
٣٣حوار صحفي مع كيندل حوار صحفي مع كيندل 

 مرحبا كيندل، أخي��را تمكنن��ا م��ن ني��ل الفرص��ةمجري المقابلة: 
لجراء هذه المقابلة. 

  المعذرة .. فأنا منشغل بعض الشيء، فهن��اك الك��ثير م��نكيندل:
 الكت��ب وال��دوريات ال��تي تب��اع ف��ي متجرن��ا يومي��ا، وعلين��ا متابع��ة
 طلبات الشراء، بالضافة إلى طلبات نشر الكتب الجديدة م��ن قب��ل
 مؤلفيها باستمرار، ول تنسE أنه للت��و ق��د ب��دأ ش��حني إل��ى المش��ترين

بالحجز المسبق في اليام السابقة.

  

 حس��نا ل ب��أس، م��ا رأي��ك أن تح��دثنا ع��ن آخ��رمج��ري المقابل��ة: 
مزاياك وتطوراتك ؟ 

 ف��ي الواق��ع بع��د نج��اح الجي��ل الول والث��اني قررن��ا ط��رحكين��دل: 
 الجيل الجديد والذي يحوي تطورات كبيرة، منها مي��زة التص��ال ب�

WiFi 3 عوضا عن ش��بكةGال��تي ل تغط��ي ك��ل ال��دول ويعتبره��ا  
البعض بطيئة، كما إنها ...

  

 لكن أل تتفق معي أنه��ا مي��زة مقل��دة م��ن: (مقاطعا)مجري المقابلة 
  م��ن ش��ركة ب��ارنرز أن��د نوب��لNookمنافسك القارئ اللك��تروني 

المنافسة لمازون ؟

  صراحة لم أتوقع أن تنحو هذا المسلك في الحوار، انظركيندل:



 قد تسمينا مقل��دين لكن��ي أعت��بر نفس��ي مواكب��ا لتقني��ات العص��ر
 الح���الي، كم���ا إن ه���ذا أول ك���ان بن���اءj عل���ى رغب���ة ك���ثير م���ن
 المستخدمين وتلبية لمط��البهم ف��ي الدرج��ة الول��ى، وف��ي الدرج��ة
 الثانية توفر على الشركة تكلف��ة التص��ال العالمي��ة الممنوح��ة

مجانا.

  

 لكنه��ا ل��م تك��ن مجان��ا فعلي��ا ف��ي ي��وم م��ن الي��اممجري المقابلة: 
 ف��أنتم تقبض��ون ثمنه��ا م��ن المس��تخدم س��لفا، فقيم��ة الجه��از ال��ذي

 ) يزي��د بخمس��ين دولرا، كم��ا3G و WiFiيحوي دع��م التص��الين (
 إنك��م مس��تفيدون أول وأخي��را م��ن ش��راء المس��تخدمين ع��بر ه��ذه

الشبكة من متجركم.

نعم صحيح إلى حد ما.كيندل: 

  

حسنا .. ماذا عن المزايا الخرى ؟مجري المقابلة: 

 ه��ذا م��ا كن��ت عل��ى وش��ك السترس��ال ف��ي ذك��ره قب��لكين��دل: 
 مقاطعتك إياي، في الحقيقة الصدار الح��الي من��ي يح��وي العدي��د

من المزايا الجديدة:

 أول: البطارية صارت تدوم لمدة شهر كامل (م��ع تعطي��ل الش��بكة
اللسلكية)، وهي الميزة التي لن تجدها في أي جهاز آخر منافس.

  

 نع��م ه��ذا م��ا تزعم��ونه لك��ن يص��عب إثب��ات ذل��كمجري المقابلة: 
 فعلي��ا، ف��أغلب المس�تخدمين يص��لون الجه��از بالحاس�وب بي��ن الفين��ة



 والخرى مم��ا يجع��ل الجه��از يش��حن نفس��ه أثن��اء ذل��ك، الله��م ح��تى
 نسمح من سافر إلى الص��حاري أو الج��زر المقف��رة ال��تي ل يوج��د فيه��ا
كهرباء لمدة تصل إلى ثلث أسابيع على القل أو شهر كما تزعم.

