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	لقاء مع دكتور جیغیت فولت: التأھیل الصوتي للمطربین المحترفین

			

	
	

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

بعنوان: "دكتور جیغیت فولت، ، مقالة 2016إصدارھا لشھري یولیو/أغسطس لعام 
: التأھیل الصوتي للمطربین المحترفین"، لقاء 2الطبیب الصوتي للنجوم، الحلقة  -

ممتد مع جّراح الصوت. تحدث كلوسبتر كوشیلني مع دكتور فولت حول ھذا الشكل 
	الخاص من العالج الصوتي الذي طوره.

	
	
	

	التأھیل الصوتي للمطربین المحترفین
	

فولت دولیًا كواحد من أھم األطباء المتخصصین الموثوقین لعالج یُصنف دكتور 
أمراض الصوت لدى المطربین المحترفین، كما یتمیز بأنھ جّراح الصوت الخاص 

بنجوم األوبرا ونجوم البوب حول العالم. یقیم دكتور فولت ما بین برلین وفیینا 
ص لعالج الصوت، ویمارس عملھ بھما كطبیب حنجرة ومعالج تلفظ في مركزه الخا

كما أنھ مطرب مدرَّب لدیھ تجارب على المسرح ویعمل كمدرب غناء للعدید من 
	المطربین المشھورین.

	
 ORPHEUSوقد تحدث عبر عدد من اللقاءات مع كلوسبتر كوشیلني لصالح مجلة 

 حول تجربتھ الكبیرة في العالج الطبي والجراحي لصوت المطربین المحترفین.
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 تادیقُع ومن ىلإ يدؤی امم طرفم ٍلكشب توصلا مادختسا يف ببسلا نمكی اًریثك نأ الإ
 نود تالفحلا بقاعت نع اًجتان توصلل طرفملا مادختسالا اذھ نوكی دقو .يتوصلا لبحلا
 امبر وأ .ةلیوط تارتفل ةطاسبب ىنغ دق برطملا نأ يأ ،ضورعلا نیب ةیفاك ةحار تارتف

 ال ةیمارد ةینف لامعأل ھجتا امبر وأ لوطأ ةینمز ةرتفل يحرسم ءادأب ھتوص مدختسا
 الف ،ةعئار نامك ةلآ كلمت تنك اذإ" :يدل نیبرطملل لوقأاًمئاد	.ةیتوصلا ھتمغن بسانت

 ىدل يتوصلا لبحلا تادیقُع ومنت امدنع ،لاح ةیأ ىلع ".ولیشت ةلآ اھنأك اھیلع فزعت
	 دقفت ةیتوصلا مھلابحأ نإف — بابسألا نم ببس يأل — نیبرطملا

 تایادبلاو ،قیقدلا طبضلا يف مكحتلا نم نونكمتی ال يلاتلابو ةلوھسب قلغلا ىلع اھتردق
 يفاضإ طغض عم ءانغلل برطملا رطضی ،اذل .مھیدل ةتفاخلا فئاظولاو ،ةمعانلا ةیتوصلا
 لتكلا ومن داز ،ءانغلا ءانثأ طغضلا نم داز املك ھنأ الإ .ھیدل ةیتوصلا تایطلا قلغت يكل

	.ھتدوجو ھتوص لامج برطملا دقفیو ،ةقاش ةیلمع اًیجیردت ءانغلا حبصیو .ھیدل ةرثختملا
 لابحألا میعنتل فدھتسملا يحارجلا لخدتلا يتأی مث نم
 يف ةیلصألا ةیحیرشتلا اھتعیبط ةداعتساو ةیتوصلا

	.ةغرفملا ةقلحلا هذھ ةیاھن

 نأل ،كتقیرط ذیفنت بلطتت يتلا ةلحرملا يھ هذھو
	 ؟كلذك سیلأ ،ةحارجلاب فتخت مل طغضلا طامنأ

 يحیرشتلا لكشلا حیحصت ىلع ةحارجلا لمعت !حیحص
 ةركاذلا يف ةنزخم ةیتوصلا ةفیظولاف .ةفیظولا سیلو ،طقف
 لالخ نم ھتوص برطملا طشنُیو مسجلل ةیكرحلا ةیسحلا
 فرعی برطملا نإ ."ھیدل يلخادلا توصلا سح" عابتا
 طغض ةقدب طبضی فیك ةدرفم ةمغن لك يف رعشیو

