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  الملخص

  الصحفي:أهمية الرسوم التوضيحية في العمل   
المصرية القديمة تعد   الحضارة عن أموره الحياتية...، وفيفي التعبير  الرسومما قبل التاريخ أول من استعمل  اإلنسان في عصركان 

" وكان هذا إيجاد صيغ مناسبة لتوظيف الرسوم التوضيحية يأول المحاوالت التاريخية ف " يرسومهم المختلفة التفاصيل واألشكال ه
  ).١٩٨٨ –عصام الدين محمد عليوه (وفقًا لكثير من األهداف الدينية والعقائدية " " لديهم تفاصيل الحياة وتدوينهايتضح فى 

الرســوم والتواصــل المجتمعي عن طريق اللغة، فإن  عالم والتعبيروســيلة من وســائل اإلهي  –في أي مجتمع  - الصــحافةوإذا كانت   
"ليس هناك أسـهل إذ  ،القصـص القصـيرةوالمقاالت الصـحفية  بجانب   يالعمل الصـحف  يدوًرا هاما ف  تلعب Illustrationsالتوضـيحية  

لغة مشــتركة،    يإن الفن التشــكيل) ١٩٨٨ –عصــام الدين محمد عليوه ( ي"،نقل اإلحســاس للمتلق يوال أســرع من الرســم أو الصــورة ف
  مهما كانت لغته. يليست مرتبطة بالمواطنة بقدر ارتباطها بتوصيل إبداع الفنان للمتلق

  الكلمات المفتاحية:   

  الرسوم التوضيحية؛ بيكار وكنعان؛ رسامو أخبار اليوم  

  مقدمةال  . ١

بدأت الرسـوم التوضـيحية تحتل مكانًا بارًزا في  الصـحف والمجالت المصـرية، كما بدأت تحتل الرسـوم الجرافيكية أماكن       
أربعة ألوان، وبالنظر لبداية  أو ب إضـــافيون بل أو الملونةمميزة في  صـــدر الصـــحف والمجالت منها األبيض واألســـود 

وفي  نفس العام تصـــدر مجلة مصـــورة   ١٨٧٦لجريدة األهرام عام  الصـــحف والمجالت نجد "في  البداية ظهر أول عدد 
ـــيدات والرـجال" ثم لم يكن هـناك ـما ــمى "مجـلة الســ ــيحـية  لآلداب والفنون الجميـلة ـكاـنت تســ ــوم التوضــ ــمى ـبالرســ يســ

Illustrations  ه، ولقد بزغ نجم يعقوب صــــنوعاتســــمت بالســــخرية والتفكُّ  ولكن كانت هناك صــــحافة الكاريكاتير التي 

ةأ" ـــاخ ة ال ـــ افة ال ـــ ـــ وال ح ال ـــ رواد ال ، وبعدها  ١٨٧٧من خاللها فأصـدر مجلة "أبو نظارة زرقا"عام   "ح

  .نرى مجلة "حمارة منيتي" الكاريكاتورية أيًضا

  يثم توالى صدور العديد من المجالت والصحف والكتب، وتوالت الرسوم التوضيحية في  الظهور وساهم هنا الفنان التشكيل   
بريشـته في  نهضـة للصـحافة المصـرية وتألقها عبر الرسـوم التي كان يقدمها مصـاحبة للموضـوعات والقصـص والروايات  

ويمكن القول بأن الصحافة الفنية وصحافة الرسوم الهزلية في مصر قد بدأتا من نقطة انطالق واحدة، أو نبعتا من  ،الصحفية
توى الفن خلية واحدة حملت مالمحها معًا وذلك قبل مرحلة من جهة أخرى، ويمكن القول   يالتخصـص المرتبطة بنضـج المـس

وال تخلو من لمسة الديكور   ،اللوحات التي رسمها صنوع كانت بمثابة مناظر مسرحية تدور في ذهن صنوع فعًال "أيًضا بأن  
ــرحية"  –القاهرة  -العامة للكتابالهيئة المصــرية  –الصــحافة الفنية في مصــر -١٩٧٨–( أحمد المغازى  واإليحاءات المس

  مصر)

ُ ومن ثَمَّ     ت وم التوضـيحية بالصـحف اـس ئولونوالمجالن خدمت الرـس عن الصـحف إلى   بجانب المادة المكتوبة حينما فطن المـس
الصـــحافة األجنبية قبل   وقد اســـتخدمت تلك الرســـوم في"المكتوبة،  نجاح المادة الصـــحفيةإأهمية هذا العنصـــر في نشـــر و

(عبد العزيز ممدوح عبد   ة طويلة بسبب تقدم فن الطباعة وازدهاره في البالد األجنبية منذ القرن السابع عشر"المصرية بفتر
  ).١٩٩٦ -العزيز

ــحف والمجالت      ـــكل الصــ ومع التـقدم اـلذى ظهر في  فن الطـباـعة في  تـلك الفترة التي ـكان لـها ـتأثير ملحوظ في  تطور شــ
عة بدأ يتطور شــكل الرســم المطبوع وكأننا نشــاهد نهضــة شــاملة في  تغيير شــكل  والكتب، ومع تطور شــكل الكلمة المطبو

ــبوعية ــحفي  لك ،الصــحف اليومية واألس ــكل اإلخراج الص احتياج   يتلب يوكذلك الكتب الفنية واألدبية، وبدأ معها تطور ش
إلى األعمدة الصـــحفية المكتوبة   ســـي، وبالفعل اهتم اإلخراج بإضـــافة الرســـوم التوضـــيحية كجزء أســـائورغبة القار
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ا أن نشــاهد رؤى  والمصــفوفة، وجاء ذلك من أجل أن نتخلى عن شــكل وجفاف الحروف الطباعية الجامدة، ومن أجل أيضــً
ــحيفة  ــاء عالقة بين الصـ ــحف نوًعا من اإلبداع من أجل إنشـ ــيف للصـ ثقافية وفكرية وإخراجية مختلفة تجذب القراء وتضـ

ة كانت الصحف تعتمد على الصور الفوتوغرافية كأحد الركائز والمكونات األساسية التي   تصاحب ها، ففي  تلك الفترئوقرا
  النص والكلمة المطبوعة.