 ل تعلي���ق ل���دي، واس���مح ل���ي ب���ذكر بقي���ة: (منزعج���ا)كين���دل 
الميزات.

  

عذرuا .. تفضل. مجري المقابلة: 

 )٢ثانيا: حجم الجهاز أصغر من الصدار السابق (كيندل كيندل: 
 بوصات.٦%، مع نفس حجم شاشة العرض وهي ٢١بنسبة 

 %، حي��ث يبل��غ وزن��ه الن١٧ثالثا: وزن الجهاز أيضا صار أخف بنس��بة 
 )، أي قراب����ة رب����عWiFi+3G ج����رام (لص����دار ٢٤٧ ج����رام، أو ٢٤١

كيلوجرام فحسب.

  

هذا حقا رائع.مجري المقابلة: 

 ....رابعا � وهو الهم �: زيادة نسبة التباين لشاش��ة الع��رضكيندل: 
% أكثر من أي إصدار سابق أو أي قارئ إلكتروني آخر.٥٠بنسبة 

  

 جمي��ل، هن��اك ص��ور ش��اهدتها ف��ي بع��ض المواق��عمج��ري المقابل��ة: 
 تثب���ت ذل���ك، لكن���ي أتحف���ظ عل���ى موافقت���ك عل���ى الرق���م ف���ي

النسبة.

 ....التجربة خير برهان، قارن بنيني وبين غيري وس��ترى،كيندل: 



ول دEر� القائل:

 وتعلم أنني نعم الصديق�      . . .     ستذكرني إذا جربتE غيري 

  

  ..... حسنا .. سنرى.: (ضاحكا)مجري المقابلة 

 نعم، ستبدي ل��ك الي��ام .. ننتق��ل إل��ى المي��زة الخامس��ة:كيندل: 
 وه��ي جع��ل الن��ص أك��ثر وض��وحا، ووأك��ثر قتام��ة ودكان��ة م��ن

السابق. 

..نعم. مجري المقابلة: 

 ....سادس��ا: مض��اعفة المس��احة التخزيني��ة ع��ن الص��داركين��دل: 
  جيجاب��ايت٣ جيجاب��ايت منه��ا م��ا يرب��و ع��ن ٤الس��ابق لتص��ل إل��ى 

لملفات المستخدم والباقي للنظام.

  

 Kindleأي إنه��ا ص��ارت مث��ل كين��دل دي إك��س (مج��ري المقابل��ة: 
DX؟ (

 ....نع���م، لك���ن كلمن���ا الن لي���س عن���ه، يمكن���ككين���دل: 
النفراد بإجراء حوار معه لحقا.

  

أجل � إن شاء ال � هذا ما أرجوه. مجري المقابلة: 

%.٢٠سابعا: زيادة سرعة تقليب الصفحات بنسبة كيندل: 

  



هذا ما كان يشكو منه البعض سابقا.مجري المقابلة: 

 ل��ذا نأم��ل أن تزي��د نس��بة الس��رعة لحق��ا ف��ي تح��ديثاتكين��دل: 
لحقة للنظام.

  

نرجو ذلك.مجري المقابلة: 

 ، وإض����افةPDFثامن����ا: تحس����ين دع����م وع����رض ملف����ات كين����دل: 
 إمكانية التعليم على النص، وإض��افة الملحظ��ات عل��ى المقط��ع أو
 الصفحة، وإمكانية عرض معاني الكلمات من الق��اموس كم��ا ه��و

الحال مع الصيغ النصية الخرى المدعومة.

  

جميل، هذه ميزات كانت مطلوبة حقا.مجري المقابلة: 

 WebKitتاس��عا: متص��فح الن��ترنت مبن��ي عل��ى المح��رك كين��دل: 
 السريع والذي تعتم��ده ع��دة متص��فحات ش��هيرة مث��ل جوج��ل ك��روم

وسفاري.

