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Lời Mở 
 

(Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu) 

 

Nhằm mục đích lƣu giữ và phổ biến rộng rãi 

các tác phẩm văn học giá trị đến mọi tầng lớp 

độc giả, nhất là độc giả thuộc các thế hệ trẻ ở 

trong nƣớc, với sự cộng tác của nhà văn 

Nguyễn Lệ Uyên, Tủ Sách Điện Tử TV&BH sẽ 

lần lƣợt giới thiệu tòan bộ nội dung “Trang 

Sách & Những Giấc Mơ Bay” gồm 3 tập, viết 

về những cây bút đã từng làm nên diện mạo 

một nền văn học miền Nam mà mãi cho đến 

nay vẫn còn đƣợc nhắc đến bởi các nhà nghiên 

cứu văn học cả trong lẫn ngòai nƣớc. 

 

Đây là  một công trình đầy tâm huyết của nhà 

văn Nguyễn Lệ Uyên, ngƣời đƣợc các bạn văn 

cùng thời đặt tên là “con sói già cô đơn”. Bất 

chấp mọi khó khăn trong cuộc sống thƣờng  
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ngày (nhà văn NLU hiện đang sinh sống ở Việt 

Nam), bất chấp tuổi tác (các bạn văn cùng thời 

với ông, nếu còn sống, phần lớn đều đã gác bút 

an dƣỡng tuổi già), bất chấp bệnh tật (ở tuổi của 

ông, ai mà không bệnh này hay tật kia, chƣa 

chết đã là một điều ngạc nhiên), bất chấp những 

khó khăn trong việc sƣu tập tài liệu (nhƣ nhà 

văn Trần Hòai Thƣ đã nêu rõ trong lời tựa, 

ngay đến những ngƣời đƣợc NLU nhắc đến 

cũng không lƣu giữ đƣợc tác phẩm của mình 

huống chi ngƣời làm công việc nhận định, phê 

bình), bất chấp nhiều trở ngại khác lẽ ra không 

thể, không đáng xẩy ra với một ngƣời làm văn 

học, ông đã hòan tất công việc nhƣ tâm nguyện 

của ông với tƣ cách của một trong số ít ngƣời 

còn sống sót của thế hệ các nhà văn miền Nam. 

Tủ Sách Điện Tử T.Vấn & Bạn Hữu xin đƣợc 

tiếp tay cùng nhà văn gởi tới độc giả Việt Nam 

ở khắp nơi, trong cũng nhƣ ngòai nƣớc, công 

trình tâm huyết này. Đồng thời, ngòai chức 

năng phổ biến, tủ sách sẽ cố gắng làm công 

việc lƣu trữ tác phẩm để các thế hệ tƣơng lai có 

cơ hội tìm hiểu về một nền văn học, tuy bị bức 

tử, nhƣng đã không chịu nằm đó chờ chết nhƣ 

những kẻ sát nhân mong muốn. 

 

Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu 
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“cầm bút là cầm nỗi bất hạnh” 

(Võ Phiến – Cuối Cùng) 

 

 

“Yêu một tác phẩm nghệ thuật giống nhƣ yêu 

một ngƣời đàn bà ở điểm là mỗi lần yêu chúng 

ta khám phá ở ngƣời tình một trinh tiết mới. 

 

Yêu một tác phẩm là sáng tạo một trinh tiết mới 

cho tác phẩm… Yêu một ngƣời là muốn 

ngƣời ấy thuộc về mình, yêu một tác phẩm là 

muốn chia tác phẩm ấy với kẻ khác” 

(Đặng Tiến – Vũ Trụ Thơ) 
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CHIẾN TRANH DƢỚI     

NGÕI BÖT THẢO TRƢỜNG 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Chiến tranh hả?  

Chiến tranh là cái c. chó gì”. 

(Thảo Trƣờng) 
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Thảo Trƣờng vĩnh biệt chúng ta ở tuổi 

74 với 14 tác phẩm xuất bản tại Việt Nam và 8 

ở Hoa Kỳ. Không phải với số lƣợng tác phẩm 

nhƣ vậy, hay việc ông bị tù đày 17 năm (không 

có bản án), từ Nam ra Bắc khiến tên tuổi Thảo 

Trƣờng nổi tiếng trên văn đàn, mà hơn hết, 

ngay từ những tác phẩm đầu tay và cách ông 

chọn lựa thái độ và trách nhiệm của ngƣời cầm 

bút trƣớc cuộc chiến tranh tƣơng tàn đã làm cho 

những ngƣời trong và ngoài cuộc chú ý rồi. 

Khởi đầu là những truyện ngắn đầu tay 

đăng trên tạp chí Sáng Tạo (Hƣơng Gió Lƣớt 

Đi, Làm Quen…) đầu thập niên 60, sau đó tiếp 

tục là tập truyện Thử Lửa, nhƣng phải đến 

Ngƣời Đàn Bà Mang Thai Trên Kinh Đồng 

Tháp, Cánh Đồng Đã Mất, Chạy Trốn… thì cái 

tên Thảo Trƣờng mới khẳng định đƣợc vị trí 

của ông trên văn đàn miền Nam, nhƣng đồng 

thời cũng gây nhiều dƣ luận đa chiều. 
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Nói đa chiều bởi độc giả cứ nghĩ ông có 

truyện khởi đăng từ Sáng Tạo, có nghĩa ông ở 

trong nhóm Sáng Tạo, mà Sáng Tạo, nói theo 

cách nói của Mai Thảo thì ở đó là mảnh đất mở 

đầu, khai phá cho “một nền nghệ thuật mới” và 

rồi hô hào, khoa trƣơng: “Chất nổ ném vào, cờ 

phất. Xuống núi, xuống đƣờng. Ra biển, ra 

khơi. Và cuộc cách mạng tất yếu và biện chứng 

của văn chƣơng đã bắt đầu…” (Mai Thảo, 

Đứng về phía cái mới). Cái “đã bắt đầu” kia, 

thật ra phƣơng Tây đã bắt đầu từ rất lâu rồi! 

Nếu cố tình sắp xếp cho ông khuynh hƣớng ấy, 

thì có vẻ nhƣ đẩy ông trở thành một ngƣời cô 

đơn giữa những Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, 

Trần Thanh Hiệp… bởi ngôn ngữ văn chƣơng 

của ông không mang tính đặc thù của dòng văn 

học này; thứ đến cách chọn lựa đề tài, xây dựng 

các nhân vật chƣa hề thấy sự buồn nôn, mệt 

mỏi, chán chƣờng muốn phá vỡ đập nát tất cả 

những gì đang có trƣớc mặt, nhƣ là một mệnh 

đề khởi đầu cho cuộc cách mạng cho đời sống 

xã hội và văn chƣơng, tức đứng về phía cái 

mới.  

Sự xuất hiện của Thảo Trƣờng bằng 

truyện ngắn đầu tay trên Sáng Tạo chỉ là con đò 

giúp ông qua sông, đến với văn học miền Nam. 

Vì sau này, khi bút lực của ông đến độ chín 

muồi, chúng ta lại thấy truyện của ông đăng tải 

trên các tạp chí xếp vào loại dấn thân, thậm chí 

là đối lập, nhƣ Hành Trình, Đất Nƣớc, Trình 
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Bày… Sau này Cao Huy Khanh trong loạt bài 

Sơ Thảo Văn Học Miền Nam, đã xếp Thảo 

Trƣờng vào khuynh hƣớng những nhà văn dấn 

thân. Rất tiếc tập Sơ thảo này vừa lên khuôn 

chƣa kịp in thì miền Nam bị ngã gục, khuôn chì 

bị vứt xó, sách báo bị tịch thu sạch sẽ… 

* 

Khi nghe tin ông từ trần, một chút bàng 

hoàng lẫn xót xa cho thân phận những ngƣời 

cầm bút trƣớc năm 75 với đầy dẫy những khổ 

lụy trong đời sống văn học không trọn vẹn. 

Và lúc này, khi nhóm chủ trƣơng TQBT 

thực hiện số báo tƣởng niệm ông, chúng tôi 

phải lục tung những thùng sách báo cũ may 

mắn còn giữ đƣợc. Nhƣng hỡi ơi, sự giữ gìn ấy 

cũng không thật đầy đủ, bởi sau ngày đen tối 

kia, sách báo đều bị tịch thu. Tịch thu và mang 

đi đốt, nhóm lửa! Những Thử Lửa, Cát, Vuốt 

Mắt, Ngƣời Khách Lạ Trên Quê Hƣơng, Ngƣời 

Đàn Bà Mang Thai Trên Kinh Đồng Tháp… 

trong tủ sách gia đình cũng chung số phận hẩm 

hiu đó, để lúc này, ngồi viết về ông, chỉ còn duy 

nhất tập Cánh Đồng Đã Mất do nguyệt san Tân 

Văn số 34 xuất bản tháng 2 năm 1971, nhƣng 

bìa đã mất, chỉ còn lại phần ruột. Đó là sự may 

mắn cuối cùng. Thôi thì xin ông, dƣới suối 

vàng hay trên thiên đàng, hãy tha thứ cho kẻ 

hậu sinh, khi trong tay chỉ có: Ngƣời Đàn Bà 

Mang Thai Trên Kinh Đồng Tháp (tải trên 

mạng) và Cánh Đồng Đã Mất. Đọc và ngẫm 
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nghĩ những gì ông đã viết trong đó nhƣ để thắp 

một nén nhang thƣơng tiếc ông, nhƣ lúc sinh 

thời ông đã từng.  

 

Bối cảnh trong Cánh Đồng Đã Mất là 

một vùng đất hoang với cỏ cây, lau lách và 

bông cỏ dại, trƣớc kia đƣợc sử dụng làm bãi tập 

bắn. Còn lúc này khi nhân vật Hoán quay lại, sự 

hoang dã đã biến mất, thay vào đó là khu căn 

cứ quân sự phòng thủ của một đơn vị bộ binh. 

Với khoảng không gian này, Thảo Trƣờng đã 

dẫn ngƣời đọc đến gần với chiến tranh hơn và 

chỉ có thể nhìn thấy từ một phía, trong cái nhìn 

thuần nhất và cách suy nghĩ của Hoán, của ông 

quân nhân già và đẩy ra xa chút nữa là khu vực 

oanh kích tự do với những hố bom to nhỏ đầy 

nƣớc và nhiều cá, trở thành nguồn sống cho 

đám dân quê chạy giặc bên kia sông. 

Nếu nhƣ chỉ đọc lƣớt, đọc để giải trí thì 

Cánh Đồng Đã Mất “không có gì hấp dẫn” do 

kết cấu câu chuyện, đặc biệt là những mẩu đối 

thoại cố tình kéo dài để khắc họa, hoặc dẫn giải 

những suy nghĩ, những tâm trạng nhân vật, 

hoặc đƣa đẩy để giải thích dẫn dắt câu chuyện. 

Nhƣng nếu ta loại bỏ tính thị hiếu giải trí, thì 

Cánh Đồng Đã Mất phần nào phơi bày đƣợc 

một góc nhỏ bộ mặt thật của cuộc chiến rất 

nhếch nhác này. Sự nhếch nhác đầu tiên mà 

Thảo Trƣờng đƣa ra là giữa con ngƣời và con 

ngƣời, đồng bào anh em với nhau nhƣng không 
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thể tin nhau: “Vui mà không dám vui trọn vẹn. 

