
Xin nhà thơ cho biết cơ duyên nào 
đưa bà đến với thơ Việt, yêu thích và 
chuyển ngữ các sáng tác của các nhà 
thơ Việt nam sang tiếng Anh để xuất 
bản tại hoa Kỳ?

tôi biết đến thơ ca của Việt nam lần đầu 
tiên vào năm 1993 khi tôi gặp nguyễn 
Quang thiều tại hội thảo các nhà văn 
của trung tâm William Joiner. Anh ấy 
đưa cho tôi bản dịch nghĩa 3 bài thơ 
của mình và hỏi rằng tôi có thể dịch thơ 
được không. ngay khi lướt qua bài thơ 
đầu tiên có tên là tháng mười, tôi lập 
tức trả lời thiều: có. ba bài thơ của thiều 
mang lại cho tôi những xúc động đặc 
biệt chưa từng có về Đất nước và con 
người Việt nam, mặc dù trước đấy tôi 
đã đọc rất nhiều về đất nước các bạn. 
từ đó, tôi trở thành một phần của trung 
tâm Joiner, cùng các thành viên khác 
đọc và dịch các tác phẩm văn học Việt 
của các tác giả như nguyễn Du, lâm thị 
mỹ Dạ, lê lựu, trần Đăng Khoa, nguyễn 
Duy, hữu thỉnh… càng đọc, tôi càng 

cảm thấy kinh ngạc và yêu mến thơ ca 
Việt nam.

Đánh giá của người đọc hoa Kỳ với 
các tác phẩm văn học dịch đó của bà 
và các cộng sự tại trung tâm William 
Joiner như thế nào?

mỗi khi có dịp tiếp xúc với công chúng 
yêu thơ ở hoa Kỳ, tôi thường đọc các 
tác phẩm thơ Việt mà tôi thích. tôi cũng 
thường đọc thơ của các giả Việt nam 
cho sinh viên của tôi nghe. mỗi lần như 
thế, mọi người đều rất thích thú. năm 
1994, chúng tôi sưu tầm và cho ra mắt 
tập thơ thơ rút từ những tài liệu. Đây là 
tập hợp các bài thơ ghi chép của người 
lính Việt nam trong chiến tranh. tập thơ 
ra đời tạo ra ấn tượng mạnh với độc 
giả mỹ. các tập văn thơ khác như Sông 
núi (nhiều tác giả), Đường xa (nguyễn 
Duy), thơ thiền lý – trần cũng được 
người đọc yêu thích. người đọc mỹ rất 
tò mò về những suy nghĩ theo cách của 
người Việt các bạn.

bà yêu thích thơ của nhà thơ Việt 
nam nào nhất?

có lẽ tôi yêu thích thơ của tất cả những 
tác giả mà tôi đã từng dịch. mỗi sáng tác 
của họ đều lấp lánh cá tính riêng nằm 
trong dải sáng của văn hóa đặc sắc Việt 
nam. gần đây tôi đã dịch thơ của lâm 
thị mỹ Dạ, ngô tự lập, nguyễn Quang 
thiều… Điều tôi tìm kiếm là các bài thơ 
hay, khi mà tôi có thể được tiếp xúc với 
các sáng tác hay của các nhà thơ Việt 
nam, đó là khi tôi đang hạnh phúc.

Điều bà cảm thấy khó nhất khi 
chuyển ngữ các bài thơ Việt?

những mã văn hóa đặc trưng của các 
dân tộc luôn là một rào cản đối với công 
việc dịch thuật. Đặc biệt, Việt nam của 
các bạn có một lịch sử văn hóa lâu đời 
và giàu có. Sự giàu có này thể hiện rất 
nhiều trong các sáng tác thơ ca. bên 
cạnh việc đọc nhiều về Việt nam, tôi 
luôn làm việc cùng một trong các dịch 
giả là người Việt, điều này giúp tôi giải 
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mã được các ẩn số văn hóa lấp trong 
các con chữ. 

mặt khác, tiếng Việt là một thứ ngôn 
ngữ giàu nhạc điệu, ngữ âm có một độ 
mở lớn mang lại cho những bài thơ sự 
uyển chuyển giàu chất nhạc. Việc tìm 
ra được những từ vang, đảm bảo được 
nhạc điệu của bài thơ khi chuyển ngữ là 
một thách thức lớn; nó đồng thời cũng 
là một thử thách thú vị mà tôi rất thích 
chinh phục.

