




VĂN HÓA - GIẢI TRÍ

Tập thơ "Ẩn số" được xuất bản tại Ý
 17/07/2020 15:15 0 bình luận Thanh Xuân In bài Mi piace 0 Condividi Tweet Chia sẻ

ANTD.VN - Mới đây, trong tháng 7/2020, nhà văn Kiều Bích Hậu có tập thơ
“The Unknown” (Ẩn số) viết bằng ngôn ngữ Anh, được chuyển ngữ tiếng Ý
và xuất bản ở nước Ý.

Giới thiệu chuỗi chương trình "online" về nghệ thuật gấp giấy Origami

Khai mạc Liên hoan sân khấu về "Hình tượng người chiến sĩ CAND" năm 2020

Họa sĩ Hoàng Phượng Vỹ: "Rơi trên chính bóng mình"

Việc dịch văn thơ Việt Nam ra nước ngoài là đáng quý, nhằm giới thiệu với độc giả quốc
tế vẻ đẹp đặc trưng văn hóa, tinh thần, tư tưởng của người Việt. Nhưng trong nhiều năm
qua, việc dịch văn học Việt còn gặp rào cản về ngôn ngữ, về quan hệ và kinh phí nên tác
phẩm văn học Việt Nam được “xuất khẩu” toàn cầu chưa nhiều.

Do đó việc nhà xuất bản iQdB Edizioni by Stefano Donno của Italia chọn tập thơ “Ẩn số”
của tác giả Kiều Bích Hậu để in là điều đáng chú ý. Qua tập sách này, bạn đọc nước Ý
biết thêm về một giọng thơ Việt, biết thêm về văn hóa Việt.

Đây là tập sách thứ hai của Việt Nam mà nhà xuất bản này chọn in. Trước đó là hợp
tuyển thơ “Sông núi trên vai” của Việt Nam, đã phát hành đầu năm và được bạn đọc Ý
đón nhận, các nhà phê bình đánh giá tốt.
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Xung đột Trung Quốc - Ấn Độ

Phòng chống dịch Covid-19 (virus
Corona mới)

Cảnh sát 141 CATP Hà Nội

An toàn PCCC

Anh phát cảnh báo về vũ khí răn
đe tối thượng của Nga !

Hám 4,5 triệu đồng tiền công, 9X
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Bìa của tập thơ "Ẩn số" được xuất bản ra tiếng Ý

“Ẩn số” là tập thơ đầu tay của tác giả Kiều Bích Hậu, viết bằng tiếng Anh, với 33 bài thơ
tình giàu cảm xúc. Tập thơ này đã được nhà thơ Ý Laura Garavaglia dịch đầu năm 2020
và được nhà xuất bản iQdB Edizioni by Stefano Donno chọn in, phát hành tại Ý tháng
7/2020. Tập sách cũng đang được bán trên mạng Amazon.

Hầu hết các bài thơ trong tập thơ “Ẩn số” được tác giả Kiều Bích Hậu sáng tác trong
thời gian chị ở châu Âu. Nhờ cảm nhận một tình yêu sâu sắc và tình tri kỷ hiếm có, đã
đánh thức trong chị một tâm hồn thơ.

ĐỪNG BỎ LỠ

Cảnh giác với
chiêu trò lừa
đảo mua hàng
tặng quà

Trao bằng
khen cho
người chữa
khỏi tiểu

Mâu thuẫn cá
nhân thuê "sát
thủ" giết người
với giá 300

AD

by

Dịch giả người Ý Laura Garavaglia nhận xét về tập thơ “Ẩn số” : “Đó là giọng nói của
một người phụ nữ Việt, tìm kiếm trong tình yêu sự khẳng định bản thân, giải phóng khỏi
các định kiến. Tôi rất vui khi được dịch những câu thơ của cô ấy từ nguyên bản tiếng
Anh”.

Ông Nguyễn Văn Sửu được
giao phụ trách điều hành
hoạt động của UBND TP
Hà Nội

Các trường mầm non tăng
cường khử khuẩn, phòng
chống Covid-19

Trao bằng khen cho người
chữa khỏi tiểu đường

HDBank trao "Thẻ Xanh
cho gia đình Việt" cho
khách hàng đầu tiên

[ẢNH] Ukraine gây sốc khi
dự định thay thế MiG-29 và
Su-27 bằng... A-29 Super
Tucano

AD

by

TIN ĐỌC NHIỀU

Be the first of your friends to like this

Báo An ninh Thủ đô
41K likesLike Page

[ẢNH] Cuộc sống biến động của 4
Trương Vô Kỵ nổi danh nhất màn ảnh
Hoa ngữ #

[ẢNH] Chiêm ngưỡng nhan sắc của
những mỹ nhân xinh đẹp nhất màn
ảnh Thái Lan #

[ẢNH] Hành trình ‘thăng hạng’ nhan
sắc của tứ đại mỹ nhân ‘Thiên long
bát bộ’ 2003 #

[ẢNH] Top 25 ‘nữ thần cổ trang thế
hệ mới’ của làng giải trí Hoa ngữ #

[ẢNH] 4 nữ diva hàng đầu Việt Nam:
Người an yên hạnh phúc, kẻ lận đận
truân chuyên #
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GỬI BÌNH LUẬN

Nhà thơ Kiều Bích Hậu

Minh họa bìa sách là họa sĩ Hoàng A Sáng với những bức tranh của anh, đã tăng thêm
giá trị cho cuốn sách thơ. Cuốn sách này được in bốn màu, nên giá bán trên Amazon
khá cao (21,28 Euro).

Kiều Bích Hậu được độc giả trong nước biết đến nhiều trong những năm qua là một cây
bút văn xuôi, chuyên sáng tác truyện ngắn, tiểu thuyết. Chị đã xuất bản 12 đầu sách
văn xuôi trong nước. “Ẩn số” là tập thơ đầu tiên chị viết bằng ngôn ngữ Anh.

TIN BÀI LIÊN QUAN

"Ông hoàng" đương đại của trinh thám Pháp qua góc nhìn nhà văn Việt

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu*

$

BÌNH LUẬN
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NHÂN VẬT SÀN DIỄN SÁCH ĐỜI SỐNG Thứ 2, ngày 14 tháng 9 năm 2020

Câu chuyện hòa bình Chấn hưng văn hóa đi chùa

Khoảnh khắc thay đổi đời
tôi
1 ngày trước

Cơn thịnh nộ: Sách mới về
Trump gây bão nhờ
COVID-19
3 ngày trước

Hiu hắt quê hương bến cỏ
hồng của sư ông Thích
Phước An
4 ngày trước

Những ngọn núi của
Nguyễn Phan Quế Mai 'hát'
ở Anh
4 ngày trước

Hành trình COVID-19 qua
ống kính Nguyễn Á
4 ngày trước

Viết bằng tiếng Anh để 'xuất khẩu' văn chương
13/08/2020 14:19 GMT+7

YOUTUBE BÁO TUỔI TRẺ ĐIỂM THI CẦN BIẾT NHÀ ĐẤT

 Đăng kýQuảng cáoHotline: 0918.033.133 Đăng nhập |Đặt báo

Tìm kiếm tin tức

VĂN HÓA

Vụ xáo trộn hũ tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2

TTO - Mới đây, Kiều Bích Hậu đã khiến giới văn chương nước nhà ngạc
nhiên khi 'bỗng đâu' gặp một thi sĩ Kiều Bích Hậu 'vượt biên giới' bằng một
tập thơ song ngữ Anh - Ý Ẩn số (The Unknown) xuất bản tại Ý.

Tập sách minh oan Nguyễn Văn Tường làm lộ sáng nhiều sử liệu triều Nguyễn

Châu Á, nhưng không phải đứng nhì

Tài tử minh tinh Sài Gòn dập dìu trong cuốn 'Người tình không chân dung'

Dịp này, Thế giới sách có cuộc trò chuyện ngắn với tác giả của nhiều tập truyện
ngắn, tiểu thuyết và tập thơ đầu tay này.

**  CChhịị  ccóó  tthhểể  cchhiiaa  ssẻẻ  vvềề  ccuuộộcc  ""ddaann  ddííuu""  vvớớii  tthhơơ  ccủủaa  mmììnnhh??

- Đầu năm 2019, tôi tình cờ gặp một bạn thơ châu Âu, nhà thơ Sandor Halmosi
(Hungary). Sandor Halmosi có hỏi tôi rằng đã làm thơ bao giờ chưa. 

Tôi lắc đầu bảo tôi chỉ viết truyện ngắn và tiểu thuyết, tôi không có năng khiếu
làm thơ. Anh nhìn tôi rồi nói người như tôi nhất định viết thơ được. Tôi đùa hỏi
lại anh, anh có bí quyết gì giúp tôi làm thơ không. Anh đáp gọn lỏn "chỉ cần có
một tâm hồn".

"Ái chà", tôi nghĩ "chẳng lẽ hồn tôi đã thất lạc?". Nhưng câu nói của anh đã ghim
vào não tôi. Cho đến một ngày, khi tôi đang trong chuyến đi châu Âu nhiều
ngày, vừa đi vừa viết, tôi bừng tỉnh giữa đêm trong ngôi nhà giữa rừng
Rotselaar (vương quốc Bỉ) và những ý thơ đầu tiên, thật mãnh liệt đã tuôn trào. 

Cứ thế thời gian sau đó, tôi đi qua các nước Bỉ, Pháp, Bồ Đào Nha, Hà Lan..., vừa
đi vừa viết thơ, và thấy ngạc nhiên với chính mình. Thơ đã chảy qua tôi một cách

XEM NHIỀU

Hành trình COVID-19 qua
ống kính Nguyễn Á
4 ngày trước

1

Cho tôi xin một vé đi tuổi
thơ của Nguyễn Nhật Ánh
ra mắt bản tiếng Nhật
7 ngày trước

2

Lazada bị First
News - Trí Việt
kiện vì bán sách
giả 'Muôn kiếp
nhân sinh', 'Đắc
nhân tâm'...
5 ngày trước

3 8

Quyển sách về tương lai
của địa cầu
11 ngày trước

4

Nhà văn - nghệ sĩ Văn Lê
giã biệt văn đàn
7 ngày trước

5

CÙNG MỤC

Kiều Bích Hậu
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thật tự nhiên.

**  KKhhii  pphháátt  hhàànnhh  ttrrêênn  AAmmaazzoonn,,  ẨẨnn  ssốố  ccóó  tthhuu  hhúútt  ssựự  cchhúú  ýý  ccủủaa  đđộộcc  ggiiảả??