  

 وه��ذه المي��زات كله��ا تنف��رد به��ا ع��ن كين��دل ديمجري المقابلة: 
إكس ؟

 نعم .. يمك��ن أن تق��ول أن الم��ر ك��ذلك، الله��م إل ف��يكيندل: 
 %٥٠بعض��ها مث��ل الشاش��ة الجدي��دة ال��تي فيه��ا زي��ادة نس��بة التب��اين 

 Kindleفه��ذه موج��ودة أيض��ا م��ع كين��دل دي إك��س الكرب��وني أو 
DX  Graphiteخلف��ا لكين��دل دي إك��ي البي��ض، وه��و أرخ��ص ، 



بعشرين دولرا بالمناسبة. وأرجو أل نتطرق لذكره مرة أخرى.

  

هل من مزيد ؟مجري المقابلة: 

 نعم .. عاشرا: الرشاد الصوتي للقوائم والخيارات، القراءةكيندل: 
 الص���وتية ف���ي الص���دارات الس���ابقة ك���انت مخصوص���ة ب���الكتب

فحسب.

  

 م����اذا ع����ن اللق����ط الص����وتي أو الم����ايكروفونمج����ري المقابل����ة: 
المدمج ؟

 ه���ي إض���افة جدي���دة أيض���ا أنف���رد به���ا، لكنه���ا مي���زةكين���دل: 
مستقبلية، وأعتذر عن التصريح عنها الن !

  

 ه��ذا يعن��ي أن هن��اك تح��ديثات مس��تقبلية عل��ىمج��ري المقابل��ة: 
نظام الجهاز قد تتضمن مزايا غير موجودة حاليا ؟

نعم، وهكذا كنا نفعل مع الصدارات السابقة لي.كيندل: 

  

 ه��ذا كل��ه ك��ان مس��ردا له��م المي��زات الجدي��دةمج��ري المقابل��ة: 
فحسب أليس كذلك ؟

نعم والمزايا السابقة ما تزال موجودة بالتأكيد.كيندل: 

  

 هل ع��ددت لن��ا ش��يئا منه��ا ليعرفه��ا م��ن ل��م يك��نمج��ري المقابل��ة: 



يقتني الجهاز من قبل ؟

.. حسنا هي كثيرة، لذا سأذكر بعضها باختصار:كيندل: 

شاشة لؤلؤية (رمادية) مريحة ل تجهد النظر.•
 الشاش��ة ل تعك��س الض��وء ف��ي وج��ه المس��تخدم مث��ل شاش��ات•

LCD .
إمكانية القراءة تحت أشعة الشمس.•
 تقني��ة الح��بر اللك��تروني ال��تي ل تس��تهلك طاق��ة إل عن��د•

تقليب الصفحات.
 خاصية الستدارة لت��دوير الص��فحة الكت��اب ف��ي أي جه��ة، أو•

للقراءة العرضية أو الطولية. 
 - PDF - AZW - TXT - MOBIدعم صيغ الكتب التالية: •

PRC - TPZ.
.JPG - GIF - PNG وصيغ الصور MP3دعم ملفات •
 إمكانية قراءة ملفات الكت��ب الص��وتية ف��ي الواجه��ة، أو ف��ي•

الخلفية.
صوت عال ونقي للمجهار الصوتي المدمج. •
القراءة الصوتية للنصوص النكليزية.•
تصفح النترنت والبريد اللكتروني من أي مكان.•
.Twitter و Facebookالتكامل مع •
 مكتبة كبيرة من الكتب مجانية، وإمكانية تنزيل نم��اذج•

من الكتب التجارية مجانا.
 أو وصلة كهرباء.USBالشحن عن طريق •
ل توجد سخونة كحال أجهزة الحاسوب المحمولة.•



 

خصائص رائعة بحق.مجري المقابلة: 

 هذا ما أذكره منها فحسب في هذه العجال��ة، وإل فتوج��دكيندل: 
ميزات أكثر.

