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روی دستانش آنژوکت است و سرپرستار میگوید
یک بار دیالیز شده تا حالش کمی بهتر شود اما
حسین  22ساله هنوز اجازه نداده دیالیزش کنند
و میگوید حالش خوب است و میخواهد برود
خانه .چشمانش نگران است و دو دو میزند .روی
دستانش تا آرنج پر از خالکوبی است و پوست
دستها را نمیشود دید .میپرسم قبالً هم
حالت بد شده بود؟ میگوید« :نه هیچ وقت .بقیه
دوستانمان که باهم میهمانی بودیم از ترسشان
آمدند و تست دادند اما حال همهشان خوب بود.
فقط ما سه تا این طوری شدیم».

عکس :جماران

حال و روز مسموم شدگان با الکل در بیمارستان شهید رجایی کرج

شب الکل نیرزد به بامداد دیالیز
یگانه خدامی

گزارش نویس

بعضیهــا میگویند اپیدمــی و بعضیها هم اســمش را گذاشــتهاند موج .الکل
همــه چیــز را برد هــوا و وعده آن شــعر معروف ،درســت از آب درآمد که «شــب
شراب نیرزد به بامداد خمار» بامداد خمار اما این بار خیلی جدی بود .مشروبات
الکلی مسموم از بندرعباس تا بجنورد ،کرج و بعد هم یاسوج و گچساران قربانی
گرفــت و خواندن آمارش یکی از کارهای ترســناک روزانه شــد .آمــاری که خیال
نداشت تمام شود و تن همه رالرزاند.
تختهــای اورژانــس بیمارســتان شــهید
رجایی کــرج جز یکی دو تا همه پر اســت.
جایــی کــه مســمومان الــکل اســتان البرز
آنجــا بســتری شــده و چشــم انتظارنــد
حالشان خوب شود .مثل روز قبل از الکل.
سرپرستار تا میشنود دنبالشان میگردم
شــماره تختها را پشــت ســر هــم ردیف
میکند 27 ،25 ،15 ،14 :و...
شــب قبــل  14بیمــار جدیــد آوردهانــد.
درست زمانی که پزشکان بیمارستان فکر
میکردنــد مــوج تمــام شــده و آرام گرفته
اســت .نگاهــی میانــدازم بــه دورتــا دور
اورژانس و تختهایی که شمارههایشان را
سرپرستار خوانده است .بیشترشان جوان
هســتند و خانوادههــا سراســیمه و نگــران
بــاالی سرشــان این پــا و آن پا میشــوند و
منتظرند دکتر برســد .سرپرســتار میگوید
بعضیهایشــان مشــکالت بینایــی جــدی
پیــدا کردهانــد .میخواهــم بــروم ســراغ
یکیشــان که میگویند مشکل بیناییاش
جدی شــده امــا روی تخــت خوابش برده
است.
مــیروم به ســمت دو تختی کــه میگویند
از همیــن تــازه واردها روی آن اســتراحت
میکننــد .روی یــک تخــت پســری جــوان
و بیقــرار دراز کشــیده و روی تخــت دیگر
دو نفرشــان نشســتهاند .علیرضا  26ساله

مدام مینشیند و دراز میکشد و میگوید:
«چرا چشــمهایم تار میبیند؟ تا دیشــب
کــه این ســرمها را نزده بودیــد این طوری
نبود».
سرپرســتار میگویــد« :ســم کــم کــم دارد
خــودش را نشــان میدهــد .بایــد تحمــل
کنــی .بهتــر میشــوی ».آن دو نفــر کــه
روبهرویش نشســتهاند دوستانش هستند.
هــر دو هم اسمشــان حســین اســت .یکی
21ساله و آن یکی  22ساله.
ســه روز پیــش در یک میهمانی مشــروب
خورده بودند .کنار  4،5نفر دیگر و هرکدام
چند لیتر .مشروب را از همان کسی خریده
بودنــد کــه همیشــه میخریدنــد ،مثــل
همیشــه .اما این بار همه چیز بهم ریخته
بــود .علیرضــا میگویــد 3« :روز خــواب
بودیــم .هیچــی نخوردیــم .یعنــی بیــدار
میشــدیم و چیزی میخوردیــم اما همه
را بــاال میآوردیم و دوبــاره میخوابیدیم.
گیــج بــودم ،ســرگیجه داشــتم و هیچــی
نمیفهمیــدم ».باالخــره خانوادههــا
ترســیده بودنــد و بچههایشــان را رســانده
بودند بیمارستان.
حســین  21ســاله میگویــد« :دیشــب
چشــمم هیچی نمیدید .همه چیز را باال
مــیآوردم .االن ولــی دیــد چشــمم بهتــر
شــده ».روی دســتانش آنژوکــت اســت و

