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یعرف الشعب الیاباني بانھ شعب یعود إلى قلبة ، ال یقصد بذلك االفراط في المشاعر بل یقصد العمل الخالص في  
 كل شيء .

 
بلد رائع وجمیل وشعب باخالق راقیة جدا ، ان الجمال یلف ھذا الشعب بكل زوایاه التي من الممكن مشاھدتھا ، او 

 ما خفي منھا .
 

 

 
  كیمونو

 
Kimono 
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یجدر بالجمیع االستمتاع بكل تفاصیل ھذا الشعب الرائع فالتقلید ھنا 

محموده  جدا ، وكیف ال وھو شعب یتدفق بكل معاني االخالص والتفاني 
في العمل ، ناھیك عن اإلیثار والعطف والنظام ، كلھا صفات حمیدة 

 تجعلة في مقدمة العدید من الشعوب . 
 

نتحدث الیوم عن تفاصیل جمیلة للشعب الیاباني وبجمال ھذا الشعب 
تماما اال وھو الكیمونو : والذي یعرف بانھ اللباس التقلیدي في الیابان 

 سواء للنساء او الرجال ونتطرق اوال بالحدیث عن مالبس النساء .
 
 

فالكیمونو یحاك من الحریر في الغالب وھو غالي الثمن ولیس بمقدور  
الف ین یاباني ، وھو  200الجمیع شرائھ ، حیث یتراوح متوسط سعره 

یحاك یدویا ، كما ان كلمة كیمونو في اللغة الیابانیة تعني المالبس ، 
 ویعرف الكیمونو بالوانھ الزاھیة وتصمیمة 

 
 

 
 الرائع ، كما انھ یتمیز باالكمام الواسعة ،و یكون الثوب ملفوف على الجسد ،  باالضافة لوجود حزام 
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عریض في وسطھ یكون  مربوط من الخلف یطلق 

علیھ اوبي ویوضع االوبي لدي الشابات تحت 
الصدر بینما ینزل إلى البطن عند النساء المسنات او 
المتقدمات في العمر ، ومن النادر ارتدائھ في الحیاة 
الیومیة خاصة في الوقت الحالي ، فھو غیر عملي 

 للحیاة المعاصرة اال في بعض المناسبات مثل 
 
 
 

االفراح والوفاه واالحتفاالت الشعبیة ، بغض النظر 
عن كبار السن من الرجال والنساء الذین مازالوا 

 محافظین على ارتدائة في الحیاة الیومیة ، 
 
 

ویختلف نوع الكیمونو ومودیلة بختالف  عمر من یرتدیھ  ما ھي المناسبة  ،  ولكن بالرغم من ذلك فلبس  
الكیمونو یحتاج لتدریب ومساعدة في لبسة ، خاصة الحزام التابع لھ فھو یحتاج لمجھود ال یستطیع الفرد بمفرده 

 ربط الحزام ، وھناك نساء ماھرات في ذلك فھن یقمن بتلبس ومساعدة النساء في لبس الكیمونو ، وتعتبر
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ھذه مھنة متداولة وذات شعبیة كبیرة ، و یجب ان 
تكون مصرحة وقانونیة ، وارتداء الكیمونو تتبعة 

بعض التفاصیل الجمیلة مثل تسریحة خاصة للشعر ، 
باالضافة إلى حذاء   خاص و جوارب  وحتى تكتمل 
االنقة لدي النساء البد من حمل حقیبة صغیرة خاصة 

 عند لبس الكیمونو، وتختلف نوع 
 
 
 
 
 

االقمشة وبھرجتھا  بختالف المناسبة  ، حیث یعد 
كیمونو النساء معقدا جدا ویتكون من اكثر من اثنى 

عشر قطعة بالمقابل فان كیمونو الرجال اقل تعقید كما 
ان الوانھ محدودة جدا وھو یمیل األلوان  الداكنة مثل 

اما االلوان -البني الداكن  -االسود  -االزرق الداكن
 فتكون باھتة .

 
 

 
 

ویاخذنا الحدیث عن الكیمونو بالحدیث عن الیوكاتا 
وھو نوع اخر من المالبس الیابانیة التقلیدیة وھو 

مشابھ للكیمونو ولكنھ تتم صناعتة من القطن كما ان 
 سعره  مناسب وفي متناول الجمیع . 

 
 
 

اال بداعات ال تنتھى في الیابان والجمال ال یطیق البعد 
عنھا ، فھي  رمز االشیاء   الجمیلة التي  تفوق 

 الوصف . 

 

  


