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Tirhal
Tirhal is a sans serif font with a humanistic structure. It
celebrates the influence of the human hand. Tirhal draws
inspiration from the calligraphic detailing transformed
with monolinear modularity.

Designed

Tirhal is a multiscript that supports Arabic and Latin. The
main objective is to balance the visual quality and texture,
without scripts comprising each other traditions.
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The result is a typeface that converses between the
Arabic and Latin by matching the intentions rather than
echoing the shapes.
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There is no room for m
here.’Why don’t I pack
go?’ Nothing astonish
people. They take ev
in their stride. They
rejoice at a birth nor
saddened at a death.

Tirhal Regular 18/21 pt

They were not angry they said such things
Throw from the Equators, with a northern
TO EACH OTHER THEY LAUGHED THROW
ّ
التحررية لشعر أنيس احلاج اخلايل
تلميح إن الرسالة
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You are beautiful, but you're empty. No one!
I Could die for you. You, you alone could have

WILL SHE HAVE THE STARS AS NO ONE?

Tirhal Semibold 18/22 pt

It seems that our presence, in an opening
Undercover form, is indispensable to you
AS AIR OF WATER THEY WERE'NT ANGRY
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There is no room for me here. Why don›t I pack

I heard Mansour say to Richard, ‘You trans-

up and go? Nothing astonishes these people.

mitted to us the disease of your capitalist

They take everything in their stride. They nei-

economy. What did you give us except for a

ther rejoice at a birth nor are saddened at a

handful of capitalist companies that drew off

death. When they laugh they say “I ask for-

our blood — and still do?’ Richard said to him,

giveness of God”and when they weep they

‘All this shows that you cannot manage to live

say “I ask forgiveness of God”. Just that. And I,

without us. You used to complain about colo-

what have I learnt?

nialism and when we left you created.

Tirhal regular, Regular italic, bold

Regular bold

Proportional Oldstyles
Figures

regular italic

SEASON OF MIGRATION TO THE NORTH,
(Arabic: موســم اهلجــرة إىل الشــمال
Mawsim al-Hijrah ilâ al-Shamâl) is a classic postcolonial Arabic novel by the Sudanese novelist Tayeb Salih. In 1966,
Salih published his novel amounted to
£78,293,313. He is best known, It was
first published in the Beirut journal Hiwâr. The main concern of the novel is
with the impact of British colonialism
and European modernity on rural African
societies in general and Sudanese culture
and identity in particular. His novel reflects the conflicts of modern Sudan
and depicts the brutal history of European colonialism as shaping the reality
of contemporary Sudanese society. Damascus-based Arab Literary Academy
named it one of the best novels in Arabic of the twentieth century. Mawsim
al-Hijrah ilâ al-Shamâl is considered
to be an important turning point in the
development of postcolonial narratives
that focus on the encounter between

Tirhal Regular, Semibold 10/15 pt

Tirhal Semibold, Bold 10/15 pt

Season of Migration to the NorthMawsim al-Hijrah ilâ al-Shamâl
(1966) is a story told to an unspecified audience of the “traveled
man,” (p 5-6, ch. 5-87) the African
who has returned from schooling
abroad by an unnamed narrator.
The narrator returns to his Sudanese village of Wad Hamid on the
Nile in the 1950s after writing a
phD thesis on ‘the life of an obscure
English poet’. Mustafa Sa’eed, the
main protagonist of the novel, is
a child of British colonialism, and
a fruit of colonial education. He
is also a monstrous product of his
time. The unnamed narrator is
eager to make a contribution to the
new postcolonial life of his country.
On his arrival home, the Narrator
encounters a new villager named
Mustafa Sa’eed who exhibits none
of the adulation for his achievements that most others do, and he
displays an antagonistically aloof
nature. Mustafa betrays his past
one drunken evening by wistfully
reciting poetry in fluent English,
leaving the narrator resolute to discover the stranger’s identity.
The Narrator later asks Mustafa
about his past, and Mustafa tells
the Narrator much of his story, often saying “I am no Othello, Othello
was a lie,” as well as “I am a lie.”
The Narrator becomes fascinated

Season of Migration to the NorthMawsim al-Hijrah ilâ al-Shamâl
(1966) is a story told to an unspecified audience of the “traveled man,” (p 5-6, ch. 5-87) the
African who has returned from
schooling abroad by an unnamed
narrator. The narrator returns to
his Sudanese village of Wad Hamid on the Nile in the 1950s after
writing a phD thesis on ‘the life of
an obscure English poet’. Mustafa Sa’eed, the main protagonist
of the novel, is a child of British
colonialism, and a fruit of colonial
education. He is also a monstrous
product of his time. The unnamed
narrator is eager to make a contribution to the new postcolonial life
of his country. On his arrival home,
the Narrator encounters a new
villager named Mustafa Sa’eed who
exhibits none of the adulation for
his achievements that most others
do, and he displays an antagonistically aloof nature. Mustafa betrays
his past one drunken evening by
wistfully reciting poetry in fluent English, leaving the narrator
resolute to discover the stranger’s
identity. The Narrator later asks
Mustafa about his past, and Mustafa tells the Narrator much of his
story, often saying “I am no Othello, Othello was a lie,” as well as “I
am a lie.” The Narrator becomes

Tirhal Bold, Black 10/14 pt
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Season of Migration to the NorthMawsim al-Hijrah ilâ al-Shamâl
(1966) is a story told to an unspecified audience of the “traveled man,” (p 5-6, ch. 5-87) the
African who has returned from
schooling abroad by an unnamed
narrator. The narrator returns
to his Sudanese village of Wad
Hamid on the Nile in the 1950s
after writing a phD thesis on ‘the
life of an obscure English poet’.
Mustafa Sa’eed, the main protagonist of the novel, is a child
of British colonialism, and a fruit
of colonial education. He is also
a monstrous product of his time.
The unnamed narrator is eager to
make a contribution to the new
postcolonial life of his country.
On his arrival home, the Narrator
encounters a new villager named
Mustafa Sa’eed who exhibits none
of the adulation for his achievements that most others do, and he
displays an antagonistically aloof
nature. Mustafa betrays his past
one drunken evening by wistfully
reciting poetry in fluent English,
leaving the narrator resolute to
discover the stranger’s identity.
The Narrator later asks Mustafa
about his past, and Mustafa tells
the Narrator much of his story,
often saying “I am no Othello,
Othello was a lie,” as well as “I
am a lie.” The Narrator becomes

