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نکته

دستکاری کردن تاریخ تولد،
بیشترین ضربه را به نوزاد وارد
میکند؛ چراکه بیشترین رشد
و تکامل مغزی در سه ماهه آخر
بارداری صورت میگیرد .این
در حالیست که زایمان به روش
سزارین معموالً یک هفته زودتر
از موعد طبیعی آن است و نوزاد
از یک هفته طالیی رشد مغزی
و تکامل ریه محروم میشود
و گاهی در معرض عفونت و
نارسایی ریه قرار میگیرد

دریافت دستمزد نجومی
برای به مرگ کشاندن نوزادان
در 99/9/9

نگاه ساده به چالشهایی همچون باال گرفتن تب
تاریخ تولدهای الکچری در جامعه میتواند ما را
از رسیدن به راهحلهای اساسی برای حل چنین
معضالت�ی ب�از دارد .برخی مس�ائل و معضالت
فرهنگی،اجتماعی ریشههای عمیقی دارند که
باید به این ریش�هها توجه کنیم تا بتوانیم نگاه
واقعبینانهای به این معضالت داش�ته باش�یم.

پرونده «جوان» درباره مادرانی که میخواهند تاریخ تولد نوزادشان الکچری باشد

مرگ انسانيتواخالقوالديندرتاريختولد99/9/9
بسیاری از نوزادان نارسی که با سزارین در تاریخهای خاص و الکچری متولد میشوند در معرض بیماری و حتی مرگ قرار میگیرند

دلش میخواست همه چیزش با دیگران فرق کند و خاص باشد؛ ازدواج خاص و مراسمی الکچری،
خانه الکچری ،ماشین الکچری و حاال که نوبت فرزنددار شدن بود باز هم خاص بودن و الکچری
بودن برایش از هر چیزی مهمتر بود .به همین خاطر هم از ابتدای بارداریاش در کنار تالش برای
بونقص  ،دنبال آتلیههای حرفهای برای ثبت عکسهای بارداری و
داشتن سیسمونی بیعی 
ژست های ویژه و خاص عکس بارداری بود .از همه مهمتر اما تاریخ زایمانش بود .طبق پرونده

ماج��رای زایمانهای تقویمی یا زایم��ان در تاریخهای
خاص ،حدود  11س��ال پیش و ب��ا والدت امام رضا (ع)
در تاریخ  88/8/8م��ورد توجه قرار گرف��ت .اما کمکم
تاریخهای خاص هم به حواش��ی زایمانهای الکچری
اضافه شد .حاال کم نیستند زوجهایی که عالوه بر آلبوم
جنینی ،عکسهای آتلیهای بارداری و اتاق خاص زایمان
و فیلمبرداری و هزار حاشیه نمایش ثروت و خاص بودن،
برای اوج این متفاوت و الکچری بودن به هر دری میزنند
تا فرزندشان در تاریخی خاص متولد شود.
هزینههای نجومی برای به دنیا آوردن نوزادان
نارس و ناقص!
بچههایی که با دخالتهایی همچون سزارین یا استفاده
از داروهایی ب��رای جلو انداختن زایم��ان در تاریخهای
رندی همچ��ون  99/9/9متولد میش��وند با بچههایی
که در تاریخ طبیعی و طب��ق روال فیزیولوژیکی به دنیا
میآیند یک تفاوت جدی دارند و آن اگر و اماهایی است
که در برابر س�لامت این نوزادان وجود دارد .تعداد قابل
توجهی از نوزادان با تاریخ تولدهای الکچری هم اکنون
یکروزگیش��ان را در بیمارس��تان ،در دستگاه و حتی
در بخش مراقبتهای ویژه مخصوص نوزادان بس��تری
هستند و حتی برخی از این نوزادان شاید زنده نمانند.
به گفته پزش��کان متخصص ،وقتی زایم��ان در زمان
فیزیولوژیک خود شروع میشود جنین تکامل پیدا کرده
اس��ت و بر اثر درد مادهای در خون مادر ترشح و موجب
تکامل ریه جنین میشود.
انقباضات شکمی مادر در زمان زایمان فیزیولوژیک به
تخلیه آب ری��ه جنین کمک میکند و نوزاد با ش��رایط
بهتری متولد میشود .وقتی اجازه داده نشود که پروسه
فیزیولوژیک زایمان اتفاق بیفتد ،اختالالت تنفسی پس

