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هون مونو
منتجات أصلية

بواسطة أميكو إواساكي
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كيفية قراءة هذه المانجا

تبدأ القراءة من رقم     وبالتسلسل إلى رقم    .
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تصميم الشخصيات:
الشخصية الرئيسية: يحي الفتاة الشخصية الرئيسية

الرجل العجوز الكثير الشكوى ”األب الروحي“ للنبالء



لغو وثرثرة

لغو وثرثرة
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هون مونو



وحركةوحركة

أي شيء وكل شيء. هنا نبيع كل 
شيء من المنتجات األصلية وحتى 

المنتجات المقلدة الرخيصة.

في هذه المدينة الخدع 
واالحتيال شئ طبيعي.

صباح الخير

صباحك ماما.

مدينة ياتا - موندا. إذا كنت تبحث عن 
شيء ضائع، فها أنت قد وجدت ضالتك.

نشاطنشاط

لغو وثرثرةلغو وثرثرة

لغو وثرثرةلغو وثرثرة

لغو وثرثرةلغو وثرثرة

لغو وثرثرةلغو وثرثرة

وحركةوحركة

نشاطنشاط

لغو وثرثرةلغو وثرثرة

دق – دق - دقدق – دق - دق

فروومفرووم
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فروومفرووم





اسمي يحيى مولع بالدراجات 
البخارية ولذلك حصلت على وظيفة 

موصل الطلبات للمنازل.

وأنا أعمل هنا بمتجر النبالء.

متجر النبالء من أكثر المتاجر شهرة 
في المدينة. وهو المتجر الوحيد الذي 

يضمن أن كافة منتجاته أصلية.
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هنا!  يحيى!تعال 

تعال 
ماذا؟!هنا! 

صحيح. هذا  نعم. 
لنا  المواجه  المتجر 
اليوم. أبوابه  يفتح 

ماذا؟!
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نحن
عارضات متجر الدخالء! { أهال! {

الكبير!اليوم االفتتاح   مرحى يا شباب، {
{ تعالوا بالداخل

تا تا
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 ونوصل منتجات {
 نحن نقدم عروضًا {{البقالة لبيوتكم

 خاصة بمناسبة
{ االفتتاح

عارضات؟

مثيرات!

{ من فضلك زرنا {

دقيقة!!!انتظر. انتظر 

الخاصة بهمواجهة المتجر 
الخاصة بهمواجهة المتجر خدمات!

بحلقة

بحلقة

وميض

وميض

دا دووم!!! دا دوم!! تا تا!

طاخ



سكون

شيء عن متجر النبالءلقد نقلوا بالحرف كل 

ال أصدق أنهم 
سرقونا بهذا الشكل.

كنت أبحث في 
كل مكان عن هذا 

الغسول للوجه.

رائع، لقد 
عثرت توًا على 

صفقة رابحة.

إنه يوم 
سعدي.

دا دووم!!!

تنهيدةتنهيدة
التفاتةالتفاتة

نظرة مختلسةنظرة مختلسة

أراك قريبًا. أراك قريبًا. 
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…

كيف يمكن أن 
يكون سعيدًا 

بابتياع منتجات 
هذا المتجر المزيف.

فتيات العرض رائعات

تتخايل الفتيات على الدارجات 
البخارية الجديدة البراقة. 

وتقدمن عروضًا 
رائعة جدًا.

…

مشغولمشغول مشغولمشغول

مشغولمشغول مشغولمشغول سكونسكون

وميضوميض

وميضوميض

رن الكعوبرن الكعوب



استدارة مفاجئة

أود إرجاع ذلك!
سوف أقاضيكم!

ما هذا المتجر الذي 
يبيع مثل هذه الوجبات 
السريعة المسمومة؟

معذرة سيدي ولكن...

ما الذي يجري هنا؟
ها هو السيد العجوز الشمط

لقد أصيبت زوجتي 
بآالم بالمعدة بعد أن 

هذه هي المرة الثالثة أكلت هذا الطعام.
التي يأتي فيها للشكوى.

يخالنا متجر الدخالء.

دعني أتعامل معه.



متجر النبالء ال يبيع أبدًا 
المنتجات المقلدة. نحن نبيع 

المنتجات األصلية دومًا.