سرپرســتار میگوید یک بار دیالیز شــده تا
حالش کمی بهتر شود اما حسین 22ساله
هنــوز اجــازه نــداده دیالیــزش کننــد و
میگوید حالش خوب اســت و میخواهد
بــرود خانــه .چشــمانش نگــران اســت و
دو دو میزنــد .روی دســتانش تــا آرنج پر
از خالکوبــی اســت و پوســت دســتها را
نمیشــود دید .میپرســم قبالً هم حالت
بد شــده بــود؟ میگویــد« :نه هیــچ وقت.
بقیــه دوســتانمان کــه باهــم میهمانــی
بودیم از ترسشــان آمدند و تست دادند
اما حال همهشــان خوب بود .فقط ما سه
تا این طوری شدیم».
مــادر علیرضا روبــهروی تختش ایســتاده
و ســعی میکنــد خیــال پســرش را راحت
کند کــه چشــمش دوباره خــوب میبیند.
میگوید« :شــما را به خدا بنویســید از این
چیزهــا نخورنــد ».از علیرضــا میپرســم
خیلی وقــت اســت مشــروب میخوری؟
میگوید 10« :سالی هست .تفریح نداریم
خب .هیچ وقت هم حالم بد نشده .فقط
یک بار دلم درد گرفت آن هم چون بیش
از حد خورده بودم .من نشنیده بودم این
طوری شــده و در شهرهای دیگر هم همه
مسموم شدهاند وگرنه نمیخوردم».
ëëیک لکه خاکستری بزرگ
چنــد تخت آن طرفتر محیا دراز کشــیده
و پردههای دور تختش را کشــیدهاند .شال
ســفیدش را هــم روی ســرش انداختــه.
روی رگ گردنــش شــالدون گذاشــتهاند تا
دیالیــزش کنند 26 .ســاله اســت و به گفته
خودش از  2سال پیش مشروب میخورد.
گاهی تنها و گاهی هم با دوستانش .این بار
هم با دو دوست دیگر خوردهاند .هر کدام

