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کریسمس در نروژ
ن
اولی روز  Adventskalenderیا «تقویم
دسامب که
کریسمس یا  Julبرای بچه ها در نروژ معنای ویژه ای دارد .از اول
ر
ظهور» نامیده یم شود ،مثل بسیاری از جاهای دیگر ،حال و هوای مدارس هم عوض یم شود .و تقریبا برنامه های دریس
و عادی مدارس تحت الشعاع ایام کریسمس یا  julقرار یم گبد .ر
اکب فعالیت های دانش آموزان در این ماه از قبیل تمرین
ن
ن
خوان و غبه حال و هوای کریسمس یا  Julestemningپیدا یم کند .علت این امر این است
خوان ،تئاتر ،قصه
رسود
ر
ر
مهمبین «آداب و رسوم» یا
مذهب یا  høgtiderبه حساب آمده ،و یه ییک از
مهمبین ایام
که  Julییک از
ر
«سنت»  tradisjonمردم نروژ شده است.
در اینجا شما را با ن
برخ از این برنامه ها در مدارس آشنا یم کنیم .اما قبل از آن باید با چند واژه آشنا شوید:

ی
مرب یان برای استفاده از این درس:
سخن با آموزگاران یا ی
من خود این درس را در کالس فاریس با بچه های فاریس آموز استفاده کرده ام .موضوع درس برای بچه ها جالب است.
ر
بیشب ارتباط برقرار کنند.
با استفاده از زبان مبادله ( )vekslingsspråkدانش آموزان یم توانستند با کلمات فاریس
1ـ یک گفتگوی کالیس یم تواند موثر باشد:
ـآداب و رسوم ن
یعب چه بچه ها؟
ـ چه ن
چبی در نروژ آداب و رسوم شمرده یم شود؟
ـ چه ن
چبی در ایران آداب و رسوم شمرده یم شود؟
ـ در نروژ کریسمس را جشن یم گبند و برگزار یم کنند ،ما در ایران چه مراسیم داریم؟
ر
سواالن از این قبیل:
و
2ـ بچه ها یم توانند یک نقشه ن
ذهب درست کنند .خود آموزگار یم تواند کمک کند .یک دایره وسط بکشید و بنویسید:
ن
نوشتب قوی نیستند ،کلمه بگویند .یا شما کلمه ای بگویید تا بچه ها در باره ی
هان که
آداب و رسوم  .tradisjonبچه ی
آن حرف بزنند.
از تجربیات خود بچه ها استفاده کنید .آنها چه تجربه کرده اند؟
هم در کریسمس و هم در نوروز  ...و یا احیانا مراسم دیگر ....

سنت ،آداب و رسوم یا Tradisjon
ی
ن
مذهب داشته و مردم از
تاریخ ،فرهنیک یا
هان گفته یم شود که ریشه ی
ر
سنت یا آداب و رسوم  tradisjonبه عادت ی
این عادت ها پبوی یم کنند .مثل عید نوروز ایران که ییک از این سنت هاست و مردم سیع یم کنند با مراسیم از قبیل
ن
سی» و گره زدن ر ن
«چهارشنبه سوری» ،برپان «سفره ی هفت ن
«سبده بدر» ،هر یک از این سنت ها را به
سبه در روز
ی
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ن
چنی است .و
جا آورند .بدون آنکه گایه فکر کرده باشند که این عادت ها از کجا و چگونه پیدا شده است .در نروژ هم
ایام کریسمس یا  julییک از این سنت هاست .گر چه ریشه ی کریسمس از دین مسیحیت یم آید ،اما امروزه این امر
بصورت یک سنت  tradisjonدر ن
بی مردم نروژ در آمده و بسیاری از شهروندان با وجودیکه هیچ ارتبایط با دین
مسیحیت ندارند ،این مراسم را برگزار یم کنند .در ن
حب بسیاری از مراسم به داستانها و خرافات ن
بعض از نقاط ر
نب گره
خورده است« .نیسه»  Nisseکه یم توان آنرا «جن های کوتوله» یا «بروجک» ترجمه کرد ییک از آنهاست که به عقیده
بعض در این ایام به چشم ظاهر یم شود .ن
ی ن
بعض از بچه ها ساعت ها پشت پنجره به انتظار یم نشینند تا شاید ییک
از اینها را ببینند .ن
بعض خانواده ها گروت grøtـ نویع فب نن ـ درست کرده و برای «نیسه» ها که همان کوتوله های افسانه
ای هستند ،یم گذارند .به اعتقاد آنها این نیسه ها غذای  grøtرا دوست داشته ،از ن
مخف گاههایشان ببون آمده و آن را
همی فب نن یا  grøtخوری ن
ن
نب به ییک از مراسم در مدارس هم تبدیل شده است.
یم خورند .از این روی
در اینجا به ن
بعض از مراسم هان که در مدارس ن
نب به آن پرداخته یم شود را بر یم شمریم.
ی

