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1
 وصف جزیرۀ نومه نور 

حكایت جزی��رۀ نومه نور كه در زیر می آی��د برگرفته از توصیف ها 
و نقش��ه های س��اده ای اس��ت كه دیر زماین در بایگاین های شاهان 
گوندور حمفوظ بود. این  اسناد در حقیقت تنها نشانگر خبش كوچكی 
از آن چیزهایی است كه زماین به كتابت درآمده بود، زیرا دانشمندان 
نومه ن��ور كتاب ه��ای تاریخ  و جغرافیا طبیعی بس��یاری تألیف كرده 
بودن��د؛ اما این آثار كمابیش مثل مهۀ علوم و هنرهای اوِج ش��كوِه 

نومه نور، در سقوط از میان رفت.
حیت آن دست اسنادی كه در گوندور یا امیالدریس )جایی كه بازماندۀ 
گنجینۀ پادشاهان مشایل نومه نوری حتت مراقبت الروند به امانت هناده 
بود( نگاه داری می ش��د، به دلیل غفلت، سخت آسیب دیده و نابود شده 
بود؛ زیرا اگرچه بازماندگان در سرزمنی میانه به گفتۀ خود »افسوس« 
آكاالبت، یا سقوط را می خوردند و هنوز پس از گذشت سالیاِن یب مشار 
خ��ود را تا ان��دازه ای تبعیدی به مشار می آوردند، آنگاه كه معلوم ش��د 
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س��رزمنی هبه بازگرفته و نومه نور برای مهیش��ه حمو شده است، مهه، 
ج��ز گروهی اندك، حتقیق در آنچه از تاریخ این جزیره بازمانده بود را 
كاری بیهوده و مایۀ افسوس و یب مثر می دانستند. داستان آر- فارازون 
و ناوگان ناس��پاس او تنها موردی بود كه در سالیان بعد عمومًا از آن 

باخرب بودند.


س��رزمنی نومه نور به س��تاره ای پنج پر یا پنج ضلعی می مانس��ت كه 
ط��ول خبش مرك��زی آن از مشال تا جنوب و از ش��رق تا غرب حدود 
دویست و پنجاه مایل بود و از آن پنج سنگ پوز  به شكل شبه جزیره های 
عظیم بریون زده بود. این سنگ پوزها هر یك نواحی جداگانه ای به مشار 
می آمدند: فوروستار )سرزمنی های مشایل(، آندوستار )سرزمنی های غریب(، 
هیارنوس��تار )س��رزمنی های جنوب غریب(، هیارروستار )سرزمنی های 
جنوب شرقی( و اوروستار )سرزمنی های شرقی(. خبش مركزی میتاملار 
)س��رزمنی های داخلی یا درون بوم( نامیده می شد و ساحلی نداشت جز 
زمنی حول و حوش رومنا و َسِر خور آن. خبش كوچكی از میتاملار هرچند 
از باقی جاها جدا بود و آراندور یا سرزمنی شاهان نامیده می شد. بندرگاه 
رومنا، منل تارما و آرمنه لوس  یا شهر شاهان در آراندور قرار داشتند، و 

