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چکیده
ایــن بازتــاب شــخصی تجربیــات نویســنده را در حیــن انجــام تحقیــق کیفــی در مــورد حــوادث تروماتیــک زندگــی و ســازگاری بــا آنهــا در بیــن 
کارکنــان زن در لیلیــه محصلیــن انــاث پوهنتــون کابــل را بازگــو می کنــد. همچنیــن تجربــه یکــی از شــرکت کنندگان تحقیــق، زنــی کــه از 

خشونت فامیلی شدیدی رنج برده و روش های مختلف سازگاری فعال را به کار گرفته بود را توصیف می کند.
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مقدمه
ــا  ــگ و ن ــه جن ــه ده ــش از س ــه بی ــت ک ــوری اس ــتان کش افغانس
ــگ  ــن جن ــب ای ــان از عواق ــر افغ ــت. ه ــرده اس ــه ک ــی را تجرب امن
خانمان ســوز، بخصــوص مشــکالت اقتصــادی، فقــر، بیــکاری، 
ــرده  ــج ب ــا رن ــدان و تروم ــونت، فق ــی، خش ــت روان ــکالت صح مش
اســت. بــا ایــن حــال، زنــان بــا چالش هــای متفاوتــی در درون 
فرهنــگ خشــونت بار افغانســتان روبــرو هســتند. یــک راپــور 2016 
دفتــر حقــوق بشــر ملــل متحــد در افغانســتان می گویــد کــه 
درگیری هــای مســلحانه دختــران و زنــان زیــادی را کشــته و زخمــی 
ــوء  ــا س ــا ب ــر آنه ــی(، و اکث ــرگ و 877 زخم ــت )341 م ــرده اس ک
ــت  ــت معاون ــده اند )هیئ ــه ش ــری مواج ــوق بش ــتفاده های حق اس

ملل متحد در افغانستان، 2017(.
عــالوه بــر ایــن، زنــان افغــان نــه تنهــا از خشــونت مرتبــط بــا جنــگ 
ــی را  ــونت فامیل ــاد خش ــال زی ــه احتم ــا ب ــه آنه ــد، بلک ــج می برن رن
ــان  ــه 90% زن ــد ک ــان می ده ــا نش ــد. گزارش ه ــه کرده ان ــز تجرب نی
ــج  ــی رن ــونت فامیل ــکل از خش ــک ش ــل از ی ــتان حداق در افغانس
می برنــد )ســازمان صحــی جهــان، 2015( و 90% مــوارد خشــونت 
ِفِفــرل1،  و  در درون فامیــل قربانــی انجــام می شــود )حســرت 

.)2012
خطرنــاک  کاری  شــرایط  و  مناســب  شــغل  فقــدان  بیــکاری، 
چالش هــای متعــددی را متوجــه مــردم افغانســتان مخصوصــًا 
ــود  ــث می ش ــتان باع ــاغل در افغانس ــدان مش ــد. فق ــان می کن زن
کــه کارگــران شــرایط کاری خــراب و معــاش پاییــن را قبــول کننــد. 
بــه گفتــه رییــس اتحادیــه ملــی کارگــران افغانســتان، آنهــا در 

ــه لحــاظ فیزیکــی ایمــن نیســتند و در مــوارد  محیط هــای کاری ب
حادثــات شــغلی، هیــچ نــوع بیمــه یــا جبــران خســاره بــرای 

کارگران مجروح وجود ندارد )شفایی، 2014(.
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ــر در  ــان کارگ ــرای زن ــت ب ــتان، وضعی ــان در افغانس ــام زن ــد تم مانن
افغانســتان بدتــر از مــردان اســت. یــک ســروی از 150 کارگــر زن 
ــای  ــام کاره ــی و انج ــد ناکاف ــه درآم ــان داد ک ــخ نش ــت بل در والی
شــاقه عوامــل اصلــی ایجاد پریشــانی بــرای کارگــران زن می باشــد. 
عــالوه بــر ایــن، ایــن ســروی نشــان داد کــه 41% کارگــران زن تمــام 
درآمــد خویــش را صــرف فامیل های شــان می کننــد )اکرامــی، 
2014(. نتایــج ســروی دیگــری بــر روی کارگــران زن در والیــت 
هــرات نشــان داد کــه عــدم دسترســی بــه خدمــات صحــی در 
داخــل محیط هــای شــغلی و حجــم زیــاد کار ایــن زنــان مهمتریــن 
مشــکالتی بودنــد کــه توســط آنهــا ذکــر شــده بودنــد. )رادیــو 

