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میکشم .بارها بر سر اطالعات فوتبالی
بــا پســرهای فامیــل کل کل کــردهام و
پیروز هم شــدهام .دربــاره فوتبال ایتالیا
اطالعــات زیــادی دارم و با هر کســی که
ادعا میکند فوتبال ایتالیا را میشناسد،
حاضرم کل کل کنم».
مرجــان بجــز فوتبــال در رانندگــی
مخصوصــاً وقتــی بــه او راه ندهنــد یــا
جلویــش بپیچنــد بــا رانندههــای مــرد
کل کل میکنــد« :از اینکــه مردهــا فکــر
کننــد مــا زنــان رانندگیمــان ضعیــف
اســت و هر طــور که دوســت دارند رفتار
کننــد ناراحــت میشــوم و گاهــی هم با
رانندههــای مرد کل میانــدازم تا ثابت
کنم از آنها بهتر هســتم .البته وضعیت
ما دهه شــصتیها با بچههــای دهه 70
فــرق میکنــد .آنهــا در همــه چیــز کل
کل میکننــد و مراعــات طــرف مقابــل
را هــم نمیکننــد .دهه هشــتادیها هم
همینطور عاشــق کل کل هستند هرچند
مدل آنها با ما فرق میکند».

عکس :مجله خودروی تخته گاز

کارشناسان میگویند زمینه کل کل برای جوانان تهرانی بیشتر است

کل کل نکنیم چه کنیم؟

عاشق کل انداختن هستند و اگر یک روز
مراســم کل کل نداشته باشند ،احساس
کمبود میکنند .کل کل کردن برای آنها
یعنی به کرسی نشاندن حرف خود .این
را میتــوان از بحثهای طوالنیشــان با
دیگران یــا حتی در خریدهای الکچری،
رانندگیهای عجیب و غریب و ...دید.
«اگــر روی دنــده لــج بیفتــم کل کل
میکنــم .کل کل کــردن ذات نســل
جــوان اســت و جوانــی را نمیتوانــی
پیــدا کنی که کل کل نکرده باشــد ».این
حرفهای بهار است .دختر  29سالهای
کــه همــراه دوســتانش بــرای تفریــح
بــه پــارک آمــده اســت .وقتــی موضوع
کل کل را بــا آنها مطــرح میکنم به هم
نگاهی میاندازنــد و با لبخند خاطرات
مشترک کل کلیشــان را مرور میکنند؛
بی هیــچ حرفی و تنها با نــگاه و لبخند.
بهــار یک دختر جاهطلب اســت .این را
خــودش میگویــد و تأکیــد دارد باید در
همــه چیز برنــده باشــد و اگر احســاس
کند شکســت خواهد خورد بازی را بهم

میزنــد« :از کودکــی دوســت داشــتم
برنده باشــم و از اینکه شکست بخورم،
عصبانــی میشــدم .بــا همیــن روحیــه
بــزرگ شــدهام و گاهــی بــرای برنــده
شــدن هم کل کلهای سنگینی با طرف
مقابــل میکنــم .گاهــی اوقــات تــوی
محــل کار بــرای اینکه موفق باشــم و به
اصطــاح کل طرف مقابــل را بخوابانم
او را دور میزنم و ســعی میکنم خودم
بــه تنهایی آن کار را انجــام بدهم .البته
بعــد از پیــروزی پشــیمانی ســنگینی
ســراغم میآید و ســعی میکنــم ازدل
طــرف دربیــاورم اما چه کنم کــه اگر کل
کل نکنم میمیرم».
بهــار دربــاره اینکــه چــرا اغلــب جوانان
اهــل کل کل کــردن هســتند میگویــد:
«جــاه طلبــی و نشــان دادن برتری جزو
ذات و شــخصیت هر جوانی اســت و اگر
این دو خصلــت را از جوان بگیری دیگر
چیــزی بــرای نشــان دادن جوانــیاش
نمیمانــد .جــوان دوســت دارد قــدرت
خــودش را نشــان بدهد و ثابــت کند که
در همه لحظهها و شــرایط از همه سرتر
است .معموالً این خصلت در بین همه
جوانها مشترک است و به همین دلیل
گاهــی به کل کل کشــیده میشــود .البته

