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11 شماره  3926 هشتادمین سال انتشار   

طره از روستا های کهن اصفهان است. کشف گورستانی باستانی با قدمت 
2500 س��اله از دیگر شواهد این امر اس��ت. بقایای یک آسیاب آبی از دیگر 
نشانه های قدمت زندگی در این منطقه است. مسجد برج عقاب یکی دیگر از 
بنا های قدیمی و تاریخی روستاس��ت که معماری و مصالح به کار رفته در آن 

بسیار قابل توجه است. 
مردم روس��تای طره تمامی اعیاد ملی و مذهبی را با شور و اهمیت فراوان 
برگزار می کنند.     مراس��م عزاداری ماه های محرم و صفر نیز همراه با مراس��م 
نخل گردانی برگزار می ش��ود. بردن نخل بر مزار فرد تازه فوت ش��ده نیز از 
دیگر رس��م های مردم این روستاس��ت   .  بازی های محلی مانند شال پروانه و 

الکچو نیز در بین جوانان و نوجوانان روستا رایج استو
از س��وغات طره می توان خش��کبار، گالبی و قالی های دستباف را نام برد. 
از غذا های محلی طره هم حتمًا باید پلوجو، آش ترش��ی، کشتوا، قل قلی آب و 

حلیم جو را امتحان کنید.  

خرداد ماه برگزار می ش��ود. هنگامی که سوس��ن چلچراغ به گل می نشیند، از 
طرف س��ازمان محیط زیس��ت یک روز به نام روز طبیعت و گلگشت تعیین 
می شود و جشنواره با شکوهی در اطراف داماش برگزار می شود؛ اهالی منطقه 
عمارلو با لباس های محلی زیبا در آن ش��رکت می کنند و با ش��ادی و نش��اط 

مراسم ویژه ای را بر پا می کنند . 
بازارچه های محلی و نغمه های ش��ورانگیز و ترانه های دلنش��ین روستایی 
با همراهی س��از های نی، تنبک، تنبور، کمانچه و س��نتور هم این جشن زیبا را 
همراهی می کنند. از بازی های رایج بین جوانان روس��تا نیز می توان به کشتی 
گیله مردی، طناب کشی، خرپشتک، چوب بازی یا همان رقص چوب، آتیش 
ب��ازی چرخ و فلک، هلولک، گلفا و دور بچرخان اش��اره ک��رد. غذا های لذیذ 
داماش را هم از دست ندهید. اصلی ترین غذا های محلی روستای داماش نیز 
شامل سیاه قاتق یا فسنجان قیمه پلو و انواع کباب مانند کباب ششلیک، کباب 

کوبیده، کباب برگ و کباب چنجه می باشد.  
اگر قصد س��فر به این روس��تا را دارید دو مسیر اصلی دسترسی به روستا 
داماش وجود دارد. مس��یر اول از ش��هر لوشان منش��عب شده که پس از طی 
مس��افت 35 کیلومتر و گذشتن از شهر جیرنده به روستا ختم می شود . مسیر 
دوم از نزدیکی های رس��تم آباد منشعب می شود و پس از گذشتن از شهر بره 
سر به روستای داماش می رسد. اما به علت واقع شدن این روستا در منطقه ای 

کوهستانی، مسیر دسترسی روستا دارای شیب بسیار باالیی است  .

روس��تای تاریخی گرمه در شهرس��تان خور و بیابانک، واقع در استان 
اصفهان و در فاصله 350 کیلومتری شهر اصفهان قرار دارد. این روستا در 
دهستان نخلستان  قرار داشته و براساس سرشماری سال ۱3۸5جمعیت 
آن 2۴۴نفر بوده  اس��ت که عمومًا از راه کشاورزی امرار معاش می کنند. 
ارتفاع این روستا از سطح آبهای آزاد 750 متر و آب و هوای آن به دلیل 
قرار داشتن در نزدیکی کویر، گرم و خشک است. روستای پرنخل زیبای 
گرمه در واقع نقطه ای بر جاده تاریخی ابریش��م، در اصفهان، منطقه خور 
و بیابان اس��ت. این روس��تای زیبا و دیدنی جاذبه های بی شماری دارد که 
باعث شده جهانگردان و توریست های فراوانی از اکثر مناطق جهان برای 
دیدن این جاذبه ها به گرمه روی آورند. گرمه قدمتی چندین هزار س��اله 
دارد، در اطراف آن چش��مه آب معدنی ق��رار دارد که خاصیت درمانی 
دارد. آب گرم آب معدنی که در اطراف گرمه وجود دارد بر طرف کننده 
درد پا، درد کمر و آرتروز اس��ت و هر ساله مردم بیشماری برای استفاده 
از این چش��مه و زیارت امامزاده نزدیک آن به این روس��تا سفر می کنند. 
کوچه ه��ای تنگ و پر پیچ گرمه همراه با باغات های بس��یار زیاد از دیگر 
زیبایی های بافت روستاست و حتی بسیاری از گروه های سینمایی را برای 

ضبط فیلم هایشان در این منطقه به خود جذب کرده است. 
یکی از معروفترین نقاط تماش��ایی روستا، قلعه قدیمی آن معروف 
به قلعه ساس��انی اس��ت. این قلعه متعلق به دوران ساس��انیان بوده و 
همچون تمام دیگر قلعه های منطقه کاربرد دوگانه ای داش��ته اس��ت. 
یعنی هم یک دژ دفاعی محس��وب می ش��ده و هم از آن برای س��کونت 
اس��تفاده می کردند و هم اکنون از جاذبه های تاریخی و گردش��گری این 
روس��تا و شهرس��تان خور می باش��د. خانه های گرمه که بر روی تپه های 
خاره بنا ش��ده مشرف به نخلستان آن بسیار دیدنی است و قدمت قلعه و 
مس��جد آن به هزاران سال پیش برمی گردد. صنایع دستی گرمه که همه 
از برگ های خرما درست شده اند به همه نقاط جهان رفته و هر توریست 

به عنوان سوغات آن را همراه خود می برد.  

گرمه  مقصد گردشگری جهان


