
 

 مشاهدات كوردستانً رحال 

 (ستوكهولم) االسكندٌنافٌةوعروس الدول فً بالد الثلج 

 

 

 بدل رفو 

 ستوكهولم \السوٌد 

 

 األولالقسم 

 .واألدباء الفنانٌنالتً ٌعدها العالم حلم العشاق و  االسكندٌنافٌةالسفر والرحٌل لبالد الثلج ،البالد 

والجزر  األحالمخاصة مدٌنة معماري رائع  بؤسلوبالتمتع برومانسٌة الثلج  ومدنها التً شٌدت  

 (.ستوكهولم)

للرحٌل صوب  سفريحقٌبتً  وأعددتالجبال والمغامرات فً النمسا   ألفالممهرجان العالمً  انتهى

ن موسم الشتاء هو موسم ورواٌاتهم غالبا ما توحً بؤ األدباءفالرحالت فً تارٌخ وسجالت . الشمال

الشتاء القارص  أربعٌنٌاتفً  وأسافرهذه الفكرة  أغٌر أنلكنً حاولت .  جنوبال إلىالهجرة من الشمال 

كثٌرة منها حبً لبالد ذلك الرجل الذي سجل  ألسباب، إلى مدٌنة الحلم الجمٌل، الشمال إلىمن الجنوب 



والتً تعد اكبر ( نوبل) اإلنسانٌةتارٌخاً لنفسه وبالده ووهب كل ثروته لمن ٌسجل تارٌخا فً سجل 

إضافة لزٌارة  متاحفها . الٌتنا فً المهجرجأحوال على  ألتطلعكذلك . ا فً تارٌخنا المعاصرههمئزة وأجا

صوب مدٌنة عاما  02قطن فٌها قرابة من غراتس النمساوٌة التً أ.لعالم لكونً من عشاق المتاحف فً ا

 (.ستوكهولم) إنهاالكثٌر ،فً ذاكرتً حمل عنها ال أ

ضٌقة  أزقة إلى إلىقادنً  ، (دروتٌنغر كتان)للمشاة فقط هو ،و ارع الجمٌلصمة حٌث الشفً مركز العا

تارٌخ فن البناء  إلىهذا الشارع طرٌق .  لى ساحات جمٌلة منها سٌرغٌلس تروغوإوفن معماري راق 

لهذا الشارع حكاٌات .اوغست سترٌند بٌرغ على شكل متحف األدٌبالشارع ٌقع بٌت  وفً. فً ستوكهولم

 .لموسٌقى والغناء تحتالن مكانة كبٌرة فٌه وحكاٌات وا

 

رض جزٌرة على أ 42وتقع . هكذا ٌقولون عنها ٌن الجسور،مدٌنة شٌدت على الماء مدٌنة ب..ستوكهولم 

كان  إنوال ٌعرف البعض   .فً كل مكان بالماء اإلنسانٌلتقً .  ستوكهولم  وهً عاصمة دولة السوٌد

المتحف الوطنً فً  أمامن ٌلتقٌان المالح والحلو حلوا ولكن االثنٌ ماء أوالماء مالحا من بحر البلطٌق 

كامال ستان ـ المدٌنة )تسمى  أنشهرة من  أكثرالٌوم مدٌنة الجزء وهً  وتسمى المدٌنة.  ستوكهولم

وتارٌخ فن عمارة ن تارٌخ مدٌنة ساعات للتمتع بجزء ٌسٌر م تحتاج المدٌنة القدٌمة  إلىوزٌارة ( القدٌمة

جماال  االسكندٌنافٌةالعواصم  أكثروتعد ستوكهولم   .القرن السادس عشر إلىٌعود بعضه   بهوأسالٌ

 .سكان والالجئٌنبال وزحمة



 

 والعلوم ودولة السوٌد لإلنسانٌةتارٌخ ..متحؾ نوبل 

ٌطل متحف نوبل شامخا  لقرب من القصروبا لقدٌمة والتمتع بقصر الملك فً جولة جمٌلة فً المدٌنة ا 