- Việc bán sách trên Amazon khá thuận lợi do nhà xuất bản bên Ý đã rất chú
trọng vấn đề quảng bá tác phẩm. 

Do đặc thù năm nay có đại dịch nên các bạn Ý không tổ chức tọa đàm về sách,
không thể đưa sách tới các sự kiện văn học, nghệ thuật quảng bá trực tiếp, nên
họ tổ chức đưa thông tin về sách rộng rãi trên các mạng xã hội, các blog, các
trang web về văn học, tổ chức các nhà phê bình viết bài nhận xét và đăng trên
các báo in, báo điện tử hàng đầu tại Ý. Quả thực đó là một chiến dịch tổng lực
để thu hút độc giả Ý. 

Bởi, với độc giả Ý, thì thơ Việt Nam, văn học Việt Nam nói chung còn quá lạ lẫm.
Qua việc xuất bản sách ở Ý, tôi học được nhiều từ bạn nước ngoài, các phương
pháp, kỹ năng làm sách, quảng bá sách.

**  ĐĐếếnn  kkhhii  nnààoo  ẨẨnn  ssốố  rraa  mmắắtt  đđộộcc  ggiiảả  VViiệệtt  NNaamm??  CChhịị  ccóó  tthhấấyy  ccoonn  đđưườờnngg  đđếếnn
vvớớii  đđộộcc  ggiiảả  VViiệệtt  ccủủaa  ttậậpp  tthhơơ  đđầầuu  ttaayy  nnààyy  ccủủaa  mmììnnhh  kkhháá......  nnggưượợcc  ddòònngg??

- Thú thực tôi chưa có ý định nhắm vào thị trường đông đảo độc giả Việt Nam
với tập thơ Ẩn số. Đó là tập thơ hướng tới thị trường quốc tế, bởi ngay từ khi
sáng tác, tôi đã hòa mình vào không khí thơ châu Âu rồi. 

Cũng đã có bạn đọc Việt Nam đặt mua tập thơ Ẩn số trên Amazon nên tôi nghĩ
dù không in thơ bằng ngôn ngữ Việt, thì đó cũng không phải là rào cản không
thể vượt qua với độc giả Việt Nam.

**  PPhhảảii  cchhăănngg,,  ẨẨnn  ssốố  đđưượợcc  vviiếếtt  bbằằnngg  ttiiếếnngg  AAnnhh  ccũũnngg  llàà  mmộộtt  ccáácchh  ""xxuuấấtt  kkhhẩẩuu""
vvăănn  cchhưươơnngg  nnhhaannhh  mmàà  hhiiệệuu  qquuảả??  CCóó  llẽẽ  ccáácc  nnhhàà  vvăănn  VViiệệtt  NNaamm  ccầầnn  llưưuu  ttââmm
hhơơnn  đđếếnn  ccáácchh  llààmm  nnààyy??

- Đúng vậy, khi bạn viết bằng tiếng Anh, bạn không mất thời gian dịch tác
phẩm, hơn nữa việc tìm được người dịch chuẩn, tìm người biên tập chuẩn lại là
câu chuyện cũng rất khó. Trong quá trình dịch, biên tập, sự thất thoát cảm xúc,
ý tưởng là điều ta phải chấp nhận.

Bìa tập thơ Ẩn số xuất bản tại Ý
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Gửi bình luận

Từ khóa: Kiều Bích Hậu, Ẩn số, The Unknown

Viết bình luận của bạn

Xem thêm

Cơn thịnh nộ: Sách mới về Trump
gây bão nhờ COVID-19

Hiu hắt quê hương bến cỏ hồng
của sư ông Thích Phước An

Những ngọn núi của Nguyễn Phan
Quế Mai 'hát' ở Anh

Lazada bị First News - Trí Việt
kiện vì bán sách giả 'Muôn kiếp
nhân sinh', 'Đắc nhân tâm'...

Megastory Xem thêm

Tiếng Anh là điều kiện tiên quyết để tác phẩm của bạn ra biển lớn, hội nhập thị
trường văn học toàn cầu. Từ gốc tác phẩm tiếng Anh, việc dịch sang các ngôn
ngữ khác vô cùng thuận lợi. 

Thực tế, các dịch giả trên thế giới đều giỏi tiếng Anh, nhưng rất hiếm dịch giả
quốc tế giỏi tiếng Việt. Với việc viết tác phẩm của mình bằng tiếng Anh, tôi đã
nhảy qua rào cản cao nhất. Nếu muốn tác phẩm xuất bản ở bất cứ nước nào, tôi
chỉ việc gửi bản thảo tiếng Anh cho họ và theo quy trình xuất bản của họ.

Cùng với Kiều Bích Hậu, Nguyễn Phan Quế Mai cũng có cuốn tiểu thuyết Những
ngọn núi ngân vang viết trực tiếp bằng tiếng Anh được xuất bản ở Mỹ và Đức.

Nhà thơ Mai Văn Phấn cho biết hiện nay có một số tác giả trẻ tầm tuổi 14-16
như Đặng Chân Nhân, Minh Anh, Nguyễn Bình... cũng sáng tác thơ trực tiếp
bằng tiếng Anh. Để có thể viết thơ bằng tiếng Anh, người viết phải rất tự tin và
giỏi tiếng Anh tương đương như tiếng mẹ đẻ.

Riêng về tập Ẩn số, ông Stefano Donno - giám đốc NXB I Quaderni del Bardo
Edizioni by Stefano Donno ở Ý - nhận xét: "The Unknown (Ẩn số) là bài hát thiết
tha của một người phụ nữ Á Đông, khao khát một tương lai do chính mình định
đoạt, và vì tương lai đó mà dám tranh đấu mãnh liệt, không khoan nhượng,
không "giảm giá" cho bất cứ ai, bất cứ điều gì".

Ra sách mừng tuổi 70, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp: Khó
nhất không phải chỉ là tiền bạc
TTO - Trong cuốn sách ‘hiếm có’ mừng 70 tuổi của mình, nhà văn Nguyễn Huy
Thiệp tâm sự: ‘Khó nhất không phải chỉ là tiền bạc, cũng khó nhất không phải
chỉ là tri thức, mà khó nhất lại là đạo đức’; nhà văn chỉ là người đi tìm đạo cho

chúng dân.
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Quan tâm Facebook
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AN NINH THẾ GIỚI AN NINH THẾ GIỚI CUỐI THÁNG VĂN NGHỆ CÔNG AN CẢNH SÁT TOÀN CẦU VIDEO

Nhà văn Kiều Bích Hậu: Tìm lối đến
với bạn đọc thế giới
15:34 13/08/2020

Việc gần đây xuất hiện những nhà văn viết trực tiếp bằng
tiếng Anh và tìm cách xuất bản ở nước ngoài khiến nhiều
người chú ý, mở ra một cánh cửa để văn học Việt đến với
bạn đọc thế giới. Trong đó, nhà văn Kiều Bích Hậu với tập
thơ "The Unknown" (Ẩn số), viết bằng ngôn ngữ Anh, được
chuyển ngữ tiếng Italia và xuất bản ở nước này hồi cuối
tháng 7 năm nay là ví dụ.

Nhà văn Trần Thanh Cảnh: "Đề tài lịch sử luôn hấp dẫn
tôi"
Nhà văn Chu Thị Minh Huệ: nảy từ đá xám mà xanh
Nhà văn Triệu Xuân: Chấm ngòi bút vào nỗi đau, niềm oan
khổ của con người

Thời gian qua, nhiều tác phẩm văn học nước ngoài đã được
dịch và xuất bản ồ ạt ở Việt Nam. Trong khi đó, văn học Việt
đến với bạn đọc thế giới lại rất hạn chế. Một số tác phẩm được
dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hàn Quốc thời gian qua chủ
yếu đều xuất phát từ các mối quan hệ cá nhân của các nhà
văn. 

Vì thế, việc gần đây xuất hiện những nhà văn viết trực tiếp bằng
tiếng Anh và tìm cách xuất bản ở nước ngoài khiến nhiều người
chú ý, mở ra một cánh cửa để văn học Việt đến với bạn đọc thế
giới. Trong đó, nhà văn Kiều Bích Hậu với tập thơ "The
Unknown" (Ẩn số), viết bằng ngôn ngữ Anh, được chuyển ngữ
tiếng Italia và xuất bản ở nước này hồi cuối tháng 7 năm nay là
ví dụ.

Nhà văn Kiều Bích Hậu.

Thừa nhận chúng ta có hàng ngàn nhà văn, tác phẩm tốt,
nhưng những năm vừa qua, số lượng nhà văn được dịch tác

Đời sống văn hóa

CÔNG AN NHÂN DÂN

Đời sống văn hóa Tư liệu văn hóa Lý luận Thơ Truyền thống Truyện Diễn đàn văn nghệ công an

Nhập từ khóa tìm kiếm

Fatti trovare quando
le persone ti cercano

su Google.
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phẩm giới thiệu ở nước ngoài lại "chỉ đếm trên đầu ngón tay",
nhà văn Kiều Bích Hậu cho rằng có nhiều nguyên nhân. Một
trong những lý do, đó là chúng ta thiếu đội ngũ dịch giả. 

"Người Việt Nam đi du học nhiều, và nhiều người trong số họ
trở thành dịch giả, nhưng hầu hết dịch xuôi (do quá trình học
tập ở nước ngoài, thông thạo ngôn ngữ, thẩm thấu vẻ đẹp văn
hóa, văn học ở nước đó, nên họ dịch tác phẩm nước ngoài, giới
thiệu cho độc giả Việt Nam). Ngược lại, người nước ngoài du
học tại Việt Nam rất ít nên có ít dịch giả nước ngoài giỏi tiếng
Việt. Ta tự dịch ngược thì thiếu tự tin, vì vẫn dựa vào từ điển là
chính, không tư duy bằng tiếng nước ngoài, ngôn ngữ ấy chưa
là máu thịt. Điều này quả thực là một thiệt thòi lớn cho đội ngũ
nhà văn Việt Nam, khi sức lan tỏa tác phẩm không vượt qua
biên giới"- nhà văn Kiều Bích Hậu phân tích.

Theo chị, một trong những bất lợi của hầu hết các nhà văn Việt
Nam là ngoại ngữ. Hai trường hợp nhà văn Hồ Anh Thái, nhà
thơ Mai Văn Phấn đều biết ít nhất ngôn ngữ thông dụng trong
giao dịch quốc tế, đó là ngôn ngữ Anh. 

