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ذاكرة
ّ
ارتبط اسم «الحشاشين» في الغرب والشرق بالفرقة االنت
حارية المرابطة في قلعة الموت فوق جبال الديلم ،وق
ّ
المخدر بفرض من زعيم
د عرفوا بذلك لتعاطي الحشيش
هم حسن ّ
الصباح .غير أن كتب التاريخ اإلسالمي ومنها تو
اريخ القرون الوسطى العربية ،وكتب الملل والنحل ،ال تف
يد بشيء عن أصل تسمية الحشاشين وال المخدر المقص
ود أو عالقة ساكني القلعة به ،ما عدا ما أورده بنيامين
التطيلي .في رحلته حول «أرض المالحدة التي تسكنها

طائفة ال تؤمن بدين اإلسالم ،يعتصم رجالها بالجبال المني
عة ،ويطيعون شيخ الحشاشين ،وهم أشداء ال يقدر أحد
على قتالهم» سيبقى اقتران الحشيش بالمخدر لغزًا محيّ
رًا في التراث العربي واإلسالمي ،فقد ّ
عد أبو الخير اإلشبيل
ي (القرن السادس الهجري) للحشيش أربعين نوعًا ،ليس ب
ّ
المخدر المقصود ،منها :الحشيش البابلي ،وحشيش
ينها
األفعى النافع لنهشها ،وحشيش الداحس النافع للسعا
ل ،وحشيش الطلق النافع للوالدة ،لترد إشارة من ابن وح

شية في كتاب «الفالحة النبطية» حول حشيش الخش النبتة اإلشكالية ،يفضي إلى االستنتاج بأن المرويات
خاش الذي ّ
«يخدر الدماغ وإن أكثر منه قتل للنفس بال حول الحشيش ستنتشر بكثرة بعد العام ١٣٧٨م ،أي
تأخير ،وخاصة للبارد المزاج من الناس ...يتخذ منه شرابًا بعد زمن جماعة ّ
الصباح بمئتي عام ،ما يضع مروية
بنيامين التطيلي وما نقله الرحالة ماركو بولو موضع
فيكون أبلغ في التنويم وتسكين اللهيب وجميع
الشك .نستعرض في «كلمات» الموروث العربي
األوجاع» ،أو من أبي الخير اإلشبيلي حول الحشيش
ّ
واإلسالمي حول النبتة المحرمة بمحاسنها وأضدادها
المتخذ من بذور شجرة القنب «كثيره يصدع الرأس،
ويجفف المني ،ويقطع النسل ،ويسكر كما تسكر
إعداد محمد ناصر الدين
الخمر» .التنقيب في التراث العربي واإلسالمي حول

ّ
ما تناقلته الكتب عن النبتة المحرمة بمحاسنها وأضدادها

ََ
الحشيش في الموروث العربي واإلسالمي كلما أكله ...ثار فيه الوجد والطرب
في أصل هذا النبات قيل :إن أول من أظهرها
الشيخ حيدر الخراساني ،أعاد الله علينا من
بــركــاتــه ،إن ــه خ ــرج مــن خـلــوتــه إل ــى الـصـحــراء
وقــت القائلة منفردًا بنفسه عن أبناء جنسه،
ّ
يتحرك
فوجد كــل شــيء مــن النبات ساكنًا ال
ل ـعــدم ال ــري ــح ف ــي شـ ـ ّـدة الـقـيــظ الـ ــذي ال ي ــدرك،
وإنـ ــه م ـ ّـر بـنـبــات ل ــه ورق يـبـهــر ال ـح ــدق ،ف ــرآه
ف ــي تـلــك ال ـحــالــة يـمـيــس بـلـطــف وي ـت ـحـ ّ
ـرك من
غير عنف كالثمل النشوان والترف السكران،
ْ
فـ ـن ــاداه م ـن ــادي ال ـك ـشــف بـلـســانــه أن «كـ ــل من
ورق ه ــذا ال ـن ـبــات ،فــإنــه أع ـظــم ال ـقــربــات ،فهو
طعام املتفكرين في معانينا ومدام املعتبرين
بمغانينا» .فلما أكله ثار فيه الوجد والطرب،
ورأى من نفسه في مشاهدة مطلوبه العجب،
فلما تحقق الشيخ أمره ،وجد في باطنه ّ
سره
وعلم أثــره وحكمه ،رجــع مــن وقته بقوة همه
وأم ــر أصـحــابــه بــأكـلــه وإخ ـف ــاء س ـ ّـره عــن غير
أه ـلــه مل ـ ِـا فـيــه م ــن ال ـس ــرور امل ـضــاعــف وال ـفــرح
الــزائــد امل ـتــرادف والـنـشــاط الكامل واالغتباط
امل ـتــواصــل مــا يـعـجــز امل ــرء عــن كـتـمــانــه لغلبة
سلطانه .قال أبو خالد :زرعتها بزاوية الشيخ
في حياته ،فأمرني بزرعها حول ضريحه بعد
وفاته .وعاش الشيخ حيدر بعد أن أوقفنا على
ّ
السر املكنون واألمــر املصون عشر سنني
هذا
وأنا في خدمته لم أره يقطع أكلها في كل يوم،
وك ــان أمــرنــا بتقليل الـغــداء وأك ــل هــذه الــورقــة
الخضراء ،وتوفي الشيخ ،رحمه الله ،في سنة
 ٦١٨بزاويته بجبل بني نشاوور وراوه ،وعلى
ضريحه ّ
قبة عظيمة ،ولــه الـنــذور الــوافــرة من
أهــل خــراســان ،وهــم يعظمون قــدره وي ــزورون
ق ـبــره وي ـح ـتــرمــون أص ـحــابــه ويـجـلــونـهــم إلــى
وقتنا هذا ،وليس في فقراء العجم أتقى منهم
سيرة وال أنقى سريرة.
(السوانح األدبية في مدائح القنبية ـ ـ تأليف :الحسن
ابن محمد العكبري)
■■■