دستگیری متهمان در سه استان

نیــروی انتظامــی از روزی که مشــروبات الکلی مســموم اولیــن قربانیانش را
گرفت ،پیگیریها را برای شناســایی و دســتگیری عامالن تولیــد و توزیع این
نیم نگاه
مشروبات الکلی آغاز کرد .سه استان هرمزگان ،البرز و خراسان شمالی بیشتر
از همه درگیر این مســأله شــدند در هر اســتان هم چند نفر جان خود را از دســت دادند .تا زمان
تهیه این گزارش در اســتان هرمزگان که بیشــترین قربانی را در این پرونده داشت 4 ،نفر دستگیر
شدهاند .به گفته سرهنگ محمد شریفی معاون اجتماعی فرمانده انتظامی این استان 2 ،نفر از
این  4نفر زوج هستند که هر  4نفر هم سازنده و توزیع کنندهاند .وی در گفتوگو با «ایران» میگوید:
«این زن و شــوهر و یکی دیگر از متهمان در خانههایشــان کارگاه تولید مشروبات الکلی داشتند و
توزیع هم میکردند اما نفر چهارم فقط توزیع کننده بوده .تولیدکنندهها الکل صنعتی را از تهران
آورده و مشــروب درســت کردهاند و بیشتر در یک محله که حاشیهنشین است و افراد فقیری هم
دارد ،توزیع کردهاند .البته تعدادی از مســموم شــدگان هم مشروبات الکلی پلمب شده مصرف
کردهاند .سودجوها این شیشهها را میخرند و پر میکنند و اسانس اضافه میکنند طوری که اصالً
قابل تشخیص نیست اما میتواند با الکل صنعتی و مواد شیمیایی دیگر مسموم شود ».به گفته
سرهنگ شریفی ،سود زیاد و تقاضای زیاد باعث شده این مشروبات زیاد تولید شود و قربانی هم
بگیرد.
در اســتان البرز هم  6نفر دســتگیر شدهاند .به گفته حســینزاده مسئول اطالعرسانی فرماندهی
انتظامــی ایــن اســتان 5 ،نفــر در جریان موج اول دســتگیر شــده و یک نفــر در مــوج دوم که یکی
از ایــن  6نفــر ســازنده بــوده و فــرار کــرده امــا بالفاصلــه دســتگیر شــده اســت .وی در گفتوگو با
«ایــران» عنــوان میکنــد مشــروبات الکلــی مســموم در همــه مناطــق کــرج توزیع شــده نه یک
یا چند منطقه خاص.
در این ماجرا 17نفر هم در استان خراسان شمالی توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند که به گفته
ســرهنگ اصیل معاون اجتماعی فرمانده انتظامی این اســتان در گفتوگو با «ایران»  6نفر آنها
باند بودهاند و کارگاهشان هم کشف شده و بقیه آنها توزیع کننده بودهاند .قربانیان این مشروبات
الکلی مسموم در استان خراسان شمالی از شهرستانهای شیروان و بجنوردند که به دلیل اضافه
شدن متانول به مشروبات الکلی مسموم شده بودند.
 2لیتر« :پنجشنبه هفته پیش وقتی خودم
خانه تنها بودم خــوردم .یادم میآید زیاد
حالــم خوب نبود .حتی یــک دفعه حالت
تهاجمی پیدا کردم و تمرکز هم نداشــتم.
زیــاد یادم نمیآید امــا میدانم تا این حد

حالــم بــد نشــد و کمــی کــه گذشــت بهتر
شــدم .این بــار با دوســتانم بودیم و شــب
در خانــه مــا خوابیدنــد .حالشــان اصــاً
خــوب نبــود .حالت تهــوع داشــتند و گیج
بودند .من هوشیار بودم و دوبار بردمشان

