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رائدات 13

من مداواة املرىض إىل عالج الروح..

أحالم الشدوخي: املرأة السعودية 

قادرة عل خدمة الوطن



65 يونيو - 2019

من التأمل عرب عدسة مجهر "امليكروسكوب" 

إىل  البرشي،  الجسم  خاليا  يف  للتدقيق 

التأمل يف لوحات الفن التشكييل للبحث يف 

املشاعر والنفس البرشية، مروًرا بتشكيلها 

لوحات فنية تطوف بها دول العامل؛ رسمت 

الفنانة والطبيبة أحالم الشدوخي طريقها. 

ونجاحها  "الشدوخي"  تفوق  من  وبالرغم 

يف مجال الطب واألكادميية، لكنها اختارت 

االستثامر يف طريق الفن والتشكيل؛ لتعطي 

"الروب" األبيض والتدريس اسرتاحة، ومتسك 

بفرشاة التلوين؛ لصنع عامل من األلوان يتحدث 

بكل اللغات ولكل األعامر، فكان لـ"الجوهرة" 

معها هذا الحوار: 

حوار: جامل إدريس 

َمن هي الدكتورة والفنانة أحالم الشدوخي؟

أنا إنسانة طموحة محبة للجامل والحياة، وكل ما له عالقة مبجال 
اإلبداع والعلم.

 ويف هذه املرحلة من حيايت غالبًا ما أُعرّف نفيس كفنانة قبل 
أن أعرّفها كطبيبة، ألين أرغب يف أن أمني هذه الناحية من 
حيايت، وأعطتني إنجازايت العلمية والطبية الكثري من السعادة، 
فقد مارست العمل الطبي لفرتة طويلة وقطعت شوطًا كبريًا 

فيه، واليوم متيل نفيس إىل تحقيق إنجاز يف مجال الفن.

* كيف استطعِت أن تجمعي بني الطب والفن؟

أعدت تقييم ميزاين بني مامرسة عميل يف املستشفى 
وهوايتي الفنية، والتحقت بوظيفة أكادميية؛ ليك أتفرغ أكرث 
للفن، ومعظم وقتي الحايل أخصصه للرسم، أما عن تخصيص 
الدرايس فقد حصلت عىل الزمالة الكندية وأثناء الدراسة تدربت 
عىل الترشيح املطلوب ملعرفة أسباب الوفاة، وتخصيص تحديًدا 

يف علم األمراض. 

من الذي مهد لِك الطريق لتحقيق هذه النجاحات العلمية 

والفنية؟

اجتهدت كثريًا ليك أحصل عىل الزمالة الكندية، والله وفقني 
بعائلة مشجعة يل وفخورة بكل إنجازايت، ورباين والداي ليك 
أصبح طموحة، وكنت أمني نفيس من صغري وأعلّم نفيس 

بقدر استطاعتي.

اإلصابة  عىل  التعرف  خاللها  من  ميكن  التي  األعراض  ما 

بالرسطان؟

هذا املرض أصبح -لألسف- أكرث انتشارًا، ألن عمر اإلنسان يف 
القرن الواحد وعرشين أطول، ويحدث هذا املرض دون مقدمات، 
أما كيف نكتشفه فذلك يتم عن طريق الوعي؛ فكلام نكرب تكرب 
الخاليا لدينا يف العمر، لذلك أنصح بالكشف املبكر خصوًصا بعد 
سن األربعني، خاصة بالنسبة لألشخاص املدخنني واألرس التي 
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ولكن ال تنقصنا القدرات، فهناك قدرات وطنية مميزة أتوقع 
بأن يكون لهم أثر واضح يف بناء النظام الصحي، وتنقصنا 
مراكز أبحاث ودعم مايل للبحث، فمثال لدّي عدة أبحاث تنتظر 
املوافقة منذ أكرث من ثالث سنوات بسبب ضغط العمل عىل 

األطباء املخولني باملوافقة عليها.

