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 .تاريخ عيد )أكيتو ( في وادي الرافدين1

 أوالً: جذور أكيتو في عصور ماقبل التاريخ

 ق.م( 5000 – 8000 )نيوليت –العصر الحجري الحديث 

كان عيد األكيتو يحمل جذوراً نيوليثية بعيدة من سامراء، كما يشير طبق الفخار الذي يحمل 

شعورهن في أربعة اتجاهات ليكون عالمة الصليب المعقوف  صور أربع نساء ينثرن

 )السواستيكا( الذي كان يشير إلى الخصب. كانت هذه الرقصة تحمل معنى استنزال المطر.

ونرى أن طقوس االستسقاء تعود إلى فترة حضارة سامراء في األلف السادس قبل الميالد 

   حيث شكلت هذه الطقوس بذرة العيد األكبر آنذاك.



2 
 

 

 ق.م( 3000– 5000)كالكوليت  -العصر الحجري النحاسي

تبيرا ) نتج عن االنقالب الذكوري في هذا العصر سيادة الرجل واإلله ، وفي قائمة الملوك السومرية لملوك ومدن ماقبل الطوفان ظهر في مدينة باد

و ديموزي الراعي ، الذي كان محور اسطورة مع إنانا ملكة وهي جزء من أوروك أو بالقرب منها ( الملك الخامس من ملوك ماقبل الطوفان وه

من االرض السماء التي احبته وتزوجته زواجاً الهياً ، ثم رمت به في العالم األسفل . وجاءت األجيال بعده وصارت تجسد في الربيع بعث هذا االله 

آذار . أو عيد أكيتو . واذا  21هذا يجسد في عيد االعتدال الربيعي يوم وتجسده في هيئة ملك ويتم تزويجه من كاهنة عليا تمثل اإللهة إنانا . وكل 

عام ، ويمكننا نظريا القول أن ديموزي ظهر في  2000حسبنا الزمن الصحيح بين ظهور أريدو ونزول الملوكية فيها والطوفان فسنجده في حدود 

 ق.م . وهو ملك سومري . 4000حدود 
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 أكيتو السومري  .2

 أكيتو  فجر السالالت )العصر السومري القديم(

 زكمك األول والثاني. السومريون: 

أيلول  21آذار والمرة الثانية في  21أدرك السومريون  ، من خالل مراقبتهم لطول الليل والنهار ، أنهما يتساويان مرتين في السنة ، المرة األولى في 

 أيلول ويقل النهار ، ولذلك جعلوا هناك عيدين : 21ويزداد النهار ، بينما يزداد طول الليل بعد آذار  21ويقل طول الليل بعد 

آذار )ويسمى شهر آذار عند السومريين شيكوركو( الذي يعني عيد الوالدة والتجدد وهو عيد  21عيد رأس السنة السومرية في . زَكمك األول : 1

ط والدة الحيوانات وانتعاش الرغبات الجنسية عند اإلنسان ولذلك أصبح أسطورياً عيد بعث ووالدة االعتدال الربيعي حيث يصادف الحصاد ونشا

 دموزي وزواجه من اإللهة إنانا في زواج مقدس يقوم به الملك والكاهنة العليا رمزياً بين المعبد والقصر.

فيحصل االعتدال الخريفي الذي يعني الموت والبذار )دفن البذور( أيلول )ويسمى شهر أيلول عند السومريين آكيتي(  21في :  . زَكمك الثاني2

 وموت دموزي ونزول إنانا ودموزي إلى العالم األسفل ومواكب العزاء الجماعي.

 

 

 مخطط فلكي تقويمي سنوي يوضح عالقة فصول السنة وطول الليل والنهار بالزراعة وأعيادها والطقوس المرافقة لها عند السومريين

 

 يتو السومري. أك2

 أكيتو )العصر السومري الحديث(

 انقسمت السنة السومرية إلى قسمين : 

 آذار بعيد زَكمك األول ويستمر ستة أشهر 21.قسم  ربيعي يبدأ في 1

وضعه أيلول بعيد زَكمك الثاني ويستمر ستة أشهر. وتكتمل السنة بهذين القسمين. وقد أصبح هذا الناموس الذي  21.قسم خريفي يبدأ في 2

 السومريون عن وعي وترصد للطبيعة أساساً ُبنيت عليه أعياد رأس السنة في العالم القديم كلّه بشكل خاص.  
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المطر  وبتقدم الزمن أصبح السومريون يطلقون على هذا العيد اسم )آكيتو( الذي كان عيداً منفصال ً عندهم ) في البداية ( يعتني بطقوس استنزال

 الترانيم الرافدينية أخذت شكلها المسرحي الطقسي في إحتفالت رأس السنة السومرية والبابلية )زكمك وأكيتو(.وتنصيب الملك. وأخذت 

 

 احتفاالت عيد األكيتو السومري في أور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واجهة قيثارة أور السومرية تاحتفاالت راس السنة وبعث تموز

 مثل الزواج المقدس واالحتفال بعيد رأس السنة وتعود لعصر جمة نصرلوح من الرخام من المعبد البيضوي في خفاجة ت
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ق . م ( زمن الساللة العمورية البابلية األولى ) ساللة الملك والُمَشِرع حمورابي الذي كان  1595 - 1894في مطلع ) األلف الثاني ق . م ( ) 

 حتفاالت على عيد األكيتو فقط .سادس ملوكها ( تم إلغاء اإلحتفال بعيد ) زاكموك ( ، وإقتصرت اإل

 

 

 

 رسم يصّور أكيتو رأس السنة السومري في في أور

 

 . أكيتو البابلي3

نيسان )نيسانو( أي أن نيسان عندهم ال يطابق نيسان الحالي في  1آذار السومري وكان عندهم  21وضع البابليون واآلشوريون تقويماً جديداً لهم يبدأ من 

آذار( وهو احتمال وارد في التقويم البابلي. وهو بداية 21آذار في تقويمنا وربما كانت بداية العيد تبدأ مع ظهور أول بدر بعد ) 21ق تقويمنا بل يطاب

 السنة عندهم وقد أصبح عيد رأس السنة عندهم يسمى بـ )آكيتو(.

 رض . .االحتفال بأسطورة الخليقة البابلية : خلق االرض والنظام وظهور بابل وسط األ1

 .تقام في المعبد الرئيسي2

كل سنـة جديدة كانت مدة العيد إثني عشر يوماً )أي بعدد أشهر السنة( تبدأ من األول من نيسان وتنتهي في الثاني عشر منه. ففي بداية هذه األعياد من  

اإلله مردوخ في بابل واإلشتراك في هذه االحتفاالت التي  في بورسيّبا )برس نمرود( لزيارة والده (E-Zidaيأتي اإلله نابو من معبده ، البيت الحصين )

 تقام فيها. 
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قرابين وتعيين كان لإلحتفاالت بيت يعرف ببيت األكيتو يقع خارج المدينة كما في الوركاء وآشور وبابل وكانت األربعة أيام األولى لتقديم الضحايا وال

وم الخامس يحمل تمثال اإلله نابو من بورسيبا إلى بابل في سفينة مذهبة وفي اليوم السادس تجرى درجات الكهنة وقراءة ملحمة الخليقة البابلية. وفي الي

 محاكمة الملك ونزع شاراته الملكية في معبد اإليساجيل في بابل ويسحب من أذنيه حتى يركع أمام اإلله ويؤدي صالة الغفران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة العليا (طقس الزواج المقدس في العصور التاريخية )الملك والكاهن

 

 :)البابلي( حاالت عدم إقامة األكيتو 

 الغزاة يتعطل العيد . ه، وعنما يأخذ .وجود تمثال اإلله مردوخ ضروري1

 .وجود الملك 2

عام بعد  100.االستقرار في البالد ولذلك اليقام عند غزو بابل ونهب التمثال : تعطل 3

 ق.م ( واخذه تمثال مردوخ لقرن .  1207 – 1243غزو توكلتي ننورتا االول  ) 

 650وفي الحرب االهلية في بابل بين االخوين ) آشور بانيبال ( و)شمش شموكين ( بين 

 ق.م . 646

كانت تسمى أو ُتلفظ عند بعض الساميين ) ِحجتو ( وذلك في اللغة األكدية  أكيتوكلمة 

تزال كلمة ) حج ( تعني اإلحتفال أو  والعربية الحقاً ، أما في اللغة السريانية اآلرامية فال

الحفلة . وفي اللغة البابلية القديمة كانوا يسمون هذا العيد ) ريش شاتم ( ، ريش تعني : 

رأس ، و شاتم تعني : سنة . وفي لغة ) السورث ( المحكية لحد اليوم في العراق ال نزال 

 ع العربية !!.نقول : ) ريش شاتة ( رأس السنة ، الحظ تقارب هذه األلفاظ م
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 رسم يصّور عيد األكيتو البابلي

 

 

 أحد مواكب أكيتو يحملون فيه تمثال إله أحد مدنهم )شمش(
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 . أكيتو اآلشوري5

عيد قديم في آشور التعرف بدايته ، لكن وجود آثار مايعرف ب ) بيت أكيتو 

 ( في:

 .آشور يسمى )بيت السهوب( أو )قصر السهوب( .1

 ربيل ) بيت الصالة ( كان مقاماً في منطقة تدعى ) ملّكيا ( ..في أ2 

وكان هناك بيت أكيتو عشتار وبيت أكيتو آنو في العصر السلوقي ، هذا يحيلنا  

 الى أن بيت أكيتو متعدد حسب اسماء اآللهة المحتفى بها أو أنه بيت للصالة .

ي على التوالي: شيدت المعابد في مدينة آشور على فرع نهر دجلة القديم وه 

معبد آشور، زقورة إنليل، القصر القديم والمقبرة الملكية، معبد آنو أدد 

المزدوج، القصر الجديد، بيت االحتفاالت السنوية )بيت أكيتو( ويقع خارج 

 السور. 