Chính vì nhà văn Hồ Anh Thái, Mai Văn Phấn, và sau này là
Nguyễn Phan Quế Mai, Di Li có thể đưa tác phẩm của mình ra
nước ngoài, tiếp cận lượng bạn đọc hoàn toàn khác, là vì các
nhà văn đó đã biết dùng ngoại ngữ để liên tục kết nối với bạn
văn nước ngoài, và từ họ, biết được "lối đi" đến các nhà xuất
bản nước ngoài. 

"Cơ hội xuất bản ở nước ngoài luôn có, chỉ có điều cá nhân mỗi
nhà văn phải tự thân vận động, hiểu rõ tầm quan trọng và ý
nghĩa của việc này để đặt mục tiêu và tiến tới mục tiêu" - nhà
văn Kiều Bích Hậu nói.

Cũng có ý kiến cho rằng, chúng ta thiếu một “bà đỡ mát tay”,
như Hội Nhà văn Việt Nam chẳng hạn, lẽ ra Hội phải trở thành
cầu nối quan trọng, thường xuyên, liên tục để đưa văn học Việt
ra thế giới, nhưng công việc này lâu nay không thường xuyên,
thậm chí "được chăng hay chớ". 

Trước ý kiến này, nhà văn Kiều Bích Hậu dẫn chứng: Hội Nhà
văn Việt Nam có mối liên hệ với trên 100 tổ chức văn học quốc
tế, hàng trăm nhà văn, nhà thơ, nhà xuất bản quốc tế. Bốn sự
kiện "Hội nghị quảng bá văn học Việt Nam" được Hội Nhà văn
Việt Nam tổ chức trong những năm qua đã thu hút rất nhiều bạn
quốc tế tới dự. Đó chính là cơ hội tuyệt vời để mỗi nhà văn Việt
Nam chủ động kết giao với bạn quốc tế, giao lưu thường xuyên
chứ không chỉ trong sự kiện đó. 

Đơn cử, trong tháng 2/2019, tôi chỉ là cộng tác viên của Hội Nhà
văn Việt Nam trong sự kiện "Hội nghị quảng bá văn học Việt
Nam lần IV", do tôi biết tiếng Anh, nên Hội ký hợp đồng vụ việc
với tôi, nhiệm vụ đi đón các nhà văn quốc tế, chăm sóc họ trong
thời gian Hội nghị. 

Đó là một điều tuyệt vời đối với tôi, trong sự kiện đó, tôi đã làm
quen và trò chuyện thân tình, phỏng vấn được 3 người bạn lớn:
Giáo sư Gunter Giesenfeld người Đức (người bạn lớn của văn
học và nhân dân Việt Nam); nhà thơ người Ý kiêm Chủ tịch
Ngôi nhà thơ Como, Giám đốc sự kiện Lễ hội thơ châu Âu - chị
Laura Garavaglia; nhà thơ Hungary kiêm sáng lập nhà xuất bản
AB Art - anh Sandor Halmosi. 

Chính từ mối quan hệ đó, chúng tôi thành bạn nghề thân thiết,
rồi không chỉ trao đổi thông tin nghề nghiệp thường xuyên sau
khi các bạn về nước, chúng tôi còn tích cực dịch và giới thiệu
tác phẩm của nhau… Những kết quả mà chúng tôi đạt được

Hai bị cáo chủ mưu, cầm đầu vụ
Đồng Tâm lĩnh án tử hình

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề …

Một chiến sỹ Công an Bắc Giang…

Đảm bảo an toàn phòng dịch CO…

Cho phép khai hồ sơ cấp, đổi th…
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“Ông trùm” bến Thượng Hải: Đế chế
lụi tàn

Trường đào tạo tình báo quân s…

Sao Hỏa: Ngôi nhà cho nhân loại…

Không có vùng cấm trong vụ án …

Biên giới Ấn-Trung lại nóng

AN NINH THẾ GIỚI GIỮA VÀ CUỐI THÁNG

Ứng cử viên sáng giá chức thủ
tướng Nhật Bản: Một người Nhật…
rất khác

Nghị trường – Năm tháng không…

Vũng lầy giang hồ

Không sa mạc, nền văn minh Ai …

Mỹ chặn thị thực của hơn 1.000 …
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trong năm qua thật bất ngờ!

Bìa tập thơ "Ẩn số" của nhà thơ Kiều Bích Hậu bản in tiếng
Italia.

Nhà văn Kiều Bích Hậu cho rằng, Hội Nhà văn Việt Nam cũng
có hoạt động để dịch và in tác phẩm chọn lọc của hội viên ở
nước ngoài, nhưng tôi nghĩ mỗi nhà văn cần chủ động làm việc
này, không nên chỉ chờ đợi Hội Nhà văn Việt Nam, hay bất cứ
tổ chức nào khác, làm việc đó cho mình.

Xuất phát từ tâm thế đó, trong vòng hai năm qua, nhà văn Kiều
Bích Hậu đã quyết định trực tiếp sáng tác bằng ngôn ngữ Anh
và tìm cách xuất bản ở nước ngoài. "Mùa xuân năm 2019 tôi
sang châu Âu, trong khoảng thời gian đó, tôi gặp duyên, có
được người bạn tri kỷ, thích trò chuyện về chữ nghĩa, thích gieo
vần và sáng tạo với mỗi chữ, nên có ảnh hưởng tới tôi. Tôi nhớ
bài thơ đầu tiên trong tập "The Unknown" (Ẩn số) đã đến với tôi
vào một đêm trong ngôi nhà giữa rừng Rotselaar (Vương quốc
Bỉ), tôi chợt tỉnh ngủ giữa đêm, trằn trọc và từng câu thơ cứ
hiện lên. Tôi thấy thú vị quá, nên trở dậy, bật đèn và viết vào
một tờ giấy nháp. Những ngày sau đó, tôi viết thơ khi ở Bỉ, khi
sang Pháp, lúc đang làm bếp, hoặc khi đợi tàu điện ngầm…
Tập thơ gần như hoàn tất trong thời gian tôi ở châu Âu"- nhà
văn Kiều Bích Hậu cho biết.

Nói về lý do viết bằng tiếng Anh, chị chia sẻ: "Tôi từng có một
số truyện ngắn được dịch tiếng Anh, in trong nước và nước
ngoài, tuy nhiên khi đọc bản dịch thì tôi không ưng ý hoàn toàn.
Tôi từng nghĩ, hay là mình tự dịch truyện của mình, có thể sẽ
không thất thoát ý tưởng và bảo toàn dung lượng cảm xúc. Tôi
đã tự dịch truyện của mình, nhưng thấy tốn thời gian quá, trong
khi tôi còn dư ý tưởng chưa viết ra thành truyện. Cho đến khi
viết tác phẩm bằng tiếng Anh, tôi thấy rằng mình tiết kiệm được
thời gian, kinh phí, và quan trọng là ý tưởng cũng như cảm xúc
nguyên vẹn. Tôi biết Nguyễn Phan Quế Mai cũng đang làm điều
này. Khi viết bằng tiếng Anh, dù vẫn nguyên liệu đó, nhưng cách
thể hiện được quốc tế hóa, sẽ dễ đến với bạn đọc thế giới hơn".

Bên cạnh đó, trong thời gian ở châu Âu, do chỉ dùng ngôn ngữ
Anh với bạn hữu, người thân nên chị cũng rèn cho mình tư duy
bằng tiếng Anh. Dần dần, "dòng thơ tiếng Anh cứ thế tuôn trào,
tôi chỉ việc viết nó ra thôi. Khi làm thơ bằng tiếng Anh, tôi thấy
mình đã vượt lên một bậc về năng lực viết. Giống như mình đã
chiến thắng chính mình vậy. Khi tôi viết được bài thơ đầu tiên,
cảm hứng dâng trào, sung sướng âm ỉ đến vài ngày. Bởi trước

ở Bắc Ninh

Nghị trường – Năm tháng không…

Vũng lầy giang hồ

Không sa mạc, nền văn minh Ai …

Mỹ chặn thị thực của hơn 1.000 …
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đó, năm 2018, tôi đã đặt bút viết một truyện ngắn bằng tiếng
Anh, nhưng đang viết dở thì máy tính bị hỏng, tôi cứ chờ chữa
máy tính và rồi thời gian qua đi, truyện ngắn đó vẫn dở dang.
Nay bỗng dưng viết liền cả chục bài thơ tiếng Anh thì tôi thấy
rằng, việc này không còn bất khả. Tôi cần dấn tới, không để nó
trôi đi".

"Ẩn số" là tập thơ đầu tay của tác giả Kiều Bích Hậu, với 33 bài
thơ tình giàu cảm xúc. Nhà thơ - dịch giả Laura Garavaglia là
người đã chuyển ngữ sang tiếng Italia. Đây là tập sách thứ hai
của Việt Nam mà NXB iQdB Edizioni by Stefano Donno chọn in.
Trước đó là hợp tuyển thơ "Sông núi trên vai" của Việt Nam, đã
phát hành đầu năm và được bạn đọc Italia đón nhận, các nhà
phê bình đánh giá tốt.

Về tập thơ "Ẩn số", nhà thơ - dịch giả Laura Garavaglia nhận
xét: "Đó là giọng nói của một người phụ nữ Việt, người ''với một
giọng nói khác biệt'' tìm kiếm trong tình yêu sự khẳng định bản
thân, giải phóng khỏi các định kiến giới tính và bất bình đẳng
vẫn hiện diện trong xã hội. Tôi rất vui khi được dịch những câu
thơ của cô ấy từ nguyên bản tiếng Anh. 

Tập thơ "The Unknown" (Ẩn số) của Kiều Bích Hậu là những
câu thơ mà tác giả dành cho người đàn ông cô yêu, ở rất xa vì
cô sống ở lục địa khác, sự hiện diện của cô được cảm nhận
nhờ ký ức về những khoảnh khắc bên nhau, những khoảnh
khắc mà thơ ca hồi sinh mãnh liệt, từ đó nổi bật những tâm
trạng khác nhau và thường trái ngược nhau, chắc chắn là bởi vì
tình yêu, trong một cảm giác đa diện".

