
العدد االول من مجلة توميتو كرتون- كانون أول - 2016

 ، ي
و�ن لك�ت ي والإ

ي إضافة جديدة للمحتوى الصحفي، الور�ت
 �ن

منتج  توف�ي  ي 
�ن اليوم  منذ  ع  ن�ش "الغد"،  تقدمه  الذي 

ي هذا المحتوى. إذ تقدم "الغد" لقرائها 
إبداعي آخر يغ�ن

ومتابعيها، محليا  وعربيا وعالميا، مضمونا جديدا يتمثل 
بمجلة متخصصة بفن الكاريكات�ي تحمل اسم "توميتو".

لماذا "توميتو"؟

الضخمة،  عالمية  الإ ماكينته  بكل   ، ي العر�ب الوطن  لأن 
الحيوي،  القطاع  هذا  ي 

�ن تنفق  ي 
ال�ت الدولرات  ومليارات 

بحيث  الفن،  بهذا  متخصصا  منتجا  لالأسف،  يُقدم،  ل 
فن  ثقافة  بن�ش  يُع�ن  وع  م�ش أو  مجلة  من  عالمنا  يخلو 

. الكاريكات�ي

ي ل ينفصل عن كونه فناً من فنون  الكاريكات�ي الرسم 
الالذع  النقد  عىل  قائماً  المعرفة؛  ون�ش  الصحافة 
وجدان  إىل  تصل  ي 

ال�ت الرسم  بلغة  آن،  ي 
�ن الساخر 

ي عقله، محدثة أثرا قد ل تقدر أقوى 
القارئ وتستقر �ن

المقالت عىل تركه.

ي 
�ن ي 

تأ�ت لأنها  نظرنا،  "توميتو" من وجهة  أهمية  وتتعاظم 
الأحداث، ولتكون هذه  تتكاثر فيها  حقبة زمنية معقدة، 
ها  يع�ب لمرحلة سياسية حساسة  تأريخاً  الجديدة  المجلة 

. ي الوطن العر�ب

أردنياً  لتسعة ع�ش رساماً  اليوم تضم رسومات  "توميتو" 
والخطط  وتركيا.  المتحدة  الوليات  من  ن  ورسام�ي وعربياً، 
تتسع لتشمل الجميع. كما أنها تفتح الباب عريضا لمواهب 

ا ينقل  ات شابة تهوى هذا الفن، بحيث تجد لها من�ب وخ�ب
تجربتها.

وعا جديدا، تدرك أنه أك�ش قربا لقلوب  "الغد" تحمل م�ش
والرسم،  الصورة  عىل  تعتمد  برصية  لغته  كون  الناس، 
من  عريض  جمهور  إىل  للوصول  فاعلة  أداة  يجعله  وبما 
قادرة  الرسم  لغة  أن  ذلك  الجتماعية.  ائح  ال�ش مختلف 
 . ي

الغ�ن قبل  والفق�ي  المثقف،  قبل  الأمي  مخاطبة  عىل 
فهذه اللغة والسالسة ل تحتاجان إل إىل أقل القليل من 

يصال رسالتها وإحداث الأثر. الكالم لإ

الجديد.  "الغد"  مولود  عىل  ن  القائم�ي للزمالء  بالتوفيق 
ي 

�ن يسهم  منتجا  للصحيفة  "توميتو"  تضيف  أن  وأملنا 
ي "حق المعرفة والتنوير".

تحقيق رسالتها المتمثلة �ن

جمانة غنيمات

الرسم أك�ش إلهاما من الكتب

ديفيد رو



الحاسمة  اللحظة  ي 
و�ف وتنام،  تنام  االأوطان  كل  إلهي,  “يا 

ي اللحظة 
ي فيستيقظ ويستيقظ، و�ف تستيقظ،اال الوطن العر�ب

الحاسمة ينام !” 

 .. فاسد  قمح  شحنة  ضبطوا  إنهم  يقولون  عندما  أضحك 
بالذمة القمح هو الىل فاسد؟.

محمد الماغوطجالل عامر

كا؟ كيف استقبل فنانو الكاريكات�ي العرب فوز ترامب برئاسة أم�ي

ف النشاش  أ�ش

فوز  عقب  ي  العر�ب العالم  عاشها  ي 
ال�ت الصدمة  حالة  انعكست 

المتحدة  الوليات  برئاسة  ترامب  دونالد  الشعبوي  الجمهوري 
ي الصحف العربية.

