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ﻣﺘﺮﺟﻤﮫ ای از ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق در ﻓﻨﻼﻧﺪ
ﺑﮭﺎر ﻣﻨﻮﭼﮭﺮ  37ﺳﺎﻟﮫ ﺳﺎﮐﻦ اﺳﭙﻮ
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺘﺮﺟﻤﮫ
ﮐﺮدی ھﺴﺘﻢ ﮐﮫ زادﮔﺎھﻢ ﺷﮭﺮی ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﮫ در ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ آﻣﻮزش
ﭘﺮﺳﺘﺎری دﯾﺪم و ﻓﺮﺻﺖ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ در ﺷﻐﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎری در ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﮐﺎر
ﮐﻨﻢ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد ﻣﺎدرم ﻓﻮت ﮐﺮد .ﭘﺪرم ﻣﻐﺎزه دار ﺑﻮد و ﺗﺠﺎرت آزاد ھﻢ ﻣﯽ
ﮐﺮد .از اﯾﻦ ﻟﺤـﺎظ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﮫ ﭘﺪرم رﻓﺘﮫ ام ،ﭼﻮن ﻣﻦ ھﻢ ﺷـﻐﻞ آزاد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ام .ﭘﺪرم
ھﻤﯿﺸﮫ در ﯾﮏ زﻣﺎن واﺣﺪ دﺳﺘﺶ ﺑﮫ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻨﺪ ﺑﻮد؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﮫ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮﻟﻢ.
در ﺳﺎل  1991ﻣﯿﻼدی ،در زﻣﺎن وﻗﻮع اوﻟﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،در ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺻﺤﺮاﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﻣﺮزی اﯾﺮان و ﻋﺮاق داﯾﺮ ﺑﻮد،
داوﻃـﻠﺒﺎﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدم .در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺎرم رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ھﺎی
ﺟﻨﮓ ﺑﻮد .در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ ﺗﯿﺮ اﻧﺪازی ،ﺧﺎﻧﻮاده ام ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﮫ واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ و از
آن زﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ ﺗﺮک وﻃﻨﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ .در آن وﻗﺖ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺮدﺳﺎل  4ﺳﺎﻟﮫ و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ
داﺷﺘﻢ .ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﻣﻦ و اﻣﺎن ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﺷﮭﺮ آﻧﮑﺎرا در ﺗﺮﮐﯿﮫ ﮐﻮچ
ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﺎ ﺳﺎل  1994ﻣﯿﻼدی در اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﯾﻢ.
ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮم در ﻓﻨﻼﻧﺪ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ؛ و در واﻗﻊ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﮫ ﻓﻨﻼﻧﺪ آﻣﺪﯾﻢ .در آن
وﻗﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻮدم ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ ﺑﺮادرم ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺖ؛ ﮐﮫ آﻏﺎز
ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺸﻮری ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ،ﺑﺪون وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ،ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ .در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﮫ ﺳﺎل  1994ﺑﮫ ﻓﻨﻼﻧﺪ
وارد ﺷﺪﯾﻢ .ھﻮای ھﻠﺴﯿﻨﮑﯽ ﺳﺮد و ﺷﮭﺮ ﻣﻤﻠﻮ از ﺑﺮﻓﺎب ﺑﻮد؛ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اوﻟﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﮫ از ﻣﻮﻃﻦ ﺟﺪﯾﺪم در ذھﻨﻢ ﻧﻘﺶ ﮔﺮﻓﺖ
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﺒﻮد.