Season of Migration to the NorthMawsim al-Hijrah ilâ al-Shamâl
(1966) is a story told to an unspecified audience of the “traveled man,” (p 5-6, ch. 5-87) the
African who has returned from
schooling abroad by an unnamed
narrator. The narrator returns to
his Sudanese village of Wad Hamid on the Nile in the 1950s after
writing a phD thesis on ‘the life of
an obscure English poet’. Mustafa
Sa’eed, the main protagonist of
the novel, is a child of British colonialism, and a fruit of colonial
education. He is also a monstrous
product of his time. The unnamed
narrator is eager to make a contribution to the new postcolonial
life of his country. On his arrival
home, the Narrator encounters
a new villager named Mustafa
Sa’eed who exhibits none of the
adulation for his achievements
that most others do, and he
displays an antagonistically aloof
nature. Mustafa betrays his past
one drunken evening by wistfully
reciting poetry in fluent English,
leaving the narrator resolute to
discover the stranger’s identity.
The Narrator later asks Mustafa
about his past, and Mustafa tells
the Narrator much of his story,
often saying “I am no Othello,
Othello was a lie,” as well as “I
am a lie.” The Narrator becomes

season of migration to the northMawsim al-Hijrah ilâ al-Shamâl (1966)
is a story told to an unspecified
audience of the “traveled man,” (p
5-6, ch. 5-87) the African who has
returned from schooling abroad by
an unnamed narrator. The narrator
returns to his Sudanese village of Wad
Hamid on the Nile in the 1950s after
writing a phD thesis on ‘the life of an
obscure English poet’. Mustafa Sa’eed,
the main protagonist of the novel, is
a child of British colonialism, and a
fruit of colonial education. He is also
a monstrous product of his time. The
unnamed narrator is eager to make a
contribution to the new postcolonial
life of his country.
On his arrival home, the Narrator
encounters a new villager named
Mustafa Sa’eed who exhibits none of
the adulation for his achievements
that most others do, and he displays
an antagonistically aloof nature.
Mustafa betrays his past one drunken
evening by wistfully reciting poetry in
fluent English, leaving the narrator
resolute to discover the stranger’s
identity. The Narrator later asks
Mustafa about his past, and Mustafa
tells the Narrator much of his story,
often saying “I am no Othello, Othello was a lie,” as well as “I am a lie.”
The Narrator becomes fascinated by
Mustafa. Al-Tayeb Salih (July 12, 1929 -

season of migration to the north- Mawsim
al-Hijrah ilâ al-Shamâl (1966) is a story told to
an unspecified audience of the “traveled man,”
(p 5-6, ch. 5-87) the African who has returned
from schooling abroad by an unnamed narrator.
The narrator returns to his Sudanese village of
Wad Hamid on the Nile in the 1950s after writing a phD thesis on ‘the life of an obscure English
poet’. Mustafa Sa’eed, the main protagonist of
the novel, is a child of British colonialism, and
a fruit of colonial education. He is also a monstrous product of his time. The unnamed narrator is eager to make a contribution to the new
postcolonial life of his country.
On his arrival home, the Narrator encounters a
new villager named Mustafa Sa’eed who exhibits
none of the adulation for his achievements that

Tirhal Regular Italic, Black Italic 6/11 pt
Season of Migration to the North- Mawsim al-Hijrah ilâ alShamâl (1966) is a story told to an unspecified audience of the
“traveled man,” (p 5-6, ch. 5-87) the African who has returned
from schooling abroad by an unnamed narrator. The narrator
returns to his Sudanese village of Wad Hamid on the Nile in the
1950s after writing a phD thesis on ‘the life of an obscure English poet’. Mustafa Sa’eed, the main protagonist of the novel, is
a child of British colonialism, and a fruit of colonial education.
He is also a monstrous product of his time. The unnamed
narrator is eager to make a contribution to the new postcolonial
life of his country. On his arrival home, the Narrator encounters
a new villager named Mustafa Sa’eed who exhibits none of the
adulation for his achievements that most others do, and he
displays an antagonistically aloof nature. Mustafa betrays his
past one drunken evening by wistfully reciting poetry in fluent
English, leaving the narrator resolute to discover the stranger’s
identity. The Narrator later asks Mustafa about his past, and
Mustafa tells the Narrator much of his story, often saying “I
am no Othello, Othello was a lie,” as well as “I am a lie.” The
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طلب الوصول إىل املستندات
املرفقات (تأكد من حصولك عىل هذه
)األوراق
	•نسخة من وثيقة اهلوية

العربية

of the Finnish Immigration Service.

غري ثنائي

Male

اللقب

•

Copy of an identity document

تاريخ امليالد

أسماء

•

Authorisation form (VALTA_K)

رمز اهلوية
الشخصية

رقم البناية

الشارع

Forenames

Date of birth
St

No

املدينة

إذا طلب الوصول من قبل سلطة
معلومات عن الشخص الذي يهم الوثائق املطلوبة
السلطة الطالبة

Identity Code

اللقب

شخص االتصال

األسماء السابقة

Postal code

رقم اهلاتف

City

If access is requested by an authority
Person who the requested documents concern
Female

Authority
Contact

Surname

Telephone

Forenames
No

St

Male

رقم اهلاتف
رقم البناية

Date of birth

City

Identity Code

العنوان

الشارع

تاريخ امليالد

ب.ص

رمز اهلوية
الشخصية

املدينة

Non-binary

الوثائق املطلوبة
 والغرض،حدد املستندات التي تطلب الوصول إليها
من استخدامها واحلكم القانوين الذي يستند إليه

Telephone

Postal code

العنوان

ب.ص

Non-binary
Telephone

Address

أنىث

رقم اهلاتف

Surname
Address

ذكر

Please attach these documents to
the application

If access requested by an individual or their counsel
Female

.الفنلندية

إذا طلب الوصول من قبل فرد أو محاميه

English

documents that are in the possession

املوجودة يف حوزة مصلحة اهلجرة

)VALTA_K( 	•نموذج التفويض

Request of Access to Documents
I request the opportunity to view

أطلب الفرصة لعرض املستندات

.حق الوصول اخلاص بك

Requested documents

تسليم الوثائق

Specify the documents to which you are

requesting access, the purpose of which

Requested date

they are used and the legal provision on

Reason for urgency

which your right of access is based.

