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طش فش

يرتدي العدد الثالث من سلسلة طش فش حلة مختلفة من
خالل تقسيمه الى قسمين .

الكسندر
صاروخان

القسم االول يرّكز على رسامي الكاريكاتور القدامى كالفنان
المصري االرمني الكسندر صاروخان الذي اشتهر في الثالثينيات
واالربعينيات من القرن الماضي بلوحاته ومجالته التي تتسم
محمد
خنيفر

بالسخرية والتهكم  ،والرسامين الحاليين كالفنانين عبدهلل
الصايل ومحمد خنيفر اللذين تربعا على عرش الكاريكاتور
السعودي والكوميكس .

القسم الثاني الهدف منه كان التركيز على الجيل الجديد من
رسامي الكوميكس والكارتون والذي استغل مواقع التواصل

عبداهلل
الصايل

االجتماعي والصفحات االلكترونية لنشر رسوماته عوضا عن
الطريقة التقليدية على صفحات الجرائد والمجالت .
ومن ابرز هؤالء الرسامين المصريان ميشال حنا ورانيه امين،
وهما من السباقين في هذا المجال.

على امل ان نفسح المجال في العدد المقبل للحديث اكثر
عن الرسامين العرب في مجال الكوميكس.

الناشر
ميشيل حنا
و رانيه أمين

المعتز الصواف

تجدون في الصفحة التالية قصة جديدة من مسلسل «شلة عزو»
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الكسندر صاروخان
جسد عشقه لتراب مصر بريشته وأفكاره
أرمني ّ
الفنــان المصــري األرمني الكســندر هاكوب صاروخان يعتبر صاحب الشــرارة األولى لفــن الكاريكاتور المصــري والعربي ،وأحد أهم
رواد هــذا الفــن ،واختيــر فــي العــام  1957مــن أقوى  100رســام كاريكاتــور في القرن العشــرين ،ألن أعماله جســدت صراعات شــعوب
العالم وآمالها وطموحاتها .وص ّنفه الكثيرون على أنه رائد فن الكاريكاتور السياســي ،لكن رســومه االجتماعية ال تقل أهمية عن
«القنابل» السياســية التى فجرها في الشــارع المصري على مدى نصف قرن ،بحيث ارتبط المصريون بريشــته وأفكاره ،وبشــخصية
المصــري أفنــدي التــي ابتدعها وجســدت معاناة الشــعب المصــري وطموحاتــه وكفاحه ضد االســتعمار .الصدفة التــي قادته الى
االســكندرية في العام  1924جعلته يعشــق تراب مصر ،فقرر أن يقضي بقية عمره على أرضها .وقد منحه الرئيس الراحل جمال عبد
الناصر الجنسية المصرية في العام .1955

