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ملخص: 
تناق�ض هذه الدرا�سة اأهمية تدوين روؤو�ض االأقالم يف التجمة التتابعية. اإن االإن�سان 
منذ الع�سور الغابرة، انتقل من مكان اإىل اآخر من اأجل التجارة اأو طلب العلم اأو البحث عن 
اأو ال�سيطرة عليها، وبذلك كانت احلاجة ما�سة اإىل وجود التجمان ليتو�سط  اأرا�ض جديدة 
بينه وبني االآخرين لتي�سري التوا�سل واالإفهام واإلغاء احلواجز اللغوية التي حتول دون ذلك. 
لقد لعبت التجمة ال�سفوية دورا حموريا يف التاأ�سي�ض للتوا�سل بني النا�ض منذ القدم ولعل 
ن�رض التعاليم الدينية كان اأحد العوامل الرئي�سة الزدهار هذا الن�ساط. وت�سلط هذه الدرا�سة 

ال�سوء على تبيان الفروقات االأ�سا�سية بني التجمة التحريرية وال�سفوية. 
بالنظر  والتجمة  والفورية  الهم�سية  ال�سفوية:  التجمة  اأنواع  الدرا�سة  هذه  وتبز 
والتتابعية. وتركز كذلك على التجمة التتابعية التي تعني ترجمة الن�سو�ض تتبعيًا ونقل 
اخلطاب »امل�سموع« باللغة امل�سدر  (SL) اإىل اللغة الهدف (TL) �سفهيًا بعد �سماعه، و يتاح 
للمتجم اأن يتعقب اخلطيب اأو يتبعه يف ترجمة كل جملة اأو فقرة. وتخل�ض هذه املقالة اإىل 
الت�ساوؤل حول �رضورة تدوين روؤو�ض االأقالم، حيث اأن معلومات من قبيل االأرقام واالأ�سماء 
االأقالم  روؤو�ض  تدوين  فتقنية  لذا  ع�سريا.  اأمرا  التذكر  وجتعل  احلفظ،  على  ت�ستع�سي  العلم 

ت�سبح و�سيلة حمورية يف التجمة التتابعية. 
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Styles and Modes of Oral Translation: 
Consecutive Translation as a Case Study

Abstract: 

The paper touches on the importance of note- taking in consecutive 
translation. It provides a brief history of translation where such an 
activity has been in existence ever since man has used the spoken 
language. Translation has therefore always played a vital role in the 
relationships between people of different origins since the existence of 
mankind. Further, throughout centuries, translation became more and 
more widely spread due to a number of factors such as religion. The 
people of many different religions have been travelling to other places 
and countries to spread and teach their beliefs. The paper provides 
distinctions between oral and written translation, and presents a 
number of modes of translation. It stresses the consecutive mode where 
translators produce their translation immediately after the speaker 
finishes his or her utterance. The conclusion stresses the necessity of 
note- taking because some bits of information such as numbers and 
proper nouns are difficult remember. 
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مقدمة: 
تكت�سي التجمة ب�سقيها التحريري وال�سفوي اأهمية خا�سة يف الع�رض احلا�رض، على 
ومعطى ح�ساري،  مناحيه،  املجتمعي مبختلف  للنمو  التجمة �رضورة حتمية  اأن  اعتبار 
ال  عملية  التجمة  اإن  اللغات.  �ستى  اإىل  املختلفة  والعلوم  واالآداب  املعارف  لنقل  وو�سيط 
االأمم  الذي يربط بني  للتفاعل بني احل�سارات، واجل�رض  االأ�سا�ض  غنى عنها، الأنها املحرك 
وال�سعوب، كما ُتعد �رضورة ق�سوى للتطور والنمو وتبادل االأفكار واالإجنازات. ويف االآونة 
االأخرية ان�سب اهتمام كبري على ق�سية التجمة، ون�سطت الدعوة لعودتها اإىل �سابق نه�ستها 
وازدهارها، ملا مل�سه امل�ستغلون بالعلم واالأدب والثقافة من اأزمة حادة تخنق هذا الرافد 
العلم واإعالء  الذي طاملا لعب دوًرا حموريًا يف ن�رض  االإن�سانية  احليوي من روافد املعرفة 
مناره مبا يتيحه من ات�سال بني خمنلف الثقافات والتفاعل بينها وجت�سري الهوة الفا�سلة 

