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مادر بودن خودش يک شغل تمام وقت است. نه فقط از صبح تا شب بلکه 
خيلي وقت ها شبانه روز بايد در خدمت خانواده بود و بي ترديد مي توان 
گفت اين تنها شغلي است که هيچ گاه تعطيلي بردار نيست. با وجود اين 
اما کم نيستند مادراني که در کنار وظايف شبانه روزي مادري و در عين 
پرداختن به اين شغل بدون تعطيلي و مزد اشتغال خارج از خانه را هم 
تجربه مي کنند و فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي دارند. اين فعاليت ها 
در کنار نقش آفريني به عنوان يک مادر استرس هاي فراواني را به زنان 
شاغل تحميل مي کند که مطابق با پژوهش هاي انجام شده اين استرس ها 

با افزايش تعداد فرزندان ارتباط مستقيم دارد. به گونه اي که نتايج يک 
تحقيق نشان مي دهد مادران شاغل با دو فرزند ۴۰ درصد بيشتر استرس 
 British Sociological مزمن را تجرب��ه مي کنند. اين تحقي��ق در

Association journal Sociology منتشر شده است. 
  کاهشاسترسمادرانباکارنيمهوقت

هنگامي که يک فرد استرس را براي يک دوره زماني طوالني تجربه کرده 
باشد، چنين وضعيتي مي تواند به عنوان »استرس مزمن« يا »استرس 

بلندمدت« تعريف شود. 
بر اساس تعريف مؤسسه امريکايي استرس، نشانه هاي استرس مزمن 
شامل مواردي همچون زودرنجي، خشم و عصبانيت، افسردگي، سردرد 
و حالت تهوع مي شود. مادراني که دو فرزند دارند و در عين حال شاغل 
هم هستند ميزان اس��ترس باالتري نس��بت به بقيه دارند. اين نتيجه 
منتشر شده جديدترين تحقيق درباره مادران ش��اغل است. تيمي از 
محققان دانشگاه منچستر و دانشگاه اس��س داده هاي مربوط به بيش 
از ۶ هزار نفر را تجزيه و تحليل کرده اند. اين تحقيق که البته در سطح 
کش��ور انگليس انجام ش��ده اطالعات متنوعي از خانوارها جمع آوري 
کرده که شامل زندگي کاري ساکنان خانه، سطح هورمون آنها، فشار 
خون و تجربياتشان درباره استرس مي شود. در همين راستا محققان 
۱۱ نشانگر زيستي مرتبط با استرس مزمن را در بين شرکت کنندگان 
اين پروژه تحقيقي تش��خيص داده اند. بر اساس يافته هاي آنها، ميزان 
کلي نش��انگرهاي زيستي مرتبط با اس��ترس مزمن در بين مادرهايي 
که دو فرزند دارند و البته به صورت تمام وقت شاغل هستند ۴۰ درصد 
بيشتر از خانم هايي است که فرزندي ندارند اما در عين حال شغل آنها 

هم تمام وقت است. 
در همين راستا ميزان کلي نشانگرهاي زيستي مرتبط با استرس مزمن 
بين مادرهايي که يک فرزند دارند و البته کار تمام وقت انجام مي دهند، 
۱۸ درصد بيشتر است. همين تحقيق مي گويد ميزان استرس مادراني 

که دو فرزند دارند و ساعت هاي کمتري کار مي کنند ۳۷ درصد کمتر از 
مادراني است که ساعات کارشان غير قابل تغيير و انعطاف است. 

همچنين ميزان استرس مزمن در بين پدران شاغلي که ساعات کمتري 
کار مي کنند هم کمتر مي شود. 

