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“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
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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.
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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.    
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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”.
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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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