ولذا.

اسمح لي سيدي. المنتج الذي 
اشتريته والنشرة اإلعالنية 

لم يصدرا من هنا.

لقد أتيا من متجر الدخالء. يبدوان 
متشابهين ولكنهما مختلفان كلية.

أخشى أن تكون قد أتيت 
أنا ال أصدقك!!إلى المتجر الخاطئ.

عليك الذهاب إلى متجر الدخالء 
والتحدث معهم. من فضلك اترك 
المكان قبل أن تضر بسمعة المتجر.

مزيفمزيف أصليأصلي

استدارة مفاجئةاستدارة مفاجئة

سقوطسقوط
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همس

همس

ماذا حدث؟
أنبوبة أكسجين؟!

اذهب واعثر 
على مدير 

المتجر! لم أقم بأي 
شيء خطأ.

ياللهول

ماذا؟

لم أقم بأي شيء خطأ.

سعالسعال

سعالسعال

ضربات متواليةضربات متوالية



سوف يعمل ابتداًء 
من اليوم في المخزن.

هل هذا 
صحيح؟

لقد سمعت أن المدير 
قد عنف يحيى

بعد حادثة الرجل العجوز.

يا للخسارة. لقد حصل على هذه 
الوظيفة ألنه يريد التسكع 
على الدراجة. سيجد نفسه 

محاصرًا بالمخزن.

سمعت المدير يقول 
إنه سيبقي على يحيى 
بعيدًا عن التعامل 
مع الجمهور لفترة.

أظن أنه ما من فائدة 
في مقاومة ذلك.

بعد مرور عدة أيام....

همسهمس همسهمس

همسهمس
همسهمس

همسهمس
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زفرة مؤلمة.

كل يوم أصعد الدرج ثم أهبطه هذا أمر محبط.
في هذا المخزن المظلم.

ما من أحد حتى ألتجاذب 
معه أطراف الحديث.

ال يوجد سوى هذا
الطفل العبقري 

غريب األطوار يعمل 
بنصف دوام

وامرأة في متوسط العمر 
تعمل كمساعدة و.

ورجل مسن سمعت أنه يقوم 
بعمل تدريبي لمدة أسبوع 

يحيى.مرحى يا أو أمر من هذا القبيل.

عندما تنتهي بما في يدك، 
هل لك أن تنظم محتويات 

المخزن قي الخلف؟

بالطبع.

أود الخروج لوهلة.

ها!!
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إنه الرجل ذاته 
مجددًا.

كيف يمكن أن يأتي 
آمل أال يكون قد رآنيمجددًا للتسوق هنا؟

مرحبا يا يحيى، بعد 
تنظيم المخزن، 

ضع هذه العربة وراء 
ماكينات الخروج.

ماذا! أين ذهب؟

لقد اختفى.

اختباء.اختباء.
نظرة نظرة 
خاطفةخاطفة
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خفقان

متجر بيع أجزاء الدراجات 
البخارية والكماليات

أهًال وسهًال بالشاب 
الصغير! مرحبًا!

لقد أتيت في الوقت المناسب. 
اليوم لدينا عرض خاص.

كنت بصدد المشاهدة 
من أجل التسلية فقط.

هل تسمع عن ماركة التحدي، 
مذهل! أحد أكبر مصنعي الفرامل؟

هذا رخيص 
غير جدًا!

ممكن!!

نحن نبيع الفرامل عالية الجودة 
التي يصنعونها

بسعر 4,700 دوالر فقط.

إنها صفقة.
شكرًا أيها 

الشاب الصغير!

بسمة بسمة 
متكلفةمتكلفة

بسمة بسمة 
متكلفةمتكلفة

تا تاتا تا

مدهشمدهش

عالمة قبولعالمة قبول
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انتظر، انتظر لحظة.
أنا لم أقل إني سأشتريها. ولم ال

أيها الشاب 
الصغير؟

هذا يتطلب الكثير من األموال 
وأنا ال أملك ما يكفي منها اآلن.

تبدو شابًا ذكيًا.

…

بسعر خاص جدًا.
عرضنا الخاص األخير.

هذه هي 
آخر قطعة.