محققان حين انجام اين مطالعه داده هاي خام را تغيير دادند تا از تأثير 
ديگر فاکتورهاي س��بک زندگي اين افراد بر نتيجه يافته ها جلوگيري 
کنند. اين فاکتورها ش��امل مواردي همچون سن خانم ها، درآمد آنها، 

قوميت يا تحصيالتشان مي شود. 
محققان مي گويند مشاجره هاي خانوادگي_کاري با باال رفتن ميزان 
فشار رواني، سطح باالتر اس��ترس و ميزان کمتر تندرس��تي افراد در 

ارتباط است. 
والدين فرزندان ج��وان به خص��وص در معرض خطر مش��اجره هاي 
خانوادگي_کاري قرار دارند؛ ش��رايط کاري که در برابر خواسته هاي 
خانوادگي انعطافي ندارد، شرايطي که مثاًل شامل ساعات  کاري طوالني 

مي شود مي تواند بر واکنش هاي استرسي فرد تأثير بگذارد. 
تکرار رويدادهاي استرس زا که از ترکيب عوامل استرس زاي محيطي 
و اجتماعي و همچنين وقايع روزمره زندگي بيرون مي آيد در نتيجه به 
استرس مزمن ختم مي شود؛ استرس مزمني که البته بر سالمت افراد 

تأثير مي گذارد. 
  حمايتازمادرانشاغلبرايدستيابيبهرشدجمعيت

محققان مي گويند ساعات کاري قابل انعطاف مي تواند براي اطمينان از 
تحقق تعادل بين کار و زندگي فوايد قابل توجهي داشته باشد. 

در برخي کش��ورها به خصوص کش��ورهايي که سياست هاي افزايش 
جمعيت را دنبال مي کنند براي کاهش تنش مادران ش��اغل تدابيري 
انديشيده شده است. در انگلس��تان براي خانواده  داراي فرزند حقوق 
هفتگي در نظر گرفته شده است. سياس��ت هاي اين کشور، اختصاص 
52 هفته مرخصي زايمان براي زنان اس��ت ک��ه ۳9 هفته آن با حقوق 

اس��ت و ۶ هفته اول مرخصي ب��ا 9۰ درصد حقوق اس��ت و مابقي آن، 
حداقل دستمزد. 

در کش��ور نروژ نيز پس از تولد هر کودک، پدر و مادر دو هفته مرخصي 
با حقوق دارند. پس از اين مدت، آنها مي توانند بين۴۶ هفته مرخصي با 
حقوق کامل يا 5۶ هفته مرخصي با ۸۰ درص��د پرداختي که بايد ميان 
والدين تقس��يم  ش��ود، يکي را انتخاب کنند. در ضمن دولت به يکي از 
والديني که تصميم دارند تا دو سالگي کودکشان در خانه بمانند، کمک 
هزينه ويژه اي پرداخت مي کند. به همه اينها مراقبت هاي رايگان از کودک، 

دارو و درمان رايگان و حق اوالد در فيش حقوقي نيز اضافه مي شود. 
مادران فرانسوي در صورت بچه دار شدن ۱۶ هفته مرخصي با حقوق و 
مزاياي کامل دارند که از شش هفته پيش از تولد کودکشان آغاز مي شود. 
پس از اين دوره والدين مي توانند به مرخصي س��ه ساله و بدون حقوق 
بروند و بعد از آن بدون هيچ محدوديتي به ش��غل قبلي شان بازگردند. 
در فرانسه خانواده ها در صورت داشتن فرزند سوم مبلغ ۱۰۰۰ يورو به 
شکل بالعوض دريافت مي کنند. همچنين دولت تضمين مي کند که 
مخارج تحصيل فرزندان خانواده ها از پيش دبستاني تا دانشگاه را تأمين 
کند. اگر خانواده ها به دليل تولد فرزندشان خدمتکار استخدام کنند، 
دولت بخش��ي از اين هزينه را مي پردازد. از ديگر سياست هاي افزايش 
جمعيت در کشور فرانسه مي توان به اختصاص سبد کاال به خانواده ها 
اش��اره کرد. دولت فرانس��ه، براي زناني که تازه مادر شده اند، امکاناتي 
نظير ويزيت مجاني دکتر يا برخورداري از خدمات پرس��تاري در خانه 

را فراهم مي کند. 
در برابر اينها اما سياست هاي جمعيت ابالغي از سوي مقام معظم رهبري 
و مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي در حمايت از فرزندآوري تا کنون 
اجرايي نشده است. زنان شاغل خيلي وقت ها ناگزيرند ميان شغل و مادر 
ش��دن يکي را انتخاب کنند و در صورتي که بخواهند به کارشان ادامه 

دهند بايد استرس هاي فراواني را تجربه کنند. 

