
 جائزة الموسيقى الكبرى للشباب 

 في غراتس النمساوية

 بدل رفو 

 غراتس\النمسا

ن كأس العالم لكرة القدم ٌعتبر الشاغل الرئٌسً لمحبً وعشاق هذه ولكن تظل النمسا والموسٌقى توأمٌ

 .ن رحم الفن واالبداع واالنسانٌة م

حدٌث غٌر الموسٌقى وال .  سٌقٌةساوٌة بالفرق الموففً هذه االٌام امتألت شوارع مدٌنة غراتس النم

فً كل ركن وزاوٌة وساحة تتناثر .االٌام فً النمسا ومدٌنة غراتس  والكونسٌرتات الموسٌقٌة فً هذه

من  وفدت  (كورال)فرقة موسٌقٌة  021كثر من الحسناوات القادمات من العالم  فأالموسٌقى وضحكات 

 .مهرجانضمن برنامج ال موسٌقٌا  عرضا   201دولة لتعرض  01

النمساوٌة من قامته النمسا فً مدٌنة غراتس الكبرى للموسٌقى للشباب العالمً الذي أنه سباق الجائزة إ

وكان هذا نشٌد السباق ( وبمدٌنة القل)افتتح المهرجان بنشٌد مدنٌة غراتس وهو .تموز  01ولغاٌة  01

فً قاعة  وكان االفتتاح   .جوب الصحراء المغربٌةوقتها أ حٌث كنت 2112قٌم عام االول الذي أ

  .1\01شتٌفانً  ٌوم 

ل الشرق وسحره على العالم وفً حدٌث لمحافظ غراتس السابق الفرٌد شتٌنكل والذي سبق ان تحدثنا حو

وانه تارٌخ رائع  لمدٌنة دولة   39من   الف مغن (21)، 2112استضافت  عام  ن المدٌنةبأ 4 وقال

السباق العالمً فً غراتس ٌجذب ن اقامة هذا المهرجان وإ و. قلٌم شتاٌامارك بهذا السباقغراتس وإ

بالشباب من  ٌام المدٌنة ملٌئةوهذه األ. هذه المدٌنة  كمدٌنة سٌاحٌة وثقافٌة وفنٌة وتارٌخٌة إلىنظار األ

 .نحاء العالم كل أ

الحً )عصرا باستعراض احتفالً فً شارع األسٌاد ،فً مركز المدٌنة  01افتتح المهرجان الساعة 

 .اللقاء التحٌة على الجمهور الكبٌر فً الساحة الرئٌسٌة فً المدٌنة (القدٌم



 

 للضٌوف ٌتحدث ناكل غراتس محافظ

سباق 4 ن تحدث حول هذه التظاهرة الموسٌقٌة قائالغراتس السٌد سٌغفرٌد ناكل سبق وأ محافظ مدٌنة

لن تجعل غراتس فقط مدٌنة عالمٌة بل روحا  وعقال  للتمتع للذٌن الجائزة الكبرى الموسٌقٌة للشباب 

 .والفن والمدن القدٌمة األدبن ٌعشقو

 

 



ن ٌرتدي المالبس والبعض كا .وأغانٌهم أهازٌجهمتعالت  والدول والفرق المشاركة  أعالمرفرفت 

الغناء الجماعً  وبدأ. مرحبا بالفرق جمٌعاكلمة المحافظ  ألقى و .محافظة غراتس أمام الشعبٌة وتجمهروا

لم غاب  سألتها بهم،وكان بجنبً صدٌق عراقً وحٌن منذ صغري رفعت علمهم حب أحببتهموالهنود الذٌن 

مشغولون بالثورات وبادرنً بالسؤال ولم الغٌاب الكوردي فهززت راسً  إنهم فأجابنًالحضور العربً 

القادمٌن من الوطن  المسئولٌنهم فقط الستقبال  أوربافً  وأحزابناومجاوبا نفسً بان ممثلً حكومتنا 

 !!ا  وثقافٌا  ولٌس لربط الوطن بالعالم فنٌ

 

ت صاالت كثٌرة القامة هذا العرس االحتفالً فً المدٌنة ومنها ،حٌث االفتتاحٌة فً الهواء الطلق صخص

فً الساحة الرئٌسٌة،صالة المؤتمرات ـ مركز الفرق الموسٌقٌة وفٌه عرضت الكونسٌرتات  

وفٌها عرضت والسباق،صالة كنٌسة مارٌاـ جرت فٌها سباق الجوقات ،صالة كنٌسة مٌنورٌتن 

نة الكبرى ما صالة المدٌأ. ضت أٌضا فٌه الكونسٌرتات الكبٌرةالكونسٌرتات الضخمة ،اوفٌوم ـ عر