Nói năng tiếp xúc với nhau mà lúc nào cũng 

phải giữ thế thủ, lúc nào cũng phải đề phòng. 

Trong hoàn cảnh này, chúng ta không còn đƣợc 

sống cái đời sống cởi mở nhƣ hồi xƣa, chúng ta 

không còn dám tin vào niềm tin cũ… Đời sống 

chúng ta đã bị chi phối bởi vật chất và nhất là 

đã bị ảnh hƣởng nặng nề bởi cuộc chiến tranh 

xảo trá này… Trong hoàn cảnh hiện nay nhìn 

đâu chúng ta cũng thấy địch. Địch nhƣ bủa vây 

chung quanh ta, địch đôi khi luẩn quất ngay 

trong chính ta” (CĐĐM, trg 26). 

Sự bình yên đã bị vỡ bung. Tất cả đã bị 

xới tung lên đến nỗi khi ngồi với một cô gái 

trong hội quán của căn cứ, Hoán cũng tự đặt ra 

những giả định, những nghi  ngờ, gọi là cần 

thiết “để phòng thủ” trong lúc chuyện trò tâm 

sự, bởi kẻ ngồi trƣớc mặt là một ngƣời hoàn 

toàn xa lạ để Hoán có thể liên tiếp đặt ra những 

câu hỏi không có lối ra. Điều gì đã khiến nỗi 

hoài nghi kia ngày cứ một lớn dần trong đầu óc 

Hoán, đến nỗi ngƣời bạn của anh gọi đó là sự 

“bệnh hoạn”? Nếu  nhƣ kẻ địch không phải là 

ngƣời anh em với nhau, cùng dòng máu, ngôn 

ngữ, văn hóa, phong tục, tập quán… thì hẳn sẽ 

không dẫn đến cách hành xử từ những suy nghĩ 

đƣợc gọi tên là “bệnh hoạn”. Khốn nỗi, kẻ địch 

lại chính là đồng bào ta, anh em ta, khởi đi từ 

trăm trứng và phải chịu hệ quả bi thảm khi năm 

mƣơi con lên núi, năm mƣơi con xuống biển, 
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chia cắt tình cảm ruột thịt một cách dứt khoát từ 

một bào thai. Cái huyền sử “khốn nạn” đó nhƣ 

một mệnh đề tiên thiên của máu me chảy hoài 

hoài trên đất nƣớc này từ ngày lập quốc. Số 

năm tháng anh em trong nhà đánh nhau đến vỡ 

đầu cũng gần bằng với khoảng thời gian chung 

lƣng lại đánh đuổi ngoại xâm: “Làm sao chúng 

ta có thể phân biệt đƣợc ai là ai. Sự bi đát là ở 

chỗ đó. Vậy mà chúng ta vẫn phải đối xử với 

nhau. Biết rồi có ngày chúng ta sẽ nhƣ chó với 

mèo” (Sđd, trg 29). 

Nhân vật Hoán cũng chỉ là một thanh 

niên bình thƣờng nhƣ bao thanh niên khác cùng 

thế hệ. Anh sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đầy 

sóng gió này, trong giai đoạn bắt buộc phải lên 

đƣờng cầm súng “bảo vệ đất nƣớc” và bên kia 

thì cũng vậy, với một chủ đích rõ rệt đánh đuổi 

ngoại xâm, thống nhất đất nƣớc dƣới sự điều 

khiển của “ngoại bang” đứng từ đằng xa. Làm 

thế nào để giải quyết cuộc chiến nhục nhằn này, 

và theo Hoán: “Bên này phải nêu rõ lên cái tính 

chất của cuộc chiến từ năm 1954 đến năm 1960 

và tiếp tục đến bây giờ. Phải phân định rõ ràng 

ra đƣợc cái tình trạng đó, cái giới hạn đó. Phải 

nêu rõ cái chiến thắng mà bên này muốn đạt 

đƣợc là duy trì tình trạng phân định trƣớc kia 

giữa hai bên. Và hai bên phải cố duy trì đƣợc 

cái tính cách dân tộc trong phe mình, tránh 

khỏi sự chi phối của ngoại bang, phát triển cái 
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xã hội trong phần kiểm soát của mình để tiến 

tới thống nhất đất nƣớc” (Sđd, trg 17, 18).  

Khốn thay, cái ý tƣởng rất nhân bản của 

Hoán để giải quyết cuộc chiến nhì nhằng , vì 

quyền lợi cá nhân, quyền bính và bạo lực nên 

chẳng ai muốn ngồi lại trên căn bản dân tộc, 

nhân bản. Và vì vậy, thế hệ anh ở hai đầu lằn 

ranh lại tiếp tục cầm súng của “ngoại bang” cố 

sống chết bắn vào nhau, bên này và bên kia cố 

đẩy nhau vào bờ vực tử sinh. 

Mà không phải chỉ có thế hệ Hoán 

không thôi, đến cả ông già trong căn cứ đã từng 

tham gia trận Điên Biên Phủ, nay vẫn phải tiếp 

tục cầm súng nhƣ một bổn phận và trách nhiệm, 

đến nỗi khi nghe Hoán buột miệng triết lý về 

chiến tranh: “Cuộc chiến tranh này khó lắm. 

Không bình tĩnh kiên trì là thua ạ. Cụ có thấy là 

cuộc chiến ở nƣớc ta đặc biệt không?”, thì ông 

quân nhân già liền đập lại: “Tao đánh giặc cả 

mấy chục năm nay cũng chƣa dám bàn tới, chú 

mày mới thử có vài ly rƣợu đã dám vơ cả vào 

mình. Chiến tranh hả? Chiến tranh là cái c. chó 

gì ” (Sđd, trg 71). 

Thế hệ trƣớc thì già nua mệt mỏi. Thế hệ 

sau thì chán nản, bất lực, không còn tin vào bất 

cứ điều gì, ngay cả thứ “ngoại bang” tận tụy 

mang xƣơng thịt tiền bạc khí tài đến cũng là 

của giả nhân giả nghĩa. Nhân vật Hoán của 

Thảo Trƣờng đã nhổ toẹt vào sự giúp đỡ bỉ ổi 

đó: “Bộ cứ của Mỹ là không giả sao. Mẹ cóc! 
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Ông có vẻ tin tƣởng vào mấy thằng cha đó hơi 

nhiều. Ông có biết không, Mỹ nó làm đƣợc… 

ngƣời giả nữa là rƣợu (…) Tụi nó văn minh 

lắm. Nó có thể chế ra đƣợc bất cứ cái gì. Nó có 

thể chế ra ngƣời máy, vệ tinh, phi thuyền, mà 

nó lại còn có thể chế ra tự do, dân chủ, độc lập. 

Nó chế ra đƣợc hết. Nó có thể chế ra đƣợc nó 

nữa. Hà hà, ông già thấy kinh chƣa. Ông đừng 

có tin ở tụi nó kỹ quá, có ngày nó chế ra đƣợc 

ông đấy” (Sđd, trg 72, 73). 

Không rõ, khi để nhân vật của mình thốt 

ra những câu nói trên với một ông già đã trải 

qua hai cuộc chiến tranh đẫm máu, có phải là 

một thông điệp của cả thế hệ phải gánh chịu 

những tai ách (nhân tai) gửi đến những kẻ cầm 

đầu hay chăng?   

Trong Cánh Đồng Đã Mất, Thảo Trƣờng 

đã phác họa chân dung hai thế hệ cùng bƣớc 

vào nơi chốn không lành lặn, bình yên. Tuổi trẻ 

thì sôi nổi, hối hả và hoài nghi, còn tuổi già nhƣ 

ông sĩ quan già trong căn cứ này trở thành nhân 

vật chai lì, cô đơn qua thời gian: “Rƣợu đã 

không còn có thể làm cho ông nôn mửa. Đàn bà 

cũng không còn có thể làm cho ông kêu lên rên 

rỉ kể cả cái giây phút chuyển sang. Ông bị cằn 

cỗi? Nhiều lần ông đã tự hỏi nhƣ vậy. Tuổi trẻ 

đã mất. Nhƣng liệu tâm hồn ông đã mất mát hết 

chƣa?”.  

Ông không thể tham gia với đám trẻ 

trong hội quán qua những bƣớc nhảy nhanh 
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chậm trên sàn, không còn cái háo hức, rực lửa 

của tuổi trẻ để ôm chặt ngƣời bạn nhày trong 

vòng tay. Tất cả nhƣ đã biến mất khỏi cuộc đời, 

y nhƣ cánh đồng trƣớc kia mênh mông màu 

xanh cỏ phủ tràn cùng những bông hoa dại rung 

rinh trƣớc những cơn gió phất qua, nay đã biến 

mất. Mùi thơm của hoa cỏ đất trời đã biến dạng. 

Cánh đồng của sự bình yên đã méo mó, của hoa 

thơm, cỏ mƣợt xanh đã chìm lấp bên dƣới 

những giao thông hào, vòng rào kẽm gai, nhƣ 

ông sĩ quan già đã bị lấy mất tuổi thanh xuân 

của chính mình, nhƣ tuổi trẻ của Hoán bất chợt 

đổi thay về số phận và khung cảnh: “Tôi đã… 

thơ thẩn trong những bụi cây lùm cỏ, tôi đã có 

lần thấy những bông hoa dại trên những lùm cỏ 

đó. Tôi đã nhìn ngắm bông hoa dại, đã ngắt nó 

cài lên nón. Đó là ngày xƣa” (trg 41). 

Sự biến mất kia đâu chỉ mình ông già, 

ngƣời bạn, Hoán, hay Hoa, Tâm… những nhân 

vật trong truyện phải gánh chịu, mà hình nhƣ, 

mà chắc chắn nhƣ cho cả mọi chúng ta, khi mà 

cuộc sống bị xua đuổi đi sang một ngóc ngách 

khác, khi mà tất cả phải thụt lùi, chạy trốn khỏi 

những phát đạn nổ dã man trên khắp phần đất 

này. Thảo Trƣờng đã vẽ nên sự phi lý ấy qua 

cảnh những ngƣời dân quì mọp xuống đất vái 

lạy chiếc trực thăng đang vòng vòng trên cao 

bằng những phát đạn nổ quanh họ: “Đạn đại 

liên trên máy bay tuôn xuống làm thành một 

vòng tròn xung quanh đám ngƣời. Những viên 
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đạn cầy xuống ruộng nƣớc bắn tung tóe. Đoàn 

ngƣời bên dƣới sợ hãi, có ngƣời quì xuống bùn 

chắp tay lạy lên máy bay lia lịa. Mấy ngƣời Mỹ 

chỉ trỏ cƣời hô hố… Cuộc bắn dọa thật vô cùng 

dã man” (trg 92). Đó là vùng đất bị khoanh 

tròn, là vùng oanh kích tự do, là nơi mà các phi 

vụ oanh kích ở những nơi khác chƣa kịp ném 

hết bom, các phi công lƣợn đến và trút xuống 

những quả bom còn lại để đáp xuống phi 

trƣờng an toàn. Đó là vùng đất chết. Là nơi mà 

ngƣời dân bị xua đuổi ra khỏi làng để cách ly 

với VC, đồng thời những hố bom đó, tiêu biểu 

cho sự chết chóc lại là nơi đang nuôi sống họ: 

“Cá nhiều lắm. Ở các hố bom của các ông đó. 

