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 عبارات في وصف اإلنسان

"جوليات" فتاةٌ في الثاّلثيَن من ُعْمِرها، ُمَمّرَضةٌ ُحْلَوةُ الّروحِ، َكريَمةُ النَّْفسِ وَرقيقَةُ القلِب.  - 

فهي تُنفُِق وقتَها من مشرقِ الشَّمِس إلى َمْغِربِها في الِعنايَِة بَِمرضاها. تَتَنَقُّل بيَن ُغرِف الُمستشفى 



ٍة بَْيضاَء،بلباِسها الُمهَْفهَِف النّاصعِ البيا القاَمِة،  ُمنتِصبَةُ  هي ض، وتَْعِصُب َجْبهَتَها العريضةَ بِقِدَّ

.الثَّْغرِ  الَوْجِه، وباِسَمةُ  ُمْشِرقَةُ   

والفجر على ِمْيعاد. يَْستَْيقِظُ كّل يوٍم قَْبَل أَْن تَْنشَر الشَّْمُس خيوطَها الّذهبيّة على مدينة  "مارتن" -

، وتطرُب أذناهُ بأغاريِد الطّيوِر التي استفاقَْت باكًرا لتستقبَل ميالَد النّهاِر جبيل. يتنّشُق النّسيَم النّ  قيَّ

 .الجديدِ 

ه مرة، أنفُ هزيل، يميُل إلى الس   القامةِ  الذي تجاوز الّستّين من عمره، متوّسطُ  الّصيّاد "مارتن"   

 خطوطًا غليظةً  ستديرِ المُ  هِ وجهِ  السنين في صفحةِ  أقالمُ  تْ كبيٌر كمظلّة تغطي شاربيه الثّائرْين. خطَّ 

  .البحرِ  على شاطئِ  هِ حكي مغامراتِ تَ 

ه قلبِ  لطيبةِ  هم، لكرِم نفِسه ورقِة قلبِه وبساطتِه. أحبَّه الجميعُ وأوالدُ  القديمِ  يتحبُّب إليه زواُر الّسوقِ 

 الطيّبيَن!ها ولناسِ  ها الّساحرِ ولبحرِ  األثريّةِ  جبيلَ  صورةٌ لمدينةِ  ه. إنّهُ روحِ  وحالوةِ 

 
، وفٍَم َورِديٍّ َسنابِِل القمحِ، وَخدَّيِن َحمراَويِن كّشقائِق النّعماناُت بََشَرٍة َسمراَء زاِهيٍَة كأّمي ذ -

ِرِه، نحيٍف، يبدو للنّاظِر إليها كأنّه َحبَّة َكرٍز حمراَء في صفحِة وجِهها. حاِجباها َعجيٍب في ِصغ

اٌع،  عيناها كاللّوَزتَيِن،غير. الصّ  أنفِها قَوساِن َمشدوداِن، ُمقفَلَتاِن فوقَ  أّما شعُرها، فَأَسَوُد لَمَّ
ٌد، غزيٌر، قصيٌر إلى ما فوقُمتَجَ  ُعنقِها الّصغير. عِّ  

 

أبي بهي  الطَّلعِة، وقوي  البنيِة، وأزرُق العينْيِن، وله أنٌف دقيٌق. يَبدو دائًما جميَل الِهندام، ناصَع  -
ِة، وأّمي تنظُر من ورائه في المرآِة ثمَّ تلحُق به إلى الباِب، وقد ُخيَّل إليها أنَّ القميِص، شديَد األناق

  ها، ثمَّ تقُف ُمعجبةً وال تُغادُر الباَب إاّل بعَد أن يغيَب.غبرةً أو شعرةً قد علقْت بكتفِِه فتنفضُ 

، عيناها اللّونِ  وردي   ها مستديرٌ ، وجهُ ماءِ في السّ  مكتملٌ  كأنّها قمرٌ  _ صديقتي باهرةُ الجمالِ 

 ها حنوٌن عذٌب يدخلُ . صوتُ بعنايةٍ  ه الشمسُ حاكتْ  البحر، شعُرها أصفرُ  أعشابِ  خضراوان بلونِ 
. الحسِّ  ، ومرهفةُ القلبِ  ، طيّبةُ . هي حنونٌ حلوةُ الّروحِ  من دون اِستئذان. إنّها خفيفةُ الظّلِّ  القلبَ 