بينها. 
ال�سفوية  التجمة  ا�ستخدام  اإىل  احلاجة  ازدادت  قرية �سغرية،  العامل  اأ�سبح  اأن  وبعد 
كرثت  فقد  خمتلفة.  بلغات  الناطقة  اجلماعات  بني  للتوا�سل  جوهرية  و�سيلة  باعتبارها 
اللقاءات الدولية من اجتماعات وندوات وجمال�ض وموؤمترات، يجتمع فيها اأهل االخت�سا�ض 
التخاطب  مينع  الذي  اللغة  حاجز  �سوى  بينهم  يف�سل  ال  و�سعوبه،  العامل  بلدان  �سّتى  من 

والتحاور، فيلجوؤون اإىل التجمان الإلغاء هذا احلاجز كي تتم عملية التوا�سل. 
اإن احلديث عن التجمة ال�سفوية يقودنا اإىل نوعني متالزمني من التجمة يف كثري من 
الفورية  التتابعية والتجمة  االأحيان ولكنهما خمتلفان عملًيا، وهما ما يعرف بالتجمة 

املتزامنة، اإ�سافة اإىل التجمة املنظورة والهم�سية. 
بني  االأوىل  ال�سالت  نبتت  عندما  )التجمان(  ال�سفوي  املتجم  اأهمية  ظهرت  وقد 
املجموعات الب�رضية التي تتحدث بلغات خمتلفة )1( ، حيث تعد من اأ�سق املهن يف العامل، 
ومرد ذلك اإىل التوتر وال�سغط النف�سي والذهني اللذين يتعر�ض لهما التجمان اأثناء ممار�سة 

عمله. 
ويف هذا االإطار، تهدف هذه الدرا�سة اإىل ت�سليط ال�سوء على التجمة ال�سفوية مبختلف 
روؤو�ض  تدوين  تقنية  على  التكيز  مع  حدة؛  على  واأ�ساليبه  نوع  كل  طرق  وتبيان  اأنواعها 
الت�ساوؤالت  االإجابة على  املقالة  و�سنحاول من خالل هذه  التتابعية.  التجمة  االأقالم يف 
عرب  الرتاجمة  لعبها  التي  والفعالة  احليوية  االأدوار  ماهي  االآتية:  املركزية 
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التاريخ؟ ماهو الفرق بي الرتجمة التحريرية والرتجمة ال�صفوية التي غالبا 
اأهمية  وماهي  ال�صفوية؟  الرتجمة  اأنواع  وماهي  بينهما؟  النا�س  يخلط  ما 

تقنية تدوين روؤو�س االأقام يف الرتجمة التتابعية؟ 

أ. نبذة تارخيية عن التمجة الشفوية: 

اإن ظهور التجمة كن�ساط اإن�ساين يواكب التطور االجتماعي الب�رضي، فالتجمة كانت 
وال تزال هي اأداة التوا�سل بني االأمم وال�سعوب املختلفة لغاتها، وقد ظهرت التجمة كنتيجة 
اأن  ا�ستطاعت  واقت�سادية وع�سكرية،  ن�ساطات دينية  االإن�سانية، وما ت�سمنه من  لالأن�سطة 
تخرج بال�سعوب من حدودها اجلغرافية لتتفاعل مع جريانها، وكان اأول �سور التجمة هي 
التجمة ال�سفوية نظراً لب�ساطة النظم اللغوية وعدم وجود الكتابة حينها، فكانت التجمة 
هي اأداة التفاهم بني القبائل والتجمعات الب�رضية، �سواء خالل االأن�سطة التجارية التي تتم 
وقت ال�سلم، اأو املعاهدات واالتفاقيات التي تظهر يف وقت احلرب، ويف الع�سور القدمية لعبت 
التجمة دوراً هامًا يف ن�رض التعاليم الدينية، والنتاج الفني واالأدبي، و�ساعدت يف اإحداث 

التفاعل بني احل�سارات القدمية كالبابلية واالآ�سورية والفينيقية والفرعونية واالإغريقية. 
ظهرت اأهمية املتجم ال�سفوي منذ القدم كنتيجة طبيعية للتاأ�سي�ض للو�سع التوا�سلي 
اأي�سا من املهن احليوية الأن  التي تتحدث بلغات خمتلفة، وهي  الب�رضية  بني املجموعات 
هدفها هو التقريب بني النا�ض ومتكينهم من التفاهم ب�سكل اأف�سل، وباإلغاء حاجز اللغة الذي 
اأفكارهم مبا�رضة، وبذلك يقوم مبهمة  ي�ساعدهم املتجم على معرفة  بينهم، حيث  يف�سل 