مردم، 2015(.
ــتان، در  ــر در افغانس ــان کارگ ــود از زن ــات موج ــاس تحقیق ــر اس ب
ســال 2015، مــن یــک مطالعــه تحقیقاتــی انجــام دادم تــا حــوادث 
زندگــی اســترس زا و تروماتیــک و نیــز رفتــار ســازگاری کارکنــان زن 
لیلیــه انــاث پوهنتــون کابــل را بررســی کنــم. در ایــن تحقیــق، مــن 
ــام  ــونت انج ــا و خش ــر از تروم ــان متاث ــا زن ــق ب ــای عمی مصاحبه ه
ــک  ــوان ی ــه عن ــا ب ــن مصاحبه ه ــی از ای ــر یک ــه ب ــن مقال دادم. ای
مطالعــه قضیــه1 تمرکــز می کنــد و بــه ایــن ترتیــب بعضــی مثال هــا 
از روش هایــی کــه زنــان افغــان در تــالش بــرای ســازگاری بــا 
خشــونت اســتفاده می کننــد را ارائــه می کنــد. در ایــن مقالــه، 
ســازگاری بــه یــک پاســخ بــه تقاضاهــای محیطــی و روانــی و عوامل 
می شــود  اطــالق  اعتقــادات  و  ارزش هــا  قبیــل  از  شــخصی 
ــه و  ــن مطالعــه قضی ــق ای )اســپیلبرگر2، 2004،ص.508(. از طری
از  ســازگاری  چگونــه  می دهــم  نشــان  مــن  شــخصی،  بازتــاب 
اســتراتژی های شــناختی و رفتــاری بــرای کنتــرل تقاضاهــای یــک 
منابــع  و  توانایی هــا  روی  از  کــه  می کنــد،  اســتفاده  موقعیــت 
روانشناســی  )انجمــن  می گیــرد  قــرار  ارزیابــی  مــورد  شــخص 

آمریکا، 2012(.

محدوده3 مطالعه تحقیقاتی
ماننــد اکثــر مــردم افغانســتان، کارکنــان زن لیلیــه انــاث پوهنتــون 
ــه کرده انــد. عــالوه  کابــل حــوادث اســترس زا و تروماتیــک را تجرب
بــر مســئولیت های کاری شــان، آنهــا مســئولیت ســنگین رســیدگی 
بــه وظایــف خانــه را نیــز بــه دوش می کشــند. مطالعــه ای کــه ایــن 
مطالعــه قضیــه از آن بیــرون کشــیده شــده اســت بــه منظــور 
ــده  ــه ش ــک تجرب ــترس زا و تروماتی ــوادث اس ــواع ح ــایی ان شناس
توســط کارکنــان زن لیلیــه انــاث پوهنتــون کابــل و روش هایــی کــه 
می کننــد  اســتفاده  چالش هــا  ایــن  بــا  ســازگاری  بــرای  آنهــا 

طراحی شده بود )اوریا، 2018(.
اهداف مطالعه تحقیقاتی بزرگتر عبارت بودند از:

1. Case study
2. Spielberger
3. Scope
4. Teddlie
5. Hardon
6. Boyce & Neale

1( شناســایی حــوادث اســترس زا در زندگــی شــخصی کارکنــان زن 
لیلیه اناث پوهنتون کابل

2( شناســایی حــوادث اســترس زا در محیــط کاری کارکنــان زن 
لیلیه اناث پوهنتون کابل

ــن  3( شناســایی راهبردهــای ســازگاری مــورد اســتفاده توســط ای
کارکنان زن برای مقابله با استرس روانشناختی