تسليم الوثائق وإحلاح األمر(ألسباب تتعلق بأمان

. ال نرسل نسخا كمرفقات للربيد اإللكرتوين، البيانات

سيتم فرض رسوم عىل النسخ والربيد وفقا لقائمة

).األسعار لدينا

Document Delivery
Delivery of documents and the urgency of

the matter (for data security reasons, we do
not send copies as e-mail attachments. A

أريد ذلك بالربيد يل

Requested date

رقم البناية

الشارع

Reason for urgency

ب.ص

العنوان

أتمىن إرسال نسخ من املستندات بالربيد إىل

)العنوان التايل (إذا كان مختلفا عما سبق
ً

fee will be charged for copying and mailing
according to our price list.)

أريد إرسالها إلى خدمة

I want it posted to me
I wish that copies of the documents

are sent to me by post to the following
address (if different than the above)

الهجرة الفنلندية
Address

St
Postal code
City

N

o

التاريخ والتوقيع
االسم

ِ
َ
َ
َ
َ
ـاة الرتحــال
ـ
ي
ح
ـاش
ـ
ع
َ
َ
َ
َ
ّ
تشــجع عــى اهلجــرة
ـم
ـات ال يخاف موسـ
بثبـ
َ
ّ
َ
احلــب َقضيــة َكبــرة
ِ
ً
ـمس
ـه الشـ
ـع عليـ
طلـ
دفء احليــاة العشــرة
ْ
وقت طويل حىت أحسست
ـي
ـذوب دخيلتـ
ـا يـ
ثلجـ
ـامل العريب
ـتوى العـ
مسـ
حولــت إىل ســينمائي
تتنــاول يف مضمونهــا

Matkustusilmoituksen
Matkustusrajoitukset
Koronavirustartuntoj
Suomalaisasiantuntij
Uudenvuodenpäivän
Valvontakeskuksena
Tartuntatapaustena
Maailmanlaajuisetan
Lauantaiaamupäivä
Kiinalaismaakuntan
Puolustusjärjestelmä

 71يوليو ١٩٩١

ماكانش يوم املرسح املرصي

الواقعية السحرية
يف ادب امريكا الالتنية

التدخلل الثقايف
يف ثالثنية نجيب محفوظ

توفيق زياد:
قصيدة جديدة مل تنترش

مجلة الثقافة الوطنية الديمقراطية

محمد عفيفي مطر :بالغ اىل الرأي العام وقصيدتان من املعتقل

ادب ونقد

A heart to heart

?Who is closer to a person than themselves
HE WHO MAKES known to some of the
benefits of the world, but like him in
what is given and given as the example
of the hunter and his love for the bird
does not want that benefit the bird.
The height to the honorable position
is severe, and the degradation of it is
easy, like a heavy stone: lifting it from
the ground to the hard shoulder, and
placing it on the floor as low as the
salt water, which does not increase
his drinker, but the thirst increases.
Elazad said: Four do not mix with each
other: night and day, righteousness and
immorality, light and darkness, good and
bad.

ـع
ـض منافـ
ـروف لبعـ
ـع املعـ
ـن كان يصنـ
مـ
ـذل ويعطى
ـا يبـ
ـه فيمـ
ـا مثلـ
ـا  ،فإنمـ
الدنيـ
كمثــل الصيــاد وإلقائــه احلــب للطــر ال
يريــد بذلــك نفــع الطــر .إن اإلرتفــاع إىل
ـا
ـاط منهـ
ـديد ،واالنحطـ
ـة شـ
ـة الرشيفـ
املزنلـ
ـن األرض
ـه مـ
ـل :رفعـ
ـر الثقيـ
ـن ،كاحلجـ
هـ
إىل العاتــق عــر ،ووضعــه عــى األرض
ُّ
الدنيــا كاملــاء امللــح الــذي ال يــزداد
هــن
ً
ـال إيالذ:
ـش .قـ
ـا ،إال ازداد عطـ
ـاربه رشبـ
شـ
ـل
ـا :الليـ
ـم بعضـ
ـط بعضهـ
ـة ال يخالـ
أربعـ
ً
ـار ،الـ ُ
ـة،
ـور والظلمـ
ـر ،والنـ
ـر والفاجـ
والنهـ
.واخلــر والرش
يقــال يف ثالثــة أشــياء يجــب عــى
صاحــب الدنيــا إصالحهــا وبــذل جهــده
ـا
ـا مـ
ـته ومنهـ
ـر معيشـ
ـا أمـ
ـا  :منهـ
فيهـ
بينــه وبــن النــاس ومنهــا مــا يكســبه
ـل
ـو أطيـ
ـاء ولـ
ـد إن املـ
ـل .بعـ
ـر اجلميـ
الذكـ
إســخانه مل يمنعــه ذلــك مــن إطفائــه
النــار إذا صــب عليهــا أى مــن هــذه
اخلــال أبتغــى يف علمــى ؟؟ مجــاورة
الســبع والكلــب واحليــة والثــور عــى
.طيــب الوطــن ونضــارة العيــش

It is said in three things that the
owner of the world must reform and
exert his effort in it: one of which is
the matter of his livelihood?? some
between him and the people, and
some that the beautiful male earns.
Quotes from Kalila and Dimna: It is a story that takes place
on the tongues of animals, which presents criticism of the
corrupt rulers and the hypocritical footnote, translated by
Abdullah Ibn Al-Muqafa from Sanskrit

اقتباســات مــن كليلــة ودمنــة :ويه
قصــة تجــري عــى ألســنة احليوانــات
تقــدم نقــدا للحــكام الفاســدين
ً
واحلاشــية املنافقــة ,ترجمهــا عبــد اللــه
ابــن املقفــع مــن اللغــة السنســكريتية.
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Basic Arabic

ا ا أ أ إ إ آ آ ب ببب ت تتت ث ثثث ج ججج ح ححح خ
خخخ د د ذ ذ ر ر ز ز س سسس ش ششش ص
صصص ض ضضض ط ططط ظ ظظظ ع ععع غ
غغغ ف ففف ڤ ڤڤڤ ق ققق ك ككك ل للل
م ممم ن ننن ه ههه ة ة و و ؤ ؤ ئ ئئئ ء ي ييي

