
 



 ماء و حوريات
 

 
 جماعي عمل  : الكاتب

 

 غيورغيوس ألسموبولوس الطبع حقوق

 ۲۰۱۲ في الطبع حقوق

 

uPublish / غيورغيا ذىذى  : الناشر 

 أثينا - ۱۱٦۳۳ ؛ ۱۸ نيوبتوليمو

 ۲۱۰۷٥۱٥٤۰۱ : فاكس ؛ ۲۱۰۷٥۱٥٤۰۱ : هاتف

contact@upublish.gr اإللكتروني البريد: 

http://www.upublish.gr  اإللكترونية الصفحة: 

 

 .ترخيص بدون النشرة هذه من جزء أي نشر إعادة من نحذر .محفوظة الطبع حقوق
 .الفنانين موافقة بعد إنشاؤها أعيد الكتيب رسومات مجمل

 .العمل هذا في ورد لم المصداقية إعطاء أجل من أمكن، ما كل بذل
 

 

ΙSΒΝ: 978-618-5028-09-1 

  



 

الكتاب عن موجزه كلمات  

 

 في البداية كانت .صفي تالميذ بذله اللذي الجهد من أشهر نتيجة هي يديكم، بين اللتي القصة هذه

،۲۰۱۱ أكتوبر  بحماس عملهم األطفال باشر .القراءة عند المسرة برنامج في المشاركة قررنا عندما 

 .له موقف ال نشاط و له، حد ال

 العمل هذا إلتمام شاركت  اللتي لألساتذة الجزيل الشكر

 .األحداث ربط في لمشاركتها إيكاتارينى ميال للسيدة 

 .الصور تنسيق في لجهوده  ثيوذورس بستيوالس للسيد  

 .الكتيب إخراج في لمشاركته ذيميتريوس فاسوليس للسيد  

 .العبادي لفراس اليونانية عن الترجمة
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 كانت إنها قالوا .قريب غير مكان في و بعيد، زمن منذ ذلك حدث
 تكن لم ذلك بعد قالوا ثم أدناها، في بل قالوا ثم األرض، أقصى في
 سمعوا كلهم إنهم بيد مكان، كل في كانت هي فقالوا عادوا ثم أبدا،

 .الماء بلدة بها، وتحاكوا عنها،

 بها أحاطت إذ .حولها ومن فيها، الماء لوفرة كذلك سميت 
 بها أحاطت كبيرة، بحيرة توسطتها و بها، ومرت األنهار،

 .إليه وتزحف الماء، من خرجت أن للرائي يخيل كثيرة، شجيرات

 كل من حيوانات إليها قدمت كثيفة، غابة بدورها هي توسطت و 
 أن فيها المار ظن حتى ببعضها، كلها أنست صوب، و فصل
 و .جمعا التلقين عصافيرها تعمدت أن و أليفة، وحوشها غدت
 فيسر مرضية، بينابيعها األرض و سخية، عليها السماء كانت

 إآل مسعودين، بمائها أهلها كان و .بأذنيه الناظر و بعينيه، السامع
 الماء من يخلون أوانيهم غسلوا إن فكانوا .مبذرين به كانوا إنهم

 زرع سقوا إذا و البراميل، من خمسا اغتسلوا إذا و برميال،
 .مائة حقولهم زرع سقوا إذا و عشرا، حديقتهم
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