ـشكل اإلخراج  في تطويرا عامًال مهًما وأـساـسي  ةالفوتوغرافيلذا كانت إـضافة الرـسم التوـضيحي للكلمة المطبوعة والـصورة    
مقاالت  أـضاف أبعادًا كثيرة للنص المكتوب وخاـصة يالباحث أن الرـسم التوـضيح بـشكل عام، ويرى الـصحفي في الـصحافة

ــحفـية ــر حادثة ما، فـكان الفـنان هنا يقوم بتخيل الحا ،كـبار الكـتاب والتحقيـقات الصــ ــاحـبة نشــ ثة أو الواقعة د وحتى عـند مصــ
أو حتى كاتب  ،أو أحد الـشهود  يانواحد أو عدة مـشاهد تـساعد على تجـسيد الواقعة كما وـصفها الج في مـشهد لـشرحها بريـشته 
  المقال أو الواقعة.

 ا ماالفكرة الخاصــة بالعمل المكتوب وشــرحت تفصــيلي  في توصــيللذا يرى الباحث أن الرســوم التوضــيحية ســاعدت كثيًرا  
ــعى إليه الكاتب ورفعت من قيمة العمل األدب ــيد   يأو اإلخبار يس ــاعد على ذلك كان  في تجس   ودوجالمراد منه، ولكن من س

 في ارتفاعاـستطاعوا أن يـساهموا بريـشتهم   ،والمجالت المـصرية المختلفة في الـصحفنخبة من الرـسامين أـصحاب الموهبة 
وأذكر منهم منير كنعان وعبد المنعم رخا وحسـين   ،عند القراء، وكذلك أثروا ثقافته ووجدانه في هذا الشـأن.. يمسـتوى التلق

  اليوم.  أخبار فيبيكار الذين عملوا 

ــائط النشــر األلكترونية الرقمية أخذت الرســوم التوضــيحية بعدًا جديدً يختلف   كثير من النقاط،    فيلكن وســط انتشــار وس
لبًا على العمل  بـشكل عام، حيث غابت  الـصحفيفانتـشرت الرـسوم الرقمية المنفذة ببرامج الكمبيوتر المختلفة، لكن هذا اثر ـس

  دارات أخبار اليوم وحل مكانها الصور الفوتوغرافية والرسوم الرقمية.إص فيكانت ترسم  التيالمواهب 

  ا)نموذجً بيكار وكنعان  –في شرح المضمون الصحفي أهمية الرسوم التوضيحية البحث: (لذلك كان عنوان 

  مشكلة البحث: ١٫١

كانت تـصاحب المقاالت والتحقيقات الـصحفية فى الـصحف والمجالت افتقدناها األن .. وخاـصة مع  التيالرـسوم التوـضيحية   
. لذلك تتلخص مشـــكلة البحث في اإلجابة على عدة  الرقمية.والرســـومات  الفتوغرافية بالصـــور واالســـتعانة التقني التطور

  تساؤالت:
 ما هي أهمية الرسوم التوضيحية في العمل الصحفي؟ - ١
 التوضيحية تضيف للعمل الصحفي بعدًا جماليا؟هل الرسوم  - ٢
 كان بين كاتب المقال والرسام تأثيره في غنى وانتشار الصحف والمجالت؟ الذيهل للتعاون  - ٣
  هل موهبة ومهارة الرسام المتخصص في الرسوم التوضيحية نفتقدها اآلن؟ - ٤

  أهمية البحث: ٢٫١

بالرغم من وجود العديد من الفنانين المتخـصـصين في الرـسوم التوـضيحية في معظم الـصحف والمجالت المـصرية في الفترة  
ــوم التي   ــوم، وخاصــة مع ظهور الرس ــعينيات إال أنه حاليًا ال يوجد اهتمام بهذه النوعية من الرس ــينيات والتس ما بين الخمس

لجرافيكية، مما أـضعف ـشكل العمل الـصحفي وجذب القارئ له..، لذلك ترجع تعتمد على الرقمنة واالـستعانة ببعض الـصور ا
أهمية هذا البحث إلى أهمية الرـسوم التوضـيحية في ـشرح المضـمون الصـحفي، وأن هذه الرـسوم ال تقل أهمية عن المحتوى  

دة الرسـوم التوضـيحية إلثراء . لذلك علينا االهتمام بعوالتحقيق.الصـحفي.. وأنها تسـاعد على جذب القارئ لقراءة المقال أو 
  العمل الصحفي.

  

  فروض البحث: ٣٫١

  من أجل الوصول إلى الهدف المرجو من البحث فإنه يفترض بعض الفروض منها: 
 هل الرسوم التوضيحية تضيف للعمل الصحفي بعدًا جماليا؟ - ١
 الصحف والمجالت؟هل للتعاون الذي كان بين كاتب المقال والرسام تأثيره في غنى وانتشار  - ٢
  هل موهبة ومهارة الرسام المتخصص في الرسوم التوضيحية نفتقدها اآلن؟ - ٣
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  حدود البحث: ٤٫١

ينيات  وم التوضـيحية في دار أخبار اليوم في الفترة بين الخمـس يتناول البحث أعمال أثنين من الفنانين المتخصـصـين في الرـس
  للشرح. جوذ كنمكنعان"  –وحتى أوائل التسعينيات وهما.. "بيكار 

  

  منهج البحث: ٥٫١  

ــوم الفنـية لـكل من بيـكار وكنـعان من خالل التعليق على اختـيار  الـتاريخييتبع البـحث المنهج  التحليلي الـقائم على تحلـيل الرســ
  المضمون الصحفي. نالتعبير عوكيفية  التشكيليالخطوط واأللوان واألطر العامة في تحديد المحتوى 

  

  اإلطار العام للبحث: ٦٫١  

دراـسة أعمال الفنان بيكار والفنان كنعان لمعرفة خطوط وطريقة كل  تقتـضي طبيعة البحث أن يتكون من تمهيد، ومقدمة، ثم  
   منهما، ثم ملخص البحث والنتائج والتوصيات.