ولبيت االحتفاالت )بيت اكيتو( دور مهم إذ تنتقل إليه جميع اآللهة بواسطة 

لسنة العراقية القديمة لالحتفال بالعيد ثم تعود الزوارق الخاصة بها في رأس ا

ثانية ولذلك كان ال بد من أن تكون المعابد وبيت االحتفاالت جميعها مطلة 

 على النهر.

 

 

 بيت أكيتو معبد خاص باحتفاالت رأس السنة في آشور ولم يعثر عليه في بابل لحد اآلن

 بيت أكيتو ليس معبداً بالمفهوم المتعارف عليه:

.وظيفة دينية محددة وخاصة باالحتفال الذي يقام في رأس السنة 2نجد فيه ما يحتويه المعبد من دكة للقرابين أو محراب يوضع فيه تمثال اإلله لذلك .ال 1

القرن السابع ق.م، وأوضح مثال على هذا البيت هو األنموذج الذي تم اكتشافه من قبل البعثة األلمانية في آشور والذي بناه الملك اآلشوري سنحاريب في 

 م من معبد آشور خارج أسوار المدينة،  900ويقع على بعد 

ج أسوار المدينة كان معبداً حيوياً خاصاً باالحتفال بعيد السنة السنة الجديدة، وكان أصغر من المعبد ولكن ليس أقل ميزة عنه. وكان موقعه في بابل خار

 ر. م إلى الشمال من بوابة عشتا 200على بعد حوالي 

جم البناء وعلى الرغم من أنه لم يتم العثور على بناية بيت أكيتو خالل التنقيبات األثرية التي أجريت في بابل ولكن وصف هذا البناء يعتمد على ح

ي كانت مخصصة وبقاياه، وأيضاً من الحدس، ومن المصادر اآلشورية المتأخرة المعروفة جيداً من الكتابات الخاصة بالملك اآلشوري سنحاريب والت

 لبيت أكيتو في أشور.

ق.م يمكن ان يكون بداية له وربما  2500ربما عرف اآلشوريين هذا العيد في وقت نجهله لكن وجوج النفوذ السومري واألكدي المبكر في آشور حوالي 

م.( بابل وأخذ تمثال مردوخ كغنيمة، وقد احتفل ق. 1208-1244جاء عن طريق البابليين مع نفوذ حمورابي أو بعد أن غزا الملك توكلتي ننورتا األول )

 به اآلشوريون وتوقف البابليون باالحتفال به مائة عام .
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 بيت أكيتو شمال غربي آشور خارج أسوار آشور

 

 

 رسم جداري حقيقي يصور األكيتو اآلشوري
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 موكب آلهة المدن اآلشورية في عيد األكيتو

 : أشور، عشتار، سين، إنليل، شمش، أدد وعشتار أربيال.المرتبة من اليمين إلى اليسار 

 

 يوماً ؟ 12لماذا زمن اإلحتفال هو 

رية وهي السنة  اَحَظ أهل الرافدين أن دورات المناخ تتكرر وُتعيد نفسها كل إثني عشر دورة من دورات القمر تقريباً ، فسمى تلك الفترة ) إيزن بالسوم

 إيسّنو باألكدية ومعناها العيد الدوري الموقوت (، وارتبطت باله الزمن القمر ) سن ( ، فقسموها إلى أربعة فصول :ومعناها الفرحة واإلحتفاء ( ) و 

وظيفته  اإلله  الفصل  ت 

 1 الربيع إنليل، مردوخ ، آشور اإلله القومي للشعب ، ينسب له خلق الكون والبالد

رتاننو إله الرياح الجنوبية ورب القنوات والسدود والري   2 الصيف 

 3 الخريف  نابو إله الكتابة والحكمة 

 4 الشتاء  نرجال إله الموت والعالم األسفل 

ركوا بعد فترة أما األشهر األثني عشر فكانت أشهراً قمرية يبدأ كل منها مع ميالد قمر جديد ، وإعتبروا األول من نيسان هو عيد رأس السنة ، لكنهم أد

لسنة الذي إعتادوا أن يحتفلوا به في الربيع بدأ يتراجع تدريجياً إلى الوراء بحيث أصبح يقع ضمن فصل الشتاء !!، ثم بعد زمنية طويلة أن عيد رأس ا

قمر فترة زمنية أخرى أصبح يقع ضمن فصل الخريف !!، وإستنتجوا من كل ذلك أن الطقس والمناخ تتحكم به منازل الشمس في الكون ، وإن دورات ال

، ومن أجل أن تتناغم الفصول  أحد عشر يوماً بذلك ، وأن السنة القمرية ال تتطابق مع السنة الشمسية ، وأن هناك إختالف بينهما هو  ليست لها عالقة

،  بإضافة أحد عشر يوماً ما بين نهاية شهر آذار وبداية شهر نيسانالتي تتحكم بها الشمس مع التقويم القمري ، أعادوا صياغة التقويم القمري 

 بحوا يحتفلون بتلك الفترة كرأس أو بداية للسنة الجديدة .وأص

سي والقمري ثم بعدها أدخلوا شهراً إضافياً بعد كل ثالثة سنوات قمرية ، فإعتبروا السنة الرابعة ذات ثالثة عشر شهراً ، لكي يكون التقويمان الشم

 إقتبسوه من البابليين أثناء تواجدهم في األسر ( !. متكافئين ) وال يزال اليهود لحد األن يستعملون مثل هذا التقويم الذي

 

 



11 
 

 12. أيام أكيتو )عيد رأس السنة ( ال2

 أ.األيام الستة األولى )تراجيديا أكيتو(

الطقس األساسي المعاني المحور اليوم 
الشخص  الذي 

يقوم به 
مراحل الطقس النص الروحي 

 1

اإليساجيل 

)معبد مردوخ 

 في بابل(

 التطهير
 التطهيرفجرا ً :

 االغتسال، الصالة . الكهنة

 الشيشكالو

 األوريَكلّو

 )كبير الكهنة(

 الصالة

بعد الوضوء يدخل إلى معبد  .1

 مردوخ ويصلي له ولآللهة.

 -يفتح المعبد للكهنة اآلخرين  .2

 طقوس

 إنشاد التراتيل الدينية التراتيل الشيشكالو فجراً:إنشاد)عند معبد اإلله( اإلنشاد =2 

 نحتال النحت =3 
 نحاتان

 ماهران
- 

نحت ثمثالين خشبيين صغيرين 

مرصعين بالذهب واألحجار الكريمة 

مكسوان بالثوب األحمر أحدهما 

يمسك حبة بيده اليسرى يحفظ 

 التمثاالن في المعبد.

4 = 
التالوة 

 والتمثيل

قبل الفجر : الصالة مراقبة 

 الكواكب

  

مساًء : تالوة وتشخيص 

 ملحمة الخليقة

 الشيشكالو

  

  

  

  

 منشد الملحمة

 الصالة

  

  

  

  

ملحمة إينوما 

 إليش

ساعة من شروق  3.20ينهض بعد 

الشمس ويصلي لمردوخ واآللهة 

ويراقب شروع مجموعة )أكرا( 

 ويتلو تعويذة قبل شروقها.

  

دراما دينية تمثل أثناء  -إنشاد

 التالوة )نخبة قليلة تمثل( . 

  

 المعبد 5

تحرير 

الملك 

من 

ذنوبه 

وخ ومرد

من 

 أسره

 مساء ً 

  

  

  

  

 كاهن التطهير

كاهن التعويذ  

حامل السيف  

  

   

  

  .نص النجوم1

.االعتراف 2

 السلبي

.ابتهال 3

.تطهير  2صلوات إعتيادية  .1

المعبد بالماء والزيت 

 المقدسين

ذبح كبش وتلطيخ دمه  .2

 –بجدران المعبد ليمتص الشر 

الكاهن وحامل السيف  خروج

خارج المدينة ويرميان الكبش 

 في النهر.

قراءة )نص النجوم( أمام  .3

 تمثال مردوخ أو آشور .
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كبير الكهنة 

 الملك

 الملك

  

  

  

  

الملك يذهب لبورسيبا ويدعو اإلله  سربانيت

 نبو ان يأتي لينقذ مروخ

. الكاهن يجرد الملك من شاراته 5

ويضعها على كرسي ويصفعه 

ويركعه ويجعله يتلو اإلعتراف 

الكاهن )إبتهال . يتلو 6السلبي.  

 سربانيت(.

.وصول مركب األله )نابو( من 7

بورسيا في بابل  إلى زرائب 

الخنازير والمجرم يقتلهم وعلق 

 رأس المجرم .

.الناس يفتشون في باحة البرج 8

عن مكان اإلله الذي إختفى فيه. 

يخرج مع الشعب الكاهن األكبر 

متبوعاً بمئات الكهنة باحثين عن 

خانه وجرحُه اإلله مردوخ الذي 

 حتيتي (. -الخائن ) بعل 

عربة  –.الفوضى تعّم في المدينة 9

مردوخ بدون قائدها تطلق بإتجاه 

 بيت أكدسيترم واال... يسير خلفها.

تعليمات درب اآلالم . ..تفُد بابل 10

 35مواكب مدن يتراوح عددها بين 

موكباً أهمها مدن أوروك  40إلى 

ة ونيبور وأور وأريدو ، ولكل مدين

إلهها الخاص ، يأتون براً ونهراً. 

الكهنة يطوفون في شوارع المدينة 

صارخين : يجب العثور على الماء 

العجائبي المقدس ) حالزاكو ( الذي 

سيعيد الحياة لمردوخ !. تقوم 

مجموعة من الكهنة بتنظيف تمثال 

اإلله مردوخ وبقية تماثيل اآللِهة 

وإلباسهم حلة جديدة تحضيراً ليوم 

السعيد .. يوم قيامة اإلله  الغد

 المعظم .  

