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يف 34 شارع سان جريمان يف باريس، مل 
تتوقف الرحالت واالجمتاعات عن املطالبة 

للخيال. بأهنا مكّونات أساسية 

 ،diptyque بالنسبة إىل"

عطر هو فن

ال

 ".
ة رحل والفن هو 



منذ عام 1961، ويف نفس الوقت الذي أسسوا فيه دارمه املشرتكة، 
 ابتعد ديزموند نوكس-ليت، إيف كويسالن

  وكريستيان غودرو عن جذورمه. اجتهوا رشقًا، 
إىل أرض أسطورية إن ُوجدت، حبثًا عن الرواحئ، األلوان والعجائب.

 االستكشاف: عطش إىل التعمل،
 إىل االكتشاف واسمتداد اإلهلام.

إىل اين يتوجهون؟  
 إىل سوريا ولبنان والعراق. 

 من دمشق "مدينة اليامسني" 
إىل ترابزيوس اللكدانية )حاليًا طرابزون الرتكية 

النامئة عىل شواطئ البحر األسود، وريثة بزينطيا 
سابقًا(، مرورًا بتدمر، حلب أو بعلبك. 

يستخدمون السيارة أو احلافلة، يركبون 
ظهور امحلري، امجلال بسنام واحد، وإن مل 
تكن موجودة فبسنامني. يتنقلون سريًا عىل األقدام 
أيضًا، عىل أخاديد خصرية حسقهتا احلرارة وتتخللها أطالل 

خاّلبة، مل تلوثها أقدام السّياح.
  تذهلهم األنقاض املدهشة، واألسواق العريقة 

 اليت معرها قرون من الزمن واملمتدة يف متاهات 
مقببة أو الناس يف أمقشة بألوان متأللئة.

االستكشاف: إجياد درب مل جيِر البحث عنه خالل 
التقدم عىل طريق ال ينهتي أبدًا.

إذًا، إهنا نفس املنطقة املمتدة من دون حدود هلا اليت تعيد اليوم 
diptyque اكتشافها يف الذكرى الستني لتأسيهسا:

، Eau Rihla

متوفرة حرصيًا يف الرشق األوسط حىت يونيو 2021.

من هذا املرشق الذي توّسع يف ختّيله إىل حد كبري فّنانو القرن 
التاسع عرش، يعود هذا الثاليث محّملني باإلهلامات األصيلة. تلك 
 L’Eau :اليت، بعد بضع سنوات، غّذت وأثرت عطورمه األوىل

الغيّن بالتوابل يف L’Autre ،1968 الغيّن بنفس القدر يف 1973؛ 
مث Oud Palao املستوىح من الزليج )فسيفساء أندلسية( الذي 
ال تضجر منه أبدًا كريستيان غودرو، أو Eau Duelle الخشصية 

املايض... بالفانيليا من  املشبعة 

االستكشاف: التعّمق بفكرة أو موضوع وزيادة غنامها.



R I H L A
 Rihla؟ هذه اللكمة اليت تعين بالعربية "مفكرة طريق"

 أو ببساطة "رحلة"، حتيك لك يشء.



بعض الاكئنات لدهيا هذا يف دماهئا: التنّقل، البحث يف ماكن آخر، دامئًا 
إىل األبعد، إىل األمام مبارشة أو باتباع منعطفات ال حرص هلا، وإن اكن 

ممكنًا إىل خارج احلدود املفرتضة للعامل.

أوروبا اكن لدهيا اإلسكندر الكبري، ماركو بولو، إريك األمحر أو لويس 
أنطوان دو بوغنفيل. روسيا لدهيا يوري غاغارين. أمرياك اكن لدهيا رواد 

الغرب. الرشق األقىص اكن لديه الصيين تشنغ خه.

أما األمة اإلسالمية اليت امتدت من املرشق إىل أفغانستان، من القوقاز 
إىل مرص، من اهلند إىل األندلس، واليت اكنت قامئة عىل البداوة، فمل تكن 

أقل شأنًا.

امس: دمحم بن عبد اهلل بن دمحم اللوايت الطيجن ابن بطوطة.

اختصارًا، نقول ابن بطوطة. ولد يف طنجة من عائلة كرمية سنة 1304، 
وعَب لك الطرق اليت أتيحت له، من متبكتو إىل جبال اهلميااليا، من 

إشبيلية إىل سومطرة، يف القارات الثالث املعروفة. عند ذهابه ألداء فريضة 
احلج، تبع ساحل البحر األبيض املتوسط، دخل إىل دلتا النيل واألهرامات، 

جتّول، عاد، واسرتاح قبل أن يصل إىل مكة املكّرمة بعد ثالث سنوات. 
رافق القوافل، سافر يف مراكب رشاعية جتارية وتوقف ملدة عام يف جزر 

املالديف. يف لك ماكن، حيث منذ اهلجرة يتحدثون العربية.
ها هو يف اهلند. وأخريًا وصل إىل بكني: 120 ألف كيلومرت من طرف إىل 

آخر يف أيامه.



