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المحترفین	للمطربین	الصوت	جراحة:	فولت	جیغیت	دكتور	مع	لقاء 	

			

	
	

	
	في	عاًما،	40	من	أكثر	منذ	تصدر	التي	،ORPHEUS	الدولیة،	األوبرا	مجلة	نشرت

	-	فولت،	جیغیت	دكتور"		:بعنوان	مقالة	،2016	لعام	یونیو/مایو	لشھري	إصدارھا
	لقاء	في		".المحترفین	للمطربین	الصوت	جراحة:	1	الحلقة	للنجوم،	الصوتي	الطبیب
	الشكل	عن	كوشیلني	كلوسبتر	سألھ	،"للنجوم	الصوتي	الطبیب"	فولت،	دكتور	مع	ممتد

	.الصوت	لجراحة	أرساه	الذي	الخاص
	
	
	

	المحترفین	للمطربین	الصوت	جراحة
	

	لعالج	الموثوقین	المتخصصین	األطباء	أھم	من	كواحد	دولیًا	فولت	دكتور	یُصنف
	ونجوم	األوبرا	بنجوم	الخاص	الصوت	جّراح	بأنھ	یتمیز	كما	الغناء،	صوت	أمراض
	كطبیب	بھما	عملھ	ویمارس	وفیینا	برلین	بین	ما	فولت	دكتور	یقیم.	العالم	حول	البوب
	أنھ	كما	الصوت،	جراحة|		الصوت	لعالج	الخاصة	مراكزه	في	تلفظ	ومعالج	حنجرة
	المطربین	من	للعدید	غناء	كمدرب	ویعمل	المسرح	على	تجارب	لدیھ	مدرَّب	مطرب

	مجلة	لصالح	كوشیلني	كلوسبتر	مع	اللقاءات	من	عدد	عبر	تحدث	وقد.	المشھورین
ORPHEUS	حول	تجربتھ	الكبیرة	في	العالج	الطبي	والجراحي	لصوت	المطربین.
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من الذي یتحمل المسؤولیة وما المسؤولیة التي یتحملھا؟ في رأیي، یجب أن یكون 
الطبیب الصوتي المرافق طبیًبا على مستوى عاٍل من الكفاءة في مجاالت طب 

الفنون الصوتیة، والجراحة الصوتیة، باإلضافة إلى التربیة الصوتیة. وفي نھایة 
سوى ما تملكھ. وإذا كان ذلك ال ینطبق سوى على القلیل  األمر، ال یمكنك أن تقدم

 فلیكن كذلك! -
	

	لفترة	وموثوقیة	تمیًزا	األكثر	الصوت	جّراحي	بین	تصنیفك	تم	لقد	فولت،	دكتور
	النجاح؟	لتحقیق	وصفتك	وما	ذلك؟	حدث	كیف.	طویلة

	
	وانجذابي	الفنیة	المھارات	من	مزیج	إلى	یرجع	یبدو،	ما	على	النجاح،	ھذا	إن

	الكبیر	وشغفي	الفرید،	الحماس	شيء،	كل	قبل	یكون،	وربما.	للغناء	الشخصي
	عملي	خاصةً -لعملي	یعطي	ما	وھو	البشري،	الغناء	بصوت	الشدید	وتأثري
.	أنشرھا	التي	والثقة	االستمتاع	في	ذلك	وینعكس.	اإلضافیة	القیمة	ھذه	-الجراحي
		إرساء	على	الماضیة	عاًما	15	مدار	على	عكفت	لقد.	المطرب	بھا	یشعر	والتي

	وقمت	األداء	صوت	لجراحة	خاص	جراحي	أسلوب
.	المحترف	المطرب	صوت	احتیاجات	لیناسب	بتعدیلھ
	التجمیلیة	الجراحة	أعمال	من	عمل	عن	عبارة	وھو
.	الصوتیة	لألحبال	الدقیقة	االھتزازات	الستعادة	الرقیقة
	صوت	على	للحصول	الفاصل	المعیار	الحقًا	أصبح	وقد
	الصوت	جراحة	طریقة	أن	القول،	ویمكنني.	ممیز	ناعم
	على	اآلن	حتى	أجریتھا	فقد:	الممیزة	طریقتي	ھي	ھذه
	المتابعة	فحوص	من	سنوات	وبحكم.	المطربین	مئات