ولــد صاروخــان فــي العام  1898في بلدة أردانوش في أرمينيا ،التي كانت تقع آنذاك ضمن روســيا القيصرية بينما غدت بعد العام
 1918ضمــن تركيــا الحالية .وانتقل والده هاغــوب صاروخان في العام  1900الى مدينة باطوم التي كانت المركز االقتصادي واالداري
ثم الى اســطنبول في العام  1909لتأســيس شــركة له .وهكذا نشــأ الكســندر وأخوه ليفون في اســطنبول حيث التحقا بمدرســة
لألرمــن وبقيــا هنــاك حتى نهاية الحرب العالمية االولى .ومــع انهيار االمبراطورية العثمانية واحتالل الحلفاء اســطنبول في العام
 1918وغمــوض الوضــع فــي القوقاز ،قرر األخوان في العام  1922ترك اســطنبول والذهاب الى عمهما في بروكســل .وبفضل دعم
هــذا العــم المثقــف ،التحق الكســندر بمعهــد الفنون في فيينــا الى أن تخرج فيــه صيف العام  .1924وخالل دراســته فــي فيينا ،حيث
بدأت موهبته الفنية تبرز في شــكل واضح ،التقى صاروخان بالشــاب المصري المثقف عبدالقادر الشــناوي الذي تمكن من إقناعه
بالذهاب معه الى مصر إلصدار مجلة فكاهية هناك .وبعد شهور من االستعداد ،التحق صاروخان في القاهرة بصديقه الذي فشل
فــي اصــدار المجلة الفكاهيــة الموعودة .ونظراً الى أن الجاليــة االرمنية في القاهرة كانت قوية بوجودهــا االقتصادي واالجتماعي
والثقافــي ،فقــد وجــد صاروخــان مــن يرحــب به ويقــدر مواهبه .وهكــذا بدأ إبداعــه في الوســط االرمني ،فأصــدر مجلة ســاخرة باللغة
االرمنية ســماها «الســينما األرمنية» في العام  ،1925واســتمرت في الظهور حتى العام  .1926لكن االنطالقة الحقيقية لصاروخان
فــي مصــر والعالــم العربي بــدأت في أواخر العــام  1927عندما تعرف إلى الصحافــي المصري المعروف محمــد التابعي الذي دعاه
الــى العمــل فــي مجلــة «روز اليوســف» ،فــكان أول كاريكاتور له على غــاف المجلة في العــام  .1928وبعد تأســيس التابعي مجلة
«آخــر ســاعة» فــي العــام  1934أخــذ معه صاروخــان ،الذي ما لبث أن انتقل فــي العام  1946الى جريــدة «أخبار اليــوم» ،وبقي وفي ًا لها
حتى اليوم االخير في عمله  ،1976/12/31الذي رسم فيه آخر كاريكاتور له قبل أن يموت في صباح اليوم التالي .وعلى رغم المكانة
الكبيرة التي احتلها صاروخان في فن الكاريكاتور في مصر خالل نصف قرن ،اال أن تكريمه تأخر ،اذ أقيم له أول معرض فني شــامل
في قاعة مؤسسة «االهرام» في العام  ،1998وقامت محافظة القاهرة في العام  2006بإطالق اسمه على أحد الشوارع في منطقة
النزهة الجديدة.
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عبداهلل الصايل
فن ينبض بانفعاالت الخطوط والكلمات
طــوع الخطــوط لتكــون رســول أفكاره ،فــي التعبير عن همــوم المواطن ،وعن نظرة ســاخرة ناقــدة لنواحي الحيــاة ،ترجم نبضها
ّ
بعلبة ألوان وأوراق ليصنع منها فنه .انه الفنان السعودي عبداهلل الصايل الذي يحمل على صدره وسام رئاسة الجمعية السعودية
تأسســت في  .2009/11/10ناضل فني ًا عبر تشــخيص
لرســامي الكاريكاتور والرســوم المتحركة في المملكة العربية الســعودية ،التي ّ
آالم المواطن وآماله في جريدة «االقتصادية» عبر كاريكاتوره اليومي ،وفي مجلة «كركتر» المتخصصة في فن الكاريكاتور والتي
اســتمرت علــى قيــد الحيــاة ألعــوام .ثابر على تطويــر ذاته ،حتى ســعى إلى تحويل مسلســله الكارتونــي «الخــال وأم العيال» إلى
فيلم ســينمائي .كتب مقاالت أســبوعية وقراءات في جوانب إنســانية من مواضيع استشعر عدم جوازها لو عولجت كاريكاتوري ًا.
فالمقال بالنسبة اليه «هو طفل الصحافة المدلل» ،أما الكاريكاتور فمقموع ومعاقب برفع يديه في زاوية فصل «الصحافة».

ويوضح أن هناك أفكاراً تحتاج إلى سلسلة كاريكاتورات لمعالجتها ،لذا يوفر على نفسه وعلى القارئ الوقت والجهد ويكتبها في
مقال .ويعتبر الصايل أن للكاريكاتور مكوناته األساسية كالفكرة والمشهد والكركتر (الشخصية) ،وأن من المفاهيم المغلوطة
حــول فــن الكاريكاتور في جانبه الصحفي ضرورة احتوائه على شــخوص ،مشــيراً الى أن العناصر يمكــن تحويلها إلى «كركترات»
بجميع الســمات االنفعالية لإلنســان .ويؤكد أهمية تطوير االنفعال على الشــخوص البشــرية في الكاريكاتور ،وظهور انفعاالت
الحزن ،والغضب ،والدهشة وما إلى ذلك ،مترافقة مع لغة جسدية تترجم انفعال الوجه.

ويرى أن من حق القارئ الواعي على فن الكاريكاتور أن يعالج مشكالته وهمومه اليومية ،ولكن من حق الفنان أيض ًا أن يطرح رأيه
فــي مواضيــع تشــغل تفكيره كمواطن مهموم ومعايش لمشــكالت كثيرة .ويؤكــد أن المعارض تكون مهمــة لو أقيمت على
هامشها ندوات وحوارات كاريكاتورية مفتوحة لتنوير المجتمع وتثقيفه.

