“طــش فــش” دار نشــر ،شــركة ال
تبغي الربح هدفها تشجيع الشباب
والمواهــب العربيــة الصاعــدة فــي
فــن الكاريكاتــور والشــرائط المصورة
والرســوم المتحركــة المنتشــرة فــي
العالــم العربــي.

محمد ثالب  /كويت ٢٠٢٢ -

العدد 20
التاريخ ٢٠٢٢ - ٩ - ٢٨ :
رطوبة...

الطبقة السياسية

عــادل القالف  /كويت ٢٠٢٢ -

ماهر رشوان /األردن ٢٠٢٢ -

١

رسام اكرياكتري وعضو جملس إدارة مجعية الاكرياكتري الكويتية ...شارك بالعديد من املعارض وشارك
كأول رسام اكرياكتري كوييت وخليجي يف مهرجان الاكرياكتري فرنسا بسان جوست وحصلت عىل
تكرمي  ،2017كأول رسام اكرياكتري كوييت وخليجي منذ  36سنة.

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.

الصدمة

دعــاء العدل /مصر 2022 -

دعــاء العــدل ،رســامة اكرياكتــور مرصيــة مــن مواليــد حمافظــة دميــاط .خترجــت مــن لكيــة الفنــون امجليلــة قســم ديكــور مــرح وســيمنا .معلــت جبريــدة الدســتور وجملــة روزا اليوســف وجملــة صبــاح اخلــر ،وحاليــا تــرمس باملــرى اليــوم .وقــد فــازت جبائــزة محمــود
حكيــل عــام  ، ٢٠١٦عــن فئــة الاكرياكتــور الســيايس.

محيــي الدين اللّ باد  /مصر

ولد ال ّلباد عام  1940يف القاهرة ،ونبغ يف الرسومات منذ الصغر ،وأصبح رساما حمرتفا للاكرياكتري وهو يف املرحلة الثانوية ،وخترج يف لكية الفنون امجليلة عام .1962ومعل رساما للاكرياكتري
يف جمليت روزاليوسف وصباح اخلري منذ خترجه ،ونرشت رسوماته كذلك يف حصف وجمالت عربية أخرى كثرية.

٢

أسامة حجاج  /األردن
أسامة عيد جحاج ،فنان اكرياكتري أردين من مواليد معان عام  .1973تتناول رسومات جحاج احلياة االجمتاعية للناس واألمور اليت تشغل املجمتع األردين ،خاصة تلك اليت تركز عىل فئة الشباب ،وذلك من خالل
خشصييت عطا وعطوة .مكا ينرش رسومات تتناول الوضع السيايس يف الرشق األوسط والعامل.

٣

الصواف
الناشر :معتز
ّ
شركة طش فش

جميع الحقوق محفوظة للرسامين

هذه الرسومات واآلراء المنشورة ال تعبر عن رأي دار النشر أو وجهة نظره.

إصدارات جديدة
آخ يا ظهري!

المؤلف والناشر :خالد نهار
التاريخ 6 :آب  /أغسطس ٢٠٢٢

“النتيجــة إيجابيــة” هــذا مــا قالــه لــي الطبيــب بعدمــا ظهــرت
نتيجــة الفحوصــات التــي أجريتها بســبب شــعوري بألم شــديد
فــي الظهــر .ومــع أنــه كان لــدي شــعور مســبق بــأن النتيجــة
ســتكون إيجابيــة ،لــم يقلــل ذلــك مــن وقــع الصدمــة علــى
نفســي .فكيــف لإلنســان أن يســتعد لســماع خبــر إصابتــه
المصــورة أروي تجربتــي
بالســرطان؟ فــي هــذه القصــة
ّ
مــع هــذا المــرض الخبيــث منــذ تشــخيصي وبدايــة العــاج
الكيمــاوي وصــوال إلــى عمليــة اســتئصال الــورم وبعــض
تمامــا بفضــل
المضاعفــات الغيــر متوقعــة إلــى أن تعافيــت
ً
دوامــة مــن األحــداث
مــن اللــه .يمكــن وصــف القصــة بأنهــا ّ
أيضــا .فباإلضافــة الــى التجــارب
الصعبــة والغريبــة والطريفــة ً
الشــخصية التــي مــررت بهــا ،ســنحت لــي الفرصة للتحــدث مع
مرضــى آخريــن يواجهــون معاركهــم الخاصــة ضــد الســرطان.
لــكل مــن هــؤالء منظــور مختلــف تجــاه المــرض ،فبعضهــم
ملهمــون ،وبعضهــم يائســون ،وبعضهــم رافضــون
محاربــون ِ
قاطعــا.
رفضــا
للعــاج ً
ً

األسعار!