ي الكاريكات�ي �ن
كية، عىل رسومات فنا�ن الأم�ي

ي الصحف العربية باليوم التاىلي 
وجاءت أغلب رسومات الكاريكات�ي �ن

والمواقف  الترصيحات  إثر  تشاؤميا،  طابعا  تحمل  النتائج  عالن  لإ
عالن ترشحه  ي أطلقها ترامب منذ اليوم الأول لإ

ة للجدل ال�ت المث�ي
ي الحزب الجمهوري، خصوصا فيما يتعلق بالأقليات والمهاجرين.

�ن

كما عكس الجزء الآخر منها، حالت الالمبالة بالنتائج نظرا لعدم 
تجاه  كية  الأم�ي السياسات  واقع  عىل  نظرهم  وجهة  من  ها  تأث�ي

المنطقة العربية. 

ي جريدة "الغد" الأردنية؛ جسد رسام الكاريكات�ي نارص الجعفري 
 �ن

إىل كندا،  الهجرة  بإنسان يطلب  نيويورك  ي 
�ن الشه�ي  الحرية  تمثال 

بينما تعلو  النافذة،  وسط ذهول واضح من الموظف الظاهر من 

ة. سماء المدينة قصة شعر ترامب الشه�ي

بأنهم  ن  كي�ي أم�ي ن  وفنان�ي مشاه�ي  لترصيحات  عكس  ي 
�ن وذلك 

بوابة  تعطل  جانب  إىل  ترامب،  فوز  حال  ي 
�ن كندا  إىل  سيهاجرون 

. ونية إىل كندا عقب إعالن النتائج بوقت قص�ي لك�ت الهجرة الإ
ي صحفية 

ي السياق ذاته، رسام الكاريكات�ي عماد حجاج �ن
 كما سار �ن

ي الجديد" القطرية؛ إذ جسد تمثال الحرية ملقى عىل رأس  "العر�ب
الدموع من  بينما تتساقط  الذهبية،  ترامب عىل شكل قصة شعره 

عينيه.

بصحيفة  رسمة  ي 
�ن فصّور  عرفة،  يف  �ش الكاريكات�ي  رسام  أما   

مكانه  من  هاربا  ي 
يم�ش وهو  الحرية  تمثال  ماراتية،  الإ "التحاد" 

ويحمل شعلته بيده.

ق  ي صحيفة "ال�ش
ي المقابل، جسد رسام الكاريكات�ي أمجد رسمي �ن

و�ن
ي  ي يعيشها العالم العر�ب

ة ال�ت الأوسط" اللندنية، حالة اليأس والح�ي
بائس عىل ثالث مراحل، يضع  برجل  كية،  الأم�ي السياسات  ي ظل 

�ن
ي انتظار كلينتون، قبل أن يضع 

ي عهد أوباما ويبدلها �ن
يده عىل خده �ن

كلتا يديه بعد فوز ترامب من دون أن يحرك ساكنا.

ي صحيفة 
 الحال ذاته تقريبا، جسده رسام الكاريكات�ي موفق قات �ن

ي النوم 
ي وهو يغط �ن "العرب اللندنية"، الذي رسم المواطن العر�ب

كية عىل شاشة التلفاز  بينما تعرض نتائج النتخابات الرئاسية الأم�ي
أمامه.

ي صحيفة "العرب اللندنية" أيضا، ذهب رسام الكاريكات�ي يا� 
 و�ن

ي 
�ن للتتابع  بسباق  كية  الأم�ي الرئاسة  شبه  إذ  آخر؛  اتجاه  ي 

�ن أحمد 
كة  ال�ب نهاية  إىل  أوباما  باراك  الحاىلي  الرئيس  فيها  يصل  السباحة، 
ن أيضا. كة مغمض العين�ي ، بينما يقفز ترامب إىل ال�ب ن مغمض العين�ي

تناول  الذي  ي رسمه 
�ن إيجابيا  ي  الزع�ب الكاريكات�ي عامر   ويبدو رسام 

حيث  ماراتية؛  الإ "البيان"  صحيفة  ي 
�ن كية  الأم�ي النتخابات  نتائج 

والثالث،  ي 
الثا�ن بالمكزين  التتويج  ي منصة 

�ن الرئاسة  جسد مرشحي 
بينما كانت الفائزة هي الديمقراطية.



