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Introduction / مقدمة

تحتفل »طش فش« بعامها السابع من العمل على تشجيع فناني للكاريكاتير وللقصص 
ونشر  إفريقيا  وشمال  والخليج  األوسط  الشرق  في  العرب  )الكوميكس(  المصورة 

أعمالهم من خالل كتابها السنوي وموقعها االلكتروني:
   http://www.toshfesh.com

»طش فش« مؤسسة غير ربحية مقّرها بيروت، لبنان، وهدفها الوحيد تشجيع  فناني 
الكاريكاتير والقصص المصورة العرب. وقد عملنا على مدى السنوات السبع الماضية 
على نشر التوعية في الدول العربية حول أهمية فن الكاريكاتير والقصص المصورة في 
هذه  بأّن  التشديد  وعلى  نواجهها،  التي  المشاكل  تجاه  ومشاعرنا  أفكارنا  عن  التعبير 

الوسيلة الفنية توازي غيرها من أشكال الفن كالشعر واألدب.

الكاريكاتير  أّول مجموعة مقتطفات عن فناني  وفي هذا السياق قررنا نشَر كتاب عن 
والقصص المصورة العرب في فرنسا.  ويتضمن الكتاب خمسين فنانًا وُينشر في فرنسا 
حيث نأمل أن يرّوج الحترافية الفنانين العرب وجودة أعمالهم. ولهذه الغاية أيضًا تقوم 
مع  وبالمشاركة  المصورة«  للشرائط  الصواف  ورادا  معتز  »مبادرة  و  فش«  »طش 
»المدينة العالمية للشرائط المصورة والصورة« )أنغوالم، فرنسا(. برعاية معرض متمّيز 
ألعمال فناني الكاريكاتير والقصص المصورة العرب في المهرجان السنوي في أنغوالم، 
فرنسا، من ١٨ كانون الثاني إلى ٢٥ كانون الثاني ٢٠١٨ ويشّكل هذا المعرض األّول من 
نوعه في فرنسا من حيث حجمه وأهميته، وسيتنقل في جولة على دول أوروبية أخرى.

أملين أن ينال هذا اإلصدار السادس من طش فش إعجابكم.
المعتز الصواف

Tosh Fesh is celebrating its 7th anniversary of promoting and publishing 
Arab cartoonists and comics artists in Middle East, Gulf and North Africa, 
through its yearly publication of their works, and through its website:
http://www.toshfesh.com 

Tosh Fesh is a nonprofit organization based in Beirut, Lebanon, with only 
purpose of promoting Arab cartoonists and comics artists. We have been 
trying for the last seven years to raise awareness in the Arab countries 
about the importance of cartoons and comics as means of expressing 
our thoughts and feelings, about problems facing us, and stress that this 
medium is as good as Poetry, Literature and Art.

We are also celebrating in publishing our first anthology of 50 Arab 
cartoonist and comics artists in France, hoping that it will promote the 
quality and professionalism of Arab artists. And in order to strengthen this 
feeling, “Tosh Fesh” and  “The Mu’taz and Rada Comic Initiative” are co-
sponsoring with “La Cité Internationale de La Bande Dessinée et de L’image” 
)Angoulême, France( a special exhibition of works of Arab cartoonists and 
comics artists in yearly festival in Angoulême, France between 18 January 
and  25 january 2018. This special exhibition will be the first time such 
large exhibition takes place in France, and it will be touring other European 
countries.

We hope that you will enjoy this new issue of Tosh Fesh.

Al Mu’taz Al Sawwaf
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- Ezzo’s Gang
- May God soften on Ezzo... All the “boys” envy his success with the women... that are waiting impatiently to meet him...!!!
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د. لينا ارمغارد مرهج
٣ تشرين الثاني ٢٠١٧

انضممت إلى فريق »طش فش« منذ سنة كمستشارة، ونحن 
لتشجيع  جديدة  وسائل  ابتكار  على  نعمل  فش«  »طش  في 

الفنانين العرب التزامًا برسالة المنظمة.

رسام  كان  صّواف  السيد  بذاته  المؤّسس  أّن  أذكر  دعوني   
كاريكاتير وقد اختبر الصعوبات التي نختبرها كلنا كفناني كاريكاتير 
وكوميكس، وال شّك في أّن عدم قدرته على تأمين معيشته من 
السيد صّواف  أمٌر يشغله. ولذلك يسعى  يوم  فّنه والرسم كّل 
إلى خلق سوٍق فني ناشط في ظّل ظروٍف صعبة، وهو يساهم 
في مبادرة معتز ورادا الصواف للشرائط المصورة العربية، ويقوم 
»كايروكوميكس«   ويدعم  السنوي،  فش«  »طش  كتاب  بنشر 

وجائزة محمود كحيل. 

قامت المبادرة منذ انطالقها برعاية نشاطات أكاديمية ومعارض 
الكوميكس  عّدة كما ونظمت عددًا منها، ومعرض  ومؤتمرات 
الثاني/يناير ٢٠١٨ هو  أنغوليم في كانون  المعاصرة في  العربية 

الحدث الكبير المقبل. 

أربع  المشاركين دعمًا ماديًا وستنشر  لقد منحت »طش فش« 
تقوم  كما  الحالي.  الشتاء  موسم  خالل  في  تصويرية  روايات 
والقصص  للكاريكاتير  ترويجية  بحملة  السنة  هذه  المنظمة 
المصورة في المدارس حيث تقّدم فناني الدول العربية وأعمالهم 

عبر لعبة وكتاب للتلوين عن القصص المصورة.  

كثيرون بيننا، على حال السيد صّواف، استجمعنا الشجاعة الالزمة 
لنحلم بتأمين عيشنا من خالل فّن الكاريكاتير والرسوم المتحركة 
والقصص  الكاريكاتير  لفناني  الترويج  إّن  المصورة.  والقصص 

المصورة العرب هو أحد قوائم سلسلة الدعم.

وهذا الكتاب يقّدم ستة رسامي كاريكاتير وستة رسامي شرائط 
وسوريا،  ومصر،  وتونس،  المغرب،  من  )كوميكس(  مصورة 
والسعودية. ويشّكل الكتاب الجزء السادس من مجموعة تسعى 
ألرشفة سيرة عدد من الفنانين وعرض لمحة عن أعمالهم. يضّم 
الوقت  سارقًا  إلينا  يتوّجه  الذي  صّواف  السيد  مقّدمة  الكتاب 
سرقًة لكثرة انشغاالته بإدارة أعماله. نجد أيضًا نبذة عن الفائزين 
بجائزة محمود كحيل، ومقابلة مع الفنانة لجينة األصيل صاحبة 
لكتب  المصورة  والقصص  الرسوم  تأليف  في  الطويلة  الخبرة 
األطفال. لقد دّرست لجينة األصيل فّن الرسم في كتب األطفال 
وأنشأت مدرسة متخصصة، وتشّكل كتبها بوابة إلى عوالم تتميز 

بهدوئها واتزانها وِغناها. 

في الكتاب أيضًا مساهمة من عمر الفيل وُينشر له تقريران؛ واحٌد 
الذي  الفيلم  وهو  »بالل«  الطويل  المتحركة  الرسوم  فيلم  عن 
»رفع مستوى التنافس عاليًا بالنسبة ألفالم الرسوم المتحركة 
كتاب  عن  والثاني  األوسط«،  الشرق  في  الصادرة  الطويلة 

»ماكسيموم ماكس« الذي يروي قصة شباب حالمين يرفضون 
لربيع  السيناريو  يروي »ماكسيموم ماكس«، حيث  االستسالم. 
حداد والرسوم من تأليف طوني أبو جودة وتلوين جيروم ألفاريز، 

قصَة مكسيم شعيا، وقراءته ممتعة شّيقة وغنّية بالمفاجآت. 

الكاريكاتير  رسامي  السنة  لهذه  كتابنا  ضمن  أيضًا  تكتشفون 
والتي  المتقنة  الشهيرة  ورسوماته  الدرقاوي  عبدالله  التاليين: 
ترّكز بغالبيتها على قضايا المغرب؛ أحمد توفيق ورسوماته الرائعة 
المنعشة الساخرة التي تعالج طريقة تعامل الناس مع بعضهم 
البعض؛ آمنة الحمادي ورسوماتها التي تجمع بين الصوت الثوري 
للفنانة والشخصيات الكاركاتيرية الظريفة؛ إسالم رجب ورسوماته 
المؤّثرة، مثل مشاهد العائلة، التي يمكن مقارنتها بأعمال حجازي 
محمد  االجتماعية؛  والصعوبات  العالقات  قضايا  على  وتركيزه 
الرّيس ورسوماته المضحكة التي تبّين الواقع السعودي والعربي 
التي  المعّبرة  ورسوماتها  العدل  دعاء  وختامًا  قساوته؛  بكّل 
تسلط الضوء على معاناة المرأة والطبقات االجتماعية المناضلة 

في مصر.

الناهضة التي تنشط عبر  أّما مجموعة فناني القصص المصورة 
الدول العربية فنقّدمها بدايًة من خالل أحد أعمال دياال برصلي. 
إّنها قّصة مصورة مرسومة بشكل جميل ومؤّثر عن رجل سوري 
وصعوبات حياته اليومية بعد أن هرب من الجيش في سوريا ولجأ 
مع عائلته إلى عكار في لبنان. نقّدم أيضًا ثالثة فنانين متميزين 
الدين  وسيف  المغرب  من  الناصري  وعمر  راّيس  ابراهيم  وهم 
عمله  خالل  من  راّيس  ابراهيم  على  نعرفكم  تونس.  من  ناشي 
والغني  والعلمي  الصامت  رسمه  عبر  وهو  الكبير«  »الصمت 
أعمال  أّما  والبيئة.  والحرب  العولمة  قضايا  يعالج  بالتفاصيل 
الناصري فهي آِسرة وراسخة. وسيف الدين ناشي يرقى بموهبته 
لينقل  بصري  وإيقاع  تناغم  فيه  شاعري  بشكل  قصته  فيرّتب 
تتمّيز  رسومًا  يقّدم  األردن،  من  المعطي،  ومحمد  المآسي.  لنا 
الوقت  في  ومحّيرة  واضحة  فكرًة  توصل  إذ  واالبداع  بالعفوية 
عينه. وختامًا، التوأم المصري المذهل »توينز« يقّدمان لنا قصًة 

مؤّثرة تحكي عن الموت بصراحة وابداع.

 ۲۰۱٧ للعام  فش«  »طش  من  الجديد  العدد  هذا  في  نحتفل 
بهؤالء الفنانين ويسعدنا أن نقدم لكم سيراتهم الذاتية ولمحة 
عن أعمالهم المذهلة التي دأبوا على نشرها في الدول العربية.  

إفتتاحية
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Lena Irmgard Merhej (PHD)
3 November 2017

For a year now, as a consultant for the Tosh Fesh 
organization, I have joined my efforts to the team to come 
up with new ways, as per their mission, to promote Arab 
artists. 

After all, Mr. Sawwaf himself was a struggling cartoonist 
like all of us and I have no doubt that he feels the 
frustration of not being able to draw everyday and make 
a living out of that. By contributing with the Mutaz and 
Rada Sawwaf Comics initiative, by publishing the yearly 
Tosh Fesh book, by supporting Cairocomix and the 
Mahmoud Kahil Award, Mr. Sawwaf aims at creating a 
boosting market in difficult conditions. 

Since it started, the Initiative sponsored and organized 
various academic events, exhibitions and conferences, 
the last one of which will be the Exhibition of 
Contemporary Arab Comics at Angouleme Jan 2018. 

Tosh Fesh, granted applicants financial support and 
will be publishing four graphic novels this winter. Also 
this year, Tosh Fesh is promoting cartoon and comics to 
schools presenting artists in Arab countries and their 
work in a comic’s game and coloring book. 

Like Mr. Sawwaf, many of us have had this courage to 
dream we can make a living out of cartoon, animation 
and comics. The promotion of Arab cartoonists and 
comic artists is one part of the chain. 

This book presents 6 different cartoonists and 6 different 
comic artists coming from Morocco, Tunis, Egypt, Syria, 
and Saudi Arabia. It is the 6th part of a collection archiving 
a biography of artists, and showcasing few of their works. 
There is also the introduction of Mr. Sawwaf in the time 
that he steals from his businesses and entrepreneurial 
agencies. The winners of the Mahmoud Kahil Awards are 
also presented and we interviewed Lujaina Al Assil who 
for many years made heartwarming illustrations and 
comics for children. Lujaina taught and created a school 
in children’s illustration and her books are doors to soft, 
grounded and generous worlds. 

There are also two reviews by Omar El Fil, one about 
the animation feature film, “Bilal: A New Breed of Hero” 
which to him “has set the bar high for feature-length 
animated films from the Middle East “, and another 

about “Maximum Max” a story of dreamers who never 
give up. Written by Rabih Haddad, drawn by Tony Abou 
Jaoude, and colored by Jerome Alvarez, the story of 
Maxim Chaya is enjoyable to read, well paced and full of 
pleasant surprises. 

The cartoonists you will discover in this book are 
Abdellah Derkaoui, with his neat iconic illustration that 
mostly focus on key Moroccan issues. Ahmad Tawfiq’s 
fantastic illustration are fresh and deeply sarcastic of 
the relation people treat each other. The cartoons of 
Amina Al Himadi combine her revolutionary voice with 
cute characters. Islam Ragab ‘s strong cartoons, such 
as the the family scenes, could be compared to Hijazi 
‘s work and his focus on the issues of social relations 
and struggles. Mohamed Rayies funny cartoons show 
the harsh Saudi and Arab realities. As for the powerful 
cartoons of Doaa Al Adl, they denounce the hardship of 
women and the struggling classes in Egypt today. 

The new dynamic community of comic artists that is 
bubbling across the Arab countries is first presented by 
the work of Diala Brisly. It is a beautifully drawn touching 
comic story about a Syrian man that feld the army in 
Syria and took refuge in Akkar, Lebanon, and his family’s 
daily struggles. There are three artists with amazing 
skills, Ibrahim Rais and Omar Ennaciri from Morocco and 
Seif Eddine Nachi from Tunis. Rais is presented by his 
work in “the Big Silence”. The silent, yet highly detailed 
and often scientific drawings of Rais often are concerned 
with issues of globalization, war and the environment. 
As for the hyper realistic works of Ennaciri, they are 
overwhelming and very present. Seif Eddine pushes his 
skills in structuring poetically his story using rhythm 
and visual beats to denounce tragedies. In addition, 
Mohammad Al Mu’ti, from Jordan, made astounding 
comics are in their spontaneity and freshness as they 
tell both a clear idea and a perplexing one, followed by 
the Twins, the fantastic Egyptian duo with a haunting 
story of death, clear and neat.  

With this new issue of Tosh Fesh for the year 2017, we 
celebrate these artists and are happy to share with you 
their life courses and a glimpse at the wonderful work 
they have been doing and sharing in the Arab countries. 

Editorial
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جائزة محمود كحيل Mahmoud Kahil Awardجائزة محمود كحيل Mahmoud Kahil Award

 » عشرات   المتبارين   من   الشباب   والمخضرمين   والمشاركين  
 في   المشاركة   في   المسابقة   عن   فنون   حديثة   غالباً   ما  
 اعتبرت   هامشية   أو »    ترفيهّية    « دليل   على   تقّدم   هذه  

 الفنون   في   األوساط   الشبابّية   لتحتّل   مكانها   المرموق «                                                                                                    

الممّيز   في   مشاركات   هذه   السنة   أنها   ضّمت   دواًل   عربّية   لم  
 تستطيع   المشاركة   من   قبل   أو   كان   إشراكها   خجواًل   بسبب  
 المناخات   والظروف   السياسّية   المضطربة   التي   ُتعانيها .  
رّبما   هذا   ما   يفّسر   أيضاً   طغيان   مواضيع   لها   عالقة   ب 
» الربيع   العربي «     وبمأساة   الالجئين   والمهاجرين  ، بعيدا عن  

 الشعارات   الرّنانة   أو   القضايا   األيديولوجّية   الكبرى .                                                                                                                                              

هكذا   جاء »    توّحش « ،   الشريط   المصّور   الصامت   أليمن  
هول  على  ليشهدا  ) تونس(    مبارك   وسيف   الدين   ناشي 

الممارسات »الداعشية«.                                    

