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به سویدن خوش امدید!
سویدن یک کشور درازشکل است با دریاهای بسیار ،هزاران جزیره ،جنگالت
و کشتزارها .دراینجا حیوانات مختلف وجود دارد مثل گوزن ،اهو ،روباه،
خرگوش ،وموش صحرایی .بعضی ها فکر میکنند که خرس های برفی در
سرک های سویدن راه میروند ولی این صحیح نیست .اما درجنگالت در شمال
سویدن خرس های نصواری زنده گی می کنند.
سویدن درشمال اروپا واقع شده است و نزدیکترین همسایه های ما کشور
های ناروی ،دنمارک و فنلند هستند .هم ٔه اطفال حق دارند به مکتب بروند
و اجازه دارند به هر خدای که میخواهند باور داشته باشند و عیدهای خود را
جشن بگیرند .اینجا می توانید هر قسم که می خواهید باشید و نظرهای شخصی
خود را داشته باشید .کالن ساالن اجازه ندارند اطفال و یا کالن ساالن دیگر را
بزنند چون در اینصورت انها بندی می شوند .سویدن نسبتأ یک کشور کالن
است ولی با وجود این ،اینجا فقط نه و نیم ملیون نفر زنده گی می کنند .به این
ترتیب بیرون ازخانه خالی به نظر میرسد و شما احساس تنهایی می کنید .در
سویدن دوستان و اقارب همدیگر را زیاد مالقات میکنند و با همدیگرچیزی
میخورند و مینوشند .این به این معنی است که ما لحظه ای با هم می بینیم،

چای یا قهوه می نوشیم و ما اطفال جوس می نوشیم .نان ناشتاُ ،کلچه باب ویا چیزی شیرین
دیگرمی خوریم .یک عده میوه میخورند و یا “إسموتهی” می نوشند .إسموتهی یک نوع جوس
سرد است که از میوه جات و ماست ساخته می شود .نام من “إما” است ومن میخواهم برایت
نشان بدهم که سویدن چه قسم است .من درآن خانه زرد با فامیلم زنده گی میکنم که بنام ویال
هوس یاد میشوند نیز زنده گی کند .این
یاد میشود .آدم میتواند همچنان درخانه های که بنام راد ُ
ها چند خانه خورد تری هستند که باهم پیوسته اند .ویا اینکه آدم میتواند در بالک ها زنده گی
کند که یک تعمیر بزرگ است با خانه های زیاد درهر کدام آن.

حاال زمستان تمام شده وبیرون سرسبز میشود .هوا گرم میشود و همه گل ها ونباتات پُندک نموده و
شگوفه میکنند .در سویدن میتوانی مستقیمأ ازشیردهن نل خانه آب بنوشی وضرورت نداری آب را
از دکان بخری .ما اینجا در سویدن از محیط زیست خود حفاظت میکنیم و کثافات را درخریطه های
مختلف مثل پالستیک ،فلزات ،کاغذ ،و خوراکه جدا می کنیم .موتر کثافات ماه چند بار امده و کثافات
را می برد.

ک» که یک عید مذهبی عیسوی است از مکتب رخصت هستم .من همراه فامیلم میباشم .ما تخم جوش
حاال بهار است و من در «پُوس ٌ
ک را بپالم و پیدا کنم .این یک قوطی کاغذی
میدهیم ،تخم ها را به شکلهای مقبول رنگ می کنیم و میخوریم .بعد من باید بسته تخم پُوس ٌ
ک معموأل شیرینی و چیز
است که شکل تخم را دارد و پدر و مادرم آنرا در حویلی ما پُت کرده اند .این بسیار جالب است .داخل تخم پُوس ٌ
های شیرین موجود میباشد .در عکس چند دانه تخم میتوانید پیدا کنید؟

امروز من برای دیدن بچه کاکایم که درمرکز شهر زندگی میکند ،میروم .از کلکین اش می بینیم که موتر ها ،و بس ها ،امبوالنس ها ،موترهای
اطفائیه وموتر های پولیس در سرک ها رفت و امد دارند .پولیس ها بعضی وقت ها با یونیفورم وسالح شان ترسناک به نظر می رسند اما آنها
مهربان هستند و با کمال میل کمک میکنند .وقتی ادم سوار موتر میشود این قانون است که کمربند حفاظتی استفاده شود .ما اطفال باید یا در چوکی
اطفال ویا روی بالشت موتر که مخصوص اطفال است بنیشینیم .اگر آدم موتر شخصی نداشته باشد میتواند سوار بس شود چه در داخل شهر چه در
دهات بیرون شهر .وقتی تو درسرک پیاده راه می روی این بسیار مهم است که دست یک کالن را بگیری و در جاهای عبوری برای گذشتن از
سرک منتظر باشی.

