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Randa Saab Smith رندة صعب سميث

ستريت
جوهرة عالم التسوق الفاخر في لندن.

بوند
على  إليها  األنظار  لندن  استقطبت  لطالما 
أكثر من صعيد، سواء في السياسة وما يحدث 
باكنغهام،  وقصر  ويستمنستر  بالطات  في 
أو في الثقافة رفيعة المستوى التي تنعكس 
مسارحها  خشبات  على  إبداعية  تظاهرات 
وفي أورقة متاحفها، أو حتى  في االقتصاد 
أسواق لألسهم  أرضها من  بما يجتمع على 
لندن،  وفي  التجارية.  والتبادالت  والعقارات 
بها  تزهو  التي  الساحرة  الطبيعة  حيث 
حدائق ومتنزهات غناء، من ريتشموند بارك 
الحرة،  وزاوي��ت��ه  ب��ارك  هايد  إل��ى  وغ��زالن��ه، 
وسانت جايمس بارك الذي تستوطنه أجناس 

مختلفة من الطيور.
ومتاجر  جي  �آند  دي  متجر 

من  �جلنوبي  �جلزء  يف  فنويك 

�سارع �أولد بوند �سرتيت.
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بوند ستريت

ت�ستاأثر�حلياة �مللكية �لربيطانية باهتمام �لعامل كله ولي�س �ملجتمع �لربيطاين فح�سب. 

فالعائلة �مللكية �لربيطانية كانت، وال تز�ل، ت�سكل مقيا�ًسا ومثااًل يحتذى به يف منط �حلياة 

�الأر�ستقر�طي، بل وحمط �أنظار �أولئك �لتو�قني �إىل �أن حتظى �إبد�عاتهم با�ستح�سان �لبالط 

يفتخرون  ممن  و�حلرفيني  �لتجار  كبار  حال  �ملثال  �سبيل  على  هو  هذ�  و�متياز�ته.  �مللكي 

نح لهم من ِقبل �مللكة �أو دوق �أدنربة �أو �أمري  بحيازة �المتياز �مللكي Royal Warrant �لذي يمُ

و�يلز لتاأكيد جودة منتجاتهم وخدماتهم. فهل من جهة �أحق بهذ� �المتياز من تلك �ملتاجر 

منطقة  يف  لندن  من  �لغربي  �لق�سم  يف   Bond Street بوند  �سارع  �متد�د  على  تتبعرث  �لتي 

مايفري �لر�قية و�لتي تعّد عقارًيا و�حدة من �لو�حات �الأغلى ثمًنا يف �لعامل؟

 :Bond Street Association بوند �سرتيت  ر�بطة جتار  توما�س من  كاتي  تقول 

»ي�سم �سارع بوند �أكرب عدد من �ملتاجر �لتي تتمتع باالمتياز�ت �مللكية«، موؤكدة بذلك 

ومكانتها  �مللكية،  بالعائلة  �لوثيق  و�رتباطها  �لر�قية  �لت�سّوقية  �لوجهة  هذه  عر�قة 

�لنخبوية كوجهة تعر�س للمت�سوقني �أجود �ملنتجات و�أ�سدها متيًز� وتفرًد�.

مي هذ� �ل�سارع »بوند �سرتيت« ن�سبة �إىل �ل�سري توما�س بوند �لذي كان ي�سغل  �سمُ

�الأول،  ت�سارلز  �مللك  زوجة  هرنييتا  للملكة  و�ملالية  �الإد�رية  �ل�سوؤون  مدير  من�سب 

بناء مدينة جديدة  �لبنوك  و�أ�سحاب  و�لتجار  �الأثرياء  قرر مع جمموعة من  و�لذي 

�ل�سارع  حتول  ع�سر،  �لثامن  �لقرن  وبحلول   .1686 �سنة  �إن�سائها  على  �لعمل  و�سر  بمُ

�إىل مق�سد لنخبة �ملت�سوقني و�ملوؤثرين يف توجهاتها، كما غد� مق�سًد� للباحثني عن 

وجهات  كربى  خارطة  على  ر��سخة  مكانة  يحتل  فتئ  ما  �إنه  بل  و�لفخامة.  �جلودة 