إيقاعات   يالقيها   الثنائي   فؤاد   مزهر   وفادي   باقي    كذلك 
 (لبنان  ) بقّصة   خيالّية   سوداء   عن   األحياء - الموتى   على   حاجز  
 تفتيش،   و   الرواية   التونسية   المتكرّرة   عن   سيدي   بوزيد  
 للفّنان   عثمان   سلمي (  تونس  ) الذي   يريد   أن   يذكرنا   بأن  
 أصول     » الربيع   العربي «     كانت   انتفاضة   ضد   الديكتاتورّية  

 وطلباً   للحرّية .                                                                                                                                     

فن   الكاريكاتير   المتوّقع   له   أن   يكون   األكثر   تأثيراً   ومتابعة،  
 جائت   نسبة   المشاركة   فيه   متواضعة   قياساً   بالشريط  
 المصّور  . وكأن   هذا   الفن   َفَقدَ   جاذبيته   لدى   جمهور   الشباب .  
غالبّية   المساهمات   واألسماء   األكثر   تداواًل   جاءت   من  
 العالم   الرقمي  . جديده   أيضاً   أن   المرأة  اقتحمت   مجااًل   كان  
 ِحكراً   على   الرجال  . دعاء   العدل (  مصر  ) هي   المثال   األكثر  
 وضوحاً   على   هذا   التحّول  . إضافة   إلى   غزارة   إنتاجها   ال   تفّوت  
 دعاء   العدل   موضوعاً   وال   تتطّرق   إليه   سواء   كان   سياسيًا، 
إجتماعياً   أو   حالة   مصرّية   بإمتياز   مثل   التحّرش   الجنسي .  
ممثل   للتيار   اآلخر   هو »    توفيج (   « أحمد   توفيق  -  مصر  ) الذي  
 ال   يتناول   فقط   مواضيع   ُمغرقة   في   مصرّيتها   وإنما   يتمّيز  

 بأسلوب   خاص   به   رسماً   ولوناً   وتصويراً .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

المشاركات   من   الشابات   طغت   على   فئة   رسوم   كتب  
 األطفال »   . علياء    « لمايا   فيداوي (  لبنان  ) من   أكثر   الرسوم  

 شفافّية   وإحساساً   بين   ما   تقّدم .                                                                      

فهي ماهرة   في   خلق   األجواء   والمناخات   الخاصة   واألبرع  
 رّبما   في   نقل   التفاصيل   الزخرفّية   وإعطائها   المساحة   التي  
 تستحقها   سواء   في   تفاصيل   المالبس   أو   زخرفات   البالط   أو  

 األخرى   الهندسّية  .                                                                               

شارلوت   شّما (  فلسطين  ) تتجاوز   محظوراتها   فتراها   تلعب  

 باأللوان   لتعّوض   عن   غياب   التفاصيل   إلى   حدّ   اإلعتقاد   أن  
 الرسوم   في   كل   كتاب   لرّسام   مختلف .                                                                   

ربما   كانت   فئة   رسوم   كتب   األطفال   من   األكثر   صعوبة  
 في   اإلختيار   أمام   لجنة   التحكيم  . المقارنة   صعبة   بين«شرير  
 جائع«    لسنان   حاّلق (  لبنان  ) وأسلوبه   المبسط   إلى   السذاجة  
 وإعتماده   اللون   الواحد   وبين   وليد   طاهر (  مصر  ) وعالمه  

 الفانتازي   األقرب   إلى   الرسوم   التجريدّية .                                                                                                                   

)الرسوم   التصويرّية   تبقى   المجال   الذي   يتيح   للعاملين  
 فيه   مساحة   مفتوحة   لإلختبار  . أساليب   ورؤى   تراوح   بين  
 صمت   عمارات   المدينة   وخطوطها   الهندسية   من   منظور  
 غير   مألوف   للعين (  أنطوان   سويد  -  لبنان  ) أو   حفر   الوجوه  
 المكتّظة   في   سواد   الصفحات (  ساندرا   غصن  -  لبنان   ، ) أو  
 الكواّلج   الرقمي   الفوتوغرافي   الكثيف   المعاني   والتأويل  (   
 إرشيد   الطّيب  -  األردن   ، ) أو   فن   البوب   المستعار   واألسلوب  

 الغرافيتي   التحريضي (  مروان   شاهين  -  مصر .                                                                                                                                                                                        

ربما   يبقى   العالم   الخيالي   والحالم   لوناً   وأسلوباً   ومضموناً  
 لمحمد   مصطفى (  مصر  ) يغّرد   وحده   خارج   سرب   الواقعّية،  

 فاتحاً   أمامنا   باب   التمّتع   والتأويل .                                                                

جائزة   محمود   كحيل «لملمت    « شباباً   وشابات   تزدحم   بهم     
 اليوم   ساحات   وفضاءات   مدننا   العربّية،   يجلسون   قابعين  
 داخل   شوارعنا   الضّيقة   وحاراتنا   المتداعية   وغرفنا   المقفلة  
 لتفتح   أمامهم   نافذة   التعبير   وتخّطي   الحدود   والحواجز   التي  

 تريد   أن   تمنع   التواصل   بينهم .                                                                                                                

نافذة إلى حرّية
نحلم بها

و ندافع عنها
جورج خوري (جاد) / كانون الثاني ٢٠١٧



جائزة محمود كحيلجائزة محمود كحيل Mahmoud Kahil Award

“The fact that dozens of young artists along with more 
established ones continue to participate in a competition 
of art forms that are typically considered “marginal” ,  is a 
sign that these forms are progressing within the youths of 
the Arab countries and are occupying a prominent place 
in the arts . ”      

What distinguished this year’s competition is the presence 
of participants from Arab countries that were absent 
before ,  or their contributions were minimal due the 
turbulent political and violent conditions they were and  
 are passing through .          

This presence may explain the predominant content 
related to    the   “Arab Spring” ,  the tragedy of the refugees 
and migrants far from  “attractive ideological slogans“   or  
 “great causes” .                   

That’s how   “Tawahoush”  ) Barbarism (  a graphic novel by 
Ayman Mubarak and Seif Eddine Nachi  ) Tunisia ( tried to 
witness in silence the horrific practices committed by ISIS.                

Rhythms are echoed by the duo Fouad Mezher and Fadi 
Baki  ) Lebanon (  in an imaginative black narrative about 
the living-dead at a   checkpoint .  The same violence is 
echoed in   “Spark” ,  the graphic novel by Othman Selmi  
) Tunisia (  about Sidi Bouzeed ,  the story that lead to the  
 “Arab Spring” .  It is an insistence on a theme that didn’t 
stop repeating itself since it started half a decade ago ,  as 
if the author wants us to remember that the   “sparks”   was 
an insurgence against dictatorship and a call for freedom .                                              

The editorial cartoons, expected to be the most followed 
and influential genre, were   less present in comparison 
to comics    contributions, as if this art is starting    to loose 
appeal to the youth audience .           

What is novel is that it is attracting more women artists 
who are “invading” a field previously monopolized by 
men. Doaa Al Adl )Egypt( who took the award for the best 
editorial cartoon is the best sample of this transformation. 
Although known for her extensive production, Al 
Adl doesn’t leave aside any subject, particularly the 
harassment of women in Egypt. 

Representing a different direction ,  is   “Toufig”  ) Ahmed   
 Tawfiq  -  Egypt (  who not only tackles very local themes but 

has additionally developed an exclusive style of drawing , 
 coloring and interpretation .                         

Woman illustrations dominated the field of children’s 
book illustrations .  “Aliya”   by Maya Fidawi  ) Lebanon (  stood 
out as the most sensitive and transparent style of drawing 
and colors .                 

She is clever in creating special moods and feelings ,  but 
also very talented in reproducing decorative details and 
giving them   the right value when she depicts fabrics or the 
patterns in the geometrical titles of the floor .          

Charlotte Shamma  ) Palestine (  easily breaks the rules 
when tackling different books. She enjoys playing with 
colors to compensate for the lack of details as if we are in 
the presence of a different artist  for each book.          

The children books category set the jury for one of the 
most difficult task of choice .  Comparing between   “The 
Hungry Sharbar”   by Sinan Hallak  ) Lebanon (  with his 
simplified   “simple”   style using one color and with Walid 
Taher  ) Egypt (  with his complex and experimental abstract 
illustrations.                            

The Graphic Illustration category allows for contributors 
unlimited experimentations .  This category comprises of 
many styles and visions varying from the   silence of the city 
scape and its architectural lines from an unconventional 
perspective  ) Antoine Sueid  -  Lebanon (,  to the overcrowded 
etched faces on the black of a page  ) Sandra Ghosn  - 
 Lebanon (  or the digital photorealistic collage filled with 
meanings and interpretations  ) Erchid El-Tayyeb  -  Jordan (, 
 or the provocative pop art graffiti looking style  ) Marwan 
Shahine  -  Egypt (.  One   can say that    Mohammed Mustafa 
stands out in this category taking us to his imaginary 
dreamy world of style ,  colors and content, paving for us 
the way of enjoyment and interpretation .                                                       

The Mahmoud Kahil Awards brings together the talented 
young men and women crowding the places and spaces of 
our Arabic    cities ,  huddled in our narrow streets ,  decaying 
buildings ,  and closed rooms ,  clearing the way for freedom 
of expression and the crossing   of imposed borders that 
prevent them from inter-communication .                      

A Horizon of
Freedom we Dream
of and Defend
George Khoury (Jad) / January 2017
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أندرو وارنر

 Breif« مٔولف و رسام حاز كتابه
 »Histories of Everyday Object

على لقب ٔاكبر عدد من المبيعات 
بحسب صحيفة نيويورك تايمز. كما 
 the Nib يعمل كمحرر مساعد في

ويدّرس القصص المّصورة في جامعة 
ستانفورد.

Andrew Warner

Andy Warner is the New York 
Times Best Selling author of 
Brief Histories of Everyday 
Objects. He is a contributing 
editor at The Nib and teaches 
cartooning at Stanford 
University.

Armand Homsy

Renowned Lebanese editorial 
cartoonist in An Nahar daily 
newspaper for the past 2 
decades. Armand joined the 
newspaper as an Editorial 
cartoonist after winning a 
cartoon contest held by the 
newspaper in 1994.

أرمان حمصي

ّرسام كاريكاتور يتحريري في جريدة 
النهار اليومية خالل العقدين 

األخيرين. وانضم ٔارمان ٕالى المجلة 
كّرسام كاريكاتوري تحريري بعد 

الفوز في مسابقة رسوم متحركة 
ٔاجرتها الصحيفة في العام ١٩٩٤.

بهية شهاب

نها ّفنانة ومصممة ومٔورخة  ٕاّ
فنية. وهي ٔاستاذة مساعدة 

للتصميم وموجدة لبرنامج 
التصميم الغرافيكي في الجامعة 

األميريكية في القاهرة.

Bahia Shehab

Bahia Shehab is an artist, 
designer and art historian. 
She is associate professor 
of design and founder of the 
graphic design program at The 
American University in Cairo.

لجنة التحكيم
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جورج خوري / جاد

رٔييس قسم الرسوم المتحركة في 
تلفزيون المستقبل. عرضت ٔاعماله 

الّفّنية ؤافالمه في العديد من 
المعارض والمهرجانات الدولية 

و المحلية ، كما ونال العديد من 
الجوأيز الدولية. هو مٔوسس 
»ورشة عمل جاد« للشرأيط 

المّصورة.

George Khoury / Jad

George Khoury )JAD(, is head 
of the Animation Department 
at Future Television since its 
launch in 1993. His artworks 
and films are featured in 
many local and international 
festivals and galleries, receiving 
numerous awards. He is 
founder of JADWORKSHOP 
comics collective.

Mohammad Shennawy

Graphic comics designer and 
artist born in Cairo in 1978. 
He is a founding member of 
“Tok Tok” magazine issued 
in Cairo in 2011, founder of 
“9th art” institution and one of 
the founders of CairoComix in 
Cairo.

Jean Pierre Mercier

The Scientific Advisor at the 
International City of Comics 
and Image )Cité, Angouleme( 
since 1988. Mercier has 
authored several books, 
including co directing and co-
authoring Comics and graphic 
novels.

محمد شناوي

رسام ومصمم جرافيكي ولد في 
القاهرة عام ١٩٧٨، عضو مٔوسس 

ومحرر مجلة توك توك التي 
صدرت في القاهرة عام ٢٠١١. 
مٔوسس ومدير مٔوسسة الفن 

التاسع. ؤاحد مٔوسسي مهرجان 
كايروكوميكس بالقاهرة.

جان بيير ميرسييه

مستشار علمي بالمدينة الدولية 
للقصص المّصورة والصورة 

)ٔانغوليم(منذ العام ١٩٨٨. من 
مٔولفاته الحديثة كتاب »ّفن 

موريس«، هذا فضاًل عن كتاب 
»فن القصص المّصورة«، وكتاب 

كوميكس )رواية غرافيك مّصورة(.

JURY



الفائزون عن الفئات 
الخمس:

جائزة محمود كحيل Mahmoud Kahil Awardجائزة محمود كحيل Mahmoud Kahil Award

جــائزة قاعة المشاهير إلنجــازات العمر
حبيب حداد / لبنان

ولـد حبيـب حـداد فـي مدينـة مينـاء طرابلـس فـي لبنـان عام 
١٩٤٥ وقد عشـق الرسـم منذ الصغر، فعلم نفسه بنفسه 
ريشـته.  يعيـش من  اآلن  ٔاكاديميـة وهـو  دراسـة  ٔايـة  بدون 
عمل في السبعينات في عدد من الصحف والمجالت في 

بيروت.

هاجر ٕالى فرنسا في بداية ١٩٧٧ حيث عمل كرسام كاريكاتور 
باريـس وسـاهم فـي عـدد مـن  المسـتقبل فـي  في مجلـة 
الصحـف الباريسـية حتـى العـام ١٩٩١ ثـم ٕانتقـل ٕالـى صحيفـة 

الحيـاة وال يـزال منـذ ٢٥ عامـا.

العديد  ٔالبوميـن كاريكانير، وشـارك في  ٔاصـدر حبيـب حـداد 
به  خاصين  كاريكاتير  معرضي  ٔاقـام  و  التحكيـم.  لجـان  مـن 
المهرجانـات  عشـرات  فـي  شـارك  وبلجيكا.  فرنسا  في 
والمعـارض الفنيـة الفرنسـية والعالميـة وحصـد ٔاكثـر مـن ١٦ 

جأيـزة فيهـا.

جــائزة راعي الشريط المصـور
مهرجان كايرو كوميكس / القاهرة، مصر

الحركة  بتطور  خاص  بشكل  كايروكوميكس  مهرجان  يهتم 
المستقلة لفن القصص المصورة في مصر وعلى نطاق ٔاوسع 
في الشرق األوسط وشمال ٔافريقيا. إنه بمثابة احتفالية فنية 
تّجمع جمهور القراء برسامين وّكتاب هذا الفن سواء المحليين 
بخالف  عادة  يتكرر  ال  مباشر  لقاء  في  العالميين  ٔاو  منهم 

تقديم جوائز عديدة مثل جأيزة ٔافضل رواية مصورة عربية.

للمهرجان في سبتمبر ٢٠١٥. ويضم  األولى  الدورة  ٔاقيمت 
مصورة.  قصص  لفنان  رئيسًيا  معرًضا  المهرجان  برنامج 
ومسابقة ألفضل األعمال في القصص المصورة في ست 
فئات باإلضافة ٕالى سوق ألحدث ٕاصدارات القصص المصورة.

نًاوي،  ّفنانـو الشـرائط القصـص المصـورة المصريـة: مّحمـد شـّ
»كوكـب  وتجمــع  كارتون«،  »توينز  الشـافعي،  مجـدي 

الفنانين«.

Lifetime Achievement Hall Of Fame Award
Habib Haddad / Lebanon

Habib Haddad was born in Tripoli, Lebanon in 
1945. Haddad is a self-taught artist, bypassing 
any formal education. Since the 70’s he worked for 
several newspapers in Beirut.

At the beginning of 1977 Haddad immigrated to 
France, where he worked as a caricaturist for Al 
Mustakbal magazine Paris, among several others. 
He finally moved to Al Hayat Newspaper for which 
he worked for twenty-five years.

 He issued two caricature albums, and held 2 solo 
exhibitions, in France and in Belgium. Haddad was 
selected as a juror in several competitions and 
festivals. He participated in and showed at dozens 
of French and international festivals receiving 
over 16 international awards.

Comix Guardian Award
Cairocomix Festival / Cario, Egypt

CairoComix Festival deals in particular with the de- 
velopment of the independent movement of comics 
in Egypt and at a large scale in the Middle East 
and North Africa. As a celebration of art gathering 
readers, painters and writers of this art, whether at 
the local or international level in one place, which 
isn’t usually seen but in the presentation of different 
awards such as Best Arab Comi cAward. The first 
edition of the festival took place in September 2015. 
The program of the festival comprises a major 
exhibition of a comics’ artist, and a competition for 
the best works in comics in six categories, as well 
as a marketplace of the latest editions of comics.

