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مرحبا بكم إلى السويد!
 إن السويد بلد يتمتع بمساحة كبيرة و يتميز بطبيعة خالبة حيث يحتوي على عدد

 كبير من البحيرات و اآلالف من األنهار والغابات و األراضي. كما أن الحياة
 البرية فيها تتميز بتنوع كبير فتزخر البراري هنا باأليائل و اليحمور و الثعالب

 واألرانب و السنجابيات. كما أن هناك الكثير يجهلون كيف هي الحياة في السويد
 حتى أن البعض يعتقد أن الدببة القطبية تمشي في الطرقات، و ذلك غير صحيح

طبعا. و لكن توجد دببة بنية تعيش في الغابات في شمال السويد.
تقع السويد في الشمال األوروبي و تعتبر كل من النرويج و الدنمرك و فنلندا 

من أقرب بالد الجوار. جميع األطفال يدرسون في المدرسة و أنت حٌر في اختيار 
العقيدة الدينية التي تريدها و االحتفال باألعياد الخاصة بمعتقداتك. هنا لديك 

الحرية الكاملة في أن تعيش كما تريد و أن تتمتع بآرائك الشخصية بكل حرية. ال 
يسمح لألشخاص الكبار أن يتعدوا على أشخاص آخرين كبار أو صغار، ألن ذلك 
يمكن أن يؤدي للدخول إلى السجن. رغم أن السويد بلد يتمتع بمساحة كبيرة فإن 

عدد السكان فيه قليل و يبلغ عددهم تقريبا 9 ماليين و نصف نسمة فقط. لذلك في 
بعض األحيان يمكن الشعور بالوحدة و العزلة في الخارج. في السويد كثيرا ما 

يلتقي األصدقاء و األقارب لشرب فنجان قهوة سويا. يعني ذلك أننا نلتقي و نعزم 

بعضنا البعض لشرب القهوة أو الشاي، كما أن نحن األطفال الصغار نشرب العصير و نأكل 
خبز— كعكة أو غير ذلك من الحلويات. هناك من يختار الفواكه أو السموذي.

أقٌدم لكم نفسي ، اسمي إيما (Emma) و سوف أشرح لك كيف هو الحال هنا في السويد. 
إني أعيش في المنزل األصفر مع عائلتي، و نوع هذا المنزل يسمى ”فيال”. و يمكن أيضا السكن 

في البيوت المترابطة (radhus) و التي هي سلسلة من منازل صغيرة جانب بعضها البعض 
أو يمكن أيضا السكن في شقة. في تلك الحالة يعيش المرء في شقة واسعة داخل عمارة كبيرة 

تحتوي على عدة شقق.



 لقد انتهى فصل الصيف و بدأ اللون األخضر يكسو المساحات الخارجية. كما أن درجة الحرارة ترتفع 
 و تجعل براعم األزهار تنفتح و النباتات تزهر و تنتج بذورها. و يعتبر الماء الذي يستخدم في السويد 
 ماء عذب و يمكنك شرب ماء الصنبور و ال تحتاج إلى شراء الماء من المحالت. نحرص في السويد 

 على حماية البيئة و نقوم بفرز النفايات حسب أنواعها في أكياس مختلفة لكل نوع فنجمع البالستيك 
 على حده و المعدن على حده و الورق على حده و قمامة بقايا الطعام على حده. وبدورها تقوم حافلة 

جمع النفايات برحالت متعددة في الشهر لجمع النفايات.



