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مادربزرگ ها یـک عمر بیـخ گوش مـان می خواندند »مـادر شـدن که تـرس نـداره.« این جوری 
یزد. می گفتند مادر شـدن آن قدرها هم سـخت نیسـت. میوه ی  هبمان می گفتند که ترس مان بر
دلت را پس از نه ماه می چیی: کاشـت، داشـت، برداشـت. متام. زرنگی مادربزرگ ها این بود 
کـردن« چه مشـکل.  کـه راز اصـی را منی گفتنـد. منی گفتنـد »مـادر شـدن« چه آسـان، »مـادری 

منی گفتند زنان عامل مهه از مادری کردن ترسیده اند و می ترسند.
کـردن به سـخیت اش دل  مادری کـردن مهان قدر کـه امسش به غـویل بـزرگ می ماند و فکر 
ین و پیچیـده. نـه آن قـدر آسـان اسـت  کاری باشـد عجیـب و شـیر آدم را می لرزانـد، می توانـد 
که هر مـادر بـه خـودی خـود آن را بلد باشـد، نه آن قدر سـخت اسـت کـه کالس هـای آمادگی 
یمی مهه ی تازه مادران پس از زامیان با دنیایی بس  گر بگو کنکوِر مادری خبواهد. اغراق نیست ا
شـگفت روبـه رو می شـوند کـه از آن هیـچ منی داننـد اما کمـی کـه می گـذرد، هـر مـادر راه و روش 
یج یـاد می گیـرد با موجـود کوچک  خـودش را پیـدا می کنـد، صاحب سـبک می شـود و بـه  تدر

دوست داشتی اش به مثابه  انساین زمیی برخورد کند، نه موجودی فرازمیی.

پیش گفتار 
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هفتهیچهلوچند

یه های  گاه، مسـتقل و صاحب سـبک اسـت امـا در حماصـره ی آموزه هـا و نظر مادِر امروز آ
یـمی مـادر امـروز مـادری  گـر بگو کـه ا گاهـی چنـان سـردرگم می شـود  یـز و درشـت فرزندپـروری  ر
مهیشـه نگران اسـت، یب راه نگفتـه امی. نـه بـه نسـخه های مـادران نسـل پیـش و مادربزرگ هـا 
اعتمـاد کامـل دارد، نـه می توانـد به  طـور کامل بـه نسـخه های گاه نامأنـوس غریب تکیـه کند. 
یسـد و بسـازد. آهسته آهسـته و نرم نـرم  را بنو بـرای مهـن جمبـور می شـود نسـخه ی خـودش 
یـر و رو  کتـاب و وب سـایت ایـراین و خارجـی را ز جسـت وجو می کنـد. ده هـا و بلکـه صدهـا 
می کنـد، پـای صحبـت و نصیحـت خالـه و عمـه می نشـیند و دسـت آخر خـودش دسـت به کار 
گاه شـده و می دانـد هـر تصممی کوچکـش ممکن اسـت سرنوشـت و  می شـود. مـادر امـروز خـودآ

مسیر زندگی کودکش را عوض کند.
بعیـد نیسـت ایـن سـرگردایِن مـدام و اضطـراب مهیشـگی، نسـی از مـادران مهیشـه نگران 
بسازد با اختالیف عمیق با مادران نسل پیش که زندگی را سـاده تر می گرفتند. امروزه به تعداد 
مادراِن نگران، نسخه های فردی تربییت نوشته می شـود. نتیجه ی این نسخه های انبوه شاید 
شـکل گرفنت نسـی به  شـدت گونه گون باشـد با تفاوت هـای آشـکار و عمیـق در رفتـار و حیت 
گفتار؛ کودکاین که در یک کالس کنار مهدیگر می نشـینند اما در دل مشغویل ها و دغدغه ها و 

