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تقدمي

Preface

ً
حلظــة واحــدة يف ترجمــة هــذا الدليــل إىل اللغــة
مل نــردد
العربيــة نظــرًا إلمياننــا العميــق بأهميتــه وحاجتِ نــا إليــه
اليــوم أكــر مــن أي وقــت مضــى .فقــد باتــت احلاجــة
ملح ً
ــة إىل خدمــات الرتجمــة الشــفوية اجملتمعيــة التــي
ّ
ماســة لوضــع سياســات
تعوزهــا قطــر؛ كمــا أن احلاجــة
ّ
خاصــةٍ بخدمــات الرتجمــة الشــفوية وتنظيمهــا ضمــن
إطــار مؤسســي يف هــذا البلــد ،الــذي تشــكّ ل فيــه اجلاليــات
األجنبيــة املقيمــة النســبة العظمــى مــن الســكان.
فاملرتجــم الفــوري لــه احلــق يف أن يُســمع صوتُــه وتُفهــم
احتياجاتــه ،السـ ّـيما وأن النقــص يف التواصــل يــؤدي إىل فهـ ٍ
ـم
منقــوص ،وانعــدامٍ يف الثقــة ،بــل ويف نهايــة املطــاف إىل
فقــدان االنســجام بــن أطيــاف اجملتمــع.

We didn’t hesitate for a second to translate this
guide into Arabic because we fully believe of
its importance now more than ever. Although
community interpreting is non-existent in Qatar, it
is much needed. In a country where the expatriate
communities make up the majority of the
population, there is a dire need for establishing
policies
and
institutionalizing
interpreting
services. The right of an interpreter is the right to
be heard and understood. And the lack of language
leads to lack of understanding, lack of trust, and
eventually lack of harmony in the community.

ـزء مــن اجلســد العربــي ،يُحزِ نهــا
ومــن منطلــق أن قطــر جـ ٌ
ـل وهمــوم ،تتوجــه
مــا يُحزنــه ويســوؤها مــا يعرتيــه مــن علـ ٍ
أفكارنــا إىل الالجئــن مــن ســوريا والعــراق والبلــدان العربيــة
األخــرى الذيــن ربّمــا يتمثّــل أملهــم الوحيــد اليــوم يف أن
همومهــم .ويف هذا اإلطــار ،نعتقد
ـم
يُسـ َ
ـمع صوتُهــم وتُفهـ َ
ُ
أنــه ال يــزال باإلمــكان حتســن قطــاع الرتجمــة الشــفوية
مــن اللغــة العربيــة إىل اللغــات األجنبيــة وبالعكــس .ولهــذا
الكتيــب الــذي بــن أيدينــا كدليــل عملــي
ميكــن أن يســتخدم
ّ
للرتجمــة الشــفوية يف جمــال الرعايــة الصحيــة يف خمتلــف
البلــدان العربيــة ،ورمبــا األجنبيــة ً
أيضــا .وكلنــا أمــل يف
فعــال يف االرتقــاء
معهــد دراســات الرتجمــة يف القيــام بــدو ٍر ّ
بالرتجمــة الشــفوية بصفــة عامــة ،والرتجمــة اجملتمعيــة
ســواء يف اجملــال األكادميــي أو املهنــي يف
بصفــة خاصــة،
ٌ
كل أرجــاء املنطقــة.

As Qatar is part of the Arab region, and shoulders
the same worries and burdens, we think of
the refugees from Syria, Iraq, and other Arab
countries whose only hope now is to be heard
and understood. Interpreting from and into
Arabic can still be improved and this guide can
be used as a practical manual in healthcare across
the Arab countries, hoping for many others. At
the same time, we hope in the Translation and
Interpreting Institute to play an effective role in
promoting Interpreting in general, and community
interpreting in specific as both an academic field
and profession in the region.

كلية العلوم اإلنســانية
ومعهــد دراســات الرتجمــة هو عضــو ّ
واالجتماعيــة بجامعــة حمــد بــن خليفــة ،ويتمثــل هدفــه
الرئيــس يف تعزيــز قطــاع الرتجمــة التحريريــة والشــفوية
حــد ســواء ،وذلــك
يف اجملــاالت األكادمييــة واملهنيــة علــى ٍّ
مــن خــال برنامــج ماجســتري اآلداب يف الرتجمــة الفوريــة،
الــذي نعتــزم إطالقــه قريبًــا ،ورفــد اجملتمــع بخدمــات
الرتجمــة الشــفوية وورش التطويــر املهنــي لبنــاء القــدرات
الداخليــة .كمــا يعمــل املعهــد ،وبالتعــاون مــع املعنيــن
يف القطاعــن العــام واخلــاص ،لتحديــد مســتوى احلاجــة
إىل الرتجمــة الشــفوية يف البــاد ورفــع مســتوى الوعــي
اختطهــا
ولعــل الرســالة الواضحــة التــي
حــول أهميتهــا.
ّ
ّ
املعهــد لنفســه هــي الشــعلة التــي يســتنري بهــا يف بنــاء
القــدرات يف جمــال الرتجمــة وتعلــم اللغــات يف قطــر ،غايتــه
مــن ذلــك تعزيــز التفاهــم بــن الثقافــات واالرتقــاء بقطــاع
زمــن قصــر وإعــادة تشــكيل صناعــة الرتجمــة
الرتجمــة يف
ٍ
يف املســتقبل.
الدكتورة أمل املالكي
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
عميدة ّ
جامعة حمد بن خليفة

The Translation and Interpreting Institute is housed
in the College of Humanities and Social Sciences
in Hamad bin Khalifa University. The Institute is
set to promote translation and interpreting as
both scholarly and professional field, through
launching an MA degree in Interpreting, offering
services of interpreting, and offering professional
development workshops to build internal
capacity. It also works with governmental and
private stakeholders in identifying the need and
raising awareness towards the importance of
interpreting. TII benefits from a clear mission
towards building translation and languagelearning capacity in Qatar in order to improve
intercultural understanding, speed development,
and reshape future industry.

Amal Al-Malki, PhD
Dean
College of Humanities and Social Sciences
Hamad bin Khalifa University
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توطئة
يقــدّ م هــذا الكت ّيــب مقاربــة لالستشــارات الطبيــة الثنائيــة اللغــة .وقــد ّ
متــت صياغتــه بدايـ ً
ـم ترجمتــه
ـة باللغــة الفرنســية ،لتتـ ّ
الصحــة واملرضــى الذيــن ال يتحدثــون بنفــس
ـم إىل اللغتــن األملانيــة واإليطاليــة ،وهــو يهــدف إىل مســاعدة مهن ّيــي
مــن ثـ ّ
ّ
اللغــة .إبّــان تلــك الفــرة ،يف سويســرا علــى أقــل تقديــر ،كان هــذا الكت ّيــب هــو الوســيلة التعليميــة الوحيــدة الداعمــة لألفــراد
الذيــن يســتلزم عملهــم التفاعــل مــع املرتجــم الفــوري.
وتهــدف النســخة اإلجنليزيــة مــن هــذا الكت ّيــب إىل مســاعدة مهنيــي الرعايــة الصحيــة الذيــن يعملــون يف املستشــفيات أو
يف مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة أو يف أيّ ســياق عاملــي آخــر (مثــل عمليــات اإلغاثــة ،والربامــج اإلنســانية ،واملشــاريع التــي
ّ
صمــم أساسً ــا ملســاعدة العاملــن يف اجملــال الصحــي،
تنفذهــا املنظمــات غــر احلكوميــة ،وغريهــا) .وبالرغــم مــن أنــه ُم ّ
نعتقــد أنــه ميكــن أن يكــون ُمفيــدً ا ً
أيضــا يف مســاعدة العاملــن يف مواقــع أخــرى .ففــي املهمــات التــي يتــم تكليفهــم بهــا،
ي ُضطـ ّر العديــد مــن العاملــن يف جمــال األنشــطة اإلنســانية للتواصــل مــع اآلخريــن مــن خــال مرتجــم فــوري.
أجدْ نــا عملنــا  -بهــدف مســاعدة كل املعنيــن علــى حتقيــق أكــر درجــة
لقــد ترجمنــا هــذا الكت ّيــب  -ونأمــل أن نكــون قــد َ
ممكنــة مــن التواصــل ضمــن املثلــث الــذي يتكــوّ ن مــن املريــض واملرتجــم الفــوري ومهنــي الصحــة.
قدمهــا عــدد مــن املرتجمــن الفوريــن ،واألطبــاء ،واملمرضــن،
وهــذا الدليــل هــو ثمــرة اخلــرات املشــركة واألفــكار التــي
ّ
والعاملــن االجتماعيــن ،واألطبــاء النفســيني ،واملدرّســن .وهــو يهــدف إىل منــح القــ ّراء الفرصــة لالطــاع ،بطريقــة
بســيطة وعمليــة ،علــى خالصــة احملــاوالت التــي كانــت بأغلبهــا مناقشــات حاميــة جتــري يف هــذا اجملــال .وال يســعى الكتيــب
إىل أن يكــون مرجعً ــا جلميــع أشــكال التواصــل بــن البشــر مــن خمتلــف اجلنســيات ،أو إىل اإلجابــة علــى جميــع األســئلة
حــول موضــوع الوســاطة الثقافيــة؛ بــل يســعى ببســاطة إىل املســاهمة يف اجلهــود التــي يقــوم بهــا الكثــرون مــن أجــل
حتســن مســتوى التواصــل املتبــادل بــن املرضــى والعاملــن يف جمــال الرعايــة الصحيــة.
ندعوكم لالستمتاع بقراءة كتيب "الرتجمة الفورية يف ِرحاب الرعاية الصحية" ،وجتربة العمل مع املرتجم الفوري!

ألكسندر بيشوف ( )Alexander Bischoff
لويس لوتان ()Louis Loutan
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مقدمة الطبعة األوىل الصادرة باللغة الفرنسية عام 1998
يشــكّ ل احلــوار أســاس العالقــات اإلنســانية بشــكل عــام ،والعالقــة بــن مهنيــي الصحــة ومرضاهــم بشــكل
ـن مــا العمــل إذا مل يكــن باســتطاعتنا التواصــل مــع الشــخص اآلخــر ألنــه ال يتحــدث بلغتنــا؟
خــاص .ولكـ ْ
يف مثــل هــذه احلــاالت ،يلجــأ العديــد مــن مهنيــي الصحــة إىل وســائل التواصــل غــر اللفظيــة ،وال س ـيّما يف غــرف العنايــة
ـم األساســي هــو التخفيــف بســرعة مــن أوجــاع املريــض .وال يــدرك العاملــون يف جمــال
الفائقــة حيــث غال ًبــا مــا يكــون الهـ ّ
الرعايــة الصحيــة أحيانًــا أن كــون اآلخــر أجنب ًيــا ال يعنــي فقــط أنــه ال ميكننــا التواصــل معــه ألنــه ال يتحــدث بلغتنــا ،بــل أن
اإلشــارات نفســها غال ًبــا مــا يكــون لهــا مدلــوالت خمتلفــة يف ثقافــة أخــرى .ولكــن يف حــال إدراكــه لهــذه احلقيقــة ،يبحــث
ّ
متوفــر يف املــكان ،ولع ّلــه قــد يكــون أحــد أقربــاء أو أصدقــاء املريــض ،أو عــن أحــد العاملــن يف
مهنــي الصحــة عــن مرتجــم
املستشــفى مــن الذيــن يتحدثــون بلغــة املريــض .وقــد تســاعد هــذه اإلجــراءات املؤقتــة علــى حــل مشــاكل الفهــم بــن
الطرفــن ،وهــي مفيـ ٌ
ـدة والشــك يف بعــض احلــاالت.
ومــع ذلــك ،غال ًبــا مــا تكــون الرتجمــة ا َ
حل ْرفيــة غــر كافيــة ،خاصــة وأن الكلمــة نفســها قــد يكــون لهــا مدلــول خمتلــف
ّ
معقــدً ا عندمــا يتعلــق األمــر
يف الثقافــة األخــرى .وإضافــة إىل ذلــك ،فــإن دور املرتجــم الفــوري املؤقــت غالبًــا مــا يصبــح
برتجمــة أقــوال املريــض حــول اجلوانــب احلميمــة يف حياتــه أو حــول جتربتــه السياســية واالجتماعيــة .ويف العالقــة الثنائيــة
اللغــة بــن املريــض واملعالــج الطبــي ،ال تكفــي الرتجمــة البســيطة ،بــل يحتــاج املرتجــم الفــوري إىل ترجمــة معنــى
الكلمــات املســتخدمة ،وذلــك بعــد فهمــه لثقافــة املريــض وميولــه السياســية.
ويجــب علــى املرتجــم اجليــد أن يتحــوّ ل إىل مرتجــم فــوري ،أي إىل طــرف ثالــث يشــكل صلــة وصــل بــن مهنــي الصحــة
واملريــض عندمــا يعجــزان عــن التواصــل بســهولة .وال تعنــي الرتجمــة الفوريــة ترجمــة الكلمــات فقــط ،بــل ترجمــة الثقافــة
ً
’ناطقــا‘ باســم الشــخص األجنبــي.
نفســها وتفســر معناهــا :أي أن يصبــح املرتجــم الفــوري
منزلــة وســطى بــن الطرفــن ،ولديــه دوره اخلــاص الــذي يقــوم بــه،
يقــف املرتجــم الفــوري بحكــم طبيعــة عملــه يف
ٍ
ـي األضــاع .وتفــرض هــذه االستشــارة حتديًــا فعل ّ ًيــا
وهــو دو ٌر صعــب ولكـ ْ
ـن أساســي ،والــذي يجعــل مــن احلــوار حــوارًا ثالثـ َّ
يوجــب علــى مهنيــي الصحــة واملرتجمــن
باعتبارهــا ثنائيــة اللغــة مــن جهــة وثالثيــة األضــاع مــن جهــة أخــرى ،مبــا ِ
الفوريــن تع ّلــم أساســياتها ومبادئهــا.
لهــذا الكت ّيــب هـ ٌ
ـدف ذو شـ ّ
ـقني ،أوّ لهمــا مســاعدة مهنيــي الصحــة علــى إجــراء حــوار ثالثــي األضــاع واســتيعاب فكــرة أن
الصحــة علــى فهــم املريــض بشــكل أعمــق؛ وثانيهمــا
الشــخص الثالــث ،أي املرتجــم الفــوري ،يهــدف إىل مســاعدة مهنيــي
ّ
ومكمــل يف املناقشــة.
مرتجمــا فوريًــا مــع اضطالعــه بــدور أساســي
مســاعدة املرتجــم ليصبــح
ّ
ً
وقــد اســتقى مؤلفــو هــذا الكتيــب مــن جمموعــة واســعة مــن اخلــرات ،والتــي هــي حصيلــة استشــارات طبيــة مميــزة
أجريــت مــع عــدد مــن املرضــى الذيــن ينتمــون إىل ثقافــات خمتلفــة .ويتطـ ّرق املؤلفــون بأســلوب واضــح ومباشــر ملوضــوع
مت إهمالــه لوقــت طويــل ،ولكنــه بــات يكتســي أهميــة متزايــدة يف عــامل ُ
ّ
يكثــر فيــه الســفر والهجــرة.

