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ساعتی در دورهمی «ال اس دی» بازها

«سفر» مرگ

ماده مخدر
«ال اس دی»
شیمیایی و
بسیار توهم
زاست که به
طور کامل
روان فرد را
دگرگون می
کند
يوسف صديقى
«سفر» می زنند و مث ً
ال به دنیای ناشناخته و فانتزی
سفر می کنند .اسید می زنند و چیزها و صداهایی
را که وجود ندارند ،می بینند و می شنوند .به گفته
خودشان با «ال اس دی» وارد دنیای واقعی خالص
می شوند!
با کاغذ خشک کن ها در تخیل خود پــرواز می
کنند و به آسمان می روند و با کلی خاطره خیالی و
زود گذر بر می گردند .افراد و دنیای اطراف شان
را انیمیشن و شخصیت های کارتونی می بینند و
در آن رویا گم می شوند.

 I Iماده توهم زای جدید

این روزها در گوشه و کنار شهر نام یک ماده مخدر

و توهم زای جدید و تــازه وارد به استان شنیده
می شود؛ ماده مخدر و توهم زایی که با نام های
«سفر»« ،مسافرت»« ،اسید»« ،کاغذ خشک کن»
و «ال اس دی» شناخته می شود .هر چند هنوز
این ماده مخدر خطرناک جای خود را در خراسان
شمالی محکم نکرده و گمنام است اما عده ای این
روزها به شکل خزنده و زیر پوستی در حال تدارک
یک آش تلخ و مرگ آور برای نوجوانان و جوانان
ناآشنا با ترفندهای واهی و سرخوشانه هستند.
به گفته یک روان پزشک ،ماده مخدر «ال اس دی»
شیمیایی و بسیار توهم زاســت که به طور کامل
روان فرد را دگرگون می کند .این ماده سمی و
توهم زا در بین جوان های ناآگاه به عنوان ماده
بی خطر و اغلب پس از مصرف ماده مخدر «گل»

استفاده می شود« .ال اس دی» یکی از قوی ترین
مواد روان گردان و توهم زای نیمه صنعتی است
که ماده اصلی تشکیل دهنده آن اسید یا نوعی
قــارچ سمی رشد یافته روی غالت است و افراد
سودجو این قارچ سمی را در آزمایشگاه های غیر
مجاز به کریستال ال اس دی تبدیل می کنند.
برخی این مــاده سمی و توهم زا را بــرای تجربه
لذت کــاذب از طریق بلعیدن یا گذاشتن روی
زبان استفاده می کنند و فرد مصرف کننده بعد از
آن اسیر دنیای وهم و خیال و ارتباطش با دنیای
واقعی برای ساعاتی قطع می شود.

 I Iمسافرتخیالی

بــا شنیدن نــام ایــن مـــاده افسونگر و تــوهــم زا
بعدازظهر یک روز گرم به همراه یکی از راه بلدان
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راهی دورهمی «ال اس دی» بازها یا همان «سفر
کنندگان» می شوم.
به تازگی ایــن مــاده خطرناک از طریق یکی از
مهمانان غریبه وارد دورهمی هپروتی های بی
خبر از عاقبت کــار شــده اســت .قهقهه فضایی
ها شنیدنی و دیدنی بود.
«سفر» می زدنــد و به مسافرت می رفتند و در
دنیای فانتزی و خیالی خودشان اسیر می شدند.
گویا در گذر زمان گیر افتاده بودند و زمان برای
یکی تند و دیــگــری کند پیش مــی رفــت امــا آن
چه پیدا بود ،غرق در خیاالت و مشاهده دنیای
انیمیشن شان بودند و مــدام یکدیگر را با اسم
شخصیت های کارتونی صدا می زدند .به محض
ورودمــان به خانه در حاشیه شهر یکی از مصرف
کنندگان مــاده توهم زا «ال اس دی» خطاب
بــه همراهم مــی گــویــد« :لــوک چــطــوری؟! پس
بوشویک کجاست دلم براش تنگ شده! راستی
برای اسبت یونجه ریختی که زیاد حرف نزنه؟!» با
شنیدن این جمالت عده ای از مهمانان دورهمی
که هنوز به گفته خودشان «سفر» نــزده بودند،
دهان شان تا بنا گوش از شدت خنده باز می شود
و وسط اتاق ریسه می روند.
افراد مصرف کننده در حال طبیعی خود نبودند
و مدام چیزها و صداهایی را که وجود نداشت می
دیدند و می شنیدند.

