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Greeting from Iran to Egypt
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hossein kazem/ from Iran - kazicature@yahoo.com

F E C O
EGYPT F E C O

 في الكاريكاتير المصري  المرأة
طـه حسين رئيس مجلس إدارة     /   بقلم 

) ٥ ،    ٤ص   (المعكوكة جريدة 
The women in the Egypt’s caricatures

By Taha Houssien chairman of the board of 
El_Maakouka Magazine (page 4� 5)

قبرص    /  كاكماكحسين  /      للفنان  بروفيل
) ٨ص (واكدمحمد :  بقلم 

Profile for Huseiyn Cakmak / Cyprus
By M. Waked (page 8)
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Essam Hanafy / Egypt  
hanaffy@yahoo.com

Naser Jafari
naserjafari@hotmail.com

Sairam Akundi / India
sairamakundi@yahoo.com

Buffer Wall

Valentine's day 

mailto:hanaffy@yahoo.com
mailto:hanaffy@yahoo.com
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From EFFAT “President FECO of EGYPT”
To all the World

Caricature EFFAT
By Mohamed Omr

http://www.sharqgarb.com/

جريدة عربية  مرئية  
Arabic visual 

Journal
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المعكوآةرئيس مجلس إدارة جريدة 

From Hatshepsout to Om Sahloul (2)
The years passed and the caricature appeared by the 

appearance of the Egyptian magazines and newspapers. The 
soul is back to the caricature and all the artists is dealing with 
women as a spine to show the political, social, economic lifes. 

There is a lot of women's character invented by the 
caricaturists like:
1- Egypt : It's the strong & beautiful women put on her head 
a crescent & a cross and wearing a green kerchief (flag of 
Egypt). this character is still used until now.
2- Aunt Om Esmail & Aunt Om Ibrahim : The 

character of Aunt Om Esmail was appeared in 1920 by the 
humor poet Hussein shafeek in El Fokaha magazine but it was 
replaced by the other character Aunt Om Ibrahim in the same 
magazine in 1926. This character represent an ugly women 
dressed an ancient clothes and she critique the ignorant of 
women and the bad habits like: the relation between the wife 
and his husband also the neighbors, palmistry and the 
superstition.
3-Om Sahloul: It represented the character of the 
egyptian humor girl who critique the differents
relations,habits and traditions in a humor way. she was 
invented by the artist "Ramzy" in "El baakoka" 
magazine. this character get a big fame since 1930 till 
now.
4- Bent El balad: It represent the Egyptian girl from the 
folk places, who is wearing the folk clothes. Bent El 
Balad was invented by the artist "Rakha"
5- Rafeyaa Hanem: She represent the aristocracy class 
with a hugeness body contrary to her thin husband “El 
Sabea Afandy”. she is the heroine of the artist "Rakha" 
in most of his cartoons concerning the black market, 
augmentation of consumption & all the politic and social 
problems. The characters Bent El Balad & Rafeyaa
Hanem was considered as the famous of women’s 
characters in the Egyptian caricature, which deal with it 
“Rakha” in genius incomparable.
6- Laila: The artist "Salah Jaheen" have recalled this 
character from the folklore in the love story of "Kiess & 
Laila" to deal with the present problems of women.
follow page 5

The Women 
in Egyptian Caricature

) ٢!  ( ؟ سحلول من حتشبسوت  إلى أم      
 المصري بظهور   الكاريكاتور     وتتعاقب السنون إلى أن يظهر   

عادت الروح إلى  .  الصحف والمجالت في مصر بعد ظهور المطابع    
  العمود   بشكل عام فهي      المرأةالكاريكاتير وتعامل جميع الفنانين مع     

الفقري في الرمز إلى الحياة السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية   
ومن الفنانين من ابتدع شخصيات نسائية كاريكاتورية منها ما ذهبتن  

.مع الريح ومنها ما زالت محفورة في أذهاننا  ووجداننا         
:     وأهم الشخصيات النسائية الكاريكاتورية هن     

 القوية الجميلة التي على رأسها الهالل    المرأةوهي   : مصر ) ١(
والنجمة وترتدي الوشاح األخضر علم مصر وظلت حتى اآلن       

.وتناولها أكثر من رسام ولم تنسب إلى رسام معين فأصبحت موروثاً        
ظهرت شخصية      :  خالتي أم إسماعيل وخالتي أم إبراهيم      ) ٢(
 على يد الشاعر  ١٩٢٠الكاريكاتورية في عام “  خالتي أم إسماعيل”