در اواﺋﻞ اﻗﺎﻣﺘﻢ در ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ راﺿﯽ ﻧﺒﻮدم ،اﻣّﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﻓﻖ داد .در واﻗﻊ ،ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺟﺎی
آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ھﺮ اﻣﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﺶ و ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﻮد .در ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺑﺮای اداﻣﮫ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دو در ﺑﮫ روی
اﻧﺴﺎن ﺑﺎز اﺳـﺖ :ﺑﺮ روی در اوّل ﻧﻮﺷﺘﮫ" :اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاھﯽ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎ ﮐﺎھﻠﯽ و راﺣﺖ ﻃﻠﺒﯽ ﺑﮕﺬراﻧﯽ ،ﺑﮫ اداره اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮاﺟﻌﮫ
ﮐﻦ!" روی در دوّم ﻧﻮﺷﺘﮫ" :اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاھﯽ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﺖ ﮐﻮش و ﻣﺒﺎرز ﺑﺎﺷﯽ!" ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﻨﻼﻧﺪ
ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳـﺎک ﻟﻮازم ﺑﮫ ھﻤﺮاه دارﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫ ﻇﺮوف و وﺳﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد از ﺻﻔﺮ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎر آزاد
در اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ اﻗﺪام ﺑﮫ ﺗﺄاﺳﯿﺲ ﯾﮏ داراﻟﺘﺮﺟﻤﮫ ﺑﺎﻧﻮان ﻧﻤﻮدم .اﯾﻦ داراﻟﺘﺮﺟﻤﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮭﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ
آن ﺧﻮدم ھﺴﺘﻢ .ﻗﺒﻞ از آن ﺑﮫ ﻣﺪت ده ﺳﺎل در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﮫ ﯾﮏ ﻧﻔﺮه ﺑﮫ ﮐﺎر ﺗﺮﺟﻤﮫ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻢ .ﺣﺎﻻ در ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج آﻧﮭﺎ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽ دارم .در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،ﺧﻮدم ھﻢ ﮐﺎر ﺗﺮﺟﻤﮫ
ﺷﻔﺎھﯽ و ﮐﺘﺒﯽ را ﺑﮫ زﺑﺎن ﮐﺮدی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻢ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﺳـﭙﻮ  Espooداﯾﺮ ﺷﺪه و ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل اﺳـﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در آﻧﺠﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﮫ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮭﺎ ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﺎﻧﯿﺸﺎن ،ھﻨﻮز اﺣﺘﯿﺎج ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت داراﻟﺘﺮﺟﻤﮫ دارﻧﺪ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﮭﻢ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
ﺧﺪﻣﺎت ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺎ ادارات و دواﯾﺮ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ ادارات ،ﻣﯽ ﺗﻮان اداره اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اداره
ﺑﮭﺪاری ،اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،دادﺳﺮا ،اداره ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ و اداره ﭘﻠﯿﺲ را ﻧﺎم ﺑﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﻔﺎھﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺘﺒﯽ و
آﻣﻮزﺷﮭﺎ و راھﻨﻤﺎﺋﯿﮭﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺮﺟﻢ را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﯿﻢ.
ﻗﺮﯾﺐ  40ﻣﺘﺮﺟﻢ از زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮاﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺰدی ) (freelanceﺑﺎ ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺎ ھﻤﮑﺎری دارﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ
ﻣﺎ ﻣﮭﺎرت ﮐﺎﻓﯽ را در اﯾﻦ ﮐﺎر داﺷﺘﮫ و ﺑﺮای "ﺗﺮﺟﻤﮫ اﻣﻮر اداری" ) (asioimistulkkiآﻣﻮزﺷـﮭﺎی ﻻزم را دﯾﺪه اﻧﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ
ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ داری ﺷـﻐﻞ و ﺣﺮﻓﮫ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﮐﺎر ﺗﺮﺟﻤﮫ را ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﮫ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﮫ ای ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﺳـﺴﮫ ﯾﮑﻨﻔﺮه داﺷﺘﻢ ﺧﯿﻠﯽ در
اﻣﺮ ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﺷـﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮد؛ ﺑﮫ ﻃﻮری ﮐﮫ اﺻﻼً ﺑﮫ ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮان اﺣﺘﯿﺎج ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدم .ﺣﺘﯽ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﮫ
ﯾﮑﻨﻔﺮه ھﻢ از ﮐﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر آزاد ،ھﯿﭻ ﻧﻮع ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ از "اداره ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎﻏﻞ"
) (TE-keskusﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ام .ﺑﻠﮑﮫ ﺧﻮدم ﺷـﺨﺼﺎً ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ اداره ﮐﺎر و اداره داراﺋﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﮐﺴـﺐ ﻧﻤﻮده ام.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ "اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد اﺳﭙﻮ" ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﺮده و در ﺑﺎره اﻗﺪاﻣﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮭﺎﻣﯽ ،از آﻧﮭﺎ ﺳﺆال
ﮐﺮدم.