احم!! لم أكن 
أنوي البقاء هنا 

سوف أعود الحقًا.على أن أركض.لفترة طويلة!!

ما كان علي البقاء 
هناك لفترة طويلة.

خفقانخفقان

اندفاع عنيف.اندفاع عنيف.

تسلل تسللتسلل تسلل

تذمرتذمر

جلبةجلبة

نظرة مختلسةنظرة مختلسة
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جلبة

جلبة

معذرة، هل 
تعمل هنا؟

ما هو مصدر 
هذا الشاي؟

بيع بالفعل؟

لحظة من فضلك ماما. سوف 
أذهب سريعًا ألتأكد من وجوده.

ما الذي يجري؟
هل شاهدت البرنامج 

التليفزيوني ليلة البارحة عن 
الفوائد الصحية للشاي األخضر؟

يتدافع الناس إلينا 
توقف عن الكالم.يريدون شراء هذا الشاي.

لو لم يكن يتسكع بالخارج لكان 
قد أدرك كل ذلك بالفعل.

جماعةجماعة
جماعةجماعة

جلبةجلبة
جلبةجلبة

جلبةجلبة

تذمرتذمر

جلبة جلبة تذمرتذمر

ماذا تقول؟ماذا تقول؟
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ال أريد أوراق الشاي. أريد 
شايًا مصنوعًا من أغصان 

وسيقان النباتات.

عفوًا! هل لديكم 
شاي عضوي؟

كنت أظن أنه بإمكاني العثور 
على هذا الشاي بمتجر النبالء.

أبحث عن شاي ”شاكوشي“ 
األخضر الذي أعلن عنه بالتلفاز.

هل هذا الشاي 
منزوع الكافيين؟

هل من أحد هنا لمساعدتنا؟

يبدو على مندوبي المبيعات 
عالمات التوتر والبلبلة 
بسبب كل هذه األسئلة.

ما الذي ينبغي 
علينا فعله؟

نرجو الهدوء جميعًا!

زمجرةزمجرة

جلبةجلبة

جلبةجلبة

جلبةجلبة

جلبةجلبة

جلبةجلبة

جلبةجلبة جلبةجلبة
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أنت، اكتب إشعارا 
عن المنتجات وضعه 
على األرفف بسرعة!

طبعًا!

وأنت، اتصل بموردي 
الشاي للتأكيد على 

الطلبات اإلضافية اآلن.
نعم 
سيدي

أثناء التدريب!السيد المسن 

أما أنت، أخبر الزبائن 
بأننا سنقبل طلبات 

بالمنتجات غير 
الموجودة بالمخازن! على 

الفور.

أنت، اذهب إلعالم 
مدير المتجر.

تمام يا 
أفندم!

شيء مذهل!!

واآلن ليعد الجميع 
إلى مكانه.

على 
الفور.

بإمكانك القيام بذلك! 
ال تنس أن تقدم الخدمة 

إلى الزبون بابتسامة.

نعم 
سيدي!

نعم 
سيدي!

عادت األمور 
إلى طبيعتها بسرعة.

انشغالانشغال

نظامنظام

سالسةسالسة
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من هذا الشاب؟

أليس من الغريب أن يقوم سيد 
مسن مثله بأعمال تدريبية؟

انتظر لحظة.
اعتقد أنني رأيته في مكان ما....

في مكان ما

أتساءل أين...

أهذا هو!



هذا هو الرجل الذي أسس 
لنموذج األعمال الجديد كامًال 

وافتتح المتاجر الجديدة 
في كافة أنحاء العالم.

مجال الشركات.إنه عمالق في 

إنه مؤسس متجر النبالء.

”األب الروحي“ للنبالء!!

بووووومبوووووم



ماذا تفعل هنا 
بحق السماء؟

صه!

أقوم ببعض األعمال 
اإلشرافية في السر.

ال تخبر أحدًا 
يا بني.

انتظر!

هل لك أن تعلمني كيف 
تفكيربرهة أصير ناجحًا مثلك؟

لو أردت ذلك فعًال.

أوًال، قارن كل هذه المنتجات المباعة في 
متجر النبالء بتلك المباعة بمتجر الدخالء.
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متاجر النبالء تبيع منتجات 
أصلية بأسعار عادية.