درمانــگاه امــا آنجا گفتند آنفلوانزاســت و
ســرم و آمپــول زدند .برگشــتیم خانــه اما
حالشان بد بود».
دوســتان محیا گاهی مثــل آدمهای عادی
مینشســتند و حــرف میزدنــد و گاهــی
دوبــاره بــه همــان حــال بــد میافتادنــد تا
اینکــه باالخــره حالتــی شــبیه تشــنج پیــدا
میکنند و این حســابی محیا را میترساند.
وقتی اورژانس میرســد دوســتانش دوباره
مینشــینند و میگوینــد حالشــان خــوب
است!
حــال محیــا هم خــوب نمانــده و کــم کم
بد شــده بود« :سرگیجه داشــتم و بیحال
بودم .حالت تهوع شــدید هم داشــتم اما
قبلــش آنقدر نگــران دوســتانم بــودم که
خودم یادم رفته بود .چشمم هم تار شده
بود».
میــان حرفهایش پزشــک میآید باالی
ســرش و پرونــدهاش را دوبــاره بررســی
میکند و میپرسد چشمت چطور است؟
محیــا میگویــد روی چشــم راســتش یک
لکه خاکســتری بزرگ هســت و میپرسد:
«خــوب میشــوم؟» پزشــک میگویــد:
«امیدواریــم .درمانت تقریباً  13روز طول
میکشــد .دو ســه روز اینجا و بعــد هم در
خانه».
محیــا میخواهــد بــرود خانه اما پزشــک
مجابــش میکند کــه بماند و نــرود .وقتی
پزشــک مــیرود میپرســم از دوســتانت
خبــر داری؟ میگویــد« :نمیدانــم .هیچ
کــس درســت جوابــم را نمیدهــد .از هر
کسی میپرسم ،انگار دروغ میگوید».
ëëخودتان را به بیمارستان برسانید
بیمارســتان شــهید رجایی مرکز تخصصی
مسمومیت استان البرز است .برای همین
مســیر اکثــر کســانی که ایــن روزها بــا الکل
آلوده مســموم شدهاند ،به این بیمارستان
ختــم میشــود .بــه گفتــه دکتــر مرتضــی
غوغایــی ،رئیس بیمارســتان ،ایــن دومین
موج مسمومیت با الکل در البرز است.
اولــی شــهریور کــه  30بیمــار داشــته و
2نفرشــان فوت کردند و بیشترشان دیالیز
شــدهاند .و این بــار هم مــوج دوم« :موج
دوم از  29یا  30شــهریور شــروع شد .تا به
حال  61بیمار داشــتهایم که  30نفرشــان
در بیمارســتان ماندهانــد و بقیــه یا خوب
شــده و رفتهانــد یــا بــا رضایت خودشــان
مرخص شدهاند یا فرار کردهاند.
چــون یا خودشــان توزیــع کننــده بودهاند
یــا بــه دوستانشــان مشــروب دادهانــد و
میترســیدند آنها مشکل جدی پیدا کنند
و شکایت کنند .اما چون درمانشان کامل
نشــده ممکن است با حال بدتر دوباره به
بیمارســتان بیاینــد و ایــن بار نشــود کاری

برایشــان کــرد .بــرای همیــن میگوییــم
هرکســی کــه بعــد از مصــرف مشــروبات
الکلــی عالئمی دارد باید ســریع به مراکز
درمانــی مراجعــه کنــد ».از  31نفــری که
در بیمارســتان شــهید رجایــی ماندهانــد،
 4نفــر فوت شــده و حــدود  20نفــر دیالیز
شدهاند.
کسانی که به بیمارســتان آمدهاند عالئم
متفاوتــی داشــتهاند؛ از تهوع ،اســتفراغ و
درد شکم گرفته تا اختالل بینایی و تغییر
ســطح هوشــیاری .البتــه دکتــر غوغایــی
میگویــد« :مســمومیت بــا الــکل ممکن
اســت تا  24یا  48ســاعت بــدون عالمت
باشــد و بــه تدریج خودش را نشــان دهد.
بــرای درمانشــان اگر نیاز داشــته باشــند
آنهــا را دیالیــز میکنیــم کــه احتمــال
عــوارض مســمومیت کمتــر شــود .اگر به
موقع آمده باشند و مصرفشان کم باشد
معموالً با یک تا  2مرتبه دیالیز حالشان
بهتر میشــود در غیر ایــن صورت ممکن
اســت با ایــن دیالیزها جــواب نگیریم .در
همیــن مــوج مریضهایــی با حــال بد در
آیســی یو بســتری و به دســتگاه تنفســی
وصل شدند».
به گفته دکتر غوغایی از مشــروبات الکلی
آلوده نمونه گرفته شــده و مشخص شده
الــکل صنعتــی یــا متانــول داشــتهاند کــه
کشنده اســت .او میگوید« :مصرف الکل
در هر حالتی و به هر شــکلی عوارض دارد
و در بلند مدت مشــکل ایجــاد میکند اما
اگر هم در فرآیند تولیدش اشــکالی وجود
داشــته باشد ممکن اســت الکل صنعتی
یــا متانــول ایجــاد شــود کــه مســمومیت
ایجــاد میکنــد .البتــه بحــث ســودجویی
هم هســت .مثــاً بــه مشــروب داروهایی
از بنزودیازپینهــا مثــل آلپــرازوالم یــا
حتــی اســتامینوفن میزننــد کــه اثــرات
خــوابآور و گیــج کننده بیشــتری داشــته
باشــد و بتواننــد با قیمــت باال بفروشــند.
حتــی شــنیدهام مقدار کمــی مرگ موش
اضافه میکنند که حالت نشئگی یا گیجی
ایجاد کند».
به گفته او بیمارانشان که با الکل مسموم
شــده بودنــد از  18 ،17ســاله بودهانــد تــا
50و چند ساله اما بیشترشان جوان و بین
 20تا  30ســاله بودهاند هرچند بسیاری از
قربانیان از ترس به بیمارســتان نمیآیند
و در نهایت زمانی به بیمارستان مراجعه
میکنند که ممکن اســت دیر شده باشد و
عــوارض آن برایشــان ماندگار شــود حتی
مشکالت بینایی و کلیوی .بیمارستان را با
هــزار و یک ســؤال ترک میکنــم اما مدام
این شــعر ســعدی در ذهنــم میپیچد که
«بــه راحــت نفســی ،رنــج پایــدار مجوی/
شب شراب نیرزد به بامداد خمار»