فــي رأيــه الوصــول الــى العالميــة ليس بمعجــزة ،ألن كل ما على الرســام فعله هو إرســال كاريكاتوره اليومي الى أشــهر المواقع
العالميــة ،ليــراه ماليين المتصفحين يومي ًا .وفي المقابل يعتبر أن الرســوم المتحركة هي القــادرة على نقل الحوار واألثر الثقافي
بســبب مــا فيهــا مــن إبهار ،لكن ذلــك يحتاج الى دعم مــن وزارة الثقافة .ويشــدد على أن المشــكلة الحقيقية تكمن فــي تبني دور
النشــر العتقــاد خاطــئ بعــدم وجــود فنانيــن قادرين على الرســم لكتــب وقصص األطفــال في الســعودية ،ويطالــب باإلعالن عن
مشروع وطني ألدب الطفل يصل صداه الى الجميع عبر مختلف وسائل اإلعالم.
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جورج البهجوري
«بيكاسو مصر»
كان يحلــم فــي طفولتــه بتحويــل العســل األســود في قريتــه الى ألــوان تزين لوحاته ،فكل شــيء لديــه قابل للرســم ،ويقدح زناد
الهامــه ،هــو صاحــب الوخز بالكلمات والريشــة التي ينفث الســحر منها ،ولوحاته تجســد ما يجول في خياله ووجدانه .ســكنه حزن
دفيــن ألنــه تيتــم بمــوت أمــه وهو رضيع ،وشــقاوة ودهشــة طفوليــة منذ بــدأت خطوطه تحــاور وتناور وتتمــرد على كل األســاليب
التقليديــة .امتلــك ناصيــة التعبيــر فــي كل إبداعاته في الكاريكاتــور والفن التشــكيلي والنحــت والكتابة األدبية .جــورج البهجوري
حمــل علــى كاهلــه ســتين ســنة مــن التألق واإلبــداع بلوحــات تفيــض إنســانية وحنانــ ًا ،تميــزت شــخصيته المتفــردة بموضوعاتها
اإلنســانية ،التي اســتطاع من خاللها أن يحقق مكانة متميزة على خريطة الحركة الفنية في مصر وباريس والعالم العربي .ورغم
شــهرته كرســام كاريكاتــور ،إال أنه كان يحرص على ممارســة الرســم الملــون ،وإقامة المعــارض ،وحضور المهرجانات التشــكيلية.
أقام عشرات المعارض في سائر أرجاء العالم ،وشارك في العديد من المعارض الدولية منها بينالي في البندقية في العام ،1966
ومثــل بأعمالــه الفــن المصــري المعاصــر في العــام  1980في متحف تيســي ليمان .كمــا عرض أعمالــه في العــام  1981في متحف
بورلي في مرسيليا ثم في قاعة سان آنييه في باريس.

فاز بجوائز كثيرة ،منها الجائزة العالمية األولى في الكاريكاتور في روما في العامين  1985و ،1987وجائزة لجنة التحكيم من معرض
«ســكوبيد» الدولي في يوغوســافيا ،وجائزة الملك عبد اهلل الثاني لالبداع واآلداب والفنون .اســمه الحقيقي جورج عبد المســيح
بشاي شنودة ساليدس جرجس ،واستمد لقبه البهجوري من قرية بهجورة المشهورة بزراعة القصب والنخيل في االقصر ،التي ولد
فيها في العام  .1932درس فن الرسم الملون في كلية الفنون الجميلة في القاهرة وتخرج في العام  .1955وبدأ عمله في الرسم
الصحفــي فــي العــام  1953فــي مجلتــي «روز اليوســف» و»صباح الخير» .ثــم هاجر إلــى باريس ودرس فــي البوزار «أكاديميــة الفنون
الجميلة» في مرســم «بانكيل» في العام  .1969وأقام في العاصمة الفرنســية حتى عودته إلى القاهرة مرة أخرى في تســعينيات
القرن الماضي .أصدر ثالثة كتب كاريكاتور إضافة إلى كتاب مذكرات باريســية ضاحكة «بهجر في المهجر» ،وروائية طويلة أشــبه
بالســيرة الذاتية اختار لبطلها اســم فلتس وهو االسم الشــهير ألي طفل شقي في عائلة قبطية .كما رسم الكاريكاتور الصحفي
في الجرائد اليومية بعنوان «خط واحد».

