر. يتبعها القمر من مكاٍن آلخر
 مختفياً وراء األشجار والجبال، ومن ثّم يظهر مرة

أخرى في مكان جديد. 

"انظري، ماما، إنه هناك!"

 "يبدو القمر جميالً جداً في السماء. 
حسب ظّنك، كيف يتبعنا يا إيفا؟"

تفّكر إيفا في السؤال، لكنها ال تتمكن من إيجاد الجواب الصحيح له. 

 تقول أمها: "ال بأس أن نقول: أنا ال أعرف،" 
"عندما ال نعرف شيئاً، يكون لدينا فرصة التساؤل عنه!"

تقول إيفا: "أتساءل إْن كانا القمر واألرض صديَقين"

تبتسم والدتها. "أحب تلك الفكرة."



"لكن، يا ماما، كيف يبقى القمر حقاً قريباً مّنا؟"

 تشرح أّم إيفا: "هنالك قوة غير مرئية تسّمى الجاذبية تشّد كلّ
 ما في الكون نحو بعضها البعض" "الجاذبية ُتبقي القمر قريباً من

 األرض، وُتبقي الكواكب قريبًة من الشمس أيضاً، إنهم يدورن
هكذا باستمرار."

تفهم إيفا أفضل قليالً، ولكن بعدها تبدأ في التساؤل... 

"ماما، من أين تأتي الجاذبية؟"





 "أنا ال أعرف، إيفا. ال أحد حقاً يعرف وعلى يقين من اإلجابة.
 وحين ال أحد يعرف اإلجابة لشيء ما، نسّميه لغزاً. 

اللغز شيء يستفيد منه الجميع ليتساءلوا معاً."



 كم من الُممِتع! تتخّيل إيفا أنها تتساءل عن
الجاذبية مع كل الناس في العالم. 





 تراقب إيفا القمر مختفياً وراء الغيوم أثناء مشيها،
وتتحّمس لرؤية أين سيظهر المرة القادمة. 

"كم عدد حّبات الرمل الموجودة في العالم كّله، ماما؟"

 "أنا أتساءل عن ذلك أيضاً! هناك تريليونات وتريليونات
من حبوب الرمل، ولكن ال أحد يعرف كم بالّضبط."

تحاول إيفا التفكير في كلّ الّرمال في العالم كّله. 

 "أشعر بأنه كبير جداً لدرجة أنني ال يمكنني أن أحتويه في مخّيلتي. 
يجعلني أشعر بالّدوار، وكأنني أسقط."

 تتفق والدتها معها وتقول: "أعرف ماذا تقصدين،
وأنا متأكدة أن اآلخرين يشعرون هكذا أيضاً."





 تسلك إيفا طريقاً آخر، باحثًة عن القمر، 
فتظهر لها فراشة صغيرة برتقالية الّلون. 



 ثم تالحظ أن هنالك فراشات في كل مكان!
"ماما، ِمن أين أَتْت كل هذه الفراشات؟"



 "لقد مضت بضعة أيام وهذه الفراشات تطير من مكان آلخر. 
 لكنها بدأت قبلها َكيرقات صغيرة. وجاءت تلك اليرقات من البيض.
 وجاء ذلك البيض من فراشات أخريات. هنالك دورات في كل

 مكان حولنا، تنتهي إحداهم وتبدأ األخرى. األمور في تغّير دائم.
هل بإمكانك أن تذكري لي أشياء أخرى تتغير باستمرار؟"



"هممم... الغيوم، الضفادع... 



و أنا!"







 الحقاً تتساءل إيفا: "ماما، ماذا كان يوجد هنا قبل كل
الفراشات والضفادع، والغيوم – قبل كل شيء؟"

 "أنا ال أعرف"، تجاوب والدتها. "إنه لغز آخر! 
 أحّب محاولة تخّيل ما كان هنا قبل بداية كل شيء.