  

 

١٩٤٩ /١١/ ١٩ –  ٢٦٣العدد  –دار أخبار اليوم  –جريدة أخبار اليوم  –رسم توضيحى   –  ) رخا١شكل (   

 )٢٠٠٢ – ١٩١٣( حسين بيكار:.  ٢

 نشأته وبدايته الفنية:    ١٫٢   

يه في كلية الفنون الجميلة رئيسًـ باإلـسكندرية) ١٩١٣(اـسمه حـسين أمين إبراهيم، ولد في يناير   لقـسم التصـوير،   ا، ترك كرـس
سـمه القراء، حيث احتلت رسـومه الملونة  اردد وذهب إلى أخبار اليوم في أواخر الخمسـينيات، اشـتهر بيكار وأصـبح نجًما يُ 

ــدرـها  التي ـكاـنتأغلـفة المجالت  التي   أعـماـله وأغلفـتهفي ذـلك الوـقت، وـكان البعض يعلقون في بيوتهم  دار أخـبار اليومتصــ
 الصغار من تالميذه يحاولن تقليد أعماله المختلفة.ن ، كما كاكانت تحمل رسومه

وم التوضـيحية في الصـحف والمجالت وم قصـص األطفال  ،هو عالمة بارزة من جيل الرواد في مجال الرـس ا في رـس وأيضـً
 )..٢٠٠٢ –" (صـبحي الشـارونى فعندما أرادوا تخصـيص ركن لألطفال بجريدة أخبار اليوم أسـندوا إلى بيكار هذا الركن"
المعارف مجلة  أصـــدرت دار" بعد ذلكحلقات أســـبوعية مرســـومة من حكايات ألف ليلة وليلة،   تقديم  فيبالفعل بدأ بيكار  و

بعمل بيكار   )، وتم تكليف٢٠٠٢ –(صــبحي الشــارونى  "ســعيد العريان يســندباد، وأســندت رئاســة تحريرها إلى المرب
   .ورسومها يإخراجها الفن
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، رســم في صــحيفة أخبار اليوم وصــحيفة األخبار يالتشــكيل يترب بأعماله من العمل الفنتميز بيكار بالرســم الصــحفي واق
ومجلة آخر سـاعة، قدم العديد من الرسـوم التوضـيحية المصـاحبة للمقاالت والتحقيقات الصـحفية لكبار الكتاب والصـحفيين،  

ــيطة قوية واضــحة، يدرس أعماله من الناحي ــاعده على ذلك  ويرى الباحث أن بيكار كانت خطوطه بس ة التشــريحية حيث س
ا   دراســته في كلية الفنون الجميلة بقســم التصــوير، ويتضــح ذلك في البورتريهات التي  رســمها طوال مســيرته الفنية، أيضــً
ــاواة مع  ــم المكمل للنص أو التزيين ليجعله واقفًا على قدم المس ــم الصــحفي من مفهوم الرس ــتطاع بيكار "أن ينتقل بالرس اس

م الصـحفي هو بالتأكيد له بعدًا جمالي النص، كما  ا بناء لكن عند بيكار اكتـسبت بعدًا فكري  ،ا واضـًحا في الجرائد أن الرـس ا أيضـً
 )٢٠١٣ –(تغريد الصبان  على النص المصاحب لها"

ا ال نراه في الصـحف أو ويرى الباحث أن رسـوم حسـين بيكار المصـاحبة للمقاالت الصـحفية كانت تضـيف للمقال بعدًا فني  
تبرهن على ذلك وتؤكد على غياب مثل هذه   التي رســمهاالمجالت اآلن، وهناك العديد من األغلفة والرســومات التوضــيحية 

  النوعية من الرسومات، وسيتم تناول بعضها بالشرح والتفصيل.

  

 ساعة: بعض الرسوم التوضيحية للفنان بيكار في جريدة أخبار اليوم ومجلة آخر    ٢٫٢

ــاعة الصــادرتين من دار أخبار   ــم الفنان بيكار العديد من الرســومات التوضــيحية في جريدة أخبار اليوم ومجلة آخر س رس
لمقال بعنوان "سـهام ..تعود"  ١/١/١٩٤٩)  رسـم الفنان رسـًما توضـيحيا في أخبار اليوم بتاريخ ٢اليوم،  ففي الشـكل رقم (

فة النوم بخطوط بسيطة حيث أظهر سهام بطلة القصة وهى ترقد في حالة  نعاس على  للكاتب يوسف جوهر، جسد الفنان غر
الســرير وفوقها غطاء، ويجلس بجوارها الطبيب واضــعًا ســماعة الكشــف في أذنه ليطمئن عليها، دائًما يهتم بيكار بالخطوط  

ه والكادر الذى أراد التعبير عنه، الخارجية للكادر الذى يرســـمه مع بعض الخطوط البســـيطة التي  تؤكد المعنى الذى قصـــد 
وفي إطار هندسـي رسـم في الخلفية دائرة غير مكتملة سـاعدت في التركيز على المشـهد الذى رسـمه، وبشـيء من الدقة نجد 
أن بيكار اســتطاع باألســود فقط رســم المشــهد، مع اســتخدام وتوظيف بعض الخطوط الطولية والعرضــية للتأكيد في بعض 

  لك إضافة مساحة من األسود في بعض من أجزاء السرير والكرسي الذى يجلس عليه الطبيب، أجزاء اللوحة، وكذ 

ــكل (     ــة هيام للكاتب مصــطفي أمين في أخبار اليوم بتاريخ ٣وفي ش ــًما توضــيحيا لمقال بعنوان األنس ــم الفنان رس ) رس
عليها الكاتب، رـسمها في منزلها واـستطاع   ، جـسد الفنان في خطوط بـسيطة بطلة المقال اآلنـسة هيام كما أطلق١٧/٥/١٩٧٥

أن يعبر عن ذلك عندما جسـد الغرفة التي  تجلس بها ببسـاطة، فرسـم خلفها سـتارة، وأمامها منضـدة صـغيرة عليها تليفون ، 
ا رسـمها وهى واضـعة قطتها على فخذيها، مسـندة يدها إلى خدها، وكأنها شـاردة التفكير، تسـبح في عالم من الالتركيز، دائمً 

رســوم بيكار بها حالة انســيابية وخطوط صــريحة واضــحة، وتوزيع مناســب للمســاحات األبيض واألســود تخلق حالة من 
التوازن وراحة العين، خطوطه متناغمة رشـيقة تضـيف بعدًا جماليا للمقال الصـحفي لدرجة أنك تشـعر أنها جزء حقيقي من 

  هد وكأنه يرسم مسلسالً أو يصور فيلًما.القصة التي  تقرأها فهو يستطيع أن يجسد أبطال المش
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١/١٠/١٩٤٩-  ٢٥٦العدد  –دار أخبار اليوم  –جريدة أخبار اليوم  – يرسم توضيح –حسين بيكار   )  ٢شكل  ( -  

 
 

 

١٧/٥/١٩٧٥ –  ١٥٩٣العدد  – دار أخبار اليوم –جريدة أخبار اليوم  – يرسم توضيح –بيكار  ) حسين٣شكل (   
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ًما توـضيحيا رـسم بيكار  ٢٩/١٠/١٩٥٢) الذى نـشر في مجلة آخر ـساعة في  ٤في ـشكل ( مـصاحب لقـصة بعنوان "مدام رـس
ــتخدامه األلوان التي   ــفحتين متقابلتين، اهتم الفنان هنا مع اسـ ــمة كانت على صـ ــدقى، الرسـ بوفارى" كتبها عبد الرحمن صـ
غابت عن رســوماته في جريدة أخبار اليوم، حيث اهتم بإضــفاء جو رومانســى على القصــة حيث رســم الحبيبين في تكوين 

