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الشارع موكب  

نهاية شهر مايس  مهرجان النرجس والذي يعد بدوره  (آوسى الند ـ سالزكامركوت) اقيم في منتجع

في اكبر احتفالية للورود في النمسا  ومركز الثقل في هذا المهرجان يستند على احتفالية المواكب 

الشارع وكذلك القوارب في البحيرة وتحمل العدد الكبير من االعمال الجميلة والهياكل المزينة بآالف 

 .النرجسات وحيث عبق النرجس يفوح من جبال االقليم 



 

 البحيرة في المهرجان موكب

الزي الشعبي )عبر تاريخه الطويل واالحتفالية كانت تحت شعار 35اقيم مهرجان النرجس السنوي رقم 

ي سكان االقليم االزياء الشعبية النمساوية وهي فرصة الحياء ازيائهم ،ويرتد(والرقص والموسيقى

 .ية والرقصات برفقة النرجسالشعبية وكذلك تصدح الموسيقى الشعب

 

 الضفدعة الملكة



كل وكما في المهرجانات ياآالف شخص متطوع في تزيين االجساد واله 5اكثر من  لقد شارك

وكذلك هيكل  االعمال فاز عمل هيكل اآليل المنصرمة تم التركيز على الحيوانات ولهذا في مسابقة اجمل

  .ألف نرجسة في تزيين اآليل  022الضفدعة الملكة وقد استخدمت اكثر من 

 

 اآليل

 ين النرجسات فييمال (اوسى الند)النرجس في الربيع يكتسي جبال النمسا ويستخدم سكان منتجع 

 0200حضر هذا العام .م مهرجانهم  السنوي  ولذلك غدا لهم المهرجان جزء من عادات وتقاليد االقلي

مليون  0ألف زائر من النمسا واوربا للتمتع بالنرجس واحتفاليته وتم صرف اكثر من  03اكثر من 

يحضر المهرجان نخبة كبيرة من السياسيين والفنانين واما الرئيس النمساوي .يورو على المهرجان

 .لمهرجانهاينز فيشر فقد كان حاضرا بقوة في العام الماضي بين الناس في ا

ومنذ ذلك  0692مهرجان النرجس،مهرجان التقاليد وقد سبق ان اقيم اول مهرجان في تاريخه عام 

والذي يشبه كثيرا مواكب مهرجان الربيع في  (بادآوسى)الحين يكون مهرجان المواكب في شارع 

 صوب (بادآوسى)موكب النمسا من النرجس والموكب يسير من هو الموصل ايام زمان ولكن الفرق 

مهرجان النرجس له شبيه في هولندا ويسمى بمهرجان داليا نسبة الى (.كروندل سى)او  (آلت آوسى)

 .زهرة الداليا



 

 0200 لعام النرجس ملكة

اخبار المهرجان ونشاطاته تمأل صفحات الصحف والمجالت النمساوية واالوربية ،وفي هذا المهرجان 

نرجس في احتفالية كبيرة ويتم انتخاب الملكة من قبل الجمهور وهيئة التحكيم  من يتم اختيار ملكة ال

ات جميالت تتقلدن خشبة المسرح واختيار اجملهن وكذلك يختار الجمهور واللجنة فاتن 02بين 

 .وصيفتين للملكة وبعدها تتوج الملكة بتاج من النرجس وتظل الملكة لعام واحد فقط

الحفالت والكونسيرتات الغنائية وحفالت الرقص الشعبي بالمالبس الشعبية  على هامش المهرجان تقام

واما الرياضة فهي ليست بعيدة عن المهرجان فجبال النمسا .واقيم ايضا معرضا لالعمال اليدوية الفنية 

 022يشارك  ثون كبير ضمن نشاطات المهرجان ووالطرق الجبلية الرومانسية تغدو هدفاً لمارا

كيلومترا  0ابقة في ماراثون كبير ورومانسي ،للماراثون دورتان واحدة تقدر ب متسابق ومتس

 .كيلومترا  03واالخرى ب 

مهرجان النرجس في النمسا احتفالية كبيرة تضم الى احتفاليات الجمال والطبيعة والرومانسية والفن 

بي والغناء الحي والرياضة النه مزيج من العادات والتقاليد والطبيعة والبحيرات الساحرة والرقص الشع

ومنظر الزوار وهم على شواطئ البحيرة ورحلة التمتع بموكب القوارب في البحيرة يمنح المكان اكثر 

جمالية ورحلة انسجام مع الذات والطبيعة وحين تمر المواكب من امامهم حيث االصوات تصدح وتعلو 

الشعب يريد ) مزقت حنجرته وهو يردداي دمتم وعشتم وانا اتذكر الشرق والشعب ت (برافو..برافو)

 !!!!.اسقاط النظام

 