برأيك أنِت، ماذا كان هنا؟"

وتقول إيفا مبتسمًة: "ال أعرف."

 تفّكر فيها لفترة طويلة، ومن ثم تخطر لها فكرة!
"أنا أتساءل عما إذا كانت هنالك مشاعر..."







خالل مشيها إلى المنزل، ترى إيفا القمر مرة 
 أخرى متوّهج بشكل ساطع فوق سطح منزلها. 
"دعينا نذهب إلى الداخل ونبحث عن القمر من 

خالل النافذة!" 



 نحن نعيش وحولنا بعض األلغاز الكبيرة. 
 عندما نواجه أحدها، نكون قد أُعطينا هدية صغيرة. 
كل لغز هو شيء موجود لنا جميعاً لنتساءل عنه معاً.

ما الذي تتساءل عنه أنت؟

a
a



ملحوظة المؤلّفة
أعتقد أنه من أهم ما يمكننا تقديمه ألطفالنا هو الثقة لقول: "ال أعرف" هذا هو األساس الذي نستند عليه خالل مسيرة استكشافنا للعالم، 
وهو: طرح األسئلة، وأخذ الوقت الالزم لفهم األجوبة، والبحث عن أجوبة جديدة حين ال تفلح األجوبة الحالية. شعور عدم المعرفة هو 

في نفس الوقت مصدر للتساؤل والدهشة.

قبل بلوغ ابنتي السنتين من العمر، بدأَْت تتجاهل األسئلة التي ال تستطيع اإلجابة عنها. ثم أصبحت تعطي إجابات تعرف أنها خاطئة. لقد 
أدركُت أنها قد اعتادت على أن تحصل على اإلطراء في كل مرة تجاوب على سؤال ما بشكل صحيح، وكانت بطبيعة الحال أقل اهتماماً 
في المحادثات التي ال تحّقق لها هذه االستجابة. لكنني أدركت أيضاً شيئاً أكثر أهمية: لم أكن قد عّلمتها أن تقول: "ال أعرف" ناهيك 
عن أن أحيّي قدرتها على القيام بذلك. يحتاج األطفال في جميع مجاالت التعّلم االجتماعي والعاطفي إلى مساعدتنا للتعّرف على المشاعر 
الجديدة والعديدة التي يواجهونها: "أوه، زّي باتمان هذا أخافَك"، أو: "أعلم ذلك، أنت تشعر بالحزن عندما تغادر أمك" لذا ذهبت ألبحث 

عن كتاب لألطفال من شأنه أن يساعدنا على التحدث عن تجربة عدم المعرفة، ولكنني لم أتمّكن من العثور على هكذا كتاب. 

م لهم قدوة لهذا  نحن نعيش في مجتمع فيه الناس غير مرتاحين لفكرة عدم المعرفة. ال ُيعلَّموا األطفال قول: "ال أعرف"، ونادراً ما ُيقدَّ
الشكل من الّصدق. كثيراً ما نرى كيف أن البالغين يتجنبون األسئلة ويختلقون األجوبة بدافع الحرج أو الخوف، ولكن لهذا األمر تكلفة 
بالمقابل. عندما يشعر األطفال بالحرج أو الخوف من شعور عدم المعرفة يشغلون بالهم بالبحث عن طريقة للهروب من تضايقهم هذا، 
بدالً من أن يتحّفزوا للتعّلم. يحرمهم هذا من بهجة الفضول. دعونا نقّيم مشاعر الدهشة والعجب في أطفالنا باعتبارها أساساً للتعلم ككل. 
دعونا نعّلم األطفال قول: "ال أعرف" ونساعدهم على فهم القوة وراء ذلك. دعونا نتحدث معهم عن طبيعة الشعور بعدم معرفة أمر ما. 

وأخيراً، دعونا نكون صادقين مع األطفال بشأن حدود معرفتنا نحن. لدينا الكثير لنتساءل معاً!

a 
a 



إھداء إلى إيما
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