	األسلوب	ھذا	أن	أعلم	فأنا	لدي،	للمرضى	المنتظمة
	المدى	على	ممتازة	صوتیة	نتائج	یحقق	الجراحي
	مماثلة،	بطریقة	عملت،	لقد	ذلك،	على	عالوة.	الطویل
	لما	الصوت	عالج	أشكال	من	خاص	شكل	إرساء	على
	صوت	تأھیل	یُسمى	ما	وھو	:الصوتیة	الجراحة	بعد
	الطریقة	ھذه	تتبع.	الجراحیة	التدخالت	بعد	الغناء

	تمرینات	من	متدرًجا	نظاًما	المبدأ،	حیث	من	التأھیلیة،
	لتلبیة	خصیًصا	والمصممة	المكیفة	الصوتي	التدریب
		إال	.الجراحیة	العملیة	بعد	الغناء	صوت	احتیاجات

	ھي	بل.	الكیفیة	بنفس	المطربین	جمیع	على	للتطبیق	قابلة"	طریقة"	لیست	أنھا
	.مطرب	لكل	الخاصة	االحتیاجات	لتناسب	فردیًا	معدَّلة	عالج	وسیلة

	

	خبرتك	أن	شك	فال	المشھورین،	للمطربین	شخصًیا	حنجرة	طبیب	بصفتك	فولت،	دكتور
	عملك	على	أركز	أن	أود	األول،	حدیثنا	في.	واإلثارة	بالمتعة	ملیئة	األداء	فناني	مع

	في	محترف	مطرب	أي	عنھا	یبحث	أن	ینبغي	التي	المھارات	ما:	مباشرةً 	فلنبدأ.	الجراحي
	بھ؟	الوثوق	یمكنھ	الذي	الصوت	جّراح

	الطبیب	ھذا	بمؤھالت	یتعلق	فیما	استثنائي	بشكلٍ 	عالیة	معاییر	أضع	أن	أود	البدایة،	في
	أن	ینبغي	إنما	فحسب،	ماھّرا	جّراًحا	الطبیب	ھذا	یكون	أن	یكفي	فال.	وخبرتھ	الممارس
		ینصب	أن	ویجب.	أیًضا	للمطربین	العالجیة	لإلدارة	شامل	مفھوم	تقدیم	من	یتمكن
	مجال	في	العدیدة	لخبرة	سنوات	إلى	باإلضافة	الخاص،	الجراحي	تركیزه

	تحسین	بعملیات	یُسمى	ما	على	تلفظ،	ومعالج	حنجرة	كطبیب	الصوتیة	الجراحة	
	من	واألھم.	األولیة	المؤھالت	من	األدنى	الحد	ھو	وذلك.	الصوتیة	الجراحة	أي	الصوت،
	المتطلبات	بمجموعة	كبیرة	عملیة	خبرة	وامتالك	الغناء	لصوت	العمیق	الفھم	ھو	ذلك،

	خبرتھم	الصوت	جراحو	یمتلك	أن	ینبغي	أمثل،	وبشكلٍ .	غنائیة	مھنة	بكل	الخاصة
	بالعزف	المطرب	مرافقة	من	لیتمكنوا	الكافیة		الموسیقیة	الموھبة	مع	الخاصة	الغنائیة
	الخاصة	الشاملة	خبرتھم	إلى	واللجوء	البیانو	على
	.الصوتیة	بالتربیة	یتعلق	فیما
	