Các hố bom lớn lắm. Lớn bằng cái ao lận. 

Nƣớc đọng lâu ngày có rất nhiều cá. Chúng tôi 

đi tát nƣớc bắt cá ở các hố trong vùng này” (trg 

97).  

Cái chiến tuyến giữa ta và địch không 

rạch ròi, không có ranh giới nhất định. Ngày là 

của bên này và đêm là của bên kia. Hôm nay là 

đất của phe địch và mai kia lại thuộc về phe ta. 

Cảnh lộn xộn vất vƣởng này cứ lặp đi lặp lại 

đến nỗi những kẻ nhân danh tự do dân chủ, 

mang cả tiền của máu xƣơng đến “viện trợ” có 

lúc cũng phát khùng: “Ngƣời nƣớc ông không 

tôn trọng thông cáo gì cả. Khu này đã có lệnh 

cấm từ lâu. Lệnh cấm đã đƣợc phổ biến rộng 

rãi. Họ không tôn trọng quân lệnh. Ngƣời nƣớc 

anh chỉ làm khó cho quân đội. Ngƣời nƣớc anh 
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không có kỷ luật” (trg 94). Còn ngƣời trong 

cuộc là Hoán khi nhìn thấy cảnh này cũng đâm 

ra cáu tức không kém: “Đ.m. các anh, đang nói 

mà các anh bắn nhƣ vậy hỏi còn làm c. gì nữa” 

(tr 95). Chỉ với một khoảnh khắc nhỏ ở một 

vùng đất nhỏ không tên tuổi, Thảo Trƣờng đã 

đẩy lên tính cách bi hài của cuộc chiến bẩn thỉu 

này rồi, chỉ vì lãnh tụ của hai bên mƣợn tay 

ngoại bang dƣới hình thức này hay hình thức 

khác, để phang vào đầu nhau cho đến khi nào 

giành đƣợc phần thắng về mình, cái mà họ kêu 

là chính nghĩa!? Sự bi thảm của cả dân tộc 

trong giai đoạn này, đƣợc ông gói gọn trong lời 

thoại của chị đàn bà: “Sống! Ai lại không muốn 

sống hả ông? Nhƣng sống thì phải ăn chứ. 

Ruộng vƣờn tan hoang cả rồi, chúng tôi phải đi 

bắt cá. Bắt cá về bán mua gạo mà ăn. Ông có 

biết thế không?” (trg 99). Hẳn nhiên nhân vật 

Hoán hiểu, hiểu rất rõ nhƣng đành bất lực, bởi 

quyền hạn không nằm trong tay anh. Nhƣng giả 

thử có nằm trong tay thì chắc Hoán cũng không 

thể làm đƣợc gì tốt đẹp cho nhân dân của anh 

đang bị mỗi phe phía xỏ dây dắt mũi chạy nhƣ 

trâu bò, nhắm mắt lao tới nhƣ lũ điên loạn! 

Sự bất lực của tuổi trẻ, hoài vọng và mơ 

ƣớc không thành, đƣợc Thảo Trƣờng khép lại 

bằng cảnh Hoán đón chiếc xe ngựa trở ra thị 

trấn: “Hoán nhìn ông già và nhìn con ngựa. Cả 

hai đều cũ kỹ già nua nhƣ nhau. Con ngựa ỉa 

xuống đƣờng mấy cục cứt úa vàng. Hoán thấy 
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rõ bụng nó phải thót lại, hai chân sau hơi 

khuỵu xuống trong một động tác thật mệt nhọc. 

Đoàn xe nhà binh vẫn chạy qua vẫn chƣa hết” 

(trg 125). 

Truyện chấm dứt ở đó. Chấm dứt với nỗi 

mệt nhoài đầy đau khổ, thất vọng một cách thản 

nhiên! 

* 

Nhƣng đến truyện ngắn Ngƣời Đàn Bà 

Mang Thai Trên Kinh Đồng Tháp thì lại khác: 

Thảo Trƣờng đã công khai bày tỏ thái độ của 

mình cho cả hai phe tham chiến với lối văn kể 

chuyện rất bình thản, dung dị mà đau mà thấm 

đẫm chất nhân văn qua từng nhân vật, phơi bày 

bộ mặt thật của chiến tranh một cách gớm 

ghiếc.  

Con kinh nhỏ, thẳng tắp ở một quận lỵ 

nhỏ heo hút là khởi đầu câu chuyện đƣợc nhà 

văn mô tả: “nó èo ọt nhƣ một chiếc que đan”. 

Nhƣng đọc đến cuối truyện thì con kinh đó lại 

giống nhƣ lƣỡi gƣơm bén nhọn, xiên chết 

không chút xót thƣơng đối với ngƣời dân vô tội, 

mà chị Tƣ nhƣ một biểu tƣợng cho cả dân tộc, 

cho hai đầu đất nƣớc! (Nhiều lần tôi đã lặp đi 

lặp lại biểu tƣợng này trong các bài viết về 

những nhân vật nữ của Thế Uyên, Lữ Quỳnh, Y 

Uyên, Khuất Đẩu…)  

Với những ngƣời đàn bà nhƣ chị Tƣ, hẳn 

không ai muốn xa lìa mái ấm gia đình niềm 

hạnh phúc bên chồng con. Khốn nỗi, dù có 
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muốn hay không cũng không do chị chọn lựa. 

Sự chọn lựa là do kẻ khác, tập đoàn súng đạn 

khác, vƣợt ra khỏi ý thức và hành động của 

những ngƣời dân bình thƣờng. Và đó cũng là 

nguyên nhân chính đẩy chị đi hết những bi 

thảm này đến những bi thảm khác, một cách 

nhục nhã. Hôm nay chị bị trùm lên lớp áo màu 

đỏ, ngày mai lại bị lột ra xỏ vào thân xác chị 

lớp màu sơn khác, quay mòng mòng nhƣ một 

con rối: “Chị Tƣ biết đến những tiếng: Tự Do, 

Dân Chủ, Ðộc Lập, Hạnh Phúc, Căm Thù, Ðả 

Ðảo… và nhiều tiếng nữa từ đó”. Và sau đó: 

“Chị đi làm ấp chiến lƣợc, chị học tập chính trị 

“tam túc”, “tam giác” trong vòng đai kẽm gai 

và bờ đất”. Con rối nhân dân là chị Tƣ giờ bỗng 

dƣng trở thành con ngƣời “toàn diện” tiêu biểu 

cho họng súng của hai phía, cứ đều đều khạc ra 

lửa: “Chị Tƣ lúc này đã trở nên một ngƣời biết 

tới hai chủ nghĩa: cộng sản và nhân vị. Chị có 

thể nói rất trôi chảy về những chủ nghĩa đó vì 

chị đã đƣợc nghe quá nhiều lần”. 

Nỗi uẩn nhục của chị Tƣ càng ngày càng 

dày thêm lên, cao hơn lên cho tới khi đạt đến 

đỉnh điểm của khoái cảm lẫn nhục nhã, ê chề, 

đau đớn: “Thời gian này chị Tƣ quên đi mất 

hình ảnh anh Tƣ, vì chị Tƣ đã đƣợc sống lại 

những cảm giác khoái lạc đến hỗn độn với anh 

binh sĩ truyền tin và “chú” em trai cán bộ. Chị 

giãy giụa trong những niềm hoan lạc tràn ngập 

đó. Cuối cùng, đến một hôm, cái thai trong 
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bụng chị máy động. Cái máy động thứ nhất làm 

chị bàng hoàng. Chị tự hỏi “nó”là của ai? Của 

anh cán bộ hay anh binh sĩ truyền tin? Chị thẫn 

thờ cả ngƣời và chị muốn rời ngay cái chốn đó. 

Chị tự hỏi của ai? Chị muốn biết của ai? Cái 

thai của ai cũng đƣợc nhƣng chị phải biết chắc 

là của ngƣời nào. Lúc này chị lại nghĩ tới anh 

Tƣ dữ dội. Và chị Tƣ bỏ dở công tác binh vận. 

Chị trở về căn nhà xiêu vẹo ở ven bờ kinh. Chị 

khóc ròng vì không biết cái thai của ai”. 

Những giọt nƣớc mắt của chị Tƣ, đồng 

thời cũng là tỉ tỉ giọt nƣớc mắt của phụ nữ hai 

miền Nam Bắc trong hoàn cảnh khắc nghiệt 

nhất, phải cắn răng chịu đựng, chỉ vì đó là 

nhiệm vụ thiêng liêng đƣợc giao phó và phải 

hoàn thành. Và, vô hình trung, thân xác ngƣời 

phụ nữ trong tình cảnh này biến thành những 

trao đổi cho mƣu đồ độc ác nhất, trở thành một 

phƣơng tiện cho cái mục tiêu nhớp nhúa họ 

muốn đạt tới! 

Những giọt nƣớc mắt đó nói theo giọng 

văn học hiện thực xã hội là mang tính tố cáo. 

Tôi nghĩ, khi Thảo Trƣờng cho những giọt 

nƣớc mắt chảy ròng ròng, ông không hề đi theo 

khuynh hƣớng dòng văn học kia là kêu gào, tố 

cáo… mà hơn hết là phơi bày cái đằng sau nó 

(những giọt nƣớc mắt), phơi bày bộ mặt thật 

của cuộc chiến tranh bẩn thỉu đến buồn mửa 

này! 
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Thân xác chị Tƣ hành động theo “lệnh”, 

nhƣng có lúc chị cũng cảm thấy “chị quằn quại 

khoái lạc” khi ở bên dƣới hai ngƣời đàn ông là 

hình bóng của hai kẻ thù đang đối đầu nhau. Lý 

giải cho những nhục cảm kia, hẳn chúng ta 

cũng có thể, phần nào cảm thông với thân phận 

của những chinh phụ thời đại. Đó là lẽ thƣờng 

tình. Nhƣng điều không bình thƣờng ở đây là 

ƣớc muốn nhỏ nhoi của ngƣời phụ nữ là muốn 

biết ai là ngƣời cha của cái bào thai kia, nhƣ 

một niềm hạnh phúc mong manh đã bị đánh 

mất từ mƣời năm về trƣớc, chỉ còn lại là những 

hình bóng bảng lảng xa gần của ngƣời chồng 

vắng mặt, với những rung động thoi thóp chợt 

hiện chợt biến, không có hình dạng rõ ràng. 