Theo nhà văn Kiều Bích Hậu, việc tìm cho mình một lối đi để
nhanh chóng tiếp cận với độc giả nước ngoài luôn có những
khó khăn, thách thức. Trong đó, khó khăn nhất chính là khi bắt
đầu. Dẫn chứng từ trải nghiệm cá nhân, là khi đối diện một từ
nào đó chưa thể diễn tả trọn nghĩa, chị có ý muốn tra từ điển.
Nhưng lập tức chị gạt bỏ nó, bởi theo chị việc tra từ điển sẽ
khiến dòng tư duy trở ngược về thói quen cũ, tư duy bằng ngôn
ngữ mẹ đẻ. Chị tự yêu cầu mình phải đạt bằng được mức tư
duy hoàn toàn bằng tiếng Anh thì viết mới mượt mà, trơn tru
được. Vậy nên, thay vì tra từ điển để tìm từ diễn đạt cho đủ, chị
đã viết ra từ đầu tiên nảy đến trong đầu, để mạch viết được liên
tục. Một khó khăn nữa là vấn đề quảng bá tác phẩm. 

"Khi chúng tôi thống nhất sẽ xuất bản tác phẩm ở một nước nào
đó, tôi cần làm việc liên tục với nhà xuất bản, phải theo lộ trình
quảng bá của họ. Nếu tôi thiếu ngoại ngữ, sẽ rất khó làm việc
này. Nếu tôi không chịu bỏ thời gian để cùng tương tác, sáng
tạo các phương pháp quảng bá sách, theo đuổi các sự kiện thì
tôi không thể có tác phẩm bán được ở nước ngoài"- tác giả "Ẩn
số" chia sẻ.

Thư Hoàng
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Cơ hội xuất bản sách ở nước ngoài
HOÀNG THU PHỐ (Thực hiện)

Trong nỗ lực tiếp cận và chinh phục bạn đọc thế giới đang xuất hiện một số
tác giả Việt viết văn trực tiếp bằng tiếng Anh và tự tìm cách xuất bản ở

nước ngoài. Mới đây nhà văn Kiều Bích Hậu đã viết tập thơ đầu tay “The Unknown”
(Ẩn số) bằng ngôn ngữ Anh. Sau đó tập thơ này lại được dịch sang tiếng Italia và
xuất bản ở nước này.

Phóng viên (PV): ĐĐaanngg  đđưượợcc  bbạạnn  đđọọcc  bbiiếếtt  đđếếnn  vvớớii  ttrruuyyệệnn  nnggắắnn,,  ttạạpp  vvăănn,,  ttiiểểuu  tthhuuyyếếtt,,  vvìì  ssaaoo  cchhịị
qquuyyếếtt  đđịịnnhh  cchhuuyyểểnn  ssaanngg……  tthhơơ??

Nhà văn Kiều Bích Hậu ở London (Anh).
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Nhà văn Kiều Bích Hậu (KBH): Thơ là cách tôi mở rộng năng lực viết của mình. Thú
thực cho đến đầu năm 2019, tôi cũng không hề có ý định làm thơ, thậm chí hoàn toàn
không nghĩ rằng mình lại có tiềm ẩn năng lực đó. Nhưng vào tháng 2-2019 tôi gặp một
nhà thơ nước ngoài, chúng tôi trò chuyện vui vẻ và anh có hỏi tôi đã có tập thơ nào
chưa, thì tôi đáp, tôi là nhà văn viết truyện ngắn, tiểu thuyết, tiểu luận, tôi không phải nhà
thơ. Anh nói, anh tin là vào lúc nào đó, trong cuộc đời, tôi cũng sẽ làm thơ… Quả nhiên,
điều anh bạn thơ kia nói, tưởng vu vơ, mà thành sự thật.

PV: ““TThhee  UUnnkknnoowwnn””  ((ẨẨnn  ssốố))  đđưượợcc  cchhịị  vviiếếtt  ttrroonngg  hhooàànn  ccảảnnhh  nnààoo??

KBH: Mùa xuân năm 2019 tôi sang châu Âu, trong khoảng thời gian đó, tôi gặp duyên, có
được người bạn tri kỷ, thích trò chuyện về chữ nghĩa, thích gieo vần và sáng tạo với mỗi
chữ, nên có ảnh hưởng tới tôi. Tôi nhớ bài thơ đầu tiên trong tập “Ẩn số” đã đến với tôi
vào một đêm trong ngôi nhà giữa rừng Rotselaar (Vương quốc Bỉ), tôi chợt tỉnh ngủ giữa
đêm, trằn trọc và từng câu thơ cứ hiện lên. Tôi thấy thú vị quá, nên trở dậy, bật đèn và
viết vào một tờ giấy nháp. Những ngày sau đó, tôi viết thơ khi ở Bỉ, khi sang Pháp, lúc
đang làm bếp, hoặc khi đợi tàu điện ngầm… Tập thơ gần như hoàn tất trong thời gian tôi
ở châu Âu. Tôi cũng có gửi một chùm thơ cho một biên tập viên tạp chí văn học Romania
và sau này chị ấy đã dịch, đăng trong tạp chí NEUMA mùa thu năm 2019. Giữa tháng
5-2019 tôi về nước, viết tiếp một số bài và cũng để đó thôi.

PV: VVìì  ssaaoo  cchhịị  qquuyyếếtt  đđịịnnhh  vviiếếtt  bbằằnngg  ttiiếếnngg  AAnnhh??

KBH: Trong thời gian ở châu Âu, do chỉ dùng ngôn ngữ Anh với bạn hữu, người thân nên
tôi tư duy bằng tiếng Anh. Và rồi dòng thơ tiếng Anh cứ thế tuôn trào, tôi chỉ việc viết nó
ra thôi. Khi làm thơ bằng tiếng Anh, tôi thấy mình đã vượt lên một bậc về năng lực viết.
Giống như mình đã chiến thắng chính mình vậy. Khi tôi viết được bài thơ đầu tiên, cảm
hứng dâng trào, sung sướng âm ỉ đến vài ngày. Bởi trước đó, năm 2018, tôi đã đặt bút
viết một truyện ngắn bằng tiếng Anh, nhưng đang viết dở thì máy tính bị hỏng, tôi cứ chờ
chữa máy tính và rồi thời gian qua đi, truyện ngắn đó vẫn dở dang. Nay bỗng dưng viết
liền cả chục bài thơ tiếng Anh thì tôi thấy rằng, việc này không còn bất khả. Tôi cần dấn
tới, không để nó trôi đi. 

Từ năm 2016, tôi đã đặt mục tiêu, đó là đi học một khóa viết văn ở nước ngoài (Mỹ, hoặc
Anh) để tăng cường ngôn ngữ Anh cho mình, để bắt đầu bước vào một giai đoạn mới,
sáng tác bằng tiếng Anh. Năm 2018, tôi đã sang Liên hiệp Anh, đi thăm các trường đại
học tại Oxford, Cambridge, Belfast, cũng có ý tìm kiếm, nhưng tôi cứ lần lữa mãi chưa
đăng ký đi học. Tôi có chia sẻ ý tưởng này với một bạn văn trong nước thì anh gàn tôi,
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nói rằng tôi hãy viết bằng tiếng Việt cho xuất sắc, chứ sáng tác bằng ngôn ngữ không
phải tiếng mẹ đẻ, sẽ chẳng đi đến đâu. Tôi không tin anh và cũng nghĩ, mình phải làm
điều này, bất chấp kết quả.

PV: SSaauu  ““ẨẨnn  ssốố””,,  cchhịị  ddựự  đđịịnnhh  vviiếếtt  ttáácc  pphhẩẩmm  ggìì  bbằằnngg  nnggôônn  nnggữữ  AAnnhh??

KBH: Tôi sẽ viết các truyện cực ngắn bằng tiếng Anh và phát hành sách bỏ túi để độc giả
đọc khi đợi tàu xe, máy bay, lúc chờ đợi người, việc gì đó...

PV: VVớớii  vviiệệcc  vviiếếtt  ttrrựựcc  ttiiếếpp  bbằằnngg  ttiiếếnngg  AAnnhh,,  cchhịị  đđaanngg  ccùùnngg  vvớớii  mmộộtt  vvààii  ttáácc  ggiiảả  kkhháácc  ttựự  mmởở  cchhoo
mmììnnhh  mmộộtt  ccoonn  đđưườờnngg,,  mmộộtt  llốốii  đđii  rriiêênngg  đđểể  đđếếnn  vvớớii  bbạạnn  đđọọcc  tthhếế  ggiiớớii??

KBH: Tôi từng có một số truyện ngắn được dịch tiếng Anh, in trong nước và nước ngoài,
tuy nhiên khi đọc bản dịch thì tôi không ưng ý hoàn toàn. Tôi từng nghĩ, hay là mình tự
dịch truyện của mình, có thể sẽ không thất thoát ý tưởng và bảo toàn dung lượng cảm
xúc. Tôi đã tự dịch truyện của mình, nhưng thấy tốn thời gian quá, trong khi tôi còn dư ý
tưởng chưa viết ra thành truyện. Cho đến khi viết tác phẩm bằng tiếng Anh, tôi thấy rằng
mình tiết kiệm được thời gian, kinh phí và quan trọng là ý tưởng cũng như cảm xúc
nguyên vẹn. Tôi biết nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai cũng đang làm điều này. Khi viết
bằng tiếng Anh, dù vẫn nguyên liệu đó, nhưng cách thể hiện được quốc tế hóa, sẽ dễ
đến với bạn đọc thế giới hơn.

PV: KKhhii  đđii  ttrrêênn  ccoonn  đđưườờnngg  ấấyy,,  đđââuu  tthhuuậậnn  llợợii  vvàà  kkhhóó  kkhhăănn  cchhịị  ggặặpp  pphhảảii??

KBH: Khó khăn nhất chính là khi bắt đầu. Khi tôi thấy một từ nào đó chưa thể diễn tả trọn
nghĩa, tôi có ý muốn tra từ điển. Nhưng tôi phải lập tức gạt bỏ nó, bởi như thế, dòng tư
duy của tôi lại trở ngược về thói quen cũ, tư duy bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Tôi phải đạt
bằng được mức tư duy hoàn toàn bằng tiếng Anh thì viết mới mượt mà, trơn tru được.
Vậy nên, thay vì tra từ điển để tìm từ diễn đạt cho đủ, tôi đã viết ra từ đầu tiên nảy đến
trong đầu, để mạch viết được liên tục.

Thuận lợi là khi đã vượt qua được nỗi ám ảnh về từng từ thì chữ bắt đầu lũ lượt kéo đến
và tôi viết không khó khăn gì cả.