فالهدف من متحف نوبل هو .وتارٌخ الحضارات واإلنسان اإلبداعكل مظاهر التخلف وٌعشق  ٌصارع

وفق  واإلبداعنتشار المعرفة  وخلق االهتمامات  والمناقشات والمنافسات حول العلوم الطبٌعٌة والثقافة ا

 إلى باإلضافة فً متحف نوبل منهل لمعرفة الكثٌر عن جائزة نوبل ومإسسها.والمعاٌٌر الحدٌثة  األفكار

 ستوكهولمالمناطق الجمٌلة  فً  إحدىٌقع متحف نوبل فً . لدٌه اإلبداعٌةشجرة العائلة  والمحاوالت 

سانت بطرسبورغ  إلى ترجع أصوله (4381ـ 4311)رٌد نوبل الف.القرن الثامن عشر  إلىوٌعود 

اختراعات )من مسائل  البحث عن الكثٌر اختراعاته  كان ٌحاول إلى وباإلضافةوستوكهولم وبارٌس  

المشهورة والتً توجد فً المتحف بؤن ولذلك كتب وصٌته  .طائلة ثروةكان نوبل  ٌملك   .(الدٌنامٌت

ن تمنح الجائزة للمبدعٌن فً مجاالت الفٌزٌاء وكتب فً وصٌته أ. تكرس ثروته على شكل جائزة

غدت .من ثروته المتروكة  كافآتموالسالم  على  شكل  واآلداب  األدوٌةوالكٌمٌاء وعلم النفس وعلم 

 أكثر.تضاهٌها من حٌث التنوع والموضوع أخرىوال توجد جائزة جوائز العالم  أهم إحدىجائزة نوبل 



وما  اإلبداعالتعرف على عملٌة من خالل هذه الجائزة ٌمكن  .هذه الجائزة شخصٌة تم منحها 322من 

كذلك نصبت شاشة كبٌرة داخل . هم فً المتحفحٌاتحصل علٌه الكثٌرون من المبدعٌن فً الحٌاة وسٌر 

وفلم قصٌر  .أٌضاصالة منفصلة لتسلٌط الضوء على المحاوالت والمغامرات المختلفة  الناجحة والفاشلة  

شخصٌات كثٌرة غٌرت  إلىاستناداً  والصبر األملٌوضح وٌبرز للمشاهد الشجاعة واالستمرارٌة ومنح 

 .حصلوا على هذه الجائزة كامبرٌدجمن جامعة  ٌنن الكثٌرف فإوحسب معلومات المتح.  مجرى التارٌخ

 

وفً   .استثناءمن دون  األعمارتشمل منابع المعرفة  وجمٌع االهتمامات الثقافٌة  وكل ..جائزة نوبل

الوقت الذي زرت المتحف التارٌخً نوبل ،كان المتحف ٌعرض  معرض السالم فً التبت فً صاالته 

الساعات الرملٌة وكل ما ٌتعلق هناك و  .المتحف أرضٌةعلى  البوذا مستلقٌ اكبٌر وتمثاال األرضٌة

فً حانوت الكتب   أما  .فً تلك البقعة من البالد البعٌدةبتارٌخ هذا الشعب وحبه وتوقه للحرٌة والسالم 



كتب الما حول . حٌزا كبٌرا  من حانوت المتحف و غطت على كتب نوبل أخذتالما  كانت كتب داالي

 .انة البوذٌة والسالم والحرٌة والتعاٌشالدٌ

وكانت  .متحف ضم سٌرة وحٌاة أبطال وأدباء سجلوا أسماءهم فً تارٌخ اإلنسانٌة بؤعمالهم..متحف نوبل 

وفً المتحف التقٌت بوفد التفً قادم  .صور ونتاج أبطال جائزة نوبل تعرض على سكة متحركة للزوار