Nhƣng, ƣớc mơ có thật, rất gần đó đã bị từ 

chối, bị xổ toẹt một cách phũ phàng: “Một hôm 

chị hỏi anh cán bộ cái thai trong bụng chị là 

con của ai, anh ta bảo là con của Ðảng”, rồi 

buộc chị phải lao tới, làm cái nhiệm vụ thi đua 

rất thiêng liêng kia là vác chiếc bụng chửa ì ạch 

leo lên cao treo khẩu hiệu, gài lựu đạn. Có vẻ 

nhƣ ở thời điểm này chị hài lòng về công việc 

đƣợc giao phó cho mình và đã hoàn thành, 

nhƣng điều chị chƣa hài lòng là tại sao anh du 

kích lại không thừa nhận cái bào thai trong 

bụng chị ở một cấp thấp, đồng đẳng với ngƣời 

đàn bà có mang, mà lại đẩy lên cao hơn với một 

hình tƣợng vô hình, không đầu, không chân tay, 

không hình hài? Nó là cái rỗng không to lớn 
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không thể hình dung, nhƣng đồng thời là cái 

nhỏ bé nhất, nhƣ một bóng ma lợn cợn trong 

lớp không khí bao quanh ngƣời! Chị đã hoàn 

thành nhiệm vụ, nhƣng rất uất ức bởi không thể 

nhận dạng rõ ràng bộ mặt thằng cha rất trừu 

tƣợng của cái bào thai dần hồi ngọ ngoạy trong 

bụng. Chị hài lòng về công việc của mình vừa 

xong, nhƣng không hài lòng về bộ mặt trống 

không kia, khiến chị nổi khùng: “Chị Tƣ ứa 

nƣớc mắt nhìn tấm bảng, nhìn anh ta, rồi chị 

dắt anh ta vào giƣờng. Chị Tƣ đè ngửa anh cán 

bộ xuống rồi chị khóc nấc lên thành tiếng: “Tôi 

đây, tôi là của anh, nhà của tôi là của anh, cái 

bào thai này cũng là của anh. Nó phải là của 

anh!” Anh cán bộ ú ớ dƣới ngực chị: “Nó là 

của Ðảng! Tất cả là của Ðảng!”. 

Câu chuyện ngƣời đàn bà tên chị Tƣ 

đƣợc Thảo Trƣờng đẩy lên thành cao trào nhƣ 

trên sân khấu kịch, khi ngƣời sĩ quan chỉ huy 

đơn vị hành quân đến vùng đất có con kinh 

thẳng tắp “èo ọt nhƣ chiếc que đan”. Nhà cửa 

vƣờn tƣợc có đấy, những khẩu hiệu và lựu đạn 

cài trên cây có đấy. Và có đấy ngƣời đàn bà bắt 

đầu phải gánh chịu mọi hậu quả từ cái từ trừu 

tƣợng quái ác kia để lại. Chị phải đối mặt với 

kẻ thù của cái từ trừu tƣợng đó. Còn lại, những 

ngƣời bị chị “đè ngửa” thì biến mất, trốn khỏi 

nỗi sợ hãi to lớn trong chị. Ngƣời sĩ quan chỉ 

huy vừa là hung thần với chị trong buổi đối mặt 
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ban đầu, nhƣng lại trở thành ân nhân cứu sống 

mẹ con chị sau tai nạn bất ngờ do nỗi sợ hãi ùa 

tới. Ngƣời sĩ quan này cũng không tốt đẹp gì 

trong đời sống, vì chính miệng anh ta nói lên: 

“Lúc trở về căn nhà chị Tƣ, ngƣời sĩ quan lại 

sờ trán chị Tƣ, sờ trán đứa nhỏ và nói với mẹ 

con chị rằng có lẽ anh ta cũng đã có nhiều con 

nhƣng không biết chúng ở đâu và chƣa hề khai 

sinh cho đứa nào. Bèn khai sinh cho đứa nhỏ 

này mang dòng họ của mình”. Điều gì khiến 

ngƣời sĩ quan hành hạ chị buổi đầu, đã trở nên 

nhân ái hơn khi chính tay anh ta đỡ đẻ, chăm 

sóc mẹ con chị Tƣ? Lòng nhân ái chăng? Đạo 

đức truyền thống chăng? Hay tình máu mủ 

đồng bào trong cảnh ngộ khốn cùng khiến anh 

ta cảm động, thay đổi thái độ hành xử? Rất có 

thể là tất cả, mà cũng có thể là không chút nào. 

Duy nhất lay động tâm hồn anh ta, bản chất 

ngƣời trong anh ta trỗi dậy khi thấy hình hài bé 

nhỏ vẫn khỏe mạnh, nằm bên chị đàn bà chịu 

nhiều đau khổ. Đứa trẻ sơ sinh chính là sự khởi 

đầu cho lòng nhân ái của anh ta. Nó là ngọn lửa 

nhân ái, đầy tính ngƣời truyền qua ngƣời sĩ 

quan nọ.  

Và chính đoạn cuối của truyện mới thật sự là 

thông điệp gửi tới, không phải cho cậu bé đƣợc 

mang dòng họ anh, mà cho tất cả, cho hai phía 

đối đầu trong cuộc chiến tanh tƣởi này: “NHẮN 

TIN: Nhắn cậu nhỏ mang dòng họ cùng với tôi, 



23 | N g u y ễ n  L ệ  U y ê n  

 

hai mƣơi năm nữa, cậu khôn lớn (lời Nhắn Tin 

này chỉ gửi đến cậu khi cậu đã trên hai mƣơi 

tuổi), lúc đó tôi không biết cậu sống trong hoàn 

cảnh nào, trong một xã hội nào. Cậu cho tôi xin 

cậu một điều là, trƣớc khi cậu hành động, trƣớc 

khi tranh đấu, trƣớc khi cách mạng, trƣớc khi 

biểu tình, trƣớc khi đảo chánh, trƣớc khi lật đổ, 

trƣớc khi hành quân, trƣớc khi thuyết pháp, 

trƣớc khi cầu nguyện, trƣớc khi hội thảo, trƣớc 

khi thụt két, trƣớc khi hành lạc, trƣớc khi đập 

phá, trƣớc khi hy sinh… nghĩa là trƣớc khi 

quyết định làm một việc gì, xin cậu… chỉ xin 

cậu hãy nghĩ đến ngƣời đàn bà mang thai khốn 

khổ, hãy nghĩ tới những ngƣời mẹ bị rất nhiều 

chủ nghĩa với những danh từ hoa mỹ hành hạ. 

Xin cậu hãy nghĩ tới cái hình ảnh đó, tôi cầu 

xin cậu nhƣ thế, vì tôi chính là tên sĩ quan đã 

hành hạ mẹ cậu, đã đỡ đẻ cho mẹ cậu sau khi 

các đồng đội của tôi chết vì những thứ khẩu 

hiệu nhƣ cái khẩu hiệu Ðả Ðảo Ðế Quốc Mỹ” 

ấy”. 

 

Có lẽ, đây là thiên truyện viết về chiến 

tranh hay nhất của Thảo Trƣờng, tôi nghĩ vậy.  

Viết về Thảo Trƣờng, nhà phê bình 

Đặng Tiến đã có nhận xét: “Bút pháp linh hoạt: 

tả cảnh tù tội thì gay cấn, bi đát; cảnh xã hội 

Việt Nam mới ly kỳ, cay đắng; cảnh sống nƣớc 

ngoài dí dỏm, hoạt kê. Thảo Trƣờng hậu chiến 

tranh, hậu lao cải, là nhà văn đều tay và điệu 
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nghệ. Nhƣng nhìn chung, những truyện ngắn về 

các trại giam, tích lũy lâu, là hàm súc nhất; 

chƣa kể chúng làm chứng từ chân chính cho 

một thời đại”. 

(http://phebinhvanhoc.com.vn/?p=2018)  

Cảm ơn ông và mong mấy dòng ngắn 

ngủi trong thông điệp ông gửi đi sẽ lay động 

đƣợc những cái đầu khô khốc, đầy máu lửa. Và 

nhƣ vậy ông đã nhìn thấy sự thành công của 

mình từ thế giới bên kia. Và sau hết, tôi mới 

hiểu tại sao ông, dù không bị chính quyền miền 

Nam thời đó làm tình làm tội, nhƣng có cái 

nhìn kém thân thiện về ngòi bút của ông, cũng 

nhƣ tại sao ông lại phải chịu tù đày 17 năm dài 

từ Nam ra Bắc. Bởi vì ông, Thảo Trƣờng là một 

nhà văn trung thực! 

                                                                      

(9/2010) 

 

__________ 

Nhà văn Thảo Trƣờng (những truyện ngắn đầu 

tiên ông ký bút danh Thao Trƣờng) tên thật là 

Trần Duy Hinh, sinh năm 1936  tại làng Quang 

Sán, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.  

Di cƣ vào Nam năm 1954, ông là sĩ quan quân 

lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc cuối cùng 

Thiếu tá, phục vụ khắp lãnh thổ từ Quảng Trị 

cho đến đồng bằng sông Cửu Long. Sau 75, 

ông là một trong những ngƣời tù lâu năm nhất : 

17 năm cấm cố qua 18 trại giam từ Nam ra Bắc. 
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Định cƣ tại Hoa Kỳ năm 1993. Qua đời tại 

Quận Cam, California, Hoa Kỳ, ngày 26-8-

2010 vì bệnh ung thƣ gan, thọ 74 tuổi.  

 

Tác phẩm: Ngƣời Đàn Bà Mang Thai Trên 

Kinh Đồng Tháp (1966), Vuốt Mắt (1969), 

Cánh Đồng Đã Mất (1971), Ngƣời Khách Lạ 

Trên Quê Hƣơng (1972), Cát (1974) và nhiều 

tác phẩm khác. 

Cuốn sách đầu tiên sau cải tạo: Tiếng Thì Thầm 

Trong Bụi Tre Gai (1995) xb tại Pháp, từ đó 

ông tiếp tục xuất bản một cách đều đặn: Đá 

Mục (1998), Tầm Xa Cũ, Bắn Hiệu Quả (1999), 

Mây Trôi (2002), Miểng (2006), Thềm Đá Xanh 

Rêu (2007), Thử Lửa (2007).  

Tác phẩm quan trọng nhất của ông, tuyển tập 

Những Miểng Vụn Của Tiểu Thuyết (Ngƣời 

Việt xb năm 2008).  

Tác phẩm chƣa xuất bản: Cây Bông Giấy Trƣớc 

Nhà (truyện dài), Bên Ngoài Nghĩa Trang 

(truyện dài), Bố Cáo Thất Tung (truyện dài), 

Thân Thể Ngƣời Ta (truyện dài), Bà Phi 

(trƣờng thiên tiểu thuyết). 
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ĐỖ HỒNG NGỌC 

KHÓI TRỜI PHƢƠNG ĐÔNG 

 

 
 

 
 

 

 

“Thầy thuốc là để cứu ngƣời. 