آیدین آغداشلو از آرمانگرایی جوانهای هم نسلش میگوید

جوانی من دوره کشف جهان بود
سهیال نوری
خبرنگار

آیدین آغداشــلو نقاش ،گرافیست ،نویسنده
و تصویرگــر کتابهــای درســی ،در آســتانه
79ســالگی از جوانیاش میگویــد؛ روزهایی
آرام کــه امکانــات زیادی هم وجود نداشــت.
بــا این همــه نســل او آرمانگرا بود .نســلی که
میخواســت از هیــچ ،چیــزی بســازد و برای
رســیدن بــه هدفهــای بــزرگ شــخصی و
اجتماعیاشباهرمشکلیروبهروشود.
ëëآن دوره پــر از تنگنــا و کمبود چــه تأثیری
روی جوانیتان گذاشت؟
باعــث شــد نیــروی بیشــتری برای کشــف
کــردن صــرف کنــم و ایــن دلپذیــر بــود.
هرچیزی با زحمت و تحمل مشــکالت به
دســت میآمد و به خاطر بهای ســنگینی
کــه پرداخــت میکردیم قدرش را بیشــتر
میدانســتیم .شــاید بــه همیــن دلیــل
ماندگارتر شد.

ëëآن زمــان دنیا چــه خبر بود و چــه تأثیری
روی جوانها میگذاشت؟
راستش را بخواهی دوره جوانی من ،دوره
کشــف و شــهود جهان بود .ســینما ،تئاتر و
هرآنچه که انتها نداشــت و شــگفت انگیز
بود ،در آن دوره پدید آمد .جوانهایی هم
که قــدم در راه گفتوگو و کشــف و شــهود
میگذاشــتند ،درهــا و پنجرههــای تــازهای
بــه سویشــان گشــوده میشــد .دلزدگــی،
افســردگی و بیاعتنایــی مشــخصه دوره
جوانــی من نبــود بلکه تالش کــردن برای
بــه دســت آوردن هرچیــزی خصیصه آن
روزگار بــود .البته باید بگویم بخش زیادی
از جوانهای امــروز هم درحال طی کردن
ایــن مســیر هســتند کمــا اینکــه در دوره
جوانی من ســاختن فیلم برای یک جوان
خیلــی دور از ذهــن بود ،غیر از کســی مثل
مســعود کیمیایــی کــه در ســن  23یــا 24
سالگی فیلم ساخت.
ëëاگــر جوانیتــان در شــرایط امروز ســپری
میشــد ،بــه نظرتــان تــا همیــن حــد پربار

