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  ضميمه الف
  تواريخ پادشاهان و حكمرانان

  
 
 
 
  

منابع اغلب مطالبي كه از پي خواهد آمد و به ويژه ضميمه هاي الف تا ت، نگاه كنيـد بـه    ي درباره
، در باب مردم دورين، به ظن قوي از طريق گيملـي  IIIمطالب بخش الف . يادداشت پاياني درآمد

كه به دوستي خود با پره گرين و مريادوك ادامه داد و بارهـا آن دو را  دورف به دست آمده است 
  .در گوندور و روهان مالقات كرد

. افسانه ها و معارف و تواريخي كه در منابع يافت مي شود، از گستردگي بسـيار برخـوردار اسـت   
. خواهد شـد تنها گزيده اي از اين مطالب و در غالب موارد، به شكلي بسيار خالصه در ذيل ارائه 

هـا در   ضمايم، به تصوير كشيدن جنگ حلقه و پركردن برخي شـكاف  نمقصود عمده از آوردن اي
به افسانه هاي قديمي دوران نخست، كه مورد عالقه وافر بيل بو بود، از آنجـا  . داستان اصلي است

ازد، به شـكلي  كه اين افسانه ها بيشتر به نياكان الروند و به شاهان و سركردگان نومه نوري مي پرد
برگزيده هاي حقيقي از تواريخ و حكايت هاي مفصل، درون عالمت نقل . مختصر اشاره شده است
. تاريخ هاي مربوط بـه وقـايع را متعاقـب آن در داخـل قـالب آورده ايـم      . قول قرار گرفته است

ده توضيحات ديگر همـه از نويسـن  . توضيحات درون عالمات نقل قول را در منابع مي توان يافت
  .است
) دوران دوم. (د.صـاري د ها مربوط به دوران سوم هستند، مگر اين كه با حروف اخت تاريخ ي همه



   

 

، با عزيمت سه حلقه به 3021دوران سوم در سپتامبر . مشخص شده باشند) دوران چهارم. (چ.يا د
. شود آغاز مي 3021مارس سال  25از . چ.د 1نويسان گوندور، سال  پايان رسيد، اما از نظر وقايع

و  يـاران حلقـه  صفحات ابتـدايي  شمار شاير نگاه كنيد به  چندي تاريخ گوندور و تاريخ در باب هم
آيـد، اگـر فقـط     ها، تاريخي كه از پي اسامي پادشاهان و حكمرانان مـي  در فهرست. بازگشت شاه

ابهنگام فرد نشانگر مرگ ن †نماد . منحصر به يك تاريخ باشد، نشان دهنده تاريخ مرگ آنان است
گزارشـي از وقـايع مربـوط در ايـن ضـمايم        هگامه نبرد غيره است، هر چند همـ مورد نظر در هن

  .گنجانده نشده است



   

 

I 
  نوري شاهان نومه

  
(I)  
  نور نومه

  
نيز همـو  . ترين فيانور بزرگترين الدار در هنر و معرفت بود، و در عين حال مغرورترين و خودرآي

لين آكند، كـه بـه زمـين     را ساخت و آنها را با پرتو دو درخت، تلپريون و لوره ريلـي سيلما بود كه 
مورگوت دشمن به اين گوهرها چشم طمع دوخته بود و آنها را ربود و پـس  . واالر روشني بخشيد

از نابود كردن درختان، گوهرها را به سرزمين ميانه برد و در دژ بـزرگش تـانگورودريم محفـوظ    
برخالف اراده واالر، قلمرو قدسي را ترك گفت و پيشاپيش خيل اعظـم مـردم    فيانور. نگاه داشت

خويش به سوي سرزمين ميانه جالي وطن كرد؛ چه، از روي غرور قصد داشت كه گوهرها را بـه  
ضـد تـانگورودريم، بـه وقـوع     ثمر الدار و اداين بـر  آن جنگ بي از پي. زور از مورگوت بازستاند

عبارت از سه دسته از آدميان ) آتاني(اداين. كلي متحمل شكست شدند پيوست، و آنان، سرانجام به
تر از همه به غرب سرزمين ميانه و سواحل درياي بزرگ آمدند، و بر ضد دشمن بـا   بودند كه پيش

  .الدار پيمان اتحاد بستند
. ورنلوتين و برن؛ ايدريل و تور؛ آرون و آراگ: ميان الدار و اداين سه پيوند زناشويي جاري گشت

از نـو بـه هـم پيوسـتند و     } هـا  نيم الف{الون  هاي از ديرباز جدا شده هاف با آخرين پيوند، شاخه
  .خاندان آنان ترميم شد

گول شنل خاكسـتري اهـل دوريـات در دوران نخسـت، و مـادرش       لوتين تينوويل، دختر شاه تين
آن دو به اتفاق هم دشمن . بود برن پسر باراهير از نخستين خاندان اداين. مليان، از مردم واالر بود



   

 

لوتين فـاني شـد و   . آوردندبه در ها را از تاج آهنين مورگوت را مقهور كردند و يكي از سيلماريل
ديور پسر لوتين بود؛ و الوينگ، دختـر او، ايـن سـيلماريل را در    . مردمان الف او را از دست دادند

  .اختيار خويش داشت
تور پسر هور بود از خاندان هادور، . ه شهر پنهان گوندولي بودايدريل كلبريندال دختر تورگون، شا

آرنديل دريانورد پسر . يعني از سومين خاندان اداين و در جنگ با مورگوت شهرتي به سزا داشت
  .او بود

ها درگذشت و به منتهي اليه غرب  آرنديل با الونيگ وصلت كرد و به نيروي سيلماريل به ديار سايه
ها و نيز آدميان سخن گفت و خواستار ياري شـد و بـا آن    دي از جانب الفرسيد و همچون قاص
هاي فانيان را نداشـت، و كشـتي او بـا     آرنديل اجازه بازگشت به سرزمين. مورگوت را برانداخت
اميـدي بـود بـراي     ي ها بادبان كشيد و نشانه اش به سان يك ستاره در آسمان سيلماريل بر دماغه

تنها سيلماريل، نور باستاني . ه تحت ستم خادمان دشمن بزرگ قرار داشتندساكنان سرزمين ميانه ك
شان كند، در خود حفظ كرده بود؛ امـا   دو درخت والينور را پيش از آن كه مورگوت شرنگ در كام

داستان كامل اين ماجرا و مطالـب  . دو روشنايي ديگر، در پايان دوران نخست از دست رفته بودند
  .ها در سيلماريليون آمده است و آدم ها ديگر درباره الف

گـوهر و نسـب   . بودنـد ) نـيم الـف  (الـون   دهيل يا هـاف  و الروند، پره پسران آرنديل، يعني الروس
سركردگان حماسي اداين دوران نخست فقط در آن دو تن محفوظ مانده بود؛ و نيز پس از سـقوط  

  .رين در سرزمين ميانه بودندگاالد، فقط اخالف اين دو تن، معرف دودمان شاهان الف ب-گيل
ها آخرين فرصت را دادند كه تعلق خود را بـه يكـي از    الف -در پايان دوران نخست، واالر به نيم

از ايـن رو همـان   . الروند الف بودن را برگزيد و يكي از اربابان حكمت شـد . دو نژاد انتخاب كنند
اين : انه هنوز از آن برخوردار بودندهاي برين ساكن سرزمين مي موهبتي به او اعطاء گشت كه الف

هاي خاكستري بر كشـتي   هاي فانيان خسته شدند، بتوانند در بندرگاه كه هرگاه سرانجام از سرزمين



   

 

اليه غرب درگذرند؛ و موهبتي كه به او اعطاء گشت بود، پس از تغيير جهان نيز  بنشينند و به منتهي
از زمـره فانيـان شـوند و در    : خـت برخـوردار شـدند   باما فرزندان الروند نيز از اين . ادامه يافت

الـروس  . از اين رو تمام اتفاقات جنگ حلقه براي الروند آكنده از اندوه بـود . سرزمين ميانه بميرند
    عمـر   طـولِ  خواست كه از زمره آدميان باشد و همراه اداين بماند؛ اما طـول عمـري مديـد، چنـد

  .هاي كهتر به او اعطاء گشت آدم
  

هاي اداين در نزاع با مورگوت، واالر، نگهبانـان ايـن جهـان، سـرزميني بـه دور از       ش رنجبه پادا
پس بيشتر كساني  كه در كشتي نشستند و . سرزمين ميانه براي سكونت به اداين بخشيدند ِخطرات

تـرين نقطـه در    لنا رسيدند كه غربـي به راهنمايي ستاره آرنديل از دريا گذشتند، به جزيره بزرگ ا
  .نور را بنيان گذاشتند آنان در آنجا قلمرو نومه. هاي فانيان بود سرزمين متما

تارما در ميانه آن سرزمين قرار داشت و كساني كه چشمان تيزبين داشـتند از   كوهي بلند به نام منل
 از اين رو الدار نزد اداين آمدند و دانش. ديدند قله آن كوه، برج سفيد بندرگاه الدار را در ارسيا مي

از فرمان واالر يـا   ها مجبور به اطاعت نوري و هداياي بسيار براي آنان به ارمغان آوردند؛ اما نومه
براي آنان بادبان كشيدن به سوي غرب و دور شدن از ديـدرس  : بودند» حريم واالر«نگاه داشتن 

را با اين زي. سواحل سرزمين خودشان، يا تالش براي قدم گذاشتن به سرزمين ناميرايان ممنوع بود
هـاي كهتـر بـه آنـان اعطـاء شـده بـود،         كه طول عمري دراز، و در آغاز سه برابر طول عمـر آدم 

يا چنان كـه بعـدها نـام    (» ي آدميان هبه«، چرا كه واالر مجاز نبودند كه ماندند بايست فاني مي مي
  .را از ايشان بستانند) »مرگ آدميان«گرفت 

اخالف . شناختند مينياتور مي -ها او را با نام الفي برين تاردنور بود، و بع الروس نخستين شاه نومه
اندك قدرت گرفتند و از انتخاب اجداد خـود   بعدها اندك. او همه، عمر دراز داشتند اما فاني بودند

ود، و زبـان بـه   ناخرسند شدند و زندگاني جاويد را در اين جهان آرزو كردند كه تقـدير الـدار ب  



   

 

اي اهريمنـي  ه بدين ترتيب شورش آنان تحـت آمـوزه  . گشودند» واالرحريم «شكوه و شكايت از 
نور و ويراني دنياي باسـتان گرديـد و ايـن داسـتان در      ب انحطاط نومهجوسائورون آغاز شد كه م

  .اكاالبت آمده است
آمانديل،  -ميناتور، واردامير، تار -الروس تار: نور به قرار زير است هاي نومه نام پادشاهان و ملكه

آنـاريون،   -، تـار )اولين ملكه فرمـانروا (آنكاليمه  -آلداريون، تار -منلدور، تار -النديل، تار -رتا
-آتانامير كبير، تار -كيرياتان، تار -ميناستير، تار -، تار)دومين ملكه(تلپرين  -سوريون، تار -تار

  .كالماكيل -آلكارين، تار -تار ،)سومين ملكه(وانيملده  -تلمايته، تار -آنكاليمون، تار
بـه دسـت   ) يـا آدونـايي  (نـوري   هاي زبان نومه را با نام پس از كالماكيل، پادشاهان چوگان شاهي

اينزيالدون، اينـزيالدون   -گيميلزور، آر -ساكالتور، آر -زيمراتون، آر -آدوناخور، آر -آر: گرفتند
» هـا  بيننده دوردست«تير،  پالن -از راه و رسم پادشاهان پيشين پشيمان گشت و نام خود را به تار

بود كه برادرزاده شاه، چوگـان شـاهي    چهارم مي ي بايست ملكه ميريل مي -دخت او تار. تغيير داد
  .تخت نشستها بر نوري ازون زرين به عنوان آخرين پادشاه نومهفار -را غصب كرد و با نام آر

فرزنـد ارشـد او   . زگشتنوري به سرزمين ميانه با هاي نومه النديل نخستين كشتي -در روزگار تار
پسر او والنديل، نخستين فرمانروايان آندونيه در غرب اين سـرزمين  . دختري بود به نام سيلمارين

تبار آمانديل، آخرين فرمانروا، و نيـز پسـرش النـديل بلنـد     . بود كه به دوستي با الدار شهره بودند
  .رسيد قامت به او مي

نخستين ملكه همو بـود؛ از آن  . ختري برجاي مانده بوداز ششمين پادشاه تنها يك فرزند، فرزند د
هنگام به بعد، اين امر به رسمي در خاندان سلطنتي تبديل شد كه فرزند ارشد پادشاه، چه پسر يـا  

  .دختر وارث چوگان سلطنت شود
نور تا پايان دوران دوم دوام آورد و پيوسته بر قدرت و شـكوه آن افـزود؛ و كمـابيش     قلمرو نومه

نخستين نشان . ها نيز افزون گشت نوري از اين دوران گذشته بود كه حكمت و شادماني نومهي نيم



   

 

و نيز . ميناستير، يازدهمين پادشاه ديده شد -تاريكي كه بعدها بر آنها سايه انداخت، در روزگار تار
ـ داشت،  وي الدار را دوست مي. گاالد گسيل كرد-همو بود كه نيرويي عظيم را به ياري گيل ا از ام

ها اينك دريانوردان قابلي بودند، چنان كه سرتاسر  نوري نومه. ورزيد سوي ديگر به آنان رشك مي
اندك در آنان پديـدار   هاي ممنوع اندك كاويدند و حسرت غرب و كاوش آب  درياهاي شرق را مي

مرگـي   بـي شان بيشتر آميخته به لذت و شادماني بود، اشتياق آنان بـه   گشت؛ و هر چه زندگاني مي
  .گرفت الدار فزوني مي

عنـوان   ها نخست بـه  نوري نومه. عالوه بر اين، شاهان پس از ميناستير تشنه ثروت و قدرت شدند
هاي فروتر كه تحت ستم سائورون قرار داشتند، پا بـه سـرزمين ميانـه     آموزگاران و دوستان انسان
هاي گسترده سـاحلي را   كه زمين ودهاي آنان تبديل به دژهايي شده ب گذاشتند؛ اما اينك بندرگاه

هاي  ها بستند و كشتي هاي سنگين بر سرزمين آتانامير و اخالف او خراج. داشت زير انقياد نگاه مي
  .نوري آكنده از بار غنايم بازگشتند نومه

نخستين كسي كه آشكارا در ضديت با حريم سخن گفت و اعالم كرد كه بـه حـق شايسـته طـول     
بدين ترتيب سايه شدت گرفت، و انديشـه  . آتانامير بود -دار است، تارعمري همچون طول عمر ال

هـا تفرقـه افتـاد؛ در يـك سـو       نـوري  آنگاه در ميـان نومـه  . هاي مردمان را تاريك كرد مرگ، دل
شان بودند كه الدار و واالر گسستند و در سوي ديگر گروهي معدود كه خود را  پادشاهان و پيروان

  .زيستند وه بيشتر در غرب آن سرزمين ميگراين . خواندند مومن مي
هاي الداري را ترك گفتنـد؛ و سـرانجام بيسـتمين     اندك استفاده از زبان شان اندك شاهان و پيروان

فرمـانرواي  «آدونـاخور، يـا    -نوري برگزيد و خود را آر پادشاه نام سلطنتي خود را از زبان نومه
انگاشتند، زيرا تا بدان هنگام اين لقب مخـتص بـه    اي شوم اين امر را مومنان نشانه. خواند» غرب

اندك بـر مومنـان سـخت     آدوناخور اندك -و به راستي آر. يكي از واالر، و يا خود شاه مهين بود
گفتند، كيفر داد؛ واردار از آن پس ديگر به  هاي الفي سخن مي گرفت و كساني را كه آشكارا به زبان



   

 

  .نور نيامدند نومه
ها كمابيش همچنان فزوني گرفت؛ اما ايام عمرشان با شدت گرفتن ترس  نوري قدرت و ثروت نومه

هـا را   تير كوشيد كه بدي پالن -تار. از مرگ به تدريج كاهش يافت و روزگار شادماني سپري شد
اش  با مرگ او برادرزاده. نور درگرفته بود اصالح كند؛ اما بسيار دير بود و شوروش و نزاع در نومه

فارازون -آر. فارازون بر تخت نشست -چوگان شاهي را غصب كرد و با نام شاه آررهبر شورش، 
زرين مغرورترين و قدرتمندترين همه شاهان بود و به كمتر از فرمانروايي بر تمـام جهـان راضـي    

  .شد نمي
وي بر آن شد كه اقتدار سائورون كبير را در سرزمين ميانه به چالش بخواند، سرانجام بـا ناوگـاني   

هـا چنـان بـود كـه خادمـان خـود        نوري و شكوه نومه. م بادبان كشيد و در اومبار پهلو گرفتعظي
سائورون او را ترك گفتند؛ و سائورون خود را خوار و خفيف نشان داد و شاه را تكريم كـرد و از  

فارازون به سبب بالهت ناشي از غرور او را بـه بنـد كشـيد و بـه      -آنگاه آر. او بخشش خواست
طولي نكشيد كه سائورون شاه را افسون كرد و رئـيس مشـاوران او شـد؛ و بـه     . ر بازگشتنو نومه

  .ها را به استثناي معدودي از مومنان، از نو متوجه تاريكي ساخت نوري زودي دل نومه
و سائورون شاه را فريفـت و گفـت كـه زنـدگاني جاويـد از آن كسـي خواهـد بـود كـه مالـك           

دميان، بر اند كه مانع از تفوق شاهان آ ريم را بدين سبب وضع كردههاي ناميرايان شود و ح سرزمين
  ».ستانند اما شاهان بزرگ چيزي را كه به حق از آن ايشان است، باز مي«: گفت. واالر گردند

كـرد و   فارازون مسموع افتاد، چه، او افول روزگار خود را احساس مـي  -سرانجام اين پند نزد آر
ترين سپاهي را كه دنيا بـه خـود ديـده بـود، بسـيجيد و       عظيم. ده بوداش كر هراس از مرگ ديوانه

هنگامي كه همه چيز فراهم آمد، فرمود كه در شيپورها بدمند و بادبـان دركشـيد؛ و حـريم واال را    
-شكست و راهي جنگ شد تا زندگاني جاويد را به زور از فرمانروايان غرب بستاند، اما وقتي آر

ي آمان قدسي نهاد، واالر دست از قيمومت خود بداشـتند و بـه آن يگانـه    ها فارازون گام بر كرانه



   

 

نـور برافتـاد و دريـا آن را در كـام خـود كشـيد، و        نومـه . متوسل شدند، و جهان دگرگون گشـت 
نور بدين ترتيـب بـه پايـان     شكوه نومه. هاي ناميرايان تا ابد از مدارات جهان برداشته شد سرزمين
  .رسيد

ان، النديل و پسران او با نه كشتي از سقوط گريختند و بـذر نيملـوت و هفـت    آخرين رهبران مومن
هاي توفاني عظيم به سواحل  را با خود بردند؛ سوار بر بال) هداياي الدار به خاندان آنان(سنگ بينا 

هـاي جـالي    نوري آنجا در شمال غرب، آرنور و گوندور، قلمرو نومه. سرزمين ميانه افكنده شدند
النـديل شـاه بـرين بـود و در آنومينـاس شـمال مسـكن داشـت؛ و         . ا بنياد گذاشـتند وطن كرده ر

آنـان ازگيليـات را ميـان    . فرمانروايي بر جنوب به پسران او ايزيلدور و آناريون سپرده شـده بـود  
بـه تصـور آنـان الاقـل     . ميناس ايتيل و ميناس آنور نه چندان دور از مرزهاي موردور، بنا نهادند

  .شان اين بود كه سائورون نابود شده بود زمينحسن ويراني سر
نور به دام افتاد، چندان كـه قالـب جسـماني     هاي نومه سائورون به راستي در ويرانه. اما چنين نبود

خود را كه زماني دراز در آن زيسته بود، از دست داد؛ اما گريخت و به سرزمين ميانـه بازگشـت،   
توانست بـه قـالبي درآيـد كـه در نظـر       گاه نمي يگر هيچد. نوعي روح تنفر سوار بر بادي اهريمني

المنظر بدل گشت و قدرت او از آن پـس تنهـا    آدميان خوش بنمايد، بلكه به موجودي سياه و كريه
. از نو وارد موردور شد و خاموش زماني در آنجا مـأوي گرفـت  . انگيخت در دهشتي بود كه برمي

ه از او نفرت داشت گريخته و برقلمرويـي در جـوار   اما وقتي دريافت النديل، كسي كه بيش از هم
  .راند، بسيار خشمگين شد مرزهاي او فرمان مي

ه بدوانند، وارد جنـگ  ردگان، پيش از آن كه بتوانند ريشاز اين رو، پس از زماني با جالي وطن ك
. رفتبار ديگر آتش از ارودروين فوران كرد و در گوندور آرمون آمارت، يا كوه هالكت نام گ. شد

اما سائورون پيش از آن كه قدرتش از نو تحكيم شود، زود از ميدان به در رفت چـرا كـه قـدرت    
گاالد در غياب او فزوني گرفته بود؛ و در روزگار آخرين اتحادي كه بر ضد سـائورون شـكل    گيل



   

 

  .بدين ترتيب دوران دوم پايان يافت. گرفت، او را برانداختند و حلقه را از او گرفتند



   

 

(II)  
  قلمروهاي در تبعيد

  
  سلسله شمالي

  
  وارثان ايزيلدور

، تاركيـل  435، آرانتـار  339الـداكار   249،1، والنديل 2 †، ايزيلدور .د.د 3441 †النديل  .آرنور
  .861، آرندور 777، الندور 652 †، واالندور 602، تاروندور 515

، كلفـارن  1110، مـالور  1529، بلـگ  946) پسر ارشد آرندور(  2امليت اهل فورنوست .آرتداين
، 1409، آرولــگ اول 1356 †، آرگلــب اول 13493، مالوگيــل 1272، كلبرينــدور 1191

ــور  ــل 1670، آرگلــب دوم 1589آراف ، 1891، آراوال 113، آرولــگ دوم 1743، آروگي
  .پايان پادشاهي شمالي. 1974 †، آرودوي اخرين پادشاه 1964آرفانت 

، 2319، آراوير 2247، آرانوير 2177، آراهيل 2106) پسر ارشد آرودوي( آرانارت  .سركردگان
، آراورن 2588، آراگوســت 2523، آراهــاد اول 2455، آراگلــس 2327 †آراگــورن اول 

، 2912، آرگونــويي 2848 †، آراتــون اول 2784، آراســوئيل 2719، آراهــاد دوم 2654
  .چ. د 120، آراگورن دوم 2933 †، آراتورن دوم 2930 †آرادور 

  
  

                                                 
  .هاي گالدن كشته شده بودند برادرانش در نبرد ميدان. چهارمين پسر ايزيلدور كه در ايمالدريس به دنيا آمده بود.  1
  .گشت هاي الفي برين روي پادشاهان متروك پس از آرندور گذاشتن نام.  2
را به نشان آن بر نام خود ) آ(د آر پس از مالوگيل شاهان فورنوست بار ديگر بر سرتاسر آرنور ادعاي فرمانروايي كردند و پيشون. 3

  .افزودند



   

 

  جنوبي ي سلسله
  

  وارثان آناريون
  

، كمنـدور  158، منلديل پسر آناريون .د.د 3440 †آناريون ) ايزيلدور و (النديل،  .شاهان گوندور
، 541 †) تاروسـتار (، رومنـداكيل اول  492، اوسـتوهر  411، آنارديـل  324، آرنديل 238

بـر  » شـاه دريـانورد  «از پي او چهـار  . 830، سيريونديل 748، آتاناتار اول 667تورامبار 
  :تخت نشستند

فرزند بود و پسر برادرش تاركيريـان پـس از او    او نخستين شاه بي. 913تارانون فاالستور 
. 1149) كريـاهر (، هيارمنـداكيل اول  1015 †، كيريانديل 936 †آرنيل اول . سلطنت كرد

  .وندور اكنون به اوج قدرت خود رسيده بودگ
فرزند  ؛ كه دومين پادشاه بي1294، نارماكيل اول 1226» شكوهمند«آتاناتار دوم، آلكارين 

السلطنه  نايب( ، مينالكار 1304كالماكيل . ترش پس از او بر تخت نشست بود و برادر جوان
در . ، واالكـار 1366گ به سال كه با نام رومنداكيل دو متاج بر سر نهاد، مر) 1304-1240

  .هاي خانوادگي آغاز گشت روزگار او نخستين فاجعه گوندور، كشمكش
كاسـتامير  . 1437معزول به سـال  ) شد كه نخست وينيتاريا ناميده مي( الداكار پسر واالكار 

  .1490الداكار ستاننده تاج و تخت، مرگ به سال . 1447 †غاصب 
 †، مينارديـل  1621) وينياريون(، هيارمنداكيل دوم 1540 †) دومين پسر الداكار( آلدامير 
تلمنار و همـه فرزنـدانش در طـاعون هـالك شـدند؛ پـس از او       . 1636 †، تلمنار 1634

تارونـدور  . اش، پسر ميناستان، دومين پسر مينارديل صاحب تاج و تخت گشـت  برادرزاده
 †، اوندوهر 1936ليمختار ، كا1856 †، نارماكيل دوم 1850، تلومختار اومبارداكيل 1798



   

 

تاج و تخت بـه   1945پس از سالي، در . ، اوندوهر و دو پسرش در نبرد كشته شدند1944
، 2043آرنيـل دوم  . ساالر پيروزمند آرنيل، از اعقاب تلومختار اومبارداكيل سپرده شـد  سپه

تاج  3019سار در سال  ، اينجا سلسله پادشاهان به پايان رسيد تا اين كه اله2050 †آرنور 
  .شد قلمرو گوندور پس از آرنور به دست كارگزاران اداره مي. و تخت را از نو احياء كرد

وي براي مدت يك سال پس از كشـته شـدن   . 1998پلندور : خاندان هورين .كارگزاران گوندور
. اوندوهر حكمراني كرد و به پيشنهاد او گوندور ادعاي آرودوي را بر تاج و تخت نپذيرفت

. ، نخستين كـارگزاران حكمـران  »ثابت راي«مارديل وورونوه  2029.1يل شكارگر ووروند
  .هاي الفي برين دست بداشتند اعقاب او از به كار بردن نام

، هـورين اول  2204، بلگـورن  2148، هريـون  2116، ارادان 2080مارديل  .كارگزاران حكمران
، 2477تـور اول   ، دنه2435، ديور 2412، باراهير 2395، هادور 2278، تورين اول 2244

  .ناردون آمدند ها به كاله در اين زمان روهيريم. 2567، كيريون 2489بورومير 
ــاالن  ــورين دوم 2605ه ــور اول 2628، ه ــون اول 2685، اورودرت 2655، بلكت ، اكتلي

، 2882، تورونـدير  2872، بلكتور دوم 2811، برگوند 2763، برن 2743، اگالموت 2698
او آخـرين كـارگزار   . تور دوم ، دنه2984، اكتليون دوم 2953، تورگون 2914تورين دوك 

سار جانشين او شد،  حكمران بود، و پسرش فارامير، فرمانرواي امين آرنن، كارگزار شاه اله
  .چ.د 82

  
  
  

                                                 
ها از نسل رمه آراو، شكارچي واالر، و تنها كس از ميـان   شد، و مطابق افسانه رمه سفيدي كه هنوز نزديك رياي رون يافت مي.  1

  .لفي برين او بوداورومه نام ا. آمد غالبا به سرزمين ميانه ميواالر كه در روزگار پيشين، 



   

 

  
(III) 

  ريادور، آرنور، و وارثان ايزيلدورآ
  
  

آلود و كوهستان آبي بود؛ مرز آن  هاي مه هاي واقع در ميان كوه آريادور از ديرباز نام همه سرزمين
  .شد ميپيوست مشخص  در جنوب با گري فالد و گالندوين كه باالتر از تاربد به آن مي

گرفـت، مگـر نـواحي آن سـوي لـون، و       آرنور در روزگار عظمت خود تمام اريادور را در برمي«
ـ  زمين آن سـوي لـون   . دل و هـولين در آنجـا قـرار دارنـد    هاي شرق گري فالد و لودواتر كه ريون

هـا در آنجـا    گذاشت؛ امـا دوروف  سرزمين الفي بود، سبز و آرام، كه هيچ آدميزادي پا بر آنجا نمي
ي آبي، و به ويژه در نواحي جنوب خليج لون كه برخي ها سكونت داشتند و هنوز نيز در شرق كوه

گ مدام بـه  ربز ي به همين دليل آنان از جاده. تندبرداري است، ساكن هس شان در دست بهره معادن
هاي سال پيش از آمدن ما به شاير نيز وضع بـر همـين منـوال بـوده      رفتند، چنان كه سال شرق مي

گويند كه هنوز نيز  ساز سكونت داشت و برخي مي تيهاي خاكستري گيردان كش در بندرگاه. است
هـاي   در روزگار شاهان بيشتر الـف . آنجاست، تا آن كه آخرين كشتي به سوي غرب بادبان بكشد

هاي لينـدون در كرانـه دريـا     زدگيردان، يا زمينكردند، م در سرزمين ميانه درنگ ميبرين كه هنوز 
  ».استد اگر هنوز باشند تعدادشان معدو. ساكن بودند

  
 
 
 
 
 



   

 

  پادشاهي شمالي و دونه داين
  

پس از آرندور به سبب تفرقه در . پس از النديل و ايزيلدور هشت پادشاه برين ديگر در آرنور بود
آرتـداين در  . آرتداين، رودئور، و كـاردوالن : ميان پسران او، قلمرو آرنور به سه بخش تقسيم شد

هـاي شـمالي جـاده     شد و نيز زمين ين و لون ميوا هاي ميان برندي شمال غرب بود و شامل زمين
هاي ودر  مورز، تپه رودئور در شمال شرق واقع بود، و در ميان اتن. هاي ودر بزرگ تا به سرحد تپه

. شـد  بين هورول و لودواتر نيز مـي  ي آلود قرار داشت، اما از طرف ديگر شامل زاويه هاي مه و كوه
بـزرگ، مرزهـاي آن را مشـخص     ي ري فـالد و جـاده  ، گكاردوالن در جنوب بود و برندي واين

  .كرد مي
در آرتداين تابر ايزيلدور ادامه يافت و دوام آورد، اما طولي نكشيد كه ايـن تبـار در كـاردوالن و    

را شـتاب   دايـن  ها مدام در كشمكش بودند و ايـن امـر زوال دونـه    پادشاهي. رودئور از ميان رفت
رودئور و . هاي غرب در جانب بري بود هاي ودر و زمين پهمناقشه بيشتر بر سر تصاحب ت. بخشيد

نها قرار داشت؛ چرا بودند كه در مرز قلمرو آ) ودر تاپ(كاردوالن در آرزوي تصاحب آمون سول 
  .رتداين بودتير شمال در برج آمون سول بود، و دو پالن تير ديگر در اختيار آ ترين پالن كه مهم

چه، در همان زمان قلمـرو  . يني بود كه پليدي به آرنور راه يافتدر ابتداي سلطنت مالوگيل آرتدا«
سـرزمين آنگمـار در جانـب كوهسـتان قـرار      . آنگمار در شمال، در آن سوي اتن مورز پديد آمد

فرمانرواي {. ها و موجودات مهيب ديگر آنجا گرد آمده بودند داشت، و مردمان پليد بسيار و اورك
ها بعد معلوم نبـود كـه او بـه راسـتي      شناختند، اما تا مدت يشه ميدوپآن سرزمين را به نام شاه جا

داين آرنور به شمال آمده و از آنجا كـه   همان سركرده اشباح حلقه است و به قصد نابودكردن دونه
  »}.گوندور قوي بود، اميد به تفرقه و نفاق در آرنور بسته است

هاي ديگر باقي  اعقاب ايزيلدور در پادشاهيدر عهد آرگلب پسر مالوگيل، از آنجا كه هيچ يك از 



   

 

قلمرو رودئور در . نمانده بود، شاهان آرتدايل بار ديگر بر سرتاسر آرنور ادعاي فرمانروايي كردند
نشـين   هداين اندك و قدرت در يد فرمانرواي پليد مردان كـو  آنجا تعداد دونه. برابر اين ادعا ايستاد

هـاي ودر را   از اين رو آرگلب اسـتحكامات تپـه  . ار بسته بودندبود كه در خفا پيمان اتحاد با آنگم
  .تقويت كرد؛ اما خود او در نبرد با رودئور و آنگمار از پاي درآمد
هـاي سـال    ها عقب نشاند؛ و سال آرولگ پسر آرگلب به ياري كاردوالن و ليندون دشمن را از تپه

بزرگ و هورول سفلي به حال  ي جاده هاي ودر، ردوالن مرزهاي خود را در طول تپهآرتدايل و كا
  .نقل شده است كه در همين زمان ريوندل به حصر درآمد. باش نگاه داشتند آماده

 لشكري عظيم از آنگمار بيرون آمد و با گذشتن از رودخانه وارد كاردوالن شـد و  1409در سال 
برج آمـون سـول   . داين مغلوب شدند و آرولگ از پاي درآمد دونه. در تاپ را در محاصره گرفت

نشست آن را با خود  تير نجات يافت و سپاهي كه عقب مي سوخت و با خاك يكسان شد؛ اما پالن
دست آنگمار بودنـد تسـخير گشـت، و     ي به فورنوست آورد، و رودئور به دست آدمياني كه ملعبه

. ران نشـد كـاردوالن بـه كلـي وي   . داين در آنجا كشته شدند يا به غرب گريختنـد  باقي مانده دونه
آرافور پسر آرولگ هنوز خردسال، اما بسيار دلير بود و با ياري گيردان، دشمن را از فورنوست و 

داين كاردوالن كه هنوز وفادار بودند در تيرن گورتـاد   نيز بقاياي دونه. هاي شمال عقب راند بلندي
  .دندكردند، يا در جنگل پس پشت پناه گرفته بو مقاومت مي) هاي گورپشته بلندي(

هايي كه از ليندون آمده بودند؛  اند كه آنگمار زماني به دست مردمان الف مهار شدند، الف چنين گفته
در همـين زمـان   . و نيز از ريوندل، چه، الروند از لورين در آن سوي كوهسـتان كمـك آورده بـود   

بـه سـبب   ها و دهشت آنگمار، و  و لودواتر به سبب جنگاستورهاي ساكن در زاويه ميان هورول 
آن كه زمين و آب و هواي اريادور، به خصوص در شرق رو به وخامت گذاشته و سخت نامهربان 

به سرزمين بياباني بازگشتند و در كنار گالدن مسـكن  برخي . شده بود، به غرب و جنوب گريختند
  .گير كرانه رودخانه شدند مردمان ماهي ي گزيدند و از زمره



   

 

وب شرق اريادور را فرا گرفت، و غالب مردمـان كـاردوالن بـه    در عهد آرگلب دوم طاعون از جن
ديدنـد، امـا از حـدت       ها و ديگر مردمان سـخت آسـيب   هابيت. هيريات نابود شدند ويژه در مين

به اين هاي شمالي آرتدايل كمتر  طاعون كاسته شد و بيماري راه شمال را در پيش گرفت، و بخش
داين كاردوالن فرا رسيد، و ارواح پليد آنگمـار و   ايان كار دونهدر اين زمان بود كه پ. بال مبتال شد

  .هاي متروك شدند و آنجا مأوي گزيدند رودئور وارد پشته
انـد،   هـاي گورپشـته خوانـده    هاي تيرن گورتاد، چنان كه آنها را از ديرباز بلندي اند كه پشته گفته«

ر دوران نخسـت جهـان قـديم، پـيش از     د اند، و بسياري از آنها را اسالف ادايـن،  يبسيار باستان
اند، و از آن همه تنها ليندون برجاست، از اين رو  گذشتن از كوهستان آبي و ورود به بلرياند ساخته

شان  نهادند؛ و بسياري از پادشاهان و فرمانروايان ها را حرمت مي داين پس از بازگشت اين تپه دونه
اي كه حامل حلقه در آن گرفتار آمد، گـور آخـرين    گويند پشته برخي مي{. در آنجا مدفون بودند

  »}.از پا درآمد 1409امير كاردوالن بود كه در جنگ به سال 
جادوپيشـه پـيش از پايـان     ز نو رو به فزوني گذاشـت و پادشـاه  قدرت آنگمار ا 1974در سال «

را بـه آن   يندا وي فورنوست را تصرف كرد و بيشتر بقاياي دونه. زمستان بر سر آرتداين نازل شد
هاي شمال  اما شاه آرودوي تا آخرين دم در بلندي. سوي لون راند؛ پسران شاه در ميان اينان بودند

هـاي   ايستادگي كرد، و سپس با گروهي از محافظان خود به شمال گريخت؛ و فقط به ياري توسن
  .چابك بود كه از مهلكه گريختند

اليه كوهستان پنهان شد، اما سرانجام  در منتهي ها هاي معادن قديمي دورف آرودوي زماني در نقب«
برخي از آنـان را  . پناه آورد 1گرسنگي او را وادار ساخت تا به لوسوت، يعني مردان برفي فروچل

                                                 
بـه  . قلمرو مورگوت ي هدمردمي عجيب و نامهربانند، بقاياي فورودويت، مردمان روزگار باستان و آموخته به سرماي گزنينان ا« . 1

لوسـوت  . آن از شمال شاير متجاوز از يكصد فرسنگ نيست ي كند، هرچند كه فاصله داد مي راستي كه سرما هنوز در آن نواحي بي
هـاي بـدون    بندند قادر به دويدن روي برف هستند، و ارابـه  هايي كه به پا مي ه با استخوانگويند ك كنند، و مي در ميان برف منزل مي

    ←ا شان ناممكن اسـت و خليجـي وسـيع ب    زيند كه دسترسي به آنجا براي دشمنان غالبا در دماغه عظيم فروچل مي. رندچرخ دا



   

 

در كرانه دريا يافت؛ اما لوسوت با طيب خاطر شاه را ياري نكردند، چه او چيزي نداشت بـه آنهـا   
دشاه جادوپيشه بيمناك ارزش بود؛ و آنان از پا رشان بيمگر جواهراتي معدود كه در نظ. عرضه كند
 اي از روي تـرحم  اما پـاره . او بود ي گشايي به اراده يخبندان و يخ) به قول مردم لوسوت(بودند كه 

هـا، انـدكي خـوراك بـه ايشـان بخشـيدند و        اي به سبب بيم سالح به شاه نزار و مردان او، و پاره
آرودوي مجبور به انتظار شـد و چشـم اميـد بـه جنـوب      . ساختندن شا براي اقامت هاي برفي كلبه

  .هاي او همه هالك شده بودند بست؛ زيرا اسب
درنـگ يـك    وقتي گيردان ماجراي فرار شاه را به شمال از زبان آرانارت پسر آرودوي شنيد، بي«

اي كشتي براثر باد مخالف سرانجام پـس از روزهـ  . وجوي او به فروچل فرستاد كشتي براي جست
هـاي بـه سـاحل آمـده      بسيار به آنجا رسيد و دريانوردان از دور، آتش كوچكي افروخته با چوب

اما آن سال هنوز زمان زيادي . داشتند گشتگان به هر وسيلتي روشنش نگاه مي ديدند، آتشي كه گم
ت باقي بود كه زمستان چنگ خود را شل كند؛ اگر چه در آن هنگام ماه مارس بود، يخ تازه داش

  ».داشت، و فاصله از ساحل بسيار زياد بود مي ترك بر
نداشتند كه تا بـه حـال   وقتي مردان برفي كشتي را ديدند متحير ماندند و ترسيدند، چرا كه به ياد «

شان بيشتر شده بود، و آنها شاه و بازماندگان  دريا ديده باشند؛ اما اكنون صميميتاي بر چنين كشتي
  .رنده خود نشاندند و تا جايي كه شهامت داشتند بر روي يخ پيش رفتندهاي س گروه او را بر ارابه

و رئيس لوسوت بـه  . شنوند گفتند كه بوي خطر را از باد مي اما مردان برفي نگران بودند؛ چه، مي«
اگر ممكن است بگو كه مـردان دريـا خـوراك و    ! بر اين هيوالي دريا سوار مشو«: آرودوي گفت

اش برگردد، پيش  تواني تا وقتي پادشاه جادوپيشه به خانه بياورند و تو ميديگر ملزومات براي ما 
گيرد؛ اما اكنون نفس او مرگبار است، و دست سـر او   چون، تابستان قدرت او كاستي مي. ما بماني

  ».دراز

                                                                                                                                                        
  ».زنند ها اردو مي هپاي هاي جنوبي خليج در كوه در كرانه همين نام در شمال غرب راه آن را مسدود كرده است؛ ولي آنان غالباً ←



   

 

