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الكارنفال واحتفاالت التنكر
هيالو ،أالف  ..هذه هي الكلامت او املناداة التي نسمعها يف مناسبات التنكر
والتي تحصل غالبا يف شهر فربايرب\ شباط .يف هذا الوقت يحتفل الناس ويتنكرون
ويلبسون االزياء الغريبة وامللونة ويخرجون اىل الشوارع .يف بعض املدن يتواجد
مبى يسمى باملركبات التي متر يف منتصف املدينة وتكون محملة بالحلويات والناس
الراقصني والخ.

ما هو اصل احتفال التنكر

حتى لو ان هذا االحتفال اىت باالصل من تقاليد الكنيسة اال انه ليس احتفال
مسيحي .حفلة التنكر لها جذورها الخاصة من العادات الوثنية .ان مفاهيم „كرنفال“„ ،فاستناشت“ أو „كرنفال“
ولكن أيضا التقاليد األساسية ،تختلف من منطقة اىل اخرى.

كيف يتم االحتفال بالكرنفال؟

يتم االحتفال بالكرنفال يف روضات األطفال واملدارس .يتنكروا االطفال بازياء مختلفة
كزي االمريات ،القراصنة أو سوبرمان .البطل الشخيص الخاص بك يكون مبثابة املثال
االعىل وتستطيع أن تتنكر مبالبسه .إذا كان هذا االحتفال بالنسبة لألطفال هو مجرد
متويه وتسلية غري مؤذية يف األطفال ،فإنه ولألسف ليس كذلك للبالغني ففي اغلب
االحيان يؤدي اىل اعامل ال اخالقية يف الحانات والحفالت التي تتواجد هناك.

الكثري من االشخاص يعتقدون انه يحق لهم القيام بأعامل معينة التي ال يستطيعون
القيام بها باأليام العادية وامنا يف الكرنفال .كام أن عدم الكشف عن هويته من
خالل التنكر وكميات الكحول املستهلكة تساعدهم عىل فعل ما يريدون فيؤدي هذا يف اغلب االحيان اىل سلوك
غري أخالقي وبسبب هذا السلوك تتعرض الكثري من العالقات والزيجات لالنهيار .ان هذا السلوك يتناقض بوضوح
مع القيم واالخالق املسيحية.
يف بعض املناطق مثل راينالند أو سوابيان-أليامنيك ،هناك ميش يف الشوارع مع
مركبات التي تشارك بالكرنفال .ويسمح للجميع لرؤية هذه املجموعات من
جوانب الطريق .هنا ،أيضا ،ميكن أن يحدث السلوك املفرط الال أخالقي بسبب تأثري
الكحول .لكن يف كثري من األحيان يكون الكرنفال ببساطة احتفال صخب وميلء
بااللوان و تتغطى املدينة بأكملها من الحلويات وخاصة حلويات لألطفال.

كيف عليك أن تترصف خالل الكرنفال؟

التنكر يف الحضانات او رياض االطفال يكون عاد ًة أمر غري مؤذي ولطيف .وميكن
لألنسان أن يسمح ألطفاله باملشاركة دون تردد او االخذ بالحسبان اما يف الحفالت التي تحصل فاننا ننصح من
„دويتشالند بيجاليرت“ ان تكون حذر وال تتجاوز حدودك بحجة املجاملة أو االشرتاك كالباقي ،عىل سبيل املثال
رشب الكحول ،فليس عليك القيام بكثري من الرشب ملجرد أن باقي االشخاص يرشبون بكرثة.
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