 Adventskalenderیا «تقویم ظهور»
دسامب مراسم
دسامب ـ آخرین ماه میالدی ـ را روز میالد عییس مسیح یم دانند .از این رو از اول
نروژی ها روز 24
ر
ر
«تقویم ظهور یا تقویم معکوس» ررسوع که حدودا چهار هفته یم شود .به این ترتیب از چهار هفته یا به عبارت دقیق تر
چهار یکشنبه قبل از تولد مسیح ،با روشن کردن یک شمع از چهار شمع و ادامه ی آن در یکشنبه های بعدی به
استقبال کریسمس یم روند.
در مدارس به دلیل تعطیل بودن روز یکشنبه ،این مراسم در دوشنبه ها انجام یم گبد .دانش آموزان هر پایه جمع شده
و باروشن کردن شمع و خواندن رسود معروف Tenn lysو خواندن قصه های مربوط به این ایام آن را در ن
بی بچه ها
زنده

یم

نگه

دارند.

عالوه بر آن ییک از فعالیت های بسیار محبوب بچه ها «( »Adventskalenderیا تقویم معکوس) است .به این منوال
دسامب یط  24روز مانده به کریسمس هر روز شاگردان هر کالس یک هدیه که به نام خودشان آماده شده
که از اول ماه
ر
را به قرعه باز یم کنند.
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فعالیت های گرویه juleaktivitet
هان را در دستور کار قرار یم دهند که ویژه ایام کریسمس است .ازجمله
در این ایام مدارس برای دانش آموزان فعالیت ی
ر
ر
رن
دسب ای مثل آدمک پاپا نوئل  ، Julenisseتزئینات درخت کاج ،juletreکارت های
ساخی کارهای
نقایس کردن،
ن
مخصوص کریسمس برای سالمندان وغبه .
همچنی دانش آموزان در کالس ها با تمرین تئاتر و رسود ، julesanger
ن
هان را برای نمایش آماده یم کنند.
بعض از برنامه ها در روزهای نزدیک کریسمس یط مراسیم
برنامه ی
که  Gudstjenesteبه آن گفته یم شود در خانه های سالمندان ،یا کلیسا ها اجرا یم شود .الزم به ر ن
گفی است که تمام
این فعالیت ها داوطلبانه یم باشد .مثال بسیاری از مهاجرین یا پبوان دیگر ادیان ،یا آنهان که بینش غب ن
دیب دارند که
ی
ن
حاض به ررسکت در کلیسا و مراسم آن نیستند ،امکان انتخاب فعالیت های دیگری را در آن روز دارند که به
آن  vintergledeیم گویند .این عده از دانش آموز نان که این فعالیت ها را از طریق پدر و مادر خود انتخاب یم کنند در
مدرسه مانده و به فعالیت های دیگر یم پردازند.

Santalusia
دسامب توسط بچه های
ابتدان متداول است ،مراسم سانتا لوسیاست که در روز 13
مذهب که در مدارس
ییک از مراسم
ر
ر
ی
کالس هفتم مدرسه انجام یم گبد .دانش آموزان این کالس هفته ها قبل از مراسم به طور مداوم تمرین یم کنند تا در روز
داستان است که ازکلیساهای ارتدکس ریشه گرفته است .و داستان ن
ن
زن
نمایش بتوانند آنرا خوب اجرا نمایند .سانتا لوسیا
ی
است که در سالهای  280زندگ یم کرده است .بنابه روایات این زن از خدا یم خواهد تا اگر مادر مریضش را نجات دهد،
ی
ن
چنی هم شد.
تمام زندگ خود را ضف بچه های فقط یم کند .و

درخت کاج Juletreو پاپا نوئل
تزئی کردند و از آنجا به سایر اروپا رسایت کرد .ر ن
ن
ن
سبی درخت
اولی بار در آلمان در قرن  15درخت کاج را
برای
ی
کاج  grantreنشانه ی ازیل بودن زندگ ست .در سال  1822این مراسم به نروژ هم وارد شد ،ویل سالها گذشت تا اینکه
از سال 19 15مردم ن
نب از این امر استقبال کرده و به عنوان یک سنت آنرا به خانه های خود آوردند .هم اکنون مدارس
ن
نب با تز ن
ئی درخت کاج و با آوردن پاپانوئل یا  Julenissenبه مدارس بچه ها را خوشحال کرده و آمدن کریسمس را بشارت
یم دهند .بچه ها پاپا نوئل را بسیار دوست دارند .چرا که  Julenisseبرای بچه ها در این فصل هدایا یم آورد.
طبق افسانه ها پاپا نوئل آدیم چاق است که با پالتو و کاله قرمز رنگ ،چکمه های بلند سوار بر یک کالسکه که چندین
گوزن آن را یم کشد ظاهر یم شود .او با هدایای بسیار به خانه ها آمده و به بچه ها یم دهد.
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