ع ّبــرت أعمالــه عمــا وراء الشــكل الظاهري من موضوعات اجتماعية ونفســية ولكن بلغة مشــتركة مقــروءة ومفهومة ،من خالل
مواقف وشــخصيات بســيطة يصادفها االنســان كل يوم .آخر معارضه كان عن كوكب الشــرق أم كلثوم ،التي رسمها في جميع
أوضاعهــا علــى المســرح ،والجمهــور يهتز طربــ ًا ويصفق بال انقطاع .ولم تصرفه مهامه الصحفية كرســام ســاخر عن إبــداع لوحاته
الزيتية ،التي استلهم أسلوبها من االيقونات القبطية القديمة وفنون التراث عموم ًا .وع ّبر في لوحاته عن عالم األطفال والزحام
في األحياء الشعبية ،وهذا ما استلهمه من مشاهد الحارة في القاهرة ،في بداياته.
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محمد خنيفر
عقل مبدع بريشة و توقيع
اســم بــارز فــي عالــم الكاريكاتــور الســعودي منــذ ثالثين عامــ ًا ،ويلقب بأســطورة فــن الكاريكاتور الســعودي .تربع علــى عرش هذا
الفــن وفــرض أعمالــه بجدارة عبر مختلــف الصحف والمجالت والمطبوعات ،فكان أفضل من عبرت ريشــته عن مشــكالت المجتمع
وهمومــه .محمــد خنيفــر هو أول ســعودي طــرق مجال فن الكاريكاتــور في الصحف الســعودية مع الفنان علــي الخرجي ،وبعدها
أدخل عليه فن التلوين ليصبح أول رسام سعودي يتعامل مع الكاريكاتور بالريشة واللون.

بدايــة انطالقتــه كانــت مــن جريــدة «الجزيــرة» ،التي برز كأحــد أهم العناصــر الفاعلة فــي تحريرها منذ بــدء انطالقتها ،ثــم في جريدة
«الرياض» السعودية .وما لبث بعد سنوات أن ودع عالم الصحافة اليومية واتجه الى الرسم في بعض المجالت الشهرية ،فخاض
تجربة ناجحة في مجلة «سيدتي» لفترة طويلة ،ثم في مجلة «لها».

أقــدم علــى تجربــة جريئة في التســعينيات هي اصدار مجلــة «اضحك للدنيا» بعدة اجزاء نشــر فيها فنه وابداعاته الســاخرة والالذعة.
كما أصدر سلســلة للصغار بعنوان «مغامرات ســلطانة» .وهو أول رســام كاريكاتور ســعودي ابتكر تعويذة خاصة تميزت ولمعت
فــي رســوماته هــي ســلطانة البنــت العاقلــة والمثقفــة التي تــرى االشــياء ببعد نظــر وحكمــة وتشــتهر بالتعليقــات الالذعة على
الســلوكيات الخاطئة ،وتنتقد الكثير من التصرفات والظواهر االجتماعية هي وعائلتها المكونة من أبيها المتســرع والنزق ،وأمها
المرأة المنكسرة والمغلوبة على أمرها ،وأخيها الصغير مسعود األصلع.

اعتمــد خنيفــر علــى طرح الفكــرة بقالب ســاخر متهكم ،وعلــى المبالغة في تصويــر الشــخصيات والمواقف بهدف القــاء الضوء
عليهــا .وتميــزت أعماله بدقــة متناهية في تصوير المجتمع المحلي في قالب كوميدي يطلــع الناس عليه كل صباح عبر الصحف
اليوميــة التــي يرســم فيهــا .وتميز بقدرته علــى إدخال أكثر من شــخصية محورية داخــل الكاريكاتــور الواحد ،وجعل رســومه نابضة
بالحياة بإضافة األلوان عليها .ومن أبرز شخصياته ايض ًا شخصية «أبو هالل» المتعصبة للون األزرق.

يعتبــر خنيفــر شــخصية غامضــة ،فــا صور له فــي المطبوعات التي يصدرهــا ،وال أخبار عنه أو لقاءات في وســائل االعالم ،بل ريشــة
وتوقيع فقط خلفهما عقل مبدع.

