صناعة القوارب ومن انواعها (المشحوف– الطرادة – الماطور  -البلم )

صناعة المشحوف
قسم االهوار واالدارية المستدامة للنظم البيئية الطبيعية
تتحدث األسطورة السومرٌة إناإلله(آنا) نصح ملك مدٌنة( شروباك ) ببناء سفٌنة تتكون من
سبعة طوابق ،وأمره بطالئها بالقار إبان الطوفان ،ما ٌؤكد ان السومرٌٌن شٌدوا زوارقهم
وسفنهم قبل خمسة آالف سنة من أخشاب كانت تستورد من بالد بعٌدة ،فقد اكتشف الباحث
االركٌولوجً لٌونارد دولً قاربا ً سومرٌا ً من الفضة طوله قدمان أثناء تنقٌباته فً مدٌنة اور.
ان أكبر قوارب الهور( البرغش )،تلٌه ( الطرادة ) التً تحتضن روابط عرضٌة مقوسة من
الخشب ٌتكأعلٌها الجالسون على حصائر فً قاع القارب وتتسع الطرادة لـ 6-4ر اكبا ً .وتفرش
الطرادة بالقصب أوبالبواري أوبالحصائر.
ومن الخارج ترصع بالكرصة وهً المسامٌر المدورةالرأس بمثابة زٌنةوالطرٌقة االعتٌادٌة
لتحرٌك قوارب األهوار هً التجذٌف الذي ٌقوم به رجل فً مقدمة القارب بدفعه
ب(المردي)،وهوعصا طوٌلة من الخٌزران (ٌستوردمن الهند).
أذرع وعرضه ذراعانٌ ،ستعمله س ّكان األهوار
والمشحوف هو زورق صغٌر طوله تسعة
ٍ
لجلب الحشٌش والقصب إلى حٌواناتهم والتنقل داخل الهور .
وله أضالع داخلٌة مقوسة تتفرع من محورمركزي ٌنتهً ببوزطوٌل ٌسمى العنق،وهذا
لشقالطرٌق عبرالقصب.
وتعد صناعة (المشاحٌف) واحدة من الصناعات الشعبٌة فً بلدنا والتً ارتبطت مناطق
صناعتها بمناطق االهوار ( بصرة – مٌسان – ذي قار ) واتخذت منها وطنا لها وذلك ٌعود
لحاجة سكان االهوارإلى هذه الزوارق الصغٌرة فً قضاء مختلف احتٌاجاتهم كالصٌد والتنقل
ونقل امتعتهم من مكان ألخر وٌعد موسم الصٌف هو األكثر طلبا على (المشاحٌف) دون غٌرها
من سائر المواسم .
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سنان هاشم سلطان
شعبة االهوار  /الواقع االجتماعي
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السيد مدير القسم المحترم
السيد مسؤول شعبة االهوار المحترم
م /الحرف اليدوية لسكان االهوار
تحٌة طٌبة ...
نرفق لكم مقالة عن الحرف الٌدوٌة التً ٌستخدمها سكان االهوار فً الصناعات من
صناعة المشاحٌف ووسائل كسب العٌش وصناعة بعض احتٌاجتهم.
للتفضل باالطالع وتنسٌبكم لنشر المقالة على موقع الوزارة ..مع التقدٌر
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