
   در فنالندی از شمال عراقھ اترجمم
   سالھ ساکن اسپو 37بھار منوچھر 

  ھمدیر عامل و مترجم
 در آنجا آموزش . سلیمانیھ در شمال عراق استی بھ نامکردی ھستم کھ زادگاھم شھر

 در ھمانجا کار ی پرستار فرصت شد کھ بھ مدت یک سال و نیم در شغلدم وپرستاری دی
می ھم آزاد پدرم مغازه دار بود و تجارت . م بود مادرم فوت کردھنگامی کھ چھار سال. مکن

پدرم . غل آزاد را انتخاب کرده امـ ش من ھم حتمًا بھ پدرم رفتھ ام، چوناظـاز این لح. کرد
ھمیشھ در یک زمان واحد دستش بھ چندین کار بند بود؛ ھمچنان کھ من نیز در حال حاضر 

  .بھ چند کار مشغولم
، در یک بیمارستان در زمان وقوع اولین جنگ خلیج فارسدی،  میال1991در سال 

 در ناحیھ مرزی ایران و عراق دایر بود،  تحت پوشش نیروھای سـازمان مللصحرائی کھ
در این بیمارستان کارم رسیدگی و مراقبت از آسیب دیده ھای .  کردم میلبانھ کارـداوط

 ام مورد اصابت گلولھ واقع شدند و از خانوادهدر جریان یک حادثھ تیر اندازی، . جنگ بود
 سالھ و یک سالھ 4در آن وقت دو فرزند خردسال . آن زمان تصمیم بھ ترک وطنم گرفتم

سپس بھ شھر آنکارا در ترکیھ کوچ . برای آنھا یک کشور امن و امان میخواستم. داشتم
  . میالدی در این شھر ساکن بودیم1994کردیم و تا سال 

 در آن . بھ ھمین مناسبت بھ فنالند آمدیم در واقعفنالند اقامت داشت؛ وبرادر بزرگترم در 
وقت بھ این فکر بودم کھ بھ استرالیا مھاجرت کنم، ولی برادرم عقیده داشت؛ کھ آغاز 

  بھ فنالند1994در ماه فوریھ سال . کردن زندگانی جدید در کشوری بیگانھ، بدون وجود خویشان نزدیک، کار بسیار مشکلی است
ھوای ھلسینکی سرد و شھر مملو از برفاب بود؛ بھ ھمین دلیل اولین تصویری کھ از موطن جدیدم در ذھنم نقش گرفت . وارد شدیم

  .خیلی خوشایند نبود
 فنالند جای ،در واقع. در اوائل اقامتم در فنالند خیلی از زندگانی راضی نبودم، اّما می بایست بھ طریقی خود را با شرایط وفق داد

در فنالند برای ادامھ زندگانی دو در بھ روی . در اینجا برای انجام ھر امری باید کوشش و مبارزه نمود. گانی نیستدسانی برای زنآ
اھلی و راحت طلبی بگذرانی، بھ اداره امور اجتماعی مراجعھ اگر میخواھی زندگی را با ک: "بر روی در اّول نوشتھ: تـانسان باز اس

بسیاری از پناھندگانی کھ بھ فنالند " ! کنی، باید سخت کوش و مبارز باشیاگر میخواھی کار و فعالیت: "وشتھروی در دّوم ن!" کن
  .ظروف و وسائل زندگی خود از صفر شروع کنندآنھا باید برای تھیھ . اک لوازم بھ ھمراه دارندـیک سمی آیند، فقط 

  کار آزاد
این دارالترجمھ بھ شکل یک شرکت سھامی است کھ مدیر عامل . رجمھ بانوان نمودمدر اواخر سال گذشتھ اقدام بھ تأاسیس یک دارالت

ت مدیر عامل این حاال در سم. قبل از آن بھ مدت ده سال در قالب یک مؤسسھ یک نفره بھ کار ترجمھ اشتغال داشتم. آن خودم ھستم
در صورت لزوم، خودم ھم کار ترجمھ . ل می دارم تماس گرفتھ و مترجم مورد احتیاج آنھا را برایشان ارسایانشرکت، با مشتر

  .شفاھی و کتبی را بھ زبان کردی انجام می دھم
ند می کندر حال حاضر در آنجا تعداد زیادی اتباع خارجھ سکونت . بھ فعالیت مشغول اسـتدایر شده و  Espooپو ـ اس دراین شرکت

ان متقاضیین سھم گترربز. نوز احتیاج بھ خدمات دارالترجمھ دارند ھ، برای انجام امور روزمره زندگانیشان،کھ بسیاری از آنھا
 می توان اداره امور اجتماعی، اداره ،از جملھ این ادارات. نددوایر متعدد و مختلف دولتی می باشـادارات و رکت ما ـشخدمات 

 بر خدمات ترجمھ شفاھی، ترجمھ کتبی و عالوه. بھداری، اداره آموزش و پرورش، دادسرا، اداره مرزبانی و اداره پلیس را نام برد
  . آموزشھا و راھنمائیھای مربوط بھ استفاده از مترجم را نیز بھ متقاضیان ارائھ می دھیم