الو�سيط، وميكنهم من حتقيق التبادل الفكري. 
الدول  اإىل  الر�سل  ير�سل  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  كان  االإ�سالم  فجر  ومنذ   
املجاورة لدعوتها لالإ�سالم، اإذ ُي�ست�سف من قوله �سلى اله عليه و�سلم » من تعلم لغة قوم، 
اأمن �رضهم«، اأنه كان ين�سح اأ�سحابه بتعلم اللغات االأجنبية، ملا يف ذلك من متكني للدعاة 

من خماطبة املجتمعات االأعجمية بلغاتها. 
1918، مل يكونوا  الكبار، منذ عام  الدوليني  اأن متجمي املوؤمترات  واجلدير بالذكر 
يف  التجمة  جانب  اإىل  مار�سوا  م�ستقلني  بل  كموظفني،  ا�ستخدموا  دائمني  متجمني 

املوؤمترات اأعماال فكرية كالتدري�ض يف اجلامعات والدبلوما�سية اأو االأعمال اخلا�سة. 
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العاملية  احلرب  نهاية  اأوربا يف  كمهنة يف  مرة  الأول  املوؤمترات  ترجمة  وقد ظهرت 
يف  امل�ستعملة  الوحيدة  اللغة  باعتبارها  امتيازها،  الفرن�سية  اللغة  فقدت  عندما  االأوىل، 

املفاو�سات الدبلوما�سية )2( . 
اأول موؤمتر دول؛ هو موؤمتر العلم يف باري�ض؛ وهو  اأول متجم يف  وكان بول مانتو 
املوؤرخ واالأ�ستاذ يف جامعة لندن، و اأنطوان فيلمان العامل اللغوي، وموؤ�س�ض كلية املتجمني 
ال�سفويني يف جامعة جنيف، و جان هريبرت، الذي األف دليال عن ترجمة املوؤمترات موجها 
للطلبة وتراجمة املوؤمترات )3( ، حيث و�سع القواعد اللغوية واملبادئ التي حتكم هذا الفن 
ال�سعب، االأمر الذي ال ميكن اكت�ساب اأ�سلوبه بغري التدريب املتوا�سل، والذي ال ميكن اإتقانه 
اإال بعد تدريب طويل. وقد اأ�سارت ماريان لودرير يف كتابها املعنون ب: » التجمة الفورية 
 ،La traduction simultanée expérience et théorie » التجربة والنظرية«،  املتزامنة 
اإىل اأن التجمة املتزامنة لي�ست بال�سيء اجلديد، ففيما بني �سنتي 1926 و 1927، تو�سل 
رجل االأعمال اإدوارد فيلني ومهند�ض الكهرباء كوردن نينالي، ورئي�ض �رضكة IBM طوما�ض 

واط�سون، اإىل اختاع جتهيزات خا�سة بالتجمة الفورية املتزامنة )4( . 

ب. التباين بني التمجة الشفوية والتحريرية: 

االأداء.  طريقة  يف  ال�سفوية  والتجمة  التحريرية  التجمة  بني  االأ�سا�سي  الفرق  يكمن 
بنقل  تخت�ض  التحريرية  التجمة  اأن  بيد  اأخرى.  اإىل  لغة  من  الكالم  بنقل  تعنى  فكلتاهما 
التجمة  اأن  �سك  وال  املنطوق.  الكالم  بنقل  فتعنى  ال�سفوية  التجمة  اأما  املكتوب،  الكالم 
االأ�سا�سية  بالأ�ساليب  ووعيه  النقل  يف  التجمان  مهارة  على  تعتمد  �سلبها  يف  ال�سفوية 

املختلفة املتعلقة بالتجمة ب�سكل عام وطرائق النقل و�رضوراته و�رضوطه ب�سكل خا�ض. 
وغالبا ما يخلط النا�ض بني التجمة التحريرية، والتجمة ال�سفوية، ويعتقدون اأنه ال 