ببالدنا  الرسطان  ملرض  املخيف  االنتشار  أسباب  أهم   ما 

العربية؟

بعض  وجود  مع  مكان،  كل  يف  ازدياد  يف  الرسطان  نسب 
االختالفات الجغرافية يف النسب والنوعية. 

 هل ترين أثرًا واضًحا للحمالت التوعوية للكشف املبكر عن 

املرض؟

أكيد، والوعي مهم جًدا واالكتشاف املبكر قد يساعد بإذن الله 
عىل الشفاء التام.

 ما الذي ينقص املرأة السعودية لتكون قائدة يف مجالها؟

ال ينقصها يشء، فهي قادرة وجاهزة عىل خدمة هذا الوطن 
الغايل واملشاركة يف النمو، واآلن لدينا الدعم الكامل من 

جميع قطاعات حكومتنا الرشيدة وقياداتنا الحكيمة.  

لديها إصابات سابقة بالرسطان.

هل ميكن أن يلعب الفن دوًرا يف التخفيف من آالم املرض 

ولو نفسيًا؟

الفن ليس محصوًرا يف الرسم فقط، فهناك املوسيقى 
والشعر والرقص وغريها، وتعلمنا يف الطب أن "واحد زائد واحد 
يساوي اثنني"، كام تعلمنا أن هناك تأثريًا نفسيًا يف تكوينات 
الخلية، مثل الصالة والعبادة والدخول يف حالة تأمل، ووجدنا 
أن جزًءا من الـ DNA الخاص بهؤالء األشخاص يتضاعف ويحمي 
الخلية من الرسطان أو االلتهاب، والرسم والفن عموًما يوصلك 

إىل مرحلة التأمل هذه.

الحظنا تواجد خاليا الجسم البرشي يف لوحاتك، ما السبب؟

عندما بدأت الرسم مل أكن أرسم من أجل أن أصبح فنانة تشكيلية، 
بل كنت أرسم أثناء وقت الفراغ ولفرتات طويلة، وذلك حتى 
أصل إىل مرحلة االسرتخاء، وبدأت أرسم لوحات تعرّب عن حالتي 
النفسية وحالتنا االجتامعية، وبعدها دخلت إىل العامل الواقعي 
ليك أتأكد من قدريت عىل الرسم جيًدا، وبعدها قررت أن تكون 
لدي بصمة خاصة يب وأن أربط خربيت الطويلة يف التأمل من 
خالل الطب وامليكروسكوب وأنا أشاهد خاليا العضالت واملخ 

والرئة ملدة قد تتعدى 12 ساعة يوميًا.

وجدت أن الجسم البرشي من الداخل عبارة عن لوحة جاملية 
كأنك تشاهد من خاللها وديانًا وجباالً وطيورًا، وأخذت هذا القالب 
وطبقته يف لوحايت الفنية، والتي رمبا توحي للمشاهد وهو 

ينظر إليها بأنها زهور أو بنات يرقصن وهكذا.

ما عدد مشاركاتِك يف املعارض الفنية؟

شاركت مرتني يف معارض منفردة يل وحدي يف الرياض 
عامي 2017 و2018، وكذلك معارض جامعية يف الرياض وديب 
وفرنسا وهونج كونج، وبيعت يل العديد من اللوحات، وأطمح 

يف العديد من املشاركات القادمة.

 كيف وجدِت تدريس الطب وإدارة قسم األمراض؟

التدريس مهنة إنسانية وجميلة جًدا، ألنها تعيدك إىل ذكريات 
جميلة أثناء الطفولة والدراسة األولية عندما كنت طفالً طموًحا، 
فقد أعود بطاليب إىل الوراء ليك يتعرفوا عىل األساسيات، 
وكذلك أصل بهم إىل ما هو بعيد ليك أحدثهم عن البحوث 
الحديثة، وأخربهم بأن العلم أعمق من ذلك وهناك معاٍن 

مختلفة لذلك، فالتدريس هو فن بحد ذاته.

 ما دور اململكة يف دعم األطباء والعلامء، وملاذا 

يفّضل البعض الهجرة للعمل بالخارج؟

من وجهة نظري فإن املشوار ما زال طوياًل 
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