تمام مترجمین . رکت ما ھمکاری دارندـ با ش (freelance) زبانھای مختلف بصورت غیراستخدامی یا دستمزدی  از مترجم40قریب 
ین خیلی از ا.  الزم را دیده اند آموزشـھای(asioimistulkki)" ترجمھ امور اداری"ار داشتھ و برای ما مھارت کافی را در این ک

  . آن انجام می دھندند و کار ترجمھ را نیز در کنارـغل و حرفھ دیگری نیز می باشـ داری شمترجمین
 یکنفره داشتم خیلی در حت عنوان مؤسـسھھ تتجربیات چندین سالھ ای ک. برای تأسیس شرکت احتیاج بھ کسب اطالعات فراوانی است

 حتی در موقع تأسیس مؤسسھ. بھ کمک دیگران احتیاج پیدا نکردماصًال رکت جدید بھ من کمک نمود؛ بھ طوری کھ ـیس شـامر تأس
" مشاغلاداره مرکزی نیروی انسانی و "از ھمچنین برای شروع کار آزاد، ھیچ نوع کمک مالی . یکنفره ھم از کسی کمک نگرفتم

(TE-keskus)ب نموده امـ اطالعات الزم را کس،خصًا با مراجعھ بھ اداره کار و اداره دارائیـبلکھ خودم ش.  امداشتھ نیز دریافت ن .
مراجعھ کرده و در باره اقدامات و اطالعات الزم برای تأسیس شرکت سھامی، از آنھا سؤال " اسپواغل آزاد انجمن مش"ھمچنین بھ 

  .کردم
 وقتی برای کسب اطالعات بھ ،برای مثال. ده استـتم اطالعاتی و راھنمائی ادارات، زیادی بھ شبکھ اینترنت منتقل شـسیساخیرًا 

 در صورتیکھ خودم پیش از س در شبکھ اینترنت بھ دستم دادند؛، فقط یک تکھ کاغذ حاوی یک آدراداره دارائی اسپو مراجعھ کردم
اصطالحات و دستورالعملھای مالیاتی .  بوده بودم و این آدرس مملو از اطالعات گوناگونع کردبکھ رجوـآن بھ ھمان آدرس در ش
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، ارباب رجوع در سیستم اطالع رسانی. ممکن است آنھا را بھ طرق متفاوت تعبیر کندبقدری پیچیده ونامفھوم می باشند کھ مؤدی 
وری پیشرفتھ است، اّما در استفاده از ـبا وجود اینکھ فنالند کش.  احتیاج بھ خدمات حضوری دارندفنالندی و بخصوص خارجیھا

 این سؤال .بھ اینترنت واگذار نمائیمفقط تمامی سیستم خدمات اطالعاتی را بتوانیم  ھنوز بھ آن درجھ نرسیده ایم کھ ،بکھ اینترنتـش
  .ند صحیح ببر منابع اطالعاتی استفاده انبوها چگونھ می توانند از اینبرایم پیش می آید کھ اتباع خارجھ ساکن در اینج

 ولی ، این مشکالت را اذعان دارند؛ کھ در رابطھ با خارجیان کار می کنند،لف دولتیتدوست دارم اضافھ کنم کھ مسئولین دوایر مخ
  .ی این موضوع را بھبود بخشیدطریق باید بھ .دن باقی می مانبصورت تئوری در روی کاغذ این مشکالت بیشتر ھایفانھ راه حلـمتأس

   از مترجم مجرب جزء حقوق انسان استبرخورداری
یک مترجم خوب باید در ھنگام ترجمھ نقش بی طرف داشتھ . تـ آموزگاری، یک فن اسـکی یاحرفھ مترجم نیز مانند حرفھ ھای پزش

او باید بتواند . ات شخصی خود قرار بگیردـ، عقاید و احساسبرای حفظ موقعیت بی طرفی، مترجم نباید تحت تأثیر نظرات. باشد
ھمچنین مترجم باید بھ . مطالب را صحیح و درست ترجمھ کند، یا بھ بعبارت دیگر، تسلط و مھارت کافی را بھ زبان داشتھ باشد

 یک وظیفھ شغلی و حرفھ ای نم کار ترجمھ برای. تفاوتھای فرھنگی شناخت داشتھ و بتواند از این شناخت در ترجمھ استفاده نماید
  . ولی بیانگر تمامی شخصیت من نمی باشداست،

. ار می گشت برگذKouvola "کووال"احد  و، دانشگاه ھلسینکیقبًال در (asioimistulkki)"  اداری امورمترجم"دوره ھای آموزش 
تن زبان فنالندی، از داوطلبان آزمون ـ و نوش خواندن مھارِت میزاننجِشـ و برای سال بھ طول می انجامیدـ آموزش یک ساین دوره

