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	أھم األسئلة التي یجب طرحھا –لقاء مع دكتور جیغیت فولت: جراحة األحبال الصوتیة للمطربین 

			

	
	

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

 -، مقالة بعنوان: "دكتور جیغیت فولت، 2016سبتمبر/أكتوبر لعام إصدارھا لشھري 

أھم األسئلة  -: جراحة األحبال الصوتیة للمطربین 3الطبیب الصوتي للنجوم، الحلقة 
اح الصوت حول النموذج الخاص الذي أرساه  التي یجب طرحھا"، لقاء ممتد مع َجرَّ

	لجراحة الصوت.
	
	
	

	أھم األسئلة التي یجب طرحھا -للمطربین جراحة األحبال الصوتیة 
	

صنف دكتور فولت دولیًا كواحد من أھم األطباء المتخصصین الموثوقین لعالج أمراض 
اح الصوت الخاص بنجوم األوبرا  الصوت لدى المطربین المحترفین، كما یتمیز بأنھ َجرَّ

ارس عملھ بھما كطبیب ونجوم البوب حول العالم. یقیم دكتور فولت ما بین برلین وفیینا ویم
حنجرة ومعالج تلفظ في مركزه الخاص لعالج الصوت، كما أنھ مطرب مدرَّب لدیھ 

تجارب على المسرح ویعمل كمدرب غناء للعدید من المطربین المشھورین. وقد تحدث 
حول تجربتھ 	ORPHEUS	عبر سلسلة من اللقاءات مع كلوسبتر كوشیلني لصالح مجلة

  .بي والجراحي لصوت المطربین المحترفینالكبیرة في العالج الط
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  ؟تایفشتسملا لخاد توصلاب ةصاخ ماسقأ دوجوب يصوت لھ ،ددصلا اذھ يف

	نوكی	،ةیعماجلا	توصلا	تادایع	يفف	!ال	:عطاق	ٍلكشب	،نیفرتحملا	نیبرطملاب	ةقلعتملا	ةحارجلل	ةبسنلاب
	،ثدحتلا	يجلاعمو	،ءابطألا	نم	ًالك	نأ	ينعی	ام	.نمیھملا	وھ	ةمسقملا	صاصتخالا	تالاجم	أدبم

	نم	ىضرملا	عم	نولماعتی	لقأ	ةربخ	وأ	ةیلاع	ةربخب	نوعتمتی	نیذلا	ءاوس	ءانغلا	تاوصأ	يجلاعمو
	ةعیبطلا	نادقف	متی	اًریثك	،ةعونتملا	صاصتخالا	تالاجمل	يعرفلا	میسقتلل	اًرظنو	.نیفرتحملا	نیبرطملا
	قلعتت	ةلأسملا	نإف	،كلذ	ىلإ	ةفاضإلاب	.ىضرملا	عم	لماعتلا	دنع	يجالعلا	راسملا	نادقف	يلاتلابو	ةلماشلا

	ةعومجم	عم	دقاعتلاب	تمق	اذإ	.ءانبلا	لامعأب	كلذ	ةنراقم	نكمیو	؟اذام	نع	لوؤسملا	نم	.ةیلوؤسملاب
	دیدحتو	ةكرش	لك	ةیلوؤسم	دیدحت	يف	تابوعص	كھجاوتسف	،كلزنم	ءانب	يف	لمعلل	تاكرشلا	نم	ةفلتخم
	كلتمیو	،اًرھام	اًحاّرجو	اًصصختم	اًبیبط	قفارملا	يتوصلا	بیبطلا	نوكی	نأ	بجی	،يیأر	يف	.اھماھم
	توصلا	بط	يف	صصختم	بیبط	نع	ثحبلاب	نیبرطملا	اًمئاد	حصنأ	يننإف	،كلذلو	.ةینفلا	ةءافكلا	اًضیأ
	ةیحارجلا	ھتربخ	ىلإ	ةفاضإلاب	،ءانغلا	ىلع	اًبردمو	ةمیلس	ةیقیسوم	ةفاقثب	عتمتی	،توصلا	ةحارج	وأ