آجنا مهه گاه پرمجعیت ترین ناحیۀ نومه نور بود.
میتامل��ار بر روی س��نگ پوز ب��اال رفته بود )اگر بلن��دی كوه ها و 
تپه ها را به حس��اب نیاورمی(؛ آجنا ناحیۀ زمنی های پوش��یده از مچن 
و علفزارهای پس��ت بود و درختان اندكی در آن می رس��ت. نزدیك 
به مركز میتاملار كوه بلندی به نام منل تارما یا س��تون آمسان ها سر به 
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آمسان كش��یده بود كه مكاین مقدس برای پرستش ارو ایلوواتار بود. 
اگرچه دامنه های پاینی كوه كم شیب و پوشیده از علف بود، رفته رفته 
پرشیب تر می شد و باال رفنت از آن در نزدیكی قله امكان پذیر نبود؛ 
ویل ج��اده ای پرپیچ وخم بر روی كوه س��اخته بودند كه از پای آن 
در جنوب آغاز می ش��د و در پاینی حاش��یۀ قل��ه، در مشال، به انتها 
می رسید. گرچه قلۀ كوه تا اندازه ای مهوار و گود افتاده بود و گروه 
بزرگ��ی از مردم را می توانس��ت در خود جای دهد؛ در طول تاریخ 
نومه نور دس��ت خنورده باقی ماند؛ نه بنایی، نه حمراِب برافراش��ته ای، 
نه حیت س��نگ چیین عری��ان هیچ گاه ب��ر روی آن دیده منی ش��د و 
نومه نوری ها در روزگار ش��كوه خویش تا به هنگام آمدن سائورون 
هیچ گاه چیزی شبیه به معبد نداشتند. هیچ كس با خود افزار یا سالح 
به آجنا منی آورد و جز شاه كسی در آجنا لب به سخن منی گشود. شاه 
تنها س��ه بار در سال سخن می گفت: در اروكیرِمه، خنستنی روزهای 
هبار برای س��ال نو نیایش می ك��رد و ارو ایلوواتار را در اروالیتاله، 
نیمۀ تابس��تان، می س��تایید و در اروهانتاله، پایان پاییز، او را شكر 
می گزارد. در این مناس��بت ها ش��اه پای پیاده، سفیدپوش و با حلقۀ 
گل، اما خاموش، پیشاپیش خیل عظیم مردم از كوه باال می رفت. در 
مواق��ع دیگر، م��ردم آزاد بودند تنها یا به اتفاق هم از كوه باال روند؛ 
آورده اند كه خاموش��ی چنان یب نظری بود كه حیت بیگانه ای غافل از 
راه ورس��م نومه نور، اگر گذارش به آجنا می افتاد، س��خن گفنت بلند 
منی یارس��ت. هیچ پرنده ای به آجنا منی آمدم مگر عقابان. اگر كس��ی 
به قله نزدیك می ش��د، یب درنگ س��ه عقاب پدیدار می شدند و روی 
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س��ه صخرۀ نزدیك به پرتگاه غریب می نشستند، در زمان نیایش های 
س��ه گانه فرود منی آمدند و در آمسان می ماندند و باالی س��ر مردمان 
چرخ می زدند. این س��ه عقاب را »شاهدان مانوه« می گفتند و باور 
بر این بود كه او آهنا را از آمان فرستاده است تا مراقب كوه قدسی 

و متام آن سرزمنی باشند.
كوه پایۀ منل تارما با ش��ییب مالمی تا دشت جماور فرود می آمد، اما 
امتداد آن از الگوی ریش��ه ها پریوی می كرد و پنج پش��تۀ كم ارتفاِع 
دراز از آن در جهت پنج پوِز جزیره بریون زده بود؛ و این پشته ها را 
تارماسوندار می نامیدند، ریشه های ستون. جاده در طوِل ستیغ پشتۀ 
جنوب غریب باال می رفت و به كوه نزدیك می ش��د. میان این پشته و 
پشتۀ جنوب ش��رقی، زمنی به س��وی دره ای كم عمق سرازیر می شد. 
ای��ن دره را نویرینان یا درۀ مقابر می نامیدند؛ زیرا در پیش��این دره 
حجره هایی در دل صخره های پای كوه كنده بودند كه مقابر ش��اهان 

و شهبانوان نومه نور در آن قرار داشت.
و اما میتاملار، بیش��تر ناحیه ای بود پ��ر از مراتع. در جنوب غریب، 
تپه ماهورهای پوش��یده از علفزار قرار داش��ت و آجنا در ِاِمریه مركز 

ناحیۀ شبانان بود.
خبش فوروس��تار كمتر حاصلخیز بود؛ سنگالخ با درختان اندك، 
مگ��ر در دامنه های غریب ارتفاعات پوش��یده از خلنگ، بیش��ه های 
صنوبر و سیاه كاج یافت می شد. زمنی در مست دماغۀ مشایل به شكل 
كوه ه��ای صخره ای ارتفاع می گرفت و در آجنا س��ورونتیل عظیم با 
پرتگاه های هولناك پرشیب سر از دریا باال آورده بود. اینجا آشیانۀ 
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عقاب های بس��یار بود؛ و در این ناحیه، تار- منلدور النتریمو برجی 
بلند ساخته بود تا از آن حركات ستارگان را بنگرد.