طریــق  از  کــه  زن  کارکــن   24 از  دیتاهــا   ،2016 جنــوری  در 
ــد  ــده بودن ــاب ش ــد انتخ ــا هدفمن ــی ی ــر احتمال ــری غی نمونه گی
ــترس و  ــراد در دس ــد، اف ــری هدفمن ــد. در نمونه گی ــع آوری ش جم
عالقه منــد بــرای شــرکت در تحقیــق دعــوت می شــوند. ایــن روش 
بــه طــور وســیع در تحقیقــات کیفــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد 
و همــکاران،2004(. ســن شــرکت  )تدلــی4، 2007؛ هــاردن5 
کننــدگان بیــن 32 و 65 ســال بــود و اکثریــت آنهــا بیســواد بودنــد 
ــرکت  ــی ش ــواد حیات ــای س ــا در کورس ه ــدادی از آنه ــا تع ــه تنه ک
کــرده و قــادر بــه خوانــدن و نوشــتن بودند. تمــام اشــتراک کنندگان 

ازدواج کرده بودند و بعضی از آنها بیوه بودند.
دو بحث گروپی متمرکز )FGD( و مصاحبه های عمیق با دو اشتراک 
کننده به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شدند که برای این 
پروژه تحقیقاتی بسیار مناسب بودند. FGD یک روش ایده آل برای 
و  نیازها  عقاید،  تجربیات،  ایده ها،  افراد،  داستان های  مطالعه 
از  دیگری  تکنیک  عمیق  مطالعه  یک  است.  آنها  تشویش های 
از  کمتری  تعداد  از  را  دیتاها  که  می باشد  کیفی  تحقیق 
بررسی  برای  متمرکز  مصاحبه های  طریق  از  پاسخ دهنده ها 
خاص  موقعیت  یا  برنامه  ایده،  یک  مورد  در  دیدگاه های شان 
جمع آوری می کند )بویس و نیل6، 2006(.  مصاحبه ها ضبط شده 
و تحریر شدند. داده ها با کد گذاری آنها تحلیل شده و بعدًا دسته 

بندی ها انجام شد.
در طــی بحث هــای گروپــی متمرکــز بــا 24 کارکــن زن، مــن متوجــه 
ــه  ــدیدی را تجرب ــای ش ــتراک کنندگان تروم ــی از اش ــه یک ــدم ک ش
و  تجربه هــا  مــورد  در  بیشــتر  کــه  بــود  مشــتاق  و  بــود  کــرده 
مشــکالتش صحبــت کنــد. بنابرایــن، مــن از وی دعــوت کــردم کــه 
در یــک مصاحبــه عمقــی شــرکت کنــد تــا در مــورد تجربیــات 
تروماتیــک و روش هــای ســازگاری وی با مشــکالتش درک بیشــتری 
بــه دســت بیاوریــم. مــن بعــد از توضیــح اهــداف تحقیــق و دعــوت 
کــردن وی بــه انتخــاب یــک محــل امــن کــه از نظــر وی بــرای 
ــرای  ــام دادم. ب ــه را انج ــد، مصاحب ــب باش ــردن مناس ــت ک صحب
مراقبــت از ســالمت روانــی وی، مــن در انتهــای مصاحبــه لیســتی 
از مراکــز صحــت روانــی در دســترس در پوهنتــون کابــل کــه وی در 

آنجا مشغول به کار بود را به وی دادم.
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داستان اسماء
اســمای 35 ســاله بــه عنــوان صفــاکار و آشــپز در یــک تعمیــر 
دولتــی مشــغول بــه کار اســت. او بیــوه اســت و ســه فرزنــد دارد: دو 
ــت  ــف هف ــاله. وی صن ــر 13 س ــک پس ــال( و ی ــر )16 و 9 س دخت
مکتــب بــود کــه طالبــان در کشــور بــه قــدرت رســیدند و وی مجبــور 
شــد کــه تحصیــل را رهــا کنــد. اگرچــه وی در آن زمــان 12 ســاله 
ــب  ــوی طال ــک جنگج ــا ی ــه ب ــد ک ــور کردن ــی وی را مجب ــود ول ب
ــالگی، وی  ــن 13 س ــت. در س ــودش زن داش ــه خ ــد ک ازدواج کن
مــادر شــد. یــک ســال بعــد، وی همــراه فامیــل شــوهرش بــه 

پاکستان مهاجرت کرد و برای 7 سال آنجا زندگی کرد.
در طــی ســالهای اول ازدواجــش، اســماء اغلــب بــه طــور شــدیدی 
ــل  ــم قاب ــروز ه ــا ام ــای زخم ه ــد. ج ــت می ش ــوهرش ل ــط ش توس
ــت  ــتانم را ل ــر و دس ــوهرم س ــت: "ش ــت. وی می گف ــاهده اس مش