اﺧﯿﺮاً ﺳﯿﺴـﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و راھﻨﻤﺎﺋﯽ ادارات ،زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺷﺒﮑﮫ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷـﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮫ
اداره داراﺋﯽ اﺳﭙﻮ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﺮدم ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﮐﺎﻏﺬ ﺣﺎوی ﯾﮏ آدرس در ﺷﺒﮑﮫ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﮫ دﺳﺘﻢ دادﻧﺪ؛ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺧﻮدم ﭘﯿﺶ از
آن ﺑﮫ ھﻤﺎن آدرس در ﺷـﺒﮑﮫ رﺟﻮع ﮐﺮده ﺑﻮدم و اﯾﻦ آدرس ﻣﻤﻠﻮ از اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮد .اﺻﻄﻼﺣﺎت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﮭﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﺑﻘﺪری ﭘﯿﭽﯿﺪه وﻧﺎﻣﻔﮭﻮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺆدی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻃﺮق ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻨﺪ .در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،ارﺑﺎب رﺟﻮع
ﻓﻨﻼﻧﺪی و ﺑﺨﺼﻮص ﺧﺎرﺟﯿﮭﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻀﻮری دارﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﮫ ﻓﻨﻼﻧﺪ ﮐﺸـﻮری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،اﻣّﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از
ﺷـﺒﮑﮫ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ھﻨﻮز ﺑﮫ آن درﺟﮫ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﻓﻘﻂ ﺑﮫ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .اﯾﻦ ﺳﺆال
ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﮫ ﺳﺎﮐﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ اﻧﺒﻮه ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
دوﺳﺖ دارم اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دواﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺘﯽ ،ﮐﮫ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را اذﻋﺎن دارﻧﺪ؛ وﻟﯽ
ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﮫ راه ﺣﻠﮭﺎی اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺼﻮرت ﺗﺌﻮری در روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻃﺮﯾﻘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺠﺮب ﺟﺰء ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
ﺣﺮﻓﮫ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮﻓﮫ ھﺎی ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﯾﺎ آﻣﻮزﮔﺎری ،ﯾﮏ ﻓﻦ اﺳـﺖ .ﯾﮏ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺧﻮب ﺑﺎﯾﺪ در ھﻨﮕﺎم ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻧﻘﺶ ﺑﯽ ﻃﺮف داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻈﺮات ،ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﺣﺴﺎﺳـﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺗﺴﻠﻂ و ﻣﮭﺎرت ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﮫ زﺑﺎن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ
ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ داﺷﺘﮫ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ در ﺗﺮﺟﻤﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﺎر ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﮫ ﺷﻐﻠﯽ و ﺣﺮﻓﮫ ای
اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
دوره ھﺎی آﻣﻮزش "ﻣﺘﺮﺟﻢ اﻣﻮر اداری" ) (asioimistulkkiﻗﺒﻼً در داﻧﺸﮕﺎه ھﻠﺴﯿﻨﮑﯽ ،واﺣﺪ "ﮐﻮوﻻ"  Kouvolaﺑﺮﮔﺬار ﻣﯽ ﮔﺸﺖ.