Egyptian comics artists; Mohammed Shennawy, 
Magdy El Shafii, Twins Cartoon and the artist 
collective “Kawkab Elfananeen”.

The winners of the
5 categories:
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جائزة محمود كحيلجائزة محمود كحيل Mahmoud Kahil Award

Cairo Comix Festivalمهرجان كايرو كوميكس

جــائزة الكــاريكــاتيــر السيــاســي
دعاء العدل / مصر

العدل رسامة كاريكاتير مصرية من مواليد محافظة  دعاء 
دمياط. عملت بجريدة الدستور ومجلة روزا اليوسف ومجلة 

صباح الخير وحاليا ترسم بالمصرى اليوم.

ايطاليا  في  والعالم  مصر  فى  معارض  عدة  فى  اشتركت 
على  حازت  وتونس.  والدنمارك  وبلجيكا  واسبانيا  وفرنسا 

العديد من الجوأيز المحلية والعالمية.

الشــرأيــط المــصــورة
عثمــان سلمـي / تونس

ولد عثمان سلمي في العام ١٩٧٧ في تونس. وبعد نيله 
للرسوم  وقته  ّكرس  الغرافيك،  فنون  في  دبلوم  شهادة 
المتحركة.يشغل  بالرسوم  خاص  استديو  في  المتّحركة 
حاًليا منصب مدير قسم االبتكار في وكالة اتصاالت. كتب 
العديد من المٔولفات للشباب التونسي، ورسم في مجاّلت 
الخارج نذكر منها مّجلة F / I / M 2 / P اإليطالية، وروخ 
كتابته  عن  فضاًل  هذا  اإليطالية,  واإلنترنازيونال  وبوبولي 

ملصقات مسرحية.

Editorial Cartoons Award
Doaa Al Adl / Egypt

Doaa El Adl, born in Dumiat, is an Egyptian 
caricaturist. She worked as a political caricaturist at 
Al Dostor newspaper, Rose Al youssef Magazine and 
Sabah El Kheir Magazine. She currently works at Al 
Masry Al youm.

She participated in many exhibitions in Egypt and 
all over the world in France, Italy, Spain, Belgium, 
Denmark and Tunisia. She won several local and 
international awards.

Comic Strips Award
Othman Selmi / Tunis

Othman Selmi was born in 1977 in Tunisia. After re- 
ceiving his diploma in graphic arts, he devoted his time 
to comics atacartoonstudio.HeiscurrentlyDirector 
of Creativity in a communications agency. He wrote 
many books for young Tunisians, and drew in many 
magazines abroad, among them we mention F / I / 
M 2 / P, Rukh, Popoli and the Italian Internazionale, in 
addition to writing theatrical posters.

Doaa Al Adlدعاء العدل
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Fouad Mezherفؤاد مزهر

محمد مصطفىعثمان سلمي Othman SelmiMohammed Mustafa

جــائزة رســـوم كــتـــب األطــفـــال
مايا فداوي / لبنان

أبدًا  تتأخر  لم  الرسـم«.  تجيـد  التـي  »الفتـاة  باسـم   عرفــت 
لمعرفة أن الفن هو شغفها، و هكذا تسجلت في الجامعــة 
فـي  وتخصصــت  الجميلــة،  الفنــون  كليــة  فــي  اللبنانيــة 
بدوام  العـام٢٠٠٠، وعاملـة  فـي  والنحـت، متخرجـة  الرسـم 

حـّر منـذ السـنة الجامعيـة األولـى.

رســمت ٔاول كتــاب لــها فــي العــام ٢٠٠٤، ولــديهــا ما يفــوق 
والمغــرب  لبنــان  فــي  ناشــرين  عــدة  مــع  كتًابــا،عملــت   ٣٧

واإلمــارات العربيــة المتحــدة واألردن.

Children’s Book Illustration Award
Maya Fidawi / Lebanon

Known as “that girl who knows how to draw”. It didn’t 
really take her much time to decide that her passion 
was art, so she enrolled at the lebanese university , 
faculty of art, and majored in painting and sculpting, 
gradu- ating in 2000, and freelancing since her 1st 
year of university.

She illustrated her 1st book in 2004, and I have 
over 37 books, working with several publishers, in 
Lebanon, Morocco, UAE and Jordan.



جــائزة الروايـات التصويرية
فٔواد مزهر / لبنان

يعمل فٔواد مزهر كّرسام لكتب األطفال والرسوم المتّحركة، 
مّجلة  مع  المجال  هذا  في  عمله  بدا  لبنان.  في  متمركًزا 
سمندل. هذا فضاًل عن قصص مصورة في مجالت أخرى 

مثل زمكان، وقصة في المجّلد األّول لقصص األشباح.

المّصورة  للشرأيط  الدولي  المهرجان  تنظيم  في  ساهم 
في  كلمة  ٔالقى   .٢٠١٢ العام  في  بيروت  في  ٔاقيم  الذي 
من  سنة   ٩٠ العربية:  المّصورة  »القصص  معرض  ندوة 
الثقافة البصرية الشعبية« ٔاقيمت في جامعة براون، كما 
»الّفنان  عمل  ورش  وفي  »السطوح«  ندوات  في  شارك 

يعمل« في مهرجان كيروكوميكس ٢٠١٥.

القصص  في  الماجستير  شهادة  لنيل  دراسته  حاّلًيا  يتابع 
المّصورة في جامعة كاليفورنيا للفنون.

Graphic Novels Award
Fouad Mezher / Lebanon

Based in Lebanon, Fouad Mezher works as 
inillustrator on a range of projects His Comics have 
appeared in Samandal Comics Magazine, Zamakan, 
Risha Project, Irene, and most recently the first 
volume of Ghost Stories of an Antiquary.

Mezher’s helped organize the International Festival 
of Comics - Beirut 2012. He was invited to speak at 
Arab Comics: 90  Years of Popular Visual Culture, 
a symposium at  Brown University, 2015. He 
participated in the “Al Sutouh” roundtables and “the 
artist at work” workshops  at Cairocomix Festival 
2015.

He is currently pursuing a Masters in Comics at 
California College of the Arts.

جائزة محمود كحيلجائزة محمود كحيل Mahmoud Kahil Award

Maya Fidawiمايا فداوي

جــائزة الرسوم التصويرية و التعبيرية
محمد مصطفى / مصر

الفنون  درس  وقد  القاهرة.  في  متمركز  تصويري  ّفنان 
اإلعالنات  مجال  في  عمله  بدٔا  القاهرة.  في  الجميلة 
دولية  وكاالت  فــي  عمل  عمله،  سنوات  وخالل  كّرسام، 
متعددة في مصــر والبحرين ودبي. وفي العام ٢٠١٢، قرر 
كثيرة  ٔانواع  حّر الستكشاف  بدوام  كّرسام  طريقه  متابعة 
برزت  وقد  التجاري.  عمله  جانب  ٕالى  الفنية  المشاريع  من 

ٔاعماله في العديد من المنشورات اإلقليمية والدولية.

Graphic Illustrations Award
Muhammad Mustafa / Egypt

Muhammad Mustafa is a Cairo-based visual artist.He 
studied Fine Arts in Cairo. He started his work in the 
advertising field as an illustrator, and throughout his 
work years joined different multinational agencies 
in Egypt, Bah- rain and Dubai. In 2012, he decided to 
pursue his path as a freelance illustrator to further 
explore different kinds of art projects alongside his 
commercial work. His work has been featured in 
various regional and international publications.
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 تحليل عميق
In Depth Analysis
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Loujaina Al Assil
19 September 1946

عـلـى  حأيــزة   .١٩٤٦ دمشــق  مواليــد  مــن  ســوّرية  ّفنانــة 
داخّليـة  وعمـارة  بصّريـة  ّاتصـاالت  بكالوريـوس  شهــادة 
الفــي  التصميــم  قســم  رٔييســة  دمشـق.  جامعـة  مـن 
منـذ  تعمـل  )سـورية(.  لإلعــان  العربيــة  للمٔوسســة 
وكتــب  مجالت  في  الفّني  واإلشراف  الرسـم  في   ١٩٦٩
االشراف  بينهــا  العــربي  والعالــم  ســوريا  في  األطفــال 
الفـنـّي لمجلـتي “ٔاحمد“ و“توتـة توتـة“ لألطفـال الحدائق 

)لبنـان( مـن ٢٠٠٢ و٢٠١٣.

ٕاعالنيــة،  متحركــة  رســوم  ٔافــالم  رســوم  في  ساهمــت 
لألطفال.  تلفزيونية  حلقات  ورسوم  نصوص  وَوَضعــت 
األطفـال،  لفنـون  متخصصـة  عمـل  ورشات  في  شاركت 
عرّبيــة  تحكيــم  ولجــان  مهرجانـات  في  مـارك  وعضـو 

ودوّليــة عــّدة في هــذا المجــال.   

بعـض ٔاعمالهـا الفنيـة مـن مقتنيـات متاحـف ٔاو مجموعـات 
خاصـة. حازت عــى جوائـز وميداّليــات عرّبيــة ودوّليــة ٔابرزهــا 
لرســوم  الدوليــة  المسابقــة   NOMA ٢٠٠٦ في ميداليــة 
العــربي  الملتقــى  اليابــان، وٓاخرهــا جائـزة  كتــب األطفــال 

لنــاشري كتــب األطفــال ٢٠١٥.

Loujaina Assil is a Syrian artist born in 
Damascus 1946, where she later received her 
BA in visual communication and interior design 
from Damascus University. Since 1969, she has 
worked in illustration and art direction in several 
children’s magazines and books in Syria and in 
the Arab world, among which is the art direction 
of Touta Touta Magazine and Ahmad Al Hadaek 
)Lebanon( from 2002 to 2013.

She is currently art director at the Arabic 
advertising institution in Syria. Mrs. Assil 
contributed to several animated commercials, 
and wrote numerous scripts and illustrations for 
animated children’s series on TV. She participated 
in specialized workshops on children‘s art and is 
a member of several international, regional and 
local festivals in this field.   
 

A selection of her work is exhibited at museums 
and in personal collections. Al Assil is the 
recipient of several awards, notably the Noma 
Concours for Picture Book Illustrations award 
)NOMA 2006, Japan( and the Arab Children’s 
Book Publishers’ Assembly award.

)Syria()سوريا(

لجينة األصيل
١٩ أيلول ١٩٤٦

Winner of Lifetime Achievement Hall Of Fame
Mahmoud Kahil Award 2016

الفائزة بجــائزة قاعة المشاهير إلنجــازات العمر
جائزة محمود كحيل ٢٠١٦
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هي الفنانة التشكيلية  السورية ورسامة قصص األطفال  
لجينة األصيل ، واحدة من أهم الفنانين المهتمين برسم 
نفسها  تعّرف عن   ، العربي  الوطن  األطفال في  قصص 
كتاب  في  لوحة  رسامة  »أنا  فتقول   ، وتواضع  بثقة 

الطفل«.

المصّورة  القصة  تقديم  بأهمية   األصيل  لجينة  تؤمن 
األمر  هذا  »أن  وتقول  نفسه.  الطفل  بيئة  من  للطفل 
أكثر كي ال  بنفسه  الثقة  الطفل  إعطاء  لجهة  مهّم جدًا 

يرى في كتابه بيئة غريبة عنه.«

عقل  احترام  على  قادرًا  يكون  أن  الفنان  »على  وتضيف 
وقادرة  جدًا  مهمة  الطفل  كتاب  في  فاللوحة   ، الطفل 
على تنمية الذائقة الفنية لديه«. »فأن تكون فنانًا تعشق 
عملك فأنت بال أدنى شك سوف تتقنه ،وتقدم األجدى 

واألقوى واألكثر إقناعًا«.

هي الفنانة التشكيلية  السورية ورسامة قصص األطفال  
لجينة األصيل ، واحدة من أهم الفنانين المهتمين برسم 
نفسها  تعّرف عن   ، العربي  الوطن  األطفال في  قصص 
كتاب  في  لوحة  رسامة  »أنا  فتقول   ، وتواضع  بثقة 

الطفل«.

من هي لجينة األصيل وكيف بدأت مشوارها؟

كتب  رسوم  أهمية  حول  جعبتها  في  تحمل  وماذا 
األطفال؟ 

وترعرعت  ولدت   ، »أنا من دمشق  لجينة فتقول  توضح 
الجميلة  الفنون  تخرجت من كلية   ، أزل أسكن فيها  ولم 
في جامعة دمشق في عام ١٩٦٩ وكنت مولعة بدراسة 
تصميم  في  العمل  حلمي  وكان   ، الداخلية  العمارة  فن 
الديكور المسرحي ، وقد عملت في هذا المجال ، الى أن 
آنذاك في  وكلفت  المسارح  للعمل في مديرية  انتقلت 

تصميم العديد من المسرحيات.«

وتتابع قائلة »علمت بصدور مجلة تعنى بالطفل العربي، 
بتقديم  وكلفت  حظي،  فجربت  »أسامة«  مجلة  هي 
عنوان  تحت  الفور  على  مادتي  فنشرت   ، فيها  مادة 
أعمال  في  نفسي  أجد  لم  أنني  وبما  »شرائط مصورة« 
ديكور المسرح نظرا لصعوبة التعامل مع المنفذين، فقد 
التي  ومطبوعاتها  األطفال  قصص  عالم  الى  إتجهت 
أغوتني وشدتني وجذبت أفكاري نحوها ، فحققت فيها 

متعة التواصل الفكري مع الطفل ومحاكاة شخصيته« .

وبين المسرح والديكور، وبين شغف الفنانة بأدب األطفال، 
مع  تماشيا  التشكيلي  الفن  عالم  الى  األصيل  عرجت 
لوحة  ترسم  لم  »إن  العربية  بالدنا  في  السائد  المفهوم 
فنية أو وجوه شخصيات فلن تسجل على قائمة الفنانين 
»فما كان منها إال أن امتهنت هذا الفن فرسمت العديد 

من الرسومات الشخصية والطبيعية ولكن!

عالم  أحببت،  الذي  عالمي  الى  »عدت  األصيل  تضيف 
رسوماتي لقصص األطفال ولغاية اليوم أعيش بمتعة مع 

هذا العالم الغني بتفاصيله«.

لم يقتصر عمل الفنانة لجينة على رسم القصة وشخصياتها 
وأبطالها فحسب فهي الى جانب كل ذلك ، شاركت في  

إعداد عدة برامج مرتبطة منها »أنا أرسم وألون«.

كما شاركت في عدة معارض خاصة ، ففي عام ١٩٩٠ كان 
لها أول معرض في دمشق ثم في األردن ، وبعدها  في 
الحاجة الى رسوم  رومانيا وباريس ، وهي إذ تشعر بمدى 
األطفال ، تؤكد أن هذه األخيرة باتت تلعب دورًا بارزًا في 

صقل موهبة الطفل وتعزيز ثقته بنفسه.

وتختم الفنانة األصيل حديثها بالتأكيد على أهمية المشاركة 
في المعارض الدولية والعمل على تطوير الرسام وتحديث 
لعملها،  حبها  في  فيكمن  طموحها  أما   ، وريشته  نفسه 

وبإيصال هذا الحب الى روح الطفل.

في  العربي  للفنان  يمكن  مدى  أي  الى  السؤال،  يبقى 
يوصل  أن  أو  يريد  ما  الى  يصل  أن  بنا،  المحيطة  الظروف 
والكومبيوتر  التكنولوجيا  تستطيع  وهل  ؟  إيصاله  يريد  ما 
وما طرأ عليها من برامج معلوماتية أن تطيح بأعمال الفنان 
التشكيلي الذي يمضي ساعات طوال أمام لوحاته قبل أن 

ينقلها الى العالم بكل ما فيها من رسائل وعبر؟

تعيش الفنانة لجينة األصيل اليوم ، فترة عالج متنقلة بين 
بيروت ودمشق ، وتدين لزوجها المهندس المعماري أمين 
جانبها،  إلى  ولوقوفه  لها  لدعمه  اإلمتنان  بكل  شيخاني 
من  الرغم  على  قبل،  من  أكبر  وأمل  بفرح  أعمالها  وتتابع 
التطور التكنولوجي من جهة، ومرضها التي تحاربه بإبتسامة 

أمل ترتسم على محياها بصبر وتفاؤل  من جهة أخرى.

 الفنانة التشكيلية لجينة األصيل:
» القصة المصورة تنمي الذائقة 

الفنية للطفل العربي «
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Syrian visual artist and children books’ illustrator 
Loujaina Al Assil, is one of the most important artist 
working on children books’ illustration in the Arab world. 
She introduces herself with humility and confidence as 
“the person drawing the images in a child’s book”. 

