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 عيشها ندرك معنى األمومة ونجهل تنّوع

 عّزه شرارة بيضون

   

  األمومةندرك معنى  

عألكثر او ،تناولا األسهل هو  عندنا عن األمومةالعام الكالم  لعل     ن  كذلك ألهو و. افتقاراا إلى التنو 

 "ل يختلف اثنا ن"   أحكامو األمومة سمات على سبغت  معروفة وصوره جاهزة. و  همفردات أل ن

ا أبناء وبناتتكرارها. ا "عيد األمالحتفال بـ" ويتول ى ها.إدراك في مهم كالو ،لمتكل مو ن هم غالبا

لغية ية بالذات وهي عظيمة ألنها مضح  ف ؛ المالمح ثابتة أم  أثريةمن  طفوليةت حاجايشي ب

مفردات ومخزو ن  .رفاههمب ومنشغلة الفكرساهرة العين  ة أولدها،في خدم متفانية وجودها.ل

راتالت فتتشك ل  ، يغرقهن تحت وابِِلهو ،هال على األمهاتي  وصفها   لنموذج تكراراا ها حول صو 

ع المتماهيات من بحمد أمهاتهم يسب حينقسم األولد بين مووحيد من السمات والتجاهات والسلوك. 

مهات صامتات متواطاات األفيما  ،من نقض أمهاتهم لهن ريمتذم  وبين  ،إياه النموذج المتكرر

هن فإذا تكل من، جاء ؛معهم أو تعبيراا عن مشاعر إما رضى ، أولدهن قولقانعة ب استعادة كالم 

ا لرضى هؤلء الذنب،  ،األمومةترداد سمات حدثها الذي ي  سطوة ال. على التوالي ،أو تذمرهم تبعا

ا همعانيتشك ل عن األمومة  هذا الترداد يمنع.. .على مساحة الكالم عن األمومة ،والقيم الملحقة بها

عة تعبيرات ال ، واتجاهاتهم حيالها،األبناء حاجات توارى خلفوت .المتعددة سهن أنف ألمهاتلالمتنو 

 . لها "عيشهن"عن 

 ونجهل تنّوع عيشها...  

بي السنوات األخيرة، ولدى توافر ف ، ندناع على مواقع التواصل الجتماعيةة للقول فسحة مرح 

وبدا أ ن الكالم العام عن "عيش . عن تفاصيل عيشهنالكالم ، الناسبسائر األمهات، أسوة بدأت 

ا   يتلم س أبجديته. -من األمهات أنفسهن -واختباراتها من "أهلها" األمومة"  ،صرنا نقرأ كالما

ا ونرى مشاهد مغايرة ل تشبه المألوف و، على هذه المواقع وأمهات نشرتها  نساء ،ونسمع بوحا

بدأ  جويحت قولا مغايراا يسائل لكن، هي الطاغية الزاهيةالمثالية و بقيت صورة األمومةلمتوقع. ل

ا رتابة يظهر  علىكتبتها أمهات  إلى نصوص  ، مثالا،أشير .المتوق عذلك و المألوفهذا  ناقضا

نعوت على أ ن على إطالق عيشهن األمومة قهراا لذواتهن، وتجر    ن إلىرأي  صفحات المواقع 

لى ، وعشخصياتهنعلى تشكل  آثارها المتجاذبةاختباراتهن كـأمهات تشي  بوطأتها عليهن، وب

ا  تهن. وسمعنا احريممارسة  ما قادهن ، وافتلما ينبغي عليهن أ ن يكن  عليه طةمن التوقعات المنم  تبر 

 مة، بلاألمو تأجيلالرغبة ب. كما شهدنا على اتجاهات تتكل م عن المرتجى منهن الدعم لتحقيق

ا  عن ضيقهن العازبات منهن . وعب رتإلزاميتها عليهن ورفض  إلحاح آخرين عليهنمن  ذرعا

ن ألمهاتهحفداء  هنقبل فوات األوا ن"، مستنكرين تأثيمهن لعدم إنجاباختبارها "إلسراع في ل

  . وآبائهن

ا  ،مواقع التواصلبرز في و  منها، مثالا، استعراض  بعض  عيش األمومة.جديدة من أنماط ، أيضا

الكالم عن تناقضات في المصالح بين م و بينهن وبين األولد المتكافئالتبادل  متعةاألمهات 

ا اضطراب ن التفاوضاميمضبينهما وتفاصيل النقاشات . وبي نت الطرفَين بديالا  ىمواقع القو في ا

 كأمهات، للنظر إلى واقع عيشهن مهاتاأل هؤلء. وكلها تشير إلى دعوة بات معروفةلستجا

ا ألمومة ه. لنزع صفة "المثالية" عنو : حكراا على النساءلم تعد  كما بي نت هذه المواقع عيشا
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ي ، فتنسب سلوكاتواستعرضوا بـ"أمومتهم" عب روا عن احتفالهم   –والجدود اآلباء  –الرجال 

  . األمهاتالنساء / إلى  العادة،

لة ؤج  متحيل إلى أمومة  ناك إحصائياتهليست مواقع التواصل الجتماعية كل الحكاية، بالطبع. 

 ،أمومة مختصرةحالت ل تحتمل أكثر من تفترض في عالمنا وهناك وضعيات  ومضبوطة،

كتبها نساء  وشهادات ، هناك رواياتحولها ة  للتصوراتوهناك مظاهر تشي بأمومة مضاد  

 ،هناك منهما. ل يكفي لفهم أي   ،وحول عيشها ،الم الشائع حول األمومة ن الكتقول إ ورجال

ا على . وقالجتماعية - بات والثوابت الثقافيةباشر بتفكيك كل   المرك    راه حراك نسوي ،أخيراا  ياسا

 -تكوين ثقافي ،) وهي، وفق ما يرو ن "األمومة"، ل يبدو أ ن أخرى مجتمعات ما جرى في 

   . ستنجو من ذلك التفكيك اجتماعي(  أنها

ا الر....  الجديدة نماط األ حاجة لدراسةاألمومة. هناك  كو ن إلى الشائع إلدراك معانيلم يعد كافيا

عةالشكال واأل  ،لدى األمهات راهنا "عيشهاـ"عبر استقصاء متعدد األوجه ل "ألمومة"اـل متنو 

رات عبر رصد و أو  ،فيها والراغبين الراغباتسواء لدى والرجال،  لدى النساء ذلك العيشتصو 

 رافضيها. لدى 

 

 

 

 

  