الربوفيسور هانز ستادلر ،طبيب
رئيس قسم طب اجملتمع

Professor Hans Stalder, MD
Head of the Department of
Community Medicine
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مقدمة الطبعة اإلجنليزية
يف الســنوات اخلمســن املاضيــة ،كانــت البعثــات اإلنســانية تنطلــق مــن نصــف الكــرة األرضيــة الشــمايل ملســاعدة الســكان
املنكوبــن يف نصــف الكــرة األرضيــة اجلنوبــي .ومــا خــا بعــض االســتثناءات النــادرة ،كان العامــل يف جمــال األنشــطة
اإلنســانية يجــد نفســه ،وأحيانًــا بشــكل طــارئ ،مضطــ ًرا للتعامــل مــع مرضــى ينتمــون إىل ثقافــة خمتلفــة ويتحدثــون
بلغــة ال يفهمهــا هــو.
املهمــة املطلوبــة منــه هــي زيــارة أحــد الســجون ،أو تأســيس خم ّيــم لالجئــن ،أو العنايــة
عمــا إذا كانــت
ّ
و ِبصــرف النظــر ّ
باملرضــى واجلرحــى ،أو التفــاوض مــع الســلطات احملليــة يف دولــة معينــة ،أو أيٍّ مــن األنشــطة األخــرى التــي ميكنــه
االضطــاع بهــا ،ســيحتاج العامــل يف جمــال األنشــطة اإلنســانية عاج ـ ًلا أم آج ـ ًلا ملســاعدة مرتجــم؛ ال بــل ســيجد نفســه
متامــا.
ُمعتمــدً ا علــى خدمــات املرتجــم إىل حــدّ بعيــد ،حتــى وإن كان ال يعــي ذلــك
ً
ر احلالــة التــي يتحــوّ ل فيهــا الســؤال البســيط إىل نقــاش
وهــل مــن
عامــل ميــداين يف جمــال الرعايــة الصحيــة مل يختــ ْ
ٍ
واملوجــه إىل املريــض بجملتــن
مطــوّ ل بــن املرتجــم واملريــض؟ أو احلالــة التــي تتــم فيهــا ترجمــة احلديــث املعــدّ بعنايــة
ّ
فقــط ،أو اختصــار الــردّ املطــول بكلمــة واحــدة أو كلمتــن؟ إنــه ألم ـ ٌر يبعــث علــى الدهشــة ّ ً
حقــا.
ليــس ســ ّ ًرا أن املرتجــم يلعــب دورًا رئيســيًا يف أغلــب املبــادرات التــي تُطلــق يف البلــدان البعيــدة .ولذلــك مــن الضــروري أن
يشــعر مهنــي الصحــة ا ُ
ملقيــم يف بلــد أجنبــي بالثقــة واألمــان يف عالقتــه مــع املرتجــم ،والــذي ال منــاص مــن التعامــل
معــه .فاملرتجــم بالنســبة إىل مهنــي الصحــة هــو وســيلة الدخــول إىل العــامل اجلديــد ،ورمبــا غــر الــودّ ي ،الــذي ينبغــي عليــه
ً
داعمــا لــه.
حليفــا
ـام جــدً ا أن يكــون هــذا املرتجــم
أن يواجهــه يف اخلــارج ،ومــن الهـ ّ
ً
وهنــا ال بــدّ مــن التنويــه بفريــق عمــل القســم الــذي يتعامــل مــع قضايــا النازحــن وطالبــي حــق اللجــوء يف مستشــفيات
جامعــة جنيــف ،ملــا قامــوا بــه مــن حتليــل لألوجــه املتعــددة للعالقــة الثالثيــة األضــاع التــي يلعــب فيهــا املرتجــم دورًا
أساس ـيًا ،ولتحملهــم مشــقة إعــداد هــذا الدليــل.
وتأمــل مؤسســة جنيــف – التــي موّ لــت طباعــة النســخة اإلجنليزيــة – أن يســاهم هــذا الكتيــب يف مســاعدة كل األشــخاص
الذيــن يجــدون أنفســهم مضطريــن لالســتعانة بخدمــات املرتجــم ،ويف التأســيس لعالقــات تقــوم علــى الثقــة بــن األطــراف،
مبــا يعـ ّزز أحــد أهــم العناصــر املكوّ نــة للعالقــات البشــرية.

إليزابيث نيفنيغر ()Elisabeth Neyffengger
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 .1كيف تعمل مع مرتجم فوري:
النقاط الرئيسية يف االستشارة/املقابلة الثنائية اللغة
إذا تعـ ّ
ـذر التواصــل مــع املريــض بلغــة مشــركة ،يصبــح مــن الضــروري اللجــوء إىل مســاعدة طــرف ثالــث .وميكــن لالستشــارة
جــوا مــن الثقــة
الطبيــة الثالثيــة األطــراف (التــي تتكــوّ ن مــن املريــض ،واملرتجــم الفــوري ،ومهنــي الصحــة) أن تخلــق
ًّ
املتبادلــة والتعاطــف مــع املريــض.
يــري املرتجــم الفــوري بحضــوره هــذه العالقــة .فهــو ليــس جمـ ّرد مرتجــم للكلمــات ،بــل يلعــب دور الوســيط الثقــايف بــن
الطرفــن .وهــو يرتجــم معنــى الكلمــات مبــا يجعــل مــن الســهل علــى الطــرف اآلخــر فهــم حمتواهــا .كمــا أن باســتطاعته
أن يكــون شـ ً
ً
وحليفــا يف توفــر الرعايــة الصحيــة عاليــة اجلــودة.
ـريكا
املوجه أساسً ا إىل مهني الصحة االستشارة الطبية ثالثية األطراف.
نتناول يف هذا الفصل
ّ

أ .اخلطوات التي تسبق االستشارة
اجليد لالستشارة:
التحضري
ّ
تعــاوَ ْن مــع املرتجــم الفــوري للتحضــر لالستشــارة جيــدً ا قبــل رؤيــة املريــض؛ إذ يعتمــد جنــاح االستشــارة بشــكل كبــر
علــى التحضــر املســبق ،الــذي يتيــح لــك الفرصــة لتشــرح للمرتجــم الفــوري الــدور املطلــوب منــه ،والطريقــة التــي ســت ّتبعها
يف إدارة االستشــارة مــع املريــض.

حمتوى االستشارة:
اشــرح للمرتجــم الفــوري الهــدف مــن االستشــارة ،والنتائــج التــي تريــد حتقيقهــا ،واملوضوعــات التــي تــودّ إثارتهــا خاللهــا.
وستســاعده علــى القيــام مبهمتــه بشــكل أســهل عندمــا تطلعــه علــى األســباب التــي دفعــت باملريــض للمجــيء إىل
ـذ الرتكيــز بصــورة أكــر
االستشــارة ،وســياقها ،واألســئلة التــي ســتطرحها علــى املريــض ،ألنــه ســيكون باســتطاعته عندئـ ٍ
علــى بعــض املالحظــات ،واإلشــارات والعالمــات التــي تصــدر عــن املريــض ،مــا ســيعود عليــك بالفائــدة .ويكتســي هــذا األمــر
أهميــة خاصــة عندمــا يكــون لــدى املريــض موضوعــات حساســة أو أليمــة ،والتــي يجــب التعامــل معهــا مبهنيــة عاليــة
(مثــل الصدمــة ،وخســارة األح ّبــة ،واحلــرب).

عالقة عمل تقوم على الثقة املتبادلة:
اشــرح للمرتجــم الفــوري الــدور الــذي تتوقعــه منــه .وأوضــح لــه أنــك تســعى إىل خلــق عالقــة ثقــة مــع املريــض ،وأن ذلــك
ميكــن أن يحــدث فقــط إذا مــا نشــأت مثــل هــذه الثقــة بينكمــا أنتمــا االثنــن .ويتطلــب هــذا األمــر اتفا ًقــا متبــادال ً بينكمــا
حــول الــدور الــذي ينبغــي أن يقــوم بــه ٌّ
كل منكمــا ،وجمــاالت االختصــاص لــكل منكمــا.
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عمــا يحصــل أثنــاء االستشــارة ،وأنــك ترغــب بإبقــاء جمريــات االستشــارة حتــت
وأوضــح للمرتجــم الفــوري أنــك مســؤول ّ
ســيطرتك .واشــرح لــه أن باســتطاعته مقاطعتــك أو مقاطعــة املريــض يف أي حلظــة إليضــاح أمــر معــن رمبــا يكــون قــد
ر مــا عنــد الضــرورة .وال شــك أنــك تســاهم،
التبــس عليــك أو علــى املريــض ،أو تبديــد ســوء تفاهــم حصــل ،أو إضافــة تفسـ ٍ
مــن خــال إيضاحــك املســبق لطبيعــة التعــاون الــذي تتوقــع حصولــه بينكمــا ،يف إيجــاد الشــروط املالئمــة ملقابلــة ناجحــة.

الدور املطلوب من املرتجم الفوري:
اشرح للمرتجم الفوري الدور الذي يجب عليه أن يقوم به كمرتجم .يف هذا اإلطار ،يتعني عليه أن:
ينقــل إليــك أقــوال املريــض بأكــر قــدر ممكــن مــن الدقــة واألمانــة .ال شـ ّ
ـك أن ذلــك أم ـ ٌر صعــب ،ألنــه ال يتطلــب فقــط
ترجمــة دقيقــة للكلمــات التــي يقولهــا املريــض ،بــل ترجمــة مفهومــة وواضحــة ملعنــى الكلمــات نفســها .واطلــب
مــن املرتجــم الفــوري أن ينقــل إليــك تصريحــات املريــض ،مبــا فيهــا العبــارات الصعبــة واألمثــال واملصطلحــات ،بأكــر
قــدر ممكــن مــن الدقــة ،ألنــه يتعــن عليــك أن تفهــم كيــف ّ
يفكــر املريــض وكيــف يصــوغ أســئلته وإجاباتــه .وهنــا ،يحـ ّ
ـق
للمرتجــم الفــوري ً
ـرحا مع ّي ًنــا يجــده ضروريًــا لتفســر معنــى احلديــث.
أيضــا أن يضيــف شـ ً
يرتجــم مــا تقولــه للمريــض بأكــر قــدر ممكــن مــن الدقــةَ .فأنــت تريــد أن يفهــم املريــض مــا تقولــه لــه بدقــة تامــة
طيلــة الوقــت اخملصــص للمقابلــة .فــإذا الحــظ املرتجــم الفــوري أن املريــض مل يســتوعب شـ ً
ـيئا معي ًنــا ،ميكنــه إضافــة
شــرح توضيحــي مــن عنــده.
دون حتريــف .قــد مييــل املرتجــم الفــوري ،يف حــال كان
ينقــل التصريحــات املشوّ شــة أو الغامضــة للمريــض كمــا هــي
َ
ينتمــي إىل نفــس جماعــة املريــض ،إىل تلطيــف أقــوال املريــض والتخفيــف مــن املعــاين الســلبية التــي قــد تنطــوي
ـام أن يقــوم املرتجــم
عليهــا (ألنــه يعتــر أنــه بعملــه هــذا يســاهم يف الدفــاع عــن نفســه وجماعتــه ).ولكــن مــن الهـ ّ
الفــوري بالتنبيــه إىل الصعوبــة التــي قــد يواجههــا يف فهــم تصريحــات املريــض وإىل نقــص الدقــة فيهــا ،وتســليط الضــوء
علــى ذلــك .كمــا يجــب عليــه ،متــى أمكــن ذلــك ،أن يســعى إىل فهــم املعنــى الكامــن وراء مــا يقولــه املريــض .وال يجــب
ـي الصحــة أن يلقــي اللــوم علــى املرتجــم يف حــال كانــت ترجمــة أقــوال املريــض غامضــة ومشوّ شــة ،ذلــك أن
علــى مهنـ ّ
األقــوال املفككــة واملــرددة وغــر املتناســقة التــي يــديل بهــا املريــض هــي بنفــس أهميــة غريهــا مــن األقــوال جلهــة
مســاعدتها يف الكشــف عــن النواحــي الغامضــة يف حياتــه أو تاريخــه الصحــي.
يشــر بوضــوح إىل األشــياء التــي ال ميكــن ترجمتهــا .هنــاك أشــياء يصعــب ترجمتهــا مــن لغــة إىل أخــرى ،والتــي ال يجــب
ـي الصحــة إىل كفــاءة املرتجــم الفــوري ،بــل علــى العكــس؛ فاملرتجــم الفــوري اجل ّيــد
أن تؤثــر ســلبًا علــى نظــرة مهنـ ّ
هــو ذاك الــذي يعــرف مــا هــي األشــياء التــي ال ميكــن ترجمتهــا حرف ًيــا مــن لغــة إىل أخــرى ،وير ّكــز علــى معنــى الكلمــات
واجلمــل التــي يــديل بهــا املريــض.
ألن مهمــة
ينقــل املالحظــات العدوانيــة للمريــض كمــا هــي؛ َفــا يجــب التغاضــي عــن العبــارات االســتفزازية للمريــضّ ،
مهنــي الصحــة يف هــذه احلــال ســتصبح أكــر صعوبــة.
ين ّبــه إىل املعــاين العاطفيــة احملتملــة للكلمــات التــي يســتخدمها ٌّ
ـي الصحــة .ومبــا أن معنــى
كل مــن املريــض ومهنـ ّ
الكلمــات والعبــارات يختلــف مــن ثقافــة إىل أخــرى ،مــن األهميــة مبــكان أن ينقــل املرتجــم الفــوري الــدالالت اخملتلفــة
التــي قــد حتملهــا كل كلمــة .فمث ـ ًلا ،قــد يكــون لكلمــة "السـ ّ
ـل" داللــة عاطفيــة بالنســبة للمريــض (مــرض ُمخجــل
ونتوجــه لرؤيــة مهنــي الصحــة مــن دون أن نــدع أحــدً ا يعــرف بذلــك") وللطبيــب ً
أيضــا
"نخفيــه عــن اآلخريــن قــدر اإلمــكان،
ّ
(مــرض اجتماعــي يرتبــط بالفقــر ،و"عــدوى مصدرهــا األجانــب").
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احلساسيات الثقافية لدى املريض:
ـب مــن املرتجــم الفــوري أن يلفــت انتباهــك إىل احلساســيات الثقافيــة التــي ميكــن أن تؤخــذ باالعتبــار أثنــاء االستشــارة؛
اطلـ ْ
إذ ميكــن أن يقــوم املرتجــم الفــوري بــدور هــام علــى صعيــد استكشــاف اخللفيــة الثقافيــة للمريــض وتســليط الضــوء
عليهــا .ومبقــدوره أن ينبّــه مهنــي الصحــة إىل اخلصوصيــات الثقافيــة التــي يجــب احرتامهــا أثنــاء االستشــارة ،ويطلعــه
علــى العــادات احملليــة التــي يجــب مراعاتهــا ،واملعتقــدات الســائدة يف منطقــة مــا حــول الصحــة ،إضافــة إىل املمارســات
والســلوكيات اخلاصــة مبجموعــة دينيــة أو ثقافيــة معينــة .فمث ـاً ،قــد ترتبــط بعــض األمــراض بســمات أو نــدوب ظاهــرة
يف اجلســم قــد تكــون مدعــاة للخجــل لــدى املريــض ،أو قــد ي َ
ُنظــر إليهــا علــى أنهــا غــر قابلــة للشــفاء .كمــا يجــب علــى
ـض مــن اجلنــس اآلخــر ،خاصــة إذا
املرتجــم الفــوري فهــم نظــرة اجملتمــع احمللــي إىل العالقــة بــن مهنــي الصحــة ومريـ ٍ
تطلــب األمــر إجــراء فحــص ســريري للمريــض.

