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Tổng Biên tập NXB Trẻ Nguyễn Minh Nhật cùng tác giả Isabelle Müller trong buổi ra mắt sách

Ra mắt sách “Loan - Từ cuộc đời của một con chim phượng hoàng”

Sáng 7-3, NXB Trẻ đã tổ chức buổi ra mắt sách “Loan - Từ cuộc đời của một con chim phượng hoàng” của tác giả Pháp Isabelle Müller (dịch giả Trương
Hồng Quang) ghi lại chặng đường phiêu dạt vào sinh ra tử của mẹ bà.

Mẹ của Isabelle Müller - tác giả cuốn sách - là bà Đậu Thị Cúc, sinh năm 1929 ở Hà Tĩnh. Bà Cúc chịu cay đắng từ nhỏ do tư tưởng trọng nam khinh nữ, lớn
lên trong sự ngược đãi của cha và anh trai. Bà thường bị những người đàn ông trong nhà trừng phạt bằng cách trói tay vào cột gỗ, buộc mái tóc dài vào chân
giường tre rồi vung roi quất. Anh em trai của bà không bao giờ bị đánh như thế. Bươn chải kiếm tiền từ năm sáu tuổi, tuy nhiên với sự ham hiểu biết, bà Cúc
tìm cách học con chữ từ các bạn nam cùng trang lứa. Năm 12 tuổi, cha bà muốn con gái có cuộc hôn nhân sắp đặt. Cha qua đời do một tai nạn, anh trai bà
Cúc quản lý gia đình bằng sự gia trưởng, độc ác và vẫn muốn ép em gái cưới người đàn ông được chọn sẵn.

Không chấp nhận số phận, bà Cúc bỏ trốn, phiêu dạt tới Nam Định, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng... Bà từng băng qua bom đạn, suýt bị bán vào nhà thổ, phải
bó bột gần như toàn bộ cơ thể vì rơi từ tầng 4 khi đi làm thuê. Trải qua đau đớn về cả thể xác và tinh thần, bà tự vực dậy bản thân để làm việc. Bà Cúc đổi
tên thành Loan với hàm ý “chim phượng hoàng” - loài chim biểu tượng của sự tái sinh từ đống tro tàn.

Cuộc gặp gỡ người lính Pháp thay đổi vận mệnh bà Loan. Bất chấp vô số khác biệt cùng biến cố thời cuộc, năm 1955, bà rời Việt Nam đi Pháp để được sống
cùng ông, tiếp đó theo ông tới Algeria và quay về Pháp sống. Bà qua đời năm 2003.

Tác giả đã thành lập quỹ từ thiện Loan (Loan Stiftung) nhằm giúp đỡ trẻ em dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam được đến trường. Toàn bộ nhuận bút từ
cuốn này được chuyển vào quỹ.

Tác giả sẽ có buổi giao lưu, ký tặng sách “Loan - Từ cuộc đời của một con chim phượng hoàng” vào ngày 23-3 tại Hội sách TP.HCM, ở Công viên Lê Văn
Tám.
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