مــن معتقدم کل کل کــردن باید به یک
رقابت ســالم تبدیل شــود ولی گاهی به
بهــای صدمه دیدن یا حتی قیمت جان
انسان تمام میشود».
مریــم برخــاف بهــار بــا خانــوادهاش
کل کل میکنــد و معتقــد اســت دنیــای
او و پــدر و مــادرش خیلــی متفــاوت
اســت« :بارها بر ســر مســائل مختلف با
پــدر و مــادرم کل کل میکنم .احســاس
میکنــم آنهــا مــرا درک نمیکننــد و
تصــور میکننــد بایــد بــا همان ســبک و
ســیاق دوران جوانــی خودشــان رفتــار
کنــم .یکــی از مهمتریــن کل کلهای ما
بر ســر مســائل سیاســی اســت .تفکرات
آنهــا بــه اصولگراها نزدیک اســت و من
خودم را یک اصالحطلب میدانم و به
همین دلیل بارها بر سر موضوعات روز
سیاســی باهــم کل کل میکنیم اما هیچ
وقــت نتوانســتم آنهــا را متقاعــد کنم و
کل کل ما برندهای ندارد».
او دربــاره کل کل مــادرش بــا جاریاش
میگویــد« :مــادرم بــا جــاریاش هــم
خیلی کل کل میکنند .مثالً اگر زن عمو
یــک وســیله یــا ســرویس طــای جدید
خریــده باشــد مــادرم ســعی میکنــد
وســایل یــا جواهراتــی بهتــر از او بخــرد

تــا به قــول خودش کــم نیــاورد .البته به
نظــر من کل کل آنها از ســر بیکاری و پز
دادن اســت چون کســی که مشغول کار
باشــد کمتر فرصــت کل کل کردن و این
نوع کارهــا را پیدا میکنــد .من در محل
کار فرصــت صحبت کردن با همکارانم
را نــدارم چــه برســد بــه کل کل کــردن و
معمــوالً وقتــی هم بــه خانه میرســم،
خســتهام و جــز در مباحــث سیاســی
کل کل دیگری با پدر و مادرم ندارم».
حرفهای مرجــان درباره کل کل کردن
جالــب اســت .او  32ســال دارد و وقتــی
پــای تفاوت دختر و پســر در میان باشــد
برای کل کل کردن وارد میدان میشود:
«از اینکه بخواهند بین دخترها و پسرها
در انجام برخی از کارها تفاوت بگذارند،
عصبانــی میشــوم و آن لحظــه بــا کل
کل کــردن نشــان میدهم هیــچ تفاوتی
وجود ندارد کــه هیچ ما دخترها توانایی
بیشــتری از پســرها هــم داریم .بــه طور
مثــال وقتی پــای بحــث دربــاره فوتبال
داخلی و خارجی در میان باشد خیلیها
تصور میکنند مــا دخترها اطالعاتی در
ایــن زمینــه نداریــم و خودشــان را عقل
کل میداننــد امــا مــن بالفاصلــه وارد
بحــث میشــوم و اطالعاتــی را بــه رخ

میشــوم امــا معتقــدم از آنجایــی که
مشــاوران روانشناســی هیــچ وقــت در
موقعیت دشــوار و پیچیده بیمارشــان
قــرار نگرفتهانــد ،نمیتواننــد درســت
راهنمایــی کننــد و بــه گفتــن کلیــات و

نصحیت بسنده میکنند.
جــوان عالقــه زیــادی بــه شــنیدن
نصحیــت نــدارد .بهتریــن مشــاور
بــرای مــن  ،جوانهایــی همســن و
ســال خــودم هســتند چــون کــه همــه

آنهــا شــرایط مشــابه مــن را تجربــه
کردهانــد و بهتــر میتواننــد راهنمایی
کننــد .مــن هر وقــت بــه مشــاوره نیاز
پیدا کنم ســراغ دوســتانم مــیروم .از
طرفی هم هرکســی که به روانشــناس