الرسم"  تستطيع  ال  "انك  يقول  بداخلك  صوتا  سمعت  اذا 
ي ارسم !! سيصمت ذلك الصوت بداخلك للأبد

فهذا يع�ف
ستقابلهم  الأنك  للصعود  طريقك  ي 

�ف الناس  مع  لطيفا  كن 
ي طريقك للهبوط.

مجددا �ف

فان غوخويلسون مزنر



رسامو العدد:

الأردن - امجد رسمي - حسان منارصة - اسامة حجاج - جلل 

 - الجعفري  - نارص  العبدالت  - عمر  - عماد حجاج  الرفاعي 

السعودية - عبد الله جابر - أمريكا - ديفيد رو - 

ي - عىلي مندالوي تركيا - اووز غرول - العراق - خض�ي الحم�ي

ادي - سوريا - يارس احمد -  المغرب - خالد ال�ش

ن - خليل ابو عرفة - محمد سباعنة -  فلسط�ي

لبنان - مايا فداوي - مرص - عماد عبد المقصود - دعاء العدل 

- فوزي مرسي - مصطفى سالم 

محمد الرنتي�ي

عماد عبدالمقصود

ليس أجمل من أن يمر علينا كعرب ما نشعر 

كان  ولو  يوحدنا،  يسعدنا،  يجمعنا،  بأنه 

ذلك أمرا جانبيا وعابرا. 

وز عندما احتفل  ي عيد ميالد ف�ي
حدث هذا �ن

الكل  فبدا  والحياة،  والحب  بالفن  الناس 

ي 
الثا�ن ين  ت�ش من  ين  والع�ش الحادي  ي 

�ن

القتل  أخبار  من  يهربون  كأنهم   ،) )نوفم�ب

تمالأ  ي 
ال�ت والدماء  والستبداد  يد  والت�ش

يردد  أمنا  أك�ش  مساحة  إىل   ، ي العر�ب واقعنا 

ي أمل". 
الجميع فيها "إيه �ن

بعيد  وز  ف�ي تسيدت  ونية،  لك�ت الإ باللهجة 

ي 
�ن المشهد   ، ن والثمان�ي الحادي  ميالدها 

اختالفها  عىل  الجتماعي  التواصل  مواقع 

أو  ة  صغ�ي المواقع  تلك  ناشطو  ك  ي�ت ولم 

ذكروها  إل  الفنية  تها  بمس�ي تتعلق  ة  كب�ي

يحبون.  ي 
ال�ت ي 

الأغا�ن سيما  ل  واستذكروها، 

وز  ف�ي محبة  عىل  خوف  ل  أن  ذلك  ي 
يع�ن

ومكانتها. هي ليست ُملك جيل بعينه. عابرة 

ي 
تغ�ن وهي  لرقتها  يا  لالأوطان.  كما  لالأجيال 

ترفض  ظلت  عندما  لصالبتها  ويا  لالأوطان، 

ي للحكام. 
غراءات والضغوطات كي تغ�ن كل الإ

حرصت  والسياسة  الساسة  سموم  أن  ح�ت 

أن تكون بعيدة عنها بعكس ما فعل ويفعل 

ن  تارك�ي والمال  للسطة  انحازوا  ممن  آخرون 

مهب  ي 
�ن لفنهم  امهم  واح�ت الناس  حب 

الريح. 

جميل  هو  بما  حافلة  فنية  ة  ومس�ي ة  س�ي

الحالت  من  حالة  وز  ف�ي من  جعلت  وراق، 

ي يُجمع عليها العرب. 
القليلة ال�ت

وتذهب  صباحاتنا  شمس  بصوتها  تغزل 

ونحن  منشود  استقرار  حالة  إىل  بالأمزجة 

نردد معها ما تقول، تماما مثل عشاق نّسم 

عليهم الهوا. 

m82rantisi@gmail.com

وز العابرة لالأوطان والأجيال ف�ي

كة "الرسم الساخر" تطبع وتوزع  مجلة شهرية تصدر عن �ش
 - والن�ش   للصحافة  المتحدة  الأردنية  كة  ال�ش ع�ب  عمان  ي 

�ن
صحيفة الغد.