خيري الشــريف  /ليبيا ٢٠٢٢ -
رســام اكرياكتــر ليــي ،يــرمس الاكرياكتــر يف خمتلــف الصحــف الليبيــة منــذ ســبعينات القــرن املــايض.
ويعمــل حاليــا جبريــدة «الوســط» .مكــا شــارك يف العديــد مــن املعــارض حــول العــامل.

العنوان :واقع افتراضي
الكاتب :تعاون بين  15رسام و كاتب
الناشر :معهد جوتة اإلسكندرية
التاريخ :آب  /أغسطس 2022

هــذا الكتــاب هــو نتــاج فاعليــة  24ســاعة كوميكــس الــذي نظمــه معهــد
جوتــة اإلســكندرية بالتعــاون مــع ورشــة إســكندرية بمشــاركة  15رســام
كوميكــس ليعبــروا بقصصهــم المصــورة عــن الواقــع اإلفتراضــى الــذى
اصبحنــا نعيــش فيــه ،و بعــد تحــول عالمنــا إلــى عالــم الميتافيــرس ،كيــف
يبــدو هــذا العالــم المــوازى ؟ و مــاذا يخفــي لنــا وكيــف ســيؤثر علينــا ؟

٤

حصص تقوية

Title: Virtual Reality
Author: Collaboration of 15 artists
Publisher: Goethe Institut Alexandria
Date: August 2022

واقع
إفتراضي

This book is the product of the 24 Hours of Comics event, which
was organized by Goethe-Institut Alexandria in cooperation
with Alexandria Workshop, with the participation of 15 comic
artists, about the virtual reality in which we now live. And after
the transformation to the Metaverse,What does this world look
?like, and what does it hide for us, and how will it affect us

العنوان :القوة التي ولدت من األحالم
الكاتب :محمد سباعنة
نويز
الناشر :ستريت ّ
التاريخ ١5 :تشرين الثاني (نوفمبر)٢٠٢١ ،

القصـــة تـــدور حـــول تفاصيـــل حيـــاة الفنـــان الفلســـطيني محمد سـباعنة
داخــل ســـجون اإلحتـــال .حــاول محمــد أن ال يأســطر نفســه كبطــل
داخل السجون ولكنه إستعان بأحـــداث القصـــة لينقـــل معانـــاة األســـرى
الفلسـطينيين  .و إسـتعان بشـخصية خياليـة أال وهـي الطيـر الـذي يصبـح
هـــو الـــراوي الرئيســـي فـي القصـة لينقـل معانـــاة الشـعب الفلسـطيني
فـي مختلـــف أماكـــن تواجـده.

Title: Power born of dreams
Author: Mohammad Sabaaneh
Publisher: Street Noise
Date: Street Noise

Power Born of
Dreams

The story is about the details of the life of a Palestinian artist,
Mohammad Sabaaneh, inside the prisons of the Israeli
occupation. Muhammad tried not to entrap himself, by
portraying himself as a hero in prisons, but used the story to
convey the suffering of the Palestinian prisoners. He used a
fictional character, the bird, who becomes the main narrator
in the story, to convey the suffering of The Palestinian people
whereever they are.

للمراجعة أو للمشاركة في إصدارتنا القادمة،
يمكنكم التواصل معنا على التالي

أحمــد طوغان /مصر 1988 -

ابتدأ طوغان حياته املهنية عام  ١٩٤٦كصحيف ورسام اكرياكتور يف العديد من الصحف واملجالت املرصية،
تبي للق ّراء مكا للنارشين أن طوغان ال ب ّد وأنه يقبض بيساره عىل عبقر الاكرياكتور.
وبفرتة وجزية ّ