مراجعــه میکنــد ،انــگ روانــی بودن
بــه او میزننــد و من طاقــت این انگ
را ندارم».
مرتضی دل خوشــی از مشاوران کنکور
ندارد اما از مشاور روانشناسی که برای
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 ëëکل کل یک کنش اجتماعی است
دکتر غالمرضا حســنی جامعهشــناس
و اســتاد دانشــگاه بــا بیان ایــن موضوع
می گویــد« :گاهــی اوقــات ایــن هــدف
صرفاً برای فراغت و گذران وقت اســت
و خیلیهــا دنبــال ســرگرمی هســتند.
کل کل کــردن در میــان جوانهــا شــایع
اســت و آنهــا بــا این کار بــه دنبــال ابراز
وجودنــد .ایــن ابــراز وجــود گاهــی در
مســیر درســت خــود انجــام میگیــرد و
باعث پیشــرفت میشود اما اگر از منظر
جامعه شناختی به جنبه منفی آن نگاه
کنیــم میتواند بسترســاز خشــونت هم
باشــد .آستانه تحمل افراد ممکن است
پاییــن باشــد و بعــد از یــک کنــش چند
لحظهای به خشونت یا رفتارهای خارج
از کنتــرل منجــر شــود .این نــوع کل کل
کــردن در جامعــه خطرآفریــن اســت.
بنابرایــن به خاطر زمینههای خشــونتی
کــه در جامعــه وجــود دارد ،ضــروری
اســت که این موضوع را کنترل کنیم .در
جوانــی خودنمایــی به اشــکال مختلف
انجــام میشــود و یادگرفتنــی اســت.
یــک نوجوان بــا دیدن این نــوع کنش از
ســوی جوانان دیگــر آن را یــاد میگیرد
همچنــان که در بعــد جامعهشــناختی
حتی جرم هم یادگرفتنی است».
کنــار پارک مشــغول شســتن شیشــههای
ماشین است 28 .سال دارد و از آن دسته
جوانهایی اســت کــه بشــدت عالقهمند
کل کل کردن است .حمیدرضا چند باری
هــم بــه خاطــر کل کل راهی بیمارســتان
شــده و ماشــینش را هــم بــه صافــکاری
بــرده .خــودش میگویــد« :خیلــی اهــل
کل کل هســتم .در رانندگــی و درس
دوســت ندارم کســی از من جلو بزند .اگر
احســاس کنــم کســی میخواهــد زرنــگ
بازی دربیاورد طاقت نمیآورم و با او کل
میانــدازم .توی رانندگــی دوبار به خاطر
کل انداختــن بــا گارد ریل برخــورد کردم
و ماشــین تا فرمــان جمع شــد و من هم
ی شــدم .البتــه این حــوادث درس
زخمــ 
عبرت نشــد و بازهم وقتی پشت فرمانم
کل میاندازم».
حمیدرضــا برخــاف رانندگــی اهــل
کل کل کردن در خرید چیزهای الکچری

دکتر غالمرضا حسنی جامعه شناس :ترافیک
سنگین و جوان هایی که طاقت ماندن در
ترافیک ندارند و سعی میکنند با کل انداختن
و هنجارشکنی و زیرپا گذاشتن قوانین سریع تر
به مقصد برسند ،بیکاری و نبود فضای مناسب
برای تفریح و ورزش یکی دیگر از عوامل
زمینه ساز برای کل کل کردن در میان نسل
جوان است .در نسل دهه  60وجود بسترهایی
برای فعالیتهای اجتماعی یک نوع کل کل بود
که باعث حاکم شدن تعامل عاطفی میشد و
نتیجه آن هم کمک مردم به یکدیگر بود