پزشکیاش نباید زودتر از  20آذر ماه زایمان میکرد اما دلش میخواست تاریخ تولد فرزندش
درست شبیه س�ایر چیزهای زندگیاش رند ،خاص و الکچری باش�د! و چه تاریخی خاصتر و
الکچری از  99/9/9آن هم ساعت  9و  9دقیقه و  9ثانیه! همه چیز هماهنگ شده بود تا در این
روز ،این ساعت و این ثانیه فرزندش را با سزارین به دنیا بیاورد .هم پولش را داشت و هم با پزشک
و زایشگاه هماهنگ کرده بود تا خاص بودنش کامل شود .در این میان تنها چیزی که آماده نبود،

از تولد در نوزاد به وجود میآید و نیاز است که نوزاد را به
دلیل نارس بودن در دستگاه قرار داد.
با وجود این همچنان مادره��ا از روی ناآگاهی به دنبال
چنین زایمانهایی هستند و از س��وی دیگر پزشکان و
بیمارستانهایی هس��تند که حاضرند با دریافت مبالغ
بیش��تر چنین جنایتی را مرتکب ش��وند .همچنان که
طبق گزارشات منتشر ش��ده ،برخی پزشکان و برخی
زایشگاهها و مراکز درمانی در ازای الکچریترین تاریخ با
رعایت ساعت ،دقیقه و ثانیه تا  130میلیون تومان پول
طلب کرده بودند.
افزایش  2برابری زایمان در تاریخهای رند
تجملگرایی و نمایش ثروت آفتی است که سالهاست به
جان زندگی مردم کشورمان افتاده و شکافهای طبقاتی
موجود را بیش از پیش تعمیق کرده است .این الکچری
بازیها اما به عرصه سالمت هم وارد شده و گاهی اوقات با
مخاطراتی برای افراد همراه است .حکایت تاریخ تولدهای
رند والکچری یک��ی از مصادیق ای��ن تجملگراییهای
غیرمنطقی و غیرعقالنی اس��ت که چند سالی است به
جان جامعه افتاده و طی سالهای اخیر چالشبرانگیزتر
از پیش شده است.
طبق آمارهای رس��می ،از س��ال  ۸۸به بعد میزان تولد
نوزادان در روزهای خاص ،بی��ش از میانگین روزانه در
طول سال بوده است .س��یفاهلل ابوترابی ،معاون اسبق
امور اسناد هویتی سازمان ثبت اسناد در این باره گفته
بود۴« :هزار و  ۱۹۵تولد در تاریخ  8۸/۸/۸به ثبت رسیده
است و در روزهای  9۵/۵/۵و 9۶/۶/۶به ترتیب  ۶هزار و
 ۱۳و  ۵هزار و  ۶۸۰نوزاد در سراسر کشور متولد شدهاند،
این در حالیس��ت که نرخ تولد روزانه در طول یک دهه
اخیر حدود  ۳هزار و  ۸۰۰بوده است».

مانور تجملگرایی و الکچری بودن بر سلامت
مادر و فرزند
ج حریرچی ،مع��اون کل وزارت
س��ال گذش��ته هم ایر 
بهداشت درباره زایمانهای الکچری گفته بود« :متأسفانه
در تاریخه��ای خاص و بعضی روزهای مناس��بتی ،آمار
سزارین در کشور بنا به درخواس��ت بعضی خانوادهها و
اجابت بعض��ی متخصصان در بعضی بیمارس��تانهای
خصوصی به طرز قابل توجهی از چند  10درصد حتی تا
چند برابر باال میرود».
به گفته وی ،دس��تکاری کردن تاریخ تولد ،بیش��ترین
ضربه را به نوزاد وارد میکند؛ چراکه بیش��ترین رشد و
تکامل مغزی در سه ماهه آخر بارداری صورت میگیرد.
این در حالیست که زایمان به روش سزارین معموالً یک
هفته زودتر از موعد طبیعی آن است و نوزاد از یک هفته
طالیی رشد مغزی و تکامل ریه محروم میشود و گاهی
در معرض عفونت و نارسایی ریه قرار میگیرد.
حریرچی با تأکید بر اینکه تعداد س��زارینها در برخی
بیمارستانهای خصوصی ،بهطور قابل توجهی ،باالتر از
سایر بیمارستانهای خصوصی است ،افزود « :بهطور
مثال در یک بیمارستان در شهرستان ،در روز 9۶/۵/6
تعداد سزارینها ۱۰مورد بوده است ،اما یک ماه بعد و در
تاریخ  96/۶/۶تعداد سزارینها ۱۰۴ ،مورد بوده یا در یک
بیمارستان خصوصی در تهران ،در تاریخ  ،96/۵/۶تعداد
س��زارینها  ۱۱مورد بوده و یک ماه بعد  96/۶/۶تعداد
سزارینها به  ۲۳۱مورد رسیده است».
علیرضا رئیس��ی معاون بهداش��ت وزارت بهداشت هم
گفته بود«:دستکاری در تاریخ زایمانها ،میزان بستری
نوزاد در  NICUو حتی مرگ نوزادان را افزایش میدهد
و باید خانوادهها را از این کار منع کنیم ».امسال و با وجود