 .نبو يحرر مردوخ من سجنه.11
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 اإلعتراف السلبي للملك أمام الكاهن األعلى
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 ب.األيام الستة الثانية )كوميديا أكيتو(

المعاني المحور اليوم 
الطقس 

األساسي 

الشخص 

األساسي 

النص 

الروحي 
مراحل الطقس 

 7

قرب اإليساجيل 

عبد في بابل ، وم

  آشور في آشور

اإلحتفال 

 باآللهة
 إحتفاالت بقدوم اآللهة أهازيج اآللهة إحتفاالت

 8
بيت  –معبد اإلله  

 أكيتو

إجتماع اآللهة 

تمثيل -

 المعركة

 ديني
اآللهة 

 والملك

مقاطع من 

 الملحمة

إجتمااااااع اآللهاااااة فاااااي )غرفاااااة  .1

األقااااادار( فاااااي المعباااااد لتقريااااار 

 المصائر ومبايعة االلهة.

ماردوخ خاارج أساوار الملك يقود  .2

المديناااااة وخلفاااااه حشاااااد اآللهاااااة 

 )تماثيل( إلى )بيت أكيتو(

مشااااااهد تمثيلياااااة مااااان ملحماااااة  .3

الخليقة تشير إلاى معركاة ماردوخ 

أو آشاااور ماااع تيامااات وإنتصااااره 

عليها وشطرها وقتل كنغو وخلاق 

 اإلنسان.. )الشعب يشاهد(.

 حفل النصر بيت األكيتو 9
دنيوي حفل 

 المأدبة(
 نيويحفل د .1 - الكهنة

 مأدبة الطعام .2

 بيت األكيتو 10

الزواج 

 –المقدس 

 العودة ليالً 

ديني زواج 

 ألهي

 –الملك 

 الملكة

نصوص 

الزواج 

 المقدس

تراتيل 

 العودة

زوج مردوخ من سربانيم ممثالً  .1

 بالملك من الكاهنة العليا.

 ايساجيل. –العودة إلى بابل  .2

 إيساجيل -بابل  11
تسجيل األقدار 

 )نبو(

صمت 

 )تسجيل

 اآلقدار(

الملك 

مردوخ نبو 

 اآللهة

نصوص 

تقرير 

 المصائر

اإلجتماع في )غرفة األقدار( بين 

مردوخ واآللهة ونبو يسجل 

 مقرراتها.

 وداع اآللهة عودة اآللهة النهر –إيساجيل  12
الملك 

 واآللهة

نصوص 

 وداع اآللهة

عودة اآللهة)تماثيلهم( إلى مدنهم 

 مودعين من قبل الملك في مواكب.
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 تراجيديا وكوميديا  أكيتو

األيام الكوميدية الالحقة اليوم   األيام التراجيدية األولى اليوم

االحتفال 7  التطهير 1

التمثيل 8  اإلنشاد 2

االحتفال والطعام 9  النحت 3

الزواج المقدس )الملك والكاهنة العليا( 10  التالوة والتمثيل 4

ار والمصائرتسجيل األقد 11  تحرير الملك ومردوخ 5

وداع وفود آلهة المدن 12  استقبال وفود آلهة المدن 6

 

 

 المعاني الفكرية والفلسفية لتراجديدا وكوميديا أكيتو

األيام الكوميدية األيام التراجيدية ت 

والدة كون جديد و تكوين زمن جديد  العودة إلى العماء والظالم1 

 وسنة جديدة.

لك الفوضى والعماء ومحاسبة الم2 

وتحّول العبيد إلى أسياد وظهور الملك 

الكاذب وإزاحة الرتب واالعتراف 

 السلبي.

يولد عالم جديد وتعاد هيبة الملك واإلله 

مردوخ وتعّم االحتفاالت واألفراح 

ومآدب الطعام ويتيح الزواج المقدس 

 والدًة جديدة لألرض والبالد واإلنسان.

 ر الدنيوي الفرحأدب النا أدب الَكاال الديني المقدس 3 
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االركيتايب السلبية التي يغرق بها العام 4 

الماضي، كترميز لتطهير التاريخ 

 وعودته لألسطورة

األركيتايب اإليجابية التي يولد منها العام 

الجديد لتخليص الزمن من اإلنسان 

وإعادته إلى هللا أو اآللهة كنوٍع من 

 تطهير فساده البشري.

والكوارث الكونية يمكننا فهم الطوفان )5 

الكبرى( على أنها غسل تطهيري للعالم 

من شروره التاريخية ووالدته بمباركة 

 اآللهة واآلباء الكبار المرتبطين بها.

العالم الجديد المغسول يتألأل بالهواء 

 والنور

 جذر المسرح الكوميدي اإلغريقي  جذر المسرح التراجيدي اإلغريقي6 

 

 

 العالم القديم .انتشارعيد األكيتو في3

 األكيتو اآلرامي )عيد الربيع الشامي (

 إنتقل األكيتو إلى سوريا مع إنتقال معظم الميراث السومري والسامي  إلى الساميين ، عن طريق االراميين .

 ظهر عيد الربيع اآلرامي مع اإلله حدد وااللهة عتر  في الربيع . 

   لهة أتر غاتس في الربيع .وفي مرحلة هلنستية نبطية ظهر اإلله حدد مع اإل
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 األكيتو الكنعاني  والفينيقي والقرطاجي  

 من الموت بعد أن قتله اإلله موت ، حيث تقوم رفيقته عناة بقتل موت في الربيع وقيامة بعلعيد قيامة البعل .عيد رأس السنة الكنعانية هو -1

السيد (، مع عشتار الفينيقية ،  ومنهم إنتقل اإلسم إلى اإلغريق وأصبح ) أدونيس (مع  -.عيد رأس السنة الفينيقي : هو عيد اإلله  ) أدون 2

 أفردوديت وعاد لبالد فينيقيا في المرحلة الهلنستية في عيد بمرحلتين وهو :

 يزم ( وهو عيد موته.، وعيد )األفان هو ) الهفريس ( وهو عيد قيامة أدونيس في الربيعاألدونيات ) أعياد أدونيس ( وهو عيدان االول  

 وعند القرطاجيين اإلله بعل حامون  وتانيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماهو عمر عيد األكيتو في وادي الرافدين حسب اآلثار ؟

 الكلدان واآلشوريون والسريان المعاصرون يقولون أن عيد أكيتو نشأ في العصور القديمة وكما يلي :

تفنيد اإلدعاء   بحساب 

ق.م 

عمر العيد في 

2022عام  م  

الشعب  ت 

اليوجد شعب كلدي او بابلي في هذا الزمن بل هو تحديداً نهايات 

العصر  الحجري الحديث 

ق.م  5300 سنة  7322 الكلدان   1

اليوجد شعب آشوري في هذا الزمن بل هو تحديداً العصر 

الحجري النحاسي . 

ق.م  4750 سنة  6772 اآلشوريون   2

و تحديداً العصر الحجري اليوجد شعب آرامي في هذا الزمن بل ه

النحاسي .  

 =  = السريان    3
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 3655ق.م. وحسب التوراة السامرية،  4690ق.م.، وحسب السبعينية اليونانية،  4004حسب العهد القديم ُوجد آدم على األرض سنة 

 ق.م

 : حقيقة زمن عيد أكيتو 

ي مدينة باد تبيرا ) قرب أوروك ( والتي ظهرت فيها ألول مرة .بداياته المجهولة األولى نشأت في العصر الحجري النحاسي ، ربما ف1

 في التاريخ أسطورة دموزي الملك الراعي وإنانا وشكلت فكرة بعث ديموزي الذي هو نواة العيد ، وعلى األغلب سكنها شعب سومري .

 ر وغيرها من المدن السومرية.ق.م في أوروك وأو 2900.بدايته الموثقة عند السومريين في عصر فجر السالالت أي  حوالي 2

   ق.م ثم الى اآلشوريين ثم الى اآلراميين في أزمان اليمكن تحديدها بدقة . 1850.انتقل عيد أكيتو الى البابليين اآلموريين في حدود 3

 

 عيد شّم النسيم المصري ) أوزوريس وإيزيس(

 تسمية أحدث هي عيد النيروز القبطي  ق.م  . وله 2600يعود إلى أواخر األسرة الفرعونية الثالثة حوالي 

وترجع تسمية ) شم النسيم ( إلى الكلمة الفرعونية "شمو" وهو عيد كان يرمز عند قدماء المصريين إلى بعث الحياة ، وكانوا يعتقدون 

. ويعتقد أنه بعث اإلله  آذار وهو عيد الطواف بتمثال إله المدينة 16أنه أول الزمان وبداية خلق العالم [ . وهو عيد فصل الحصاد من 

 أوزوريس للحياة برعاية إيزيس.

وشم النسيم هو أقدم احتفال شعبي عرفه التاريخ بداية من قدماء المصريين منذ مايقرب من خمسة اآلف سنة ، وترجع تسمية "شم 

و بعث الحياة ، وكان المصريون النسيم" بهذا االسم إلى الكلمة الفرعونية "شمو"، وهي كلمة هيروغليفية قديمة تعنى عيد الخلق أ

ض االسم للتحريف على مرِّ العصور، وأضيفت إليه كلمة  القدماء يعتقدون أن ذلك اليوم يرمز إلى بدء خلق العالم وبعث الحياة.. وقد تعرَّ

دائق والمتنزهات "النسيم" الرتباط هذا الفصل باعتدال الجو، وطيب النسيم، وما يصاحب االحتفال بذلك العيد من الخروج إلى الح

 واالستمتاع بجمال الطبيعة.

