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االلوان الرائعة التي تجعل من كل اللمسات لمسات 

براقة تعج بالحیاة ، لعل السینما الھندیة لعبت دورا 
ھاما في ابراز الساري الھندي وشھرتھ ، حیث 

اصبحن نجمات بولیود مقیاس للجمال والرشاقة 
 بالزي الھندي التقلیدي (الساري ).

 
 

ان االلوان التي تطغي على اقمشة الساري الھندي 
 جذبت الكثیرات الیھ فھو یعطي نوع من الحیاة والتفاؤل الذي ینشدة الكثیر .

 
ونعترف بان الساري الھندي من االقمشة التي تحلم بھا اغلب الفتیات ان لم یكن كلھن وذلك العتمادة على االلوان 

المبھرجة كما ذكرنا انفا ، او البداع في التطریز باالحجار الرائعة والتي تطفي شيء ملموس لجمال ھذه االقمشة في 
 االفراح والمناسبا ت . 

 
ھناك ازیاء تقلیدیة لبلدان عدیدة كان لھا السمو واالرتقاء إلى افق عالمیة ومنھا الكیمونو الیاباني والھانبوك 

الكوري والیوم نسلط الضوء على الساري الھندي والذي كان لھ عظیم الوقع في االنتشار لدي الفتیات في االفراح 
 والمناسبات الخاصة وذلك لتعبیر االقمشة  عن الفرح المستمر ولسھولة التعامل معھ . 

 

 الساري الھندي 

 



 



  See Dunia - Delhiدلھي                                                                       -شوف الدنیا 

ویدرك الھنود بان الساري لیست شيء عادي حیث 
اصبح لدیھم الیقین الكافي بان ھذا الزي باستطاعتھ 

عزو الغرب ، فمكانتھ باقیة على مر العصور وھي جز 
 ال یتجزء من الثقافة الھندیة لدي المرأة في الھند . 

 
 

لقد  كان الساري الھندي مصمما بشكل یمكن للرجال 
والنساء ارتداؤه على نحو سواء. فھو عبارة عن قطعة 

طویلة ومستطیلة من القماش غیر المخیط، ویتراوح 
طولھ بین ست وتسع یاردات، ویلف حول الجسم 

 بأشكال مختلفة.
 
 

وكان یعتقد البعض لمدة طویلة بان الساري ما ھو اال ملبس للجدات ، ولم یتوقع احدا رغم جمال االقمشة المطروحة 
 في الساري وطریقة لفة التي تزید االنثي  انوثة واثارة بانھ سوف یتطور لیصل إلى معقل دور الموضة واالزیاء .

 
 

ونظرا لتطور الموضة 
السریع ومواكبھ للعصر 
الحالي والتطور الھائل 

الذي یشھدة العالم في كل 
جوانب الحیاة ومنھا 

الموضة ، فان مصممي 
األزیاء الھنود بدأوا في 
السنوات العشر األخیرة 
في تجربة أنواع جدیدة 

 من األقمشة 
 
 
 
 
 

والتصمیمات وطرق 
االرتداء من أجل إضفاء 

المزید من الطابع الغربي 
على الساري ولكي یصبح 
أسھل في االرتداء وأكثر 
 جاذبیة لشریحة الشابات.
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وتختلف انواع الساري وطریقة لفھا من منطقة إلى اخرى في 
 الھند ، وقد كان یعتمد على اقمشة الساري من القطن الطبیعي

والحریر والشیفون والكریب جورجیت، تطور  لتدخل فیھ أنواع   
 أخرى من األقمشة مثل البولیستر والنایلون.

 
 

كانت النساء یرتدین الساري طوال الوقت، أثناء القیام باألعمال 
 المنزلیة والتسوق وفي المناسبات االجتماعیة وحتى أثناء النوم.

اما الیوم فیختلف الوضع تماما فلم یعد الساري عملیا الرتدائة في 
ساعات العمل ، حیث استبدل بلبس سلوار كامیز، والذي ال یقل 

اناقة عن الساري وھو یتكون من قمیص طویل ونبطلون او 
وان كانت بعض   سروال وھو متعدد المودیالت واالقمشة ، 

المناطق في الھند الزالت كما كانت علیھ  في تقدیس لبس 
 الساري .

 
 
  

وبما ان الساري یمثل ثقافة اجیال في الھند فھو بالرغم من 
جمالھ اال انھ لیس عملیا وال یتمكن الكل من لفة بالطریقة 

الصحیحة مما یجعل منظرة لیس على مایرام ، فطریقة اللف 
الصحیحة ھي التي تتحكم في جمال الساري ومن ثم نوع 

 القماش .
 
 

لذلك سعى مصممي االزیاء لبتكار نوع عملي من الساري 
المخیوط والذي یمكن ارتدائھ بسرعة باالضافة لكونة عملي 

جدا ، اال ان ھذا االبداع لم یلقي اي تشجیع وقبول اال من 
قبل الشابات واالجانب خارج الھند الذي یطمحون في ارتداء 

 الساري بسھولة ویسر .
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وعلق البعض على ھذا االبداع انھ یحد من جمال  
الساري حیث یقتصر على طریقة واحدة في اللف ، بینما 

الساري الغیر مخیوط یمكن لفة بطرق عدیدة حسب رغبة 
المرأة ، وكذلك الساري المخیوط یعرض ثقافة الساري 
لمنحنى خطیر مستقبال ، حیث سوف یعتمد الفئة الشابة 

 على ذلك دون الرغبة في تعلم لف الساري الحقیقي .
 
 

اما طریقة لف الساري والتي تطمح في معرفتھا الكثیر 
 -من الفتیات فھي كتالي :

 
أمتار. وبعد   9او  8إلى  6یبلغ طول الساري الممیز من  

لف الساري حول الخصر، یتم وضع الثنیات بطول الساق 
الیسرى، أما باقي الساري فیتم رفعھ على الكتف األیسر، 

ویتم طیھ مرة أخرى حول الخصر، ثم دس الطرف في 
 الجانب األیسر.

 
ویزدد الساري جماال خاصة في المناسبات بوضع 
االكسسوات المناسبة لقماش الساري من اقراص 

 وسالسل واساور .
 
 

بقي ان تعرف بان ھناك شخصیات عالمیة ارتدت سالوار 
كامیز مثل االمیرة الراحلة دیانا وھذه عالمة رھیبة 

لتخطي االزیاء الھندیة حدود العالمیة ، ویعتبر ھذا الزي 
الھندي جانبا إلى جانب مع الساري فھو ال یقل اھمیة 

عنھ و وربما یكون الساري، الزي الذي تم ارتداؤه على 
 نحو متصل ألطول فترة في تاریخ البشریة.

 

 