اللون األحمر الذى غلب على المـشهد الرومانـسى حيث رـسم العديد من القلوب باللون األحمر في بـسيط مع االهتمام بتوظيف 
ــته بكلية  ــريحى الذى يتقنه بيكار منذ دراسـ ــيق قوى من حيث البناء التشـ ــيابى رشـ تعبير منه عن عالقة الحب، التكوين انسـ

ا بيكار بحالة الفتى والفتاة ــً ــوير، اهتم ايضـ ــم التصـ ــجام  الفنون الجميلة قسـ ــان أعينهم للتعبير عن حالة االنسـ وكأنهم يغمضـ
والحب، استخدم األسود واألحمر فقط في تلك الرسمة التي  أضافت كثيًرا للعمل الصحفى، ويرى الباحث أن بيكار تفوق في 
 هذا الرســـم على المضـــمون الذى كتبه الكاتب، حيث من الصـــعب أن أتخيل نجاح هذا المضـــمون بدون هذه الرســـمة التي  

  لخصت المضمون في قالب تشكيلى جميل. 

تحت عنوان بنت الجناينى، لخص بيكار  ٢٣/٣/١٩٥٥) رســـم بيكار غالف مجلة آخر ســـاعة الذى نشـــر في ٥في شـــكل (
يابية تعبر عن فرحتها وهى تقطف إحدى الزهور من الحديقة التي  تحيط بها من جميع  يقة جميلة في انـس هد في فتاة رـش المـش

في حديقة مزدحمة بالزهور المختلفة األلوان، األحمر واألصـــفر واألخضـــر واألحمر، الرســـمة تلخص الجوانب، رســـمها 
المعنى الذى طلب منه، وهو بنت الجناينى، رـسمها ترتدى فـستانًا باللون األـصفر الذى يـشابه لون زهرة عباد الـشمس، وكأنه 

تان، جسـ  الة واضـحة أن هذه الفتاة هى مثل الزهرة في البـس مها يرـسل رـس يطة الريفية، حيث رـس د بيكار الفتاة المصـرية البـس
ترتدى طرحة سوداء وعصبة حمراء وهذه المالبس تنتشر في فتيات الريف، ويرى الباحث أن بيكار نجح في تجسيد المعنى 
ث والمضـــمون في هذا الغالف الذى يعتبر لوحة فنية وليس رســـمة على غالف مجلة.. حيث اهتم بكل أركان اللوحة من حي

  األلوان والمساحات والتكوين بشكل عام، وأيًضا الحالة العامة للمعنى والهدف منه.

) رســمة مصــاحبة لمســرحية بعنوان الخاطئة، بقلم إبراهيم المصــرى..، رســم بيكار مشــهدًا مســرحيا وليس رســًما ٦شــكل (
لمـشهد والقـصة المكتوبة، حيث رـسم رجل توـضيحيا، حيث اهتم برـسم المـشهد كامًال مع وـضع الخلفية التي  تعبر عن عمق ا

الدين وهو يحمل الفتاة الزانية في مـشهد أقرب إلى الدرامى، وكأنه  يرـسل رـسالة  واـضحة باالـستـسالم للمكتوب الذى ال مفر 
ذا يتـضح  منه، اهتم الفنان برـسم مـشهد الكنيـسة في الخلفية ليـضيف بعدًا روحانيا للرـسمة، الفتاة مـستـسلمة تماًما لمـصيرها، وه

من مشـهد يديها السـاكنة تماًما بال حراك، وكأنها فارقت الحياة، والكاهن أو رجل الدين حزين لهذه النتيجة، وهو ال يسـتطيع 
أن يفعل شـيئًا إلنقاذها من النهاية الحتمية للخطيئة التي  أقبلت عليها، اهتم بيكار بوضـع تفاصـيل بسـيطة لكنها قوية، األلوان 

ـسد المـشهد المراد التعبير عنه، الفتاة كأنها فراـشة ضعيفة، ألوان مالبسها تشير إلى ذلك وكذلك جسمها والخطوط واـضحة تج
  النحيف، المشهد هرمى التكوين حيث قاعدته من أسفل وتتقلص كلما صعدنا إلى أعلى، في تعبير منه عن قوة وهيبة المشهد.

قام بها الرسام بيكار، الذى كلف من رئيس التحرير بعمل رحالت   )  ليس مشهدًا تعبيريا فقط، لكنه بداية لرحالت٧شكل (
لبالد المغرب وكتابة ورسم ما يشاهده هناك من مناظر وعادات، هذه الرحلة كانت تحت عنوان "رأيت في الجزائر" نشر  

واق المنتشرة في  ..، جسد بيكار مشهدًا لفتاة من ريف الجزائر وخلفها منظر إلحدى األس٢٠/٢/١٩٦٣في آخر ساعة بتاريخ  
ريف الجزائر، مالبس الفتاة هى مالبس محتشمة جدًا، ال يظهر منها غير جزء بسيط من وجهها "عينيها" التي  تنظر بها،  
وقدميها أيًضا يظهر جزء منها، القماش هو الغالب على مالبسها، رسمها ترتدى مالءة بيضاء فوق مالبسها التي  تقترب من  

بيكار بإظهار ثنايات عديدة في القماش في تعبير منه عن اتساعه لعدم تجسيد جسم الفتاة، رسم بيكار في  اللون البرتقالى، اهتم  
الخلفية مشهدًا إلحدى األسواق المنتشرة في ريف الجزائر، رجل عربى بمالبسه المعروفة، الجلباب يعلوه قطعة من القماش 

ى داخل الكادر فتاة تمسك بطفلها، وهى جالسة على أريكة تقترب من الشال العربى، رسمه وهو يمر داخل السوق، وير
عربية، ويحيط بها بعض الوسادات البيضاء، ومن خلفها جزء من ستارة، جو عام وكادر من إحدى أسواق الريف الجزائرى 

لفوتغرافى،  المنتشرة هناك، نجح بيكار في تجسيد المشهد الذى رآه بعينه هناك، ورسمه بحرفية شديدة تقترب من التصوير ا
اهتم بوضع وتوظيف األلوان الساخنة والباردة ليطفي جوا من البهجة على الكادر، أيًضا استطاع توظيف الظل والنور ليقترب  
بنا من المشهد الطبيعى في الصباح، يرى الباحث أن الرسم هنا أضاف كثيًرا لما كتبه الكاتب يكار، وربما أضاف إثراء للعمل 