می کرد. یک بار با چاقو پایم را پاره کرد. شوهرم می گفت:
ــمت و  ــی، می کش ــتان بگوی ــس پاکس ــه پولی ــزی ب ــر چی "اگ

پدرت حتی جسد مرده ات را هم نخواهد دید."
اســماء همچنیــن از مشــکالت مالــی رنــج می بــرد. تنهــا درآمــد وی 
از طــرف شــوهرش بــود کــه عــالوه بــر روش هــای دیگــر از کشــت 
تریــاک درآمــد کســب می کــرد. شــوهرش بــه تریــاک معتــاد بــود. 
ــرده  ــایی گ ــوهرش از نارس ــاک، ش ــیره تری ــرف ش ــه مص در نتیج
فــوت شــد. بعــد از مرگ وی، اســماء بــا کار ســخت در مزارع اعاشــه 
اوالدهایــش را تامیــن می کــرد. وی همــراه اوالدش در یــک خیمــه 
در پاکســتان زندگــی می کــرد و همیشــه از ایــن می ترســید کــه 

اوالدش مورد حمله حیوانات وحشی قرار بگیرند.
بعــد از تولــد فرزنــد ســومش، صحــت وی خراب تــر شــد. وی بســیار 
گریــه می کــرد و ســردردهای بســیار بــدی داشــت و آنقــدر حســاس 
شــده بــود کــه اغلــب فرزندانــش را بــه خاطــر مســایل جزئــی مــورد 

لت و کوب قرار می داد. او می گفت:
با وی صحبت  مورد مشکالتم  در  نداشتم که  را  "هیچ کسی 
را  چیز  همه  من  بودند.  دور  من  از  بسیار  مادرم  و  پدر  کنم. 
که  آنقدر  ـ  می کردم  گریه  بسیار  و  می ریختم  خود  درون 

چشمانم می پندید ـ ولی از درد درونم چیزی کم نمی شد".
بعــد از مدتــی، اســما بــا یــک زن همســایه کــه در مــورد مشــکالتش 
بــا وی صحبــت کــرده بــود دوســت می شــود. ایــن زن بــه وی 
کمــک می کنــد کــه بــا پــدرش بــه تمــاس شــود. یــک روز بعــد مــادر 

و برادرش می رسند و وی و اطفالش را به کابل می برند.
بعــد از رســیدن بــه کابــل، او احســاس صحتمنــدی نمی کــرد. وی 
هنــوز آن ســردردها را داشــت و گاهــی غــش می کــرد. او را بــه یــک 
شــفاخانه صحــت روانــی می برنــد کــه بــرای ســه مــاه در آنجــا 
توصیــف  چنیــن  را  آنجــا  در  تجربیاتــش  وی  می شــود.  بســتر 
دیگــر  می کــردم.  نــزاع  بســیار  مــن  شــفاخانه،  "در  می کنــد: 
ــات،  ــی اوق ــودم. گاه ــود آگاه نب ــار خ ــی زدم و از رفت ــان را م مریض
ــا زنجیــر می بســتند. مــن تنهــا وقتــی  آنهــا دســت و پاهــای مــرا ب
آرام می گرفتــم کــه بــا داکتــری کــه رییــس شــفاخانه بــود صحبــت 
ــورد  ــدا در م ــرد. وی ابت ــت می ک ــی صحب ــا مهربان ــردم. او ب می ک

مشــکالت خــودش در زندگــی صحبــت می کــرد و بعــد از مشــکالت 
من پرسان می کرد. آن داکتر به من گفت:

"تــو جــوان هســتی، لباســت را تبدیــل کــن و خــودت را تمیــز 
ــش  ــاس آرام ــردم، احس ــت می ک ــا وی صحب ــی ب ــن". وقت ک
ــم از  ــوز ه ــه هن ــد ک ــن دوا می دادن ــه م ــا ب ــردم. در آنج می ک

آنها استفاده می کنم".
مردم  از  وی  کرد؟  پیدا  نجات  مهلکه  این  از  چگونه  اسما  حال، 
کمی  شوهرش  مادر  و  شوهرش  اول  همسر  مثل  خود  اطراف 
حمایت دریافت می کرد. وی همچنین روش های متعددی را برای 
سازگاری با مشکالتش استفاده می کرد. یکی از آنها مصروف شدن 

