استراحة املدى

التلفزيون النقال قادم
ترجمةواعداد /فاروق السعد
التلفـزيــون النقـال قــادم -و لكن مـسـتقبل عـمليـة تـسـويقه مـا
زالـت غ ــامــض ــة .ت ــشه ــد ه ــذه املـ ــرحل ــة ت ــزاي ــدا يف االهـتـم ــام
بــالـتلفــزيــون الـنقــال ،و هـي الـصـنــاعــة االحــدث الـتـي تعـتـبــر
مــرحلــة وســط بني وســائل االتـصــال و وس ــائل االعالم و الـتي
تق ــدم ف ــرصـ ـاً ج ــدي ــدة ملـنـتجـي االجه ــزة ،صـن ــاع احملـت ــوي ــات
وشــركــات شـبك ــات اله ــواتف الـنقــالــة .ف ــالعــديــد مـن شــركــات
الهواتف النقالة تقدم حاليا خيارات من القنوات التلفزيونية
او عروظـاً معيـنة ،الـتي "تبث" الـى شبكـات هواتفهـا من اجليل
الثالث G3.ففي كوريا اجلنوبية ،يـرسل التلفزيون ايضا الى
اله ــواتف الـنقــالــة عـن ط ــريق االقـمــار الـصـنــاعـيــة و شـبكــات
احملـطات االرضيـة ،و التي تعتـبر اكثـر كفاءة مـن ارسال فيـديو
عبـر شـبكــات الهــاتف الـنقـال؛ و سـتبــدأ محـطـات مـشــابهـة يف
اليـابان .و يف اوربـا ،قام الفـرع  3االيطـالي ،شـركة هـاتف نقال،
يف الفـترة االخيرة بـاحلصول علـى القناة  7الـتلفزيونـية ،على
امل الشـروع يف عملـية الـبث التلـفزيـوني علـى الهـاتف النـقال
يف ايـطــالـي ــا خالل الـنــصف الـثــانـي مـن  2006.و سـيـتـم بـنــاء
شبكـات الهـاتـف-التلفـاز يف فـنلنـدا و امـريكـا ،و هـي االن حتت
االختبار يف بلـدان عديدة اخـرى .و يف نفس الوقت ،فـان شركة
حــاسبــات ابل ،الـتي اطـلقت نـسخـة قــادرة علـى عــرض االفالم
مـن جهــازهــا احملمــول iPodلــسمــاع املــوسـيقــى يف اكتــوبــر،
تقـوم االن بعقد صفقات مع شبكات الـتلفزيون لغرض توسيع
نطـاق مـا تقـوم بعــرضه من املـواد التـي ميكن شـرائهـا لغـرض
مشاهدتهـا على اجلهاز ،و هي تخـطط لتمكني مشـتركيها من
حتمـيل العــروض املــسجلــة علــى iPodو االجه ــزة احملمــولــة
االخرى لغـرض مشـاهدتهـا يف حالـة السـير .و كـان التلفـزيون
احملمـول واحــدا من ابــرز التقـنيـات الــدوليـة الـتي عــرضت يف
"معــرض الكتــرونيـات املـسـتهلك" ،الــذي اقيـم يف الس فيكـاس
ه ــذا االسبــوع .ورغـم كل هــذه االنـشـطــة ،علــى ايــة حــال ،فــان
االف ــاق الـتـي ي ــواجـهه ــا الـتـلف ــزي ــون احملـم ــول م ــا زالـت غـي ــر
واضحـ ـ ــة .ففــي الــب ـ ــادي ـ ــة ،ال احـ ـ ــد يع ـ ــرف بـ ـ ــالفـعل ان ك ـ ــان
املستهلكون سيدفعون لهذا اجلهاز ،رغم ان عملية املسح تشير
الى انـهم يحبـذون الفـكرة .تـقول "انـفورمـا" ،هيـئة اسـتشـارية،
بـانه سيكـون هنـالك  125ملـيون مـستخـدم للتلـفزيـون النـقال
بحلـول عـام  2010.و لـكن الكـثيــر من تقـنيـات الهــاتف النقـال
االخ ـ ــرى اث ـ ــارت ام ـ ــاال كـبـي ـ ــرة و مـن ثـم فـ ــشلـت يف ان تـك ـ ــون
مبستوى الـتوقعات .و حتـى لو اراد الناس مـشاهدة الـتلفزيون
وهـم يف حــالــة احلــركــة ،يــوجــد هـن ــالك غـمــوض يف اجملــاالت
التالية :التكنولوجيا ،املوديالت و القناعة ذاتها.
