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نس
ّ
رة الت

ُ
 )قّصة سمعتها من جّدي(ك

 عندما أنهى الطفل الّصغير الّروضة، سأله

تي تريد أن أحضرها لك؟ 
ّ
أبوه: ما الهدّية ال

فل: كرة تنس. ذهب األب
ّ
واشترى  ،أجاب الط

 كرة تنس.

ريُد أن 
ُ
عندما أنهى البستان، سأله أبوه: أ

 أحضر لك هدّية، اطلب ما تشاء؟

ب األب وأحضر كرة أجاب الولد: كرة تنس. ذه

 تنس.

عندما أنهى املدرسة االبتدائّية، سأله أبوه: 

ريُد أن أحضر لك هدّية، اطلب ما تشاء؟
ُ
 أ

أجاب الولد: كرة تنس. ذهب األب وأحضر كرة 

 تنس.

انوّية
ّ
، سأله بامتياز عندما أنهى املرحلة الث

ريُد أن أحضر لك هدّية، اطلب ما 
ُ
أبوه: أ

)סיפור ששמעתי כדור הטניס 

 מסבי(

היה היה ילד שסיים טרום חובה. נגש 

אליו אביו ושאל אותו: אני רוצה 

 להביא לך מתנה, מה חפצך?

הילד השיב: כדור טניס. הלך האב 

 וקנה כדור טניס.

כשסיים את הגן חובה שאל אותו האב: 

 אני רוצה להביא לך מתנה, מה חפצך?

הילד השיב: כדור טניס. הלך האב 

 וקנה כדור טניס.

כשסיים בית ספר יסודי, שאל אותו 

האב: אני רוצה להביא לך מתנה, מה 

 חפצך?

הילד השיב: כדור טניס. הלך האב 

 וקנה כדור טניס.

כשסיים תיכון בהצלחה רבה, שאל 

 אותו האב: אני רוצה להביא לך מתנה,

 מה חפצך?
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 تشاء؟

س. ذهب األب وأحضر كرة أجاب الولد: كرة تن

 تنس.

ّب وأنهى تعليمه 
ّ
م االبن موضوع الط

ّ
تعل

ريُد أن أحضر 
ُ
الجامعّي بامتياز. سأله أبوه: أ

 لك هدّية، اطلب ما تشاء؟

أجاب الولد: كرة تنس. ذهب األب وأحضر كرة 

 تنس.

يقلقني، ملاذا تطلب في سأّل األب ابنه: سؤال 

 كل مّرة فقط كرة تنس؟

 اه اه ومات. أجاب االبن: اه

 موس ى أبو غانم

 طالب سنة ثانية ابتدائي

הילד השיב: כדור טניס. הלך האב 

 וקנה כדור טניס.

הילד למד רפואה. כשסיים את לימודיו 

בהצטיינות שאל אותו האב: אני רוצה 

 להביא לך מתנה, מה חפצך?

השיב: כדור טניס. הלך האב וקנה הבן 

 כדור טניס.

שאל האב את הבן: שאלה אחת 

מדאיגה אותי, מדוע אתה בכל פעם 

 רק כדור טניס? מבקש מתנה

 השיב הבן: א א א ומת.

 

 מוסא אבו גאנם

 סטודנט שנה ב' יסודי

 

 

 
 