يصبح فقيًرا بعض الشيء إذا اعتمد على الصور الفوتغرافية بديًال عنها، وهنا تكمن أهمية الرسوم  الصحفي الذى بدونه
  التوضيحية المصاحبة للعمل الصحفى. 
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مجلة آخر ساعة    – يرسم توضيح  – حسين بيكار  ) ٦( شكل 
٢٠/٢/١٩٦٣  –  ١٤٧٨العدد  – دار أخبار اليوم  –  

مجلة آخر    – يح يرسم توض – حسين بيكار  ) ٧(  شكل 
٢٠/٢/١٩٦٣  – ١٤٧٨العدد  – دار أخبار اليوم  –ساعة    

دار أخبار   –آخر ساعة   مجلة  -  غالف  – بيكار  ) حسين ٥( شكل 
١٩٥٥/ ٢٣/٣ –  ١٠٦٥العدد   –اليوم    

مجلة آخر ساعة    –رسم توضيحي  – ) حسين بيكار ٤شكل ( 
٢٩/١٠/١٩٥٢ –  ٩٤٠العدد    –دار أخبار اليوم   –  
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  ):١٩٩٩ –  ١٩١٩منير كنعان ( ٢

 وبدايته الفنية:  نشأته ٣٫١

اـسمه منير داود كنعان، رغم عدم انتـسابه إلحدى كليات الفنون أو التربية المتخـصـصة، إال أنه حفر اـسمه وـسط عمالقة الفن   
التـشكيلى المـصرى..، إبداعه في التجريد فاق وـسبق العديد من الفنانين، إنتاجه الغزير تميز بنواحٍ عديدة من المتعة البـصرية 

التحق بمؤـسـسة دار الهالل كرـسام ومخرج ـصحفى، ورـسم العديد من أغلفة المجالت   ١٩٤٥م والفنية والتـشكيلية..، وفي عا
ــاعة على مدار ما يقرب من ( ــيحية، ثم عمل في مجلة آخر س ــوم التوض ــوماتها  ٥٠والرس ــاًما لرس ) عاًما مخرًجا فنيا ورس

تباه الكثيرين وقتها لما قدمه من أفكار في التوـضيحية الداخلية، وكان ـصاحب تطوير اإلخراج الفنى لـصفحاتها التي  جذبت ان
عالم اإلخراج الصـحفي والفنى للمجلة، وكان له بصـمات واضـحة في تصـميم أغلفة آخر سـاعة تعد قفزة حقيقية في تصـميم 
أغلفة المجالت العربية بشــكل عام، وكان كنعان هو من صــمم ورســم اســم آخر ســاعة الذى مازال على غالفها حتى وقتنا 

 الحالى.  

رســم كنعان العديد من الرســوم التوضــيحية حيث بدأ فى رســم أغلفة مجلة آخر ســاعة ورســوماتها الداخلية التوضــيحية  
المصــاحبة للموضــوعات والروايات والتحقيقات والقصــص القصــيرة، وكانت رســوماته مختلفة الخامات فقد رســم  بألوان  

تيل واأللوان المائية والزيتية بخالف أقالم الرصـاص عبية   الباـس ليط الضـوء على األحياء الـش اغل تـس غله الـش والفحم، وكان ـش
  والمقاهى والمساجد وأوالد البلد من خالل احتفاالتهم باألعياد والموالد وحركتهم فى األسواق.

كما قدم رســوًما توضــيحية متنوعة حيث قام برســم أكثر من عمل بالحبر الشــينى مع تشــبعه باأللوان وإن كان في معظم    
يان باألبيض واألـسود، ويتفرغ كنعان بعض الوقت للعمل بالحبر، وهذه الرـسومات األـصلية تـستخدم فيما بعد وتقطع أو  األح

تترك كما هى ويتم توظيفها من جديد فى عمل آخر، ومن ثم يعاود تشــكيل أعماله من جديد من خالل هذه القصــاصــات التي  
  وغير ملونة. يزودها الفنان من خالل إضافة عناصر جديدة ملونة

وبخالف رســـوم كنعان التوضـــيحية، فقد "أســـس مدرســـة في اإلخراج الصـــحفي واألغلفة مازًجا بين المذاهب الفنية     
 )٢٠١٩(شريف حسن والصحفية والعناصر الفنية والصحفية والصور الفوتوغرافية ليرتقي بالذوق العام" 

  
   ساعة:مجلة آخر في  كنعانبعض الرسوم التوضيحية للفنان    ٣٫٢

، كان التحقيق يحمل عنوان "صـورة من الحياة   ٢٣/١٢/١٩٥٣) الذى رسـمه منير كنعان في مجلة آخر سـاعة في ٨شـكل (
ود والبيض، وحاول أن يلخص  مها باألـس اهد من الحارة المصـرية، رـس م كنعان في هذا الموضـوع عدة مـش في حارتنا"، رـس

ـسمه على ـسبيل المثال جـسد فتاة الحارة الـشعبية، بنت البلد التي  ما رآه من ـصور حيايتة داخل الحارة المـصرية، ففي هذه الر
تتميز بالجدعنة، رـسمها ممـشوقة القوام، ترتدى إيـشاربًا تربطه أعلى رأـسها، وتظهر وهى واـضعة يديها أعلى رأـسها وكأنها 

فية المشهد، مع بعض تضبط اإليشارب، جسد كنعان هذا المشهد في غرفة نومها حيث رسم ببساطة سرير من المعدن في خل
المتعلقات األخرى التى نجدها فى غرف األماكن البسـيطة الشـعبية مثل لمضـة الكيروسـين، نظرة الفتاة وكأنها تعتز بأنوثتها 

  وجمالها، شعرها يظهر منه أجزاء كبيرة، حيث أنها داخل غرفتها.
كل (     ا منظر آخر من مظاهرالحارة المصـرية، وهو سـوق ا٩وـش م كنعان سـيدة من الحارة  ) يشـهد أيضـً لخضـار حيث رـس

ــف على  ــار أو الـفاكـهة، وـكأنـها تكشــ ــك بـيدـها إـحدى ثـمار الخضــ ــترـيه مـنه، وهى تمســ وهى تقف مع الـبائع لتخـتار ـما تشــ
صالحيتها، اهتم كنعان بتجسيد الحركة لدى الفتاة والبائع، حيث استطاع بخطوط تقترب من األلوان الزيتية أن يجسد المشهد  

