از ﻟﻔﻆ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻣﺘﻨﻔﺮم

ﻋﮑﺲ :ﻓﺮارو
ﺷﻨﻮﯾﺪ ذﻫﻨﺘﺎن ﺳﺮاغ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺮود ﮔﻮﺷﮥ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﻣﻦﻣﻦ از ﻟﻔﻆ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻣﺘﻨﻔﺮم ،وﻗﺘﯽ ﻟﻐﺖ ﻓﺎﺣﺸﻪ را ﻣﯽ“
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﻣﻦ درﺳﻬﺎﯾﻢ را ﭘﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﺎر ﺧﯿﺮﯾﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻫﻢ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﯾﮏ آدم ﻧﻮرﻣﺎل
”ﻫﺴﺘﻢ.
ﺧﻮاﻧﺪ و ﻫﺰﯾﻨﮥ داﻧﺸﮕﺎﻫﺶ را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎر ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﻨﺪﯾﭙﻨﺪﻧﺖ ،ﺳﻮﻓﯽ  22ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ،در داﻧﺸﮕﺎه درس ﻣﯽ ﻓﺮارو ﺑﻪ ﮔﺰارش
دﻫﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮥﻫﺎی ﺳﮑﻮﻧﺖ و زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﻫﺰﯾﻨﻪداﻧﺪ .وام داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ وی ﻣﯽﻣﯽ ”ﻫﻤﺮاه“ ﮐﻨﺪ .او ﺧﻮدش را ﯾﮏﻣﯽ
ﻣﻘﻄﻊ درﺳﯽ ﻓﺸﺮده و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮥ وی اﺟﺎزۀ ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﺷﯿﻔﺘﻬﺎی ﻣﻌﻤﻮل را ﺑﻪ وی ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
دﻫﻨﺪ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ.ﻫﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ وﺟﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻨﺴﯽ داﻧﺸﺠﻮ و اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﺎر ﻣﯽدوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪ“
”دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.ای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽآﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺳﻮﻓﯽ ،ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻧﺎدری ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﮐﺎر ﺟﻨﺴﯽ ،ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  6درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
در ﻣﻘﻄﻌﯽ در ﻣﯿﺎﻧﮥ دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺸﺎوران ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺧﯿﺮﯾﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
اﻧﺪ.ﺑﺴﺘﻪ -و ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﮥ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪ اﻗﺘﺼﺎدی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ -ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﭼﺸﻤﺸﺎن را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
داﻧﯿﺪﺟﻮان ﺑﻮدم و ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻮری ﻧﺪاﺷﺘﻢ .راﺳﺘﺶ را ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اﺻﻼً ﻧﻤﯽ“ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر دﺳﺖ زد ،ﻧﻮزده ﺳﺎل داﺷﺖ” .ﺳﻮﻓﯽ“
ﭼﻪ ﮐﺎر دارﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻓﻘﻂ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺗﺤﺼﯿﻠﻢ را اداﻣﻪ دﻫﻢ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ و ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﮐﺮدم و دﯾﺪم در اﯾﻦ
”ام.ورﻃﻪ اﻓﺘﺎده
او ﺑﺎ ﻗﺮار دادن آﮔﻬﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات ﺳﺎﯾﺮ دﺧﺘﺮان و ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
را از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﻨﺪ” .ﻣﻮﺟﻪ“ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺳﺎﯾﺘﻬﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وی ﺑﺮای”آوﺗﮑﺎل“ آﯾﻨﺪ وﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن او ﻣﯽ”اﯾﻨﮑﺎل“ اﻧﺪ.ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ اﻓﺮاد دو دﺳﺘﻪ
ﻣﻼﻗﺎﺗﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺪﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮود .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر او ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ دارد .ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن او ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً ﻣﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ او ﭘﯿﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﺗﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
روم ،ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﻮرشﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺮاغ اﯾﻨﮑﺎر ﻧﻤﯽ“ ﻣﺸﺘﺮی ﺟﻠﻮی ﺧﺮوﺟﺶ را ﮔﺮﻓﺖ ”آوﺗﮑﺎل“ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ در ﯾﮏ ﻣﻮرد
ﭘﻮﻟﯽ اﻓﺘﺎد و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد داﻧﺸﮕﺎه را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوﺑﺎره ﻣﺠﺒﻮراﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ دوﺑﺎره در ورﻃﮥ ﺑﯽ ”درآﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﺎﺣﺸﮕﯽ ﺷﺪ.
ﺷﻮد.ﻫﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽران راﺑﺮﺗﺰ ،اﺳﺘﺎد ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﯿﻨﮕﺴﺘﻮن ،ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه
”ای ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪ ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ را ﻣﯽ ﺑﻨﺪد.داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﭼﺸﻤﺸﺎن را ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ“
ﮐﻨﻨﺪ رادر ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ”ایاﻓﺰاﯾﺶ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه“ دﻫﺪ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎورۀ و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻨﺴﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ

ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﻮد اﺳﺖ،ﮐﻪ در وﻟﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ”ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﻨﺴﯽ“ اﮔﺮﭼﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺣﺎل ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﭘﺮوژۀ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ
اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن آﻣﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد.
