
 

 نوع خاص من الشجاعة: صوت الضعفاء

  في المجال اإلنساني باليوم العالمي لالجئين العامليناالحتفال بالمترجمين الفوريين

الجىء رأى أكثر مما .  تمع علً عاتمن أنت وحدن  أن ٌُسمع صوت شخص ضعٌف وٌُفهم ضمانتخٌل أّن مسؤولٌة
أنت لست طبٌباً أو . الالجئ الذي لد ٌحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى أو ممابلة اللجوء أو جلسة عالج. تستطٌع أن تتخٌله

 ً  .نن المترجم الفوريإ. إنن الصوت. محامٌاً أو طبٌباً نفسٌا

 بدلة معانً كلمات كل شخص إلى كٌف ٌنمل- ٌتعلم المترجم الفوري الذي ٌعمل مع الالجئٌن كٌف ٌصبح صوتا خفٌا
 .الطرف اآلخر دون تأوٌل أو تعلٌك إضافً

 .؟ على اإلطالقأليس كذلك، إنه أمر بسيط

تلن كانت على األرجح . كنت لد فرغت من الترجمة الفورٌة لنصف جلسة عالج مكثفة مع الجئة سورٌة، أّم لثالثة أطفال
كنت جالسة فً الحمام أمسح دموعً، بٌنما أحاول أن . كان ٌوماً طوٌالً من التركٌز والحزن - ذلن الٌومالجلسة الثالثة 

 .أستجمع لواي للعودة إلى الداخل و إكمال الجلسة
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ا سورٌة لبنتٌن وولد  اسمها الحمٌمً )" أمل"سأسّمٌها .  من الوصول إلى الٌونان بمساعدة مهّربولد تمكنواكانت أمًّ
 ًّ ًّ فوراً . (مخف ًّ نفس  على ذراعٌها، ابنتٌهاكانت تحمل إحدى . وصلت إلى العٌادة وهً مجهدة، وطلبت ممابلة أخّصائ

شرحت أمل بذعر باللغة العربٌة أّن لذٌفة سمطت مباشرة فوق منزلهم ودّمرت غرفة . والحروق تغطً وجهها ورأسها
كنت أترجم بأسرع ما ٌمكن وعٌناي على الوجه الحزٌن للطفلة . ابنتها الصغٌرة، فحرلت شعرها ورأسها بالكامل

 . التركٌز على عبارات أمهاأحاول جاهدةكنت . الصغٌرة



 ، فمد، شعرت أمل وزوجها بأنه علٌهما أن ٌفعال شٌئاً سموط المنبلة على منزلهمبعد ولت لصٌر من . واصلت أمل  الحدٌث
 . لالت لً أمل،" ولكن لد احترق كلهأردت فمط تسرٌح شعرها مرة أخرى. "مّزق أَلَم البنت للبٌهما

 أمل مع ثالثة أطفال لترعاهم وبمٌت. لرر زوجها تهرٌب نفسه إلى أوروبا لٌبحث عن بلد ٌجري فٌه عملٌة جراحٌة البنته
ق طعم ولالت لً أنها لم تكن تذ. تحدثت عن خوفها ورعبها كل ٌوم من أن صاروخاً آخر لد ٌضرب بٌتها وٌمتلهم. وحدها
 .بكت وانتحبت.  سمط صاروخ آخرعساها تفعل إن أٌاماً، متسائلة ماذا النوم

 "فأٌّهم سأتركه خلفً؟ .  الجري و إنماذ اثنٌن فمطيٌمكنن... فمطذراعان اثنان يّ لد"

ذلن وألننً أٌضاً أّم لطفلٌن، فجأة لم أستطع أن أكون . تسعفنً الكلماتلم حاولت ترجمة كالمها، لكن . صمتُّ برهة
شعرت بإننً بحاجة إلى أن أحتضنها وأخبرها كم  واغرورلت عٌناي بالدموع. المترجم الفوري الخفً لنمل لصتها