Loujaina Al Assil believes it is important that comics 
be presented to children through material from their 
own environment. “This is very important for the child’s 
self-confidence, not to have him exposed to a foreign 
environment inside the book he is holding”, says the 
artist. “A comics’ artist should respect the child’s mind. 
An image in a child’s book holds value and the potential 
to develop the child’s artistic taste”. “When an artist is 
genuinely passionate about his work, he/she will surely 
perfect it and present it in the strongest, most valuable 
and convincing manner,” she adds.

“I’m from Damascus where I was born and raised, and 
I still live there. I graduated in 1969 from the Faculty of 
Fine Arts at the University of Damascus. I was passionate 
about Interior Design studies and dreamed of working 
in theater scenography.  I did work in that field and took 
a job at the General Directorate of Theaters where I 
handled the scenography for many plays.”

“I found out about the launch of a magazine for Arab 
children, Usama magazine. I tried my luck with them and 
I was asked to present some of my material. My work 
was quickly published under the title ‘Comic Strips’. At 
the time, I wasn’t satisfied with my work in scenography, 
mainly due to the difficulty in dealing with directors. I 
was captivated by the world of children’s books and all 
related publication. I naturally shifted to it and I was able 
to experience the pleasure of mental connection with 
children and that of seeing the world through their eyes.”    

Between scenography and her love for children literature, 
the artist also immersed herself in visual arts, in line 
with the prevailing belief in Arab countries that “an artist 
will only be acknowledged as such when he/she draws 
artistic paintings or portraits”. Al Assil produced many 
portraits and scenery paintings; however “I returned to 

the world I fell in love with, the world of my drawings for 
children books, and I’m still enjoying its richness.”

In addition to drawing the story, its characters and heroes, 
Al Assil has also contributed in editing many children TV 
shows such as “I Draw & Color” )ana arsumu wa ilawinu(. 
She also participated in several private exhibitions. In 
1990 she had her first exhibition in Damascus, then in 
Jordan, in Romania and in Paris. 

The artist notes the need for developing the art of 
children books’ illustrations, and stresses on the fact 
that this art plays a major role in developing the child’s 
artistic gift and self-confidence. 

In conclusion, Al Assil explains that she finds her ambition 
in her love for her work and strives to communicate this 
love to children. She also emphasizes the importance for 
artists to take part in international exhibitions and work 
on self and art improvement.  

We cannot but wonder, however, to which extent can 
Arab artists achieve their goals and get their messages 
through under the current circumstances in our 
countries? Can computer technology and the multitude 
of software push into the shadows the artist spending 
long hours working his drawing or painting to present it 
to the world with all the messages it carries? 

Today, artist Loujaina Al Assil lives between Damascus 
and Beirut and is undergoing a health treatment. She 
is very grateful for her husband, the architect Ameen 
Shikhani, for supporting her and standing by her 
side. She continues her work with cheerfulness and 
hope despite the growing technological tide in art, 
and despite her illness which she fights with a patient 
hopeful smile. 

Visual Artist Loujaina Al Assil 
”Comics help Arab children 
develop their artistic taste“ 
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لغة الطيور - ١٩٩٦  

عيد في ابريق - ٢٠١٤  

The Language of Birds - 1996

Celebration in a jug - 2014
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لوحة بينوكيو - ٢٠٠٤  أحسن القصص - ٢٠١٣  

ثوب تفاحة - ١٩٩٩  

The best of stories - 2013Pinocchio’s painting - 1996

Apple’s dress - 1999
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األبطال«، فيلم رسوم متحّركة  »بالل: ساللة جديدة من 
يروي  آلفي،  ه.  وخوارم  جمال  أيمن  إخراج  من  )أنيميشن( 

قّصة عن الشجاعة، العدالة واإليمان. 

بالل، صبّي يحلم بأن يصير محارب عظيم، يتم اختطافه مع 
أخته كعبيد، بعدما كانا يعيشان مع أمهما. يكبر بالل في 
عالم يسّيطر عليه الجشع والطغيان، قبل أن يكتشف الدين 
ويبدأ  اإلسالم  فيعتنق  تأسيسه،  فترة  خالل  اإلسالمي 

حربه من أجل العدالة والحرية.

درامية  ولقطات  ملحمية،  أحداث  سلسلة  يقّدم  الفيلم 
مؤثرة، مستوحاة من أهم القّصص في التاريخ اإلسالمي، 
وهي سيرة حياة بالل بن رباح، شاب أثيوبي حّرر نفسه من 

العبودية وصار من صحابة الرسول كما ومؤذنه.

ومع  دبي،  في  مقّرها   – »باراجون«  شركة  الفيلم  أنتجت 
فيلم  أطول  صنعت  األبطال«،  من  جديدة  ساللة  »بالل: 
خلقت  أن  بعد  أتى  الفيلم  نجاح  األبعاد.  ثالثي  عربي 
»باراجون« فريق من أهم المحّركين والممثلين في العالم 

إلنتاج فيلم رسوم على مستوى تقني وفني رفيع.

“Bilal: A New Breed of Hero”, directed by Ayman 
Jamal and Khurram H. Alavi, tells a tale of courage, 
justice, and faith. 

As a young boy living with his mother and sister, 
Bilal had ambitions of one day becoming a great 
warrior. After he and his sister are abducted and 
enslaved, he soon finds himself in a strange new 
place, where greed and tyranny rule over all. He 
grows up observing this corruption run rampant, 
until he is one day inspired by the newly formed 
religion of Islam to take a stand and fight for 
justice and freedom.

Despite all the epic action sequences and heart-
pounding drama, the film actually has its roots in 
well-documented Islamic history, being based on 
the life of Bilal ibn Rabah, an Ethiopian slave who 
lived in the 7th century and became one of the 
Prophet Muhammad’s first companions, as well 
as the first muezzin; he who calls the faithful to 
prayer.

With “Bilal: A New Breed of Hero”, Dubai’s Barajoun 
Entertainment has set the bar high for feature-
length animated films from the Middle East, by 
pulling together a team of world-class animators, 
actors, and artistic talent, to produce a rich and 
gorgeous 3D adventure.

www.bilalmovie.com

فيلم ثالثي األبعاد “بالل” /
Featured Animated Film ”Bilal“

  Omar El Fil / عمر الفيل 
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أمّية

بالل

حمزةغفيرة

Umayya

Bilal

GhufairaHamza
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بالل، حمامة وغفيرة

صهيبسعد

بالل وصفوان

Bilal, Hamama and Ghufaira

SaadSuhaib

Bilal and Safwan
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  Omar El Fil / عمر الفيل 

يخبر كتاب القصص المصورة »ماكسيموم ماكس« الذي 
جودة  أبو  طوني  صوره  ورسم  حداد  ربيع  نصوصه  كتب 
ورغم  حقيقي.  لبناني  بطل  حكاية  ألفاريز،  جيروم  ولّونه 
استناده إلى شخصية واقعية هي المتسّلق والمستكشف 
تتخذ  الكتاب  يرويها  التي  القّصة  أن  إاّل  شعيا،  ماكسيم 

طابعًا ملحميًا.

للدراجات  تعّرضه لخسارة فادحة وإصابة في سباق  فبعد 
حيث  بيروت  إلى  »ماكس«  يعود  أفريقيا،  في  الهوائية 
إلى  ويأخذه  يزوره  الكاريزمي  عّمه  أّن  غير  للعالج.  يخضع 
منزل جّده الجبلي حيث ُيخضعه لفترة تدريب مكثفٍة ومرحٍة 
ما  أقصى  ماكس  ُيخرج  الفترة،  تلك  وخالل  واحد.  آن  في 
لديه على يد عّمه ويكتسب تقديرًا أعمق للطبيعة. وبعد 
عاٍم يعود ماكس إلى أفريقيا وهو مستعد للمشاركة في 
السباق مجددًا ال بل يختار خوض تحٍد أكبر هو تسّلق قّمة 

كليمنجارو. 

من أبرز ميزات الكتاب المناظر الطبيعة الخالبة التي تسلط 
المعمارية  والهندسة  لبنان  في  البّرية  عناصر  على  الضوء 
المهيبة في  السافانا  إلى  باإلضافة  التقليدية فيه، وذلك 

أفريقيا وقمة كليمنجارو األخاذة بالطبع. 

مصورة  قصة  هي  ماكس«  »ماكسيموم  بسيط،  بتعبير 
بشكل جميل عن تجربة حقيقية لرجل اختار المثابرة والعزم 

سبياًل لالنتصار.

  

Written by Rabih Haddad, drawn by Tony 
Abou Jaoude, and colored by Jerome Alvarez, 
“Maxium Max” is a Lebanese comic about a real 
life Lebanese hero. Though the book is based 
on an actual figure, the Lebanese mountaineer 
and explorer Maxim Chaya, the story it tells is 
significantly romanticized.

After suffering a harsh defeat and injury during a 
bicycle race in Africa, Max is brought back to Beirut 
and hospitalized. That is until his charismatic 
uncle pays him a visit and takes him up to his 
grandfather’s house in the mountains. What follows 
is an intense, but humorous, training period, 
where Max is pushed to his limits by his uncle and 
gains a deeper appreciation for nature. He returns 
to Africa one year later, ready to compete in the 
race again, and even takes on a much greater 
challenge: climbing Mount Kilimanjaro.

 Among the book’s most noteworthy features are 
the masterfully rendered natural landscapes, 
which highlight elements of Lebanon’s wilderness 
and traditional architecture, as well as Africa’s 
majestic savanna and the breathtaking Mount 
Kilimanjaro of course. Simply put, “Maximum 
Max” is a beautifully illustrated story based on one 
remarkable man’s true experience of perseverance 
and determination in pursuit of victory.

كتاب الكوميكس “مكسيموم ماكس” 
The Comic Book ”Maximum Max“
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مؤتمر صحافي إلطالق »مكسيموم ماكس«
٢ تشرين الثاني ٢٠١٦

نشرت في صحيفة السفير - لبنان 

على قّمة الجبل السحري )ص.٤٠( - ٢٠١٧

Press Conference for the Launch of ”Maximum Max“
2 November 2016

Published in Assafir Newspaper - Lebanon

On top of the magic mountain )p.40( - 2017

- From now on your name will be Maximum Max!
- I stood there in that breathtaking awe-inspiring greatness, watching the sun rise over Mawenzi…
- Wondering if our children will ever get the chance to enjoy that same sight before the last sheet of ice melts.
- I couldn’t believe just how I’ve challenged myself and achieved that amazing victory.
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p.21( - 2017( On top of the magic mountainعلى قّمة الجبل السحري )ص.٢١( - ٢٠١٧

- A new day shed its sunlight on the majestic Lake Chala.
- The Maasai people never bathe. They believe the currents will swallow them and spit them out in the vast ocean.  
- This is it then. The magical mountain!
God! What a sight!
- Nature is waking up 
- Get ready…Gooo!
- You show them Champ!



36

كاريكاتور
CARICATURE
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عبدالله درقاوي
Abdellah Derkaoui

أحمد توفيق
Ahmed Tawfiq

آمنة الحمادي
Amina Al Himadi

دعاء العدل
Doaa Al Adl

إسالم رجب
Islam Ragab

محمد الرّيس
Mohammed Rayeis

01.
02.
03.
04.
05.
06.
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Morocco / المغرب

تخلق  وألوانه  للظلم،  ال  تقول  الدرقاوي  عبدالله  ريش[ 
تجربة مغربية جديدة في عالم الكاريكاتور.

في  بلقصيري،  مدينة  في   ١٩٧٠ عام  المغرب،  في  ولد 
عام ١٩٨٨ نشرت له جريدة »األسبوع الضاحك« أول رسم 
كاريكاتوري، ثم ظهرت لوحاته  في جريدة أنوال المغربية، 

ويعمل حاليا في جريدة الصحراء المغربية. 

له مشاركة سنوية في صالون الفكاهة في مدينة »سنت 
جست لومارتيل« الفرنسية. وفي عام ١٩٩٣ ، فاز الدرقاوي 
في  للكاريكاتير  العلي  ناجي  لمسابقة  الثانية  بالجائزة 
مسابقة  في  األولى  بالجائزة  فاز   ٢٠٠٦ عام  وفي  لندن، 
إيران.  في  الفلسطيني«  الشعب  ضد  »الهولوكوست 
لملتقى  للكاريكاتور  الرفاعي  جالل  جائزة  فاز   ٢٠١٢ وفي 
االعالميين في األردن. لديه أعمال كثيرة لألطفال نشرت 
معجم  أول  رسومات  ووضع  الصغير  العربي  مجلة  في 

مغربي للطفل. 

البساطة  بين  الكاريكاتورية  لوحاته  في  الدرقاوي  يمزج 
هو  اليه  بالنسبة  فالكاريكاتور  والسريالية،  والسخرية 
المتنفس الذي يعبر من خالله عن همومه وهموم وطنه، 
قلقا  داخله  تخلق  العربي  العالم  يعيشها  التي  فالقضايا 
ابداعيًا يترجمه الى رسم ساخر. ورغم قلة رسامي الكاريكاتير 
المغاربة مقارنة بالتجارب المصرية والسورية فان الدرقاوي 

متفائل بوجود وعي فني ومواهب جديدة.

العالم  في  المؤثرين  الكاريكاتير  رسامي  من  الكثير  ومثل 
العربي، يساهم فن الدرقاوي في المقاومة ضد الطغيان 
على  شاهدا  ويبقى  الشعوب،  له  تتعرض  الذي  والظلم 
نضاالتها، حيث لم يعد فن الكاريكاتور فقط على الورق بل 

صار  في المواجهة .

في أحد أعماله يرسم  الدرقاوي رجاًل يخرُج من غرفِته بينما  
يترُك ظله مكبل األيدي على الجدار. وهذه هي رسالة فنه، 
انها وثيقة حية تنقل ما يحدث داخل غرفة اآلالم اليومية 

لالنسان.

Abdellah Derkaoui / عبدالّله الدرقاوي
01

Abdellah Derkaoui drawings voice defiance to 
injustice and his colors create a new Moroccan 
experience in the world of cartoons. 

was born in Belqsiri, Morocco, in 1970. In 1988 his 
first cartoon was published by the newspaper Al 
usbu al dahek, then his drawings appeared in Anwal 
Moroccan newspaper, and he currently works for Al 
Sahra’ Moroccan newspaper.  

He participates annually in Le Salon de l’Humour 
in Saint-Just-le-Martel, France. In 1993, he won the 
2nd prize in the Naji Al Ali Competition in London, 
and he won the 1st prize at the Holocaust cartoon 
competition of 2006 in Iran. In 2012, Derkaoui won 
the Jalal Rifai award for cartoons at the Journalism 
Forum held in Jordan. He has many works for 
children published in Al-Arabi Al-Saghir or The 
Young Arab magazine, and he illustrated the first 
Moroccan dictionary for children. 

 In his cartoons, Derkaoui mixes simplicity, sarcasm 
and surrealism. His drawings are his vent where 
he expresses his worries and those of his people. 
The Arab world’s issues stir a sort of creative 
frustration in him which he translates into sarcastic 
illustrations. Despite the relatively small number of 
Moroccan cartoonists compared to Egypt and Syria, 
Derkaoui optimistically notes the presence of new 
artistic awareness and skills. 

Like the work of many other influential cartoonists 
in the Arab world, Derkaoui’s art contributes to 
the resistance movement against oppression and 
injustice and bears witness to the people’s struggle. 

In one of Derkaoui’s works we see a man getting out 
of his room leaving behind his shadow handcuffed 
to the wall. This is the essence behind Derkaoui’s 
work; art is the living witness to the suffering of 
everyday life. 
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كرة القدم و الشعوب - ٢٨ تشرين األول ٢٠٠٨
نشرت في صحيفة الّصحراء - مغرب 

Football and the People  - 28 October 2008
Published in Assahraa Newspaper - Morocco

حرب الطرق - ٢٣ كانون الثاني ٢٠٠٨ 
نشرت في صحيفة الّصحراء - مغرب 

War of the Roads  - 23 January 2008
Published in Assahraa Newspaper - Morocco

- Car accidents…
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حرية الصحافة - ٢ أيار  ٢٠١٠
نشرت في صحيفة الّصحراء - مغرب 

Freedom of the Press   - 2 May 2010
Published in Assahraa Newspaper - Morocco

خريطة الطريق - ٢٠ كانون الثاني ٢٠١٠
نشرت في صحيفة الّصحراء - مغرب 

The Roadmap - 20 January 2010
Published in Assahraa Newspaper - Morocco

- Press

- The Roadmap
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الثروة المائية - ١٨ آذار ٢٠١٢
نشرت في صحيفة الّصحراء - مغرب 

Water Wealth - 18 March 2012
Published in Assahraa Newspaper - Morocco

اإلرهاب - ٢٩ تموز ٢٠١٠
نشرت في صحيفة الّصحراء - مغرب 

Terrorism  - 29 July 2010
Published in Assahraa Newspaper - Morocco
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فضاء المدرسة - ٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٢
نشرت في صحيفة الّصحراء - مغرب 

الوحدة العربية - ٦ نيسان ٢٠١٢
نشرت في صحيفة الّصحراء - مغرب 

School Space  - 23 November 2012
Published in Assahraa Newspaper - Morocco

United Lonesome Arabs -6 April 2012
Published in Assahraa Newspaper - Morocco

- Back to school…
- School

- Autism…
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القدرة الشرأيية - ١٢ آذار  ٢٠١٦
نشرت في صحيفة الّصحراء - مغرب 

Purchasing Power - 12 March 2016
Published in Assahraa Newspaper - Morocco

التلوث  - ٢٢ أيلول ٢٠١٦
نشرت في صحيفة الّصحراء - مغرب 

 Pollution  - 22 September 2016
Published in Assahraa Newspaper - Morocco

- World Environment… 

- Salary;  Water, electricity, meat
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Egypt / مصر

Ahmed Tawfiq / أحمد توفيق
02

والمجنحة  الملونة   شخصياته  جعل  الذي  الشاب  الفنان 
تحلم أكثر. 