رـصاص والحبر الشينى، واستطاع أن يخلق بريشته حركة السوق المزدحم دائًما، فرسم في الخلفية محل يظهر على  بأقالم ال
ــار أو الفاكهة، يظهر في أحد أركان   ــاعد الفتاة في البحث عن الخضــ بـعد، وباب منزل من مـنازل الـحارة القديمة، البائع يســ

يرة تظهر في جانب الكادر، في رـسالة واـضحة أن هذا هو الـسوق  المـشهد ـسيدة في حركة وأخرى تظهر على بعد، وفتاة ـصغ
ــد كنـعان بـنت البـلد بـجاذبيتـها التى تميزـها عن غيرـها، فى الحرـكة والمالبس التى ترـتديـها، حـيث ارـتدت  ا، جســ المزدحم دائمـً

ا التى ترتديها فى قراطها زيها البلدى المعروف فى هذا الوقت "المالية اللف" التى انقرضت تقريبًا حاليًا ،ويظهر مصوغاته
ــمات بنت البلد وبنت الحارة المصــرية حيث تتزين بحليها  ــمة من س الذهبى فى أذنها وحول رقبتها، وفى يديها فهذه كانت س
وهى تخطو خارج منزلها مهما كان قرب أو بعد المشــوار التى تســتعد له،  خطوط كنعان قوية بســيطة ومعبرة عن مقصــده  

ــم التوضــيح ــة الفنان األكاديمية في إحدى الكليات  فى هذا الرس ــريحية واضــحة رغم عدم دراس ى الصــحفى، والنســب التش
  المتخصصة، إال أنه نجح في تجسيد الرسم التعبيرى بحرفية األستاذ.
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٢٣/١٢/١٩٥٣ -  ١٠٠٠العدد  –دار أخبار اليوم   –مجلة آخر ساعة  –رسم توضيحي  –كنعان  ) منير٨شكل (   

 

٢٣/١٢/١٩٥٣ -  ١٠٠٠العدد    –دار أخبار اليوم   –مجلة آخر ساعة   –رسم توضيحي  – كنعان   ) منير٩شكل (   
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  ١٩٥٣/ ٢٣/١٢ -  ١٠٠٠العدد  –دار أخبار اليوم  –مجلة آخر ساعة   –غالف   –كنعان  ) منير١٠شكل (

 
 

١/٩/١٩٥٤ -  ١٠٣٦العدد  –دار أخبار اليوم  –مجلة آخر ساعة  –رسم توضيحي  –منير كنعان )   ١١شكل (  
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ــكل   ــمه  ) ١٠(ش ــاعة  اغالفً كان كنعان  منير الذى رس ــر بتاريخ   - )١٠٠٠( العدد  رقم  -لمجلة آخر س ،  ٢٣/١٢/١٩٥٢نش

ــعبية بأحد أحياء القاهرة القديمة، بمالمح حادة وعيون ثاقبة وقد كتب على الغالف   ــرية من الحارة الش ــم كنعان فتاة مص رس
"على باب حارتنا" ..، حالة أخرى ومشهد مختلف من ناحية التكوين والخطوط وإضافة األلوان، اهتم كنعان في هذا الغالف  

زيها  –ين، حيث اهتم بالعنصــر القريب وهو الفتاة بنت الحارة بمالبســها المعروفة بإظهار المشــهد متكامًال من حيث التكو
ا برســم جو الحارة   البلدى "المالية اللف" رغم عدم وضــوحها كاملة فى المشــهد لكن هناك أجزاء واضــحة، كما اهتم أيضــً

يالحظ دائًما اهتمام كنعان بتجســـيد فتاة الشـــعبية والبيوت القديمة في الخلفية المتناغمة فى شـــكلها المعمارى البســـيط، ومما 
المنطقة الشــعبية فى العديد من لوحاته الصــحفية والغير ذلك، حيث رســمها هنا ترتدى اإليشــارب األســود بربطته المعروفة  
  أعلى رأسها، وهذه سمة فى أعمال كنعان حيث دائًما يرسم بنت البلد في الكثير من أعماله بتلك المواصفات وبنفس النظرات

ــح فى أذنها "الحلق"   ا كان حريص أن يظهر حليها وكأنها تتباهى بها، حيث ركز على القرط الواضـ ــً ــم العيون، أيضـ ورسـ
ــيل، اهتم  ــعبي األص ــارة منه لمواصــفات وزى الفتاة التى تعيش فى الحي الش ــها في يدها، في إش الذهبى والحلى التي  تلبس

ا  بإظهار بنيانها القوى الفارع المم شــوق ومالمحها الجادة لكنها تحمل الهم شــاردة الزهن في الغد، وضــع الفنان  كنعان أيضــً
اته لمسـات حادة أظهرت الظل والنور في عدة أجزاء من الرسـمة، فمثًال الوجه اهتم بإظهار الضـوء الواقع على خديها  بفرـش

نا تقترب من العمل النحتي القوى  وكتفيها ويديها ومالبسـها ليؤكد على تجسـيد المشـهد، ويرى الباحث هنا أن رسـمة كنعان ه
الحاد حيث أنه ال يرـسم الظل والنور تدريجيا كما يرـسمه معظم الفنانين من أبناء جيله، لكنه ينتقل من الفاتح إلى الغامق فجأة 
والعكس، وبألوان صــــريحة، وهذه ســــمة من ســــمات فنه ومدرســــته.. فهو دائًما يفاجئنا بأعمال جريئة من حيث الخطوط  

مون "وقد أطلق الفنان فاروق حـسنى وزير الثقافة األـسبق على كنعان أنه رائد الخروج على اإلطار، ووـصف كنعان والمضـ 
ة  ة من قـلب البيـئ ابـع ار الـن األلوان والرؤى واألفـك ه نحو فضـــــاء يفيض ـب اـت ة متفردة، ـحاول أن يخطو بلوـح ة فنـي ه عبقرـي أـن ـب

ــرية، وأن كنعان لم يكن ابنًا لزمانه فقط، بل ب ــكل الظاهر متجاوًزا للنمطية، خالقًا المصـ احث عن الحقيقة الداخلية وراء الشـ

اشىلنفسه عالًما يحمل اسمه" (    )٢٠٠١ – ع داوس

     
جـسد كنعان بخطوط وألوان بـسيطة منظر الحارة المـصرية عندما رـسمها في خلفية الغالف حيث رـسم بعض البيوت القديمة   

م أ ا برـس رضـية الحارة غير الممهدة ليقترب بنا إلى المـشهد الحقيقي للحارة المصـرية، اعتمد على  غير المنتظمة، واهتم أيضـً
مصــدر الضــوء الطبيعي عندما وزع الظل والنور داخل لوحته، فنجد ضــوء الشــمس قوى وظاهر في انعكاســه على بشــرة  

ا على البيوت الموجودة في الخلفية حيث اهتم بتوزيع الضـو ء على البيوت القريبة في حين زاد  وجسـد ومالبس الفتاة، وأيضـً
ا على عمق الحارة من ناحية  ــً ــيل ليؤكد على البعيد والقريب، ويؤكد أيضـ ــوء على البيوت البعيدة وبالتالي تقل التفاصـ الضـ

  المنظور.
  

