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مقدمه

»ماجراهای تام بامبادیل« نام مجموعه اشعاری است که جان رونالد روئل 
تالکین، شاعر، نویسنده و زبان شناس بریتانیایی ابتدا به صورت پراکنده 
سروده و بعدها این اشعار در سال 1962 و در زمان حیات تالکین جمع آوری 
شده و به چاپ رسیده است. این نویسنده ی پرآوازه ی بریتانیایی که بیشتر 
به خاطر خلق جهان آردا و نگارش سه گانه ی ارباب حلقه ها مشهور است 
در سه شعر از شانزده شعر این کتاب به روایت های مربوط به زندگی »تام 
بامبادیل« پرداخته است و بقیه این اشعار نیز که در همان جهان خیالی 
اتفاق می افتد به قصه های کوتاه، حیوانات افسانه ای و حکایت های این 
چنینی می پردازد. این مجموعه اشعار همچنین با عنوان »تام بامبادیل و 
دیگر اشعار کتاب سرخ« در ویرایش های مختلف و در سال های متعدد در 

بریتانیا چاپ و منتشر شده است.
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کاراکتر تام بامبادیل شخصیتی کلیدی ولی درعین حال بسیار مرموز 
قدرت های  خود  قلمروی  در  و  است  قدیمی  جنگل  ساکن  او  است، 
بی نظیری دارد. او همچنین با این که شخصیتی خیرخواه و نیک اندیش 
است اما هیچ نشانه ای از واکنش و ایستادگی در برابر اربابان تاریکی از 
خود نشان نمی دهد. )گفته می شود زمانی که ارباب تاریکی به جهان 
آردا آمد تام بامبادیل از قبل آن جا بوده( درباره ی او روایت های مختلفی 
وجود دارد، گویا تام که نه انسان است، نه ِالف، نه جادوگر، نه هابیت، 
نه دورف و نه هیچ نژاد شناخته شده ی دیگری؛ تنها موجودی است که 
حلقه ی یگانه بر او کوچکترین اثری ندارد و این یکی از نشانه های ِخرد، 
دانش باال و قدرت بی همتای تام بامبادیل است، )به روایتی او ارباب 
خودش است! و عده ای حتی او را روح جهان آردا می دانند( شخصیتی 
کتاب  شاید  و  نشد  معرفی  کامل  و  درستی  به  هیچ گاه  که  استثنایی 
ابهامات  شدن  شفاف تر  برای  مرجع  تنها  بامبادیل«  تام  »ماجراهای 

درباره ی این کاراکتر مرموز باشد.
)نامه شماره  نامه هایش  از  در یکی  تالکین شخصاً  سال ها پیش 
144( نوشته: »...بلکه باید در یک دوره ی اسطوره ای نیز معماهایی 
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وجود داشته باشد، که همیشه این گونه است. تام بامبادیل یکی از این 
معماهاست...«

درباره  بسیاری  مفید  اطالعات  و  پس زمینه  همچنین  کتاب  این  در 
سرزمین میانه وجود دارد، اطالعاتی که به جرأت می توان گفت اطالعاتی 
ناب و یکتاست و در هیچ کدام از مراجع دیگر کوچکترین اشاره ای به 
آن ها نشده است. همچنین برخی از اشعار موجود در این کتاب مربوط 
به فرهنگ عامه و افسانه های هابیت هاست که گاهاً سینه به سینه و به 
به نسل های بعدی منتقل شده است. زبان طنز موجود  صورت شعر 
در این اشعار تا حدی به جذابیت بیشتر آن ها کمک کرده و به نوعی 

مخاطب را مشتاق تر می گرداند.
تالکین که یک استاد زبان شناسی ست در این اشعار برای اولین بار 
از سبک های مختلف و جدیدی بهره برده و با استفاده درست از وزن و 
قافیه اشعاری را سروده که هنوز که هنوز است و پس از گذشت سالیان 
طوالنی برای خواننده جذاب و قابل تأمل است )برخی از این اشعار به 
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صورت جداگانه و با فاصله زمانی توسط تالکین در مجله آکسفورد و دیگر 
نشریات چاپ شده اند( و اما سبک روایت منحصر به فرد تالکین برای 
داستان ها در این اشعار است که این مجموعه شعر را خواندنی تر کرده و با 
اشاره به نکاتی پندآموز مانند بخشش، ارزشمند دانستن عشق و دوستی ها، 
وفاداری، مذموم دانستن حرص، طمع و غرور و... توانسته با قلم جادوییش 

مجموعه ای مانگار را از خود برای مخاطبان به یادگار بگذارد.
قابل ذکر است که این اشعار در بازه ی زمانی طوالنی مدتی )حدودًا از 
دهه 1920 میالدی تا سال انتشار این کتاب یعنی سال 1962( توسط 
عمیق،  مضامینی  ابیات  بعضی  در  و  گاهاً  و  شده اند  سروده  تالکین 
قابل تأمل و فراتر از مضامین ظاهری و روایتی داستان را دربردارند 
و می توان گفت که حتی چند بار خواندن این مجموعه شعر خالی از 

لطف نخواهد بود.
 مترجم
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تام بامبادیل پیرمرد شاد و خوشحالی بود
لباسش آبی روشن و چکمه هایش زرد بود

کمربندش سبز و شلوارش از چرم
پوشیده بود کالهی بلند با پَر قوی نرم

زندگی می کرد زیر تپه جایی به نام ویتی ویندل1
دشتی پر چمن تا دره ای پر درخت و کامل

تاِم پیر تابستان ها در چمن زار قدم می زد
برای آالله ها می دوید پی سایه های بی حد

وزوز  میان گل ها  در  که  عسلی  زنبورهای  می کرد  غلغلک 
می کردند را

به کنار رود می نشست و سپری می کرد پشت سر هم ساعت ها را
آن جا ریشش به درون آب بود آویزان

باال آمد گلدبری2 دختِر بانوی رودخانه، خرامان
کشید ریش آویزان تام را و او شد خیس

1. Withywindle
2. Goldberry
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زیر نیلوفرهای آبی افتاد در آب با سر و گیس
»آهای تام بامبادیل، به کجا می روی؟«

باعث  را  حباب ها  »ترکاندن  را،  این  گفت  زیبا  گلدبری 
می شوی.«

»ماهی بالدار و سمور آبی قهوه ای رنگ را می ترسانی،«
»مرغابی ها را می ترسانی و کاله پردارت را می خیسانی!«

»ریشم را پس بده، ای دوشیزه ی زیبای رود!«
تام بامبادیل این را گفت: »وگرنه خودم می آیم در آب خیلی 

زود.«
»به زیر آب برو! دوباره بخواب جایی که آبگیر سایه افکنده،«

»بانوی جوان رودخانه، برو پایین تر از جایی که درخت بید ریشه 
پراکنده!« 

برگشت به خانه ی مادرش در عمیق ترین گودال
گلدبرِی جوان شناکنان رفت و تام ماند بی خیال

در آفتاب نشست به زیر ریشه های گره خورده ی بید
برای خشک کردن چکمه های زرد و کاله پردار بی تردید