 لقد جاء اآلن فصل الربيع و خالل فترة عيد الفصح نحصل على عطلة من المدرسة، و أتفرغ حينئذ ألقضي وقتي مع عائلتي. نقوم في هذا
 العيد بسلق البيض و بعد ذلك نقوم بتلوينها في أشكال طريفة ثم أكلها. يأتي بعد ذلك الوقت الذي سأبحث فيه عن بيض عيد الفصح الذي نسيه

والدي في حديقتنا، و كل ذلك ممتع كثيرا! كثيرا ما نعثر على حلويات و حلوى داخل البيض. كم عدد البيض يمكنك أن تعثر عليه في الصور؟



 سوف أذهب لزيارة قريبي (ابن عمي) الذي يسكن في وسط المدينة. تعودنا على الوقوف على نافذة شقته و مشاهدة السيارات والحافالت و سيارات
 اإلسعاف وسيارات رجال اإلطفاء و سيارات الشرطة تسير في شوارع المدينة. في بعض األحيان يبدو شكل رجال الشرطة مرعب نوعا ما بسبب

 زيٌهم و سالحهم و لكنهم في الحقيقة لطفاء و ال يترددون في مٌد يد المساعدة عند الحاجة. كما أن عند قيادة السيارة فإن القانون ينص على استخدام حزام
 األمان. وعلينا نحن األطفال أن نجلس في مقاعد السيارة الخاصة باألطفال أو في وسادة سيارة خاصة. في حالة عدم التوفر على سيارة يمكن السفر

 على متن الحافلة سواء عند الرحالت الخاصة بداخل المدينة أو عند السفر إلى النواحي المختلفة في البالد. عليك ان تنتبه عند المشي في الطرقات في
المدينة أن تحرص على إمساك يد الشخص الكبير الذي يرافقك و أن ال تعبر الطريق حتى تنتظر لمدة معينة عند وصولك إلى معابر المشاة.



أخيرا جاء فصل الصيف و أخيرا جاء وقت العطلة المدرسية! كل يوم من أيام األسبوع يأتي 
ساعي البريد على متن دراجته ليوزع البريد و الجرائد. إن جميع األطفال الذين يركبون 

الدراجة عليهم استعمال خوذة الدراجة إلى أن يبلغوا سن 15 سنة. في حديقتنا أحيانا تزورنا 
بعض القطط و تتمعٌن في حالنا. في السويد كثير من الناس لديهم حيوانات أليفة في المنزل 

كالقطط أو الكالب فذلك يعتبر أمر شائع. و لكنه يجب دائما الحرص على ربط الكالب عند 
الخروج بها و يجب دائما الحرص على عدم االقتراب من الحيوانات التي ال تعرفها. معظم 

الحيوانات لطيفة في أغلب األوقات و لكن يمكنها أن تصاب بالخوف وعندئذ تنبح أو تزمجر.



اليوم 6 يونيو/حزيران هو يوم العيد الوطني السويدي. فالمدرسة و العديد من المحالت مغلقة في هذا اليوم. فقد انتهت السنة 
 الدراسية و حان وقت العطلة الصيفية للتالميذ. نقوم في يونيو/حزيران كذلك باالحتفال بعيد منتصف الصيف السويدي

(midsommar) وهو يعتبر عادة من أقدم عادات المجتمع السويدي منذ سنين طويلة. خالل هذا االحتفال نقوم بجمع الزهور و 
القيام بتزيين نصب منتصف الصيف (midsommarstång). و بعدها نقوم بالرقص حول النصب و ترديد أغاني خاصة بعيد 

منتصف الصيف. الوجبات المقدمة في هذا العيد تشبه وجبات عيد الميالد — أي بيض مسلوق و كفتات اللحم و السجق و البطاطا 
و السردين.



