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قصة محمد عطا ورسوم منار نعريات

كاسة كرتون
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 قصة ورسوم مرام الحنيطي

ملح وُسكر
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رسوم صهيب منصور



رسوم صهيب منصور
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  قصة جابر جابر ورسوم فائق مرعي 

  أحا، وينك؟ 
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رسوم نتايل نجار

يوميات فلسطينية
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رسوم محمد سباعنة
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 قصة ورسوم حنني نزال

نحسة
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رسوم خلود الدسوقي 
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رسوم منار نعريات
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قصة ورسوم عبري أمني

ذكريات كريس
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تتفاجئ الخردوات بدخول عنرص جديد للمخزن بعد خروج العامل وإطفاء النور

يتفاجئ الكريس يف املكان الذي تم ادخاله فيه بتقدم الخردوات اليه للتعرف عىل

الزائر الجديد فتسأله عن حاله، ومن هو؟ ومن أين أىت؟
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أنا كنت كريس مسؤول كبري 

وكنت مليان خرز وبجنن 

وكان املسؤول خفيف نظيف وما كان يقعد كتري

 وإذا قعد يقعد بأناقة 
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أنا كنت كريس مسؤول كبري 

وكنت مليان خرز وبجنن 

وكان املسؤول خفيف نظيف وما كان يقعد كتري

 وإذا قعد يقعد بأناقة 

وبعدين شوي شوي صار املسؤول يثقل 

وأنا بطلت أتحمل، هو مش مرتاح وأنا كامن 
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قصة ورسوم نتايل نجار

أكون أو ال أكون
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قصة ورسوم ألفت عبد الكريم
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 رسوم رمزي الطويل
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قصة ورسوم فؤاد اليامين
مستوحاه من قصة رجال يف الشمس- غسان كنفاين
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قاد أبو الخيزران سيارته خارج املدينة مع حلول الليل عىل القرية وهو يشعر بانهاك ودوار، فدخل الصحراء وأوقف سيارته مطفئاَ 

مصابيحها، اشتم رائحة نتنة رسعان ما عرف مصدرها وهي كومة قاممة، اتجه نحوها وحمل الجثث الثالثة التي تكاسل يف دفنها 

بسبب تعبه من الخزان إىل األرض بجانب القاممة. ثم غادر بسيارته بعيداً وهو يفكر “ملاذا مل يدقوا أبواب الخزان”؟
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قصة هاين البيّاري ورسوم حازم الزمر
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 قصة ورسوم مرام الحنيطي

صور من ذاكرة طفل
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الفنانون املشاركون:

محمــد ســباعنة . رمــزي الطويــل . نتــايل نجــار . صهيــب منصــور . عبــري أمــني  

مــرام الحنيطــي . حنــني نــزال . ألفــت عبــد الكريــم .  فــؤاد اليــامين . فائــق 

مرعــي . منــار نعــريات  . حــازم الزمــر . خلــود الدســوقي . عبداللــه قواريــق

محمــد صنوبــر . محمــد مــوىس . لينــا بنــي عــودة . ديانــا الســويطي . ســمية 

الرفاعــي . 