 يذلا عضولاو ةیتوصلا لابحألا دش عونی فیكو ،ءاوھلا
 ىلع بجی ،ةحارجلا دعب .هدنع ھتوص رادصإ دیری

	طغضب ھتوص رادصإ ةیفیك ملعتی نأ فرتحملا برطملا
 ھیف تببست يذلا يحیرشتلا قئاعلا نأ امب ،ةیرجنحلا تالضعلل لدعم دشبو لقأ يضیوعت 

		.اًیحارج ھتلازإ تمت دق يتوصلا لبحلا تادیقُع

		.رتویبمك زاھج ىلع دیدج جمانرب تیبثت ھبشی رمألا نأ ةرم تركذ دقل

	لثم	دسجلا	ةركاذ	يف	اھنیزخت	متی	يتوصلا	طغضلا	طامنأف	.ةیاغلل	ةمئالم	ةنراقملا	هذھ	،معن
	نیبرطملل	يتوصلا	لیھأتلل	ةقیرطلا	هذھو	.رتویبمك	زاھجب	بلصلا	صرقلا	ىلع	نزخملا	جمانربلا
	لحی	،رتویبمك	زاھج	ىلع	بلصلا	صرقلا	عم	ثدحی	امكو	،دسجلا	ةركاذ	ةجمرب	دیعت	نیفرتحملا
		.میدقلا	لحم	دیدجلا	جمانربلا

	

 توصب ةقلعتملا ةحارجلا نع عسوم لكشب ریخألا انئاقل يف انثدحت دقل ،تلوف روتك	
 عباتت كنأ مأ كتمھم ةیاھن يھ هذھ لھ ،برطملل ةیحارج ةیلمع ءارجإ دعب ،اًذإ .برطملا

		؟جالعلا لاكشأ نم رخآ لكش لالخ نم رمألا

 لصت ةیتوص ةحار ةلحرم ًالوأ اھیلت ةیتوصلا تایطلا يف اھؤارجإ متی ةیحارج ةیلمع يأ
 يدؤی دقو .ةقیقرلا ةیطاخملا تاقبطلا حرج مئتلی ،ةرتفلا هذھ ءانثأو .نیعوبسأ ىلإ

 جئاتنلا ةدوج ىلع اًبلس ریثأتلا مث نمو ةیلمعلا هذھ ةقاعإ ىلإ توصلل اًدج ركبملا مادختسالا
 عوبسأ ةرتف لالخ ثدحتلا توص طیشنت ةداعإ يھ ،كلذ دعب ،ىلوألا ةوطخلا .ةیتوصلا

 تقلطأ دقو .ينفلا يفیظولا يتوصلا جالعلا اھیلی ،ةوطخلا هذھ لامكتسا درجمبو .اًبیرقت
 	."نیفرتحملا نیبرطملل يتوصلا لیھأتلا" مسا ةیلمعلا هذھ ىلع

 كنأ دقتعأ ؟طبضلاب "نیفرتحملا نیبرطملل يتوصلا لیھأتلا" ةیلمعب دوصقملا ام
	 ؟قحم انأ لھ .كسفنب هراكتباب تمق يذلا يجالعلا موھفملا نع ثدحتت

 ةقیرط ریوطت يف ةریخألا اًماع 15 تیضق دقل
 ةیلمعلا دعب فرتحملا برطملا توص جالعل ةددحم
 تایلمع يعاریل موھفملا اذھ دادعإ مت دقو .ةیحارجلا

 يفی امنیب ةیحارجلا ةیلمعلا دعب ةصاخلا دیدجتلا
 توص اھیبلی نأ بجی يتلا ةینھملا بلاطملاب اًمامت

 كلذ رركنس ،ةقیقحلا يف .حرسملا ىلع برطملا
 ةینف ةادأ وھ فرتحملا برطملا توص :اًرارم
 ةیتوصلا ةحارجلا نم ٍلك بلطتیو .ءادألا ةیلاع
 دعب لوألا زارطلا نم جالع ىلإ ةفاضإلاب ةقیقدلا

  .ةیحارجلا ةیلمعلا

  ؟كتقیرط ئدابم انل حرشت نأ كنكمی لھ

 نیفرتحملا نیبرطملل يتوصلا لیھأتلا" .دیكأتلاب
 برطم لكل درفم ٍلكشب ةصصخملا ،ةیتوصلا تابیردتلا نم ماظن ساسألا يف وھ "