هوأحمد توفيق )توفيج(، الذي ولد في محافظة أسيوط 
للفنون  العالي  المعهد  من  وتخرج   ،١٩٩٢ عام  مصر  في 

التطبيقية في مصر. 

المصرية  جراج  مجلة  في  كوميكس  كفنان  أحمد  عمل 
على  حصلت  التي  توك،  توك  مجلة  وفي  للكوميكس، 
 ،٢٠١١ للكوميكس في  الجزائر  الثانية في مهرجان  الجائزة 
وكما عمل فنانًا في موقع مدى مصر من عام ٢٠١٥ الى 

عام ٢٠١٧.

شارك أحمد في معارض كثيرة، منها معرض روزنامة ٣ في 
مؤسسة مدرار في القاهرة وقد حصل على جائزة الّشركة 
المعرض.  وشارك أحمد في عام  االسماعيلية في نفس 
والحذاء  والشرس  »الطيب  بعنوان  معرض  في   ٢٠١٥
في  أيضا  وذلك  المغربي،  محمد  الفنان  مع  القرمزي« 

مؤسسة مدرار للفن المعاصر. 

في  مشاركة  ألحمد  كان  كايروكومكس،  مهرجان  في 
معرضي شماريخ ١ و ٢. وفي عام  ٢٠١٦ شارك أحمد في 

مهرجان فيمتو للكوميكس في لوزرن سويسرا. 

السويدي  المعهد  به  قام  المناخ،  حول  معرض  وفي 
الوقت  »حان  بعنوان  االسكندرية،  معهد  مع  بالتعاون 
لنعمل« كان ألحمد مشاركة مهمة فيه الى جانب فنانين 

عرب وأوربيين من العالم.

رغم صغر سنه، لكن محمد مستمر في معارضه ومشاركاته، 
يستحقه  أجمل  عالم  نحو  المجنحة  شخصياته  تطير  ربما 

الفن.

This young artist Ahmed Tawfiq who keeps 
bestowing on his colorful and fantastic characters 
the bliss of dreams. He was born in Asyut 
Governorate, Egypt, and in 1992, he graduated 
from the Higher Institute for Applied Arts in Egypt. 
He worked as comics’ artist with the Egyptian 
comics’ magazine Garage, and with Tok Tok 
magazine which won the 2nd prize in the 2011 
Comics Festival of Algiers. He also worked with 
Mada Masr website from 2015 until 2017.

Tawfiq took part in many exhibitions including the 
Roznama 3 by the Medrar Institute in Cairo and 
won the prize by the Ismaili Contracting Company 
in that same exhibition. In 2015 he participated 
in the exhibition titled The good, the Bad and the 
Scarlet Shoes with Moroccan artist Mohamad Al 
Maghribi, also at Medrar for Contemporary Art in 
Cairo. In the context of the CairoComix festival, 
Tawfiq had two participations with Shamarikh 
exhibitions 1 and 2. In 2016, he took part in the 
Fumetto International Comix Festival in Lucerne 
Switzerland. 

Tawfiq also had an important contribution, 
alongside Arab and European artists, in an 
environmental exhibition titled It’s Time to Work 
organized by the Swedish institute with the 
collaboration of the Alexandria institute.

The young artist continues his active participation 
in art events and his fantastic characters will 
hopefully continue dreaming of a better world 
worthy of art. 
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فترينة األلعاب - ٨ نيسان ٢٠١٦
نشرت في موقع مدى مصر 

Toy Shop Display - 8 April 2016
Published in Madamasr.com

هوالند في مصر - ١٩ نيسان ٢٠١٦
نشرت في موقع مدى مصر 

Hollande in Egypt  - 19 April 2016
Published in Madamasr.com

- Superheroes
- Raafat El Hagan: Hey Robin Hood, why is Batman so sad?
- Robin Hood: He heard that the shop owner will stuff us with rice

- Bienvenue chez nous
- Police officer )into his radio(: Open the way son so he 
can get in. God bless, can’t you see how huge he is?!
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الحزام األخضر - ٣ آذار ٢٠١٦
نشرت في موقع مدى مصر 

The Green Belt - 3 March 2016
Published in Madamasr.com

أزمة السكر - ٢٠١٦ 
نشرت في موقع مدى مصر 

Sugar Crisis - Between 2015-2017
Published in Madamasr.com

- *Government confiscates Green Belt Lands
- I planted an acre with kind acts, four acres with favors 
I sprinkled seeds without knowing how they’ll flavor  
The government bulldozers came ravaging the whole labor’ 
- *Apologies to Mr. Abdel Aal El Benjawi, as these lyrics were adapted from his song 

- Chief: We have to revenge my brother… I need you to gather the men. 
You head out at noon, get 3 kilos of sugar and head back immediately.
- Ant: Yes Chief.
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أبناء  الجيل - ٢٩ تشرين الثاني ٢٠١٦
نشرت في موقع مدى مصر 

Sons of the Generation - 29 November 2016
Published in Madamasr.com

- Mmmm… May I know why you’re smiling…
- The thing is…
- Ridiculous irresponsible generation! 



48

تعويذة إستهالكية - ما بين ٢٠١٥-٢٠١٧
نشرت في موقع مدى مصر 

Consumerism Spell - Between 2015-2017
Published in Madamasr.com

- Excuse me Sir, I wanna have a good time, with your permission sir
- Abracadabra
- Praise the lord! 
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رهان إكسلنسات - ما بين ٢٠١٥-٢٠١٧
نشرت في موقع مدى مصر 

Classy Men Bet - Between 2015-2017
Published in Madamasr.com

- I bet you the leather on these shoes is natural 
- Agreed
- I win!
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UAE / اإلمارات

Amina Al Himadi / آمنة الحمادي
03

تؤمــن آمنــة الحمــادي ، المولــودة فــي اإلمــارات، أن الفــن 
مــرآة القضيــة، فقــد تأثــرت كثيــرًا بناجــي العلــي الــذي حمــل 

آالم وطنــه الــى العالــم .

كانــت آمنــة أول فنانــة كاريكاتــور سياســي فــي االمــارات، 
تخرجــت مــن جامعــة اإلمــارات العربيــة )بكالوريــوس تربيــة 
فنيــة(. وهــي عضــو فــي جمعية اإلمارات للفنون التشــكيلية 

وعضــو جمعيــة صحفييــن اإلمــارات.

عمــران  تريــم  جائــزة  علــى  آمنــة  حــازت   ٢٠١٥ عــام  فــي 
فــي  شــرف  ضيفــة  حلــت  وكذلــك  الصحفــي،  للكاريكاتــور 
الملتقــى الدولــي الرابــع للكاريكاتيــر فــي  عــام   ٢٠١٥ فــي 

العربيــة. مصــر  جمهوريــة 

آمنــة  فكــرت  فحيــن  قلبهــا،  فــي  دائمــَا  االمــارات  وألن 
بشــخصية   كانــت تحلــم برمــز لتــراث االمــارات وثقافتهــا، 
فــي  كبيــرًا  نجاحــًا  القــت  التــي  المزيونــة،  أمونــة  فكانــت 
المسلســل الــذي تعرضــه مجلــة ماجــد حيــث عملــت آمنــة 
حريصــة  إماراتيــة  طفلــة  هــي  وأمونــة  رئيســية.  كفنانــة 
دمهــا  لخفــة  والمنــزل  المدرســة  نجمــة  دائمــا  تكــون  أن 

القياديــة. وشــخصيتها 

تريــد  كفنانــة  الكبيــرة  بمســؤوليتها  دائمــَا  آمنــة  شــعرت 
التغييــر وخدمــة واقعهــا السياســي بمــا هــو ايجابــي فقــد 
تلّقــت أحيانــًا الكثيــر مــن ردود األفعــال بيــن مؤيــٍد وُمعــارض، 
لهــذا تبــدو أعمــال الفنانــة جريئــة، مثــل عملهــا الــذي تعتــز 
بــه »عاصفــة الحــزم«، وهــو اســم النشــاط العســكري الــذي 
قامــت بــه الســعودية فــي اليمــن. رســمت فيــه آمنــة أعالمــًا 

ــرة تلتــف كأنهــا قبضــة واحــدة.  ــة كثي عربي

وفــي عمــل آخــر بعنــوان »المظلــة«، تحمــي المظلــة أبنــاء 
المســتقبل مــن األفــكار التــي تنشــرها الجماعــات االرهابيــة.

»الكاريكاتــور فــن مشــاغب«، تقــول »لذلــك فــإن القليــالت 
مــن يحترفــن هــذا المجــال«. فهــي حيــن ترســم ال تنســى أن 
الجــرح  ســتحضنه األلــوان، ألن الواقــع  هــو اللوحــة الحقيقية 

لأللــم اإلنســاني.

Amina Al Himadi, born in United Arab Emirates )UAE(, 
believes that art is the medium for the cause. She has 
been greatly influenced by Palestinian cartoonist Naji 
Al Ali who was able to convey the pain of his home 
country to the world. 

Al Himadi is the first Editorial Cartoonist in the 
UAE. She graduated from the UAE University with a 
Bachelor in Art Education, and is a member of the 
Emirates Fine Arts Society and of the UAE Journalists 
Association.

In 2015 she won the Taryam Omran Journalism 
Award and was received as a guest of honor in the 4th 
International Cartoon Gathering in 2015 in Egypt. 

Al Himadi is very attached to her home-country. One 
of her main characters is intended as a symbol of 
Emirati culture and heritage, Ammouna Al Mazyuna 
)Cute Ammouna(, much acclaimed through the series 
published in Majed magazine where the artist worked 
as chief-artist. Ammouna is an Emirati girl who is very 
assiduous in her quest to shine in school and at home 
through her wittiness and leader personality.    

Al Himadi has always been conscious of her 
responsibility as an artist seeking change and 
wanting to induce positivity to the political reality. Her 
work stirred many reactions between supporters and 
opponents. Her art has an audacious aspect, such as 
her work titled Firmness Storm )Aasifat Al Hazm( in 
reference to the military operation Saudi Arabia has 
launched on Yemen. She drew many Arab flags rolled 
up together in the shape of a fist. Another work is titled 
The Umbrella where the education umbrella protects 
future generations from terrorist groups’ ideology. 

“Cartoons are a mischievous form of art” says Al 
Himadi, “hence few women take their skill to a 
professional level”. When she draws she knows that 
the pain will only be caressed by the colors as reality 
is the real drawing of human pain.          
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جذور الحوثين - شباط ٢٠١٦
نشرت في صحيفة            اإللكترونية - اإلماراتية 

Roots of the Houthis - February 2016
Published in 24.ae Electronic Newspaper - UAE

صناع األمل - آذار ٢٠١٦
نشرت في صحيفة            اإللكترونية - اإلماراتية 

Hope Makers - March 2016
Published in 24.ae Electronic Newspaper - UAE

- Coalition Forces Uproot Houthi Evil

- Civilization: Mohammed Bin Rashed, Mohammed Bin Zayed 
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مجزرة خان شيخون - نيسان ٢٠١٧
نشرت في صحيفة            اإللكترونية - اإلماراتية 

Khan Sheikhoun Massacre - April 2017
Published in 24.ae Electronic Newspaper - UAE

جذور الخير - كانون الثاني ٢٠١٧
نشرت في صحيفة            اإللكترونية - اإلماراتية 

Roots of Good - January 2017
Published in 24.ae Electronic Newspaper - UAE

- Khan Sheikhoun Massacre
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نيمار على حساب قطر وفلسطين  - آب ٢٠١٧
نشرت في صحيفة            اإللكترونية - اإلماراتية 

Neymar at the expense of Qatar and Palestine - August 2017
Published in 24.ae Electronic Newspaper - UAE

قضية آل غفران - تموز ٢٠١٧
نشرت في صحيفة            اإللكترونية - اإلماراتية 

Al Ghofran Case - July 2017
Published in 24.ae Electronic Newspaper - UAE

- The Case of Al Ghofran Tribe, I’m Qatari!!!
- Al Ghofran members kicked out  

- You have Neymar, we have Al Aqsa 
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مظلة التعليم - نيسان ٢٠١٦
نشرت في صحيفة            اإللكترونية - اإلماراتية 

The Education Umbrella - April 2016
Published in 24.ae Electronic Newspaper - UAE
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الناس والتكنولوجيا  - تشرين الثاني ٢٠١٦
نشرت في صحيفة            اإللكترونية - اإلماراتية 

People and Technology - November 2016
Published in 24.ae Electronic Newspaper - UAE

مبادرة التربية األخالقية - آب ٢٠١٦
نشرت في صحيفة            اإللكترونية - اإلماراتية 

Moral Education Initiative - August 2016
Published in 24.ae Electronic Newspaper - UAE

- Emirati and Proud; Moral Education, Forgiveness ,Happiness 
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Egypt / مصر

Doaa Al Adl / دعاء العدل

"أكثــر مــكان أحــب العمــل فيــه هــو منزلــي فــي مدينــة اكتوبــر 
رفــوف  فيهــا  للعمــل  مخصصــة  غرفــة  هنــاك  الهادئــة... 

للكتــب وتربيــزة للرســم و تلفــاز التابــع األخبــار أول بــأول".

دعــاء العــدل رســامة كاريكاتيــر مصريــة مــن مواليــد محافظــة 
دميــاط. تخرجــت مــن كليــة الفنــون الجميلــة قســم ديكــور 

مســرح وســينما.

ومجلــة  اليوســف  روزا  ومجلــة  الدســتور  بجريــدة  عملــت 
صبــاح الخيــر وحاليــا ترســم بالمصــرى اليــوم. وفــى مجــال 
الديــن  وعــالء  النــدى  فــى قطــر  االطفــال عملــت  رســوم 

باســم.  ومجلــة 

اشــتركت فــى عــدة معــارض فــى مصــر والعالــم فــى ايطاليــا 
وفرنســا واســبانيا وبلجيــكا والدنمــارك وتونــس.

حازت على العديد من الجوائز المحلية والعالمية:

ــزة التفــوق الصحفــى فــى مجــال  فــى مصــر حــازت علــى جأي
الكاريكاتيــر لعــام ٢٠٠٩ وجأيــزة مصطفــى وعلــى ٔاميــن عــام 
٢٠١٥ وعــدد مــن الجوأيـــز العالميــــة مــن ايطاليــــا وفرنســا 
اإلذاعــة  هئيــة  مــن  رشــحت  بجنيــف  الصحـــافة  ونــادى 
األكثــر  النســاء  قائمــة  ضمــن  ســي"  بــي  "بــي  البريطانيــة 

 .٢٠١٦ لعــام  وتٔاثيــرا  ٕالهامــا 

“My preferred workplace is my home in the silent 
October city... where there is a room made for 
work, in which there are book shelves, a table for 
drawing, and a TV to stay up to date with the news”.

Doaa El Adl, born in Dumiat, is an Egyptian 
caricaturist. She graduated from the Faculty of 
Fine Arts, Cinema and Theatre Interior Design 
department. 

Doaa worked as a political caricaturist at Al Dostor 
newspaper, Rose Al youssef Magazine and Sabah 
El Kheir Magazine. She currently works at Al Masry 
Al youm. In the field of children illustrations, she 
contributed to Qatr El Nada, Alaa-El Din and Bassem 
Magazine. She participated in many exhibitions in 
Egypt and all over the world in France, Italy, Spain, 
Belgium, Denmark and Tunisia. 