Nhà văn là để cứu đời” 

(Nglu) 

 

 

 

 

 



27 | N g u y ễ n  L ệ  U y ê n  

 

 

 

 

 

 

 

Với hơn 30 tác phẩm đã xuất bản từ năm 

1967 đến nay, gồm nhiều thể loại: thơ, tùy bút, 

tạp văn, y học và cả Phật học… không biết nên 

xếp Đỗ Hồng Ngọc vào hàng ghế nào cho thật 

chuẩn. Nhà thơ, thầy thuốc, nhà nghiên cứu, 

nhà văn? Đối với ông, vị trí nào cũng chính 

xác. Bởi những gì ông viết, đã xuất bản và đến 

tay độc giả đều tròn đầy, khiến họ thích thú đến 

bất ngờ, vì ngoài cốt cách văn chƣơng, những 

suy nghĩ của ông về các vấn đề xã hội, đời 

sống, không xa vời; nó gần gũi, quanh quẩn, ẩn 

núp đâu đó quanh ta mà ta chƣa thể nhìn thấy; 

chỉ đợi khi ông viết lên, đọc lại, ta mới thấu lẽ, 

à lên một tiếng, vài ba tiếng, tùy theo tâm trạng 

mỗi ngƣời kèm với không gian, thời gian của 

ngƣời đọc: Nó có đấy mà sao ta không thể nhìn 

thấy, ta không hề nghĩ ra đƣợc nhỉ? Những điều 

bình thƣờng cũ rích, trong đời sống, qua ngòi 

bút của ông hóa ra quá đỗi mới lạ; nói theo 

ngôn ngữ Đỗ Hồng Ngọc là ngòi bút ông đã 

hóa giải, đã khải thị giúp ta từ những cách nhìn, 

nghĩ một cách hạn hẹp, quanh co cạnh ta thành 

rộng ra để ta “nhƣ thị”? 
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Từ những bài tùy bút cho đến thơ, ông 

không hề đùa cợt với chữ nghĩa, thổi phồng mọi 

sự vật… để nhắn gửi cho mọi ngƣời, cho mai 

sau. Ông cẩn thận quan sát những hiện tƣợng 

quanh mình, trong chính cuộc đời mình y nhƣ 

ngƣời thầy thuốc chẩn đoán căn bệnh cho bệnh 

nhân. Mà đúng vậy, ngay trong quyển Những 

Tật Bệnh Thông Thƣờng Trong Lứa Tuổi Học 

Trò (NTBTTTLTHT), La Ngà xuất bản năm 

1972, ông đã giải mã những băn khoăn thắc 

mắc của lứa tuổi dậy thì, nào là phòng ngừa 

cận, viễn, loạn thị, trĩ, táo bón, đái dầm… bệnh 

biếng học cho tới những vấn đề tâm sinh lý 

thầm kín khó chia sẻ với cha mẹ… nhƣ thể tất 

cả những thứ tật bệnh ấy ông đã từng nếm trải, 

rồi tập hợp lại thành một kinh nghiệm sống cho 

các cô cậu ở tuổi học trò? Đã đành ông là bác sĩ 

nhi khoa, nhƣng ngôn ngữ diễn đạt không phải 

là ngôn ngữ của một ông thầy thuốc khám 

bệnh, kê đơn mà là ngôn ngữ của một chàng 

nghệ sĩ vừa bóc tách sự thật trần trụi vừa xoa 

dịu nó bằng một thủ thuật của tiếng gió luồn 

lách trong những bụi tre buổi xế trƣa. Hãy nghe 

ông viết về bệnh biếng học và cách điều trị: “… 

nếu có một ngày nào đó, em bỗng nhiên thấy 

mình làm biếng kinh khủng, không còn muốn 

ngó ngàng gì đến sách vở, thì em hãy nghĩ ngay 

đến điều này: phải chăng em chán ngán sách 

vở, bài học vì đã “ứ” đến tận cổ? Vì trí óc em 

đã “saturé” không còn có thể nhồi nhét gì 
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thêm… Tình trạng biếng học “cấp tính” này sẽ 

qua rất mau, với một thứ thuốc rất hiệu nghiệm 

– không phải là cà phê, trà lipton đâu nhé – mà 

là vứt sách vở đi, rong chơi ngoài đƣờng một 

buổi chiều, câu cá cũng đƣợc, đá banh càng 

tốt… Sau đó ngủ một giấc cho đầy. Tỉnh dậy 

bảo đảm sẽ “ghiền” học trở lại”. 

(NTBTTTLTHT, trg 213-214, La Ngà, SG 

1972). 

Cũng trong tập này, ở chƣơng 17, nói về 

Chiều cao, cân nặng, ông mở đầu còn hơn cả 

một đoạn thơ xuôi: “Tới một tuổi nào đó, ta 

quan tâm rất nhiều đến thân thể mình. Ta lắng 

nghe cơ thể mình phát triển nhƣ chú dế mèn 

lắng nghe tiếng cỏ mọc trong đêm khuya” (Sđd, 

trg 142). Điều này khiến ngƣời đọc không cảm 

thấy chán ngán, trái lại, tạo sự tò mò, dù tiếp 

sau đó là những con số thống kê, biểu đồ, toán 

học! Có đến 8 đầu sách ông viết cho tuổi mới 

lớn, mà quyển nào cũng bổ ích, cũng thiết thực 

trong đời sống của “lũ trẻ”.  

Tôi đã nhận những quyển sách ông tặng 

về đề tài này và đọc. Đọc một mạch, đọc với 

bao điều thích thú và sau đó “té ngửa” ra rằng 

mình hồi nhỏ cũng có lắm điều sai phạm với 

chính cơ thể mình! Hèn chi ngay cả học giả 

Nguyễn Hiến Lê, trong một bài tựa cho quyển 

NTBTTTLTHT của Đỗ Hồng Ngọc, đã viết: 

“Một bác sĩ mà lại là một thi sĩ thì luôn luôn 

làm cho chúng ta ngạc nhiên một cách thú vị”.  
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Với những ngƣời bạn nhỏ, ông đã chăm 

chút nhƣ thể chúng là ngƣời ruột thịt, còn với 

ngƣời lớn thì sao? Ông cũng sẻ chia, đƣa ra một 

vài nhận xét nho nhỏ nhƣng lại chính xác đến 

từng li mét. Lƣớt qua những tập Già  Ơi… 

Chào Bạn, Thƣ Gửi Ngƣời Bận Rộn hay Gió 

Heo May Đã Về… ngƣời đọc sẽ thấy đƣợc tấm 

lòng chân thật của ông. Những điều ông viết ra, 

có thể đúng với ngƣời này, hơi đúng đúng với 

ngƣời kia và hơi sai sai với ngƣời nọ, vì cảnh 

sống có khác nhau, ý thích khác nhau, suy nghĩ 

không mấy giống nhau, nhƣng tựu trung vẫn là 

những gì ta có thể nhìn thấy một chút hình bóng 

của chính mình ẩn hiện đâu đó trong từng câu, 

từng đoạn. Ngay từ lời ngỏ trong quyển Gió 

Heo May Đã Về (nxb Văn Nghệ Tp HCM, SG 

1997), ông đã có lời thƣa trƣớc: “Vậy, hỡi 

những ngƣời bạn yêu quý của tôi, xin hãy vui 

với những dòng chữ chân tình này, và nếu có 

bực mình thì cứ tự nhủ làm gì có, hù dọa đó 

thôi… còn nếu có bắt gặp hình ảnh chính mình 

trong những dòng chữ này thì cũng hãy mỉm 

cƣời mà thứ lỗi… Vì sáng hôm nay, một chút 

gió heo may đã về, những chiếc lá vàng đã rơi 

lác đác trên những con đƣờng thành phố, một 

mùi gió bấc quen thuộc đã len vào giữa những 

hàng cây…” (Sđd, trg 7). 

Ông viết những gì trong đó đến nỗi 

khiến ta phải “bực mình” hay “mỉm cƣời” khi 

mở từng trang sách? Thƣa ngay, ông viết đủ 
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điều, đủ loại, từ tâm lý, tình cảm đến vật chất, 

sinh lý v.v… nghĩa là những “thứ” nó bắt đầu 

bám vào cái tuổi không còn “hƣờm hƣờm” mà 

đang trong thời kỳ “gió heo may đã về”, tức thị 

một phần tƣ chân ở bên mép “bất hoặc”, còn lại 

là những dấu hiệu sắp gặp gỡ, chung sống trong 

“thế giới đại đồng” dƣới 3 thƣớc đất! Cái thế 

giới ấy, nhìn chung rất hiếm ngƣời muốn gặp, 

dẫu là “đại đồng”, nhƣng đọc để biết trƣớc vẫn 

là điều hăm hở, thu hút; cũng chẳng phải vì tò 

mò mà, hơn hết là để biết đó có phải là sự thật 

hiển nhiên không. Tuổi “heo may” ấy, khốn nỗi 

không ai có thể cƣỡng chống đƣợc. Phải chấp 

nhận nhƣ một quy luật tất yếu. Chúng ta hãy 

đọc thử một đoạn ngắn, khi ông cảm nhận một 

cách nhẩn nha mà thấu lý ở tuổi già cận kề: 

“Tuổi chớm già, ấy là tuổi của chuyển tiếp, của 

lúng túng, hoang mang, tuổi của những stress, 

của những lo âu và phiền muộn, của những mối 

hiểm nguy rình rập về sức khoẻ, về quan hệ gia 

đình, xã hội… đồng thời tuổi chớm già cũng là 

tuổi của thành tựu, của thành đạt… Cái ngƣời 

ta dễ thấy nhất là những thay đổi sinh lý: hết 

khả năng sinh sản, giảm đời sống tình dục. Rồi 

luyến tiếc dĩ vãng, nhớ cái thuở trẻ trung, cái 

thời nhan sắc. Một nỗi buồn man mác chợt đến 

dù không nói ra, dù gắng gƣợng quên đi…” 

(Sđd, trg 18).    

Bạn không đồng ý với cách nhìn nhận về 

tuổi chớm già của Đỗ Hồng Ngọc ƣ? Sai sót 
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chăng? Khiên cƣỡng chăng? Trái lại và trừ phi 

các bậc thiền sƣ chân chính mới có phản biện, 

nhƣng chƣa hẳn đã là tuyệt đối. Nhƣng để giải 

quyết một cách rốt ráo cho vấn đề vừa nêu trên, 

ông cũng chừa vài đoạn gọi là “lại quả”, ấy là: 

“Ở đàn ông còn thấy có hiện tƣợng “vùng lên”, 

vớt vát, tìm kiếm những cuộc tình dễ dãi, “bồ 

nhí”, “bia ôm”… để chứng minh chút nam tính 

còn sót lại của mình… Ở phụ nữ không phải là 

không có một giai đoạn gần nhƣ vậy, ngƣời ta 

vẫn thƣờng gọi đó là tuổi “hồi xuân” (Sđd, trg 

51). 

Ngày trƣớc đọc Bonjour tristesse của F. 

Sagan trong bối cảnh chiến tranh lan rộng, tàn 

khốc, là đọc để giải tỏa những phiền muộn qua 

nhân vật nữ, là một cô gái thông minh, hòa 

nhập vào nếp sống hiện đại, thời thƣợng mang 

nhiều yếu tố hiện sinh, buồn chán, nó biểu tỏ 

một thái độ của một cá nhân trƣớc xã hội, rộng 

ra là thời đại. Nay đƣợc đọc Đỗ Hồng Ngọc, 

cũng “chào” nhƣng lại là Già Ơi… Chào Bạn, ở 

một thái cực khác: từ ngạc nhiên đến vui vẻ 

chấp nhận cái quy luật muôn thuở đến với con 

ngƣời một cách thanh thản, không thắc mắc, 

vƣớng bận. Có lẽ, do ông hiểu rất rõ những gì 

xảy ra với chính mình trong thời gian nằm ở 

bệnh viện An Bình sau khi mổ sọ não do tai 

biến mạch máu não, nên không băn khoăn đặt 

câu hỏi “tại sao” hay thế này thế nọ, nhƣ các 

nhà văn phƣơng Tây. Đây cũng là thời kỳ ông 
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“ngộ” ra lắm điều, dẫn đến việc ông nắm bắt 

đƣợc phần nào các bộ kinh Phật, đặc biệt là Bát 

Nhã Ba-La-Mật-Đa Tâm Kinh và chuyển cái sự 

hiểu đó đến ngƣời đọc, dẫu cho có nhiều chỗ 

cần phải bàn lại. Nhƣng cốt lõi, theo ông: “Tôi 

thấy nó phóng khoáng, nó “lật đổ” tất cả 

những quan niệm hẹp hòi, đố kỵ; nó có khả 

năng hòa đồng, khả năng giúp cho mọi ngƣời 

có trách nhiệm hơn với chính mình, thƣơng 

ngƣời, thƣơng cuộc sống, biết thƣởng thức … 

cuộc sống với một chất lƣợng cao hơn… có 

hạnh phúc hơn; biết tha thứ, biết buông xả… nó 

có thể giúp cho những ngƣời đang mang mặc 

cảm tội lỗi thoát ra khỏi chính mình…” (Nghĩ 

Từ Trái Tim, trg 8, nxb Tổng Hợp Tp. HCM, 

SG 2003). 