كل المنتجات المباعة 
بمتجر الدخالء هي 

منتجات مقلدة ورخيصة.

تبدو متطابقة تقريبًا ولكن األسعار 
مختلفة للغاية. أراهن أن الناس 

ستختار النسخة الرخيصة.

هذا ما ظننته في 
بادئ األمر.

ولكنني تعلمت أن المنتجات 
المقلدة تبدو جميلة المظهر 

من الخارج فقط.

أما من الداخل 
فهي بالية

ألو؟
مركز خدمة 
العمالء؟

أشعر وكأني وقعت 
فريسة لالحتيال.

الرقم الذي طلبته 
غير متاح.

رخيصة جدًا!رخيصة جدًا!

بوومبووم

زمجرةزمجرة
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ولكن هذا 
المنتج األصلي

مظهره جميل 
ويعمل 
بفاعلية!

وخدمة ما بعد 
البيع رائعة.

بإمكانك أن 
تتصل بنا في أي 

وقت تشاء.

لم يسبق لي أن فكرت في هذا 
األمر لكن المصنعين الحقيقيين 
يرغبون فعًال في االعتناء بزبائنهم.

أمر رائع.أمر رائع.

ممممم...
أشعر وكأنني محقق.
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مممم

هذه هي إحدى العارضات 
بمتجر الدخالء بصحبة 

دراجتها البخارية.

مرحبًاما الذي ابتاعته؟

اندفاعة عنيفةاندفاعة عنيفة
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مرحبًا، ها أنت هنا من جديد!
لقد انتظرتك أيها 

الشاب الصغير.

تبحث عن فرامل 
من طراز التحدي، 
أليس كذلك؟

إنها رائجة جدًا جدًا.
ومن الصعب جدًا العثور عليها.

اشترتها على التو 
فتاة جميلة.

اشترتها؟

اللعنة!
اشترت آخر قطعة!

ولكن يا صديقي، 
أنت محظوظ للغاية.
عندي عرض رائع لك.

ماذا؟
هل لديك 
قطعة أخرى؟

ابتسامة متكلفةابتسامة متكلفة



آخر قطعة.
هذا ما قلته لى 

في السابق. 

غريب

احم!

حسنًا.
لقد عثرت على هذه القطعة 
األخيرة بالصدفة خلف المخزن.

يا لك من محظوظ.

هل هذه فرامل 
التحدي األصلية؟

عجيب!

بالطبع!
تأتي الفرامل ومعها شهادة 

الضمان في علبة عادية!
ال ينقص أي شيء!

ولكن رقم المنتج في شهادة الضمان 
مختلف عن الرقم المطبوع على الفرامل.

األمر مريب!

ال بأس في ذلك.

هذه الشهادة تخص نسخة أخرى من 
المنتج. أتساءل كيف حدث ذلك؟

على أي حال، دعني أقدم لك 
تخفيضًا كبيرًا: 500 دوالر!
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غير معقول. 
هذه الفرامل ال شك أنها

مقلدة!

نحن صديقان حميمان.
عد في أي وقت تشاء.

محال!

آخر يوم 
تدريب لألب 
الروحي للنبالء

هل انتهيت اآلن؟

زمجرةزمجرة
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إذن هل قارنت فعًال 
بين مختلف المنتجات 

في المتجرين؟

وماذا وجدت؟

يجب أن تكون قادرًا على تمييز 
المنتج األصلي من بين هذا 
التل من المنتجات المقلدة.

هذا مستحيل
ال أظن أبدًا

تا تاتا تا

نعمنعم

أفواه فاغرةأفواه فاغرة

جبل من المنتجاتجبل من المنتجات

طراخ/طراخطراخ/طراخ
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وجدتها!

احم...احم...
ربما أمر مفيد عن ذلك.ربما أمر مفيد عن ذلك.ليس ذلك ما أردت في الواقع تعلمهليس ذلك ما أردت في الواقع تعلمه

لست بحاجة لست بحاجة 
إلى مساعدتي إلى مساعدتي 

بعد اليوم.بعد اليوم.
مع السالمةمع السالمة

…

سهل!سهل!

مدهش!مدهش!