theo nhà thơ, có sự khác biệt nào 
giữa thơ ca Việt nam và thơ ca hoa 
Kỳ?

nhiều người cùng chung quan điểm 
với tôi khi cho rằng, khác biệt lớn nhất 
giữa thơ ca hai dân tộc nằm ở sự khác 
biệt về ngôn ngữ. Ví dụ như, tiếng Việt 
thì rất giàu âm thanh nhạc điệu, nhưng 
tiếng Anh thì không. Dù cho có khác 
biệt về văn hóa và cách diễn đạt, thơ ca 
nhân loại tựu chung đều là sự đối thoại 
của tâm hồn con người với cái Đẹp, với 
sự công bình của cuộc sống.

có ý kiến cho rằng: chính sự giao 
lưu văn học nghệ thuật sẽ góp phần 
thúc đẩy sự hòa giải và hợp tác giữa 

hai dân tộc Việt nam – hoa Kỳ. bà 
nghĩ sao về điều này?

tôi tán thành! nghệ thuật và văn học 
cho phép người dân của các quốc gia 
và các nền văn hóa khác nhau có thể 
hiểu rõ nhau, gần gũi nhau. Văn học sẽ 
cho tất cả chúng ta nhận ra tính cách 
nhân loại bên cạnh tính cách dân tộc 
của mỗi cá nhân. trung tâm của chúng 

tôi cùng các nhà văn Việt nam đang nỗ 
lực mang lại sự hòa giải và hợp tác triệt 
để giữa hai dân tộc, bắt đầu từ văn học.

theo bà, đâu là khó khăn của văn học 
Việt nam khi thâm nhập thị trường 
hoa Kỳ?

thị trường văn học ở hoa Kỳ hiện tại, 
đặc biệt là thị trường thơ không mấy sôi 
nổi. ở đất nước chúng tôi, văn học dịch 
không được phổ biến như văn học viết 
bằng tiếng Anh. Để có thể thâm nhập 
thành công, các tác phẩm của Việt nam 
cần hội đủ nhiều yếu tố, quan trọng 
nhất là chất lượng tác phẩm. Việc giao 
lưu quảng bá văn học như cách chúng 
ta vừa làm với hội thảo văn học Việt 
nam – hoa Kỳ sau chiến tranh là một ý 
tưởng thú vị, hiệu quả.

Vậy làm cách nào để các nhà xuất 
bản tại hoa Kỳ chú ý đến các tác 
phẩm văn học dịch từ Việt nam?

Điều này là rất khó, bởi mục tiêu hàng 
đầu của các nhà xuất bản đều là lợi 
nhuận. có một điều dễ nhận thấy là 
sách được in nhiều và bán chạy hiện nay 
đa số là của các tác giả không mấy tên 
tuổi trong làng văn. các nhà xuất bản 
rất thích thú với các sáng tác đề cao tính 
giải trí và câu khách, tính văn học không 
được họ đề cao. nhưng những nhà văn 
nhà thơ của chúng ta, cả Việt nam và 
hoa Kỳ, đều không có khả năng viết 
những cuốn sách như vậy. 

nhà thơ có thể cho biết kế hoạch 
sắp tới của bà và trung tâm William 
Joiner?

chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ và làm việc 
để giới thiệu các tác phẩm thơ văn Việt 
nam tiêu biểu với người đọc hoa Kỳ, 
đó là công việc đã diễn ra nhiều năm 
nay. từ văn học và thông qua văn học, 
chúng tôi muốn hai dân tộc chúng ta sẽ 
hiểu nhau hơn, xóa bỏ hận thù và cùng 
nắm chặt tay trên con đường hướng 
đến cái Đẹp của cuộc sống.

thái ninh (thực hiện) 
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mArthA collinS là tác giả 
cỦA cuốn truyện thơ có 
tên "bluE Front" Đã giành 
giải AniSFiElD-WolF Và Được 
chọn là một trong 25 cuốn 
Sách Để Đời tại thư Viện 
cÔng cộng nEW yorK. bà là 
Đồng Dịch giả nhiều tậP thơ 
cỦA Việt nAm, gần Đây nhất 
là tậP thơ "cốm non" cỦA 
nữ nhà thơ lâm thị mỹ Dạ. 
mArthA collinS  là Sáng lậP 
Viên KhoA Viết Văn tại umASS 
boSton. bà cũng là nhà Văn 
DAnh Dự cỦA trường Đh 
cornEll.
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