توجد اختالفات بني اأ�سلوب عمل املتجم، واأ�سلوب عمل التجمان. 
التحريرية  التجمة  اأن  حني  يف  واآنيا  �سفويا   Interprétation ال�سفوية  التجمة  تتم 
Traduction تتم كتابيا وبي�رض. وهذا يوحي يف الواقع بان طبيعة هذين الن�ساطني خمتلفة 

متامًا. 
فكلمة  الوقت.  نف�ض  يف  ومتكاملتان  خمتلفتان  وظيفتان  والتجمان  املتجم  اإن 
تقابل  متجم  وكلمة  االإجنليزية،   Interpreter و  الفرن�سية،   Interprète تقابل  ترجمان 
التجمة  الفرق بني  تو�سيح  اأجل  االإجنليزية، ومن   Translator و  الفرن�سية،   Traducteur
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التحريرية والتجمة ال�سفوية، يجب اأوال تقدمي تعريف ب�صيط لكا العمليتي: 
ال�سفوية  التجمة  اأما  اأخرى،  اإىل  لغة  من  مكتوب  ن�ض  نقل  هي  التحريرية  التجمة 
 .  )5( م�سبق  حت�سري  دون  ق�سري  وقت  يف  اأخرى  اإىل  لغة  من  �سفويا  الكالم  نقل  بها  فرياد 
عالوة على ذلك، فالتجمة التحريرية هي عملية خارج حدود الزمن احلقيقي، حيث يتوفر 
املتجم على وقت كاف ملعاجلة الن�ض االأ�سلي. وعلى نقي�ض ذلك، فعلى املتجم ال�سفوي 
اأن ي�ستجيب فورا للخطاب الذي ي�ستمع اإليه ب�سورة اأ�رضع 20 مرة من املتجم التحريري، 

اأي 150 كلمة يف الدقيقة، و9000 كلمة يف ال�ساعة الواحدة )6( . 
يف  الكلمات  عن  للبحث  الوقت  من  كافيا  مت�سعا  التحريري  املتجم  يجد  بينما 
االألفاظ مالءمة، فاإن املتجم  اأكرث  البدائل قبل اختيار  القوامي�ض واملعاجم، والتفكري يف 
اأو  قوامي�ض  اأو  مراجع  ا�ست�سارة  دون  اآنيا  ال�سفوي  اخلطاب  ن�ض  بتجمة  مطالب  الفوري 

القيام بت�سويب معنى اخلطاب ال�سفوي كما هو احلال بالن�سبة للمتجم التحريري )7( . 
املجدية، يف  االأمور غري  �سكل نهائي وخال من  املكتوب يعر�ض فكرا يف  الن�ض  اإن 
حني اأن التجمة ال�سفوية تقدم اأفكارا يف طور التبلور مرتدية بكلمات مل تخت بعناية، هذه 
الكلمات »املتال�سية ال اأهمية لها من حيث �سورتها يف حني قيمتها املعنوية حا�سمة« )8( 
. ويكمن الفرق االأ�سا�سي بني التجمة التحريرية والتجمة ال�سفوية يف ميكانيكيات االأداء. 
ال�سفوي، ولكنها ال تاأخذ  التحريري واملتجم  تنطبق هذه االختالفات على املتجم 
بعني االعتبار التجمة التتابعية، حيث يدون التجمان مالحظات اأثناء اإلقاء اخلطاب وال 
يبداأ بالتجمة اإال بعد انتهاء اخلطيب من حديثه. ومن الناحية التاريخية، ميكننا القول اإن 

التجمان �سابق على املتجم، اأي اأن فعل الكالم قد �سبق فعل الكتابة. 
التحريرية،  التجمة  الفورية تختلف عن  التجمة  اإن  فنقول  االإجرائية  اأما من حيث 
اإىل منطق  لكون كل منهما حتتكم  ولكن  والثانية كتابية،  �سفوية،  االأوىل  لكون  لي�ض فقط 
عملية  حتليل  على  املبنية  التاأويلية  النظرية  اأ�سحاب  ويرى  االأخرى.  منطق  عن  يختلف 

التجمة ال�سفوية والتي تتبناها مدر�سة باري�ض اأ�سا�سا اأن
»التجمة ال�سفوية تخ�سع ملنطق املدلول، عك�ض التجمة التحريرية التي تنبني على 