نیســت« :هیچ وقــت در الکچــری بازی
کل کل نمیکنم چــون قدرت مالیاش
را نــدارم .این مــدل کل انداختــن برای
بچــه پولدارهاســت و بــرای ایــن جــور
ن باید چشــمت بــه جیبت
کل کل کــرد 
هم باشد».
کمــی آن طرفتــر ســعید پشــت میــز
سیمانی پارک مشــغول مطالعه است.
او دانشــجوی کارشناســی ارشــد شــیمی
و اهــل قوچــان اســت .تنهــا کل کل
زندگــیاش در درس و دانشــگاه اســت.
میگویــد« :وقتــی قــرار اســت بــرای
معادلــهای راه حــل پیــدا کنیــم بــا بقیه
بچههــای کالس کل میانــدازم و زودتر
از بقیــه راه حــل پیــدا میکنــم .این کل
کل کــردن به نظرم خیلی مثبت اســت
و میتواند باعث پیشــرفت درسی شود.
در مــوارد دیگــر مثــل رانندگی یــا خرید
بــه هیــچ عنــوان اهــل کل کل نیســتم.
امــا بچههــای تهــران خیلــی اهــل کل
انداختن هســتند و میخواهنــد هر طور
شــده در همه شــرایط خودشــان را برتر
از دیگــران نشــان بدهنــد .در شــهر ما از
ایــن نــوع کل کلهــا نداریــم و خیلــی از
هم سن و ســالهای من به کار و زندگی
فکــر میکنند».فرشــاد برخــاف بقیــه
معتقد اســت کســانی که ضعــف دارند
کل کل میکننــد و میخواهنــد بــا ایــن
کار ضعفشــان را پنهــان کننــد .او یــک
آرمانگراســت ،اهدافــی بــرای خــودش
تعریف کرده و برای رسیدن به آنها هم
با کســی کل کل نمیکند« :همه سعی و
تالشــم را برای رســیدن به هدف انجام
میدهــم و اگــر کســی احســاس میکند
بهتــر میتواند به این هدف برســد هیچ
وقــت بــا او کل کل نمیکنم چون باعث
میشــود آرامشــم را از دســت بدهــم.
معمــوالً عاقبــت کل کل خــوب نیســت
و گاهــی بــه قیمــت جــان انســان تمــام
میشــود .یکی از دوســتان من به خاطر
کل کل در رانندگــی با مرد جوانی درگیر
شــد و در ایــن درگیری مــرد عصبانی با
چاقــو او را بــه قتل رســاند .ایــن عاقبت
تلــخ کل کل کردن اســت و من دوســت
ندارم جانم را از دست بدهم».

 ëëتهران شهر کل اندازها
دکتر حســنی معتقد است در تهران بیش
از شهرهای دیگر زمینه کل کل کردن وجود
دارد« :ترافیــک ســنگین و جوانهایــی که
طاقت ماندن در ترافیک را ندارند و سعی
میکننــد بــا کل انداختن و هنجارشــکنی و
زیرپــا گذاشــتن قوانین ســریعتر به مقصد
برســند ،بیــکاری و نبــود فضــای مناســب
بــرای تفریح و ورزش یکــی دیگر از عوامل
زمینــه ســاز بــرای کل کل کــردن در میــان
نســل جــوان اســت .اگــر در هــر محلــهای
ورزشــگاه یــا مــکان هنــری وجــود داشــته
باشــد کــه جوانــان بتواننــد توانمندیهای
خودشان را نشان بدهند دیگر کمتر شاهد
کل کلی که مخاطرات زیادی هم به همراه
دارد خواهیــم بود .در نســل دهه  60وجود
بســترهایی بــرای فعالیتهــای اجتماعی
یک نوع کل کل بود که باعث حاکم شــدن
تعامــل عاطفــی میشــد و نتیجــه آن هم
کمک مردم به یکدیگر بود».
وی در ادامــه بــه نقــش رســانهها و
بخصــوص صــدا و ســیما در بــروز ایــن
نــوع کنشها اشــاره میکنــد و میگوید:
«بــه طــور مثــال فیلــم جنــون ســرعت
و یــا فیلمهایــی کــه در آن صحنههــای
بســیاری از کل کل در رانندگــی و فــرار از
دســت پلیس به نمایــش درمیآید این
نــوع هنجارشــکنی و کل کل کــردن را به
نســل نوجوان و جوان میآموزد .میزان
آگاهی و ســواد نیز در زمینه بروز کل کل
بین جوانها مؤثر است .یعنی هرچقدر
اطالعات و آگاهی و سواد مردم افزایش
پیــدا کنــد زمینــه بــروز کل کل از میــان
مــیرود و ایــن کنش بــه ســوی دانش و
علــم هدایت میشــود؛ یعنی به ســویی
هدایــت میشــود کــه در آن خشــونت
وجــود نــدارد و رقابــت ســالم و منطقی
حاکم است».
به اعتقاد این جامعه شناس کنشهای
اجتماعی نیاز به آگاهی و جامعه پذیری
دارد« :اگــر صــدا و ســیما ،رســانهها،
گروههای همســاالن و جو کلی و ساختار
جامعــه که در برآوردن نیازهای جوانان
مؤثر هستند ،این نیازها را برآورده کنند،
زمینه بروز کل کل از میان میرود».