صوت صفع البابصوت صفع الباب
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فقرة خاصة: حوار مع أحد كبار أصحاب 
المشاريع، يبعث برسالة مهمة للشباب.

الكثير من الشباب يبتاع المنتجات 
الرخيصة المقلدة بدون تفكير.

ولكن

السلع المقلدة يمكن أن تسبب األذى لكم 
ولمبتكري المنتجات األصلية أكثر مما 

يمكن أن يصل إليه الخيال.



ال يمكنكم الحصول على شهادة 
ضمان للمنتجات المقلدة.

من الخطر شراء المنتجات 
المقلدة الرخيصة ذات 

الجودة المتدنية

مصنعو المنتجات المقلدة 
أنانيون وال يحترمون حقوق 

أصحاب المشاريع المحترمين.

من يشتري هذه المنتجات يعرض نفسه 
لخطر الحوادث والمشاكل الصحية وغيرها.



األموال عن طريق خداع المستهلك.ولعلمكم التقليد هو عملية نصب لكسب 



للخطر. وقد يقوض عالمكم بأسره.يعرض حياتكم وحياة من تحبون فاستخدامكم للمنتجات المقلدة 



صباح الخير
صباحكم يا 

شباب

ماذا؟

لقد قام أحدهم 
بملء األرفف.

جميعها

لقد قام أحدهم بأعمال 
النظافة أيضًا.

هل تعلم من 
ليس عندي قام بكل ذلك؟

أدنى فكرة.

كنت أظن 
أننا أول من 

حضر هنا.

لغو وثرثرةلغو وثرثرة
ضوضاء وجلبةضوضاء وجلبة
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انظر من 
هناك

السيد العجوز الشمط 
من جديد.

يبدو وكأن يحيى 
سوف يهرب مجددًا.
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موعد 
الغذاء

أتضور جوعًا

هل تعلم

لماذا يبدو المدير 
سعيدًا للغاية؟

لماذا؟

لقد سمعت أن السيد 
العجوز الشمط قد تحول 

إلى زبون مستديم.

صحيح، لقد سمعت أننا 
تلقينا طلبًا شهريًا بتوصيل 

أنابيب أكسجين أو 
يحيى!مرحى شيء من هذا القبيل.

تعال وانضم إلينا!

مرحبًا يا شباب

مذهلسوف

لغو وثرثرةلغو وثرثرة

لغو وثرثرةلغو وثرثرة

عظيمعظيم

هاهاهاهاهاهاهاهاهاها



ماذا حدث لوجهك؟أهًال
إنه أحمر للغاية.

إنه غسول الوجه الذي اشتريته 
من متجر الدخالء. اتضح أنه مقلد.

ذهبت ألشتكي ولكنهم 
رفضوا استبداله أو إرجاعه.

يبدو وجهي اآلن مغضنًا 
تكسوه هذه البقع 

التي تثير الحكة.

علي الذهاب لزيارة 
طبيب أمراض جلدية. 

األمر محبط للغاية.

يا له من كابوس!
ويا لها من مضيعة 

للمال والوقت.

إنني أعرف ما 
سوف أتعلم كيف أحمي علي القيام به.

نفسي من االحتيال.

فكرة جيدة.

لست بحاجة إلى مهاراتك الرائعة 
في التمييز بين المنتجات األصلية 
والمقلدة ولكن علمني أمرًا سهًال

من فضلك!

سهل؟
حسن....

بومبوم

بومبوم

���� ���� �� ��� ������ ��.
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لغو وثرثرة

بوسعك مثًال

ابتياع منتج أصلي
بمتجر معروف 

وموثوق به.

ال أرغب صحيحنعم، 
بذلك

لماذا؟ماذا؟

تا تاتا تا

عجبًاعجبًا
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ال أستطيع أن أتحمل 
تكاليف المنتج 
األصلي الذي أريده

ما الفائدة من إنفاق أموالك 
على المنتجات المقلدة 
الرخيصة التي تخرب جلدك؟

من األفضل لك ابتياع منتج 
يعلم يحيى الكثير ألنه أصلي ال يضر بجلدك.

يفحص مختلف أنواع 
المنتجات كل يوم.

كنت أتمنى أن أستطيع التمييز بين 
المنتجات الجيدة والرديئة كيحيى.

