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ثقافة وناس

يعيش العالم اليوم حالة فاقعة من تنامي العداء لآلخر في بعض
المجتمعات الغربية ،وتشويه النقاش السياسي ،وتغذية رهاب األجانب ،وتزايد
إسالمي يستحوذ على
اإلسالموفوبيا .لكن وسط هذا المشهد ،هناك رمز ّ
انتباه إحدى أهم الصناعات .منذ سنوات ،بدأ اهتمام صناع الموضة بالحجاب
والمالبس المحتشمة ،خصوصًا مع تزايد أعداد المستهلكين المسلمين
ومستويات إنفاقهم في مختلف أنحاء العالم .هذا ما أكدته صحيفة
«فاينانشال تايمز» األميركية في ّ 10أيار (مايو) الماضي .هذه الحالة تشمل
الماركات الغالية وتلك التي ّ
تتوجه إلى محدودي الدخل على حد سواء .من
إعالنات «نايكي» إلى حجاب  ،Nike Proمرورًا بحمالت مالبس  H&Mوأزياء
ً
انتهاء بمجموعة «دولتشي آند
«مانغو» و«زارا» و«تومي هيلفيغر» ،وليس

غابانا» للعباءات وتصاميم  ،DKNYوأوسكار دي ال رينتا ،و Uniqloالخاصة
بشهر الصوم عند المسلمين .القطع المعروضة تشمل العباءات ،والتنانير
الطويلة والواسعة ،والسراويل الفضفاضة ،والقمصان والبلوزات ذات
الطويلة أيضًا ،إضافة إلى المناديل والفوالرات بألوانها ونقشاتها التي
األكمام
ً
ّ
فضال عن الحقائب واألحذية واألكسسوارات المناسبة التي تكمل
ال تنتهيّ ،
ّ
اللوك .يبدو أن «موضة اإلحتشام» آخذة في التوسع ،خصوصًا مع تسليط
أدين التي صارت أشهر الـ
الضوء أخيرًا على الصومالية ـ األميركية حليمة ّ
«مودلز» المحجبات في العالم .واقع يرى مراقبون أنه ستكون له تداعيات
إيجابية على صعد مختلفةّ ،
الخاطئة
النمطية
الصورة
تغيير
لجهة
ما
سي
ّ
ّ
عن أنه ال يمكن جمع الحجاب بالموضة واألناقة .هنا ،ال بد من اإلشارة إلى أن

«موضة اإلحتشام» تزداد ازدهارًا الغرب يــ

حليمة أدين
بعد أسبوع من ظهورها على املنصة في عرض مجموعة الرابر واملنتج األميركي كانيي وست،
أحدثت العارضة الصومالية ـ األميركية ،حليمة أدين ( 19عامًا) ،ضجة كبيرة في «أسبوع ميالنو
للموضة» في شباط (فبراير)  .2017أطلت الصبية السمراء املحجبة على الحاضرين بأزياء من
توقيع «ماكس مارا» ،بعدما ارتدت في اليوم السابق تصاميم أللبيرتا فيريتي .علمًا ّ
بأن صورة
من كواليس هذا العرض ،انتشرت على مواقع التواصل اإلجتماعي تجمع أدين بعارضة األزياء
الفلسطينية ـ األميركية جيجي حديد ،والقــت ترحيبًا من الناس .وفــي تصريح لصحيفة «ذا
ّ
ّ
تلغراف» البريطانية ،أكدت حليمة أنها «فخورة جدًا بما حققته حتى اآلن .أهل وصناع املوضة
العاملية قابلوني بترحيب كبير» .وفي ّأول تجربة من نوعها بالنسبة إليها ،ظهرت حليمة على
تكرر التجربة حاليًا لكن هذه ّ
غالف النسخة الفرنسية من مجلة «فوغ» ،قبل أن ّ
املرة في العدد
ّ
املخصص لشهر حزيران (يونيو)  2017من النسخة العربية من املطبوعة نفسها .وسجلت
الشابة حضورها في مجالت مثل «غالمور» و  ،Harper›s Bazaarوغيرهما .يذكر ّأن حليمة
تحولت منذ فترة إلى مصدر إلهام لكثيراتّ ،
أدين ّ
سيما بعدما سرقت األنظار أثناء مشاركتها في
عام  2016في مسابقة ملكة جمال والية مينيسوتا األميركية ،حيث ارتدت الحجاب والبوركيني
(لباس البحر الخاص باملحجبات).

بوركيني
يرجع ظهور البوركيني إلى عام ُ ،2003وينسب إلى األسترالية من أصل
ّ
ليتحول في  2007عالمة تجارية ويبدأ نجاحه
لبناني عاهدة زناتي،
الساحق .نجاح جعله خيارًا مناسبًا للكثير من املسلمات املحجبات
أو اللواتي يفضلن السباحة من دون ارتداء البيكيني ،وصار باإلمكان
ّ
الحصول عليه من املتاجر أو عبر اإلنترنت .إنه عبارة عن لباس بحر
يغطي الجسم كافة باستثناء الوجه والكفني والقدمني ،وهو مؤلف من
ثالث قطع :قميص ،وسروال ،وغطاء للرأس .هذا الزي صار محط جدل
كبير وصــل إلــى القضاء فــي الصيف املــاضــي فــي فرنسا ،إثــر إتخاذ
ّ
بلديات قرارًا بمنعه على شواطئها ،بذريعة أنه «رمز ديني» وأنها تريد
«الحفاظ على العلمانية» .أما اليمينيون املعادون لألجانب واملسلمني،
فرأوا فيه داللة على «أسلمة» املجتمعات األوروبية.
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