: داد و گفـت اش گفت و هنگام وداع حلقه خـود را بـه او    سپاس. ما آرودوي پند او را نپذيرفتا«
اين حلقه را هيچ قدرتي . تنها به سبب قدمت آن. را ارزشي است كه در گمان تو نگنجد اين شيء«

كنـد، امـا    حلقه هيچ كمكي به تو نمي. اند نيست، مگر حرمتي كه عاشقان خاندان من براي آن قايل
اگر زماني ضرورت اقتضاء كرد، خويشان مـن بـه عنـوان فديـه در قبـال آن هرچـه بخـواهي از        

  1».خواهند داد ملزومات به تو
راه نبـود؛ چـه،    با اين حال پند لوسوت خواه از روي تصادف و خواه از روي دورانديشي، پر بـي «

كشتي هنوز به درياي آزاد نرسيده، توفاني عظيم از باد برخاست و با بـوراني كوركننـده از شـمال    
دريـانوردان گيـردان    حتـي . ها را بر روي آن توده كرد ها راند و يخ رسيد؛ و كشتي را به روي يخ

و بـدين  . آمد، و شب بود كه يخ تنه كشتي را شكست و كشتي غرق شـد  نمي شان بر كاري از دست
 2.اه او در اعماق دريـا فـرو رفـت   تيرها به همر ترتيب آرودوي، آخرين پادشاه جان باخت و پالن

بـه مـا    يها از اين واقعه گذشت  تا آن كه خبر كشتي شكسـتگان فروچـل از مـردان بـرف     مدت
  ».رسيد

مردمان شاير جان سالمت به در بردند، هرچند كه امواج جنگ از روي آنان گذشت و بيشترشـان  
گاه بازنگشتند؛ تعداد  داراني فرستاده بودند كه هيچ براي كمك به شاه كمان. ها گريختند گاه به مخفي

فصل ايـن واقعـه در   كه شرح م(ديگري نيز در نبردي كه آنگمار در آن سقوط كرد، شركت داشتند 
بعدها در صلح و آرامشي كه از پي آمد مردمان شاير خود ). هاي جنوب ثبت گرديده است نامه سال

                                                 
نقل است كـه  . داين حلقه را در ازاي فديه ستاندند ها بعد بود كه دونه بدين ترتيب حلقه خاندان ايزيلدور نجات يافت؛ چه مدت«. 1

  ».اي عظيم بازيافته بود خاطرهحلقه فالگوند اهل نارگوتروند بود كه به باراهير بخشيده، و برن آن را با محلقه، همان 
مانده در شمال، سنگ برج امين برايد بود كه مشرف به خليج  قيتنها سنگ با. هاي آنوميناس و آمون سول بودند اين دو، سنگ«.  2

گـام  داشتند و هرچند كه ما هرگز خبردار نشديم، سنگ در آنجا باقي مانـد، تـا گيـردان هن    ها آن را محفوظ نگاه مي الف. لون است
نبـود؛   يگر بود و با آنها هماهنگهاي د اما نقل شده است كه اين سنگ برخالف سنگ .اهي كردعزيمت الروند، آن را با كشتي او ر

پس پشت را نگاه كند و ارسيا را در غرب » ديد مستقيم«د تا با النديل سنگ را در آنجا گذاشته بو. تنگريس اين سنگ دريا را مي
  ».هاي خميده آن پايين روي نومه نور را براي هميشه فرو گرفته بودندمعدوم بنگرد؛ اما دريا



   

 

تايني به جانشيني شاه برگزيدنـد و   .شان رونق گرفت دار امور حكومتي خود شدند و زندگي عهده
. بردنـد  مـي ه بـه سـر   هنوز در انتظار بازگشت شاها زماني دراز  خرسند و خشنود بودند؛ اما خيلي

المثل وقتي شاه برگردد از آن دوران به يادگار مانـد و   سرانجام اين اميد فراموش شد و فقط ضرب
اولين . بردند كه قابل اصالح نيست، به كار ميهايي  هايي كه قابل دستيابي و بدي آن را براي خوبي

وي در . رساندند خود را به او مي ي ها شجره تاين شاير، باكا نامي از اهالي ماريش بود كه اولدباك
  .تاين شد) 1979(تاريخ ما  379سال 

داين اندك بود، و تعـداد مردمـان در    دونه ي پس از آرودوي پادشاهي شمالي پايان يافت، چه عده
دايـن كـه    با اين حال تبار شاهان در سـركردگان دونـه  . سرتاسر اريادور رو به نقصان گذاشته بود

آراهيل پسر او در ريوندل پرورش يافت، . نخستين آنان بود، ادامه پيدا كرد آرانارت پسر آرودوي
گـاه  و چنين بود همه فرزندان سركردگاني كه از پس او آمدند؛ و نيز ميراث خاندان آنان همانجا ن

   1.هاي شكسته نارسيل، ستاره النديل، و چوگان سلطنتي آنوميناس شد؛ حلقه باراهير، تكه داشته مي
داين در سايه قرار گرفتنـد و بـه مردمـي رازدار و سـرگردان      دشاهي به پايان رسيد، دونهوقتي پا«

از . هاي آنان به ندرت در جايي ثبت گشت يا به ترانه تبـديل شـد   ها و كوشش مبدل شدند و كرده
اگر چه حتي پيش . هنگام عزيمت الروند اكنون ديگر كمتر چيزي از آنان در يادها باقي مانده است

                                                 
نور بود؛ و در آرنور نيـز چنـين بـود كـه شـاهانش تـاج بـر سـر          ترين نشانه مقام سلطنت در نومه مهم گويد، چوگان شاه مي« .  1
»  .شد اي بسته مي بندي نقره ستاره النديل كه با پيشانيمير با  زدند، گوهري به نام النديل نهادند، و تنها گوهر سپيدي به پيشاني مي نمي

ـ  بو هنگام صبحت از تاج ترديدي نيست كه بيل وط بـه تبـار   به گوندور اشاره كرده است؛ چنان كه پيداست وي خوب با مسايل مرب
اي فرمانروايـان   ي نقـره چوگان شـاهي آنومينـاس، عصـا   . فارازون نابود شد-نور با آر گويند چوگان نومه مي«. آراگورن آشنا بوده

چوگـان را بـه    وقتي الروند ايـن . ترين كار دست انسان باشد كه در سرزمين ميانه حفظ شده است آندرونيه بود، و اكنون شايد قديم
شكل تاج گوندور تقليـدي بـود از شـكل كالهخـود جنگـي      . گذشت بيش از پنج هزار سال از قدمت آن مي .آراگورن واگذار كرد

برد داگورلد بر سر در ابتدا اين تاج در واقع كالهخودي ساده بود؛ و نقل است كه همان كالهخود ايزيلدور بود كه در ن. ها نوري نومه
امـا در روزگـار   ). دور كه منجر به كشته شدن او شد، درهـم شكسـته بـود    -چه، كالهخورد آناريون در سنگ باران باراد(نهاد  مي

  .گذاري آراگورن به كار رفت جواهرنشان عوض كردند كه در مراسم تاج آتاناتار آلكارين آن را با كالهخودي



   

 

بند به پايان برسد، موجودات پليد بار ديگر حمله به اريادور يا تجاوز بـه آن را   ن كه صلح نيمآاز 
نقل . در نهان آغاز كرده بودند، سركردگان همه كمابيش زندگاني دراز خود را در آنجا به سر بردند

مـي در  يهايي كه از آن پس به خطري دا ها از پاي درآوردند، گرگ است كه آراگورن اول را گرگ
هـا   در روزگار آراهاد اول، اورك. اريادور تبديل شدند و اين خطر هنوز نيز به پايان نرسيده است

آلـود را بـه تصـرف خـود      هاي مـه  هاي طوالني در خفا استحكامات كوه كه بعدها معلوم شد مدت
در . سـاختند ها را به اريادور مسدود كنند، ناگهان حضور خود را برمال  اند تا همه گذرگاه درآورده

ها در گذرگاه شاخ سـرخ   كلبريان همسر الروند قصد سفر به لورين را داشت كه اورك 2509سال 
ها اسـير و از   بر او كمين گشادند و محافظان او بر اثر حمله متفرق شدند و كلبريان به دست اورك

اين امر پس از آن بـود  االدان و الروهير در پي او رفتند و او را از بند رهاندند ولي . آنجا برده شد
كلبريان را به ايمالدريس آوردند، . هاي فراوان شده و زخمي مهلك برداشته بود كه متحمل شكنجه

هـايش را در سـرزمين    كلبريان تمام دلخوشـي  هاي جسم او را شفا داد، ولي و اگر چه الروند زخم
و بعـدها در عهـد   . تشـ ميانه از دست داده بود، و سال بعد بـه لنگرگـاه رفـت و از دريـا درگـذ     

ها مشـغول   آلود تكثير شده بودند به چپاول سرزمين هاي مه ها كه بار ديگر در كوه آراسوئيل، اورك
ها  داين و پسران الروند با آنها جنگيدند، در اين هنگام بود كه گروهي بزرگ از اورك شدند و دونه

  ».وك آنها را عقب راندچنان در دل غرب پيش رفتند كه وارد شاير شدند، و باندوبراس ت
چهارده سركرده از پي هم آمدند تا نوبت به پانزدهمين رسيد و سرانجام آخرين آنان از مـادربزاد،  

كنيم و وقتـي بـه    ما او را شاه عزيز خطاب مي«. دوباره شاه گوندور و آرنور شدآراگورن دوم، كه 
اند، و مدتي در كنار درياچه ايـون   كردهاش  اش در آنوميناس كه مرمت آيد، يعني به خانه شمال مي

شـود و بـه    اما او خود، وارد سرزمين ما نمي. شوند كند، آنگاه همه در شاير شاد مي ديم اقامت مي
ماند، فرماني مبني بر اين كه هيچ يـك از مـردم بـزرگ از     بند مي فرماني كه صادر كرده است، پاي

آيـد و   مـي  هي بزرگ از مردم زيباروي به پل بزرگبا گرو ًاما غالبا. مرزهاي اين سرزمين نگذرند



   

 

پـذيرد؛ و گروهـي سـواره     اند او را ببينند به حضور مـي  ري را كه مايلگيآنجا دوستان، و كسان د
گرين بارها به  تاين پره. مانند تا هر زمان كه دوست دارند، نزد او مي روند و اش مي همراه او به خانه

دختر او االنـور زيبـا يكـي از نـديمگان     . وايز شهردار باب سامآنجا رفته است و همين طور هم ار
  ».شهبانو ستاره شامگاهي است

در دودمان شمالي مايه مباهات و شگفتي بود كه با وجود از دست رفتن قدرت، و كاهش نفـوس،  
نيز، اگر چـه طـول عمـر    . هاي بسيار از پدر به پسر منقطع نگشته بود آنان در طول نسل ي سلسله
كـار شـاهان در   گذاشت، و اين روند پـس از پايـان    اين در سرزمين ميانه مدام به نقصان ميد دونه

ها و حتي بسيار بيشـتر   گرفته بود، بسياري از سركردگان شمال دوبرابر آدم گوندور شتاب بيشتري
. آراگورن به واقع تا دويست و ده سـالگي عمـر كـرد   . كردند از پيرترين كسان در ميان ما عمر مي

سار عظمـت پادشـاهان    ار بيشتر از افراد دودمان خود پس از شاه آروگيل؛ اما در آراگورن الهبسي
  .باستان احياء شده بود

  
  

(IV) 
  ناريونن آگوندورو و وارثا

  
  

ر بـر تخـت   وسي و يـك پادشـاه در گونـد   د، آمدور از پاي در -پس از آناريون كه در برابر باراد
دايـن جنـوب از راه    ثروت و قـدرت دونـه   ،ها متوقف نشدگرچه جنگ هيچ گاه در مرزا. نشستند
در طي بيش از يك هزار  ،دريا تا به عهد آتاناتار دوم كه آلكارين شكوهمند ناميده مي شد زمين و

مـردان بـرين    ،چـه  ؛هاي انحطاط از پيش ظاهر گشـته بـود   با اين حال نشانه. ل افزايش يافتسا



   

 

فرزند فاالستور بود و  خستين شاه بين .ن شان اندك بودو شمار فرزندا ،جنوب دير زن مي ستاندند
  .پسر آتاناتار آلكارين ،دومين شان نارماكيل اول

تابسـتان بيشـتر بـه     ،و از آن پس شاهان ،نو بنا كرد استوهر هفتمين شاه بود كه ميناس آنور را از
 براي نخستين بار بره مردان وحشي در دوران او بود ك .ات در آنجا اقامت مي گزيدنديجاي ازگيل

آنها را دفع كـرد و بيـرون شـان رانـد و نـام       ي پسر او حمله ر،اما تاروستا. وردندآگوندرو حمله 
ها در نبرد با سپاهيان تازه نفـس شـرقي هـا    هرچند او بعد .فاتح شرق را بر خود نهاد ،رومنداكيل
  .به كشور گشايي زد رومنداكيل انتقام او را ستاند و در شرق دستر پس ارتورامب .كشته شد

شـاهاني كـه ناوگـان     ،شاهان دريانورد آغاز گرديـد  ي دوازدهمين شاه سلسله ،با سلطنت تارانون
تارانون . جنوب مصب هاي آندوين گسترش دادند گوندرو را در طول غرب و ي ساختتند و سلطه

» فرمـانرواي سـواحل  « ،ريان با نام فاالسـتور كمقام فرمانده لش براي بزگداشت پيروزي هايش در
  .بر سر نهاد جتا

بندرگاه باستاني پالرگير را مرمت كـرد و   ،تسوي كه از پي او بر تخت نش ي برادرزاده ،آرنيل اول
و اومبـار   ،از زمين و دريا اومبار را در محاصره گرفت و آن را بگشـود . ناوگاني بزرگ ترتيب داد

اما آرنيل زمان درازي پس از پيـروزي   .1يكي از بندرگاه ها و دژهاي عظيم قدرت گوندور گشت
كيريانـديل پسـر او    .ها و مردان بسيار در توفان اومبار از دست رفـت  او با كشتي .خود زنده نماند

اما مردان هاراد به رهبري فرمانرواياني كـه از اومبـار رانـده شـده      ؛ساختتن كشتي ها را ادامه داد
پـاي   با نيرويي عظيم بر آن استحكامات حمله آوردند و كيريانـديل در نبـرد هارادويـت از    ،بودند
  .درآمد

                                                 
ري بود؛ آنجا دژ مردمان شـاه  از روزگاران قديم جزئي از سرزمين نومه نو ،خشكي ي بزرگ و خليج اومبار در محاصره ي دماغه ١
. بودنـد يش از همه از پيروان النديل متنفـر  ب، و اما پس از آن كه سائورون آنان را از راه به در برد، نومه نوري سياه نام گرفتند. بود

نان به سرعت راه زوال گرفت يا با ديگر مردمان سرزمين ميانه آميخت، اما مردم آنجا تنفر از گوندور آپس از سقوط سائورون نژاد 
  .را بي كم و كاست به ارث بردند تسخير اومبار از اين رو تنها با بهايي گزاف ميسر گرديد



   

 

نجا به سبب نيـروي دريـايي گونـدور    آاما تسخير كامل  ،سال هاي سال اومبار تحت محاصره بود
و آوردن نيـر گرد كيرياهر پسر كيريانديل در عهد خود با تالش بسيار سرانجام با. امكان پذير نبود

مـردان   ،هـارنن  ي از خشكي و دريا پيش رفت و لشكريانش با گذشتن از رودخانـه  ،از راه شمال
هاراد را به كلي درهم شكستند و پادشاه آنان به ناچـار فرمـانروايي مطلـق گونـدور را پـذيرفت      

قدرت هيارمنـداكيل  . را براي خود برگزيد »فاتح جنوب«آنگاه نام هيارمنداكيل  ركيرياه). 1050(
وجب گشت كه هيچ دشمني را ياراي آن نباشد كه در طي دوران طوالني باقي مانده از سـلطنت  م

كـه طـوالني تـرين مـدت      ،چهار سال پادشاهي كردو وي يكصدوسي. او را به منازعه بخوانداش 
قلمـرو او از  . در عهد وي گوندور به اوج قـدرت خـود رسـيد   . پادشاهي در دودمان آناريون بود

از شرق تا درياي محصـور در   د؛از غرب تا گري فال ؛نت و رخبام جنوبي سياه بيشهشمال تا كلبرا
 به جزيره و بندرگاه اومبـار در طول ساحل تا شو از آنجا  ،جنوب تا رود هارنن از  ؛رون خشكيِ

آندوين اقتدار او را به رسميت شناختند و شاهان هاراد سر بندگي در   آدم هاي دره.گسترش يافت
. ور فرود آوردند و پسران شان به عنوان گروگـان در دربـار شـاهان گونـدور زيسـتند     برابر گوند

هـا را   تحت مراقبت دژهاي عظـيم قـرار داشـت كـه گـذرگاه      ،موردور اگر چه متروك گشته بود
  .پاييدند مي

آتاناتار آلكارين، پسر هيارمنداكيل بسـيار   .چنين به پايان رسيد نيپادشاهان دريانورد ا ي سلسله
 ي بهـا در گونـدور مثـل ريـگ بازيچـه      هاي گرانگوهرزيست چندان كه مردم مي گفتند  باشكوه

اما آتاناتار تن آساني را خوش مي داشت و براي حفظ و نگهداري قـدرتي كـه بـه     .كودكان است
زوال گوندور . ارث برده بود هيچ تالشي به كار نبست، و دو پسر او نيز خلق وخويي مشابه داشتند

از مراقبت مـوردور   .پيش از مرگ او آغاز شده بود و بي ترديد دشمنان نيز شاهد اين زوال بودند
عظيم و شوم بر سر گوندور تا عهد واال كار به  ي با اين همه نزول نخستين حادثه. ندغفلت ورزيد
جنگ داخلي به سبب كشمكش هاي خانوادگي، كه خسارات و ويراني عظيمي را در  :تعويق افتاد



   

 

  .پي آورد و صدمات آن هيچ گاه به تمامي ترميم نشد
براي آسوده كـردن   1240ماكيل در سال نار مينالكار پسر كالماكيل مردي پرشور و حرارت بود و

 ن به بعد مينالكار با نام شاهان به رتقآاز . تمام قلمرو كرد ي خود از وظايف، او را نايب السلطنه
خـاطر   ي دغدغه. ن كه پس از پدر بر جاي او بر تخت نشستآو فتق امور گوندور مشغول شد تا 

  .او مردمان شمال بودند ي عمده
شـاهان بـه ايـن    . شمار اين مردمان فزوني گرفته بـود  ،رد قدرت گوندور بوددر آرامشي كه ره آو

هتر به دونه داين نزديك تر سه با مردمان كيچه، از نظر خويشاوندي در مقا مردمان التفات داشتند،
 )رسيد باستان مي قاب مردماني بودند كه اصل و تبارشان به اداين عهدزيرا بيشتر اينان از اع( بودند
بزرگ را به آنان بخشيدند تا آنجا  ي آن سوي آندون در جنوب سبز بيشه ي هاي گسترده زمين؛ و 

بيشتر حمالت شرقي ها در گذشـته از روي دشـت   . را در برابر هجوم مردمان شرق حراست كنند
 .هايِ ميانِ درياي محصور در خشكي و رشته كوه خاكستر صورت گرفته بود

امـا نايـب    ؛دبار ديگر آغاز ش آنان اگر چه ابتدا با نيرويي اندك،در روزگار نارماكيل اول حمالت 
مانند، و گروهي از آنـان خـواه از    شمال هميشه به گوندور وفادار نميالسلطنه دريافت كه مردمان 

هاي شرق عداوت مابين اميران شان، با نيرو ي روي طمع براي بدست آوردن غنايم جنگي، يا ادامه
لشكركشي عظيمي ترتيب داد و مابين رووانيون  1248رو مينالكار در سال از اين . متحد مي شوند

گاه  ها و سكونت شكست و تمام اردوگاه همها را در ر خشكي، سپاه عظيم شرقيو درياي محصور د
  . وي سپس نام رومنداكيل بر خود نهاد. هاي آنان را در شرق نابود ساخت

را تا مصب رود ليم اليت تقويت كرد و بيگانگان رومنداكيل هنگام بازگشت، ساحل غربي آندوين 
همو بود كه ستون هاي آرگونات . را از آمدن در طول رودخانه به اين سوي امين مويل نهي فرمود

اما از آنجا كه نياز به نفرات داشت و مي خواست كه پيوند ميان . را در ورودي نن هيتوئل بساخت
ه بزرگي از آنان را به خدمت خويش گماشت و برخي گوندور و مردمان شمال را تحكيم كند، گرو



   

 

  .را در سپاهش رتبه هاي بلند بخشيد
ويـدوگاويا  . رومنداكيل به ويدوگاويا كه او را در جنگ ياري كرده بود، عنايتي خاص مبذول كـرد 

ترين اميران شمال بود، هر چند كه قلمرو يون گذاشت و به راستي كه قدرتمندنام خود را شاه رووان
رومنـداكيل پسـر خـود     1250در سال . قرار داشت 1او مابين سبز بيشه و رودخانه كلدوين  خود

واالكار را در مقام سفيري براي اقامت به نزد ويدوگاويا فرستاد تا او بـا زبـان و آداب و رسـم و    
او به تـدريج  . اما واالكار از نقشه هاي پدر پا فراتر گذاشت. سياست هاي مردمان شمال آشنا شود

عاشق سرزمين هاي شمالي و مردمان آنجا گشت و با ويدوماوي دخت ويدوگاويا پيوند زناشويي 
ها موجـب  اين ازدواج بعـد  ي ثمره. و اين ماجرا چند سالي پيش از بازگشت او اتفاق افتاد. بست

  .جنگ گرديد كشمكش هاي خانوادگي و
 شـك و ترديـد مـي    ي با ديـده  ميان خود رهاي پاك نژاد گوندور، مردمان شمال را د چه، آدم« 

نگريستند؛ و اين امر تا آن زمان سابقه نداشت كه وارث تاج و تخت، يا هيچ يك از پسران شاه با 
از همان هنگام كه شاه واالكار به سـن كهولـت رسـيد    . مردمان كهتر يا با نژادي بيگانه وصلت كند

يبا و نجيب بود، اما بنا به تقدير شهبانو زني ز. شورش هايي در ايالت هاي جنوبي به وقوع پيوست
مردمان كهتر عمري كوتاه داشت، و بيم دونه داين از اين بود كه اين امر در مـورد فرزنـدان او نيـز    

و نيز مايل نبودند كه پسر او را بـه فرمـانروايي   . صادق باشد و شكوه شاهان آدميان از دست برود
مي شـد، در سـرزميني بيگانـه از مـادر زاده و در     بپذيرند، پسري كه اگر چه اكنون الداكار ناميده 

  ».كودكي وينيتاريا نام گرفته بود كه از نام هاي سرزمين مادرش بود
اما معلـوم شـد محـروم    . از اين رو وقتي الداكار بر جاي نشست، جنگ در گوندور آغاز گشت« 

اصل و نصب خود  وي روح جسور مردم شمال را به. كردن الداكار از ميراث به آساني ميسر نيست
جذاب و متهور بود، و مثل پدر هيچ نشاني از كهولـت زودرس در او ديـده   . گوندور افزوده بود از

                                                 
  . ]روان [رانينگ رود خانه ١



   

 

او قيام كردند، تا آخرين نفس در مقابـل   وقتي هم پيمانان به رهبري اعقاب پادشاهان بر ضد. نشد
داشت، تـا گرسـنگي و،   سرانجام در ازگيليات محاصره شد و آن را زماني دراز نگه . آن ها ايستاد

در آن . ن شعله ها باقي گذاشتنيروي عظيم تر شورشيان او را از آنجا بيرون راند و شهر را در ميا
  .در آب ها گم شد پالن تيربندان و حريق، برج سنگ ازگيليات  ويران گشت و شهر

آنجـا  . رفتاما الداكار از دست دشمنان گريخت و به شمال نزد خويشاوندان خود در رووانيون « 
بسياري، خواه از مردمان شمال كه در خدمت گوندور بودند و خواه دونه داينِ قسمت هاي  ي عده

، و اخير محترم بـود بسياري از گروه  ي شاه در نزد عده. شمالِ قلمرو گوندور بر دور او گرد آمدند
 ي سـتامير نـوه  كاغاصب، . از غاصبي كه بر جاي او نشسته بود، متنفر بودند، باز گروهي بزرگ تر

وي نه تنها از لحاظ اصل و نصب به تاج و تخت نزديك بود، . كاليمختار، برادر رومنداكيل دوم بود
بلكه گروهي بزرگ از شورشيان را تحت فرمان داشت؛ وي دريا ساالر بود و مردمـان سـواحل و   

  .بندرگاه هاي عظيم پالگير و اومبار  حامي او بودند
. متبكر و نامنصف خود را آشكار ساخت ي نشستن كاستامير كه او چهره زمان زيادي از بر تخت« 

رحم بود، چنان كه از همان ابتدا شقاوت خود را در تصرف ازگيليات به نمايش گذاشـته   مردي بي
اورننديل پسر الداكار را به اشارات او در اسارت كشتند؛ و ويراني و كشتاري كه در شـهر بـه   . بود

اين . آيد ن چيزي بود كه در جنگ ها خواه ناخواه پيش مي، بسيار فراتر از آدستور او انجام گرفت
محبوبيت اش را به ويژه هنگامي از دست داد  وها ماند؛ و اآنور و ايتيلين در ياد موضوع در ميناس

كه معلوم شد چندان اعتنايي به زمين هاي واقع در خشكي ندارد و بيشتر به فكر ناوگـان خـويش   
  ».است و قصد كرد كه پايتخت را به پالگير منتقل كند

كاستامير بر اريكه سلطنت، الداكار موقع را مناسب ديد و بـا   ي بدين ترتيب پس از ده سال تكيه« 
نبـردي  . ج بدو پيوستندسپاهي از شمال سر رسيد، مردم از كاله ناردون و آنورين و ايتيلين فوج فو

نين، در گذرگاه اروي به وقوع پيوست و در اين نبرد خون بسياري از اصيل زادگـان   به عظيم در له



   

 

آورد؛ امـا پسـران   ي رويـاروي كاسـتامير را از پـاي در   لـداكار در نبـرد  ا. گوندور بر زمين ريخت
 .كاستامير گريختند و با ديگر خويشاوندان خود و ناويان بسيار در پالرگير ايستادگي كردند

الداكار ناوگاني در اختيار نداشت كه بتواند ( آوردندنيروهاي ممكن را در پالرگير گرد وقتي تمام« 
آنان، اومبـار را بـه   . از آنجا بادبان كشيدند و در اومبار مستقر شدند )حمله كند از راه دريا به آنان

. پناهگاه دشمنان شاه تبديل كردند، قلمرويي كه فرمانروايي مستقل و تاج و تخت خـود را داشـت  
اومبار در طول زندگي چندين و چند نسل در حالت جنگ با گوندور به سر برد و تهديـدي بـراي   

هاي دريايي باقي ماند، و تا روزگار اله سار هيچ گاه بـه  حلي و تمام رفت و آمدزمين هاي ساسر
اي بود مورد مناقشه ميان دزدان دريـايي و   گوندور جنوبي، ناحيه ي  ؛ و ناحيهتتمامي منقاد نگش

  ».شاهان
از دست دادن اومبار براي گوندور بسيار دردناك بود، و نه فقط از ايـن جهـت كـه قلمـرو آن از     «

كاستي گرفت، بلكه بيشتر از اين نظر كه  اش بر مردان هاراد تر شد و تسلط جنوب كوچك ي ناحيه
آخرين شاه نومه نور در اين مكان پا بر ساحل گذاشته و سائورون را با خفت فارزون زرين،  -آر

بـود،  اگر چه از پي اين واقعه مصيبتي بزرگ به وقوع پيوسته . قدرت به زير كشيده بود ي از اريكه
ف گرامـي  هـاي ژر فـارازون را از دريا  -حتي پيروان النديل با مباهات ياد رسيدن لشكر عظيم آر

باالي بندرگاه، ستون سفيد عظيمي براي يادبود بنا كرده  ي دماغه ي داشتند؛ و روي بلندترين تپه مي
و به سان ستاره گرفت  داشت كه پرتو ماه و خورشيد را ميبر فراز ستون گوي بلوريني قرار . بودند

آن دورها در  ، حتي از سواحل گوندور يا ازمي درخشيد و درخشش آن درهواي صافاي روشن 
گوي همچنان در آنجا قرار داشت، تا به گاه دومين قيـام سـائورون، كـه    . شد ديد درياي غربي مي

هـاي  يادبود ي خادمان او قرار گرفت، و همـه  ي اكنون نزديك بود و در آن قيام اومبار تحت سلطه
   ».خفت او به زير كشيده شد

پس از بازگشت الداكار خون خاندان شاهي و ديگر خاندان هاي دونه داين بيش از پيش با خـون  



   

 

بيشماري از بزرگان در كشمكش خانوادگي كشته شده بودنـد؛ از   ي زيرا عده. آدميان كهتر آميخت
خت خود را بازيافته بود، عنايت داشـت، و  طرفي الداكار به مردمان شمال كه با ياري آنان تاج و ت

  .مردم گوندور با گروهي عظيم از كساني كه از رووانيون آمده بودند، جاني تازه گرفتند
، شتاب نبخشيد؛ اما اين افول چنان كه نخست از آن واهمه داشتندداين را  افول دونه اين آميختگي،

ي نيست كه اين امر بيش از همه به خـود  و ترديد. همچنان ادامه يافت، اندك اندك، همچون پيش
. نوري پس از سقوط سـرزمين سـتاره   هاي نومه سرزمين ميانه مربوط مي شد، و از دست دادن هبه

الداكار دويست و سي و پنج سال زيست و پنجاه و هشت سال شاه بود و از اين مدت ده سال آن 
 .را در تبعيد گذراند

سر گوندور نازل شد، كسي نار، بيست و ششمين پادشاه برتلم ترين مصيبت در عهد دومين و بزرگ
كه پدرش مينارديل پسر الداكار بود، و مينارديل در پالرگير به دست دزدان دريايي اومبـار كشـته   

طولي .) عهده داشتندسانگاهياندو نوه هاي كاستامير برها را آنگامايته و  رهبري اومباري( .شده بود
فرزنـدان او و   ي شـاه و همـه  . هاي تاريك از شرق رسيدبار با بادنكشيد پس از آن طاعوني مرگ

آنگـاه  . شماري عظيم از مردم گوندور و به ويژه كساني كه در ازگيليات مي زيستند، هالك شـدند 
 راد باقي مانده، نگاهباني در مرزهاي گونـدور متوقـف شـد و دژ   بر اثر فرسودگي و شمار اندك اف
  .دند، از مردان تهي گشتهايي كه گذرگاه ها را مي پايي

ريمني ها متوجه شدند كه هم زمان با اين وقايع، سايه در سبز بيشه شدت گرفته و موجودات اهبعد
كه دشمنان گونـدور نيـز آسـيب    درست است . اي بود از قيام سائورون از نو ظاهر گشته، كه نشانه

ور شـده بـود از پـاي    هايي كه موجب ضعف گونـد احتمال داشت كه به سبب همان چيز ، ياديدند
درآيند؛ اما سائورون مي توانست منتظر بماند، يا شايد خالي شدن موردور همان چيزي بود كه در 

  .اول آرزو مي كرد ي درجه
اما تارونـدور بـرادر   . آنور نيز پژمرده و خشك گشت تلمنار درگذشت، درخت سفيد ميناس وقتي



   

 

وي همان كسي بـود  . رخت را از نو در ارگ نشاندتلمنار كه جانشين او شد، نهالي از اين د ي زاده
آنور انتقال داد، زيرا ازگيليات تا اندازه اي متروك گشته بود و  دربار را به طور دائمي به ميناس كه

شمار اندكي از كساني كه از دست طاعون بـه ايتيلـين يـا دره    . اندك اندك رو به ويراني مي رفت
  .زگشت بودندهاي غربي گريخته بودند، مايل به با

تاروندور كه در جواني بر تخت جلوس كرده بود، در ميان شاهان گونـدور طـوالني تـرين دوران    
سلطنت را داشت، اما دوران طوالني سلطنت او جز سروسامان گرفتن مجدد اوضاع داخلي قلمرو، 

يل را به اما تلومختار پسر او كه مرگ مينارد. قدرت آن، دستاورد ديگري نداشت ي و ترميم آهسته
مرو گوندور ياد داشت و وقاحت و بي شرمي دزدان دريايي نگرانش مي كرد، دزداني كه سواحل قل

آورد و در سـال  رد دستبرد قرار داده بودنـد، نيروهـايش را گـرد   حد آنفاالس مورا حتي تا به سر
و  در آن جنگ آخرين اعقاب كاسـتامير نـابود شـدند   . و با حمله اي اومبار را تصرف كرد 1810

امـا  . تلومختار لقب اومبارداكيل را به نام خود افـزود . اومبار بار ديگر مدتي به دست شاهان افتاد
مصائب جديدي كه گوندور خيلي زود به آن گرفتار شد، اومبار بار ديگـر از دسـت رفـت، و بـه     

  .د افتادادست مردمان هار
ور را در جنگ هايي كه فول گوندسومين مصيبت، تهاجم ارابه سواران بود كه توش و توان رو به ا

تر گروهـي هـم    ، مردمي، يا به عبارت دقيقارابه سواران. صد سال طول كشيد، تحليل بردتقريباً يك
ند كه از شرق آمدند؛ اما نيرومندتر و مجهزتر از تمام كساني بودند كه پيمان از مردماني مختلف بود

كردند و سركردگان شان  هاي بزرگ سفر مي ارابهبا . ا از شرق پيدا شده بودآنه ي تر سر و كله پيش
ها معلوم شد به تحريـك فرسـتادگان سـائورون يورشـي     بعدچنان كه . سوار بر ارابه مي جنگيدند

و شاه نارماكيل دوم هنگام نبرد با آنها در آن سوي آنـدوين بـه    ناگهاني را به گوندور آغاز كردند،
هـاي  ه بردگي برده شـدند؛ و گونـدور مرز  نوبي بمردم رووانيون شرقي و ج. كشته شد 1856سال 

حدس مي زنند در همان زمان بود كـه  [. خود را در آن دوران تا آندوين و امين مويل عقب كشيد



   

 

شورشي در رووانيون به كمك كاليمختار پسر نارماكيل دوم  ].اشباح حلقه از نو وارد موردور شدند
در داگورلد گرفت، و خطـر   1899ها به سال  شرقي پدرش را با پيروزي بزرگي برآمد، و او انتقام 

در عهد آرافانت در شمال و اوندوهر پسر كاليمختار در جنوب بود . براي مدتي از گوندور دور شد
كـم   زيرا دسـت . هم به رايزني پرداختند ها قهر و بيگانگي با ه دو پادشاهي بار ديگر پس از سالك

نـور را   ز نواحي مختلـف بـر بازمانـدان نومـه    حد، حمله ااي وا متوجه شده بودند كه قدرت و اراده
در اين زمان بود كه آردوي وارث آرفانت، فيري يل دختـر اونـدوهر را بـه زنـي     . هدايت مي كند

ديگر را نداشتند؛ چـه، آنگمـار   ها توان آمدن به ياري يك اما هيچ يك از پادشاهي). 1940(ت گرف
خود را به  ي نيروي عظيم دوباره ظاهر شده بودند، حملهدرست در همان زمان كه ارابه سواران با 

  .آرتداين از نو آغاز كرد
بسياري از ارابه سواران راهي جنوب موردور شدند و با مردان خاند و هاراد نزديك پيمان اتحـاد  

در سـال  . بستند؛ و گوندور در حمله اي بزرگ از شمال و جنوب در معرض ويراني قـرار گرفـت  
وهر و هر دو پسرش آرتامير و فارامير در نبرد شمال مورانون از پـاي درآمدنـد و   شاه اوند 1944

اما آرنيل فرمانده سپاه جنوب در ايتيلين جنـوبي بـه پيـروزي    . دشمن به سوي ايتيلين سرازير شد
وي بـه  . هم شكست پوروس گذشته بود، در ي عظيمي دست يافت و سپاه هاراد را كه از رودخانه

آورد و بـه اردوگـاه اصـلي    اه در حال عقب نشيني شمال را گـرد و بقاياي سپسوي شمال شتافت 
ارابه سواران حمله برد، ارابه سواران كه با تصور واهي سقوط گوندور و اين كه كاري جـر گـرفتن   

هم كوبيد و ارابه هـا را   آرنيل اردوگاه را در. غنايم باقي نمانده است، مشغول جشن و سرور بودند
گروه عظيمي از كساني كـه از برابـر او   . دشمن را به هزيمت از ايتيلين بيرون راندشيد و كبه آتش 

  .مي گريختند در باتالق هاي مرگ نابود شدند
ـ   ي با مرگ اوندوهر و پسرانش، آرودوي از پادشـاهان سلسـه  «  امِ خلـف مسـتقيمِ   شـمالي در مق

اين دعوي . تخت گوندور را كرد و اوندوهر دعوي تاج ي يل تنها فرزند زنده فيري ايزيلدور و شوي



   

 

  .وندوهر نقش عمده اي داشتدر اين ماجرا پلندور كارگزارِ شاه ا. پذيرفته نشد
تاج و تخت سلطنتي گوندور منحصـراً از آن وارثـان   « :شوراي گوندور در پاسخ آرودوي گفت« 

اين ميراث تنهـا   گوندوردر . ملنديل پسر آناريون است كه ايزيلدور اين قلمرو را به او واگذار كرد
  ».اي ديگر باشد ر به گونهايم كه اين قانون در آنو رسد؛ و ما نشنيده به فرزند پسر مي

پسر ارشد و وارث پدر  النديل دو پسر داشت كه از ميان آن دو ايزيلدور« :آرودوي در پاسخ گفت
دارد، زيـرا او   قرار گوندورشاهان  ي ايم كه نام النديل تا به اين روزگار در صدر سلسله شنيده. بود

حكومت مشترك گاه كه النديل هنوز زنده بود،آن. شد داين شمرده مي سرزمين دونه ي شاه برين همه
در جنوب را به پسرانش سپرده بود؛ اما وقتي النديل از پاي درآمد، ايزيلدور عـازم شـد تـا مقـام     

مت در جنوب را به همـين شـيوه   پادشاهي برين را كه متعلق به پدرش بود، تحويل بگيرد، و حكو
او از قلمرو خود در گوندور دست نكشيده بود، و نيز قصد نداشت كه قلمرو . به پسر برادرش سپرد

  .النديل تا ابد دستخوش افتراق شود
نور از دير باز چوگان شاهي به فرزند ارشد شاه مي رسيد و مرد يـا زن بـودن او    به عالوه در نومه

درست است كه اين قانون در سـرزمين هـاي تبعيـد كـه هميشـه      . ر نداشتهيچ تأثيري در اين ام
جا كه پسـران  دستخوش جنگ بوده اند، رعايت نشده است؛ اما قانون مردم ما چنين بود و ما از آن

   1».اند، به آن استناد مي كنيم اوندوهر بي فرزند درگذشته
آرنيل فرمانده پيروزمند مدعي تاج و تخت شد؛ و منصب . نداد يگوندور به اين ادعا هيچ پاسخ« 

. داين گوندور به او تفويض گرديـد  دونه ي پادشاهي از آنجا كه از خاندان سلطنتي بود با تأييد همه
آرودوي بر دعوي  .آرنيل پسر سيريونديل، پسر كاليماكيل، پسر آركيرياس برادر نارماكيل دوم بود

                                                 
ر د) هاي شـاه پيداسـت   تهچنان كه از گف(، تنها يك فرزند دختر به جا ماند، اين قانون راآلداريون ششمين شاه-تي كه از تاروق«  1

منلـدور   -تـار . اما قانون پيش از عهد او به نحوي ديگر بـود . آنكاليمه -ي فزمانروا همو بود، تار نخستين ملكه. نومه نور گذاشتند
النديل بـه  ااما تبار . النديل چهارمين شاه به جاي او بر تخت نشست، هر چند كه خواهرش سيلمارين بزرگ تر از او بود -ر تارپس

  » .سيلمارين مي رسيد



   

 

او نه نيرويي داشت و نه قصد آن كه با انتخاب دونه داينِ گونـدور از در   خود پافشاري نكرد؛ چه،
مخالفت درآيد؛ با اين حال اخالف او حتي وقتي پادشاهي اش از دست رفته بود، ايـن دعـوي را   

  .چه، زمان پايان گرفتنِ پادشاهي شمالي بر سر دست درآمده بود. هيچ گاه فراموش نكردند
گفته اند كه اين نـام را  . نشان مي دهد، به راستي كه آخرين پادشاه بود رودوي چنان كه اسم اواَ« 

اَرودوي خواهي اش ناميـد،  « :، پيشگويي كه به پدر او گفتبر او نهاد مالبت پيشگو به هنگام تولد
اگر چه فرصت انتخابي براي دونه داين پيش خواهد . چه، او آخرين شاهان در آرتداين خواهد بود