يمري بدنه على تعاطيها،
الخلط .منهم من ِ
وم ـن ـه ــم مـ ــن ت ـف ـس ــد مـ ــزاجـ ــه وت ـص ـف ــر وج ـهــه
وتورث له الداء ...ورأيت من خواصها أن كثيرًا
ّ
كالحية وغيرها،
من الحيوانات ذوات السموم
إذا شـ ّـمـ ْـت ريحها مــن بعيد هربت منه ،وهــذا
م ــن خــواص ـهــا وت ـم ـنــع ع ــن نـفـسـهــا بخاصية
فيها ّ
ضد الخمر ،وذلــك أنني شاهدت ثعبانًا
ّ
يمج من إناء فيه خمر حتى أتى على أكثره ثم
قذفه مــن جوفه فــي اإلن ــاء .ورأي ــت أن اإلنسان
إذا أك ــل الـحـشـيـشــة ووجـ ــد فـعـلـهــا ف ــي نفسه
ّ
وأح ـ ّـب أن يـفــارقـهــا ويـفــارقــه فعلها ،قــطــر في
منخريه شيئًا من الزيت أو أكل شيئًا من اللنب
الحامض ،ومما يضعف قـ ّـوة فعلها ويكسره
العوم في املــاء الجاري الـبــارد ،والنوم يذهبه
ويبطله أيضًا.
بزر هذا النبات يطرد الرياح
جالينوس:
وقال
ّ
ويجفف تجفيفًا يبلغ من ّ
قوته
النفخ
ويحلل
ّ
أن اإلن ـســان إذا أكـثــر أكـلــه جــفــف امل ـنـ ّـي؛ وقــال
قليل الغذاء وقال ابن
ابن سينا :رديء الخلط ّ
البيطار فــي مـفــرداتــه منشف لرطوبة املعدة،
قاتل للديدان؛ وقــال إسحاق :عسر االنهضام
رديء لـلـمـعــدة م ـصـ ّـدع والـ ــدم مـنــه راج ــع إلــى
ّ
ويدر
الصفراء ويصير له بخار ويعقل البطن
ّ
واملقلو منه حبه أقل ضرار .وقال الرازي:
البول،
يـصـ ّـدع ويظلم البصر ويمنع مــن ذلــك شرب
املاء البارد وقضم الثلج عليه وأخذ شيء من
الفواكه الحامضة .وقال ديسقوريدوس :كثرة
أك ــل الـ ــورق مـنــه يـقـطــع امل ـن ـ ّـي وإذا ك ــان الـبــزر
ُ
طريًا ،فإذا أخرج ماؤه وقطر في األذن وافقها.
(منهاج البيان فيما يستعمله اإلنسان تأليفّ :
علي
ابن عيسى ابن جزلة)
■■■