.ني بالقّوةِ يمد  ي، وتفاؤلها في نفسِ  األملَ  ها تبعثُ بسمتُ   

.أزياء محترفةٌ  ها بعنايٍة شديدٍة كأنّها مصّممةُ ثيابَ  ، تختارُ الهندامِ  مرتّبةُ  القامةِ  أختي متوّسطةُ  -  

وحبٍّ للحياة. انٍ تعبّران عّما في قلبها من حن المعتانِ  عيناها زرقاوانِ  -  

. متينِ جْ نّ كال تلمعانِ  ، عيناها سوداوانِ اللّيلِ  كظالمِ  ها أسودُ شعرُ  -  

.المغيبِ  هما الشمُس لحظةَ _شعُرها منسدٌل على كتفيها كهالٍة من نور. عيناها سنابُل قمحٍ قبّلتْ   

ها.في عينيْ  يستريحُ  اللّيلَ  أنَّ  إليها فتشعرُ  _تنظرُ    

ها.بعمرِ  لْ وأطِ  ها لي يا رب  ها. اِحفظْ ما أوفى صديقتي وما أجملَ  -  



أصدقائي بجانبي. جّدا لوجودِ  . أنا محظوظةٌ األمور في الحياةِ  من أهمِّ  الصداقةُ  -  

قلبي. دربي وتدفِئُ  والعافية لتبقى شمًسا تُنيرُ  الّصحةِ  أحب  صديقتي كثيًرا وأتمنّى لها دوامَ  -  

. إنّه حلو ه باسمٌ ، ثغرُ ضيّقٌ  هُ ، فمُ صغيرٌ  ه دقيقٌ الطلعة، أنفُ  ، رائعُ المنظرِ  _ رفيقي جميلُ 

 ال يعرفُ  هُ ا كبيًرا.  قلبُ ه حبًّ أهلَ  ويحب   على الناسِ  ، يعطفُ األخالقِ  ، حسنُ القلبِ  ، طيّبُ المعشرِ 
أّمي. هدْ إليه. إنّه أخي الذي لم تلِ  من تعّرفَ  ه كل  ، لهذا أََحبَّ أو الّشرَّ  الحسدَ   

ه أنٌف رفيقي طويُل القامِة، قوي  البنيِة، حنطي  البشرِة، عيناه تشّعاِن ذكاًء وفطنةً، يتوّسطُ وجهَ  -

 صغيٌر، ويميّزه فٌم أحمُر كتفّاحِ صنّين. 

لجِ  بلونِ  بشرتُه بيضاءُ  -
 كحبّةِ  أحمرُ  هُ كالفراولة، وفمُ  أحمران، خّداه الّسماءِ  ، عيناه بلونِ الثّ

 الكرز. 

ه عريٌض، وعيناهُ بنّيتان تلمعاِن كنجمٍة في الّسماء. ، جبينُ شعُرهُ  أسوُد مجّعٌد كالفحمِ  -  

 

ه قّدًا، رأسُ  ه مقدودٌ شيخون. جسمُ  العمِّ  لقبَ  نا عليهِ طفولتي صورةُ رجٍل مسّن، خلعْ _علقت بخيال 

واحدة. سوداءُ  شعرةٌ  هِ بَق على سطحِ ت، لم مكّوزٌ   

 مديدةٌ  نخلةٌ  ، كأنّهُ الهزيلةِ  هِ قامتِ  ، وطولِ ه الحادةِ ه، وسمرتِ ألحانِ  _أبو سليٌم بائٌع معروٌف بشجيِّ 
ها.بأحمالِ  تسيرُ   

ه حلو شاربيه. صوتُ  ه من بلِّ ويمنعُ  البردُ  قي بهِ ، يتّ كالمظلةِ  للشتاءِ  هُ ، أعدَّ النسرِ  كمنقارِ ه أنفُ  -

.كاألغرودةِ  في األذنِ  يسقطُ  ناعمٌ   

 