منطق الدال حيث ميكن اأن نقراأها اأو نعيد قراءتها« )9( . 
ومن هنا يتبني اأن هذه النظرية تتيح التغلغل يف كنه الن�ض بتجاوز الق�رضة اللغوية، 
الأن هذا النوع من التجمة ال عالقة له بالكتابة مبعناها امللمو�ض واملح�سو�ض، اإذ هو قائم 
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على امل�سافهة. باالإ�سافة اإىل اأننا ن�ست�سف اأن هذه النظرية تدعو اإىل الت�رضف، وال جمال 
فيها للحرفية مثلما هو ال�ساأن يف التجمة التحريرية التي كثريا ما ي�ست�سهل فيها املتجم 

احلرفية؛ الأن اجلهد فيها اأقل واأهون، والتكيز اأخف، وجمال الوقت اأف�سح. 

أنواع التمجة الشفوية: 

التجمة ال�سفوية هي عملية توا�سل بني طرفني يتحدثان لغتني خمتلفتني، وال يعرف 
الواحد منهما يف العادة لغة االآخر، وتتم عن طريق ترجمان ينقل الكالم املنطوق بينهما، 

ويكون ذلك اإما باجتاهني اأو باجتاه واحد؛ ح�سب منط االأداء املطلوب. 
�سفاء  اإىل  حتتاج  فهي  لذا  وثقافية،  لغوية  اأبعاد  ذا  �رضاعًا  ال�سفوية  التجمة  متثل 
الذهن وراحة اجل�سد ولهذه االأمور متطلبات مثل اأخذ ق�سط كاٍف من الراحة وتفادي االإجهاد 

الذهني والبدين. 
اإن جميع اأنواع التجمة ال�سفوية تقوم على املبادئ االأ�سا�سية ذاتها، وهي ا�ستيعاب 
م�سمون الر�سالة ثم حتليلها ذهنيًا اإىل اأفكار، ثم نقلها اإىل اللغة الهدف، لكن ثمة اختالفات 
م الرتجمة ال�صفوية  ب�سيطة بينها فيما يتعلق باالآلية املتبعة عند نقل اخلطاب، وبذلك ُتق�صَّ

اإىل عدة اأنواع نذكر منها: 
الرتجمة املنظورة Sight Interpreting: أ. 

يعرف كل من اأورتاردو األبري و خمينيث اإيبار�ض Jiminéz & Hurtardo هذا النوع من 
التجمة باأنه ‘’ �سياغة �سفوية للن�ض االأ�سل بلغة الهدف، حيث يكون امل�ستفيد من التجمة 
م�ستمعًا م�ساركا يف العملية التوا�سلية مع املتجم’’ )10( واملنظورة ترجمة �سفوية لن�ض 
مكتوب حال االطالع عليه و دون �سابق حت�سري. وت�ستخدم يف اللقاءات متعددة اللغات )11( 
، حينما يتلقى امل�ستكون يف عملية توا�سل ما، كاجتماع اأو لقاء اأو موؤمتر، ن�سَا مكتوبَا 
بلغة ال يعرفونها، كاأن يتلقوا تقريرا اأو بيانا اأو ر�سالة اأو م�ستندا... الخ مكتوبة بلغة اأخرى 
و يلزمهم االطالع على م�سمونها حال عر�سها عليهم. عند ذلك يطلب من املتجم عادة اأن 

»يقراأ« على املجتمعني اأو »ي�رضح« لهم الن�ض باللغة االأخرى. 
 ،Traduction à vue واملنظورة نوعان: التجمة من نظرة، وهي ما ي�سمى بالفرن�سية
والتجمة بالنظر Traduction à l’oeil. فالتجمة من نظرة هي حني يتلقى املتجم الن�ض 
بلغة امل�سدر، وياأخذ برهة ليقراأه قراءة �رضيعة خاطفة، فينقله على الفور بلغة الهدف. هذا 
النوع مياثل التجمة التتابعية، غري اأن الن�ض امل�سدر هنا ال ي�ستمع اإليه املتجم كما يف 
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التتابعية، واإمنا يقروؤه قراءة �رضيعة. اأما التجمة بالنظر فهي اأن يحال الن�ض املكتوب بلغة 
امل�سدر اإىل املتجم الذي يتعني عليه قراءته الأول مرة فينقله يف ذات الوقت بلغة الهدف، 
مكتوب،  فيها  امل�سدر  الن�ض  اأن  اختالف  مع  املتزامنة  الفورية  التجمة  مثل  فهي  ولذلك 