ويرتبط االحتفال بشم النسيم بمجموعة أطعمة تقليدية خاصة تتعلق بالعادات والتقاليد ، والتي انتقلت من المصريين القدماء عبر العصور 

ة لمائدة شم النسيم : البيض، والفسيخ لتفرض نفسها على أعياد الربيع فى أنحاء العالم القديم والحديث حيث تشمل قائمة األطعمة المميز

، والبصل، والمالنة )الُحمُّص األخضر(، وهي أطعمة مصرية كان لها معنى ومدلول عند المصريون القدماء.  )السمك المملح(، والَخسُّ

 

 السريان القدماء والسريان الجدد وأكيتو

بلية وآشورية وآرامية حّولت اآلرامية الى لغة مسيحية مشتركة . السريان شعوب مشرقية تتحدث اللغة السريانية وهي بقايا شعوب با .1

 بينهم . وسميت كل هذه الشعوب باسٍم ديني عام هو السريان .

من السريان القدماء ) الذين كانت بداية ظهورهم في الرها ( رفضوا األعياد القديمة قبل المسيحية لهذه الشعوب باعتبارها وثنية ، وجعلوا  .2

 المسيحي  هو العيد الحقيقي . عيد رأس السنة 

ة السريان الجدد المؤمنون بدينهم المسيحي يرفضون هذا العيد ويقولون أن السريان اآلراميون شعب وأمة ُملتزمة بِهويتها القومية اآلرامي .3

لبعضهم)اآلشوريون والكلدان وباإليمان المسيحي القويم  يعتبرون هذا العيد وثنياً مرتبطاً بشعوب بادت ولم يعد لها وجود ، وهم يشيرون 

م بِسبب هرطقتِه  431سنة ” أفسس“الذي يرون بأنه المرفوض والمطرود من مجمع ” نسطورس “( الذين يرون بأنهم تهرطقوا وتبعوا 

المال  و ُبدعتِه حول طبيعة السيد المسيح . ويدينون ِبعض السريان اآلراميين الذين نكروا هويتهم القومية الصحيحة والالهثين وراء

 والمنافع الشخصية كما يقولون .

 قصة التنتهي بين مبالغات وادعاءت دينية ، واليحلها سوى الوحدة وعدم التنابز. .4
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 عيد الديونيسيا ،وأعياد ديمتر –اإلغريق 

شعراء اخرين.  3اعمال كوميدية ل 3شعراء يقدمون تراديدات دراما ساتيرية ، وفي اليوم الرابع  3.عيد الديونيسا الكبير :  في اثينا في الربيع ،  1

جوقات اغاني الديثرامب يلبسون جلد الماعز )تراجوس( وهي اغاني حزينة لموت ديونسيوس ) يشبه تموز ( ، أما اغاني الكوميديا ) كوموس : 

 فالح ساذج ( فتغى بعدها لبعث ديونيسيوس .

 .عيد الديونيسيا الصغير: في الصيف وهو كوميدي هرج ومرج . 2

ل خطف عياد ديمتر للنحلة السرية اإلليوسية واألورفية وفيها أسطورة برسفونا ، تقول بأنه كان لألرض ربة أو آلِهة حزنت ألن رب العالم األسف.أ3

ة تلك األبنة إبنتها !، فلما حزنت أجدبت األرض ومنعت الزرع والثمار ، فضج البشر مشتكين آللِهة األولمب التي َحَكَمت على رب العالم األسفل بإعاد

 لمدة ستة أشهر من كل عام ! وصدف موعد عودتها في الربيع حيث تخضر أمها األرض سعادًة بعودة إبنتها إليها !.

 تحوير من أسطورة اإلله ) تموز ( البابلي ، وارفيوس هو المغني االلهي .

 

 الرومان

 أعياد الرومان في شهري مارس وأبرل هي : 

 في شهر مارس : 

 له مارس الزراعي .عيد اإل1

 مارس  25 -12.عيد أتيس وسيبيل الربيعي من 2

 .عيد اإللهة  أنا برنا 3

 .عيد ليبير باتر ) ليبراليا ( 4

 . عيد منيرفا 5

 .عيد سفينة إيزيس .6

 في شهر أبريل:

 .4/  19 -12.عيد سيريس وبيرسفونا إلهة الحبوب 1

 4/  21.عيد باليس ويصادف عيد تأيس روما 2

 5/ 3الى  4/  21لوراليا )فلورا( .عيد ف3

 

 

 

 



20 
 

 

 هل بداية العام في يناير؟

قبل  2000االحتفال بالعام الجديد في أول يناير ظاهرة جديدة نسبًيا، إذ إن أولى االحتفاالت المسجلة بالعام الجديد كانت العام 

 الميالد، وكان يتم االحتفال بها في موسم الربيع بمنتصف مارس.

أشهر فقط، وما زال هذا  10ي األول كان مصمًما بحيث تكون بداية العام في األول من مارس، إذ احتوى على التقويم الرومان

التقويم مؤثًرا على أسماء الشهور التي نستخدمها حتى اآلن، من سبتمبر وحتى ديسمبر، وهي الشهور التي كانت من السابع 

قبل الميالد عندما أضاف اإلمبراطور نوما  700اير للتقويم في العام إلى العاشر في العام الروماني القديم. وانضم شهر ين

 بومبيليوس الشهرين يناير وفبراير.

قبل الميالد انتقلت بداية العام من شهر مارس إلى يناير ولوقت طويل كان يتم االحتفال برأس السنة في مارس  153وفي العام 

 لتاريخ الجديد.بسبب العادات المتوارثة حتى تّم االعتياد على ا

قبل الميالد أدخل يوليوس قيصر تعدياًل جديًدا على التقويم الروماني، إذ اعتمد التقويم الشمسّي بداًل من القمرّي،  46في العام 

د التقويم الجديد على أن بداية العام هي في األول من يناير من كل عام، ليبدأ هذا التاريخ في الثبات أكثر لدى الرومانيين  وأكَّ

 ويصبح هو التاريخ الذي يحتفل به الماليين حتى اليوم بالعام الجديد.

 

 عيد النيروز في آسيا

النوروز أو النيروز عيد تحتفل به شعوب آسيا الوسطى والصغرى والغربية وجنوب القوقاز، ويوافق رأس السنة وفق التقويم 

" وتعني يوم. وقد عرب االسم قديما وظهر في المعاجم الشمسي. والنوروز كلمة فارسية مركبة من "نو" بمعنى جديد و"روز

 «.النيروز»التراثية مثل لسان العرب باسم 

 .األسطورة الفارسية المذكورة في الشاهنامه حول الملك الضّحاك)أزدهك(.1

د خلق في ذلك . يذكر كتاب األبستاق )الكتاب المقدس لدى الديانة الزرادشتية ويعرف أيضاً باسم "أفيستا"( أن اإلنسان ق2

 اليوم.

. الملك الفارسي "جمشيد" أوتي سلطانا واسعا على الجن واإلنس، ونقل إلى جميع ممالك حكمه على سرير ذهبي في يوم 3

 حلول الشمس في برج الحمل، فتم تقديس ذلك اليوم.

بنصب عرش، وحين جلس .الملك الفارسي جمشيد، وكان يدعى "جم"، كان يسير في العالم وحين وصل إلى أذربيجان أمر 4

عليه أشرقت الشمس وسطع نورها على تاج وعرش الملك فابتهج الناس، وقالوا: هذا يوم جديد. وألّن الشعاع يقال له في 

 البهلوّية "شيد" أضيفت الكلمة إلى اسمه فأصبح جمشيد، وهذا أصل االحتفال بهذا اليوم.

شيد" إلقامة مراسم العيد في عهد األخمينيين الذي ما زال قائما في .احتفاالت وتشييد مدرج جمشيد أو ما يعرف بـ"تخت جم5

 مدينة شيراز.
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 طقوس ودول نوروز

 طقوس عيد النيروز 

 .االستعداد الستقبال عيد النيروز عن طريق تنظيف المنزل والصيانة وغسل السجاد والنوافذ، وتزيين المنزل بالورود، 1

عاء األخيرة من السنة الشمسية السابقة، يتم فيها إشعال نيران صغيرة إذ يقفز الناس من فوقها، والهدف من . تبدأ طقوس هذا العيد في ليلة األرب2

 ذلك هو التخلص من الحظ السيء وإبعاد المرض.

ي على سمكة ويتم وضع هذه األطباق على طاولة ُمزينة باألزهار إلى جانب وعاء للسمك يحتو ،. إعداد ُسفرة من سبع أطباق تبدأ بالحرف س 3

فرة )هفت سين(.وتتكون األطب اق السبعة ذهبية، باإلضافة للشموع والمرآة والبيض المطلي، والكتاب الديني الُمقدس لتلك العائلة، وُتسمى هذه السُّ

 الخاصة بهذا العيد مما يلي:

 .سبزيه :هي براعم القمح التي يتم زراعتها في طبق إلى أن تنمو كرمز للتجديد.1

 هي نوع من حلويات البودينغ المصنوع من القمح، ويرمز إلى حالوة الحياة.  .سمانو :2

 .سنجيد : فاكهة شجرة اللوتس الُمجففة، وَترِمز إلى الحب.3

 .سنبول :  زهرة الياقوتية، وَترِمز إلى الربيع. 4

 .سيب : التفاح، وَيرِمز إلى الصحة والجمال.5

 اللون مصنوعة، وَيرِمز إلى شروق الشمس ..سّماك : بهارات الحياة هي توابل حمراء 6

 .سيكيه :  هو العمالت المعدنية. 7

يوماً يتم اختتام االحتفال بالقيام برحلة والتخلص من السبزيه وهي براعم القمح النابتة حيث ترمى في األنهار والبحيرات لتأخذ معها  13بعد ُمضّي 

 كل هموم وتعاسة ما جرى في العام الماضي.

