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 وصف أشخاص إلثراء اإلنتاج الكتابي

 متثاقل المشٌة  -  مفتول العضالت -  طوٌل القامة  - ـ وسٌم الوجه

   أشعث الّشعر  -  مستدٌر الوجه -  قصٌر القامة- 

 حسناء   -  وسٌمة الوجه  -  رقٌقة القدّ   -  ناصعة البٌاض  - ـ بنت شقراء

    -  شاحب اللون  -  نحٌل مستطٌلوجهه ـ 

  مستقٌمان خفٌفان متباعدان، ٌظلالن عٌنٌن بالغتٌن فً امتدادهما وضٌقهماه حاجبا

 . فم رقٌق الشفتٌن وذقن صغٌر مدبب-    أنف دقٌق -

 ـ   نحٌف - ـ جسمه ممشوق

وكانت شاحبة الوجه، . ـ كانت عٌناها  المعتٌن، وفً الوقت نفسه عامرتٌن بالرقة والخٌر

وكان وجهها ٌعكس اإلشراق والعافٌة 

ـ أضاءت ابتسامته وجهه شٌئا فشٌئا 

 (…قلقة ـ مشرقة ـ شفقة )… ـ تعلو وجهه ابتسامة 

ـ كانت شفتاه تفتّر عن ابتسامة ٌغلب علٌها الحزن 

ـ افتّرت على شفتٌه ابتسامة رقّة وطٌبة 

، أكثر من البشاشة  ـ وكانت مالمح وجهها تدل على التفكٌر والرزانة

  ٌداه قوٌتٌن، وعروقهما نافرة-

-  بدٌن   - ممشوق القامة

 . ــ الّشعر بدأ ٌشٌب

ـ كان وجهها ٌعّبر عن الّطٌبة، والبساطة 

ـ تحّس وأنت تنظر إلى وجهه بالوقار ٌلفّه 

ـ كان وجهه شاحبا جّدا، وكانت عٌناه غائرتٌن فً محجرٌهما بسبب األرق 
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ـ تنطق عٌناه بالّصفا، والّطٌبة 

ٌّتٌن  ٌّتٌن، وحدقتٌن عسل ـ عٌناها ذواتا مقلتٌن صاف

ـ كنت أرى من خالل عٌنٌها الّطٌبة والّرقّة 

ـ كنت أرى نظرات الحزن فً عٌنٌها 

ـ كانت عٌناها غائرتٌن فً الحزن 

ـ كانت عٌناه تعّبران عن المكر، والخداع 

 …ـ كانت عٌناه تتضّرعان 

  البشرة بٌضاء تعكس الّصفاء والحّب الّذي ٌحمله فً قلبه  -

له لحٌة بٌضاء طوٌلة … ـ شٌخا كبٌرا وقورا

ـ ٌنطق وجهه المستطٌل باللّطف، والّطٌبة 

ـ وجهه نحٌف، بارز الوجنتٌن، قاسً المالمح، جاف الّنظرة 

ـ فهو من الوجوه الّتً أودعتها الّطبٌعة الجالل والهٌبة 

ـ ما أن تمعن الّنظر إلى وجهها حّتى ترى أّنه مشرق ٌنطق باللّطف، والرقّة 

ـ كانت البنت ذات وجه رقٌق، صغٌر 

ـ  عٌناه سوداوان، تلوح فٌهما نظرة المعة تنّم عن ذكائه الحاّد 

ـ كانت نظرته متقلّبة توحً باالضطراب، والحٌاء 

ـ كنت ألقً نظرات خاطفة علٌه من حٌن إاى حٌن 

 