تنظيم اجلهاز
يتـم بصـورة عـامـة يف الـوقت الــراهن استخـدام الهـاتف النقـال
علـى شبكـات اجليل الـثالث G3 .و لكن ارسـال بث معني لكل
مشاهد هي عملية غير كفوءة و ال ميكن احملافظة عليها على
املدى البعيد اذا ما شاع التلفزيون النقال .لذلك فان القناعة
الـســائــدة هـي ان البـث عل ــى اجليـل الث ــالث هــو متـهيــد لـبنــاء
شبكة حملطات بث الهاتف -التلفاز املغلقة ،التي ترسل اشارات
تلفـزيـونيـة رقميـة علـى تـرددات مختلفـة متـامـا عن تلـك التي
تـسـتخــدم للـص ــوت و املعلــوم ــات .و هن ــالك ثالثــة مــواصفــات
قيـاسيـة رئيـسيـة ،DVB-H :مفضلـة يف اوربـا؛  ،DMBالتي
مت تـبـنـيهــا يف كــوريــا اجلـنــوبـيــة و الـيــابــان؛ و MediaFLO
الـتـي ت ـسـتخ ــدم االن يف امـ ــريك ــا .وب ــال ـطـبع ،ف ــان مــش ــاه ــدة
الـتلفـزيـون بــاستخــدام اي من تلـك التقـنيـات يـتطـلب جهـاز
سيـطــرة فعــال .ورغـم ان العــدي ــد من املــوديالت اجلــديــدة قــد

كـشف الـنقــاب عـنهــا يف الس فـيكــاس هــذا االسبــوع ،ال يتــوفــر
بعـد اي من هـذه االجهـزة االن يف اوربـا او امـريكـا ،و ال يـوجـد
اال الـقليـل منهــا يف آسيـا .ويف املقـابل ،فـان مـشـاهــدة البـرامج
التـي مت حتميلـها عـلى iPodاو االجهـزة الفيـديويـة االخرى
احملـمــولــة هــو ام ــر ممكـن يف هــذه االي ــام .و علــى الـعكــس مـن
البـرنامج الذي يبث على اجليل الثـالث او يبث بواسطة شبكة
الهــاتف-الـتلف ــاز املغلقــة ،ف ــان البــرامج اخملــزونــة علــى iPod
داخل قطـار االنفـاق او يف منـاطق تكـون فيهـا تغـطيـة الـشبكـة
مرقعـة .و هذا يـشير الـى ان بعض العروض(كـالدرامـا) تناسب
ب ـ ـشــكل اف ــضل مـ ـ ــوديل ال ــتحــم ــيل ،يف حــني تـك ـ ــون الــبـ ـ ــرامج
االخـ ـ ــرى(م ــثل االخــبـ ـ ــار احلــيـ ـ ــة ،الـ ـ ــريـ ـ ــاضــي ـ ـ ــة او العـ ـ ــروض
احلـقيـقي ــة) من ــاسبــة بــشكل افـضل لـبث ال ــوقت الـفعلـي .من
احملتـمل ان كلتـا الطـريـقتني سـتتعـايشـان .وقـد تكـون iPods
امل ـسـتقـبل قـ ــادرة عل ــى ت ــسلـم بـث ال ــوقـت احلقـيقـي ،يف حـني
ستكون اجهزة السيطـرة اليدوية قادرة على خزن مواد البث او
حتميلها من احلاسبـات الشخصية لغرض مـشاهدتها الحقا.
قــد تـختــار شـبكــات الهــاتف الـنق ــال بنــاء شـبكــة محـط ــات بث
الهـاتـف-التلفـاز؛ او قـد تـشكل احتـاداً للـشـركـات و تقـوم بـبنـاء
شبكـة مـشتـركـة؛ او قـد تقــوم احملطـات املـوجـودة حــاليـا بـبنـاء
مـثل هــذه الـشـبكــات .سـتبـث بعـض الـقنــوات مجــان ــا ،يف حني
تكون االخـريات للـمشتـركني فقط.
