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تحقيقات

العدد ( )550السبت  1يوليو 2017

ترتبط بالحداثة والثورة واالزدهار والكساد والحرب والسالم

القبعات ..من رموز للحرية إلى أدوات للوجاهة
ق��د نستطيع تصنيف وحتديد
أج��ي��ال مختلفة م��ن ال��ت��اري��خ
ب��واس��ط��ة الكثير م��ن األش��ي��اء
كالتكنولوجيا والعلوم والهندسة
املعمارية.
لكن األه���م وق��ب��ل ه��ذا كله أننا
نستطيع التعرف عليهم من خالل
موضة تلك العصور «القبعات».
فالقبعات ترتبط بالتاريخ الى
األبد ففي املاضي كانت القبعات
تستخدم للحماية من الشمس
وم��ن ث��م أصبحت م��ؤش��را ً على
الوضع االجتماعي وفي املجال
ال��ع��س��ك��ري ت���دل ع��ل��ى ال��رت��ب��ة
والنظام العسكري.
ت��رت��ب��ط ب���احل���داث���ة وال���ث���ورة
واالزده��ار االقتصادي والكساد
واحل����رب وال��س�لام واالح��ت�لال
وحتى االنتماء السياسي.
فكل قبعة لها ت��اري��خ فريد من
نوعها وأهميتها اخل��اص��ة في
املجتمعات في املاضي واحلاضر.
وف��ي احلقيقة أن��ه أصبح هناك
عودة لقبعات الرجال عن طريق
األف��ل�ام وال��ت��ل��ف��زي��ون م��ؤخ��را ً
ولكن ماهي تواريخ كل من هذه
القبعات الشعبية التي نراها في
األف�لام والبرامج التلفزيونية
والصور؟ ومن أين أتت وحصلت
على أسماء؟
مبجرد أخ��ذ نظرة سريعة على
أنواع القبعات نستطيع أن منيز
ونعرف الوقت الذي عاشوا فيه
من خاللها.
ليس ه��ن��اك ت��اري��خ م��ح��دد على
صنع أول قبعة لكن أق��دم دليل
على ارت���داء القبعة وج��دت في
رسم بأحد معابد طيبة ملجموعة
من رجال يرتدون قبعة من القش
مخروطية الشكل » 3200قبل
امليالد».
تعد القبعة الفريجية احلمراء
من أول��ى القبعات في التاريخ
عندما ك��ان ال��رق��ي��ق احمل���ررون
يرتدونها ف��ي ال��ي��ون��ان وروم��ا
القدميتني رمزا ً للحرية كما كان
املالحون واحملكومون باألشغال
الشاقة في منطقة البحر األبيض
املتوسط يعتمرون هذا النوع من
الطواقي وفيما يبدو فإن الثوار
القادمني م��ن مناطق ميدي في
جنوب فرنسا هم الذين استعاروا
هذه الطاقية.
فقام الشعب الفرنسي بارتداء
هذه القبعة الفريجية في الثورة
الفرنسية ع��ام  1789ليظهروا
دعمهم للثورة وأصبحت رم��زا ً
للحرية.
ماريان التي جتسد اجلمهورية
الفرنسية وال��ش��ع��ار الوطني
الفرنسي التزال تعرض مرتدية
هذه القبعة وتسمى بـ«ماريان
ال��ث��وري��ة» وف��ي بعض األحيان
تستبدل باالكليل والورد ملا يراه
البعض في أن الطاقية الفريجية
مغاالة في التمرد.
واصلت القبعات لتزدهر على مر
العصور وأصبحت أكثر انتشارا ً
بني نصف القرن الثامن عشر الى
النصف األول من القرن العشرين
وأخ��ذت القبعات العمالقة مثل
البيكورن وال��ت��ري��ك��ورن حتكم
زمانها.
قبعة التريكورن

قبعة مثلثة ال��ش��ك��ل اخترعت
م���ن ق��ب��ل االس���ب���ان ف���ي أواخ���ر

• القبعة ..رمز احلرية

لكل قبعة تاريخ خاص وقد عرفها الناس في العام  3200قبل الميالد
القرن السابع عشر وسرعان ما
أصبحت أك��ث��ر شعبية بالقرن
الثامن عشر في فرنسا وأج��زاء
أخ���رى م��ن أوروب����ا وك��ذل��ك في
انكلترا واملستعمرات األميركية.
وهي القبعة التي ارتداها املمثل
ج��ون��ي دي���ب ب����دور ال��ق��رص��ان
ج��اك سبارو في سلسلة أفالمه
«قراصنة الكاريبي» وارت��داه��ا
ت��ق��ري��ب �ا ً ك���ل امل��م��ث��ل�ين ال��ذك��ور
الذين ش��ارك��وا في ه��ذه احلقبة
التاريخية.
انتهت قبعة التريكورن في نهاية
ال��ق��رن الثامن عشر ف��ي 1790
ومت استبدالها بقبعة البيكورن
التي ترتبط شعبيا ً بنابليون
بونابرت.
القبعة املرتفعة