با ارتباطات اجتماعی می باشد. خودش می گوید:
صحبــت  می کــردم  مالقــات  کــه  کســی  هــر  بــا  "مــن 

می کردم. من با آنها می خندیدم و فکاهی می گفتم."
یــک روش ســازگاری دیگــر وی ایــن بــود کــه بــه جــای فــرار کــردن 

و مخفی شدن به در مقابل شوهرش پاسخگو بود.
اســماء همچنیــن خــودش را بــا کار خانــه مصــروف می ســاخت تــا 
اســترس خــود را فرامــوش کنــد. او توضیــح مــی داد کــه وی 
مشــکالتش را تحمــل می کــرد چــرا کــه وی می خواســت نــام 

نیک و آبروی فامیل پدرش را حفظ کند:
"من به خودم می گفتم که یک روز این عذاب و خشونت تمام 
می شود، هر چند گاهی در مورد پایان دادن به زندگی خود 
فکر می کردم. اما در آن لحظات، من همیشه چهره فرزندانم 

را پیش روی خود تصور می کردم."
از  بسیاری  که  چیزی  دردش،  پر  گذشته  مورد  در  کردن  صحبت 
از  یکی  نیز  می کنند،  پرهیز  آن  از  شکلی  هر  به  دیده  تروما  افراد 
روش های سازگاری وی بود. بعد از بهبودی، وی در جایی که تنها 
زنان استخدام می شدند، یک وظیفه پیدا کرد و این باعث می شد 
که وی احساس امنیت کند. آنها داستان های خود در مورد جنگ، 
تروما و خشونت فامیلی را قصه می کردند. اسماء این را به عنوان 

یک حمایت بزرگ تجربه کرد:
ــا در  ــردم، آنه ــت می ک ــان صحب ــن زن ــا ای ــن ب ــه م ــی ک "زمان
مــورد دردهــا و رنج های شــان می گفتنــد. بــه ایــن ترتیــب 
تنهــا  مــن  کــه  می گفتــم  خــود  بــا  و  می شــدم  آرام  مــن 
نیــز  آنهــا  زیــرا  مــرا درک می کننــد،  زنــان  ایــن  نیســتم. 

تجربه هایی مشابه من داشته اند."
یــک روش مهــم ســازگاری بــرای اســماء کار کــردن در بــدل دریافت 

معاش بود. خودش می گوید:
اینکه من  و  "برای من، داشتن یک وظیفه بسیار مهم است 
روی پای خود ایستاده شوم و بتوانم نیازهای فرزندان خود را 
برطرف کنم. وقتی که زندگی فعلی خود را با گذشته مقایسه 
می کنم، حالی یک پیشرفت بسیار زیاد را تجربه کرده ام. من 
بهتر  خیلی  زندگی ام  بودم  نکرده  ازدواج  اگر  که  می دانم 
هم  از  یکی  بدهم.  ادامه  را  درسم  می توانستم  من  می بود. 
صنفی هایم حاال یک داکتر شده است، اما من خوشحالم که 
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آن روزهای بد سپری شده اند. در هر صورت، اگر این روزها 
من  ولی  می شوم،  سردرد  کنم  خواندن  درس  به  شروع 

می خواهم که اطفالم درس بخوانند."

به یاد آوردن گذشته
ــرای مثــال صحبــت  ــرای همــه یکســان نیســت. ب ســازگار شــدن ب
ــک  ــماء کم ــه اس ــردرد ب ــته پ ــورد گذش ــکاران در م ــا هم ــردن ب ک
ــت  ــه صحب ــروع ب ــه ش ــی ک ــت زمان ــن اس ــراد ممک ــر اف ــرد. دیگ ک

کردن در مورد آن خاطرات می کنند احساس ناراحتی کنند.
بــرای اســماء، بــه خاطــر آوردن خاطــرات گذشــته بــه معنــای لــذت 
بــردن از ایــن حقیقــت اســت کــه وی زنــده مانــده اســت. او افتخــار 
ــر آوردن  ــه خاط ــت. ب ــده اس ــی اش جنگی ــرای زندگ ــه ب ــرد ک می ک
گذشــته بــرای وی بــه معنــای بــه خاطــر آوردن نقــاط قــوت و 