السريّة واحرتام خصوصية املريض:
أب ِل ْ
ــغ املرتجــم الفــوري بــأن مــن واجبــه املهنــي احلفــاظ علــى خصوصيــة املريــض بشــكل تــام .فمثلمــا هــي احلــال
مــع مهنيــي الصحــة ،يجــب علــى املرتجــم الفــوري احــرام خصوصيــة جميــع املرضــى ،ويف كل مراحــل العــاج .ويشــرك
املرتجــم ومهنــي الصحــة يف معرفــة خصوصيــات املريــض واالطــاع علــى املعلومــات التــي يكشــفها خــال االستشــارة.
ـح أن احــرام خصوصيــة املريــض أم ـ ٌر جوهــري ،إال أنــه صعــب التحقيــق يف بعــض األحيــان ،خاصــة إذا كان املرتجــم
صحيـ ٌ
الفــوري ينتمــي إىل نفــس جماعــة املريــض .ولــذا ،يجــب التأكــد مــن عــدم وجــود تضــارب يف املصلحــة إذا تب ّيــن أن املرتجــم
الفــوري علــى معرفــة باملريــض خــارج إطــار االستشــارة.

تخصيص الوقت الكايف لالستشارة:
ـص لالستشــارة الوقـ َ
أن تتذكــر أن االستشــارة الثالثيــة األطــراف تتطلــب وق ًتــا أطــول
ـت الــكايف الــذي تتطلبــه .وهنــا ،عليــك ْ
خصـ ْ
ّ
مــن االستشــارة الثنائيــة األطــراف .ولــذا ،يجــب مراعــاة ذلــك لــدى جدولــة املواعيــد ،بحيــث ي ُخصــص لالستشــارة الثالثيــة
ً
مســبقا علــى الفــرة الزمنيــة اخملصصــة
األطــراف الوقــت الــكايف الــذي تســتلزمه .كمــا يجــب إطــاع املرتجــم الفــوري
لالستشــارة .ومبــا أن هــذه الفــرة هــي قصــرة نســبيًا يف أغلــب احلــاالت ،يجــب حتديــد األولويــات امل ّتبعــة خــال االستشــارة.

ً
مسبقا على النواحي اإلدارية واملادية:
االتفاق
ـرص علــى مناقشــة هــذه النقــاط
ـن
ُكـ ْ
واضحــا بشــأن النواحــي اإلداريــة واملاديــة يف التعامــل مــع املرتجــم الفــوري ،واحـ ْ
ً
معــه واالتفــاق عليهــا مسـ ً
ـبقا (طريقــة الدفــع ،بــدل األتعــاب بالســاعة ،وغريهــا).
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ب .بدء االستشارة
التقدميات:
واملرتجــم الفــوري إىل املريــض .اشــرح للمريــض الــدور الــذي يقــوم بــه املرتجــم الفــوري ،وأوضــح لــه أن
قــدّ م نفســك
َ
ـي الصحــة أن يقــدّ م نفســه أوّ ال ً ومــن ثــم املرتجــم
ـزم باحلفــاظ علــى خصوصيتــه .يجــب علــى مهنـ ّ
املرتجــم الفــوري ملـ ٌ
الفــوري" :أقــدّ م إليــك الســيّد ’فــان‘ ،وهــو مــن أصــل ألبــاين .وهــو يتحــدث بلغتــك وسيســاعدين علــى التواصــل معــك
بطريقــة أفضــل .كمــا سيســاعدنا يف إجــراء مقابلــة ناجحــة .وأودّ أن أؤ ّكــد لــك أن الســيد ’فــان‘ وأنــا ملزمــان باحلفــاظ علــى
خصوصيتــك ،وبالتــايل فــإن األقــوال والتصريحــات التــي تــديل بهــا لــن يتــم نقلهــا أليٍّ كان خــارج جــدران هــذه الغرفــة ".إذن،
حتــدد اجلمــل األوىل التــي يقولهــا مهنــي الصحــة يف بدايــة االستشــارة إيقــاع االستشــارة واملســار العــام التــي ستســلكه.
وهــذه التقدميــات ليســت مضيعــة للوقــت ،بــل توضــح الــدور الــذي ســيقوم بــه كل شــخص ،وتشــكل اخلطــوة األوىل نحــو
إقامــة ثقــة متبادلــة بــن األطــراف .كمــا تع ّبــر عــن االحــرام للمريــض.

موافقة املريض على اختيار املرتجم الفوري:
عمــا إذا كان يوافــق علــى اختيــار املرتجــم الفــوريَ .فقــد ينشــأ تضــارب يف املصلحــة بــن املريــض واملرتجــم
إســأل املريــض ّ
الفــوري ألســباب خمتلفــة ،مبــا فيهــا االنتمــاء إىل نفــس اجلماعــة ،واالنقســامات االجتماعيــة واإلثنيــة التــي ميكــن أن توجــد
يف نفــس البلــد الــذي ينتمــي إليــه الطرفــان ،أو بــن البلــدان اجملــاورة التــي تشــرك بنفــس اللغــة ،أو بســبب االختــاف يف
ـام التأكــد مــن أن املريــض يوافــق علــى اختيــار املرتجــم الفــوري.
اجلنــس بــن املريــض ومهنــي الصحــة .ولــذا ،فمــن الهـ ّ
فــإذا كان املريــض غــر مرتــاح لوجــود املرتجــم الفــوري ،فلــه احلــق برفــض العمــل معــه .وعلــى غــرار ذلــك ،يجــب أن يعطى
املرتجــم الفــوري احلــق برفــض املشــاركة يف االستشــارة ،ســواء أكان ذلــك ألســباب شــخصية أو أليٍّ مــن األســباب اآلنفــة
الذكــر.

انظر باجتاه املريض ،وليس باجتاه املرتجم الفوري:
ْ
مهنــي الصحــة بطبيعتــه إىل النظــر باجتــاه املرتجــم الفــوري وليــس املريــض ،خاصــة إذا كان املريــض يواجــه
مييــل
ّ
صعوبــة يف التعبــر عــن نفســه .حــاول أن تنظــر إىل املريــض مباشــرة عندمــا تتحــدث ،ألن ذلــك سيســاعدك يف إقامــة عالقــة
أقــوى معــه.

حتدثْ إىل املريض بصيغة اخملاطب:
ّ
َ
اخملاطــب" :هــل تعــاين مــن أمل؟" بــدال ً مــن
ســيكون جــوّ املقابلــة أفضــل بكثــر إذا توجهــت إىل املريــض مباشــرة بصيغــة
صيغــة الغائــب "هــل يعــاين مــن أمل؟" .ويجــب علــى املرتجــم الفــوري ً
أيضــا نقــل كلمــات املريــض بصيغــة املتكلــم" :أعــاين
مــن كوابيــس كل ليلــة تقري ًبــا" بــدال ً مــن التحــدث بطريقــة غــر مباشــرة أو بصيغــة الغائــب" :يقــول إن لديــه كوابيــس".
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ت .خالل االستشارة
أهمية التح ّلي بالصرب:
ـن صبــورًا ،فقــد ي ُضطــر املرتجــم الفــوري إىل اســتخدام شــروحات طويلــة يف ســعيه إىل نقــل مــا يقولــه املريــض بدقــة.
كـ ْ
كمــا أنــه قــد ي ُضطــر إىل طــرح أســئلة إضافيــة علــى املريــض لفهــم أقوالــه وترجمتهــا بدقــة .وهــذا ليــس مؤشــر ضعــف يف
كفــاءة املرتجــم الفــوري.

بساطة احلديث:
ـتخدم مفــردات بســيطة وواضحــة ومفهومــة عندمــا تتحــدث إىل املرتجــم الفــوري ،فأنــت بذلــك جتعــل مــن مهمتــه
اسـ
ْ
اســتخدم الكلمــات
أكــر ســهولة .فاســتخدام اجلمــل الواضحــة وســهلة الفهــم يدفعــه إىل التفكــر بوضــوح .ولــذا،
ْ
البســيطة واجلمــل القصــرة.

احلرص على التأكد من فهم أقوال املريض:
ـت ً
متامــا مــا تقولــه لــه ،وأنــك أنـ َ
أيضــا تفهــم جيــدً ا
ـرص علــى التأكــد بانتظــام خــال احملادثــة مــن أن املريــض يفهــم
احـ ْ
ً
ـم أفضــل ألقوالــه
مــا يقولــه لــك املريــض .وال تــردد يف إعــادة صياغــة إجابــة املريــض وتكرارهــا مــرارًا بهــدف حتقيــق فهـ ٍ
فه َمــه مــن كالمــك .أبلـ ْ
ـغ
("إذا مل أكـ ْ
ـن علــى خطــأ ،أنــت تقــول بــأن)"....؛ أو اطلـ ْ
ـب مــن املريــض بلباقــة أن يعيــد عليــك مــا ِ
املريــض بذلــك عندمــا ال تســتطيع فهــم حالتــه أو عندمــا تبــدو لــك هــذه احلالــة صعبــة ومعقــدة ،فهــذا قــد يشــكل عامــل
ـج ْع املريــض علــى إعــادة أقوالــه باختصــار.
ـح ،وأعــدْ الصياغــة ،وشـ ّ
اطمئنــان بالنســبة إليــه .إ ًذا ،أوضـ ْ

قيادة احملادثة:
ـق مســار االستشــارة حتــت الســيطرة ،فمــن الســهولة مبــكان أن تنشــأ حمادثــة جانبيــة بســهولة بــن املريــض واملرتجم
أبـ ِ
الفــوري ،أو بينــك وبــن املرتجــم الفــوري .تفــادى ذلــك قــدر املســتطاع ،ألنــه ميكــن أن يــؤدي إىل تهميــش أحــد األطــراف
املشــاركني يف احملادثــة .وال شــك أن مهنــي الصحــة يجــب أن يتيــح للمريــض واملرتجــم الفــوري أن يتحدثــا ويتفاعــا بحريّــة،
ولكنــه يجــب أن يبقــي مســار االستشــارة حتــت الســيطرة مبــا أنــه هــو املســؤول األوّ ل عــن نتائجهــا.

بحرية:
تشجيع املريض على التحدث
ّ
ـج ْع املريــض علــى قــول مــا يريــده وعلــى طــرح األســئلة التــي تخطــر يف بالــه .ففــي الكثــر مــن اجملتمعــات ،ال ميلــك
شـ ّ
املريــض اجلــرأة الكافيــة لطــرح األســئلة علــى مهنــي الصحــة ،ولــذا عليــك أن توضــح للمريــض أن أســئلته واستفســاراته
هــي موضــع ترحيــب تــام مــن جانبــك.

مراقبة حركات املريض:
اســتفد مــن الوقــت الــذي يتحــدث فيــه املرتجــم الفــوري إىل املريــض مباشــرة ملراقبــة حــركات املريــض عــن كثــب .فذلــك
ّ
قــد يشـ ّ
تتوفــر يف االستشــارات ثنائيــة األطــراف ،إذ تســمح لــك بــأن تكــون قــادرًا علــى
ـكل بالنســبة إليــك فرصــة ثمينــة قــد ال
مراقبــة تعابــر وجــه املريــض ،وحركاتــه ،ونــرة صوتــه ،ولغــة جســده .وألنــك ال تســتطيع التحــدث مباشــرة إىل املريــض يف
هــذه اللحظــات ،ميكنــك أن تطــوّ ر تدريج ًيــا القــدرة علــى النظــر بعــن ثاقبــة ومهــارة مالحظــة اإلشــارات البســيطة التــي يعبّر
عنهــا ،والتــي قــد تكشــف عــن مشــاعره وعواطفــه وقلقــه وآمالــه.
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ث .بعد االستشارة
تبادل اآلراء مع املرتجم الفوري:
ْ
ــص وق ًتــا بعــد االستشــارة مباشــرة لتبــادل اآلراء مــع املرتجــم الفــوري؛ ذلــك أنــه ميكــن للحديــث الــذي جتريــه مــع
خص ْ
ّ
ـن غال ًبــا مــا حتــول ضغوطــات العمــل وقلــة
املرتجــم الفــوري قبــل االستشــارة وبعدهــا أن يعـ ّزز عالقــة التعــاون بينكمــا .لكـ ْ
الوقــت دون حصــول هــذا النــوع مــن تبــادل الــرأي املفيــد جــدً ا للطرفــن.

ِ
راجع ما قيل خالل االستشارة:
ّ
يشــكل هــذا
راجــع باختصــار مــع املرتجــم الفــوري مــا قيــل خــال االستشــارة واســأله عــن رأيــه وانطباعاتــه بشــأنها.
ِ
اللقــاء فرصــة لتســليط الضــوء علــى النقــاط الغامضــة يف االستشــارة ،ومناقشــة املســار الــذي اتخذتــه ،وكيفيــة حتســن
ّ
يشــكل فرصــة
األمــور ،ولتبديــد أي ســوء تفاهــم حمتمــل بينــك وبــن املريــض ،أو بينــك وبــن املرتجــم الفــوري .كمــا
ملناقشــة األشــياء احملتملــة التــي مل يســتطع املرتجــم الفــوري قولهــا خــال االستشــارة ،أو األشــياء التــي قــد ترغــب
مالئمــا ً
أيضــا لالســتفادة مــن معلومــات املرتجــم الفــوري حــول
بقولهــا إىل املرتجــم الفــوري .قــد يكــون هــذا الوقــت
ً
العــادات والتقاليــد واملعتقــدات اخلاصــة بالصحــة واملــرض يف ثقافــة املريــض .كمــا ميكــن أن يشــكل هــذا اللقــاء فرصــة
ومعاونــك األساســي يف االعتنــاء باملريــض ،والــذي كنـ َ
ـت ســتعجز مــن دونــه عــن التواصــل
هامــة للتعــرف أكــر علــى شــريكك ُ
ّ
مــع املريــض.