الساخر حسين شفيق المصري في مجلتي الفكاهة والطيارة ولم تستمر         
 ١٩٢٦في عام   “ خالتي أم إبراهيم”طويالً وحلت محلها شخصية      

وقد رسمت على     . الصحفية“ دار الهالل”بمجلة الفكاهة الصادرة عن  
  هيئة امرأة دميمة وترتدي المالبس البلدية ومنديالً على رأسها وكانت    

العالقات الزوجية ـ الجيران ـ رؤية وقراءة الفنجان ـ الزار     (تنتقد 
 خاصة  المرأة وبذلك تنتقد العادات السيئة وتأخر وجهل    ) . ـ الخرافات

.في الطبقات الشعبية 
وهي شخصية بنت البلد المضحكة ذات اللسان       : سحلولأم  ) ٣(

 تنتقد عن جهل عالقاتها بجيرانها وزوجها        لهلوبةالطويل ـ مرحة   
وقد ابتكرها    . والعادات والتقاليد بطريقة تدعو للضحك لقلة معلوماتها 

 وتواصل معها الكاتب  الساخر    البعكوكة  في مجلة    “ رمزي ”الرسام 
) .  ماوس  ميكي( عبد اهللا أحمد عبد اهللا    ” والكاتب الساخر  “ حرازطه ”

. وحتى اآلن١٩٣٠وقد نالت شهرة واسعة منذ عام      
وهي   “ بنت البلد” إحدى الشخصيات النسائية الجميلة  : بنت البلد   ) ٤(

 اللف وعلى وجهها البرقع وتشم فيها رائحة البيئة     الماليةترتدي 
محمد   ”الشعبية المصرية األصيلة وقد ابتدعها الفنان الكبير الراحل     

. من جيل الرواد“ رخا”وشهرته   “  عبد المنعم رخا 
 وهي  شخصية نسائية تمثل الطبقة االرستقراطية      :رفيعة هانم    ) ٥(

“ السبع أفندي ” وصغر حجم زوجها        وضئلتميزت بضخامة الحجم   
 المتعددة  في السوق     وموضوعاته بطلة ألعماله “ رخا”واتخذها الفنان  

. السوداء وزيادة االستهالك وجميع المشاكل السياسية واالجتماعية      
     وتعد شخصيات بنت البلد ورفيعة هانم من أبرز الشخصيات      
 النسائية الخالدة في الكاريكاتير المصري حيث تناولها الفنان رخا في 

. عبقرية ال تضاهي
 المرأة  مع   “  صالح جاهين   ”تعامل الفنان الراحل   :  ليلى   ) ٦(

وقضاياها وعن تناوله قضية الحب استدعى شخصية ليلى من التراث       
وقام بنشرها في مجلة      ) قيس  وليلى( العربي والحب العذري في قصة     

.صباح الخير
 ٥                                                      تابع ص                      

Taha Houssien
Chairman of the Board 

Of Al_Maakuka Journal
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Tehefax: 202-3461475
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وتناول “ نفيسة”شخصية  “ حسن حاآم”ابتكر الفنان  :نفيسة ومرسي ) ٧(
.من آافة الجوانب االجتماعية“ مرسي  ”عالقتها بزوجها  

من أبرز الرسامين في خفة “ حجازي”يعد الفنان :  مصرية   موناليزا   ) ٨(
)  مصريةموناليزا( ولكنه لم يبتكر إال شخصية  للمرأةدمه ورشاقته في تناوله   

.ولكنه لم يوظفها في تناوله للقضايا االجتماعية أو السياسية
 باقتدار وتوظيفها في المرأة يعد من أهم من تناولوا قضايا  : ناجي كامل  ) ٩(

.آل جوانب  الحياة ورسمها في شكل انسيابي ورشيق لكنه لم يبتكر شخصية    
 في الكاريكاتير المصري من المرأة  في عجالة استعرضنا لقد      

ولم تنل تلك الشخصيات النسائية شهرة أآثر من . سحلولحتشبسوت إلى أم 
.سحلول شهرة حتشبسوت وبنت البلد ورفيعة هانم وأم   

واآدوليد  : ترجمة إلى اإلنجليزية 

7- Nefeissa & Morssy: "Nefeissa" was invented by 
the artist "Hassan Hakem" who have presented her relations 
with her husband "Morssy" from all the social sides   
8- the Egyptian Monaliza: The Artist "Hegazy" was 
the most humor artist who have deal with women in a 
humor way but he invented only one character "the 
Egyptian Monaliza" & he didn't use this character when he 
deals with the politic and social problems.
9-Nagy Kamel: The Artist "Nagy Kamel" was one of 
the most important artist who have deal with the problems 
of women in his caricatures but he didn't invented any 
characters. 
We have presented quickly the famous women in the 
Egyptian caricature from Hatshepsout to Om Sahloul.