البلدان اآلسيوية التي تحتفل بالعيد رسمياً )عطلة رسمية( 

أفغانستان. ألبانيا. أذربيجان. جمهورية مقدونيا. الهند. إيران. 

 كازاخستان. قيرغيزستان. طاجيكستان. تركيا. تركمانستان.
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 الفرس : نوروز

عيد رأس السنة الجديدة أو ما يسمى باألكيتو فاتخذته عيداً مقدساً مثلما 

فعلت القبائل الهندية واإليرانية، كما واعتقدت به الزرادشتية فأسمته 

تعني  -عيد النوروز )ونوروز( كلمة فارسية مكونة من مقطعين )نو

 –اليوم الجديد  –وتعني يوم، فيكون معنى عيد نوروز  -روز -جديد، و

وهو عيد رأس السنة لدى الفرس والعديد من األقوام المجاورة(، وكانت 

االت الملك الساساني بهذه األعياد تشبه بعض ما كان يقوم به ملوك احتف

بالد الرافدين القدامى من طقوس ومراسيم ومن الجدير بالذكر يمكن 

المقارنة بما أوردته النصوص عن االحتفاالت المرتبطة باحتفال عيد 

أكيتو الذي يوافق فترة الخريف ومنه ما يسمى )عيد سفينة نورو 

ezen- ma nu- ru)  إذ تعني الكلمة البابليةnu- ru  ضوء الشمس أو

المصباح ومن الفعل يشرق إذ هناك ترابط معين بين كلمة )نوروز 

ونورو(. وقد تأثرت اإليزيدية بالعيد البابلي )أكيتو( إذ كان رأس السنة 

عندهم يصادف أول أربعاء من شهر نيسان، لذا عّدوا شهر نيسان 

 جميعه أعياداً مقدسة.

) ياقوت الحموي ( في ِكتابه ) معجم البلدان ( : ] تدعي العجم أن  يقول

الملك الضحاك كان له ثالثة أفواه ، وست أعين ، وقد َملََك الف سنة إال 

يوماً واحداً ونصف يوم !، ثم أَسَرهُ ) أفريدون ( وحبسه في جبل ) 

 [ !!. زنباوند ( ، والعجم يعتبرون يوم أسر الضحاك عيداً ، وهو المهرجان

أي سفرة السينات « سفره ى هفت سين»ومن أهم الطقوس في االحتفال بالنيروز لدى اإليرانيين خاصة إعداد مائدة خاصة تسمى  

 السبع توضع عليها سبعة أشياء تبدأ بحرف السين هي "سبزه" أي الخضرة.

ديد ، وُيشير إلى هذه الحقيقة جميع من كتبوا عن تأريخ وأطلق اإليرانيون على هذا العيد العراقي تسمية ) نيروز ( وتعني : اليوم الج

 إيران ، ومنهم المؤرخ الشهير ) آرثر كريستنسن ( في كتابِه ) إيران في عهد الساسانيين (

لية آذار العيد القومي ويوم اإلعتدال الربيعي ورأس السنة الفارسية في إيران ، وُتعطل فيِه كل الجهات الحكومية واأله 21يعتبر يوم 

 آذار ولمدة خمسة أيام ، والمدارس والجامعات لمدة أربعة عشر يوماً . 20إعتباراً من 

 2550ألف عام، وبتتبع التاريخ نجد أن مظاهر االحتفال متكررة بذات الشكل وفي نفس الموعد منذ  15ُويقال إنه يرجع إلى 

 ه قورش أول ملوك الفرس.عاًما قبل الميالد، حيث احتفل ب 550عاًما، ولكن المسجل أنه منذ 

ن ، وأثناء هذا العيد ُتخفف األحكام عن المساجين ، وَيصَطلِح الناس فيما بينهم وينسون أحقادهم وِخالفاتهم ، وُيطعُم الفقراء والمحتاجي

 ذا رائع حقاً .وُتزاُر قبوُر الموتى وُتَكَرُم أرواحهم ، فهو عيد اإلنسانية والفرح وإيقاظ مشاعر الرحمة في قلوب البشر ، وه

!، في زمن العباسيين تم إعتبار عيد الربيع عيداً رسمياً ، وبإسم ) نيروز ( ، ولم يكن ذلك يعني بالضرورة أن هذا اإلحتفال كان فارسياً 

، بدليل  ق.م ( 539ألن الفرس إقتبسوا فكرة هذا العيد خالل قرون السيطرة الفارسية على العراق بعد سقوط مملكة الكلدان في بابل ) 

 أنه في

 زمن العباسيين كانوا ُيطلقون على هذه المناسبة أحياناً تسمية "الربيع الشامي" ، وفي مصر أطلقوا عليه تسمية "نيروز القبطي" .
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 األكراد: نوروز

آذار وهوعيد رأس  21انتقل عيد نوروز من الفرس إلى الكورد في إيران ، يوم 

عطيل كل المؤسسات الرسمية واألهلية في هذا السنة الجديدة عند األكراد . يتم ت

آذار ولمدة أربعة أيام ، ويتم إيقاد شعلة نوروز في كل  20اليوم إعتباراً من 

المدن الكردية ، والتي ُيسمونها شعلة ) كاوة الحداد ( تمثالً لملحمة رمزية 

شعبية ) كاوة الحداد ( يعتقد بعض الكتاب والمحللين إنها ُمقتبسة من إحدى 

 قصص أسطورة ) الشاهنامة ( الفارسية ! .

ملحمة )كاوه الحداد( نواًة لهذا العيد. فقد وقف كاوه بوجه الملك الفارسي أو 

اآلشوري أو اآلرامي )الضّحاك( الذي كان يقّدم كلّ عاٍم إثنين من أطفال أو 

شباب الكرد للثعبانين الذين ظهرا على كتفيه بعد مرضه ، ومنها ذبحه لألطفال 

غيب الشمس وترفض أن تشرق ثانية !، وحتماً غيابها أدى إلى موت الحياة فت

النباتية وجوع البشر ، ثم يظهر المخلص والبطل ) كاوة الحداد ( ، الذي 

سيشعل النار في قلعة الضحاك ويقوم بقتلِه ، عندئٍذ فقط تشرق الشمس ثانيًة 

نار قلعة  !!، ويعود لألرض خصبها ورونقها وإخضرارها ، وبهذا تصبح

 الضحاك رمزاً لعيد النوروز الكردي !.

 

 

 Holiالهند : عيد الهولي   

ي، وهو عيد الهولي الذي ُيسمى أيضاً بعيد األلوان، أحد أشهر األعياد في الهند ونيبال، وتعود بداية هذا االحتفال الى القرن الرابع الميالد

بقدوم الربيع، ومن أسباب هذا االحتفال أيضاً جمال األلوان، والُحب، وانتصار الخير على  أيضاً أحد االحتفاالت التي ُتقام حول العالم فرحاً 

الشر، ويتّم التعبير عن ذلك من خالل إقامة الَمحارق ثم رمي األشخاص بعضهم بعضاً باأللوان المختلفة والُمبهجة، حيث َيرُمز كل لون 

 إلى صفة معينة

و عيد الربيع الذي يستمر لمدة يومين، ويسمى مهرجان األلوان، فيما كان الناس في الماضي . وه 3/18يختلف موعده فهو في حدود 

 يرشقون بعضهم ببودرة مصنوعة من أوراق الورد بألوانها المختلفة، أو أنهم يسكبون الماء الملون على بعضهم.
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 يوم الصمت في بالي

تفال بهذا التقليد في شهر نيسان أو آذار إذ يختلف تاريخه كل عام، وَيحتفل به عن طريق ُيسمى يوم الصمت في بالي بـ "نيبي" ويتّم االح

الصمت التام ومنع الحركة في أرجاء المدينة بأي شكل من األشكال، فيتم إغالق جميع المحالت، وإغالق المطارات، ومنع تجول 

لزامية للسكان والزّوار والجزر القريبة من بالي، مثل نوسا ليمبونجان، السيارات والدراجات، وُيعّد هذا اليوم أحد األعياد الهندوسية اإل

ساعة . يقوم السكان بتنفيذ  24ويستمر لمدة 

طقوس لطرد األرواح الشريرة في الليلة السابقة 

استعداداً لهذا اليوم، وذلك عن طريق خبط 

األواني، وإشعال األلعاب النارية، وإحراق ُدمى 

مواكب في الشوارع، إذ يبدأ الشياطين، وَتسير ال

يوم الصمت في صباح اليوم التالي لهذه 

صباحاً، وينتهي في  6الطقوس في الساعة 

صباحاً. ويتّم فيه إخفات  6اليوم الذي يليه في 

األضواء إذ ُيمنع استخدام األجهزة اإللكترونية، 

مثل الراديو والتلفاز، وُيخصص هذا اليوم 

لسكان والزّوار، لالسترخاء وُيمنع فيه تجول ا

حيث يبقى الزّوار في الفنادق وُيمنع خروجهم 

 منه، وتنتشر الدوريات في الشوارع للحرص على عدم وجود أحد وللتأكد من التزام الجميع بقواعد هذا اليوم.

 

 عيد رأس السنة الصينية )الفانوس(

عيد الربيع الصيني يبدأ االحتفال مع بداية أول شهر قمري في 

صينية، وينتهي في اليوم الخامس عشر من ذلك الشهر. السنة ال

 يسمى أول يوم باسم "عيد الفانوس" .