ويظل حتت عني املتجم. وعليه فاإن الرتجمة املنظورة تتميز بال�صمات االآتية: 
اأن الن�ض امل�سدر مكتوب.  -
اأن الن�ض الهدف �سفوي.  -
واأن عملية التجمة تتم يف احلني واللحظة، اأي فور تلقي الن�ض املراد ترجمته.  -

 .	Consecutive Interpreting :الرتجمة التتابعية
تعني ترجمة الكالم تتبعيًا ونقل اخلطاب »امل�سموع« باللغة امل�سدر (SL) اإىل اللغة 
الهدف (TL) �سفهيًا بعد �سماعه، ويكون من املتاح للمتجم اأن يتعقب اخلطيب اأو يتبعه يف 
ترجمة كل جملة اأو فقرة، ولذلك ُي�سمى هذا النمط من التجمة بالتجمة »التتابعية«. وتتم 
باأن يجل�ض املتجم بالقرب من اخلطيب ويدون االأفكار االأ�سا�سية واملالحظات ال�رضورية 
لي�ستند اإليها فيما بعد يف ترجمة الر�سالة )12( ، وذلك خالل وقفات وفوا�سل زمنية؛ ي�سكت 
فيها اخلطيب ليتيح للمتجم نقل ما �سمعه اإىل لغة احل�سور، ومن ثم ي�ستاأنف حديثه، وهكذا 
للتجمان  الكايف  الوقت  توفري  التتابعية  التجمة  مزايا  ومن  خطابه،  من  يفرغ  اأن  اإىل 
لي�ستخل�ض الفكرة االأ�سا�سية وانتقاء املالحظات للتدوين، لذا يكرث ا�ستخدام هذا النوع من 

التجمة يف املوؤمترات واملحافل التي تتطلب الدقة يف النقل. 
 .	Simultaneous Interpreting :الرتجمة الفورية املتزامنة

اإلقائه؛  اأثناء  مبا�رضة  وذلك  اأخرى،  اإىل  لغة  من  خطاب  نقل  هي  الفورية  التجمة 
خالل  من  اخلطاب  اإىل  وي�ستمع  »حجرية«  يف  معزواًل  احلالة  هذه  يف  املتجم  ويكون 
اإىل احلا�رضين املت�سلني  وينقلها بلغة ثانية مبا�رضة   (Headphones) �سماعات خا�سة 
ودقة  ال�رضعة  التجمة  من  النوع  هذا  يف  ويراعى  القاعة،  يف  ا�ستماع  اأجهزة  بوا�سطة  به 
املتابعة. وعليه، فان دور املتجم الفوري هو دور فعال؛ اإذ عليه اأن يحلل اخلطاب االأ�سلي 
لغويًا اأثناء و�سوله قبل اأن ي�سبه يف قالب ينا�سبه يف اللغة الهدف، حيث اإن هذه العملية 
�سفويا.  �سياغته  ثم  ومن  �سمعيًا  الن�ض  ا�ستيعاب  لعمليات  االآين  التنفيذ  منه   تقت�سي 
من  التحريرية  الرتجمة  اأنواع  كل  الفورية عن  الرتجمة  االأ�صا�س تختلف  هذا  وعلى 

حيث احل�صور املادي لكافة اأطراف التفاعل اللغوي/ الثقايف )13( وهي: 
املر�سل )املتكلم اأو �ساحب اخلطاب(  -
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واملر�سل اإليه )امل�ستمعون(  -
القناة )املتجم(  -

وتعدديتها.  الثالثة  االأطراف  تلعبها  التي  االأدوار  بحركية  املوقف  هذا  يت�سم  كما 
واإذا كان املر�سل يف موؤمتر دول يلقي اخلطاب ثم يتلقى النقا�ض واحلوار يف الوقت ذاته 
الثقايف  اللغوي  التفاعل  هذا  يف  اأ�سا�سيًا  طرفًا  بو�سفه  هنا  للمتجم  املادي  »فاحل�سور 
الثالثي االأطراف، ودوره الوا�سح يف متثيل الهويات املتفاعلة، مبا يف ذلك هويته، يلخ�ض 

مقولة املتجم اأو حياده«. )14( 
اإن التجمة الفورية املتزامنة تتبع على قمة هرم اأنواع التجمة ال�سفوية من حيث 
ال�سعوبة، وُيعزى ذلك اإىل اعتمادها على حا�سة واحدة فقط هي حا�سة ال�سمع، بينما يعتمد 
غريها من اأنواع التجمات ال�سفوية على حا�ستني على االأقل، ومنها حا�سة الب�رض وال�سمع 

واللم�ض )عن طريق الكتابة( )15( . 
الرتجمة الهم�صية: Whispered Interpretingد. 