طش فش

وش تدل هيلع كرثة االسرتاحات
يف ديرتنا؟!

تدل عىل اننا
شعب تعبان!!

اسكيت يا منرية  ...حالتنا حالة!!
شغالتنا بتسافر اليوم  ..و عيايل دموعهم تسكب ..
املساكني لكهم متعلقني فهيا!!

اوعديين انك
برتجعني برسعة

الشباب السعودي
و العمل اليدوي

٢٥ \ ٢٤

االستنساخ اشاكل و الوان ..
هاآلفه مثال" عندنا منه يف لك
دائرة مئة نخسة عىل
اقل تقدير

حصيح انا جراح لكن هالعملية ما تدخل

مضن اختصايص ...ما اقدر امعلها ممكن حتصل
اخطاء  ..بعدين اهل املريض
حياسبوين

طش فش

وال هيمك يا دكتور امعلها و حسابك
عند اهلل ..يف الدنيا ماحد حيحاسبك

يابوسلطانة هتبل!!
هتبل تهسيالت رهيبة  ..يا بالش!!
لني
و عام سط يبدا ب ٣٤٥ريال هشريا"
تصور الق

ا

حدث

ا
لسي

و ينهتي
بالجسن!!

مو

دي
الت

ا
بالتقسيرات
امل

رحي

انا مستعد ادف معاملتك اليل معززة
عندنا من سنتني  ..اذا تدفين
هاها  ..فكر يومني و ارجع يل

ط

كيف ادفه!
كيف ادفه؟

ادفك!؟

دفه عىل
املباحث االدارية

وجدهتا

ويط صوتك ال يمسعونك
الصغار

ويط صوتك ال يمسعونك
الكبار
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هاشم كاروري
شالل ألوان يتدفق سخرية
يسمى فني ًا كاروري ،وينتمي إلى عقد رسامي الكاريكاتور المتأللئ في السودان ،وهو أحد
هاشم أحمد عبد العزيز رسام سوداني
ّ
الفنانين الذين أبدعوا وأثروا ســاحة هذا الفن الجميل .يســتوحي رســوماته من القضايا اليومية السياســية واالجتماعية التي تهم
حياة الناس العاديين والبســطاء ،ويفضح الحقائق بالوقائع الفنية ،ويع ّبر عنها بريشــته وألوانه وســيناريوهاته الســاخرة وتعبيراته
التــي يلتقطهــا مــن الواقع اليومي .تمتاز أعماله بقوة الفكرة واأللوان الجميلة المتناســقة والخطــوط المنفذة بعناية فائقة .لذا
يشــ ّبه الكاريكاتــور بالشــال العــذب الــذي يغــذي كل أرض قاحلة في عالم اإلنســان ،ويعتبر أنه أشــد فتك ًا من البندقيــة .ويؤكد أن
الفكرة الموجودة في كل زاوية من حياتنا تأتي مختارة مطاعة.

ولد كاروري ســنة  1950في مروي شــمال الســودان ،وتلقى تعليمه االول في مدينة كســا واالوســط في مدينة القضارف .درس في
كليــة الفنــون الجميلــة والتطبيقيــة في جامعة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا ،من العــام  1970الى  .1972وانتقــل للعمل في
صحيفــة «الصحافــة» فــي الفترة ما بيــن العامين  1972و ،1976ثم التحق بمؤسســة «المدينة للصحافة» في الســعودية من العام
 1976إلى العام  .1987عمل مشــرف ًا فني ًا ورســام ًا للكاريكاتور في مؤسســة «األســبوع للصحافة والنشــر» في العام  ،1987ثم في
جريــدة «الخرطــوم» مــن العــام  1989الــى  ،1997وواصل عمله فيها بعــد انتقالها الى مصــر .وعاد للعمل في جريــدة «المدينة» في
العام  .1992كما عمل في دار النشــر في وزارة التربية لمدة عشــرة أعوام في مجال رســوم األطفال والكاريكاتور ،وفي مجلة «صباح
الخير» المصرية في الثمانينيات ،وفي جريدة «العالم االســامي» في مكة المكرمة .وتعاون مع مؤسســة األهرام المصرية إلصدار
صحيفة «كاريكاتور» إلى أن حطت ريشته في مؤسسة «أخبار اليوم» السودانية.

