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عماد حجاج



ظالم الكون كله ال يستطيع أن يطفئ شمعة، لكنه يستطيع ذلك إن 
تحالف مع هبة ريح.

ائب،  ال�ض من  القليل  يدفعون  الناس  أن  المشكلة  ليست 
المشكلة أن الحكومات تنفق الكث�ي .

ن هيكلرونالد ريغان محمد حسن�ي

أمجد رسمي



 ، تبكي عىل حالي أن  ي عينيك دمع فأرجوك 
يزال �ض كان ما  إن 

فقد أخذت بنصيحتك ولم أهاجر ال أي بلد آخر.
الحالمون ال يمكن ترويضهم أبداً.

أنيس منصورباولو كويلو

نارص الجعفري
ي
رسام كاريكات�ي أرد�ن



رسامو العدد:

عمر   - حجاج  -عماد  حجاج  –اسامة  رسمي  امجد   - الأردن 
العبدالت - نارص الجعفري

ي- عىلي مندالوي العراق – خض�ي الحم�ي

 – ناجي  بن  ناجي   – المغرب   - سباعنة  محمد   – ن  فلسط�ي

سوريا – يارس احمد - كوبا – انجل بوليكان

 - المقصود  - عماد عبد  نادي  احمد   – العدل  – دعاء  مرص 

تركيا - أوز غرول

دعاء العدل

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

ي
المستشار القانو�ن

رأفت المجالي

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(

رسامة كاريكات�ي مرصية

ي القاهرة كتابها "50 رسمة 
كية �ض ي الجامعة االأم�ي

تطلق الفنانة الم�ية دعاء العدل �ض
ي جذاب.

ي إطار ف�ض
وأك�ش عن المرأة"، الذي يناقش قضايا المرأة ويحللها بالكاريكات�ي �ض

قائمة  يطانية ضمن  ال�ب ذاعة  االإ الجوائز ورشحت من هيئة  دعاء حائزة عىل عدد من 
اً للعام 2016. النساء االأك�ش إلهاماً وتأث�ي



ي العادة جائعاً 
ي كل بلد جنوب، ويكون هذا الجنوب �ض

ثمة �ض
ي أي لحظة.

ومتورماً وقابالً لالنفجار �ض
. ض ي أصعب من تحرير فلسط�ي يبدو أن تحرير العقل العر�ب

محمد الماغوطمحمد طمليه



ي
رسام كاريكات�ي أرد�ن

أسامة حجاج



ي رسام كاريكات�ي مغر�ب

ناجي بن ناجي



رسامو  انشغل  ح�ت  كا  الأم�ي كرئيس  ترامب  دونالد  اسم  تردد  إن  ما 
ي 

�ض قوة  الأك�ب  رئيسا  لكونه  إضافة  فهو  بالرجل،  العالم  ي 
�ض الكاريكات�ي 

عنارص  كل  تمتلك  الكاريكات�ي  لفن  نموذجية  شخصية  يعد  العالم 
النمط  أدائه وخروجه عىل  الناجحة، إشكالية قراراته وتطرف  السخرية 
الخطاب  ي 

�ض مبتكرة  كوسيلة   " "توي�ت لمنصة  واستخدامه  الدبلوماسي 
التكوين  ي 

المبالغة �ض عنارص  أيضاً  يمتلك  بالك وهو  العام، فما  للرأي 
الجسدي والشعر تحديداً مما سيجعله مادة يومية تتناولها ريشة من 
يبحثون أصالً عن السخرية والمبالغة، ونظن أن لسان حاله لو سئل عن 

 : ي هذا لن يخرج عما قاله المتن�ب
ي َعْن َشَواِرِدَها                  َويَْسَهُر الَخْلُق َجّراَها َويْخَتِصُم

أنَاُم ِمْلَء ُجُفو�ن

ترامب ...مالأ الدنيا وشاغل رسامي الكاريكات�ي

ي البارات بعد كأس من النبيذ بدون أن يتسببوا 
مواقع التواصل تمنح حق الكالم لفيالق من الحمقى، ممن كانوا يتكلمون �ض

ر للمجتمع فيتم إسكاتهم فوراً، أما االآن فلهم الحق بالكالم مثل حائز عىل جائزة نوبل، إنه غزو البلهاء. بأي رصض

تو ايكو أم�ب



ون قد يسببون لك االألم والمعاناة، عليك فقط أن تجد من يستحق كل ذلك. ي الحقيقة كث�ي
�ض

بوب مارلي



ي
رسام كاريكات�ي عرا�ق

ي خض�ي الحم�ي



ي
رسام كاريكات�ي عرا�ق

رسام كاريكات�ي مرصي

علي مندلوي

عماد عبدالمقصود

ي قرية البعنة 
ي ولد العام 1953 �ض

ممثل ومخرج ومنتج فلسطي�ض
كانت  أعماله وأفالمه، فقد  بتمويل  يواجه صعوبة  كان  بالجليل، 
زوجته هي الممولة الأفالمه من خالل قروض أموال يأخذونها من 
الممثل  بينهم  من  أطفال   6 منها  وأنجب  ليىل  من  تزوج  البنك. 

صالح بكري.

، عرف بكتابة أشعاره باللهجة العامية  شاعر العامية الم�ي الكب�ي
الم�ية للكث�ي من االأعمال الدرامية والتلفزيونية الم�ية.

... ول تستغربوا  ي يا اصحا�ب
دانا كلي شوق 

ي سؤال 
شو�ق

سؤالي إيد
بتدق باب

وكام أيادي تدق باب... بال جواب!

محمد بكري

سيد حجاب)2017-1940(

نت واختفى الوطن”. ن�ت “ثالثون عاماً ظهر فيها الدش والمحمول واالإ

جالل عامر



ي
رسام كاريكات�ي فلسطي�ن

محمد سباعنة



ي رسام كاريكات�ي كو�ب
آنجل بوليكان



رسام كاريكات�ي تركي

أوز غرول



رسام كاريكات�ي مرصي

أحمد نادي



رسام كاريكات�ي سوري

ممتاز البحرة 
)2017 -1938(

"باسم ورباب، العم منصور النجار" وشخصيات مجلة" أسامة" جاءت مودعًة 
وافته  ح�ت  االختيارية  للعزلة   " ض للمسن�ي السعادة  "دار  اختار  الذي  لمبتكرها 

المنية، سيذكره جيل أنشد معه وتعلم الكث�ي من أبطاله.

بريشة رسام الكاريكات�ي السوري يا� أحمد


