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در ابره کتاب

شــیر و عســل مجموعــه شــعری اســت در بیــان عشــق، شکســت ، آســیب و 
آزار جنســی، التیــام  یافتــن و زنــان

کــه بــا  شــیر و عســل حکایــت ســفری اســت بــه تلــخ تریــن لحظــات زندگــی 
کافــی اســت انهــا را ببینیــد. لحظــات شــیرین درآمیختــه اســت. فقــط 



  
  
  

  يادداشت مترجم
 

  در اينكه زن يك اثر هنريست شكي نيست
  طور كلي يك اثر هنريست انسان به

  به شرطي كه 
  انسانيت را قدر بدانند و نگهش دارند

  )زنده ياد سيمين دانشور(
  

دادنـد هـيچ    گذشتگان فرهيخته ما را كه هميشه تذكر ميخدا رحمت كند 
  .كاري را شروع نكنيم مگر با نام خدا

رگزيـده سـال يـك    هـاي ب  ماني كه كتاب شير و عسل را از روي ميز كتابز
ن كـردم. از همـان لحظـه    ، در كنج خلوتي شروع به خوانـد كتابفروشي برداشتم

نهايـت   و عاقبت كودك شعرم متولد شـد.  فكر ترجمه آن در ذهنم شكل گرفت
ـ ش بـاقي بمانـد  سعي را بكار بردم كه شبيه مـادر  همـين علـت مـتن شـعر     ه . ب

  انگليسي را در مقابل ترجمه فارسي قرار دادم تا نشانه حفظ امانت ترجمه باشد. 
مراصـميمانه   عزيزم خانم ويدا اسـالميه تشـكركنم كـه   جاي دارد از دوست 

ري كـه مـرا تشـويق كردنـد ترجمـه      ياري كردند. همچنين از خانم افسانه كجو
توانست دسـت   هر چند كه ترجمه آزاد اين كتاب مي ،بدارمالفظي را مقدم  حتت

  بازتر بگذارد.  ترجمه شعر مرا در
 هاي نشـكفته  ، گلويژه زنان ه، بزبانان كنم به همه پارسي اين كتاب را تقديم مي

كنم بـه روح پـاك خـانم     پريا، بنيتا و هزاران گل پرپرشده. همچنين تقديم مي، تناآ
  .، يادشان گرامي بادبهنگام چهره در خاك كشيدخاني كه نامريم ميرزا

  
 انفهيمه گدازچي
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Thank the universe
For taking
Everything it has taken
And giving to me 
Everything it is giving

ای خالق  هستی بخش
سجده شکر به درگاهت

 در عین عنایت بود،
کفم نعمت گر بازگرفتی ،ز 

کفم امد! گرنعمت رفته ، باز به 
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My heart woke me
Crying last night
How can I help
I begged my
Heart said
Write the book

عاقبت بغض دلم ، 
دیشب شکست.

قلب من اشکریزان 
بیدار نشست

کنم، خواستم ارام اش 
اما  نشد. 
قلب من

بر این »کتابت« پا فشرد
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You split me open
In the most honest
Way there is 
To split a soul open
And forced me to write
At a time I was sure;
Could not write again
- thank you          

تو در اوج صدق و صفا
گشودی  به زوایای دلم  راه 

 امری محال بود، نوشتن
 تو مرا درکار نوشتن بنشاندی!
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How is it so easy
For you to be
Kind to people
He asked
Milk and honey
Dripped from my
Lips as I answered
Cause people have
Not been kind 
To me

او پرسید: 
چگونه چنین سهل و اسان با همگان مهربانی؟

با لبانی اغشته به شیر و عسل جواب دادم:
 چون هیچکس با من مهربان نبود !!
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Some people
Are so bitter
To them
You must be kindest

بعضی ادمها بسیار تلخ اند
با انها از همه مهربانتر باش