ن راهي را برگزينند كه كمتر اميدي به آن هست، آنگاه پسر تو نـام خـود را عـوض    آمد، و اگر آنا
اگر چنين نشود، آنگاه تـن بـه رنـج هـاي فـراوان      . خواهد كرد و شاه قلمرويي بزرگ خواهد شد

دايـن برخيـزد و از نـو     ا سپري خواهد گشت، تا آن كه دونهه واهند داد و عمر بسياري از انسانخ
  ».متحد شود

بـود، آنگـاه    شايد اگر تاج و تخت يكي مي. نشستدور تنها يك شاه از پي آرنيل بر تخت در گون
آرنيل مردي . سلطنت ادامه مي يافت و پيش گيري از وقوع بسياري از اتفاقات شوم ممكن مي شد

خردمند بود و نه خودخواه، هرچند در نظر او نيز همانند بيشتر مردمان گونـدور، قلمـرو آرتـداين    
  .اصل و نسب فرمانروايان آن موضوعي كوچك شمرده مي شد علي رغم

ن و وي سفيراني را نزد آرودوي فرستاد و اعالم كرد كه تاج و تخـت گونـدور را بنـا بـه قـواني     « 
كنم؛ نه پيوند خويشاوندي  ما من صداقت آرنور را فراموش نميا. ام مصالح پادشاهي جنوبي پذيرفته

گاه كه نيـاز  هر. اي النديل با هم بيگانه شوندهدارم كه قلمرو ميخود را انكار مي كنم، و نه دوست 
  ».از آن دريغ نخواهم كرد به ياري باشد در حد مقدوراتم

تر از آن بود كه آرنيل چنان از موقعيت خود احساس اطمينان كند كه بتوانـد بـه    اين ماجرا پيش«
آنگمار را دفع كرد، و آرودوي پـس  شاه آرفانت با نيرويي رو به نقصان حمله هاي . وعده وفا كند

پيغام هايي به گوندور رسـيد كـه    1973از جانشيني راه او را ادامه داد؛ اما سرانجام در پاييز سال 



   

 

آنگاه آرنيل . پيشه تداركات آخرين ضربه را مي بينداند و شاه جادو ا افتادهنآرتداين سخت در تنگ
رويي كه مي توانست به اين كـار اختصـاص   پسرش آرنور را با آخرين سرعت ممكن و حداكثر ني

هاي ليندون  پيش از آن كه آرنور به لنگرگاه. اما دير بود. دهد، در رأس ناوگاني به شمال اعزام كرد
  .دوي هالك شده بودوپيشه در آرتداين پيروز گشته و آربرسد، شاه جادو

. ك سان شادمان و متحير كـرد ها را به ي ها و آدم هاي خاكستري رسيد، الف اما وقتي به لنگرگاه« 
شمار افراد سوار بر كشتي و نيز تعداد كشتي ها چنان زياد بود كه جا براي لنگر انداختن يافت نمي 
شد، و هر دو بندر هارلود و فورلوند پر شده بود؛ و از به هم پيوستن آنها ارتشي نيرومند با مهمات 

يا به گمان مردم شمال چنين بـود، هـر   . و تجهيزات براي جنگي در خور شاهان بزرگ فراهم آمد
بيش از هـر  . گشت هاي گوندور را شامل ميچند كه اين اعزام نيرو فقط بخشي كوچك از كل نيرو

هـاي آنـدوين بـه آنجـا آورده بودنـد و       ود، چرا كه بيشتر آنها را از درهتحسين ب ي چيز اسب مايه
  .رووانيون همراه اين اسب ها بودندسواران بلند قامت و زيبا روي و اميران مغرور 

خواند و وقتي همه چيز او آمده بودند، فراآنگاه گيردان همه كساني را كه از ليندون يا آرنور نزد « 
در  را آنگمـار راه شـمال   ي پيشـه شت و براي مصاف دادن با شاه جادوآماده شد، سپاه از لون گذ

ت مسكن كرده و آنجا را با مردمـاني شـرير   گويند كه او در آن هنگام در فورنوس مي. پيش گرفت
بـه انتظـار    اسـتحكامات  وي از روي تكبر در. آكنده و كاخ و حكومت شاهان را غضب كرده بود

ننشست، و همچون موارد پيش به قصد عقب راندن آنان به طرف خليج لون، بـراي   دشمن ي حمله
 ».مواجهه بيرون آمد

زرگ در دشـت ميـان نـن يـوال و     فرود آمدند و نبردي ب ديم هاي ايون اما سپاهيان غرب از تپه« 
هاي آنگمار اندك اندك ضعف نشان مي داد و به سوي فورنوسـت  نيرو. هاي شمال درگرفت بلندي

ها را دور زد و از شمال بر دشمن تاخت و آنان را  اصلي سواره نظام تپه ي عقب مي نشست كه تنه
آوردن هر كس كه از حمله جان سالمت جادوپيشه با گردآنگاه شاه . ز پيش رو تاراندبه هزيمت ا



   

 

پـيش از آن كـه   . به در برده بود، به سوي شمال گريخت تا خود را به سرزمين اش آنگمار برساند
در . هبري شان مي كرد بـه او رسـيد  بتواند در كارن دوم پناه گيرد، سواره نظام گوندور كه آرنور ر

آنگـاه نيـروي   . الف، از ريوندل بر او تاخت ي نجيب زاده ن هنگام نيروي تحت فرمان گلورفيندلآ
  ».آنگمار چنان در هم شكست كه هيچ اورك يا آدمي از آن قلمرو در غرب كوهستان باقي نماند

پيشه به يك باره ظاهر شد، سـياه پـوش   تي همه چيز از دست رفت، شاه جادواند كه وق اما گفته« 
ان مستولي گشت؛ به سبب نفرت بي حد رگ وحشت بر دل نظاره. بر اسبي سياه با نقاب سياه، سوار

و حصرش از فرمانده گوندور، تنها او را از ميان ديگران نشان كرد و با فريادي هولناك راست بـه  
، و دآرنور در برابر او مي ايستاد؛ اما اسب اش  آن حمله را نمي توانسـت تـاب آور  . سوي او راند
  ».يش از آن كه آرنور بتواند مهارش كند، وي را از معركه دور ساخترو گرداند و پ

آنگاه شاه جادو پيشه خنديد، و هر كس صداي فرياد او را شنيد دهشت آن را تا ابـد فرامـوش   « 
سپس گلورفيندل سوار بر اسب سفيد به سوي او تاخت و شاه جادو پيشه همچنان كـه مـي   . نكرد

چه، شب در ميدان نبرد بـر  . در پيش گرفت و به ميان سايه ها زد خنديد، عنان گرداند و راه گريز
 ».سر دست درآمده بود، و گم شد و هيچ كس نديد كه به كجا رفت

از پـي او  « :ي به تاريكي فزاينده افكند و گفتنك سواره بازگشت، اما گلورفيندل نگاهيآرنور ا« 
وز بسيار دور است، و او به دست مردان زمانِ هالك او هن. به اين سرزمين باز نخواهد گشت! مرو

ها را بسياري به ياد سپردند؛ اما آرنور خشمگين بـود و دوسـت    اين گفته» .از پاي در نخواهد آمد
  .داشت انتقام رسوايي اش را بگيرد

در دل  پيشه بيش از همـه كـين آرنـور را   چنين به پايان رسيد؛ و شاه جادو پليد آنگمار ي سلطه«
  ».گذشت تا همه چيز آشكار شود سال هاي سال از اين ماجرا ميايد گرفت؛ اما ب
پيشه از شمال گريخت و وارد موردور اه جادوها معلوم گشت، در عهد آرنيل بود كه شچنان كه بعد
 2000اما در سـال  . عهده او بود، در آنجا گرد آوردر اشباح حلقه را كه رياست شان برشد و ديگ



   

 

نگول از موردور بيـرون آمدنـد و مينـاس ايتيـل را در محاصـره      بود كه از طريق گذرگاه كريت آ
و تـا پايـان   . برج به دست دشمن افتاد پالن تيرتصرف شد و  2002ميناس ايتيل در سال . گرفتند

دوران سوم كسي نتوانست اشباح حلقه را از آنجا بيرون براند؛ و ميناس ايتيل به مكاني هول انگيز 
بسياري از مردم كه هنوز در ايتيلين مانده بودند، آنجـا را  . گرفتبدل گشت و ميناس مورگول نام 

  .ترك گفتند
مـردي بـود قـوي    . آرنور همچون پدر، مردي متهور بود، اما خرَد او به پاي خرد پدر نمي رسيد« 

بنيه، با خلق و خويي آتشين؛ اما هيچ گاه به فكر زن گرفتن نيافتاد، و تنها دلخوشـي اش رزم، يـا   
رشادت او تا بدان پايه بود كه هيچ كس از اهالي گوندور را ياراي آن نبود كـه در  . بودمشق نظام 

آيد، زيرا بيشتر شبيه قهرمانان بود تا فرماندهان يـا  القه آرنور از پس او برمسابقات رزمي مورد ع
  ».پادشاهان، و توان و مهارت خود را تا سنين كهولت، بسيار بيش از آنچه معمول است، حفظ كرد

تاج بر سر نهاد، شاه ميناس مورگول با اين طعنه كـه در نبـرد شـمال،     2043وقتي آرنور در سال 
ار در زمارديلِ كـارگ . بوده است، به نبردي تن به تن فراخواندآرنور ياراي ايستادگي در مقابل او ن

قلمرو گوندور آنور كه از عهد شاه تلمنار به مهمترين شهر  ميناس. نگام خشم شاه را مهار كردآن ه
ريت نام  تي رابر پليدي هاي مورگول، ميناستبديل شده بود، اكنون به سبب حالت تدافعي اش در ب

  .گرفت
فقط هفت سال از سلطنت آرنور مي گذشت كه فرمانرواي مورگول دعوت به مبارزه را تكرار كرد 

. و افزوده شده اسـت و به طعنه گفت كه اينك ضعف شاه در دوران كهولت به بزدلي دوران جواني ا
كه ديگر بيش از اين تـاب خويشـتن داري نداشـت، بـه همـراه گروهـي كوچـك از         آرنور آنگاه

در . هيچ كس دوباره خبري از آن گروه نشـنيد . ميناس مورگول راند ي شهسواران به سوي دروازه
ذاب در مينـاس  گوندور اعتقاد بر اين بود كه دشمن غدار شاه را در دام انداخته، و شاه با رنج و ع

ل مورگول در گذشته است؛ اما از آنجا كه هيچ شاهدي بر مرگ او نبود، مارديل، كارگزار نيك سا



   

 

  .ي سال به نام او در گوندور فرمانروايي كردها
و شمار آنان در كشمكش خانوادگي سخت . اندك بود اينك شمار كساني كه از تبار شاهان بودند،

طرفي از آن هنگام به بعد، پادشاهان نسبت به خويشاوندان نزديك رو به نقصان گذاشته بود؛ و از 
غالب كساني كه مورد سوءظن قرار گرفتند، به اومبار گريختند و بـه  . خود حسود و بدگمان بودند

شورشيان پيوستند؛ از آن سو، ديگران از آل و تبار خود دست شستند و با زناني وصلت كردند كه 
  .نداصل و نصب نومه نوري نداشت

زاده باشد و كسي معترض دعوي  شد كه اصيل كه هيچ مدعي تاج و تختي يافت نميپس چنين شد 
او نگردد؛ و همه از خاطره كشمكش هاي خانوادگي بيمناك بودند و مي دانستند كه اگر بار ديگـر  

از ايـن رو حكمرانـي   . به مشاجراتي از اين دست دامن زده شود، آنگاه گوندور نابود خواهد شـد 
ارگزاران بر گوندور اگر چه سال ها به درازا كشيد، همچنان ادامه يافت، و تاج النـديل در خانـه   ك

  .هاي مردگان بر دامان شاه آرنيل، جايي كه آرنور آن را رها كرده بود، باقي ماند
  
  

  كارگزاران
  

آرنن بودنـد،   را آنان از اعقاب هورين اهل امينخاندان كارگزاران را خاندان هورين مي ناميدند، زي
او شـاهان  ر پس از روزگـا ). 1621-34(مردي از نژاد واالي نومه نوري و كارگزار شاه مينارديل

ـ  كارگزاران خود را از اعقاب او برميهميشه  از روزگـار پلنـدور مقـام كـارگزاري      سگزيدند؛ و پ
  .همچون مقام سلطنت از پدر به پسر يا خويشاوند نزديك، مورثي شد

عصا و حكمراني را به نام شاه حفظ كند، تا آنگاه كه «جديد در واقع با اين سوگند كه  هر كارگزار
اما اين سخنان خيلي زود به چيـزي تشـريفاتي بـدل    . گرفت انه را تحويل ميديوانخ» او بازگردد،



   

 

با اين حـال  . گشت كه كمتر مورد اعتنا بود، و كارگزاران از تمام اختيارات شاهان برخوردار بودند
نوز بسياري در گوندور اعتقاد داشتند روزي روزگاري شاه باز خواهد گشت؛ و برخـي دودمـان   ه

رگزاران اما كا. دهند د هنوز در خفا به زندگي ادامه ميآوردند كه شايع بو يادمي باستاني شمال را به
  .ها سخت گردانيده بودند حكمران دل بر اين انديشه

تخت باستاني ننشستند؛ و تاج بر سر ننهادند و چوگان سـلطنتي  با اين حال كارگزاران هيچ گاه بر 
ند؛ و بيـرق آنهـا   داشـت  شان برمي مقام ديواني ي آنان فقط عصايي سفيد به نشانه. در دست نگرفتند
عالمت بود؛ اما بيرق سلطنتي سياه رنگ بود كه درخت سفيد شكوفايي در زيـر   پرچمي سفيد و بي

  .هفت ستاره بر آن نقش بسته بود
وچهار كارگزار حكمران  گشت، بيست وه، كه نخستين فرد سلسه محسوب ميپس از مارديل وورون

نخست آرامشـي  . كار آمدند شمين و آخرين كارگزار بود، بر سرتور دوم كه بيست و ش تا زمان دنه
رابر نسبي برقرار بود، زيرا آن روزگار، روزگار صلح توأم با انتظار بود كه در طي آن سائورون در ب

امـا از دوران  . پنهـان ماندنـد   مورگـول  ي نيروي شوراي سفيد عقب نشست و اشباح حلقه در دره
تور اول به بعد هيچ گاه بار ديگر صلح كامل برقرار نشد، و حتي هنگامي كه گوندور بـه طـور    دنه

  .هاي آن زير تهديدي دايمي قرار داشتگسترده و آشكار در جنگ نبود، مرز
تور اول نژاد اورك هاي سياه، يا يورك ها كه سخت نيرومند بودنـد بـراي    نه در آخرين سال هاي

سرتاسـر ايتيلـين را درنورديدنـد و     2475نخستين بار در بيرون از موردور ديده شدند و در سال 
مير يكي از نُه تـن  ها بر روي بوروكه اين نام بعد( بورومير پسر دنه تور. صرف كردندازگيالت را ت
آنها را در هم شكست و ايتيلين را باز پس گرفت؛ اما ازگيليات سرانجام ويران شد ) دراهيان نهادن

رمانـدهي  بـورومير ف . كردند از آن پس مردم در آنجا سكونت نمي. و پل بزرگ سنگي آن شكست
نجيب و زيبا روي بود، مـردي بـا جسـم و    . پيشه نيز از او بيم داشتبزرگ بود و حتي شاه جادو

اما در جنگ، زخمي از مورگليان بدو رسيد كه ايام عمرش را كوتاه كـرد، و از درد  اراده اي قوي، 



   

 

  .تحليل رفت و دوازده سال پس از پدر درگذشت
و حزم انديش بود،  كيريون فردي محتاط. پس از او نوبت به دوران طويل حكمراني كيريون رسيد

آمد، در  از دفاع از مرزها برنمي دست او كاري بيش نفوذ گوندور كوچك شده بود و از ي اما حوزه
رك ديده بودند ضد او تدارضرباتي ب) و يا قدرتي كه آنان را تحريك مي كرد(حالي كه دشمنان اش
اما خطر عمـده از   دزدان دريايي سواحل قلمرو او را غارت كردند،. توانست شد كه مانع از آن نمي
 ي خانهبيشه و رود رووانيون مابين سياه ي در آن هنگام در سرزمين گسترده. كرد شمال تهديدش مي

. دول گولـدور قـرار داشـتند   ي  ر سايهزيستند كه به تمامي زي ، مردمي درنده خو مي)رانينگ(روان
آنـدوين در   ي غالباً از طريق جنگل دست به چپاول مي گشودند، تا آن كه بخـش اعظمـي از دره  

ديگري از همـين  شمار اين مردم بالخوت نام، مدام با مهاجران . جنوب گالدن، از سكنه تهي گشت
كاله نـاردون روز  گذاشت، در حالي كه از شمار مردم  آمدند ، رو به افزايش مي نژاد كه از شرق مي
  .بودكيريون سخت در تنگاي حفظ خط دفاعي آندوين قرار گرفته . شد به روز كاسته مي

كيريون كه پيش بيني توفان را مي كرد كساني را براي درخواست كمك به شـمال فرسـتاد، امـا    « 
سيل عظيم مردم بالخوت كه در ساحل شـرقي آنـدوين   ) 2510(ديرشده بود؛ چون در همان سال 

آنگـاه راه  . تعداد زيادي قايق بزرگ و كلك ساخته بودند، از رودخانه گذشت و مدافعان را روفت
سوي ليم اليت راندند، و آنجـا   ر پياده را كه عازم شمال بود از جنوب بريدند و آنان را به آنلشك
گهان گروهي از اورك هاي كوهستان به سپاهيان حمله بردند و آنان را به سـوي آنـدوين عقـب    نا

رفت از شمال رسيد و صداي شاخ روهيـريم هـا بـراي     نگاه كمكي كه اميدي به آن نميآ. نشاندند
ائورل جوان با سوارانش رسيد و دشمن را از ميان برداشـت و  . تين بار در گوندور شنيده شدنخس

كيريـون آن سـرزمين را بـراي    . بالخوت را تا دم مرگ بر روي دشت هاي كاله ناردون تعقيب كرد
سكونت به ائورل بخشيد و او در برابر كيريون سوگندي ائورل وار براي دوسـتي يـاد كـرد كـه در     

  ».نياز يا فراخوان فرمانروايان گونور به كمك بشتابد ي هنگامه



   

 

سه ناوگان بزرگ . در روزگار برن، نوزدهمين كارگزار خطري بزرگ تر بر سر گوندور نازل گشت
 كه از مدت ها پيش مهيا شده بود از اومبار و هاراد وارد شد و با نيرويي عظيم به سواحل گوندور

و حتي نقاط دور دست شمالي از جمله ايزن پا بـر سـاحل    هاحمله آورد؛ و دشمن از بسياري جا
در آن هنگام روهيريم ها از غرب و شرق مورد هجوم قرار گرفتند و سرزمين  آنـان بـه   . گذاشتند

زمسـتان  ) 2758(در آن سـال . تصرف درآمد و به سوي دره هاي تنگ كوه هاي سفيد رانده شدند
هلم اهل . سر رسيد و كمابيش پنج ماه ادامه يافت طوالني با سرما و برف فراوان از شمال و شرق

روهان و دو پسرش در جنگ سر به نيست شدند؛ و اريادور و روهان با سيه روزي و مرگ دست 
اما در گوندور، در جنوب كوه ها اوضاع مختصـري بهتـر بـود، و پـيش از     . و پنجه نرم مي كردند

برگوند بي درنگ نيرويي را براي كمـك بـه    .آمدن بهار، برگوند پسر برن بر متجاوزان چيره گشت
وي بزرگترين فرماندهي بود كه گوندور از زمان بورومير به بعـد ديـده بـود؛ و    . روهان گسيل كرد

امـا رونـد بهبـود    . گوندور اندك اندك توان رزمي خود را بازيافت) 2763(وقتي جانشين پدر شد
بود كه برن از آمدن سارومان استقبال كرد و به همين دليل . صدمات وارد آمده به روهان كندتر بود

سارومان در ايزنگارد سـاكن  ) 2759(كليد هاي اورتانك را در اختيار او نهاد، و از آن سال به بعد
  .شد

و ) 2793-9(آلود در گرفت دروف ها و اروك ها در كوه هاي مهدر روزگار برگوند بود كه جنگ 
ا آن كه اروك هاي گريخته از ناندوهيريون كوشـيدند  از آن ماجرا فقط شايعاتي به جنوب رسيد، ت

پيش از پايـان غائلـه، نبـرد و    . از روهان بگذرند و در كوه هاي سفيد جاي پايي براي خود بيابند
  .درگيري سال هاي سال در دره ها ادامه داشت

؛ ريت نيز خشك شد زار در گذشت، درخت سفيد ميناس تيوقتي بِلكتور دوم بيست و يكمين كارگ
آنجا باقي گذاشتند، چه هيچ نهال ديگري از اين درخـت  » تا هنگامي كه شاه باز گردد«اما آن را 

  .يافت نمي شد



   

 

در روزگار تورين دوم دشمنان گوندور بار ديگر تحريكات خود را آغاز كردند؛ سائورون دوبـاره  
ايتيلين  ،انِ تورينهمه جز پر طاقت ترين مردم. قدرت گرفته بود و روزگار قيام او نزديك مي شد

را ترك گفته و به غرب آندوين كوچيده بودند، چه تمام آن سرزمين به دست اورك هاي مـوردور  
تورين بود كه پناهگاه هايي مخفي براي سربازانش در ايتيلـين سـاخت كـه از آن    . ملوث شده بود

نيز همو بود كـه بـار   و . ها در آن مستقر بودندحافظت بود و نيروميان هنت آنون از ديرباز تحت م
امـا خطـر عمـده از جنـوب     . را براي دفاع از آنورين تقويت كـرد  1آندروس  ركاي ي ديگر جزيره

رده بودنـد و در امتـداد   آوآنجا گوندور جنوبي را به تصـرف در هارادريم ها از . تهديدش مي كرد
رفـت، شـاه   وقتي ايتيلين سخت مورد تاخت و تاز قـرار گ . گرفت هاي زيادي درمي پوروس جنگ

عمل پوشاند و دين خود را از بابـت كمكـي كـه از     ي فولكوين اهل روهان سوگند ائورل را جامه
تورون با ياري آنان در گذرگاه . برگوند به او رسيده بود، با فرستادن افراد بسيار به گوندور ادا كرد

سـواران  . درآمدندهاي پوروس به پيروزي دست يافت؛ اما پسران فولكوين هر دو در نبرد از پاي 
، در زير پشـته  جا كه اين دو برادر توأمان بودندآن دو را به رسم مردم خود در گور كردند، و از آن

افراز زمـاني دراز بـر سـاحل رودخانـه     ، بلند و سـر هاد اين گوانوراين پشته، . اي واحد آراميدند
  .ايستادند و دشمنان گوندور از گذشتن از آن بيم داشتند

دو سالِ پيش از مرگ اش بـه يـاد   ين تورين گرديد، اما دوران او را عمدتاً به سبب تورگون جانش
آورند كه در طي آن سائورون بار ديگر پديدار گشت و حضور خود را آشكارا اعالم كرد؛ و از  مي

دور بار ديگـر   -آنگاه باراد. نو وارد موردور شد كه از مدت ها پيش براي ورود او آماده شده بود
شته شد و كوه هالكت غرق شعله هاي آتش گشت و آخرين مردم ايتيلين بـه دوردسـت هـا    برافرا

وقتي تورگون درگذشت، سارومان ايزنگارد را از آن خود خوانـد و آنجـا را اسـتحكام    . گريختند

                                                 
ي بلند كه سر آن رو به شـمال قـرار    يره شبيه كشتي عظيمي بود با پوزهاست؛ زيرا جز»  كشتي كف آلود دراز« نام به معني  اين   1

  .و آب هاي آندوين روي صخره ها نيز مي شكست و به رنگ سفيد كف مي كرد داشت



   

 

  .بخشيد
وي با هر چه نيرو برايش باقي مانده بود قلمرو خود را . اكتليون دوم، پسر دروگون خردمند بود« 

از دور و نزديك به خـدمت  مردان ارجمند را  ي اكتليون همه. موردور تقويت كرد ي برابر حملهدر 
ـ خويش فرا در . ام و مرتبـت بخشـيد  خواند و به كساني كه شايستگي خود را به اثبات رساندند مق
كـس ديگـري    برخوردار شد كه بيش از هـر ها از ياري و مشاورت فرماندهي بزرگ بسياري كار

مردمان گوندور او را تورونگيل مي ناميدند، يعني عقـابِ سـتاره، زيـرا او    . داشتدوست اش مي 
چابك و تيزبين بود و ستاره اي نقره اي به شنل خود مي زد؛ اما هيچ كس نـام راسـتين او و نيـز    

از خدمت شاه تنگل در روهان به نزد اكتليون آمد، اما يكي از روهيـريم  . زادگاهش را نمي دانست
آمدن عهد اكتليون، بـه  ن رهبري بزرگ بود، اما پيش از سرر دريا و خشكي براي مردماد. ها نبود

  .سايه ها جايي كه از آن آمده بود، عزيمت كرد
تورونگيل غالباً به اكتليون گوشزد مي كرد كه نيـروي شورشـيان اومبـار خطـري عظـيم بـراي       « 

گ آغـاز كنـد،   ي شروع جنگوندور محسوب مي شود و اگر سائورون روزي تحركات خود را برا
سرانجام وي بـا گـرفتن اذن كـارگزار،    . هاي جنوبي بسيار مهلك خواهد بود اين تهديد براي تيول

ناوگاني كوچك گرد آورد و شبانه، دور از انتظار و ناگهاني به اومبار حمله برد و در آنجـا بخـش   
اه تن به تن فرمانده لنگرگ خود او در نبردي. اعظمي از كشتي هاي دزدان دريايي را به آتش كشيد

اما پس از بازگشت . آورد و ناوگانش را با حداقل تلفات عقب كشيدرا بر روي بارانداز از پاي در
ريت نشد، شـهري كـه    رادش حاضر به مراجعت به ميناس تيبه پالگير علي رغم اندوه و تعجب اف
  .افتخاري عظيم چشم به راه او بود

وظايفي ديگر انتظارم را مي كشـد، سـرورم، و اگـر    « :رستاد و گفتوداعي براي اكتليون فپيغام « 
» .تقدير حكم به بازگشتم كند، پيش از آمدن به گوندور زمان و خطرات زيادي بايد سـپري شـود  

و را فـرا  چند هيچ كس اطالعي از آن وظايف نداشت، و يا كسي خبر نداشت كـه چـه كسـي ا   هر



   

 

چه، او قـايقي برداشـت و از روي آنـدوين    . كدام سو رفتدانستند كه به  خوانده است، اما همه مي
نـد، رو  گذشت و يارانش را وداع گفت و در تنهايي راهش را ادامه داد؛ و آخرين بار كه او را ديد

  .به سوي كوهستان سايه داشت
اي بزرگ  مردمان آن را ضايعه ي عزيمت تورونگيل در شهر موجب يأس و نوميدي گشت، و همه«

تور پسر اكتليون، كه اكنون به سن و سالي رسيده بود كه مي توانسـت عهـده دار    مگر دنهانگاشتند، 
  ».منصب كارگزاري شود، و اين امر پس از چهار سال، با مرگ پدر و جانشيني او محقق شد

تور مردي بود مغرور و بلند قامت و دلير، و مدت هاي مديد بود كه در طـي زنـدگاني نسـل     دنه« 
شاه وار همچون او در گوندور پديدار نگشته بـود؛ او نيـز خردمنـد بـود، و دور      هاي بسيار كسي

به راستي  شباهت او به تورونگيل در حد شباهت يكـي از خوشـاوندان   . انديش و معرفت آموخته
نزديك بود، با اين حال هميشه در دل هاي مردمان و در ارج و قربي كه نزد پدر داشت، در مرتبت 

در آن هنگام بسياري بر اين گمان بودند كه تورونگيل پيش از آن كـه رقيـب   . دوم قرار مي گرفت
اش ارباب او شود، گوندور را ترك گفته است؛ اما در واقع تورونگيل هيچ گاه با دنه تور چشـم و  

و تنهـا در يـك موضـوع    . انگاشت او نمي هم چشمي نداشت و خود را چيزي باالتر از خادم پدر
به سارومان سفيد  گزار با هم متفاوت بود؛ تورونگيل غالباً اكتليون را از اعتمادآنان به كار ي توصيه

اما ميان . داد گندالف خاكستري روي خوش نشان مي داشت، و در مقابل به در ايزنگارد برحذر مي
قـدم زايـر   قرار نبود؛ و پـس از روزگـار اكتليـون، م   رگندالف و دنه تور رابطه اي چندان صميمي ب

ها وقتي همـه چيـز از پـرده    از اين رو بعد. داشتند ريت كمتر گرامي مي ا در ميناس تيخاكستري ر
س با ديگر مردمان روزگار خود تور، فردي هوشمند و در قيا ها دنه بيرون افتاد، بنا بر اعتقاد خيلي

انديش و ژرف بين، به هويت راستين اين بيگانه، تورنگيل پي برده بود و گمـان مـي كـرد كـه     دور
  ».ونگيل و ميتراندير در خفا دسيسه اي براي جانشيني او چيده اندتور

هـا را در  كار ي آمد و اختيـار همـه  فرمانروايي قاهر از آب در) 2984(تور كارگزار شد وقتي دنه« 



   

 

ديـر ازدواج  . به توصيه ها گوش مي سپرد و به رأي خود عمل مي كرد. كم مي گفت. دست گرفت
فين دويالس بانويي . آدراهيل اهل دول آمروت را به زني گرفت و فين دويالس دختر) 2976(كرد

دنه تور بـه  . بسيار زيبا و دل رحم بود، اما دوازده سال از اين زناشويي نگذشته بود كه در گذشت
خود او را بيش از هركس ديگري دوست مي داشت، مگر پسر ارشدش كه از فين دويالس  ي شيوه

هـاي  هـاي دژ  ر محصور، همچون گلي از گـل بودند كه زن در شه اما مردم بر اين گمان. زاده بود
سايه اي كه در . مشرف به دريا كه بر روي صخره اي خشك و لم يزرع افتاده باشند، پژمرده گشت

شرق بود وحشت زده اش كرد، و او هميشه چشم به جنوب دوخته بود، به دريايي كه دل در گـرو  
  ».آن داشت

نشست  اش تنها مي ها در برج س و خاموش تر از پيش شد، و ساعتوتور پس از مرگ او عب دنه« 
ا در روزگـار خـويش   و در بحر تفكر فرو مي رفت و پيشاپيش، وقوع يورش از جانب موردور ر

به  ها تصور مي شد كه از روي نياز به كسب اخبار، اما از روي غرور و با توكلبعد. حدس مي زد
هـيچ يـك از   . برج سـفيد نگريسـته اسـت   پالن تيـر  ت داده و در أپايداري اراده اش، به خود جر

پـالن تيـر   كارگزاران و نيز شاه آرنيل و شاه آرنور پس از سقوط ميناس ايتيل كـه در آن واقعـه،   
پالن تير ريت  نگ ميناس تيايزيلدور به دست دشمن افتاد، شهامت چنين كاري را نداشتند؛ چه، س

  ».گ با سنگ سائورون قرار داشتĤهنگي تنگاتنآناريون بود و در هم
و نيز بسيار دورتـر در وراي   هايي استثنائي از وقايعي كه در قلمرو او،بدين ترتيب دنه تور خبر« 

شگفتي مردمان بود؛ اما او با بـه جـان خريـدن     ي قلمرو او جريان داشت، كسب مي كرد كه مايه
. براي كسب اين اخبار پرداخت سائورون، بهايي گزاف ي پيري زودرس به سبب كشمكش با اراده

و چنين بود كه غرور با نوميدي توأمان در وجود دنه تور رو به فزوني گذاشـت، تـا آن كـه تمـام     
دور  -وقايع آن روزگار را فقط مصافي تن به تن ميان فرمانرواي برج سـفيد و فرمـانرواي بـاراد   

دنـد، جـز افـرادي كـه فقـط در      انگاشت، و به تمام كساني كه در برابر سائورون ايستادگي مي كر



   

 

  ».خدمت خود او بودند، بدگمان شد
بورومير كـه پـنج   . تور به دوران بزرگ سالي رسيدند ن جنگ حلقه نزديك شد و پسران دنهزما« 

سالي بزرگ تر از برادر و محبوب ترين پسر بود از لحاظ قيافه و تكبر شباهتي تـام بـه دنـه تـور     
بورومير مـردي بـود از جـنم شـاه آرنـور دوران      . ا اندك بودداشت، اما در ساير موارد شباهت ه

باستان كه زن نگرفت و بيش از هر چيز سپاهي گري را خوش مي داشت؛ بي باك و نيرومند بود، 
فارامير برادر جوان تـر،  . اما اهميت چنداني براي معرفت قايل نبود، مگر حكايت هاي قديمي نبرد

مردمان را با همان تيز بيني  ضمير. و شعور بي شباهت به او بود از نظر قيافه شبيه، اما از نظر عقل
رفتـاري متعـادل   . يافت، اما اين دريافت به همدلي و ترحم مي انجاميد، نه به تحقيـر  تور درمي دنه

داشت، و عاشق موسيقي بود و بنابراين در آن روزگار خيلي از مردمان شهامت او را بسـيار كمتـر   
اما چنين نبود، جز اين كه او نمي خواست افتخار را از راه خطـر  . انگاشتنداز شهامت برادرش مي 

تـا  گفـت و    آمد او را با آغوش باز خوشامد مـي  هرگاه گندالف به شهر مي. ف بجويدكردنِ بي هد
ز در بسـياري مـوارد ديگـر از او    و پدرش از اين لحاظ و ني. آموخت توانست حكمت از او مي مي
  ».خرسند بودنا
اين دوستي به دوران كودكي  ي اين حال ميان اين دو برادر دوستي عميقي بر قرار بود و سابقهبا « 

از همان تبعيض پدر يا ستايش مردم موجب . رسيد، هنگامي بورومير ياور و حامي فارامير بود مي
ممكن بود كه كسي در گونـدور  به تصور فارامير غير. نشده بودحسادت يا هم چشمي ميان آن دو 

و خود بورومير نيـز تصـوري   . بتواند با بورومير، وارث دنه تور و فرمانده برج سفيد هماوردي كند
اما آنچه در جنگ حلقه بر . ولي موضوع در عمل به گونه اي ديگر از آب در آمد. شبيه اين داشت

و پس از جنگ، روزگـار كـارگزاران   . سر اين سه تن آمد در جاي ديگر به تفصيل سخن گفته ايم
حكمران به پايان رسيد؛ زيرا وارث ايزيلدور و آناريون بازگشت و پادشـاهي احيـا شـد و بيـرق     

  ».آمدر فراز برج اكتليون به اهتزاز دردرخت سفيد بار ديگر ب



 

 

 
  

(V)  
  آيد بخشي است آنچه در زير مي

  از
  حكايت آراگورن و آرون

  
  
پسر او آراتورن با گيلراين زيبا دختر ديرهايل كه از اعقاب آرانـارت  . شاه بود آرادور پدربزرگ«

ديرهايل با اين پيوند زناشويي مخالف بود؛ زيرا گيلراين جوان بود و هنـوز  . بود، قصد ازدواج كرد
  .داين فاصله داشت با سن و سال مرسوم ازدواج براي زنان دونه

ت با خلق و خوي جدي و زودتر از آن چيزي كه مـردم  آراتورن عاقله مردي اس«: ديرهايل گفت
دهـد كـه عمـرش كوتـاه      كنند به سركردگي خواهد رسيد؛ با اين حال دلم گواهي مـي  بيني مي پيش

  ».خواهد بود
روزگار، پـيش از توفـان   ! پس شتاب الزم است«: و نيز دورانديش بود، پاسخ داداما ايوورون كه ا
اگر اين دو با هم وصلت كنند، ممكـن اسـت   . عظيم در راه است گذارد، و وقايعي رو به تيرگي مي

ران ادامـه دارد، اميـد هرگـز از راه    واميدي براي مردم ما زاده شود؛ اما اگر تعلل كننـد، تـا ايـن د   
  ».نخواهد رسيد

هـاي   يك سالي از ازدواج آراتورن و گيلراين نگذشته بود كـه قضـا را آرادور بـه دسـت تـرول     «
سـال بعـد گيلـراين    . داين گشت ريوندل اسير و كشته شد؛ و آراتورن سركرده دونهنشين شمال  كوه

آراگورن دو ساله بود كه آراتورن همراه با . براي او پسري به دنيا آورد، و او را آراگورن نام نهادند
ها رفت، و با تيري اوركـي كـه در چشـمش نشسـت از پـاي       پسران الروند سواره به جنگ اورك



 

 

ن ترتيب معلوم شد كه در مقايسه با نژاد خود به راستي عمرش كوتاه بوده است، اما درآمد؛ و بدي
  ».وقتي كشته شد شصت ساله بود

آنگاه آراگورن را كه اكنون وارث ايزيلدور بود به همراه مادرش بـراي اقامـت بـه خانـه الرونـد      «
ناميدند،  ستل مياو را ا. بردند؛ و الروند جاي پدر او را گرفت و آراگورن براي او همچون پسر بود

داشتند؛ چـرا كـه    است و نام راستين و تبار او را به فرمان الروند پنهان نگاه مي» اميد«كه به معني 
دانستند دشمن درصدد است بداند كه آيا وارثـي از ايزيلـدور بـر روي     خردمندان در آن هنگام مي

  ».زمين باقي مانده يا نه، و اين وارث كيست
هاي بسيار به اتفاق پسران الروند، بـه ريونـدل    ساله بود كه پس از قهرماني وز بيستاما استل هن«

ديد كه او زيبا و شريف است، و اگر  بازگشت، و الروند نگاهي به او انداخت و خشنود شد، چه، مي
و سال كم به مردانگـي رسـيده    چه از نظر جسم و عقل هنوز جاي رشد بسيار دارد، در همين سن

ا با نام راستين صدا زد و بـه او گفـت كـه كيسـت و     لروند از آن روز به بعد او رين رو ااز ا. است
  ».هاي خانوادگي را به خود او تحويل داد فرزند چه كسي است؛ و ميراث

سيل است؛ با هاي نار خويشاوندي ما از ديرباز؛ و اين تكه ي اين حلقه باراهير است، نشانه«: گفت
كنم كـه دوران عمـر    گويي مي از پس كارهاي بزرگ برآيي؛ زيرا پيشقطعات اين شمشير شايد كه 

گنجد، مگر آن كـه اتفـاق    تو دوراني عظيم خواهد بود، چندان كه عظمت آن در تصور آدميان نمي
. بود اما اين آزمون سخت و طوالني خواهد. بدي براي تو رخ دهد، و يا در آزمون شكست خوري

زنم، چه، هنوز بايد شايستگي خود را بـراي بـه دسـت     ر باز مياز دادن چوگان آنوميناس به تو س
  ».آوردن آن به اثبات برساني

زد، و بسيار سرخوش بـود؛ و سرشـار از    ها قدم مي روز بعد آراگورن هنگام غروب تنها در بيشه«
اي  خواند چشمش بـه دوشـيزه   چنان كه ميو به يك باره هم. خواند و جهان زيبا بود اميد، ترانه مي

زده ايستاد و  داشت؛ و او شگفت هاي سفيد درختان غان گام برمي الي تنه زار البه فتاد كه در چمنا



 

 

دارد، يا از قريحه خنياگران الفي نصيبي برده است كه هـر چـه را    فكر كرد كه در خواب قدم برمي
  ».شود سرايند در برابر چشم شنوندگان مجسم مي مي
خواند كه از ديدار لـوتين و بـرن در جنگـل نلـدورت      را مي زيرا آراگورن بخشي از ترانه لوتين«
اش  داشـت، و جامـه   و اينك لوتين آنجا بود و در مقابل چشمانش در ريوندل گام برمـي . گويد مي

است اي، زيبا به سان شامگاه ميهن الفي؛ گيسوان سياهش در بادي كه ناگهان برخ نقره -قبايي آبي
  .اش ستاره آجين بود تاج ي نيمپريشان شد و پيشاني او با جواهرها

 اي در سكوت به او چشم دوخت، اما از ترس آن كه مبادا دختر بگذرد و چشـمش  آراگورن لحظه
همـان گونـه كـه بـرن،      !تينوويل، تينوويـل و به بانگ بلند گفت  گاه بر او نيافتد، صدايش زد هيچ
  .ين چنين كرده بودها قبل در روزگار پيش مدت

  »زني؟ ؛ و چرا مرا به اين نام صدا مييتو كيسيت«: و كرد و لبخندي زد و گفتا آنگاه دوشيزه رو به
اش را  چون به تصور من تو بـه راسـتي لـوتين تينوويـل هسـتي كـه مـن ترانـه        «: و او پاسخ داد