ه ومكتبته  وكل ما ضمت وودعت نوبل ووصٌته وأعمال  .اراتمن التفٌا وهم ٌتحدثون عن التقاء الحض

ودعت المتحف الذي ٌقع فً قلب ستوكهولم وفً قلبً أمنٌة بان ٌنالها احد من وطنً  .من تحف إنسانٌة

 .وتستمر الرحلة .وما أجمل أن ٌصبح الحلم واقعا.ٌوما ما 

 

 ثانًالقسم ال

 

 الكورد والتارٌخ والقبج الكوردي فً ستوكهولم

 تارٌخ حافل ووثائق وكنز إنسانً للكورد...المكتبة الكوردٌة فً ستوكهولم 

ولهذا تكون قبلة . ٌسمونها المدٌنة االجتماعٌة التً لألفراد فٌها ضمان اجتماعً بامتٌاز..ستوكهولم

هل تمكنت الجالٌة العراقٌة .الالجئٌن من كل أنحاء العالم بصورة عامة والعراقٌٌن بصورة خاصة

فقد !! عامة والكوردٌة بصورة خاصة أن تندمج فً المجتمع السوٌدي؟؟ربما نعم وربما ال بصورة

تمكن عدد كبٌر من الكورد أن ٌكملوا دراساتهم العلٌا حتى فً السٌاسة ، والبعض اآلخر لم ٌر لحد 

وما زال  ٌتناول راشً . اآلن، وبعد مضً عقود فً السوٌد، صالة سٌنما أو متحؾ أو نشاطا فنٌا

البحث عن أصدقاء األمس والذٌن .العمادٌة وجبن كوردستان وهو ٌعٌش حٌاة كوردستان فً الؽربة



كان الدافع لزٌارة المكتبة الكوردٌة فً  1991عاشوا معً فً مخٌم الالجئٌن فً سلوبً بعد انتفاضة 

 .ستوكهولم التً تحوي كتبا قٌمة 

 

حٌث عشنا شهورا معا أٌام الشقاء فً ( د هرورينوزا)مدٌر المكتبة الكوردٌة فً ستوكهولم األستاذ 

ندٌم ) وتحدث لً قائال ،بعد عقدٌن من الزمن، بأن السٌد.سلوبً فرح جدا لزٌارتً له وللمكتبة 

وسبق أن .  بذل جهدا من اجل افتتاح هذه المكتبة بمساعدة دولة السوٌد ـ بلدٌة ستوكهولم( دافٌراند

تمثل هذه .  استلم األستاذ  نوزاد إدارة هذه المكتبة 2007ام عمل األستاذ نوزاد فٌها عامٌن وفً ع

وتعد المكتبة حلقة .  المكتبة للكورد مكتبة وكنزا وطنٌاً  وفٌها كل ما ٌتعلق بالكورد والنتاج الكوردي

وٌتأسؾ األستاذ نوزاد بأنهم لحد اآلن لم ٌتلقوا دعماً مادٌاً من .  وصل بٌن الكورد فً السوٌد والعالم

تلقوا وعودا بأن تزود المكتبة بكتب حول الكورد وتارٌخهم وآدابهم وأن .  ستان العراق والعراقكورد

( نوزاد هروري)ٌتمنى األستاذ ( .وما أكثر الوعود)ترسل لهم الكتب بالبرٌد ولكنهم  لم ٌستلموا شٌئا 

تعد المكتبة أٌضا .ٌة بان ٌكون اإلقبال أكثر من الجٌل الجدٌد من أجل الحفاظ على روح القومٌة الكورد

مركزاً إلقامة نشاطات ثقافٌة لكل المستوٌات  وكذلك إحٌاء األساتذة والباحثٌن الكورد واألجانب 

 .األمسٌات



 

واخبرنً بأنه قبل عامٌن قدم .  كذلك تعد منهال لألجانب والباحثٌن للبحث عن منابع األدب الكوردي 

فً هذه المكتبة تعرض كتب األدباء . تارٌخهم وآدابهمباحث ٌابانً إلى المكتبة للبحث عن الكورد و

والمثقفٌن وللمكتبة اتصاالت مع المكاتب الكوردٌة والمؤسسات لثقافٌة فً العراق وفً أوروبا أٌضا 

فسحة جمٌلة بٌن تارٌخ الكورد فً مكتبة جمٌلة فً الطابق األرضً فً عمارة شاهقة  وللمكتبة .