این روزها کلینیکهای مشاوره مثل قارچ از هر کوچه و خیابانی سبز
میشوند اما جوانان کمتر عالق ه یا امکانی برای مراجعه به آنها دارند.
خیلی از جوانان میگویند ای کاش مشاوران شرایط مالی آنها را هم در
نظر بگیرند و بدانند که ریشه خیلی از ناهنجاریهایی که به آن گرفتار
شدهاند ،مالی است .بعضیها هم موضوع چندان برایشان جدی
نیست و کل قضیه را به شوخی میگیرند :من خودم مشاورم ،مشکلی
داری بگو

عکس :ایران

غلبــه بــر اســترس و اضطــراب بــه او
کمک کرده راضی اســت .او این روزها
در تــرم چهــار رشــته صنایــع غذایــی
مشــغول تحصیــل اســت و میگویــد
مشــاوری کــه بتوانــد اعتماد بــه نفس
گمشــده یک جــوان را بــه او بازگرداند
موفــق اســت« :خیلــی از مــا تصــوری
کــه از یــک مشــاور داریــم همانند یک
پزشــک است که با تجویز دارو بیماری
را درمــان میکند درحالــی که بیماری
روح با جســم متفاوت است و مراحل
و زمــان درمــان آن هم فــرق میکند.
بنابراین نباید عجول بود یا اگر مشــاور
چند جلســه پشــت هم ســکوت کرد و
فقط شــما حرف زدید ،بــه این معنی
نیست که کاری نمیکند».
دلیــل میثــم بــرای نرفتن نزد مشــاور

مالــی اســت .او میگویــد دســتمزد
مشــاوران بیشتر از پزشکان متخصص
اســت و معمــوالً کســانی بــه آنهــا
مراجعــه میکننــد کــه دغدغــه مالــی
ندارنــد .امــروزه خیلــی از مســائلی که
باعث به وجود آمدن مشکالت روحی
و روانــی بــرای نســل جــوان میشــود
ارتبــاط مســتقیمی با مشــکالت مالی
دارد .حــاال همــان جوانــی که شــغل و
درآمد مناســبی نــدارد ،اگر با مشــکل
روحی مواجه شود چطور پیش مشاور
بــرود؟ بنابرایــن خیلی طبیعی اســت
کــه تصمیــم بگیــرد بــا مشــکلش کنار
بیاید.
اینکــه خیلــی از مراجعه کننــدگان به
مطــب مشــاوران زنان هســتند به این
دلیــل اســت کــه همســران آنهــا پــول

مشــاورهها را میدهنــد و آنها هم یک
گــوش شــنوا میخواهند که ســاعتها
حرف دلشان را گوش کند».
این روزهــا کلینیکهای مشــاوره مثل
قــارچ از هــر کوچــه و خیابانــی ســبز
میشــوند امــا جوانــان کمتــر عالقــه
یــا امکانــی بــرای مراجعــه بــه آنهــا
دارنــد .خیلــی از جوانانی کــه من پای
حرفهایشــان نشســتم ،میگویند ای
کاش مشــاوران شــرایط مالــی آنهــا را
هــم در نظر بگیرند و بدانند که ریشــه
خیلــی از ناهنجاریهایــی کــه بــه آن
گرفتار شدهاند ،مالی است .بعضیها
هم موضــوع چندان برایشــان جدی
نیســت و کل قضیــه را بــه شــوخی
میگیرنــد« :مــن خــودم مشــاورم،
مشکلی داری بگو!»