طبقماده11۳۳زوجميتواندهرزمانکهارادهکردبامراجعه
بهدادگاههمس�رخودراطالقدهدودراي�نخصوصاختيار
مطلقدارداماحاالمعاونتزنانوخان�وادهرئيسجمهوروارد
ميدانشدهواصالحيهايبراينبندقانونيتدارکديدهاست.
آنطورکهش�هنازس�جادي،دس�تيارويژهحقوقش�هروندي
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اين نخستين باري نيس��ت که بخش هاي مرتبط با طالق در قانون 
مدني در معرض اصالح قرار مي گيرد. پي��ش از انقالب اين تبصره 

قانوني چند باري مورد اصالح قرار گرفته بود. 
اصالحاتيکبندجنجاليقانونمدني 

قانونگذار در ماده ۸ قانون حمايت از خانواده مصوب ۱۳۴۶/۳/25 
اجراي صيغه طالق را موکول به رسيدگي در دادگاه و صدور گواهي 
عدم امکان س��ازش کرد و در ماده ۱۱ مواردي را که زن يا شوهر بر 
حس��ب مورد مي توانند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امکان 
س��ازش کنند، به ش��رح زير برش��مرد: محکوميت زن يا شوهر به 
مجازات پنج س��ال حبس يا بيش��تر، ابتال به هر گونه اعتياد مضر، 
ازدواج مجدد زوج ب��دون رضايت زوجه، ت��رک زندگي خانوادگي 
توسط هر يک از زوجين و محکوميت هر يک از زوجين در اثر ارتکاب 

جرمي که مغاير حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد. 
در سال ۱۳5۳ هم قانون حمايت از خانواده در تاريخ ۱۳5۳/۱۱/۱5 
تصويب ش��د. به موجب ماده ۸ اين قانون در ۱۴ مورد زن يا شوهر 
حسب مورد مي توانستند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امکان 
سازش کنند و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امکان 
سازش صادر مي کرد. از جمله اين موارد توافق زوجين،  عدم تمکين 
زن از شوهر، جنون،  سوء رفتار زوجين يا ابتالي يکي از زوجين به 

بيماري صعب العالج بود. 

ادامهاصالحات
پس از انقالب قانون حمايت از خانواده ملغي شد. تبصره 2 اليحه 
قانوني دادگاه مدني خاص مصوب سال ۱۳5۸ موارد طالق را همان 
مي دانس��ت که در قانون مدني و احکام ش��رع مقرر گرديده ولي 
در مواردي که شوهر به اس��تناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدني تقاضاي 
طالق مي کرد دادگاه بدواً موض��وع را به داوري ارجاع مي کرد و در 
صورتي که بين زوجين س��ازش حاصل نمي ش��د اجازه طالق به 
زوج مي داد. در مواردي که بين زوجين توافق شده بود مراجعه به 

دادگاه الزم نبود. 
مقررات مربوط به طالق در ۱۳۷۱/۸/2۸ اصالح شد. به موجب ماده 
واحده زوجين که قصد جدايي و طالق داش��تند بايستي به دادگاه 
مدني خاص مراجعه و اقامه دعوي کنند. اگر اختالف از طرف دادگاه 

و حکمين حل نمي شد دادگاه مبادرت به صدور گواهي عدم امکان 
سازش مي کرد، لذا مرد متقاضي طالق بايس��تي دعوي خود را در 
محاکم صالح مطرح مي کرد اما با توجه به آمرانه بودن ماده ۱۱۳۳ 
قضات ديگر وارد ماهيت دعوي نمي شدند و دليل و مدرکي از زوج 
جهت طالق درخواس��ت نمي کردند بلکه به طور شکلي به موضوع 
رسيدگي کرده و پس از طي مراحل شکلي و وصول نظر داور حکم به 
گواهي عدم امکان سازش جهت اجراي صيغه طالق صادر مي کردند. 
با توجه به مش��کالت عديده اي که اين قانون آمرانه به وجود آورده 
بود و دس��ت مردان را براي ط��الق بازمي گذاش��ت، قانونگذار در 
۱۳۸۱/۸/۱9مبادرت به اصالح قانون کرد. ل��ذا ماده ۱۱۳۳ قانون 
مدني بدين شکل اصالح شد: »مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر 
در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طالق همسرش را بنمايد.« 

به موجب تبصره ماده فوق ، زن نيز مي تواند با وجود ش��رايط مقرر 
در مواد )۱۱۱9(، )۱۱29( و )۱۱۳۰( اين قانون، از دادگاه تقاضاي 
طالق کند، در حالي که اثبات داليل طالق براي زنان دشوار است. 