Vocalisation marks

ّ ٌ ُّ ّ ّ ّ ً ّ ّ ْ ٌ ُ
ً
◌
◌◌◌◌◌ ٍ◌ ِ◌◌ َ
◌◌ ٍ◌ ِ◌◌ َ

Required Ligatures

ال ال آل آل أل أل إل إل ال ال آل آل

Discretionary Ligatures

ىف يف فئ ىق يق قئ ڤى ڤي ڤئ ىن ين نئ ىت يت تئ ىث يث ثئ ئى
ئي ئئ يي ىي يئ ىن ين نئ ىت يت تئ ىث يث ثئ ئى ئي ئئ يي ىي يئ
ىص يص صئ ىص يص صئ ىض يض ضئ ىض يض ضئ
ىس يس سئ ىس يس سئ شى يش شئ شى يش شئ
رس سز رس سز رش شز رش شز رص صز رص صز رض ضز رض
ضز ﰠﲲﲵﲶﲴﰣﰤﰢ
بر تر ثر نر ئر ير بز تز ثز نز ئز يز تن ثن نن ئن ين ىل ىل يل
يل لئ لئ مل مل جل حل خل يك ىك كئ يك ىك كئ ﳉ ﳊ ﳋ ىج ىج جئ
ىح ىح حئ ىخ ىخ خئ چى ىج ىج جئ ىحىح حئ ىخ ىخ
خئ چى چي چئ ىع يع عئ غى يغ غئ ىع يع عئ غىيغ
غئ ىه يه هئ
0123456789
ـ،؛؟!﴿﴾

Tirhal Semibold 10/15 pt

 يه رواية- موسم اهلجرة إىل الشمال
كتبها الطيب صاحل ونرشت يف البداية
) يف87-5  ص،6-5 يف مجلة حوار (ع
 ثم نرشت بعد ذلك،1966 سبتمرب/أيلول
يف كتاب مستقل عن دار العودة يف
 يف هذه الرواية.بريوت يف نفس العام
، وهو طالب عريب،يزور مصطفى سعيد
 من، مصطفى يصل من اجلنوب.الغرب
ً
 بعيدا عن الثقافة الغربية إىل،إفريقيا
Tirhal Semibold 8/13 pt

 يه رواية كتبها الطيب- موسم اهلجرة إىل الشمال
،6-5 صاحل ونرشت يف البداية يف مجلة حوار (ع

Tirhal Semibold 10/15 pt

Season of Migration to the North
It is a novel written by Al-Tayyib
Salih and originally published in
Hawar (p. 5-6, pp. 5-87) in September 1966, then published in
a separate book on Dar Al-Awda
in Beirut in the same year. In this
account, Mustafa Saeed, an Arab
student, visits the West. Mustafa
arrives from the south, from Africa,
away from Western culture to the
Tirhal Semibold 8/13 pt

Season of Migration to the North - It is
a novel written by Al-Tayyib Salih and

Tirhal Regular 10/14 pt

 يه رواية- موسم اهلجرة إىل الشمال

كتبها الطيب صاحل ونرشت يف البداية يف

/) يف أيلول87-5  ص،6-5 مجلة حوار (ع
 ثم نرشت بعد ذلك يف،1966 سبتمرب

كتاب مستقل عن دار العودة يف بريوت يف

 يف هذه الرواية يزور مصطفى.نفس العام

 مصطفى. الغرب، وهو طالب عريب،سعيد
ً
بعيدا عن
، من إفريقيا،يصل من اجلنوب
.الثقافة الغربية إىل الغرب بصفة طالب
Tirhal Regular 8/13 pt

 يه رواية كتبها الطيب- موسم اهلجرة إىل الشمال
 ص،6-5 صاحل ونرشت يف البداية يف مجلة حوار (ع

Tirhal Regular 10/14 pt

Season of Migration to the North
- It is a novel written by Al-Tayyib
Salih and originally published in
Hawar (p. 5-6, pp. 5-87) in September 1966, then published in
a separate book on Dar Al-Awda
in Beirut in the same year. In this
account, Mustafa Saeed, an Arab
student, visits the West. Mustafa
arrives from the south, from Africa,
Tirhal Regular 8/13 pt

Season of Migration to the North - It is a
novel written by Al-Tayyib Salih and originally

originally published in Hawar (p. 5-6, pp.

 ثم نرشت بعد ذلك،1966 سبتمرب/) يف أيلول87-5

published in Hawar (p. 5-6, pp. 5-87) in Sep-

ذلك يف كتاب مستقل عن دار العودة يف بريوت

5-87) in September 1966, then published in

يف كتاب مستقل عن دار العودة يف بريوت يف نفس

tember 1966, then published in a separate

 يف هذه الرواية يزور مصطفى.يف نفس العام

a separate book on Dar Al-Awda in Beirut

 وهو، يف هذه الرواية يزور مصطفى سعيد.العام

book on Dar Al-Awda in Beirut in the same

 مصطفى يصل. الغرب، وهو طالب عريب،سعيد
ً
 بعيدا عن الثقافة الغربية، من إفريقيا،من اجلنوب

in the same year. In this account, Mustafa

، مصطفى يصل من اجلنوب. الغرب،طالب عريب
ً
بعيدا عن الثقافة الغربية إىل الغرب
،من إفريقيا

year. In this account, Mustafa Saeed, an Arab

 يحصل عىل وظيفة كمحارض يف إحدى.بصفة طالب

from the south, from Africa, away from West-

 ثم نرشت بعد،1966 سبتمرب/) يف أيلول87-5 ص

 يحصل عىل وظيفة.إىل الغرب بصفة طالب

Saeed, an Arab student, visits the West.
Mustafa arrives from the south, from Africa,

student, visits the West. Mustafa arrives

كمحارض يف إحدى اجلامعات الربيطانية ويتبىن قيم

away from Western culture to the West as

،اجلامعات الربيطانية ويتبىن قيم املجتمع الربيطاين

ern culture to the West as a student. He

 جني، وهناك يتعرف إىل زوجته،املجتمع الربيطاين

a student. He gets a job as a lecturer at a

 ويه امرأة، جني موريس،وهناك يتعرف إىل زوجته

gets a job as a lecturer at a British university

 ويه امرأة بريطانية ترفض قبول امالءات،موريس

British university and adopts the values of


 بعد أعوام.بريطانية ترفض قبول امالءات زوجها

and adopts the values of British society, and

Tirhal Semibold 6 pt/ 11
 يه رواية كتبها الطيب صاحل ونرشت- موسم اهلجرة إىل الشمال