و ستـتبايـن النتيـجة من بلـد آلخر،
اعـتمــادا علــى البـيئــة و علــى تــوفــر
املشـاهديـن .وتبقى املـشكلة الـكبرى
فيمـا ان كـانـت محطـات التلفـزيـون
و شـبكات الهاتف النـقال قادرة على
االتفـ ــاق علـ ــى تقـ ــاسـم االربـ ــاح ،يف
ح ــال ــة وج ــوده ــا اصال .فـمحـط ــات
التلفـزيــون متتلك مـواد العـرض ،و
لكن شـبكات النقـال تسيطـر بصورة
عـامـة علـى اجهــزة السـيطـرة ،و هي
ال ت ــرى دومـ ــا العـني بـ ــالعــني .ففـي
كـوريا اجلـنوبـية ،قـام احتاد شـركات
التلفـزيـون بــإطالق شبكـة مجـانيـة
من DMBالـشهـر املــاضي ،و لـكن
ش ـبـكـ ـ ــات الهـ ـ ــاتف ال ــنق ـ ــال ك ـ ــانــت
متــرددة يف جتهيـز زبــائنهـا بـأجهـزة
ســي ــطـ ـ ــرة قـ ـ ــادرة علـ ـ ــى ت ـ ــسلــم بــث
محطات التلفـزيون ،ألنها ال ترغب
يف تخــريب آمـال خـدمــاتهــا املبـنيـة
علـى اســاس االشتـراك يف خـدمـات
الهاتف-التـلفاز .ثم هنـالك مسـالة
من سـيم ــول انتــاج جهــاز الهــاتف-
ال ـتـلف ـ ــاز :محــط ـ ــات ال ـتـلف ـ ــزي ـ ــون،
شـركــات الهــاتف الـنقـال ام شـركـات
االعالن؟ م ـ ــرة اخ ـ ــرى ،ق ـ ــد تـك ـ ــون
االج ــاب ــة "جـمـيع م ــا تق ــدم ذك ــره".
يقـوم قسم الهاتف-الـتلفاز اجلديد
من شـركـة انـدميـول بـالتفـاوض مع
كل من شـركـات الهـاتف و مـحطـات
التلـفزيـون حول عـموالت الـعروض
اجلــديــدة .ولكـن أصحــاب شــركــات

الهـاتف قـادمـون جـدد الـى عـالـم التلفـزيـون .متتلـك محطـات
التلفـزيـون ميــزة متكنهـا مـن استخــدام التلفـزيـون الـتقليـدي
لـنشـر مـواد النقـال .و لكن بـالنـسبـة لشـركـات الهـاتف النقـال،
فــان بنـاء مـشــاريع الهــاتف-الـتلفـاز لـوحـدهـا سـوف لـن يكـون
سهـال .و هنــالك مــشكلــة اخــرى هـي ان علــى شــركــات الهــاتف
النقال بعد ان جتـري تقييما حـول كيفية التعـامل مع شركات
االعالن .و علـى افتـراض توفـر امكـانيـة حل مسـألتـي التقنـية
واألعمـال ،مـازالـت هنـالك مـادة العـرض احمليــرة .ففي الـوقت
الـراهـن يتكـون القـسـم االعظـم من مـادة الهـاتف-الـتلفــاز من
مجرد اعادة انتاج القنوات التـلفزيونية التقليدية ،رغم انه يف
بعـض احلــاالت تـتـم اعــادة حتــريــر الـب ــرامج لـيـتـم بـثه ــا علــى
الهـ ــاتف الــنقـ ــال .ولـكـن هـ ــذه الـ ــوســيلـ ــة تفـتـح العـ ــديـ ــد مـن
االمكـانيـات اجلديـدة .و مبا ان الهـواتف النقـالة ذات طـريقني
كـونهـا اجهـزة تفـاعليـة ،فـان تلك االمكـانيـات تتـضمن عـروض
االختبـار التـي يكون فـيها املـشاهـدون هم ايضـا متنـافسني .ان
االمكـانيــات التي امـام التلفـزيـون النقــال كبيـرة -حـالهـا حـال
درجــة الغمـوض الـتي تـكتـنف الكـيفيــة التـي ينـبغي تـطبـيقهـا
بـ ـشـكل عــملـي .ال يـتـ ــوقـع مع ـظـم املـ ــراقـبـني انـت ــشـ ــارا واسعـ ــا
للـتلفــزيــون الـنقــال ،هــذا ان ظهــر الــى الــوجــود اصال ،لغــايــة
 2008كحـد ادنى ،الن بنـاء النظم التقـنية املطـلوبة ،الـشراكات
و مادة العرض ستاخذ بعض الوقت.