  

 لدي سؤال قد يطرحه الكثيرون: هل أن��ت من��افسمجري المقابلة: 
) ؟Apple) من شركة أبل (iPadلجهاز آيباد (

 ل أعتبر نفسي كذلك، وتضايقني تلك المقارنة، فأن��اكيندل: 
 مجرد قارئ إلكتروني فحسب أما الذي أشرت إليه فهو جهاز حاسوب
 لوحي يحوي مزايا كثيرة صمم أساسا من أجل ال��ترفيه والن��ترنت،
 بينما أنا لي وظيف��ة مح��ددة وه��ي الق��راءة م�ع الراح��ة ولط��ول م��دة
 دون ش��حن، فمثله��م كمث��ل م��ن يق��ارن ه��اتف ج��وال بس��اعة ي��د، أو
 كم��ن يق��ارن بي��ن لوح��ة المفاتي��ح والف��أرة، أو الس��يارة بالدراج��ة

وهكذا.

  

 لك���ن إذا قارن���اه م���ن ناحي���ة وظيف���ة الق���راءةمج���ري المقابل���ة: 
اللكترونية منه فحسب ؟

 ....حسنا، هنا لك أن تحكم، بطاريتي ق��د تص��ل م��دتهاكيندل: 
 ساعات.١٠إلى شهر وبطاريته لتتجاوز 

 وشاشتي مخصص��ة لراح��ة العي��ن، وشاش��ته مجه��دة للعي��ن وتعك��س
 الض��وء ف��ي وج��ه الق��ارئ، وك��ل م��ن جرب��ه س��يعرف أن��ه ل يص��لح

للقراءة للوقات الطويلة.



  ج��رام لخ��ي٥٣٥ ج��رام، و ٢٤٧ و ٢٤١أم��ا ال��وزن ف��وزني ي��تراوح بي��ن 
.DXالكبير 

 جرام.٧٣٠ و ٦٨٠أما آيباد فوزنه ما بين 

 ) حي��ث يمك��نAppleوبالمناسبة .. شركتنا تدعم منتجات أب��ل (
 Kindle أو Kindle for iPhone أو Kindle for iPadتنص�يب برنام�ج 

for Macلشراء الكتب أو قراءتها على كل جه��از، ب��ل يمكن��ك  
 .Kindle for PCذلك على حاسوبك الشخصي بنسخة 

 فيمكن للمستخدم القراءة من خللي أو من خلل أجهزته الخرى 
 حيث يمكنه نقل الكتب المشتراة من متجرنا إلى عدة أجهزة ف��ي
 نفس الوقت بشكل قانوني ما دامت مسجلة باسمه، أي إننا أعطين���ا

الخيار للمستخدم في النهاية والقرار يعود له.

  

 في الواقع لم ت��ترك ل��ي منف��ذا لرد علي��ك من��ه.مجري المقابلة: 
حسنا .. دعنا من ذلك وحدثنا عن اللوان المتوفرة منك ؟

  يوج���د من���ه الل���ون الس���ود الكرب���ونيWiFiكين���دل كين���دل: 
  يوج��د من��ه اللون��ان البي��ض3G+Wi-Fiفحس��ب، بينم��ا كين��دل 

والسود.

  

 آه.. عذرا .. يبدو أن الوقت قد تداركنا، ما رأي��كمجري المقابلة: 
أن نكمل لحقا ؟

ل بأس، على الرحب والسعة، إن تسنى لي وقت لذلك.كيندل: 



 ش��كرا ل��ك، س��ررت بمقابلت��ك واس��تفدت منه��ا،مج��ري المقابل��ة: 
وإلى لقاء جديد إن شاء ال.

ميم همزةميم همزةأجرى هذا الوار: أجرى هذا الوار: 
http://alkindle.blogspot.com/