Trong chúng ta, những con ngƣời luôn 

chạy đua với áo cơm, mấy ai thấu triệt nghĩa lý 

Tâm Kinh chứ chƣa nói là thực hành, mặc dù 

chỉ có vỏn vẹn 260 chữ?  

Chỉ có vậy, không hơn, nhƣng một khi 

đã “hành trì” vào Tâm Kinh, quán triệt nó đến 

tận cùng thì mới thấy vẻ đẹp uyên áo, những 

thâm hậu vi diệu của nó, bởi nó nhƣ một ngọn 

roi quất vào chỗ u nhƣợc, làm đảo lộn mọi suy 

nghĩ hời hợt, phủ định mọi thành kiến về Phật, 

Thập nhị nhân duyên… nhƣ ông hiểu và nói ra. 

Với Tâm Kinh thì, không phải để “tri” 

mà để “hành”. Nhƣng “ hành” nhƣ thế nào để 

“đáo bỉ ngạn” là điều không phải ai cũng 
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“hành‟ đƣợc. Khó và khó vô cùng. Nơi ai cũng 

muốn đặt chân đến và bỏ chân ra là thiên đàng 

và địa ngục. Có hai thế giới này thật không, nó 

ở đâu? Từ chiếu kiến ngũ uẩn giai không, Đỗ 

Hồng Ngọc đã chỉ ra: “Niết bàn hay địa ngục là 

do ta tự tạo ra cho mình, nó ở ngay trong ta 

thôi: Giận dữ, ngờ vực, sợ hãi, lo âu… tiêu hao 

của ta rất nhiều năng lƣợng, đốt cháy ta từ tầng 

này đến lớp khác chẳng phải là hình ảnh của 

địa ngục ƣ? Còn niềm vui, an lạc, hạnh phúc, 

vô úy… làm ta nhƣ chắp cánh bay lên, quên cả 

thời gian, không gian, chẳng phải là hình ảnh 

của thiên đàng, niết bàn ƣ?” (NTTT, trg 132). 

Đọc Nghĩ Từ Trái Tim, gấp sách lại, ta 

thấy nhƣ mình vừa đƣợc kéo ra khỏi bóng tối 

lùng nhùng, đến nỗi GS. Trần Văn Khê cũng 

phải thốt lên: “Tâm kinh không chỉ đọc hiểu 

không thôi mà phải hành. Đỗ Hồng Ngọc nhờ 

tổng hợp đƣợc những yếu tố đó mà viết ra đƣợc 

quyển Nghĩ Từ Trái Tim nhƣ thế này thì tôi cho 

đây là một tuyệt tác, nắm đƣợc tinh hoa của 

đạo Phật giảng ra một cách dễ hiểu, dễ dàng để 

cho ngƣời ta tìm thấy đƣợc mỗi chuyện làm ở 

trong đời…” 

Những điều ở bên ngoài đời sống, Đỗ 

Hồng Ngọc đã một phần nhìn ra giá trị của cái 

tầm thƣờng, nhƣ câu chuyện ngày trƣớc, một 

nhà sƣ khi nhìn thấy núi, thấy sông vẫn cứ là 

núi là sông, sau nhờ có bậc tri thức khai mở huệ 

nhãn thì thấy núi chẳng phải núi, sông chẳng 
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phải sông, đến lúc thể nhập chốn tĩnh mịch, u 

nhàn, lại thấy núi là núi, sông là sông. Nói 

chung là ông đã “nhƣ thị”. 

GS. Trần Văn Khê đã đƣa ra nhận xét: 

“Ngƣời bác sĩ này có cả tâm hồn hƣớng về con 

ngƣời nên đã viết cho trẻ con, cho những ngƣời 

già, ngƣời sản phụ, tìm hiểu căn bệnh để trừ 

bệnh, để giúp cho ngƣời ta bớt bệnh bớt khổ. 

Tâm tƣ đó là tâm từ đi tới bi. Ngƣời bác sĩ đó 

có đƣợc một tinh thần phóng khoáng, một tâm 

từ, còn là một nhà văn dí dỏm, một nhà thơ mộc 

mạc dễ thƣơng nên hiểu đƣợc Tâm kinh nhƣ 

thế”. 

 

Hóa ra và bởi vì Đỗ Hồng Ngọc có đƣợc 

một tinh thần phóng khoáng, một tâm từ, còn là 

một nhà văn dí dỏm, một nhà thơ mộc mạc dễ 

thƣơng nên hiểu đƣợc Tâm kinh nhƣ thế. Vậy 

thì chúng ta thử bƣớc vào thế giới văn chƣơng 

của ông: 

Ông làm thơ trƣớc khi viết văn. Tôi đọc 

những bài thơ đầu tiên ông đăng trên Bách 

Khoa năm 1960, chƣa hề đọc một truyện hay 

một tùy bút, đoản văn nào của ông, mãi cho tới 

tận sau này. (Ông có một truyện ngắn duy nhất, 

tựa là Ngƣời Thứ Hai, đăng trên báo Mai, 1965, 

sau này in chung trong tuyển tập truyện ngắn 

Cuộc đi dạo tình cảm, cùng với Lữ Quỳnh, Lữ 

Kiều, Hồ Thủy Giũ… nxb Trẻ, 1998; nhƣng tôi 

cũng chƣa hân hạnh đƣợc đọc!). Nhƣng dẫu 
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ông có viết ở thể loại nào, thì câu văn vẫn cứ 

mƣợt mà chất thơ, kiểu “văn trung hữu thi” vậy. 

Viết về Lữ Kiều, ngƣời bạn đồng môn 

của mình, Đỗ Hồng Ngọc có cái nhìn của một 

cụ đồ tài hoa: “Chàng nắn nót, nâng niu, đƣa 

ngọn bút lông lên ngang tầm mắt, ngắm nghía 

từng sợi nhỏ, xoay tới xoay lui đôi ba bận một 

cách thuần thục mà ngập ngừng, rồi thè lƣỡi 

liếm nhanh mấy cái nhƣ vót cho các sợi lông 

bút quấn quít vào nhau, cho nhọn hoắc lại nhƣ 

gom nội lực vào nhất điểm; rồi thận trọng, nhẹ 

nhàng chàng nhúng bút sâu vào nghiên mực đã 

mài sẵn, ngập đến tận cán, rút nhanh ra rồi 

chắt vào thành nghiên, ấn ấn xoay xoay lúc 

nặng lúc nhẹ cho mực túa ra nức nở, ào ạt rồi 

thƣa dần, đến lúc sắc nhọn vừa ý, chàng phết 

nhẹ một nét lên tờ giấy đợi chờ, nhƣ để đo độ 

đậm nhạt, hít một luồng chân khí, định thần, 

lim dim, phóng bút…” (Tôi Cũng Tin Vậy…, 

trg 61, Nhƣ Thị, nxb Văn Nghệ, SG 2007). Dẫn 

đoạn này, tôi chỉ muốn dẫn đôi dòng, nhƣng 

không làm sao ngắt đƣợc. Cái mạch văn ấy cứ 

tuôn chảy, róc rách đẹp hơn suối reo, không 

ngăn đƣợc. Và liên tƣởng ngay đến Chữ Của 

Ngƣời Tử Tù và Chén Trà Trong Sƣơng Sớm 

của Nguyễn Tuân.  Đỗ Hồng Ngọc viết về 

ngƣời bạn nhƣng cứ nhƣ chàng họa sĩ làm thơ! 

Còn đoạn này nữa: “Cứ một dòng chữ 

viết tay nắn nót (bản thảo chép tay) lại hiện lên 

trong tôi sông ngòi biển cả, rừng núi ao hồ, 
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trƣa hè nắng cháy nhảy ùm xuống sông Dinh, 

đập đá Dựng, những ngày mƣa lũ, nƣớc cuốn 

trôi phăng cả nhà cửa trâu bò. Tôi cứ để lòng 

mình nhảy ùm nhƣ thế, cuốn trôi nhƣ thể khi 

đọc Biển Hát. Cả một dĩ vãng xƣa ùa sống lại” 

(Biết Bao Điều Thì Thầm, trg 203, Nhƣ Thị). 

Xem ra Đỗ Hồng Ngọc đâu chỉ có tâm hồn 

trong sáng mà còn có cả tấm lòng, nhƣ Cao 

Huy Thuần nhận xét: “Anh nói những chuyện 

giản dị. Nhƣng mầu nhiệm không nằm ở đâu 

khác hơn là trong chính những câu chuyện giản 

dị đó. Một đôi bài của anh khá đơn sơ, nhƣng 

hồn nhiên là cái duyên của anh, anh làm thơ 

trƣớc khi viết văn, cho nên đó cũng là những 

bài thơ” (lời trích ở bìa 4 Nhƣ Thị).  

Đỗ Hồng Ngọc làm thơ khi còn là học 

sinh trung học, mãi đến năm 1967, ông mới cho 

in tập thơ đầu tay Tình Ngƣời, lúc đang là sinh 

viên trƣờng Y. Những bài thơ này xuất hiện 

trên Bách Khoa (từ năm 1960) và Tình Thƣơng 

(1964) do SV đại học Y khoa Sài Gòn chủ 

trƣơng, trong đó có nhiều bài thơ theo trƣờng 

phái Phi Phi (Phi Thi?). Tôi đọc chúng (thơ Phi 

Phi) nhƣng chẳng hiểu gì. Và vì vậy, khi vớ 

phải những câu chữ gần gũi của Đỗ Hồng Ngọc 

với những cảm xúc chân thật, mộc mạc tôi cảm 

thấy nhƣ có cái gì đó quen quen, nhƣ khói củi 

trong bếp lửa buổi sáng sớm chớm đông. Sau 

đó, khi tạp chí Ý Thức dời về 666 Phan Thanh 

Giản, cùng viết chung trên đó tôi mới gặp ông 
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bằng xƣơng bằng thịt và quen nhau. Gần cuối 

năm 1974, từ tòa soạn Ý Thức, ông mời tôi đi 

ăn bò vò viên chỗ xế bên rạp Đại Đồng trên 

đƣờng Cao Thắng và tặng tập Thơ Đỗ Nghê do 

Ý Thức xuất bản. Trong đó đáng chú ý là bài 

thơ Tâm Sự Lạc Long Quân. Có lẽ do nội dung 

của bài thơ này bị kiểm duyệt nên cơ sở Ý Thức 

không thể in công khai tại Sài Gòn, mà lại in 

(lậu) trên Đà Lạt do Lữ Kiều coi sóc rồi mang 

lộn ngƣợc về Sài Gòn. Năm 2010, ông muốn 

đƣa lại bài này vào tập Thƣ Cho Bé Sơ Sinh & 

Những Bài Thơ Khác, nhƣng cũng lâm vào 

hoàn cảnh tƣơng tự nhƣ trƣớc 1975, nghĩa là 

Tâm Sự Lạc Long Quân vẫn là bài thơ không 

có “hộ khẩu”, lang thang trong tập Thơ Đỗ 

Nghê “phổ biến hạn chế trong vòng thân hữu” 

(thiếu 2 năm nữa là chẵn 40 năm dài). Những 

thao thức, băn khoăn, tấm lòng thành ông gửi 

gắm trong bài đã bị chối bỏ, là chính trị thời 

trƣớc và thời sau không chấp nhận tấm lòng 

thành của ông xuất phát từ trái tim, nghĩ từ trái 

tim của ông. 