She won several local and international awards 
from which we mention:

The local award from the journalists’ union in Egypt 
for the best caricaturist in 2009; The Mustafa and 
Ali Amin prize in 2015; A number of international 
awards from Italy and France and the Journalists‘ 
Club in Geneva; She has been nominated by the 
British Broadcasting Corporation )BBC( in its list 
as one of the most inspirational and influential 
woman of 2016.
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الباب المفتوح! - ٢٢ تشرين الثاني ٢٠١٥
نشرت في صحيفة مصري اليوم

The only open door! - 22 November 2015
Published in Al Masry Al Youm Newspaper

حرية التعبير - ٢١ كانون الثاني ٢٠١٦
نشرت في صحيفة مصري اليوم

Freedom of Expression - 21 Febrauary 2016
Published in Al Masry Al Youm Newspaper

- Closed- Closed – Closed... 
- Open 

- In Solidarity with Novelist Ahmed Naji
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ضحايا الطائرة المنكوبة - ٢٠ أيار ٢٠١٦
نشرت في صحيفة مصري اليوم

Plane Crash Victims  - 20 May 2016
Published in Al Masry Al Youm Newspaper

أزمة الجنبه المصري - ٧ نيسان ٢٠١٦
نشرت في صحيفة مصري اليوم

The Egyptian Pound Crisis - 7 April 2016
Published in Al Masry Al Youm Newspaper

- I miss Egypt
- We’re almost there…   
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أزمة الالجئين - ٢٤ أيلول ٢٠١٦
نشرت في صحيفة مصري اليوم

جشع... - ٢١ أيلول ٢٠١٦
نشرت في صحيفة مصري اليوم

The Refugee Crisis - 24 September 2016
Published in Al Masry Al Youm Newspaper

Greed - 21 September 2016
Published in Al Masry Al Youm Newspaper

- Do you know what homeland means Safia?
- Safia? Safia?
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Islam Ragab / إسالم رجب
Egypt / مصر

حيــن يســتمع  اســالم رجــب لصــوت ضميــره ويرســمه بشــكل 
ــور، فهــو يعمــل علــى رســم دقيــق يصاحــب الفكــرة  كاريكات

القويــة الصادقــة. 

ولــد فــي مصــر، و تخــرج مــن جامعــة حلــوان مــن قســم فــي 
التصويــر ٢٠٠٦ ومــن كليــة الفنــون الجميلــة، قســم غرافيــك 
عــام ٢٠٠٧. حاليــًا يعمــل كرســام كوميكــس لألطفــال فــي 

مجلــة أبطــال اليــوم التابعــة لمؤسســة األخبــار المصريــة.

كانــت البدايــة القويــة مــع جريــدة األخبــار المصريــة حيــث بــدأ 
الرســم الكاريكاتــوري كهوايــة فــي ٢٠١٠، وهنــاك قدمــت 
لــه فرصــة لنشــر رســوماته  الخاصــة لألطفــال ، تعــرف مــن 
الــذي  حســين  أهمهــم: مصطفــى  رســامين  علــى  خاللهــا 
ــر.  ــه الكثي ــه عــن رســوماته وتعلــم من اســتفاد مــن مالحظات
ــاري، حيــث  وبعدهــا عمــل اســالم فــي موقــع محيــط االخب

حصــل علــى الثقــة بكونــه رســام كاريكاتــور محتــرف. 

فارقــة  عالمــة  ألوانــه،  وخيــارات  المميــزة  خطوطــه  فــي 
حيــث  الكاريكاتــور،  فــن  فــي  مهمــا  أمــرا  اســالم  يعتبرهــا 
تصبــح خطــوط الرســام ليســت بحاجــة الــى امضــاء أو تعريــف.

واحــدى توقيعاتــه الخاصــة كانــت شــخصية المليجــي، ذو 
عبــر  واســع  بشــكل  انتشــرت  حيــث  المصريــة،  المالمــح 

ميديــا. السوشــيال 

بعــد  خصوصــًا  كثيــرة  انتقــادات  اســالم  رســومات  القــت 
ثــورة ينايــر، حيــث تلقــى الكثيــر مــن رســائل التهديــد، لكنــه 
ــور يركــز علــى الســلبيات وعلــى  ــرى دائمــا أن فــن الكاريكات ي
الحكومــات أن تعتبــر ذلــك ايجابيــا، ولمصلحــة التقــدم. »لــن 
ــا بالفعــل فــي القــاع« يقــول اســالم للشــعوب  نســقط ألنن
العربيــة، ويــرى أننــا بحاجــة  الــى بنــاء االنســان. »فالكاريكاتــور 
عمــل ليــس تجــاري لكنــه فــن يخــرج مــا فــي ضميــرك للعلــن« 

يقــول اســالم فــي ســياق آخــر. 

ومــن هنــا تأتــي أيضــا رســومه الكاريكاتوريــة التــي يريدهــا أن 
تكــون صرخــة مدويــة فــي وجــه آلــة المــوت اليومــي .

Ragab’s cartoons are honest and powerful as they 
embody the artist’s consciousness and strong authentic 
thoughts. 

Born in Egypt, he graduated from the Photography 
department of the Halwan University in 2006 and from 
its Graphics department in 2007. He currently works as 
children comics’ artist with the Abtal Al Yawm magazine 
owned by the Egyptian AlAkhbar.  

Ragab started working with Al Akhbar Egyptian 
newspaper in 2010. He initially drew cartoons as a hobby 
but with the newspaper he had the chance to publish his 
illustrations for children, and had the opportunity to meet 
important illustrators such as Mustafa Hussein whose 
feedback was of valuable help to Ragab. He then worked 
for Moheet News website acquiring great experience and 
confidence in his skills as a professional cartoon artist. 

His special choice of lines and colors distinguishes his 
work, a touch that he considers essential to cartoons, a 
sort of style signature. One of Ragab’s special signatures 
is his El Meliji character of typical Egyptian features 
which was largely shared on social media. 

Ragab’s work stirred great criticism especially after 
the Egyptian Revolution of January 2011 as he started 
receiving threat letters. But he believes that the cartoon 
art is by nature focused on negative aspects and should 
be perceived as positive criticism by governments in the 
interest of progress. 

“We shall not fall further as we have hit rock bottom” 
says Ragab to the Arab nations and he believes that we 
need a constructive approach to the people themselves. 
“Cartoon is not a commercial business, it’s an art that 
gives voice to one’s consciousness”, he added in another 
context. 

No wonder Ragab’s cartoons are of such power as he 
intended them to resonate high and loud in the face of 
the daily death machine.
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أحوال إقتصادية - ٣ تشرين الثاني ٢٠١٤ 
نشرت في موقع المحيط اإلخباري - مصر 

Economic Situation - 3 November 2014
Published in Moheet.com - Egypt

الفساد - ٨ نيسان ٢٠١٥
نشرت في موقع المحيط اإلخباري - مصر 

Corruption - 8 April 2015
Published in Moheet.com - Egypt

- Corruption

- And today we will learn how to make beef pot roast with vegetables and nuts
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القانون فوق الجميع - ٢٣ أيار ٢٠١٥
نشرت في موقع المحيط اإلخباري - مصر 

The Law is above all - 23 May 2015
Published in Moheet.com - Egypt

عفوًا الواقع أكثر سخرية - ١٤ كانون الثاني ٢٠١٦
نشرت في موقع المحيط اإلخباري - مصر 

 Sorry, reality is much more sarcastic - 14 January 2016
Published in Moheet.com - Egypt

- Closed 
- Sorry! No cartoon today! Reality is much more sarcastic! 

- The Law is above all
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إنتحار المنطق - ٤ شباط ٢٠١٦
نشرت في موقع المحيط اإلخباري - مصر 

Logic Commits Suicide - 4 February 2016
Published in Moheet.com - Egypt

الرأي و الرأي اآلخر - ٦ نيسان ٢٠١٦
نشرت في موقع المحيط اإلخباري - مصر 

Opinion and Counter-opinion  - 6 April 2016
Published in Moheet.com - Egypt

- Counter-opinion
- Opinion

- Logic
- Egypt News “Al Mahrusa”
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حمالت القبض العشوائية - ٢٤ نيسان ٢٠١٦
نشرت في موقع المحيط اإلخباري - مصر 

Arbitrary Arrest Campaigns - 24 April 2016
Published in Moheet.com - Egypt

أسعار األدوية - ٢٥ أيار ٢٠١٦
نشرت في موقع المحيط اإلخباري - مصر 

Medication Prices  - 25 May 2016
Published in Moheet.com - Egypt

- Those who were sitting in this cartoon strip have been arbitrarily arrest-

- Medication Prices / Pharmacy
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أحوال إقتصادية - ٦ آب ٢٠١٦ 
نشرت في موقع المحيط اإلخباري - مصر 

أحوال إقتصادية - ٢٢ تشرين الثاني ٢٠١٦ 
نشرت في موقع المحيط اإلخباري - مصر 

Economic Situation - 6 August 2016
Published in Moheet.com - Egypt

Economic Situation - 22 November 2016
Published in Moheet.com - Egypt

- Back in the days we used to eat three meals and we ate everyday…

- We should’ve been visiting more often but you know how life is. 
We’re here to see you and maybe break some bread together…
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Saudi Arabia / المملكة العربية السعودية

Mohammed Rayies / محمد الرّيس

في وجوهه وألوانه ، خفة روح تتجاوز الحدود. بدأ مشــواره 
الفنــي فــي عالــم الكاريكاتــور مبكــرًا، فمنــذ الخامســة عشــر 
فــي  ولــد  والرســم.  الّصحافــة  نحــو  الرّيــس  محّمــد  اّتجــه 
الّســعودية، ودرس فــي قســم علــم النفــس فــي جامعــة 

ــز. ــد العزي الملــك عب

ــذ عــام ٢٠٠٠ فــي مطبوعــات الشــركة الســعودية  عمــل من
سياســي،  وبورتريــه  كاريكاتــور  كرســام  والنشــر  لألبحــاث 
»الجديــدة«،  مجلــة  و  لألطفــال  »باســم«  مجلــة  ومنهــا 
وبعــد عودتــه مــن نيويــورك للدراســة ، عمــل الريــس فــي 
مــن ٢٠١٤  جريــدة »عــكاظ« وجريــدة »الشــرق األوســط« 
حتــى ٢٠١٥، ثــم فــي صحيفــة »عــرب نيــوز« مــن ٢٠١٥ حتــى 

اآلن. 

ــون العالمييــن فــي  ــر عضــوًا فــي اتحــاد محترفــي الكارت اعتب
نقابــة  أعضــاء  مــن  األمريكيــة وعضــوًا  المتحــدة  الواليــات 
ــة وعضــوا فــي  ــات المتحــدة األمريكي الّرســامين فــي الوالي
لجنــة تحكيــم جائــزة دبــي للصحافــة، باالضافة الى مشــاركاته 
فــي المعــارض العديــدة منهــا؛ معــرض الكاريكاتــور الدولــي 
ــي فــي البرتغــال،  ــور األوروب ــا ومعــرض الكاريكات فــي روماني
ومعــرض قمــة العشــرين للكاريكاتــور فــي واليــة بنســلفانيا 

األميركيــة.

فــي  األول  المركــز  بجائــزة  الرّيــس  فــاز   ٢٠١١ عــام  فــي 
المملكــة  لجامعــات  العلمــي  المؤتمــر  فــي  الكاريكاتــور 
ــور للحــج. وكمــا شــارك فــي  والمركــز األول ألفضــل كاريكات
سياســي«  كاريكاتــور  »أفضــل  كتــاب  منهــا  علميــة  كتــب 

.٢٠٠٥ طبعــة 

تأثــر الريــس بالراحــل محمــود كحيــل، وبعلــي فــرزات، وهــو 
يــرى أن الســرعة البديهــة هــي أهــم عامــل يجعــل الفنــان 
مبدعــًا، كــي يحــّول األحــداث اليوميــة الــى عمــل كاريكاتــوري 

باالضافــة الــى القــراءة والثقافــة.

وتعليقــًا علــى اســتضافة الرّيــس فــي »عــرب نيــوز«، قــال 
رئيــس تحريرهــا فيصــل عّبــاس أّن كاريكاتــور محّمــد يختــزن 
القــوة ألنــه يتخطــى الحــدود، وأن قــراء الجريــدة ســيقدرون 

ذلــك. 

The faces and colors created by Rayies emanate a 
great sense of humor. He was born in Saudi Arabia 
and studied psychology at the King Abdel Aziz 
University. At the young age of 15 he started his 
adventure with cartoon and journalism. 

As of 2000 he worked as a cartoonist and political 
portraits’ artist for the publications of the Saudi 
Research & Publishing Company, including Bassem 
children magazine and Al Jadida magazine. Following 
his return from a period of studies in New York he 
worked with Okaz and Asharq al-Awsat newspapers 
from 2014 until 2015, and has since been working 
with the Arab News newspaper.

He was a member of the Professional Cartoonists 
Association in the USA, a member of the Society of 
Illustrators also in USA, and a jury member for the 
Dubai Journalism Award. He also participated in 
many exhibitions such as International Cartoons 
Exhibition in Romania, European Cartoons Exhibition 
in Portugal, and the Cartoon Exhibition in USA, 
Pennsylvania on the G20 summit.

In 2011, Rayies won the 1st prize for cartoon art 
at the scientific conference for KSA universities, 
and the 1st prize for the best Hajj cartoon. He also 
contributed to books such as the Best Editorial 
Cartoon Book 2005. 

Rayies is very influenced by the late Mahmoud Kahil, 
and by Ali Farzat. He considers promptitude a main 
characteristic of a creative artist in order for him 
to produce cartoons out of everyday events, and he 
stresses on the importance of being well-cultured 
and well-read. 

The editor-in-chief of Arab News, Faysal Abbas, 
commented on working with Rayies noting that his 
cartoons are so powerful because they go beyond 
boundaries and that the readers surely appreciate 
his art. 
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تفكير اليوم - ١٢ نيسان ٢٠١٤
نشرت في صحيفة عكاظ - المملكة العربية السعودية

Today’s Thinking - 12 April 2014
Published in Okaz News Newspaper - Saudi Arabia
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األمطار - ٩ حزيران ٢٠١٤
نشرت في صحيفة عكاظ - المملكة العربية السعودية

The Rains - 9 June 2014
Published in Okaz News Newspaper - Saudi Arabia

نقد و مدح - ١٩ نيسان ٢٠١٤
نشرت في صحيفة عكاظ - المملكة العربية السعودية

Criticism and Praise - 19 April 2014
Published in Okaz News Newspaper - Saudi Arabia

- Criticism…, Praise… 

- Getting ready for rain and floods…
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الخطوبة و الزواج - ١١ تموز ٢٠١٤
نشرت في صحيفة  عرب نيوز - المملكة العربية السعودية

Engagement and Marriage  - 11 July 2014
Published in Arab News Newspaper - Saudi Arabia

مجلس األمن و العرب - ١٥ كانون األول ٢٠١٦
نشرت في صحيفة  عرب نيوز - المملكة العربية السعودية

Security Council and Arabs  - 15 December 2016
Published in Arab News Newspaper - Saudi Arabia

- Security Council، Middle-East 

- Engaged… ، Married… 
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العالم واإلرهاب - ٢١ كانون األول ٢٠١٦
نشرت في صحيفة  عرب نيوز - المملكة العربية السعودية

The World and Terrorism - 21 December 2016
Published in Arab News Newspaper - Saudi Arabia

العام الجديد - ٢ كانون الثاني ٢٠١٧
نشرت في صحيفة  عرب نيوز - المملكة العربية السعودية

The New World - 2 January 2017
Published in Arab News Newspaper - Saudi Arabia

- The World

- Terrorism: Syria, Iraq, Libya  
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األخبار - ٥ كانون ثاني ٢٠١٧
نشرت في صحيفة  عرب نيوز - المملكة العربية السعودية

The News - 5 January 2017
Published in Arab News Newspaper - Saudi Arabia

المجاعة والعالم - ١٤ آذار  ٢٠١٧
نشرت في صحيفة  عرب نيوز - المملكة العربية السعودية

Famine and the World - 14 March 2017
Published in Arab News Newspaper - Saudi Arabia

- The News 

- World Conscience 
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كوميكس
COMICS
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Syria / سوريا

Diala Brisli / دياال برصلي
07

ألــوان، فتحمــُل  الــى  تطمــُح ديــاال أن تحــّول رمــاد الحــرب 
ريشــتها وتتنقــل بيــن األطفــال الالجئيــن لتســقيهم جرعــة 

أمــل.