Khó khăn nữa là vấn đề quảng bá tác phẩm. Khi chúng tôi thống nhất sẽ xuất bản tác
phẩm ở một nước nào đó, tôi cần làm việc liên tục với nhà xuất bản, phải theo lộ trình
quảng bá của họ. Nếu tôi thiếu ngoại ngữ, sẽ rất khó làm việc này. Nếu tôi không chịu bỏ
thời gian để cùng tương tác, sáng tạo các phương pháp quảng bá sách, theo đuổi các
sự kiện thì tôi không thể có tác phẩm bán được ở nước ngoài. 

Cơ hội xuất bản sách ở nước ngoài - Báo Nhân Dân https://nhandan.com.vn/baothoinay-vanhoavannghe-moituan/co-...

3 di 6 14/09/2020, 15:38



Nhưng thuận lợi là tôi học được nhiều từ bạn nước ngoài, các phương pháp, kỹ năng
làm sách, quảng bá sách. Họ cũng liên tục hối thúc tôi, tạo cảm hứng cho tôi, tiếp sức
mạnh cho tôi, khiến tôi không thể lười biếng dậm chân tại chỗ. Tôi đã bỏ hẳn được ý
nghĩ vớ vẩn “Mình viết hay là được rồi. Việc bán sách là của người khác!”.

PV: XXiinn  ccảảmm  ơơnn  cchhịị!!

Giữ hương vị chè kho Mỹ Độ

ĐỜI SỐNG VĂN NGHỆ

MỖI TUẦN GẶP MỘT NGƯỜI
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GD&TĐ - Ngẫu nhiên đến với thi ca để rồi Kiều Bích Hậu bất ngờ nhận được
món quà đặc biệt: Một nhà xuất bản ở Ý vừa mới xuất bản tập thơ đầu tay “Ẩn
số” của chị bằng song ngữ Anh – Ý. Nối tiếp đó, “Ẩn số” còn được chính thức
phát hành trên Amazon và thu hút sự  quan tâm của giới  phê bình, độc giả
quốc tế.

Với nhà văn Kiều Bích Hậu, thơ là quà tặng ngẫu nhiên mà cuộc đời ban tặng. Ảnh: NVCC

Với nhà văn Kiều Bích Hậu, thơ là quà tặng ngẫu nhiên mà cuộc đời ban tặng. Ảnh: NVCC

““MMộộtt  ggiiọọnngg  nnóóii    kkhháácc  bbiiệệtt””

Tin vui ““ẨẨnn  ssốố” (The Unknown) được xuất bản song ngữ ở Ý đến với nhà văn Kiều Bích Hậu
từ tháng 7. Đấy là Nhà xuất bản iQdB Edizioni by Stefano Donno đã chọn in, phát hành tập
thơ tại Ý qua bản dịch của nhà thơ Ý Laura Garavaglia.

Theo nhà thơ Laura Garavaglia, bà chọn dịch “Ẩn số” là vì mong muốn giới thiệu với bạn
đọc Ý, vốn biết rất ít về thơ văn Việt Nam. Với Laura Garavaglia, “Ẩn số” là giọng nói của
một người  phụ  nữ  Việt, người  ”với  một giọng nói khác biệt” tìm kiếm trong tình yêu sự
khẳng định bản thân, giải phóng khỏi các định kiến giới tính và bất bình đẳng vẫn hiện diện
trong xã hội. “Ẩn số” là những câu thơ mà tác giả dành cho người đàn ông cô yêu, ở rất xa
vì cô sống ở lục địa khác. Sự hiện diện của cô được cảm nhận nhờ ký ức về những khoảnh
khắc bên nhau, những khoảnh khắc mà thơ ca hồi sinh mãnh liệt, từ đó nổi bật những tâm
trạng khác nhau và thường trái ngược nhau, chắc chắn là bởi vì tình yêu, trong một cảm
giác đa diện.

Trong khi đó, ông Stefano Donno, Giám đốc Nhà xuất bản I Quaderni del Bardo Edizioni by
Stefano Donno đã ví “Ẩn số” là bài hát thiết tha của một người phụ nữ Á Đông, khao khát
một tương lai do chính mình định đoạt, và vì tương lai đó, mà dám tranh đấu mãnh liệt,
không khoan nhượng, không “giảm giá” cho bất cứ ai, bất cứ điều gì. “Thơ của Kiều Bích
Hậu tràn ngập tình cảm cao quý nhất của nhân loại, đó là tình yêu. Mật độ từ ngữ miêu tả
các sắc thái tình yêu dày đặc. Tình yêu, đó là bình minh im lặng, mặc dù được sinh ra từ
bóng tối, nhưng luôn mang lại ánh sáng. Tình yêu của người nữ này, thành nguồn sống kinh
điển cho thơ ca”, ông Stefano Donno đánh giá.

Đường dây nóng: 096.733.5089 Email: gdtddientu@gmail.com
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Bình Thanh - 18/08/2020, 18:05 GMT+07 | VVăănn  hhóóaa

“Ẩn số” Kiều Bích Hậu
Thích 0 Chia sẻ

“Ẩn số” Kiều Bích Hậu https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/an-so-kieu-bich-hau-cCrMo...

1 di 10 14/09/2020, 15:37



Trên tờ báo điện tử Italian Affairs của Ý, nhà phê bình văn học Alessandra Peluso đã viết:
“Những câu thơ chất chứa cảm xúc và nhận thức mới lạ trong “Ẩn số” được sinh ra từ nỗi
niềm xa cách với một người đàn ông, đã thắp sáng tình yêu vô biên hiện diện trong người
phụ nữ này. Vì vậy, độc giả Ý chúng tôi mê mải đọc những câu thơ như thế này: “Hỡi những
ai bị trói/ trong tâm trí của mình/ Hỡi những ai bị trói/ trong thói đời vô minh/ Ai can trường,
mạnh mẽ/ cứu hết thảy chúng ta?/ Đổi thay phải chăng là / nhận lấy niềm đau đớn/ vực tình
yêu sống dậy/ theo cách của riêng ta/ Trái tim anh cao cả / vì em mà hòa ca...” (trang 29).
Một tình yêu tràn ngập trong mỗi dòng thơ. Một tình yêu không chỉ liên quan đến bản thân
tác giả, mà với cả nhân loại”.

NNggôônn  nnggữữ……      ““ttrrááii  kkhhooááyy””

Thật thú vị khi 33 bài thơ tình trong “Ẩn số” được Kiều Bích Hậu viết bằng tiếng Anh chứ
không phải tiếng Việt. Lý giải về sự “trái khoáy” này, Kiều Bích Hậu bảo đấy là sự cố tình để
hướng đến mục tiêu tập thơ ngay lập tức được “nhập cảnh” các nước trên thế giới. Với chị,
đấy cũng là một cách “xuất khẩu” văn chương nhanh mà hiệu quả.

Cách làm của Kiều Bích Hậu bắt đầu từ “Ẩn số” cũng được bắt đầu từ những trăn trở của
mình về thực trạng “xuất khẩu” văn chương Việt ra thế giới bấy lâu nay. Theo chị, văn học
Việt Nam bị yếu trên thị trường sách quốc tế, nhưng không phải vì thế mà văn học nước
nhà không hay, không đáng đọc. Chỉ  có điều là văn học Việt Nam cần phải  tiếp cận thị
trường văn học quốc tế như thế nào. Ngay cả việc các nhà văn, nhà thơ Việt Nam cần đổi
tư duy trong việc tại sao cần đưa văn học Việt Nam ra thế giới cũng rất vất vả. 

Từ trăn trở ấy, mỗi lần đi là mỗi lần Kiều Bích Hậu tìm cách xuất khẩu văn học Việt. Nhất là
chị đã tham gia điều phối một dự án hợp tác dịch văn học của Hội Nhà văn Việt Nam với
một số đối tác ở EU, xuất bản được sáu cuốn sách tại Việt Nam và Hungary, Ý. Đấy là hai
tập thơ của hai tác giả Hungary dịch và xuất bản ở Việt Nam; tập thơ Ý dịch và xuất bản ở
Việt Nam; tập thơ “Sông núi trên vai” của Việt Nam dịch và xuất bản ở Ý; tuyển tập sáu
mươi bài thơ của sáu tác giả tiêu biểu Việt Nam dịch và xuất bản ở Hungary; tập truyện
ngắn “Trại bảy chú lùn” của Bảo Ninh dịch và xuất bản ở Hungary. 

Với  Kiều Bích Hậu, công việc này mới  mẻ  và rất thách thức, cả  ở  khâu dịch thuật và lo
nguồn tài chính, nhưng chị không những không thoái lui mà còn mong muốn kéo dài dự án
trong mười năm… Tuy nhiên, chị cũng rất chờ đợi từ phía các cơ quan chức năng của Nhà
nước cần có một tầm nhìn, một sự đầu tư thích đáng, và cần lắm người nhạc trưởng để
thúc đẩy đội ngũ nhà văn Việt Nam chung tay đưa tác phẩm của mình ra thị trường lớn
toàn cầu. Bởi  lẽ, văn học là vũ khí mềm trong cuộc chinh phục thế giới. Hiện nay chiến
tranh không còn như xưa, đã qua rồi thời dùng vũ khí, thời chiến tranh thương mại cũng sẽ
qua, và đã tới thời dùng văn hóa, mà văn học là chủ lực, để tạo ảnh hưởng của mỗi quốc
gia trên trường quốc tế. Nếu không sớm nhận ra điều này, chúng ta sẽ tiếp tục yếu mãi.

