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تجيد لغتين؟ "ترجملي" تتيح لك في الوقت الحالي مساعدة الجئ أو عامل اإلغاثة

ً
ً
ّ
لغويا لطلب املساعدة والتواصل ما بين الالجئين أو املهاجرين وبين ّ
عمال الاغاةة ي جمع أحاا
تشكل اللغة حاجزا
العالم .لذلك تأتي هنا أهمعة "ترجمل " التي ُب َنيت ي ظل حاضنة ريادة األعمال ) (Y Combinatorلعتم إطالقها بعد عام من
العمل ،وه خدمة جديدة تربط املستخدمين الذين ال يتادةون سوى لغة واحدة ،وياتاجون إلى التادث م َمن يجعدون
ً
لغتين مثال ي اغضون بضعة دقائق.
وقد أخبرني مؤسسوا الشركة ،عزيز الغنعم وعاطف جاويد ،كعف نشأت الشركة من مشروع جاحبي بني أةنا عملهما
لدى شركتي بالحتير ) (Palantirوأوراكل ) (Oracleخالل العام املاض ي ،حين بدأت موجة الالجئين من الشرق األوسط بالتدفق
بازدياد .أخبراني كذلك براغبتهما ي عمل ش ي ما ملساعدة الالجئين على حطاق واس  ،وقد كاحت أفضل طريقة لذلك هو
استخدام تجربتهما وخبراتهما الهندسعة .ويضعف جاويد" :لقد ّ
أعلنا بالفعل أول نسخة مبكرة من املنتج خالل العالن األول
ً
لحظر املسلمين من الدخول منذ عام تقريبا– وحصلنا على استجابة كبيرة باعتبار أن املستخدمين كاحوا سعدا لوجود
طريقة أخرى للمساعدة اغير إعطا املال أو إرسال رسائل إلكتروحعة ".ويكمل الغنعم"اشترك ي الخدمة حوال  0011مستخدم
ي اغضون يومين" ،ةم يكمل" :لقد قررحا بنا تكنولوجعا اغير رباعة لحل هذه املشكلة ،واستقلنا من عملنا الدائم ي يناير".
ّ
للتجول ،والعمل الذي يقومون به ال يمكن
تكمن املشكلة األساسعة ببساطة ي أحه ال يوجد ما يكفي من املترجمين
ً
ً
ً
خطر ما ،أو ظهور مسائل
تأخيره أليام أو أسابع  ،فعما قد يستغرق وقتا طويال ليجاده ،وذلك مثال عند احتمال وقوع
ٍ
لوجستعة حرجة ال يمكن تأجعلها حتى ساعة .وكما أشار الغنعم :فإن "املترجمين الفوريين مورد حادر ومكلف للغاية" .حتى
ً
شعوعا مثل السباحعة واألملاحعة ،فإنها يمكن أن ت ّكلف حوال  01دوال ًرا ي الساعة .وأضاف "لكن ّ
تخعل
بالنسبة للغات األكثر
أن تكون أمامك أسرة من العراق ،ويتكلمون الكردية .مجموعة مواردك مادودة للغاية ،ةم هناك عائق اللهجات
كالكورماحجعة الكردية ،والسوراحعة الكردية"

سودة – تعال حنكي ودع العامل يُنصت
ُم َّ

كما ال يمكن إلحاق كل مواق املساعدات أو م ّ
قراتها بعشرات من املترجمين الفوريين ،فبعضهم قد يعمل فقط بض
ً
ً
ساعات ي األسبوع .واالعتماد على املجتم املحل (الذي يقوم به بعض العاملين ي مجال الاغاةة) ليس خعارا جعدا إما ألن
السكان هم ي الحقعقة َمن ياتاجون إلى املساعدة ،وقد ال يكوحون متواجدين لفترات طويلة ي األساس ،وهنا تأتي خدمة
"ترجمل ".