Khi ta đƣa các con 50 ngƣời xuống biển 

Và vợ ta đƣa 50 đứa lên rừng 

Lòng ta đã rất đỗi băn khoăn 

Có một điều gì khiến ta linh cảm trƣớc  

(…)Nhƣng bây giờ mọi sự xảy ra 

Các con đều đã rõ 

Những vết ô nhục trong lịch sử chúng ta 

Các con đều đã rõ 
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(…)Đã cùng sinh ra trong một bọc 

Thì hãy nghe ta 

Đốt hết sách vở, xé hết cờ xí đi 

Rồi đứng ôm nhau mà khóc 

Nƣớc mắt sẽ làm tƣơi lại cỏ cây 

Nƣớc mắt sẽ làm phì nhiêu mảnh đất  

(Tâm Sự Lạc Long Quân, Thơ Đỗ Nghê, trg 5-

7, Ý Thức xb, 1974). 

Bài thơ này ông viết từ năm 1965, trong 

bối cảnh đất nƣớc tƣơng tàn! Nội dung bài thơ 

không mang ý thức phản kháng, gào rống mà, 

xuất phát tự trái tim, ông réo gọi tình đồng bào 

và thơ ông bật lên từ tấm lòng chân thật đó. 

Nhƣng những kẻ làm chính trị thì không thể 

chấp nhận cái tấm lòng ấy, vì phe phía nào 

cũng tự nhận là chính nghĩa, bóp nát những mơ 

ƣớc, hoài mong của tầng lớp thanh niên, trí 

thức. Chúng biến cái tinh thần dân tộc của giới 

trẻ trở thành hành vi phản trắc, biến lòng yêu 

đồng loại, nghĩa đồng bào thành tƣ tƣởng phản 

bội! Sự dồn nén và ẩn ức ngày mỗi dày thêm, 

cao thêm: 

Rất nhiều đêm rất nhiều đêm 

Tôi vỗ về tôi thủ thỉ 

Ngủ đi con ngủ đi con 

Ngày mai rồi khôn lớn 

Cầm súng với cầm gƣơm 

Ngủ đi con ngủ đi con 

Ngày mai rồi khôn lớn 

Giết bạn bè anh em 
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Ngủ cho ngoan ngủ cho ngoan  

(Lời Ru, Thơ Đỗ Nghê, trg 14) 

Thời ấy, khi đọc bài thơ này, tôi tƣởng 

tƣợng cảnh bà mẹ quê ôm đứa con thơ vào 

lòng, giữa đêm khuya, nức nở than khóc ngƣời 

chồng là anh lính Việt Cộng hay Quốc Gia vừa 

chết trận. Âm thanh trong bài thơ không thịnh 

nộ, cứ ƣu uất, nghẹn ngào, nức nở gây một ảo 

giác nhƣ chính bản thân ta đang chịu đựng cảnh 

khổ nhục đó vậy. Nó cứ rờn rợn nhƣ âm thanh 

trong ca khúc Bà Mẹ Gio Linh của Phạm Duy 

trong đêm bão! 

Một bài thơ khác, Đóa Hồng Mùa Xuân Tuổi 

Thơ, ông viết tặng con sắp chào đời cũng mang 

một tâm trạng u uẩn không kém, có thể coi là 

nỗi lòng của giới trẻ lúc bấy giờ: 

Có những ngƣời không có cơm ăn 

Có những ngƣời không có áo mặc 

Có những cánh đồng cháy đen 

Có những xác ngƣời chồng chất 

Con sẽ vô cùng ngạc nhiên 

… Làm gì có Việt Nam đánh giết Việt Nam 

Làm gì có đất nƣớc hai miền  

(Đóa Hồng Mùa Xuân Tuổi Thơ, Thơ Đỗ Nghê, 

trg 66). 

Thực tế oan nghiệt đó đã bóp nát trái tim 

rất nhiều ngƣời, trong đó có ông. Vì vậy, có thể 

xem, Thơ Đỗ Nghê là một sự chọn lựa đúng 

đắn, là thái độ của một thanh niên trí thức mẫn 

cảm trƣớc thời cuộc và xã hội lúc bấy giờ. Đó 
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là nỗi đau không cùng của những ngƣời chân 

chính, đúng nhƣ Lữ Kiều viết trong lời bạt cuối 

sách: “Đã đến lúc chúng ta nghiêm trang đặt 

những vấn đề, với lịch sử. Ví dụ bài “Điệp 

Khúc” (Thơ Đỗ Nghê, trg 57, ghi chú của 

ngƣời viết bài này) là những câu hỏi thẳng thắn 

với đàn anh chúng ta thời 45. Những Bài vè thứ 

nhất, Bài vè thứ hai (Sđd, trg 48 và trg 52, nt) 

đặt vấn đề với thế hệ hiện tại, với những ngƣời 

mà ta gọi là Đồng Minh. Có lẽ, bây giờ sự thể 

đã khác đi, nhƣng tôi nghĩ, trong tình thế ấy, 

đặt những câu hỏi nhƣ vậy là một thái độ can 

đảm, nằm trong thái độ nghiêm túc của anh” 

(Thơ Đỗ Nghê, trg 76, nt). 

Bài thơ Thƣ Cho Bé Sơ Sinh nơi trang 

39 ông viết năm 1965 khi còn là SV thực tập tại 

bệnh viện Từ Dũ, sau này ông cho in lại trong 

tập Thƣ Cho Bé Sơ Sinh & Những Bài Thơ 

Khác (nxb Văn Nghệ, SG 2010) đƣợc Phat‟s 

blog chuyển ngữ sang tiếng Anh tháng 11/2006, 

nhƣ là sự mở đầu tâm cảm của ông, nhìn về thế 

giới bên ngoài bằng trái tim chân thật, bằng cả 

tấm lòng của cá nhân có trách nhiệm trƣớc một 

cá nhân khác. Bài thơ chỉ có hai nhân vật: anh 

và em. Anh là chàng SV năm thứ ba y khoa và 

em chỉ là đứa bé mới chào đời. Ông đã khắc 

họa sự tƣơng phản ngƣợc chiều trong thế giới 

đa cực của cuộc sống ồn ào, đầy dẫy những 

cạm bẫy, lo toan, mƣu tính… Đó là tiếng khóc 

và nụ cƣời, mắt thực và tối đen, cô đơn và êm 
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ấm, là cái bé nhỏ vô cùng và rộng lớn cũng vô 

cùng. Bài thơ cũng chính là tâm trạng của anh 

chàng sinh viên ngành y lần đầu tiên làm công 

việc đƣa một sinh linh ra ánh sáng cuộc đời sẽ 

có nhiều ngọt bùi lẫn cay đắng chờ đón phía 

trƣớc. 

Tính chất của bài thơ, trƣớc hết là giãi 

bày tâm trạng, bởi đây là lần đầu tiên ông nhìn 

thấy và nhận ra bản thể của mình qua hình hài 

bé bỏng kia, rồi nó sẽ phải trải qua những đoạn 

đƣờng mà ông và bao con ngƣời đã bƣớc qua 

cuộc đời có nhiều những khổ đau và hạnh phúc, 

của nụ cƣời và nƣớc mắt, nói chung là “đời 

nhiều nhãn hiệu”. 

Bài thơ không mang hơi thở ngôn ngữ 

bóng bẩy của thơ ca. Nó là những lời thầm thì, 

chia sẻ, là tâm tình của một con ngƣời với một 

con ngƣời trong mối quan hệ bình đẳng của 

ngƣời ra đời trƣớc và ngƣời vừa chào đời sau; 

của ngƣời đã bị trói vào “đời” và ngƣời sắp bị 

“đời” trói chặt. Ông sử dụng ngôn ngữ nói, mộc 

mạc đến dung dị để chuyển tải nội dung lời thơ 

là thân phận làm ngƣời, mà rất nhiều các triết 

gia, học giả, nhà văn cả Tây lẫn Đông từng 

mang ra mổ xẻ. Vấn đề của Đỗ Hồng Ngọc đặt 

ra không rộng, không gian là phòng sinh, thời 

gian là một giờ khắc nào đó trong ngày. Ông 

chỉ ghi lại những cảm xúc và tâm trạng đối với 

công việc của mình trƣớc một em bé vừa chào 

đời, bắt đầu cùng ông, gia nhập vào đời sống 
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mà ông đang nếm trải, không hề thấy có một 

triết lý nào cao xa, chỉ nêu lên những sự việc có 

thật đang xảy ra và sắp sửa xảy ra với bé, bắt 

đầu tham dự vào “cõi ngƣời ta”. 

Khi anh cắt rún cho em 

Anh đã xin lỗi chân thành rồi đó nhé 

Vì từ nay em đã phải cô đơn 

Em đã phải xa địa đàng lòng mẹ  

(Thƣ cho bé sơ sinh & những bài thơ khác, trg 

6). 

Nhiều ngƣời, khi đọc bài thơ này, cho 

rằng nhà thơ đã gửi đi một thông điệp cho mọi 

ngƣời hiện hữu trong đời sống muôn màu muôn 

vẻ. Tôi thì nghĩ, ông không hề có ý làm một 

công việc to tát đến vậy, mà hơn hết là từ tấm 

lòng, từ trái tim, là cái nhìn thấu triệt lẽ đời mà 

ông đã trải nghiệm, nhƣ một ngƣời đi trƣớc, 

không phải là kẻ dẫn đƣờng hay đƣa đò. 

Thôi trân trọng chào em 

Mời em nhập cuộc 

Chúng mình cùng chung 

Số phận 

Con ngƣời… 

Ý hƣớng đích thực trong bài thơ là 3 câu 

cuối cùng này. Hai nhân vật anh và em sẽ hòa 

vào mẫu số chung: số phận con ngƣời! Và tinh 

tế hơn cả, là ông ngắt câu ở nhịp hai nhƣ một 

cú rơi từ trên cao, không có sự chọn lựa. 

Đỗ Hồng Ngọc sống nhiều, đi nhiều, viết 

nhiều. Văn thì viết nhƣ thơ. Thơ thì nhƣ văn và 
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thơ náu mình trong thơ. Đó là những gì tôi nhìn 

thấy, đọc ra từ cảm tính, rất chủ quan của mình. 