“Đơn cử, tôi gặp các nhà văn quốc tế, họ đều nói được từ một đến 5 ngoại ngữ, sách của
họ được dịch ra ít nhất 5 ngôn ngữ khác nhau. Nhưng nhà văn Việt Nam chưa làm được
điều này. Thậm chí các nhà văn được giải thưởng Nhà nước về văn học, cũng chưa có tác
phẩm được dịch ra tiếng Anh và giới thiệu với bạn đọc quốc tế”, nhà văn Kiều Bích Hậu trăn
trở. 
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Tập thơ song ngữ Anh – Ý “Ẩn số” là một giọng nói khác biệt”.  Ảnh: NVCC

CCũũnngg  vvìì……  ddaann  ddííuu

Lâu nay, giới văn chương nước nhà vẫn luôn biết đến một Kiều Bích Hậu mới lạ, sắc sảo và
không kém phần dí dỏm qua những trang văn. Chẳng phải sao khi chị sớm nổi danh với
những giải thưởng truyện ngắn từ sớm với giải Khuyến khích cuộc thi “Tác phẩm tuổi xanh”
của báo Tiền phong năm 1992 (năm 20 tuổi) với truyện ngắn “Huyền thoại về người đẹp”,
giải Nhì cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ 2006 - 2007 với truyện ngắn “Đợi đò”, giải
Khuyến khích cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ quân đội 2008 - 2009 với chùm tác
phẩm “Mùa sen”, “Nốt cuối của bản nhạc Jazz”… Nối tiếp đó là những tập truyện, những
cuốn tiểu thuyết tới tấp ra mắt độc giả như “Đường yêu”, “Sóng mồ côi”, “Mây vàng”, “Theo
dấu loa kèn”, “Dị mộng”, “Xuyến chi xanh”, “Quán chuột”, “Hoa hồng không ở cùng mắm
tôm”, “Thay đổi đời người”… Ấy vậy mà giờ đây lại còn có một thi sĩ Kiều Bích Hậu – với khởi
điểm là “Ẩn số” nữa.

Thắc mắc với Kiều Bích Hậu rằng liệu đây có phải là lối rẽ mới của chị hay chăng, chị lắc
đầu cười bảo chị vẫn ưu tiên cho tiểu thuyết, được viết và xuất bản theo phương thức hoàn
toàn mới, mà chị đã sáng tạo trong hai năm qua. Còn truyện ngắn thì chị viết ngẫu hứng
hơn, chiều chuộng những ý tưởng bất chợt. Đối với nàng thơ, chị sẽ đón khi nàng đến, tiễn
khi nàng đi, chị không có ý nhất định ràng mình vào việc viết thơ như với tiểu thuyết và
truyện ngắn. Tiểu thuyết, truyện ngắn là nghiệp của chị, còn thơ là quà tặng ngẫu nhiên mà
cuộc đời ban tặng, nên chị không kỳ vọng, không đặt mục tiêu gì cho thơ của mình.

Còn khi nhớ về cái sự dan díu với thơ, Kiều Bích Hậu kể: Chỉ vì đọc sách quá nhiều, lại sinh
ra ở  vùng nông thôn (Văn Lâm, Hưng Yên) với  ao hồ,  mương máng đầy cá tôm cua ốc,
ruộng lúa xanh mướt mải, trong vườn đầy hoa trái, chim muông, ong bướm,… mà cô nữ sinh
Bích Hậu viết những dòng thơ đầu tiên lên những trang giấy nháp, những mảnh giấy còn
khoảng trắng mà cô nữ sinh tìm được trong nhà, hoặc mặt sau tờ lịch... Tuy nhiên, cô bé
chẳng hài lòng với những dòng thơ mình viết ra, thậm chí còn thất vọng với chính mình rồi
quyết định rất sớm là… đầu hàng với thơ vì nghĩ rằng mình hoàn toàn chẳng có chút năng
lực viết thơ. Suốt ba thập kỷ trôi qua, dù viết văn, viết báo rất nhiều, nhưng chị tuyệt không
động đến một tứ thơ nào. Thậm chí, chị còn tránh xa thơ của cả người khác. Nó như một
nỗi ám ảnh của thất bại từ nhỏ mà chị không vượt qua được.

Thế rồi đầu năm 2019, tình cờ gặp một bạn thơ châu Âu, nhà thơ Sandor Halmosi (Hungary)
ở Hà Nội và được hỏi rằng đã làm thơ bao giờ chưa. Chị lắc đầu bảo chỉ viết truyện ngắn và
tiểu thuyết, không có năng khiếu làm thơ. Anh nhìn chị rồi nói, người như chị nhất định viết
thơ được. Chị đùa hỏi lại anh, anh có bí quyết gì giúp chị làm thơ không. Anh đáp gọn lỏn
“chỉ cần có một tâm hồn”.

“Ái chà”, tôi nghĩ “chẳng lẽ hồn tôi đã thất lạc?”. Nhưng câu nói của anh đã ghim vào não
tôi. Cho ðến một ngày, khi tôi đang trong chuyến đi châu Âu nhiều ngày, vừa đi vừa viết, tôi
bừng tỉnh giữa đêm trong ngôi nhà giữa rừng Rotselaar (vương quốc Bỉ) và những ý thơ
đầu tiên, thật mãnh liệt đã tuôn trào. Tôi tung chăn nhỏm dậy và ghi vội vào một tờ giấy
nháp. Cứ thế thời gian sau đó, tôi đi qua các nước Bỉ, Pháp, Bồ Đào Nha, Hà Lan,… vừa đi
vừa viết thơ,  và thấy ngạc nhiên với  chính mình. Thơ  đã chảy qua tôi, một cách thật tự
nhiên, tôi không phải cố gắng gì cả”, Kiều Bích Hậu sung sướng kể. 

Chia sẻ Zalo Chia sẻ Facebook Copy link bài
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Trao bằng khen cho người chữa khỏi tiểu đường

10 thực phẩm hàng đầu tốt cho sức khỏe của mắt

Trường ĐH Tôn Đức Thắng hợp tác toàn diện với
Saigontourist

Trao thưởng người tìm ra cách chữa tiểu đường

Hà Nội: Khôi phục biển cấm xe hợp đồng trên 10
tuyến phố từ ngày 15-9
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Lo sconosciuto, di Kieu Bich Hau,
traduzione di Laura Garavaglia

4-6 minuti

Grazie al lavoro dei traduttori, in tal caso di Laura
Garavaglia per la traduzione in lingua italiana e di Annarita
Tavani per la versione inglese si può conoscere e
apprezzare la raccolta di poesie “Lo sconosciuto”, di Kieu
Bich Hau, edito da “i Quaderni del Bardo edizioni”.

La poesia diventa il fil rouge di continenti distanti per cultura,
storia, posizione geografica e persino, travolge gli schemi e i
confini con la geografia delle parole. Vietnam, Italia. Mondo:
i localismi si abbattono. Ecco perché la poesia è
indispensabile. Non è semplicemente un diletto, o un
passatempo ma per molti è stata una vita consumata per
essa, per i classici, per le parole che custodiscono vita. La
poesia di Kieu Bich Hau, trabocca di quel nobile sentimento
che si chiama: amore. È densa. È l’aurora silenziosa che
pur nascendo dal buio porta la luce. I versi contenuti nella
silloge “Lo sconosciuto” sorgono dalla lontananza del
proprio uomo e illuminano l’amore smisurato che è presente
in questa donna. Così si legge: «Chi è legato / alla propria
mente / Chi è legato / alla propria vita quotidiana / Chi è
abbastanza forte / per salvare le nostre vite? / Voglio
cambiare / Avere il coraggio di provare quel dolore / Lottare
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per il mio amore / a modo mio / Conquistare il cuore
dell’uomo giusto / per me...» (p. 29). Un amore che travolge.
Un amore che coinvolge non solo l’io e il tu, ma l’umanità.

Kieu Bich Hau se nella solitudine esplora gli abissi di un sé
abbandonato dall’altro, in essa congiunge e si accompagna:
nel silenzio dall’amore per la poesia, nonché per la vita. La
grandezza. E infatti, «Finché il dolore è esploso in una notte
insonne / Un flusso di versi ha travolto la mia mente / Nella
solitudine e nel dolore / Un nuovo poeta ha scritto versi
d’amore / Per gli esseri umani» (p. 49).

D’altronde sono stati vari i poeti che hanno parlato d’amore,
sobbalza al pensiero Alda Merini. Tanti sono morti di dolore
per amore. Dolore e amore hanno le stesse terminazioni,
mentre le desinenze iniziali “dolo” e “amo” si completano: si
abbocca e nel dolo si soffre. Personale interpretazione che
Socrate di sicuro non considererebbe come d’altro canto
valutò vacue anche le parole di Agatone sull’amore nel
“Simposio” di Platone. Ma l’amore cos’è: se non una
mancanza che con l’altra forma un’unità perfetta? In realtà,
ciascuno sa cos’è l’amore. Emily Dickinson ad esempio l’ha
conosciuto e parimenti ha esperito il dolore e la solitudine, e
canta: «Ha una solitudine lo spazio, / solitudine il mare / e
solitudine la morte – eppure / tutte queste son folla / in
confronto a quel punto più profondo, / segretezza polare /
che è un’anima al cospetto di se stessa – infinità finita».
Sembra la stessa descritta dall’autrice Kieu Bich Hau.

Si susseguono le poesie in lingua inglese e in lingua italiana
intervallate da dipinti paradisiaci di Hoang A Sang. “Lo
sconosciuto” è il gomitolo che scioglie i fili della vita e
congiunge due anime, due cuori. Ma avvolge chiunque. Si

Lo sconosciuto, di Kieu Bich Hau, traduzione di Laura Garavaglia about:reader?url=https://www.affaritaliani.it/libri-editori/lo-scon...

2 di 3 14/09/2020, 15:27



tratta anche di poesie che simboleggiano una carica di
passione, pathos, vissuta in interiore animo. Talvolta, in
alcune sembra quasi che l’autrice si confessi e si interroghi
sulla reale condizione del suo essere donna, sul genere
femminile: «oh donna, cosa c’è in te? / un amore innocente,
/ o romantico? / o eterno? / con tante dolci parole? / e anche
molti sforzi ridicoli, / per essere più di te stessa: / un insieme
artificiale di denti perfetti / un seno artificiale / tutte le cose
che pensi siano migliori / non sono abbastanza / per un
amore / per un uomo stupido, / un amante immaginario / ma
mai reale / tutti i tuoi sforzi / la speranza senza limiti / alla
fine ti distruggono» (p. 117). Un cuore vietnamita che batte
nel dolore quasi atavico, in soccorso di un amore
ingombrante ma assente. L’urgenza di comprendere in un
intermezzo della vita il limite di un vissuto che forse non si
ripeterà, ma certamente occuperà l’anima del poeta lungo il
corso della sua esistenza. Il dolore similmente l’amore non
passano, semmai mutano. Forse è questo che sembrano
dirci i versi profondi di Kieu Bich Hau.       
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Sách của Kiều Bích Hậu được dịch ra tiếng Ý
Thứ Hai, 20/07/2020 16:39

(http://vannghequandoi.com.vn/su-kien/sach-cua-kieu-bich-hau-duoc-dich-ra-
tieng-y_10934.html)
“Ẩn số” là tập thơ đầu tay viết bằng tiếng Anh của tác giả

Kiều  Bích  Hậu.  Tập  thơ  này  đã  được  nhà  thơ  Ý  Laura

Garavaglia dịch đầu năm 2020 và được nhà xuất bản iQdB Edizioni by

Stefano Donno chọn in, phát hành tại Ý.