ترجمة سريعة
ّ
مستقل عنه ،كتطبعق يمكن تشغعله على العديد من
يعمل "ترجمل " اآلن فقط على خدمة رسائل فيسبوك ،ولكنه
ً
املنصات ،حعث يمكن تشغعله على برامج أو تطبعقات مسنجر أو واتساب أو الرسائل النصعة القصيرة مثال .وباستخدام
واجهة الدردشة ،يشير مقدم املساعدة أو الالجئ إلى لغته ولغة الشخص الذي ياتاجون إلى التادث إلعه.
تعتمد "ترجعمل " على قاعدة بعاحاتها من املتطوعين ،وذلك باستخدام تقنعة التعلم اآلل (الطبعع ) ،حعث يتم إيجاد
ً
ً
املستخدمين األكثر احتماال للرد بسرعة .وعندما يجد واحدا ،فإحه يربط بين االةنين من خالل واجهة الدردشة .لجعل األمور
سهلة ومجهولة ،يتم حقل الرسائل من خالل خوادم "ترجعمل " ،والتي تحجب كل معرفات املستخدمين وتسمح بالدردشة عبر
املنصة .وحعنما تتم عملعة االتصال؛ يمكن للمستخدم إدخال النص أو إرسال الرسائل الصوتعة ،فعقوم املتطوع بترجمتها
فقط ويرسلها مرة أخرى للمستخدم حتى يرسلها بدوره إلى َمن يريد التادث إلعه .كما يمكن كذلك طلب الدردشة الصوتعة
واملرئعة ،وإرسال املستندات والصور إلى املترجمين ي حالة الضرورة أو لجرا استشارة سريعة قبل توقع ش ي ما أو االحتظار
ي الطابور.
بطبععة الحال ،فإن الفكرة ليست لتوجعه الناس من خالل العملعات الضخمة مثل الهجرة –حعث ال تزال هناك
حاجة إلى مترجمين مخصصين لجرا مقابالت طويلة ،واللغات التقنعة وهلم جرا– ولكن للتعامل م مسائل لحظعة ،مثل
توزي الغذا واملا أو شرح حدث أو إصابة .علعه يقول الغنعم" :إحنا حركز على حقطة ما يادث ي الوقت الحال  ،املشاكل
ّ
اآلحعة ،لنساهم ي سد هذه الفجوة بين الالجئين ومقدمي الخدمات" .فعما يضعف جاويد "إن الالجئين يتعاملون باستمرار م
عمال االاغاةة ،وهؤال بااجة إلى هذه الخدمة بشكل حري م كل ّ
عمال الاغاةة ي مواق املساعدة.
تعمل الخدمة اآلن بربط الطلبات خالل متوسط  01ةاحعة ،وهذه األعمال من "العمل التطوع الصغير" عادة ما
ً
تستمر بض دقائق .وهناك  01لغة معتمدة حالعا (بالضافة إلى اللهجات املختلفة) م التركيز على اللغات الرئيسعة التي
يتادث بها الالجئون :الحجليزية والعربعة والفارسعة والباشتو واألردية والسباحعة والفرنسعة والعوحاحعة واليطالعة والبنغالعة
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والتركعة والصومالعة واألملاحعة والبرتغالعة ،الكردية والبورمعة .وقد ساهم باملساعدة ي الخدمة حتى اآلن أكثر من 0011
مترجم ألكثر من ألف الجئ منذ إطالق الخدمة.
إذا كنت تتسائل عما إذا كاحت الترجمة اآللعة لها دور ي مثل هذه الحاالت؟ فالحقعقة أنها ليست جعدة بما فعه
الكفاية ي كثير من الحاالت.وقد عمل املؤسسون ودرسوا ي هذا املجال خالل عملهم ي معهد ماساتشوستس للتكنولوجعا
ّ
)،(MITوهم واةقون من أنها ليست جاهزة لتطبعق مثل هذا ،سوا ي قدراتها أو احتشارها ،فكما علق الغنعم أن"فهم اللغة ال
ً ً
يزال ي مرحلة مبكرة جدا جدا".
أما بالنسبة الحتمال وجود ترجمات سيئة ،وربما حتى املتعمد منها ،فإن "ترجمل " تسمح للمستخدمين تقععم
ً ً
تجربتهم ،ولكن جاويد الحظ ي رسالة إلكتروحعة للمتابعة "إحنا حبني مجتمعا قويا من املترجمين على فيسبوك ،حعث يتبادلون
الخبرات ،واألفكار ،وردود األفعال ّ
ويقعمون املخطئين ،فإحدى الحلول التي حضعها ي االعتبار هو استخدام املترجمين ي
ضمان الجودة لبعضهم البعض" ،ولم تادث أي مشكلة حتى اآلن.

أهمية الخدمة املجانية
تصف "ترجمل " حفسها بكونها منظمة اغير رباعة ،تهدف إلى تمويل الخدمة من خالل املنح والتبرعات من أجل إبقائها
ً ً
مجاحعة لالجئين ،وهم مجموعة كبيرة ،وليس أخالقعا أبدا تاقعق دخل مباشر من خاللهم .ويضعف جاويد" :سنبدأ من خالل
املنح والتبرعات ،ولكننا بااجة إلى تمويل مستدام ،وإذا احتهى بنا املطاف إلى إحتاج منتج تستخدمه املنظمات اغير الحكومعة
ً
ُ
والحكومات ،ال يساورني أدنى شك ي استعدادهم تقديم العون إذا طلبنا ذلك .فعندما تطلب ِم َناا مالعة ،ستسأل ي البداية
ً
ً
عن كفا تك ،والتكلفة مقابل األةر .وحان واةقون من قدراتنا هنا" .كما أوضح الغنعم" :إحنا حخلق أةرا إيجابعا بتكلفة
ً
منخفضة للغاية ،وحاقق أضعافا مضاعفة بشكل جعد .ال يمكن للجمع القعام بذلك بشكل فعل من خالل التكنولوجعا ".ةم
يكمل جاويد" :حريد أن حدخل هذا املجال بنفس الطريقة ّ
املتبعة ي شركات وادي السعلعكون بنا منتج يض املستخدم ي
ّ
ً
املقدمة" ،بالطب حريد أن نشكل شراكات وما إلى ذلك لكننا حريد أوال خدمة ماليين الالجئين".

َ
املؤسسين متامسين للموارد ،وردود األفعال،
املشاركة ي ) (Y Combinatorمن شأنها املساعدة ي ذلك ،فكال
واآل ا التي ّ
ّ
مسرع األعمال .وتكمن الخطوة التالعة –إلى جاحب اكتمال املشروع ونشره لجذب املزيد من
تلقوها من
ر
ً
املستخدمين واملتطوعين– ي مواصلة العمل م منظمات الاغاةة والقائمين على مواقعها .وقد أمض ى الفريق بالفعل قدرا
ً
ً
كبيرا من الوقت على هذا الجاحب ،وسعغادران قريبا ي رحلة تستغرق يومين إلى العوحان للقا الالجئين والعاملين ي مجال
الاغاةة هناك.
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يعتمدون على مثل هذه الخدمات ،لذلك حأمل ي استمرار الخدمة واحتشارها بشكل فعل ّ  .وإذا
ماليين املستخدمين ِ
ً ً
تادث فرقا كبيرا لشخص ما ي
كنت تتادث لغات متعددة ،فكر ي االشتراك كمتطوع؛ فبض دقائق من وقتك يمكن أن ِ
حاجة إلى مساعدة فورية.