میبود؟
اصــاً نمیتوانــم جوانی خــودم را در این
دوره مشــاهده کنــم .جوانها نــه ،جهانی
کــه در آن زندگی میکنــم برای من غریبه
اســت .نــوع نــگاه جوانهــای امــروز بــه
جهــان ،زندگیشــان و جایگاهــی کــه باید
برای خودشــان قائل باشند و نیستند برای
من غریبه اســت .با وجــود اینکه میدانم
بســیاری از درها به رویشان بسته است اما
گاهــی خیلی پرتوقع هســتند .برای همین
فکــر میکنــم اگــر االن جوان بــودم امکان
نداشــت بتوانــم مســیری را که طــی کردم
و آثــاری را کــه به جا گذاشــتم تکــرار کنم.
ایــن درگیریها ،دلزدگیهــا ،پناه بردن به
پوچی و بیهودگی فضایی را میساخت که
من از عهــدهاش برنمیآمدم .چراکه من
نســبت به این دنیــای پراکنــده ،در دنیای
مســتقیمتری جوانی کردهام .کمتر از االن
به عیش پرستی و سرگشتگی گذشت .من
و دوســتان اطرافم خیلــی هدفمند بودیم
و میدانســتیم چــه میخواهیــم .همیــن

باعث میشــد خیلــی کار کنیــم و فرصت
هدر دادن وقت را نداشته باشیم.
ëëتفریحتان چه بود؟
از همــان جوانــی تــا بــه امــروز بــاور دارم
تفریــح نبایــد متــن زندگــی باشــد ،بایــد

پرانتــزی باشــد جلــوی زندگــی روزانــه.
خوشــی آن دوره بــه میزانــی کــه االن
مــد نظــر اســت ،به هــر قیمتــی و بــه قول
ارنســت همینگــوی «جشــن ســیار» نبود.
ما اهل میهمانیهای هرشــبی و جشــنها

را از جایــی بــه جایــی بــردن و تــا صبــح
ادامــه دادن – چیــزی کــه االن هســت
 نبودیــم .نهادهایــی هرچنــد کوچــکرا در دانشــکدههای مختلــف بــه وجــود
میآوردیم و کار و زندگی ســازنده اولویت
داشــت .بــرای همیــن تــا دیروقــت بیدار
مانــدن و تا ظهر خوابیدن در گروههای ما
رایج نبود .حتی در جمع ما نوشخوارگی
بــاب نبــود و به همین خاطر ما را خشــک
مذهب میدانســتند .اوج جوانی من هم
مصادف بود با اوج گرافیک در ایران .هم
کار میکــردم هــم تفریح .البته بیشــترین
تفریحــم به دیــدن فیلم خالصه میشــد
تا حدی که بعضی دوســتانم را به همین
خاطر از دســت دادم .چون حاضر نبودند
یــک شــب در میان با مــن ســینما بیایند.
رفتــن بــه رســتوران و ســفر هم بخشــی از
تفریحها بود.
ëëدایره دوستیهایتان چطور؟
در مقایســه با این جمع عظیــم جوانها،
جمع کوچکــی بودیم .همه چیز در اشــل

کوچکتر و مختصرتری بود .دوره جوانی
مــن از نظــر امکانــات و گســتره کاری بــا
تعداد کافهها ،ســینماها و جشــنوارههای
حــاال قابل قیاس نیســت .خیلی مطمئن
نیســتم ،شــاید دنبــال ایــن بودیــم کــه با
کار بیشــتر کمبودهــا را برطــرف کنیــم.
الگوهایــی را کــه در ذهنمــان بــود بایــد
بــه دســت میآوردیــم همــان کاری کــه
ناصــر تقوایی ،بهــرام بیضایی و مســعود
کیمیایی انجام دادند و همه فیلمهایی را
که میخواستند ،ساختند.
ëëنســل شــما امیدوارتــر بــود ،ایــن طــور
نیست؟
امید را میشــود بــه عنوان تفــاوت عمده
دوره جوانــی مــن بــا جوانهای امــروز در
نظــر گرفــت .در آن دوره امیــد بشــدت
زمینهســاز و انگیــزه آفریــن بــود تــا جایی
کــه به تنهایــی به وجــود آورنــده خیلی از
کارهایی شــد که تأثیــرش  4یا  5دهه بعد
نمایــان شــد .گمــان میکنــم در شــرایط
کنونــی وظیفه حکومت و دولت پاشــیدن