نشأت السنة القمرية الجديدة من تضحية الناس لآللهة واألجداد 

 في نهاية عام قديم وبداية عام جديد،

يختلف موعدها من سنة إلى أخرى، لكنه يقع دائماً بين أواخر 

فبراير/شباط؛ فهذه السنة هي عام  يناير/كانون الثاني ومنتصف

و يسمى ب "عام  2021فبراير/شباط  12، الذي يوافق 4719

حيوان  12الثور" إذ يتم تسمية كل عام على اسم واحد من 

مختلف من األبراج الصينية، وهي الفأر، الثور، والنمر، واألرنب، 

والتنين، واألفعى، والحصان، والخروف، والقرد، والديك، والكلب، 

والخنزير. وترجع تسمية األعوام الصينية بأسماء حيوانات، إلى 

حيواناً، وتشكل  12برجاً تمثل  12أن األبراج الصينية تنقسم إلى 

عاماً. وتحتفي أيضاً بهذه المناسبة كلّ من سنغافورة  12دورة من 

واندونيسيا وماليزيا وتايلند وكمبوديا والفلبين وكذلك المجتمعات 

ا الجالية الصينية في كافة بقاع العالم وليس آخراً التي تنتشر فيه

في الطرف الغربي من لندن )تشايناتاون( وهو يضّم أكبر تجّمع 

للمحتفلين خارج القارة اآلسيوية. الصينيون في الوقت الحاضر قد 
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التقويم الشمسي والتقويم القمري معا، اعتادوا االحتفال مرتين بعيد رأس السنة الجديدة في كل عام، لماذا؟ ألن في الصين الحالية يشيع 

 والتقويم القمري يتأخر عن التقويم الشمسي أكثر من شهر.

 

 .أعياد األديان القديمة4

 اإليزيدية: سرصالي

 )جه زتا سه ري سالي( وهو عيد رأسيسمى هذا العيد عند اإليزيدية بـ 

ليولياني( فإذا لسنة التي تبدأ في أول يوم أربعاء من شهر نيسان الشرقي )اا

نيسان الغربي )الغريغوري(  14نيسان الشرقي فإنه سيكون في  1وقع في 

وشرط يوم األربعاء بسبب من أن هذا اليوم هو يوم طاووس ملك المقّدس 

 عند اإليزيدية.

، وله جـذور تاريخية قديمة ترمز إلى بداية التكوين في االعتقاد اإليزيدي

ن( أي عيد مالك التجديد وهو )طاووس ويسمى أيضاً بعيد )مه له ك زا

المالئكة( ويسمى في بعض مناطق اإليزيدية باألربعاء األحمر )جارشه مبوا 

 سور(.

ويسموه عيد ) الملك طاووس ( الذي هو نفسه اإلله العراقي القديم ) تموز ( 

 س إلى ) جبرائيل ( أيضاً !.البابلي زوج اإللهة عشتار ، وهذا ما تقوله كل الكتب ، بنفس الوقت يرمز الملك طاوو

إن شهر نيسان لدى اإليزيدية شهر مبارك وهو رمز استمرار الحياة والتجدد ومن أشهر الربيع الجميلة حيث األرض مكسوة بالنباتات 

ى استمرارية اإلنبات الورود الملونة بأنواعها المختلفة ، لذا فإن اهتمام اإليزيدية بالطبيعة كبير جداً في هذا الشهر فيما يجري الحفاظ عل

  وجمال الطبيعة ، ويصفونه بعروسة السنة .. ولقدسية هذا الشهر يحرم فيه الزواج.

 

 المانويون : صوم نيسان وعيده

وهو يوم صلب نبيهم ) ماني البابلي ( . ان أول يوم من شهر رمضان 

فيها يوافق الثامن من شهر آذار، وجوه الشبه بين صيام رمضان وصيام 

 ثين عند الحرانيين والمانوية.الثال

وم: الصوم في المانوية هو اإلمساُك عن الطعام والشراب من َمطلع  الصَّ

الفجر حتى غروب الشمس، ومّر أنه كان على فئة )المختارين( صوُم 

يوَمي األحد واالثنين كلَّ أسبوع، وكان على بقية المانويين صياُم كلّ يوم 

شهر نيسان/أبريل، وكانوا يعتقد أن  أحد. وعلى المانويين أيضاً صيامُ 

س؛ ألنه الشهر الذي ُصلِب فيه ماني، وقُطعت يداه  هذا الشهر مقدَّ

ورجاله، واُحرق ُجثمانه، وُنثِر رماده، وصعد إلى السماء مثل النبي 

 عيسى، وينتهي شهر الصوم بعيد )صدقة الفطر(.

ان الحّج: الحّج هو زيارة مكان مقّدس بهدف التعظيم، وك – 3

المانويون يحّجون إلى قبر ماني في مدينة تِيْسفُون )الَمدائن، في 

ويعتبرونها مدينة مقّدسة لوجود قبر ماني جنوب شرق بغداد(، 
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حابي َسْلمان الفارسي الذي قاد الج يش فيها، وُتدعى )َسْلمان پاك( أي )َسلمان الطاهر(، واألرجح أنها ُسّميت بهذا االسم نسبة إلى الصَّ

 لحصار المدائن واحتاللها. ومعروف ان سلمان مانوي الديانة قبل اإلسالم . العربي

 

 

 

 

 المندائيون : عيد البنجة

يسمى هذا العيد عند الصائبة المندائيين بـ )دهوه بروانايا( ويستغرق خمسة 

أيام وهي األيام الخمسة التي تكبس بها السنة وتكون في الغالب أيام 

يسان. حيث يعتقد المندائيون أن السنة مكونة من ( من ن9و8و7و6و5)

يوماً لكل شهر وأن األيام الخمسة الكبيسة هذه ما هي إالّ 30يوماً بمعدل 360

فاصلة بين سنة وأخرى. والحقيقة أنهم يعتبرن ، بقصد أو بدون قصد ، أن 

هذه األيام الخمسة خارج الزمن أو فوق الزمن أي أنها ليست أيام )تاريخية( 

ية بل هي أيام )مقدسة( ذات طبيعة )أسطورية( حصل فيها خلق الكون. عاد

ولهذا السبب فقط تفتح أبواب عالم األنوار )آلمي دنهورا( المقّدس ليالً ونهاراً 

خالل هذه األيام الخمسة وتحلل الصالة والذبح ليالً دون أيام السنة ، ويتقبل 

 عيد.)الحي العظيم( دعوات المؤمنين خالل أيام هذا ال

وترى الليدي دراوور أن البنجه لها عالقة حقيقية بعيد رأس السنة البابلية 

الذي يقع في شهر نيسان وتقول أن الكهنة المندائيين يرون بأن أصل البنجه 

  قد وقع في وقت ال يمكن تذكره في فصل ذوبان الثلوج وارتفاع مياه األنهار نتيجة لذلك.
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 الحّرانيون

 

رأس السنة في األول من نيسان حيث يضعون عند يحتفلون بعيد 

رؤوسهم تمراً وزبيباً ويكحل الرجال والنساء أعينهم ويطبخون قدراً 

ويشوون شواًء ويأكلون ويشربون ويقولون أنه عالم الغوامض يحيى 

ويزعمون أنه كما نجد اإلنسان كذلك يكون في سائر السنة ممتلئة أو 

لون أن هللا يشرق في نصف النهار فارغة. وفي السادس من نيسان يقو

ويسرجون السرج ويبخرون وفي الثامن منه يقولون أن سنن اآللهة 

نزلت ويخرج إلى الدير المعروف بـ )َكدا( وفي العشرين منه يخرجون 

 إلى الدير ويرمون الشياطين. 

 

 

 

 

 البهائية و اإلسماعيلية : نيروز رأس السنة  

مارس من كل عاٍم، حيث بداية االعتدال الّربيعّي، وأّول الّربيع في الّنصف الّشمالّي  21البهائية بعيد النيروز في يوم عيد بهائي . تبدأ السنة  11هناك 

 من الكرة األرضّية. وعيد النيروز يبدأ بعد شهر الصيام، وُيعّد العمل فيه محرًما.

. أما األيام الزائدة عن السنة، 1844مارس  21السنة األولى للتقويم البهائي في تبدأ السنة عند االعتدال الربيعي، فيبدأ التقويم أي اليوم األول من 

بهائية، فُيطلق عليها أيام الهاء، وتكون قبل شهر الصيام. واأليام التسعة التي يحتفي بها البهائيون في كل عاٍم منصوٌص عليها في الكتابات ال

وتذكرٍة لهم على مر الزمان.أديان وطوائف كثيرة كالزرادشتية والمانوية والمثرائية  ويعتبرها البهائيون مصدر فيٍض ملكوتيٍ، وموضع عبرةٍ 

 وااليزدية تحتفل به.

آذار بعيد النيروز )نوروز(، وتاكيداً لفرضية االصل الديني لعيد نوروز كذلك، ان  21في سلمّية  تحتفل الطائفة اإلسماعيلية في سوريا كل عام في 

شيعي التأليف  يذكر بأن احد االئمة من ال البيت الكرام )جعفر الصادق( كان يمر في احد المناطق في المدائن )طاق كسرى( كتاب مفاتيح الجنان ال

ا لدى فرئ الناس تحتفل فقال تنوروز ويستحب في هذا العيد الصالة ركعتين وكذلك يستحب االغتسال والتعطر، ولهذا العيد رمزية دينية كبيرة ايض

 االسماعيلية )طائفة من الشيعة ( والبهائية.الزرادشتية و 

 

 الشهر العيد البهائي

 آذار 21 عيد رأس السنة البهائية )أو عيد النوروز(

 أبريل 21 اليوم األول من عيد الرضوان )اعالن دعوة بهاء هللا(

 أبريل 29 اليوم التاسع من عيد الرضوان
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 العلوية النصيرية والنيروز

عيدا ذات اصول مختلفة يعود بعضها في اصله الى الديانات الفارسية القديمة )الزرادشتية والمانوية(  20طائفة تمارس أكثر من  العلوية )النصيرية(

وبعضها ذو اصل مسيحي مثل عيد الميالد، او ذو 

اصل يهودي كعيد الرابع من نيسان وطائفة اخرى 

من االعياد ذات اصل اسالمي كعيدي الفطر 

لة االعياد الفارسية واالضحى. ومن جم

الزرادشتية التي يحتفل بها النصيريون سنويا عيد 

كما  -النيروز.  يحتفل النصيريون بعيد النيروز 

هذه االعياد بالذبائح و الطبائخ )  -سائر االعياد 

القرابين ( اال ا ن اهل المدن منهم ال يظهرون 

اعيادهم نهارا و يؤدونها خلسة ليال لكي ال يعلم 

هم من النصيريين ،اما اهل القرى بها غير

فيظهرونها و يرافق هذه االحتفاالت بهذه االعياد 

طقوس و صلوات يؤديها النصيريون و يأمهم 

 شيوخهم فيها تاخذ شكل القداسات و فق طقوس معينة.