ًما توضـيحيا لقصـة كتبها الكاتب ـسعد مكاوي ونـشرت على صـفحتين متقابلتين بمجلة ١١في ـشكل ( ) الذى رـسمه كنعان رـس
..، القصــة كانت بعنوان "طمطم"، رســم كنعان بطلة القصــة متصــدرة المشــهد وخلفها  ١٩٥٤) ســبتمبر  ١آخر ســاعة في (

إحدى شـخصـيات القصـة ..، المشـهد يقترب من المشـاهد المسـرحية، حيث اهتم كنعان في رسـم التفاصـيل الدقيقة في بطلة  
ا بعمق النظرة الشـاردة وكأنها تتحدث  يحة شـعرها، االرواية، اهتم بإظهار تفاصـيل مالبسـها وإكسـسـواراتها وتسـر هتم أيضـً

ــية الواقفة خلفها، البطل اآلخر يقف ناظًرا لها دون أن تلتقى العينان، لكن لكل منهما لغة وحوار   ــخصـ بعمق وترقب مع الشـ
المصـاحبة وربما يقوله، وهنا تكمن قدرة كنعان في تجسـيد الكادر المرسـوم المصـاحب للقصـة ليجذب نظر القارئ للرسـمة 

ـــته يأخذنا إلى بـعد آخر من محتوى  قـبل النص، ويرى الـباحث أن كنـعان بخطوطه وقدرته على التعبير من خالل أبـطال قصــ
العمل الـصحفي إلى تجـسيده ومعايـشته، فهو يـستطيع أن يجعل القارئ يتأمل أبطال لوحته وكأنهم أبطال حقيقيون تجـسدوا فى 

  القصة .
  

لرـسوم التوـضيحية المـصاحبة للمقاالت والقـصص وخلق حالة من اإلبداع الذى نفتقده اآلن في مثل هذه  أـضاف كنعان كثيًرا ل
اعر صـالح جاهين) : "إن مقدرة الفنان كنعان ال  المقاالت والقصـص، دائًما يـسعى إلى الجديد في أعماله، (يقول الفنان والـش

قصـــور ولكن ألنه يريد ذلك، وقد أعجبني أنه يريد فيفعل ما يشـــك فيها أحد، وهو لم يلجأ إلى مثل هذه الشـــطحات لعجز أو 
   يريد، ولكن أحزنني أن أحدًا لم يفهم ما يريد، ولم يستطع أحد أن يدخل معه إلى عالمه الخاص الذى خلقه لنفسه"
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. اختار مقتبـسة.قـصة  وهيبعنوان امرأة فى الـشارع   رـشدي) رـسم كنعان رـسمة مـصاحبة لقـصة للكاتب رـشاد ١٢فى ـشكل ( 

ــم فيه بعض من الطبقة الراقية تلك الطبقة   كنعان كادر ــفها الكاتب  التيمن دتخا القطار ض ــرف   بادعاءوص .  واألخالق.الش
رسـمها  التيوحركتهم السـاكنة، وبمجموعة من األلوان  مووجوههاسـتطاع كنعان أن ينقل لنا هذا الكادر من خالل مالبسـهم 

ــاحبة للمقاالت  ــيحية المص ــوم التوض ــمة ... بالفعل أضــاف كنعان كثيًرا للرس خلف نافذة القطار خلق بعدًا وعمقًا لهذه الرس
ــعى إلى الجديد في أعماله،  والقصـــص وخلق حالة من اإلبداع الذى نفت قده اآلن في مثل هذه المقاالت والقصـــص، دائًما يسـ

(يقول الفنان والشاعر صالح جاهين) : "إن مقدرة الفنان كنعان ال يشك فيها أحد، وهو لم يلجأ إلى مثل هذه الشطحات لعجز 
تطع أحد  أو قصـور ولكن ألنه يريد ذلك، وقد أعجبني أنه يريد فيفعل ما يريد، ولكن أحزنن ي أن أحدًا لم يفهم ما يريد، ولم يـس

   أن يدخل معه إلى عالمه الخاص الذى خلقه لنفسه"
  

. اـستخدم الفنان برامج الحاـسب اآللى .١٣/٧/٢٠١٨آخر ـساعة فى  نـشر فى –) رـسم رقمى للفنان محمد عمر ١٣فى ـشكل (
مثيل مصــر فى كأس العالم حامًال أحالم المصــريين، لكرة القدم وهو ذاهبًا لت المصــريفى تنفيذ هذا الغالف، جســد المنتخب 

الغالف بـشكل عام عبرعن الفكرة، لكن غابت عن الرـسمة الحركة والروح التى كنا قد رأينها فى الرسوم اليدوية، خاصة مع 
وتجســيد  بعيدًا عن التشــريح  الســطحيهذا المجال فى الســنوات الســابقة، ويؤكد على ذلك رســم الفنان   فيوجود فنانين كبار 

ا رـسم كاريكاتيرى   اإليجابيعلى وجوه أبطال الرـسم، وكذلك غياب الظل والنور وتأثيرهما  المعاني فى التكوين، الرـسم أيضـً
ــبيل المثال، وكان يفضـــل أن يكون هناك حركة أكثر  يفتقد ألســـس التشـــريح واألبعاد المتعارف عليها فى المنظور على سـ
ودراسة تشريحية ألبطال الرسم، كان هذا سيضيف جماًال وقوة تعبيرية وحركة للرسم بشكل عام. لذا يرى الباحث أن الرسم 

م  دويالي ، وهذا كان يخلق روح وعالقة وطيدة  الرقميمع وجود المواهب األكاديمية وغير األكاديمية أفضـل كثيًرا من الرـس
  .والقارئبين الصحيفة 

  
  