من عجائب آثاره في الطب

في آداب استخدامه
اع ـلــم أن ــه يـجــب عـلــى الـعــاقــل األديـ ــب الـفــاضــل
األري ــب إذا أراد استعمال هــذا العقار املفضل
بــاإلبــاحــة عـلــى الـعـقــار أن يـطـهــر مــن النجس
ج ـث ـم ــان ــه وم ـ ــن الـ ــدنـ ــس ق ـم ـص ــان ــه وي ـت ـح ـلــى
بــاك ـت ـســاب ال ـف ـض ــائ ــل ،وي ـت ـخ ـلــى ع ــن ارت ـك ــاب
الرذائل ويلتمسه ممن يخبر سريرته ،ويشكر
سيرته ويــأكـلــه فــي محله وال يبلعه مــع غير
أه ـلــه ،ويـقـبـضــه ب ـيــده الـيـمـنــى دون الـيـسـ ِّـرى،
َ
ّ
رب اآلخ ــرة واألول ــى «ال ــذي
بسم الـلــه َ َ
َو ْي ـقــولْ:
ّ
َ
أخ َر َج امل َر ْعى» و«خلق فسوى» ورزق وأعطى،
وقـ ـ ـ ّـدر وهـ ـ ــدى ،وع ـل ــم الـ ـس ـ ّـر وأخـ ـف ــى ،وصـلــى
الـلــه على محمد نـبـ ّـي الـهــدى وأصـحــابــه أئمة
الهدى والتقى ،اللهم إنـ ّـك أودعــت الحكمة في
مـخـلــوقــاتــك وأب ــدع ــت املـنـفـعــة بـمـصـنــوعــاتــك،
وع ـ ّـرف ــت خ ـ ّ
ـواص ـه ــا م ــن ارت ـض ـي ـت ــه ،وأل ـه ـمــت
ّ
أسرارها من اصطفيته ،وإن هذا النبات الذي
ّ
دبــرتــه بحكمتك وأخــرجـتــه بـقــدرتــك وجعلته
رزقـ ــا لـكـثـيــر م ــن خـلـيـقـتــك بـقـضــائــك وإرادت ـ ــك
وق ـ ـ ــدرك وم ـش ـي ـئ ـتــك ،ف ــأس ــأل ــك ب ـك ــرم ــك ال ـع ـ ّ
ـام
ّ
ّ
ّ
للعمل بطاعتك
للخاص والعام أن توفقني فيه ّ
واإلقالع عن معصيتك ،وتقطع عني الشهوات
وعــوائ ـق ـهــا وال ـش ـب ـهــات بـعــائـقـهــا واألح ـ ــزان

ّ
وتعرفني املــوجــودات بحقائقها،
وطــوارقـهــا،
وتــرزقـنــي خـيــره ،وتـصـ ّـرف ّ
عني ض ـ ّـره ،يــا من
ّ
هو على كل شيء قدير وبكل حال بصير .ثم
يضعه في شدقه ويبالغ في سحقه ،ويشرب
ّ
ع ـل ـيــه وي ـ ـحـ ـ ّ
ـرك ف ـك ـيــه وي ـح ــط ــه إل ـ ــى أم ـع ــائ ــه،
ّ
ويحمد الله على نعمائه ،وينظف من أثره فاه،
محياه ،ويرفع صوته بالنغم لخالق
و يغسل
ّ
الصباحة ،فإنها من دواعي السطلة والراحة،
ّ
َ
ليخفي عن األخشان
ويكحل باإلثمد أسنانه
ّ
شعر دقنه ،وال يزول الصحف
شأنه ،ويسرح ّ
مــن ده ـنــه ،ويـتــرنــح فــي مشيه وأم ــره ونهيه،
ويستعمل من الطعام ألطفه ،ومن كالم الحلو
أشــرفــه ،ويـشــاهــد الــوجــوه الـحـســان ،ويجلس

في أنزه مكان ويجاور خرير املاء ،ويصاحب
نـحـ ّـاريــر األصــدقــاء ،ويــأخــذ نفسه بالفكر في
العلة واملعلول ،والفاعل واملفعول ،والحاصل
واملحصول ،والقائل واملقول ،والناقل واملنقول،
وال ـعــامــل ف ــي ال ـح ــاوة وامل ـع ـم ــول ،فـعـنــد ذلــك
ُ
يفاض عليه من علم الله القديم وفضله العميم
م ــا يـتـصــور ب ــه اآلراء ومـعــانـيـهــا ،وتـظـهــر له
األشياء بما فيها ،ويدرك الخواطر بالنواظر،
ويملك النواظر بالخواطر ،وينفصل عن معنى
ّ
ناسوته ،ويتصل بمعنى الهوته ،وتحصل له
نسبة الفقراء على التحقيق ،ويصل إلى مرتبة
التوفيق .فمن استعمله بغير شرطه أو حطه
غير محطه ،فقد عدل عن محجة العقل واألدب