	العاملون	یقدمھا	التي	الرعایة	على	تحكم	كیف

	للمطربین؟	بالمستشفى

م،	االختصاص	مفھوم	أرفض 	خاصةً 	المقًسّ
.	للمطربین	الطبیة	بالرعایة	األمر	یتعلق	عندما
	یعتمد	أن	أتصور	أن	یمكنني	ال	لي،	بالنسبة
	أو	طبیین	غیر	عاملین	خبرة	على	صوت	جّراح
	بینما	داخلیین	نطق	ومعالجي	غناء	معلمي
	كیف.	المحك	على	المطرب	صوت	جودة	تكون
	الذي	من	فریق؟	على	یعتمد	أن	لمطرب	یمكن
	یتحملھا؟	التي	المسؤولیة	وما	المسؤولیة	یتحمل
	الكفاءة	من	عالٍ 	مستوى	على	طبیبًا	المرافق	الصوتي	الطبیب	یكون	أن	یجب	رأیي،	في
.	الصوتیة	التربیة	إلى	باإلضافة	الصوتیة،	والجراحة	الصوتیة،	الفنون	طب	مجاالت	في
	على	سوى	ینطبق	ال	ذلك	كان	وإذا.	تملكھ	ما	سوى	تقدم	أن	یمكنك	ال	األمر،	نھایة	وفي
		!كذلك	فلیكن	-	القلیل
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	ةیحارجلا	تایلمعلا	ددع	نأ	دقتعت	لھ	.ةحارجلا	تالاح	ماقرأ	نع	قبس	امیف	تثدحت	دقل
	يل	تحمس	اذإو	؟توص	حاّرج	رایتخا	نأشب	رارق	ذاختال	اًرایعم	نوكی	نأ	بجی

	؟مھل	ةیحارج	تایلمع	تیرجأ	نیذلا	نیبرطملا	ددع	ام	...	لاؤسلاب

	رادم	ىلع	برطم	1000	ددعل	ةیحارج	تایلمع	تیرجأ	دق	يننأ	،ًالامجإ	لوقلا	يننكمی
	لابحألا	تاحارج	نأل	اًرظن	اًیبسن	عفترم	ددعلا	اذھو	.يحارجلا	لمعلا	نم	اًماع	20

	ةحارجلا	يف	يصصخت	نع	جتان	كلذ	نأ	الإ	،نیبرطملا	نیب	ةعئاش	تسیل	ةیتوصلا
	نع	ثدحتن	نحنف	:تالاحلا	ددعب	متھأ	ال	انأ	،ساسألا	يفو	.ءانغلا	توصل	ةیتوصلا
	ةفعاضملل	عضخی	ال	رمأ	اذھو	.اھتمیق	ریدقت	نكمی	ال	ةدوج	نع	عقاولا	يف	،ةدوجلا
	عیمج	لعفی	نأ	بجی	امك	،ھتفرح	مھفی	نأ	بجی	توصلا	حاّرج	نأ	كش	.	ةیباسحلا
	يفرحلا	ھبقل	حنمُی	مث	نمو	،ةیسارد	ةداھش	ىلع	لصحیو	،بردتیف	:فرحلا	باحصأ
	.ریثكب	كلذ	نم	رثكأ	بلطتت	نیبرطملا	دحأل	اھؤارجإ	متی	يتلا	ةحارجلا	نأ	الإ	.يسیئرلا
	توصلا	حاّرج	ةردق	وھ	ھیلإ	ریشأ	امو	.نانفل	ةیلمعلا	ءارجإب	نانف	موقی	نأ	دبال

	لبق	ھیدل	"ينفلا	ىدصلا"	نم	ةلاھ	قلخو	برطم	لك	تامامتھا	ةكراشم	ىلع	ةیئانثتسالا
	دیدش	يننكل	،ءيشلا	ضعب	اًیلاثم	رمألا	اذھ	ودبی	دق	.اھئارجإ	ءانثأ	ىتحو	اھدعبو	ةیلمعلا
	.يمویلا	يلمع	ساسأ	وھ	،عقاولا	يف	،عانتقالا	اذھو	.كلذب	عانتقالا