Hầu hết các bài thơ trong tập thơ “Ẩn số” được tác giả Kiều Bích Hậu sáng

tác trong thời gian chị ở châu Âu. Nhờ cảm nhận một tình yêu sâu sắc và

tình tri kỉ hiếm có, đánh thức trong chị một tâm hồn thơ ẩn kĩ nơi thẳm sâu,

khiến dòng chảy thơ được khơi nguồn.

“Đó là giọng nói của một người phụ nữ Việt, người ''với một giọng nói khác

biệt'' tìm kiếm trong tình yêu sự khẳng định bản thân, giải phóng khỏi các

định kiến giới tính và bất bình đẳng vẫn hiện diện trong xã hội. Tôi rất vui khi

được dịch những câu thơ của cô ấy từ nguyên bản tiếng Anh”, nhà thơ Ý

Laura Garavaglia nói.

Bìa tập thơ "Ẩn số" bằng tiếng Ý của Kiều Bích Hậu.

Tập thơ “The Unknown” (Ẩn số) của Kiều Bích Hậu là những câu thơ mà tác

Bài đọc nhiều nhất
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van-dam-me-su-viet_10917.html)
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Tác phẩm của 2 danh họa người
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công chúng Việt (/su-kien/16-kiet-
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giả dành cho người đàn ông cô yêu, ở rất xa vì cô sống ở lục địa khác. Sự

hiện diện của cô được cảm nhận nhờ  kí ức về  những khoảnh khắc bên

nhau, những khoảnh khắc mà thơ ca hồi sinh mãnh liệt, từ đó nổi bật những

tâm trạng khác nhau và thường trái ngược nhau, chắc chắn là bởi vì tình

yêu, trong một cảm giác đa diện" – Nhà thơ – dịch giả Laura Garavaglia cho

biết cảm nhận của bà về tập thơ “Ẩn số”.

Giám đốc nhà xuất bản I Quaderni del Bardo Edizioni ngoài nói về tập thơ

còn tỏ ý khen ngợi những bức minh họa trong cuốn sách. “Tôi rất vui và hân

hạnh được xuất bản tập thơ của tác giả Kiều Bích Hậu tại Ý, cuốn sách mà

tôi đánh giá rất cao. Tôi cũng rất thích những tranh của họa sĩ Hoàng A

Sáng minh họa trong sách, với những bức tranh của anh, đã thêm giá trị cho

cuốn sách thơ”, Stefano Donno nói.

Kiều Bích Hậu được độc giả trong nước biết đến nhiều trong những năm

qua là một cây bút văn xuôi, chuyên sáng tác truyện ngắn, tiểu thuyết. “Ẩn

số” là tập thơ đầu tiên chị viết, bằng ngôn ngữ Anh. Một số bài thơ trong tập

thơ  này cũng đã được dịch sang tiếng Romani và in tại  tạp chí văn học

NEUMA của Romani tháng 10/2019. "Ẩn số" được phát hành tại  Ý tháng

7/2020. Sách hiện cũng đang được bán trên mạng Amazon. 

Nhà văn Kiều Bích Hậu.

Kể từ năm 2007, sau giải Nhì cuộc thi truyện ngắn do báo Văn nghệ tổ chức

với truyện ngắn “Đợi đò”, nhà văn Kiều Bích Hậu liên tục công bố các sáng

tác mới, chị xuất bản liên tiếp 10 đầu sách, hầu hết là các tập truyện ngắn

cùng một cuốn tiểu thuyết. Chị được coi là một trong những cây bút sung

sức, có phong cách vừa lãng mạn, lại sâu cay, hóm hỉnh châm biếm nhẹ

nhàng mà thâm thúy.  Kiều Bích Hậu cũng là  cây bút  nữ  quan tâm đến

những đề tài mới mẻ, trường bao quát rộng, từ những trải nghiệm với các

chuyến đi cả ở Việt Nam, châu Á, châu Âu, và với phổ rộng quan hệ, cũng

như mối giao lưu văn chương quốc tế phong phú. Điều đó thể hiện trong bối

cảnh truyện cực đa dạng của chị, khi thì nông thôn, lúc thành thị, nơi biển

cả, khi ở xã hội phương Tây. Nhân vật của chị đắm mình trong các bối cảnh

rộng, mới mẻ, được thoải mái va đập trong các hoàn cảnh thú vị, những

thách thức của thời  đại  mới…  Hiện Kiều Bích Hậu làm việc tại  Ban Đối

ngoại, Hội Nhà văn Việt Nam.
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Đây là tập sách thứ hai của Việt Nam mà nhà xuất bản iQdB Edizioni by

Stefano Donno chọn in. Trước đó là hợp tuyển thơ “Sông núi trên vai” của

Việt Nam, đã phát hành đầu năm và được bạn đọc Ý đón nhận, các nhà phê

bình đánh giá tốt. Hi vọng qua tập thơ được dịch lần này, bạn đọc nước Ý

sẽ biết thêm về một giọng thơ Việt khá lạ, biết thêm về văn hóa Việt, cũng

như thế giới quan, tình yêu và cách bộc lộ bản thân của người trẻ Việt Nam

đương đại.

LIÊN QUYÊN

Thích Chia sẻ 4

Tin tức khác

+ TTạạpp  cchhíí  VVăănn  nngghhệệ  QQuuâânn  đđộộii  ssốố  994455  ((ccuuốốii  tthháánngg  77//22002200))
(/su-kien/tap-chi-van-nghe-quan-doi-so-945-cuoi-thang-
72020_10911.html)

+ ĐĐỗỗ  MMiinnhh  TTââmm  kkhhôônngg  ""cchhảảyy  cchhuunngg  ddòònngg""  vvớớii  xxuu  tthhếế  tthhờờii  đđạạii
(/su-kien/khuc-dong-dao-cua-hoa-si-do-minh-tam_10903.html)

+ TThhủủ  ttưướớnngg  NNgguuyyễễnn  XXuuâânn  PPhhúúcc::  NNggàànnhh  HHậậuu  ccầầnn  QQuuâânn  đđộộii  ccầầnn  ssẵẵnn
ssàànngg  ứứnngg  pphhóó  vvớớii  mmọọii  ttììnnhh  hhuuốốnngg
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HHạạnngg  NNhhìì
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+ BBááoo  ccááoo  ttooàànn  ccầầuu  vvềề  ĐĐổổii  mmớớii  SSáánngg  ttạạoo  ttrroonngg  BBááoo  cchhíí  22002200--22002211
(/su-kien/bao-cao-toan-cau-ve-doi-moi-sang-tao-trong-bao-
chi-2020-2021_10888.html)
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Sách từ Nhà số 4 (/sach-ve-
nha-so-4)

Đặt mua tạp chí Văn nghệ
Quân đội (/dat-mua-tap-chi-van-
nghe-quan-doi)

Lịch phát sóng trên kênh

 (/lich-phat-song)

Lịch phát sóng thứ 7 ngày 6/4
(/lich-phat-song/lich-phat-song-
thu-7-ngay-64_9212.html)

Lịch phát sóng thứ 6 ngày 5/4
(/lich-phat-song/lich-phat-song-
thu-6-ngay-54_9207.html)

Quảng cáo

(/rss/cua-so-van-nghe)Cửa sổ văn nghệ (/cua-so-van-nghe)

mau-den-
nhan-
vat/hoa-
chieng-gai-
voi-nhung-
nguoi-trong-
cuoc_10927.html)

GAI VỚI
NHỮNG
NGƯỜI
TRONG
CUỘC
(/TU-
NGUYEN-
MAU-
DEN-
NHAN-
VAT/HOA-
CHIENG-
GAI-VOI-
NHUNG-

hiện, Hoa chiềng gai một mặt tái
hiện một cách chân thực trận chiến
khốc liệt giữa ta và địch, một mặt
có những miêu tả chi tiết, cặn kẽ
những tình tiết sinh hoạt đời
thường của quân đội ta... (TRẦN
DANH CỰ)

(/sach-ve-nha-
so-4/nguyen-huy-thiep-
bay-gio-con-lai-nhung-
gi_10900.html)

(/sach-ve-nha-
so-4/mot-chien-dich-
o-bac-ky_10892.html

(/quang-
cao/qc_10916.html)

CChhiiaa  ssẻẻ  vvềề  DDựự  áánn  nngghhệệ
tthhuuậậtt  PPhhúúcc  TTâânn
(/cua-so-van-nghe/chia-se-
ve-du-an-nghe-thuat-phuc-

TTrriiểểnn  llããmm  ““BBầầyy  ccôô  đđơơnn””
ccủủaa  LLưươơnngg  LLưưuu  BBiiêênn
(/cua-so-van-nghe/trien-
lam-bay-co-don-cua-luong-

prev next

Sách của Kiều Bích Hậu được dịch ra tiếng Ý http://vannghequandoi.com.vn/su-kien/sach-cua-kieu-bich-hau-...

3 di 4 20/07/2020, 16:52























04/08/20, 20:02Tập thơ “Ẩn số” của Kiều Bích Hậu được chuyển ngữ sang tiếng Ý
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[ẢNH] Top 10 phụ nữ gợi cảm nhất
hành tinh
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[ẢNH] Lý Hùng: Quý ông giàu có bậc
nhất showbiz Việt vẫn lẻ bóng ở độ
tuổi U50

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

[ẢNH] Top 10 phụ nữ gợi
cảm nhất hành tinh

Phía ca sĩ "Anh nhà ở đâu
thế" lên tiếng về đoạn clip
nhạy cảm

Trao thưởng người tìm ra
cách chữa tiểu đường

[ẢNH] Danh ca Tuấn Ngọc:
Thành công đến muộn và
hôn nhân viên mãn bên
người vợ trẻ đẹp

Lý do Sở VHTT Hà Nội
chưa thể làm việc được với
DJ Ngân 98
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by

TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Liên hoan sân
khấu về "Hình tượng
người chiến sĩ CAND"
năm 2020

Giới thiệu chuỗi chương
trình "online" về nghệ
thuật gấp giấy Origami

"Ông hoàng" đương đại
của trinh thám Pháp qua
góc nhìn nhà văn Việt

Họa sĩ Hoàng Phượng
Vỹ: "Rơi trên chính bóng
mình"

Tweet  Chia sẻ

Tập thơ "Ẩn số" được xuất bản tại Ý
# 10:15 17/07/2020 -  $ 0 - %  Thanh Xuân

ANTD.VN - Mới đây, trong tháng 7/2020, nhà văn Kiều Bích Hậu
có tập thơ “The Unknown” (Ẩn số) viết bằng ngôn ngữ Anh,
được chuyển ngữ tiếng Ý và xuất bản ở nước Ý.