ب�سارعه  �سرتيت  بوند  جانبي  على  يتوزع  فاليوم  رقًيا.  و�أ�سدها  �لعامل  يف  �لت�سوق 

�إىل  �سمااًل  �أوك�سفورد  �سارع  �ملمتدة من  �ملهيبة،  وو�جهاته  �لفخمة  �لعري�س ومبانيه 

�آخر  �لنخبة  �أيدي  بني  ت�سع  متجًر�   79 بينها  متجًر�   150 جنوًبا،  �لبيكاديللي  �سارع 

تتمخ�س عنه مو�هب  ما  �أحدث  �ملت�سوقني  تعر�س على  �إذ  �الأزياء،  م�ستجد�ت عامل 

�ملبدعني من �أزياء ر�قية ومكمالت فاخرة لالأناقة ت�ستخدم يف �سناعتها �ملو�د �لثمينة 

فائقة �جلودة. �أما �الأحذية و�حلقائب �جللدية، فيخت�س ببيعها 16 متجًر� تتناف�س يف 

تقدمي �الأجمل و�الأف�سل لزبائن يثمنون �الإبد�ع ويح�سنون تقدير �حلرف �الأ�سيلة. 

والأولئك �لذين تبهرهم �لقطع �لثمينة من جموهر�ت جتمع بني جمال �لت�سميم 

 47 بوند  �سارع  ي�ستوطن  �حلريف،  �لتنفيذ  يف  و�لرب�عة  �لكرية  �الأحجار  ونقاوة 

متجًر� للمجوهر�ت �لر�قية. �أما باقي �ملتاجر، فتتفاوت ب�سائعها بني �ل�سناعات 

�جللدية و�لقطع �لفنية و�لتحف وغري ذلك.

و�أنت ت�سري �لهوينا يف �سارع بوند، ماأخوًذ� بجماليات و�حة ت�سوقية تتزين باألو�ن 

�لفاخرة  �الأزياء  من  فريدة  معرو�سات  ذلك  على  ت�سهد  بعبقها،  وتفي�س  �لفخامة 

مغادرة  تتعجل  ال  و�لهد�يا،  و�لتحف  و�لفنون  �الأخاذة،  و�لعطور  �الأناقة  ومكمالت 

�إبد�ع  لتتاأمل يف مالمح  �أرجائها  تتوه يف  �أخرى  و�حة  لتطاأ قدماك  �إال  �ملتاجر  �أحد 

متفوق يحتجب تارة يف طيات بذلة حيكت بح�سب مقا�س �لزبون، وطوًر� يف غرز�ت 

حقيبة �سفر يدوية �ل�سنع ترحتل بك �إىل ما�سي �حلرف �لتقليدية و�أ�سالتها، ومرة 

لكن متيز  �الإتقان.  من  بكثري  تفا�سيلها  نحت  �الأنامل  �أبدعت  قالدة  بريق  ثالثة يف 

�بتكار  �لتي تتزين بها متاجر بوند �سرتيت، مبا يجتمع فيها من تفرد يف  �ملنتجات 

�الأحلى، وبر�عة يف �لعمل �ليدوي �ملتقن، وتب�سر يف �نتقاء �ملو�د و�خلامات �لثمينة، 

لي�س وحده ما يجتذب �لنخبة يف �ملجتمع �للندين كما يف �سائر �أنحاء �لعامل �إىل هذه 

�لو�حة �لت�سوقية. فاإىل ذلك كله، تمُ�ساف �خلدمة رفيعة �مل�ستوى �لتي يوفرها �لقيمون 

على هذه �ملتاجر لزبائنهم، بدًء� من �الإملام �لو��سع بكل تف�سيل يف �ل�سلع �ملعرو�سة، 

ومروًر� باحلر�س على تلبية توقعات �لزبون وتوفري ما ير�سي ذ�ئقته، بل وي�سمو بها، 

ولي�س �نتهاء بتنفيذ بع�س �الإبد�عات وفًقا ملتطلبات �لزبون، بل ودمغها �أحياًنا بتوقيعه 

�أو زخرفتها باحلرفني �الأولني من ��سمه.