تصميمنهاييباقاضي
دستيار ويژه حقوق شهروندي معاونت رئيس جمهور در امور زنان 
و خانواده مي گويد: »مطابق مقررات فعلي ماده ۱۱۳۳ قانون مدني 
و مواد 2۶ و 29 قانون حمايت خانواده، با درخواس��ت طالق زوجه 
از سوي زوج و اصرار بر درخواس��ت خود موضوع از سوي دادگاه به 
داوري جهت ايجاد صلح و سازش ارجاع شده و دادگاه با لحاظ حقوق 
مالي زوجه اعم از مهريه و نفقه ايام عده و تعيين تکليف اجرت المثل 
يا نحله و جهيزيه مورد ادعاي زوجه و تعيين تکليف حضانت فرزندان 
)زير سن بلوغ( بنا به درخواس��ت زوج، ولو با مخالفت زوجه و بدون 
اينکه زوج دليلي براي درخواس��ت طالق ارائه و اثبات کند، گواهي 

عدم امکان سازش صادر مي نمايد.«
به گفته وي، با اين ش��رايط طالق در صورت��ي در دفتر طالق ثبت 
مي ش��ود که زوج نس��بت به پرداخت حقوق مالي مذکور زوجه به 
صورت نقدي يا اقساط در صورت حکم اعس��ار اقدام نمايد. در اين 
نوع دعوي طالق، دادگاه نقشي در تصميم گيري امر طالق ندارد و 
صرفاً با درخواست زوج و طي تشريفات رسيدگي و داوري، بايد وفق 

ماده ۱۱۳۳ قانون مدني حکم به طالق صادر نمايد. 
سجادي با اشاره به اصالحيه ماده ۱۱۳۳مي افزايد: »در اين اصالحيه 
۱۰ شرط پيش بيني شده تا قاضي با استناد به آنها بتواند در خصوص 
صدور حکم طالق تصميم گيرنده نهايي باشد. اينکه زوجه و قاضي 
دادگاه نقشي در امر طالق نداشته و خواسته زوج به معناي حرف اول 
و آخر باشد، محل اشکال است و صاحب اختيار شدن دادگاه امنيت و 

آرامش بيشتري بر محيط خانواده حاکم شود.«
سجادي با اش��اره به تهيه س��ند و راهکار فقهي براي اين اصالحيه 
از سوي شوراي مش��ورتي فقهي حقوقي معاونت رئيس جمهور در 
امور زنان و خانواده خاطرنش��ان مي کند: »م��ا معتقديم با ظرفيت 
فقه مي توان احکام فقهي را متناسب با جامعه و مصلحت مسلمين 

تغيير داد.«

 برجسته سازي رسانه اي ماجراي » رها« 
و فراموشي ريشه ها!

ماجراي »رها«  دختر ۱۱ س��اله اي که در برابر مبلغ ۱5 ميليون تومان به 
همسري مردي 5۰ ساله درآمده بود به يکي از برجسته ترين اخبار هفته 
گذشته تبديل ش��د. روايتي از دختربچه اي که به عقد مردي در جايگاه 
پدر يا حتي پدربزرگ خود درآمده بود اما اين بار ش��انس با » رها« بود و 
بهزيستي وارد ماجرا شد و توانست »رها«  را از دست شوهري که ۴۰ سال از 
او بزرگ تر بود تحت پوشش خود دربياورد. ماجراي ازدواج » رها« هر چند 
موردي استثنايي است اما دستمايه خوبي براي اثبات خأل قانوني در اجبار 
به ازدواج به دست رسانه ها و طراحان طرح افزايش حداقل سن ازدواج داد. 
اين بار افراد و رسانه ها با برجسته س��ازي اين ماجرا تالش کردند تا اثبات 
کنند طرح افزايش حداقل سن ازدواج براي رهايي دختراني که به اندازه 
رها خوش شانس نيستند امري الزم و ضروري است اما کمتر کسي مي داند 
ريشه هايي که موجب مي شود تا » رها«  و دختراني همچون او که در بند 
ازدواج هاي اجباري در سنيني اينچنين پايين و گاه با مرداني چندين برابر 
سن خود هستند، چيست. آمار و ارقام رسمي سازمان ثبت احوال نشان 
مي دهد اينگونه ازدواج ها در کشور ما عموميت ندارد و کمتر پيش مي آيد 
خانواده اي حاضر شود دختر کم سن و سال خود را به مردي با چندين برابر 
سن خود شوهر دهد و اغلب ازدواج هاي دختران در سنين پايين با پسراني 
متناسب با خودشان اس��ت. اما اگر طراحان طرح افزايش سن ازدواج به 
راستي به دنبال کاس��تن از آمار ازدواج هاي زير ۱۳ سال هستند بايد به 