وعاشــت   ،١٩٨٠ عــام  الكويــت  فــي  برصلــي  ديــاال  ولــدت 
جامعــة  مــن   ٢٠٠٢ عــام  تخرجــت  دمشــق.  فــي  وعملــت 
دمشــق و معهــا اختصــاص فــي الهندســة المدنيــة. كمــا 
خضعــت لتدريــب فــي معهــد أدهــم اســماعيل مــن العــام 
عملهــا  ديــاال  بــدأت   ٢٠٠١ عــام  فــي   .١٩٩٩ حتــى   ١٩٩٧
علــى  عملــت  حيــث  سبيســتون  فــي  كاريكاتــور  كرســامة 
و»بيتــي  ســالمين«،  »دمتــم  منهــا:  عديــدة  مسلســالت 
العربــي« و »مدينــة المعلومــات«  باالضافــة الــى ١٢ فيلمــا 
روائيــة  وأخــرى  قصيــرة  أفــالم  منهــا  المتحركــة  للرســوم 
 BBCطويلــة و ٦ برامــج تلفزيونيــة لقنــوات فضائيــة مثــل ال

أطفــال. الجزيــرة  وقنــاة 

ومنهــا  تركيــا  الــى  ديــاال  لجــأت  ســوريا،  فــي  الحــرب  بعــد 
ــروت فــي ٢٠١٤، و بعدهــا الــى فرنســا، لكنهــا دائمــا  ــى بي ال
ــوم  ــب المنفــى. وفــي عــام ٢٠١٥ وحتــى هــذا الي تشــعر بذن
االضرابــات  ترافــق  ديــاال  )ملصقــات(  بوســترات  كانــت 
عــدرا،  ســجن  فــي  النســاء  اضــراب  مثــل  واالعتصامــات 
ــه  ــح البوســتر هــو الصــورة المعتمــدة الــذي غطت حيــث أصب
الصحافــة العالميــة. كمــا صممــت ديــاال بوســترا لمنظمــات 

.GRACA مثــل  عالميــة 

شــاركت ديــاال فــي فيلمهــا  »خيــط الحيــاة«  فــي مهرجــان 
الســينما الســورية  وفيلمهــا القصيــر »حلــم قصيــر« فــي 
مهرجــان دمشــق عاصمــة الثقافــة ، وفيلــم »أن تكــون أو 

تنتظــر أن تكــون« فــي مهرجــان شــبابلك ٢٠٠٩.

ــاال منــذ ٢٠١٠ مــع األطفــال فــي ورشــات العــالج  تعمــل دي
بالفنــون ، وذلــك بالتعــاون مــع منظمــات معينــة، و عملــت 
علــى العديــد مــن الجداريــات. ورغــم أنهــا لــم تكــن الوحيــدة 
التــي ترســم الجداريــات، اال أن تجربتهــا مختلفــة عــن تجــارب 
أخــرى ألن ألوانهــا المفرحــة تريــد أن تضيــف البهجــة ال أن 

تركــز فقــط  علــى األلــم.     

Diala dreams of making colors out of the ashes of war. 
She takes her art to refugee children to offer them a 
sip of hope. 

Diala Brisli was born in Kuwait in 1980 and lived and 
worked in Damascus. She graduated in 2002 from 
the University of Damascus with a degree in Civil 
Engineering. Between 1997 and 1999 she received 
training at the Adham Ismael Institute for Visual Arts. 
In 2001 she started her work as a cartoonist with 
the Spacetoon television channel and contributed to 
several cartoon series such as: Dumtum Salimin, Bayti 
Al Arabi, Madinat Al Maalumat. She also worked on 12 
animation movies including short movies and feature 
films, and 6 TV programs for satellite channels such 
as BBC and Al Jazeera Children.    

Following the Syrian war outbreak, Diala fled to 
Turkey, then to Beirut in 2014, and later to France. 
She carries with her the guilt of living abroad. As of 
2015, Diala’s posters have been raised in strikes and 
sit-ins such as the women strike in the Syrian Adra 
prison, and international media have adopted these 
posters to cover the stories behind them. Diala has 
also designed posters for world organization such as 
GRACA. 

Diala’s film Thread of Life )Khayt Al Hayat( participated 
in the Syrian Cinema Festival, her short movie Short 
Dream )Helem Qasir( was in the Damascus Culture 
Capital Festival, and her movie To Be or Wait To Be )An 
Takun Aw Tantazer An Takun( was part of the Syrian 
Shabablek Festival in 2009.   

Since 2010 Diala has been working with children 
through art therapy workshops for children, in 
collaboration with relevant organizations. She also 
did a number of murals. But Diala’s artistic touch and 
experience is different; through the bright colors she 
seeks joy in the heart of all the pain. 
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حياتنا في خيمة )ص.١( - ٢٠١٧
نشرت في كتاب »بكرا إنشا الله« منظمة التضامن الدولي 

Our Life in a Tent )p.1( - 2017
Published in “Meantime” Solidarites Internaional

- Syria - Homs
- I’m Home
- I’ve got a call for Military reservist... We have to move to Lebanon
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- Lebanon - Akkar
- Hello, How are you and the kids
- We are good and we miss you, how is Lebanon?
- It’s not bad, I found a place to sray, but I have to work on it.
- Great, so when I can Come to visit you?
- Maybe after a week

حياتنا في خيمة )ص.٢( - ٢٠١٧
نشرت في كتاب »بكرا إنشا الله« منظمة التضامن الدولي 

Our Life in a Tent )p.2( - 2017
Published in “Meantime” Solidarites Internaional
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- Hi
- Why didn’t you try to learn how to work in construction?
- I never did this before
- Do you think we did this before?
- But we have to live, feed our families and move on

حياتنا في خيمة )ص.٦( - ٢٠١٧
نشرت في كتاب »بكرا إنشا الله« منظمة التضامن الدولي 

Our Life in a Tent )p.6( - 2017
Published in “Meantime” Solidarites Internaional
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- In the morning
- Najm! wake up!
- What?
- Samar, she is so sick
- I’m sorry, but in this case you should take her to Saida
- I will be arrested in the first check point
- No, I will take her, I can carry her

حياتنا في خيمة )ص.١٤( - ٢٠١٧
نشرت في كتاب »بكرا إنشا الله« منظمة التضامن الدولي 

Our Life in a Tent )p.14( - 2017
Published in “Meantime” Solidarites Internaional
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- Where’s my sister, come and see what I have brought you
- The crown because you are the princess of the tent, and the stick to turn the sickness away from you
- Give it to me, I want to turn this tent to a palace
- No  no, I want to use this magical stick

حياتنا في خيمة )ص.١٦( - ٢٠١٧
نشرت في كتاب »بكرا إنشا الله« منظمة التضامن الدولي 

Our Life in a Tent )p.16( - 2017
Published in “Meantime” Solidarites Internaional
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Morocco / المغرب

Brahim Rais / إبراهيم راّيس
08

حيــن يرســم فأنــه يعطــي ألفريقيــا لونــًا آخــر، فتأخــذ خطوطــه 
الكثيــرة أشــكااًل مــن قلبهــا . 

انــه الفنــان ابراهيــم رايــس، ولــد عــام ١٩٨١ فــي المغــرب، 
وتابــع دراســته  فــي المركــز التربــوي فــي المغــرب وتخــّرج 
ــون. ــان للكوميكــس وكمــدرس للفن عــام ٢٠٠٨ ليعمــل كفن

لكــن لــم يقتصــر طمــوح الفنــان الشــاب علــى ذلــك، بــل أخــذه 
عالــم الفنــون الــى أن يكتــب ويرســم كتابــه »المــارة«، الكتاب 
الــذي حــاز علــى جائــزة المهرجــان العالمــي للكوميكــس فــي 
تطــوان، وكذلــك فــي مهرجــان الجزائــر العالمــي للكوميكــس 
)FIBDA( . نشــر الكتــاب فــي الجزائــر فــي عــام ٢٠١٢ علــى يــد 

الناشــر داليمــان.

اختارتــه لجنــة مهرجــان افريقيــا والبحــر األبيــض المتوســط 
ــن  ــاب األفريقيي ــر منشــور للكت ــه الغي كعضــو فيهــا عــن كتاب

»انتفاضــة«.

ومؤخــرا فــي ٢٠١٧ نشــر ابراهيــم الريــس كتابــه »الصمــت«  
مــع داليمــان، وكتــاب آخــر بعنــوان »االعتــداء علــى بوجعغــر«، 
ذلــك شــارك  الــى  وباالضافــة  داليمــان.  الناشــر  مــع  أيضــا 
الريــس فــي مهرجانــات دوليــة كثيــرة وعــرض أعمالــه فــي 

ألمانيــا.

كتابــه  ففــي  رايــس،  ابراهيــم  عنــد  خــاص  شــغف  للتاريــخ 
»االعتــداء علــى أبــو جعفــر« رســم الفنــان قصــة مصــورة عــن 
رؤيتــه الخاصــة بعــد قراءتــه الطويلــة لكتــاب هنــري بونزيــل. 
رســم رايــس التاريــخ لكــن بلغــة الكوميكــس الخاصــة التــي 

يناقــش فيهــا رؤيتنــا أيضــًا.

ألعمــال  والمشــاهد  القــارئ  تفــارق  ال  نكهــة   هنــاك 
الريــس، فمــزج األلــوان بالحبــر عنــد ابراهيــم رايــس، تجعــل 
الكوميكــس عالمــا آخــر، يجتهــد الفنــان الشــاب ليجعــل لــه 

واســتثنائيا. خاصــًا  أثــرًا 

When he draws he gives Africa new colors and his 
lines take on the shapes of the continent’s heart. 

Artist Brahim Rais, born in 1981 in Morocco, 
graduated from the Educational Center of Morocco 
in 2008 and worked as a comics’ artist and arts 
teacher. His growing ambition as a young artist 
led him to publish his first book Passers-by )Les 
Passants( which won awards in the International 
Comic Festival in Tetouan and the International 
Comics Festival of Algiers FIBDA. The book was 
published in 2012 in Algiers by Dalimen Editions. 
The committee of the festival for African and 
Mediterranean countries selected Rais as an 
African-writer member for his unpublished book 
The Uprising.   

In 2017, Rais published his book The Big Silence 
)Le grand silence( and another titled The Bou-
Gafer Assault, both with Dalimen publishing house. 
Rais has also participated in many international 
festivals and his work was exhibited in Germany. 

Rais is particularly passionate about history. In 
The Bou-Gafer Assault he created an illustrated 
story with his own view on the events after a 
long reading of the book on Henry De Bournazel. 
He drew history with the language of comics and 
discussed through it our own view as well.

There is a distinguished feel to the work of Brahim 
Rais. He mixes colors and words in such a way 
that turn his comics into a different, and very 
exceptional world.    
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االعتداء على بوغافر )ص.١( 
نشرت في   دار   النشر »    داليمان   إدسيون   « -  جزائر

L’Assaut de Bou-Gafer )p.1( 
Published in “Dalimen Editions” – Algeria 
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- Yes it’s incredible. It’s a bit far but very pleasant. 
- You have travelled a long way General. You’re most welcome 
among us. The Marshal is waiting for you in his office.

- نعم، مكاٌن خالب، بعيٌد بعض الشيء ولكن جيد.
- ال بّد أن سفرك كان طوياًل حضرة الجنرال. أهاًل بك بيننا.  المارشال 

ينتظرك في مكتبه.
 

االعتداء على بوغافر )ص.٢( 
نشرت في   دار   النشر »    داليمان   إدسيون   « -  جزائر

L’Assaut de Bou-Gafer )p.2( 
Published in “Dalimen Editions” – Algeria 
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- Look brothers! The enemy is approaching.
- Let’s hurry to inform the tribe and our Emir Asso Obasslam.
- They will regret ever being born. 

- أنظروا يا أخوان! العدو يقترب.
- سنجعلهم يتمنون لو أنهم لم يولدوا.

- بسرعة! علينا تحذير قبيلتنا وأميرنا عسو أوبسالم

االعتداء على بوغافر )ص.٢5( 
نشرت في   دار   النشر »    داليمان   إدسيون   « -  جزائر

L’Assaut de Bou-Gafer )p.25( 
Published in “Dalimen Editions” – Algeria 
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االعتداء على بوغافر )ص.٢٦( 
نشرت في   دار   النشر »    داليمان   إدسيون   « -  جزائر

L’Assaut de Bou-Gafer )p.26( 
Published in “Dalimen Editions” – Algeria 
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االعتداء على بوغافر )ص.37( 
نشرت في   دار   النشر »    داليمان   إدسيون   « -  جزائر

L’Assaut de Bou-Gafer )p.37( 
Published in “Dalimen Editions” – Algeria 

- Wait for me guys! I’m afraid to walk alone here! - انتظروني يا رفاق! أخشى المشَي وحدي في هذا المكان.
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Jordan / األردن

Mohammad Al Mu,ti / محمد المعطي
09

الفنــان الطمــوح الــذي لــم يتوقــف عــن الحلــم، الشــخصيات 
الكرتونيــة الغريبــة هــي شــغله الشــاغل.

التصميــم  ودرس  األردن  فــي  المعطــي  محمــد  ولــد 
الغرافيكــي، ثــم عمــل فــي شــركات أردنيــة كثيــرة، كرســام 
شــخصيات، لكــن منــذ أربــع ســنوات يعمــل المعطــي كرســام 

مســتقل.

تــدرب فــي لــوس أنجلــس فــي دورة للصــور المتحركــة، وفــي 
عــام ٢٠١٥ حصــل محمــد علــى جائــزة محمــود كحيــل فــي 

بيــروت عــن أفضــل كوميكــس.

يحــب محمــد أن يرســم النــاس، كمــادة حيــة فــي رســوماته، 
وهــو متأثــر كثيــرا ب Flying Dutch فــي فيلــم »ســبونج 

ــوب«، لذلــك ســّمى نفســه بهــذا االســم. ب

يطمــح محمــد أن يعمــل يومــا مــا فــي ديزنــي فذلــك هــو 
اليــوم  فهــو  ولذلــك  محترفــا،  يكــون  أن  األكبــر،  طموحــه 

مســتمر فــي ذلــك الشــغف الجميــل . 

ورغــم أنــه فــي عمــر الــورود الــى أن المســتقبل يعــد بالكثيــر 
ويبــدو ذلــك فــي شــغفه ورؤيتــه الفنيــة المتفــردة. 

Mohammad Al Mu’ti is an ambitious artist with an 
active imagination, and strange cartoon characters 
are his preoccupation. He was born in Jordan, 
studied graphic design and then worked in several 
Jordanian companies as a characters’ illustrator. 
He has been working as an independent illustrator 
for the past 4 years.  

He received training in Los Angeles, USA, attending 
an animation course. In 2015 he won the Mahmoud 
Kahil Award for best comics in Beirut. 

He loves to draw people as a living matter of his 
illustrations. He is very impressed by the Flying 
Dutchman character in SpongeBob and gave 
himself the nickname. 

Al Mu’ti dreams of working at Disney and his 
ultimate dream is to become a professional artist. 
Despite his young age, his deep-rooted passion 
and unique artistic view hold promises of a great 
future. 
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الجزيرة )ص.١( - ٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٦
 Behance نشرت في موقع

The Island )p.1( -  28b November 2016
Published on www.behance.com
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الجزيرة )ص.5( - ٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٦
 Behance نشرت في موقع

The Island )p.5( -  28b November 2016
Published on www.behance.com
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الجزيرة )ص.١٠( - ٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٦
 Behance نشرت في موقع

The Island )p.10( -  28b November 2016
Published on www.behance.com
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الجزيرة )ص.١٢( - ٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٦
 Behance نشرت في موقع

The Island )p.12( -  28b November 2016
Published on www.behance.com

الجزيرة )ص.١3( - ٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٦
 Behance نشرت في موقع

The Island )p.13( -  28b November 2016
Published on www.behance.com
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الجزيرة )ص.١٦( - ٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٦
 Behance نشرت في موقع

The Island )p.16( -  28b November 2016
Published on www.behance.com

الجزيرة )ص.٢٠( - ٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٦
 Behance نشرت في موقع

The Island )p.20( -  28b November 2016
Published on www.behance.com
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10
Morocco / المغرب

Omar Ennaciri / عمر الناصري

الفنــان الصاعــد الحالــم بالفــن وبالموســيقى، ولــد عــام ١٩٨٣ 
فــي المغــرب، شــغفه بالفنــون أخــذه نحــو دراســة الفنــون 
التشــكيلية فــي الصويــرة  فــي المغــرب. وبعدهــا ودرس 
الناصــري فــي قســم الكرتــون فــي المعهــد الوطنــي للفنــون 

الجميلــة فــي تطــوان.

تخصــص   فقــد  األجمــل،  عالمــه  هــو  الكوميكــس  وألن 
الناصــري فــي الكوميكــس عــام ٢٠٠٥، فــي المركــز التربــوي 
فــي مراكــش حيــث حصــل علــى دبلــوم لتدريــس الفنــون. 