لؽة أجنبٌة  وكذلك   22آالؾ باللؽة الكوردٌة و خمس آالؾ ب  ألؾ كتاب ومنها سبع  12تقرٌباً 

تحوي المكتبة على عدد كبٌر من المجالت والصحؾ الكوردٌة  وكذلك لهم آالؾ المقاالت على الورق 

.  والرقمٌة أٌضا  وتعتبر بٌبلوؼرافٌا المكتبة الكوردٌة جزًءا من بٌبلوؼرافٌا دولة السوٌد الوطنٌة

وحٌن سألته إن كانت المكتبة بعٌدة عن اإلعالم .  كاملة على شبكة االنترنتوللمكتبة معلومات 

وأنا أقول  مع نفسً ألٌس من . الكوردي قال لً بأن القنوات الفضائٌة ؼطت إعالمٌا  نشاط المكتبة

واجب وزارة ثقافة كوردستان أن تمد  ٌد المساعدة من اجل إحٌاء األدب والتارٌخ الكوردي فً هذه 

سؤال بحاجة لجواب !! كً تظل األجٌال القادمة متمسكة بوطنٌتها وقومٌتها فً بالد الؽربة  المكتبة

 !!لمن أقسموا بحٌاة كوردستان

 



 

 قبج كوردستانً من العمادٌة ٌؽزو ستوكهولم

والحدٌث .  فً زٌارة إلحدى العائالت الكوردٌة كً نعٌد جزءا من ذكرٌات الماضً ولقاء بعد عقدٌن

اما من الؽربة والعمل والكتابة والمجتمع السوٌدي فً دار األستاذ بٌار بهجت العمادي حول عشرٌن ع

وشرٌكة حٌاته األستاذة شرٌن إسماعٌل محمود التً تعمل أستاذة للؽة الكوردٌة إضافة إلى الكٌمٌاء 

ستان وإذا بً أرى قبجا فً دارهم من مدٌنة العمادٌة فً كورد. والفٌزٌاء والرٌاضٌات فً ستوكهولم

وحٌن أراد رب العائلة األستاذ بٌار أن ٌجلب  قبجا . وقد جلبته األستاذة شرٌن من كوردستان. العراق

ذكرا من كوردستان إذا بالبولٌس التركً على الحدود ٌقتلون القبج أمام عٌنٌه ومازال متأثرا من ذلك 

ر ستوكهولم أخذه البولٌس وروى  لً كٌؾ جلب احد العمادٌٌن قبجاً من العمادٌة  وفً مطا. الموقؾ

وبعد شهر  وإذا بالبولٌس ٌطالب . السوٌدي ألجل إجراء الفحوصات علٌه خشٌة من أمراض الطٌور

ٌورو  ثمناً لالختبارات والفحوصات التً  1200ألؾ كرون سوٌدي أي  12الرجل العمادي بمبلػ قدره 

أو ٌقتله فً السوٌد  ألن هذا الطائر  أجرٌت علٌه والتؽذٌة وبعدها علٌه أن ٌرجع القبج إلى كوردستان

هكذا ظل القبج العمادي الكوردستانً الوحٌد فً . ال ٌقدر على العٌش فً كل مكان وٌتساقط جلده أٌضا

وتذكرت قول الشاعر الكوردي .  بٌت العمادٌٌن وهو ٌحلم أٌضا بالعودة إلى كوردستان موطنه األصلً