	يف	كانھ	سیل	،عقاولا	يف	.ةیعماجلا	ماسقألا	لخاد	تاءافكلا	هذھب	عتمتی	بیبط	داجیإ	ردانلا	نمو	.ةزاتمملا
	حصنُی	،اذلو	.نیفرتحملا	نیبرطملل	توصلا	ةحارج	يف	نیصصختملا	ءابطألا	نم	اًدج	لیلقلا	ىوس	ابوروأ
		.بسانملا	يئاصخألا	ىلع	روثعلل	دوھجلا	لذبو	جراخلل	رفسلاب	باصملا	نانفلا

 ملعأ .برطملا ھیف قثی الأ بجی يذلا بیبطلا عون :انل حضوت نأ نآلا كنكمی لھ ،تلوف روتكد
  .كئاش لاؤس ھنأ

	ھیلع	تناك	امم	لضفأ	توص	ةدوجب	مھنودِعی	نیذلا	ءابطألا	نم	،صاخ	ٍلكشب	،سارتحالا	نیبرطملا	ىلع
	ریبكلا	ددعلاب	نیلمتحملا	ىضرملا	باجعإ	ةراثإ	مھناكمإب	نأ	نودقتعی	نیذلا	وأ	،مھتوص	بارطضا	ءدب	لبق
	لماوعلا	عم	قفاوتت	ال	ةنانرلا	تاحیرصتلا	هذھ	لثمف	.اھئارجإب	اوماق	يتلا	ةیحارجلا	تایلمعلا	نم

	رذح	:بلطتت	ةقیقد	ةیعادبإ	ةمھم	يھف	-	نیبرطملا	توصب	ةقلعتملا	تایلمعلا	اھبلطتت	يتلا	تایكولسلاو
	نیذلا	ءابطألا	ءالؤھ	لثم	دوجو	دنع	اًضیأ	رذحلا	يخوتب	ىصوی	امك	.ةیلخاد	لمحت	ةردقو	،ءودھو	،دیدش
	اًبسانم	ًالاجم	نوكی	دق	نیبرطملل	ةیتوصلا	نونفلا	بط	نأ	نوفشتكیو	لمعلل	ةدیدج	تالاجم	نع	نوثحبی
	ةبسانملا	ةلئسألا	حرط	لالخ	نمف	.ةمزاللا	ةینفلا	وأ	ةیبطلا	ةربخلل	مھكالتما	مدع	نم	مغرلا	ىلع	،مھل
		.ھیدی	نیب	مھلبقتسمو	مھتایح	عضو	لبق	ھعفاودو	بیبطلا	ةیصخش	فاشتكا	نیبرطملل	نكمی	،اًمدقم

  ؟ٍذئنیح ھحرطی نأ يغبنی يذلا لاؤسلا ام ،بسانملا بیبطلا برطملا دجی نأ درجمبو

	نع	لوألا	ماقملا	يف	لاؤسلا	كلذ	بلطتیو	.لثمألا	يحارجلا	ءارجإلاب	اًقلعتم	يلاتلا	لاؤسلا	نوكی	نأ	بجی
	قتاع	ىلع	عقیو	.نكمم	ریدخت	لضفأو	ةمئالملا	تاودألا	دیدحت	اًضیأ	بلطتی	امك	،يحارجلا	بولسألا

		.برطملا	اھل	ضرعتی	دق	يتلا	رطاخملا	ثیح	نم	لقألاو	فخألا	ةقیرطلا	حارتقا	ةیلوؤسم	توصلا	حاَّرَج
	

 نیبرطملل توصلا ةحارج لوح عسوم ٍلكشب نیءاقل رخآ يف انثدحت دقل ،تلوف روتكد
 نأ بجی يتلا ةلئسألا مھأ كعم شقانأ نأ دوأ ،مویلاو .اًیتوص مھلیھأتو نیفرتحملا

  .ةیتوصلا لابحألا ةحارجل عضخیس يذلا نانفلا اھحرطی

	بعصأ	نم	اًدحاو	دعی	ةیتوصلا	لابحألا	ةحارجل	عوضخلا	رارق	نأ	ءرملا	مھفی	نأ	بجی	،ًالوأ
	يف	ھططخو	ةینھملا	ھتایح	نم	ىقبتی	ام	ھیلع	دمتعی	رارق	وھف	.برطم	يأ	ةایح	يف	تارارقلا
	كردی	ةیعوت	ةیلمعب	برطملا	رمی	نأ	دعب	الإ	رارقلا	اذھ	ذاختا	متی	ال	كلذ	عمو	.ةیلبقتسملا	ةایحلا
	ددع	ءاغلإ	دعب	كلذ	ثدحیو	.ھتوص	ةدوجل	ةیلاحلا	ةلاحلا	لوبق	ھنكمی	دعی	مل	ھنأ	اًیجیردت	اھلالخ
	توص	ةدوج	فعض	بابسأ	دوعت	ًةداعو	.روھمجلا	مامأ	ماقُت	يتلا	تالفحلاو	ضورعلا	نم	ریبك

