“طــش فــش” دار نــر ،رشكــة ال تبــي الــرحب
هدفهــا تجشيــع الشــباب واملواهــب العربيــة
الصاعــدة يف فن الاكرياكتور والرشائط املصورة
والرســوم املتحركــة املنتــرة يف العــامل العريب.

عادل القالف  /كويت

العدد ٤
التارخي ٢٠١٩ - ٦ - ١٢ :

صمن احلرية....

تطرف..

معاد السنوين  /مغرب

ماهر رشوان  /مرص

١

ولد يف مدينة الدار البيضاء يف املغرب يف  ٢٦آذار (مارس) عام  ،١٩٧٩اكن يرمس منذ نعومة أظافره
واعترب والده هو معمله األول ،فقد ترىب يف بيئة فنية تقدس الفنون وترىع املواهب.

الفنان ماهر حسن رشوان مواليد  ٢٢شباط (فرباير)  ،١٩٧٦مرصي اجلنسية .يعمل كرسام اكرياكتور
يف حصيفة اجلريدة الكويتية .خربته أكرث من تسعة عرش عامًا يف جمال الرسوم املتحركة و كتب األطفال.

يا إاليه! إين حباجة إىل قهوة!
أريد قهوة
كبيرة لو سمحت،
سأخذها معي!

سارين أخرجليان  /لبنان

هل يمكنك أن تزيد
الكراميل ،و الموكا
البيضاء ،و البندق و
معلقتي فانيال بودرة و
القليل من حليب السويا
و الكثير من القشطة و
الكريمة ،و لحسة من
شراب الشوكوال!

و ...هل يمكنك أن تزيل
القهوة التي طلبتها من قبل
من قبل؟

أقسم لك يا ندى،
بأنني ال أستطيع أن أبدأ
نهاري بال قهوتي!
أعلم ،فأنا مثل
األموات قبل جرعتي
من الكافيين!

سارين أخرجليان ،رسامة قصص مصورة من لبنان ،حائزة عىل درجة الباكلوريوس يف عمل المكبيوتر من اجلامعة األمريكية يف بريوت وتعمل مكطورة براجم يف رشكة  Murex Systemsيف لبنان.

حامت عيل  /مرص

٢

حامت عيل رسام غرافييك ،ولد يف مرص ويعيش يف كنداُ .عرضت وتُعرض أمعاله عىل عدة حمطات تلفزيونية ويف مطبوعات وإصدارات عاملية.
حامت عيل باختصار وببساطة فنان عاملي ،يقول أليس الرمس الغرافييك والاكرياكتوري هو فن االختصار واالجتار؟ أليس فنًا أن تستطيع خبطوط بسيطة
أن توصل رسالتك اليت تريدها اىل من تريد؟

١

٢

٣

٤

إياس جعفر  /سوريا

إياس جعفر هو فنان تشكييل ورسام كوميكس سوري ،ولد عام  .١٩٦٥خترج من لكية الفنون امجليلة يف سوريا عام  .١٩٨٧معل يف عدة حصف كرسام اكرياكتور مثل
"هنا دمشق""،البعث" ...ويف وقته الضائع يعمل عىل "سلسة من الرسوم املتحركة".

١

٢

٣

٤

٣

الصواف
النارش :معزت
ّ
رشكة طش فش
مجيع احلقوق حمفوظة للرسامني
هذه الرسومات واآلراء املنشورة
ال تعرب عن رأي دار النرش أو وجهة نظره.

معاد جحاج  /فلسطيين

فن الاكرياكتور الفلسطيين ولد من رمح املأساة ،ترشيدا وشتاتا ومعاناة يومية ،يف الداخل واخلارج،
جحاج الذي ولد يف رام اهلل .١٩٦٧
وتلك حال معاد ّ

ال تنىس عزو حبييب عيد ميالدي

دول القمع!!

الصواف  /لبنان
معزت
ّ

عيل فرزات  /سوريا

رجل أمعال لبناين مقمي يف لبنان .خترج من اجلامعة األمريكية يف بريوت عام  .١٩٧٤حائز عىل هشادة
باكلوريوس يف اهلندسة املعامرية.

عيل فرزات رسام اكرياكتري سوري ولد يف محاة عام  .1951هو فنان اكرياكتري عاملي فاز بعدد
ممن اجلوائز الدولية والعربية .نرشت رسوماته يف العديد من الصحف السورية والعربية األجنبية.

الهدر و الرسقة ٢٠١٠ -

حماوالت الهيود يف حمو هوية القدس وفلسطني ١٩٨٧ -

٤

حيمل التوين  /مرص

صور متع ّد ُد األوجه واإلختصاصات أرس ُميلة العرب أطفا ًال
حيمل التوين مواليد مرص عام  ١٩٣٤مبتكر
ٍ
وراشدين عىل حد سواء .هو فنانٌ رقيقٌ
مواظب يف إنتاجه ،معل هبدوء ألكرث من ستة عقود من الزمن خفلق
ٌ
ماكنة لنفسه كأحد أراكن الثقافة البرصية العربية .التوين فنان عرويب بلك ما لللكمة من معىن.
لملراجعة أو لملشاركة يف إصدارتنا القادمة،
ميكنمك التواصل معنا عىل التايل

جالل الرفايع  /أردن

ناضل بالريشة واللكمة ،هو املخلص لعروبته ولقضيته األوىل فلسطني ،واكن منارصًا للاكدحني والفقراء
والضعفاء جفاءت رسوماته انعاكسًا ساخرًا ملعاناة املواطن األردين والعريب .انه الفنان جالل الرفايع
رئيس رابطة رسايم الاكرياكتور يف األردن ،امللقب بعميد الاكرياكتور وشيخ الرسامني األردنيني.

