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ال نضع  أحدهم سألنً ٌوما لم أنحتى كوردستان تعتبر موطن النرجس والمحب لعشاقه ، أنبالرغم من 

صورة النرجس وسط شمس كوردستان وعلى بٌرق الوطن،ناهٌك عن الشعراء الذٌن ال تخلوا نصوصهم 

ضمن فرقة دهوك فما  (عبد المسٌحنجاة )النرجس والتً غنتها المطربة  أغنٌة أما .مفردة النرجسمن 

سنوٌا بمهرجان كبٌر فً بحٌرة اوسالند ـ سالزكامر  النمسا تحتفل.!! الشعب،ولكن أذهانخالدة فً  زالت

 .من الزمنقطن فٌها منذ عقدٌن وٌة وعاصمتها مدٌنة غراتس التً أفً مقاطعة شتاٌامارك النمسا

فً أجواء ممطرة بٌن الحٌن واآلخر وسٌئة أحٌانا فً منطقة المهرجان، استقبلت بحٌرة اوسالند أكثر من 

مارس ولكن األٌدي  22وبالرغم من أن الربٌع هنا ٌبدأ فً .  52ألف زائر فً المهرجان رقم  25

مل لٌل نهار لإلعداد لهذا العاملة الكثٌرة تقوم بقطف  مئات اآلالف من  أزهار النرجس و ٌجري الع

وهذه المرة .  كان الحضور الكثٌف هذا العام لٌس من داخل النمسا بل من خارجها أٌضا. المهرجان

حضر عدد كبٌر من القنوات الفضائٌة العالمٌة ووسائل اإلعالم ،حتى أن قناة صٌنٌة عملت تحقٌقات 

فكل مقاطعة فً النمسا مشهورة  بطابع . احكثٌرة حول طبٌعة النمسا فً منطقة البحٌرة وذلك لجذب السٌ

أما شتاٌامارك فهً مشهورة بمهرجان النرجس ومهرجان أفالم الجبال العالمً ومعارض مدٌنة . معٌن

والملفت للنظر فً هذا المهرجان هو الحضور البارز للسٌاسٌٌن النمساوٌٌن مع عائالتهم . لٌوبٌن

نز فٌشر فقد كان وسط الشعب وابتسامته ال تفارقه  وركب أما الرئٌس النمساوي ها. وبأزٌائهم الشعبٌة

 .عربة ومعه زوجته وبأزٌائهم الشعبٌة

 



 

ومن . حزٌران فعالٌات كثٌفة 5ولغاٌة  2جان والذي استغرق من فً منطقة البحٌرة وضمن هذا المهر

 .  اختٌار ملكة النرجس ضمنها

 



ومن . للنرجس أمٌرتٌنكذلك تم اختٌار ٌعاً ،رب 22البالغة من العمر ختٌرت هذا العام كرٌستٌنا شولتز ا

عاما وتتوقف الشروط من قبل لجنة التحكٌم  25ـ  21ٌكون عمرها ما بٌن  أن شروط اختٌار الملكة 

ابتسامتها وكذلك مدى معرفة الملكة بمنطقة اوسالند وطبٌعة جبالها  إشعاععلى مدى جمالها وقوة 

وكذلك تضمنت فقرات المهرجان الماراتون بٌن جبال  .مرشحة 04وٌتم اختٌارها ضمن  . وبحٌرتها

هذا السباق ٌعد بانوراما حقٌقٌة للتمتع بطبٌعة النمسا . وطبٌعة البحٌرة وعلى شواطئها الخٌالٌة الجمال

 21كٌلومترات أو دورتٌن  1وعلى المشاركٌن االختٌار ما بٌن دورة واحدة وٌبلغ مسافتها . الخالبة

  .كٌلومترا

 هٌاكلفجهات عدٌدة تعد  .ركة فً هذا المهرجاناألعمال المشارائعة وهو موكب نهري لكل  أخرىفقرة 

 . وتماثٌل من النرجس

 

الزي  أتقنفهناك من  األفكاروقد اختلفت  .ذكرنً بمهرجان الربٌع فً الموصل فً السبعٌنٌاتمما 

بعد ورسم خذ طرٌقا أوهناك من ات. النمساوي والبنطلون النمساوي الجلدي القصٌر على شكل تمثال

  .من النرجس والوطب األصلٌٌنالهنود 

 



  .لألطفالالكارتون  أفالممن  لحٌوانات المستوحاةوكذلك تماثٌل ا

 

 



وراحت المواكب تسٌر وسط . أٌضا األطفالمن من الزوار  األكبرن النسبة كبٌر بالطفولة ألواالهتمام 

فً هذا المهرجان ارتبطت . عٌد وطنً حقٌقًوكأنه على جانبً الطرٌق المصطفٌن الزوار  المدٌنة بٌن

وكذلك مساء تقام حفالت فً المدٌنة على هامش  .األطفالالطبٌعة بالسٌاسة والفن والشعب ورقصات 

 .المهرجان

 

 



لقد تمت إقامة هذا المهرجان برعاٌة جهات كثٌرة وعلى سبٌل المثال جرٌدة كالٌنً تساٌتونغ،أخبار 

ٌون فً مقاطعة شتاٌامارك،صحٌفة منطقة فٌننا،حكومة إقلٌم شتاٌامارك و النمسا العلٌا،اإلذاعة والتلفز

حتى محالت األحذٌة ومعامل البٌرة مولت إقامة المهرجان كً تكتب اسماؤهم فً قائمة الممولٌن 

 .وإلبراز اهتمامهم بالطبٌعة

المشهورة من ملٌون نرجسة من مروج وجبال منطقة بحٌرة اوسالند  أكثرفً هذا المهرجان تم قطف 

العالمً علٌها بهذه  اإلعالمفً تارٌخ المهرجان ٌتوافد  األولىوهذه المرة  .بالنرجس فً شتاٌامارك

  .كبرأشبه بالخٌال جمالٌة أولذلك اكتست جبال البحٌرة والتً  .الكثافة وحتى السٌاسٌٌن

وب والصداقة للنمساوٌٌن بصورة عامة مهرجان الربٌع والحب ونقاهة القل مهرجان النرجس ٌعتبر

فً العراق وكوردستان بحاجة  بأننا أتصورلذلك . والحٌاة المشتركة والتساوي بٌن المواطنٌن والعدالة

وكلما كتبت حول مهرجان النرجس تحضرنً قصٌدة الشاعر الكوردي  .من مهرجان نرجس أكثر إلى

  :الكبٌر بدر خان السندي حٌن قال

 حلمت سيأتي يوم

 يسميه أبنائي عالمنا

 لم النرجسعا

 ومفردات لغتنا ستكون من النرجس

 وحتى صالتنا سنؤديها 

 .على بسط من النرجس

من عقدٌن وشكرا  ألكثروالحرٌة  األمانمنحتنً  ألنهاشكرا للسندي على قصٌدته الخالدة وشكرا للنمسا 
 .كوردستان األمٌذكرنً بوطن  ألنهللنرجس 

 

 