 I Iحرف زدن با دیوار

گهگاهی با دیوار حرف می زدند که چرا این قدر
ضربانش تند می زند! در واقع مصرف کنندگان
ماده مخدر «ال اس دی» صدای تند ضربان قلب
شان را می شنیدند و در وهم آن را به دیوار نسبت
می دادند.
این سوغاتی مرگبار را یکی از افراد ساکن تهران
به زادگــاهــش آورده بــود تا با ایــن کــار دوستان
هپروتی اش را مهمان دنیای فانتزی و انیمیشنی
کند و به قول خودش بهشت و دنیای واقعی را
تجربه کنند.
صاحب ماده مخدر «ال اس دی» بنا به درخواست
شرکت کنندگان که به تجربه دنیای خیالی و
دیدن شخصیت های مد نظر کارتونی خودشان
مایل بودند ،ماده توهم زا را که کاغذهای مربع
کوچک با تصاویر شخصیت های کارتونی بود روی
دایره می ریزد.
هپروتی ها و افراد تازه وارد که با هیچ ماده توهم
زایی آشنایی ندارند با دیدن این کاغذ های طرح
دار کوچک ابتدا ماجرا را نوعی شوخی و حتی
سرکاری تلقی می کنند .یکی از آن ها به شوخی
به طرف می گوید« :داداش ما رو گرفتی؟ اسید
و اشید که می گفتی اینه؟ با این تکه کاغذ می
خوای ما رو بفرستی مسافرت؟» دوباره فضا برای
لحظاتی عوض می شود و صدای خنده حضار در
محیط می پیچد.

 I Iارباب «سفر»

فرد آورنــده این ماده سمی به هر یک از شرکت

تحریریه32222211-32247222:
نمابر32247223 :
مسئول تحرىرىه32230028:
تلفن و نمابرسرپرست32230014 :

کنندگان یک تکه کاغذ کوچک حــاوی تصاویر
کارتونی دلخواه شان را می دهد و از آن ها می
خواهد آن را روی زبــان شــان بگذارند تا جذب
شود .اغلب شرکت کنندگان که بیش از  10نفر
هستند ،دستورات ارباب «سفر» را یک به یک اجرا
می کنند.
من به اتفاق همراهم منتظر عکس العمل مصرف
کنندگان هستم تا ببینم چه اتفاقی رخ خواهد
داد .البته یکی از مصرف کنندگان که تجربه قبلی
دارد به ما اخطار می دهد فاصلهمان را با افراد
مصرف کننده حفظ کنیم زیــرا آن ها در خیال
شان بنا بر تاثیر مواد روی مغزشان عکس العمل
خطرناکی نشان می دهند .نفس ها در سینه
ها بــرای لحظاتی حبس می شــود و فقط تیک
تاک ساعت و ضربان قلب افراد شنیده می شود.
هر لحظه بر استرس ما افزوده می شود و نگران
برخورد فیزیکی شرکت کنندگان با یکدیگر و
حتی با خودمان هستیم.
لحظه هــا بــه کندی سپری مــی شــود و منتظر
واکنش های مصرف کنندگان «ال اس دی» می
مانیم .ناگهان بعد از گذشت دقایقی عکس العمل
مصرف کنندگان شروع می شود.
یکی از مصرف کنندگان که جوان سرخوشی
است ،رو به دوستش می گوید« :واقعیت خالص
اینه ،برید کنار می خوام پرواز کنم ،چه دنیای
قشنگی ،هی پسر شجاع می یــای بریم کنار
رودخونه ماهی بگیریم؟!» دوست مقابلش پاسخ
می دهد« :هی روباه مکار باالخره تونستی سکه
های پینو کیو را بگیری یا نه؟ احتماال گربه نره
سرت کاله گذاشته و با سکه هات فلنگ رو بسته
رفیق!» نفر بعدی که ماده توهم زا روی مغزش
اثر کرده است به نفر بغل دستی اش می گوید:
«هی بهشت رو ببین!! روحت داره کجا می ره؟
بیا این پروانه ها رو ببین چقدر بزرگ و قشنگ
اند.
راستی چرا این درخت میوه نداره؟ بیا همه جارو
بگردیم .چه رنگ هایی و آبشاری این جا داره».
مصرف ماده مخدر «ال اس دی» بنا به شخصیت
فــرد اثــرات مثبت و منفی دارد که بین مصرف
کنندگان به سفر خوب و ناخوشایند و بد تعبیر
می شود.