تقدمي الدعم إىل املرتجم الفوري:
متنبهــا
ـم التطــرق خــال االستشــارة إىل أمــور صعبــة أو حساســة يف حيــاة املريــض ،ويف هــذه احلــال عليــك أن تكــون
قــد يتـ ّ
ً
لألثــر الســلبي الــذي قــد ترتكــه مثــل هــذه األمــور علــى املرتجــم الفــوري ،وأن تبــدي اســتعدادك لإلصغــاء إليــه ومناقشــة مــا
ـي الصحــة ،وبالتــايل فهــو مع ـ ّرض ّ
لتلقــي اآلثــار
يزعجــه .فاملرتجــم الفــوري يقــف يف قلــب املعادلــة بــن املريــض ومهنـ ّ
الســلبية ألقــوال املريــض .وقــد ال ينجــو املرتجــم الفــوري مــن التأثــرات الســلبية يف حــال كانــت املعانــاة التــي يتــم وصفهــا
تتعلــق بقضيــة مــوت ،أو بالتجــارب املريــرة ألحــد الالجئــن ،أو ّ
بتلقــي أخبــار ســيئة ،أو بغريهــا مــن األمــور املؤملــة ،خاصــة
ـد اســتعدادك لالســتماع إليــه بعــد االستشــارة،
إذا كان هــو نفســه قــد عانــى مــن صدمــة مماثلــة أو جتربــة مؤملــة .ولــذا ،أبـ ِ
بحيــث تتــاح لــه الفرصــة للتعبــر عــن نفســه ومشــاركتك مشــاعره .كمــا ميكــن للجلســات اجلماعيــة التــي يشــرف عليهــا
أولــو الشــأن واخملصصــة ملناقشــة املوضوعــات الصعبــة أن تســاعد املرتجــم الفــوري علــى تفــادي اإلنهــاك العاطفــي أو
التأثــر الشــديد مبعانــاة املريــض.
االحتفاظ باملعلومات يف سجل:
اذك ـ ْر يف امللــف اخلــاص باملريــض أنــك تعمــل مبســاعدة مرتجــم فــوري؛ واكتــب اســمه ،وعنوانــه ،ورقــم هاتفــه .فذلــك
سيســاعد علــى التواصــل مــع املرتجــم الفــوري بــن استشــارة وأخــرى إذا لــزم األمــر ،وعلــى االســتعانة بخدمــات املرتجــم
الفــوري نفســه خــال االستشــارة القادمــة.
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باختصار..
ً
مسبقا مع املرتجم الفوري
قم بالتحضري لالستشارة
انظ ْر إىل املريض وليس إىل املرتجم الفوري حني تطرح األسئلة
َّ
حتل بالصرب
استخدم لغة بسيطة
ْ
ص وق ًتا بعد االستشارة للقاء املرتجم الفوري ومراجعة جمريات األمور معه
خص ْ
ّ
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 .2العوامل الثالثة الهامة يف املقابلة الثنائية األطراف
أ .الالجئ
"يتــم نقــل أحــد األطفــال الكوســوفيني إىل قســم الطــوارئ يف املستشــفى بعــد إصابتــه بحــروق بالغــة .وبعــد فحــص
الطفــل ،يقــرر األطبــاء ضــرورة القيــام بعمــل جراحــي .ولكــن األهــل يعارضــون ذلــك ،ويــرون بأنــه ميكــن معاجلــة حالــة
ولدهــم مــن دون جراحــة؛ وي ّتهمــون األطبــاء بأنهــم يريــدون إجــراء جتــارب ســريرية علــى ولدهــم .ولــذا ،ي ُضطــر األطبــاء إىل
االجتمــاع مــرات عــدة مــع األهــل ليشــرحوا لهــم بالتفصيــل األســباب التــي دفعتهــم إىل اتخــاذ قــرار إجــراء العمــل اجلراحــي".
مرتجم فوري ألباين
يــزور أحــد املرضــى مــن الذيــن يعانــون مــن آالم النــزوح مركـ ًزا صح ًيــا ال يتحــدث فيــه األطبــاء والعاملــون الصح ّيــون بلغتــه
األم أو بلغــة مشــركة ،فــا يســتطيع التواصــل معهــم بســهولة .لقــد شـ ّ
ـكل النــزوح بالنســبة إليــه جتربــة مؤملــة وصعبــة.
فالكثــر مــن الالجئــن تع ّرضــوا خلســارة أصدقــاء أو أقربــاء مل يتمكنــوا مــن مغــادرة منطقتهــم للهــروب مــن ويــات
احلــرب؛ وآخــرون عانــوا مــن أمل خســارة الوطــن ،أو املهنــة ،أو األرزاق .وهــو يشــعر بأنــه وحيــد ،ويحتــاج بالتــايل إىل مــن
يتواصــل معــه ويفهمــه.
يف هــذا املوقــف تصبــح لغتــه األم ،التــي هــي وســيلته الوحيــدة للخــروج مــن العزلــة ،بــا فائــدة ،وهــي تذ ّكــره علــى الــدوام
عندئــذ أنــه يحتــاج إىل طبيــب آخــر ملســاعدته؛ كمــا يعرتيــه الشــعور
بأنــه أجنبــي يف بلــد اللجــوء الــذي اســتضافه؛ ويــدرك
ٍ
بالوحــدة واحلــزن ،ويشــعر أحيانًــا بالنقــص جتــاه الذيــن يعرفــون لغــة البلــد املضيــف.
مــا الــذي يأملــه الالجــئ املريــض؟ ســوا ٌء أراد ذلــك أم ال ،ســيلجأ إىل التحالــف أو حتــى التعــاون األعمــى مــع املرتجــم الفــوري
الــذي يتحــدث بلغتــه ،والــذي رمبــا ينتمــي إىل نفــس جمموعتــه اإلثنيــة .هــل لــدى الالجــئ املريــض توقعــات دقيقــة ملــا
يحتــاج إليــه؟ رمبــا ال .رمبــا يشــعر باخلــوف ألنــه ســيواجه اثنــن مــن "املهنيــن" خــال املقابلــة .هــل يع ّلــق املريــض
الكثــر مــن اآلمــال علــى ممثلــي نظــام الرعايــة الصحيــة هــؤالء؟ أم يشــعر باالعتمــاد عليهــم لدرجــة أنــه غــر قــادر حتــى
علــى صياغــة توقعاتــه؟
كل مــا لــدى الالجــئ ليقدمــه (ويجــب علــى مهنــي الصحــة أن يتن ّبــه إىل ذلــك) هــو جتربــة النــزوح التــي عاشــها ،واملعانــاة
والهــروب ،واجتمــاع ثقافتــن يف داخلــه ،وطريقــة فهمــه للثقافــات (ســوا ٌء توصــل إىل التعبــر عــن ذلــك أم ال) ،و"االحتــكاك
املثمــر" الــذي يحــدث يف النفــس عندمــا تلتقــي لغتــان اثنتــان.

ب .املرتجم الفوري
"املرتجم الفوري :هو مستشار ثقايف ،ووسيط ثقايف ،ومفوّ ض ثقايف".
"املرتجم الفوري هو مبثابة ممثل يلعب تار ًة دور املريض وتار ًة أخرى دور مهني الصحة ليق ّرب بني الطرفني".
ً
ووسيطا".
"دور املرتجم الفوري هو أن يكون :متحدّ ثًا ،ومدافعً ا ،وسفريًا،
من تأمالت بعض املرتجمني الفوريني حول عملهم
قيمــا اجلســور بــن عــامل الالجــئ
الــدور األساســي واحملــوري للمرتجــم الفــوري هــو "الرتجمــة ".وهــو يقـ ّرب بــن عاملــنُ ،م ً
املريــض وعــامل مهنــي الصحــة .كمــا يلعــب دور اخلبــر الــذي "يفـ ّ
ـهل عمليــة التواصــل
ـك شــفرة" الرمــوز الثقافيــة مبــا يسـ ّ
بــن الطرفــن.
املوجهة التي تربط بني ثقافتني وطريقتني للوجود والتفكري".
"إنه القوّ ة
ّ
مرتجم فوري شمال أفريقي
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"يلعب املرتجم الفوري دور اجلسر والرابط بني فردين".
مرتجم فوري إفريقي
"املرتجم الفوري هو ذاك الذي يقف يف الوسط ُمحاوال ً اجلمع بني الطرفني".
مرتجم فوري باللغة األردية
		

ولكن أساسي يف االستشارة الطبية:
« املرتجم الفوري هو طرف ثالث
ْ

يتخــذ املرتجــم الفــوري موقعً ــا لــه يف قلــب االستشــارة ،وهــو الوحيــد القــادر علــى فهــم أقــوال الطرفــن اآلخريــن
املشــاركني فيهــا .ومــع ذلــك ،يتعــن عليــه البحــث عــن مكانــه اخلــاص يف االستشــارة .وهــو يــدرك بــأن احلاجــة إليــه يف
االستشــارة تنبــع مــن كونــه الشــخص الوحيــد الــذي يفهــم أقــوال الطرفــن؛ فــا ميكــن إجــراء استشــارة ناجحــة مــن دونــه،
يحملــه
ألن مهنــي الصحــة واملريــض لــن يتمكنــا مــن التواصــل مــع بعضهمــا البعــض .وهــذا ،مــن جهــة ،ميكــن أن ّ
مســؤولية كــرى؛ ومــن جهــة أخــرى ،يتيــح لــه القيــام بــدور حمــوري ومفيــد جــدً ا يف املقابلــة ،ألنــه ميثــل صلــة الوصــل
بــن مهنــي الصحــة واملريــض.
"تصبــح الرتجمــة عمليــة صعبــة جــدً ا عندمــا يكــون املريــض مصابًــا مبــرض السـ ّ
ـد آخــر).
ـل (أو الســرطان ،أو أيّ مــرض معـ ٍ
ففــي بلــدي األم والبلــدان اجملــاورة لــه يتــم إخفــاء ســوء احلالــة املرضيــة عــن املريــض ،باعتبــار أن بعــض املرضــى قــد
يعرتيهــم اخلــوف أو الغضــب الشــديد ،مــا قــد يؤثــر علــى معنوياتهــم ويســاهم يف تدهــور حالتهــم الصحيــة ،خاصــة وأن هــذه
األمــراض تُعــدّ مســتعصية يف بلدانهــم ومآلهــا املــوت فقــط .كمــا تعنــي مثــل هــذه األمــراض غال ًبــا وصمــة عــار اجتماعيــة
للمصابــن بهــا .وكمرتجمــن فوريــن ،يجــب علينــا أن نشــرح للمريــض بهــدوء بــأن السـ ّ
ـل مــرض لــه عــاج ناجــع يف بلــد
اللجــوء إذا اتّبــع إرشــادات مهنــي الصحــة وتنــاول األدويــة املناســبة التــي يصفهــا لــه".
أحد املرتجمني الفوريني

« مميزات عمل املرتجم الفوري:

ميكن اختصار مميزات عمل املرتجم الفوري العامل يف حقل اخلدمات الطبية أو االجتماعية مبا يلي:
عموما اللغة األم بالنسبة إىل املرتجم الفوري.
لغة املريض هي
ً
رمبــا يكــون املرتجــم الفــوري قــد عانــى مــن جتربــة نــزوح مماثلــة لتلــك التــي عاشــها املريــض الالجــئ الــذي يقــوم
برتجمــة أقوالــه.
عمومــا أكــر رسـ ً
ـوخا مــن اندمــاج الالجــئ املريــض ،مــا يؤهلــه لفهــم
إندمــاج املرتجــم الفــوري بالبلــد املضيــف يكــون
ً
البيئــة اجلديــدة التــي يواجههــا املريــض بشــكل أفضــل ،ذلــك أنــه عــاش يف بلــد اللجــوء لفــرة أطــول.
ألنه ينتمي إىل نفس جمتمع املريض الالجئ ،ميتلك املرتجم الفوري دافعً ا قوي ًا ليكون نافعً ا جملتمعه.
املرتجم الفوري إنسانٌ له مشاعره وتوقعاته اخلاصة به ،ويجب على مهني الصحة أخذ ذلك باالعتبار.
يجــب أن يتــم النظــر إىل املرتجــم الفــوري علــى أنــه بنفــس أهميــة مهنــي الصحــة ،بالرغــم مــن أن لـ ٍّ
ـكل واحــد منهمــا
مســؤولياته التــي تختلــف عــن مســؤوليات الطــرف اآلخــر.
غالبًــا مــا يكــون املرتجــم الفــوري مهاجــ ًرا ً
أيضــا .ومــع ذلــك ،هنــاك فــرق بــن وضعيــة الالجــئ املريــض ووضعيــة
املرتجــم الفــوري :ميلــك املرتجــم الفــوري وضــع هجــرة مع َتر ًفــا بــه ،بينمــا ال ميلــك املريــض مثــل هــذا الوضــع يف
غالــب األحيــان.
حتــى وإن كان املرتجــم الفــوري يف الغالــب مهاج ـ ًرا ينتمــي إىل اجملتمــع ذاتــه الــذي ينتمــي إليــه املريــض ،غال ًبــا مــا
تكــون هنــاك فروقــات اجتماعيــة ،وإثنيــة ،أو جنســية بــن الطرفــن مبــا قــد يؤثــر علــى العالقــة بينهمــا.
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«الصعوبات التي يواجهها املرتجم الفوري يف عمله:
ـر الوقــوع يف ّ
ـح تســميتهما «اإلســفنجة" و"الصنــدوق».
يواجــه املرتجــم الفــوري أثنــاء عملــه خطـ َ
فخــن حقيقيــن ،قــد تصـ ّ
الفـ ّ
ـكل كامــل ،ولكنــه يشــعر بأنــه غــر
ـخ األول" ،اإلســفنجة» ،يحــدث عندمــا يســتوعب املرتجــم الفــوري أقــوال املريــض بشـ ٍ
قــادر علــى إيصــال حمتواهــا إىل مهنــي الصحــة؛ َفيَحتفــظ بهــا لنفســه،
ســوا ٌء ألنــه يعجــز عــن ترجمتهــا بشــكل صحيــح ،أو ألنــه يــرزح حتــت عــبء جتربــة املريــض ومعاناتــه فيشــعر بأنــه غــر
ّ
الفــخ الثــاين" ،الصنــدوق" ،فيحــدث
قــادر علــى اخلــروج منهــا ويســمح لهــا بــأن تطغــى علــى مشــاعره وتصرفاتــه .أمــا
عندمــا يعــزل املرتجــم الفــوري نفســه عــن أيــة تأثــرات حمتملــة ملعانــاة املريــض ،وينــأى بنفســه بعيــدً ا عــن جتربتــه.
وبالرغــم مــن أنــه ي ّ
متامــا ومســتق ًلا عــن
ُفضــل أن يكــون املرتجــم الفــوري الــذي يعمــل يف اجملــال السياســي حمايــدً ا
ً
أي تدخــل شــخصي ،ال ينطبــق األمــر علــى املرتجــم الفــوري الــذي يعمــل يف اجملــال الطبــي أو االجتماعــي ،ألن ترجمــة
الكلمــات وحدهــا لــن تكــون كافيــة ،بــل يحتــاج األمــر إىل مشــاركة املرتجــم الفــوري ككائــن بشــري ذي مشــاعر وانطباعــات
يف االستشــارة الطبيــة.

مهني الصحة
ت.
ّ
"ســو ُء التفاهــم النــاجت عــن االختــاف الثقــايف مكلـ ٌ
ـف للغايــة ،مبــا قــد يــؤدي إليــه من إضاعــة وقت مهنيــي الصحــة واملرضى،
وزيــادة معانــاة املرضــى ،وتشــخيص خاطــئ وعالجــات غــر دقيقــة قد يرتتــب عنهــا نفقات زائــدة ميكــن تفاديها".
تقرير اجمللس األوروبي حول العالقات بني الثقافات املتعددة
"أحــدُ مرضــاي سـ ٌ
ـيدة مغربيــة يعــاين أوالدهــا مــن مشــكلة البدانــة .وبالرغــم مــن أنهــا رفضــت إعطائــي أيــة معلومــات حــول
منــط التغذيــة الــذي يتبعــه أطفالهــا ،فقــد أطلعـ ْ
ـت املرتجــم علــى ذلــك .وهــو بــدوره أخــرين ،األمــر الــذي أفــادين كثـرًا .أنــا
أدرك اآلن أن مشــكلة البدانــة لــدى أوالدهــا غــر ناجتــة عــن مشــكلة هضــم واســتقالب ،بــل هــي بســبب اإلفــراط يف تنــاول
الطعــام ...أمــا بالنســبة لــأم فهــو دليـ ٌ
ـل علــى الصحــة والعافيــة!"
ممرضة متنقلة
ـي الصحــة أنــه مل يعــد يتعامــل مــع املريــض لوحــده .فهنــاك
ـم فــوري ،يــدرك مهنـ ّ
يف االستشــارات التــي يشــارك فيهــا مرتجـ ٌ
طـ ٌ
الصحــة بأنــه مل
ـي
ـرف ثالــث دخــل علــى خــط العالقــة بينــه وبــن املريــض ،أال وهــو املرتجــم الفــوري .ورمبــا يشــعر مهنـ ّ
ّ
يعــد قــادرًا علــى التواصــل مباشــرة مــع املريــض ،ألن عليــه التعــاون مــع شــخص ثالــث لتحقيــق هــذا التواصــل .وقــد يشــعر
عائقــا ألنــه يبطــئ مــن مســار االستشــارة .ولكــن باســتطاعته ً
ً
أيضــا النظــر إىل
بــأن هــذا حضــور املرتجــم الفــوري يشــكل
هــذا املوضــوع مــن زاويــة أخــرى ،واغتنــام الفرصــة للعمــل مــع املرتجــم الفــوري باعتبــاره شـ ً
ـريكا لــه يف تقــدمي دعــم أكــر
للمريــض ،خاصــة وأن املصلحــة املشــركة ملهنــي الصحــة واملرتجــم الفــوري تتمثــل يف فهــم املريــض والتواصــل معــه.
ومــن خــال العمــل مــع مرتجــم فــوري ،تصبــح عمليــة تبــادل املعلومــات الدقيقــة واملفصلــة حــول صحــة الالجــئ
املريــض أكــر ســهولة .ويعــدّ هــذا النــوع مــن تبــادل املعلومــات أساس ـيًا للحفــاظ علــى مهنيــة العمــل ،التــي تشــكل
عام ـاً ضروريًــا لضمــان تقــدمي رعايــة صحيــة عاليــة اجلــودة .وإضافــة إىل ذلــك ،يشــعر املريــض براحــة أكــر بســبب وجــود
املرتجــم الفــوري إىل جانبــه ،مــا يتيــح لــه التحــدث عــن مشــكلته بحريّــة ،ويســمح لــه بالتعبــر عــن احتياجاتــه واإلجابــة علــى
أســئلة مهنــي الصحــة بدقــة.
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مهني الصحة،
يا
ّ
تنس أن املرتجم الفوري:
ال
َ
متاما؛
يقوم بعمله مبهنية ،مثلك أنت
ً
صراع داخلي يفرض عليه البقاء على احلياد بينك وبني املريض؛
غالبًا ما يشعر بأنه يف
ٍ
رمبا يشعر بالراحة الداخلية نحو املريض األجنبي أكرث مما يشعر بذلك نحوك؛
لديه مشاعره وتوقعاته اخلاصة به؛
يحتاج إىل وقت لبناء عالقة جيدة معك ومن ثم لتطوير التعاون بينكما؛
تذمره وشكواه؛
ليس مسؤوال ً عن سلوك الالجئ املريض أو ّ
ليس مسؤوال ً عن توجيه مسار االستشارة أو إبقائها حتت السيطرة.