  ».خواندم، اما اگر او نيستي، پس در راه رفتن بديل اويي مي
هر چنـد كـه شـايد تقـدير مـن      . من اين نيستاما نام . اند بسياري اين را گفته«: دختر جدي گفت

  »اما تو كيستي؟. شباهت به تقدير او نباشد بي
؛ و »داين ام پسر آراتورن، وارث ايزيلدور، فرمانرواي دونه خوانند، اما آراگورن مرا استل مي«: گفت

گفت احساس كرد كه دودمان وااليش كه دل به آن خوش كـرده بـود، اكنـون بـه      وقتي اين را مي
  .كند ارزد و هيچ چيزي با وقار و جذابيت دختر برابري نمي زي نميچي

چون مـن آرون هسـتم، دختـر    . پس ما از ديرباز خويشاونديم«: اما دختر شادمان خنديد و گفت
  ».نامند الروند، و مرا آندوميل مي

. نـد هاي با ارزش خود را پنهان كن مرسوم است كه مردمان در روزگار خطر گنجينه«: آراگون گفت
ام،  اما من از الروند و برادران تو در شگفتم؛ چه، با اين كه من از كودكي در اين خانـه مقـيم بـوده   



 

 

پدرت تو را  ًايم؟ مطمئنا به هم برنخورده ًچطور شده است كه ما قبال. هيچ سخني از تو نشنيده بودم
  »اش پنهان نكرده بود؟ در خطانه
من زماني «. شرق سر به آسمان كشيده بودند كه در اختها اند به كوهو نگاهي » نه،« : دختر گفت

و تازه براي ديدار دوباره با پدرم . در سرزمين خويشان مادريم، در لوتلورين دوردست ساكن بودم
  .ه پا به ايمالدريس نگذاشته بودمهاي سال بود ك سال. ام مراجعت كرده

رسيد، و گويي كه هنوز بيسـت   به نظر نمي تز از او زده ماند، زيرا دختر مسن آنگاه آراگورن شگفت
متحيـر  «: رون چشم به چشم او دوخت و گفـت اما آ. گذشت سال از عمرش در سرزمين ميانه نمي

  ».چه فرزندان الروند از عمر الدار برخوردارند! مباش
آنگاه آراگورن شرمسار شد، چه، او نور الفي و حكمت روزگاران را در چشمان دختر ديد؛ اما از «
  .مان ساعت عاشق آرون آندوميل دختر الروند شده
  

اي غريب  در طي روزهايي كه از پي آمد، آراگورن سكوت پيشه كرد، و مادرش دريافت كه حادثه
هاي مادر شد و از مالقـات بـا آرون در    براي او رخ داده است؛ و سرانجام آراگورن تسليم پرسش

  .تاريك و روشن ميان درختان براي او گفت
چـه، ايـن بـانو    . است  شاهاني، آرزوي تو بلندپروازانه ي پسرم اگر چه تو از تخمه«: ن گفتگيلراي
و فانيان را وصلت بـا نـژاد   . زيد ترين و زيباترين بانويي است كه اكنون در سرزمين ميانه مي نجيب

  ».الف نشايد
يـز از آن  آبـاء و اجـدادي مـا راسـت باشـد، مـا را ن      هـاي   با اين حال اگر قصه«: آراگورن گفت

  ».خويشاوندي بهرهاي هست
و به دوراني ديگـر از جهـان مربـوط     ها پيش ها به مدت ست، اما اين قصهراست ا«: گيلراين گفت

از اين رو نگرانم؛ چه، اگر عنايت ارباب الروند نبود، . است، پيش از آن كه نژاد ما رو به زوال رود



 

 

نم بتواني در اين مورد موفـق بـه   ك اما فكر نمي. رسيد به پايان ميكار وارثان ايزيلدور خيلي زود 
  ».جلب نظر موافق او شوي

يار و يـاور در بيابـان سـرگردان     پس روزگار من تيره و تلخ خواهد بود، و من بي«:آراگورن گفت
  ».خواهم شد

تر از آن بـود   ؛ و اگر چه گيلراين بسيار دورانديش»به راستي تقدير تو همين است«: گيلراين گفت
گنجيد، از پيشگويي خود چيزي بيش از اين با پسر نگفت، و از آنچه پسر  گمان مردم او ميكه در 

  ».با او گفته بود با كسي سخن به ميان نياورد
از اين رو يك روز پيش از خزان آن . ها با خبر بود ديد و از كنه دل اما الروند بسيار چيزها را مي«

دايـن،   آراگورن، پسر آراتورن، فرمانرواي دونه«: گفتسال آراگورن را به اتاق خويش فراخواند و 
كه پـدرانت از   اي كشد، خواه برآمدن به ذروه تقديري بزرگ انتظارت را مي! به سخنم گوش فرا ده

راي اند، يا در غلتيدن به تاريكي با هر چه از خويشـان ب  كنون به آن دست يافتهروزگار النديل تا
و تا تو در راهي، نـه زن  . راه براي پيمودن پيش روي تو هستهاي سال  سال. تو باقي مانده است

ات به  خواهي گرفت و نه هيچ زني ملزم به پيوند با تو خواهد بود، تا عهد تو فرا رسد و شايستگي
  ».اثبات رسد

  »آيا مادرم از اين موضوع سخني گفته است؟«: ه آراگورن ناراحت و غمگين گفتآنگا
اما من فقط . چشمان خود تو پرده از رازت برداشته است. خواهي، نهاش را ب حقيقت«: الروند گفت

آ، اما آرون زيب. گاه نامزد تو نخواهد بود هيچ آدميزادي نيز تا به آن. گويم از دختر خود سخن نمي
تر از دودمان تـو،   ه شامگاه مردم خويش، از دودماني است بزرگبانوي اميالدريس و لورين، ستار

هنگام، زماني طوالني در اين جهان زيسته است، چندان كه قياس تو و او قياس نهـالي  و تا به اين 
مرتبت او بسيار بـاالتر  . ها بسيار بر او گذشته باشد نورسته است با درخت غان جواني كه تابستان

اما حتي اگر چنين نبود و دل او به تو . و از رو به تصور من نظر خود او نيز همين است. از توست



 

 

  ».بودم گشت، به سبب تقديري كه بر سر ما سايه انداخته است، اندوهگين مي يل ميما
  »گويي كدام است؟ تقديري كه مي«: آراگورن گفت

برم، زندگاني الدار در شباب شامل او  اين است كه تا هنگامي كه اينجا به سر مي«: الروند پاسخ داد
  ».من همراه شود كنم، اگر دوست داشت با عزيمت مينيز باشد، و وقتي 

ام كـه ارزش آن كمتـر از گنجينـه     اي دوختـه  چنان كه پيداست چشم بـه گنجينـه  «: آراگورن گفت
آنگـاه ناگهـان نـوعي قـدرت     » .ن از تقـدير مـن  اما. تينگول نيست كه زماني برن دل به آن بست

هـاي   سـال ! هان اي ارباب الروند«: و سر برداشت، و گفتپيشگويي كه مختص خاندانش بود در ا
ان تو به زودي در برابـر ايـن انتخـاب قـرار خواهنـد      دانتظارت سرانجام كوتاه شده است، و فرزن

  ».گرفت كه يا تو را وداع گويند، يا سرزمين ميانه را
هاي سال  شماريم، هر چند در نظر آدميان هنوز سال ما آن را كوتاه مي. راست گفتي«: الروند گفت
اي جز تو آراگورن پسر آراتورن نخواهد بود و او  ب من گزينهمحبواما در برابر آرون . بايد بگذرد

تن در خواهد داد كه  خلير به اين جدايي تدر ميان ما قرار خواهد گرفت و يكي از ما دو تن، ناگز
آهي كشيد و » .اي داني كه از من چه خواسته تو هنوز نمي. تا وراي پايان جهان طول خواهد كشيد

هـا هـر چـه     دستاورد سـال «: مرد جوان انداخت و دوباره گفتن به چهره اندكي بعد نگاهي سنگي
هـاي سـال    و ما از اين موضوع بيش از اين سخن نخواهيم گفت تـا سـال  . باشد همان خواهد بود

  ».هاي بسيار در راه است شود و مصيببت روزگار تيره و تار مي. بگذرد
  
، مادر و خانه فتن رخصت خواست؛ و روز بعدبراي ر ، از الروندتآنگاه آراگورن ماالمال از محب«

و نزديك به سي سال از جان و دل بـر ضـد   . الروند و آرون را بدرود گفت و رو به بيابان گذاشت
با او دست . سائورون كوشيد؛ و با گندالف خردمند دوستي به هم زد و از او حكمت بسيار آموخت

هـايي كـه    راه. رفـت  تنها بـه سـفر مـي    ًالباها غ به سفرهاي خطرناك بسيار زد، اما با گذشت سال



 

 

رسـيد، مگـر هنگـامي كـه      پيمود سخت و طوالني بود، و سيمايش عبوس و خشن به نظر مـي  مي
كـرد، در نظـر    اش را پنهان نمي راستين ي نشست؛ با اين حال وقتي چهره لبخندي بر آن مي ًتصادفا

هاي مبـدل   با قيافه. گذراند د روزگار مينمود، به سان پادشاهي كه در تبعي ام ميمردم شايسته احتر
در سـپاه  . هاي مختلف همه جـا پيچيـد   هرتش با نامصيت ش گوناگون به اين سو و آن سو رفت و

اخت و براي فرمانرواي گوندور در زمـين و دريـا جنگيـد؛ و سـپس بـه گـاه       ها اسب ت روهيريم
هاي غرب و اعماق جنوب  دوردستخبر گذاشت و تا  پيروزي رفت و مردمان غرب را از خود بي

هـاي خادمـان سـائورون پـرده      ها و دسيسه سفر كرد، و دل مردمان نيك و بد را كاويد، و از نقشه
  .برگرفت

ترين آدم دوران خود بدل گشت كه در هنرها و معرفت خبره، و  بدين ترتيب سرانجام به پرطاقت«
فروغي در چشمانش بود كـه هرگـاه   شت و ، او از خردي الفي بهره دابلكه سرآمد ديگران بود؛ چه

به سبب تقديري كه بر سر او سـايه انداختـه   . افروخت اندك كساني تاب تحمل آن را داشتند ميبر
بود، سيمايي عبوس و افسرده داشت، اما اميد هميشه در اعماق قلب او مسكن كرده بود، اميدي كه 

  ».كرد گاه به بيرون فوران مي گاه و بياي كه از صخره بجوشد،  شمهشادي و نشاط از آن همچون چ
  
ونه ساله از خطـرات مرزهـاي تاريـك     زماني بر اين منوال سپري شد، تا سرانجام آراگورن چهل«

خسته و فرسـوده  . موردور كه سائورون اكنون در آن مسكن گزيده و در كار شرارت بود، بازگشت
هاي دوردست زماني در آنجا  سرزمينريوندل بازگردد و پيش از سفر به خواست به  بودو دلش مي

بياسايد؛ بر سر راه خود به مرزهاي لورين رسيد و بـه لطـف بـانو گاالدريـل در سـرزمين پنهـان       
  «.پذيرفته شد

د، اما آرون آندوميل نيز براي مدتي بار ديگر براي اقامت در نزد خويشان وباز اين موضوع آگاه ن«
ختي كه بر دختر گذشته بود، تغيير زيادي در او به ي سها رغم سال علي. آنجا آمده بودمادري به 



 

 

اش اكنـون بـه نـدرت     تر از پيش بود و صداي خنده اش عبوس خورد؛ با اين حال چهره چشم نمي
اما آراگورن از لحاظ جسم و عقل به كمال رسيده بود، و گاالدريل به او فرمود كـه  . شد شنيده مي

اي و شنل خاكستري الفي  اي به رنگ سفيد و نقره و جامههاي فرسوده سفر از تن به در آورد  جامه
آنگاه آراگورن چيزي فراتـر از آدميزادگـان   . اش بست به او پوشاند و گوهري درخشان به پيشاني

و بدين ترتيب آرون پس از آن . هاي غرب بود به نظر رسيد، و بيشتر شبيه فرمانروايان الف جزيره
دين شكل و شمايل ديد؛ و همچنان كه آراگورن از زير درختان جدايي طوالني، او را نخستين بار ب
داشت، دختر تصميم خود را  هاي زرين بود به سوي او گام برمي كاراس گاالدون كه پوشيده از گل

  ».گرفت و تقدير او مشخص شد
بودنـد، تـا نوبـت     درخت لوتلورين به گشـت و گـذار مشـغول    آنگاه مدتي با هم در فضاهاي بي«

و در شامگاه نيمه تابستان، آراگورن پسر آراتورن، و آرون دختر الروند به سوي تپه . دجدايي رسي
هـاي   زيبا، به كرين آمروت در ميانه آن سرزمين رفتند و پابرهنه گام در ميان االنورهـا و نيفرديـل  

هاي مشرق و شـفق مغـرب نگـاهي انداختنـد، و      و آنجا از روي تپه، به سايه. سبزه ابدي گذاشتند
  ».گند نامزدي ياد كردند و شادمان شدندسو

اند، و با اين حال دل من ماالمال از شادي است؛ چه، اسـتل تـو در    ها تاريك سايه«: و آرون گفت
  ».هورشان آن را نابود خواهد ساختميان بزرگاني جاي داري كه ت

هد داد از ديد من از پيشگويي آن عاجزم، و اتفاقاتي كه رخ خوا! افسوس«: اما آراگورن پاسخ داد
اما . رانم ها را به كلي از خود مي من سايه. با اين حال به اميد تو اميد خواهم بست. من پنهان است

ام، و اگر با من وفادار بماني، اي ستاره شامگاه، آنگاه  بانو، شفق نيز از آن من نيست؛ زيرا من فاني
  ».تو نيز بايد از شفق چشم بپوشي

با « : حركت ايستاد و چشم به غروب دوخت و سرانجام گفت سپيد بي آنگاه دختر به سان درختي
ي   و خانـه  اما سرزمين مردم مـن آنجاسـت،  . گردانم مانم دونادان و روي از شفق مي تو وفادار مي



 

 

  .داشت دختر، پدر خويش را از ته دل دوست مي ».تمام خويشانم از ديرباز
هنگامي كه الروند از تصميم دخترش آگاه شد، اگر چه دلش از اندوه ماالمـال گشـت و در برابـر    
همان تقديري قرار گرفت كه از آن بيم داشت و تحمل آن به هيچ وجـه آسـان نبـود، لـب از لـب      

  : اما وقتي آراگورن به ريوندل بازگشت، او را نزد خود خواند و گفت. نگشود
بازد، نزديك است، و در وراي آن چيزهاي اندكي بـراي   ن اميد رنگ ميپسرم روزگاري كه در آ«

شايد چنين مقدر شده باشد كه با لطمه ديدن مـن،  . اي ميان ما افتاده اكنون سايهو . من روشن است
آرون : گـويم  دارم، بـه تـو مـي    از اين رو اگر چه تـو را دوسـت مـي   . پادشاهي آدميان ترميم شود
او عروس هـيچ آدميـزادي   . اش را بر سر هيچ و پوچ از كف نخواهد داد آندوميل موهبت زندگاني

براي من حتي پيروزي ما جز اندوه و جدايي به . نخواهد شد كه كمتر از شاه گوندور و آرنور باشد
ترسم كـه   مي! دريغا، پسرم. براي مدتي. اما براي تو مدتي شادماني خواهد آورد -آورد ارمغان نمي

  ».ميان در نظر آرون دشوار جلوه كنددر پايان، تقدير آد
پس سخن به همين منوال ميان الروند و آراگورن معوق ماند و آن دو ديگر از اين موضوع هـيچ  «

و در آن هنگام كه جهان رو به تاريكي . سخني نگفتند؛ اما آراگورن بر سر خطر و كوشيدن باز شد
دور افزود، بيم بر سرزمين  -ام بارادگذاشت و قدرت سائورون فزوني گرفت و بر ارتفاع و استحك

ميانه مستولي گشت، و آرون كه در ريونديل اقامت كرده بود، به گاه دوري آراگورن در دل مراقب 
وار براي او ساخت، بيرقي چنان يگانه كه دعـوي او را بـر    او بود؛ و اميدوارانه بيرقي بزرگ و شاه

  ».اياندها و وراثت ايزيلدور بنم نوري فرمانروايي نومه
پس از چند سال گيلراين از الروند رخصت خواست و به ميان مردم خويش در اريادور بازگشت و 

هـاي زيـادي را در    ديد، زيرا آراگـورن سـال   آنجا تنها زيست؛ از آن پس به ندرت پسرش را مي
مـد، و  اما يك بار هنگامي كه آراگورن به شمال بازگشته بود، نزد مادر آ. هاي دور گذراند سرزمين
  :ش از رفتن به او گفتمادر پي



 

 

دلواپسي مرا همچون يكي از مردمان كهتر پير و سـالخورده  . خرين ديدار ماستاستل پسرم اين آ«
ن با تـاريكي زمانـه را نـدارم كـه بـر      درسد توان مواجه ش كرده است؛ و اكنون كه گاه آن فرا مي

  ».برخواهم بستافكند؛ طولي نخواهد كشيد كه رخت  سرزمين ميانه سايه مي
با اين حال اي بسا كه روشنايي از پـس تـاريكي   «: د كه او را دلداري دهد، و گفتآراگورن كوشي

  ».خواهم كه شاهد آن باشي و شاد شوي فرا برسد؛ و اگر چنين شود، مي
  :را بر زبان آورد لينود اما زن در پاسخ فقط اين

   1،كه بين استل اينم  -استل اداين، او  -اونن اي
  .گيلراين پيش از بهار سال بعد درگذشت. آراگورن دل نگران آنجا را ترك گفت و
ايم، نزديك  ها سپري شد و زمان جنگ حلقه كه از آن در جاي ديگر سخن گفته بدين ترتيب سال«

اين كه چگونه وسيلتي غيرمنتظره در اختيار قرار گرفت، و سائورون با استفاده از آن بـه زيـر   : شد
و چنين واقع شـد كـه در سـاعت    . چگونه اميد در نهايت نوميدي به حقيقت پيوستكشيده شد، و 

نور به اهتزار درآورد، و آن  له هاي په شكست، آراگورن از دريا رسيد و بيرق آرون را در نبرد ميدان
و سرانجام وقتي همه چيز قـرار گرفـت   . دروز براي نخستين بار او را در مقام شاه خوشامد گفتن

تابستان  ي پدرانش شد و تاج گوندور و چوگان آرنور را به دست آورد؛ و در روز نيمهوارد ملك 
سال سقوط سائورون، دست آرون آندوميل را  در دست گرفت، و آن دو در شهر پادشـاهان عقـد   

  ».زناشويي بستند
يكي هاي دردناك آن دوران  دوران سوم بدين ترتيب با پيروزي و اميد به پايان رسيد؛ و از غصه«

. ند و آرون بود، كه دريا و تقـديري در وراي پايـان جهـان ميـان آن دو جـدايي افكنـد      وداع الرو
هنگامي كه حلقه بزرگ نابود گشت و سه حلقه، قدرت خود را از دست دادنـد، الرونـد سـرانجام    

، اما آرون از زمره فانيان شد. خسته، به قصد آن كه هرگز باز نگردد، از سرزمين ميانه دست شست

                                                 
  ».داين دادم، و براي خود هيچ اميدي باقي نگذاشتم من اميد را به دونه«. 1



 

 

  .دادن هرآنچه به دست آورده است، بميرد و با اين حال سرنوشت او اين نبود كه پيش از از دست
ها و آدميان بود يكصد و بيست سال همراه آراگـورن در كمـال عـزت و سـعادت      او كه ملكه الف

زيست، با اين حال آراگورن سرانجام نزديك شدن سن و سال پيري را احساس كرد و دانست كـه  
  :آنگاه خطاب به آرون گفت. شود اش اگرچه طوالني، به پايان خود نزديك مي زندگيدوران 

بانو ستاره شامگاهي، اي زيباترين در اين جهـان، و اي دوسـت داشـتني، سـرانجام جهـان مـن       «
ايـم، و اينـك زمـان بازپرداخـت      ايم و صرف كـرده  خوشه چيده! بنگر. شود اندك پژمرده مي اندك

  ».نزديك است
بيني كرده بود؛ بـا   ها قبل، اين واقعه را پيش مقصود او چيست، و از مدت دانست كه ك ميآرون ني

پس سرورم آيا پيش از هنگام مـردم خـود را تـرك    «: گفت. دوه او را از پاي درآورداين حال ان
  »اند؟ هاي تو زنده گويي، مردمي كه به وعده مي

كشد كه مجبور بـه رفـتن    نروم آنگاه طولي نميچه، اگر اكنون . پيش از هنگام، نه«: آراگورن گفت
  ».و الداريون پسر ما براي پادشاهي مردي بالغ و رسيده است. شوم مي
انگاه آراگورن با رفتن به خانه پادشاهان در خيابان خاموش، بر بستري بلند كه از براي او آماده «

گوندور و چوگـان آرنـور را بـه     آنجا الداريون را وداع گفت و تاج بالدار. كرده بودند، دراز كشيد
. دست او سپرد؛ و سپس همه، جز آرون او را ترك گفتند، و زن، تنها در كنار بستر شـوي ايسـتاد  

و اصل و نسب خويش، شكيبايي آن را نداشت كه از او به استغاثه نخواهد  رغم كماالت آرون علي
چشيد كه خـود آن   ميرا بودن را مي زن هنوز از زندگاني دلزده نبود و تلخي. كه اندكي بيشتر بماند
  ».به اختيار پذيرفته بود

بانو آندوميل، اين ساعت به راستي ساعتي دشوار است، اما حتي از همان روز كه «: اگورن گفتآر
در زير درختان غان سفيد باغ الروند به هم برخورديم، باغي كه ديگر هيچ كس بر آن گام نخواهد 

ر روي تپه كرين آمرت، هنگامي كه سايه و شفق هر دو را وانهاديم، اين و ب. نهاد، اين امر مقدر بود



 

 

داشـتني، و ببـين كـه آيـا بـه راسـتي        با خويشتن خويش رايي بزن، اي دوست. تقدير را پذيرفتيم
نـه،  . باخته به زير افـتم  يار و ياور و عقل ام بي خواهي كه بمانم و پژمرده شوم و از جايگاه رفيع مي

هايم و آخرين پادشاه روزگار پيشين؛ و نه تنها به مـن عمـري    نوري بازمانده نومه بانو، من آخرين
سه برابر عمر آدميان سرزمين ميانه، كه رفتن به اراده خود و بازپس دادن اين موهبت، اعطاء شـده  

  .خوابم پس از اين رو است كه مي. است
 ي در محـدوده رد، هيچ تساليي گويم، چه، براي اين د ينك هيچ سخني براي تسلي دادن تو نميا«

توبه كـردن و رفـتن بـه    : اكنون آخرين فرصت در اختيار توست. شود مدارات اين جهان يافت نمي
ها و بردن خاطره ايامي كه با هم گذرانديم به غرب، جايي كه اين خاطره ماندگار خواهـد   لنگرگاه

  ».آدميان ماند، اما چيزي بيش از خاطره نخواهد بود؛ و يا برتافتن تقدير
ئـي   اكنون هـيچ كشـتي  . ام، اين فرصت ديري است كه از دست رفته نه، سرور گرامي«: آرون گفت

مـرگ و  : نيست كه مرا از اينجا ببرد، و من به راستي كه خواه ناخواه بايد تقدير آدميـان را برتـابم  
مردمان تو و راز  ي ها، تا به اكنون قصه نوري اما سخن من با تو اين است اي شاه نومه. خاموشي را

كردم، امـا سـرانجام دل بـر آنـان      همچون ابلهان رذل تحقيرشان مي. سقوط آنان را در نيافته بودم
آن يگانـه اسـت بـه آدميزادگـان، پـس       ي الدار هبه ي چه، به راستي اگر مرگ به گفته. سوزانم مي

  ».نمايد پذيرفتن اين هبه بسيار دشخوار مي
ايم، از آخرين  از ديرباز سايه و حلقه را به هيچ انگاشتهما بگذار ما كه ا. نمايد چنين مي«: شاه گفت

ما تا ابد بسته مدارات اين جهان ! بنگر. رويم، اما نوميد نه اندوهگين مي. آزمون سربلند بيرون آييم
  »!نيستيم، و در وراي آنها چيزي بيش از خاطره وجود دارد، بدرود

اين بانگ به محض آن كه شـاه دسـت او را گرفـت و بـر آن     و با » !استل، استل«: آرون بانگ زد
آنگاه زيبايي عظيمي در او آشكار گشت، و بدين سان همه كساني كه . بوسه زد، در خواب فرو شد

ند كـه ظرافـت دوران نوجـواني، تهـور     ددي بعد به آنجا آمدند، مبهوت به او خيره ماندند؛ چه، مي



 

 

سالي در او به هم آميخته، و او زماني دراز آنجـا   كهن سالي، و حكمت و شكوه دوران دوران بزرگ
آرميد، تصويري از شكوه پادشاهان آدميان، غرق در جالل و عظمتي پر فروغ پـيش از فروپاشـي   

  .دنيا
اما آرون از خانه بيرون رفت، و فروغ چشمانش افسرد، و در نظر مردمانش، به سـان شـامگاهي   «

آنگـاه الـداريون و   . ري نيسـت، سـرد و رنـگ پريـده شـد     زمستاني كه در آن از دميدن ستاره خب
ريت بيرون آمد و  كساني را كه دوست داشت، بدرود گفت؛ و از شهر ميناس تي ي دخترانش و همه

شدند، اقامت  اندك پژمرده مي به سوي سرزمين لورين روان گشت و تنها در زير درختاني كه اندك
كلبـورن نيـز رفتـه بـود، و سـرزمين      دريل درگذشته و گال. گزيد، تا سرانجام زمستان از راه رسيد

  ».لورين خاموش بود
اه نرسـيده  ريخت، و بهار هنـوز ار ر  خه فرو ميهاي مالورن از شا آنجا، سرانجام هنگامي كه برگ«

او آنجاست، تا آن كه جهـان دگرگـون    روي كرين آمروت آرميد؛ و گور سبز بود، براي آسودن بر
شد، و آيندگان، تمام روزهاي زندگاني او را يكسره فراموش كردند، و االنور و نيفرديـل ديگـر در   

  .شرق دريا گل نداد
رسـد؛ و بـا درگذشـت     اين حكايت چنان كه از جنوب به ما رسيده است، در اينجا به پايان مـي «

  ».ني از روزگار باستان گفته نشده استشامگاهي ديگر در اين كتاب سخ ي ستاره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

II   
 خاندان ائورل

  
  

هـاي آنـدوين قـرار     نـار سرچشـمه  آن سرزمين در ك. هاي ائوتئود بود ائورل جوان فرمانرواي آدم
ائوتئود در روزگار . هاي سياه بيشه ترين بخش آلود و شمالي هاي مه ، ميان دورترين رشته كوهداشت

، و هره هاي آندوين به آن نواحي كوچيـد زمين هاي كارراك و گالدن واقع در د شاه آرنيل دوم از
پـدران  . ي غربي جنگل از يك اصل و ريشه بودند هاي كناره و آدم )مردم بئورن(هاي  با بئورنينگ

هـا در وراي  رسد كه قلمرو آن و نسب شان به شاهان رووانيون مي ائورل بر اين ادعا بودند كه اصل
خويشـان شـاهان    ر برابر تهاجم ارابه سواران قرار داشت، و بدين ترتيـب خـود را از  سياه بيشه د

شتند و به به دشت ها عالقه اي وافر دا. آورند كه تبارشان به الداكار مي رسيد گوندور به شمار مي
ورزيدند، اما در آن روزگار مردم بسياري در دره هاي قرون وسـطاي   اسب و سواركاري عشق مي

ي دول گولدور مـدام در حـال افـزايش بـود؛ از ايـن رو       ، و افزون بر آن سايهزيستند آندوين مي
هنگامي كه خبر برافتادن شاه جادوپيشه به ايشان رسيد، براي به دسـت آوردن فضـاي بيشـتر راه    

امـا در  . شمال را در پيش گرفتند و بقاياي مردم آنگمار را از جانب شرقي كوهستان بيرون راندند
ود پدر ائورل اندك اندك به مردماني پرشمار بدل شدند و بار ديگر در مـوطن خـود در   روزگار لئ

  .تنگنا و عسرت قرار گرفتند
لشكري بزرگ . در دو هزار و پانصد و دهمين سال دوران سوم خطر جديدي گوندور را تهديد كرد

پشت سر گذاشت، و از مردان وحشيِ شمالِ غربي، رووانيون را در نورديد و زمين هاي سوخته را 
در همان زمان از روي تصادف يا طرحي معين، اورك . با استفاده از كلك از عرض آندوين گذشت



 

 

از كوهستان يورش آوردند ) كه در آن هنگام، پيش از جنگ با دورف ها سخت نيرومند بودند(ها 
چرا كه دوستي  ؛ازشمال طلب ياري كرد گوندور ناردون را متصرف شدند و كيريون، كارگزار و كاله
ي رودخانـه اكنـون    اما مـردم دره . ي آندوين و مردم گوندور برقرار بود اي ميان مردمان دره ديرينه

 سرانجام. دشايسته و سريع به گوندور نمي رسياندك شمار و متفرق بودند، و از جانب آنان كمكي 
، بـا سـپاهي بـزرگ از    رسيد كـه ديـر باشـد    ه ائورل رسيد و اگر چه به نظر ميخبر نياز گوندور ب
 .سواران به راه افتاد

و بدين ترتيب او اين چنين به نبرد دشت كلبرانت رسيد، و اين نام دشتي سرسبز بود واقع در ميان 
در ولـد شكسـت   . سپاه شمالِ گوندور آن جا در معرض تهديد قرار داشـت . سيلورلود و ليم اليت

به اجبار از ليم اليت گذشته بودند كه اورك هـا   خورده بودند و راه شان به جنوب قطع شده بود و
ها از دست رفته بود كه سواران، غيـره  اميد ي همه. يورش آوردند و آنان را به سوي آندوين راندند

آن گاه اوضاع نبرد به كلي برگشت و دشمن . ي سپاه دشمن زدند منتظره از شمال رسيدند و به عقبه
ائورل سوارانش را به تعقيـب دشـمن واداشـت و    . رانده شد با تلفات فراوان به آن سوي ليم اليت

رعب و وحشتي كه پيشاپيش سواران شمال حركت مي كرد، چنان عظيم بود كه متجاوزان به ولـد  
 .ها پرداختنددشت هاي كاله ناردون به تعقيب آننيز سرآسيمه شدند، و سواران در 

شته بود و بيشتر باقي ماندگان به دست شمار مردم آن ناحيه پس از شيوع طائون رو به كاهش گذا
از اين رو كيريون به جاي پـاداشِ كمكـي كـه از جانـب     . شرقي هاي وحشي قتل عام شده بودند

ائورل رسيده بود، كاله ناردون، سرزمين واقع در ميان آندوين و ايزن را به او بخشيد؛ و مردم ائورل 
و نـام  . آوردند و در آن سرزمين ساكن شدندزنان و كودكان و اموال خويش را از شمال به آن جا 

؛ اما سرزمين فـوق را  جديد سرزمين چابك سواران را بر آن نهادند و خود را ائورلينگاس ناميدند
) ميرآخـوران (روهيريم، كه معني آن صـاحبان اسـبان    اناميدند و مردم آن ر در گوندور، روهان مي

ن ائورل بـود و او تپـه اي سـبز را در پـاي     ترتيب نخستين شاه سرزمين چابك سوارا بدين. است



 

 

پـس از آن  . يد كه مرز جنوبي آن سرزمين بود، به عنوان سكونت گـاه انتخـاب كـرد   پكوهستان س
روهيريم ها به عنوان مردماني آزاد تحت فرمانروايي پادشـاهان و قـوانين خـود، امـا در پيونـدي      

 . تنگاتنگ با گوندور، در آن جا زيستند

  
ـ نام  وز فرمانروايان و سلحشوران بسيار و زنان زيبا و متهور در ترانه هاي روهان ثبت گشته كه هن

 اي است كه مردم اش را به ائوتئود راهنمايي گويند فرومگار نام رئيس قبيله مي. يادآور شمال است
سـرزمين  نقل است فرام نام پسر اوست كه اسكاتا، اژدهايِ بزرگ ارد ميترين را كشت، و اين . كرد

بدين ترتيب فرام صاحب ثروتي عظـيم  . آن پس از جور ثعبان هاي دراز روي آرامش به خود ديد
فـرام حتـي   . گشت، اما با دورف ها كه خواستار گنجينه ي اژدها بودنـد روابـط خصـمانه داشـت    

پشيزي از آن گنجينه را به دورف ها تسليم نكرد و در عوض دنـدان هـاي اسـكاتا را كـه بـا آن      
هاي شما را توان رقابت با جـواهراتي از   گنجينه: ندي ساخته بودند نزد ايشان فرستاد و گفتگردنب

گويند كه دورف ها فرام را به سبب اين  برخي مي. آيند ، چرا كه دشوار به دست مياين دست نيست
 .هيچ گاه دوستي عميقي ميان ائوتئود و دورف ها برقرار نبود. اهانت به قتل رساندند

ي اسـبان وحشـي بـود؛ و در آن روزگـار از ايـن اسـبان در آن        رام كننده. م پدر ائورل بودلئود نا
اي سپيد را به دام انداخت و طولي نكشيد كـه ايـن كـره بـه      لئود كره. سرزمين بسيار يافت مي شد

. آمـد  عهده ي رام كردن ايـن اسـب بـر نمـي     هيچ كس از. اسبي تنومند و زيبا و مغرور بدل گشت
لئود به خود جرأت داد و بر پشت اسب نشست، اسـب رميـد و او را بـا خـود بـرد و       هنگامي كه

در آن هنگـام  . سرانجام بر زمين انداخت و سر لئود به سنگ اصابت كرد و بدين ترتيب درگذشت
 .لئود چهل و دو ساله و پسرش جواني شانزده ساله بود

از را به دنبال اسب گشـت و سـرانجام او   زماني دراز . ائورل سوگند خورد كه انتقام پدر را بستاند
امـا  . دور ديد؛ همراهان ائورل انتظار داشتند كه او خود را به تيررس اسب برسـاند و او را بكشـد  



 

 

بدين سو بيـا، اي بـالي   «: وقتي نزديك شدند، ائورل خود را از خانه زيرين باال كشيد و بانگ زد
ند كه اسب نگاهي به ائورل انداخت و پـيش  در كمال تعجب ديد »!جان مردان و نامي جديد بگير

و  داشـتي،  آزاده بودن را دوست مي. نامم فالروف ات مي«: آمد و در برابر او ايستاد، و ائورل گفت
كنم و اكنون بايد تا پايان عمر خون بهايي سنگين براي آزادي ات  من از اين رو تو را سرزنش نمي

 ».بپردازي

دهنه و لگام بـه سـوي خانـه     ؛ و ائورل بيفالروف تسليم شد آنگاه ائورل بر پشت اسب نشست و
اسـب زبـان   . گرفـت  همـين سـبك و سـياق از او سـواري مـي      راند؛ و پس از آن نيز هميشه بـه 

ائـورل  . آدميزادگان را مي دانست، اما اجازه نمي داد كه هيچ آدميزادي جز ائورل بر او سوار شود
مد؛ چه معلوم گشت كه اين اسب همچـون آدميزادگـان   سوار بر فالروف بود كه به دشت كلبرانت آ

فكس به هيچ س نام داشتند كه تا به روزگار شدواين اسبان ميرا. از عمري طوالني برخوردار است
 گوينـد بِمـا   آدم هـا مـي  . كس مگر پادشاهان سرزمين روهان و يا پسران آن ها سواري نمي دادند

  .ي اين اسبان را از غرب دريا بدينجا آورده است كره) نامند همان كه الدار او را اورومه مي(
 

از شاهان سرزمين چابك سواران، از ائورل تا تئودن، بيش از همه از هلم پتك مشت سخن گفتـه  
 زدر همان روزگار مردي بود فرِكا نـام، كـه خـود را ا   . وي مردي عبوس و بسيار نيرومند بود. اند

داشـت و   قول مردمان بيشتر اصل و نسبي دون لندي تبار شاه فري واين مي دانست، هرچند كه به
زمـين   1و در هر دو سوي رود آدورن رِكا ثروت و قدرتي عظيم به هم زدف. دموهاي سر او سياه بو

وي نزديك سر منشاء رود استحكاماتي براي خود ترتيب داد و چندان كه بايد . تهاي فراوان داش
به او بد گمان بود، اما وي را براي رايزني نزد خـود فـرا    هلم. و شايد در برابر شاه فرمانبردار نبود

 . مي خواند؛ و فركا هر گاه مايل بود در اين جلسات حضور مي يافت

                                                 
  .شود اين رود از غرب ارد نيمراس به سوي ايزن جاري مي 1



 

 

فركا يك روز با سواران بسيار به اين جلسات مشاوره آمد، و از هلم خواست كه دست دخترش را 
اي  تر شده كه اين جا بودي بزرگتو از آخرين بار «: اما هلم گفت. در دست پسر او وولف بگذارد

و مردان به اين سخن خنديدند، چه، فركـا   ».ولي اين بزرگ شدن بيشتر مربوط به پيه شكم توست
 .شكمي فربه داشت

دشـاه پيـري كـه عصـاي     پا«: گاه فركا خشمگين شد و شاه را دشنام داد و سرانجام چنين گفتآن
ازدواج ! خويشـتن دار بـاش  «: م در پاسخ گفـت هل» .پذيرد ممكن است از پا بيفتد تقديمي را نمي

حل و  فركا اين موضوع را بعد ميان خودبگذار هلم و . پسر تو امري كوچك و پيش پا افتاده است
  ».اي او رسيدگي به موضوعات روز استشاه و شور ي وظيفه .فصل كنند

: نهـاد و گفـت   زرگش را بر شانه فركـا ، هلم از جا برخاست و دست بوقتي اجالس به پايان رسيد
و  »؛ا دست مردمان در بيـرون بـازتر اسـت   ، امت كه در خانه خود نزاع به پا كندشاه ماذون نيس«

به مردان فركا كه پيش آمدند  خطاب. ادوراس بيرون آورد و به دشت برد فركا پيشاپيش خود را از
ميان خود حـل و  قصد داريم در خلوت موضوعي را . ما را شاهدي نياز نيست! كنار بمانيد«: گفت

شـاه را  و آنان نگريستند و شمار افراد  »!با مردان من مشغول گفت و گو شويدبرويم و . نيمفصل ك
  .بيشتر ديدند و عقب كشيدند

ما تـو  ا. يابي ح براي درآويختن در برابر خود ميسال را تنها و بي لند اكنون هلم اي دون«: شاه گفت
، بالهت تو همراه بـا  فركا. نوبت من است كه سخن بگويمو اينك اي  پيش از اين سخن بسيار گفته

ويش اي را كـه بـه سـ    اگر هلم عصاي كج و كوله! تو از عصا حرف مي زني. تر شده شكمت بزرگ
ا گفـت و بـا مشـت چنـان     رو اين  »!اينچنين. پرت مي كنند خوش نداشته باشد، آن را مي شكند

  .درگذشت و از هوش رفت و اندكي بعدضربتي به فركا زد كه ا
ريز در پيش گرفتنـد  ؛ و آنها راه گان نزديك او را دشمنان شاه خواندآنگاه هلم پسر فركا و خويش

  .را به مرزهاي غربي گسيل كرده بوددرنگ سپاه سواره بزرگي  چرا كه هلم بي



 

 

  
ل كمـك از  روهان با مشكالتي عظيم دست به گريبان بود و امكـان ارسـا  ) 2785(چهار سال بعد 

، زيرا سه ناوگان بزرگ از دزدان دريا به گوندور حمله آورده بودند و گوندور وجود نداشتجانب 
ز جانـب شـرق   ديگـر ا  همين زمان روهان بـار  در. ر سواحل آن سرزمين درگير جنگ بودسرتاس

ن ، و دون لندي ها فرصت را غنيمـت شـمردند و از بـاالي ايـزن و پـايي     مورد تهاجم قرار گرفت
ف رهبري مهاجمان را بـر عهـده   طولي نكشيد كه معلوم شد وول. ان حمله آوردندايزنگارد به روه

و ايزن  نويي منان گوندور كه در مصب رودهاي لف، و با دشنيروي عظيمي در اختيار داشتند. دارد
  .، پيوند اتحاد بسته بودنددر ساحل پياده شده بودند
كـه و اسـارت   و كساني كـه از مهل . ردند و سرزمين شان به تصرف درآمدروهيريم ها شكست خو