	لبحلا	تادیقُع	نمضتت	دق	يتلا	،ةیتوصلا	تایطلا	بیصت	يتلا	ةیوضعلا	تاریغتلل	برطملا
	يف	يصخش	ٍلكشب	برطملا	بغری	امدنع	ئش	لك	أدبیو	.يتوصلا	لبحلا	ةمذو	وأ	يتوصلا
	يف	مھألاو	لوألا	رارقلا	وھو	؛ةیتوصلا	لابحألا	ةحارجل	عوضخلا	لالخ	نم	رومألا	رییغت
		.ھتوص	نیسحت	وحن	قیرطلا

 ىلإ اًقح ریشت ةیتوصلا ھلابحأب ةقلعتملا جئاتنلا نأ نم برطملا دكأتی نأ نكمی فیك
  ؟ةحارج ءارجإل ةجاحلا

	ىلإ	ریشت	يتلا	ضارعألاب	قلعتملا	يأ	،مھم	لاؤس	يناث	لعفلاب	برطملا	حرطی	امدنع	كلذ	متی
	توصلا	ةدوج	تناك	اذإ	ام	ةرجنحلا	صوحف	دكؤت	نأ	بجیو	.ةحارجلا	ءارجإ	ةرورض
	ءارجإ	بلطتتو	ةیتوصلا	تایطلا	تباصأ	يتلا	تاریغتلا	ىلإ	لعفلاب	اھببس	عجری	ةفیعضلا
	عتمتی	توص	بیبط	دی	ىلع	يبارطصالا	ریوصتلا	ءارجإ	،لاوحألا	نسحأ	يف	،بجیو	.ةحارج
	تاوطخلا	ىلإ	لصوتلا	نكمی	ال	،عقاولا	يفف	.نیفرتحملا	نیبرطملا	جالع	لاجم	يف	ةربخب
		.جئاتنلل	ةلصفملا	ةفرعملاب	الإ	ةحارجلل	ةیدؤملا	ةمزاللا

 ھنأ نم برطملا دكأتی نأ نكمی فیك .بسانملا حاّرجلا نع لاؤسلا ىلإ كلذ اندوقی
 يتلا تایصوتلا ام ؟ىوتسم ىلعأ ىلع لھؤم توص حاَّرَج وأ توص بیبط عم لماعتی

  ؟انل اھمدقت نأ كنكمی

	ىلعو	.قالطإلا	ىلع	ةیویحلا	ةلئسألا	مھأ	دحأ	وھ	بسانملا	بیبطلا	نع	لاؤسلا	نأ	كش	ال
	ىلإ	،نكمأ	اذإ	،عمتسی	نأو	،عسوم	ثحب	ءارجإب	،نكمم	ٍتقو	برقأ	يف	،موقی	نأ	برطملا
	،دكؤأ	نأ	بجی	يننأ	الإ	.ةحارجلا	هذھل	لعفلاب	اوعضخ	نیذلا	نیرخآلا	نیبرطملا	تایصوت
	نیبرطملل	تایلمع	يرجُی	يذلا	توصلا	حاَّرَج	نوكی	نأ	يفكی	ال	ھنأ	ىلع	،يساسأ	ٍلكشب

	اًبولسأ	عبتی	نأ	،كلذ	ىلع	ةوالع	،بجی	توصلا	حاّرجف	.بسحف	رھام	حارج	درجم	نیفرتحملا
	تاوصأل	قیمعلا	مھفلا	وھ	،كلذ	نم	مھألاو	.نیفرتحملا	نیبرطملا	جالع	ةرادإل	ًالماش