ي�سلح هذا النوع من التجمة حني يتعذر على �سخ�ض اأو �سخ�سني فهم لغة امل�سدر، 
وكما يدل عليها ا�سمها فاإن التجمان يهم�ض ترجمته يف اأذن امل�ستمع )16( . وال ي�ستخدم 
هذا النوع من التجمة يف جل�سات املناق�سات الطويلة؛ الأنها ت�سبب اإرهاقا بالن�سبة للمتجم 
وامل�ستمع على حد �سواء.  وترى ماري فيالن Phelan Mary اأن كلمة هم�سية ‘’ لي�ست و�سفا 
دقيقًا؛ الأن الهم�ض ملدة طويلة غري �سحي بالن�سبة للحبال ال�سوتية، حيث اإن اأغلب التاجمة 
يف  �رضوريًا  التجمة  من  النوع  هذا  ويعد   .  )17( هم�سًا’’  ولي�ض  خافت  ب�سوت  يتكلمون 
و�سعيات توا�سلية داخل املوؤ�س�سات واخلدمات العامة، حني ال يكون املتَجم له م�ساركًا 

رئي�سًا يف احلوار اأو تتعذر مقاطعة املتكلم ل�سبب من االأ�سباب. 

تدوين رؤوس األقالم يف التمجة التتابعية: 

Note –taking in Consecutive Interpreting

تتطلب التجمة التتابعية مهارات وقدرات هائلة، تتج�سد يف القدرة على ا�ستيعاب اللغة 
االأ�سلية وثقافة مو�سوعية وذاكرة قوية. ومبا اأن املتحدث والتجمان ال يتكلمان يف الوقت 
ذاته؛ فمن الطبيعي اأن تطول اأكرث من التجمة الفورية املتزامنة. وال غرو اأن ال�سعوبات يف 
هذا النوع من التجمة ترتبط اأ�سا�سًا بطول اخلطاب؛ حيث يتعني على التجمان اأن يتحلى 
التوفيق بني  االأقالم، والقدرة على  بقدرة تركيز عالية و�رضعة وفعالية يف تدوين روؤو�ض 

تقنية التدوين والذاكرة واملهارة يف االإلقاء. 
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تعد تقنية تدوين روؤو�ض االأقالم النقطة احليوية يف اأ�سلوب التجمة التتابعية )18( . 
ومما ال �سك فيه اأن الهدف االأ�سا�سي لهذه التقنية يتمثل يف التخفيف عن ذاكرة التجمان، 
لذلك ينبغي اأن تكون �سهلة القراءة اأي اأن تكون مرئية قدر االإمكان لكي يتمكن التجمان 
من فك رموزها دون تردد اأو تاأمل. ف�سال عن ذلك، لي�ست هذه التقنية �سوى اأداة م�ساعدة 
لتعزيز عمل التجمان يف هذا النوع من التجمة املنطوية على عمليات ثالثة اأ�سا�سية يف 
واإعادة  والتحليل  واال�ستيعاب  الفهم  وهي   (Translational process) التجمي  الن�ساط 