 :الصحٌفة األمالكبٌر بدرخان السندي وقصٌدته كوردستان 

 فقلوب القبج ال تدجن 

 ألٌفاولو قدم صٌادو العالم لٌجعلوه 

 ال ٌا حلوتً ،فلن ٌقدروا

انتهت ضٌافتً فً بٌت كوردي وعائلة صدٌقة وأنا فً الطرٌق تحت ندؾ الثلج أتذكر القبج ورددت 

 .بأننا كالنا ؼرٌبان فً بالد الثلج  السوٌد وتستمر الرحلة

 

 

محمود اسماعٌل شرٌن بعدسة الصور    



www.badalravo.net 

 

 ثالثالقسم ال

 

 



 رث وتارٌخ العالم واإلنسانٌة فً السوٌدإالمتحؾ الوطنً 

إنها متحؾ السوٌد . التنزه على شواطئ الجزر وفً الجانب المقابل تلمح بناٌة رائعة وجمٌلة للؽاٌة

لم ٌكن الشرق بجماله . وطنً الذي ٌضم بٌن ثناٌاه أعمال الفنانٌن العالمٌن باإلضافة إلى السوٌدٌٌنال

وزٌارة إلى هذا المتحؾ والذي ٌضم .وسحره ؼائباً عن أهم المعالم اإلنسانٌة فً التارٌخ الحدٌث 

المتحؾ إضافة  فً الطابق األرضً حٌث الحانوت ومكاتب. صاالت وطابقٌن ٌحفالن باألعمال الخالدة

وفً الطابق األول  صالة تم جمع األعمال الٌدوٌة فٌها من .  إلى صاالت أخرى لعرض بعض األعمال

والتصمٌم المعماري (دي ستٌجلً)خارج السوٌد ومنها ورشة العمل الفٌنناوٌة ورابطة عمل ألمانٌة و

وقد .  شرق الساحرةوقد تم عرض الكراسً واألثاث المنزلٌة  إضافة إلى صالة ال. 1919لعام 

أوضحت أن طرق البحر المتوسط  كانت الوسٌلة لجلب البضائع االستوائٌة ونماذج  من الحرٌر 

وجلبت هذه المواد من الشرق وخاصة من . والسٌرامٌك  وقطعا معدنٌة وأصبحت بعد ذلك نماذج ألوربا

ومن . لى التراث األوربً والٌوم هً تعود إ.  الصٌن  ومن العالم اإلسالمً منذ القرن الخامس عشر

هذه التحؾ السماور  إلعداد الشاي وصحون نقش علٌها تارٌخ الشرق  ولوحات شرقٌة وتماثٌل 

ٌظهر فً أعمال القسم أسلوب عصر النهضة والتصمٌم الرائع واستمر . صؽٌرة،  وكذلك لعبة الشطرنج

ناك ؼرفة نوم شرقٌة ومكتبة وه.خالل القرن السابع عشر ولكنه اكتسب شكال جدٌداً من خالل النحت

وتبرز قوة التقنٌة الفنٌة فً النحت والحفر على الخشب من خالل هذه .  وكراسً علٌها نقوش

 .النماذج





 

 الرسوم الفرنسٌة للقرن التاسع عشر فً المتحؾ الوطنً

وهً  (رٌتشارد بٌري)هذه الصالة تضم الرسوم الفرنسٌة التً جمعت من أوائل القرن العشرٌن ل 

وطموحه كان خلق وإٌجاد مجامٌع . 1910عالمة بارزة فً الفترة التً عاشها المتحؾ الوطنً لؽاٌة 

وهذه المجموعة تنعكس  وتبٌن التصمٌم والذوق الفرنسً فً أوائل القرن . من التصامٌم الفرنسٌة

الفن وعلى سبٌل المثال .  وتم فقدان قسم من هذه المجامٌع خالل القرن التاسع عشر.  العشرٌن