لم أفهم ذلك في البداية 
ولكن عملي بالمخزن

علمني الكثير.

يا صديقي!!!يا صديقي!!!

لغو وثرثرةلغو وثرثرة

لغو وثرثرةلغو وثرثرة

لغو وثرثرةلغو وثرثرة

ومضةومضة
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على أنبوبة 
األكسجين الخاصة به.

من العجيب أنه لم يتصل 
بنا أو يزرنا للحصول

هل تتكلم عن السيد 
العجوز الشمط؟

نعم

إنه بحاجة إلى أنبوبة في األول من 
كل شهر وفقًا للطلب الخاص به.

أنت تعرفه، أليس كذلك؟ 
أكاد أجزم انه ارتكب خطًأ ما 
أو أي شيء من هذا القبيل.

تململتململتململتململ



نعم قد يكون 
األمر كذلك.

أو قد يكون قد أخطأ 
في ميعاد التسليم.

نعم. لقد اختلط على الرجل العجوز 
األمر وعجز عن التمييز بيننا وبين 

متجر الدخالء ثالث مرات.

قد يكون قد سلك دربًا 
خاطئًا في طريقه إلى هنا.

صحيح. هذا ممكن.

ربما كان يقصد ثاني 
أكسيد الكربون بدًال 

من األكسجين.

توقف من فضلك.

األمر ليس فكاهة.

لو لم يحصل على أنبوبة 
األكسجين المناسبة في الوقت 
المناسب ستكون حياته في خطر.

هاهاهاهاهاهاهاهاهاها



فرووم

ألو، هنا متجر 
الدخالء،هل من 

خدمة؟
ألو

متجر النبالء؟

النبالء؟ ال سيدي. 
هنا متجر الدخالء.

ماذا تقول؟
نبالء؟دخالء؟ في 
الشارع الرئيسي؟ نعم هذا 

هو متجرنا.

أكسجين؟
نعم بالطبع. لدينا ما تريده.

يحيى، انظر!
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أكسجين؟أنبوبة 

الرجل العجوز هو الوحيد 
الذي يستخدم هذا النوع من 
االسطوانات على حد علمي.

ال يمكن لهذه العالمة 
التجارية أن تكون أصلية!

يا للهول!

اسمح لي أيها المدير! أود أن 
أستعير الدراجة البخارية.

برووووووووومبروووووووووم

فروومفرووم



توقفي!

الطلب الذي 
ماذا؟تلقيته خاطئ!!

لقد أخطأت الشخص.عمَّ تتكلم؟

من فضلك توقفي 
للحظة ودعيني أتأكد!

………

برووووووووومبروووووووووم

برووووووووومبروووووووووم

فروووووووووفرووووووووو
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الحق بي إن استطعت 
بدراجتك البخارية المتهالكة.

اللعنة!

سوف أحاول 
أن أسلك طريقًا 

مختصرًا!

فا رووووووومفا روووووووم

فرووومفروووم
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كان يحب أن 
تكون هنا

هذا هو!
خلف الناصية!

فروووفرووو

فرامل: ايييييييييفرامل: اييييييييي

فرووومفروووم



?ها هيها هي

ثمة خطأ… ؟ثمة خطأ… ؟

وحي خياليوحي خياليهذا ربما من هذا ربما من 

فرامل: ايييييييييفرامل: اييييييييي

فرووو!فرووو!

في الفراغ!!في الفراغ!!



فعلتها!فعلتها!

الفراملالفرامل
الفرامل...الفرامل...

الفرامل ال الفرامل ال 
تعمل!!تعمل!!

فرووو!فرووو!

دوومدووم

دوومدووم

دوومدووم
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شارع مسدود!!شارع مسدود!!

ماذا #%&!!ماذا #%&!!

فرامل!!!فرامل!!!قبض المكبح!!قبض المكبح!!الالال!الالال!



طاااااااااخطاااااااااخ



كنت محقًاكنت محقًا

تكسرتكسر

تمزق طويلتمزق طويل



لقد طلبكم الرجل لقد طلبكم الرجل 
العجوز بالخطأ.العجوز بالخطأ.

إيماءة. شكرًا إيماءة. شكرًا 
جزيًال.جزيًال.