	فرتحم	لكب	ةصاخلا	تابلطتملا	ةعومجمب	ةریبكلا	ةیلمعلا	ةربخلا	كالتماو	نیینھملا	نیبرطملا
	.مھب	ةصاخ	ةلماش	ةیئانغ	ةربخب	نوحارجلا	ءالؤھ	عتمتی	نأ	بجی	،كلذ	ىلإ	ةفاضإلاب	.ءانغ
	برطملا	توص	ىلع	حیحص	ٍلكشب	مكحی	نأ	،ةیئانغلا	ةربخلا	هذھ	نودب	،حاّرجلل	نكمی	فیكف

		.ةقدب	ھصخشیو	ھتابارطضاو	فرتحملا
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 بجی يتلا ةلئسألا ام ،حاجنب - لمأن امك - ةیتوصلا لابحألا ةیلمع ءارجإ دعب ،اًذإ

  ؟نآلا برطملا اھحرطی نأ

	اذھ	يفو	.ةیحارجلا	ةیلمعلا	دعب	جالعلا	نع	لاؤسلا	وھ	ةلحرملا	كلت	يف	يلاتلا	مھملا	رمألا
	اًموی	14	ىلإ	10	نیب	حوارتت	ةرتفل	توصلا	ةحارإب	انیدل	نیبرطملا	يصوأ	اًمئاد	،قایسلا
	.اھب	يصوملا	ةیودألاب	جالعلا	ىلع	ةبظاوملا	ةرتفلا	هذھ	لالخ	كلذك	مھیلع	بجیو	.لقألا	ىلع
	جمانرب	لامكإب	برطملا	حصنُی	-	ریخألا	لبق	ام	لاؤسلا	ىلإ	انلقنی	ام	وھو	-	حرجلا	مائتلا	دعب

	طغضلا	طامنأ	حیحصت	وھ	كلذ	نم	فدھلاو	.نیفرتحملا	نیبرطملل	يتوصلا	لیھأتلا	ةداعإل
		.توصلل	يفیظولا

 لیھأتلا ةداعإل ریخألا انءاقل انصصخ نحن ،ركذتت دق امك
 رخآلا يجالعلا موھفملا - نیفرتحملا نیبرطملل يتوصلا

 .يلاتلا لاؤسلل لقتنن انعد ،كلذلو .ھتسسأ يذلا

	جئاتنلا	نع	مھسفنأ	نوبرطملا	ءالؤھ	لأسی	نأ	بجی	،ةیاھنلا	يف
	لابحألا	ةحارج	نم	اھقیقحت	يف	نوبغری	يتلا	ةیصخشلا
	هذھ	ءانثأو	.لبقتسملا	يف	ھباشم	يبط	ویرانیس	بنجتل	ةیتوصلا
	عانتمالاو	ةینفلا	مھلامعأ	فییكت	اًبلاغ	نسحتسملا	نم	،ةلحرملا

	ریغ	ةیلاربوألا	وأ	ةیوقلا	ةیماردلا	راودألا	ضعب	میدقت	نع
	اھرثأو	ةینفلا	لامعألل	لیلحت	ءارجإب	اًریثك	تمق	دقو	.ةحیرملا
	نیملعملاو	ءالكولا	عم	قیسنتلاب	-	نیباصملا	نیبرطملا	ىلع

	.نییتوصلا
	

 ءارجإ نأ تارملا ىدحإ يف تركذ دقل ،تلوف روتكد
 لھ .ينف عورشم دادعإ ھبشی برطمل ةیحارج ةیلمع

 ؟مویلا كلذ حیضوت كنم بلطأ نأ يل

	موقی	اًینف	ًالمع	نوكی	اًمئاد	نیبرطملل	ةیحارج	ةیلمع	ءارجإ	نإف	،اًیصخش	يل	ةبسنلاب
	،رمألا	عقاو	يف	،نكمی	الو	.عدبم	ٍوحن	ىلع	اھنیوكتو	برطملا	ةادأ	لیكشتب	ھلالخ	حاّرجلا
	ةیلوؤسم	ىلع	يوطنی	رمألاف	.يقیقح	نانف	الإ	تاعورشملا	نم	عونلا	اذھ	لثمب	موقی	نأ

	ھجوی	نأ	ىنمتأو	.برطملل	عئار	لمع	میدقت	يف	ةیقیقحلا	ةبغرلا	وھ	عفادلا	نوكیو	،ةریبك
	.توصلا	جالع	ةسرامم	يف	"اًنانف"	حبصی	يكل	يدؤم	برطم	لك	نینرلا	نوناق
	