النا�ش 
ونية كة الرسم الساخر للمواقع االلك�ت رسش

مدير التحرير
نارص الجعفري

المدير العام
معاذ فريحات

التصميم الجرافيكي
يزن عليمات

دارة:  الإ
+962-79 -0000160
+962 - 6 -5544000

التسويق:
+962-79-0000160
+962- 6 -5544000

التوزيع:
وكالة التوزيع االأردنية

E-mail: info@tomatocartoon.com
www.tomatocartoon.com
Facebook: Tomatocartoon
Twitter: Tomatocartoon

رقم االيداع لدى 
دائرة المكتبة الوطنية )د/٢٠١٦/٥٤٥١(

رسام كاريكات�ي مرصي



أبيه  اّلذي ي�ق من بيت  باع بلده وخان وطنه مثل  اّلذي 
ليطعم الّصوص فل أبوه يسامحه وال الصوص يكافؤه

أ مضحك.. كاالأطرش الذي  مراقبة االألم من وراء الزجاج ش�ي
يسمع موسيقى.

نارص الجعفري

ي جيفارا
محمد الماغوطت�ش

ي
رسام كاريكات�ي أرد�ن



بات وبعض االإحباطات، وتشعر بالحزن  ي عندما يتّم اختبارك بحق، وعندما تتعرّض لبعض ال�ف
ي العظمة عندما تس�ي االأمور معك عىل خ�ي ما يرام، ولكّنها تأ�ت

ال تأ�ت
ي أسفل الوديان!

ي قمم الجبال مالم تكن �ف
واالألم؛ الأنّك ال يمكن أبداً أن تشعر بروعة وجودك �ف

ريتشارد نيكسون

عماد حجاج

ي
رسام كاريكات�ي أرد�ن



ي
رسام كاريكات�ي أرد�ن

أسامة حجاج



ي
رسام كاريكات�ي عرا�ت

ي خض�ي الحم�ي



ي
رسام كاريكات�ي فلسطي�ن

محمد سباعنة



ي
رسام كاريكات�ي عرا�ت

عىلي مندلوي

أحد   .1945 العام  القدس  ي 
�ن ولد   ، ي

أرد�ن معماري 
رواد  أبرز  وأحد  المعارصة  العربية  العمارة  أعالم 
بما  عربيا وعالميا  المعارص  ي  العر�ب المعماري  الفكر 
أسسه من خالل مدرسته الفكرية، وهو ابن الفنان 

جمال بدران. 

أواخر  منذ  الأردن   - عّمان  إىل  عودته  ومنذ  دأب 
مسألة  لطرح  كإطار  اث  ال�ت ي 

تب�ن عىل  السبعينيات 
الهوية والتجديد، وعكست طروحاته الفكرية من خالل 
مشاريعه المختلفة سعيا حثيثا لطرق إشكالية الأصالة 
سالمية.  الإ العربية  العمارة  إطار  ضمن  والمعارصة 
منها  العربية،  البلدان  ي 

�ن ة  منت�ش المعمارية  أعماله 
وسورية  وقطر  السعودية  العربية  والمملكة  الأردن 
ولبنان. حصل عىل الكث�ي من الجوائز منها جائزة الآغا 
سالمية. وهو الآن رئيس هيئة مديري  خان للعمارة الإ

ي تتخذ من عّمان مقرا لها.
دار العمران ال�ت

هي:  أضالعه  مثلث  عىل  بدران  تصاميم  تقوم 
تاريخ  يدرس  فهو  المستقبل.   – الحارصن   – ي 

الما�ن
يصل  لكي  المستقبىلي  تطوره  إىل  ويرنو  الموقع 
إىل  متجهاً  ي 

الما�ن تراكمات  من  يع�ب   . الحارصن إىل 
المستقبل ليصل بأعماله إىل الآن.

يدع الجوانب الجتماعية والثقافية والبيئية تنساب 
الواحدة  الأ�ة  ي 

مبا�ن عىل  هذا  وينطبق  أعماله.  ي 
�ن

الكاملة  كما عىل الأحياء  )مب�ن حنظل، عمان( تماماً 
المكان  شاعرية  أن  ويبدو  الأردن(.  فوهايس،  )حي 
كل  ي 

�ن ة  حارصن رأسه  مسقط  بها  يتسم  ي 
ال�ت الأول، 

أعماله.