وجهل ّ
حجة القصد والطلب.
(راحة األرواح في الحشيش والراح ـ ـ تأليف :تقي
ُ
الدين أبي التقى البدري الدمشقي)
■■■

في طبع هذا النبات
قــال ابــن يحيى :إنها تثير الخلط الكائن في
الجسد كيف ما كان ،فصاحب الصفراء يحدث
لــه ح ـ ّـدة وج ـ ــرأة ،وص ــاح ــب الـبـلـغــم ي ـحــدث له
ُسـبــات وصـمــت ،وصــاحــب الـســوداء يحدث له
بـكــاء وج ــزع ،وصــاحــب ال ــدم يـحــدث لــه ســرور
ونـ ـش ــوة ،فـتـجــد ك ــل واحـ ــد مـنـهــم ي ـح ــدث فيه
ّ
ب ـم ـق ــدار م ــا ت ـغــلــب ع ـلــى م ــزاج ــه امل ــذك ــور من

إن ّ
مما يبرئ من الصرع في وقته بخاصية
فـيــه ورق ال ـش ـهــدانــج الـبـسـتــانــي ،وق ــد جــرى
ّ
في زماني ما يدل على صحة ذلك ،أن ظهير
الــديــن محمد ابــن إسماعيل ابــن الــوكـيــل من
أكـبــر بـيــوت أهــل بـغــداد ،وكــان وال ــده حاجب
ديـ ـ ــوان امل ـج ـلــس ف ــي ال ــدول ــة ال ـع ـبــاس ـيــة فــي
ْ
ّ
فغلبت على
العلقمي وابن الناقد،
وزارة ابن
السوداء حتى أفضى به هذا
املذكور
الظهير
ّ
الــوصــب إلــى أن عــض لــه إبـهــام مــن أصابعه
فــأبــانـهــا فـ ُـسـجــن فــي مـنــزلــه ُ
وس ـل ـســل ،وكــان
ينصرع في كل أسبوع مرة ،وأخذت األطباء
في معالجته نحوًا من ستة أشهر فلم يبرأ،
فأدخل عليه للعيادة ّ
علي ابن مكي ،وكان ّمن
أحــذق أهــل زمــانــه بضرب الـعــود ونقر الــدف
ونظم الشعر الجيد شهد له بذلك جماعة من
أهل الفنون ،وكان والده شاعرًا أيضًا في أيام
اإلمــام الناصر لدين للهّ ،
فلما رأى ابــن مكي
منه ذل ــك ،أب ــرز مــن كـ ّـمــه شيئًا مــن الحشيش
وكان ال يفارقه فأخذ منه واستعمل وعرض
على ظهير الــديــن أكـلـهــا ،فــأبــى وامـتـنــع ألنه
ل ــم ي ـكــن أك ـل ـهــا ف ــي ع ـم ــره ،ف ـلــم ي ــزل يــاطـفــه
بخالعته ويستدرجه بظرافته ّحتى أكلها،
ثم إن ابن مكي ضرب بالعود وغنى من رقيق
شـعــره ،فلم يكن إال ساعة حتى وجــد ظهير
ّ
وحسه ،فعاد
الدين فعل الحشيشة في نفسه
إلــى عقله وأنـكــر على أهـلــه مــا رأى مــن سوء

حاله ،وبرئ من ذلك الوصب من يومه ،وكان
ذلك اليوم نوبته في الصرع ،ولم يعلم لزواله
سـبــب غـيــر تـنــاولـهــا ،ثــم إن ظـهـيــر الــديــن لم
يقطع أكلها بعد ذلك .أقول :وهذا من عجيب
االتفاق وغريب مستظرفات الحكايات.
(كتاب املنصوري ـ ـ تأليف محمد ابن زكريا الرازي)
■■■