 لالخ متت يتلا دیدجتلا تایلمع ةقیرطلا هذھ يعارت ،كلذ ىلع ةوالع .يصخشلا ھتوصو
 ةیتوص ةفیظو ىلإ ةقباسلا ةیتوصلا طغضلا طامنأ لیوحت وھ يسیئرلا اھفدھو .ةرتفلا هذھ

  .دئاز طغض يأ نم اھبلغأ يف ةیلاخ

 برطملا اھبنجتی نأ نكمی فیكو هذھ يتوصلا طغضلا طامنأ يتأت نیأ نم ،تلوف روتكد
		؟لبقتسملا يف

 يف ةحارج ىلإ عوضخلل نیفرتحملا نیبرطملا وعدت دق يتلا بابسألا نم دیدعلا كانھ
  .ةیتوصلا مھلابحأ
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	لیھأتلاو	ةیتوصلا	ةحارجلا	نیب	عمجلا	نأ	ياضرمل	ةمظتنملا	ةعباتملا	صوحف	نم	تاونس	مكحب	ملعأو
	طامنأ	حیحصت	يف	نوبرطملا	حجنی	نأ	طرشب	،ةعئار	جئاتن	ىلإ	يدؤی	نیفرتحملا	نیبرطملل	يتوصلا
	.دیدش	سامحب	برطملا	توص	ةدوج	نیسحت	ىلع	لمعأ	انأ	،معن	.مھیدل	ةیجولویسفاللا	يتوصلا	طغضلا

	يف	.تاحارج	مھل	يرجأ	نیذلا	نیبرطملا	عیمج	لیھأتل	تقولا	نم	يفكی	ام	َّيدل	سیل	،فسألل	،يننأ	الإ
	وأ	يقیرف	يف	ةربخ	يذ	جلاعم	ىلإ	ىضرملا	لیوحتب	موقأ	،جالعلا	نم	نیتعاس	وأ	ةعاس	دعب	،بلاغلا
		.تاونس	ذنم	مھعم	نواعتأو	مھب	قثأ	نیذلا	نییجراخلا	نیجلاعملا	دحأ	ىلإ	مھلیحأ

	 ؟رخآ ناكم يف ةحارجلا اورجأ نیذلا نیبرطملا لیھأتب اًضیأ موقت لھ

	عضأو	اًیلومش	اًجھن	ىنبتأ	انأف	.يسفنب	ةحارجلا	مھل	يرجأ	مل	نیذلا	نیبرطملا	لیھأتب	ًةداع	موقأ	ال	،ال
	ةقیرطلا	نم	%100	ةبسنب	دكأتأ	نأ	بجی	،كلذلو	.ةیتوصلا	جئاتنلا	ةدوجب	قلعتی	امیف	اًدج	ةیلاع	رییاعم
	ةمغن	نأل	كلذو	.ءارجإلا	اھب	مت	يتلا	ةیفیكلا	نیقیلا	ھجو	ىلع	ملعأ	نأو	نیبرطملل	ةحارجلا	اھب	تمت	يتلا

	طقف	ًالوؤسم	تنك	اذإ	نكل	.يتوصلا	لیھأتلاو	ةیتوصلا	ةحارجلا	نم	ٍلك	ةجیتن	نوكت	جالعلا	دعب	توصلا
	.لثمألا	يفیظولا	جالعلا	ءارجإ	نم	مغرلا	ىلع	يتابلطتم	ةیلكلا	ةجیتنلا	يبلت	ال	دقف	،لیھأتلا	ةلحرم	نع

	ةلآ	عناص	كنأ	لیخت	.يسفنب	ةحارجلا	مھل	تیرجأ	نیذلا	نیبرطملا	ىوس	لیھأت	يف	عرشأ	ال	انأف	،كلذلو
	لامعأب	موقی	ھعدتو	صخش	يأ	ىلإ	لمعلا	اذھب	دھعت	لھف	.اھتمغن	طبضو	راتوألا	حالصإ	كیلعو	نامك

		؟ةمغنلا	طبضب	طقف	تنأ	موقتو	حالصإلا

	 ؟توصلا جالع سرامم وأ توصلا حاّرجل يقیسوملا ءانغلا "میلعت" ةیمھأ ىدم ام ،كداقتعا يف