فناء دار المقاطعة وعلى الهواء الطلق كان نقطة التقاء اللقاءات والكونسٌرتات .فعرضت موسٌقى االفالم 



وجامعة كارل فرانسس فً اما فً مور بارك عرضت اٌضا الكونسٌرتات . الكبٌرة والغناء المشترك

 .لها بصمة فً هذا العرس الغنائً غراتس كان

 

 تقنٌة فنٌة هو لتسلٌط الضوء على الفرق التً أظهرت مستوى ذاسباق الجائزة الكبرى للموسٌقى للشباب 

تتها الفرصة بالمشاركة فً سباقات فً الغناء والموسٌقى وكذلك فرصة نادرة لتلك الفرق التً فا ممٌزة 

الى المهرجانات وٌضاف هذا الحدث  .ورباالحدث الكبٌر لهم فً قلب أفكانت مدٌنة غراتس  .عالمٌة

فالم الجبال والفلم النمساوي ومسرح الشوارع وخرٌف شتاٌامارك العالمٌة التً تقام فٌها ومنها مهرجان أ

 .م سنوٌاسً اٌام الموصل ومهرجان الربٌع الذي كان ٌقاوكب االحتفال االفتتاحً أٌقظ فً نفم...ووو

كل  غصت. ى موصل الحدباء والطفولة والشبابللت بً من بالد الغربة والموسٌقى إوهذه المواكب رح

( الشل و الشبك)والمالبس الشعبٌة للمشتركٌن وفقط كان ٌنقص المدٌنة ال احٌاء المدٌنة بالموسٌقى 

 .الكوردي 

 

وقد عاشت مراحل . 2119عاصمة للثقافة وقد كانت عاصمة اوربا الثقافٌة عام تعد مدٌنة غراتس 

وقد ضمت  .خً الثقافً فً عصر النهضةٌبداعٌة والثقافٌة وهً المركز التارزاهرة فً الساحة اإل

ما فن العمارة  أ. هر بالمطبخ اللذٌذ منذ القرون الوسطىتالمدٌنة الى قوائم مواقع التراث العالمً ،وتش

وفً عام تم تشٌٌد جزٌرة  .هذه المدٌنة الرائعة رٌة النمساوٌة  خٌر دلٌل على عراقةور االمبراطوفقص

الذي ٌقسم المدٌنة الى قسمٌن القدٌمة والجدٌدة  وكذلك تشٌٌد قصر اصطناعٌة فً وسط نهر مور العنٌف 

 .الفن على الطراز الحدٌث 



ء، صربٌا، استرالٌا،النمسا،روسٌا البٌضا)فرق عالمٌة كثٌرة شاركت فً هذا العرس الكبٌر ومنها

 لدانمارك،التشٌك،قبرص،كرواتٌا،مالٌزٌا،مقدومٌا،المانٌا،المجر،فرنسا،استونٌا،اروسٌا،رومانٌا،بولندا،

 .(،التبت،الهند،فنزوٌال،امرٌكا،السوٌد،اسبانٌا،الصٌن 

 

لفنٌة الشبابٌة من كل أنحاء والخبرات اوالطاقات  سٌات فرصة جمٌلة فً هذه المدٌنة للقاء هذه الجنإنها 

وبوسع الفرق الموسٌقٌة مشاهدة  .فكار واالختالط بباقً الجوقات الموسٌقٌةالعالم وتبادل اآلراء واأل

زٌاء والموسٌقى دت ساحة كبٌرة للغناء والرقص واألالعروض االخرى والتفسح فً مدٌنة غراتس التً غ

 .رٌخٌةواللحظات الحلوة تقبع فً كل زواٌا المدٌنة التا

نسمة  ولكن  ألف 212هذه المدٌنة التً ٌبلغ تعداد نفوسها  أبوابزائر  طرقوا  ألف 011من  أكثر

ن والمهرجان دل بأ.  هذا العرس الغنائً الكبٌر إنجاحكل الظروف والمسكن من اجل  تهٌأالمدٌنة 

 .دٌنةغراتس والموسٌقى توأمان برفقة السحر والجمال وال شئ غٌر الموسٌقى فً هذه الم



 

 



 

 الهندي الوفد مع وحدٌث الهند علم رافعا رفو بدل

 

 المهرجان فً رفو بدل



 

 الصور بعدسة الكاتب

 بدل رفو 4 من

 (مهرجان الموسٌقى العالمً) غراتس

badalravo@hotmail.com 

 

mailto:badalravo@hotmail.com