ًّ أن أحافظ على . غٌر مسموح بههذا أمر  كل هذا، لكن لاستنها ٌحزننً أ لم أشأ أن ترى دموعً، وكان ٌجب عل
ربما لم تكن فكرة جٌدة أن أعود مرة . وهنان فً الحمام انهمرت دموعً. فوراً وسمح لً  الطبٌب النفسً استأذنت. مهنٌّتً
كان علً ان أجد طرٌمة . بٌد أننً تذكرت أمل، كانت فً أمس الحاجة الً الشعور بالراحة من آالمها.  إلى هنانأخرى

 .لذلن دخلت إلى الغرفة وواصلت عملً. ألجعل من نفسً خفٌة أو أتخٌل أننً آلة لترجمة الكلمات ولٌس اآلالم والمشاعر

هل استطاعوا فً النهاٌة . وال زلت أتساءل ماذا حدث ألمل وأسرتها. وخالل بضعة أشهر، التحمت أمل بزوجها فً ألمانٌا
 .لد ال أعرف اإلجابة عن تساؤالتً هذه ٌوما حٌاتهم هنان؟ هًإجراء العملٌة الجراحة؟ وكٌف 
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فً عالم .  الٌوم العالمً لالجئٌن، نمّدر ونتذكر أن الالجئٌن بحاجة إلى أكثر من مجرد الغذاء والمأوىىالٌوم، وفً ذكر
نرى فٌه كل ٌوم أناساً ٌجبرون على ترن بٌوتهم خلفهم، ٌجب علٌنا أن نتذكر أنهم بحاجة إلى مساعدة فً الولت المناسب 

المترجمون ٌحتاج .  أهمٌة الترجمة الفورٌة المهنٌةال ٌجب إغفال. بهوباللغة المناسبة من شخص ٌشعرون أنهم ٌثمون 
بٌد أنهم، وبنفس األهمٌة، ٌجب تدرٌبهم على العمل فً . الفورٌون إلى مهارات لغوٌة لوٌة لنمل المعانً بٌن مختلف اللغات

 المترجم الفوري إن.  ٌجب أن ٌكونوا صوت الالجئٌن مع االحتفاظ باالستماللٌة والمهنٌة.مرهمة ومكلفة عاطفٌابٌئات 
ٌجب علٌه تجنّب االنتهاكات . أكثر لصصاً مرّوعة عن الموت والمرض واالعتداء، ثم ٌعود فً الٌوم التالً لٌسمعٌعٌش 

مترجمون " فً المجال اإلنسانً ضمن فرٌك  كمترجمة فورٌة بالعملةإننً فخور. األخاللٌة والعمل على حماٌة الضعفاء
 لمساعدة المدٌرٌن المٌدانٌٌن فً المجال لترجمة الفورٌة فً المجال اإلنسانً حول ا هذا  الدلٌل الهامأعدالذٌن " بال حدود

 ! حماإن اللغة هامة.  والوسطاء الثمافٌٌن فً تعاملهم الٌومً ومسؤلٌاتهمناإلنسانً والمترجمٌن الفورًٌ
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تبّرع االن لمساعدتنا على تدرٌب المترجمٌن الفورٌٌن فً المجال 
 اإلنسانً

 :هذا الممال متاح أٌضا باللغات التالٌة

جولً جلول مسؤولة تعمل المترجمة الفورٌة فً مجال العمل اإلنسانً 
 Translators without)مشروع فً مترجمٌن بال حدود 

بال  Borders .)مع فرٌك االستجابة لألزمات فً مترجمون تعمل حالٌاً و
 الذي ٌهتم باالستجابة ألزمة الالجئٌن فً أوروبا "مرٌحةكلمات "حدود 

إلعداد أدوات مصادر متاحة إلرشاد المترجمٌن الفورٌٌن وتدرٌبهم على 
 .العمل فً بٌئات العمل اإلنسانً
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