	
  ؟"ينفلا ىدصلا"كلوقب هدصقت ام رسفن فیك

 ةحارج لك لبق رعشتست نأ .كاردإلاو ،يلاعفنالا دحوتلاو ،مھفلا ةیساسحو ،ةفلألا
 قئاقحلا قاطن نم دعبأل - نانفك ةدرفملا ھتلآل برطملا اھب بیجتسی يتلا ةقیرطلا

 صخی امیف ضرملاب ةطبترملا دویقلا اًضیأو نئارقلا تاعومجمو ةلّصفملا ةیبطلا
 يھ ةیاغلل ةقیقدلا ةقیقرلا توصلا ةدوج نوكت اًنایحأف .ءانغلا ىلع ضیرملا ةردق

 امدنع الإ اًقح اھكردی نأ ءرملل نكمی ال ،بیبطك يداقتعا يف يتلا ،ةدوجلا .ةرثؤملا
 ًةداع يتلا ،ةقیقدلا ةیتوصلا ةدوجلا هذھ ءاطعإ بجیو .ةصاخلا ةیئانغلا ھتربخ نوكُی
 ةیمھأ ،اھعاجرتسال حاّرجلا ىعسی يتلاو ،اھیلإ برطملا لوصو نود ضرملا لوحی

 موقأ ،ةیتوصلا لابحألل ةیلمع لك لبق ،لاثملا لیبس ىلع .ةحارجلا ءانثأ ةصاخ
أ ام طیشنتب  ةیصخش عم اًینھذ "قفاوتلا" كلذ بلطتی ال .توصلاب يلخادلا يسح ھیمسُ
 ةدیرفلا ةدوجلل يلخادلا "ىدصلا" مكارت اًضیأ لمشی ھنكل ،بسحف ةیدرفلا برطملا
 عم فطاعتلاو ،يلخادلا عاجرتسالا نم عون وھ هدصقأ امو .ھیدل ءانغلا توصل

 ةوطخ لك لبق يسفن لأسأ ،مث نمو .ھنیوكتو نیعم قطنب صاخلا ينھذلا روعشلا
 صاخلا يدرفلا ھتوصو برطملا توص ةدوج ىلع ةوطخلا هذھ رثؤتس فیك ةدرفم
 لضفألا يدشرمو يراشتسم ناك املاطل يلخادلا يتوص نأ فرتعأ انأف ،يلاتلابو .ھب

  .كلذك لظیسو
 
 

 ينلیشوك رتبسولك عم ءاقل
      www.wohlt.ae 
 

	نیبرطملل	ةیتوصلا	ةحارجلا	ىلإ	هوزعت	يذلا	ةیمھألا	رادقمو	ةلصلا	ام
	؟نیفرتحملا

	بحأ	امك	،يھ	تاحارجلاو	.ينف	لمع	وھ	نیبرطملا	دحأل	ةیحارج	ةیلمع	ءارجإ	،يیأر	يف
	"ينغأ"	يتلاو	ةقیقدل ةیحرسمل	تاراھملاب	اھل	دعتسا	يتلا	ةیقیسوملا	يتالفح	،اھیمسأ	نأ
	.ریدقتلاو	حیدملا	ىقلتأ	،حاجنب	ةیلمعلا	ماتتخا	دعبو	.يلخاد	سامحو	ةلئاھ	ةقاطب	اھیف
	كل	حاتت	نأو	اًعئار	اًینف	ًالمع	يدؤت	نأ-ةیئانثتسا	ةبھ	رمألا	ربتعا	،ةرم	لك	يفو