وٌوجد اآلن فً المتحؾ .  األكادٌمً والنموذج الطبٌعً الذي كان له أهمٌة فً الدول االسكندٌنافٌة

 .لوحة فرنسٌة تعود إلى القرن التاسع عشر 150



 

 ال احد ٌشبه اآلخر..صالة

ل ونابلٌون بأصله النبٌل كان ٌتأمل العم. تم إعداد االسكندر الكبٌر منذ والدته  لٌصبح إمبراطورا 

والثورة الفرنسٌة فتحت آفاقا جدٌدة .بٌنما عائلة برنادوت كانت تهدؾ إلى أعلى المناصب . الوظٌفً

نابلٌون وبرنادوت ارتقى كالهما إلى رتبة جنرال ولكن كانت بٌنهما خالفات فً الوجهة . من الفرص

. كعدو منافس لهوأما نابلٌون كان ٌعتبر .  عندها نابلٌون أؼضب برنادوت. األخرى والثقة بالنفس

وتزوج فٌها   1798ولكن كال الرجلٌن مربوط بنفس المصٌر من خالل خطٌبة نابلٌون األولى عام 

هذا ٌعنً وضع اللمسات بوجود تعاون سٌاسً متقارب وعالقة شخصٌة  .  برنادوت خطٌبة نابلٌون

ه الصالة وهذه ففً هذ.كانت تضمن العرش السوٌدي فً التعلق ب برنادوت حتى بعد سقوط نابلٌون 

بوسع الزائر أن ٌتفرج على لوحات هذه الشخصٌات . عظماء فً تارٌخ اإلنسانٌة 3المقدمة حول حٌاة 

التً ؼٌرت مجرى العالم وباألخص فً أوروبا منحوتات لالسكندر الكبٌر ونابلٌون وبرنادوت  ولوحات 

قد كان لقوة اللون فً ول. طرزتها  لهذه الشخصٌات وبأحجام ضخمة زٌنت جدران المتحؾ الوطنً

 .أعمال الرسامٌن الدور الكبٌر فً جمالٌة اللوحات 



 

 المتحؾ الوطنً طراز من عصر النهضة

بناء . ٌقع المتحؾ الوطنً فً ستوكهولم فً مركز العاصمة على ضفاؾ الجزر التً تقسم العاصمة

أهمٌة لمجامٌع الفن  وٌعد المكان األكثر. رائع  من أسلوب عصر النهضة ومن تصمٌم مصمم ألمانً

وقد كان أستاذا ( 1919ـ 1853كارل الرسون ـ )خاصة لوحات الفنان السوٌدي الكبٌر . السوٌدي

ـ 1860اندرٌاس سورن ـ )وفً الزمن الذي عاش فٌه الرسون ولد . ومشهورا باألسلوب الشبابً

م بورترٌات حٌث عاش سنوات عدٌدة فً اسبانٌا وفرنسا وبرٌطانٌا وأمرٌكا وهناك رس( 1920

فً أجواء .وكان ٌرجع دائما إلى طبٌعة القرٌة ورٌفها وٌعمل موتٌفات لعالمه الرٌفً .لرؤساء كثٌرون

ممطرة وممتزجة  بضباب وعلى ضفاؾ جزر المدٌنة وحدودها الفاصلة بٌن الماء الحلو والمالح قمت 

طرقت بابه من اجل . لم كلهبزٌارة هذا المتحؾ الوطنً التارٌخً الذي ضم أجمل تحؾ اإلنسانٌة والعا

تدوٌن مشاهداتً  برفقة األستاذ نوري حسن آسا وحٌث نحن فً ثناٌا المتحؾ ومشاكل قرٌة الشٌخ 

كان هللا فً عونه  إذ قام مشكورا برفقتً . ونحن نمتع النظر بعالم رومانسً فنً جمٌل. حسن تالحقه

وأحادٌث ( كامال ستان)مدٌنة القدٌمة إلى المتحؾ وسٌاحة تحت المطر وأزقة المدٌنة الضٌقة فً ال