تکامل رشد فرزندش بود .همین مسئله هم موجب شد تا با وجود ثبت تاریخ تولد فرزندش در
 ، 99/9/9نوزادش به دلیل نارس بودن و مشکالت تنفسی و به خاطر عدم تکامل ریه و دستگاه
تنفسی ،بالفاصله بعد از به دنیا آمدن در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان بستری
ش�ود .حاال سلامت و حتی زنده ماندن نوزاد الکچریاش در هالهای از ابهام است و 99/9/9
به تلخترین تاریخ زندگیاش و کابوس�ی تبدیل ش�ده که نمیداند آیا تمام خواهد شد یا نه!

اپیدمی بیماری کرونا ،زایمانهای الکچری برای داشتن
تاریخ تولدهای رند در شناسنامه نوزادان ،برای سالمت
مادران و نوزادانشان چالشبرانگیزتر از قبل هم شده است.
بر این اساس در شرایطی که بسیاری از بیمارستانهای
کشور درگیر بیماران کرونایی هستند ،نگرانی سزارینها
برای الکچری ش��دن تاریخ تولد نوزاد و درگیری مادر و
نوزاد وی با کرونا ،به یک نگرانی جدی تبدیل شد.
ماجرای آلبومهای جنینی یک شکل!
حکایت رفتارهای تجمالتی اینچنینی در حوزه زایمان
و فرزنددار ش��دن تنها حکایت تاریخ تولدهای الکچری
نیست .چند سال پیش درست کردن آلبوم جنینی به مد
روز خانوادههای نوکیسه و تازه به دوران رسیده تبدیل شده
بود؛ آلبومی با سونوگرافیهای سهبعدی از مراحل مختلف
تشکیل جنین که به دلیل تحمیل بیدلیل اشعه  ،خطراتی
را به مادر و جنین تحمیل میک��رد .در نهایت ماجرا هم
آلبومهایی که با این روش تهیه میشد همه شبیه همدیگر
بود! چراکه همه ما انسانها در دوران جنینی کام ً
ال شبیه
همدیگر هستیم و انتهای چنین ماجراهایی به نگاه تجاری
و سوء استفاده از مسائل پزشکی بهداشتی و تجاریسازی
این مقوله باز میگردد و موجب میش��ود تا سونوگرافی
س��هبعدی به عنوان یکی از روشهای تشخیصی که در
هنگامه خودش ضروری و حیاتی است به دوربین عکاسی
برای تهیه آلبوم جنینی تقلیل یابد .تب آلبومهای جنینی
رفته رفته با آگاهی بیشتر جامعه و نظارت بیشتر بر انجام
سونوگرافیهای غیرضروری فرو نشست و جای خود را به
تب تولدهای الکچری داد.
برخورد با بیمارستانها و پزشکان متخلف
امسال برای پیشگیری از تولدهای الکچری و عوارض آن
بر سالمت مادر و فرزند ،قاس م جانبابایی ،معاون درمان

وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی در ابالغی
به معاونان درمان دانش��گاههای علوم پزش��کی سراسر
کشور خواستار بررسی عملکرد بیمارستان ها و پزشکان
در سزارینهای تقویمی  ۹۹/۹/۹شد و تصریح کرد« :با
بیمارستانها و پزشکان دارای سابقه آمار باالی سزارین
مدیریت نشده ،برخورد خواهد شد».
وی با اشاره به افزایش انجام تولدهای تقویمی به روش
سزارین طی چند سال گذشته ،این موضوع را برخالف
برنامهها و سیاستهای اجرایی وزارت بهداشت در حوزه
ترویج زایمان طبیعی و کاهش سزارینهای الکتیو دانست
و تأکید کرد«:دستکاری یا تولد زودهنگام یا دیرتر از زمان
اصلی ،ضمن تحمیل هزینه اضافی به خانوادهها و سیستم
درمان ،باعث ایجاد عوارض جسمانی و به خطر افتادن
سالمت مادر و نوزاد میشود».
هر روزی فرزندت متولد ش�ود خاصترین روز
دنیاست
هر کدام از ما در یکی از روزهای تقویم سالیان گذشته
به دنیا آمدهایم؛ تاریخی که ممکن اس��ت به هیچ وجه
رند و الکچری و خاص نباشد .اما به طور یقین این تاریخ
در ذهن پ��در و مادرهایمان به عن��وان خاصترین روز
زندگیشان ثبت است .همین ماجرا برای ما هم صادق
است و فرقی نمیکند فرزندمان را در چه روز یا ساعتی
به دنیا بیاوریم؛ هر تاریخی که یک مادر زایمانی سالمت
داشته باش��د و فرزندی س��الم به دنیا بیاورد بیتردید
بهترین و خاصترین تاریخ زندگ��ی او خواهد بود .تب
تاریخ تولدهای الکچری هم مثل بسیاری از تبهای تند
دیگر فروکش خواهد کرد و نوزادان بیمار یا ناقصی که بر
اثر چنین تبی متولد میشوند بیتردید در بزرگسالی پدر
و مادر خود را بابت چنین رفتاری نخواهند بخشید.

نظر کا رشنا س
مادر فهميده
هرگز فرزندش را نارس به دنيا نميآورد
پروسه بارداری یک پروسه فیزیولوژیک است که ممکن است تا ۴۱
هفته به طولبینجامد .گاهی اوقات نیز اگر از  ۳۸تا  ۴۰هفته عالئم
تولد وجود داشته باشد ،دال بر رسیدگی به زمان زایمان است که
با درد زایمان همراه میش��ود .هیچ تولدی را نمیتوان به تأخیر
انداخت و هیچکس نمیتواند زمانی که فرمان تولد توسط مغز مادر
صادر میشود جلوی آن را بگیرد ،پس برای دستکاری تاریخ تولد
این امر شدنی نیست .اما برای زودتر به دنیا آوردن نوزاد میتوان به
وسیله سزارین و برخی داروها تولد را زودتر انجام داد.
اگر این اتفاق بدون دلیل پزش��کی و علمی انجام ش��ود ،ضرر آن
برای زندگی آینده نوزاد بسیار زیاد است و برای مادر هم عوارض
زیادی دارد .توصیه تمام محققان این است که یک مادر آگاه که
به سالمت خود و فرزندش اهمیت میدهد ،باید اجازه دهد خود
بچه عالمت تولد را بدهد و به صورت طبیعی به دنیا آید؛ مگر آنکه
مشکل پزشکی متوجه مادر باشد.
تمایل برخی افراد برای اینکه فرزندشان در تاریخهای الکچری
به دنیا بیاید یک فاجعه علمی اس��ت .پدر و مادری که بخواهند

فرزند خ��ود را تنها به خاط��ر یک عدد،
زودتر متولد کنند یعنی س�لامت فرزند
برایش��ان مهم نیس��ت .آینده و سالمت
کودک نباید به واسطه دستکاری تاریخ
تولد تحت تأثیر قرار گیرد .از طرف دیگر
س��زارین زودرس بدون عالئ��م زایمان
میتواند آین��ده نوزاد را ب��ا بیماری گره
بزند .بیماریهای دیابت ،آسم ،بیشفعالی و ...از عوارض زایمان
زودرس برای فرزند است .سزارین زودرس برای مادر هم عوارضی
دارد و این احتمال به وجود میآید که مادر در زایمان بعدی دچار
چسبندگی جفت ش��ود ،خونریزیهای وحشتناکی تجربه کند،
رحم از دست برود و بسیاری عوارض احتمالی دیگر .بنابراین یک
مادر فهمیده هرگز اجازه نخواهد داد که جز در تاریخ معینی که
تیم درمان تشخیص میدهد ،کودکش به دنیا آید.
ناهید خداکرمی
رئیس انجمن مامایی کشور