آندوس��تار نی��ز در نواحی مشایل س��نگی بود و بیش��ه های مرتفع 
صنوبرش مش��رف به دریا. سه خلیج كوچك رو به غرب داشت كه 
در دل ارتفاعات پیش رفته بود، اما صخره ها در بس��یاری جاها در 
حاشیۀ دریا نبود و زمیین در پای این كوه ها وجود داشت. مشایل ترین 
این خلیج ها آندونیه نام داشت، زیرا بندرگاه بزرگ آندونیه )غروب( 
آجنا بود، با ش��هرش در كنار س��احل و ماندگاه های بسیار دیگر بر 
روی دامنه های پرش��یب پس پش��ت. اما خبش اعظم نواحی جنویب 
آندوس��تار بایر بود و بیش��ه های بزرگ درختان غان و راش روی 
زمنی های باالدس��ت و بیشه های بلوط و نارون دره های پاینی دست 
را پوش��انده بود. میان سنگ پوزهای آندوستار و هیارنوستار خلیج 
بزرگی بود كه الدانا نام گرفته بود، زیرا رو به اره س��ئا قرار داش��ت؛ 
و زمنی های گرداگرد آن در پناه از باد مشال گش��وده رو به دریاهای 
غ��ریب گرم بود و پرباران تر از جاهای دیگر. در وس��ط خلیج الدانا 
زیباتری��ن بندرگاه های نومه نور قرار گرفته بود، الدالوندۀ س��بز، در 
روزگارهای پیشنی كش��یت های تندرو و سفید الدار اغلب از اره سئا 

به اینجا می آمدند.
گرداگ��رد این بندر، روی دامنه های مش��رف به دریا و آن س��و تا 
اعماق آن س��رزمنی، درختان مهیشه س��بز و عطرآگیین می رست كه 
از غ��رب بدان ج��ا آورده و كاش��ته بودند، چنان كه ال��دار می گفتند 
آجنا مهچون بندری در اره س��ئا زیباس��ت. این درختان بس��ی مایۀ 
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ش��ادماین نومه نور بودند و یاد و خاطرۀ آهن��ا زمان درازی پس از 
نابودی ش��ان برای مهیشه در بس��یاری از ترانه ها حمفوظ ماند، زیرا 
گل دادن و به بارنشس��نت این درختان در ش��رق سرزمنی هبه بسیار 
نادر بود: اویوالیره، الیرهلوس��ه، نساملدا، وارداریانا، تانیكوئهالسه 
و یاوانامیه با میوه های گرد و س��رخ فامش. گل  و برگ  و پوس��ت 
ای��ن درختان راحیه ای خ��وش می پراكند و متام آن س��رزمنی آكنده 
از عطره��ای گوناگون بود؛ از این رو آجنا را نیس��یمالدار، درختان 
عطرآگنی، می نامیدند. بس��یاری از ای��ن درختان را در مناطق دیگر 
نومه نور نیز كاش��تند كه به بار نشست، اما نه به این فراواین. درخت 
تناور و زرین مالینورنه تنها در این بندر می رست و پس از پنج قرن، 
بلندی آن كم تر از بلندی این درختان در خود اره سئا نبود. پوستش 
س��یم رنگ و صاف بود و ش��اخه هایش به شیوۀ درخت راش رو به 
باال رخ می زد؛ اما بیش از یک تنۀ واحد نداشت. برگ هایش مانند 
برگ درخت راش، اما بزرگ تر، س��بز روشن بود و زیرش نقره ای، 
و زیر آفتاب برق می زد. برگ  این درختان در پاییز منی رخیت، بلكه 
به رنگ طالیی روش��ن درمی آمد. در هبار شكوفه های زرینش مثل 
درخت گیالس خوشه خوشه بود و در طول تابستان مهچنان شكوفا 
می ماند؛ و تا ش��كوفه ها باز می ش��د، برگ ها می رخیت. بدین س��ان 
در سرتاس��ر هبار و تابس��تان فرش و سقف بیش��ۀ مالینورنه زرین، 
اما س��تون هایش نق��رۀ كبودرنگ بود.1 میوه اش چی��زی فندق مانند 
با پوس��یت س��یمنی بود و مقداری از آهنا را تار-آلداریون، ششمنی 
پادش��اه نومه نور، به رسم هدیه به ش��اه گیل-گاالد لیندوین داد. این 
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میوه ها در آن س��رزمنی پا نگرفت، اما گیل-گاالد پاره ای از آهنا را 
به خویشاوندش گاالدریل داد و این میوه ها با نریوی او در سرزمنی 
حم��روس لوت لورین در كنار رود آندوین روییدند و به مثر نشس��تند، 
تا آن كه س��راجنام الف های برین س��رزمنی میانه را ترك گفتند؛ ویل 
ای��ن درختان هیچ گاه به بلندی یا تناوری درختان عظیم بیش��ه های 