21

 .3فوائد االستشارة الثالثية األطراف :من احلوار الثنائي إىل احلوار
الثالثي األطراف
يشــكل حضــور املرتجــم الفــوري يف االستشــارة قيمـ ً
ـة مضافــة ميكــن االســتفادة منهــا .ففــي حــن يتمثــل
الهــدف األساســي للمقابلــة بــن مهنــي الصحــة واملريــض يف التواصــل الشــفوي بينهمــا ،تصبــح اخلطــوة
التاليــة التــي يجــب القيــام بهــا تطويــر العالقــة بــن الطرفــن .وهنــا ميكــن للمرتجــم الفــوري أن يلعــب
ـي الصحــة تعزيــز دور املرتجــم الفــوري يف االستشــارة مــن خــال مشــاركته
دورًا رئيس ـ ًيا .وباســتطاعة مهنـ ّ
املالحظــات واالنطباعــات التــي لديــه ،وطلــب مســاعدته يف توضيــح النقــاط اخملتلفــة التــي تــؤدي إىل فهــم
أفضــل الحتياجــات املريــض.
وبعكــس احلالــة التــي فيهــا يكــون املرتجــم الفــوري جمــرد "صنــدوق بريــد" ينقــل أقــوال املريــض وأقــوال
ـي الصحــة بحرفيتهــا ،فإننــا نشــجع علــى التواصــل ثالثــي األطــراف ،حيــث يصبــح احلــوار عمليــة يشــارك
مهنـ ّ
فيهــا ثالثــة أطــراف مبــا يعــزز الشــراكة الفعليــة بينهــم.
فعندمــا يعمــل ثالثــة أطــراف مــع بعضهــم البعــض ،يتــم تعزيــز عنصــر املشــاركة يف املقابلــة .وينتــج عــن
ذلــك عــدم احتــكار املناقشــة مــن قبــل مهنــي الصحــة ،وزيــادة مشــاركة املرتجــم الفــوري فيهــا ،مبــا يــؤدي
إىل إثــراء املقابلــة .ويف هــذه احلــال ،يقــل مقــدار كالم مهنــي الصحــة واملرتجــم الفــوري ،ويرتفــع مســتوى
اإلصغــاء إىل اآلخــر والثقــة بــه.
وبعدمــا يتــم التأســيس لهــذا النــوع مــن التعــاون بــن املرتجــم الفــوري ومهنــي الصحــة ،ميكــن مواءمــة
ـي الصحــة .وهنــاك عــدة خيــارات ميكــن اعتمادهــا
نــوع الرتجمــة كــي يتماشــى مــع متطلبــات املريــض ومهنـ ّ
يف هــذا اجملــال :الرتجمــة احلرفيــة التــي تنقــل أقــوال املريــض بحرفيتهــا مــن لغــة إىل أخــرى؛ وترجمــة
الوســاطة الثقافيــة التــي تضــع أقــوال املريــض يف ســياق املشــرب الثقــايف الــذي ينتمــي إليــه؛ ودور املدافــع
عــن املريــض الــذي يقــوم بــه املرتجــم الفــوري أحيانًــا للتشــديد علــى أهميــة االســتجابة ملتطلبــات املريــض؛
ملهنــي الصحــة
ّ
وشــعور املرتجــم الفــوري مبســؤوليته العالجيــة املشــركة جتــاه املريــض .واألمــر عائــدٌ
وللمرتجــم الفــوري يف اختيــار نــوع الرتجمــة التــي يجــب اســتخدامها مــن بــن هــذه األنــواع .ويعنــي تعــدّ د
اخليــارات أنــه ميكــن مالءمــة الرتجمــة بحســب مقتضــى احلــال ،كمــا ي ُســمح بأنــواع كثــرة مــن التواصــل بــن
ـي الصحــة واملريــض.
مهنـ ّ
ومــع ذلــك ،يتطلــب االنتقــال مــن اســتخدام خيــار إىل آخــر مــن هــذه اخليــارات خــر ًة يف فــن املقابــات الطب ّيــة
ـب عملــي حــول كيفيــة إجــراء هــذا النــوع
الثنائيــة اللغــة .ولــذا ،مــن الهـ ّ
ـام أن يخضــع املرتجــم الفــوري لتدريـ ٍ
مــن املقابــات.
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 .4فوائد العمل مع مرتجم فوري
ميكن للعمل مع مرتجم فوري أن:
يســاعد يف جتنــب إضاعــة الوقــت واجلهــد مــن خــال التقليــل مــن العالجــات غــر الواضحــة ،أو غــر املفهومــة ،أو
تلــك التــي ال يعــرف املريــض كيفيــة تطبيقهــا ،إضافــة إىل جتنــب تكــرار االستشــارات والفحوصــات غــر الالزمــة ،وتفــادي
األخطــاء يف التشــخيص؛
يحسن من مستوى جتاوب املريض؛
ّ
يجعل من احلوار الثنائي حوارًا ثالثي األطراف؛
يق ّلل من الشعور باإلقصاء لدى املريض؛
يخلق جتربة ثالثية األطراف بني الثقافات؛
يتيح الوصول إىل مصادر جديدة للمعلومات؛
يق ّلل من النفقات؛
يحسن مستوى الرعاية الصحية؛
ّ
مهني الصحة عن أدائه املهني والشخصي؛
يزيد من رضى
ّ
مينح الالجئ املريض شعورًا بالرضى كون اآلخر يفهمه؛
يتيح لالجئني الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية بشكل أكرب.

مهني الصحة :قائمة تدقيق للمرتجمني الفوريني
كيف تعمل مع
ّ
كــن صبــورًا .حتـ َّ
ـل بالصــر يف تعاملــك مــع مهنــي الصحــة الــذي قــد يجهــل مــا يعــاين منــه النازحــون املرضــى يف حياتهــم
اليوميــة .كمــا أنــه ليــس ّ
مطلعً ــا علــى ثقافــة املريــض ،ومعارفــه ،وجتاربــه ،والصعوبــات التــي يواجههــا.
مهنــي الصحــي تعبــرًا صعبًــا أو قليــل االســتعمال؛ قــد تكــون الكلمــة املســتخدمة غــر
ال تقلــق إذا مــا اســتخدم
ّ
يتســن لــه الوقــت الــكايف للبحــث عــن كلمــة أكــر بســاطة تكــون مرادفــة لهــا.
موجــودة يف لغتــك األم ،أو رمبــا مل
ّ
يفسر أكرث إذا مل تفهم سؤاله.
اطلب من مهني الصحة أن
ّ
خــذ الوقــت الــكايف للرتجمــة بشــكل صحيــح ،حتــى ولــو تطلــب منــك األمــر اســتخدام كلمــات أو جمــل إضافيــة أكــر مــن
تلــك التــي اســتخدمها مهنــي الصحــة بلغتــه.
ال تتفاجــأ إذا مل يســتطع مهنــي الصحــة مالحظــة عالمــات االنزعــاج أو األمل لــدى املريــض .انقــل إليــه انطباعــك حــول
هــذا املوضــوع.
ـي الصحــة أو املريــض يحتكرانــك .جت ّنــب الضغــط النفســي الناجــم عــن التعــارض بــن والئــك ألحــد الطرفــن
ال تــدع مهنـ ّ
ووالئــك للطــرف اآلخــر ،أو مــن الشــعور بأنــه يتعــن عليــك أن تقــف إىل جانــب املريــض أو إىل جانــب مهنــي الصحــة .وإذا
قــام أحــد الطرفــن أو كالهمــا مبمارســة ضغــوط عليــك للوقــوف إىل جانبــه ،حــاول أن حتافــظ علــى املســافة الالزمــة
بينكــم.
أبلغ مهني الصحة يف حال شعرت أن االستشارة ّ
متثل ً
حتملها.
عبئا عاطفيًا عليك .أبلغه باحلدود التي تستطيع ّ
إذا ارتكب مهني الصحة "هفوة ثقافية" تعدّ مبثابة خطأ ينبغي تفاديه يف ثقافة املريض ،الفت انتباهه إىل ذلك.
ـي الصحــة إىل اســتحالة طــرح بعــض األســئلة ألســباب خمتلفــة (مثــل التابوهــات ،وعــدم املالءمــة مــن
ن ّبــه مهنـ ّ
ناحيــة األخــاق).
اترك مسألة تقييم أهمية املعلومات التي ّ
الصحة.
ملهني
يوفرها املريض
ّ
ّ
الصحة يف حال كنت تشعر أن املقابلة تسري يف االجتاه اخلاطئ.
مهني
أبلغ
ّ
ّ
24

مهني الصحة:
أن
وال
تنس ّ
َ
ّ
يسعى إىل القيام بعمله على الوجه األمثل.
يتحمل املسؤولية النهائية عن االستشارة.
يحتاج إىل وقت لبناء العالقة مع املريض.
عالجات أو حلوال ً لكل املشاكل.
ال ميتلك
ٍ
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 .5اكتساب الكفاءة
(كأن يجــد املريــض صعوبــة يف التعبــر عــن نفســه ،أو يجــد املرتجــم الفــوري
عندمــا تواجــه االستشــارة صعوبــات معينــة
ْ
مهنــي الصحــة إىل اخلــرات الالزمــة) ،يتــم وضــع كفــاءة املرتجــم الفــوري
صعوبــة يف فهــم شــكوى املريــض ،أو يفتقــر
ّ
بســرعة موضــع تســاؤل .ولــذا ،فمــن الضــروري مناقشــة الصعوبــات التــي تنشــأ يف مثــل هــذه احلــال بأســرع مــا ميكــن.
ـي
ـم فــوري ،يجــب علــى املريــض ،واملرتجــم الفــوري ،ومهنـ ّ
وكــي تنجــح املقابلــة الثالثيــة األطــراف التــي يشــارك فيهــا مرتجـ ٌ
الصحــة أن ي ُبــدوا اســتعدادهم التــام للعمــل والتعــاون معً ــا وااللتــزام بقواعــد املقابــات الطب ّيــة .ولتحقيــق هــذه الغايــة،
الصحــة ،وليــس فقــط املرتجــم الفــوري ،أن يتدرّبــا علــى فــن إجــراء املقابــات الثالثيــة األطــراف.
ـي
يجــب علــى مهنـ ّ
ّ

يتطلــب هــذا األمــر االنخــراط يف عمليــة تعلــم مســتمرة ،والتــي يســاهم مــن خاللهــا األطــراف الثالثــة يف بنــاء
مســتوى أفضــل مــن التواصــل بينهــم:
ويف هذا اإلطار ،على املرتجم الفوري:
الســعي املســتمر إىل تعزيــز معرفتــه باللغــة املســتخدمة يف االستشــارات الطبيــة ومفرداتهــا املتنوعــة ،وبتقنيــات
الرتجمــة الفوريــة الالزمــة؛
تع ّلــم مفــردات متخصصــة يف كلتــا اللغتــن ،وبــذل مــا يلــزم مــن جهــد ليكــون مبثابــة جســر يربــط بــن عــامل املريــض
الصحــة؛
ـي
وعــامل مهنـ ّ
ّ

مهني الصحة:
وعلى
ّ
الســعي إىل اكتســاب احلــد األدنــى مــن املعــارف حــول الثقافــة األم للمريــض وظروفــه املعيشــية احلاليــة ،والتــدرّب
علــى العمــل مبشــاركة طــرف ثالــث (أي املرتجــم الفــوري)؛
قبــول فكــرة اعتبــار املرتجــم الفــوري كشــريك لــه يف عمليــة تبــادل املعلومــات مــع املريــض ،وأن مينحــه بالتــايل جــز ًءا
مــن صالحياتــه ،ولكــن مــع االســتمرار بتحملــه مســؤولية االستشــارة كاملــة؛

وعلى املريض األجنبي الذي يجهل لغة بلد اللجوء:
السعي إىل التع ّرف على ثقافة البلد املضيف ونظام تقدمي الرعاية الصحية فيه؛
التحدث بصراحة عن همومه وتوقعاته ،وعدم ّ
مهني الصحة بحل جميع مشاكله.
توقع أن يقوم
ّ
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السرية وخصوصية املريض
.6
ّ
ـن يخشــن مــن ردة فعــل أزواجهــن متــى
"تســعى النســاء غال ًبــا إلخفــاء حقيقــة مرضهــن عــن أزواجهــن وأسـ
ـرهن .وهـ ّ
ّ
ـي الصحــة موعــدً ا إلحــدى
علمــوا مبرضهــن أكــر ممــا يهمهـ ّ
ـن الشــفاء مــن املــرض بحــدّ ذاتــه .ولــذا ،عندمــا يحــدد مهنـ ّ
املريضــات بحضــور زوجهــا ،تــردد يف اجملــيء وتطلــب م ّنــي إخفــاء حقيقــة مرضهــا والتخفيــف مــن وقعــه علــى زوجهــا.
وهــذا ســيجعل مهمتــي صعبــة للغايــةَ ،فمــن جهــة ،يفـ ُ
ـي واجبــي املهنــي أن أنقــل كل مــا تقولــه املريضــة
ـرض علـ ّ
		