* في ذكر مستعمليه ولطائف من قد
وقع فيه

ً
ـا كـ ــان ي ـت ـ ّ
ـزي ــا بـ ــزي ال ـف ـق ـهــاء،
ُي ـح ـكــى أن رج ـ ـ
فاستعملها ليلة بزائد وكان عند قوم أرياف
ف ـ ـ َّ
ـأم ب ـه ــم صـ ــاة الـ ـعـ ـش ــاء ،وس ـج ــد ال ـس ـجــدة
ّ
األولى فلم يقم ،فحركوه ليقم ،فلم يقم .فخرج
األريـ ـ ـ ــاف م ــن امل ـس ـج ــد وه ـ ــم ي ـق ــول ــون ُ«رح ــم
ً
الله اإلم ــام ،فإنه كــان رجــا دينًا حتى قبض
ّ
فــي ال ـصــاة» ثــم إنـهــم غــطــوه فلما أصبحوا،
أح ـ ـضـ ــروا املـ ـغ ــاس ــل والـ ـحـ ـن ــوط وأرادوا أن
يحملوه فقال لهم« :هــل أقمتم الصالة حتى
نـصـلــي امل ـغ ــرب؟» فـكـشـفــوا أم ــره ف ــإذا هــو في
حشيش.
ُ
وحكي عن بعضهم أنه خرج من عند زوجته
ّ
َ
مقلية فبينما هــو في
ليشتري لها كبيبات
ْ
الـطــريــق إذ عثر ووقـعــت الشقفة مــن يــده في
مـكــان بــه بعر جـمــال ،فمأل الشقفة مــن البعر
وج ــاء إل ــى زوج ـتــه وق ــال ل ـهــا« :خ ــذي مـنــي!»
فلما أخــذت الشقفة منه وجــدت الغالب ّ بعر
جمال ،فقالت له «ما هذا كبيبات يا معثر؟»،
«ه ــؤالء بـعـيــرات ج ـمــال!» فافتضح مــن وقته
ْ
وفارقته من ساعته.
ُ
وحـ ـك ــي ع ــن ب ـعــض ل ـط ـفــائ ـهــم أنـ ــه دخـ ــل إلــى
زاوي ـ ــة ف ـق ــراء ف ــوج ــد ال ـف ـت ــوح ك ـث ـي ـرًا وامل ــآك ــل
ال ـط ـي ـب ــة ،فـ ـق ــال ف ــي ن ـف ـس ــه :أنـ ــا أعـ ـم ــل ف ـق ـي ـرًا
ع ـن ــده ــم ،ف ــأخ ــذ ال ـش ـي ــخ ع ـل ـيــه ال ـع ـه ــد وأقـ ــام
يــومــن يبلعها فــي الخفية وهــو فــي خشوع
والـفـتــوح يـتــزايــد ،ثــم بعد ذلــك تناقص حتى
إنــه انقطع ولــم يــأت شــيء ،وأقــامــوا على ذلك
مــدة حتى خــرج من عقله وتزايد مرقه وفرغ
عن الفقر وعن الشيخ وعن الزاوية ،فاتفق أنه
مــات مــن بينهم فقيرّ ،
فقدموه للصالة عليه
ّ
فصلى معهم وكـ ّـبــر ثماني تكبيرات ،ثــم إنه
راح إل ــى عـنــد رأس امل ـيــت وج ـعــل يــوشــوشــه،
فأنكر عليه الفقراء ،وقالوا« :عليك إنكار من
وجهني ،أحدهما :أنك ّ
كبرت ثماني تكبيرات،
وال ـثــان ـيــة :أن ــك وشــوشــت امل ـيــت ،وه ــذا بــدعــة
سيئة» .فـقــال« :اسمعوا يــا فـقــراء ،أمــا األربــع
تكبيرات الــزائــدة فإنها للصالة على نفسي
ف ــإن ــي ح ـس ـب ــت روح ـ ـ ــي مـ ــن األم ـ ـ ـ ـ ــوات ،وأمـ ــا
لوشوشته فإني قلت له :ال تستوحش إن لم
ْ
يجئ فتوح اليوم وإال أنا عندك غدًا».
ومــن قبيح مــا حـكــاه عريقشة أنــه ت ـ ّ
ـزوج بــأمّ
ولد فرآه بعض أصحابه ليلة العرس ،فقالوا:
ْ
«استعمل هذه اللبابة  -ولم يكن استعملها
قبل ذلــك  -وإنــك الليلة تنبسط بالعروسة»،
ف ـلـ ّـمــا دخ ــل عـلـيـهــا وق ــد غ ـلــب عـلـيــه الـنـعــاس
فـنــام فــي ال ـفــرش ،فــاهـتـ ّـمــت ال ـعــروســة لنومه
ّ
فغطته ثم أخــذت تعرض على ولدها ،فقالت
ْ
له« :بل!» ،فدخلت في أذن النائم فبال إلى أن
عـ ّـوم الـفــرشّ ،
فحركته ،وقــالــت لــه «مــا هــذا؟»،
ف ـقــال «اح ـ ــم» ،فـنـ ّـبـهـتــه فــاسـتـيـقــظ يـجــد غــرق