ورود وزارت بهداشت به پرونده پزشکانی
که در تاریخهای الکچری سزارین میکنند
سزارینهای انتخابی در تاریخهای خاص منجر به ایجاد عوارض
برای جنین ،نوزاد و حتی مادر میش��ود ،اما در زمان شیوع کرونا
معضل چند برابر میشود ،چون تعدادی از مادران بدون عالمت
هس��تند و به دلی��ل مداخلهه��ای غیرض��روری و جراحیهای
بیموردی که امکان دارد انجام ش��ود ،کووی��د ۱۹ -در این افراد
میتواند ش��علهور ش��ود و جان مادر را به خطر بیندازد و در عین
حال باعث آس��یبهای جنینی و نوزادی ش��ود .بستری مادر در
آیسییو ،عوارض خاص کووید ۱۹-و بحثهای مربوط به استفاده
از دس��تگاههای تنفس��ی ،امکان دارد مرگ مادر و خطر بستری
نوزادان را در پی داشته باشد.
به همین خاطر هم معاونتهای بهداش��ت و درمان مکاتباتی را
با دانش��گاهها انجام دادند که در پی آن بناست تا گزارش افزایش
تعداد سزارینها در تاریخهای خاص به معاونت درمان برسد .در
پی این گزارشه��ا ،با افرادی که س��زارین و مداخله غیرضروری
دارند برخورد جدی خواهد ش��د و به هیئتهای عالی انتظامی،
نظام پزشکی معرفی میشوند.

این زایمانها عارضه برای مادر و جنین
ایجاد میکند .به همین خاطر هم حتی
اگر تعداد سزارینهای انجام شده توسط
یک پزشک از حد متعارف باالتر نباشد،
اما مشکالتی برای مادر و نوزاد ایجاد شود،
گزارشهایی برای دانشگاه ارسال خواهد
شد و خود به خود تا پایان آذر ماه بعد از
انتقال اطالعات ،وزارت بهداشت به عنوان شاکی و مدعیالعمومی
وارد عمل خواهد ش��د که بحث برخورد به مراجع قضایی سپرده
میش��ود ،اما در عین حال بحث برخوردهای مربوط به عوارض و
مشکالت ایجاد شده و بازخورد آن به وزارت بهداشت مربوط است.
از سوی دیگر از مادران میخواهیم تا  ۹9/۹/۹را برای خودشان به
بدترین تاریخ تبدیل نکنند؛ چراک��ه که عوارض این زایمانها در
کنار کووید ۱۹-بسیار خطرناکتر خواهد بود.
نسرین چنگیزی
رئیس اداره سالمت مادران وزارت بهداشت