دنبال ديدن ريشه هاي چنين ازدواج هايي باشند. 
رها در عمل عروس مرد 5۰ ساله نبود و خانواده او هم مي دانستند قرار نيست 
دخترشان را به خانه بخت بفرستند. رها براي رهايي از فقر مادي و فرهنگي 
که خانواده اش را درگير کرده بود به خانه مردي جاي پدرش فرس��تاده شد 
و ۱5 ميليون توماني که پدر رها در ازاي اين ازدواج گرفت شايد مي توانست 
زندگي بقيه اعضاي خانواده را زي��ر و رو کند. طراح��ان طرح هاي افزايش 
حداقل سن ازدواج اگر به ميان دختراني از جنس »رها« بروند درمي يابند او 
و دختراني شبيه او عروسک ندارند و شبيه دختران ۱۱ ساله اي نيستند که 
ما مي شناسيم. آنها از همان زماني که خود را شناخته اند با رنج و سختي و کار 
و تالش خو گرفته اند و حجله عروسي شان هم شبيه ديگر نوعروسان نيست. 
حاال رها به بهزيستي سپرده شد اما بهزيستي هم در بهترين حالت ممکن فقط 
هفت سال رها را مهمان خود مي کند و بعد از ۱۸ سالگي رها هم مانند ساير 
دختران بي سرپرست يا بدسرپرست بايد از بهزيستي هم خداحافظي کند. باز 
رها خانواده اي دارد که احتماالً دوباره او را بپذيرند اما بسياري از اين دختران 
بي هيچ پشتوانه اي  رها  مي شوند. اصلي ترين مرثيه زندگي رها  »فقر مالي«  و 
سپس »فقر فرهنگي«  است که در سايه يکديگر شکل مي گيرند. شايد بتوان 
با حذف تبصره اي که ازدواج کودکان زير ۱۳ سال قانوني مي کند بخشي از 
مشکالت حقوقي ماجرا را حل کرد اما نکته اصلي اينجاست  پدري که دخترش 
را در برابر ۱5 ميليون تومان به ازدواج مردي ميانس��ال در مي آورد و مردي 
ميانسال که با وجود داشتن هفت فرزند و بي توجه به سن و سالش براي ازدواج 
با دختري به سن و سال فرزند يا نوه اش اقدام مي کند چندان پايبند به قانون 
نيستند و براي رسمي کردن و ثبت چنين ازدواجي اقدام نمي کنند که حاال 
با تغيير قانون دردي از رها و امثال رها درمان شود. در اين زمينه با دو مشکل 
فرهنگي و حقوقي مواجه هستيم که بايد همزمان به هردو توجه کنيم؛ چراکه 
اگر نسبت به مشکل فرهنگي بي توجه باشيم و صرفاً مشکل قانوني را حل کنيم 

ممکن است اين نوع ازدواج رواج يابد و به صورت پنهان تر انجام شود. 