نومه نور نشدند.
رود نوندوینه در الدالونده به دریا می رخیت و بر سر راه خود دریاچۀ 
كوچك نیس��ینن را به وجود می آورد كه از ف��راواین بوته ها و گل های 

خوش بویی كه بر كرانه اش می رویید چننی نام گرفته بود.
هیارنوس��تار در خبش غ��ریِب ناحیه ای كوهس��تاین ق��رار گرفته 
ب��ود، با صخره های عظیم در س��واحل غ��ریب و جنویب؛ اما به مست 
شرق تاكس��تان های بزرگ در زمیین گرم و حاصلخیز قرار داشت. 
س��نگ پوزهای هیارنوس��تار و هیارروس��تار از هم بس��یار فاصله 
گرفته بودند و در آن س��واحِل دراز، دریا و زمنی با ش��ییب نرم به هم 
می رس��یدند و چننی چیزی در هیچ جای دیگر نومه نور دیده منی شد. 
سرییل بزرگ ترین رود این س��رزمنی در اینجا جریان داشت )زیرا 
مت��ام رودهای دیگر جز نوندوینه در غرب، رودهای س��یالیب كوتاه 
و تندی بودند كه ش��تابان به سوی دریا می رفتند( و در هبار در درۀ 
نویرینان زیر منل تارما باال می آمد و از میان میتاملار به سوی جنوب، 
در خبش های سفالی خود، به رودی كند و پرپیچ وخم تبدیل می شد. 
رود س��راجنام در زمنی های باتالقی هپ��ن و نیزارهای مهوار به دریا 
می رخیت و مصب های متعدد و كوچكش راه خود را، كه پیوسته در 
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حال تغیری بود، از میان سواحل ماسه  ای به دریا پیدا می كردند؛ زیرا 
س��واحل س��فید هپناور و ریگ های خاكستری از هر دو سو مایل ها 
گس��ترده بود و در روس��تاهایی كه بر روی زمنی های سفت در میان 
زمنی های باتالقی و بركه ها بنا شده و عمده ترین آهنا نینداموس بود، 

مردم بیشتر به ماهی گریی مشغول بودند.
در هیارروس��تار درختاین فراوان از هر دست می رویید و از مجلۀ 
آهنا الئورینكوئه بود كه مردم بیشتر گل هایش را دوست می داشتند، 
زیرا هیچ هبرۀ دیگری نداشت. این نام را به سبب خوشه های دراز و 
آویزان گل های زردش به آن داده بودند؛ و كساین كه از الدار وصف 
الئوره لنی، درخت زرین والینور، را ش��نیده بودند گمان می داش��تند 
كه اصل و ریش��ۀ ای��ن درختان از آن درخت عظیم اس��ت كه الدار 
ب��ذر آن را بداجنا آورده اند؛ اما چننی نبود. از روزگار تار-آلداریون 
درختان بس��یاری در هیارروستار غرس ش��د تا الوار برای ساخت 