ماجرای گرایش زوجهای جوان به تولد فرزندشان
در تاریخهای رندی همچون  99/9/9هم ریشههای
عمیقی دارد اما نگاه سادهانگارانه به آن موجب شده
تا س��ازمان ثبتاحوال اعالم کند به متولدین نیمه
نخس��ت آذر ماه اجازه داده ش��ده ت��ا تاریخ صدور
شناسنامه فرزندشان را  99/9/9ثبت کنند .این در
حالیست که این راهکارها حکایت از نگاه سطحی
مسئوالن امر به چنین موضوع مهمی دارد.
برای داش��تن نگاهی ریش��های به این ماجرا باید
آمار عجیب سزارین در کشور را مورد بازبینی قرار
دهیم .طبق قاع��ده در هر روزی از س��ال تعدادی
نوزاد به روش زایم��ان طبیعی یا س��زارین به دنیا
میآیند اما اینکه یک مادر بخواهد خودش تصمیم
بگیرد تا نوزادش را در تاریخی خاص به دنیا بیاورد،
مس��تلزم آن اس��ت که این نوزاد با روش سزارین
متولد شود و به طور یقین زایمان طبیعی نمیتواند
تضمین کند تا ن��وزاد در تاریخی همچون 99/9/9
متولد ش��ود؛ اینجاس��ت که به معضلی ریشهایتر
یعنی آمار بس��یار باال و رتبهداری ای��ران در جهان
به لحاظ جراحی سزارین میرسیم .ایران با میزان
س��زارین 41/9درصد ،رتبه دوم را در جهان دارد.
این رقم در س��ال  ۹۲به  ۵۲درصد رسید ،که بنا بر
گزارش سازمان بهداشت جهانی میزان این عمل در
کشورهای پیشرفته  ۵تا  ۱۵درصد زایمانهاست.
طی س��الهای اخیر وزارت بهداش��ت برنامههایی
را برای ترویج زایمان طبیعی داش��ته است که در
کاهش آمار سزارین تا  33درصد زایمانها در سال
 97مؤثر بوده اس��ت اما با فرض هم��ان  33درصد
مشاهده میکنیم که آمار عمل س��زارین در ایران
در مقایسه با آمار آن در کش��ورهای پیشرفته بین
 2تا  6برابر است.
بدیهی است این حجم از مادرانی که برای زایمانشان
روش س��زارین را انتخاب میکنند ،مشکل خاصی
ندارند و در صورت اقناع توسط پزشک معالج خود
به زایمان طبیعی ترغیب میشوند؛ زایمانی که به
مراتب کمعارضهتر است و سالمت مادر و فرزندش
را تضمین میکند .ام��ا در اغلب م��وارد این خود
پزشکان هستند که مادران باردار را به جای توصیه
به زایمان طبیعی به انجام سزارین ترغیب میکنند!
این معضلی است که تا کنون وزارت بهداشت هیچ
راهکاری برای آن نداشته است.
حل نشده باقی ماندن این معضل ،سبب شکلگیری
چالشهای بعدی همچون صفهای طوالنی مادران
ب��اردار برای انجام س��زارین و تولد فرزندش��ان در
تاریخهای خاص شده است!
به بیان دیگر تا زمانی که پزشکی نباشد که حاضر
شود به ازای دریافت پول بیشتر با سالمتی و جان
مادران باردار و نوزادانشان بازی کند و همینطور ،تا
وقتی بیمارستان ،زایش��گاه و مراکز درمانی حاضر
میشوند مادرانی که هنوز موعد زایمانشان نرسیده
را در تاریخهای خاص��ی همچون  99/9/9پذیرش
کنند ،صفهای طوالنی مادران باردار برای به دنیا
آوردن نوزادشان در تاریخهای خاص ادامه خواهد
یافت .ردیاب��ی و برخورد با این تخلف پزش��کان و
مراکز درمانی کار س��ختی نیس��ت .به طور یقین
وزارت بهداشت میتواند با نظارت بیشتر بر عملکرد
بیمارستانها ،زایش��گاهها  ،پزشکان و گرفتن آمار
تعداد س��زارینهای انجام ش��ده در چنین روزی
و همچنین بررس��ی پرون��ده مادران ب��اردار برای
صحتس��نجی موضوع از طریق منطقی و علمی با
تولدهای تقویمی که منجر به آسیبهای جدی به
نوزاد میشود و حتی ممکن است مرگ او را به دنبال
داشته باشد ،جلوگیری کند.
این مس��ئله در بخش��نامه چند روز قب��ل معاونت
درمان وزارت بهداش��ت آمده بود و از دانشگاههای
علوم پزشکی خواسته شده بود با این مسئله برخورد
کنند .اما گلوگاه اصلی این ماجرا در بخش خصوصی
است و از س��وی دیگر اگر در س��الهای گذشته با
پزش��کان و مراکز درمانی متخل��ف در این زمینه
برخورد ج��دی ص��ورت گرفته بود ،ش��اهد تکرار
این تراژدی و جابهجایی مبال��غ کالن برای چنین
زایمانهایی نبودیم .اما رها شدن اصل ماجرا یعنی
ترغیب مادران باردار به سزارین در تمام طول سال
و وجود پزشکان و مراکز درمانی که به مادران باردار
خواس��تار تولد نوزادش��ان در تاریخهای الکچری
خدمات میدهن��د ،موجب مان��دگاری و تعمیق
چنین چالشی شده است .در این میان اقدام ثبت
احوال ب��رای درج تاریخ  99/9/9ب��ه عنوان تاریخ
صدور شناس��نامه تمام متولدین نیمه نخست آذر
 99تلخند این قصه است.

