“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.

عبداهلل جابر  /اململكة العربية السعودية

العدد ٧
التارخي ٢٠١٩ - ١٢ - ١١ :

فعىل أي جانبيك متيل؟

أرسى يصارعون املوت يف جسون االحتالل

نارص اجلعفري /أردن

دمحم سباعنة  /فلسطني

١

رسام اكرياكتري أردين ،ورئيس حترير جملة وموقع توميتو اكرتون .ينرش رسوماته يف
نارص اجلعفري ّ
جريدة الرأي االردنية وجريدة القدس الفلسطينية .حائز عىل العديد من اجلوائز العربية والدولية.

ولد عام  ،١٩٧٩نرش أمعاله يف العديد من الصحف العربية مهنا اإلحتاد ،القدس العريب ،الغد األردنية،
واألخبار اللبنانية ...هو عضو يف حركة الكرتون العاملية ،وقد فاز العديد من اجلوائز.

حل املشلكة؟

فهد امخلييس  /اململكة العربية السعودية

فهد امخلييس هو رسام اكرياكتور سعودي ،ولد يف السعودية عام  .١٩٧٦يستخدم الاكرياكتور كوسيلة للتعبري عن آرائه ،وبناء احلجج القمية وتوفري للقارىء معرفة حمددة حول القضايا اإلجمتاعية والسياسية املعارصة.

خمتار زين /مرص

٢

ولد يف القاهرة يف  ٢٤اكنون األول (ديمسرب) عام  ،١٩٨٧ودرس اخلدمة اإلجمتاعية .منّا خمتار زين موهبته شي ًائ فشي ًائ ،فبدأ مع دار نرش صغرية
مكتد ّرب مث ّ
إته للعمل مع مؤسسة عالء الدين التابعة لألهرام ،ومن جهة أخرى فقد معل كرسام يف موقع  . Yaoota.comإشرتك يف العدد األول
من جملة الشمكجية ومعل ملدة سنتني يف إحدى جم ّ
الت األطفال اخلليجية.

١

٢

٣

٤

رشيف عادل  /مرص

رشيف عادل هو طبيب أسنان مرصي ورسام واكتب للكوميكس .بدأ يف نرش الكوميكس والرسومات حتت إمس برباطوظ كوميكس يف  ٢٠١١ونُرشت أمعاله يف
العديد من املجالت واجلرائد .يف عام  ،٢٠١٤قام بكتابة ورمس جملة اخليال العيمل الساخر "فوت علينا بكرة" اليت نُرش مهنا  ٦أعداد ومت عرضها يف العديد
من املعارض داخل وخارج مرص .يقمي حاليا يف طوكيو حيث ينرش قصة مصورة هشرية باللغة اإلجنلزيية يف جملة ميرتوبوليس ،بعنوان "جايچني فالفل".

٣

الصواف
النارش :معزت
ّ

رشكة طش فش

مجيع احلقوق حمفوظة للرسامني
هذه الرسومات واآلراء املنشورة ال تعرب عن رأي دار النرش أو وجهة نظره.

من يرسق من؟!

املكفوفون املعطلون...

هاين عباس  /سوريا

عبد الغين الدهدوه  /املغرب

خمي الريموك يف عام  ١٩٧٧ولكنه إضطر للخروج من سورية وطلب اللجوء إىل سويرسا.
ولد هاين عباس يف ّ
أقام هاين معارض كثرية يف مدن كثرية يف العامل ،وفاز بعدة جوائز يف سورية.

ولد عبد الغين الدهدوه يف طنجة يف مشال املغرب يف  ٢٣ترشين األول عام  .١٩٧٣وشلكت ثقافته الفنية خطوطه
القوية يف ال ّرمس ،فاكن رسامًا مثقفًا محل نياشني املناضل ،مرتمجًا الواقع اإلجمتايع إىل رسوم اكرياكتورية.

تذكري حمكة أبوك ١٩٧٠ -

عن إحتاد العرب ١٩٤٤ -

٤

دمحم اخلنيفر  /اململكة العربية السعودية

دمحم رخا  /مرص

الفنــان املبــدع دمحم اخلنيفــر إمس المــع وبــارز يف مســاء الاكرياكتــر ،الــذي لقــب باإلســطورة .إنطلــق يف مطلــع
الســبعينيات .ومتــزت أمعالــه بتنــاول القضايــا بشــى أنواعهــا السياســية واإلجمتاعيــة واإلقتصاديــة ...مكــا متــزت
بالدقــة املتناهيــة يف تصويــر املجمتــع احملــي بقالــب كوميدي ،ليطلــع الناس بإســمرار عن أبرز القضايا واملشــكالت.

ُولــد دمحم عبداملنعــم رخــا يف  7ديمســر  ،1910وهــو أول رســام اكرياكتــري يف تــارخي الصحافــة املرصيــة.
دخــل الجســن يف عــام  1933ملــدة أربــع ســنوات بهتمــة اإلســاءة إىل امللــك يف رســومه .قــام بنــر رســومه
يف الصفحــة األوىل يوميــا يف جملــة املــري .مكــا أنشــأ وتــرأس امجلعيــة املرصيــة لرســايم الاكرياكتــر.

لملراجعة أو لملشاركة يف إصدارتنا القادمة،
ميكنمك التواصل معنا عىل التايل