Tirhal Semibold 6 pt/ 11
Season of Migration to the North - It is a novel written by

سبتمرب/) يف أيلول87-5  ص،6-5 يف البداية يف مجلة حوار (ع

Al-Tayyib Salih and originally published in Hawar (p. 5-6,

 ثم نرشت بعد ذلك يف كتاب مستقل عن دار العودة يف،1966

pp. 5-87) in September 1966, then published in a separate

، يف هذه الرواية يزور مصطفى سعيد.بريوت يف نفس العام

book on Dar Al-Awda in Beirut in the same year. In this

، من إفريقيا، مصطفى يصل من اجلنوب. الغرب،وهو طالب عريب
ً
 يحصل عىل.بعيدا عن الثقافة الغربية إىل الغرب بصفة طالب

account, Mustafa Saeed, an Arab student, visits the West.

وظيفة كمحارض يف إحدى اجلامعات الربيطانية ويتبىن قيم املجتمع

Western culture to the West as a student. He gets a job as

 ويه امرأة، جني موريس، وهناك يتعرف إىل زوجته،الربيطاين
 بعد أعوام يعود مصطفى إىل.بريطانية ترفض قبول امالءات زوجها
 حيث يلتقي هناك بصورة مفاجئة براوي القصة الذي عاش،بالده
 القصة نفسها تروى عن طريق قصص يرويها.أيضا يف بريطانيا
ً
 أديب،)2009  فرباير18 - 1929  يوليو12(  الطيب صاحل.الراوي والبطل
سوداين وأحد أشهر األدباء العرب أطلق عليه النقاد لقب «عبقري

Mustafa arrives from the south, from Africa, away from
a lecturer at a British university and adopts the values of

British society, and there he meets his wife, Jane Morris,
a British woman who refuses to accept her husband's
dictates. Years later, Mustafa returns to his country, where
he unexpectedly meets the storyteller, who also lived in
Britain. The same story is told through stories told by the

Tirhal Regular 6/11 pt
 يه رواية كتبها الطيب صاحل ونرشت يف- موسم اهلجرة إىل الشمال

Tirhal Regular 6/11 pt
Season of Migration to the North - It is a novel written by

 ثم،1966 سبتمرب/) يف أيلول87-5  ص،6-5 البداية يف مجلة حوار (ع

Al-Tayyib Salih and originally published in Hawar (p. 5-6, pp.

نرشت بعد ذلك يف كتاب مستقل عن دار العودة يف بريوت يف نفس

5-87) in September 1966, then published in a separate book

. الغرب، وهو طالب عريب، يف هذه الرواية يزور مصطفى سعيد.العام

on Dar Al-Awda in Beirut in the same year. In this account,

 بعيدا عن الثقافة الغربية إىل، من إفريقيا،مصطفى يصل من اجلنوب
ً
 يحصل عىل كمحارض يف إحدى اجلامعات الربيطانية.الغرب بصفة طالب

Mustafa Saeed, an Arab student, visits the West. Mustafa

، جني موريس، وهناك يتعرف إىل زوجته،ويتبىن قيم املجتمع الربيطاين

culture to the West as a student. He gets a job as a lecturer

 بعد أعوام يعود.ويه امرأة بريطانية ترفض قبول امالءات زوجها

arrives from the south, from Africa, away from Western
at a British university and adopts the values of British

 حيث يلتقي هناك بصورة مفاجئة براوي القصة،مصطفى إىل بالده

society, and there he meets his wife, Jane Morris, a British

 القصة نفسها تروى عن طريق قصص.الذي عاش أيضا يف بريطانيا
ً
،)2009  فرباير18 - 1929  يوليو12(  الطيب صاحل.يرويها الراوي والبطل

woman who refuses to accept her husband's dictates. Years
later, Mustafa returns to his country, where he unexpectedly

أديب سوداين وأحد أشهر األدباء العرب أطلق عليه النقاد لقب «عبقري

meets the storyteller, who also lived in Britain. The same

 ختريت رواية موسم. عاش يف بريطانيا وقطر وفرنسا.»الرواية العربية

story is told through stories told by the narrator and the

Tirhal Bold, Black 10/ 16 pt

Tirhal Black 10/ 16 pt

موسم اهلجرة إىل الشمال  -يه رواية

موسم اهلجرة إىل الشمال  -يه رواية

كتبها الطيب صاحل ونرشت يف البداية
يف مجلة حوار (ع  ،6-5ص  )87-5يف
أيلول/سبتمرب  ،1966ثم نرشت بعد
ذلك يف كتاب مستقل عن دار العودة
يف بريوت يف نفس العام .يف هذه
الرواية يزور مصطفى سعيد ،وهو
طالب عريب ،الغرب .مصطفى يصل
ً
من اجلنوب ،من إفريقيا ،بعيدا عن
الثقافة الغربية إىل الغرب بصفة طالب.
يحصل عىل وظيفة كمحارض يف إحدى
اجلامعات الربيطانية ويتبىن قيم املجتمع
الربيطاين ،وهناك يتعرف إىل زوجته ،جني
موريس ،ويه امرأة بريطانية ترفض
قبول امالءات زوجها .بعد أعوام يعود
مصطفى إىل بالده ،حيث يلتقي هناك

كتبها الطيب صاحل ونرشت يف البداية
يف مجلة حوار (ع  ،6-5ص  )87-5يف

أيلول/سبتمرب  ،1966ثم نرشت بعد

ذلك يف كتاب مستقل عن دار العودة يف

بريوت يف نفس العام .يف هذه الرواية

يزور مصطفى سعيد ،وهو طالب عريب،

الغرب .مصطفى يصل من اجلنوب ،من
ً
إفريقيا ،بعيدا عن الثقافة الغربية إىل

الغرب بصفة طالب .يحصل عىل وظيفة
كمحا رض يف إحدى اجلامعات الربيطانية

ويتبىن قيم املجتمع الربيطاين ،وهناك

يتعرف إىل زوجته ،جني موريس ،ويه

امرأة بريطانية ترفض قبول امالءات

زوجها .بعد أعوام يعود مصطفى إىل

بالده ،حيث يلتقي هناك بصورة مفاجئة

بصورة مفاجئة براوي القصة الذي عاش

براوي القصة الذي عاش أيضا يف
ً
بريطانيا .القصة نفسها تروى عن طريق

الطيب صاحل ( 12يوليو  18 - 1929فرباير

الطيب صاحل ( 12يوليو  18 - 1929فرباير

أيضا يف بريطانيا .القصة نفسها تروى
ً
عن طريق قصص يرويها الراوي والبطل.