داﻧﯿﻢ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ازآﻧﭽﻪ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ“ ﮔﻮﯾﺪ:ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽ
”اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ و ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن ﻓﺮوش آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎسﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺪل ﺷﺪه ”راﺑﺮﺗﺰ“
اﻧﺠﺎم داده و در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﯿﮕﺴﺘﻮن و ﻟﯿﺪز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺶ درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﺎرت ﺟﻨﺴﯽ ”راﺑﺮﺗﺰ“ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ
ﻓﻌﺎل ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ  355ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ دارد .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی  200داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در 29
ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی اﺗﺤﺎدﯾﮥ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﮔﺰارش راﺑﺮﺗﺰ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﮥ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ .وی
”ﮔﺬارﻧﺪ.ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﺟﻤﻠﻪ رواﺑﻂ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﻫﻤﮥ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺣﻮزه“ ﮔﻮﯾﺪ:ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪﮔﯿﺮم ،ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﺧﻮرد .ﭼﻮن ،اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺎرم ﺻﺪ ﭘﻮﻧﺪ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽﺣﺎﻟﻢ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ“ ﮔﻮﯾﺪ:ﻣﯽ ”ﺳﻮﻓﯽ“
ﮐﺎر ﻟﻮﮐﺲ و ﺑﺎﮐﻼﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮرم ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮوم ﮐﻪ رﺳﻤﺎً آﺷﻐﺎﻟﺪوﻧﯽ اﺳﺖ .آره ،ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺻﺪ ﭘﻮﻧﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮم ،وﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه
”ذﻫﻨﻢ درﮔﯿﺮ آن ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ ﮐﺎر اﺳﺖ.
او زﻣﺎن ﮐﺎرش را ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ درﺳﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﻗﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوژهای ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎر را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﺪ و
ﺗﻮاﻧﻢ درﺳﻢ را اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮاﻻن ﻣﯽ“ ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺮدد ﺗﺎ وﻗﻔﻪ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.
”اﯾﺪ.داﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻗﺒﻞ ﭼﻪ ﮐﺮدهﺷﻮﯾﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻗﺒﻞ ﻣﯽﻣﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻪ ﺳﺮاغ ﮐﺎر ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽروﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً دو دﺳﺘﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ :آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ورﻃﮥ ﮐﺎر ﺟﻨﺴﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .دﺳﺘﮥ دوم ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻮن ﺑﺮای ﺧﻮد ﻫﺪﻓﯽ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﻪوارد اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ”ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ“ اﻓﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏﻣﯽ
داﻧﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚﺧﻮد را ﺟﺪای از ﺧﻮد ﺣﻘﯿﻘﯿﺸﺎن ﻣﯽ ”ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻨﺴﯽ“ ﮐﻨﻨﺪ ،وﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮدداری ﻣﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺪﯾﺪاً اﺣﺴﺎس ﻣﻨﺰوی ﺑﻮدن ﮐﻨﻨﺪ.
ام ،و آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺘﺎﻧﻢ در داﻧﺸﮕﺎه آﺷﻨﺎ ﺷﺪه“ دارد.ﺳﻮﻓﯽ ﮐﺎرش را ﺑﻪ دﻗﺖ از زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺶ ﺟﺪا ﻧﮕﺎه ﻣﯽ
ﻫﯿﭽﮑﺲ از ﻣﯿﺎن دوﺳﺘﺎن و ”ﮐﻨﻢ ،ﻧﮕﺎﻫﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻮض ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺳﻮﻓﯽ از ﮐﺎر او ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد.
ﭘﺴﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ دوﺳﺘﺸﺎن دارم و دوﺳﺖ دارم وارد راﺑﻄﮥ“ ﮔﻮﯾﺪ:اﯾﺠﺎد و داﺷﺘﻦ راﺑﻄﮥ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای او ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .او ﻣﯽ
ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺷﻮم ،اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻧﺪارم .ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﯿﭻ ﻣﺮدی ﺑﺎ آن ﮐﻨﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ
”آﻣﺪ.
ﮐﺎرت“ ﺧﻮرد.و اداﻣﮥ ﺣﺮﻓﺶ را ﻣﯽ ”…ﮐﻨﻢداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽروم و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﻣﻦ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻪ راه ﻣﯽ“
”روی.ﮔﯿﺮی و ﭘﯽ زﻧﺪﮔﯿﺖ ﻣﯽدﻫﯽ ،ﭘﻮﻟﺖ را ﻣﯽرا اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ“ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮد ﻓﺎﺣﺸﮕﯽ را ﮐﻨﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اداﻣﮥ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ:وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغ
)ﻣﺸﺘﺮﯾﻬﺎ( ﻧﯿﺎز دارم ،اﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارم ،ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ .واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ دوﺳﺘﺸﺎن دارم و ﺑﻌﺪ ﭘﯽ ﮐﺎرم ﻣﯽروم .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد،
”روم و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ.ﺑﯿﺮون ﻣﯽ