حاال باالخره تابستان شده است و من از مکتب رخصتی تابستانی دارم .درروزهای هفته
پسته رسان توسط بایسکل خود روزنامه و مکتوب ها را توزیع میکند .همه اطفال که
بایسکل دوانی میکنند باید کاله بایسکل به سرخود داشته باشند ،تا زمانیکه سن شان به
پانزده سالگی می رسد .بعضی وقت ها پشک ها در حویلی من می آیند و می بینند که ما
چه حال داریم .در سویدن معمول است که ادم حیوان خانگی ،مثل سگ و یا پشک داشته
باشد .سگ ها در بیرون از خانه باید حتمأ بسته با ریسمان بروند .و تو باید از نزدیک
شدن به سگی که نمیشناسی دوری کنی .بیشتراین حیوانات مهربان هستند اما میتوانند ترس
بخورند ،بجفند و حمله کنند.

امروز ششم ماه جون و روز ملی سویدن است .مکاتب و بسیاری از دکان ها بسته هستند .حاال سال تعلیمی تمام شده است وما
شاگردان رخصتی داریم .ما در ماه جون “نیمه تابستان” را که ازبسیارسال های قبل درسویدن رواج است تجلیل می کنیم .نیمه
تابستان زمانی است که دران دراز ترین روز و کوتاه ترین شب سال واقع میشود .در این جشن ستون چوبی را که بشکل یک
صلیب بسته میشود بلند می کنند .در این روزمیرویم و گل می چینیم وبا گل ها یک ستون نیمه تابستان را تزئین می کنیم .بعد
دور ان رقص می کنیم و ترانه های نیمه تابستان را میخوانیم .ما غذا های شبیه عید کرسمس را می خوریم — تخم جوشانده،
کوفته ،ساسج ،وکچالو و ماهی.

امروز مادر و پدرم رخصت هستند و ما قصد داریم طرف قریه رفته و در خانه تابستانی ما زند گی کنیم .در آنجا آب بازی می کنیم ،خود را
آفتاب میدهیم ،سوار قایق میشویم و ماهیگیری میکنیم .مهم است که وقتی سوار قایق میشوی واسکت نجات را به تن داشته باشی وهمچنان مهم
است که آب بازی یاد داشته باشی .ما اطفال آب بازی را در مکتب یاد میگیریم .من معموأل گاوها و اسپ ها را درزمین های همسایه های ما می
بینیم  .در تابستان پشه زیاد است و میتوانند آدم را بگزند اما زهری نیستند .وقتی پشه تو را بگزد جای آن سوزش میکند وپندیدگی کوچکی پیدا می
شود که مدتی خارش میکند .در صورت وقوع حادثه یا مریضی شدید باید آمبوالنس را خبر کنید .آمبوالنس افرادی که به کمک عاجل نیاز دارند
را به شفاخانه می رساند .اگر سر دردی دارید یا زخمی خورد دارید ،باید با مراکز صحی به تماس شوید و نوبت بگیرید.

ما اطفال وقتی خورد هستیم پیش ازآنکه مکتب را شروع کنیم به کودکستانی که بنام “پیش مکتب” و یا به سویدنی “فوراإسکوله” یاد میشود میرویم.
حاال ماه اگست است ومکتب ها شروع میشود .هم ٔه اطفال درسویدن بین  6تا  15سالگی مکتب ابتدائیه میروند و بعد از مکتب لیسه را شروع می
کنند .در مکتب پسران و دختران یکجا درس می خوانند .تو باید یاد بگیری که با همه در صنف همکاری بکنی ومعلم ها هم زن هستند و هم مرد.
این مهم است که به معلم گوش بدهی واو را و هم همصنفی هایت را احترام کنی تا همه چانس مساوی برای تعلیم داشته باشند .معلم تان میتواند
باالیتان قهرشود ودرصورت ضرورت برایتان هشدار بدهد اما قطعآ اجازه ندارد تا ما اطفال را بزند .در مکتب برایت غذای گرم میدهند ومیتوانی
آن قدر بخوری که سیر شوی .غذا برای هم ٔه ما موجود است .اگر مقابل چیزی حساسیت داری و یا به دلیل مذهبی ،بعضی چیز ها را نمی توانی
بخوری ،میتوانی برای مکتب ات بگو ٔیی تا انها برایت غذای که خورده میتوانی ،بدهند.