 اليوم، كل من أبي و أمي في إجازة لذلك سوف نقوم جميعنا برحلة إلى الريف و قضاء وقت في إقامتنا المخصصة للعطلة الصيفية
(sommarstuga). سوف نتفرغ إلى السباحة و التشمس و ركوب القارب و صيد السمك. عند ركوب القارب يجب عليك ارتداء صدرية النجاة 
و من المهم أن تكون تحسن السباحة. يتعلم جميع األطفال في السويد السباحة في المدرسة. عندما أكون في الريف عادة ما أقضي وقت في مشاهدة 

البقر و الخيول في مرعى جيراننا. كما أن في فصل الصيف ينتشر فيه البعوض بكثرة و تتزايد أخطار التعرض للدغ البعوض و لكنها ال تعتبر سامة. 
عندما تتعرض للدغة فسوف تشعر بألم و يتبعها تورم لمدة معينة و تشعر بالحكة كذلك. في حالة حدوث حادث أو اذا أصبت بمرض شديد يجب عليك 
حينئذ االتصال بسيارة اإلسعاف. تقوم سيارة اإلسعاف بنقل األشخاص الذين هم بحاجة إلى مساعدة طارئة إلى المستشفى. في حالة اصابتك بوجع في 

الرأس أو اذا أصبت بجرح، فيجب عليك عندئذ االتصال بالمركز الصحي و حجز موعد.



نحن األطفال عندما نكون صغار نذهب الى المدرسة التمهيدية/الحضانة. جاء اآلن شهر أغسطس/آب و حان وقت االلتحاق بالمدرسة. يتوجب على 
جميع األطفال في السويد البالغين من العمر 6-15 سنة االلتحاق بالمدرسة األساسية، و بعد ذلك سوف يلتحقون بالثانوية. في السويد الذكور و االناث 

يدرسون في أقسام مشتركة. هنا تتعلم كيف تتعاون مع جميع زمالئك في القسم و األساتذة أيضا منهم الذكور و اإلناث. من المهم جدا أن تتعلم أن 
تنصت و تحترم معلميك و زمالئك التالميذ لكي يتاح المجال للجميع للحصول على نفس الحظوظ لالستفادة من الدروس و التعلٌم. يمكن للمعلم أن 

يغضب ويعطي أوامر واضحة عندما يكون بحاجة لذلك و لكنه ال يسمح له أن يضرب التالميذ! تتحصل في المدرسة على طعام ساخن و يمكنك أن 
تتناول الكمية التي تريدها من األكل حتى تشبع فالمدرسة توفر الكمية الكافية من الطعام لجميع التالميذ. في حالة كونك تعاني من حساسية معينة أو 

ألسباب دينية ال يمكنك تناول بعض األشياء فعليك بالتبليغ عن ذلك و إعالم الطاقم المدرسي الذي سيتكلٌف بتوفير لك الوجبات التي تناسبك.



 لقد جاء فصل الخريف و جميع التالميذ يستفيدون من العطلة المدرسية لمدة أسبوع. في فصلي الشتاء و
 الخريف يحل الظالم باكرا بعد الزوال وتبدو األيام قصيرة ألن نور الشمس تنقص في أيام هذه الفصول. و
 لهذا السبب فيعتبر من المهم جدا أن تفكر دائما في بعض األشياء. و يعتبر ذلك من الضروري لكي يراك
 مستعملي الطرقات من السيارات و الحافالت و غيرها و كذا مستعملي الدراجات. ألنه إذا كان مستعملي

 المركبات و الدراجات ال يستطيعون رؤيتك فقد تعرض نفسك إلى حوادث أليمة. خالل عطلة الخريف
 يمكنك قراءة كتاب. و يمكنك استعارة الكتب في المكتبة. يمكنك أخذها إلى البيت و قراءتها ثم إعادتها إلى

المكتبة و استعارة كتب أخرى. توجد كتب بمختلف اللغات في المكتبة.



 في هذه الفترة عند حلول فصل الشتاء و تشتد البرودة بحيث تنزل درجات الحرارة إلى تحت الصفر
 حتى تتجلد المياه ، تحتاج حينئذ إلى مالبس شتوية دافئة لتفادي أن تشعر بالبرد أو تتبلل من جٌراء

 األمطار. يمكنك أيضا التزحلق على الجليد بواسطة أحذية التزحلق — الجليد زلق جدا — و يجب
 عليك ارتداء خوذة على رأسك. في حالة قررت الخروج في نزهة أو التزحلق على بحيرة متجمدة

 فيجب عليك أن تحرص أن ال تكون بمفردك. يجب عليك أن تتأكد بأن الجليد غليظ و ال يذوب ألنه في
تلك الحالة تعرض نفسك لخطر الغرق في الماء.