اﯾﻦ دوره آﻣﻮزش ﯾﮏ ﺳـﺎل ﺑﮫ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺑﺮای ﺳـﻨﺠﺶِ ﻣﯿﺰان ﻣﮭﺎرتِ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷـﺘﻦ زﺑﺎن ﻓﻨﻼﻧﺪی ،از داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن
ورودی ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﮐﻼﺳـﮭﺎی اﯾﻦ دوره ھﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن دوره ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ آن در ﺷﮭﺮ "ﺗﺎﻣﭙﺮه" Tampere
ﺑﺮﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﮫ اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷـﺮﮐﺖ در ﮐﻼﺳﮭﺎی آزاد ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮﮔﺬاری
اﯾﻦ دوره ھﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ادﻋﺎء ﮐﮫ " ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺠﺮب ﺟﺰء ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن اﺳﺖ" ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ؛ ﮐﮫ ﭼﻮن اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ
زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ اﻣﻮر ﻣﮭﻢ و اداری ﺧﻮد را ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدرﯾﺸﺎن ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ؛ ﭘﺲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺣﻖ
آﻧﮭﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻣﺮ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ از ﺧﻮﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏ و ﯾﺎ ﺑﭽﮫ ھﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
وﻇﯿﻔﮫ ﺣﻔﻆ اﺳﺮار و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺮﺟﻤﮫ
ﭼﻮن اﮐﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ اﻣﻮر اداری ﻧﺎﺧﻮش آﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﮐﺎر ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد "اﺳـﺘﺮس" ﯾﺎ ﻓﺸـﺎر ﻋﺼﺒﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ
ﻣﯽ ﺷـﻮد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻮﻇﻒ اﺳـﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ را ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﻧﮕﮭﺪارد .ﺑﺎﺿﺎﻓﮫ اﯾﻨﮑﮫ،
او ھﻤﯿﺸﮫ ﮐﺎرش را ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ را ﺑﺮای اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﻓﺎش ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﺮﺗﺐ در دل ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ذھﻦ او را آﺷﻔﺘﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ ﻣﺎ دارای ﺷـﻐﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ھﺴـﺘﻨﺪ و ﮐﺎر
ﺗﺮﺟﻤﮫ را در ﮐﻨﺎر آن و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮاﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺰدی ) (freelanceاﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﮫ ده ﺳـﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﻣﺘﺮﺟﻤﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،اﻣّﺎ ﺧﻮدم ھﻢ ھﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﺨﻮاﺳﺘﮫ ام ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﺮای ﺳﺒﮏ ﮐﺮدن ﺑﺎر ﻋﺼﺒﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ھﻤﯿﺸـﮫ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﮫ ام ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺼـﺎﺣﺒﺖ و ھﻤﺪردی ﮐﺮده و اﮔﺮ از
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮﺟﻤﮫ ای رﻧﺞ ﺑﺮده ام ،آﻧﺮا ﺑﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ ھﻤﺎن ﺗﺮﺟﻤﮫ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﮫ ام .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ام ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺎل در اﯾﻦ ﮐﺎر دوام
ﺑﯿﺎورم.
ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ ،ﮐﺎر ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ﭘﺮﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻈﺮات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اداری و ارﺑﺎب
رﺟﻮع آﻧﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ،روزی ﺑﮫ ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﮫ اﮔﺮ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن در ﺟﻠﺴﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ ای ﺑﮫ ﻣﺪت ﻧﯿﻢ
دﻗﯿﻘﮫ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ در اﻣﺮ ﻣﺬاﮐﺮه ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد؛ و آن وﻗﺖ ﺑﮫ اھﻤّﯿﺖ ﮐﺎر ﺧﻮدش ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد.
ﺑﺎﺿﺎﻓﮫ ،وﻗﺘﯽ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮر او ،ﮐﺎر ارﺑﺎب رﺟﻮع ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ﻣﻮﺟﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮش ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻦ ﻣﺪرک ﭘﺮﺳﺘﺎری را در ﻓﻨﻼﻧﺪ ھﻢ اﺧﺬ ﮐﺮده ام؛ اﻣّﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﭘﺮﺳـﺘﺎری ﺑﭙﺮدازم ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارم ﮐﮫ
در ﺷﻐﻞ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺎﺷﻢ .اﯾﻦ از ﻣﺸـﺎﻏﻞ ﻧﺎدر اﺳﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن دارم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﻓﻊ و ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج ھﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ
ﭘﺮﺳﺘﺎر .ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺒﺮزی ھﺴﺘﻢ و در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ام ﮐﮫ ﻣﮭﺎرﺗﻢ را در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻌﮫ داده و اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺬارم .ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی را ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش داده ام.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﮫ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﮐﺎر ﭘﺮﺳـﺘﺎری اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺪارم ،اﻣّﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و اﻃﻼﻋﺎﺗﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷـﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮﻓﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﯿﻤﺎران ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ،ﺑﮫ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ آﻣﻮزد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و وﺿﻌﯿﺖ
ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺰ از ﻋﮭﺪه ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮ آﯾﺪ .ﺑﺎﺿﺎﻓﮫ ،واژه ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﮭﺪاری و درﻣﺎﻧﯽ را ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﻢ؛ و اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﮭﻤﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻣﺜﻼً در ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﮏ ازﻋﮭﺪه ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺑﺮآﯾﻢ.
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