حاال خزان است و ما شاگردان یک هفته ازمکتب رخصت هستیم .در خزان و در زمستان هوا در
بعدازظهرها زود تر تاریک میشود .روز ها بسیار کوتاه بنظر میرسند چون نورافتاب انقدر برای ما
دهنده نور) داشته باشی .و این کار
نمی رسد .این فوق العاده مهم است که به جانت رفلکس (انعکاس
ٔ
ضروری است تا موترها و بایسکل دوانان ترا در تاریکی دیده بتوانند .اگر ترا موتر ها نبینند میتوانند
ترا اشتباهآ بزنند و میتواند حادثات دلخراشی واقع شود .در رخصتی خزانی میتوانی با استفاده ازوقت،
کتابی بخوانی .کتاب ها را از کتابخانه قرض کرده میتوانی انها را خانه ببری وبخوانی و بعد دوباره
برگردانی .میتوانی کتاب های نو بگیری .در کتابخانه کتابهای زیادی به لسانهای مختلف موجود است.

حاال در بین زمستان که هوا سرد است برف میبارد و آب را یخ میزند .وبنأ به لباس های گرم
ضرورت است تا خنک نخوری و ترنشوی .میتوانی اسکیت روی یخ کنی — یخ بسیار لشم
است — وباید کاله حفاظتی بسرداشته باشی .هرگاه وقتی اطراف آب های که روی آنرا یخ زده
باشد میروی نباید تنها باشی .باید بفهمی که یخ ضخیم و استواراست تا آن نترکد و داخل آب نیافتی.

حاال ماه دسمبر است و من تا رسیدن کرسمس با یک جنتری کرسمس که در دکانها فروخته میشود روز شماری می کنم .این جنتری برای هر
روز یک خانه برای باز کردن دارد تا بروز بیست و چهارم که شب کرسمس است .بروز سیزدهم دسمبر ٔلوسیا را تجلیل می کنیم .ما اطفال بیت
های را در مکتب میخوانیم و تکرار میکنیم .ما لباس های سفید میپوشیم وبه سر خود تاج ها با شمع های روشن را میگذاریم و یا در مو های خود
ستاره گک های جال دار میزنیم .در مذهب عیسوی چهار یکشنبه های اخیر قبل از کرسمس بنام “اَد ِونت” یاد میشود .در هر یکشنبه به انتظار شب
کرسمس یک شمع روشن میکنیم .فکرت باشد که همه شمع های روشن شده را خاموش کنی تا دیگر چیز ها در نگیرد و آتش سوزی شروع نشود.
در چت خانه زنگ خطر آتش سوزی نصب میباشد .این یک جعبه خورد سفید است که وقتی در داخل خانه آتش شروع شود زنگ میزند .اگر آتش
سوزی شروع شود باید با اطفائیه به تماس شوی و خودرا زود به جای امن ببری .شماره تیلیفون اطفائیه  112است.

من در انتظار رسیدن شب کرسمس هستم که بروز بیست و چهارم ماه دسمبر است .انگاه ما شمع ها را روشن میکنیم و شیر برنج مزه
دار کرسمس میخوریم .ساعت سه بعد از چاشت انروز ما فلم های کارتونی در تلویزیون میبینم .همان روز تقریبأ هم ٔه مردم در کل
سویدن فلم های کارتونی را همزمان می بینند .بعد ازآن باالخره بابه کرسمس که بنام “تومته”یاد میشود می آید! هم ٔه مردم کرسمس را
تجلیل نمیکنند اما تقریبأهمه دکان ها و رستورانت ها در شب کرسمس بسته هستند .وبدین ترتیب ما یک روز خوب رخصتی یکجا با
فامیل ها و دوست های ما داریم.

امروز آخرین روز سال وشب سال نو است .واین روز را تقریبأ همه تجلیل کرده وجشن میگیرند.
هرقسمی که میخواهی تجلیل میکنی و انتظار سال نورا که ساعت دوازده همان شب شروع
میشود میکشی .آنوقت آتشبازی های پر نور و وخوشرنگ را می بینیم .اتش بازی ها خیلی مقبول
هستند اما صدای نسبتأ بلند دارند .هم حیوانات وهم آدم ها میتوانند از اتش بازی بترسند و وقتی
منفجرمیشوند برایشان ناخوش آیند باشد .ما اتشبازی را بخاطرترساندن دیگران انجام نمی دهیم بلکه
بخاطر اینکه دیدن ان مقبول و زیبا است انجام میدهیم .سال نو مبارک!
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