 .وتستمر الرحلة.. حول قرٌة الشٌخ حسن والعالم وقصص الحب

 

 رابع واألخٌرالقسم ال



 

 

 مرآة لفنون العالم فً السوٌد..متحؾ الفن الحدٌث السوٌدي

ٌحتوي المتحؾ الفنً الحدٌث فً ستوكهولم على أجمل النماذج الفنٌة المأخوذة من القرن التاسع 

تتضمن . والحقاً  1840فالصور الفوتوؼرافٌة توضح األعمال الفنٌة من .عشر ولؽاٌة ٌومنا هذا 

مجموعة اللوحات الفنٌة مفاتٌح العمل ألشهر الفنانٌن مثل بٌكاسو،سلفادور دالً،هنري ماتٌس،روبرت 

 راوشٌنبٌرغ إضافة إلى لوحات أخرى تم تقدٌمها من قبل الفنانٌن السوٌدٌٌن مثل سٌؽرٌد

وهذا ما تضمنه الفلم الوقتً فً .  ٌارتٌن،سٌري دٌركٌرت مطابقاً مع اوسكار كوكوشكا  وجورج براك

ٌتوزع المتحؾ إلى صاالت عدٌدة  وكبٌرة وممرات وضعت فٌها شاشات كبٌرة لعرض .ممرات المتحؾ



د كانت وقد زٌنت إحدى لوحات سلفادور دالً الكبٌرة المتحؾ  وق. األفالم وتوضٌح أعمال كل صالة

كذلك كانت كل صالة تتضمن أعماال تمثل كل دولة مثل النروٌج ومجموعة .  على دلٌل المتحؾ أٌضا

.  أعمال ولوحات ومنها سرٌالٌة وكذلك لوحات لألسلوب المعاصر  ومدارس الفن المعاصر فً النروٌج

ٌٌن والتً تعد أما لوحات السوٌد فقد عرضت فً صالة منفصلة وفٌها أعمال كبار الفنانٌن السوٌد

وهناك نماذج أخرى من أوربا حول مدارس الفن الحدٌث .  أعمالهم واجهة السوٌد الحدٌثة للزوار

كذلك خصصت قاعة لروسٌا والتً ركزت على الجانب الفوتوؼرافً . باإلضافة إلى األسلوب السرٌالً

إال أن متاحفها كانت ملٌئة وبالرؼم من األسعار الباهظة للتذاكر فً السوٌد . فٌها وكذلك على الصحافة

 .دائما بالزوار

 



 



 

 األثرٌة تارٌخ السوٌد المعاصر وإحدى معالم ستوكهولم ..متحؾ فاسا

بالرؼم من األجواء الباردة وهطول الثلج بصورة كبٌرة إال أنً عزمت على زٌارة معالم ستوكهولم 

كان قد زار متحؾ فاسا  أم وٌسأل زائر ستوكهولم إن . واهم معلم فً هذه المدٌنة هو متحؾ فاسا

السوٌد بالد القراصنة كما .فمن لم ٌزور هذا المتحؾ فهذا ٌعنً أن لم تطأ قدماه ارض السوٌد !!ال

متحؾ فاسا .ألؾ سنة قبل المٌالد 12ٌسمٌها البعض الن من وطأ هذه البالد أوال كان القراصنة قبل 

وبعد  1628ـ 8ـ10ستوكهولم فً ٌعرض حكاٌة سفٌنة ؼطست فً رحلتها المشهورة على مرافئ 

بالمائة  95ولقد تم انتشال .  عاما ٌتم القرار بالبحث عن السفٌنة الؽارقة على شواطئ العاصمة 333

وتضمنت منحوتات خشبٌة كثٌرة  كانت معلقة فً مقدمة . من أصل السفٌنة الحقٌقً من عمق البحر

ٌقسم .  ٌة فً السوٌد والتً تجلب آالؾ الزواروالٌوم ٌعتبر المتحؾ إحدى أهم المعالم األثر. السفٌنة