كشیت فراهم آید.
اوروستار سرزمیین خنك تر بود، اما آجنا در حفاظ كوه هایی كه در 
انتهای سنگ پوز سربرافراشته بودند، از بادهای مشال شرقی در امان 
بود و در نواحی داخلی آن و خمصوصًا در نواحی هم مرز با آراندور 

غله خوب می رویید.
متام سرزمنی نومه نور چنان حالیت داشت كه انگار دل دریا به باال 
رانده شده بود، گرچه رو به جنوب و اندكی شرق مخیده بود؛ و زمنی 
كمابیش در مهه جا جز در جنوب با پرتگاه های پرش��یبش به سوی 
دریا س��رازیر می ش��د. در نومه ن��ور پرندگاین كه كنار دریا آش��یان 
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داشتند و در دریا شنا یا ماهی شكار می كردند، انبوه و بریون از مشار 
ب��ود. دریانوردان می گفتند حیت اگر دیدگان ش��ان كور بود، به خاطر 
هیاهوی مرغان س��احل باز هم می دانستند كه كشیت شان به نومه نور 
نزدیك می ش��ود و هرگاه كشیت ای به س��احل نزدیك می شد، مرغان 
دریایی در دسته های بزرگ خوش��امد گویان و شاد برمی خاستند و 
باالی كش��یت به پرواز درمی آمدند، زیرا هیچ كس به عمد این مرغان 
را منی كش��ت یا آزارش��ان منی رس��اند. برخی از این مرغان كشیت ها 
را در س��فر، حیت آهنایی را كه عازم س��رزمنی میانه بودند، مهراهی 
می كردند. به مهنی سان مرغان نومه نور در خشكی نیز فراوان بودند: 
از كیینك��ی ك��ه بزرگ تر از الیكایی نبود، با رنگ س��رخ و چه چه 
س��وت مانندش در آستانۀ شنوایی آدمیزاد گرفته تا عقابان بزرگی كه 
به پاسداش��ت مانوه مقدس مشرده می ش��دند و هرگز هیچ آزاری را 
به آهنا روا منی داش��تند، مگر آنگاه كه دوران پلیدی و نفرت از واالر 
آغاز گش��ت. در طول دوهزار سال از روزگار الروس تار-مینیاتور 
تا عهد تار-آنكالیمون پس��ر تار-آتانامری آشیانه ای را بر فراز برج 
كاِخ شاه در آرمنه لوس می دیدی؛ و جفیت از این عقابان حتت محایت 

و كرم شاه در آجنا می ماندند و زندگی می كردند.
در نومه نور مهگان سوار بر اسب از جایی به جایی سفر می كردند؛ 
زیرا نومه نوری ها اعم از مرد و زن از س��واری لذت می بردند و مهۀ 
مردمان آن س��رزمنی دوست دار اسبان بودند و رفتاری آبرومندانه با 
آهنا داش��تند و در اصطبل های اشرایف نگاه شان می داشتند. اسبان را 
به گونه ای تربیت می كردند تا از دور ندای ش��ان را بش��نوند و پاسخ 
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گویند، و در داستان های كهن آمده است كه هرگاه عشقی بزرگ میان 
این مردان و زنان با مركب های دخلواه شان پدید می آمد، در صورت 
نیاز، تنها به نریوی اندیشه می شد آهنا را فراخواند. از این رو، خبش 
اعظم جاده های نومه نور س��نگ فرش نبود و آهنا را برای س��واری 
می س��اختند و نگاه می داش��تند، چرا كه دلیجان و درشكه در قرون 
اولیه كمتر كاربرد داش��ت و حمموله های س��نگنی از راه دریا جابه جا 
می شد. عمده ترین و باستاین ترین جادۀ ارابه رو از رومنا، بزرگ ترین 
بندر در ش��رق، به شهر سلطنیت آرمنه لوس می رفت و از آجنا به درۀ 
مقاب��ر و منل تارما می رس��ید؛ و این جاده به زودی تا اوندوس��تو در 
درون مرزهای فوروستار و از آجنا تا آندونیه در غرب امتداد یافت. 
ارابه ها در این جاده در رفت وآمد بودند و س��نگ را - كه از مصاحل 
پرطرفدار بود - از س��رزمنی های مشایل برای س��اخت و س��از و از 