بني قوسني
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ظاهرة امللك
باسم عبد احلميد حمودي

ن ـشــر الــزمـيل عـبــد الــزهــرة املـن ـشــداوي يف زاويــة (بـني
قــوسـني) يف منــوعــات (امل ــدى) صبــاح االثـنني  9كــانــون
الثاني احلالي خاطرة بعنوان (امللك  ...امللك) مفادها
حك ــاي ــة عـن م ـس ــاع ــدة املـلك فـيــصل الـث ــانـي لـلعج ــوز
(دويج) ال ــذي اسـتع ــان به ص ــارخـ ـاً وك ــاشفـ ـاً عـن ظلـم
احلــاج جبـر مــراقب الـعمـال لـه ،وروى لي فـيمـا مـضـى
الصحفي الـرائد عـبد القـادر البـراك رحمه اهلل حكـاية
ط ــريف ــة عـن م ــرور سـي ــارة املـلك فـيــصل يف س ــاع ــة م ــا
مبـحلـ ــة املـيـ ــدان وهـ ــو يف طـ ــريـقه الـ ــى الـبـالط امللـكـي
بـالكسـرة فصـادف مرور املـلك مرور مـوكب جنـازة الحد
املت ــوفني وقــد حـمله انــاس وس ــار خلفه اخــرون فـطـلب
امللك فـيصل األول من سـائق سيـارته الوقـوف احتـراماً
للـمــوكـب ثـم ن ــزل امللـك نفــسه لـي ـشــارك املــواطـنـني يف
حـمل اجلنـازة عــدة خطـوات اكتـسـابـاً لالجـر ثم تـوقف
ق ــريبـ ـاً من امل ــوكب الـســائ ــر ليـســأل احــدهـم عن هــويــة
امل ــرح ــوم فقـيـل له انه م ــوكـب جـن ــازة عـب ــود اللـمـبجـي
فـ ـ ــارجت علـ ـ ــى امللــك الن الل ـم ــبجــي كـ ـ ــان احـ ـ ــد اشهـ ـ ــر
العــاملني يف مجـاالت اللهـو والعـربـدة وقـال "املهـم اننـا
ادينـا واجبنـا جتاه رجل مـات" ثم ركب سيـارته متـوجها
الى البالط وهو يعجب من هذه املصادفة .
ويـروي الــرواة حكـايـات اخــرى عن عالقــة فيـصل األول
بـاجلواهـري والرصـايف وانه ارسل فائـق حسن للـدراسة
يف أوروبــا وعن عالقــة امللك غـازي بــاملال عبـود الكــرخي
ومنــادمته له ويـروي الــرواة ايضـاً حكـايـات عـديــدة عن
اجل ــوانب االجـتم ــاعيــة لــشخــصيــات امللــوك الـثالثــة و
(طـبـيعـيــة) ه ــذه العالقــة بــالـنــاس ،واظـن ان ذلـك كله
يعـود الـى بحـث املاليني العـراقيـة يف شخـصيـة احلـاكم
اجـتمــاعي ـاً وسعـيهــا  -عبــر تكــرار هــذه الــروايــات -الــى
تـشـكيل صـورة جـديـدة يـراد ان تكــون للحــاكم العــراقي
وهي صـورة افتقـدهـا النـاس فيمـا بعـد يف الـكثيـر ممن
وجــدوا علـى رأس هـذه الـدولــة الفـتيـة ،أولـئك احلكـام
الــذين وضعــوا بيـنهم وبـني النــاس الكـثيــر من االسـوار
واحلـرس الحسـاسهم الـدائم بـاخلـوف مـنهم وبـالتـالي
فـان من املهم لـديهم بعـد االهتـمام بـامنهـم الشـخصي
ان يخــيفـ ــوا الـن ـ ــاس ويجـعلـ ــوهـم ي ـ ــرتعـ ــدون عـنـ ــدمـ ــا
يقـتربـون منهم ،وذلك نـاشيء من عـدم ثقتهـم بالـناس
وحـتـ ــى بـ ــاق ـ ــرب املقـ ــربــني لهــم النهـم جـ ــاءوا نـتــيجـ ــة
تخـطيط مسبق للحصـول على السلطـة والوصول الى
كرسي (امللـك) الذي حتول مرة الـى كرسي (الزعيم) أو
كرسي (املشير) أو كرسي (الرئيس).
وإذا كــان عبــد الكـرمي قــاسم يـشــذ عن كـثيــرين يف هـذا
االجتــاه بتعـامله الـودي مع بــسطــاء النــاس وحبـهم له
فــانه ايـض ـاً كــان يـشعــر بــانه رمــز الثــورة الـتي حـطـمت
املل ــوكـيـ ــة وان شخ ـصـيــته وح ــده ــا هـي الـتـي ج ـس ــدت
دميقراطية العمل السياسي.
وبـني توق الـناس الـى استمـرار صورة تـاريخيـة للحـاكم
العـادل القــريب مـنهم فـانـهم ظلـوا يـرددون حكـايــاتهم
عن امللـوك الحبـابهم بل تـوقـا حليـاة متـوزانـة وسعـادة
اجـتم ــاعيــة ضــائعــة ومـســاواة عــادلــة وأيــام متـضـي بال
انفجارات وال تفخيخ وال محاصصة وال ازمات.