هذا المتحؾ إلى أقسام عدٌدة  وأهمها االهتمام بفن الزخرفة  على منحوتات و جوانب السفٌنة ،فً 

وهذا ما ٌبدو من خالل الكم الهائل من . كانت السفٌنة تعد إحدى اآلالت الحربٌة الرئٌسة 1628عام 

فً . وقد تم انتشالها من قبل ؼطاسٌن ماهرٌن .  ب السفٌنةالمدافع على ظهر السفٌنة وعلى جوان

دقٌقة حول  12وفً المتحؾ فلم لمدة .  القرن السابع عشر امتلكت السوٌد هذه السفٌنة العمالقة

وللعلم إن السفٌنة .  وفً المتحؾ لوحة كبٌرة لشهادات الناس عن حكاٌة ؼرق هذه السفٌنة. السفٌنة

كونكرٌتٌة كبٌرة ،وكذلك قسم آخر للهٌاكل العظمٌة لركاب السفٌنة وقد العمالقة مبنٌة على أعمدة 

ولذلك . كذلك صممت سفٌنة صؽٌرة على نمط السفٌنة العمالقة فاسا.  وضعت فً حافظات زجاجٌة

وبعد الخروج من المتحؾ إذا بالثلج .ؼدت هذه السفٌنة إحدى معالم السوٌد وإنها موضع دهشة الزائر



لتحٌة ( كامال ستان)وقبل أن اطرق أبواب . سفٌنة للتوجه إلى المدٌنة القدٌمة الهاطل ٌزداد وركبت

الوداع  قمت بزٌارة خاطفة لمتحؾ المدٌنة الذي ٌعرض بعض النماذج القدٌمة لألحٌاء والدور 

وكذلك هو مزود بلوحات تبٌن المدٌنة القدٌمة وكذلك المراحل التً بنٌت . ومساكن األدباء والخٌاطٌن

وبعدها كان الطرٌق إلى كامال ستان أي المدٌنة القدٌمة لتفقدها للمرة . الحدٌثة من العاصمة األحٌاء

 .األخٌرة قبل عودتً إلى بالدي الثانٌة النمسا

 

 

 العودة إلى النمسا والسفر إلى مرافئ الحرٌة فً وطن الثلج

لجالٌة الكوردٌة وبعضهم لم بعد عشرة أٌام من البرد القارص والمطر والثلج الهاطل وبعد أحادٌث مع ا

واآلخر صار من ساسة . والبعض اآلخر لم ٌشاهد متحفا ما ولو من بعٌد. ٌر صالة سٌنما لحد اآلن



أعددت حقٌبتً .السوٌد وآخر من أبطالها وكثٌرون اندمجوا مع الحضارة دون االنسالخ من كردٌتهم

ال ٌربطنً :احل محمد الماؼوط حٌن قال للعودة والسفر إلى موطنً  الثانً ووقتها  تذكرت الشاعر الر

تذكرته وأنا احلق بٌن الؽٌوم وأحدق فً األفق وحمرة الؽروب والجمال .بهذا العالم سوى نعل الحذاء 

وأنا ال ٌربطنً بهذا العالم سوى عالم ؼدا لً قرٌة صؽٌرة فً أحضان فؤاد كبٌر ٌنبض . الرومانسً

طائرتً من مطار ارالند فً ستوكهولم  حدقت فً  قبل أن تحلق . بهوى شعب جبلً  وناس طٌبٌن

وجوه ناس وأحباء وتلمٌحات وداع أخٌر  وبذلك تنتهً رحلتً إلى بالد قراصنة فً التارٌخ القدٌم 

انتهت الرحلة ولكن ستوكهولم ستظل حبٌبة رحال . والٌوم بالد الجمال وعروس اسكندنافٌا  ستوكهولم

 .كوردستانً ٌعشق المدن واألوطان 
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