موفقیت هایش و نیز سرسختی وی می باشد.
ــت  ــن اس ــاد آوردن ممک ــه ی ــت ب ــن فعالی ــه همی ــت ک ــن حقیق ای
هرگــز  را  باشــد  داشــته  مخالــف  حتــی  یــا  واگرایانــه  تاثیــرات 
نمی تــوان از طریــق تحقیــق کیفــی آشــکار ســاخت. از طریــق 
ــن  ــی ممک ــق کیف ــه تحقی ــم ک ــن دریافت ــن زن، م ــا ای ــه ب مصاحب
اســت در بیــن روانشناســان آکادمیــک بــه شــدت کــم ارزش تصــور 
ــا  ــه م ــه داســتان های زندگــی مــردم ب شــده باشــد. گــوش دادن ب
ــرای مشــاوران و  ــا دانشــی را کســب کنیــم کــه ب کمــک می کنــد ت
ــق  ــز از طری ــی هرگ ــد ول ــودمند باش ــیار س ــران بس ــر درمانگ دیگ

آمارها، گراف ها و جداول نمی توان بدان دست یافت.

نتیجه گیری
قضیــه اســماء یــک مثــال از داســتان های بســیاری از زنــان افغــان 
ــه  اســت کــه ترومــا و خشــونت فامیلــی را در زندگــی روزمــره تجرب
می کننــد. ایــن بســیار دردنــاک اســت کــه آنهــا خشــونت را از 
اعضــای فامیــل خــود تجربــه می کننــد کــه ممکــن اســت پــدران، 

بــرادران، شــوهران، خســور بوره هــا و یــا هــر مــرد دیگــری در 
فامیل شــان باشــد. بــا ایــن حــال، داســتان اســماء نشــان می دهــد 
کــه در طــی دهه هــا جنــگ و نــا امنــی، زنــان ایــن چالش هــا را بــه 
ــان و  ــده فرزندان ش ــل، آین ــروی فامی ــک و آب ــام نی ــظ ن ــر حف خاط
نیــز بــه خاطــر امیــد و اعتقــادات مذهبــی قوی شــان تحمــل 
ــور  ــه چط ــد ک ــان می ده ــان نش ــماء همچن ــتان اس ــد. داس کرده ان
زنــان افغــان ســمبول تــاب آوری هســتند و چطــور بــا بحران هــا در 

زندگی شان تطابق پیدا می کنند.
ــرای  ــر اینهــا، داســتان اســماء فرصت هــای متعــددی را ب عــالوه ب
مداخــالت برجســته می ســازد. اول، مشــاوران افغــان کــه بــا زنــان 
متاثــر از ترومــا و خشــونت کار می کننــد، می تواننــد بــا گــوش 
دادن همدالنــه و انتقــال ایــن احســاس کــه تجربیــات زنانــی ماننــد 
ــه آنهــا کمــک کننــد. دوم،  ــد ب اســماء شــنیده می شــوند می توانن
مــا می توانیــم بــا منابــع فــردی و اجتماعــی ایــن زنــان کار کنیــم و 
ــاختن  ــد س ــرا توانمن ــوند زی ــد ش ــا توانمن ــم ت ــک کنی ــا کم ــه آنه ب
می تواننــد  آنهــا  و  می ســازد  تاب آورتــر  را  آنهــا  منابــع  ایــن 
ــر  ــان و میل ــه امیدی ــور ک ــد. همانط ــل کنن ــر تحم ــختی ها را بهت س
)2006( دریافتنــد، در افغانســتان عملکــرد روانــی اجتماعــی 
بهبــود یافتــه و شــبکه های اجتماعــی تقویــت شــده می تواننــد 
ــای  ــور ه ــه از کش ــی برگرفت ــالت کلینیک ــر از مداخ ــیار مفیدت بس
غربــی عمــل کننــد. در نهایــت، داســتان اســماء نیــاز بــه خدمــات 
مشــاوره روانــی اجتماعــی در لیلیــه انــاث بــرای کمــک بــه هــر دو 

گروپ کارکنان و محصالن را مورد تاکید قرار می دهد.

حمایت مالی و اسپانسر
هیچ

تضاد منافع
هیچ تضاد منافع وجود ندارد.
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