وهناك حادثة مشهورة توصف
باملرة األول��ى التي ارتديت فيها
هذه القبعة بلندن.
كانت القبعة كالقلعة طويلة جدا ً
وحجمها كبير بلمعان احلرير
ت��ت��ج��ول ف��ي ش����وارع ل��ن��دن ما
جعلها تتسبب بالذعر والرهبة
بني الفقراء فدفع صاحب القبعة
غرامة .£ 500
ول���دت ه��ذه القبعة ف��ي 1790
واش����ت����ه����رت ع���ن���د ال��ط��ب��ق��ة
االرستقراطية بالقرن التاسع
عشر خ�لال العصر الفيكتوري
ف��ك��ان ي��رت��دي��ه��ا الديكينزيون
بانكلترا كما يرتديها الفقراء
«كوسيلة» للوصول ال��ى أغنى
الرجال من العائلة امللكية.
سميت بـ«املدخنة» ملا لها من تاج

عال بشكل مفرط وعرف لينكولني
بارتداء هذه القبعة على الرغم من
طوله  192سم.
ون���ادرا ً ما يتم ارت��داؤه��ا اليوم
قد تستخدم فقط في املناسبات
الرسمية وحفالت األوبرا.
قبعة الباولر

مت اختراعها سنة  1849بيد
االخ���وة ت��وم��اس وول��ي��ام باولر
وكلفا بصنع ه��ذه القبعة طلبا ً
من أحد الزبائن وهو ادوارد كوك
شقيق ايرل ليستر الثاني.
جاء السيد كوك الى لندن في 17
ديسمبر  1849وتوجه الى احملل
للتحقق من ذلك ألقى القبعة على
أرض وقفز عليها مرتني للتأكد
من قوتها عندما بقيت القبعة على
شكلها ول��م تتغير أعلن السيد
كوك عن ارتياحه وسعادته لهذا
االختراع اجلديد فدفع اثني عشر
شلنا ً للقبعة.
اشتهرت بعدها من نصف القرن
ال��ت��اس��ع ع��ش��ر وح��ت��ى النصف
األول م���ن ال���ق���رن ال��ع��ش��ري��ن
وأصبحت شعبية ج���دا ً وأكثر
عملية ومنوذجية.
وكانت متثل االحترام والتواضع
ف���ارت���داه���ا ك���ل ال��ط��ب��ق��ات من
السياسيني وامل��م��ث��ل�ين وع��ام��ة
الشعب وم��ن أشهر م��ن ارت��دى
قبعة الباولر واشتهر بها املمثل
شارلي شابلن.
قبعة الفيدورا

وهنا حقيقة مثيرة لالهتمام قد
ال تعرف وهي أن فيدورا عندما

بدأت في  1890كانت في الواقع
قبعة للنساء.
ظ��ه��ر اس����م ف���ي���دورا م���ن اس��م
وشخصية مسرحية في نهاية
العصر الفيكتوري Fedora
للكاتب امل��س��رح��ي فيكتورين
ساردو ولعبت دور فيدورا املمثلة
الفرنسية سارة برنار.
فاستمر ه��ذا االجت���اه النسائي
ح��ت��ى أواخ����ر  1910وم���ن ثم
أصبحت مرتبطة بالذكور.
قدمت أفالم هوليوود بالثالثينات
واألربعينات والستينات فيدورا
الشعبية كسلسلة أفالم انديانا
ج��ون��ز ال���ذي اشتهر بارتدائها
وظهرت في ثقافة البوب احلديثة
مب��ا ف��ي ذل���ك م��اي��ك��ل جاكسون
فأصبحت ال��رم��ز احلقيقي لكل
رجل والقبعة اخلالدة التي جنت
من قرن تقريبا ً وبقيت على قيد
احل��ي��اة لكنها رج��ع��ت للنساء
حديثا ً وأصبحت تناسب املوضة
النسائية.
أيضا ً بنهاية القرن التاسع عشر:
قبعة الهومبورغ التي تشبه الى
حد ما قبعة الفيدورا ولكن أكثر
صالبة .سميت بهذا االسم نسبة
الى مدينة باد هومبورغ في والية
هيسن في أملانيا حيث اخترع فيها
وقدم للعالم بأسره قبعة عملية
وعظيمة ان��ت��ش��رت خ��اص��ة في
العصر االدواردي وبقيت شعبية
خ�لال النصف األول م��ن القرن
الـ .20
كانت مرتبطة بالسياسيني وكان
ونستون تشرشل في حينها برز
في هذا النمط من القبعات.