سرزمنی های غرب كه درختان فراوان داشت الوار می آوردند.
اداین دانش بس��یاری از حرفه ها و مهچننی اس��تادكاراِن بسیاری 
را ك��ه از ال��دار حرفه آموخته بودند، با خود ب��ه نومه نور آوردند و 
در كنار آن معارف و س��نت های خود را نیز حفظ  كردند. اما آوردن 
م��واد اولیه جز اندكی برای ابزار حرفه ه��ای خود برای آنان مقدور 
نب��ود و زماین دراز مهۀ فل��زات در نومه نور فل��زات گرانبها بودند. 
آنان با خود گنجینه های طال و نقره و مهچننی جواهر فراوان آورده 
بودند؛ این چیزها در نومه نور یافت منی ش��د. این چیزها را به خاطر 
زیبایی ش��ان دوست داش��تند و در روزگار بعدی كه سایۀ پلیدی بر 
آنان مس��تویل ش��د و با مردمان فروتر س��رزمنی میانه برخوردی از 
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روی غرور و ظاملانه در پیش گرفتند چننی عشقی بود كه خنست در 
آنان باعث برانگیخته شدن حرص و آز شد. آنان در روزگار دوسیت 
با الف های اره س��ئا گاه ویب گاه طال و نقره و جواهر هدیه می گرفتند؛ 
چن��نی چیزهایی در متام قرون اولیه ن��ادر و پرقدر و قیمت بودند تا 

آن كه قدرت شاهان به سواحل شرق گسترش یافت.
آن��ان برخی فلزات را در نومه نور یافتند و وقیت مهارت ش��ان در 
استخراج معادن و ذوب فلزات و كار با آن به سرعت افزایش یافت، 
چیزهای ساخته ش��ده از آهن و مس متداول ش��د. سالح س��ازان از 
مجلۀ صنعت گران اداین بودند و حتت آموزش های نولدور در ساخنت 
مشش��ری و تیغۀ ترب و س��رنیزه و دش��نه مهاریت زیاد به دست آورده 
بودند. اجنمن سالح س��ازان برای حفظ و نگهداری این صنعت هنوز 
مششری نیز می ساخت، اما هم وغم آنان بیشتر صرف ساخت افزارهایی 
می شد كه كاربردهای صلح آمیز داشتند. شاه و بیشتر رؤسای طوایف 
مشش��ریهایی داش��تند كه از پدر به مریاث برده بودن��د؛2 هرازگاهی 
آنان مشش��ریی را به رس��م هدیه به وارثان خود می دادند. مششریی 
برای ولیعهد س��اخته و در روز اعطای این لقب به او تقدمی می ش��د. 
اما هیچ مردی در نومه نور مشش��ری به كمر منی بس��ت و سالیان دراز، 
كم بود س��الحی كه به منظور جنگ در این س��رزمنی س��اخته شود. 
آن��ان ترب و نیزه و كمان داش��تند و تریاندازِی با كمان، پیاده و روی 
اس��ب، ورزش و تفریح عمدۀ نومه نوری ها بود. در روزگار پس��نی، 
در جنگ های س��رزمنی میانه، كمان نومه نوری ها بود كه وحشت در 
دل دمشنان می انداخت. می گفتند: »مردان دریا پیشاپیش خود ابری 
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سترگ می فرستند، مهچون باراین كه به مار بدل شده باشد یا تگرگی 
س��یاه كه بر سر آن فوالد نش��انده باشند.« در آن روزگار دسته های 
بزرِگ كمانداران شاه كمان هایی به كار می بردند كه از فوالد میان هتی 
س��اخته شده بود، با تریهای پرداری به درازی یك ذراع متام از نوك 

