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٤/١

موسيقى: أغاني المي��د
شخصيات: صبي وبنتان

المشهد ا��ّول:
(موسيقى مي��دية فرحة)

يدخل الوالدان سارة وأمير يغنيان أغاني المي��د مع الموسيقى ويحملون شجرة المي��د والّزينة (مشغو��ن
 جدًا بالمي��د)، ويبدآن بتزيين الّشجرة.

(عند الك��م نخّفف صوت الموسيقى)

أمير: أتعرفين يا سارة، إن أجمل عيد لدي هو عيد المي��د.
سارة: آه أنت تحّبه ��نك تأخذ فيه عطلة طويلة من المدرسة، وأنت �� تحب أن تدرس هههه.

أمير: (يغضب من ك��مها) ك�� ليس فقط من أجل العطلة، من المؤكد أن العطلة جميلة لكن عيد المي��د… هو
… عيد الهدايا (يقولها بإنفعال).

سارة: (فرحة ومتحمسة) وليس هذا فقط  إن العالم كله زينة، الطرقات والشجر وأغاني العيد (يغنون
 سويًا) "ليلة عيد ليلة عيد، الليلة ليلة عيد… صوت و��د تياب جداد و بكرا الحب جديييييد (أمير ينهي

 بصوٍت قوي ومضحك أوبرالي) 

شجرة مي��د، زينة، كرات ملونةالمواد المطلوبة

الهدف تذكير الولد عن المعنى الحقيقي للعيد

٤ دقائقالمّدة

التطبيقيالتحليليالمتعاوننمط التعّلم

!
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٤/٢

مسرحيةعيد الحب

تنزعج سارة وتضربه على رأسه بكرة زينة ليسكت
أمير: (يسكت أمير وهو مصدوم) اااخ

سارة: ا��ن من المهم أن نرّكز على التزيين حتى نصَنع شجرة ليس لها مثيل.
أمير: نعم ليس لها مثيل، سوف نجعلها أجمل من شجرة حنان.

سارة: يا حرام!!  إن شجرة حنان ضعيفة و�� يوجد فيها الكثير من الزينة لكن شجرتنا يوجد فيها الكثير من 
ا��لوان.

أمير: (يبدأ ا��وبرا) ألواـــــــــــــــن.
سارة: تضربه مرة ثانية بالكرة.

أمير: أخـــــــــــــخ.
سارة: إنني ُأفك�ر بما يمكن أن تكون الهدية التي سيحضرها لي بابا نويل هذه السنة.

أمير: من المؤكد أن يكون شيء صغير كما في العام الماضي. هل تذكرين كيف بدأت بالبكاء و تسألتي لماذا 
لم يحضر لِك قصر الملك والملكة.

سارة: هل من المعقول أن تكون الهدية كبيرة هذه السنة؟؟
أمير: �� نعلم لكنني متأكد من أن هديتي سوف تكون هي ا��كبر هــــــه هـــا هـــا هــــــــــــــا.

سارة: (تغضب وتضربه  بالكرة)
أمير:أخـــــــــــــــــــــــخ.

سارة: وأنا أيضًا سوف تكون هديتي جميلة وكبيرة (تقولها بعصبية).
أمير: حسنًا سارة �� تحزني.

المشهد الثاني:
(ترتفع الموسيقى المي��دية الهادئة، ويقف كل من سارة وأمير بحالة تجّمد ثم يدخل رجل عجوز عليه كتابة 

"محتاج", يقف أمام سارة وأمير)

يطلب الرجل المساعدة من سارة وأمير.
سارة وأمير �� ينظران إليه ويكم��ن. تقف سارة على قدم العجوز وتضع النجمًة، ثم يذهب العجوز. 

سارة: وهكذا قد كملت الشجرة.
أمير: شجرةةة (بطريقٍة أوبيرالية)
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٤/٣

مسرحيةعيد الحب

سارة: (تنظر إليه بقوة)
أمير: ههه من الجيد انه لم يبقى معك و�� أي كرة.

سارة: (غاضبة) في ا��صل أنت لم تساعدني بشيء.
أمير: نعم ساعدتك.

سارة: أبدًا.
أمير: في الحقيقة، هذه الشجرة لي وأنا قد سمحت لك بتزيينها.

(يرتفع صوت الموسيقى)

سارة: والزينة لي أنا
أمير: انظري سارة، إنني، وا��ن، أريد أن تعطيني شجرة العيد. لم أعد أريد تزيينها معك. أريد أن أضعها في

 غرفتي.
سارة: (غاضبة) حسنًا خذها، فسوف يجلب لي أبي شجرة أكبر من هذه بكثير.

أمير: (ينتزع الزينة وهو غاضب)

المشهد الثالث:
(موسيقى هادئة)

(تدخل حنان)
سارة: (تنكز أمير وتهمس له) أمير أمير، لقد أتت حنان.

سارة: مرحبًا أمير ماذا تفعل؟
أمير: (إبتسامة عريضة) إنني ُأنزل الزينة.

حنان: كأنني رأيتك غاضب، هل حدث أمٌر ما؟
سارة: ��اااااااا إننا فرحان جدًا بالعيد والشجرة والهدايا والزينة وا��لعاب.

أمير: العــــــــــــاب (بطريقة أوبيرالية)
سارة: (تدوس على رجله) إن شجرتنا كبيرة وزينتها جميلة جدًا وأعتقد أنها أجمل بكثير من شجرتِك.

حنان: نعم ربما. ولكن، العيد ليس فقط في الزينة والهدايا وا��لعاب.
سارة: بالطبع ��، أيضًا في أكل الدجاج والسمك.

(أمير يقّلد الدجاجة والسمكة)
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٤/٤

مسرحيةعيد الحب

حنان: (تضحك) لكن الكتاب المقدس يقول انه في هذا العيد "تجدون طف��ً مقمطًا مضجعًا في مذود
 (لوقا ٢: ١٢)". تواضع اهلل� من أجلنا ونزل ليخلصنا ويعلمنا أن نحب ومن أجل أن يسامحنا على

 أخطائنا التي نفعلها ونحن يجب أن نكون مثل يسوع متواضعين وأن نعطي مكانًا هلل� في قلبنا.
أمير: صحيح. إن معنى العيد هو حب يسوع لنا.

سارة: نعم. ان نساعد غيرنا و نحب نكون متواضعين.
حنان: هذا هو عيد مي��د يسوع.

(موسيقى راقصة )