هلم با تلفات فراوان از گذرگاه ايزن عقب . جان سالم به در بردند، به دره هاي كوهستاني گريختند
سپاه او . پناه گرفت) كه پس از آن گودي هلم ناميده شد(و در شاخ آواز و فركند پشت آن  نشست

د اقامت گزيد و خـود را  و در مدوسل وولف ادوراس را متصرف شد و. در آنجا به محاصره درآمد
  .لد در برابر دروازه از پاي درآمد، پسرهلم آخرين مدافع مدوسهم آنجا بود كه هالت. شاه خواند

  
ماه در زيـر بـرف    اندكي پس از اين وقايع ، زمستان طوالني از راه رسيد و روهان نزديك به پنج

طـي  ، و از قحشان از سـرما  ا و نيز دشمنانه روهيريم). 2758-9از نوامبر تا مارس (مدفون گشت 
در گودي هلم سپاهيان پـس از يـول   . كه بسيار بيشتر به درازا كشيد، متحمل لطمات فراوان شدند

، به رهبري خالف اندرز شاه؛ و از سر نوميدي بربا گرسنگي دست به گريبان بودند) جشن سال نو(
هلـم  . يرون آمدند، و در ميان برف گم شـدند خون و يورش از گودي ب هاما پسر كهتر او براي شبيه

افتاد بـه   هراسي كه از او بر دل دشمنان مي ؛ و هول واندوه درنده خو و نزار گشته بود از قحطي و
سـپيد  . رگ شاخ آواز بودند، بيشـتر بـود  تنهايي از هول و هراس مردان بسيار كه در كار دفاع از ا



 

 

زد  ل ها سرزمين هاي برفي، به اردوگاه دشمنان ميو همچون ترورفت  پوش، يكه و تنها بيرون مي
گـر چـه او هـيچ    مردم بر اين باور بودنـد كـه ا  . ود شمار زيادي از آنان را مي كشتو با دست خ

  .نمي افتد ، هيچ  سالحي نيز بر او كارگرسالحي با خود ندارد
ين افسانه مدت ها در ا. خورد فتند كه اگر او هيچ خوراكي نيابد، گوشت انسان ميگ ها مي لندي دون
، و بـه زودي معلـوم شـد كـه او هرگـاه قصـد       هلم شاخ بزرگي داشت. ها بود لند بر سر زبان دون
ر آن دو گودي طنـين  دمد و نفي خون زدن به دشمنان را دارد، پيش از عزيمت در اين شاخ مي شبيه

آمدن نها به جاي گردافتد كه آ هراسي چنان عظيم بر دل دشمنان مي؛ و آنگاه هول و افكن مي شود
  .گريزند تن او، به پايين تنگه ميو اسير كردن و يا كش

صبح هنگام، پرتو خورشيد پديدار . مردان صداي نفير شاخ را شنيدند  اما هلم بازنگشت يك شب
، و مـردان پرهيبـت سـپيدي را ديدنـد كـه بـي       ين پرتو پس از روزهاي طوالني بود، و اين اولشد

. ها جرأت نزديك شدن به او را نداشت لندي بود و هيچ يك از دون يستادهحركت و تنها روي سد ا
گفتند كه نفيـر   باز مردان مي. حركت همچون سنگ، با پاهاي استوار آنك هلم آنجا ايستاده بود، بي

و  شاخ گاه و بي گاه در گودي به گوش مي رسيد و شبح هلم در ميان دشمنان روهان مي گشـت 
  .مي كشت آنها را از هول و هراس

  
 هارو سپس فري الو، پسر هيلد، خواهر هلم از دون. ماني گذشت و زمستان از حدت افتاداندك ز

را  ، وولفكي از مردان از جان گذشته؛ و با گروه كوچكه بسياري به آنجا گريخته بودند، پايين آمد
سيل هاي عظيمي پـس از بـرف و   . در مدوسلد غافلگير كرد و كشت، و ادوراس را بازپس گرفت

شرقي نـابود و يـا    مهاجمان. واش به باتالقي گسترده تبديل گشتيخبندان به راه افتاد و دره انت 
و هم غرب كوهسـتان   هاي شرق از جاده، هم عقب رانده شدند؛ و سرانجام كمك از جانب گوندور

ايزنگارد بيرون رانده شـدند؛ و  تي از دون لندي ها ح) 2759(پيش از پايان سال . به روهان رسيد



 

 

  .فري الو پادشاه شد
از آن پـس كـه   . ي نهـم بـه خـاك سـپردند     پيكر هلم را از شاخ آواز به آنجا آوردند و در پشـته 

پـس از  . نمود كه پشته، بـرف پـوش شـده اسـت    ، چنين مي ستسيمبلمينه سپيد به انبوهي آنجا ر
  .سلسله جديدي از پشته ها آغاز شد درگذشت فري الو

؛ اسبان سخت رو به كاهش گذاشته بـود شمار روهيريم ها بر اثر قحطي و از دست رفتن رمه ها و 
، زيرا تا بـه عهـد شـاه    خطر عمده اي آنان را تهديد نكرد و جاي شكر بود كه تا ساليان سال هيچ

  .و توان پيشين هود را باز نيافتندفولك واين قدرت 
تملق تهور روهيريم ها  ظهور كرد و با هدايا و زباني كه الو بود كه سارومان هنگام تاجگذاري فري

اندكي پس از آن سـارومان در  . مقدم اين ميهمان را گرامي داشتندهمگان . گفت، به آنجا آمد را مي
، اجازه اين اقامت را برن، كـارگزار گونـدور صـادر كـرده بـود، چـه      . د رحل اقامت افكندايزنگار

. ود مي پنداشـت و نـه بخشـي از روهـان    استحكامات قلمرو خ گوندور هنوز ايزنگارد را يكي از
برج اورتانـك برجـي بـود كـه هـيچ      . ي اورتانك را به سارومان واگذاشتهمچنين برن كليد دار

  .سيب زدن و ورود به آن را نداشتخصمي ياراي آ
را بـه  ؛ او نخست ايزنگارد فتار فرمانروايان را در پيش گرفتبه اين ترتيب سارومان اندك اندك ر

رن از ترتيـب  الو همچون ب با اين حال فري. گزار و متولي برج در اختيار گرفتنيابت از جانب كار
. تي قدرتمند قرار گرفتـه اسـت، خشـنود بـود    دانست ايزنگارد در دست دوس امور و از اين كه مي

چـه  ر هـ . شايد ابتدا در نيات خود صـادق بـود  سارومان زماني دراز رفتاري دوستانه پيشه كرد و 
بعدها كمتر كسي ترديد داشت كه سارومان براي به دست آوردن سنگي كه هنوزآنجا بود و نيز بـا  

) 2953(پـس از آخـرين شـوراي سـپيد      وي يقيناً. نهادن قدرت اش به آنجا رفته است قصد بنياد
و  سارومان بعدها ايزنگارد را از آن خود سـاخت . اغراضي پليد، اما پنهاني نسبت به روهان داشت

. ور به حصني حصين و مخوف بدل سـاخت د –چشمي با باراد  آنجا را اندك اندك گويي براي هم



 

 

 –وي سپس دوستان و خادمان خود را از ميان تمام كساني كه از گوندور و روهان متنفـر بودنـد   
   .در آنجا گرد آورد –خواه آدميزاد و خواه موجوداتي بسيار پليدتر 

  
  

  شاه سرزمين چابك سواران
  

  سلسله نخست
  

  1سال
وي را از اين رو چنين ناميدند كـه در جـواني جانشـين پـدر      .ائورل جوان -1؛  2485 – 2545

 اما عمر او بـه . د زردموي و گلگون چهره باقي ماندگشت و تا به آخر روزگار خو
نخستين ائورل در نبرد ولد از پاي درآمد و . سبب حمله مجدد شرقي ها كوتاه شد

  .ه او در همان پشته به خاك سپردند، فالروف را نيز همرااو برآوردندپشته را براي 
از  او دشمن را از ولد و وروهان بيرون راند و روهان سال هاي سال .برگو – 2؛  2512 – 2570

ر عظيم مدسلد را به پايان بناي تاال 2569در سال . شر حمله دشمنان در امان ماند
هاي  جاده(د كه پسر او بالدور سوگند ياد كر در جشن بزرگداشت اين واقعه. رساند
ر ماتم اين حادثه سال بعد ، و هيچ گاه باز نگشت  برگو درا در پيش گيرد) مردگان

  .درگذشت
دليل اشتهارش به لقب پير اين بود كه . وي دومين پسر برگو بود .الدور پير – 3؛  2544 – 2645

                                                 
شده در حاشيه صفحه مربوط به سال تولد و مرگ تواريخ ثبت . ارائه شده است) دوران سوم(سال ها براساس تقويم گوندور  ١

  .پادشاهان مي باشد



 

 

در عهد او كار روهيريم ها . سال سلطنت كرد 75زيست و به مدت  تا سنين كهولت
دون لند را كه هنوز در شرق ايزنگارد مي  رونق گرفت و آنان آخرين بقاياي مردم

هـارو   ي دره. زيستند، از سرزمين خود بيرون راندند، يا مطيع و منقاد خود ساختند
از سه پادشاه بعدي روايـت  . ي گشتهاي كوهستاني در عهد او مسكون و ديگر دره

آنان از صلح و رفاه برخـوردار  هاي اندكي به جا مانده است، زيرا روهان در عهد 
  .بود

به پادشاهي رسيد  ؛ وي هنگاميما چهارمين فرزند الدور، اپسر ارشد .فريا – 4؛  2570 – 2659
  .كه پير شده بود

  .فري واين – 5 ؛ 2594 – 2680
  .گلدوين – 6؛  2619 – 2699
. زدند خون مي از ايزن به روهان شبيه ها غالباً لندي در روزگار او دون .دئور – 7؛   2644 -2718

ي بيرون  حصار متروك ايزنگارد را متصرف شدند و روهان از عهده 2710در سال 
  .راندن آنان برنيامد

  .گرام – 8؛  2688 – 2741
نتيجـه تجـاوز    در اواخـردوران سـلطنت او روهـان در    .هلم پتك مشـت  – 9 ؛ 2691 – 2759

پسرانش هال و هامـا  هلم و . تان طوالني دچار لطمات فراوان شدبيگانگان و زمس
  .به سلطنت رسيدهاما  ي الو و خواهرزاده فري. از ميان رفتند

  
  دوم ي سلسله

  
ايزنگـارد آمـد و در آن    در عهـد او سـارومان بـه    .الو و پسرهيلده فري – 10 ؛ 2726 – 2798



 

 

هـا نخسـت از    روهيـريم . ايزنگارد بيرون رانده شـده بودنـد   ها از لندي هنگام دون
  .آمد، بهره مند شدند و در روزگار عسرت و ضعف كه از پيدوستي ا

  
؛ ناميدند، چه، همگان او را دوست داشـتند  مي لئوفامردم اش او را  .بريتا – 11؛  2752 – 2842

و جنگي با اورك ها به وقوع در عهد ا. گر نيازمندان بود و ياري باز وي دست و دل
هـاي سـپيد     كـوه  هايي كه از شمال بيرون رانده شـده بودنـد و در   پيوست، اورك 
اند؛  شد همه اورك ها نابود شده او تصور ميهنگام درگذشت . جستند پناهگاهي مي
  .اما چنين نبود

از همراهانش  والدا با گروهي. ت نه سال سلطنت كردوي تنها به مد .والدا –12؛  2780 – 2851
كشته  آمد و ها گرفتار هارو در كمين اورك دون هاي كوهستانيِ هنگام عبور از جاده

  .شد
ي اوركـي در  ، اما عهد كرده بود تا هنگاموي شكارچي بزرگي بود .فولكا -13 ؛ 2804 – 2864

آخـرين اورك را   وقتي. نپردازدروهان باقي مانده است، به شكار جانوران وحشي 
ورك هالت واقع در بيشه فيـراين  ، راهي شكار خرس بزرگ تپه ايافت و نابود كرد

  .خود بر اثر زخم دندان خرس درگذشت، اما فولكا خرس را كشت. شد
ها نيروي خود را بازيافتـه   وقتي به سلطنت رسيد، روهيريم. فولك واين – 14؛  2830 – 2903

ها  لندي را كه به اشغال دون) وايزن واقع در ميان آدورن(مرزهاي غربي وي . بودند
از جانـب   روهان در روزگار سختي كمك زيـادي . درآمده بود، از نو متصرف شد

از اين رو شاه هنگامي كه شنيد هارادريم ها با سـپاهي  . گوندور دريافت كرده بود
هيانش را به هي بزرگ از سپا، گرواند ا مورد تاخت و تاز قرار دادهعظيم گوندور ر

رهبري سـپاهيان را برعهـده    وي دوست مي داشت كه خود. ياري كارگزار فرستاد



 

 

) 2858متولد به سال (پسران توامانش فولكرد و فاسترد ، و بگيرد، اما منصرف شد
اين دو پسر در كنار هم در نبردي كه در ايتيلين بـه وقـوع   . عازم شدندبه جاي او 

تـورين دوم اهـل گونـدور بـراي فولـك وايـن       . پاي درآمدند از) 2885(پيوست 
  .بهاي گران از زر فرستاد خون

از او چندان بـه  . ر و چهارمين فرزند فولك واين بوداو سومين پس .فنگل – 15 ؛ 2870 – 2953
سپاه و فرزنـدان  نسبت به خوراك و زر حريص بود و با اميران . اند نكرده نيكي ياد

تنگل سومين فرزند و تنها پسر او پس از رسيدن به سن بلوغ . خود سر نزاع داشت
ت تورگـون  روهان را ترك گفـت و زمـاني دراز در گونـدور زيسـت و در خـدم     

  .افتخارات بسيار كسب كرد
بـا مـورون اهـل     2943، امـا در سـال   تا ديرگاه زن نسـتاند  وي. تنگل – 16 ؛ 2905 – 2980

مـورون در گونـدور   . هفده سال از خود او جوان تر بود، وصلت كرد لوسارناخ كه
رگذشت با د. نان تئودن فرزند و تنها پسرش بودبراي او سه فرزند زاد كه از ميان آ

امـا معلـوم   . بازگشت داد خواندند و تنگل با اكراه تن بهفنگل روهيريم ها او را فرا
دربار او زبان گوندور به كار  ر؛ هر چند كه دشد كه پادشاهي نيكو و خردمند است

در روهـان   مورون دو دختر ديگر. دانستند رفت و همگان اين امر را خوش نمي مي
، تئودين اگر چه فرزند دوران كهولت او بود براي شاه به دنيا آورد؛ و آخرين دختر

درش او را از تـه دل  بـرا . زيباتر از ديگران بود) 2963(و دير پا به جهان گذاشت 
چيزي از بازگشت تنگل نگذشـته بـود كـه سـارومان خـود را       .مي داشتدوست 

مرزهاي روهـان و حمايـت از   فرمانرواي ايزنگارد اعالم كرد و با دست اندازي به 
  .دشمنان آن سرزمين، مايه نگراني شد

نامند، چه، او بر اثر  روهان او را تئودن احياء شده مي در فرهنگ .تئودن – 17 ؛ 2948 – 3019



 

 

، و در اي سارومان در سراشيب زوال افتاد، اما به دست گندالف شفا يافته افسون
و انـدكي پـس از آن در    سال آخرعمر خود قيام كرد و سپاهيانش را در شاخ آواز

وي در . د دوران به سوي پيروزي رهنمون شد، در بزرگترين نبرنور له دشت هاي په
در ميـان  ، سـرزميني زاده بـود   زمـاني در . ي موندبروگ از پا درآمـد  برابر دروازه

، اما او را به روهان بازگرداندنـد و در هشـتمين پشـته    شاهان مرده گوندور آرميد
  .اي جديد آغاز گشت آنگاه سلسله. ي دوم در ادوراس به خاك سپردند سلسله

  
  

  سوم ي سلسله
  

سـرزمينِ چابـك   رِ بـزرگ  ، سپهساالبه همسري ائوموند اهل فولد شرقي تئودوين 2989در سال 
در آن . 2995به دنيا آمد، و دخترش ائووين به سـال   2991و ائومر در سال پسر ا. سواران درآمد

ك هـا  اور. ردور تا به سرحد روهان رسيده بـود مو ي روزگار سائورون بار ديگر قيام كرده و سايه
هاي ديگـري از  اورك . شتن يا دزديدن اسبان گشوده بودند، و كدر نواحي شرقي دست به چپاول

 كوه هاي مه آلود به سرزمين روهان سرازير مي شدند و بسياري از آنها يوروك هاي بزرگي بودند
. ، هـر چنـد در آن هنگـام كسـي بـه سـارومان مظنـون نبـود        كه در خدمت سارومان قرار داشتند

ز اورك داشت و ا ي ائوموند در مرزهاي شرقي بود؛ و او اسبان را بسيار دوست مي مسئوليت عمده
، دور از احتياط و با شـماري  از حدت خشم هرگاه خبر چپاول به او مي رسيد غالباً. ها متنفر بود

؛ گروهي كوچـك  از پا درآمد 3002ن شد كه در سال و چني. راند ك از سواران براي مقابله مياند
بـزرگ از  ، و وقتي به آنجا رسـيد سـپاهي   سوي مرزهاي امين مويل تعقيب كرداز اورك ها را به 

  .بر او كمين گشود و غافلگيرش كرد ميان صخره ها



 

 

و شاه فرزندان خواهر . ذشت و اين مرگ موجب اندوه شاه شداندكي بعد تئودوين بيمار شد و درگ
، تئودن تنهـا صـاحب يـك فرزنـد بـود     . پسر و دختر خود خواندرا به دربار خود آورد و آنان را 

هيلد به گـاه دنيـا آوردن    هار سال داشت؛ و شهبانو الفر آن هنگام بيست و چتئودرد پسرش كه د
مر و ائـووين در ادوراس  ائـو . و شاه پس از او ازدواج نكرده بودفرزند دار فاني را وداع گفته بود 

مر شباهتي تـام بـه   ائو. ي تاريك به تاالرهاي تئودن بودندو شاهد راه يافتن سايه ها بزرگ شدند
، از زيبايي و غروري كه آن را از جنوب، با ريك و بلند قامت بودما ائووين باا. اجداد خود داشت

 .ناميدند، به ارث برده بود م ها او را برق پوالد ميمورون اهل لوسارناخ كه روهيري

 
به گاه جـواني ارتشـبد سـرزمين چابـك سـواران شـد        .ائومر ائاديگ 2991 -دچ 63)  3804(

در جنـگ حلقـه،   . محول گشت ر در مرزهاي شرقي به اوو مسئوليت پد) 3017(
دن از ايـن رو تئـو  . هاي ايزن از پاي درآمد تئودرد در نبرد با سارومان در گذرگاه
در . و شـاه خوانـد   نور ائومر را وارث خـود  له پيش از مرگ خود در دشت هاي په

ا در لباس مبدل بـه آن  همان روز ائووين نيز به سبب كارزار در آن نبرد كه خود ر
؛ و پس از آن او را در سـرزمين چابـك   شتهاري عظيم به دست آوردرسانده بود، ا

  1.شناختند ه نام بانو سپردست ميسواران ب
، و چون در جواني به جاي تئودن بر تخت نشست سلطنت او ائومر شاه بزرگي بود
گـر  تر از دوران سـلطنت دي  ه درازا كشيد كه دوران آن طوالنيشصت و پنج سال ب

                                                 
، ضربت گرز شاه جادوپيشه شكسته بود؛ اما در آن كارزار شاه جادوپيشه نيست و نابود گشـت زيرا آن دست او كه سپر داشت به  ١

ي حقيقت  ، جامهبه دست مردان از پاي درنخواهد آمد و بدين ترتيب سخنان پيشگويانه گلورفيندل به شاه آرنور، كه شاه جادوپيشه
، جودان تئودن كه او نيـز نـه يـك مـرد    در ترانه هاي سرزمين روهان آمده است كه ائورين در اين عمل قهرمانانه از ياري آ. پوشيد

نام را مرتبت بخشيد و  ، با اين حال ائومر در روهان هافلينگاز اهالي سرزمين هاي دوردست بود، برخوردار گشت بلكه هافلينگي
  ).ين كسي نبود جز مريادوك شكوهومند، ارباب باك لنداين هولدوا. (هولدواين را به او اعطاء كرد



 

 

مراهيـل اهـل   ، با شاه اله سـار و اي در جنگ حلقه. پير بود پادشاهان به جز آلدور
در آخرين سال دوران سوم بـا  . آمروت دوستي به هم زد؛ و بارها به گوندور رفت

ا روي پس از پسر آنان الف واين زيب. اهيل پيوند زناشويي بستلوتيريل دختر ايمر
  . پدر به حكمراني رسيد

د از صلح و آرامش برخـوردار بودنـد، و شـمار    خواستن د ائومر مردمان روهان چنان كه ميدر عه
اينك . شت و زاد و ولد اسبان فزوني گرفتها و هم دشت ها رو به افزايش گذا مردمان هم در دره
وي شاه تمـام قلمـرو باسـتاني بـود، مگـر      . ندور و نيز آرنور حكمراني مي كردشاه اله سار در گو

. ر ديگر سوگند ائورل را تجديد كردمر را تمديد و ائومر باكيريون به ائو ي ، اله سار هبهروهان؛ چه
يرا اگر چه دوران سائورون سـپري گشـته بـود و شـاه غـرب      ز. به آن جامه عمل پوشاند و غالباً

هرگـاه   و. قاد سازد تا درخت سپيد در صلح و آرامش رشد كنـد بايست دشمنان بسياري را من مي
؛ و صداي تندر سواره نظام روهان نيز او را همراهي مي كرداه ائمر ، ششاه اله سار عازم جنگ بود

، و اسـب سـپيد بـر روي    دست جنوب طنين انداز شـد در آن سوي درياي رون و دشت هاي دور
  .در بادهاي بسيار به اهتزاز درآمد، زار تا به گاه دوران پيري ائومر چمن

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 



 

 

 
III 

  مردم دورين
  
  

از قـول خـود    قصه هاي عجيب زيادي هم از قـول الـدار و هـم   در باب آغاز و منشاء دورف ها 
سيار دور اسـت نيـازي بـه نقـل     ؛ اما از آنجا كه اين قصه ها از زمان ما بدورف ها نقل شده است

درشـان از ميـان آبـاء    امي است كه دورف ها بـه بزرگتـرين پ  دورين ن. مفصل آنها در اينجا نيست
او يكه و تنها در خواب بـود  . ي همه پادشان ريش دراز استاند، و او نيا ادهنژاد خود د ي هفتگانه

بيزار آمد و در غارهـاي بـاالي    تا آن كه در ژرفاي زمان و هنگام بيدار شدن دروف ها به ازانول
، جايي كه بعدها در ترانه ها به معادن موريـا  ر شرق كوه هاي مه آلود مسكن گزيدزارام د –لد خه

  .يافتشهرت 
با اين . مرگ در اقصي نقاط پيچيد ت چنان كه شهرتش با نام دورين بيجا بزيسوي ديرزماني در آن

ي او  ؛ امـا سلسـله  دوم بود – يشين درگذشت و گور او در خزرپري شدن روزگار حال قبل از سپ
مچون جد ، و پنج وارثي كه در خاندان او به دنيا آمدند يكي پس از ديگري ههيچ گاه منقطع نشد

نداشـتند  پ مرگ مي و دورف ها در ميان خود هر يك از آنان را دورين بي. گرفتندخود دورين نام 
؛ زيرا دورف ها قصه ها و اعتقادات عجيبي درباره خود و فرجام خود كه به زندگي بازگشته است

  .در جهان دارند
مـردم  ؛ زيـرا  يار افـزايش يافتـه بـود   دوم بسـ  –، قدرت و ثروت خزر پس از پايان دوران نخست

هـم شكسـتن   گوست واقع در كوهسـتان آبـي كـه در مـاجراي در     له اي باستاني نوگرود و بهشهره
قدرت موريـا در  . دوم افزودند –، با معرفت و صنايع خود به غناي خزد تانگورودريم ويران شدند



 

 

، زيرا اگر چه اره گيون نابود و درهاي موريـا  ي سائورون دوام آورد هاي تاريكي و سلطه طي سال
مردم و تهور آنـان بيشـتر از    ي ، و عدهدوم ژرف تر و مستحكم تر -هاي خزد، تاالربود بسته شده

زماني دراز دسـت  بدين ترتيب ثروت آنجا . تواند از بيرون بر آنان چيره شودآن بود كه سائورون ب
  .نخورده باقي ماند، هر چند مردمانش كاستي گرفت

شـمين فـرد بـا    د و در آن هنگام دورين و شري شاواسط دوران سوم بر همين منوال سپاوضاع تا 
، هـر  گرفـت  ورگوت بار ديگر در جهان فزوني مـي ، خادم مقدرت سائورون. همين نام پادشاه بود

همـه  . به موريا براي دورف هـا مجهـول بـود   چند كه كم و كيف و دليل سايه درون جنگلِ مشرف 
بارازين  هاي عميق در زير با حفاريدورف ها در آن هنگام . د به تكاپو افتاده بودندليموجودات پ

بها بود و سال به سال يافتن آن دشوارتر  گشتند كه فلزي بيش از اندازه گران بار به دنبال ميتريل مي
كه از زمان آمدن سپاه غرب با . 1ودي مخوف را از خواب بيدار كردندو چنين شد كه موج. مي شد

ـ . بالروگ مورگوت: ه كرده بودخفيانه در دل زمين النگريختن از تانگورودريم م ن بـه دسـت   دوري
و نيز به همين سرنوشت گرفتار آمد؛ و آنگـاه  سر ابالروگ كشته شد و سالي پس از آن نائين اول پ

  .ود شدند يا به دوردست ها گريختندري گشت و مردم آن نابشكوه موريا سپ
ل پسر نائين به اره بور رسيد، ن اوبيشتر كساني كه فرار كردند راه شمال را در پيش گرفتند و تراوي

وي . دي را آغاز كرد و شاه زير كـوه شـد  ، و كارهاي جديي سياه بيشه ، نزديك حاشيهبه تنها كوه
امـا تـورين اول پسـر او كوچيـد و     . اره بور جواهر بزرگ يا گوهر آركن، قلب كوه را پيدا كرددر 

ماعت دورين اكنون در آنجـا  ، جايي كه بيشتر جه هاي خاكستري در دوردست شمال شدراهي كو
هايان در زمـين  اما اژد. مورد كند و كاور قرار گرفته بود ها غني بود و كمتر آمدند؛ اين كوه گرد مي

نـد و  ؛ و پس از گذشت سال هـاي بسـيار دوبـاره قـدرت گرفتـه بود     زيستند هاي باير آن سو مي
ي دسـت   تهردند و آثـار سـاخ  نها جنگ با دورف ها را آغاز كجمعيت شان افزايش يافته بود، و آ

                                                 
  .يا از زندان آزاد ساختند؛ ممكن است اين موجود در آن هنگام خود بر اثر خباثت سائورون از خواب بيدار شده باشد ١



 

 

تاالر  ي سرانجام داين اول به همراه پسر دومش فرور در آستانه دروازه. دورف ها را به يغما بردند
  .  ت اژدهايي بزرگ و سرددم كشته شدخود به دس

، پسر سـوم دايـن بـا    گرور. ين كوه هاي خاكستري را رها كردندطولي نكشيد كه بيشتر مردم دور
، وارث داين با بورين عموي خود و پيروانش به تپه هاي آهن كوچ كرد، اما ترور گروهي بزرگ از

ود به تـاالر عظـيم تـراين بـاز     ترور گوهر آركن را با خ. مانده مردمانش به اره بور بازگشتباقي 
هـايي كـه در آن   ، و از دوسـتي تمـام آدم   مردمش رونق گرفت و ثروتمند شدند ، و كار او وآورد

، بلكه سالح و آالت و زيبا آنان نه تنها چيزهاي شگفت آور. مند گشتند ودند، بهرهنزديكي ساكن ب
ان شان در تپـه  ؛ و داد و ستد سنگ معدن به وفور ميان آنان و خويشاوندارزنده مي ساختند حربيِ

  . هاي آهن رواج داشت
، قـوي  زيستند مي) آب سرخ(و كارنن ) رودخانه روان(هاي شمال كه ميان كلدوين  ترتيب آدم بدين

، و ضيافت و ترانـه  دند و دورف ها در وفور مي زيستندشدند و تمام دشمنان را از شرق عقب ران
  .تاالرهاي اره بور برقرار بود خواني در

هايـان رسـيد و سـرانجام اسـماگ     پس شايعه ثروت اره بور در اقصي نقاط پيچيد و به گوش اژد
، پروازكنان براي رويارويي با شاه ترور اخطار شدار وه زرين، بزرگترين اژدهايان روزگار خود، بي

تمام آن قلمرو ويران و متـروك  طولي نكشيد كه . با دم آتشين اش بر كوه فرود آمداز راه رسيد و 
  .شد و آنجا بر بستري از طال آرميد؛ اما اسماگ وارد تاالر عظيم گشت

؛ و آخر از همه خـود  ر پيش گرفتندت و حريق راه فرار دبسياري از خويشان ترور در نتيجه غار
ي  آنان به همـراه خـانواده  . از دري مخفي از تاالرها گريختند ترور و پسرش تراين دوم با استفاده



 

 

گروهي از خويشاوندان و . در دوردست هاي جنوب سرگردان شدندزماني دراز بي خانمان  1خود
  .ار نيز ايشان را همراهي مي كردندپيروان وفاد
بزرگ را كه هنوز در اختيار  ترور كه اكنون پير و فقير و درمانده گشته بود گنجينه ايسال ها بعد 

هاي هفتگانه را به پسرش تراين بخشيد و فقط به همراه يكـي   ي حلقه ، يعني آخرين بازماندهداشت
وي هنگام وداع در باب حلقـه بـه   . كه نار ناميده مي شد از خانه رفتاز مصاحبان سالخورده اش 

 ، اما اين حلقه هنوز ممكن است باعث شـود كـه  رسد ين كه غيرمحتمل به نظر ميبا ا«: ن گفتتراي
  ».قه براي طال ساختن طال الزم دارداما اين حل. بخت و اقبال از نو به تو رو كند

  »ر سرت نيست؟البد فكر بازگشت به اره بور كه د«: تراين گفت
را به تو و فرزندان تـو ميـراث مـي     از اسمــاگانتقام گرفتن . در سن و سال من نه«: ترور گفت

و » .ببينم چه چيزي پيدا مي كـنم  مي روم تا. تمول و تحقير آدم ها خسته شده اماما من از . گذارم
  .نگفت به كجا

ود شايد كهولت و شوربختي و فكر كردن به شكوه و جالل موريا در روزگار اجدادش باعث شده ب
اربابش خصوصيات اهريمنـي پيـدا    ؛ يا شايد حلقه با برخاستنكه كمي عقل اش را از دست بدهد

لنـد جـايي كـه در آن هنگـام آنجـا       از دون. داد را به سوي بالهت و نابودي سوق ميكرد و او  مي
گذشتند  ، به همراه نار راه شمال را در پيش گرفت و آن دور از گذرگاه شاخ سرخمسكن كرده بود

  .و در آزانول سرازير شدند
، اما تـرور  لتماس از او خواست كه محتاط باشدنار به ا. ترور به موريا رسيد، دروازه باز بودوقتي 

نار در . اما هيچ گاه بازنگشت. كه بازگشته است متكبرانه وارد شداعتنايي به او نكرد و مثل وارثي 

                                                 
حسـاب دورف  تورين در آن هنگام با . ، فره رين و ديس)اوكن شيلد(تورين سپر بلوط : تراين دوم نيز همراه آنان بودند فرزندان ١

ميد مي رفت موفق به فرار ، بسيار بيشتر از آنچه نخست اد كه تعداد زيادي از مردم زيركوهبعدها معلوم ش. ها پسربچه اي بيش نبود
  .ه هاي آهن را در پيش گرفتنداه تپ؛ اما اغلب اينان رشده اند

 



 

 

گـوش   بلند و نفير يك شاخ بـه  يك روز صداي بانگي. يكي مخفيانه چند روز انتظار كشيدآن نزد
اينكه مبادا اين جنازه ترور باشـد،  از ترس . ر يك نفر را روي پله ها انداختند، و ديد كه پيكرسيد

. ات بينيم ما مي! جلوتر بيا ريشو«: ا صدايي از داخل دروازه شنيده شد، امآهسته آهسته پيش خزيد
  ».مي خواهيم كه پيغام رسان ما باشي. اما الزم نيست امروز بترسي

، اما سر او را از تـن جـدا   ن جنازه به راستي از آن ترور استو دريافت كه اي. باال رفت آنگاه نار
ك را از يك اور ي ، خندههمان طور كه آنجا زانو زده بود. و وارونه روي زمين گذاشته بودند كرده

اگر گداها جلوي در منتظر نشوند و براي دزدي داخـل سـرك   «: توي تاريكي شنيد، و صدا گفت
كس از مردم شما ريش كثيف اش را داخل اينجا بكنـد،  هر . كنيم همين معامله را با آنها مي بكشند

اننـد كـه چـه    خواهند بد اش مي اما اگر فك و فاميل! برو و پيغام را برسان. آيد همين بال سرش مي
خود مـن هـم   ! خودم آن را نوشته ام. كسي اينجا پادشاه است، اسمش روي صورت او نوشته شده

  !ارباب اينجا منم! اشكشتم 
ور با خط روني دروفي داغ زده اند، و توانسـت  آنگاه نار سر را برگرداند و ديد كه روي پيشاني تر

دل تمام دورف هايي كـه بعـد آمدنـد، نقـش      داغ اسم ازوگ در دل او و در. اسم اَزوگ را بخواند
! گورت را گـم كـن  ! زمينبياندازش «: گفت 1اما صداي ازوگ. نار خم شد تا سر را بردارد. بست

  .چند سكه بي ارزش داخلش بود. ي كوچكي به او خورد چنته ».اين هم دستمزدت گداي ريشو
، ديـد كـه   كه برگشت و پشت سرش را نگـاه كـرد   ؛ اما يك بارويدلند دنار گريان به طرف سيلور
غ هـاي سـياه   د و آن را جلـوي كـال  ان آمده و جنازه را قطعه قطعه كرده اورك ها از دروازه بيرون

  .اندازند مي
شـنيد گريـه كـرد و     ؛ و وقتي تراين حكايت راي كه نار با خود براي تراين آوردچنين بود حكايت
: بعد از جا برخاست و گفـت . هفت روز نشست و هيچ حرفي نزد. و ساكت ماند ريش خود را كند

                                                 
  .آزوگ پدر بولگ بود ١



 

 

نگـي سـخت و   ، جشروع جنگ دورف هـا و اورك هـا بـود    و اين »!تحمل كرد شود اين را نمي«
  .نقب هاي عميق زيرزمين جريان داشتخونين كه بيشتر در 

؛ اما سـه سـال طـول    اجرا به شمال و شرق و غرب فرستادتراين بي درنگ قاصداني را با شرح م
وردند ي سپاهيان خود را گرد آ مردم دورين همه. ها توانستند نيروها را بسيج كنندكشيد تا دورف 

ايـن  ؛ زيـرا  لطنتي ديگر آباء به آنان پيوستنداز جانب خاندان هاي سو نيروهاي عظيم گسيل شده 
وقتي . ها را ماالمال از خشم كرده بود ل، دوارث قديم ترين فرد نژاد دورف هااحترامي در حق  بي

اد تا گالدن يك به يك ، حمله آوردند و تمام استحكامات اورك ها را از گوندابهمه چيز مهيا شد
ايي ادامـه  طرف سفاك بودند و كشتار و اعمال سـبعانه در تـاريكي و روشـن   هر دو . تصرف كردند

ور  شان شعله رقيب و آتش خشمي كه در دل هاي بي ما دورف ها از رهگذر قدرت و سالحا. داشت
ان به دنبال آزوگ زيـر و رو  ، پيروز از ميدان بيرون آمدند و هر النه و كنامي را در زير كوهستبود

  .كردند
، و سـپاه دورف  رد آمدنداورك هايي كه از مقابل آنان گريخته بودند در موريا گ ي دست آخر همه

آزانول بيزار دره اي عظيم بود در ميان بازوان كوهستان و . ها در تعقيب آنها وارد آزانول بيزار شد
. دوم محسوب مي شـد  –ريرباز بخشي از پادشاهي خزد د، و از زارام دل ي خه گرد برگرد درياچه

، فريـادي  نـه كـوه ديدنـد   مجلل و باستاني خـود را بـر روي دام   ي خانه ي دورف ها دراوزه وقتي
اما سپاه عظيم خصم روي شـيب هـاي بـاالي سـر در     . تندر سردادند كه دره را درنورديدهمچون 

راي مواقع اضطرار نگاه داشته مواضع خود مستقر شده بود و خيل انبوه اورك ها كه ازوگ آنها را ب
  .دروازه بيرون زدندبود، از 

خورشيد بود  ، چون آن روز، روزي تيره و تار زمستاني و بيابتدا بخت به دورف ها پشت كرده بود
د و مواضع موتفـع  ، و شمار آنها بر دشمنان شان مي چربيورك ها با صالبت مقاومت مي كردندو ا

و  ، كه يـاد آغاز شد) زبان الفييا ناندوهيريون به (بدين ترتيب نبرد آزانول بيزار  .در دست آنها بود



 

 

 ي طاليه ي نخستين حمله. ه لرزه و دروف ها را به گريه مي اندازدآن هنوز اورك ها را ب ي خاطره
اي از  شكست مواجه شد و تراين به اجبار به سـوي بيشـه  ، با پاه كه تراين آن را رهبري مي كردس

آنجا فره رين پسـر  . ه بود، عقب نشستزارام رست دل ظيم كه در آن نه چندان دور از خهدرختان ع
ـ    ، و فوندين يكي ازاو نـد و تـراين و تـورين زخـم     ا درآمدخويشاوندانش و بسـياري ديگـر از پ

يِ ها و خيز و كشتار فراوان ادامه داشت، تا سرانجام مردم تپهدرجاي ديگر نبرد با افت  1.برداشتند
رهنگام و تـازه نفـس   يگرور كه د ائين پسرِزره پوش ن سلحشورانِ. آهن اوضاع نبرد را تغيير دادند

كه را  موريا عقب نشاندند و همچنان كه با تيشه هر ي ، اورك ها را تا آستانهبودندوارد ميدان شده 
  »!آزوگ! آزوگ«: زدند آوردند، فرياد مي از پا درمي ،گرفت كه بر سر راه شان قرار مي
! اگر داخل هستي، بيرون بيـا ! آزوگ«: ايستاد و با صداي بلند فرياد زد آنگاه نائين جلوي دروازه

، و او اوركـي  در نتيجه آزوگ پا جلو گذاشـت » توي دره خيلي سخت است؟ يا شايد بازي كردن
زيادي از  ي اش عده همراه. وش و با اين حال چاالك و نيرومندبود عظيم الجثه با سر بزرگ آهن پ

، و در همان حال كه تازه وارادان مدند كه جنگجويان محافظ اش بودندآ اورك هاي شبيه او بيرون
هم يك گداي ديگـر  ؟ باز چطور شد: آويختند، آزوگ رو به نائين كرد و گفت درميبا گروه نائين 

اين را گفت و به طرف نائين هجوم بـرد و آن دو بـا    »جلوي در خانه من؟ بايد تو را هم داغ كنم؟
، امـا  اش بود خشم، كمابيش نائين را كور كرده بود، و نيز خستگي نبرد در تناما . صاف دادندمهم 

نائين بالفاصله با آخرين نيرويي كـه در تـن داشـت    . تازه نفس بود و مخوف و نيرنگ بازآزوگ 
كنار جست و لگدي به پاي نائين ، اما اورك چابك هولناك را به طرف آزوگ نشانه رفتضربتي 

روي سنگي كه ايستاده بود تكه تكه شد و نـائين سـكندري خـورد و بـا      ، و بدين ترتيب تيشهزد
، يقـه زره . اي بـه گـردن او نواخـت    آنگاه آزوگ با چرخش شمشير ضـربه . به زمين افتادصورت 

                                                 
اي را با تبر از تنه يك درخت بلوط جدا كـرد و بـراي دفـع ضـربات      ر تورين شكافت و او آن را انداخت، شاخهگويند كه سپ مي١

  .را به او دادند) بلوطسپر (نام و بدين ترتيب بود كه اين . ن با به كار بردن آن به جاي چماق، شاخه را در دست چپ گرفتدشم
 



 

 

  .ردن نائين شكست و او از پا درآمد، اما ضربه چنان سنگين بود كه گي تيغ را تاب آورد ضربه
. دهد؛ اما اين فرياد در گلو خفه شد آورد تا فرياد پيروزي سر آنگاه آزوگ خنديد و سرش را باال

و دورف ها به ايـن سـو و آن سـو     اند اورك ها توي دره هزيمت شدهسپاه  ي ديد كه همه زيرا مي
دورف ها جان سالم بـه در بـرده انـد، زوزه    ، و آنها كه از دست زنند روند و دست به كشتار مي مي

