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کتــاب «شــدن» ،داســتان زندگــی میشــل اوبامــا بــه قلــم خــود اوســت .میشــل در ســال  ۱۹۶۴در خانــوادهای از طبقــه کارگــر
در شــیکاگو بــه دنیــا آمــد .آنچــه در ایــن کتــاب میخوانیــد رونــد زندگــی اوســت :از اینکــه چگونــه کودکـیاش را گذرانــده
(بخــش اول) ،مراحــل تحصیلـیاش را پشــت ســر گذاشــته و بــا بــاراک اوبامــا آشــنا شــده (بخــش دوم) و چگونــه در نهایــت
بانــوی اول (بخــش ســوم) شــده اســت.
میشــل در مقدمــه کتــاب اشــار ه کــرده کــه هدفــش از انتخــاب ایــن عنــوان ایــن اســت کــه نشــان دهــد همــه مــا در
مســیر زندگــی ،در حــال رشــد و تکامــل هســتیم و ایــن مســیر در یــک نقطــه پایــان نمیپذیــرد و همــواره ادامــه دارد و
بیانتهاســت .مــا فقــط یکبــار دکتــر ،معلــم ،مهنــدس ،کارمنــد یــا صاحــب هــر عنــوان شــغلی دیگــر نمیشــویم ،بلکــه در
تمــام دوران زندگــی خــود در مســیر رو بــه جلویــی در حــال حرکــت هســتیم و بارهــا و بارهــا بــه نقشهــای مختلــف در
میآییــم .میشــل در بخشــی از کتــاب میگویــد:
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هنــوز چیزهــای زیــادی هســت کــه دربــاره کشــورم ،دربــاره زندگــی ،دربــاره اینکــه
آینــده برایــم چــه در بــر خواهــد داشــت ،نمیدانــم .امــا خــود را خــوب میشناســم.

وقتــی ایــن اثــر را بخوانیــد میفهمیــد کــه زنــان در تمــام نقــاط دنیــا اشــتراکات زیــادی دارنــد .دغدغههــا ،امیدهــا،
ترسهــا و آرزوهایــی مشــترک .چــه زنــی در دورافتادهتریــن نقطــه دنیــا باشــند و چــه میشــل اوبامــا؛ آنهــا میتواننــد در
هــر شــرایطی داســتان زندگــی خــود را بــا افتخــار فریــاد بزننــد:
مــن زنــی سیاهپوســت و قــوی بــودم و ایــن بــرای بعضــی از مــردم کوتــه فکــر در یــک
کلمــه خالصــه میشــد« :عصبانــی» .ایــن هــم یکــی از همــان کلیشـههای مخــرب جامعــه
بــود؛ کلیش ـهای کــه همیشــه بــا هــدف کنــار زدن زنــان بــه گوشــه اتــاق بــه کار بــرده
میشــود .مثــل پیامــی کــه میخواهــد بهطــور غیرمســتقیم مــردم را ترغیــب کنــد کــه
حــرف زنــان را جــدی نگیرنــد.

میشــل «شــدن» را «تجربـهای عمیقــا شــخصی» توصیــف کــرده و گفتــه اســت دلــش میخواهــد ایــن کتــاب پیشدرآمــد
مناســبی بــرای کســانی باشــد کــه میخواهنــد بــه کســی تبدیــل شــوند کــه دوســت دارنــد باشــند« :شــدن» دربــاره ریشـههای
مــن اســت؛ مــن بــه عنــوان دختــری از خطــه جنــوب ،کــه توانســتم صدایــم را پیــدا کنــم ،قدرتمنــد شــوم و بــه دیگــران
قــدرت دهــم تــا ریشههایشــان را بیابنــد ،صدایشــان را پیــدا کننــد و بــه چیــزی تبدیــل شــوند کــه فکــر میکننــد لیاقتــش
را دارنــد.

