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ثقافة وناس
ّ
ّ
المفهوم الذي
لهذا
جون
يرو
الشباب
نين
والمدو
الكثير من المصممين
ّ
ُيطلق عليه اسم «الحجاب الشيك» ،الذي ال ينحصر بالمحجبات ،ألن تفضيل
المالبس المحتشمة ليس حكرًا على الملتزمات دينيًا ،أو حتى على المسلمات.
طبعًا ،ال تسلم هذه المسألة من االنتقادات .مسلمون أكثر ّ
تشددًا ،يرون في
ّ
القصات المختلفة واأللوان الزاهية واألكسسوارات الالفتة «مخالفة ألصول
الزي اإلسالمي» .موقع «بزنس إنسايدر» ،يرجع بوادر هذا ّ
التحول في مجال
اإلسالمية» الذي انطلق في كوااللمبور في
الموضة ّإلى «مهرجان الموضة
ً
 ،2006ونظم حتى اآلن ّ 17
مرة منتقال بين نيويورك ولندن وجاكارتا ودبي
وسينغافورة ومونتي كارلو....
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الذي أعدته «مؤسسة تومسون رويترز» بالتعاون مع «دينار ستاندرد»ُ ،ينفق
المستهلكون اإلسالم  266مليار دوالر أميركي على شراء المالبس ،ومن
المتوقع أن يزيد الرقم ّ إلى  484مليارًا بحلول عام  .2019في هذا السياق،
يوضح «بزنس إنسايدر» أن تركيا هي ّأكبر مستهلك في مجال األزياء ،إذ صرف ّ
األتراك في عام  2013فقط ما يقدر بـ ّ 39.9مليارًا على هذه السلع ،فيما حلت
اإلمارات في المرتبة الثانية بـ  22.5مليارًا .ويتوقع أن تزداد هذه األرقام بشكل
ملحوظ على مستوى العالم مع انخراط المزيد من ماركات ودور األزياء في
ّ
والمنوعة بشكل أكبر
هذه الموجة وإطالع الزبائن على البضائع المختلفة
إعداد نادين كنعان

ـقلقه اإلسالم ويستهويه الحجاب
«دولتشي آند غابانا» وأخواتها
صـحــوة دور األزيـ ــاء الــراقـيــة عـلــى «املــابــس املحتشمة» جــديــدة نسبيًا ،ولـطــاملــا ارتبطت
برمضان وعيد الفطر .البداية الفعلية كانت مع دار  DKNYالنيويوركية التي أطلقت في عام
ّ
املتسوقني العرب األثرياء ،لتسير ماركة أوسكار دي
 2014مجموعة رمضانية تستهدف
ال رينتا على الدرب نفسه .غير ّأن الخطوة األكبر كانت من نصيب «دولتشي آند غابانا»
التي كشفت في  2016النقاب عن أولى مجموعاتها «عبايا» التي تحتفي بـ «جاذبية الشرق
األوسط» .لم تنته القصة هنا بالنسبة إلى هذه الدار اإليطالية الشهيرة ،بل أعادت ّ
الكرة في
شباط (فبراير)  2017عبر مجموعة «عبايا» املخصصة لربيع العام الحالي ،التي غلبت
عليها الخطوط العريضة لهذا املوسم ،أي األزهار ،مازجة بني العباءات واملالبس الفضفاضة
من جهة واألحذية املريحة ّ
املزينة من جهة ثانية.

ّ
موضة لمتوسطي الدخل

«الحجاب الشيك» ال يقتصر على أصحاب األموال الطائلة .فاملاركات التي ّ
تروج للمالبس
ّ
املتوسطة الكلفة خاضت تجربة املوضة الرمضانية أيضًا .على مــدى عامتني متتاليني،
ً
خـ ّـصــت «مــانـغــو» اإلسـبــانـيــة مـثــا شـهــر ال ـصــوم بتشكيلة خــاصــة تــرتـكــز إل ــى الـسـتــرات
الفضفاضة والطويلة ،والقفاطني ،وفساتني املاكسي .مواطنتها ومنافستها «زارا» لم تغب
عن املنافسة كذلك ،فهي تحضر منذ سنوات على هذه الساحة كذلك .في سياق متصل،
ّ
وقـعــت  H&Mعـقـدًا مــع عــارضــة األزي ــاء الباكستانية ـ ـ املغربية املــولــودة فــي لـنــدن ماريا
ّ
محجبة تظهر على الـ  Cat Walkبمالبس من
إدريسي ( 24عامًا) ،التي كانت ّأول موديل
توقيع الشركة السويدية.

حجاب Nike Pro

في  ،2014أطلقت DKNY
تشكيلة لألزياء المحتشمة

في آذار (مارس) املاضي ،كشفت «نايكي» عن
غـطــاء ل ـلــرأس مـصـ ّـمــم خصيصًا للرياضيات
امل ـح ـج ـب ــات ،س ـي ـصــل إلـ ــى األس ـ ـ ــواق ف ــي ربـيــع
 .2018وحسب بيان صادر عن الشركةُ ،ص ّمم
حجاب  Nike Proليكون خفيف الــوزن بحيث
يسمح بالتنفس بحرية .الفكرة استلهمت من
العداءة السعودية سارة عطار التي شاركت في
أوملبياد لندن في  2012بحجابها ،فيما شاركت
رافعة األثقال آمنة الحداد في التصميم لتضمن
تناسب الحجاب الرياضي مع متطلبات املحجبة.
صحيح ّأن هذه الخطوة رائدة في مجال الرياضة
وحظيت بترحيب كبير في أوساط الرياضيات
ّ
املحجبات ،غير أنها القت انتقادات من قبل عدد
من اليمينيني املتشددين الذين اعتبر جزء كبير
منهم ّأنـهــا بــإطــاق هــذه القطعة ،ف ـ ّ
ـإن «نايكي»
تدعم «إخضاع النساء واستعبادهن» ،مهددين
«بمقاطعة املاركة نهائيًا».