يف بوند �سرتيت، متتلئ �لنف�س ب�سخب �حلياة �لذي ت�سج به هذه �لو�حة فيما 

�أمو�ج من  ت�سيع �الأب�سار يف جماليات �ملنتجات �لفاخرة وتتوه �الأقد�م يف زحمة 

�لب�سر يحثون �خلطى �إىل �ملتاجر. بل �إنك �إذ تتاأمل يف �جلموع �لغفرية، من ن�ساء 

ورجال من خمتلف �الأعر�ق و�جلن�سيات، تكاد ال ت�سدق �أن هذه �لف�سحة �لت�سوقية 

حمال �أ�سربي حائزة �المتياز �مللكي �خلا�س بامللكة �إليز�بيث وباأمري و�يلز وذلك ب�سفتهم �ساغة جموهر�ت وم�سنعيها )�أعلى �ل�سفحة(، و�لديكور �لد�خلي متاجر لوي فويتون يف �جلزء �ل�سمايل من �سارع نيو بوند �سرتيت )�أعلى �ل�سفحة(. تتمتع متاجر فنويك يف بوند �سرتيت بتنوع ب�سائعها وخدماتها )�أ�سفل �ل�سفحة(.

ملعر�س �أ�سربي ال يقل �أناقة عن منتجاتها )�أ�سفل �ل�سفحة(. 
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كانت فيما م�سى حكًر� على �لرجال �الأر�ستقر�طيني، و�أنه مل يكن ماألوًفا لل�سيد�ت �أن 

يق�سدنه �إال برفقة رجل من �لعائلة.

هنا ال يعوق �ملطر �الإجنليزي ز�ئري بوند �سرتيت عن �لت�سوق، لكن �ملرء يحتار من �أي 

�سوب يبد�أ رحلته. فذهاًبا من �سارع �أوك�سفورد باجتاه �لبيكاديللي، تعرب بد�ية �سارع  بوند 

  Fenwick تطالعك على جانبيه و�جهات متاجر فخمة من مثل فنويك ،New Bond جلديد�

بطبقاته �خلم�س )�لتي تعدك بعد جولة ت�سوقية مطولة با�سرت�حة ماتعة لتناول وجبة �سهية �أو 

فنجان من �ل�ساي �الإجنليزي مع �حللويات يف »بوند وبروك« Bond & Brook �أو يف »�أفوغاتو 

�ل�سارع منذ عام  �لر�ب�س يف هذ�  لورين  ر�لف  ومتجر   ،)Affogato Coffee Bar بار«  كويف 

�لنفي�سة،  للمجوهر�ت   Georg Jensen يان�سن   وجورج  �لر�قية،  لالأزياء  و�أرماين   ،1972
وهريم�س وبايل وت�سرت�سز Church’s )�لذي �فتتح �أول متجر له يف بوند �سرتيت يف عام 1921 

ليتحول �إىل مق�سد �لنخبة من رجال يبحثون عن �أحذية جلدية فخمة تمُ�سنع يدوًيا بكثري من 

�الإتقان و�الحرت�ف(، و�سيلني وبربريي ولوي فويتون للمنتجات �جللدية �لفاخرة، ف�ساًل عن 

 Asprey ل�سهري مبفكر�ته ذ�ت �الأغلفة �جللدية �الأنيقة، و�آ�سربي� Smythson’s سميث�سونز�

لل�سناعات �حلرفية و�ملجوهر�ت، و�سالة �سوذبيز �لعاملية للفنون و�لتحف.

على �لرغم من �أن هذه �لوجهات كلها كفيلة باأن ت�سغلك ليوم �أو �أيام مبا تختزنه من 

رو�ئع ترقى �إىل م�ستوى توقعات �لذ�ئقة، �إال �أنك ال ت�ستطيع �أن تقاوم بالقدر نف�سه ذ�ك 

�الإغر�ء �ملاتع باأن تو��سل �مل�سري باجتاه �جلزء �لقدمي من �ل�سارع �ملعروف با�سم »بوند 

�سرتيت �لقدمي« Old Bond Street طمًعا يف حقيبة ممهورة بتوقيع بر�د� �أو غوت�سي، �أو 

زي �أنيق م�سغول يف حمرتفات دولت�سي �أند غابانا �أو �إيف �سان لور�ن �أو د�ك�س. وال تكتمل 