البناء التجميعي للمكعبات، وتدريجها وتداخلها هي 
ة مثالً  ي الكب�ي

ّدد دائماً، لتضفي عىل المبا�ن أشكال ت�ت
ي محيطها لتتكامل معه 

نوعاً من التواضع، وتدخلها �ن

، بغداد(. )الجامع الكب�ي

تسهله  ي 
المبا�ن أو  الفراغات  ن  ب�ي البرصي  التصال 

الأسطح  للنظر.  ومحاور  والممرات  الفتحات 
عامة  مساحات  تخلق  الشوارع  وانسياب  والأدراج 
ي 

�ن للمؤانسة  بذلك  لتدعو  لاللتقاء،  عامة  وشبه 
انعكاسها  تجد  ودورها  للطبيعة  حساسيته  المكان. 
من  التصاميم  تستفيد  بوضوح؛ حيث  تصاميمه  ي 

�ن
للسكن  ن محيطاً صحياً  حركة الشمس والرياح لتؤمِّ

وت(. والساكن )مباٍن سكنية وادي بو جميل، ب�ي

التقاليد  ن  ب�ي وموازنته  جمعه  ي 
�ن بدران  بداهة 

فناناً  منه  وتجعل  فريدة،  أعماله  تجعل  والحداثة 
أصيالً ومعمارياً عربياً معارصاً وبارعاً، يضفي حيويًة 
ي يصممها ويعيد كتابة حكاياتها من 

عىل الأماكن ال�ت
جديد.

راسم بدران



رسام كاريكات�ي تركي

أووز غرول 



ي
رسام كاريكات�ي أرد�ن

أمجد رسمي





ي رسام كاريكات�ي مغر�ب

ادي خالد ال�ش

عبدالمجيد عرص المجاىلي

ثانية جامعة( ضبط  )سنة  بأن حفيدها  تفيد  معلومة  الأمي  نقلت 
تشبه  ابتسامة  وجهه  وعىل  الهاتف  ع�ب  )دردشة(  حالة  ي 

�ف متلبساً 
ابتسامة العاشق !

أمي سألته : إنت صحيح تحب ؟

ي رد : ال والله يا تيتة بحكي مع صاح�ب

ي
أمي : والله لو أدري إنك تحب غ�ي أحرم عليك تفوت باب بي�ت

سألتها : طيب شو المشكلة.. مش رحمة ابوي أخذك عن حب ؟!

ردت : وانت حاسب حبنا )بك� الحاء( مثل حبكم؟ احنا حبنا 
ي مسجات وال ويستب ! طاهر عفيف ما �ب

...
والله يا ست الكل "الويستب" لوث حياتنا كلها مو بس الحب، 

! )Skype( ي عن الحب من أول
بعدين كيف لو تعر�ف



رسام كاريكات�ي سعودي

عبدالله جابر



ي
رسام كاريكات�ي فلسطي�ن

خليل أبو عرفة



رسامة كاريكات�ي لبنانية

مايا فداوي



رسام كاريكات�ي مرصي

مصطفى سالم



رسام كاريكات�ي مرصي
فوزي مرسي

ناجي العىلي

القضية واضحة وال  أتملق أحدا،  أغالط روحي وال  للفقراء، وأنا ال  ، منحاز  ي
أنا شخصيا منحاز لطبق�ت

تتحمل االإجتهاد .. الفقراء هم الذين يموتون، وهم الذين يسجنون.



رسامة كاريكات�ي مرصية
دعاء العدل



رسام كاريكات�ي مرصي
حسان منارصة



رسام كاريكات�ي سوري
يا� أحمد



ي
ي أرد�ن

مصور فوتوغرا�ن
محمد أبو غوش



ي االأردن وأول 
، وهو أحد مؤسسي رابطة رسامي الكاريكات�ي �ف ي فن الكاريكات�ي

. يعد من أبرز الرواد �ف ي
 فنان تشكيىلي ورسام كاريكات�ي أرد�ف

ي العام 2012 عن 66 عاما.
ي الرفاعي �ف

رئيس لها، وتو�ف