مهني الصحة ،ومن جهة أخرى أشعر بالسوء ألين ال أستطيع تلبية ما تطلبه مني املريضة".
بأمانة إىل
ّ
أحــد املرتجمــن الفوريــن
ال يحـ ّ
عمــا ســمعوه ،أو رأوه ،أو علمــوا بــه
ـق ملهن ّيــي الصحــة أو ملســاعديهم ،مبــن فيهــم املرتجمــون الفوريــون ،الكشــف ّ
أثنــاء وظيفتهــم ،وحتــى بعــد االنتهــاء مــن أداء واجباتهــم؛ إذ ي ُمنــع نقــل املعلومــات اخلاصــة باملريــض أليٍّ كان .وينطبــق
مبــدأ احلفــاظ علــى الســريّة وخصوصيــة املريــض علــى جميــع األشــخاص الذيــن يتواصلــون بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر
مــع املريــض ،مبــن فيهــم الطاقــم الطبــي ،وفــرق الصيانــة والتنظيفــات التــي تعمــل يف املستشــفى أو يف العيــادة ،والتــي
ي ُطلــب أحيانًــا مــن أعضائهــا العمــل كمرتجمــن فوريــن .مــن ناحيــة أخــرى ،يجــب أن يكــون جميــع أعضــاء فريــق العمــل
الذيــن يتعاملــون مــع املريــض علــى اطــاع علــى قانــون الصمــت املهنــي؛ وتقــع عليهــم مســؤولية احلفــاظ علــى ســريّة
املعلومــات وخصوصيــة املريــض.
يهــدف مبــدأ الســريّة الطب ّيــة ليــس فقــط إىل احلفــاظ علــى خصوصيــة املرضــى ،بــل علــى صحتهــم ً
أيضــا .وباحرتامهمــا
ـي الصحــة واملرتجــم الفــوري يف خلــق منــاخ مــن الثقــة ،والــذي ي ُعــدّ جوهريًــا للحفــاظ علــى
لهــذا املبــدأ ،يســاهم مهنـ ّ
ـة متميــزة بينهمــا ،وهــذا بــدوره يســاعد يف جعــل العــاج أكــر فائــدة للمريــض.
عالقـ ٍ
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 .7حدود العمل مع مرتجم فوري مؤقت
ّ
عامــا ،مــن التك ّيــف
قدمــت عائلــة "أوزيــك" إىل سويســرا العــام املاضــي.
ومتكــن ابــن العائلــة "دينكــو" ،البالــغ مــن العمــر ً 12
األم املنــزل وال تســتطيع بالتــايل تع ّلــم لغــة بلــد
يف املدرســة وتع ّلــم الفرنســية بســرعة .ولكــن ،مــن جهــة أخــرى ،تــازم ّ
اللجــوء .يف أحــد األيــام ،متــرض األم وتذهــب لزيــارة مهنــي الصحــة بشــكل طــارئ .وألنهــا ال تتكلــم الفرنســية ،تصطحــب األم
ابنهــا معهــا يف الزيــارة؛ والــذي ســيتوىل مهمــة ترجمــة أقوالهــا ملهنــي الصحــة .وبعدمــا يتعـ ّرف مهنــي الصحــة بالتفصيــل
مــن الولــد علــى التاريــخ املرضــي لــأم ،يشــتبه يف أن األعــراض التــي تعــاين منهــا تعــود إىل تأثــر جتــارب أليمــة عاشــتها املــرأة
ـن هــل ســتجرؤ املــرأة علــى احلديــث عــن جتربــة االغتصــاب التــي عاشــتها سـ ً
سـ ً
ـابقا يف املعتقــل
ـابقا يف أحــد املعتقــات .ولكـ ْ
عامــا؟
بحضــور ابنهــا الــذي مل يتجــاوز عمــره ً 12

متى أمكن ذلك ،يجب تفادي اللجوء إىل أقرباء املريض لتقدمي خدمات الرتجمة الفورية يف االستشارة.
غالبًــا مــا ي ُضطــ ّر مهنــي الصحــة لطــرح أســئلة حساســة علــى املريــض أثنــاء االستشــارة ،والتــي ال ميكــن مناقشــتها
بحضــور االبــن ،أو ويل األمــر ،أو غريهمــا مــن األقربــاء واألصدقــاء .وهــذا األمــر ينطبــق ً
أيضــا يف جمــال الطــب النفســي .وحتــى
عندمــا يعجــز املريــض عــن التواصــل مــع مهنــي الصحــة بلغــة مشــركة ،ال ميكــن ألفــراد العائلــة أن يلعبــوا دور املرتجــم
الفــوري املــدرّب واملســتقل.
ولكــن يصبــح مــن احمل ّتــم أحيانًــا اللجــوء إىل خدمــات أحــد أفــراد العائلــة للقيــام بــدور املرتجــم الفــوري إذا تعـ ّ
ـذر إيجــاد
مرتجــم فــوري أصيــل .ففــي بعــض اجملتمعــات ،يص ـ ّر أفــراد العائلــة أو أحدهــم علــى مرافقــة املريــض أثنــاء زيارتــه إىل
ـن علــى مرافقتهــن
مهنــي الصحــة .وينطبــق هــذا األمــر
خصوصــا علــى النســاء يف تلــك اجملتمعــات ،واللواتــي يصـ ّر أزواجهـ ّ
ً
ـن والقيــام بــدور املرتجــم .وينبغــي هنــا التن ّبــه إىل اخملاطــر واملشــاكل احملتملــة التــي قــد
إىل االستشــارة والبقــاء معهـ ّ
تنشــأ يف مثــل هــذه احلــال ،ولــذا ،يجــب علــى مهنــي الصحــة الرتتيــب إلجــراء استشــارة مســتقبلية بحضــور مرتجــم فــوري
أصيــل ومــدرّب فــور االنتهــاء مــن بنــاء أساســيات الثقــة.
إضافــة إىل ذلــك ،عندمــا يقــدّ م أحــد أقربــاء املريــض خدمــات الرتجمــة الفوريــة ،يكمــن اخلطــر يف إعــادة إنتــاج الطريقــة التــي
ـب مــع املريــض عــاد ًة أمــام النــاس خــال االستشــارة (ولعـ ّ
ـل أبســط مثــال علــى ذلــك هــو الــزوج
يتواصــل مــن خاللهــا القريـ ُ
الــذي يرتجــم ملهنــي الصحــة مــا ّ
تفكــر وتشــعر بــه زوجتــه مــن دون الرجــوع إليهــا أو أخــذ رأيهــا حــول هــذا املوضــوع).
دائمــا التعامــل مــع مرتجــم فــوري أصيــل يف احلــاالت الطارئــة التــي ال يعــرف فيهــا املريــض ســوى
أن مــن األفضــل
ال ريــب ّ
ً
ّ
يتســن التواصــل مــع
متوفــ ًرا ،أو إذا مل
ولكــن إذا مل يكــن املرتجــم الفــوري األصيــل
لغــة واحــدة فقــط هــي لغتــه األم.
َّ
ْ
مرتجــم فــوري أصيــل لضيــق الوقــت ،يصبــح مــن احمل ّتــم االســتعانة مبرتجــم بديــل .وقــد يكــون هــذا الشــخص أحــد أقربــاء
ّ
الصحــة ،أو
موظفــي املؤسســة ،مبــن فيهــم أحــد مهن ّيــي
املريــض (ابنــه ،أو زوجــه ،أو قريــب آخــر لــه ،أو صديقــه) أو مــن
ّ
أحــد العاملــن يف املؤسســة (مثــل الط ّبــاخ ،أو الســكرتري ،أو عامــل النظافــة) .ويف هــذه احلــاالت ،ال ميكــن للعامــل الصحــي
ّ
توقــع أن يكــون املرتجــم الفــوري املؤقــت الــذي يتــم االســتعانة بخدماتــه بنفــس كفــاءة املرتجــم الفــوري املــدرَّب؛ ناهيــك
عــن شــبه اســتحالة احلفــاظ علــى خصوصيــة املريــض وعلــى مبــدأ احليــاد يف املقابلــة.
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إليك بعض املقرتحات:
َ
احصل على املوافقة الواضحة للمريض واملرتجم الفوري املؤقت.
إذا ُطلــب مــن أحــد أقربــاء املريــض أو أصدقائــه تقــدمي خدمــات الرتجمــة الفوريــة ،حــدّ د طبيعــة العالقــة التــي تربــط
هــذا الشــخص باملريــض قبــل بــدء االستشــارة.
إذا كان املرتجم الفوري عضوً ا يف فريق العمل يف املؤسسة ،ذ ّكره بأن عليه احلفاظ على خصوصية املريض.
املوجهة من خالل قيادة مسار االستشارة بفعالية.
العب دور القوّ ة
ّ
أص َّر على الرتجمة احلرفية التي تنقل بدقة كل ما يقوله املريض.
ِ
استخدم لغة واضحة وغري ملتبسة.
اطلب من املرتجم الفوري أن مييّز بوضوح بني املالحظات اخلاصة به واملالحظات التي يديل بها املريض.
جتنب إثارة املوضوعات التي ميكن أن تخلق شعورًا باالنزعاج لدى املرتجم الفوري أو املريض.
ميكــن طــرح بعــض األســئلة مرتــن ،األوىل علــى املريــض والثانيــة علــى املرتجــم الفوري/قريــب املريــض؛ مــن قبيــل:
"هــل هنــاك أدويــة معينــة تســتخدمها عائلتــك لعــاج هــذا املــرض؟"
أيضــا بطــرح أســئلة تأخــذ باالعتبــار طبيعــة العالقــة بــن املريــض واملرتجــم الفــوري ،مثــل" :ابنــك قلـ ٌ
قــد ترغــب ً
ـق
عليــك ،وهــو يظــن أنــك تعــاين مــن مشــكلة يف القلــب .مــا رأيــك بذلــك؟"
أبد تعاطفك مع املريض واجلأ إىل روح النكتة لتفادي خلق جوّ يسوده اخلوف.
ِ
رتّب موعدً ا مستقبليًا ملتابعة املقابلة بحضور مرتجم فوري أصيل ومدرّب.
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املشاعر :اإلحاطة بها وقبولها
الهامــة ،مبــا فيهــا تلــك التــي جتــري بــن مهنيــي الصحــة ومرضاهــم.
يلعــب عنصــر املشــاعر دورًا جوهريًــا يف كل املقابــات
ّ
وتعــدّ املناقشــة التــي يشــارك فيهــا ثالثــة أشــخاص ً
أرضــا خصبــة لتبــادل العواطــف؛ إذ غال ًبــا مــا ينشــأ ،ومــن دون قصــد،
حتالـ ٌ
ـف ثنائــي االجتــاه بــن طرفــن يف االستشــارة .ويف حــن ميكــن أن يكــون هــذا التحالــف مفيــدً ا أحيانًــا ،فإنــه قــد يــؤدي إىل
جمــة إذا حصــل ذلــك علــى حســاب الطــرف الثالــث يف االستشــارة.
مشــاكل ّ
تعتــر جتربــة النــزوح واملنفــى غنيــة باملشــاعر اخملتلفــة :كاألمــل والتطلعــات مــن جهــة ،واحلــزن ،والبــكاء ،والشــعور
بعــدم األمــان ،واالشــتياق إىل الوطــن ،والذكريــات املؤملــة التــي قــد تشــكل ً
عبئــا ثقي ـاً علــى املريــض خــال االستشــارة،
إضافــة إىل احلنــن ،والغضــب ،واخلجــل ،والشــعور بالذنــب مــن جهــة أخــرى .وهــذه املشــاعر حتضــر غال ًبــا يف احملادثــات
ـي الصحــة ،والالجــئ املريــض ،واملرتجــم الفــوري ،وقــد تكــون نتيجــة لألمــور التــي مت اختبارهــا قبــل
ثنائيــة اللغــة بــن مهنـ ّ
فــرة النــزوح أو أثناءهــا أو بعدهــا ،مثــل:
االنفصال عن العائلة واألحبّاء ،أو خسارة أحد أفراد العائلة أو األصدقاء؛
االضطهــاد ،واإلســاءة ،أو املعاملــة الوحشــية يف الســجن ،واالغتصــاب ،والكراهيــة العرقيــة ،واإلبعــاد القســري،
والهــروب ،والوضعيــة غــر القانونيــة للنــزوح ،والتخفــي خو ًفــا مــن الســلطات الشــرعية؛
خسارة الوطن ،أو اجلذور الثقافية ،أو أسلوب احلياة.

31

ـد هــذه املشــاعر يف التخفيــف
ميكــن أن يســاعد حتديـ ُ
املدمــر.
مــن أثرهــا
ّ

Identifying these emotions can reduce
their destruve power.