	،بسحف	اًحارج	نوكی	نأ	جاتحی	ال	اًیحارج	نیفرتحملا	نیبرطملا	جلاعی	يذلا	توصلا	حاّرج	،يداقتعا	يف
	نأ	بجی	،كلذ	ىلإ	ةفاضإلاب	.نیفرتحملا	نیبرطملاب	ةیانعلا	يف	ًالماش	اًیجالع	اًجھن	عبتی	نأ	كلذك	ھیلع	امنإ
	،ةیئانغلا	ةربخلا	هذھ	نودب	،حاّرجلل	نكمی	فیكف	:مھب	ةصاخ	ةلماش	ةیئانغ	ةربخب	نوحارجلا	ءالؤھ	عتمتی
	بیبطلا	،يل	ةبسنلاب	.ةقدب	ھصخشیو	ھتابارطضاو	فرتحملا	برطملا	توص	ىلع	حیحص	ٍلكشب	مكحی	نأ

	يف	لقأ	ةربخب	اًبلاغ	نوعتمتی	نمم	-	يجالعلا	قیرفلا	"ءارآ"	ىلع	بلاغلا	يف	دمتعی	نأ	ھیلع	يذلا	جلاعملا
	،اذل	.جالعلا	ىلإ	جاتحیو	ھتوصب	روصق	نم	يناعی	يذلا	نانفلا	سفن	يف	ریثكب	لقأ	ةقث	ثبی	دق	-ةنھملا	هذھ
	ھتایحو	ھتوص	ھیدی	نیب	عضیس	يذلا	توصلا	بیبط	تالھؤم	يف	باصملا	برطملا	ققدی	نأ	بجی
		.ةینھملا

	 ؟ةصخلم ةمتاخ كنم بلطأ نأ يل لھ ،تلوف روتكد

	ىلإ	رخآ	صخش	يأ	نم	رثكأ	ةجاحب	،ریبعتلاو	ماھلإلا	داعبأ	نیب	عمجی	اًطیسو	هرابتعاب	،برطملا	نإ
	يف	ةدحاو	ةرم	ةبھلا	هذھب	عتمتت	تنأو	،رَّدقت	ال	ةنیمث	ةلآ	وھ	توصلاف	.باذجو	نانر	توص	كالتما
	،ةبھلا	هذھب	رضی	دق	كیشو	دیدھت	دوجو	دنعو	.عیمجلا	دعسُت	ةلیمج	تاوصأ	رادصإ	ةیناكمإ	عم	-رمعلا
	لضفألا	رارقلا	ذاختا	مث	نمو	،لماكلاب	ھتعاجش	عامجتساو	،لبسلا	عیمج	قرط	يدؤملا	نانفلا	ىلع	بجی
	.هدشرم	وھ	يلخادلا	ھساسحإ	نكیلو	.جالعلل

	
	ينلیشوك	رتبسولك	عم	ءاقل
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	 ؟كب ةصاخلا لیھأتلا ةیجیتارتسا ام ،انربخأ ،تلوف روتكد

	مھملا	نم	،لماكلا	يمغنلا	ھقاطنب	ھتوص	مادختسا	ىلع	زیكرتلا	نم	برطملا	نكمتی	نأ	لبق
	تایادبلاو	،قیقدلا	طبضلا	يف	مكحتلا	ىلع	ھتردق	طیشنت	دیعی	نأ	ًالوأ	ھیلع	يغبنی	ھنأ	ةظحالم
	.ةیطاخملا	تاجوملا	زازتھا	ةداعتسا	عم	كلذ	ىشامتیو	-	ةتفاخلا	فئاظولاو	،ةمعانلا	ةیتوصلا
	يتوصلا	قاطنلا	تایكیمانید	بیردتل	ةنیللا	فورحلا	تاعومجمو	حضاولا	توصلا	لِّضفُأ	انأو
	ھقاطنل	برطملا	لوصو	نوكی	ًةداعف	،ًالوأ	هذھ	"طیشنتلا	ةداعإ"	ةیلمع	متت	مل	اذإو	.درف	لكل

	ٍلكشب	لمعلا	لالخ	نمو	.ةبوعصلا	غلاب	رمأ	دوھجم	نود	ءانغلاو	ةلوھسب	ىلعألا	يتوصلا
	انھ	دوأو	.ةیصخشلا	ھتاجایتحا	قفاوت	ثیحب	برطملل	ةصاخلا	ةینفلا	لامعألا	دادعإ	متی	،مغانتم