سؤال: أثارته عىل نطاق واسع الفنون األخرى، 
اآلداب، الرمس أو املوسيىق، هل ميكن لتلك املالمح 

أن ُتروى يف رواحئ عطرية؟

العطور، الكزن الدفني الذي ال يزال إىل اىل اليوم جمهواًل،
 diptyque هو رهان Rihla يه أيضًا تغزوها األحالم، وعطر 
لتوحيد متاعب ديزموند، إيف وكريستيان مع تلك اليت البن بطوطة.

 
إىل فابريس بيليجرين، صانع العطور والصديق القدمي للدار الذي 

يشهتر بعلومه يف الرتكيبات املعروفة بامس "الرشقية" والذي 
يعرتف بانهباره باملغامرين مثل "كريستوفر كولومبوس"، أوِكت 

مهمة ابتاكر العطر.
نقطة االنطالق اكنت فكرة "مفكرة الطريق" )بالتايل 

مل رحلة( مع غالف من اجللد حيث 
يتوقف ديزموند نوكس-ليت عن الرمس 

وتدوين املالحظات.



إذًا اجللد مكحور مركزي.

•  بشلك نادر يف diptyque، يمت تقدميه هنا مع نغمة 
من الباتشويل / أرز األطلس يف القاعدة، مثل مادة 

ليشء يضعه املرء عىل نفسه، جلد عىل برشة، جّذاب 
 وممتلئ باحليوي، مخميل ومألوف.

 ،diptyque يف القاعدة، هناك جزيء ممزّي وحرصي لـ
يمت استخراجه من قلب جشرة أرز نادرة يف الصني. 
بفضله، أعاد املعمّل تشكيل الراحئة العطرية خالصة 

النقاء جللد الغمن، وهو نفس الذي اكن يصّدره حرفيو 
األندلس وُأطلق هيلع امس "كوردوان )cordouan(" أو 
 maroquinier أصل كمة – ")marocain( املغريب"

أي املصنوعات اجللدية. يف املايض، معل معّلو 
العطور يف غراس Grasse هيلع وحّولوه إىل قفازات 

مغطاة ببودرة عطرية.

 •  السوسن من أين.
هو الوزير األول يف صناعة العطور الراقية، اسُتخدم 
جذمورها - وال يزال مستخدمًا – لتعظمي قوة النغمة 

من اجللد املوجودة عادة يف قاعدة مع نفحات دخانية، 
من قط الزباد )civet(، الاكستوريوم املستخرج من 

القندس، إخل. هادئ، بعيد، رقيق وأنيق للغاية، يذكرنا 
أنه يف الرشق، يف بالط امللك ببكني، مت ابتاكر تلك 

الفخامة. يشء من اجللد املدبوغ.

•  مث هناك بالطبع الهبارات اليت من دوهنا ال معىن 
للسفر؛ وال للرشق أيضًا... هبار وردي، زعفران تفوح 
منه راحئة القش، فانيليا مثل حالوة ترتسب يف جوف 

العنق.

•  بالنسبة "حلادث حاسة المش"، ُيعتب هذا العنرص مثريًا 
دامئًا للدهشة، تفصياًل خفيًا وتوقيعًا مجليع العطور 

املزدوجة؛ هذه املرة، يبدو األمر وكأنه نوع من الفاكهة: 
فاكهة التوت البي الطازجة والرائعة، اليت جبرأة 

وبرصاحة، تفتح التسلسل. طاقة حمرِّكة من البداية!



أما الرمس التوضيحي، الذي تقليديًا 
يعمل عىل توفري كسوة للغالف 
diptyque من  وامللصق، فلقد طلبته 

صفية أواريس Safia Ouarès اليت نّفذت رسومات 
Volutes، Florabellio وTempo... شغفها 

بالتفاصيل وثراء رسوماهتا، مثل خطٍّ 
مزخرف تقريبًا، يشريان إلهيا بلك وضوح.

لك يشء موجود: امجلل الذي ال ينفصل عن البدو، 
األطالل القدمية يف جوف واٍد، املسارات الصحراوية، الواحات 

وأجشار النخيل، النجوم؛ وصقر أيضًا.
 واآلثار الزائلة ملرور إنسان عىل الرمال متامًا مثل

 تلك لعطر عىل البرشة.

 بشلك غري عادي، يتحول الشلك البيضاوي املركزي
  للقارورة إىل ذهيّب بالاكمل.

  يف صورة خالية 
من الهبرجة، غري المعة تقريبًا، تدفع 

إىل قراءة العمل املنقوش كتمكلة 
العطرّي. للوضوع 
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ماء العطر Eau Rihla 75 مل
إصدار من اجللد هلواة امجلع

     تتوفر البيانات الصحفية واملواد املرئية للتزنيل عىل الرابط التايل 
https://presse.diptyqueparis.com/en/2021/60celebration-eaurihla

diptyqueparis.com

    ديبتيك 5 شارع األوبرا، الدائرة األوىل )1er arrondissement(، باريس فرنسا
 

Eau Rihla، متوفرة حرصيًا يف الرشق األوسط حىت يونيو 2021.