برگشـت و بـه    .م سربازان محافظ او كشته شده انـد تما و تقريباً. گريزند كشان به طرف جنوب مي
  .طرف دروازه فرار كرد

درست در مقابل . داين پاآهنين پسر نائين بود. تبر سرخ از پي او روي پله ها جستيك دورف با 
ايـن را معجـزه اي   . درآورد و سرش را از تن جدا كـرد  دروازه به آزوگ رسيد و او را آنجا از پا

امـا زنـدگي   . ه حساب دورف ها جواني نورسـته بـود  داين ب تلقي كردند، زيرا در آن هنگام عظيم
تا آن كه سرانجام در دوران پيري، اما ايستاده  ،دهاي زيادي پيش روي او قرار داشتطوالني و نبر

دل و جرأت و خشـمگين   گويند او كه چنين پر با اين حال مي. و استوار، در جنگ حلقه كشته شد
  .نمود، كبود مي ه اش چون كسي كه سخت ترسيده باشد، چهروقتي از دروازه پايين آمد بود،

بودنـد در آزانـول بيـزار گـرد     ، كساني كه زنده مانده وقتي دورف ها در نبرد پيروز شدندسرانجام 
خرد را در دهان او فرو بردند و آنگاه سر را بـر سـر    پول ي سر ازوگ را برداشتند و چنته. آمدند
اد بود كـه  ؛ زيرا شمار مردگان چنان زيب از جشن و سرود خواني خبري نبوداما آن ش. زدند نيزه

، يا اميد به زنده ط نيمي از افراد هنوز سرپا بودندمي گويند فق. ماتم دورف ها از حد درگذشته بود
  .ماندن داشتند

شده بـود و اميـدي بـه    يكي از چشمان او كور . ين حال صبح فردا تراين در مقابل آنان ايستادبا ا
مـا در  ! چقدر عالي«: اما گفت. ته بود، مي لنگيدرفت و پايش بر اثر زخمي كه برداش بهبود آن نمي

  »!دوم مال ماست –خزد . نبرد پيروز شديم
با آن چشـمي   ، اما حتيوارث دورين، ممكن است اين طور باشد«: اما دورف ها در جواب گفتند



 

 

روع كرديم، و حاال ما اين جنگ را براي گرفتن انتقام ش. وضوح ببيني كه برايت باقي مانده، بايد به
تر  ، دست هاي ما كوچكاگر اين پيروزي است. اما اين پيروزي شيرين نيست. انتقام مان را گرفتيم

  ».ز آن است كه موفق به حفظ آن شويما
اگـر در  . پدران ما نبودي  دوم خانه –خزد «: ، گفتندي مردم دورين نبودند و نيز كساني كه از زمره

ودتر بـه  ؟ اما حال كه بايد هر چه زاين خانه چه ارزشي براي ما دارد ،ج نيستاينجا اميد يافتن گن
  ».تر خواهيم بود سرزمين هاي خود بازگرديم، راضي

  »خويشاوندانم مرا ترك نخواهند كرد؟اما البد «: نگاه تراين رو به داين كرد و گفتآ
دوم  –اما وارد خزد . خون داده ايم و خواهيم ماندتو پدر مردم مايي و ما براي تو . نه«: داين گفت

ي آن طرف دروازه  من فقط نيم نگاهي به سايه. دوم نخواهي شد –تو هم وارد خزد . نخواهيم شد
دنيا بايد تغيير كنـد و  . بالي جان دورين: ي سايه هنوز چيزي در انتظار توستدر آن سو. انداختم
  ».تواند دوباره پا به موريا بگذاردي غير از قدرت ما پديدار شود تا دورين بقدرت

اما نخست به هـزار  . زانول بيزار دوباره پراكنده شدندپس چنين شد كه دورف ها پس از ماجراي آ
سـالح و   اي از تا اورك ها نتوانند آنجـا اندوختـه  مردگان را برداشتند  ي ، جهازات همهجان كندن

گشت، زير بار سـنگين   ر دورفي كه از ميدان نبرد باز ميگويند ه مي. به چنگ آورندادوات جنگي 
براي اين كـار  . و اجساد خويشاوندان را سوزاندند آنگاه توده هاي هيزم گرد آوردند. خم شده بود

ايـن آتـش از   ، و دود و دره از آن پس هميشه عريـان مانـد  ، رختان بسياري را در دره انداختندد
  1.ديده مي شد لورين نيز

                                                 
  ؛ اما ساختن مقبـره هـايي از آن دسـت كـه    ش و بر خالف رسم و رسوماتشان بودچنين رفتاري با مردگان براي دروف ها دلخرا ١

پس بـه   سال هاي سال زمان مي برد ) ط روي سنگ قرار مي دهند و نه خاكزيرا دورف ها مردگان خود را فق(ند مي ساز معموالً
امـا يـاد و   . ، به آتش روي آوردنـد شوندندگان و اورك هاي الشه خوار يشان شان را رها كنند كه طعمه ددان و پرجاي آن كه خو

، و تا به اين روزگار وقتي دورفي نسب خـود را بـا   درآمدند هنوز بسيار گرامي استكساني كه در نبرد آزانول بيزار از پا  ي خاطره
  .همين او را كفايت مي كند» .او يك دورف سوخته بود«: يديكي از آنان مي رساند و مي گو افتخار به

 



 

 

 ، متحدان به سرزمين هاي خود بازگشـتند ، و دايـن پـا   هاي مهيب به خاكستر بدل شد ي آتشوقت
م ايسـتاد و بـه   عظـي  ي آنگاه تراين كنار نيـزه . هاي آهن بازگرداند خود را به تپهپدر  ، مردمِآهنين

ين كمترما . پرداخته اندي اين سر بهاي گزافي رخي گمان مي كنند كه براب«: تورين سپربلوط گفت
خواهي  روي؟ يا مي با من بر سر سندان مي. مان بوده است ايم، پادشاهي چيزي كه براي آن پرداخته

  »؟خود را از در متكبران گدايي كني نان
انـد  ، تـا روزي بتو قل پتك بازو را قوي نگاه مي داردالا. روم بر سر سندان مي«: تورين پاسخ داد

  ».كار گيردافزاري برنده تر به 
بـه  ) و از جملـه بـالين و گلـوين   (از پيروان شان باقي مانده بـود   پس تراين و تورين با كساني كه

چيدند و در اريادور سرگردان شدند، تا آن كـه سـرانجام   ، و اندكي بعد از آنجا كولند بازگشتند دون
يشتر چيزهايي كـه  ر آن روزگار بد. سوي لون مسكن كردند ، در شرق اردلوين در آندور از وطن

شمارشـان انـدك    ، اما پس از مدتي كار و بارشان به نحوي رونق گرفت وساختند از آهن بود مي
، و براي طال ساختن طال الزم داشـت  ، حلقهاما همان طور كه ترور گفته بود 1.اندك افزايش يافت

  .اي ديگري در اختيار نداشتند، يا كم داشتندبه آنها هيچ طال يا فلزات گران
سالنه دوريـن، ايـن    به اعتقاد دورف هاي. ري را بايد در اينجا يادآور شويماز اين حلقه چيز ديگ

گوينـد كـه خـود فلزكـاران الـف و نـه        لقه هاي هفتگانه بود كه ساخته شد؛ و مـي ، اولين ححلقه
سـائورون بـر آن    ، اما ترديدي نيست كه نيروي اهريمنـي دوم دادند –سائورون آن را به شاه خزد 

. ي او بهره مند شده بودنـد ، زيرا الف ها در كار ساختن حلقه هاي هفتگانه از يارسايه انداخته بود
گفتنـد و بـه نـدرت حلقـه را      آن سخني  نمي گذاشتند و از ارندگان حلقه آن را به نمايش نمياما د

، و به اين ترتيب ديگـران  دندكر قرار گيرند به نفر بعدي تسليم ميمرگ  ي پيش از آن كه در آستانه

                                                 
. در ارد لوين به دنيا آمـده بودنـد   وي مادر فيلي و كيلي بود كه. ديس دختر تراين با آنهـا بود. ي زنان شان بسيار اندك بود عده ١

  .تورين زن نداشت
 



 

 

بردند كه حلقه در  مان ميبرخي گ. ستبه يقين نمي دانستند كه اين حلقه به چه كسي ارزاني شده ا
اين مقابر كشف و غارت نشـده   ، به شرط آن كهمقابر پنهاني پادشاهان مانده است، در دوم –خزد 
ين بـود كـه تـرور هنگـام بازگشـت      عقيده بر ا) به غلط(اما در ميان خويشان وارث دورين ؛ باشد

چه بر سر حلقـه آمـده بـود     دوم حلقه را در انگشت داشته است، اين كه بعد –شتاب زده به خزد 
  .يافتنددر هر حال حلقه را نزد آزوگ ن. دانست كسي نمي

دورف ها اكنون اعتقاد دارند كه ممكن است ماجرا از اين قرار بوده باشد كه سائورون با صـناعت  
آزاد را در اختيار دارد و شوربختي  ي ، يعني آخرين حلقهيافته است كه چه كسي اين حلقهدر خود

زيرا دورف ها اثبات كرده بودنـد  . ي خباثت او بوده است در نتيجه نامتعارف وارثان دورين عمدتاً
طمع  گذاشت تشديد ثيري كه اين حلقه بر روي آنها ميتنها تا. با اين تدبيرها رام ناشدني هستندكه 

، تمام چيزهـاي نيـك در نظرشـان    فقدان اين ها ، چندان كه در صورتبها بود به طال و اشياء گران
، و تمايل به انتقام جويي از تمام كساني مي شد كـه آنـان   ده مي نمود و دل شان مملو از خشمبيهو
كـه بـه شـكلي    اما از همان ابتدا جنم شان به گونه اي بـود  . از اين چيزها محروم ساخته بودند را

ن بود كشته شـوند يـا در هـم    راسخ در برابر هرگونه سيطره اي مقاومت مي كردند و اگر چه ممك
؛ و درسـت بـه   كردنـد  ي ديگري باشند تنزل نمي ، هيچ گاه به حد سايه هايي كه مطيع ارادهبشكنند

بب آن ، و طول عمرشان بـه سـ  گرفت تاثير هيچ حلقه اي قرار نميهمين دليل زندگاني شان تحت 
مالكان حلقـه را بـه دل گرفتـه بـود و مـي       ي از اين رو سائورون كينه. بلندتر يا كوتاه تر نمي شد

  .ت اين مالكيت را از آنان سلب كندخواس
از چند سـال بـي قـرار و    به همين دليل شايد تا اندازه اي در نتيجه پليدي حلقه بود كه تراين پس 

 سرانجام وقتي كه ديگـر در برابـر  . مشغول كرده بودضميرش را به خود  شهوت طال. ناخشنود شد
اين شهوت تاب مقاومت نداشت، فكر و ذكرش متوجه اره بور گشت، و تصميم گرفت كه به آنجـا  

چنـد،    همـراه بـالين و دوالـين و تنـي     ؛ امـا ه در دل داشت سخني با تورين نگفتاز آنچ. بازگردد



 

 

   .اش را وداع گفت و به راه افتاد مردم
گويا پـس از آن كـه پـا بـه     . پس از آن بر سر تراين آمد اطالعات اندكي در دست است  از آنچه

گرگ ها تعقيب اش كردند و اورك ها بر سـر  . ر دام قاصدان سائورون گرفتار آمدبيابان گذاشت د
ه شمال هـر  ، و او براي رفتن بن پليد بر سر راهش سايه انداختندراهش به كمين نشستند و پرندگا

، بـه همـراه يـارانش در    شـبي تاريـك  . رداند، بخت بيشتر از او روي برگالي خود افزودچه بر تق
زير رخبام سرزمين هاي آن سوي آندوين سرگردان بودند و باراني شوم وادارشان كرده بود كه در 

جايي كه اتراق كرده انـد رفتـه اسـت، و بـه     ياران اش صبح ديدند كه او از . سياه بيشه پناه بگيرند
، تا آن كه سرانجام اميدشان به ياس گرائيد گشتندچندين و چند روز دنبالش . ايش زدندعبث صد

ا زنده به اسـارت  مدت ها بعد معلوم شد كه تراين ر. راه افتادند و نزد تورين برگشتندو از آنجا به 
نـد و  در دول گولدور حلقه را با شكنجه از تراين گرفت. اند هاي دول گولدور برده گرفته و به دخمه

  .داو دست آخر همانجا جان سپر
گـم  وي هنگام . ب تورين سپر بلوط وارث دورين گشت، اما وارثي دست از اميد شستهبدين ترتي

از مانـدن در   ، دورفي بزرگ با قيافه و ظاهري متكبر؛ امـا ظـاهراً  شدن تراين نود و پنج ساله بود
ان خود داد و ستد پرداخت و در حد تووي آنجا زماني دراز كوشيد و به . نمود اريادور خشنود مي

دورين كه خبر اقامت  ي ؛ و جمعيت مردمانش با پيوستن مردم آوارهثروت و مكنتي به دست آورد
ي  تاالرهاي زيبا و اندوخته اكنون صاحب. و نزد او آمده بودند فزوني گرفت او را در غرب شنيده

گذشت در ترانه  توأم با سختي و تنگنا نمياموال در كوهستان بودند، و اگر چه روزگارشان چندان 
  .ها كوه در آن دورها سخن مي گفتندها مدام از بازگشت به تن
خاكستر گرم در دل تورين با فكر كردن به ستمي كه بر خاندان او رفته بـود  . سال ها به دراز كشيد
ـ    . ن از اژدها اندك اندك شعله ور شدو ميراث انتقام گرفت زرگ او در همچنان كـه صـداي پتـك ب

؛ اما لشـكرها  كرها و هم پيمان ها مي انديشيدندكوره اش طنين انداز مي شد به ادوات جنگ و لش



 

 

؛ و خشمي بزرگ آنگـاه  تبرهاي مردم اش كاستي گرفته بود نابود شده و پيمان ها گسسته و شمار
او شـعله   بي آن كه روزنه اميدي داشـته باشـد، در دل  كه آهن تفتيده را بر روي سندان مي كوفت 

  .كشيد مي
، و خاندان دورين را يكسره تغيير داد، سرنوشت قاتي اتفاقي ميان گندالف و توريناما سرانجام مال

، سـر  تورين هنگام بازگشت از سفر شرق 1روزي. تثنايي را براي او رقم زد فرجامي ديرگونه و اس
ز شـاير را  قصد ديـدار ا . بود دست بر قضا گندالف نيز آنجا .شب را در ميهمانخانه بري گذراند راه

حـي آنجـا   خواست چنـد صـبا   خسته بود و مي. شد كه به شاير نرفته بود داشت و بيست سالي مي
  .بياسايد

او را سخت به خود مشـغول كـرده بـود؛    ، اوضاع خطرناك شمال فكر در ميان دغدغه هاي فراوان
محض آن ند و قصد دارد به پرورا يدانست كه سائورون فكر جنگ را در سر م چون او از پيش مي

اما براي مقاومت در برابر هر گونه اقدام شرق . كه قدرت كافي به دست آورد، به ريوندل حمله كند
اي ، اكنون فقط دورف هـ نگمار و گذرگاه هاي شمال كوهستانبراي تصرف مجدد سرزمين هاي آ

. آهـن برهـوت اژدهـا قـرار گرفتـه بـود       و در آن سوي تپه هاي. تپه هاي آهن باقي مانده بودند
آن نتيجـه اي هولنـاك بـه     سائورون مي توانست از اژدها در جهت مقاصد خود استفاده كنـد و از 

  سماگ را داد؟شد ترتيب كار آ پس چگونه مي. دست آورد
اربـاب  «: كه تورين در برابـرش ايسـتاد و گفـت   گندالف نشسته و در بحر اين افكار فرو رفته بود 

حبت بـا  شناختم ولي حاال بايد خوشحال باشم كه افتخار صـ  ، من شما را فقط از چهره ميگندالف
كه به من وحي شده باشد كه  ، انگاراين اواخر مدام به فكر شما بودم چون. ام شده جنابعالي نصيب

  ».اين كار را زود مي كردم. تان بگردم راستش اگر مي دانستم كجا دنبال. تان بگردم دنبال
چون من هم در . بلوط، تورين سپرخيلي عجيب است«: گفت. مات و متحير به او نگاه كرد دالفگن
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سري هم به تاالرهاي ، قصد داشتم كه اي بسا از آنجا روم فكر تو بودم؛ و اگر چه دارم به شاير مي
  ».شما بزنم

منزلي فقيرانـه در  فقط  .توانم بگويم ايد كه اين نام را به آنجا بدهيد؛ چه مي اگر مايل«: تورين گفت
كس ديگري ند شما دانا هستيد و بيشتر از هرگوي مي. تان روي چشم قدم ،اما اگر بياييد. تبعيد است

شـوم كـه از    از اوضاح و احوال دنيا خبر داريد؛ و من خيلي فكرها در سر دارم و خوشـحال مـي  
  ».ي شما بهره مند شوم مشاوره

. دهـد  ا آزار ميالاقل نگراني واحدي هر دومان ر ؛ چون تصور مي كنمخواهم آمد«: گندالف گفت
ي ترور هم او را  كنم كه نوه و ذكرم را به خود مشغول كرده است، و تصور نمياژدهاي اره بور فكر 
عجيبي كـه   ي از نقشه: القات در جايي ديگر سخن گفته ايماين م ي از نتيجه ».فراموش كرده باشد

راهانش از شاير به قصد ، و اين كه چگونه تورين و همبود براي كمك به تورين طرح كرده گندالف
در اينجـا  . ي عظيم و پيش بيني نشده منتهي شـد كوه عازم شدند و اين كه سفر به نتايج يافتن تنها

  .به مردم تورين ارتباط دارد فقط نكاتي را يادآور مي شويم كه مستقيماً
زيـرا اورك هـا   . در ديل به وقوع پيوسـت  به دست بارد اهل ازگاروت كشته شد، اما نبردياژدها 

آزوگ كه داين  لگ پسر همانسرازير شدند؛و بوبور  ها را شنيدند، به اره تي خبر بازگشت دورفوق
تـورين سـپربلوط    ،در همان نخستين نبرد ديل. در جواني كشته بود، رهبري آنها را برعهده داشت

گـوهر آركـن را   گذشت و او را در مقبره اي در زير كوه قرار دادند و زخمي مهلك برداشت؛ و در
ي  اما داين پاآهنين عموزاده. زادگان او نيز از پا درآمدندفيلي و كيلي خواهر. روي سينه اش نهادند

بـا نـام شـاه    ، شـد  اش آمده بود و نيز وارث برحق او شمرده مي هاي آهن به ياري تورين كه از تپه
. وه چنان كه منظور نظر گندالف بود، از نو احيـاء شـد  ، و پادشاهي زير كت نشستداين دوم بر تخ

رفت و آنـان  ، و كار دورف ها در روزگار او رونق گو خردمند از آب درآمد ي بزرگاهداين پادش
  . از نو صاحب قدرت شدند



 

 

له به ف ميل سارومان براي حمگندالف حرف خود را برخال) 2941(در اواخر تابستان همان سال 
قب نشـيني كـرد و راه مـوردور را در    دور در شوراي سپيد به كرسي نشاند، و سائورون عگول دول

بدين ترتيب وقتي جنگ . ي دشمنان در امان باشد پيش گرفت تا به گمان خود در آنجا از شر همه
در ؛ ولي با وجود اين  اگر شـاه دايـن و شـاه برانـد     ي اصلي متوجه جنوب گشت آغاز شد حمله

، دست راست بسيار بلند او مصيبت هاي فراوان در شمال به وجـود  قابل سائورون نايستاده بودندم
يت اقامـت كـرده   ر كه براي مدتي كوتاه در ميناس تي گندالف به فرودو و گيملي هنگامي. آورد مي

زمان زيادي از رسيدن خبر حوادثي كه در دوردست ها به وقوع پيوسته بـود  . بودند همين را گفت
  .به گوندور نمي گذشت

ـ  كت دورين بسيار موجب اندوه من شد، و حال ميهال«: گندالف گفت ه وقتـي مـا اينجـا    شنويم ك
اي بزرگ تلقـي   اين حادثه را ضايعه. هم در نبرد ديل از پا درآمده است، داين مشغول جنگ بوديم

ا بـا همـان   تبـر خـود ر   رغم سن و سال زيادش توانسـت  كردم اگر جاي تعجب داشت كه علي مي
ي اره بور ايسـتاد، تـا    گويند به كار برد و به باالي سر جنازه شاه براند مقابل دروازه صالبت كه مي

   ».آن كه تاريكي او را دربود
هنگامي كه به نبرد بزرگ . اي ديگر رقم بخورد و بسيار بدتر توانست به گونه با اين حال وقايع مي«
در نظر داشته باشـيد  . موش مي كند و تهور مردم دورين رارا فرا، نبردهاي ديل انديشيد نور مي له په

در ايـن  . ژدها و شمشيرهاي سفاك در اريابور، و شب در ريوندلآتش ا: مي افتدكه چه اتفاق ها ن
داشتيم كه پـس از پيـروزي در   آنگاه بايد انتظار مي . ز شهبانو در گوندور خبري نمي بودصورت ا

چرا كه مـن يـك    –اما از همه اين ها اجتناب شده است . به ويرانه ها و خاكستر بازگرديم ،اينجا
رزمين ميانـه  مالقاتي كـه مـا آن را در سـ   . ي بهار در بري ديدم شب تورين سپربلوط را در آستانه

  ».تصادفي مي خوانيم
از زبـان  . شـده  ت كه نامش در اين تواريخ ثبـت او تنها زن دورف اس. دايس دختر تراين دوم بود



 

 

. م كل جمعيـت كمتر از يك سو ، احتماالًت كه شمار زنان دورف ها اندك استگيملي نقل شده اس
اگـر مجبـور بـه    . ر هنگامي كه ضرورتي بزرگ پيش آيد، مگآيند زنان به ندرت از خانه بيرون مي

يگـر  ست كه چشـم و گـوش د  آنها چندان شبيه مردان دورف ا ي دا و ظاهر و جامهسفر شوند، ص
بالهت آميز در ميان  ي همين امر به اين عقيده. د تمايزي ميان زن و مرد قائل شودتوان مردمان نمي
  .آيند و دورف ها از سنگ به عمل مي، ن زده است كه دورف زن وجود نداردآدم ها دام

بد و هنگامي يا شان به كندي افزايش مي كه جمعيت هاست سبب شمار اندك زنان در ميان دورفبه 
زيرا دورف ها در طول عمر تنهـا  . گيرد شان در خطر انقراض قرار مي ، نسلكه مسكني امن ندارند

شـمار مـردان   . ربوط به روابط زناشويي متعصـب انـد  يك بار زناشويي مي كنند و در تمام امور م
برخـي  : كنند زنان شوهر نمي   زيرا همه. كنند در عمل كمتر از يك سوم است دورفي كه ازدواج مي

ن شود و از اي بندند كه ازدواج با او ميسر نمي ؛ و برخي دل به كسي ميتمايل به شوهر كردن ندارند
كار و صـنعت   ي بسياري از آنان نيز چنان شيفته: اما مردان. كنند رو با كس ديگري نيز ازدواج نمي

  .هستند كه ميلي به ازدواج ندارند خويش
؛ يان بود كه همراه حلقه رهسپار شده راهاو يكي از نُ، چون گيملي پسر گلوين بسيار مشهور است
تي عميقي كه ميان گيملـي  به سبب دوس. شاه اله سار باقي ماند و در سرتاسر طول جنگ در معيت

گذاشت، او را يـاور   يز حرمتي كه به بانو گاالدريل مي، پسر شاه تراندويل پديد آمد و نو لگوالس
 .الف لقب دادند
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مرگ دورين بي
)دوران نخست(

دورين ششم* 
† 1980-

1731

نائين اول* 
† 1981-

1832

تراين اول* 
2190-1934

تورين اول* 
2289-2035

گلوين* 
2385-2136

اوين* 
2488-2238

نائين دوم* 
2585-2338

داين اول* 
† 2589-

2440

فرور
† 2589-

2552

ترور* 
† 2790-

2542

تراين* 
2850-2644

تورين دوم* 
سپربلوط

† 2941-
2746

رين فره
† 2799-

2751
دايس
2760

فيلي
† 2941-

2859
كيلي

† 2941-
2864

گرور
2805-2563

نائين
† 2799-

2665
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بور كه مطابق  هاي ارهي دورفسلسله
اظهارات گيملي پسر گلوين براي 

  .سار ترسيم شده است شاه اله

. 

.  

.  
 )دورين هفتم و آخر(

  .1999بور،  بناي اره
  .2589كشته شدن داين اول به دست اژدها، 

  .2590بور،  بازگشت به اره
  .2790بور،  غارت شدن اره
 2790-3ها،  بسيج دورف

  .2793- 9ها،  ها و اورك جنگ دورف
  .2799نبرد ناندوهيريون، 

  .2841سرگردان شدن تراين، 
  .2850ي او،  مرگ تراين و از دست رفتن حلقه
  .2941نبرد پنج سپاه و مرگ تورين دوم، 

 .2989عزيمت بالين به موريا، 
از ديگر . كساني كه پادشاه مردم دورين بودند، خواه در تبعيد و خواه غير از آن با اين عالمت مشخص شده استنام * 

بور، اوري، توري، و دوري از خاندان دورين بودند، و نسل خويشاوندان دور  همراهان تورينِ سپر بلوط در سفر به اره
 .شدند رسيد، اما جزو خاندان دورين محسوب نمي  يا ميهاي مور تورين، يعني بيفور، بوفور، و بومبور به دورف



 

 

، و ه بور را همراه خـود بـه جنـوب آورد   گيملي پس از سقوط سائورون گروهي از دورف هاي ار
گوندور و روهان به انجـام  او و مردم اش كارهاي بزرگي در . ي غارهاي درخشان گشتفرمانروا
اي شود كه  دروازهگزين اي از ميتريل و پوالد ساختند تا جاي ريت دروازه براي ميناس تي. رساندند

جنـوب  هاي بيشه را با خود بـه   لگوالس دوست او، الف. ست شاه جادوپيشه ويران گشته بودبه د
ي سـرزمين   ميان همـه زمين در نجا بار ديگر زيباترين سر، و آآنان در ايتيلين ساكن شدند آورد و

  .هاي غربي شد 

ي كرد و راه دريا وي قلبي خود پيرو، سرانجام لگوالس از آرزاما پس از جان سپردن شاه اله سار
 .را در پيش گرفت

  
 .آخرين يادداشت هاي كتاب سرخ است آيد يكي از آنچه در پي مي

  
عميقـي كـه مـابين آن دو    ، گيملي پسرگلوين را به سبب دوستي گويند لگوالس شنيده ايم كه مي«

اگر اين . اكنون، همراه خود بردها تا به  ها و دورف ها ميان الف ترين دوستي برقرار بود، يعني عميق
ي مايل به با اين كه يك دورف به خاطر دوست: اي عجيب است سخن راست باشد، به راستي واقعه

ي اين عزيمـت    ، و يا فرمانروايان غرب اجازهترك سرزمين ميانه شود، يا اين كه الدار او را بپذيرد
ميانه را ترك گفـت كـه آرزوي ديـدار    اما نقل است كه گيملي بدين سبب سرزمين . را صادر كنند

امتياز را ، اين مدآ مي ؛ و شايد گاالدريل كه از بزرگان الدار به شماري زيبايي گاالدريل بود دوباره
 ».توان گفت سخني بيش از اين نمي. براي او كسب كرده باشد

  
  
  



 

 

  

  ضميمه ب
  حكايت ساليان

  )هاي غرب شماري وقايع سرزمين گاه(
  
  
  

با نبرد بزرگ به پايان رسيد، كه در آن سپاه والينور تانگورودريم را فروشكسـت و   دوران نخست
آنگاه غالب نولدور به غرب دور بازگشتند و در ارسـيا، در محـدوده ديـد    . مورگوت را برانداخت

  .والينور ساكن شدند، و بسياري از سيندار به آن سوي دريا رفتند
يگانـه از او   ي ت براي بـار نخسـت، و گـرفتن حلقـه    با سقوط سائورون خادم مورگو دوران دوم
  .خاتمه يافت
پيش از عزيمت ارباب الروند آغاز  رسماً دوران چهارملقه پايان گرفت؛ اما با جنگ ح دوران سوم

سـرزمين ميانـه فـرا    » مردم نـاطق «زمان تسلط آدميان و زوال ديگر  نشد، و پس از اين عزيمت،
  .رسيد

تر آن است كـه ايـن    ناميدند؛ اما دقيق مي روزگار پيشينقبلي را غالبا هاي  در دوران چهارم، دوره
تواريخ آن روزگار در اينجا ثبت نشده . شد نام فقط به روزگار پيش از سقوط مورگوت اطالق مي

  .است
  

  



 

 

  دوران دوم
  

 از. نـور بـود   هاي شكوه نومه هاي تيره و تار آدميان سرزمين ميانه، اما سال اين دوران، دوران سال
هاي مربوط بـه رخـدادها، غيرقطعـي و     ها معدود مختصر است، تاريخ وقايع سرزمين ميانه گزارش

  .مشكوك است
ز اينـان  ابسياري . هاي برين هنوز در سرزمين ميانه باقي بودند در آغاز اين دوران بسياري از الف
بسـياري از سـيندار بـه    دور  -اشتند؛ اما پيش از بنا شدن باراددر ليندون، غرب اردلوين سكني د

اش بيشتر  هاي دوردست بنا نهادند كه مردم طرف شرق كوچيدند و برخي، قلمروهايي را در جنگل
ن تراندويل پادشاه شمال سبزبيشه بزرگ يكي از اينـا . بودند) سيلوان(زار  هاي بيشه متشكل از الف

. ر تبعيـد سـكونت داشـت   گاالد، آخرين وارث شاهان نولدور د -در ليندون، شمال لون، گيل. بود
در لينـدون، جنـوب لـون،    . شـناختند  هاي غرب به رسميت مـي  همه او را به عنوان شاه برين الف

گاالدريل، . ترين زنان الف بود كلبورن خويشاوند تينگول مسكن گزيده بود؛ زن او گاالدريل بزرگ
خود را در راه نجات  ه جانخواهر فينورد فالگوند بود، ياور آدميان و زماني پادشاه نارگوتروند، ك

  .برن پسر باراهير از دست داد
آلود و نزديك دروازه غربي موريـا   هاي مه بعدها گروهي از نولدور به اره گيون واقع در غرب كوه

نولـدور  . دليل اين اقدام آنان اين بود كه شنيده بودند ميتريل در موريا يافت شـده اسـت  . كوچيدند
تر از سنيدار بودند؛ اما آن دوستي كه ميان مردم دوريـن   ها صميمي گراني ماهر، و با دورف نعتص

تر از هر دوستي بود كه تا به آن هنگام ميـان دو   و فلزكاران  الف اره گيون به وجود آمد، صميمانه
بـود؛ وي از  گران الـف   ترين صنعت گيون و بزرگ كلبريمبور فرمانرواي اره. نژاد به وجود آمده بود

  .وداعقاب فيانور ب
  



 

 

  
   سال

 .هاي خاكستري و ليندونبناي لنگرگاه 1
 .نوررسيدن اداين به نومه 32
گويند و به موريا  ها شهرهاي قديم خود را در ارد لوين ترك ميبسياري از دورف  1ت 40

  .گذارد روند و جمعيت آنجا رو به افزايش مي مي
 .ميناتور-مرگ الروس تار 442
  .سائورون در سرزمين ميانهآغاز تحرك دوباره  ت500
 .نورتولد سيلمارين در نومه 548
  .شوند ها در سواحل ظاهر مينوريهاي نومهنخستين كشتي 600
 .گيون به دست نولدوربنا شدن اره 750

ها، سرزمين مـوردور را بـراي    نوري سائورون مضطرب از قدرت رو به تزايد نومه  ت 1000
دور را آغاز  -وي در اين سال بناي باراد. گزيند برميبنا نهادن استحكامات خود 

  .كند مي
 .شود نور مي حكمران نومهيآنكاليمه نخستين ملكه -تار  1075
گاالد از حشر و نشر بـا او   -گيل. كوشش سائورون براي از راه به در بردن الدار  1200

هـا بنـاي    نـوري  نومـه . شوند مجذوب او ميگيون  گرداند؛ اما فلزكاران اره روي مي
  .كنند هاي دايمي خود را آغاز مي بندرگاه

آنـان سـاختن   . رسـند فلزكاران الف با تعاليم سائورون به اوج مهارت خـود مـي  ت 1500
  .كنند هاي قدرت را آغاز مي حلقه
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  .گيون به پايان رسيدن كار ساخت سه حلقه در اره  ت 1560
دور به دست  -تكميل بناي باراد. سازدوين ميسائورون حلقه يگانه را در اورودر  ت 1600

  .سائورون ي آگاه شدن كلبريمبور از نقشه. سائورون
  .پنهان شدن سه حلقه.ها و سائورونشروع جنگ الف  1693
گيـون اعـزام    گاالد، الرونـد را بـه اره   -گيل.تهاجم نيروهاي سائورون به اريادور  1695

  .كند مي
الرونـد بـا   . هاي موريـا بسته شدن دروازه.كلبريمبورمرگ.گيونمتروك شدن اره  1697

  .نهد كند و پناهگاه ايمالدريس را بنا مي نشيني مي بقاياي نولدور عقب
 .تصرف اريادور به دست سائورون  1699
مغلوب شـدن  . كند نور به ليندون اعزام ميميناستير ناوگاني بزرگ را از نومه -تار  1700

  .ائورونس
برقرار شدن صلح و آرامش بـراي مـدتي   .بيرون رانده شدن سائورون از اريادور  1701

  .هاي غربي دراز در سرزمين
. نهنـد  ها مستعمرات خـود را در سـواحل بنـا مـي    نورياز اين هنگام به بعد نومه  ت 1800

  .نور افتادن سايه بر نومه. دهد سائورون قدرت خود را به سوي شرق بسط مي
در . هـا  نـوري  آغاز شورش و تفرقه نومـه .رسدآتانامير مي-هي به تارچوگان شا  2251

گانـه، بـراي نخسـتين بـار      هاي نه اين هنگام نزگول، يا اشباح حلقه، بندگان حلقه
  .شوند پديدار مي

  .شودنور تبديل مياومبار به دژ بززگ نومه  2280
  .شود هاي مومن تبديل مي نوري نومهيپالرگير به بندر عمده.بنا شدن پالرگير  2350
 .آداناخور-رسيدن چوگان شاهي به آر  2899



 

 

  .نور جنگ داخلي در نومه.پالن تير-نادم شدن تار  3175
  .كند فارازون زرين چوگان شاهي را غصب مي -آر  3255
  .فارازون به اومبار-اعزام نيروهاي بحري و بري از جانب آر  3261
سـائورون شـاه را    3262 – 3310شـود؛  نور بـرده مـينومهسائورون اسير و به  3262

  .كشاند ها را به فساد مي نوري فريبد و نومه مي
  .كند مامنت عظيم را آغاز مي-فارازون ساخت آر -آر  3310
  .گريختن النديل و پسران او. نورسقوط نومه.فارازون به والينور-تهاجم آر  3319
. ها در سرتاسر قلمرو توزيع سنگ. آرنور و گوندور:يدبنا نهادن قلمروهاي در تبع  3320

  .بازگشت سائورون به موردور
فـرار  . حمله سائورون به گوندور و تصرف ميناس ايتيل و سوزاندن درخت سفيد  3429

دفاع آناريون . ايزيلدور به سمت پايين آندوين و رفتن او به نزدي النديل در شمال
  .ر و ازگيلياتآنو از ميناس

  .هاشكل گرفتن آخرين اتحاد الف ها و آدم  3430
گاالد و النديل نيروهاي نظامي خود را بـه ايمالدريـس در شـرق هـدايت     -گيل  3431

  .كنند مي
. نبـرد داگورلـد و شكسـت سـائورون    .گذردآلود ميهاي مهسپاه متحدين از كوه  3434

  .دور -شروع محاصره باراد
 .كشته شدن آناريون  3440
. شـود  گاالد كه در اين واقعه كشته مي-برافتادن سائورون به دست النديل و گيل  3441

گذرد و اشباح حلقـه   ميسائورون در. آورد ه را به دست مييگان ي ايزيلدور حلقه
  .رسد دوران دوم به پايان مي. شوند ها مي وارد سايه



 

 

  دوران سوم
  

آنان زماني دراز در صلح و آرامش به سر بردند و هنگامي كه  .هاي زوال الدار بود اين دوران سال
گانه را به كار گرفتند؛ امـا دسـت بـه     سههاي  يگانه مفقود بود حلقه ي سائورون در خواب و حلقه

ها خـود را در جاهـاي ژرف پنهـان     دورف. گذشته زيستند ي هيچ كار جديدي نزدند و در خاطره
داشتند؛ اما وقتي پليدي بار ديگر تحركات خود را آغاز  س مياهاي خود را پ كرده بودند و گنجينه

ها يك به يك به يغما رفت و آنـان   هاي باستاني دورف كرد و اژدهايان از نو پديدار شدند، گنجينه
موريا زماني دراز ايمن ماند، اما شمار مردم دورف كاستي گرفت تا . به مردمي سرگردان بدل شدند

حكمـت و طـول عمـر    . اي بزرگ و وسيع موريا تاريك و متروك گشـت آن كه بسياري از تاالره
  .هاي كهتر، رو به افول گذاشت شدن خون آنها با آدم ها نيز با آميخته نوري نومه

كمابيش يك هزار سال از اين دوران سپري شده و نخستين سايه بر سبزبيشه بزرگ افتاده بود كـه  
آمدنـد و   ربعدها بود كـه گفتنـد آنهـا از غـرب دو     .يا ساحران وارد سرزمين ميانه شدند ايستاري

آوراني بودند كه براي مبارزه با قدرت سائورون و متحد كـردن تمـام كسـاني كـه مايـل بـه        پيغام
مقاومت در برابر او بودند، به سرزمين ميانه فرستاده شدند؛ اما ساحران منع شده بودند كه قدرت او 

  .ها برآيند ها يا آدم تفاده از جبر و بيم در پي سلطه بر الفرا با قدرت به هماوردي بطلبند و با اس
ها پا به سرزمين ميانه گذاشتند، هر چند كه هيچ گاه جـوان نبودنـد و    از اين رو آنها در هيئت آدم

آنان نام راستين خـود را  . هاي بسياري در ذهن و يد خويش داشتند شدند، و قدرت آهسته پير مي
دادنـد، بهـره    هايي كه مـردم بـه ايشـان مـي     فاش گفته بودند، و غالباً از ناماي معدود  تنها نزد عده

د مـر «الـدار، كـورونير، يـا    ) تن بودند گويند پنج كه مي(تن از بلندپايگاه اين فرقه را  دو. بردند مي
زادگان شـمال نـام سـارومان و     ناميدند اما آدمي مي» زائر خاكستري«، و ميتراندير، يا »كارآزموده

. كرد، اما سرانجام در ايزنگارد سـكني گزيـد   به شرق سفر مي كورونير غالباً. ف به آنان دادندگندال



 

 

گشت، و هـيچ گـاه اقامتگـاهي     در غرب مي ًتري با الدار داشت غالبا ميتراندير كه دوستي صميمانه
  .دايمي براي خود دست و پا نكرد

. ار بود كه مالك آن بودنـد اني آشككسهاي سه گانه تنها بر  قهدر سرتاسر دوران سوم قيمومت حل
: ترين الدار بـوده اسـت   ها نخست در اختيار سه تن از بزرگ اما سرانجام معلوم گشت كه اين حلقه

اش  گاالد حلقه خود را به الروند بخشيد؛ اما گيردان حلقه -گيل. گاالد، گاالدريل، و گيردان -گيل
تر از هر كس ديگري در سرزمين  بين تر و ژرف شديزيرا گيردان دوران. را به ميتراندير تسليم كرد

دانست كه او چه هنگام  هاي خاكستري گرامي داشت و مي ميانه بود و مقدم ميتراندير را در لنگرگاه
  .آمده است و به كجا باز خواهد گشت

استاد، اين حلقه را بگير، چه، كار و كوشش تو بسيار سنگين خواهد بود؛ اما در مشكالتي «: گفت
آتـش اسـت و تـو     ي زيرا اين حلقـه، حلقـه  . ات خواهد آمد اي، به حمايت ه بر خود هموار كردهك

شـود، از نـو    تر مي هاي اين جهان كه هر دم فسرده ممكن است با ياري آن بتواني آتش را در قلب
خواهم بود تـا آخـرين    مياكستري مقهاي خ اما، من، دل من با درياست، و من در كرانه. برافروزي

  ».منتظرت خواهم ماند. تي بادبان دركشدكش
  

   سال
وي پادشاهي جنـوبي را بـه   . نشاند آنور ميايزيلدور نهال درخت سفيد را در ميناس 2