 نمودي از رويش هاي انقالب
 در  »شبي که ماه کامل شد«

 » شبي که ماه کامل شد« تنها حکايت تکامل يک کارگردان زن در عرصه 
سينماي حرفه اي نيس��ت بلکه حکايت بلوغ شخصيت » زن« در عرصه 
فرهنگ و هنر در دوره بلوغ و بالندگي انقالبي است که به زنان ميدان داد 
تا در رفيع ترين قله هاي پيشرفت حقيقي بدرخشند. رکوردداري فيلم 
يک کارگردان زن در جشنواره فيلم فجر تنها از بعد فرهنگ و سينما قابل 
تحليل نيست بلکه ابعاد اجتماعي اين ماجرا بسيار فراتر از سيمرغ هايي 

است که بر دوش آبيار و عوامل فيلم » شبي که ماه کامل شد« نشست. 
نرگس آبيار  تنها يکي از رويش هاي انقالب است؛ زني که نشان داد زن 
مسلمان ايراني در عرصه فرهنگ و هنر و سينما چگونه مي تواند بدرخشد 
و تحول آفرين باشد.» شيار ۱۴۳ «  آبيار باب تازه اي را در عرصه سينماي 
دفاع مقدس باز کرد و » شبي که ماه کامل شد«  نمادي از آغاز راهي تازه و 

درخشان براي زنان ايراني و انقالبي در عرصه هاي گوناگون است. 
ارزش سيمرغ هاي نشسته بر دوش عوامل فيلم » شبي که ماه کامل شد«  
را زماني مي توان بهتر درک کرد که  »زن«  در سينماي  بعد از انقالب و به 
خصوص  »زن«  در سينماي دوران بلوغ و بالندگي و دهه چهارم انقالب را 
با » زن«  در سينماي قبل از انقالب مقايسه کنيم تا بهتر دريابيم الگوي 
» زن نه ش��رقي نه غربي «  که رهبر انقالب بر آن تأکيد دارند چگونه در 
عرصه هاي گوناگون قابل تحقق است. » زن«  در سينماي انقالبي و آنچه 
آبيار در فيلم »ش��يار ۱۴۳« کوشيد آن را محقق س��ازد نه ابزاري است 
براي بهتر ديده ش��دن فيلم همچنان که هنوز هم مي ت��وان ردپايي از 
چنين نگاهي به زن را در برخي آثار سخيف سينمايي ديد و نه با نگاهي 
فمينيستي مي کوشد تا شعار نخ نماي » برابري جنسيتي« سر دهد. زن 
در سينماي آبيار به عنوان يکي از رويش هاي انقالب در جايگاه فطري و 
اصلي خودش نقش آفريني مي کند. درست همان نقش آفريني هايي که 
براي تمام ما اعم از زن و مرد ملموس است و طي زندگي خودمان هم اين 

نقش ها را بازي کرده و هم از نزديک در معرض آنها قرار گرفته ايم. 
» زن«  در سينماي آبيار در غالب نقش هاي فمينيستي نمي گنجد. تمرکز 
وي روي نمايش » مادري« زناني است که اين بار با زاويه دوربين زواياي 
کمتر مورد توجه قرار گرفته اين » مادري«  به نمايش گذاشته مي شود تا 
به مخاطب تأکيد کند  که » زن«  تنها وقتي بهتر ديده مي شود که در نقش 
خودش بازي کند؛ مادر باشد،  خواهر باشد يا همسر و درخشش  زنان در 
همين نقش هاس��ت که خودنمايي مي کند و اين ويژگي مهم آبيار را از 
ساير کارگردانان زن کشورمان مستثني مي سازد. به گونه اي که اگر ساير 
کارگردانان زن سينماي ايران در مضمون به دنبال نشان دادن توانايي و 
حقانيت زنان هستند، آبيار با پروژه هايي که انتخاب مي کند و کارگرداني 
صحنه هاي سنگين و دشوار و پرزحمت به دنبال اثبات اين حقانيت است 
و در فيلم » شبي که ماه کامل شد« آبيار نشان داد شجاعت و جسارتش 
را دارد که به سراغ سوژه هايي برود که تنها برخي از مردان سينماي ايران 
به سراغ آن رفته اند. آبيار بي ش��ک يکي از رويش هاي سينماي انقالب 
است؛ کارگردان زني که دغدغه اش » زنان«  هستند اما جنس دغدغه هايش 
با جنس دغدغه هاي س��ينماگراني همچون »رخش��ان بني اعتماد«  و 
»تهمينه ميالني«  متفاوت است؛ انگار جنس دغدغه هاي او به دغدغه هاي 

عمومي جامعه و به خصوص جامعه زنان نزديک تر به نظر مي رسد.
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