ترجمــت أعمالــه إلــى غالبيــة اللغــات الحيــة ،ونقلت الصحــف والمجــات العربية رســوماته بصــورة يومية عــن صحيفــة «المدينة»
الســودانية .أصــدر عــدة كتب في فن الكاريكاتــور العالمي وزعت في جميع أنحــاء العالم العربي ،وكتابان محليان عن السياســة
الســودانية ،لكن أشــهرها كان كتاب «البلد نورت» ،وهو عبارة عن مجموعة رســوم كاريكاتورية ،أنارت منطقة مظلمة في مجال
هــذا الفــن .أول معــرض له كان في مهرجانات جدة ،والثاني في المركز الفرنســي في الخرطوم ،والثالث في الدوحة ،كما شــارك
فــي المعــرض الجماعــي فــي إتحــاد الصحفييــن في المقــرن بمناســبة اليــوم العالمي لحريــة الصحافــة ،وفي المعــرض الدولي
لرسامي الكاريكاتور العالميين في بلغاريا.

نال جائزة عثمان علي حافظ ،التي تقدمها جريدة «الشــرق األوســط» كأفضل رســام كاريكاتور في العالم العربي في العام ،1994
عــن أعمالــه التــي نشــرت في صحيفــة «المدينة» الســعودية ،وجائــزة المجلس القومــي للصحافــة كأفضل رســام كاريكاتور في
السودان في العام .1999
طش فش
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القسم الثاني
الكوميكس

ميشيل حنا
و رانيه أمين
غدي غصن
جنى طرابلسي
براق ريما

٣٤
٣٨
٤٦
٥٠

ميشيل حنا
كاتــب مصــري .حاصــل علــى بكاليريــوس الصيدلــة مــن جامعــة القاهــرة .يكتــب القصــة القصيــرة والقصــة المصــورة والمقــال
والســيناريو .شــارك فــي كتابــة حلقــات «عالم سمســم» التليفزيونيــة لألطفال ،وبعــض حلقات «عائلة بيســو» ،وبعــض الحلقات
الكارتونيــة علــى اليوتيــوب .حصل على عــدة جوائز في القصة القصيــرة من وزارة الثقافة المصرية ،وســاقية الصاوي ،ومؤسســة
إحســان عبــد القــدوس .مــن مؤلفاتــه المنشــورة :ما هــي الماتريكــس (كتاب ســينمائي) ،الجانــب المظلــم من القمــر (مجموعة
قصصيــة) ،عالــم كلينيكــس (مقــاالت ســاخرة) ،هاســتا مانانا (مقاالت ســاخرة) ،أنا وأنــا (قصص مصورة باالشــتراك مع رانيــة أمين)،
وحوش من الماضي (كتاب علمي) ،الكتاب البنفسجي (كتاب ساخر) ،الخروج من األرض (كتاب علمي).

رانيه أمين
كاتبة ورسامة كتب أطفال وكوميكس ،مصرية وتعيش في القاهرة.
من أعمالها:

 سلسلة «فرحانة» لألطفال ( 7-3سنوات) (حاصلة على جائزة سوزان مبارك عن الرسم وجائزة «أنا ليند»). «عندما إكتشف الطائر جناحيه» ( 9-6سنوات) (حاصل على جائزة سوزان مبارك عن الكتابة).  5كتب عن الحفاظ على البيئة ( 9-6سنوات). كتاب «سيوة  -قصة حب صغيرة صغيرة» ( 7-3سنوات). ترجمة العديد من قصص األطفال والشباب من األلمانية واإلنجليزية إلى العربية. إعداد واإلشتراك في ثالثة قصص في كتاب كوميكس للكبار «خارج السيطرة». -رسوم كتاب كوميكس «أنا وأنا» تأليف د .ميشيل حنا.

