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Bolludagur  - يوم الكعك  

أسابيع من عيد الفصح.  7في أيسلندا، تقام هذه المناسبة يوم اإلثنين قبل  

حتفل بهذا اليوم بتناول الكثير من الكعك المحشو بالمربى والكريمة ي  

والمزين بالشوكوالتة أو التثليج. من العادات القديمة في هذا اليوم يحصل 

خشبية مزخرفة بالورق يستخدمونها في صي األطفال أو يصنعوا ع  

والَّ والَّ، ب  والَّ، ب  الصباح لوغز الوالدين ويطلبون الكعك بالصراخ " ب  

." 

عام ولكنه يأتي من الدول اإلسكندنافية ويسمى  100بدأ هذا التقليد في أيسلندا مند حوالي 

(fastelavn.) 

 

Sprengidagur  - يوم اإلنفجار 

سبب تسمية هذا اليوم هو أن العديد من األيسلنديين يصنعون الحساء من اللحوم  

المملحة والعدس ويأكلون حتى "ينفجرون" وال يمكنهم تناول المزيد. مكونات 

ات التي يرغب الناس الجزر والخضرو ،البنجر،الحساء األخرى هي البطاطس

خير من الصوم الكبير، الذي سبب آخر لهذا اليوم هو أنه اليوم األفي استخدامها. 

يستمر من أربعاء الرماد حتى عيد الفصح في التقليد الكاثوليكي القديم. يطلق 

(. بالنسبة لمعظم mardi grasعلى هذا اليوم عموًما "الثالثاء السمين" )

 األيسلنديين ال يتعلق هذا اليوم بالدين.

 

Öskudagur  - أربعاء الرماد       

                  

يرتدي األطفال أقنعة في المدرسة ) ولكن العديد من المدارس تمنح   ،ألول من الصوم الكبيرااليوم  

غنون في المتاجر والشركات للحصول على عطلة في هذا اليوم( ثم يتجولون في مجموعات وي  

 الحلوى أو هدية صغيرة. في بعض األماكن يتم إخراج "قطة" من البرميل وبعد ذلك يتم تعليق

زين يتناوب األطفال على ضربه حتى ينهار. عادة يكون البرميل مليئا بالحلويات ويصبح برميل م  

 آخر شخص يتمكن من فتحه  ملك البرميل.

يأتي اسم اليوم من التقليد القديم المتمثل في نشر الرماد على 

رؤوس رواد الكنيسة. كان من المعتاد تلطيخ جبين رواد الكنيسة 

ادات التي اختفت اآلن إلى حد كبير أن يهيأ األطفال أكياسا مملوئة بالرماد بالرماد. من الع

من أجل تعليق أكبر عدد منها على ظهور األشخاص دون أن يالحضون ذلك. في البداية 

كانت األكياس مملوئة بالحجارة الصغيرة أو الرماد. هذه عادة غير موجودة في بلدان 

 أخرى ومن غير المعروف من أين أتت.

 

 

 

 

 

.  
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Þorri  - شهر من التقويم األيسلندي القديم إسم 

ي الشهر الرابع من الشتاء في التقويم االسكندنافي القديم ويبدأ دائما يوم  ثُر ِّ

. في هذا اليوم من المعتاد أن يوم المزارعيناير( ويسمى  25 – 19الجمعة )

أيضا يوم  مهرجان تهدي النساء رجالهن األزهار أو الهدايا أخرى. ويعتبر 

يجتمع فيه الناس ويأكلون الطعام اآليسلندي التقليدي مثل اللحم المقدد والمملح 

واللحم الحامض وسمك القرش الحامض واألسماك المجففة وغير ذلك من أكل 

 الناس في األيام الخوالي.

 

 

Góa -   إسم شهر أيسلندي قديم 

ا الشهر الموالي لشهر  ا،يسمى ( þorra)ثُورَّ فبراير(.  24- 18يبدأ يوم األحد في األسبوع الثامن عشر من الشتاء ) ُغوَّ

تقديم الزهور أو الهدايا  . على مدار الخمسين سنة الماضية اعتاد الرجاليوم المرأةأول يوٍم منه يسمى 

 .لزوجاتهم في يوم المرأة

ا يأمل اآليسلنديون بطقس أفضل م ا وشهر غ وَّ   ع اقتراب حلول فصل الربيع.عندما ينتهي شهر ث ورَّ

 

Sumardagurinn fyrsti - أول يوم في الصيف 

 

نظرا ألن اآليسلنديين متفائلون بشكل عام، يتم اإلحتفال بأول أيام الصيف والذي 

أبريل، حيث يكون الطقس البارد وحتى تساقط الثلج.  23 – 21يكون دائما حوالي 

لكن أحيانا يكون الطقس مشمس ودرجة الحرارة فوق التجمد. يكون أول أيام 

 الصيف دائما يوم الخميس وهو يوم عطلة في المدارس ومعظم الشركات.

 

 

17. júní – þjóðhátíðardagur Íslendinga العيد الوطني اآليسلندي 

يونيو من كل عام، وهو عيد ميالد  17اإلحتفال  باليوم الوطني اآليسلندي في يتم 

جون سيغوردسون، الذي حارب من أجل استقالل اآليسلنديين في القرن التاسع 

أصبحت أيسلندا جمهورية مستقلة ومنذ ذلك الحين  1944يونيو  17عشر. في 

 أصبح هذا اليوم عيد وطني رسمي ويوم عطلة عامة.

 