Translated by: Walid Waked

LUIS MENDIGUREN / Spain
luismenta@hotmail.com

www.egypt-2010.com
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Greeting from FECO Egypt

Ahmed Abd Al Naiem / Egypt
aelnaeem@hotmail.com

Without Title Folk of Egypt

Bedaiwi / Egypt
bedaiwi68@hotmail.com

Ismail Diab / Egypt

DAAD /           الهيئة العلمية للتبادل العلمي
http://cairo.daad.de

http://www.fcw.cn

mailto:bedaiwi68@hotmail.com
mailto:bedaiwi68@hotmail.com
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Greeting from 
FECO 

England

  رسام آاريكاتير إنجليزي          ديفيأندي 
Andy Davey / England

andy@andydavey.demon.co.uk 

Roger Penwill / England
roger@penwill.demon.co.uk

Keith Spry / England
keith@sprycartoons.fsnet.co.uk

Prices of Announcements for 
Publish In Pharos Magazine
Full of Page is : 160 $ USD
Half of page is : 90 $ USD
Quarter of page is : 50$ USD
For Information: Fax: 202-2053898
E-Mail: effatcartoon@hotmail.com

@pbäþÈfia@‹“ä@ŠbÉc
@óï÷‹¾a@óåÈa‹ÑÜa@óÝª@À

أمريكي$ ١٦٠:  صفحة كاملة 
أمريكي $ ٩٠:  نصف صفحة  
أمريكي $ ٥٠:  ربع صفحة     

 أو    ٢٠٥٣٨٩٨/ ٢٠٢:  فاكس  :   لالستفسار 
effatcartoon@hotmail.com: بريد إليكتروني 

mailto:effatcartoon@hotmail.com
mailto:effatcartoon@hotmail.com


Issue 13 - Page 8                                                        @@@@@@†‡ÉÜaQS@@–@@@@@ózÑ–@X@@@@

@@ÞïÐì‹i

By M. Waked
Born in 1964, Nicosia. He debuted in 1976 under the influence of
the "Gir - Gir" humour magazine of Turkey. He was one of the 
four founders of the "Cypriot Turkish Cartoonsits Association", 1986. His works have 
been exhibited in more than 50 countries and they have been published in international 
cartoon albums. President of FECO Cyprus and chief editor YENI AKREP Magazine. He 
has won 54 awards in various national and international cartoon contests.

@çbåÑÜa@O@µyÛbáØbØ
واكدمحمد :  بقلم 

 بمدينة نيقوسيا بقبرص، ظهر ألول مرة في مجلة الكاريكاتير        ١٩٦٤من مواليد  
ويعتبر واحد من أربعة مؤسسين لجمعية رسامي      . “ جير ـ جير”التركية    

  ٥٠عرضت أعماله في أكثر من      . ١٩٨٦الكاريكاتير األتراك القبارصة في عام             
.  القبرصي  الفيكو دولة، وتم نشرها في األلبوم الدولي للكاريكاتير، وهو رئيس              

ـ  ورئيس مجلة عقرب القبرصية المرئية للكاريكاتير فاز               جائزة في عدة  ٥٤ ب
. مسابقات للكاريكاتير محلية ودولية       

H
us

ei
yn

C
ak

m
ak

/ C
yp

ru
s

General Supervisor:
Mohamed Effat Ismail

President FECO of EGYPT
Tel.: (202) 2058383 -Fax: (202) 2053898
effatcartoon@hotmail.com (FECO)
Address:10 Menitte El-Serege St., 

Shoubra - Garden, 11241
Cairo - Egypt

Assistants Supervisors
Taha Hussien

Tamer Youssef
Mohamed Waked

Tel./Fax: (202) 2053898
20103383750

effatcartoon@yahoo.com (Info.)
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YENI AKREP

@@ Profile

Huseiyn Cakmak


