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شوپنهاور

روس��تاي درازنو در  40کيلومتري شهرستان
کردکوي در استان گلستان و در محدوده روستاي
باالج��اده ،در کنار قله درازنو قرار دارد و نام خود را
از آن گرفته اس��ت .درازنو ب��ه دليل قرارگيري در
ارتفاعات رش��ته کوه البرز ،چشم اندازي بينظير و
ش��گفت انگيز از خليج گ��رگان دارد ،به طوري که
ميتوانيد چندين ش��هر و صدها روس��تاي مناطق
مختلف گلستان و مازندران را از اين روستا ببينيد.
چش��م انداز انتهاي شرقي درياي مازندران و خليج
گرگان از اين روس��تا بدون اغراق يکي از زيباترين
منظرههايي خواهد بود که تا به حال ديده ايد.
اين روس��تا در ارتفاع  2800متر از سطح دريا
قرار دارد .درازنو در واقع دهکدهاي کوهس��تاني به
همراه خانههايي با معماري کوهس��تاني اس��ت .در

اين دهکده ،خانهها با شرايط اقليم آب و هوايي خود
س��اخته شده اس��ت. خانههاي قديمي روستا که از
کاهگل ساخته شده اند ،همگي بالکنهايي بزرگ و با
صفا به سمت چشم انداز پايين دارند.
از بدو ورود به مس��ير منتهي به روس��تا متوجه
طبيعت حيرت انگيز آن خواهيد ش��د .جادهاي که
از کردک��وي ب��ه درازنو ميرود يک��ي از زيباترين
جادههاي جنگلي کش��ور است که با پيچ و خمهاي
بسيار شما را به ارتفاعات منطقه هدايت ميکند.
غار يخچال از جاذبههاي اين منطقه اس��ت .اين
غار در زير قله دکالي و در کنار سنگي بسيار بزرگ
ق��رار دارد که محوطهاي ح��دود  20متر مربع را
شامل ميش��ود و حفرهاي به اندازه يک انسان بالغ
در کنار س��نگ ديده ميشود .حتي در شهريور ماه
ه��م در داخل اي��ن محفظه برف وج��ود دارد و به
همين دليل اس��ت که نام آن را يخچال گذاشتهاند.
غار آهکي گنج خانه ،ديگر جاذبه منطقه اس��ت که
انواع س��نگهاي استاالکتيت و اس��تالگميت در آن
تش��کيل ميش��ود .غار طبيعي ديگري به نام ׳׳انبار

حس��ن خان׳׳ ه��م در اين منطقه ق��رار دارد .برج
معروف رادکان هم از جاذبههاي تاريخي روستا و
مربوط به قرن  5هجري است و در جنوب غربي آن
قرار دارد.اين روستا محلي عالي براي عالقهمندان
ب��ه پرواز ب��ا پاالگاليدر اس��ت .هر س��اله تيمهاي
حرفهاي براي انجام اين ورزش هيجان انگيز به اين
روستا س��فر ميکنند تا از ارتفاعات و پرواز بر فراز
جنگلهاي سرسبز مطقه لذت ببرند.
در س��فر ب��ه اين روس��تا ميتواني��د در يکي از
خانههاي محلي اقامت کنيد .البته تعدادي سوئيت
هم در دل جنگل س��اخته شده است .سوپرمارکت
روستا ميتواند مايحتاج شما را تامين کند.
براي سفر به اين روس��تا بايد از شهر کردکوي
گلس��تان به جاده جنگلي درازنو برويد .بعد از عبور
از ميان پ��ارک جنگلي امام رضا (ع) و کمتر از يك
س��اعت رانندگي به يک دوراهي ميرسيد .مسير
راس��ت را پيش بگيريد و بعد از حدود  90دقيقه به
جهان نما ميرسيد و سپس با تغيير مسير به سمت
چپ به درازنو خواهيد رسيد.

			
هنرها تنها تقلید محض واقعیت خارجی نیستند

بناه��اي دوره قاجار هس��تند .خانههاي ديگر هم از
سنگ ،چوب ،خشت و گل ساخته شدهاند.
محرم را ب��ا نوح��ه و مرثيه خواني
م��ردم روس��تاّ ،
ميگذرانن��د و اعياد نوروز و چهارش��نبه س��وري
را طبق آيينهاي س��نتي ايران برگ��زار ميکنند .از
بازيهاي محلي رايج ميان جوانان روستا ميتوان به
الک دولک ،س��ه کوره ،تپه کا و کاله دربرک اشاره
کرد.برغان بناهاي ديدن��ي متعددي دارد .اماکن
مذهبي روس��تا ،مس��جد جامع و حس��ينيه روستا
هستند که روبروي هم واقع شده و يک طاق بزرگ

ک��ه از روي کوچه ميگذرد آنه��ا را به هم متصل
ميکن��د .درخ��ت چناري کهن و  1000س��اله در
محوطه مس��جد قرار دارد که شهرتي خاص دارد.
حسينيه روستا هم بيش از پنج قرن قدمت دارد.
از جاذبههاي تاريخي روس��تا ،تپهاي به نام کشکال
اس��ت که در شمال روستا قرار گرفته و حدودًا 120
متر از روستا ارتفاع دارد .در گذشته قلعهاي قديمي
روي تپه وجود داشته که اکنون اثري از آن نيست .اما
بقاياي اين قلعه در دل تپه مدفون است و حفاريهاي
متعددي که در آن صورت گرفته ،منجر به کش��ف

ظروف س��فالي قديمي مربوط به دوران اس�لامي و
ايلخاني و قاجار شده است. پلي قديمي روي رودخانه
شاهرود در مقابل ورودي حسينيه بنا شده است که
مربوط به دوران صفويه است و در دورههاي زنديه
و قاجاريه و پهلوي مر ّمت شده است.زيارتگاهي هم
در روبروي تپه کش کال و دامنه جنوبي دره شاهرود
وجود دارد که به آن چهل دختر يا چير س��يبدارک
ميگويند .درخت سيب کهنسالي در اين محل وجود
دارد که مردم براي ادا ش��دن نذر و نيازشان به آن
دخيل ميبندند.