قصص يرويها الراوي والبطل.

 ،)2009أديب سوداين وأحد أشهر األدباء

 ،)2009أديب سوداين وأحد أشهر األدباء

العرب أطلق عليه النقاد لقب «عبقري
الرواية العربية» .عاش يف بريطانيا
وقطر وفرنسا .ختريت رواية موسم
اهلجرة إىل الشمال كواحدة من أفضل
مائة رواية يف القرن العرشين عىل

العرب أطلق عليه النقاد لقب «عبقري

الرواية العربية» .عاش يف بريطانيا وقطر

وفرنسا .ختريت رواية موسم اهلجرة إىل

الشمال كواحدة من أفضل مائة رواية
يف القرن العرشين عىل مستوى الوطن

مستوى الوطن العريب ،ونالت استحسانا

العريب ،ونالت استحسانا وقبوال عامليا
ً
وحولت إىل فلم سينمائي .إجماال تتناول
ً
الرواية يف مضمونها مسألة العالقة بني

وتعد «موسم اهلجرة إىل الشمال» من

الشمال» من األعمال العربية األوىل التي

وقبوال عامليا وحولت إىل فلم سينمائي.
ً
إجماال تتناول الرواية يف مضمونها
ً
مسألة العالقة بني الرشق والغرب.
األعمال العربية األوىل التي تناولت لقاء
الثقافات وتفاعلها وصورة اآلخر الغريب

الرشق والغرب .وتعد «موسم اهلجرة إىل

تناولت لقاء الثقافات وتفاعلها وصورة

اآلخر الغريب بعيون الرشيق والغريب بعيون

Tirhal Regular, Semibold 8/14 pt

موسم اهلجرة إىل الشمال  -يه رواية كتبها الطيب

Tirhal Semibold, Bold 8/14 pt

موسم اهلجرة إىل الشمال  -يه رواية كتبها الطيب

صاحل ونرشت يف البداية يف مجلة حوار (ع  ،6-5ص

صاحل ونرشت يف البداية يف مجلة حوار (ع  ،6-5ص

 )87-5يف أيلول/سبتمرب  ،1966ثم نرشت بعد ذلك

 )87-5يف أيلول/سبتمرب  ،1966ثم نرشت بعد ذلك

يف كتاب مستقل عن دار العودة يف بريوت يف نفس

يف كتاب مستقل عن دار العودة يف بريوت يف نفس

العام .يف هذه الرواية يزور مصطفى سعيد ،وهو

العام .يف هذه الرواية يزور مصطفى سعيد ،وهو

طالب عريب ،الغرب .مصطفى يصل من اجلنوب،

طالب عريب ،الغرب .مصطفى يصل من اجلنوب،

من إفريقيا ،بعيدا عن الثقافة الغربية إىل الغرب

من إفريقيا ،بعيدا عن الثقافة الغربية إىل الغرب

بصفة طالب .يحصل عىل وظيفة كمحارض يف إحدى

بصفة طالب .يحصل عىل وظيفة كمحارض يف إحدى

اجلامعات الربيطانية ويتبىن قيم املجتمع الربيطاين،

اجلامعات الربيطانية ويتبىن قيم املجتمع الربيطاين،

وهناك يتعرف إىل زوجته ،جني موريس ،ويه امرأة

وهناك يتعرف إىل زوجته ،جني موريس ،ويه امرأة

بريطانية ترفض قبول امالءات زوجها .بعد أعوام

بريطانية ترفض قبول امالءات زوجها .بعد أعوام

يعود مصطفى إىل بالده ،حيث يلتقي هناك بصورة

يعود مصطفى إىل بالده ،حيث يلتقي هناك بصورة

مفاجئة براوي القصة الذي عاش أيضا يف بريطانيا.
ً
القصة نفسها تروى عن طريق قصص يرويها الراوي

مفاجئة براوي القصة الذي عاش أيضا يف بريطانيا.
ً
القصة نفسها تروى عن طريق قصص يرويها الراوي

والبطل .الطيب صاحل ( 12يوليو  18 - 1929فرباير

والبطل .الطيب صاحل ( 12يوليو  18 - 1929فرباير

 ،)2009أديب سوداين وأحد أشهر األدباء العرب أطلق

 ،)2009أديب سوداين وأحد أشهر األدباء العرب أطلق

Tirhal Bold, Black 8/14 pt

Tirhal Black 8/14 pt

موسم اهلجرة إىل الشمال  -يه رواية كتبها الطيب

موسم اهلجرة إىل الشمال  -يه رواية كتبها الطيب

صاحل ونرشت يف البداية يف مجلة حوار (ع  ،6-5ص

صاحل ونرشت يف البداية يف مجلة حوار (ع  ،6-5ص

 )87-5أيلول/سبتمرب  ،1966ثم نرشت بعد ذلك

 )87-5يف أيلول/سبتمرب  ،1966ثم نرشت بعد ذلك

يف كتاب مستقل عن دار العودة يف بريوت يف نفس

يف كتاب مستقل عن دار العودة يف بريوت يف نفس

العام .يف هذه الرواية يزور مصطفى سعيد ،وهو

العام .يف هذه الرواية يزور مصطفى سعيد ،وهو

طالب عريب ،الغرب .مصطفى يصل من اجلنوب،

طالب عريب ،الغرب .مصطفى يصل من اجلنوب،

من إفريقيا ،بعيدا عن الثقافة الغربية إىل الغرب

من إفريقيا ،بعيدا عن الثقافة الغربية إىل الغرب

بصفة طالب .يحصل عىل وظيفة كمحارض يف إحدى

بصفة طالب .يحصل عىل وظيفة كمحا رض يف

اجلامعات الربيطانية ويتبىن قيم املجتمع الربيطاين،

إحدى اجلامعات الربيطانية ويتبىن قيم املجتمع

وهناك يتعرف إىل زوجته ،جني موريس ،ويه امرأة

الربيطاين ،وهناك يتعرف إىل زوجته ،جني موريس،

بريطانية ترفض قبول امالءات زوجها .بعد أعوام

ويه امرأة بريطانية ترفض قبول امالءات زوجها.