تا شكاف ته تری.
اما زماین دراز ملواناِن كش��یت های بزرگ نومه نوری یب س��الح به 
میان مردمان س��رزمنی میانه می آمدند؛ و اگرچه در كشیت های خود 
برای انداخنت درخت و شكار برای هتیه خوراك در سواحل بیاباین، 
ك��ه متعلق ب��ه هیچ آدمیزادی نب��ود، ترب و كمان داش��تند، آنگاه كه 
به دنبال مردمان این س��رزمنی ها می گش��تند، هرگز اینها را با خود 
برمنی داش��تند، آنگاه كه س��ایۀ پلیدی در س��واحل گس��ترده شد و 
آدمیاین كه نومه نوری ها با آنان دوست شده بودند به وحشت افتادند 
یا به خصم تبدیل ش��دند و آهن در دس��ت كساین كه راه ساختنش 
را از خود آهنا آموخته بودند بر ضدشان به كار رفت، به راسیت مایۀ 

تأسف شان شد.
مردم��ان نریومند نومه نور، از میان متام س��رگرمی ها، ورزش های 
دریایی، ش��نا و غواصی یا مس��ابقات س��رعت با قایق های كوچِك 
پ��ارویی و بادباین را بیش��تر خوش می داش��تند. جان س��خت ترین 
مردم��ان، ماهی گریان بودن��د؛ ماهی در متام س��واحل به وفور یافت 
می ش��د و در متام زمان ها مهم ترین منبع غ��ذایی در نومه نور بود؛ و 
مهۀ ش��هرهایی كه مجعیت انبوه م��ردم در آهنا گرد آمده بود در كنار 
دریا قرار داشت. بیشتر دریانوردان از ماهی گریان انتخاب می شدند، 
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ماهی گ��ریاین كه با گذش��ت س��الیان به امهیت و ارج و قرب ش��ان 
افزوده ش��د. آورده اند كه وقیت اداین برای خنس��تنی بار با راهنمایی 
س��تاره ای كه جهت نومه نور را نشان می داد در دریای بزرگ بادبان 
برافراش��تند، كشیت های الفی كه آنان را سوار كرده بودند به دست یك 
تن از الدار كه گماشتۀ گریدان بود هدایت و ناخدایی می شد؛ و پس 
از آن كه ناخدایان الف نومه نور را ترك گفتند و بیش��تر كشیت ها را با 
خود بردند، زمان زیادی طول كش��ید تا نومه نوری ها جرأت كنند و 
در دریا از س��احل دور ش��وند. اما در میان آهنان كشیت سازاین بود 
كه زیر دس��ت الدار تعلیم دیده بودند. این كشیت س��ازان، با تدبری و 
مترین، صناعت خود را هببود خبش��یدند تا س��راجنام توانستند هرچه 
دورتر و دورتر در آب های ژرف به كش��یت راین بپردازند. هنگامی كه 
ششصد سال از آغاز دوران دوم گذشته بود، وئانتور ناخدای ناوگان 
ش��اه تار-الندیل خنس��تنی بار موفق به سفر به سرزمنی میانه شد. او 
كشیت اش انتولس��ه )به معین »بازگشت«( را با بادهای هباری كه از 
غرب می وزید به میت لوند رس��اند؛ و پاییز سال بعد بازگشت. از آن 
پس دریانوردی به اصلی ترین عمل شجاعانۀ مردان یب باك و جسور 
نومه نور بدل ش��د؛ و آلداریون پسر منلدور، كه زنش دختر وئانتور 
بود، اجنمن ماجراجویان را تشكیل داد كه مهۀ دریانوردان كاركشتۀ 

نومه نور به آن پیوستند؛ چنان كه داستانش از پی خواهد آمد.




