
قطعة حشيش

مصريان يدخنان الحشيش قديما

����
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

) والذي يتم زراعتھا في المناطق ا#ستوائية والمناطقCannabis Sativa (شجيرات القنب الھندي

ةالمعتدلة والماريجوانا ھي أوراق وأزھار القنب الجافة. والحشيش ھو السائل المجفف من الماد

الصمغية. والحشيش أكثر المخدرات انتشارا في العالم نظرا لرخص ثمنه وسھوله تعاطيه فھو #

كرباعييلزمه ادوات معقده مثل سرنجات اEبر أو غيرھا وأوراق نبات القنب تحتوي مواداً كيميائية 

 وكميات صغيرة من مادة تشبة اEتروبين تسبب جفاف الحلق.و مادة تشبة ا#ستيلھيدرو كانابينول

 بجرعات كبيرة يؤدي إلىالمواد المھلوسةكولين تسبب تأثير دخان الحشيش المھيج. والحشيش من 

ينوعاً من الھلوسة. وتدخين الحشيش أكثر الطرق انتشاراً، وأسرعھا تأثيراً علي الجھاز العصب

المركزي نظراً لسرعة وصول المادة الفعالة من الرئة إلى الدم. ومنه إلى أنحاء المخ.
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 ساعات. في حال تناوله مع الطعام يظھر التأثير خ\ل ساعة، وتظھر قوة التأثير5 إلى 2يظھر التأثير خ\ل بضع دقائق بعد التدخين، ويستمر من 

 ساعة.12 إلى 5الكاملة بعد ساعتين، ويبقى التأثير من 

. كما أنَّ يصبح كلَّ شيء أكثر وضوحاً وتميّزاً، كما فيغالباً يشعر المتعاطي بشھية قوية للطعام، ويشعر بطيبة الطعام والروائح غير مماثلة للعادة

أغلب اEحيان يشعر المتعاطي بالفرحة وشعور بجمال العالم.

يقى. كما أنَّ يشعر المتعاطي ببطء الزمن.يمكن أن يسرد على الضحك المتواصل أو أن يھدئ في تفكيًر عميق، أو أن يعلّق على سماع الموس

.كما أنَّ الحشيش # يسبّب إدمان فيزيائي نظراً لعدم وجود أي مواد يمكن أن تسبّب اdدمان فيه
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الرئتين

 فى بدن المتعاطى تشير بعض اEبحاثيمثل التھاب القصبات الھوائية وأمراض الرئة، ھجمة اEمراض اEولى التى يحدثھا تعاطى الحشيش
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جنس لدى الجنسين حيث ثبت أن الحشيش لهالحديثة إلى أن الحشيش يسبب سرطان الرئة باdضافة إلى تأثيره بصورة أوسع على صحة أجھزة ال

ش باdضافة إلى ذلك يجرد المتعاطى من قوة جھازهتأثير على اEجنة وا#جيال المستقبلية ويمكن أن يوقف الدورة لدى النساء المتعاطيات. والحشي

المناعى ويجعله عرضه لخطر الجراثيم والفيروسات

ئوى وقرحة الحلق المزمنة والتھاب البلعوميعانى المسرف فى التعاطى من أمراض الجھاز التنفسى مثل السعال المزمن والربو وا#لتھاب الر

والسل

الدماغ

ديره– أى أنه ذا تأثير منعكس – تعقبه ھلوسة ثم خموليؤثر الحشيش على الجھاز العصبي حقائق مخدر الحشيش لmنسان فھو يبدأ بتنبيه المتعاطى ثم تخ

جنون العظمه ونوبات الغضب الشديدهفنوم مع زياده الجرعه يفقد ا#حساس بالنشوه ويستبدل باحساس يتدرج من الحزن الي الغضب حتى 

الجنس

وماً والحشيش على وجه الخصوص والوھم ھو – أنيقع الكثير من الشباب وخصوصاً ھوات السفر والمغامرات فى وھم كبير يروجه تجار المخدرات عم

تؤكده الدراسات العلمية المتخصصة أن الحشيشالحشيش يضاعف من المتعة الجنسية عن طريق إطالة فترة وعملية الجماع – و# صحة فى ھذا الذى 

ضعف الجنسى.يؤدى إلى انخفاض مستوى ھرمون الذكورة فى الدم مما يؤدى إلى تأنث الجسم وتضخم الثديين وال

لبطئ وھذا ما يجعل المتعاطى يتوھم أنه يستطيع أنوكل ما يحدث فع\ً أن الحشيش يسبب للمتعاطى خيا#ت جنسية مثيرة وفقدان اdحساس بالزمن نحو ا

دلول اللغوى لكلمة مخدرات يوضح أنھا تخمد اEعصابيطيل العملية الجنسية "المعاشرة" #خت\ل إدراكه الزمنى. ولعل من المفيد اdشارة إلى أن الم

سية مما يجعل ھذه الع\قة آلية # روح فيھا و# متعةالمنتبھة وتضعف قوة اEعصاب وتخمد فيھا قدرتھا على الحس واللذة المنشودتين فى الع\قة الجن

للطرفين.

ة الجنسية المنشودة فيقضى بذلك على شھوته الجنسيةكما تجدر اdشارة كذلك إلى أنه مع مرور الزمن يضطر المتعاطى إلى زيادة الجرعة ليشعر باللذ

اطى الحشيش من ضعف جنسى وعنه وغير ذلك مما يؤثر علىوقدرته التناسلية مما يؤدى فى النھاية إلى تدھور الحياة الزوجية عطفاً على ما ينتج عن تع

الع\قة بينه وبين زوجته سلبياًحقائق مخدر الحشيش.
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ظراً لخفّة أعراضھا الجانبية. كما يمكن أن تستعمل كمضادتعد الماريوانا أفضل مسّكنات اs#م حيث تختلف عن أغلب البدائل بأنّھا # تسبّب أي إدمان ون

Eمراض المختلفة.للقىء ومنّشطاً للشھية. تبيّن الدراسات أنَّ الماريوانا يمكن أن تساعد في ع\ج الكثير من ا
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