لفترة ما بني السبعينات الى القرن
احلادي والعشرين ذهبت موضة
القبعات ال��رج��ال��ي��ة واعتبرت
قدمية ال��ط��راز ومملة ول��م تعد
تناسب املالبس التي يرتدونها.
أما النساء بحكم التعاليم الدينية
والعادات االجتماعية كن يغطني
رؤوس��ه��ن باحلجاب واألغطية
قدمياً .ولذلك لم تكن هناك قبعات
نسائية اال بنهاية القرن السادس
عشر .وفي أواخر القرن السابع
عشر بدأت القبعات النسائية في
الظهور كشكل مختلف متاما ً عن
القبعات الرجالية.
مبنتصف ال��ق��رن الثامن عشر:
بدأت القبعات النسائية تتنافس
بأحدث األش��ك��ال واألقمشة من
الريش واملخمل والتول.
وف��ي ه��ذا العصر اجلورجيني
ارت�����دت ف��ي��ه دوق����ة دف��ن��ش��اي��ر
جورجينا سبنسر «- 1757
 »1806ال��ك��م ال��ه��ائ��ل م��ن ه��ذه
القبعات فلقبت بـ«جورجينا
وام��ب��راط��ورة األزي���اء» م��ن قبل
الصحافة لكونها أيقونة املوضة
النسائية في ذلك الوقت فتبعتها
كل نساء عصرها.
وأص��ب��ح اس��ت��خ��دام القبعات
للزينة فقط وللتباهي مصطحبة
ب��ري��ش ال��ن��ع��ام وال���ف���رو مع
تساريح الشعر التي قد يصل
ارتفاعها  3أقدام.
في عام  2008قام مصممو األزياء
والقبعات بخلق االبداع ليحققوا
أكثر الشخصيات نفوذا ً في القرن
الثامن عشر «جورجينا سبنسر»
من خ�لال املمثلة اجلميلة كيرا

نايتلي.
ارتدت كيرا نايتلي بفيلم الدوقة
أفخم القبعات فعكست الثقافة
االجن��ل��ي��زي��ة ف��ي أج��م��ل عصور
بريطانيا وحاز الفيلم على جائزة
األوسكار كأفضل تصميم أزياء
العصور.
مبثل هذا القرن بفرنسا وجدت
ماري انطوانيت طريقها في قمم
الرؤوس والقبعات وكان معروفا ً
عن امللكة ارتداء الشعر املستعار
ال���ذي ق��د يصل ال��ى  2ونصف
قدم مزينة باألعالم والفراشات
واحل��ي��وان��ات احمل��ن��ط��ة وحتى
السفن.
ان���ت���ش���رت ب�ي�ن ال��ف��رن��س��ي��ات
األرس��ت��ق��راط��ي��ات قبعة السفن
التي رآها املؤرخون بأن لها بعدا ً
سياسيا ً وه��و ال��دع��م الفرنسي
للقضية األميركية.
ومبا أن ماري انطوانيت لم توجه
أي اعتراض بوضع أي شيء على
رأسها فليس من الغريب أن تشمل
هذه السفن.
النصف األول من القرن التاسع
عشر بعصر الرومانسية أصبحت
القبعات النسائية أصغر حجما ً
وأكثر بساطة .وه��ذه القبعات
ارتدتها املمثالت في أفالم عصور
الرومانسية املتمثلة في روايات
جني أوسنت التي قد جسدت دورها
املمثلة آن هاثاوي ورواياتها من
كبرياء وهوى واميا التي قدمتها
البي بي سي البريطانية.
منتصف ال��ق��رن التاسع عشر:
قبعة مشابهة للسابقة لكنها أكبر
حجما ً من األمام ومعظم املمثالت
ارت��دي��ن��ه��ا ف���ي أف��ل�ام العصر
الفيكتوري.
نهاية القرن التاسع عشر :رجع
حجم القبعات الكبيرة وبها أشكال
جديدة كالغطاء وغيره واستمرت
الى بداية القرن العشرين.
بعد احلرب العاملية األولى بدأت
نقطة التحول وتغير مظهر املرأة
متاما ً عن الشكل الذي اعتدنا عليه
منذ ق��رون فبدأت بقص شعرها
ولبس القصير و«ب��دأت بارتداء
قبعة الكلوش» من  1920الى
.1933
كلوش هي كلمة فرنسة تعني
جرس اخترعتها مصممة القبعات
الفرنسية كاروالين ريبو في عام
 1908وارتدت املمثلة الفرنسية
اودري تاتو قبعة الكلوش في
أحد أفالمها التي تتناول احلقبة
العشرينية من القرن املاضي.
بالثالثينات واألربعينات من
القرن العشرين :كانت القبعات
على شكل التيجان املرتفعة.
اخلمسينات :قبعة خمسينية
مبالبس الشتاء.
الستينات :قبعة مدورة وفخمة
م���ن اخل��ل��ف ي��رت��دون��ه��ا ع���ادة
باملناسبات الرسمية.
السبعينات ال��ى نهاية القرن
العشرين :لم يكن هناك اهتمام
ملحوظ بالقبعات بدأت املالبس
العملية تسرق األضواء فلم يكن
لديهم الوقت الرتدائها.
وف��ي ي��وم ال��ث�لاث�ين م��ن أبريل
 2011ول����دت ح��ق��ب��ة ج��دي��دة
للقبعات النسائية وخطفت
األضواء بعد الزواج األسطوري.
وعرفت دوقة كامبردج بتميزها
في ارتداء أحدث وأجمل القبعات
في هذا القرن.