	يف	ةقیرط	سیل	نیفرتحملا	نیبرطملل	يتوصلا	لیھأتلا	:ىرخأ	ةرم	ةمھم	ةقیقح	ىلع	دكؤأ	نأ
	يتلا	"يئانغلا	ركفلا	سرادم"	ضعب	كانھو	.بالطلا	ضعب	عم	ىوس	لمعت	ال	قرطلاف	.ھتاذ	دح
	نأل	نیفورعملا	نیبرطملا	نم	اًدج	لیلقلا	سرادملا	هذھ	تجّرخ	دقو	.ةصاخلا	"اھقرط"	اھیدل
	لیھأتلل	ةبسنلاب	امأ	.ةدح	ىلع	بلاط	لك	اھدیری	يتلا	تاجایتحالا	مئالتل	اھفییكت	متی	اًردان	قرطلا
	تمت	ةماع	ةیجالع	ئدابم	ىلع	يوطنی	،ضیقنلا	ىلع	،وھف	،فرتحملا	برطملل	يتوصلا
	ةعیبط	ھیف	عونتت	امك	،ةحارجلل	اوعضخ	نیذلا	نیبرطملا	نم	تائملا	ىلع	اھرابتخاو	اھتبرجت
	ةیقیسوم	ةفاقث	جلاعملا	كلتمی	نأ	بجی	،اذل	.رخآل	فرتحم	برطم	نم	ةیدرفلا	تابیردتلا
	عیمج	يف	هربع	نیبرطملا	ھیجوتو	ونایبلا	ىلع	ًالاجترا	فزعلا	ىلع	اًرداق	نوكی	نأو	،ةلماش
	ةلوقصم	ةردق	ىلإ	،يسیئر	ٍلكشب	،جاتحی	جلاعملا	نأ	الإ	.ةیتوصلا	تابیردتلا	ءانثأ	تاماقملا
	عیباسأ	ةعبرأ	ةماع	رمتست	يتلا	-	لیھأتلا	ةیلمع	ةیاھن	يفو	.بقاثلا	يلیلحتلا	عامتسالا	ىلع	اًدیج
		.ىرخأ	ةرم	حرسملا	ىلإ	يدؤملا	نانفلا	دوعی	-

	 ؟قطنلا وجلاعم مأ ءانغلا وملعم ؟جالعلا نم عونلا اذھ ذیفنتب طونملا نم

	ٍيأل	ةیاغلل	صصختملا	لمعلا	اذھب	ًةرشابم	بسانملا	جلاعملا	فیلكت	بسانملا	نم	ھنأ	اًقح	دقتعأ	ال
	ةیبرتلاب	ریبك	دح	ىلإ	اًملم	ھتاذ	دح	يف	اًصخش	نوكی	نأ	بجی	كلذب	موقی	نم	.نیتعومجملا	نم

	ةریبك	ةربخب	،ئیش	لك	لبق	،عتمتی	نأو	،اًجلاعم	ھسفن	ىری	نأ	بجی	،رخآلا	دیعصلا	ىلعو	،ةیئانغلا
	يملعم	بلغأ	لمعی	مل	،ملعت	امكف	.اًثیدح	ةحارجل	اوعضخ	نیذلا	نیبرطملا	عم	لماعتلا	لاجم	يف

	ىلإ	ةجاحلا	رھظت	انھو	.ءانغ	يملعمك	قطنلا	يجلاعم	بلغأ	لمعی	امم	اًردانو	يجالع	ٍلكشب	ءانغلا
	يسیئر	ٍلكشب	ءانغلا	اوسرد	نیذلا	نیفرتحملا	نیبرطملا	توص	يجلاعم	نم	ةریغص	ةعومجم	دوجو
	تاونس	ةدعل	اولمع	دق	اونوكی	نأ	مھملا	نم	،كلذ	ىلع	ةوالع	.جلاعملاب	صاخلا	بیردتلا	اولمكأو
		.نیبرطملاب	ةصاخلا	تاحارجلا	يف	صصختم	توص	حاّرج	عم	نواعتلاب

 تایلمع مھل تیرجأ نیذلا نیبرطملا ضعب لیھأتب ،كسفنب ،تمق دق كنأ انعمس دقل
	.ةیحارج

	تردأو	نیفرتحملا	نیبرطملا	نم	تائمل	تاحارج	،ةیضاملا	اًماع	15	رادم	ىلع	،تیرجأ	دقل
		.ةیحارجلا	ةیلمعلا	دعب	مھتاوصأ	لیھأت	ةداعإ	تایلمع