	حاّرجك	،موقأ	امدنع	.ىرخأ	ةرم	مھتاوصأ	ىضرملا	نیبرطملل	دیعُتل	ةصرفلا
	-	ساسألا	يف	-	فدھی	يحارجلا	يلخدت	نإف	،نیبرطملا	دحأل	ةیلمع	ءارجإب	،توص
	ٍسحب	اًھجوم	يعادبإلا	لمعلا	اذھ	نوكی	نأ	بجیو	.اًتوص	اھحنمو	ھتلآ	لیكشت	ىلإ
	الو	.ةددعتملا	ھھجوأ	عیمجب	يرشبلا	ءانغلا	توصل	قیمع	مھفو	ةیلوؤسملا	نم	ٍلاع
	نم	ةلیوط	تاونس	ربع	الإ	-لقألا	ىلع	يیأر	يف-	كاردإلا	اذھ	ىلإ	لوصولا	نكمی
	تالاحلا	نم	ریبك	ددع	ھنع	بونی	نأ	نكمی	الو	ءانغلا	يف	ةیصخشلا	ةربخلا

	.اھل	رصح	ال	يتلا	ةیملعلا	تارشنلا	وأ	ةیحارجلا
	
	اھرابتعاب	ةرجنحلاب	ةقلعتملا	تایلمعلا	ةیبطلا	ةیساردلا	بتكلا	فصت	اًبلاغ

	دحأب	ةقلعتم	ةحارج	ىلع	مسالا	اذھ	قالطإ	كنكمی	لھ	."ةینیتور	تاحارج"
	؟نیبرطملا

	فصولا	اذھف	.قالطإلا	ىلع	اًینیتور	ًءارجإ	سیل	نیبرطملا	دحأل	ةحارج	ءارجإ	نإ
	ةایح	يف	اًقح	يریصم	رارق	ةمیق	نم	-	يریدقت	بسح	-	مئالم	ریغ	ٍوحن	ىلع	ھّفسی

	ةیعقاولا	صرفلا	ةیدیھمتلا	تارواشملا	شقانت	نأ	بجی	،اذل	.ةینھملا	برطملا
	رعشی	يتلا	فواخملا	نع	ًالضف	،اھرطاخم	بناج	ىلإ	اھلوانتتو	ةحارجلاب	ةنرتقملا
	يف	ھبشت	نینانفلا	دحأل	اھؤارجإ	متی	يتلا	ةیتوصلا	لابحألا	ةحارج	نإ	.برطملا	اھب
	ىرت	تنأف	.اھتاذ	يف	ينف	لمع	يھف-كلذ	لوق	يل	حیتُأ	اذإ-ينفلا	عورشملا	اھتاذ	دح

	اذإ	،میمصتل	اھنیوكتو	ةلآلا	لیكشت	ىلع	عدبم	ٍوحن	ىلع	لمعی	توصلا	حاّرج
	ملع	ىلع	اًضیأ	نوكی	نأ	حاّرجلا	ىلع	بجیو	.ھجتنت	يذلا	توصلا	ةدوج	،تبغر
	ةیقیقحلا	ةعیبطلا	مھفتی	مل	اًینیتور	ًالمع	لمعلا	اذھ	يمسُی	يذلا	بیبطلاف	.كلذ	ةیمھأب
	.ةحارجلا	نم	صاخلا	يعادبإلا	عونلا	اذھل
	

		؟مویلا	ثیدح	صخلت	نأ	كنم	بلطأ	نأ	يل	لھ	،تلوف	روتكد

	هذھل	اھرفاوت	بلطتی	اًدج	ةصاخ	ةدحاو	ةمس	كانھ	نأ	لوقلا	يننكمی	،ءاقللا	ةیاھن	يف
	ةلاحلا	هذھ	يف	-درفلا	اھكلتمی	دق	يتلا	ةربخلاو	،ةءافكلاو	،ةبھوملا	نم	مھأ-تایلمعلا
	ھتایح	طیطختو	،دیعبلا	ىدملا	ىلع	ةینھملا	برطملا	ةایح	دیدحتل	ةیرھوجلا
	ال	ایلُع	ةمظنأ	لضفب	ققحتی	،رمألا	ةیاھن	يف	،حاجنلاف	.عضاوتلا	يھو	الأ	:ھلبقتسمو
		.عضاوتن	نأ	بجی	اذھلو	.اھب	انل	لخد