 I Iفریاد کمک سر دادن

یکی از مصرف کنندگان که مواد تاثیر بدی روی
مغزش گذاشته مدام جیغ می زند که دارد غرق
مــی شــود و برخی مــواقــع از شــدت فــشــاری که
در خیالش به او وارد شده و در حال سقوط از
بلندی است فریاد کمک سر می دهد و بقیه افراد
هوشیار ،خنده بر لب حرکات ناپایدار او را دنبال
می کنند و او را به جای آرام کردن با ترساندن
بیشتر به وحشت می انــدازنــد .به گفته یکی از
مصرف کنندگان ماده «ال اس دی» ،تاثیر این
ماده در مصرف خوراکی بعد از یک ساعت و در
صورت تزریق آنی است.

گزارش

 I Iاثرات مخرب

به گفته یک روان پزشک اثــرات مخرب و منفی
این ماده به شدت توهم زا ،دیدن اشکال هندسی
یا فانتزی ،توهمات شنوایی و بینایی ،هیجان
عمیق ،تغییرات نــاگــهــانــی ،تـــرس و وحشت،
افسردگی ،گم شــدن در زمــان و مکان ،هذیان
گویی و ...است .گاهی اوقات مصرف کننده این
مــاده توهم زا رفتارهای خطرناکی می کند که
ممکن است منجر به صدمات جانی و حتی مرگ
وی و دیگران شود.

 I Iآن تکه کاغذهای کوچک کارتونی

یکی از افراد از نحوه آشنایی اش با این ماده مخدر
بسیار خطرناک می گوید :پسر نوجوانم مدتی
بود افسردگی گرفته بود و من و همسرم فکر می
کردیم از بیکاری و سرخوردگی باشد .این ماجرا
مدتی ادامه پیدا کرد تا این که شبی با برداشتن
یک چیز نوک تیز به من و مادرش حمله ور شد.
از ترس شوکه شده بودیم تا این که با هر زحمتی
بود پسرم را آرام کردیم.
بعد از ایــن اتفاق وقتی داخــل جیب هایش را
گشتیم چیزی جز چند تکه کاغذ با طرح و عکس
های کارتونی پیدا نکردیم.
وقتی روز بعد پسرم را به یک کمپ بــردم تازه
متوجه اصل داستان شدم ،آن کاغذهای کوچک
کارتونی به ظاهر بی ارزش در اصل ماده مخدر
«ال اس دی» بودند که پسرم از طریق دوستانش
به مصرف آن رو آورده بود.

 I Iگرفتاری در داالن زمان

با این که آفتاب اشعه های طالیی خود را از زمین
جمع کرده و ماه جای آن را گرفته بود اما مسافران
فضایی همچنان در دنیای خیالی خودشان سیر
می کردند و با اشیا ،رنگ ها و حتی دیوارهای
اتاق حرف می زدند.
مصرف کنندگان مــاده مخدر «اسید» یا «سفر»
اص ً
ال متوجه گذر زمان نبودند و انگار در داالن
زمان گیر افتاده و هر کدام در توهم خود با یک
شخصیت کارتونی در حــال بــازی و گفت و گو
بودند .برخی ها وحشت می کردند و فریاد می
زدند و عده ای هم به نوعی در بهشت خیالی شان
مشغول گپ و گفت بودند.
آن چه مسلم است این است که باید نوجوان ها و
جوان ها خیلی حواس شان را جمع کنند تا فریب
تبلیغات گمراه کننده عده ای شیاد را نخورند .اگر
چه در ظاهر این ماده توهم زا وابستگی جسمانی
نــدارد امــا از لحاظ روحــی فــرد را دچــار زوال و
دگرگون می کند.
صــدای جیرجیرک ها فضای کوچه را پر کرده
اســـت و مــن از دوره ــم ــی مــصــرف کــنــنــدگــان
«اســیــد» یــا «ال اس دی» خ ــارج مــی شــوم اما
هپروتی ها همچنان در جهان خیالی خود در
حال گشت و گــذار و مسافرت مرگبار هستند و
معلوم نیست کی و در کدام بیابان واقعی با مخ
فرود بیایند و از هستی ساقط شوند!