 

 

 الدروز والخضر  وعيد بداية السنة    

 عيد وزيارة الخضر:
ن كانون الثاني/يناير بعيد وزيارة مقام سيدنا الخضر في بلدة كفر ياسيف بالجليل، حيث يجتمع رجال يحتفل الدروز عام في الخامس والعشرين م

الدين في المقام المقدس ألداء الفرائض الدينية. والخضر ولد في 

اليمن، وهو، كما ُيعّرفه أبناء الطائفة، الخضر بن ملكان بن فالق بن 

هادة أن "ال اله إال هللا" عابر، ظهر متعبداً وكان يدعو الناس إلى ش

وينهى عن عبادة النار.ويقول أبناء الطائفة الدرزية أن اسمه ورد في 

 جميع األديان:

 الياهو هنبي –في اليهودية  -1

 أبو العباس أو الخضر -في اإلسالم  -2

 مار الياس –في المسيحية   -3

 الخضر -عند الدروز  -4

ألرض تخضّر من حوله يقول الدروز أن الخضر سمي الخضر، ألن ا

إذا صلى، وحسب الرواية الدرزية فإن أصل اسم الخضر هو 

ف مع الزمن إلى الخضر.  خضرون، وقد ُحرِّ
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 التركمان: نوروز

ليوم احتفلت الشعوب التركستانية بعيد رأس السنة الجديدة الذي يسمى )ينكي كون( أو )اليوم الجديد( ، وظهرت حكايات ومالحم شعبية حول هذا ا

 أشهرها ملحمة )أركينكون( ، أما التركمان في مدينة أرضروم فيعتبرونه يوم بعث الموتى وانطالقهم للمرح في الحياة. 

وفي المجتمعات الشعبية والعلوية والبكتاشية التركية يحتل 

نوروز مكانة مقدسة عند هذه المجتمعات ، حيث يعتبر 

ز يوم ميالد البكتاشيون )فرع من فروع الشيعة التركية( نورو

اإلمام علي كما أنه بالنسبة لهم أيضاً يوم زواجه من فاطمة 

الزهراء أما الشيعة فيعتبرونه اليوم الذي أعلن فيه الرسول 

 اإلمام علي خليفًة له. 

ويحتفل التركمان في أذربيجان بالعيد ، وكذلك التركمانستان 

 والقزاغستان وهم أغلبية سنّية.

اق يحتفلون بالعيد ويخرجون إلى التركمان الشيعة في العر

الجبال والمتنزهات ويؤدون صالة خاصة بهذا العيد بعد صالة 

 العصر.

 

 عيد النيروز القبطي

يحتفل االقباط الى اليوم بعيد النيروس أو النوروز القبطي هو أول أيام السنة 

المصرية من شهر توت وكان أقباط مصر يحيونه. ويعني النيروس بالقبطية 

 نهار و النوروز بالفارسية يعني اليوم الجديد وبالسريانية يعني العيد.األ

عيد النيروز، هو عيد رأس السنة المصرية و يعتبر أول يوم في السنة 

الزراعية الجديدة، و يالتالى يوافق أول شهر توت و هو أول شهور السنة 

 القبطية.

نهار، وذلك ألن ذاك يارؤو( = األ -أتت لفظة نيروز من الكلمة القبطية )ني 

الوقت من العام هو ميعاد اكتمال موسم فيضان النيل، سبب الحياة في مصر. 

ولما دخل اليونانيين مصر أضافوا حرف ال"سي" لألعراب كعادتهم 

فأصبحت "نيروس" فظنها العرب كلمة نيروز الفارسية. أما عن "ال نوروز 

جديد، روز= يوم( وهو أو النيروز الفارسية" فتعني اليوم الجديد )ني = 

 عيد الربيع عند الفرس ومنه جاء الخلط من العرب.

ويذكر المقريزي الذي عاش في عصر المماليك مظاهر االحتفال برأس 

السنة المصرية في العصور الوسطي، والذي كان واحد من االحتفاالت 

الكبرى التي يحتفل به المصريون جميعا مسلمون ومسيحيون، كما كانت 

منذ العصر الفاطمي تحتفل علي المستوي الرسمي بهذه المناسبة الدولة 

بتوزيع العطايا والخلع إلي جانب االحتفاالت الشعبية، والتي كانت تأخذ شكل 

شعبي رائع يخرج فيه الناس إلي المتنزهات العامة  carnivalكرنفال 

ويرشون بعضهم بالماء، ويختارون من بينهم شخص ينصبونه أمير للنيروز 

 ير بموكبه في الشوارع والحارات ويفرض علي الناس الرسوم ويحصله منهم ومن يرفض يرشه بالماء، وكل هذا طبعا من باب الدعابة واللهو.يس
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 .أصل عيد رأس السنة الميالدية5

 الفرق بين الكريسماس ورأس السنة الميالدية

م وال في ليلة رأس السنة ،   1م وليس في  4ميالد السيد الذي ولد في  ديسمبر وهو عيد ديني يحتفل فيه بعيد 25يكون يوم  : الكريسماس

وشجرة عيد الميالد. شخصية بابا نويل مستوحاه من ” بابا نويل“ويقوموا بتبادل الهدايا. وإرسال التهنئة بالعيد، يرمز إلى الكريسماس بشخصية 

يع العطايا على الفقراء واألطفال المحتاجين وأصبح  هذا طقس من طقوس في القرن الخامس. فكرة بابا نويل هو توز” نيكوالس“قصة القديس 

  الكريسماس.

فهو من األعياد الحديثة التي يحتفل بها جميع الناس في الكرة األرضية، وهو من األعياد غير الدينية. حيث يفرح الناس عيد رأس السنة : 

ينايرمع األلعاب النارية والتي تبدأ من  1وأول يوم في التقويم الغريغوري، والذي يحل في  ديسمبر. 31بالسنة الجديدة، ويقيموا االحتفاالت في ليلة 

 منتصف الليل حيث تبدأ السنة الجديدة.

واضع عد السنين  ُيعتقدويسمى هذا التقويم في أغلب الدول العربية بالتقويم الميالدي ألن عدَّ السنين فيه يبدأ من سنة ميالد يسوع كما كان 

الراهب األرمني دنيسيوس الصغير. ويسمى بالتقويم الغريغوري نسبة إلى البابا غريغوريوس الثالث وهو 

ليصبح على النظام  عشر بابا روما في القرن السادس عشر الذي قام بتعديل نظام الكبس في التقويم اليولياني

( يوًما ولذلك فالسنة 365.2425كاملة للشمس في منازلها، وهي مدة ) المتعارف عليه حالًيا. السنة الميالدية سنة شمسية بمعنى أنها تمثل دورة

شهًرا. كان التقويم اليولياني أقل دقة حيث اعتبر أن السنة  12في السنة الكبيسة، وهي تتألف من  366يوًما في السنة البسيطة و 365الميالدية 

 يوًما. 365.25الشمسية 

وماني لكان في شهر مارس كالعادة . حيث  كانت الدولة الرومانية تستخدم تقويًما يتألف من عشرة في التقويم الر 2و 1ولوال اضافة الشهرين 

 أشهر.

 عيد  رأس السنة عيد روماني وليس عيداً مسيحياً 

أسسه  مؤسسه  تاريخه  التقويم  ت 

يوم(. فقد إعتبر الرومان أن الشتاء فترة  304شهور ) 10من  

ال تحتوي على شهور  

 1000 أسطورة

 ق.م

الروماني 

 البدائي

1 

شهراً قمريا  بإ اضافة الشهور يناير وفبراير ليصبح  12  

. يوم( 354التقويم مساويا للسنة القمرية )

رومولوس خليفة 

الملك نوما 

 بومبيليوس 

 1 الروماني القديم ق.م 700

يوًما بالتبادل،  31أو  30شهًرا مكونة من  12قسم السنة إلى 

يوماً كل أربع  30يوًما. ويصبح  29 عدا فبراير ـ شباط

سنوات. وقد نقل بداية السنة من أول مارس إلى األول من 

يناير. 

 2 اليولياني ق.م 46 يوليوس قيصر

، 97حتى  100تقليل عدد السنوات الكبيسة في أربع قرون من 

4من بين  3بجعل  سنوات، بسيطة بدالً من كبيسة.  