هاي گالدن؛ ايزيلـدور و سـه پسـر ارشـد او كشـته       فاجعه دشت. سپارد منلديل مي
  .شوند مي

 .آورد هاي شكسته نارسيل را به ايمالدريس مياوهتار تكه 3
 .شودواالنديل پادشاه آرنور مي 10

 .ازدواج الروند با دختر كلبورن 100



 

 

 .به دنيا آمدن االدان و الروهير، پسران الروند 139
 .تولد آرون آندوميل 241
  .بناي مجدد ميناس آنور به دست شاه اوستوهر 420
 .هانخستين تهاجم شرقي 490
 .دهدميها را شكسترومنداكيل اول شرقي 500
 .كشته شدن رومنداكيل در نبرد 541
  .شاهان دريانورد در گوندور با پادشاهي فاالستوريآغاز شدن سلسله 830
 .مرگ آرندور، و تقسيم آرنور 861
آورد و اومبار از آن پس به يكي از دژهاي را به تصرف درميشاه آرنيل اول اومبار 933

  .دشو گوندور تبديل مي
 .آرنيل در درياگم شدن 936

  .اومباريكشته شدن شاه كيريانديل در محاصره  1015
در همين زمان  حدوداً. رسيدن گوندور به اوج قدرت.پيروزي هيارمنداكيل بر هاراد  1050

ها  با آمدن هارفوت. نهند بيشه بر آن مي افتد، و مردم نام سياه اي بر سبزبيشه مي سايه
  .آيد پريانات به ميان مي د ذكري ازبه اريادور نخستين بار در اسنا

ه نيرويـي پليـد اسـتحكاماتي در    يابند كدرمي)ايستاري و بزرگان الدار(خردمندان  ت 1100
رود كسي كـه آنجـا را مقـر     نخست تصور مي. گولدور براي خود بنا كرده است دول

  .ها باشد خود ساخته يكي از نزگول
 .آلكارينآغاز عهد پادشاهي آنتانار  1149
گذشتن استورها از گذرگاه فوقاني شاخ سرخ و كـوچ  .ورود فالوهايدها به اريادور  ت 1150

  .لند به زاويه، يا دون



 

 

هاي  ها در كوه افزايش جمعيت اورك. كنندموجودات پليد دوباره شروع به تكثير مي  ت 1300
ان بـه آنگمـار در   اين ي آمدن فرمانده. ظهور دوباره نزگول. ها آلود و حلمه دورف مه

  .مهاجرت پريانات به سوي غرب؛ سكونت بسياري از آنان در بري. شمال
در همين حـدود اسـتورها زاويـه را    . كشته شدن شاه آرگلب اول در نبرد با رودئور  1356

  .گردند گويند و برخي به سرزمين بياباني بازمي ترك مي
كشته شدن شـاه آرولـگ   . دهد ر ميشاه جادوپيشه آنگمار آرنور را مورد تهاجم قرا  1409

  .لوويران شدن برج آمون س. دفاع از فورنوست و تيرن گورتاد. اول
  .درگذشت شاه واالكار گوندوري، و شروع جنگ داخلي خويشاوندان  1432
كار به رووانيون؛ به قتل رسـيدن  گريز الدا.تيراز دست رفتن پالنحريق ازگيليات و  1437

  .اورننديل، پسر او
. هـاي ارويـي   نبـرد گـذرگاه  . بازگشت الداكار و بيـرون رانـدن كاسـتامير غاصـب      1447

  .پالرگير ي محاصره
  .گريختن شورشيان و تسخير اومبار به دست آنان  1448
  .كشته شدن شاه آلدامير در جنگ با هاراد و دريازنان اومبار  1540
  .هيارمنداكيل دوم مردان هاراد را شكست مي دهد  1551
هـاي آن   كنند و شاه آرگلب دوم زمـين گروه بزرگي از پريانات از بري مهاجرت مي  1601

  .كند سوي باراندوين را به آنان واگذار مي
  .اند لند به شمال آمدهاتحاد آنان با استورهايي كه از دون   ت 1630
  .رسانند كندد و شاه مينارديل را به قتل ميدريازنان، پالرگير را غارت مي  1634



 

 

خشك . مرگ شاه تلمنار و فرزندانش. كشاندطائون بزرگ، گوندور را به نابودي مي  1636
گسترش طائون به شمال و غرب و متروك شدن . شدن درخت سفيد در ميناس آنور

در آن سوي باراندوين، پريانات با تحمل تلفات فراوان از . بخش اعظمي از اريادور
  .گريزند مهلكه مي

دهد و نهال درخت سفيد را در آنجـا   آنور انتقال ميدربار را به ميناسشاه تاروندور  1640
محافظت رها شده  موردور بي. گذارد مي يازگيليات به تدريج رو به ويران. نشاند مي

  .است
شـود و دريازنـان را از آنجـا     شاه تلومختار اومبارداكيل اومبار را از نو متصرف مي  1810

  .راند بيرون مي
 .سواران به گوندوراجم ارابهشروع ته  1851
  .از دست رفتن مستعمرات شرقي گوندور و از پاي درآمدن نارماكيل دوم در نبرد  1856
 .دهد سواران را در داگورلد شكست ميشاه كاليمختار ارابه  1899
  .كندكاليمختار برج سفيد را در ميناس آنور بنا مي  1900
آرودويـي،  . بندنـد  كنند و پيمان اتحاد مـي تجديد ميگوندور و آرنور روابط خود را  1940

  .گزيند يل دخت اوندوهر اهل گوندور را به همسري مي فيري
وي . دهد آرنيل دشمن را در ايتيلين جنوبي شكست مي.كشته شدن اوندوهر در نبرد  1944

 .رانـد  هاي مرگ مي سواران را به طرف باتالق شود و ارابه در نبرد اردوگاه پيروز مي
  .شود آرودوي مدعي تاج و تخت گوندور مي

 .رسدتاج و تخت به آرنيل دوم مي  1945
شاه جادوپيشه آرتـداين را اشـغال و فورنوسـت را تصـرت     .پايان پادشاهي شمالي  1974

  .كند مي



 

 

تيري آنوميناس و آمون سـول از دسـت   پالن.غرق شدن آرودوي در خليج فروچل  1975
شـاه جادوپيشـه در نبـرد    . كنـد  آرنور ناوگاني را به لينـدون رهبـري مـي    .روند مي

ناپديـد شـدن او از   . رود مـورز مـي   خورد و به هزيمت به اتن فورنوست شكست مي
  .شمال

نهد نگهـداري از ميـراث خـانوادگي     داين را برخود ميده دونهرآرانارت عنوان سرك  1976
  .شود قلمرو آرنور به الروند سپرده مي

  .كند ش را به ائوتئود در شمال رهبري ميافرومگار مردم  1977
 .برگزيده شدن بوكا اهل ماريش به مقام نخستين تاين شاير  1979
ظهـور بـالروگ در   . آمدن شاه جادوپيشه به موردور و گردآوردن نزگـول در آنجـا    1980

  .موريا و كشته شدن دورين ششم به دست او
زار اهـل   هـاي بيشـه   بسياري از الف. ريز دورف ها از مورياگ.كشته شدن نائين اول  1981

  .روند آمروت و نيمرودل از دست مي. گريزند اورين به جنوب مي
  .ها در زير كوه بور و بنا نهادن پادشاهي دورفرفتن تراين اول به اره  1999
  .خروج نزگول از موردور و محاصره ميناس ايتيل  2000
تير بـه دسـت    پالن. شود بعدها به ميناس مورگول موسوم ميسقوط ميناس ايتيل كه  2002

  .افتد دشمن مي
  .طلبد شاه جادوپيشه او را به مصاف مي.شودآرنور شاه گوندور مي  2043
آرنـور سـواره بـه مينـاس مورگـول      . كندشاه جادوپيشه دعوت خود را تجديد مي  2050

 .زار حكمرانديل، اولين كارگروي كار آمدن مار. آيد رود و خبري از او باز نمي مي
  .بيم خردمندان از احتمال تجسد دوباره سائورون.فزوني گرفتن قدرت دول گولدور  2060



 

 

. دن او در شـرق عقب نشيني سـائورون و مخفـي شـ   .رفتن گندالف به دول گولدور  2063
  .آرام گرفتن نزگول در ميناس مورگول. م با انتظارشروع دوران صلح توأ

رود،  گويد و بـه كوهسـتان خاكسـتري در شـمال مـي     ترك ميبور رااول ارهتورين   2210
  .آيند مردم دورين در آنجا گرد مي ي مانده اكنون غالب باقي جايي كه هم

. ل سـيزدهمين تـاين و نخسـتين فـرد خانـدان تـوك      روي كار آمدن ايزومبراس او  2340
  .كنند لند را براي سكونت اختيار مي ها باك اولدباك

يگانه را  ي آگول استور حلقه در همين زمان دهًحدودا.شودشوراي سفيد تشكيل مي  2463
  .رسد و به دست سمه آگول به قتل مي. يابد مي

  .گزيند آلود مأوي مي هاي مهگولوم در كوه-آگولدر اين زمان سمه حدوداً  2470
شود و پل سنگي  مي ازگيليات سرانجام ويران.از سرگرفته شدن حمالت به گوندور  2475

  .ريزد آن فرو مي
كنند تا بتواننـد   آلود ميهاي مه ها شروع به ساختن استحكاماتي پنهاني در كوه اورك  ت 2480

انـدك موريـا را بـا     سـائورون انـدك  . ها به اريادور با مسـدود كننـد   گذرگاه ي همه
  .كند موجودات خود پر مي

ها گرفتـار   خ سرخ در كمين اوركاگذرگاه شكلبريان هنگام سفر به لورين از مسير  2509
  .خورد آيد و از سالحي زهرآلود زخم مي مي

نـاردون را تصـرف    هـا كالـه   ها و شرقياورك.گيردكلبريان راه دريا را در پيش مي  2510
هـا در   شود استقرار روهيـريم  ائورل جوان در نبرد دشت كلبرانت پيروز مي. كنند مي
  .ناردون كاله

 .آيددر نبرد ولد از پاي درمي ائورل  2545
  .رساند برگو پسر ائورل بناي تاالر زرين را به پايان مي  2569



 

 

در همـين حـدود   . گـردد  نمـي گاه باز گذرد و هيچيبالدور پسر برگو از در ممنوع م  2570
  .شوند ها مي كنند و موجب دردسر دورف اژدهايان در دوردست شمال ظهور مي

 .ول به دست اژدهاكشته شدن داين ا  2589
  .گيرد هاي آهن را در پيش مي گرور برادر او راه تپه.بوربازگشت ترور به اره  2590
  .كند را در فاردينگ جنوبي كشت مي»علف چپق«توبولد   ت 2670
هـاي بـزرگ را شـروع    شـود و حفـر سـميالايزن گريم دوم، دهمين تاين شاير مي  2683

  .كند مي
  .كند را از نو بنا ميريتسفيد ميناس تياكتليون اول برج  2698
  .گيرندها تهاجم خود را به اريادور از سر مي اورك  2740
  .دهد ها را در فاردينگ شمالي شكست ميباندوبراس توك يك فوج از اورك  2474
ناوگـان   ي حملـه . گيـرد  روهان از شرق و غرب مورد تهـاجم و چپـاول قـرار مـي      2758

وولف ادوراس را . گيرد هلم اهل روهان در گودي هلم پناه مي. دريازنان به گوندور
مـردم اريـادور و   . رسـد  زمستان طوالني از پي فـرا مـي  : 2758-9. كند تسخير مي

گندالف به يـاري مـردم شـاير    . بازند بينند و بسياري جان مي روهان سخت لطمه مي
  .شنابد مي

و دومين سلسـله شـاهان روهـان     راند،الو سپاه وولف را بيرون ميفري.مرگ هلم  2759
  .شود سارومان در ايزنگارد مقيم مي. شود آغاز مي

ترور به همراه تراين دوم .ويران شدن ديل.شودبور نازل مياسماگ اژدها بر سر اره  2770
  .گريزد و تورين دوم از مهلكه مي

گيرانه گـرد   انتقامها براي جنگي  دورف.رياها در موكشته شدن ترور به دست اورك  2790
  .شود تولد گرونتيوس كه بعدها به باباتوك معروف مي. آيند مي



 

 

 .شودها آغاز ميها و اوركجنگ دورف  2793
هاي  بازگشت داين پاآهنين به تپه. شرقي مورياينبرد ناندوهيريون در مقابل دروازه  2799

آنـان در جنـوب ارد   استقرار . رين در غربسرگرداني تراين دوم و پسرش تو. آهن
  ).2802(لوين واقع در آن سوي شاير 

 ).2861(كشته شدن شاه والدا به دست آنها .ها از شمال براي روهانمزاحمت اورك  64-2800
شـود، امـا خادمـان سـائورون او را تعقيـب      بور عازم ميتراين دوم براي بازديد اره  2841

  .كنند مي
گانه  هفت هاي گردد؛ آخرين حلقه از حلقهوس ميتراين دورف در دول گولدور محب  2845

  .شود او بازستانده مياز 
يابد كه ارباب آنجـا بـه راسـتي     شود و درميگندالف بار ديگر وارد دول گولدور مي  2850

و سخت در پي بـه دسـت آوردن    آورد ها را گرد مي حلقه ي سائورون است كه همه
بور را از  اره ِيابد و كليد تراين را مي. تيگانه و وارث ايزيلدور اس ي خبري از حلقه

  .سپارد تراين در دول گولدور جان مي. گيرد او مي
. گندالف بر حمله به دول گولـدور اصـرار مـي ورزد   .شودشوراي سفيد تشكيل مي  2851

هـا   وجـوي خـود را در دشـت    سارومان جست 1.آيد مي سارومان از در مخالفت در
  .كند گالدن آغاز مي

هـيچ نهـالي از ايـن    . خشك شدن درخـت سـفيد  .درگذشت بلكتور دوم گوندوري  2852
  .گذارند كه براندازند بر جا باقي مي آن درخت خشك را بي. شود درخت يافت نمي

گذرنـد و بـه    س ميبه تحريك فرستادگان سائورون از پورو}هاهارادي{هارادريم  2885

                                                 
شود كه سارومان در آن هنگام آرزوي مالكيت حلقه را داشته و اميدوار بوده است كه با دادن اندكي فرصـت بـه    بعدها عيان مي.  1

  .وجوي اربابش خود را آشكار كند جستسائورون، حلقه با 



 

 

ان در خـدمت گونـدور جـان    واين اهـل روهـ  پسران فولك.كنندگوندور حمله مي
  .بازند مي

 .بو در شايرتولد بيل  2890
هاي مـوردور تـرك    يوروك ي مانده ايتلين آنجا را به سبب حملهبيشتر ساكنان باقي  2901

  .شود پنهاني هنت آنون ساخته ميپناهگاه . گويند  مي
 .ن دومرتولد گيلراين مادر آراگو  2907
هاي سفيد از شمال  گرگ. بندند ها يخ ميديگر رودخانهباراندوين و.زمستان مخوف  2911

  .شوند به اريادور سرازير مي
تاربـد ويـران و متـروك    . كنـد  هيريات را ويران ميهاي بزرگ، اندويت و مين سيل  2912

  .گردد مي
 .مرگ باباتوك  2920
  .دايني با گيلراينازدواج آراتورن پسر آرادور دونه  2929
تـور دوم پسـر اكتيلـون دوم در     متولد شدن دنه.هاآرادور به دست ترولكشته شدن  2930

  .ريت ميناس تي
  .تولد آراگورن پسر آراتورن دوم در اول ماه مارس  2931
به الروند او را . برد گيلراين آراگورن را به ايمالدريس مي.كشته شدن آراتورن دوم   2933

نهد؛ اصل و نسب آراگورن را پنهـان   و ميرا بر ا) اميد(پذيرد و نام استل  فرزندي مي
  .دارند نگاه مي

هـاي گـالدن    يابد كه خادمان سـائورون آنـدوين را نزديـك دشـت    سارومان درمي  2939
وي . ، و اين كه سائورون سرانجام پي به فرجام ايزيلدور برده اسـت كنند تجسس مي

  .گويد ماند، اما از اين موضوع سخني با شورا نمي گوش به زنگ مي



 

 

-آگـول  سـمه  بو بـا  بيل.روند بو در شاير ميتورين سپربلوط و گندالف به ديدن بيل  2941
خود را تشكيل  ي لسهشوراي سفيد ج. كند حلقه را پيدا مي شود، و گولوم مواجه مي

خواهد كـه   كند، زيرا اكنون مي دهد؛ سارومان با حمله به دول گولدور موافقت مي مي
هاي خود را  سائورون كه نقشه. وجوي رودخانه شود تمانع از كار سائورون در جس

. وقوع نبـرد پـنج سـپاه در ديـل    . گويد عملي ساخته است، دول گولدور را ترك مي
دايـن اهـل   . كشته شدن اسماگ به دسـت بـارد اهـل اسـگاروت    . مرگ تورين دوم

  ).داين دوم(شود  هاي آهن پادشاه زير كوه مي تپه
  .بازگشت پنهاني سائورون به موردور.گرددباز ميبو با حلقه به شاير بيل  2942
ولـوم كوهسـتان را تـرك    گ. رسـد  كند و به پادشاهي مـي بارد ديل را از نو بنا مي  2944

  .كند وجو مي را جست» د حلقهدز«گويد و  مي
 .تولد تئودن پسر تنگل شاه روهان  2948
 .بو در شايرديدار گندالف و بالين با بيل  2949
  .دويالس دختر آدراهيل اهل دول آمروتفين تولد  2950
كند و نيروهـاي خـود را در مـوردور گـرد     اعالم ميسائورون حضور خود را علناً  2951

گولوم رو بـه سـوي مـوردور    . كند دور را آغاز مي -وي بناي مجدد باراد. آورد مي
جانـب  تصرف دوباره دول گولدور از مأمور شدن سه تن از نزگول براي . گرداند مي

  .سائورون
 ي و قطعات شكستهگويد  را به او فاش مي» استل«لروند، نام و اصل و نصب واقعي ا

ديدار آراگورن و آرون كه به تازگي از لـورين  . دهد نارسيل را به خود او تحويل مي
  .شود آراگورن عازم بيابان مي. هاي ايمالدريس بازگشته، در بيشه



 

 

سـارومان بـه دروغ   . هـا  ث و مذاكره درباره حلقـه بح.آخرين اجالس شوراي سفيد  2953
هاي آندوين حلقه يگانه را با خود به دريا  دهد آب گويد كه كشفيات او نشان مي مي

گيـري   سارومان در ايزنگارد كه آنجا را از آن خـود كـرده اسـت گوشـه    . برده است
س او كه نسبت بـه گنـدالف احسـا    .شود كند و به تقويت استحكامات مشغول مي مي

اقـدامات او را   ي گمارد تـا همـه   كند و بيمناك است، جاسوساني را مي حسادت مي
كشد  طولي نمي. كند گندالف به شاير نظرش را جلب مي ي تحت نظر بگيرند؛ و عالقه

  .گمارد كه جاسوساني را نيز به كار در بري و فاردينگ جنوبي مي
ساكنان ايتيلـين بـه ايـن سـوي      گريختن آخرين.شودور ميكوه هالكت از نو شعله  2954

  .آندوين
  .ديدار آراگورن و گندالف، و آغاز دوستي آن دو  2956

80–

2957  
وي بـا هويـت مبـدل بـه     . گردد هاي بزرگ ميدار سفرها و ماموريتآراگورن عهده

  .كند تنگل اهل روهان و اكتليون دوم اهل گوندور خدمت مي
 .تولد فرودو  2968
  .دويالس اهل دول آمروتتور با فينازدواج دنه  2976
 .رسيدن بين پسر بارد به پادشاهي ديل  2977
 .تور دومتولد بورومير پسر دنه  2978
 ي اگـورن حلقـه  آر. ار دوبـاره او بـا آرون آنـدوميل   ورود آراگورن به لورين و ديد  2980

ي يـاد  كرين آمروت سوگند نـامزد  ي دهد، و آن دو روي تپه باراهير را به آرون مي
. شود رسد و با شلوب آشنا مي در اين حدود گولوم به مرزهاي موردور مي. كنند مي

  .رسيدن تاج و تخت روهان به تئودن
  .وايزتولد سام.توربه دنيا آمدن فارامير پسر دنه  2983



 

 

  .شود تور دوم كارگزار گوندور ميدنه.مرگ اكتليون دوم  2984
 .جوانيدويالس به گاهدرگذشت فين  2988
  .شود گويد و وارد موريا ميبور را ترك ميبالين اره  2989
 .زاده شدن ائومر پسر ائوموند در روهان  2991
  .از بين رفتن بالين و نابود شدن مهاجرنشين دورف  2994
 .تولد ائووين خواهر ائومر  2995
تير اورتانك  پالندهد و از  ت ميسارومان به خود جرأ.سايه موردورگسترش يافتن  ت 3000

. آيد كه سنگ ايتيل در اختيار اوست كند، اما در دام سائورون گرفتار مي استفاده مي
دهند كه شـاير سـخت    جاسوسان سارومان گزارش مي. كند وي به شورا خيانت مي

  .تحت مراقبت تكاوران قرار دارد
بـو ممكـن    بيل ي شود كه حلقه گندالف به اين موضوع ظنين مي.بوضيافت وداع بيل  3001

گندالف در پـي  . گردد محافظت از شاير مضاعف مي. يگانه باشد ي است همان حلقه
  .خواهد خبرهايي از گولوم است و از آراگورن ياري مي

  .گزيند شود و در ريوندل اقامت ميبو مهمان الروند مي بيل  3002
گاه بـا   سال بعد گاه و بيگندالف در شاير به ديدار فرودو مي رود، و در طول چهار   3004

  .كند او تجديد ديدار مي
 .مرگ گيلراين.رسدبراند پسر بالين درديل به پادشاهي مي  3007
 .آخرين ديدار گندالف با فرودو در پاييز  3008



 

 

گندالف و آرگورن، طي هشت سال بعد در مقاطع مختلف تجسس خود را به دنبـال    3009
بيشـه و رووانيـون تـا مرزهـاي مـوردور از سـر        هاي اندوين و سـياه  گولوم در دره

به مخاطره افكنده و تا مـوردور رفتـه و بـه    در اين هنگام گولوم خود را . گيرند مي
خواند و او به ايمالدريس  الروند آرون را فرا مي. دست سائورون دستگير شده است

  .شود  ريج خطرناك ميهاي شرقي به تد مام سرزمينگردد؛ كوهستان و ت باز مي
هاي مرگ به دست آراگورن گرفتار و بـه  در باتالق.شودگولوم از موردور آزاد مي  3017

كند و  ريت ديدار مي گندالف از ميناس تي. شود بيشه آورده مي نزد تراندويل در سياه
  .خواند طومار ايزيلدور را مي

   
  هاي سرنوشت سازسال 

3018  
   
  آوريل 

 .گندالف به هابيتونرسيدن  12
  ژوئن 

گيـرد، و   در همين زمان تراندويل مورد حمله قرار مـي .حمله سائورون به ازگيليات 20
  .گريزد گولوم مي

 .مالقات گندالف با راداگاست 29
  ژوئيه 
 .ريتعزيمت بورومير از ميناس تي 4

 .زنداني شدن گندالف در اورتانك 10



 

 

  آگوست 
كننـد كـه او در ايـن زمـان از تـرس       گمان مي.آيددست نميهيچ ردي از گولوم به 

گيرد؛ اما وقتي  سائورون، در موريا پناه ميها و يا خادمان  گرفتار شدن به دست الف
  .تواند از آنجا خارج شود يابد، نمي غربي را مي ي سرانجام راه دروازه

  سپتامبر 
سـياه از گـدارهاي ايـزن     سـواران . گريـزد گندالف پيش از پگـاه از اورتانـك مـي 18

  .گذرند مي
را بـه حضـور   آيـد، ولـي شـاه او     گندالف براي درخواست كمـك بـه ادوراس مـي    19

  .پذيرد نمي
برو «: دهد كه تئودن به او فرمان مي .كندگندالف اجازه ورود به ادوراس را كسب مي 20

بـه شـب   خواهم پـيش از آن كـه فـردا     و هر اسبي را كه دوست داري بردار، اما مي
  »!بكشد، رفته باشي

. گندالف به او نزديك شود هكدهد  بيند، اما اسب اجازه نميميگندالف شدوفكس را 21
  .كند ها تعقيب مي تا ديروقت شدوفكس را در دشت

. زننـد  رسند؛ و مراقبان تكاور را كنار ميسواران سياه شب هنگام به گدار سارن مي 22
  .شود يدالف موفق به گرفتن شدوفكس مگن

سـمت   سواران ديگر، تكـاوران را بـه  .شوندچهار سوار پيش از پگاه وارد شاير مي 23
يكـي از  . گردنـد  كنند، و سپس براي تحت نظرگرفتن راه سبز باز مي شرق تعقيب مي

گندالف پـس از رام  . گويد اند را ترك مي فرودو بگ. آيد سواران سياه به هابيتون مي
  .كند ان حركت ميكردن شدوفكس سواره از روه

 .گذردگندالف از ايزن مي 24



 

 

  .خوردفرودو به بامباديل برمي.جنگل قديمي 26
  .شب دوم با بامباديل.گذردگندالف از گري فالد مي 27
  .رسد گندالف به گدار سارن مي.افتنداي به دام ميها در گورپشته هابيت 28
  .رود باگمگي مياديدار با بگندالف به.رسدفرودو شبانه به بري مي 29
 فرودو. گيرند هالو و ميهمانخانه بري پيش از دميدن صبح مورد حمله قرار مي كريك 30

  .رسد رود و شب به بري مي هالو مي گندالف به كريك. كند بري را ترك مي
  اكتبر 
 .گويدگندالف بري را ترك مي 1
 .شودشبانه در ودرتاپ به او حمله مي 3
فـرودو زخـم   . گيـرد  مسافران در زير ودرتاپ شبانه مورد حمله قـرار مـي  ردويوا 6

  .دارد برمي
 .كندگلوفيندل ريوندل را ترك مي 9

  .راندگلورفيندل سواران را از پل ميتايتل عقب مي 11
 .گذشتن فرودو از پل 13
 .ريوندلرسيدن گندالف به . كند گلورفيندل فرودو را هنگام تاريك شدن هوا پيدا مي 18
 .گريز به آن سوي گدار بروآينن 20
  .رسد بورومير شب به ريوندل مي. خيزدري برمييابد و از بستر بيمافرودو بهبود مي 24
 .شوراي الروند 25

  دسامبر 
 .كندگروه حلقه شامگاه ريوندل را ترك مي 25



 

 

  
  ژانويه

 .سيدن گروه به هولينر 8
 .بارش برف در كاراذراس  12و11
غربي موريـا   ي گروه شب هنگام به دروازه.ها در ساعات اوليه بامدادگرگي حمله 13

  .پردازد گولوم به تعقيب رد حامل حلقه مي. رسد مي
 .سپري كردن شب در تاالر بيست و يكم 14
گـروه، شـب ديرهنگـام بـه نيمـرودل      .دوم، و سقوط گنـدالف-رسيدن به پل خزد 15

  .رسد مي
  .هنگام غروب به كاراس گاالدونرسيدن گروه 17
  .كند زيگيل تعقيب مي-گندالف بالروگ را تا قله زيراك 23
جسـم او بـر فـراز قلـه     .به زير كشيدن بالروگ به دست گنـدالف و در گذشـتن او   25

  .آرمد مي
  فوريه 

  .بازگشت گندالف به زندگي و آرميدن او در حالتي از خلسه.گاالدريل ي آيينه 14
غربي رودخانه پنهان شده است عزيمت گروه را يگولوم كه در كناره.وداع با لورين 16

  .بيند مي
 .آوردگوايهير گندالف را به لورين مي 17
 .گيرد ها شبانه نزديك سارن كبير مورد حمله قرار مي قايق 23
 نخسـتين نبـرد گـدارهاي ايـزن؛    . گذشتن گروه از آرگونات و اتراق در پارت گالن 25

  .كشته شدن تئودرد پسر تئودن



 

 

. ريـت  مرگ بورومير؛ شنيده شدن نفير شـاخ او در مينـاس تـي   .پراكنده شدن ياران 26
آراگورن . وايز به امين مويل شرقي ورود فرودو و سام. گرين اسارت مريادوك و پره
هـا را از   ائومر خبر پايين آمدن گـروه اورك . كند ها را آغاز مي شامگاه تعقيب اورك

  .شنود مين مويل ميا
ائومر برخالف فرامين تئـودن نيمـه   . رسيدآراگورن هنگام غروب به ديوار غربي مي 27

  .شود ها مي شب از فولد شرقي عازم تعقيب اورك
  .رسد ها ميائومر درست بيرون جنگل فنگورن به اورك 28
م طلـوع  هـا هنگـا   روهيـريم . ريش ب پين، و برخورد با چوگريختن مريادوك و پي 29

فرودو از امين مويـل بـه پـايين سـرازير     . كنند نابود مي ها را غاز و اوركحمله را آ
  .بيند بورومير را مي ي فارامير قايق تشيع جنازه. خورد شود و به گولوم برمي مي

  .بازگشت ائومر به ادوراس و ديدار با آراگورن.هاانتيشروع كنگره 30
  مارس 
برخـورد  . كنگره انتـي  ي ادامه. كند هاي مرگ را آغاز ميباتالقفرودو، پگاه گذر از 1

ريـت را   فارامير مينـاس تـي  . شوند آنان عازم ادوراس مي. آراگورن با گندالف سفيد
رسيدن . رسد ها مي فرودو به انتهاي باتالق. گويد براي مأموريتي در ايتيلين ترك مي
ها براي مقابله با سارومان  وهيريمنظام ر سواره. گندالف به ادوراس و شفادادن تئودن

 ي كنگره. شود اركن براند مغلوب مي. دومين نبرد گدارهاي ايزن. شود عازم غرب مي
ها راهپيمايي خود را به طرف ايزنگـارد شـروع    انت. رسد انتي بعدازظهر به پايان مي

  .رسند كنند و شب به آنجا مي يم
ها تخريب ايزنگـارد را  انت. شاخ آوازشروع نبرد.نشيني تئودن به گودي هلم عقب 3

  .رسانند به پايان مي



 

 

رسـيدن فـرودو بـه پشـته     . شـوند  تئودن و گندالف از گودي هلم عازم ايزنگارد مي 4
  .برهوت مورانون ي ها در حاشيه سرباره

نزگـول  . وگو با سـارومان در اورتانـك  گفت.رسدتئودن ظهر هنگام به ايزنگارد مي 5
گـرين عـازم    گندالف بـا پـره  . گذرد محل اتراق در دول باران مي پروازكنان از روي

شـود و بـا گـرگ و     فرودو در ديدرس مورانون مخفي مـي . شود ريت مي ميناس تي
  .گويد ميش هوا آنجا ترك مي

عزيمت تئودن از شـاخ آواز  . رسند داين در ساعات اوليه بامداد به آراگورن مي دونه 6
  .شود نيز اندكي بعد راهي ميآراگورن . به مقصد دره هارو

  .رسد هارو مي آراگورن سر شب به دون.بردفرودو را فارامير به هنت آنون مي 7
گيرد؛ نيمـه شـب بـه     را در پيش مي» هاي مردگانجاده«سپيده؛آراگورن با دميدن 8

  .گويد فرودو هنت آنون را ترك مي. رسد ارخ مي
عزيمـت  . گويـد  فارامير هنت آنون را تـرك مـي  .ريترسيدن گندالف به ميناس تي 9

مورگـول   ي فرودو هنگام گرگ و ميش به جاده. آراگورن از ارخ و ورود به كالمبل
اندك از موردور به بيـرون سـرزير    تاريكي اندك. هارو آمدن تئودن به دون. رسد مي
  .كند مي

فـارامير بيـرون   . هـارو ي هـا از دره  عزيمت روهيريم:بسيج روهانيسپيده روز بي 10
سـپاهي  . گذشتن آراگورن از رينگلـو . يابد شهر با تالش گندالف نجات مي ي دروازه

فـرودو از  . شود آورد و وارد آنورين مي از مورانون كاير آندروس را به تصرف درمي
  .بيند سپاه مورگول را ميگذرد، و عزيمت  چهارراه مي



 

 

رودو در خواب نزديك است كه پشيمان رود، اما با ديدن فگولوم به ديدار شلوب مي 11
هيـر و   رسيدن آراگـورن بـه لـين   . كند تور فارامير را به ازگيليات اعزام مي دنه. شود

 نخستين حمله به. يگرد روهان شرقي از شمال مورد تهاجم قرار مي. نين به ورود به له
  .لورين

ـ   عقب. كندگولوم، فرودو را به كنام شلوب راهنمايي مي 12 ارامير بـه دژهـاي   نشـيني ف
آراگـورن دشـمن را بـه    . زنـد  ريمون اردو مي تئودن در زير مين. ميان آبگير ي جاده

  .دهند ها متجاوزان به روهان را شكست مي انت. راند طرف پالرگير عقب مي
. نـوردد  نور را درمي له دشمن په. هاي كيريت آنگولدستيگري فرودو به دست اورك 13

تئـودن  . رسيدن آراگورن به پالرگير و غنيمت گرفتن ناوگـان . مجروح شدن فارامير
  .در جنگل دروادان

هـا   روهيريم. ريت به محاصره درآمدن ميناس تي.يابدوايز، فرودو را در برج مي سام 14
  .رسند مي به راهنمايي مردان وحشي به بيشه خاكستري

تور خود  دنه. شكند شهر را درهم مي يدر ساعات اوليه بامداد شاه جادوپيشه دروازه 15
ها با بانگ خـروس شـنيده    هاي روهيريم نفير شاخ. زند هيزم آتش مي را بر روي تل

آراگـورن بيـرق آرون را بـه اهتـزاز     . كشـته شـدن تئـودن   . نـور  لـه  نبرد په. شود مي
. رونـد  گريزند و در طول مورگاي به سمت شـمال مـي   م ميفرودو و سا. آورد درمي

. كند بيشه؛ تراندويل حمله نيروهاي دول گولدور را دفع مي زير درختان سياهنبرد در 
  .دومين يورش به لورين

 .نگرد فرودو از فراز مورگاي در باالي اردوگاه به كوه هالكت مي.رايزني فرماندهان 16



 

 

هـا و   بسـياري از دورف .از پاي درآمدن شاه براند و شاه دايـن پـاآهنين  .نبرد ديل 17
تنـه و   نـيم  شـاگرات شـنل و زره  . شوند گيرند و محاصره مي بور پناه مي ا در ارهه آدم

  .برد دور مي -شمشير فرودو را به باراد
رسد؛  ايزن مي ي فرودو به ديدرس دهانه.شودريت عازم ميسپاه غرب از ميناس تي 18

  .رسند جاده دورتانگ به اودون، به او ميها در  اورك
-وايز سفر خود را در طول جاده بارادفرودو و سام.رسدرگول ميمويسپاه به دره 19

  .كنند دور آغاز مي
گويند و به سوي كـوه هالكـت در    واي جاده را ترك ميفرودو و سام.شب هولناك 22

  .سومين حمله به لورين. شوند جنوب رهسپار مي
وايـز   فرودو و سام. كندميآراگورن بزدالن را مرخص .آيدسپاه از ايتيلين بيرون مي 23

  .اندازند سالح و تجهيزات خود را دور مي
. دهنـد  آخر سفر خود را تا به پاي كوه هالكت ادامه مـي يوايز مرحلهفرودو و سام 24

  .زند سپاه در برهوت مورانون اردو مي
وايـز بـه    فـرودو و سـام  . آيـد  مي هاي سرباره به محاصره درسپاه غرب بر روي تپه 25

هـاي هالكـت    آورد و در شـكاف  گولوم حلقه را به چنگ مي. رسند سامات نئور مي
  .دور و نابودي سائورون -سقوط باراد. كند سقوط مي

    
  

دور و نابودي سائورون سايه از روي دل تمام كساني كه مخـالف او بودنـد،    -پس از سقوط باراد
لورين در آن هنگام سه بـار  . ي گشتبرخاست و بيم و نوميدي بر دل خادمان و متحدان او مستول

از جانب دول گولدور مورد تهاجم قرار گرفت، اما عالوه بر شهامت مردم الف آن سرزمين قـدرتي  



 

 

تر از آن بود كه كسي بتواند بر آن چيره شود، مگـر آن كـه خـود     كه در لورين اقامت داشت بزرگ
رزمـين لطمـات فـراوان    ي آن سهاي واقع در مرزهـا  اگر چه بيشه. گذاشت سائورون پا پيش مي

خورد، تهاجم دشمنان دفع شد؛ و هنگامي كه سايه رخت بربست، كلبورن پيش آمد و سپاه لـورين  
آنان دول گولدور را تصرف كردند، و گاالدريل باروهـا را  . هاي بسيار از آندوين گذراند را با قايق

  .شد ها پاك هاي آن را برهنه ساخت، و جنگل از پليدي ويران و دخمه
قلمرو تراندويل مورد تهاجم واقع شد و نبردي طـوالني  . كرد در شمال نيز جنگ و پليدي بيداد مي

هاي بسيار بر اثر حريق پديد آمد؛ اما دست آخر پيروزي نصيب  در زير درختان درگرفت و ويراني
؛ و كردنـد  ها، كلبورن و تراندويل در وسط جنگل با هم ديدار نو الفو در روز سال . تراندويل شد

شمالي  ي تراندويل ناحيه. هاي سبز نام دادند ي برگ ، بيشهالسگالن ارين بيشه را بار ديگر نام سياه
هايي كه در جنگل سربرآورده است، قلمرو خود كرد؛ و كلبورن بيشه جنوبي را  را تا به سرحد كوه

ميـان ايـن دو    گسـترده در زير ناروز در اختيار گرفت و آن را لورين شرقي نام دارد؛ اما جنگـل  
اما پس از گذشتن گاالدريل، بعـد  . و مردان جنگلي داده شد} اعقاب بئورن{ها  ناحيه به بورنينگ

از گذشت چند سال كلبورن از قلمرو خود خسته شد و براي سكونت در نـزد پسـران الرونـد بـه     
ماندند، اما در لـورين  مت باقي مزاح در سبزبيشه بي} سيلوان{زار  هاي بيشه الف. ايمالدريس رفت

سفانه فقط شمار معدودي از مردمان پيشين ساكن بودند و در كاراس گاالدون ديگـر خبـري از   متأ
  .روشنايي يا ترانه نبود

ريت را در محاصره گرفته بود، سـپاهي از متحـدان    ن زمان كه لشكرهاي بزرگ ميناس تيدر هما
كرد، از رود كارنن گذشت و سـپاهيان   تهديد مي سائورون كه از ديرباز مرزهاي قلمرو شاه براند را

بـور   هـاي اره  وي در آنجـا از كمـك دورف  . نشـيني كننـد   براند را واداشت كه به طرف ديل عقب
 جنگ سه روز به درازا كشيد، ولـي سـرانجام  . برخوردار بود؛ و در كوهپايه نبردي عظيم درگرفت

امـا دشـمنان   . هـا شـد   پيروزي نصيب شـرقي شاه براند و شاه داين پاآهنين هر دو كشته شدند، و 



 

 

بـور پنـاه گرفتنـد و     هـا در اره  هـا و نيـز آدم   نتوانستند دروازه را تصرف كنند، و بسياري از دورف
  .محاصره را تاب آوردند

هـاي بـزرگ از جنـوب رسـيد، سـپاه شـمالي سـائورون خـود را باخـت؛ و           وقتي خبر پيـروزي 
شدگان به شرق گريختند و از آن  و هزيمت. شكستند شدگان قدم پيش گذاشتند و خصم را محاصره

آنگاه سلطنت در ديل به بارد دوم پسر براند رسيد و . پس ديگر مزاحمتي براي ديل فراهم نكردند
دو  آن. خود، پسر داين در زيركوه بـه جـاي پـدر بـر تخـت نشسـت       تورين سوم، يا تورين سنگ

د؛ و قلمرو ايشان از آن پس تـا زنـده   عزام كردنسار ا سفيران خود را به مراسم تاجگذاري شاه اله
  .الحمايه شاه غرب بودند بودند، دوست گوندور باقي ماند؛ و آنان تحت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  روزهاي مهم

  1دور تا پايان دوران سوم -از سقوط باراد
3019  

  .ش. ت 1419
  

                  28. دشـمن را از ايـل بيـرون مـي راننـد     ) خودسنگ(بارد دوم و تورين سوم          .27مارس، 
  .آغاز تخريب دول گولدور گذشتن كلبورن از آندوين؛

  .مراسم تجليل حامل حلقه در دشت كورمالن 8.ديدار كلبورن و تراندويل           .6آوريل، 
ائووين بـا  ائومر و 8. و آرون از ريوندل تاج گذاري شاه اله سار، عزيمت الروند                .1مه،