التعبري. 
واأمانة  بدقة  اخلطاب  لنقل  و�سيلة  بل  ذاتها،  حد  يف  غاية  لي�ست  املالحظات  اإن 
)اإعادة اإنتاج اخلطاب( . عالوة على ذلك، تنطوي تقنية تدوين روؤو�ض االأقالم على تعزيز 
�سكل  ُتبني  اأن  للمالحظات  اإنتاج بنية احلديث، ومن ثم ينبغي  اإعادة  قدرة املتجم على 
اأو ينف�سل بع�سها عن  احلديث مو�سحة ما هو مهم وما هو ثانوي وكيف ترتبط االأفكار 
بع�ض. كما ينبغي للبنية اأن تكون يف خميلة املتجم واأن تكون نتاج عمله التحليلي )19( 
اأو ال يود بذل اجلهد  ا عنا�رض ال ميكن للمتجم تذكرها،  اأي�سً . ومن ناحية اأخرى، هناك 
االأرقام؛  العنا�رض  هذه  واأول  الذاكرة؛  عن  للتخفيف  املالحظات  ت�ستعمل  حيث  لتذكرها 
فاالأرقام جمردة متاًما، وميكن الأ�سهل االأرقام اأن ي�ستع�سي على احلفظ يف الذاكرة خم�ض 
مت  اإذا  منه  مفر  ال  اأمًرا  ي�سبح  املالحظات  تدوين  اأن  اعتبار  على  ذلك،  نحو  اأو  دقائق 
اأن يلفظ االأرقام ب�رضعة كبرية، خا�سة  اال�ست�سهاد ب�سل�سلة من االأرقام. وميكن للمتحدث 
اإن كانت هناك �سل�سلة منها ينبغي ذكرها، فمن املهم للمتجم اأن يدونها جميًعا. ولهذا، 
عندما يتم ذكر اأرقام ب�سكل م�ست�سل )20( ، عليه ترك كل �سيء اآخر وتدوين ذلك مبا�رضة، 
ال�سابقة،  اجلملة  تدوين  باإنهاء  بان�سغاله  الرقم،  تدوين  يف  املتجم  تردد  اأن  حدث  فاإن 
يف�سل  اأية حال،  و على  الرقم متاًما ال حمالة.  تدوين  �سيفوته  للرقم،  التقدمي  بتدوين  اأو 
انتظار  وعدم  اخلطاب  اإلقاء  اأثناء  �رضيعة  بطريقة  االأقالم  روؤو�ض  تدوين  التاجمة  بع�ض 
االنتظار حتى ت�سبح املالحظات  اآخرون  تام. يف حني، يف�سل  ب�سكل  التعبري عن فكرته 
بعيد،  حد  اإىل  التجمان  ب�سخ�ض  ترتبط  التقنية  هذه  طريقة  اأن  يت�سح  هكذا،  م�ست�ساغة. 
للتجمة  اليومية  ممار�سته  من  انطالقًا  املالئمة  الطريقة  املتجم  يكت�سف  اأن  يجب  لهذا 

التتابعية. 



336

موراد دموكي الترجمة الشفوية: األنواع واألساليب: الترجمة التتابعية منوذجاً

خامتة: 

لقد حاولنا يف هذه الدرا�سة اأن نبز بع�ض اأ�ساليب التجمة ال�سفوية مع ت�سليط ال�سوء 
على مكامن التباين بينها. وركزنا كذلك على الدور املحوري املناط بالتجمان يف عملية 
التجمة ال�سفوية للتاأ�سي�ض للو�سع التوا�سلي. وخل�سنا اإىل �رضورة متيز التجمان التتابعي 
اللفظي  التذكر  اإىل  اإ�سافة  االأقالم واأهمها ب�رضعة فائقة  اأدق روؤو�ض  بالقدرة على ت�سجيل 
ودقته. كما تو�سلنا اإىل االأهمية البالغة التي تكت�سيها تقنية تدوين املالحظات يف التجمة 
التتابعية كونها ت�سهم اإىل حد كبري يف تزويد التجمان باالأفكار االأ�سا�سية للتخفيف عن 
التتابعية فاإن  التجمة  واأمانة. وبحكم طبيعة  اإنتاج احلديث بدقة  اإعادة  اأجل  ذاكرته من 
اأ�سا�سا  فيها مواطن �سهولة و�سعوبة يف الوقت نف�سه بالن�سبة للتجمان. فال�سهولة تكمن 
يف اال�ستماع اإىل خطاب كامل اأو جزء كبري منه، مما ي�سهل فهمه واإدراك التابط املنطقي 
اأو الزمني بني مكوناته. غري اأن طول اخلطاب يتطلب من التجمان قدرة عالية على التكيز 
االأقالم  روؤو�ض  بني  الربط  على  عالية  وقدرة  االأقالم  روؤو�ض  تدوين  يف  وفعالية  و�رضعة 

والذاكرة ومهارة يف االإلقاء اأمام اجلمهور. 
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