 Tampere "تامپره"اکنون دوره ھای آموزشی مشابھ آن در شھر . ود تمام وقت ب ھاھای این دورهـکالس. ورودی گرفتھ می شد
گذاری بر. رکت در کالسھای آزاد نیز طی نمودـ طریق ش را ازیآموزشدوره در حال حاضر امکان دارد کھ این . برگذار می شود

  . احتیاجات موجود می باشد تقاضا واین دوره ھا بستگی بھ میزان

 بھ  انسانھا حق دارند کھچونکھ  می توان گفت؛ ،" برخورداری از مترجم مجرب جزء حقوق انسان است" کھ ءاین ادعابرای اثبات 
؛ پس استفاده از مترجم حق ھ انجام برسانندزبان مادری خود صحبت کنند یا حد اقل امور مھم و اداری خود را بھ زبان مادریشان ب

  .برای امر ترجمھ نباید بھ ھیچ وجھ از خویشان نزدیک و یا بچھ ھای خود استفاده کرد. آنھا است

  وظیفھ حفظ اسرار و محرمانھ نگاه داشتن موضوعات ترجمھ
یا فشـار عصبی فراوانی " رستـاس " ایجادموجبترجمھ چون اکثر مطالب مربوط بھ ترجمھ امور اداری ناخوش آیند می باشـند، کار 

باضافھ اینکھ،  . ترجمھ را محرمانھ نگھداردت کھ تمام مطالب و موضوعات مربوط بھـمترجم موظف اساز طرف دیگر، . می شـود
بھ . د فاش کناص دیگرشخا ھمیشھ کارش را بھ تنھائی انجام می دھد و نباید بھ ھیچ وجھ موضوعات مربوط بھ ترجمھ را برای او

  .ذھن او را آشفتھ نمایندممکن است کھ ند و شـومی جمع  مترجم دلمطالب مربوط بھ کار مرتب در  ،ھمین دلیل

تند و کار ـغل دیگری نیز ھسـخیلی از مترجمین ما دارای ش. برخی از مترجمین نمی توانند بھ مدت طوالنی در این کار باقی بمانند
ال است کھ با عنوان ـبا وجود اینکھ ده س.  انجام می دھند(freelance)ستخدامی یا دستمزدی ترجمھ را در کنار آن و بھ صورت غیرا

تغال داشتھ  با حقوق ماھانھ بھ کار مترجمی اشخودم ھم ھیچوقت نخواستھ ام کھ بھ صورت استخدامی و کار می کنم، اّما ھمترجم
احبت و ھمدردی کرده و اگر از ـکھ با مترجمین دیگر مصھ سعی داشتھ ام ـبرای سبک کردن بار عصبی این کار، ھمیش. باشم

 بھ این صورت توانستھ ام کھ تا حال در این کار دوام . آنرا با طرفین ھمان ترجمھ در میان گذاشھ ام،موضوع ترجمھ ای رنج برده ام
  .بیاورم

 تواند در نظرات مسئولین اداری و ارباب  کار ترجمھ کار خیلی مفید و پرباری نیست، چون مترجم نمی از مترجمین،بھ عقیده بعضی
در جلسھ ترجمھ ای بھ مدت نیم  اگر یکبار برای امتحان بھ مترجمی گفتم کھ بر خالف این عقیده، روزی. ر باشـدرجوع آنھا تأثیر گذا

.  خواھد برددقیقھ سکوت کند، می بیند کھ ھیچ پیشرفتی در امر مذاکره صورت نمی گیرد؛ و آن وقت بھ اھّمیت کار خودش پی
  . باضافھ، وقتی مترجم می بیند کھ بھ خاطر حضور او، کار ارباب رجوع بھ پیش می رود موجب رضایت خاطرش خواھد شد

 بپردازم، بلکھ بیشتر دوست دارم کھ یتارـمن مدرک پرستاری را در فنالند ھم اخذ کرده ام؛ اّما با این وجود میل ندارم کھ بھ کار پرس
م تا یک  ھست و مورد احتیاج بیشتر نافعرم کھ بھ عنوان یک مترجماغل نادر است و اطمینان داـاین از مش. مدر شغل مترجم باش

ار مترجمین یمترجم مبرزی ھستم و در این سالھا توانستھ ام کھ مھارتم را در این کار توسعھ داده و این تجربیات را در اخت. پرستار
  . آموزش داده اممترجمین جدیدی را نیز. دیگر نیز بگذارم

کار کردن با . ده استـتاری اشتغال ندارم، اّما تجربیات و اطالعاتم در این زمینھ برایم مفید واقع شـبا وجود اینکھ دیگر بھ کار پرس
ر موقعیت و وضعیت تان، بھ انسان می آموزد تا بتواند دـصاحبان حرفھ ھای مختلف و بیماران گوناگون در بیمارسمتخصصین و 

 و این عامل بسیار ؛باضافھ، واژه ھای مربوط بھ مطالب بھداری و درمانی را خوب می دانم. یز از عھده حل مشکالت بر آیدسخت ن
  .مھمی است تا بتوانم مثًال در مطب پزشک ازعھده ترجمھ برآیم
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