 27. بـه لـورين  رسيدن الروند و آرون  20. ي شوندپسران الرون عازم روهان م
  .ملتزمين ركاب آرون لورين را ترك مي كنند

آنـان  16. آورنـد  را به ادوراس مـي  آرون پيوندند و الروند به ملتزمين مي پسران         .14ژوئن، 
  . يابد اه اله سار نهال درخت سفيد را ميش 25.عازم گوندور مي شوند

  .ازدواج اله سار با آرون  .ي سال روز نيمه
  .ي شاه تئودن حركت مشايعين جنازه 19 .ريت ئومر به ميناس تيبازگشت ا         .18ژوئيه، 

ميهمانان از شـاه   14. مراسم تدفين شاه تئودن 10. راسرسيدن مشايعين به ادو        .7آگوست، 
رسـيدن بـه    22. رسـيدن بـه گـودي هلـم     18. تئودن اجازه رفتن مي خواهند

رسيدن گروه بـه   28. گويند ن هنگام غروب شاه غرب را وداع ميايزنگارد، آنا
  .گرداند سارومان راه خود را به طرف شاير برمي. سارومان

                                                 
  .ماه ها و روزها مطابق تقويم شاير ارئه شده است 1



 

 

جـدا شـدن كلبـورن و            13. هاي موريا توقـف مـي كنـد    وه در ديدرس كوهگر         .6سـپتامبر،  
رسيدن گـروه بـه    21. گاالدريل از گروه و حركت باقي گروه به سوي ريوندل

رسيدن سارومان بـه  . يكصد و بيست و نهمين سالروز تولد بيل بو 22. ريوندل
  .شاير

از گـدار بـروآينن    6. گوينـد  ريونـدل را تـرك مـي   همراه هابيت هـا  به  فگندال           .5اكتبر، 
 28. ت درد را احسـاس مـي كنـد   گذرند، فرودو براي نخستين بـار بازگشـ   مي

» مسافران«. گويد گروه بري را ترك مي 30. ه بريآنان هنگام غروب برسيدن 
  . رسند در تاريكي شب به پل برندي واين مي

رسيدن گروه به باي واتر و تحريـك   2. اگ مورتوندستگيري هابيت ها در فر.           1نوامبر، 
  .پايان جنگ حلقه. نبرد باي واتر و نابودي سارومان 3. مردم شاير براي قيام

  
  

3020  
  سال بي نظير فراواني: ش. ت 1420

  
  ).درست در سالروز مسموم شدن اش با زهر شلوپ(بيمار شدن فرودو          .13مارس، 
  .مالورن در ميدان جشن گل مي دهددرخت            .6آوريل، 

  .ازدواج سام وايز با رز                .1مه، 
دهد، و ويل ويت فوت به سركار خـود   از مقام نايب شهردار استعفاء مي فرودو.  روز نيمه ي سال

  .گردد باز مي
  .مين سالروز تولد بيل بوايكصد و سي .       22سپتامبر، 



 

 

  .شود دو دوباره بيمار ميفرو             .6اكتبر، 
  
  

3021  
  آخرين سال دوران سوم: ش. ت 1421

  
در ايـن  . ، دختر سـام وايـز  1تولد االنور خوب روي 25. بيماري دوباره فرودو         .13مارس، 

  .روز دوران چهارم مطابق تقويم گوندور آغاز شد
انـد بـا    ايـز در وودي و سام وفرودو  22. عزيمت فرودو و سام وايز از هابيتون       .21سپتامبر، 

رسـيدن   29. خـرين سـفر هسـتند   كنند، آنان عازم آ دارندگان حلقه مالقات مي
ي حلقـه در   ودو و بيل بو به همـراه سـه دارنـده   فر. گروه به لنگرگاه خاكستري

  .پايان دوران سوم. نشينند كشتي مي
  .اند بازگشت سام وايز به بگ            .6اكتبر، 

  
  
  
  
  
  

                                                 
دختـر  . اي الـف بـود تـا هابيـت     گفتند كه او بيشتر شبيه دوشيزه مشهور شد؛ بسياري مي» خوب روي«اش به  وي به دليل زيبايي ١

وايز نيز زيرين موي بودنـد، و همـين طـور     موهاي زريني داشت كه تا به آن هنگام در شاير بسيار نادر بود؛ اما دو دختر ديگر سام
  .دوران از مادر زادند نبسياري از كودكاني كه در آ



 

 

  
  بعدي مربوط بهوقايع 

  ديگر اعضاي ياران حلقه
  

  ش. ت
با شروع اين سال، دوران چهارم به حساب تقويم شاير آغاز مي شود، اما رقـم                 1422

  . يابد هاي تاريخ شاير همچنان ادامه مي سال
گرين   پره. برگزيده شدن سام وايز به مقام شهردار شاير. استفاي ويل ويت فوت               1427

شاه اله سار طي فرمـاني   . بندد هل النگ كليو پيوند ازدواج ميتوك با دياموند ا
ي  ا را سـرزميني آزاد و تحـت الحمايـه   ورود آدم ها به شاير را ممنوع، و آنجـ 
  . چوگان پادشاهي شمال اعالم مي كند

  .     به دنيا آمدن فارامير پسر پره گرين               1430
  .تولد گلدي الكز دختر سام وايز               1431
هداياي بسـياري از  . شود لند مي گيرد و ارباب باك مريادوك لقب شكوهمند مي               1432

  . رسد ئور و بانو ائووين از ايتيلين ميجانب شاه ا
رشـد  شاه اله سار تاين را سرپرسـت ا . رسد به مقام توك و تايني ميپره گرين                1434

انتخاب شدن ارباب سام وايز براي دومين بار . كند مشاوران پادشاهي شمال مي
  .به مقام شهرداري

ـ                1436 ديـم   ي ايـون  ار درياچـه شاه اله سار سواره به طرف شمال حركت، و مـدتي كن
آيد و دوستانش را به حضـور    شاه اله سار به پل برتدي واين مي. كند اقامت مي

دهد و االنـور جـزو    نه داين را به ارباب سام وايز ميي دو وي ستاره .پذيرد مي



 

 

  .شود نديمگان شهبانو آرون مي
  .انتخاب شدن ارباب سام وايز براي سومين بار به مقام شهرداري 1441
 رود و يـك سـال آنجـا    همراه زنش و االنور به گوندور ميارباب سام وايز به  1442

  .شود قائم مقام شهردار مشغول كار مين ارباب تول من كاتن به عنوا. ماند مي
  .انتخاب شدن ارباب سام وايز براي چهارمين بار به مقام شهرداري               1448
) فـار (هـاي دور   ترد اهل گرين هولم واقـع در بلنـدي  االنور خوب روي با فاس               1451

  .ازدواج مي كند
، به لطف شاه به شاير )امين بريد(سرحد غربي از بلندي هاي دور تا برج تپه ها                1452

  .كوچند بسياري از هابيت ها به آنجا مي. شود منظم مي
  .آيد پسر فاسترد و االنور به دنيا مي الفستَن فربورن،               1454
تـاين         . ر بـه مقـام شـهرداري   انتخاب شدن ارباب سام وايز بـراي پنجمـين بـا                  1455

فاسترد و االنور آنـدرتاورز  . كند رحد غربي ميدرخواست او فاسترد را مولّي س
گاه خود مي كنند و اعقاب آنان فربرن هاي اهل تاورز  هاي برج اقامت را در تپه

  . دهند ل به زندگي خود در آنجا ادامه مينسل اندر نس) برج(
به درخواست        . شدن ارباب سام وايز براي ششمين بار به مقام شهرداري بانتخا               1462

) ناحيـه اي تـازه مسـكون   (د غربـي  او، تاين فاسترد و االنور را موليان سـرح 
كنند و اعقـاب آنـان    هاي برج را اقامتگاه خود مي هاي تپه كند، آن دو دامنه مي

ـ  فربرن هاي سرحد غربي نسل اندر نسل در ه زنـدگي خـود ادامـه    آن منطقه ب
  .  دهند مي

  . فارامير توك با گُلدي الكز دختر سام وايز ازدواج مي كند               1463
انتخاب شدن ارباب سام وايز براي هفتمين دوره ي شهرداري، سام وايز نـود و                  1469



 

 

  .شش ساله است
سـپتامبر      22در . ي سـال  وايز در روز نيمههمسر ارباب سام درگذشت بانو رز                1482

رود و   وي به تپه هاي برج مي. شود اند خارج مي ارباب سام وايز سواره از بگ
 دهد وايز كتاب سرخ را به او مي بيند و سام رين بار االنور او را در آنجا ميآخ
از  مطابق روايتي كه . شود ها محول مي از آن نگهداري از كتاب به فربرن پسو 

ست كه سام وايز تاورز را پشت االنور رسيده است، در ميان آنان عقيده بر اين ا
رسد، و او كه آخرين فرد از حامالن  هاي خاكستري مي رگاهنهد و به لنگ سر مي
  . گذرد است از دريا ميحلقه 

مايل اسـت    رسد كه شاه ائومر ل پيغامي از روهان به باك لند ميدر بهار اين سا               1484
) ساله 102(مريادوك در آن هنگام پير . ارباب هولدوين را دوباره مالقات كند

كنـد و آن دو   وي با دوست خود تـاين رايزنـي مـي   . اما سالم و تندرست است
آن سوي گدارسارن  د و سواره بهسپارن مناصب خود را به پسرانشان مياموال و 

رسـد كـه    بعد خبـر مـي   .بيند نمي آن پس كسي آن دو را در شاير روند و از مي
ارباب مريادوك به ادوراس رفته و تا پيش از مرگ شاه در پاييز آن سال نـزد  

رونـد و   وك و تاين پره گرين به گوندور مـي سپس ارباب مرياد. او مانده است
گذراننـد و   ن سرزمين مـي دوران كوتاهي را كه از زندگي شان باقي مانده، در آ

  .آرمند ميان بزرگان گوندور ميين در پس از مرگ در رات دن
گفته مي شود . گذرد اول مارس سرانجام شاه اله سار درمياول مارس اين سال،                1541

. دهند در كنار تابوت شاه كبير قرار مي كه تابوت هاي مريادوك و پره گرين را
پـايين   سازد و با كشتي بـه  س يك كشتي خاكستري در ايتيلين ميآنگاه لگوال
ـ  شود، و مـي  ز آنجا به آن سوي دريا رهسپار ميآندوين و ا د كـه گيملـي   گوين



 

 

ن حلقـه در سـرزمين   و با رفتن آن كشتي، كار يارا. رود دورف نيز همراه او مي
  .گيرد ميانه پايان مي

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  ضميمه ي ج

I 
  زبان ها و مردمان دوران سوم

  
  
  

نـواحي  » زبـان مشـترك  «انگليسي بازنمايي كرده است، وسترون يـا  زباني كه اين تاريخ آن را با 
ي  همـه  در طي آن دوران اين لسان، به زبان مادري تقريباً. غربي سرزمين ميانه در دوران سوم بود

) به استثناي الف هـا (هاي قديم آرنور و گوندور  رزهاي پادشاهيم ي مردم ناطقِ ساكن در محدوده
تبديل شده بود، و اين سرزمين عبارت بود از تمام سواحل، از اومبار در جهت شمال تا فُروچل و 

اين زبان همچنين تا شمال . زمين هاي واقع در خشكي تا به سر حد كوه هاي مه آلود و افل دوات
دخانه و شرق كوهستان را تا به دشت هـاي گـالدن   آندوين اشاعه يافته و سرزمين هاي غرب رو

  . فراگرفته بود
ز اريادور متروك گشـته بـود، و   هاي بزرگي ا لقه، در پايان دوران، اگر چه بخشدر زمان جنگ ح

ي اين زبان به عنوان  گالدن و رائوروس ساكن بودند حوزههاي اندكي در سواحل آندوين ميان  آدم
  .ياد شده بود زبان مادري، هنوز همين مناطق

دروادان واقع در آنـورين بـه سـر    شمار اندكي از آدم هاي وحشيِ دورانِ باستان، هنوز در جنگل 
ن شد كه بيشتر، ساكنان پيشين سرزمي ند بقايايي از مردم قديم يافت ميل هاي دون بردند، و در تپه مي

  د، در حالي كه در دشـت داشتن نگاه مي هاي خود را سفت و سخت اينان هنوز زبان. گوندور بودند



 

 

داشتند كه حـدود پانصـد   هاي روهان در آن زمان مردم نواحي شمالي، يعني روهيريم ها سكونت 
ي كساني كه زبان خاص خود را حفظ كرده بودند،  اما همه. آن سرزمين كوچيده بودند سال پيش به

فقـط  بردند، و اين عمـر   ميتقابل به كار حتي الف ها، وسترون را به عنوان زبان دوم براي ارتباط م
تـا حواشـي جنگـل     هاي آندوين، و شـرق  ر درهشد، و در سرتاس منحصر به آرنور و گوندور نمي

دي ها كه از مردمـان  حتي در ميان آدم هاي وحشي و دون لن. همين منوال بودسياه بيشه وضع بر 
د شكسته و بسته سخن چن شد يافت كه بتوانند به آن زبان هر جستند، كساني را مي ديگر دوري مي

  .بگويند
  

  در باب الف ها
  

  :ي اصلي تقسيم شدند دورِ روزگارِ پيشين به دو طايفه الف ها در گذشته هايِ
غالب الف هاي سياه بيشه و لورين جـزو دسـته ي اخيـر    . و الف هاي شرق) الدار(هاي غرب  الف

الفي از نوع الـداري اسـت، وارد نشـده    ام ها و كلمات بودند، اما زبان آنان در اين تاريخ كه تمام ن
  1.است

كستري يـا  الفي برين يا كوئنيا و الفي خا: از نوعِ زبان الداري، دو گونه در اين كتاب يافت مي شود
ن باستاني الدامار در آن سوي دريا بود، و نخستين زبـاني كـه در كتابـت    الفي برين، زبا. سينداري

بـه   شد، و در آن زمان اصـطالحاً  هيچ قومي محسوب نمير زبان مادري اين زبان ديگ. ثبت گرديد

                                                 
ي  اي خـاص، زيـرا بيشـتر مـردم آنجـا اصـل و ريشـه       » لهجه«گفتند، هرچند با  ري سخن ميدر لورين آن روزگار به زبان سيندا ١

چنـان  (نايي اندك فرودو با زيان سينداري موجب گمراهي فرودو شده اسـت  و همچنين آش» لهجه«اين . داشتند} جنگلي{سيلوان
لمـات الفـي موجـود در كتـاب، در حقيقـت      تمـام ك .) به اين موضوع اشاره كرده اسـت  كتاب تاينكه يكي از شارحان گوندور در 

احتمـاالً منشـاء    نميـرودل و  اَمروت، كاراس گاالدرو، لورين اما. ها و اشخاص جاي  سينداري هستند و همين طور است بيشتر نام
  .اند سيلوان دارند و وارد زبان سينداري شده



 

 

تبديل شده بود كه هنوز در آيين ها و در امور متعالي ترانـه هـا و معـارف در    » التين الفي«نوعي 
به كار  –الف هايي كه در پايان دوران نخست به سرزمين ميانه تبعيد شدند  -ميان الف هاي برين 

  .شد گرفته مي
كوئنيا هم خانواده بود، زيرا اين زبان، لسان آن دسته از الدار بود كه بـه   با الفي خاكستري در اصل

حـل  سواحل سرزمين ميانه رفته، اما هيچ گاه از دريا نگذشته و در سـواحل، در قلمـرو بلريـاد ر   
گول شنل خاكستري اهل دوريات پادشاهان بـود، و زبـان آنـان در     آنجا تين. اقامت افكنده بودند

ثباتي سرزمين هاي فاني دگرگون و از گويش الدار آن سوي دريا بسيار  بر اثر بي شامگاه طوالني
  .فاصله گرفته بود

نفي بلد شدگان، در ميان الف هاي خاكستري كه تعدادشان پرشـمار بـود مسـكن گزيـده و زبـان      
و  سينداري را براي استفاده ي روزمره برگزيده بودن، و از اين رو اين زبان، زبـان تمـام الـف هـا    

زيـرا اينـان همـه از نـژاد     . فرمانروايان الف است كه در اين تاريخ نامي از آنان به ميان آمده است
نجيب زاده تـر  . كردند مي از نژادهاي پست تر حكمراني ميالداري بودند، حتي در جايي كه بر مرد

. نارگوتروند بود از همه، بانو گاالدريل از خاندان سلطنتي فينارفير و خواهر فين رود فالگوند، شاه
گرفت، در دل الـف   زد و هرگز آرام و قرار نمي ي نفي بلد شدگان حسرت دريا موج مي در دل همه

  .شناخت شد، ديگر آرام نمي رت خفته بود، اما هرگاه بيدار ميهاي خاكستري اين حس
  

  در باب آدم ها
  

ايـن  . گو اين كه تحت تاثير زبان الفي پربار و لطيف شده بود. وسترون نوعي زبان آدميزادگان بود
ناميدنـد،   مـي » پدران آدميان«، يعني اداينيا  آنتانيزبان در اصل زبان كساني بود كه الدار آنان را 

دند و در جنگ به ويژه مردم سه خاندان از ياوران الف، كه در دوران نخست به بلرياد در غرب آم



 

 

  .برضد نيروي پليد شمال ياري كردند را گوهرهاي بزرگ، الدار
پس از برانداختن نيروي پليد كه در آن بخش اعظم بلرياند زير آب رفـت و ويـران گشـت، ايـن     
موهبت به ياوران الف ارزاني شد كه آنان نيز همچون الدار بتوانند از دريا بگذرند، اما از آنجـا كـه   

ناميرايان براي آنان ممنوع بود، جزيره اي بزرگ، جداگانـه در منتهـي اليـه غربـي      ورود به قلمرو
از ايـن رو  . بود) وسترنس( سرزمين هاي فانيان به ايشان اختصاص يافت، نام آن جزيره نومه نور

ياوران الف به راه افتادند و در نومه نور ساكن گشتند، و در آنجا به عظمت و قـدرت دسـت    غالب
آنـان زيبـا روي بودنـد و بلنـد     . ريا نورداني مشهور و صاحبان كشتي هاي بسيار شدنديافتند و د

اينان نومه نوري هـا بودنـد،   . قامت، و طول عمرشان سه برابر طول عمر آدميان سرزمين ميانه بود
هـا بودنـد كـه     داين تنها نژاد در ميـان آدم  دونه. ناميدند داين شان مي ميان كه الف ها دونهشاهان آد

داري را گفتنـد، زيـرا اجـداد آنـان زبـان سـين       دانستند و به آن سخن مي قل يك زبان الفي ميداح
ي امري معرفتي به فرزندان منتقل كرده بودند، چنان كه با گذشت سال ها  آموخته و آن را به منزله

آموختـه   و خردمندان اين قوم، زبان كوئنياي الفي برين را نيـز . كم تر تغييري در آن پديد آمده بود
هاي مشهور و مقدس،  كردند، و نام بسياري از مكان ا برتر از هر زبان ديگري تلقي ميبودند و آن ر

  1.گزيدند د و پرآوازه را از اين زبان برميو مردان شكوهمن
اما زبان مادري نومه نوري ها در غالب موارد، همان زبان آباء اجدادي آدم ها يـا آدونـايي بـاقي    

ارِ پسينِ نخوت و خودپسندي، شاهان و فرمانروايان نومه نور بار ديگـر بـه ايـن    ماند، و در روزگ
ي خود را بـا الـدار حفـظ     ي معدودي كه هنوز دوستي ديرينه ان بازگشتند و به استثناي آن عدهزب

نومه نوري هـا در سـال هـاي قـدرت، دژهـا و      . كرده بودند از تكلم به زبان الفي دست برداشتند
                                                 

هاي سلطنتي گوندور از جمله  ي نام و همه آناريونو  ايزيلدور، النديل )نومه نورهيا به صورت كامل (نور نومههاي  براي مثال نام ١
همه  گيلراين، تور دنه، آراگورن داين، مثل هاي ديگر مردان و زنان دونه غالب نام. به زبان كوئينايي است» گوهر الفي«يعني  سار اله

بـرن  همچـون  (دوران نخسـت حفـظ شـده بـود      ها و تواريخ هاي مشهوراست كه در ترانه ها و آدم سينداري هستند و غالباً نام الف
  .بورومير ز نوع تركيبي هستند، همچونها ا معدودي از اين نام) هونري



 

 

اري را در سواحل غربي سرزمين ميانه براي كمك به كشتي هاي خـود محفـوظ   لنگرگاه هاي بسي
آنجا زبان . نگاه داشته بودند، و يكي از مهم ترين اين دژها پالرگير، واقع در مصب رود آندوين بود

ي آن پيـدايش   هاي مردمان كهتر آميخت كه نتيجه آدونايي رواج داشت و با كلمات بسيار از زبان
د كه از آنجا در طول تمام سواحل، در ميان تمام كساني كه بـا وسـترنس حشـر و    زبان مشترك بو

  .نشر داشتند، اشاعه يافت
پس از سقوط نومه نور، النديل بازماندگاني را كه دوست الف ها بودند بـه سـواحل شـمال غربـي     

نوري  ومهون ناي خ يا تا اندازه عداد زيادي از كساني كه تماماًاز پيش ت. سرزمين ميانه رهنمون شد
ـ . ي كساني كه زبان الفـي را بـه يـاد داشـتند     جا ساكن بودند، اما اندك بود عدهداشتند، در آن دين ب

هاي كهتر بود كـه در   داين از همان ابتدا بسيار كم تر از شمار آدم ترتيب روي هم رفته شمار دونه
و خردمند بودند، بـر   قدرتمند زيستند، و از آنجا كه فرمانرواياني طويل العمر و بسيار ميان شان مي
داين در مراوده با ديگر مردمان و در نظم و نسق دادن به امور  از اين رو دونه. راندند آنان حكم مي

ي اين زبان را وسعت دادند، و آن  گرفتند، اما دامنه قلمروهاي پهناور خود از زبان مشترك بهره مي
  .شده بود، غنا بخشيدند را با واژه هاي فراواني كه از زبان الفي گرفته

در روزگار شاهان نومه نوري اين امر موجب شرف يافتن و گسترش گـويش وسـترون در اقصـي    
نقاط، حتي در ميان دشمنان شان گشت، و خود دونه داين هرچه بيشتر و بيشتر اين زبان را به كار 

ن الفـي را مـي   گرفتند، چندان كه در زمان جنگ حلقه، تنها بخش كوچكي از مردم گونـدور زبـا  
هاي كوچـك  ريت و شهر اينان بيشتر در ميناس تي. مي شد دانستند، و روز به روز شمارشان كمتر

نام تمام جاها و اشـخاص در   با اين حال تقريباً. زيستند ، و در تيول اميران دول آمروت ميمجاور
ش شده داشتند رامويي فشمار اندكي از اين نام ها منشأ. تقلمرو گوندور صورت يا معني الفي داش

ي آنها بايد در روزگاري جست و جو مي شد كه كشتي هاي نومه نوري ها هنـوز   و اصل و ريشه
از جمله اين نام ها بودند، و نيز نام كـوه هـاي    ارخو  آرناخ، اومباردر درياها شراع نكشيده بود، 



 

 

  .ها بودند نيز از همين دست نامفورلونگ . ونريمو  آيلناخ
يا خويشـاوندان نزديـك آنـان در     اداينمناطقِ شماليِ سرزمين هاي غرب از تبار غالب آدم هاي 

از اين رو زبان آنان با زبان آدونايي هم خانواده بود و برخي از اين زبان هـا  . دوران نخست بودند
هاي عليان آندوين از همين دست  زبان مردم دره. ك حفظ كرده بودندشباهت خود را به زبان مشتر

ي غربي، و در دور دست شـمال   و مردان جنگلي سياه بيشه) بئورن اعقاب(ن بئورنينگ ها زبا: بود
مردمي كه از سرزمين هاي ميان گالدن و كـارراك  . و شرق، آدم هاي اهل درياچه ي النگ و ديل

آنان هنوز به . شهرت داشتند) ميرآخوران(آمده بودند، در گوندور به روهيريم ها يا صاحبان اسبان 
ها را در سرزمين جديد خود نـام  ي جا همه گفتند و با همان زبان تقريباً ان خود سخن مينياكزبان 

امـا  . مي ناميدنـد » مردان سرزمين چابك سواران«گذاري كردند، روهيريم ها خود را ائورلينگز يا 
ان ي متحـد  بردند، و آن را به شيوه مشترك را با طيب خاطر به كار مي نجيب زادگان آن مردم زبان

كردند، زيرا در گوندور وسـترون چنـان كـه بايـد و      گوندور به طرزي شكوهمند تكلم مي خود در
  .شايد هنوز به شيوه اي بسيار شاهانه و كهن حفظ شده بودند

زبان دون لندي ها نيز بيگانه، يا زباني با . زبان آدم هاي وحشي جنگل دروادان به كلي بيگانه بود
هاي كوه  بودند كه در اعصار گذشته در دره ي مردمي ن باقي ماندهاينا. خويشاوندي بسيار دور بود

اي ه در سال. آمدند خويشان مردم دون لند به شمار مي رو ازمردگان دون ها. زيستند هاي سفيد مي
برخي از آنجا راه سرزمين  هاي مه آلود كوچيده، و هاي جنوبي كوه ديگري نيز به دره تاريك كسان

اصـل و  . در پيش گرفته بودنـد  ه سمت شمال تا به سرحد بلندي هاي گورپشتهسكنه را ب هاي بي
ي آدم هاي بري از همين جا بود، اما آنان از مدت ها پيش به تابعيت پادشاهي شمالي آرنور  ريشه

فقط در دون لند بود كه اين نژاد از آدم هـا زبـان و   . درآمده و زبان وسترون را اختيار كرده بودند
ت به دونه داين و متنفر ردمي تودار، با رفتاري خصمانه نسبم: كردند را حفظ ميخود رسوم قديمي 
  . از روهيريم ها



 

 

و اين نامي اسـت كـه    فورگويلاز زبان اين مردم چيزي در اين كتاب نيامده است، به استثناي نام 
هايي  نام نديل وندو  لند دون). ويند معني آن كاه سرها استگ و مي(به روهيريم ها داده بودند  آنان

ي اين مردم، به آنان داده شده بود،  ي سبزه و موي تيره زبان روهيريم ها كه به سبب چهره است از
الفي خاكسـتري  ) Dûn(دراين اسامي و واژه ي دون ) dunn( دونبنابراين ارتباطي ميان واژه ي 

  .وجود ندارد» غرب«به معني 
  

  ي هابيت ها درباره
  

. دكردن شترك تكلم ميم يك هزار سال بود كه به زبانِ بري در آن هنگام احتماالًهاي شاير و  هابيت
آموختگان  بردند، هرچند دانش كار مي قيدوبند به تكلف و بي ي خود بي ها اين زبان را به شيوه هابيت

  .گرفتند تر را به كار مي قوم عنداللزوم نوعي زبان رسمي
رسـد كـه در    چنين به نظر مي. اشد در دست نيستا بسندي از هيچ زباني كه خاص خود هابيت ه

زيسـتند،   از زبان كساني كه در ميـان شـان مـي   روزگار قديم هميشه از زبانِ آدم هاي همجوار يا 
را براي بدين ترتيب هابيت ها پس از ورود به اريادور به سرعت زبان مشترك . اند كرده استفاده مي

هـاي   دك زبـان ان ري گروهـي از آنـان انـدك   اسكان در ب زمان با شروع تكلم اختيار كردند، و هم
هاي آندوين عليا، و بـا زبـان    زبانِ آدم اين زبان پيشين، ظاهراً. پيشين خود را فراموش كرده بودند

جنوب پيش از آمدن بـه شـاير در شـمال،     1هايوند بوده است، هر چند استورروهيريم ها خويشا
از ايـن زبـان در   . هم خـانواده بـوده اسـت    لندي ها زبان دونگفتند كه با  به زباني سخن مي ظاهراً

روزگار فرودو هنوز در واژه هاي محلي و نام ها كه بسياري از آن ها به نام هاي موجود در ديـل  

                                                 
هايي است  نام آگول سمهو  آگول دهاستورهاي زاويه كه به سرزمين بياباني بازگشتند قبالً زبان مشترك را اختيار كرده بودند؛ ولي  ١

  .ي نزديك گالدن دارد هاي منطقه كه در زبان آدم



 

 

قابل توجه تر از همه نام روزها و ماه ها و فصول . و يا روهان شباهت داشت، ردي باقي مانده بود
هنوز تداولي همگـاني  ) سـميال  و ماتومهمچون (گري از همان دست سال بود، واژه هاي متعدد دي

داشتند، و اين در حالي است كه تعداد بيشتري از واژه ها در نام جاي هاي بري و شـاير محفـوظ   
نام اشخاص هابيت ها نيز حالتي ويژه داشت و بسياري از آن هـا از روزگـار كهـن بـه     . مانده بود

  . يادگار مانده بود
نـيم  ( هافلينـگ آنان را  آدم ها. بود كه مردم شاير در مورد نژاد خود به كار مي بردند نامي هابيـت 

فراموش شده بود، تا حد زيادي  هابيت ي كلمه ي اصل و ريشه. زدند صدا مي پرياناتها  و الف) قد
اي د و شكل فروكاسته ان دها و استورها به هارفوت ها دادهرسد نامي است كه فالوهاي اما به نظر مي
ي  سـازنده «بـه معنـي    ال هولبيـت : دتر آن در روهان حفظ شده بـو  اي كه شكل كامل است از كلمه

  .»سوراخ
  

  در باب نژادهاي ديگر
  

صورت رايـج نـام    انت. بودند نيدايا  اونودريمكهن ترين مردم باقي مانده در دوران سوم . انت ها
بودند، و در حقيقت انـت   شده لدار شناختهآنان در روزگار باستان براي ا. ن روهان بوداها در زبآن

زباني كه آنان براي خـود  . دادند به سخن گفتن را به الدار نسبت ميها نه تنها زبان خود، بلكه ميل 
كُند، مطنطن، انباشته، مكرر، پر از دمش، متشكل از : ساخته بودند شباهتي به ديگر زبان ها نداشت

كميت كه حتي اربابان معارف در ميان الـدار كوششـي   آواهاي مصوت گون و تمايزهاي نواخت و 
انت ها اين زبان را فقط در ميان خود به كار مي بردند، . براي بازنمايي آن با خط انجام نداده بودند

توانست اين زبان  را هيچ كس غير از خود انت ها نمياما نيازي نبود كه آن را مخفي نگاه دارند، زي
  .را بياموزد



 

 

آموختند و هيچ گاه فرامـوش   ن ها خبره بودند و آنها را به سرعت ميد در امور زبااما انت ها خو
پسنديدند و بيش از همه عاشـق لسـان الفـي بـرين      هاي الداري را بيشتر مي و اما زبان نمي كردند

بدين ترتيب كلمات و نام هاي عجيبي كه هابيت ها از زبان چـوب ريـش و ديگـر    . باستاني بودند
رده اند الفي است، يا پاره هايي از زبان الفي است كه به شيوه ي انتي سر هـم شـده   انت ها ثبت ك

 taurelilomëa-turnbalemorëa همچـون : برخي از اين هـا بـه زبـان كوئنيـايي اسـت      1.است
lómëanor ي  ي ژرف سـياه  دره  ي دره جنگـل پرسـايه  « :توان آن را چنين بازنمايي كرد ، كه مي

سـايه اي سـياه   «: چنين است كه منظور چوب ريش از آن كمابيش ،»تيرهژرف جنگلي در زميني 
ِ –ريـش « فنگـورن همچـون  : برخي ديگر سينداري اسـت . »هاي عميق جنگل وجود دارد در دره
  .»راشِ باريك« فيمبرتيل، يا  »درخت

) به عنوان مثال در زبان روهـان (نامي است كه در زبان ديگر نژادها  اورك .اورك ها و زبان سياه
هم خانواده با اين كلمه . بود )اورخ( Orchدر زبان سينداري اين نام . به اين مردم كثيف داده بودند

اورك هـاي   فقـط در مـورد   زباه سياه است، هرچند كه اين كلمه معموالً يوروكي  ترديد، واژه بي
. شـدند  ور و ايزنگارد به بيرون اعزام مـي رفت كه در اين زمان از مورد جنگجوي بزرگ به كار مي

  .ناميدند مي» برده«يعني  ، اسناگاهي -يوروكانواع پست تر را به ويژه 
گفته اند كـه  . اورك ها را نخستين بار قدرت تاريك شمال در روزگار پيشين پرورد و به بار آورد

گرفتنـد و آن را   چه را الزم بود از ديگـر السـنه مـي   ها زباني مختص به خود نداشتند و هراورك 
ي  ه ابداع نوعي زبان دست و پاشكسـته كردند، با اين حال فقط موفق ب مطابق ميل خود تحريف مي

كرد، مگر براي ناسـزا گفـتن و    شده بودند كه حتي به زحمت تكافوي نياز خود آنها را مي حيواني
و اين موجودات آكنده از خباثت كه حتي از نژاد خودشان هم متنفر بودند، طولي نكشـيد  . فحاشي

                                                 
 –الال  –الال  –اَ ، ها را بازنمـايي كننـد   تر از زبان انت ها و نداهاي كوتاه اند تا همهمه ظاهراً كوشيده ها به استثناي آنجا كه هابيت  ١

، و كوششي است براي بازنمايي )و احتماالً بسيار نادقيق(نيز الفي نيست، و تنها نمونه موجود  بورومه –ليندور  –كاماندا  –روميا 
  .ايي از زبان انتي واقعي پاره



 

 

گاه هاي خود گويش هاي آشفته و مغلوط به وجود آوردند، چنان كه ها يا اقامت وهكه به تعداد گر
  .ميان قبيله هاي مختلف كمترين كابرد را داشت ي زبان اوركي در مراوده

مختلف، زبان وسـترون  هاي  م براي برقراري ارتباط ميان گونهوران سوبدين ترتيب اورك ها در د
تر همچون آنها كه هنوز در شـمال، و   ياري از قبيله هاي قديميبردند، و در حقيقت بس را به كار مي

زيستند، از دير باز زبان وسترون را به عنوان زبان مادري به كار برده بودند،  آلود مي هاي مه در كوه
  .نحوي كه شنيدن آن دوست داشتني تر از زبان اوركي نبوداما به 

خواسـت ايـن    گفته اند كه زبان سياه در طي سال هاي تاريك توسط سائورون ابداع شد، و او مي
بـا ايـن   . ي كساني تبديل كند كه در خدمت او بودند، اما در اين كار شكست خورد زبان را به همه

از زبان سياه اخذ شده بود كه در دوران سـوم  » آتش«معني به  گاشحال تعداد زيادي واژه مانند 
بين اورك ها رواج داشت، اما پس از نخستين سقوط سائورون، همه به استثناي نزگول اين زبان را 

ـ با قيام مجدد سائورون، اين زبـان بـار ديگـر    . در شكل باستاني آن فراموش كرده بودند ه زبـان  ب
ي روي حلقه به زبان سـياه باسـتان، امـا     نوشته. ور تبديل شدرماندهان مورددور و زبان ف -باراد

كـه سـربازان بـرج     اي از اين زبان اسـت  دهشكل تحريف ش 79، دو برجدشنام اورك موردور در 
ـ    شـاركو . نهـا بـود  بردند، سربازاني كه گريشناخ فرمانده آ تاريك به كار مي ي در آن زبـان بـه معن

  .است پيرمرد
اينـان در آغـاز، يعنـي    .  ايـم  سينداري به كـار بـرده   توروگي  را در ازاي ترجمه ترول. ترول ها

شامگاه روزگار پيشين در گذشته هاي بسيار دور، موجوداتي كند ذهن و خنگ بودند و زباني غير 
ها را به كار گرفت و تا آنجا كه توان آموختن داشتند، به آنها اما سائورون آن. ان ددان نداشتنداز زب
بان را در حـدي كـه از   از اين رو ترول ها ز. آموخت و با شرارت بر عقل و شعورشان افزودچيز 

آمدند، از اورك ها آموختند، و ترول هاي سنگي در سرزمين هاي غـرب بـه شـكل     پس آن برمي
  .تحريف شده اي از زبان مشترك سخن مي گفتند



 

 

ي جنـوبي و   نشده بود، در سياه بيشـه تر ديده  اما در اواخر دوران سوم نژادي از ترول ها كه پيش
در اين كـه  . هي مي ناميدند -ها را در زبان سياه اولوگآن. ي كوهستاني موردور پديدار شدمرزها

برخـي بـر   . آنها را سائورون پرورده بود هيچ ترديدي وجود نداشت، اما از كدام خميره معلوم نبود
هـي از نظـر    -هاي غول آسا هستند، اما اولوگاين اعتقاد بودند كه آنها ترول نيستند، بلكه اورك 

لحاظ جثه و قدرت بر از  شباهت بودند و بي جسم و ذهن حتي به بزرگ ترين نژاد اورك ها كامالً
نـژادي مهيـب، قـوي،    : ي پليد اربـاب شـان   رول بودند، اما ماالمال از ارادهت. گرفتند آنها پيشي مي

ي شـامگاه، تـا    تـر دوره  و برخالف نژاد قـديمي  ت تر از سنگچاالك، درنده خو و مكار، اما سخ
كم . آوردند رشيد را تاب ميها را زير نفوذ خود گرفته بود، نور خوي سائورون آن هنگامي كه اراده

  .دور بود -دانستند، زبان سياه باراد د و تنها زباني كه ميگفتن ميسخن 
اين كه چـرا هـم شـبيه و بـي      شرح منشاء عجيب آنان و. دورف ها نژادي جداگانه اند. دورف ها

انه از شباهت به الف ها و آدم ها هستند در سيلماريليون آمده است، اما الف هاي كهتر سرزمين مي
هاي متأخر با محفوظات ديگر نژادها آشـفته   هاي آدم و از طرف ديگر قصهخبر بودند،  اين قصه بي

  .و مغشوش شده است
ي قوي  نهان روشن، سخت كوش، داراي حافظهنژادي جان سخت و پر طاقت اند،  دورف ها غالباً

، دوسـت داران سـنگ هـاي    )و سودهايي كه عايدشان شده است(نسبت به لطماتي كه خورده اند 
گيرد و نه چيزهايي كه بـراي خـود    ايي كه زير دست صنعت گران شكل ميقيمتي و جواهر، چيزه
ان اهريمني نيست، و علي رغم چيزهايي كه آدم ها در قصه ها بـه  اما طبع ش. زندگي مستقل دارند

زيرا آدم هاي . آنان نسبت داده اند، اندك شماري از دورف ها داوطلبانه به خدمت دشمن درآمدند
زمان قديم چشم طمع به ثروت و دست ساخته هاي آنان دوخته بودند و در ميان نژادهـا دشـمني   

  .ايجاد شده بود
نوز در بسياري جاها دوستي عميقي ميان آدم ها و دورف ها برقرار بـود، و ايـن   در دوران سوم ه



 

 

پس از نابودي -طبيعت دورف ها بود كه در سفر و كار و داد و ستد در اطراف و اكناف سرزمين ها
اما دورف ها . زيستند گفتند كه در ميان شان مي به زبان آدم هايي سخن مي -منزلگاه باستاني شان

با ميل و رغبـت از آن پـرده بـر     رازي كه برخالف الف ها حتي برابر دوستان(زدارانه به شكلي را
گرفتند، زباني كه با گذشت سال هـا بسـيار كـم دسـت      زبان عجيب خود را به كار مي) تندداش نمي

خوش تغيير گشته بود، زيرا اين زبان بيشتر لسان معرفت آموزي بود و نه زبان گهواره و دورف ها 
اندك بود شمار . جينه اي كه از گذشته به يادگار مانده باشد، مراقب و مواظب آن بودندهمچون گن

فعلـي   ي اين زبان در تاريخچـه . كساني كه از نژادهاي ديگر موفق به آموختن اين زبان شده باشند
فقط در نام هايي از آن دست ديده  مي شود كه گيملي براي همسفران خود فاش گفته است، و نيز 

دست كم اين يك چيز مخفي و پنهاني نبود و ايـن  . شاخ آواز ي رياد نبرد گيملي، در محاصرهدر ف
باروك  .فرياد را از زماني كه جهان هنوز جوان بود، بارها و بارها در ميدان هاي نبرد شنيده بودند

  » !دورف ها بر شما نازل مي شوند! اي تبرهاي قوم دورف«يعني،  !خَزَد آيمنو! خَزَد
دورف هـا نـام   . شمال ريشـه دارد ) آدم هاي(نام خود گيملي، و نام تمام خويشان او در زبان اما 

آنان اين نام . گفتند بيگانه فاش نمي ، نام راستين خود را به هيچ كس از نژادهاي»باطني«پنهاني و 
  .نگاشتند را حتي بر روي مقابر خود نيز نميها 

        
   

 پايان


