ﭼﺸﻤﻪ دﻣﺶ
در ﻣﻨﺘﻬ اﻟﯿﻪ ﺷﺮﻗ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن و در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودﺳﺮ و ﺑﻌﺪ ازﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻣﻨﺎﻇﺮ زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﺎﺑﺴﺮ ﺣﺪود  ۵اﻟ۶ 
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﺨﺶ ﭼﺎﺑﺴﺮ ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ روﺳﺘﺎی ﻓﺠﻮر ارﺷﯿﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ روﺳﺘﺎ از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل
اﻟﺒﺮز ،از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﮐﺮات ﻣﺤﻠﻪ ،از ﻏﺮب ﺑﻪ ﻣﯿﺶ ﺳﺮا و از ﺷﺮق ﺑﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮ آﺑﺶ ﺧﺘﻢ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ
ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﺎده ای ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ زﯾﺎد و اﻧﺒﻮه درﺧﺘﺎن روﺑﺮو ﺷﻮﯾﻢ .ﻫﻮاﯾ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﯿﻼﻗ و ﺧﻨ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺮ
ﻣﺴﺎﻓﺮی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣ ﮐﺸﺎﻧﺪ.
روﺳﺘﺎی ﻓﺠﻮر دارای  ۳۰اﻟ ۴۰ ﺧﺎﻧﻮار زﺣﻤﺘﺶ و ﺧﻮﻧﺮم و ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮاز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ و ﻋﻤﺪه ﻣﺤﺼﻮل
آﻧﺎن ﻣﺮﮐﺒﺎت اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر ﻣﻌﺮوف ودﯾﺪﻧ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﭼﺸﻤﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر دور ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ دﻣﺶ ﻣﻌﺮوف
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ در زﯾﺮ درﺧﺖ ﮐﻬﻨﺴﺎﻟ از ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮا واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ از داﺧﻞ ﮔﻮدال ﺑﺰرﮔ ﮐﻪ در زﯾﺮ آن وﺟﻮد دارد ،آب ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮔﺮداﺑ ﺑﯿﺮون ﻣ رﯾﺰد و آﻣﺪن آب ﭼﺸﻤﻪ دم ﺑﻪ دم اﺳﺖ ﯾﻌﻨ ﮔﺎﻫ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ و ﺣﺘ ﭼﻨﺪ روز ﺧﺸ اﺳﺖ و آﺑ
ﻧﺪارد و ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ آب دارد .ﻧﺴﯿﻢ ﺧﻨ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن آب ﭼﺸﻤﻪ ﻣ وزد از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺟﺎﻟﺒ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم از آن ﯾﺎد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ  .ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﻪ آب ﺑﺎﻻﺑﯿﺎﯾﺪ دو ﻧﺴﯿﻢ ﺧﻨ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪدﻗﯿﻘﻪ ﻣ وزد ﮐﻪ اﻫﺎﻟ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻻآﻣﺪن
آب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
از ﻧﺎت ﺟﺎﻟﺐ دﯾﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪوداً  ۴۰ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ ،ﭼﺸﻤﻪ ای دﯾﺮ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌ و ﻣﻤﺘﺪ آب ﻣ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻫﺎﻟ ﻣﺤﻞ ﮔﺎﻫ ۴۸ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻢ آﺑ در ﭼﺸﻤﻪ دﻣﺶ دﯾﺪه ﻧﻤ ﺷﻮد وﻟ ﮔﺎﻫ
در ﯾ روز  ۵اﻟ ۶ ﺑﺎر آب ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎﻻ آﻣﺪه و دوﺑﺎره ﺧﺸ ﻣ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﺎﻻآﻣﺪن آب ﮔﺎﻫ ۶۰ اﯾﻨﭻ آب ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣ آورد.
اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ در ﻣﻠ ﺧﺼﻮﺻ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻬﺪوی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه دﯾﺪن اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ و ﺑﺎغ را ﺑﻪ ﻋﻤﻮم داده اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﻓﺮان زﯾﺎدی روزاﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم ﮔﺎﻫ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ در ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﻪ در اﻧﺘﻈﺎر دﯾﺪن ﻟﺤﻈﻪ
ﺑﺎﻻآﻣﺪن آب ﻣ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ آب ﮐﻤ ﺑﻪ دﺳﺖ و ﺻﻮرﺗﺸﺎن ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﻤ ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻫﺎﻟ ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻼ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺤﻞ آﻣﺪﻧﺪ و آب ﭼﺸﻤﻪ را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ آب ﭼﺸﻤﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻣﻼح در
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒ وﺟﻮد دارد و ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﮐﻠﯿﻮی ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