موجز :قصة صباح آخر تتحدث عن حالة من اإلحباط العام يعيش فيها الشاب بطل القصة ،وجيله بشكل عام .المعاناة من رتابة
األيام وتشابهها وعدم حدوث جديد ،مع قصة حب تبدو مستحيلة ،مما يدفع البطل الى معاودة النوم مكتئبا و مفتقدا لألمل.
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غدي غصن
أحب قراءة ســوبرمان منذ صغره .رســم طيلة ســنواته الدراســ ّية ،قبل ان ينال شــهادة ماجستير
غدي غصن لبناني ،ولد ســنة .١٩٨٢
ّ
في الرسم من جامعة األلبا.
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جني طرابلسي
رســامة ومصممــة كتــب ،تــدرّس فــي الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت ،وفــي الجامعــة اللبنانية .تعمــل منذ ســنة  2003مــع عدد من
المؤسســات والمنظمــات ،وتنســق أعمالهــا فــي كل مــن المجاليــن االجتماعــي والثقافــي علــى الخصــوص (تصميــم هويــات
غرافيكيــة ،ملصقــات ،منشــورات ،وغيرهــا) .يتضمــن عملها في مجــال المنشــورات ،تصميم المجــات والصحف (مثــل صحيفتي
«الســفير» و»األخبــار») ورســوم ًا متسلســلة وكتــب أطفــال ،فــي لبنــان وخارجــه .وهــي المديــرة الفنيــة لمجلــة «بدايــات» االجتماعية
السياســية الثقافيــة ،وعضــو في عدد من الجمعيات والمؤسســات (أســرة مجلة ســمندل للرســوم ،والســبيل للمكتبــات العامة،
و»من وسلوى» ألدب األطفال).
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عثمان سلمي
ولد في تونس عاشق ًا للرسم .بدأ حياته العملية بالرسم في مجالت األطفال.

طور مهاراته الفنية في معهد الفنون الجميلة ،بدراسة فن التصميم .بعد تخرّجه ،عمل في محترف رسوم متسلسلة لمدة
لكنه ّ
أربع ســنوات .وبعد اكتســابه هذه الخبرة ،انضم إلى شــركة إعالنات مديراً فني ًا ،بالتوازي مع عمله في كتب الرســوم المتسلســلة.
وأســس مع صديقه ياســين الليل ،في أوائل  ،2012مجلة «كســكوس بلبن» ،وهي مجلة جديدة لألطفال .أســهم ايضا في الرســم
لمجالت ،منها مجلة إنترناتسيونالي اإليطالية.
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اإلصدار الثالث لسلسة الكاريكاتور والكوميكس العربي

على عدد من الفنانين الكوميكس الذين يسعون إلى اعطاء
فسحة أمل في ظل الظروف التي تمر بها منطقتنا ،من ثورات
وخضات اقتصادية تنعكس سلب ًا على المستوى االجتماعي.

تتابع سلســلة طش فش اصداراتها في عالم رسم الكاريكاتور،

طــش فش تهدف إلى اعادة فن الكاريكاتــور إلى الواجهة وابراز

وهــا هــو مولودهــا الثالــث يبصــر النــور ليضــيء علــى الواقــع

مكانتــه مــن جديــد كفن يصــح القول فيــه أنه الســهل الممتنع

العربــي بكل متغيراته ومتناقضاته ،من خالل رســامين مبدعين

فــي عالــم الرســم ،ال بــل مــن اصعــب الفنــون ...فهو فــن قريب

في ســبر أغــوار هذا الفن الهزلــي ،من دون أن تحــد من إبداعهم

مــن الناس ،يحاكي مختلف المســتويات االجتماعيــة والثقافية

خطوط أو أشكال أو ألوان...

ويختصر معاناة الناس االقتصادية والسياســية واالجتماعية من
خالل لوحة حية وذكية تضع المشكلة والمعاناة في اطار المرح

طــش فــش مؤسســة ال تتوخــى الربح ،هدفها تشــجيع الشــباب

والبسمة التي تدخل القلوب والعقول من دون استئذان...

والمواهــب الصاعــدة فــي فــن الكاريكاتــور والرســم والرســوم
المتحركة الهزلية المنتشرة في العالم العربي ،فضال عن نشر،

فــي الختــام ال بد من التذكيــر بأن فن الكاريكاتــور يختصر الواقع

واعــادة نشــر احيانــ ًا ،أعمــال عظماء في هــذا المجال مــن الدول

المريــر فــي خطوط هزليــة مبدعة ،ومــن غير المقبــول أن يبقى

العربية قاطبة لتصل إلى جمهور أوســع على مســتوى العالم

مهمش ًا في عالمنا العربي ...وطش فش تحرص على جعل ما

العربــي .ويتميز العدد الثالث من سلســلة طش فش باالضاءة

حصل من تهميش غير مقبول لفن الكاريكاتور ماضيا وعبرة...
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