لقد جاء شهر ديسمبر/كانون األول و أبدأ في الحساب لموعد االحتفال بعيد الميالد (الكريسماس) بواسطة تقويم عيد الميالد يمكن شراؤه من المحالت. 
في هذا التقويم يمكنك فتح باب صغير في التقويم كل يوم إلى غاية يوم 24 ديسمبر/كانون األول عند حلول ليلة عيد الميالد. يوم 13 ديسمبر نقوم 

باالحتفال بعيد سانتا لوسيا. يقوم األطفال بالتدريب على غناء المقاطع التي قاموا بتعلمها في المدرسة ويقومون بارتداء مالبس بيضاء و وضع على 
رؤوسهم تاج من الشموع أو الضوء الكهربائي أو نجوم على الشعر. وهي أربعة أيام أحد من أيام المجيء و نقوم بإشعال الشموع كل يوم أحد انتظارا 
لليلة عيد الميالد. عليكم أن ال تنسوا إطفاء جميع الشموع التي تم إشعالها لتفادي نشب الحرائق. يوجد في السقف جهاز كاشف الدخان و هو عبارة عن 

جهاز أبيض صغير ذو دور مهم للغاية و الذي يصدر صوت بمجرد انتشار الدخان و حدوث حريق. في حالة حدوث حريق يجب االتصال برجال 
الحماية المدنية و الخروج من الغرفة أو البيت بسرعة. رقم رجال اإلطفاء هو 112.



إنني أتشوق لحلول ليلة عيد الميالد التي تحل يوم 24 ديسمبر/كانون األول كل سنة. نقوم حينئذ بإشعال الشموع و نقوم بتناول عصيدة عيد 
الميالد اللذيذة جداً و على الساعة 15 بعد الظهر نقوم بمشاهدة “كارتون بطوط” (Kalle Anka) في التلفزيون! في هذا الوقت الجميع في 

السويد تقريبا يشاهدون نفس الحصة في التلفزيون. و بعدها يأتي أخيرا بابا نويل (سانتا كلوز)! ليس جميع الناس في السويد يحتفلون بعيد الميالد 
و لكن في السويد جميع المحالت تقريبا مغلقة في ليلة عيد الميالد. يمكننا حينئذ أن نستمتع بيوم عطلة جميل مع كافة أفراد العائلة و األصدقاء.



  اليوم هو اليوم األخير في السنة و يسمى ليلة رأس السنة. الجميع تقريبا في السويد يحتفل به و هو
 يوم احتفال كبير! يمكنك أن تحتفل به كما تريد و تنتظر حلول السنة الجديدة التي تبدأ على الساعة

 الثانية عشر ليال. نقوم عندئذ بتفجير مفرقعات بكل األشكال و األلوان! تتميز هذه المفرقعات بألوانها
 الجميلة و لكن صوتها قد يسبب وجع لألذن الحساسة. كل من الحيوانات والبشر يمكنهم أن يشعروا
 بالخوف من المفرقعات و أن يشعروا بالحرج عندما تنفجر. بالطبع ال نقوم بتفجير المفرقعات لكي

نرعب الناس و لكن ألن المفرقعات تشٌكل أشكال و ألوان جميلة و تساهم في الجٌو االحتفالي
 لليلة رأس السنة سنة سعيدة لكم جميعا!



نتوجه بجزيل الشكر إلى كارين إيكليند (Karin Eklind) على مساعدتها القيٌمة في تصحيح النصوص!
 ال تتردد في االتصال بنا عبر البريد اإللكتروني (االيميل) أو عبر مواقع التواصل االجتماعي.
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