يعود مصطفى إىل بالده ،حيث يلتقي هناك بصورة

بعد أعوام يعود مصطفى إىل بالده ،حيث يلتقي

مفاجئة براوي القصة الذي عاش أيضا يف بريطانيا.
ً
القصة نفسها تروى عن طريق قصص يرويها

هناك بصورة مفاجئة براوي القصة الذي عاش

الراوي والبطل.

أيضا يف بريطانيا .القصة نفسها تروى عن طريق
ً
قصص يرويها الراوي والبطل.

Tirhal Regular Semibold, Bold, Black
Regular

موسم اهلجرة إىل الشمال يه رواية كتبها

الطيب صاحل ونرشت يف البداية يف مجلة حوار

(ع  ،5-6ص  )5-87يف أيلول/سبتمرب ،1966

كتبها الطيب صاحل ونرشت يف البداية يف

مجلة حوار (ع  ،6-5ص  )87-5يف أيلول/
سبتمرب  ،1966ثم نرشت بعد ذلك يف

كتاب مستقل عن دار العودة يف بريوت يف

ثم نرشت بعد ذلك يف كتاب مستقل عن دار

يف هذه الرواية يزور مصطفى سعيد،

الثقافة الغربية إىل الغرب بصفة طالب.

وهو طالب عريب ،الغرب .مصطفى يصل
ً
بعيدا عن الثقافة
من اجلنوب ،من إفريقيا.

الغربية إىل الغرب بصفة طالب .يحصل عىل

وظيفة كمحارض يف إحدى اجلامعات الربيطانية
ويتبىن قيم املجتمع الربيطاين ،وهناك يتعرف

إىل زوجته ،جني موريس ،ويه امرأة بريطانية
ترفض قبول امالءات زوجها .بعد أعوام

يعود مصطفى إىل بالده ،حيث يلتقي هناك

بصورة مفاجئة براوي القصة الذي عاش أيضا
ً
يف بريطانيا .القصة نفسها تروى عن طريق
قصص يرويها الراوي والبطل.

Black
Ligatures turned off

موسم اهلجرة إىل الشمال  -يه رواية

موسم اهلجرة إىل الشمال  -يه رواية

نفس العام .يف هذه الرواية يزور مصطفى

العودة يف بريوت يف نفس العام.
Semibold

Tirhal Regular, Semibold 10/16 pt

Tirhal Semibold, Bold 10/16 pt

الطيب صالح ( 12يوليو  18 - 1929فرباير ،)2009
أديب سوداين وأحد أشهر األدباء العرب أطلق

عليه النقاد لقب «عبقري الرواية العربية».

عاش يف بريطانيا وقطر وفرنسا

سعيد ،وهو طالب عريب ،الغرب .مصطفى
ً
بعيدا عن
يصل من اجلنوب ،من إفريقيا،
يحصل عىل وظيفة كمحارض يف إحدى

اجلامعات الربيطانية ويتبىن قيم املجتمع

الربيطاين ،وهناك يتعرف إىل زوجته ،جني

موريس ،ويه امرأة بريطانية ترفض قبول

امالءات زوجها .بعد أعوام يعود مصطفى

إىل بالده ،حيث يلتقي هناك بصورة

مفاجئة براوي القصة الذي عاش أيضا يف
ً
بريطانيا .القصة نفسها تروى عن طريق
قصص يرويها الراوي والبطل.

الطيب صاحل ( 12يوليو  18 - 1929فرباير

 ،)2009أديب سوداين وأحد أشهر األدباء

العرب أطلق عليه النقاد لقب «عبقري

الرواية العربية» .عاش يف بريطانيا وقطر
وفرنسا .ختريت رواية موسم اهلجرة إىل
الشمال كواحدة من أفضل مائة رواية
يف القرن العرشين عىل مستوى الوطن

العريب ،ونالت استحسانا وقبوال عامليا
ً
وحولت إىل فلم سينمائي .إجماال تتناول
ً
الرواية يف مضمونها مسألة العالقة بني
الرشق والغرب .وتعد «موسم اهلجرة إىل

الشمال» من األعمال العربية األوىل التي
تناولت لقاء الثقافات وتفاعلها وصورة

اآلخر الغريب بعيون الرشيق والغريب بعيون

كتبها الطيب صاحل ونرشت يف البداية
يف مجلة حوار (ع  ،6-5ص  )87-5يف
أيلول/سبتمرب  ،1966ثم نرشت بعد ذلك
يف كتاب مستقل عن دار العودة يف
بريوت يف نفس العام .يف هذه الرواية
يزور مصطفى سعيد ،وهو طالب عريب،
الغرب .مصطفى يصل من اجلنوب ،من
ً
إفريقيا ،بعيدا عن الثقافة الغربية إىل
الغرب بصفة طالب .يحصل عىل وظيفة
كمحارض يف إحدى اجلامعات الربيطانية
ويتبىن قيم املجتمع الربيطاين ،وهناك
يتعرف إىل زوجته ،جني موريس ،ويه
امرأة بريطانية ترفض قبول امالءات
زوجها .بعد أعوام يعود مصطفى إىل
بالده ،حيث يلتقي هناك بصورة مفاجئة
براوي القصة الذي عاش أيضا يف
ً
بريطانيا .القصة نفسها تروى عن طريق
قصص يرويها الراوي والبطل.
الطيب صاحل ( 12يوليو  18 - 1929فرباير
 ،)2009أديب سوداين وأحد أشهر األدباء
العرب أطلق عليه النقاد لقب «عبقري
الرواية العربية» .عاش يف بريطانيا
وقطر وفرنسا .ختريت رواية موسم
اهلجرة إىل الشمال كواحدة من أفضل
مائة رواية يف القرن العرشين عىل
مستوى الوطن العريب ،ونالت استحسانا
وقبوال عامليا وحولت إىل فلم سينمائي.
ً
إجماال تتناول الرواية يف مضمونها
ً
مسألة العالقة بني الرشق والغرب.
وتعد «موسم اهلجرة إىل الشمال» من
األعمال العربية األوىل التي تناولت لقاء