�لزيارة هنا دون �أن يعرج �ملرء على متجر مون بالن ليملي عينيه من رو�ئع د�ر �حرتفت 

نب�س  �إىل  �ل�سمع  م�سرتًقا  لربهة  يتوقف  �أن  �أو  �لكتابة،  بفن  �الرتقاء  عمرها  مر  على 

بها  تتزين  �لتي  تعقيًد�  و�الأكرث  �الأجمل  �البتكار�ت  �أنيًقا يف   �إيقاًعا  يرت�سم  �إذ  �لوقت، 

 Jaeger-Le Coultre و�جهات متاجر �ل�ساعات �لر�قية، من �أوميغا �إىل جاجيه - لوكوتر

�إبد�عات  �أحدث  تر�سع  نفي�سة  �أحجار  بربيق  فيزهو  �خلتام،  م�سك  �أما  ورولك�س. 

.De Beers تيفاين وكارتييه و�أملا�س دي بريز

و�إذ� كان بوند �سرتيت يجتذب �إليه ذ�ئقة ت�ستاأن�س مالمح �لرث�ء و�لفخامة �لتي 

تتزين بها متاجره، فاإن هذ� �ل�سارع بجديده وقديه يتفرد بالقدر نف�سه ب�سحر عبق 

يح�سرك يف  يعر�س يف جنباته  �لذي  فالتاريخ  منه.  �النعتاق  ي�سعك  ال  �أ�سيل  تاريخي 

��سم �آ�سربي، تلك �لعالمة �لتجارية �لتي نالت �أول �متياز ملكي يف عام 1862 من �مللكة 

�متياًز�  ثم حازت  �ملجوهر�ت،  �سناعة علب  �آ�سربي يف  لتميز  منها  تقديًر�  فيكتوريا، 

ا �المتياز �مللكي  ملكًيا ثانًيا من �مللك �إدو�رد �ل�سابع، علًما باأن �لد�ر حتمل �ليوم �أي�سً

ا يف متجر  �أي�سً فتَّان تر�سده  تاريخي  بوح  �لو�قع  و�يلز. هو يف  وباأمري  بامللكة  �خلا�س 

كارتييه، فتخاله يرحتل بك �إىل زمن �مللك �إدو�رد �ل�سابع �لذي �أغدق على �لد�ر لقب 

 - جاجيه  متجر  معرو�سات  يف  �أو  �ل�سناعة«،  هذه  وملك  �مللوك  جموهر�ت  »�سائغ 

لوكوتر �لتي ت�ستح�سر يف �لذ�كرة �سورة لتلك �ل�ساعة �الأيقونية �لتي زينت مع�سم �مللكة 

�إليز�بيث �لثانية يف حفل تتويجها عام 1953. �أما �أق�سى درجات �لرتف يف �ال�ستز�دة 

مر  على  ��ستهرت  �لتي  �لفنية  �سوذبيز  �سالة  �أروقة  فت�ستوطن  �أ�سيل،  تاريخ  متع  من 

عمرها �ملديد بتحقيق �أرقام قيا�سية يف �لبيع باملز�د، وهي �لتي باعت لوحة »�ل�سرخة« 

�لذي ي�سي«  »�لرجل  ومنحوتة  �أمريكي،  مليون دوالر   120 بنحو  مان�س  �إدو�رد  للفنان 

للفنان �آلبريتو جياكوميتي Alberto Giacometti ب�سعر 104.3 مليون دوالر �أمريكي. 

�أي من متاهات هذه �لو�حة �ل�ساحرة �مل�سماة بوند  �أروقة �سوذبيز كما يف  يف 

�سرتيت، ت�ستوقفك �أينما يمت وجهك جماليات �إبد�عات فنية ��ستثنائية حت�سك 

على �الإقر�ر باأن هذ� �ل�سارع �للندين يحرتف �سناعة �لفن �لر�قي مبختلف جتلياته.

Bond Street
www.bondstreet.co.uk

بوند ستريت

عرف عن ت�سرت�سز جودته يف �سناعة �الأحذية �لفاخرة منذ تاأ�سي�سه يف نورثهامبتون �سنة 1873)�أعلى �ل�سفحة(. متاجر كانايل يف �جلزء �ل�سمايل من �سارع نيو بوند �سرتيت )�أعلى �ل�سفحة(.