الناصــري فــي  وفــي تطــوان أيضــا فــي ٢٠٠٥، عمــل عمــر 
الجميلــة. للفنــون   Danise Laure

وتســتمر رحلــة الفنــان الشــاب نحــو انجــازات أكبــر ليعــرض 
للكوميكــس  العالمــي  المهرجــان  فــي  الكثيــرة  أعمالــه 
فــي تطــوان عــام ٢٠٠٥، وكذلــك فــي مهرجــان القنيطــرة 
العالمــي  الكوميكــس  ومهرجــان   ٢٠٠٧ عــام  للكوميكــس 

.)FIBDA(  ٢٠١٠ عــام  الجزائــر  فــي 

القــت أعمــال الفّنــان ترحيبــًا واستحســانًا كبيــرًا، فقــد حصــل 
علــى جائــزة األلبــوم األول فــي ٢٠٠٨ ، ثــم الجائــزة الثالثــة 

ألفضــل ألبــوم عــام ٢٠١٠. 

ــز كان فــي عــام ٢٠١٦ حيــث اســتلم  ولكــن أهــم تلــك الجوائ
جائــزة أفضــل مشــروع فــي مهرجــان  كايروكومكــس فــي 

القاهــرة.

 وقــد ذكــرت لجنــة  جائــزة محمــود كحيــل فــي بيــروت اســم 
الفنــان عمــر الناصــري مرتيــن فــكان مرشــحًا نهائيــًا، فــي عــام 

٢٠١٦ و٢٠١٧.

يرســم عمــر الوجــوه ويغــرق فــي مالمحهــا ، حيــث يعلــق في 
خطوطهــا الكثيــرة تلــك المشــاعر التــي تختزنهــا ويصعــب 
لمســها، فدقــة الرســم والدخــول الــى عمــق التفاصيــل هــو 

مــا يجعــل رســومات الناصــري تتفــرد.

ورغــم صغــر ســنه، فــان هنــاك محطــات كثيــرة تبشــر بهــا 
فنــه  يقــول  كمــا  البدايــة  فانهــا   الشــاب،  الفنــان  ريشــة  

ابداعاتــه. وتهمــس 

A music and art lover, born in 1983 in Morocco, 
Ennaciri studied Fine Arts in Essaouira, Morroco, 
and then enrolled at the Cartoons department at 
the National Fine Arts Institute in Tetouan. 

Holding a special love for comics, he specialized in 
comics at the Educational Center in Marrakech in 
2005 and acquired an art teaching degree. 

Also in Tetouan in 2005, Ennaciri worked at Denise 
Laure for Fine Arts. 

The young artist’s work was exhibited at the 2005 
International Comic Strip Festival in Tetouan, 
the 2007 Quneitra Comics Festival, and the 2010 
International Comics Festival of Algiers FIBDA. 
Ennaciri’s work received high acclaim and praise 
and he won more awards in 2008 and 2010. 

But the most important of these awards was the 
CairoComix award for best project in 2016. 

He was also nominated twice as a finalist for the 
Mahmoud Kahil Award in Beirut in 2016 and 2017.  

Ennaciri is very skillful in drawing faces with 
deep features that subtly tell of their feelings. The 
precision and depth of details in his illustrations 
clearly distinguish Ennaciri’s work. 
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الهاوية )ص.5( - ٢٠١٢
نشرت في Sté DEPARTCOM  للنشر و الطباعة

The Abyss )p.5( - 2012
Published in Sté DEPARTCOM for publishing and printing

- I see something stuck in the net!
- A box?! I wonder what’s in it!
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- It opens!
- Oh my god! What do I see here?! Unbelievable!

الهاوية )ص.7( - ٢٠١٢
نشرت في Sté DEPARTCOM  للنشر و الطباعة

The Abyss )p.7( - 2012
Published in Sté DEPARTCOM for publishing and printing



95

- Tangier, GDTS 
-  General Directorate for Territorial Surveillance

الهاوية )ص.8( - ٢٠١٢
نشرت في Sté DEPARTCOM  للنشر و الطباعة

The Abyss )p.8( - 2012
Published in Sté DEPARTCOM for publishing and printing
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- Captain, we’ve reached our destination.
- Okay sailor!
- I must find an explanation for this mystery 

الهاوية )ص.١٢( - ٢٠١٢
نشرت في Sté DEPARTCOM  للنشر و الطباعة

The Abyss )p.12( - 2012
Published in Sté DEPARTCOM for publishing and printing
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- Hello Nadia. I need a small favor please. I need information from the archive regarding the 
ship Marina that went missing in the Mediterranean across from the shores of Tangier.
- GDTS Secret Headquarters. Tangier, Morocco

الهاوية )ص.١7( - ٢٠١٢
نشرت في Sté DEPARTCOM  للنشر و الطباعة

The Abyss )p.17( - 2012
Published in Sté DEPARTCOM for publishing and printing
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Tunis / تونس

Seif Eddine Nachi / سيف الدين ناشي
11

فّنــان الّريشــة الحالمــة هــو ســيف الّديــن ناشــي، فــي ضربــات 
ريشــته بصمــٌة واعــدة، التقــت مــع الحلــم والواقــع لتنتقــدان 

المجتمــع بطريقــة خفيفــة ومؤّثــرة .

ُولــد فــي تونــس فــي عــام ١٩٧٤، ودرس علــم النفــس ثــم 
ابتــكار  كمديــر  االعالنــات  مجــال  فــي  بدايتــه  فــي  عمــل 
لشــركات كثيــرة منهــا نســتله وكــوكا كــوال وســابا وهنــكل. 

حســه النقــدي قــاده ليؤســس فــي ٢٠٠٩ مدونــة سياســية 
ســاخرة ، ولكــن تــم حجبهــا فــي عــام ٢٠١٠ . ولــم يتوقــف 
نشــاطه الفنــي بــل ازداد حيــث كان مــن مؤسســين مجلــة 
مخبــر ٦١٩، وكذلــك مدونــة صوبيــا لنشــر أعمــال الكوميكــس 

مــع الفنــان أيمــن مبــارك.

جمــال رســوماته وفــرادة خطوطــه هــو مــا جعلــه يواصــل 
مشاريعه ، ففي ٢٠٠٨ كتب ألبوم الكوميكس »التونسيو« 

مــع طاهــر فزعــة  وكتــاب »ورقــة بيضــاء« عــام ٢٠١٣.

كتابــه »توحــش«، فــاز فــي عــام ٢٠١٦ عــن أفضــل منشــور 
الكترونــي فــي مهرجــان كايروكومكــس، وكان هــذا الكتــاب 
فــي  كحيــل  محمــود  جائــزة  فــي  النهائــي  المرشــح  أيضــًا 
Bombyx Mori« فقــد  القــز  بيــروت. وأمــا كتابــه »دودة 
مهرجــان  فــي  الكترونيــة  قصــة  أفضــل  جائــزة  علــى  حــاز 

 .٢٠١٧ فــي  كايروكومكــس 

عــرض الناشــي فــي أماكــن كثيــرة: ففــي عــام ٢٠١٤ ُعرضــت 
باريــس، وفــي ٢٠١٥ فــي  تونــس فــي  بيــت  أعمالــه  فــي 
مدريــد فــي اســبانيا. وفــي عــام ٢٠١٧ شــارك الناشــي فــي 

معــرض فــي مدينــة تــزركا فــي تونــس.

القــز«،  »دودة  كتابــه  ففــي  التغييــر،  هاجــس  ألوانــه  فــي 
السياســية  ولألحــداث  للثــورة  كبيــرًا  حيــزًا  الفنــان  يعطــي 
واالجتماعيــة ، وبالرغــم مــن ذلــك فــان الشــعرية أيضــاً  ترافق 
أعمالــه وهــي ليســت مباشــرة، انهــا تتنقــل بيــن أمكنــةٍ كثيــرة 
ــزال  ــرة، كــي تقــول أن األمــل ال ي ــرة وأزمــاٍن كثي ــواٍن كثي وأل

ــك. موجــودًا وأن الفــن وجــد ألجــل ذل

The dreamy-pencil artist with his promising 
signature style, Seif Eddine Nachi has captured 
in his drawings the edge where dream and reality 
meet in a touching criticism of society. 

Born in Tunis in 1974, Nachi studied psychology 
and initially worked in advertisement as innovation 
manager for several companies such as Nestle, 
Coca Cola, Saba and Henkel. 

His critical sense led him to start a political satire 
blog in 2009 which was blocked in 2010. He was 
motivated further and co-founded the Lab619 
collective, and the Soubia blog, with artist Ayman 
Mubarak, to publish comics. 

Nachi also published books. In 2008 he published 
Al Tunisi along with Taher Fazaa, and in 2013 the 
Waraqa Bayda’ or White Paper book. In 2016, his 
book Tawahosh )Barbarity( won the CairoComix 
award for best digital publication, and was 
among the finalists for Mahmoud Kahil Award in 
Beirut. Nachi’s book Bombyx Mori won the 2017 
CairoComix award for best electronic story. 

Nachi’s work has been exhibited in many venues. 
In 2014 his work was presented at the House 
Tunisia in Paris, and in 2015 in Madrid, Spain. In 
2017 the artist took part in an art exhibition in 
Tazerka, Tunisia.

The obsession with change is clear in Nachi’s 
work. In his book Bombyx Mori he focuses a great 
deal on the revolution and the political and social 
events. But a camouflaged poetic touch can be 
felt throughout his work moving between colors, 
spaces and times, as if to say that there is always 
hope and art allows for exactly that. 
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توّحش )ص.١( - كانون الثاني ٢٠١٦
نشرت في موقع سوبيا 

Barbarity )p.1( - January 2016
Published in www.soubia.com
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توّحش )ص.٢( - كانون الثاني ٢٠١٦
نشرت في موقع سوبيا 

Barbarity )p.2( - January 2016
Published in www.soubia.com
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توّحش )ص.3( - كانون الثاني ٢٠١٦
نشرت في موقع سوبيا 

Barbarity )p.3( - January 2016
Published in www.soubia.com
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توّحش )ص.٤( - كانون الثاني ٢٠١٦
نشرت في موقع سوبيا 

Barbarity )p.4( - January 2016
Published in www.soubia.com
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توّحش )ص.5( - كانون الثاني ٢٠١٦
نشرت في موقع سوبيا 

Barbarity )p.5( - January 2016
Published in www.soubia.com
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Egypt / مصر

Twins Cartoon / توينز كارتون
12

الــدرب معــا، ولتكمــل  رائــدان، خلقــا معــا، ليشــقا  توأمــان 
وهيثــم  محمــد  همــا  الــورق،  علــى  العالــم  رســم  يداهمــا 

رأفــت.

الــذي  الموحــد  التوقيــع  كارتــون«،  »توينــز  باســم  عرفــا 
ســيتركه التوأمــان علــى أســفل الرســم، فهمــا ُمصــران علــى 

أن يكــون لهمــا اســٌم واحــد أيضــًا .

درســا معــّا فــي كليــة الفنــون الجميلــة فــي مصــر ثــم تخرجــا 
أن  يريــدان  الــذي  القســم  نحــو  يتجهــا  أن  عــام ٢٠٠٨ قبــل 

يصنعــا أفقــا جديــدّا فيــه: القصــص المصــورة.

فــي الثالثيــن مــن عمرهمــا، انطلقــا نحــو صناعــة الكومكــس 
واقتســما ريشــتهما ســويا، ويعمــالن اآلن فــي عــدد مــن 
مجــالت الكوميكــس المصريــة كمجلــة عــالء الديــن ومجلــة 

ماجــد االمارتيــة. 

وألن طمــوح التوأميــن ال يتوقــف عنــد حــد فقــد أقدمــا فــي 
ــة للقصــص  ــة هــي اصــدار مجل عــام ٢٠١٥ علــى خطــوة جريئ
نفقتهمــا  علــى  »جــراج«  بعنــوان  مصــر  فــي  المصــّورة 
الخاصــة، وبعيــدّا عــن أي تمويــل خارجــي وهــي تصــدر بشــكل 
دوري عــن منصــة كوكــب الرســامين كل ثالثــة أشــهر. تهتــم 
جــراج بالفنانيــن المحترفيــن والهــواة الذيــن لهــم شــغف بفــن 
الكوميكــس، وتناقــش قضايــا البالغين والســيما االجتماعية 
منهــا، وكانــت الغايــة هــي زيــادة انتاجيــة فــن الكوميكــس 

فــي مصــر وجعلــه فنــا شــعبيّا. 

مــن  همــا  التوأمــان  فــان  االنجــاز،  هــذا  الــى  وباالضافــة 
المؤسســين لمهرجــان كايروكومكــس للقصــص المصــورة.

محمــد و هيثــم مشــغوالن بالثــورة داخــل الحيــاة االجتماعيــة 
فــي مصــر. نشــر هيثــم مؤخــرّا علــى صفحتــه علــى الفيســبوك 
رســمَا تحــت عنــوان »لمــاذا ال توجــد مســاحة شــخصية فــي 

مصــر«، وهــو ربمــا ســؤالهما الفنــي بامتيــاز.

ومــن التغييــر الــى الفــرادة، ســتكون الرحلــة حيــث يحلــم هيثم 
ومحمــد بابــداع عالمــي يحمــل الماركــة المصريــة وكل ذلــك 
فــي ســبيل أن ال يتوقــف ذاك الشــغف وان يســتمر النقــد، 

وان يكــون الفــن المصــري فــي المقدمــة.

The pioneer twins have found their common 
passion and have since been drawing together.

They are known as Twins Cartoons, the only 
signature they would put on their art as they want 
to have one name for them both. 

They studied together at the Fine Arts Faculty in 
Egypt and graduated in 2008. I their thirties they 
started drawing comics and shared their artistic 
creation and big dreams with each other. They 
currently work with a number of comics’ magazines 
such as the Egyptian Alaeddine and the Emirati 
Majed. 

In 2015 the Twins took a bold move and launched 
a comics’ magazine in Egypt titled Garage. The 
magazine is published every trimester by Kawkab 
El Rasameen platform and is fully funded by the 
twins without any external contributions. Garage is 
interested in professional and amateur artists with 
a passion for comics, and it tackles many issues 
contemporary adults face with a focus on social 
issues. The creation of this magazine is intended to 
increase the productivity of comics’ art in Egypt and 
establish it as a popular form of art. Moreover, the 
Twins are the founders of the famous CairoComix 
Festival.    

Mohamad and Haitham are busy with the revolution 
inside Egyptian social life. Haitham has recently 
published on his Facebook page a cartoon titled 
Why isn’t there a personal space in Egypt? This 
is probably The Twins’ continue to dream big 
switching from reform and change to originality 
and uniqueness. Mohamad and Haitham are 
currently envisioning a global creation of Egyptian 
branding in pursuit of more free-flowing passion 
for the art, more criticism, and more advancement 
for Egyptian art.     
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أنا سيد المترو  )ص.٤( - شباط ٢٠١٦
نشرت في مجلة »جراح« - العدد #١

The Metro Master )p.4( - February 2016
Published in “Garage” magazine - issue #1

- How can you Hisham? How can you go all this time without checking on your parents?
- Why is Nadia calling? Did she forget something or what?
- Yes Nadia
- No Haj, I’m not Nadia. I’m your neighbor Umm Ashraf… Haja Nadia has taken ill and we took 
her to the hospital. 
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أنا سيد المترو  )ص.٦( - شباط ٢٠١٦
نشرت في مجلة »جراح« - العدد #١

The Metro Master )p.6( - February 2016
Published in “Garage” magazine - issue #1

- I’ve told you several times to get checked up for that headache you keep getting.
- Come on my lovely, get better and I will convince Hisham to come and you get to see him.  
- Nadia answer me! Don’t leave me , come on wake up. 
- God Almighty…
- How will I go on without you?
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أنا سيد المترو  )ص.7( - شباط ٢٠١٦
نشرت في مجلة »جراح« - العدد #١

The Metro Master )p.7( - February 2016
Published in “Garage” magazine - issue #1

- Why did you do this to me?!
- Hello Hisham, your mother has passed away. She wanted to see you. And I want to see you 
my love before I die… 
- Don’t talk like that Dad. God willing, I will come as soon as I finish my current workload…
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أنا سيد المترو  )ص.8( - شباط ٢٠١٦
نشرت في مجلة »جراح« - العدد #١

The Metro Master )p.8( - February 2016
Published in “Garage” magazine - issue #1

- I miss you very much my Nadia. The house feels lonely without you.
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أنا سيد المترو  )ص.9( - شباط ٢٠١٦
نشرت في مجلة »جراح« - العدد #١

The Metro Master )p.9( - February 2016
Published in “Garage” magazine - issue #1

- Hey guys! Someone should check where this man is going, he might have missed his station.
- Where you getting off Haj?
- Oh god! This man has died guys!
- What do you mean he died?!
- May god help him! Maybe we can still do something!
- Check if he has an ID or something to get his address.
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