	ينلیشوك	رتبسولك	عم	ءاقل

www.wohlt.ae	

 بجی يتلا ةلمتحملا رطاخملا حضوتو كتقیرط انل فصت نأ نكمملا نم لھ
  ؟اھیلإ هابتنالا

	ءادألا	توص	ةحارجل	اًصاخ	اًیحارج	اًبولسأ	ةیضاملا	اًماع	15	رادم	ىلع	تیسرأ	دقل
	ةداعتسال	ةیلیمجتلا	ةحارجلا	لامعأ	نم	عون	وھو	.ءانغلا	توصل	ھلیدعتب	تمقو

	لوصحلل	لصافلا	رایعملا	اًقحال	كلذ	حبصأ	دقو	.ةیتوصلا	لابحألل	ةقیقدلا	تازازتھالا
	دقف	:ةزیمملا	يتقیرط	وھ	بولسألا	اذھ	نأب	لوقلا	يننكمیو	.زیمم	معان	توص	ىلع

	ىضرملل	ةعباتملا	صوحف	نم	تاونس	مكحبو	.نیبرطملا	تائم	ىلع	نآلا	ىتح	اھتیرجأ
	ىدملا	ىلع	ةزاتمم	ةیتوص	جئاتن	ققحی	يحارجلا	بولسألا	اذھ	نأ	ملعأ	انأف	،يدل
	هذھ	نأل	ىضرملل	ماعلا	ریدختلا	ءانثأ	يساسأ	ٍلكشب	ةحارجلا	هذھ	يرجُأ	انأو	.لیوطلا
		تایطلل	يرھجملا	خیلستلا	ءانثأ	نیدیلا	اتلك	مادختساب	حمست	يتلا	ةدیحولا	ةقیرطلا	يھ

	ىمسی	ام	نأشب	نیبرطملا	ریذحت	دوأو	.ةیتوصلا
	اھؤارجإ	متی	يتلا	"ةرشابملا	ریغ	ةقیرطلا"

	سولجلاو	يعضوملا	ریدختلا	عم	ٍعاو	ضیرملاو
	هذھ	لالخف	.حاّرجلا	ةھجاومب	صحفلا	يسرك	ىلع

	لاخدإلل	اًینحم	ضبق	طقلم	حاّرجلا	مدختسی	،ةقیرطلا
	ىدل	ةیتوصلا	تایطلا	ىتح	لفسأل	مفلا	فوج	ربع

	ىلع	نم	ضیرملا	جیسنلا	عالتقا	متی	ثیح	ضیرملا
	رطاخم	ربتعت	الو	.ھقیزمت	وأ	ةیتوصلا	لابحألا	حطس
	ةمیلسلا	ةیتوصلا	تایطلل	يطاخملا	ءاشغلا	ةباصإ
	ٍلكشب	فلتلل	توصلا	ضرعت	يف	ببستلا	مث	نمو
	ءوض	يف	امیس	الو	،نیھلا	رمألاب	جالعلل	لباق	ریغ

	.ضیرملا	بناج	نم	ةدمعتملا	ریغ	تاكرحلا	ةیلامتحا
	بنجتب	ةوقب	ىضرملا	حصنُی	،كلذ	ىلإ	ةفاضإلاب
	ةقاطلا	فلخت	دقف	.ةیلمعلا	ءانثأ	رزیللا	مادختسا
	يف	مدختسی	يذلا	،رزیللا	اھجتنی	يتلا	ةیرارحلا
	قورح	تاباصإ	،"نخاسلا	نیكسلا"	لثم	ساسألا
	تایطلل	ةقیقرلا	ةیطاخملا	تاقبطلا	ىلع	ةدیدش

	ھبشت	تاباصإ	كلذ	نع	جتنی	دقو	.ةیتوصلا
	ریغ	بدنتملا	جیسنلا	نأ	امبو	.ةیتوصلا	تایطلا	جیسن	ىلع	جالعلل	ةلباق	ریغ	تابدنلا
	ثودحب	رزیللا	مادختساب	جالعلا	اذھ	يھتنی	اًنایحأف	،ةیزازتھالا	ةكرحلا	ىلع	رداق
		.توصلا	يف	ةریطخ	لكاشم
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