على الرحب على الرحب 
والسعة. أنا سعيد والسعة. أنا سعيد 

ألنِك سليمة.ألنِك سليمة.

واآلن على الذهاب إلحضار واآلن على الذهاب إلحضار 
األكسجين الحقيقي.األكسجين الحقيقي.

ال أصدق ما حدث.ال أصدق ما حدث.

لقد كنت على شفا لقد كنت على شفا 
الموت بسبب قطعة الموت بسبب قطعة 

فرامل مقلدة. فرامل مقلدة. 

انطالقةانطالقة



يوجد هنا مواد أصلية يوجد هنا مواد أصلية 
وأخرى مقلدة كل شيء وأخرى مقلدة كل شيء 
يوجد في هذه المدينةيوجد في هذه المدينة

مرحبًا يحي!مرحبًا يحي!

انتظر!انتظر!

مرر ذلك إلى المسؤولين مرر ذلك إلى المسؤولين 
عن الدعاية أمام المحطة عن الدعاية أمام المحطة 

قبل أن توصل الطلب.قبل أن توصل الطلب.

اتفقنااتفقنا

االحتيال والخدع في هذه االحتيال والخدع في هذه 
المدينة هي حالة عاديةالمدينة هي حالة عادية

جلبة وضوضاءجلبة وضوضاء

مرجمرجهرجهرج

جلبة وضوضاءجلبة وضوضاء

كعب عاليكعب عالي

للبيعللبيع
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ماذا؟!ماذا؟!
لقد بدأت العمل كعارضة في لقد بدأت العمل كعارضة في 
متجر النبالء ابتداًء من اليوممتجر النبالء ابتداًء من اليوم

{ وصلني للمحطة {

لقد بدأت المدينة تتغير لقد بدأت المدينة تتغير 
الشباب هم الشباب هم تدريجيا نحو األفضلتدريجيا نحو األفضل

قاطرة التغيير.قاطرة التغيير.

كل هؤالء العارضات كل هؤالء العارضات 
يتركن متجر الدخالء.يتركن متجر الدخالء.

هل األمر جاد؟هل األمر جاد؟

لقد قررن جميعًا البحث لقد قررن جميعًا البحث 
عن وظيفة حقيقية في عن وظيفة حقيقية في 

شركة يفخرن بالعمل بها.شركة يفخرن بالعمل بها.

سطوع كشاف الدراجةسطوع كشاف الدراجة

فروووومفرووووم
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النهاية



مسابقة المانجا (مكافحة المنتجات المقلدة) مسابقة المانجا (مكافحة المنتجات المقلدة) 20102010 

 
هذه القصة المصورة اليابانية هي نتاج مسابقة القصة المصورة المقامة في اليابان 
من 3 أغسطس إلى 15 أكتوبر 2010. نظم المسابقة مكتب المنظمة العالمية للملكية 
الفكرية باليابان بمشاركة وزارة الخارجية اليابانية ومكتب البراءات الياباني ودعمها 
مجموعة كادوكاوا للنشر. وتهدف المسابقة إلى اختيار فنان لتصميم هذه الرسوم 
لزيادة الوعي بمخاطر السالمة والصحة الناجمة عن المنتجات المقلدة. واضطلعت 
لجنة االختيار بالنظر في األعمال المقدمة من كافة أنحاء اليابان، وتتكون هذه اللجنة 
من خبراء في القصص المصورة اليابانية والنشر والتصميم والملكية الفكرية. وقد 
فازت السيدة ايميكو ايوازاكي بالمسابقة وفازت بعقد مع الويبو إلنتاج هذه الرسوم. 
وتستند ”هونمونو“ إلى القصة األصلية والرسوم المقدمة من السيدة ايوازاكي كما 

وردت بالمسابقة.

مصدرمصدر  الصورالصور  هوهو  العملالعمل  األصلياألصلي  للسيدةللسيدة  ايوازاكيايوازاكي ” ”هونمونوهونمونو“. “. 