ل (  مجلة آخر ساعة   –رسم توضيحي   –منير كنعان  )    ١٢ش
  ٢٨/١٠/١٩٥٦ –  ١١٤٨العدد  – دار أخبار اليوم 

ل (  مجلة آخر   –رسم توضيحي  – محمد عمر )    ١٣ش
  ١٣/٧/٢٠١٨ –  ١٣٦٤العدد    –ساعة دار أخبار اليوم 
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   النتائج: . ٣
  

  مما سبق نستنتج ما يلي:
  

 إبداع الكاتب.الرسوم التوضيحية تعتبر جزًءا أساسيا من العمل الصحفي تضيف له بعدًا جماليا ال يقل عن  - ١
له بصــمات واضــحة في العمل الصــحفي شــارك بها في بناء الصــحف والمجالت ونجح فى خلق   التشــكيليالفنان  - ٢

 عالقة وطيدة بين الصحيفة أو المجلة وبين القارئ.
أخبار اليوم برســم الرســوم التوضــيحية في الفترة ما بين الخمســينيات والتســعينيات وتركوا    فنانياهتم العديد من  - ٣

 يوم المتعددة.بصمات واضحة في إصدارات أخبار ال
 الفنان حسين بيكار صاحب مدرسة خاصة في الرسوم التوضيحية وترك بصمات في الرسم والكتابة. - ٤
 دراسة بيكار في كلية الفنون الجميلة ساعدته كثيًرا في إتقان فن الرسم واالهتمام بالجانب التشريحي. - ٥
 ترك بصمات عديدة في هذا المجال.الفنان منير كنعان أيًضا صاحب مدرسة مختلفة في الرسوم التوضيحية و - ٦
 منير كنعان رغم عدم دراسته األكاديمية إال أنه تميز برسومه وخطوطه األكاديمية وضربات فرشاته القوية. - ٧
لبًا على خلق   - ٨ وم التوضـيحية والفنانين الموهوبين في ذلك مما أثر ـس الصـحف والمجالت المصـرية تفتقد حاليًا للرـس

 عالقة بين القارئ والصحيفة.
 

    التوصيات: . ٤

  يوصي البحث ببعض التوصيات منها:
يجب على القائمين على الصحف والمجالت البحث عن المواهب وتوظيفها كما كانت من قبل في رسم الرسوم  - ١

 كما كانت من قبل. والقارئالتوضيحية إلضافة بعدًا جماليًا للعمل الصحفي، وخلق عالقة بين الصحيفة 
 مساحات للرسامين إلظهار مواهبهم في الرسوم التوضيحية في أبواب ثابتة أسبوعيًايجب أن تخصص الصحف  - ٢
 الرسوم التوضيحية تثرى العمل الصحفي بخالف ما تفعله حاليًا الصور الفتوغرافية.  - ٣
أغلفة المجالت المرسومة أصبحت نادرة جدًا وعلى الصحف والمجالت البحث عن المواهب والعودة لرسم   - ٤

 .الصحفيانت من قبل إلثراء العمل األغلفة كما ك
  

  

  المراجع: . ٥

    ١٩٧٨الهيئة المصرية العامة للكتاب  –نشأتها وتطورها  –الصحافة الفنية في مصر  –أحمد المغازى 
 ٢٠١٣يناير  ١٥ –صحيفة روزاليوسف  –تغريد الصبان 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٢٠ –مقال في موقع األموال  –منير كنعان  –شريف حسن 

 ٢٠٠٢القاهرة  –دار الشروق  –حسين بيكار الفنان الشامل  –الشارونى  صبحي
  ١٩٦٠مارس  ١٠ الخميس -مجلة صباح الخير  –صالح جاهين 

كلية   –قسم الجرافيك  –رسالة ماجستير  –الخصائص الفنية للرسوم الصحفية بمجلة صباح الخير  -عبد العزيز ممدوح عبد العزيز
   ١٩٩٦وان جامعة حل  –الفنون الجميلة 

 –كلية الفنون الجميلة  –قسم الجرافيك  –رسالة ماجستير  –الرسوم التوضيحية في الصحف المصرية  –عصام الدين محمد عليوه 
    ١٩٨٨عام -جامعة حلوان 
 ٢٠١١ نوفمبر -االعالم الكويتية   وزارة -العربي مقال في مجلة  –عصمت داوستاشى 
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SUMMARY   

The research deals with the importance of illustrations in the press work as an essential part that helps 
in highlighting the content of an article, story, or editorial investigation. The study focuses on 
newspapers and magazines graphic illustrations and their prominent role in communicating the type of 
journal and/ or magazine whether it being political, social, or specialized. In Egypt, graphics began to 
occupy distinctive places in the front pages of newspapers and magazines, starting with black and white, 
then an additional color, followed by four colors. The first issue of Al-Ahram newspaper was in 1876, 
and in the same year, an illustrated magazine for literature and fine arts was issued and it was called 
"the magazine of women and men"; there was also ‘caricature journalism’ or ‘comics’. The graphic 
artists contributed to the rise of the Egyptian press and its brilliance through the illustrations they 
presented to express the topics, stories and press stories .It can be said that the technical and comic press 
in Egypt started from one starting point, or stemmed from one cell that carried its features together, 
before the specialization stage related to the maturity of the technical level.  

The research includes the reference to pioneer newspapers and magazines in Egypt that contributed 
greatly in the propagation of graphic illustrations and helped in its accession to a prominent place in the 
press work; in Dar Akhbar Al-Youm, artists such as Rakha, Saroukhan, Bicar, Canaan, Mustafa Hussein 
and others, represent a good example. In this paper, the author selected two of the previously stated 
artists: Hussein Bicar and Mounir Canaan, for an in-depth study. They characterize the press illustration 
in Egypt during a period of forty years – from the fifties to the beginning of the nineties. Hussein Bicar 
has his unique style in illustrations for adult and for children books and magazines; he left a legacy of 
outstanding drawings and writings; his academic study at Fine Arts in Cairo helped him to master the 
art of painting and to take interest in the anatomical aspect. On the other hand, Mounir Canaan did not 
get any academic education in art, yet, he advanced in the field of illustrations and painting in ink.  

In sum, the author sees that this art is not as prominent and high level nowadays as it was in the study 
period; therefore, he recommends that Newspaper and magazine operators should search for, and 
employ talented artists like before in drawing illustrations, to add an aesthetic dimension to journalistic 
work, thus help creating a relationship between the newspaper and the reader. Newspapers should 
devote space to painters to show their illustrative talents in fixed columns weekly as illustrations enrich 
journalism beyond what photographic images currently do.       
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