الفرش والثياب ،فقال لها« :يا امرأة أعذريني
ف ــإن بـعــض األص ـحــاب ق ــال لــي استعمل هــذه
ّ ْ
فغيبتني ثم
اللبابة ولــم أكــن عمري أعرفها
درت الــدن ـيــا ف ــي الـ ـن ــوم ،ف ـج ــزت ع ـلــى فيضة
الحاكم فدخلت الـخــاء قضيت شغلي ،وإذا
بواحد طرق الباب فقلت له :احم ،فانبهتيني
فانتبهت وأنا بهذه الحالة» ،فغفرت لي هذا
الــذنــب واستمريت فــي صحبتها استعملها
لكن على ّ
قدي.
الحشيش والراح ـ ـ ـ تأليف :تقي
(راحة األرواح في
ُ
الدين أبي التقى البدري الدمشقي)
■■■

وامل ـ ـهـ ــابـ ــة ،وت ـن ـف ــخ مـ ـع ــدت ــك ،وتـ ــزيـ ــل هـ ّـمــك
وكربتك ،فيأخذها العشير ّ
بهمه ،ويضعها
ّ
فـ ــي فـ ـ ّـمـ ــه ،وي ـس ـ ّـم ـي ـه ــا زي ـ ـ ــه ،وهـ ـ ــي امل ـ ـسـ ــرة
والـتـنــزيــه ،وبـنــت الـجــراب ملــن شطح وطــاب،
وت ـغ ـنــي لــأح ـبــاب وت ـق ــول ل ــأص ـح ــاب :هي
ّ
أحلى من الجالب ،فمن نال منها بندقة ،فتح
فاه باملشدقة ،وطرب ومال ،وبقى من البسط
في حال ،فرحم الله العشير ،من فرحه يطير
 ،وينشد ويـقــول :هــات نبت الـبـقــول ،وغني
وقول ،إن كان لك معقول (من البسيط):
يا ذا الحشيشا الذي في األرض مغروسًا
ّ
والخمار يا موسى
تغني عن الخمر
ياما أكلناه معجونًا ومبسوسًا
حتى رأينا الجمل في شبه ناموسى

ْ
اشرب من مدامة حيدر
دع الخمر َو
ِ
معنبرة خضراء تحكي الزبرجد
ٌ
ظبي من الترك أغيد
يعاطيكها
غصن من البان أملد
على
يميس
ّ
فتحسبها في كفه إذ يديرها
كرقم عذار فوق ّ
خد ّ
مورد
وتشدو على أغصانها الورق بالضحى
فيطربها سجع الحمام ّ
املغرد

