“طــش فــش” دار نــر ،رشكــة ال تبــي الــرحب
هدفهــا تجشيــع الشــباب واملواهــب العربيــة
الصاعــدة يف فن الاكرياكتور والرشائط املصورة
والرســوم املتحركــة املنتــرة يف العــامل العريب.
العدد ٢
التارخي ٢٠١٩ -٢ - ٦ :
هذا اإلصدار يو ّزع جمانًا لك هشرين

أطفال خممي عرسال

نزوح..

أمحد رمحة  /أردن

يارس أمحد  /سوريا

١

أمحد رمحة هو رسام اكرياكتور أردين ولد يف األردن عام  .١٩٨٥يعمل حاليًا كرسام اكرياكتور يف
موقع قناة اجلزيدة نت .وتفتحت أمامه اآلفاق فعمل رسامًا اكرياكتوريًا يف الصحف ورشاكت.

ولد يف مدينة القامشيل السورية عام  .١٩٧٧بدأ نتجه الاكرياكتوري قبل خت ّرجه ،اىل أن اشتد عوده
وذاع صيته وأثبت وجوده يف الصحف واملواقع والشباكت اإلعالمية واإلعالنية العربية.

دوري إحرض مسلسل!

معاد جحاج  /فلسطيين

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

فريد نايج  /مرص

٢

فنّان املدينة املعارصة  ،يستلهم فنّه من ناهسا وشوارعها وكذلك زواياها املضيئة ،محل فريد نايج ريشت ُه ا ّليت مألها بأحالم املدن ومىض اىل الكوميكس
ليثبت نفسه .ولد فريد نايج يف مرص يف  ٣٠ترشين الثاين (نومفرب) عام  ،١٩٨٩وهو خرجي لك ّية الفنون امجليلة قسم اجلرافيك سنة .٢٠١٢

١

٢

٣

٤

سالم احلسن  /سوريا

ولد الفنان سالم احلسن عام  ١٩٧٥يف سوريا .بدأ سالم حياته املهنية املتعلقة بالرسوم املتحركة يف العام .١٩٩٩
سالم احلسن معني ال ينضب من األفاكر واالبتاكرات فقد معل كرسام لخشصيات ومواقع لعدة رشاكت وكرسام للكتب مسلية ومضحكة .مكا معل مكخرج ومممص
لكتب أطفال.

٣

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

 sorryبابا ما شفتاك!!

اليورو يف األسواق

الصواف  /لبنان
معزت
ّ

ستافرو جربا  /لبنان

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

بدأ يرمس عىل جدران مزنله وهو يف الرابعة ،ومن مطالعته للقصص املص ّورة يف مييك ماوس ،وتان تان وميلو،
راح يق ّلد ويبتكر ،ويف الرابعة عرشة حمل بالرمس يف جمل ّ
يت الدبور والصياد إىل أن حتقق هذا احلمل.

اإلصالح ١٩٦٠ -

احلرب يف العراق ٢٠٠٩ -

٤

ديران مجعيان  /لبنان

دف َع ديران فنّ الاكرياكتور ليكون فنًّا مستق ً
ال ُ
يقف متساويًا مع
أنواع الفنون األخرى ،وهكذا أخ َذ فنّ
ِ
ّ
الصحافة اللبنانية.
الاكرياكتور بريشت ِه وماكنت ِه يف ّ
لملراجعة أو لملشاركة يف إصدارتنا القادمة،
ميكنمك التواصل معنا عىل التايل

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