Việc dịch văn thơ Việt Nam ra nước ngoài là đáng quý, nhằm giới thiệu với
độc giả quốc tế vẻ đẹp đặc trưng văn hóa, tinh thần, tư tưởng của người
Việt. Nhưng trong nhiều năm qua, việc dịch văn học Việt còn gặp rào cản về
ngôn ngữ, về quan hệ và kinh phí nên tác phẩm văn học Việt Nam được
“xuất khẩu” toàn cầu chưa nhiều.

Do đó việc nhà xuất bản iQdB Edizioni by Stefano Donno của Italia chọn tập
thơ “Ẩn số” của tác giả Kiều Bích Hậu để in là điều đáng chú ý. Qua tập sách
này, bạn đọc nước Ý biết thêm về một giọng thơ Việt, biết thêm về văn hóa
Việt.

Đây là tập sách thứ hai của Việt Nam mà nhà xuất bản này chọn in. Trước
đó là hợp tuyển thơ “Sông núi trên vai” của Việt Nam, đã phát hành đầu năm
và được bạn đọc Ý đón nhận, các nhà phê bình đánh giá tốt.

Bìa của tập thơ "Ẩn số" được xuất bản ra tiếng Ý

“Ẩn số” là tập thơ đầu tay của tác giả Kiều Bích Hậu, viết bằng tiếng Anh, với
33 bài thơ tình giàu cảm xúc. Tập thơ này đã được nhà thơ Ý Laura
Garavaglia dịch đầu năm 2020 và được nhà xuất bản iQdB Edizioni by
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[ẢNH] Danh ca Tuấn Ngọc: Thành
công đến muộn và hôn nhân viên mãn
bên người vợ trẻ đẹp

4  MC Vân Hugo cùng con trai Nam tiến

5  
[ẢNH] Mặt mộc gây ngỡ ngàng của
dàn sao Hoa ngữ đình đám

Báo An ninh Thủ đô

! " # $ % IN BÀI VIẾT

Stefano Donno chọn in, phát hành tại Ý tháng 7/2020. Tập sách cũng đang
được bán trên mạng Amazon.

Hầu hết các bài thơ trong tập thơ “Ẩn số” được tác giả Kiều Bích Hậu sáng
tác trong thời gian chị ở châu Âu. Nhờ cảm nhận một tình yêu sâu sắc và
tình tri kỷ hiếm có, đã đánh thức trong chị một tâm hồn thơ.

Dịch giả người Ý Laura Garavaglia nhận xét về tập thơ “Ẩn số” : “Đó là giọng
nói của một người phụ nữ Việt, tìm kiếm trong tình yêu sự khẳng định bản
thân, giải phóng khỏi các định kiến. Tôi rất vui khi được dịch những câu thơ
của cô ấy từ nguyên bản tiếng Anh”.

Nhà thơ Kiều Bích Hậu

Minh họa bìa sách là họa sĩ Hoàng A Sáng với những bức tranh của anh, đã
tăng thêm giá trị cho cuốn sách thơ. Cuốn sách này được in bốn màu, nên
giá bán trên Amazon khá cao (21,28 Euro).

Kiều Bích Hậu được độc giả trong nước biết đến nhiều trong những năm qua
là một cây bút văn xuôi, chuyên sáng tác truyện ngắn, tiểu thuyết. Chị đã
xuất bản 12 đầu sách văn xuôi trong nước. “Ẩn số” là tập thơ đầu tiên chị viết
bằng ngôn ngữ Anh.

ĐỪNG BỎ LỠ

Kết quả xổ số miền
Bắc hôm nay ngày 4
tháng 8 – KQXSMB
4/8/2020

Trao thưởng người tìm
ra cách chữa tiểu
đường

Đoàn Văn Hậu đã về
Việt Nam, bắt đầu
cách ly 14 ngày
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Thơ Kiều Bích Hậu được nhà xuất bản iQdB Edizioni by
Stefano Donno chọn in

Việc dịch ngược văn thơ Việt Nam ra nước ngoài là đáng quý, nhằm giới thiệu với độc giả quốc
tế vẻ đẹp đặc trưng văn hóa, tinh thần, tư tưởng của người Việt. Nhưng trong nhiều năm qua,
việc dịch văn học Việt luôn gặp nhiều cản trở về ngôn ngữ, về quan hệ và kinh phí nên tác
phẩm văn học Việt Nam được “xuất khẩu” toàn cầu còn quá hiếm hoi.    

(https://petrotimes.vn/stores/news_dataimages/administrator/072020/14/14/tho-kie-u-bi-ch-ha-u-duoc-nha-xuat-ban-iqdb-edizioni-by-stefano-donno-chon-in.jpg)

Tác giả Kiều Bích Hậu

Nhưng có những tác giả biết
tìm lối đi khác để tác phẩm
của mình vượt qua biên giới,
vượt qua những rào cản nói
trên. Họ sáng tác bằng ngôn
ngữ khác. Hai người trong số
họ là Kiều Bích Hậu và Nguyễn
Phan Quế Mai, hai tác giả này
đã sáng tác bằng ngôn ngữ
Anh, thứ ngôn ngữ tiên quyết
để tác phẩm có thể phát hành
rộng rãi toàn cầu.

Vừa qua, Nguyễn Phan Quế
Mai viết tiểu thuyết “The
Mountains sing” (Những ngọn
núi ngân vang) bằng tiếng
Anh, được xuất bản ở Mỹ và
Anh. Mới đây, trong tháng
7/2020, Kiều Bích Hậu có tập
thơ “The Unknown” (Ẩn số),

viết bằng ngôn ngữ Anh, được chuyển ngữ tiếng Ý và xuất bản ở nước Ý.

Nước Ý hầu như chưa biết đến văn học Việt Nam, do đó việc nhà xuất bản iQdB Edizioni by
Stefano Donno chọn tập thơ “Ẩn số” của tác giả Kiều Bích Hậu để in là một điều đặc biệt. Qua
tập sách này, bạn đọc nước Ý biết thêm về một giọng thơ Việt khá lạ, biết thêm về văn hóa
Việt, cũng như thế giới quan, tình yêu và cách bộc lộ bản thân của người trẻ Việt Nam đương
đại.

Đây là tập sách thứ hai của Việt Nam mà nhà xuất bản iQdB Edizioni by Stefano Donno chọn
in. Trước đó là hợp tuyển thơ “Sông núi trên vai” của Việt Nam, đã phát hành đầu năm và được
bạn đọc Ý đón nhận, các nhà phê bình đánh giá tốt.

“Ẩn số” là tập thơ đầu tay của tác giả Kiều Bích Hậu, viết bằng tiếng Anh, với 33 bài thơ tình
giàu cảm xúc. Tập thơ này đã được nhà thơ Ý Laura Garavaglia dịch đầu năm 2020 và được
nhà xuất bản iQdB Edizioni by Stefano Donno chọn in, phát hành tại Ý tháng 7/2020. Tập sách
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cũng đang được bán trên mạng Amazon.

Hầu hết các bài thơ trong tập thơ “Ẩn số” được tác giả Kiều Bích Hậu sáng tác trong thời gian
chị ở châu Âu. Nhờ cảm nhận một tình yêu sâu sắc và tình tri kỷ hiếm có, đánh thức trong chị
một tâm hồn thơ ẩn kỹ nơi thẳm sâu, khiến dòng chảy thơ được khơi nguồn.

“Đó là giọng nói của một người phụ nữ Việt, người ''với một giọng nói khác biệt'' tìm kiếm trong
tình yêu sự khẳng định bản thân, giải phóng khỏi các định kiến giới tính và bất bình đẳng vẫn
hiện diện trong xã hội. Tôi rất vui khi được dịch những câu thơ của cô ấy từ nguyên bản tiếng
Anh.

Tập thơ “The Unknown” (Ẩn số) của Kiều Bích Hậu là những câu thơ mà tác giả dành cho
người đàn ông cô yêu, ở rất xa vì cô sống ở lục địa khác, sự hiện diện của cô được cảm nhận
nhờ ký ức về những khoảnh khắc bên nhau, những khoảnh khắc mà thơ ca hồi sinh mãnh liệt,
từ đó nổi bật những tâm trạng khác nhau và thường trái ngược nhau, chắc chắn là bởi vì tình
yêu, trong một cảm giác đa diện" - Nhà thơ, dịch giả Laura Garavaglia cho biết cảm nhận của
bà về tập thơ “Ẩn số”.

(https://petrotimes.vn/stores/news_dataimages/administrator/072020/14/14/tho-kie-u-bi-ch-ha-u-duoc-nha-xuat-ban-iqdb-edizioni-by-stefano-donno-chon-in_2.jpg)

Tập thơ “The Unknown” (Ẩn số) của Kiều Bích Hậu được dịch sang Tiếng Ý

“Tôi rất vui và hân hạnh được xuất bản tập thơ của tác giả Kiều Bích Hậu tại Ý, cuốn sách mà
tôi đánh giá rất cao. Tôi cũng rất thích những tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng minh họa trong
sách, với những bức tranh của anh, đã thêm giá trị cho cuốn sách thơ. Cuốn sách đặc biệt này
được in bốn màu, nên giá bán trên Amazon khá cao (21,28 Euro). - Stefano Donno, Giám đốc
nhà xuất bản I Quaderni del Bardo Edizioni cho biết.

Kiều Bích Hậu được độc giả trong nước biết đến nhiều trong những năm qua là một cây bút
văn xuôi, chuyên sáng tác truyện ngắn, tiểu thuyết. Chị đã xuất bản 12 đầu sách văn xuôi trong
nước. “Ẩn số” là tập thơ đầu tiên chị viết, bằng ngôn ngữ Anh. Một số bài thơ trong tập thơ này
cũng đã được dịch sang tiếng Romani và in tại tạp chí văn học NEUMA của Romani tháng
10/2019.

Một số đường link báo chí Ý đăng tin về việc xuất bản sách thơ “Ẩn số”:
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