Tirhal Regular, 18/23pt

ّ
املزوقة وذات الوقع الطيب
من قاموس الكلمات
صاحل ونرشت يف البداية يف مجلة حوار (ع  ،6-5ص
 )87-5يف أيلول/سبتمرب الرومانيس املستهلك إىل

!Depuis plus de 40 ans, à Amiens 1987

Tirhal Semibold, 18/23pt

ـعيد،
ـى سـ
ـزور مصطفـ
ـة يـ
ـذه الروايـ
يف هـ
وهــو طالــب عــريب ،الغــرب .مصطفــى
ـدا
ـا ،بعيـ
ـن إفريقيـ
ـوب ،مـ
ـن اجلنـ
ـل مـ
يصـ
nous vous recommandons d’avoir recours

اهلوس

Tirhal Regular, 120 pt

ْ
استنتاج

Tirhal Regular, 100 pt

ـسافات
امل
ِ ْ
ْ
ُ
َ
بع ِد  50متا أو قدم

Tirhal Regular, 80 pt

Tirhal Bold, 18/23pt

ـر
ـو  18 - 1929فربايـ
ـاحل ( 12يوليـ
ـب صـ
الطيـ
 ،)2009أديــب ســوداين وأحــد أشــهر
ـب
ـاد لقـ
ـه النقـ
ـق عليـ
ـرب أطلـ
ـاء العـ
األدبـ
Maquette, Mise en page, Retouche d’im
Tirhal Black, 18/23pt

اختــرت روايــة موســم اهلجــرة إىل
الشــمال كواحــدة مــن أفضــل مائــة
ـتوى
ـى مسـ
ـن عـ
ـرن العرشيـ
ـة يف القـ
روايـ
Envoi documents Fax et Fichiers E-mail

Tirhal Regular, 40 pt

Tirhal Regular, 8 pt

ً

إثر سجنه ،رغم ذلك يحاول سعيد استعادة حضانة

نرشت هذه الرواية عام  1961ونالت شهرة كبرية
ُ
ً
كجميع مؤلفات نجيب محفوظ وتحولت إىل فيلم
ً
ً
كبريا.
نجاحا
نال هو اآلخر

يأخذ ابنته ،يف هذه األثناء تبدأ موجة االنتقام تعلو

تدور أحداث الرواية حول شخصية (سعيد مهران)

يف أعماقه ،فكيف سيستعيد أمواله وابنته الوحيدة

الرجل الذي خرج من السجن بعد أن أنهى فرتة

وكامل حقوقه التي تم رسقتها من ِقبل أقرب الناس

ابنته ،ولكن يفشل يف ذلك ،ويطرد من مزنله دون أن

عقوبته التي تقدر بأربع سنوات ،ليعود إىل مزنله،

إليه؟! وقد تطرق الطيب صاحل يف روايته إىل هذه

فيكتشف بأن زوجته قد تزوجت من صديقه احلميم

العالقة من خالل شخصية بطلها السوداين الذي

املحايم عليش ،وذلك بعد أن طلبت منه الطالق عىل

يذهب ليدرس يف العاصمة الربيطانية لندن.

هذه الصفحة تستخدم
كصفحة ديكور

ترجمت الرواية( :)1966إىل
اإلنجلزيية باسم eason of
Migration to the North
دنيس جونسون ديفز “نح
بمقاييس العامل الصنايع ا
فالحون فقراء ،ولكنني حني
أحس بالغىن ،كأنني نغمة

Tirhal Bold,50 pt

قضية كبرية جدا
World summit
قمة العاملية اآلن
Tirhal Black,50 pt

املواقع اخلـارجية
New sunmoon
الشمس اجلديدة

Tirhal Regular,50 pt

عائش الرتحــال
Season migrate
تشجيع اهلجرات
Tirhal Semibold, 50 pt

بثبـات ال يخـاف
Infinity travels
مواسـم احلبيب

nد

اللغات املدعومة

العربية ،األسرتية ،الباسكية ،البوسنية،

الربيتونية ،الكاتاالنية ،الكورنيش ،الكرواتية،

التشيكية ،الدانماركية ،اهلولندية ،اإلنجلزيية،
اإلستونية ،الفنلندية ،الفرنسية ،اجلاليكية،

ترحال
ْ
تر َحال هو “سانس” رقيق مع بنية خط اليد اإلنساين .إنه يحتفل بتأثريه
َ
ْ
من اليد البرشية .استلهم ترحال اإلهلام من التفاصيل اخلطية التي
تحولت إىل وحدات أحادية اخلط.

جرينالندية ،اهلنغارية ،األيسلندية ،األيرلندية ،اجليلية،

ْ
تر َحال هو نص متعدد اللغات يدعم اللغة العربية والالتينية .هدفه
الرئييس هو تحقيق التوازن بني اجلودة البرصية وامللمس ،دون تقليد او
صدى التقاليد للغة األخرى.

الرومانشية  ،السايم  ،ساموا  ،االسكتلندية  ،الغيلية

والنتيجة يه رابط بني اللغتني العربية والالتينية عن مطابقة النوايا بدال
من تكرار األشكال.

اإليطالية ،الالتينية ،الالتفية ،الليتوانية ،اللتوانية،
ليفونيان ،املاالجاشية ،املالطية ،املاوري ،املولدافية،

الرنويجية  ،البولندية  ،الربتغالية  ،الرومانية ،

األسكتلندية  ،الرصبية (الالتينية)  ،السلوفاكية ،

السلوفينية  ،اإلسبانية (القشتالية)  ،السواحيلية ،

السويدية  ،التاغالوغية  ،الرتكية  ،والون  ،الويلزية ،
الولوف

عن املصممة

سمر زريق يه رسامة ومصممة جرافيكة يف النهار
ومصممة خطوط ليال .تعيش بني هلسنكي
وباريس حيث تنهي درجة املاجستري يف االتصال
املرئي يف  Aaltoودبلوم الدراسات العليا يف
 Typedesignيف .ESAD
ّ
دربت دروس يف اخلط العريب مع اخلطاط األردين الرائد
رياض الطبل البالغ من العمر  74عاما.
كان ترحال محاولتها األوىل يف تصميم خط عريب
تحت إرشاف مساعدين من رشكة .EsadType

تصميم
2020-2018
العائالت
ْ
تر َحال عادي

ْ
تر َحال شبه سميك
ْ
تر َحال سميك
ْ
تر َحال أسود

א 
adpb

﴾﴿ترحال
Tirhal
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