رفتار اجتماعی با هم بسیار متفاوت اند.
یت  کـرده امی روایت هـایی از مادران امـروز را گرد هم بیـاورمی که هو در این جمموعه تالش 
کنـار نقـش مادری شـان پذیرفته انـد و  یـت فـردی خـود را در  مسـتقی از فرزندشـان دارنـد، هو
کوشـیده امی  رسـیده اند.  کـردن  مـادری  مفهـوم  از  جدیـدی  درک  بـه  یسته شـان  ز جتـارب  بـا 
گـردآوری منونه هـایی از نسـخه های فـردی مـادران امـروز، توجه خماطبـان را بـه تنـوع و تکثر  بـا 
ایـده آل«  بـرای مفهـوم »مـادر  کتـاب منی خواهـمی نسـخه ای  ایـن  کنـمی. در  مادرانگـی جلـب 
بپیچمی؛ ایده آل بودن مفهومی نسیب اسـت و در زمان ها و مکان های متفاوت معاین متفاوت 
پیدا می کند. مادران روایت گر این جمموعه در خالل نوشـنت روایت شان پستوهای ذهن خود 
یده اند. برخـی از مادران به رابطه ی رشـته ی حتصیی  یده انـد و روایت های متفـاویت آفر را کاو
کـردن و روش فرزندپروری شـان  بـا سـبک مـادری  و ختصـص و حـیت عالقه مندی ها یشـان 
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پیش گفتار

ین دغدغـه ی  این  یـن پرسـش و اسـایس تر یپ برده انـد. بعـی دیگـر سـعی کرده انـد بـه مهم تر
روزهای دنیای مادری شان بپردازند. 

پیـش و بیـش از آن کـه نـوع قلـم و سـبک نوشـتاری مـادران راوی در ایـن جمموعـه برامیـان 
یر  مهم باشـد، تالش کرده امی نـوع نگاه و جهان بیـی خمصوص مادران نسـل جدیـد را به تصو
کنش هـا، منش هـا و روش هـای  کتـاب در شـناخت  کـردن خماطـب  بکشـمی. هـدف مـا سـهمی 

مادران امروز است؛ مادراین از طیف های فکری متفاوت با مادرانگی های متنوع و متکثر.
کنـار هـم قـرار گرفنت  ین و عجیـب بـود و تازگـی داشـت.  گـردآوری ایـن جمموعـه شـیر رونـد 
رنج 

َ
بیسـت مادر که هر کـدام فرزنداین کوچـک و دغدغه هـایی بزرگ داشـتند، مثل چیـدن و ا

یروس ها و باکتری های موذی  کردن تمی فوتبال سخت بود. در فصل سـرد سـال که دنیا پر از و
کودکان شـان می شـدند.  گرفتـار سـرماخوردگی و تـب و اسـهال  اسـت، مـادران راوی یکی یکـی 
کـه هبتـر می شـدند، نوبـت بـه بیمـاری پـدران و مـادران می رسـید و نوشـنت روایت هـا  کـودکان 
کنـار می آمـدمی و هـوای دل شـان را می داشـتمی.  مدام بـه تأخیر می افتـاد. بایـد با تک تک شـان 
یـه، آنقـون  پانقـون، بامزه بازی هـا و خومشزه کاری های  در هر متـاس تلفی با مـادران، صـدای گر
کودکش در پس زمینه به گوش می رسـید. یکی کودکش آب َبه می خواسـت و چبه ی دیگر تازه 
از خـواب بیـدار شـده بـود و توجـه می طلبیـد و دیگـری جیـش داشـت و آن یکـی از پاچـه ی 
یـزان بود کـه »مامان ممن بـازی«. حـیت یکی از مـادران راوی دو سـه  شـلوار یا دامن مـادرش آو
روز بعـد از پایـان نسـخه ی آخـر روایتش کـودک دومـش را به دنیـا آورد. پشـت صحنـه ی  این 
کتاب پر از صحنه های ضبط شده و خپش  نشـده ای است که از فرط دل نشـیی، دست و دل 
ین جتربه هایی اسـت که اطراف از سر  یباتر اهایل »اطراف« را می لرزاَند. انتشـار این کتاب از ز
گذرانده است؛ درسـت مثل مادری که پس از سه چهار ماِه سخِت خنسـت نوزادش، ناگهان 
به خودش می آید و می بیند دیگر از دل دردها و شـب بیداری های نوزاد خبری نیسـت و فرزند 

کوچکش دارد با دهان یب دندانش می خندد و دل می برد.
فاطمه ستوده
هبار 1397