املساعدة يف التعامل مع املشاعر
ـد ْر أهميــة املشــاعر :تعــدّ املشــاعر عنص ـ ًرا إيجاب ًيــا ومفيــدً ا يف احليــاة ،ذلــك أن لهــا معنــى ،وميكــن أن تصبــح أداة
قـ ّ
قيّمــة إذا فهمناهــا علــى النحــو الصحيــح .فعندمــا نشــعر بالتأثــر لــدى ســماعنا القصــة املؤملــة ألحــد األشــخاص،
فهــذا يعنــي بأنــه ميكننــا أن نتماهــى معــه ،مــا يســاعدنا علــى فهمــه بشــكل أفضــل.
ردات فعــل عاطفيــة ،أي تلــك التــي يتــم فيهــا احلديــث عــن جتربــة مؤملــة،
اسـ ْ
ـتبق االستشــارات التــي يُحتمــل أن تُسـ ّـبب ّ
أو طلــب إجهــاض اجلنــن ،أو التعــ ّرض النهيــار عصبــي ،أو الصدمــة التــي يتلقاهــا املريــض لــدى معرفتــه بحقيقــة
مرضــه (كاإلعاقــة ،والســرطان ،ونقــص املناعــة املكتســب  ،)HIVوالتغــرات البنيويــة (كالقــدوم مــن مركــز طالبــي
حــق اللجــوء ،أو غريهــا مــن األحــداث احملوريــة املؤملــة يف احليــاة) ،واملــرارة التــي يشــعر بهــا النــازح بعــد رفــض طلــب
اللجــوء الــذي تقــدم بــه أو القلــق الــذي يعرتيــه بســبب إمكانيــة ترحيلــه إىل بلــده األم.
التوجــه إىل
عبـ ْـر عــن املشــاعر مــن خــال الكلمــات :علــى املرتجــم الفــوري أن يــدرك بأنــه سـيُطلب منــه خــال االستشــارة
ّ
ّ
املريــض مــن خــال ترجمــة كلمــات مثــل" :لــدي انطبــاع بأنــك غاضــب "..أو "أرى أنهــا كانــت جتربــة مؤملــة جــدً ا بالنســبة
لــك ".وحتــى لــو بــدا أن مثــل هــذه الكلمــات ال حتتــاج إىل التعبــر عنهــا ،فمــن املفيــد ترجمتهــا ونقلهــا إىل املريــض ،إذ
عمــا يشــعر بــه إذا كان يرغــب بذلــك.
يشـ ّ
ـجعه ذلــك علــى احلديــث ّ
إستشـ َّ
ِ
ـف املشــاعر الســلبية :فهــي حتمــل معنــى :مثــل االزدراء ،والكراهيــة ،واالحتقــار ،واحلقــد الــذي يتعــذر تفســره،
والشــعور بالعجــز يف مواجهــة حالــة معينــة ،والتعــب املفاجــئ ،واالتهامــات اخلف ّيــة التــي ال ينطــق بهــا املريــض؛
دائمــا أن املريــض
املدمــر .ولــذا ،تذ ّكــر
فتشــخيص هــذه املشــاعر إمنــا يســاعد يف التخفيــف النســبي مــن مفعولهــا
ّ
ً
الــذي يع ّبــر عــن ســلوك عدائــي خــال االستشــارة م ـ ّر بظــروف صعبــة فرضــت عليــه أن يكــون ضحيـ ً
ـة لتجربــة أليمــة.
ٌ
مســؤول
احــرم حــدود االستشــارة :مينحــك االلتــزام بحــدود واضحــة لالستشــارة شــعورًا باألمــان .ومهنــي الصحــة
ـي الصحــة وال املرتجــم الفــوري مســؤوالن
عمــا يحــدث خاللهــا ،ولكـ ْ
ـن خــارج إطــار االستشــارة ال مهنـ ّ
داخــل االستشــارة ّ
ـزم بإقامــة عالقــة صداقــة أو تعاطــف مــع املريــض
عــن املريــض .وال يجــب أن يشــعر املرتجــم الفــوري بتاتًــا بأنــه ملـ ٌ
خــارج حــدود االستشــارة.
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ـم األوّ ل للمريــض هــو القضــاء علــى األمل أو التخفيــف منــه
يكــون األمل غال ًبــا هــو الدافــع الرئيســي لالستشــارة الطبيــة ،فالهـ ّ
علــى األقــل.
تؤثــر العوامــل االجتماعيــة والثقافيــة علــى نظــرة املريــض وردة فعلــه جتــاه األمل ،وعلــى كيفيــة تناولــه للموضــوع أمــام
اآلخريــن .وســلوك املريــض إمــا أن يتوافــق مــع قواعــد وعــادات اجملتمــع الــذي ينتمــي إليــه يف هــذا اجملــال ،أو علــى
ّ
املســتقل اخلــاص بــه ،مــا قــد يجعــل اآلخريــن ينفــرون منــه .فنجــد بعــض
العكــس ،بحيــث يكــون للمريــض موقفــه
عمــا يعانــون منــه بصراحــة وجــرأة أمــام اآلخريــن ،يف حــن يخفــي غريهــم مــن املرضــى معاناتهــم عــن
املرضــى يع ّبــرون ّ
اآلخريــن ،ويواجهــون مــا يشــعرون بــه بصمــت.
يعــدّ دور املرتجــم الفــوري حموري ًــا يف هــذا اإلطــار ،فاملريــض يعبّــر عــن أملــه مــن خــال لغتــه األم ،ويكــون املرتجــم
مهنــي الصحــة .فالكثــر
الفــوري ،يف االستشــارات الثنائيــة ،هــو الشــخص الوحيــد القــادر علــى نقــل معانــاة املريــض إىل
ّ
ـاض ملــيء بالذكريــات األليمــة؛ ويجــب أن تُتــاح لهــم الفرصــة للتعبــر عــن
مــن النازحــن املرضــى يرزحــون حتــت وطــأة مـ ٍ
معاناتهــم أمــام مهنــي الصحــة ،مــا يســاعدهم علــى الشــعور بحــال أفضــل.
يجــب االعــراف هنــا بصعوبــة التعامــل مــع معانــاة اآلخريــن ،فمفعــول األمل ميكــن أن ينتقــل إلينــا بســهولة .وحلمايــة
أنفســنا مــن ذلــك ،قــد نلجــأ إىل اإلنــكار ،أو االمتنــاع ،أو الرفــض ،أو التســخيف ،أو اإلشــاحة بنظرنــا وعــدم االســتماع .ويتــم
ملهنــي
ولكــن ميكــن
االســتعانة بهــذه الطــرق يف االستشــارات الثنائيــة اللغــة كمــا يف غريهــا مــن املواقــف احلياتيــة.
ْ
ّ
الصحــة ،كمــا للمرتجــم الفــوريٌّ ،
كل علــى طريقتــه ،الســعي لتجنــب الوقــوع يف فــخ التعاطــف املفــرط مــع املريــض ،والتأثــر
الزائــد بوجعــه ومعاناتــه.

ماذا الذي ميكن فعله؟
إن أفضــل طريقــة لتلقــي األمل واملعانــاة وحتملهمــا هــو التعبــر عنهمــا .ويشــكل احلديــث عــن األمل واملعانــاة بحــد ذاتــه
ترجمـ ً
ـة مــن لغــة إىل أخــرى ،ولكــن األهــم هــو أن يكــون هنــاك َمــن هــم علــى اســتعدا ٍد لإلصغــاء إىل معانــاة املريــض .ورمبــا
يكــون مــن األفضــل بالنســبة للمريــض وجــود شــخصني جاهزيــن لالســتماع إليــه يف االستشــارة بــدال ً مــن شــخص واحــد
فقــط ،مــا يســاعده يف التعبــر عــن أملــه بشــكل أفضــل.
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تنــاول أحــد املرتجمــن الفوريــن مشــروب ًا مــع أحــد الالجئــن الــذي ينتمــي إىل بلــده األم .وســرعان مــا أدرك املرتجــم أن
ـو منتظــم؛ بــل يشـ ّ
ـن علــى الكحــول .بعــد بضعــة أيــام ،ي ُطلــب
ـك أنــه مدمـ ٌ
مواطنــه يشــرب الكثــر مــن الكحــول وعلــى نحـ ٍ
مــن املرتجــم تقــدمي خدمــات الرتجمــة الفوريــة يف استشــارة يشــارك فيهــا نفــس الالجــئ .أثنــاء االستشــارة ،يســأل مهنــي
عمــا إذا كان يتنــاول الكحــول ،ولكــن املريــض ينكــر ذلــك بشــكل قاطــع.
الصحــة املريــض ّ
كيــف يجــب أن تكــون ردة فعــل املرتجــم الفــوري يف مثــل هــذه احلــال؟ هــل يجــب أن يب ّلــغ مهنــي الصحــة بأنــه رأى املريــض
يشــرب الكحــول ملـ ّرات عــدّ ة يف اخلــارج؟ فــإذا أقــدم علــى إخبــار مهنــي الصحــة ،فهــو ال يرتجــم فحســب :إنــه يســاعد الالجــئ
اخلاصــة،
املريــض علــى التقــدّ م يف العــاج بشــكل أســرع .مــن جهــة أخــرى ،قــد يعتــر املريــض ذلــك تدخـاً ســاف ًرا يف شــؤونه
ّ
مــا قــد يقــوّ ض عالقــة الثقــة بــن املرتجــم الفــوري واملريــض .ومــن ناحيــة أخــرى ،ميكــن للمرتجــم الفــوري اعتمــاد خيــار
عمــا يعرفــه عــن حيــاة املريــض الشــخصية ،لينقــل أقــوال املريــض بحرفيتهــا" :كال ،أنــا ال
عــدم إطــاع مهنــي الصحــة ّ
أيضــا اعتمــاد حــل وســط ،كأن يتوجــه إىل املريــض بهــذا األســلوب" :أشـ ّ
أشــرب الكحــول ".وميكــن للمرتجــم الفــوري ً
ـك يف
أنــك تعــاين مــن مشــكلة تنــاول الكحــول .أال ترغــب باحلديــث عــن ذلــك أمــام مهنــي الصحــة؟" فــإذا رفــض املريــض القيــام
بذلــك ،ينبغــي احــرام إرادتــه.
يواجــه املرتجــم الفــوري خطــر التماهــي املفــرط مــع املريــض الــذي يتحــدث باســمه عندمــا يخاطــب مهنــي الصحــة ،وال
سـيّما إذا كان يعــرف جيــدً ا اخللفيــة التــي ينتمــي إليهــا املريــض ،واللغــة األم التــي يتحــدث بهــا ،والظــروف السياســية التــي
مـ ّر بهــا ،أو رمبــا ً
أيضــا عائلتــه والبلــدة التــي ينحــدر منهــا.
ويصبــح الوضــع أكــر تعقيــدً ا عندمــا يكــون املرتجــم الفــوري واملريــض علــى معرفــة وثيقــة ببعضهمــا البعــض ويلتقيــان
أحيانًــا خــارج حــدود االستشــارة .وبوصفهمــا عضويــن يف نفــس اجلماعــة ،مــن الطبيعــي أن يكونــان علــى عالقــة طيبــة
ببعضهمــا البعــض ،مــا قــد يعــود بالفائــدة املتبادلــة عليهمــا ،ولكــن مــن جهــة أخــرى ،قــد يــرك ذلــك آثــارًا ســلبية علــى
املقابلــة ،ألن احلــدود التــي يجــب أن يقــف عندهــا ٌّ
كل مــن املرتجــم الفــوري واملريــض تصبــح متداخلــة وغــر واضحــة،
خاصــة عندمــا يبــدأ املرتجــم الفــوري بعــدم التمييــز بــن جتاربــه اخلاصــة وبــن التجــارب املؤملــة للمريــض.
كمــا تواجــه األطــراف خطــر التماهــي املفــرط مــع هــذا الشــخص أو ذاك؛ ذلــك أنــه ليــس مــن الســهل تفــادي التحيّــز
جلانــب أحــد األطــراف املشــاركة يف االستشــارة والوقــوف علــى احليــاد .ولــذا ،يجــب علــى املشــاركني يف االستشــارة احلفــاظ
علــى مســافة معينــة بينهــم وبــن الطــرف اآلخــر لتفــادي الوقــوع يف اإلرهــاق العاطفــي النــاجت عــن التعاطــف املفــرط
مــع مشــاكله الشــخصية والصعوبــات التــي يعــاين منهــا .ويكمــن اخلطــر يف جتاهــل املشــاركني يف االستشــارة ألدوارهــم
احلقيقيــة ،ولعــب دور املدافــع عــن حقــوق املشــارك اآلخــر أو دور املشــر الــذي يقــدّ م لــه النصائــح.
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 .10التخفيف من الضغط النفسي
بعض االقرتاحات لتخفيف التوتر النفسي يف املقابالت التي حتتوي على قدر كبري من املشاعر:
التحضــر املســبق لالستشــارة :يجــب علــى املرتجــم الفــوري التحضــر ج ّيــدً ا لالستشــارة مــن خــال مراجعــة كل مــا
ـي الصحــة مــن خــال مراجعــة تاريــخ القضيــة وامللــف الصحــي املريــض ،وحتديــد
يتصــل بهــا يف جمــال تخصصــه ،ومهنـ ّ
األهــداف.
الســعي إلجــراء االستشــارة يف ظــروف مالئمــة :رتّــب الوقــت واملــكان املناســبني لالستشــارة .ويجــب علــى مهنــي
الصحــة واملرتجــم الفــوري أن يو ّزعــا املهــام بينهمــا قــدر اإلمــكان ،وأن يعمــا يــدً ا بيــد طــوال فــرة االستشــارة.
حمايــة النفــس :ال تــدع نفســك تقــع يف فــخ التعاطــف املفــرط مــع معانــاة املريــض ،بــل حــاول أن تبقــي احلــدود
ً
شــريكا يســاعد يف تســليط الضــوء علــى معانــاة املريــض وتاريخــه الصحــي.
واضحــة بينكمــا مــن خــال اعتبــار نفســك
تــرك مســافة صح ّيــة :لــكل مريــض قصتــه الفرديــة ومعاناتــه اخلاصــة بــه .عليــك أن حتــرم ذلــك مــن خــال االمتنــاع
عــن اســتخدام جمــل مثــل" :ال تقلــق ،أنــا ً
أيضــا اختــرت"...
احلــذر مــن اســرجاع ذكريــات أليمــة :ي ُمكــن للصدمــة التــي عانــى منهــا املريــض أن تعيــد إىل الذاكــرة أحداثًــا أليمــة أو
حمطــات صعبــة يف حيــاة مهنــي الصحــة أو املرتجــم الفــوري.
إيجــاد حلظــات مــن الراحــة خــال املقابلــة :اشــرب املــاء أو قــدّ م كوبًــا منــه ،افتــح النافــذةّ ،
توقــف واســرح قليـ ًلا خــال
املقابلة.

ِ
وحددها:
أحط باحلاالت املسببة للتوتر النفسي
ّ
ً
فيضــا مــن املشــاعر الســلبية لــدى
قــد تثــر أزمــة الالجــئ املريــض ،بوصفهــا حمــور املقابلــة واملوضــوع الرئيســي فيهــا،
مهنــي الصحــة واملرتجــم الفــوري مبــا يس ـبّب لهمــا التوتــر النفســي الــذي ال يعتــر بحــد ذاتــه عام ـاً ســلبيًا؛ إذ قــد مينــح
ـة مــن الطاقــة ويشـ ّ
اإلنســان كميـ ً
ـكل حافـ ًزا علــى العمــل واتخــاذ القــرار املناســب .ولكــن التوتــر النفســي الزائــد قــد يوصــل
ـع يف األداء ،وتعــب شــديد ،ومشــاكل يف النــوم ،وشــعور باإلحبــاط واليــأس والذنــب والنــدم
إىل اإلرهــاق ،مــا ينتــج عنــه تراجـ ٌ
ومشــاكل يف الرتكيــز ،أو غريهــا مــن آثــار ســلبية مثــل أوجــاع الــرأس والظهــر ،وآالم املعــدة واألمعــاء.

جدا؟
ماذا لو كان الضغط النفسي كب ً
ريا ً
ال تق ّلل من شأنه.
ال تخـ َ
ـش مــن التحــدّ ث عنــه ،أكان ذلــك مــع شــريكك يف املقابلــة الثنائيــة اللغــة ،أو مــع زمالئــك من املرتجمــن الفوريني
ـص يف هــذا اجملال (أخصائــي عالج).
أو مقدمــي الرعايــة الصحيــة اآلخريــن ،وال تــردّ د يف طلــب الدعــم مــن شــخص خمتـ ّ
ـس أن ترتــاح
ـع إىل فهــم جتربتــه وحتديــد احتياجاتــه .وال تنـ َ
حــاول أن تعــرف ســبب "اجلــرح" الــذي يعــاين منــه املريــض؛ اسـ َ
ّ
وترفــه عــن نفســك قليـاً ،وتقيــم عالقــة جيــدة مــع املرتجــم الفــوري واملريض.
اســتخدم تقنيــة اســتخالص املعلومــات (املســماة باإلجنليزيــة  ،)debriefingوالتــي تســعى ملســاعدة األفــراد الذيــن
مفصــل عــن معاناتهــم ،وعــن املشــاعر وردّ ات
م ـ ّروا بظــروف صعبــة علــى التعبــر عــن أنفســهم والتحــدّ ث بشــكل
ّ
الفعــل التــي اختربوهــا.
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 .11التواصل غري الشفوي
مفتاحــا لقــراءة احلالــة
تنبــه إىل أهميــة التواصــل غــر الشــفوي مــع املريــض :هــذا النــوع مــن التواصــل يكــون يف الغالــب
ً
ّ
العاطفيــة التــي ميـ ّر بهــا املريــض .فعندمــا يكــون مــن املتعـ ّ
ـذر خماطبــة املريــض بلغــة مشــركة ،ال يبقــى أمــام مهنــي
الصحــة ســوى مراقبــة حركاتــه عــن كثــب :نــرة صوتــه ،وتعابــر وجهــه ،وحركاتــه اجلســدية ،فتلــك كلهــا إشــارات حتمــل
الكثــر مــن املعــاين.
عندمــا يتحــدث املرتجــم الفــوري مــع املريــض ،انتهــز الفرصــة ملراقبــة ردة فعــل املريــض وحــركات جســده وطريقــة
جلوســه؛ فأنــت تســتطيع بذلــك قــراءة الــدالالت التــي ميكــن أن تســاعدك يف اســتكمال املعلومــات التــي جتمعهــا عــن
املريــض .وألن التواصــل غــر الشــفوي يخضــع للثقافــة والســياق اللذيــن ينتمــي إليهمــا املريــض ،ميكــن للمرتجــم الفــوري،
بوصفــه وسـ ً
ـس أن املريــض يســعى كذلــك ملراقبــة لغــة جســد
ـيطا ثقاف ًيــا ،أن يســاعد يف فــك شــيفرة هــذه اللغــة .وال تنـ َ
مهنــي الصحــة ،وترجمــة كل حركاتــه.
وجهــي ا ُ
ملشــار َكني
ال جتلــس وظهــرك مــدا ٌر للمشــاركني يف املقابلــة ،وتأكــد مــن أن كل واحــد منكــم ميكــن أن يــرى
َ
اآلخريــن بوضــوح.
َ
ر ّتــب الكراســي علــى شــكل مثلــث :يســاعد اجللــوس علــى طاولــة ثالثيــة الزوايــا يف التواصــل بشــكل أفضــل بــن األطــراف
ـي الصحــة واملريــض النظــر إىل بعضهمــا البعــض مباشــرة ،بينمــا يعكــس جلــوس املرتجم
الثالثــة :يصبــح باســتطاعة مهنـ ّ
الفــوري يف الوســط موقفــه احملايــد ولكــن التكاملــي واألساســي ً
أيضــا يف احلــوار .وغال ًبــا مــا ينتــج عــن طريقــة اجللــوس
اخلاطئــة حــول الطاولــة يف مكتــب مهنــي الصحــة مشــاكل يف هــذا النــوع مــن املقابــات ،فرتتيــب اجللــوس بشــكل صحيــح
ـي الصحــة بعيــدً ا عــن املريــض ،قــد يــؤدي إىل
لــه قيمتــه الرمزيــة ولكــن الكبــرة :جلــوس املرتجــم الفــوري إىل جــوار مهنـ ّ
عــزل املريــض ،والعكــس صحيــح ،أي عندمــا يجلــس املرتجــم الفــوري إىل جــوار املريــض بعيــدً ا عــن مهنــي الصحــة .بينمــا
يعطــي ترتيــب اجللــوس علــى شــكل مثلــث انطبا ًعــا بــأن املرتجــم يف موقــف حيــادي يع ّبــر عــن املســاواة بــن األطــراف
ـي الصحــة.
ـجع علــى التفاعــل املباشــر بــن املريــض ومهنـ ّ
الثالثــة ،ويشـ ّ
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ً
وبسيطا
واضحا
 .12جتنب اللغة االصطالحية :كن
ً
من األفضل جتنب ما يلي:
اللغة االصطالحية املهنية
املالحظات الغامضة
الكالم النظري اجملرد
العبارات االصطالحية
األشكال الشرطية مثل "لو" ،و"رمبا" ،و"قد"...