«هـنــاك فــي واد مــونــق مـحـصــور بــن جبلني
شـ ــام ـ ـخـ ــن ،أنـ ـ ـش ـ ــأ ش ـ ـيـ ــخ ال ـ ـج ـ ـبـ ــل ب ـس ـت ــان ــا
ف ــاخـ ـرًا وشـ ـي ــدت ق ـص ــور م ـت ـنــوعــة األح ـج ــام
واألشكال وزينت بزخارف من ذهب وملئت
حجراتها بالصور الزاهية وباألثاث املكسو
ُ
بــأف ـخــم الــدم ـقــس واالس ـت ـب ــرق واســت ـخـ ِـدمــت
أنــاب ـيــب ص ـغ ـيــرة صـمـمــت ف ــي ه ــذه املـبــانــي
وبــواسـطـتـهــا كــانــت أن ـهــار مــن الـخـمــر ولــن
وعـ ـس ــل ومـ ـ ــاء فـ ـ ــرات ت ـش ــاه ــد وه ـ ــي تـفـيــض
فــي كــل ات ـجــاه ،وكــانــت تسكن هــذه القصور
َ ّ
ّ
حوريات رشيقات جميالت ُد ّربن حتى أتقن
ج ـم ـيــع ف ـن ــون ال ـغ ـن ــاء وال ـل ـع ــب ع ـلــى جـمـيــع
ّ
أن ــواع اآلالت املوسيقية والــرقــص كما أتقن
بوجه خاص أفانني الغزل واإلغراء والدالل...
ولكي يحول دون أن يجد أحد سبيله بغير
إذن منه الى ذلك الــوادي املمتع ،أمر بإنشاء
حصن قــوي عند مدخله وك ــان الــدخــول من
خالله الــى الــوادي عن طريق ســرداب سري،
وكان ذلك األمير يجمع في بالطه كذلك عددًا
م ــن ال ـشـ ّـبــان ت ـت ــراوح أع ــداده ــم ب ــن الـثــانـيــة
عشرة والعشرين ،يختارهم مــن بــن سكان
ً
الجبال املجاورة ممن يبدون ميال الى املرانة
ّ
والـ ــدربـ ــة ال ـع ـس ـكــريــة وت ـت ـجــلــى ف ـي ـهــم صـفــة
َ
بالتحدث
ت عــادتــه ّ
الشجاعة املـقــدامــة .وجــر ّ
إل ـي ـهــم ف ــي م ــوض ــوع ال ـجــنــة ال ـتــي بــشــر بها
النبي ،كما كان يأمر بإعطاء األفيون لعشرة
مـ ــن هـ ـ ــؤالء الـ ـشـ ـب ــان ،فـ ـ ــإذا ص ـ َـرعـ ـه ــم ال ـن ــوم
فــأصـبـحــوا نـصــف مــوتــى أم ــر بـحـمـلـهــم الــى
البستان فتصعق حواسهم من البهجة التي
سبق وصفها ووجــد كــل واحــد منهم نفسه
محوطًا بــأوانــس فــاتـنــات يغنني لــه ويلعنب
بــاآلالت ويستهوين ّلبه باملداعبة والعناق،
ّ َ
ويقدمن إليه أشهى اللحوم والخمور حتى
يعتقد تمامًا أنــه فــي الـفــردوس وإذا غلبهم
ال ـس ـكــر وال ـن ـع ــاس ح ـم ـلــوا خ ـ ــارج الـبـسـتــان
فـيـســألـهــم أي ــن كــانــوا فـيـكــون جــواب ـهــم« :فــي
ال ـفــردوس بفضل عـطــف سـمــوكــم» .وعندئذ
ي ـق ــول ال ـش ـيــخ م ـخــاط ـبــا ل ـه ــم« :ل ـق ــد َ
وع ـ َـد ّن ــا
رسـ ـ ــول الـ ـل ــه وكـ ـ ــان وعـ ـ ــده ح ـق ــا بـ ــأن ال ـجــنــة
يرثها عباد الله الصالحون الذين يــذودون
عــن م ــواله ــم» ،فـكــان َيــرسـلـهــم فــي األم ـصــار،
ل ـي ـق ـ ّضــي ك ــل خ ـص ـ ٍـم ن ـح ـ َـب ــه ع ـل ــى ي ــد ه ــؤالء
ّ
املدربني»
السفاكني
(رحالت ماركو بولو ،الجزء األول)

* في ما جاء فيه من الشعر والنثر
ابن االعمى الدمشقي:

 ابن األقساسي العلوي في الحشيشةممزوجة بالعسل:
ُ
أتوني بها بصرية فأكلتها
ْ
عجنت بالشهد منذ ليال
وقد
ّ
مخمرة يزري على الخمر طبعها
مهابتها بالسيف سيف أوال
ْ
سمت عن مقام الراح عندي لقولهم
حالل وشرب الراح غير حالل
فطورًا أرى الدنيا قصورًا وتارة
أراها أراضي والرياض حوالي

شاعر مجهول:
جفني غدا من الحشيش تالفًا
ومذ رماني الجفن من أعلى الدرج
قلت له َ
أوقعتني
أنت الذي
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
فقال لي «ليس عل َى الع َ
مى حرج»

ّ
مؤلف مصري مجهول

ْ
خــذ هــذه اللبابة ،واستعملها تجد البسط

رآه بعض أصحابه
ليلة العرسْ ،
فقالوا« :استعمل
هذه اللبابة وإنك
الليلة تنبسط
بالعروسة»

ّ
في وصف ماركو بولو لجنة الحشاشين
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