كلمة المؤلفةكلمة المؤلفة

”هون مونو“ هي أول قصة مصورة من تأليفي. وقد كان تأليفها من األلف إلى الياء 
أمراً أصعب مما كنت أتصوره. وأثناء عملية التأليف، كان المهنيون العاملون معي 
في المشروع مصدر إلهام كبير لي. وقد كانت التجربة ثرية جداً. ولكن قبل أي 
شيء، أود أن أثني على مقاربة العاملين بالويبو والمحررين في تعاملهم مع عملي 
بطريقتي  القصة  على  عملت  وقد  اإلبداعية.  والعملية  العمل  تفرد  احترموا  ألنهم 
الخاصة. وأشعر باالمتنان للجميع لهذه الفرصة الرائعة والظروف التي وفروها 

لي، ما مكنني من إنجاز قصتي المصورة األولى.

وأنا أشعر بالحماس البالغ ويدفعني هذا الحماس لبذل الجهد والبناء على هذه التجربة 
وكلي أمل في تأليف المزيد من القصص المصورة وأن تلقى شعبية لدى القراء. 

شكراً جزيالً!

ايميكو ايوازاكي 

أيميكو إيوازاكي بدأت حياتها المهنية كمصممة ألعاب فيديو عندما كانت تعمل في شركة آرك سيستم 
 (Guilty Gear) لــ التوضيحية  الرسوم  من  العديد  قدمت  الوقت،  هذا  خالل  عام 1999.  في 
وتصميم الملصقات واأللعاب لــ  (X-MEN) ولكن من أفضل المعروف عن أعمالها هو العمل 
على تخطيط وإخراج ألعاب (Battle Fantasia). وفي عام 2010 اشتركت في مسابقة المانجا 

هون مونو ”HONMONO“ وفازت في إصدار هذه المانجا.
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العالمات التجارية والسلع المقلدةالعالمات التجارية والسلع المقلدة

شركة  سلع  تمييز  في  المستهلكين  تساعد  مميزة  عالمة  هي  التجارية  العالمة  إن 
ما عن سلع الشركات األخرى المنافسة. وقد تكون العالمات التجارية عبارة عن 
خطابات أو كلمات أو أرقام أو رسوم أو توليفة من كل ذلك. وبوسع الشركات أن 

تسجل عالماتها في مكتب حكومي لمنع اآلخرين من استخدامها.

وتحمي الشركات صورتها التجارية وسمعتها باستخدام العالمات التجارية. وتحد 
العالمات التجارية من الشكوك والبلبلة وتجلب النظام إلى السوق عن طريق إعالم 

المستهلك بأصل المنتجات وجودتها.

أما المنتجات المقلدة، فيتم توسيمها عمداً وعدواناً بعالمة تشبه أو حتى تطابق العالمة 
التجارية المسجلة لشركة أخرى. ويستغل منتجو المنتجات المقلدة وبائعوها الصورة 
التجارية للمنتجين الشرعيين وسمعتهم لبيع منتجات مزيفة ومتدنية الجودة وأحياناً 

خطيرة للمستهلكين. ويستخفون بحقوق الملكية الفكرية للمبدعين والمبتكرين.

تشمل السلع المقلدة كافة أنواع المنتجات بما فيها األدوية والطعام والشراب والمالبس 
وأجهزة  المحمولة  والهواتف  الشمسية  والنظارات  واألحذية  واللعب  والكماليات 
الموسيقى المحمولة ومستحضرات التجميل والعطور والمنتجات المنزلية وأجزاء 
اإلنترنت  وعلى  بالشوارع  األكشاك  في  دائماً  المقلدة  المنتجات  وتباع  السيارات. 

وأحياناً في المتاجر العادية.

تضلل المنتجات المقلدة المستهلكين وتبعث لديهم البلبلة عمداً فيما يخص هوية مصنع 
المنتج. وال تقدم أي ضمان للجودة أو خدمة ما بعد البيع. وفي أسوأ الحاالت، يمكن 
أن تتسبب المنتجات المقلدة في تهديدات خطيرة للصحة والسالمة. وقد تتعرض 

التنمية االقتصادية واالجتماعية للتهديد بفعل االتجار بهذه المنتجات المخالفة.

لالطالع على المزيد عن العالمات التجارية وغيرها من أنواع حماية الملكية الفكرية، 
www.wipo.int :زوروا موقع الويبو على العنوان التالي
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