 البابا

13جريجوريس   

جوريالجري  1582م   3 
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% من طول السنة. كان الدافع لالصالح هو تقديم موعد االحتفال بعيد الفصح إلى 0.002حيث تم تصحيح  1582كان تصحيح التقويم اليولياني عام 

اثوليكية أن هذه . ألن االحتفال بعيد الفصح مرتبط باالعتدال الربيعي، فقد اعتبرت الكنيسة الك325الوقت الذي اتفق عليه مجمع نيقية األول عام 

ان االنحراف الثابت في تاريخ عيد الفصح غير مرغوب فيه. اعتمد االصالح في البداية من قبل البلدان الكاثوليكية في أوروپا. استمرت البلد

الئمته للتجارة الدولية. الپروتستانتية وواألرثوذكسية الشرقية في استخدام التقويم اليولياني التقليدي واعتمدت االصالح الگريگوري بعد فترة، لم

 .1923آخر البلدان األوروپية التي اعتمدت االصالح هي اليونان، عام 

يناير في معظم بلدان أوروبا الغربية يوم بداية السنة الجديدة الرسمية، وذلك حتى قبل االنتقال إلى التقويم  1خالل القرن السادس عشر أعلن عن 

، 1700سبتمبر، بإتباع هذا التاريخ بموجب أمر مباشر من بطرس األكبر في سنة  1تحتفل في بداية السنة في الغريغوري. وبدأت روسيا، التي كانت 

سنة قبل اعتماد التقويم الغريغوري رسمياً. يطلق على هذه الليلة في بعض البلدان خصوًصا في أوروبا الوسطى اسم ليلة القديس  218وذلك 

يناير يوم عيد وذكرى مخصصة إلى مريم العذراء وهو يوم مقدس في معظم البلدان ذات  1الكاثوليكية تعتبر  سلفستر، يذكر أّن الكنيسة الرومانية

ًضا الغالبية المسيحية، مما يتطلب من جميع الكاثوليك حضور الصلوات الدينية في ذلك اليوم. ويجوز حضور قداس عشية رأس السنة وفيه يحيي أي

 تالي أصبح من المعتاد حضور قداس مساء يوم رأس السنة الميالدية الجديدة.ذكرى البابا سلفستر األول، وبال

يناير، يوم ذكرى ختان يسوع )يسبقه  1مالحظة :ويعتبر العالم القديم المسيحي )منها عدد من الدول الكاثوليكية في أمريكا الالتينية حتى اآلن(، يوم 

سيحيون األوروبيون به بقدوم العام الجديد، يتبادلون هدايا عيد الميالد ألن يوم رأس السنة يقع في يوم عيد الميالد(. وفي التاريخ الذي يحتفل فيه الم

ق غضون اثني عشر يوًما من موسم عيد الميالد في التقويم الليتورجي المسيحي الغربي؛ وتعود أصول عادة تبادل هدايا عيد الميالد في السيا

 ا بتقديم الهدايا للطفل يسوع.المسيحي إلى المجوس الثالثة الذي قامو

 

 

 اليهود : عيد الفصح اليهودي     

نيسان( ألن الفصح اليهودي يؤرخ لذكرى  14و  13ال عالقة لعيد الفصح المسيحي بعيد الفصح اليهودي الذي يصادف في الوقت نفسه تقريباً )

العفو أو الضربة وتختلف تفسيرات كلّ منها فالعبور هو عبورهم  خروج بني إسرائيل من مصر فهو عيد الخروج ، فالفصح هنا يعني العبور وربما

البحر األحمر والعفو هو غفران خطاياهم بسبب هذا العبور والضربة هي ضربة الرب للمصريين وخصوصاً الضربة العاشرة التي سمحت للعبريين 

لهذا العيد كانت في أرض كنعان حيث التضحية تتم ببواكير قطعانهم بالخروج. وهذه كلها تأويالت توراتية لتبرير الطقس ونرى أن البدايات األولى 

 من األغنام وطالع موسم الشعير بصورة خبز فطير. ثم جعله اليهود مناسبة لذكرى الخروج من مصر.
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 المسيحيون: عيد الفصح

وهو عيد احتفالي سنوي لدى المسيحيين في ذكرى قيامة المسيح. ُيهّيأ له 

بوع المقدس )أسبوع اآلالم(. قضت التقاليد المتبعة في القرن بالصيام واألس

الرابع بأن ُيحتفل بهذا العيد يوم األحد الذي يلي الليلة الرابعة عشر من الشهر 

  القمري الذي يبدأ في الحادي والعشرين من آذار أو األيام التي تلي هذا التاريخ

ور السيد المسيح بين والفصح تعني عند المسيحيين البعث أو القيامة أو ظه

األموات حياً ليرتفع إلى السماوات. أي أنه اليوم الثالث بعد صلب المسيح وآالمه 

آذار بحوالي 21، وكأنه يصادف عند نهاية عيد األكيتو البابلي إالّ أنه يبتعد عن 

ثالثة أسابيع ولكنه مرهون بهذا التاريخ أيضاً. ويحتفل المسيحيون بعد الصيام 

يدوم أربعين يوماً ، ويبدأ بعضهم االحتفال بهذا العيد في الجمعة  الكبير الذي

نيسان بموت السيد المسيح ثم يحتفلون في األحد التالي أي بعد  14األولى بعد 

 .(Easterثالثة أيام بقيامة المسيح. ويسمى أيضاً هذا العيد بعيد إيسنز )

 

 

 

 

 

 

 .أعياد إسالمية شعبية ربيعية6

 م الخضر ، فرحة الزهرة ، الكسلة.دورة السنة ، يو

حيث يراقب الناس رأس السنة الهجرية في .عيد )دورة السنة( 1

آذار ، ولذلك يقول  21محرم وما يقبله من توقيت األبراج الذي يبدأ من  1

الناس دارت السنة على الثور ، أو على األسد ، أو على الحوت وغيرها .. 

د والحوت التي قد تصادف مع بداية وهم يتحدثون عن أبراج الثور واألس

السنة الهجرية وبهذه الطريقة فهم يربطون التقويمين الهجري والميالدي 

بلغة األبراج وقد يقيمون عليها التنبؤات وما يرافق ذلك مع احتفاالت في 

 رأس السنة الهجرية أساساً.

وتمارس طقوس دورة السنة في جنوب العراق بوضع أطعمة الرز المطبوخ 

للبن واآلس والسمسم والسكر والحناء والخس تحت سلّة تجتمع العائلة وا

حولها وتنتظر هدوء الجو ثم يرحل العام الماضي ويحلّ العام الجديد فتضاء 

الشموع ويخرج الناس في اليوم التالي إلى البساتين عصراً للنـزهة 

 ويتناولون األطعمة ويفرحون.
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آذار بعيد خضر الياس حيث  21في حيث يحتفل الناس .عيد الخضر :  2

يوقدون الشموع على الصواني ويضعون معها الحناء وأغصان اآلس الخضراء 

ويطلقونها في النهر ليالً فيتألأل النهر بأضواء الشموع ، وكان يرافق هذا العيد 

احتفاالت مفرحة وتمنيات بالمستقبل. ومعروف أن شخصية الخضر تقابل أسطورياً 

ابلي الذي يشير إلى اخضرار النبات وازدهاره وتشير أيضاً إلى شخصية تموز الب

 شخصية أوتونابشتم وهو الرجل الخالد الوحيد في تراث وادي الرافدين.

ويشير موقع مقام خضر الياس في بغداد على دجلة )مقابل وزارة الدفاع سابقاً( إلى 

ن هذا المكان مكان احتفاالت الناس بعيد الخضر ، ومن الُصدف الغريبة أن يكو

مشيراً إلى مكان بابلي قديم يسمى )بغدادو( الذي يعني بستان العاشق أو مربط الغنم 

 ، الذي هو اسم ومكان بغداد الحالية ، وقد ورد باللغة األكدية والكتابة المسمارية. 

 

 

 

إلمام الحسن أو أنها ابتسمت حين عرفت ويشير هذا العيد بروايات مختلفة إلى فرح فاطمة الزهراء أما بوالدة ا.عيد فرحة الزهرة : 3

عة حيث موعد وفاتها بمالقاة رّبها أو أنها فرحت بموت عمر بن سعد أو )عمير( عند العامة. ويصادف هذا اليوم ميالد بعض األئمة واألولياء الشي

 يحتفل بهم وبهذه المناسبات.
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 عيد الكسلة ) هالي ( في سلمان باك

في المحافظات العراقية عيداً احتفالياً يسمى الهالي أو الكسلة ويحتفل أهل بغداد بزيارة منطقة سلمان باك وطاق كسرى  آذار يمارس الناس 21في 

ينصبون جرداغ ويشارك مطربون اشهرهم ابو المربعات فاضل رشيد وعكله والمطرب حمدان الساحر. ولميعه توفيق..وكان اهل باب 

كسله...وخاصة بعد انتهاء العيدين..وايام الربيع..اما الشباب يذهبون بالبيسكالت والماطورات.. وراهنون على الشيخ..اسطوات سلمان باك الدارة ال

م الصعود لقمة طاق كسرى. وحتى تأتي الشمس الى قرب الغروب حيث يتم رزم المواد والتهيؤ للعوده الى البيوت بعد يوم حافل من الترفيه  وه

 مره خساره (.يرددون )ال ما يزور السلمان ع

 ونرى أن هذا العيد له بعد ديني بعيد يذكر بالنوروز وبسلمان الفارسي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوم الشعر في العالم

آذار ليكون )اليوم  21ومن الصدف الغريبة أن يتم اختيار يوم 

األرض وتقام خالل  العالمي للشعر( وليحتفل به كل شعراء

االحتفاالت مهرجانات وحفالت الشعر ، وكأن نبض الروح 

والخصب في هذا اليوم استعاد ذاكرته القديمة عبر الشعر 

الذي كان حضوره طاغياً في ذلك اليوم منذ قصائد الحب 

والغزل بين دموزي وإنانا في سومر وجميع شعوب العالم 

ة للشعر والخصب  والتي يستعيدها عيد الشعر كنماذج بدئي

 والحب والجمال .

أول شاعرة في التاريخ وهي الشاعرة إنخيدوأّنا ابنه سرجون 

  .قبل الميالد( 2300األكدي )حوالي 

 

 كل عام وانتم بخير وربيع 

 شكرا لكم وإلنصاتكم وحفاوتكم  
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