وهذه بعض االقرتاحات:
تكن أسئلتك قصرية ،وتعليقاتك موجزة؛
لِ ْ
توقــف عــن احلديــث عندمــا يحتــاج األمــر إىل ذلــك؛ اجعــل هنــاك فاصـ ًلا بــن الــكالم مــن خــال تقســيم احلديــث إىل أجــزاء
قصــرة حــن يتط ّلــب األمــر تقــدمي شــروحات طويلــة؛
تذ ّكر أن بعض العبارات قد ال يوجد لها مرادف لها يف اللغة األخرى.
تأكــد مــن أن املرتجــم يعــرف معنــى االصطالحــات الطبيــة التــي ســيتم اســتخدامها يف االستشــارة .ميكنــك أن تشــرح لــه
مصطلحــا جديــدً ا أثنــاء
معنــى هــذه االصطالحــات قبــل بــدء االستشــارة ،أو أن تقــوم بذلــك يف كل مــرة تســتخدم فيهــا
ً
احلديــث .وبإمكانــك ً
أيضــا إعــادة صياغــة مــا قلتــه إذا وجــدت أن املرتجــم الفــوري يواجــه صعوبــة يف نقــل مصطلــح معــن
إىل لغــة املريــض .وإذا اضطــررت ملقاطعــة املرتجــم الفــوري لتشــرح لــه معنــى اصطــاح معيّــن ،ي ُفضــل أن يقــوم
املرتجــم الفــوري بإطــاع املريــض علــى ســبب املقاطعــة.
حضــر قائمــة باالصطالحــات العلميــة والطبيــة التــي يــرد ذكرهــا غال ًبــا يف االستشــارات :قــد تنتمــي هــذه املصطلحــات إىل
ّ
جمــاالت خمتلفــة مثــل علــم التشــريح ،وعلــم وظائــف األعضــاء ،وعلــم األمــراض ،إضافــة إىل الســلوكيات العنيفــة الناجمــة
عــن املشــاكل التــي يعيشــها الالجــئ (كالظــروف السياســية ،وحــق اللجــوء ،والتعـ ّرض ملــرض اضطــراب الضغــط النفســي
النــاجت عــن الصدمــة ،والتجربــة املريــرة يف الســجن ،إلــخ ،).واملفــردات الثقافيــة.
املزودة برسوم توضيحية (لوحات تشريحية ،إلخ).
استخدم الوثائق
ّ
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 .13طرق بسيطة إلبداء االحرتام للمريض
اطلب من املرتجم الفوري مساعدتك يف لفظ اسم املريض بشكل صحيح.
كمــا أن معرفــة عــدد مــن الكلمــات باللغــة األم للمريــض قــد يســاعدك يف التواصــل معــه وفهمــه بطريقــة أفضــل .ويــؤدي
اســتخدامك لبعــض العبــارات باللغــة األم للمريــض يف بدايــة االستشــارة إىل كســر اجلليــد وإشــاعة أجــواء مــن الــود بينكمــا.
كمــا أن توديــع املريــض بلغتــه األم يســاعد علــى اختتــام املقابلــة بشــكل ج ّيــد .وتُظهــر هــذه الكلمــات االحــرام للمريــض،
وتثبــت لــه بــأن مهنــي الصحــة واملرتجــم الفــوري يريــدان مســاعدته.

وقد يتطلب األمر اعتماد أشكال أخرى من اجملاملة مع املريض ،مبا فيها:
مصافحة يد املريض (أو عدم القيام بذلك ،بحسب مقتضى احلال)؛
عيني املريض (أو االمتناع عن ذلك)؛
النظر يف
ّ
ملس الشخص اآلخر (أو رمبا ال).
كقاعــدة عامــة ،يعــرف املرتجمــون الفوريــون السـ َ
ـلوك الصحيــح الــذي يجــب القيــام بــه ،مبــا يتماشــى مــع االنتمــاء الثقــايف
للمريــض .وميكــن للمرتجــم الفــوري أن ي ُْطلــع مهنــي الصحــة علــى التصــرف املناســب الــذي يع ّبــر عــن االحــرام للمريــض يف
املقابلــة .ولــذا ،احــرص علــى ســؤال املرتجــم الفــوري حــول كل مــا يتعلــق بهــذه الســلوكيات.
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 .14التبعات القانونية
تنــص القوانــن علــى حــق املرضــى النازحــن واألجانــب يف االســتفادة مــن خدمــات مرتجــم فــوري يف االستشــارات
هــل
ّ
طالــب بــه علــى نطــاق واســع ،علــى األقــل يف النصــوص األدبيــة التــي
وم
ٌ
الطبيــة؟ يف حــن جنــد أن هــذا احلــق منشــود ُ
تتنــاول أهميــة الرتجمــة الفوريــة للمجتمــعَ ،ف َليــس مــن املؤكــد أن جميــع الــدول لديهــا قوانــن تتيــح لألفــراد املطالبــة
بحــق احلصــول علــى خدمــات الرتجمــة الفوريــة يف جمــال الرعايــة الصحيــة .ويف هــذا الســياق ،تخلــص الكاتبــة الكنديــة ســارة
بويــن يف بحثهــا حــول احلواجــز اللغويــة التــي تعــرض ســبيل الرعايــة الصحيــة يف كنــدا إىل أن هنــاك القليــل مــن النصــوص
القانونيــة التــي تدعــم إتاحــة خدمــات الرتجمــة الفوريــة يف الرعايــة الصحيــة وجعلهــا إلزاميــة .ومــن جهــة أخــرى ،هنــاك
توجــهٌ يف الواليــات املتحــدة نحــو منــح األفــراد الذيــن ال يجيــدون اللغــة اإلجنليزيــة احلــق باالســتفادة مــن اخلدمــات التــي
تقدمهــا املؤسســات العامــة (مبــا يف ذلــك املستشــفيات) .وي ُلــزم القانــون االحتــادي اجلديــد يف الواليــات املتحــدة منظمــات
الرعايــة الصحيــة بتقــدمي خدمــات الرتجمــة الفوريــة املناســبة.
فينــص قانــون العالقــات العرقيــة لِعــام  1976علــى خدمــات الرتجمــة الفوريــة كجــزء مــن
أمــا يف اململكــة املتحــدة،
ّ
اجلهــود الراميــة إىل مكافحــة التمييــز العنصــري .ومبوجــب هــذا القانــونَ ،
"فمــن غــر القانــوين القيــام عــن قصــد بتوفــر
ـص علــى أن "الفشــل يف توفــر مرتجمــن
نوعيــة رديئــة مــن الرعايــة الصحيــة إىل إحــدى األقليــات العرقيــة ".وي ُع ّلــق كاتبــو النـ ّ
فوريــن لألقليــات التــي ي ُعــرف أن العديــد مــن أعضائهــا ال يجيــدون اللغــة اإلجنليزيــة ميكــن أن يفســر علــى أنــه تص ـ ّرف غــر
قانــوين ".
ـص القوانــن املعمــول بهــا منــذ عــام  1975علــى أن لألشــخاص الذيــن ال يفهمــون اللغــة الســويدية أو
ويف الســويد ،تنـ ّ
يجيدونهــا احلــق يف االســتفادة مــن خدمــات مرتجــم فــوري أثنــاء احملاكمــات أو يف غريهــا مــن املقابــات التــي جتــرى مــع
ّ
ويوفــر
املؤسســات العامــة .وينــص القانــون بصراحــة علــى أنــه يتعــن اللجــوء إىل خدمــات مرتجــم فــوري إذا لــزم األمــر.
هــذا القانــون األســاس الــذي يجــب البنــاء عليــه لتوفــر مرتجمــن فوريــن تقــوم احلكومــة بدفــع نفقاتهــم جلميــع الذيــن
ال يجيــدون اللغــة الســويدية.
ـص علــى أن املرضــى الذيــن ينتمــون إىل أقليــات تتحــدث بلغــة خمتلفــة عــن
ـان واضــح ينـ ّ
خالصــة القــول إننــا بحاجــة إعـ ٍ
اللغــة الشــائعة يف بلــد اللجــوء (أولئــك الذيــن ال يتكلمــون اللغــة التــي تتكلمهــا غالبيــة النــاس يف املــكان الــذي يعيشــون
فيــه) لهــم احلــق يف احلصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة والتواصــل مــع مهنيــي الصحــة بلغــة مشــركة .يعنــي ذلــك
وحتمــل النفقــات املرتتبــة
وجــوب قيــام مقدمــي الرعايــة الصحيــة بتزويــد املرضــى بخدمــات الرتجمــة الفوريــة املهنيــة،
ّ
علــى ذلــك ،ألن مــن واجبهــم إيصــال املعلومــات للمرضــى بشــكل واضــح ومفهــوم.
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 .15اللغات من حول العامل
فهــم املريــض بلغتــه األم أمــ ًرا أساســيًا يف كل استشــارة طبيــة ،ذلــك أن اللغــة هــي وســيلة التعبــر األوىل التــي
يعــدّ
ُ
يســتخدمها لإلفصــاح عــن مكنوناتــه .وعندمــا ال يتحــدث اثنــان مــن املشــاركني يف املقابلــة بنفــس اللغــة ،يجــب أن يتــم
الســعي إليجــاد وســيلة للتفاهــم بينهمــا ،والتــي تتمثــل غالبًــا يف االســتعانة بخدمــات مرتجــم فــوري.
مــن املعــروف أن هنــاك الكثــر مــن اللغــات حــول العــامل ،ولكــن مــا ليــس شــائعً ا هــو التغــر الســريع الــذي ميكــن أن
يطــرأ علــى اللغــات التــي يتحــدث النــاس بهــا يف مــكان وزمــان معينــن .ويتطلــب هــذا األمــر قــدرة كبــرة علــى التكيــف مــع
املســتجدات والتطــورات الطارئــة.
يتكلــم النــاس يف عاملنــا اليــوم مــا ال يقــل عــن  6,500لغــة ،يتعــ ّرض الكثــر منهــا خلطــر الــزوال .وتعتــر أفريقيــا وآســيا
القارتــان اللتــان يوجــد فيهمــا أكــر قــدر مــن التنــوع اللغــوي يف العــامل .أمــا اللغــات األكــر انتشــارًا يف عاملنــا اليــوم فهــي:
 .1الصينية ( 726مليون نسمة)
 .2اإلجنليزية ( 427مليون نسمة)
 .3اإلسبانية ( 266مليون نسمة)
 .4الهندية ( 182مليون نسمة)
 .5العربية ( 181مليون نسمة)
 .6الربتغالية ( 165مليون نسمة)
 .7البنغالية ( 162مليون نسمة)
 .8الروسية ( 158مليون نسمة)
 .9اليابانية ( 124مليون نسمة)
 .10األملانية ( 121مليون نسمة)
ـد مع ّيــن علــى أنــه كيــانٌ متجانــس .ولكــن يف كثــر مــن األحيــان تضــم كل دولــة
ـية مــا أو بلـ ٍ
مييــل النــاس إىل النظــر إىل جنسـ ٍ
كمــا هائـ ًلا مــن التنــوع العرقــي ،وبالتــايل اللغــوي .فمثـاً ،هنــاك  660لغــة علــى األقــل يف إندونيســيا ،و 470يف نيجرييــا ،و 407يف
ًّ
ـم بــأن جميــع أفــراد الشــعب يف دولــة معينــة ال يتكلمــون بالضــرورة
الهنــد ،و 289يف املكســيك .ولــذا ،يجــب أن نكــون علــى علـ ٍ
اللغــة الرســمية لهــذه الدولــة.
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 .16تأمالت
الرتجمة هي اجلهة الداخلية للنسيج املط ّرز.
سرفانتس
أن ترتجم يعني أن تخدم سيّدين؛ وبالتايل ال أحد قادر على القيام بذلك.
فرانز روزنزويغ
أن ترتجم يعني أن تنقل املعنى من ثقافة إىل أخرى.
تريي سليفان
الرتجمة :مغامرة ثنائية الثقافة.
مقتبس من كارن جينسربغ
األصــل أن كل حديــث هــو مبثابــة ترجمــة؛ ألن الشــخص الــذي يســمع يرتجــم الكلمــات التــي تــردد يف أذنيــه إىل أفــكار يف عــامل
املفاهيم اخلاص به  -وبتعابري ملموسة ،إىل لغته األم					 .
بينشاس البيد
ً
تكملها احلركات واملبادرات.
ردًا على الذين يقولون "الكلمات فقط" :الكلمات مبفردها ال تعني
ّ
شيئا؛ بل ّ
غريغــوري باتيســون

		

الرتجمة هي ذاك السعي ا ُ
ملباح والعنيد الذي يالمس آفاق ما ال ي ُ َترجم.
جوته
متاما كم ّ
فن ،وعناية ،وفطنة ،وحسن متييز.
أعرف
تتطلب الرتجمة اجليدة من ّ
ً
مارتن لوثر
أن تتكلم لغة معينة يعني أن حتمل ِوزر ثقافة تلك اللغة.
موريس مريلو بونتي
يوجــد أفــكارًا ومفاهيــم داخــل حــدود الفكــرة التــي تصوغهــا
يوجــدُ اإلنســان أفــكارًا ومفاهيــم بلغتــه ،كمــا
ِ
ِ
لغته.
توبي ناتان
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