Ví dụ nhƣ mấy câu trong bài Mũi Né: 

Em có về thăm Mũi Né không 

Mùa xuân thƣơng nhớ má em hồng 

Nhớ môi em ngọt dừa xứ Rạng 

Nhớ dáng thuyền đi trong mắt trong  

(Mũi Né, Thơ Đỗ Nghê, trg 8) 

Hay nhƣ thời gian tu nghiệp ở Pháp, ông 

nhớ nhà, nhớ quê, nhớ gia đình, bạn bè… Nỗi 

nhớ găm vào từng thớ vải. Câu thơ xếp đặt nhƣ 

câu nói, nhƣng lại lột tả đến tận cùng nỗi nhớ 

nhung khói củi, đến nao nức: 

Anh hôn đằng sau 

Anh hôn đằng trƣớc  

Anh hôn phía dƣới 

Anh hôn phía trên  

Chiếc áo của em 

Món quà em tặng 

Chiếc áo lạ lùng 

Có mùi biển mặn 

Có mùi dừa xiêm 

Có mùi cát trắng 

Có mùi quê hƣơng…  

(Món Quà, Thƣ Cho Bé Sơ Sinh…, trg 143). 

Ông có quãng đời niên thiếu sống ở La 

Gi, tắm mình trong mùi gió biển, thiên nhiên 

hoang sơ với những đồi núi chập chùng, những 

dải cát trắng, sóng biển rì rào… đã ru ông, nuôi 

dƣỡng tâm hồn ông để có đƣợc một Đỗ Hồng 
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Ngọc có một cái Tâm trong veo nhƣ bầu trời 

không gợn chút khói mây. 

Ông nhìn nhận cảnh quan theo vẻ đẹp 

mẫn tuệ nơi ông đã đành, nhƣng đến những 

cảnh huống mà nhiều ngƣời nhìn thấy là xấu, 

khi lọc qua tâm hồn ông bỗng sáng rực nhƣ ánh 

sáng ban mai; ngôn ngữ diễn đạt cứ nhƣ những 

hạt sƣơng long lanh trên cành lá biếc xanh. Ví 

dụ, từ trang 74 đến trang 80 là các bài La Ngà 

và La Ngà 1 đến La Ngà 5, là diễn tả tâm trạng 

và cảm xúc của ông trƣớc cái chết của đứa con 

gái yêu quý, nhƣng lời thơ không hề bộc lộ chất 

bi lụy, đau thƣơng. Ngƣợc lại, cứ trong suốt 

nhƣ pha lê: 

“Mỗi năm/ Mỗi ngƣời/ Thêm một tuổi/ Chỉ 

mình con/ Mãi mãi tuổi đôi mƣơi” (La Ngà 3, 

Thƣ cho bé sơ sinh…, trg 78). Và bài kế tiếp: 

“Ba vun gốc trƣờng sanh/ Mẹ đặt chùm vạn 

thọ/ Lên mộ con/ Giữa ngày mùng Một Tết” (La 

Ngà 4, Thƣ Cho Bé Sơ Sinh…, trg 79). 

5 bài thơ viết về La Ngà thực chất là viết về 

“nỗi mất”, là nỗi đau không cùng của các bậc 

cha mẹ. Nhƣng cả 5, lời thơ vẫn bình thản chấp 

nhận, không u oán. Chỉ có những ngƣời đã tiếp 

cận với Thiền học, đã “thị” đƣợc ngũ uẩn giai 

không, buông xả những cảm xúc tâm linh chạm 

gần đến ngƣỡng nhƣ Đỗ Hồng Ngọc mới có 

đƣợc cốt cách và phong thái của các hành giả 

phƣơng Đông trên đƣờng bƣớc vào mép rìa của 

cái Đẹp.    
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Ông đã từng thú nhận trong phần dẫn 

nhập và một chút lịch sử, ở ngay phần đầu Nghĩ 

Từ Trái Tim, rằng “Viết với tôi là một bức xúc, 

là một cách “xả”! Tôi thấy nhẹ nhàng sảng 

khoái hơn khi đƣợc viết ra. Đó cũng là một 

cách tự chữa bệnh cho mình” (trg 9). Và: “Tôi 

nhớ hồi mới lên mƣời, trọ trong chùa, đêm đêm 

cũng nghe cô tôi tụng “Yết đế, yết đế, ba la yết 

đế, ba la tăng yết đế, bồ đề, tát bà ha!” tôi chỉ 

thấy êm tai, ngủ ngon lành mà thôi” (trg 20). 

Nhƣ vậy, rõ ràng Thiền học đã thấm đẫm tâm 

hồn ông từ tuổi thơ, nhƣ chuyện thấy núi thấy 

sông của nhà sƣ viết ở đoạn trên. Chính vì vậy, 

nên ông mới có những câu thơ nhƣ thế này: 

Hội An còn ngái ngủ 

Mái chùa ôm vầng trăng 

Giật mình nghe tiếng chổi 

Gà gáy vàng trong sƣơng  

(Hội An, Thƣ Cho Bé Sơ Sinh…, trg 99).  

Hay: 

Lắng nghe hơi thở của mình 

Mới hay hơi thở đã nghìn năm xƣa 

Một hôm hơi thở tình cờ  

Dính vào hạt bụi thành ra của mình  

Của mình chẳng phải của mình  

Thì ra hơi thở của nghìn năm sau   

(Thở, sđd, trg 196). 

Và một bài nữa:  

Đất động ta cũng động 

Sóng thần ta cũng sóng  
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Giật mình chợt nhớ ra  

Vốn xƣa ta là đất!  

(Đất, sđd, trg 197). 

Nếu làm công việc nhƣ các ông Đặng 

Tiến và Cao Huy Khanh thì có thể xếp dòng thơ 

Đỗ Hồng Ngọc vào dòng thơ Thiền đƣợc 

chăng? Tôi không mấy rõ, chƣa thể biện biệt, 

kiến giải; chỉ thấy và hơn hết là cảm đƣợc rằng, 

thơ ông xuất phát từ Tâm Cảm, vƣợt trên những 

triền phƣợc. Nó thô mộc mà sáng long lanh; lột 

tách những vết bụi bám; cũng đứng chung 

những “số phận thơ”, cũng sần sùi meo mốc 

nhƣ lát sắn mì để quên trong khạp, nhƣng lại 

tỏa ra chút mùi thơm dịu dàng lấp lánh. Đó 

cũng là nét rất riêng, rất cốt cách của thơ Đỗ 

Hồng Ngọc. 

Tôi đã từng nghĩ: “Làm thầy thuốc là để 

cứu ngƣời; làm nhà văn là để cứu đời”, xem ra 

lại rất đúng, một cách trọn vẹn, với trƣờng hợp 

Đỗ Hồng Ngọc: Cứu ngƣời và cứu đời! 

 

                                                                      

 (xứ Xƣơng Rồng, tháng 3/2012)  

 

 

 

______________ 
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Đỗ Hồng Ngọc còn có bút danh khác là 

Đỗ Nghê.  

Sinh năm 1940 tại Phan Thiết. Quê nhà: La Gi 

- Hàm Tân- Bình Thuận. 

Tốt nghiệp Tiến sĩ Y khoa Quốc gia, Y khoa Đại 

học đƣờng Saigon, 1969. 

Bác sĩ chuyên khoa Nhi. 

Tu nghiệp Y tế công cộng tại Đại học Harvard 

Hoa Kỳ (1993) và Giáo dục sức khỏe tại CFES, 

Pháp (1997). 

 

Đã cộng tác với các báo: 

  

Bách khoa, Mai, Văn, Ý Thức, Tuổi Ngọc, Mây 

Hồng,Tuổi Trẻ, Phụ Nữ, Thanh Niên, Mực Tím, 

Áo Trắng, Doanh Nhân Saigon cuối tuần, Sài 

Gòn Tiếp thị, Văn hóa Phật giáo, Giác Ngộ, 

Kiến thức Ngày Nay… 

 

Tác phẩm đã xuất bản: 

Tạp văn, tùy bút: 

Gió heo may đã về (1997)/ Già ơi…Chào bạn! 

(1999)/ Nghĩ từ trái tim (2003)/ Những ngƣời 

trẻ lạ lùng (2001)/ Thầy thuốc & Bệnh nhân 

(2001)/ Nhƣ ngàn thang thuốc bổ (2001)/ Cành 
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mai sân trƣớc (tuyển tập, 2003)/  Thƣ gởi ngƣời 

bận rộn (2005)/  Khi ngƣời ta lớn (2007)/  Nhƣ 

thị (2007)/ Chẳng cũng khoái ru?(2008)/ Gƣơm 

báu trao tay (2008)/ Nhớ đến một ngƣời (2011)/ 

Thƣ gởi ngƣời bận rộn 2 (2011) 

 

Thơ: 
Tình Ngƣời (1967) 

Thơ Đỗ Nghê (1973) 

Giữa hoàng hôn xƣa (1993) 

Vòng quanh (1997) 

Biển của một thời (in chung, 1999) 

Sƣơng mù một thuở (in chung, 2001) 

Thƣ cho bé sơ sinh & những bài thơ khác 

(2010) 

 

 

Và những tập sách viết về y học… 
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CHINH BA 

ĐI TÌM TỰ DO QUA CHIẾC 

XƢƠNG CỤT?  
 

 
 

“…thấy nguyên cả sự tục tĩu kèm với bài thơ 

trên xƣơng cụt, thấy nguyên cả hiện tình văn 

nghệ tồi tàn của gia đình lão” 

 

(Chinh Ba) 
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Khoảng những năm 1964 trở về sau, báo 

chí miền Nam thƣờng xuyên bị đục trắng, bị 

bôi đen. Cầm các tờ nhật báo, tạp chí trên tay 

nhìn những ô đen trắng đó nhƣ nhìn thấy sự bất 

toàn bắt đầu xâm chiếm, ngự trị lên các hoạt 

động báo chí ở một miền đất đƣợc mệnh danh 

tự do, dân chủ! Đệ tứ quyền đang lần hồi bị bức 

hiếp một cách thô bạo. Rất nhiều bài chính luận 

đã lên tiếng đả kích cách “cai trị” này của chính 

quyền, của Bộ Thông Tin Chiêu Hồi miền 

Nam. Đến cuối tháng 10 năm 1965, đọc truyện 

ngắn Bài Thơ Trên Xƣơng Cụt, đăng trên tạp 

chí Giữ Thơm Quê Mẹ số 4 (1), tôi mới nhận 

ra, theo cảm tính chủ quan, tính chất phản 

kháng thâm thúy của nhà văn. Tôi “hả hê” với 

cách hành xử của Út Lệ. Nhƣng mọi chuyện rồi 

cũng qua đi, không ai làm gì đƣợc ai. Ngay cả 

ông Võ Phiến đang ngồi ở cái bộ ấy cũng chỉ 

biết thế và hay thế. 
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Thời cuộc biến đổi nhƣ một cơn lốc. 

Mãi đến năm 2008, Trần Hoài Thƣ ngỏ ý 

với anh em, tập hợp những truyện ngắn tiêu 

biểu của các nhà văn miền Nam để in lại trong 

tủ sách Di sản văn chƣơng miền Nam. Ngồi nói 

chuyện với Nguyên Minh, anh ấy nhắc: “Ông 

có nhớ truyện Bài Thơ Trên Xƣơng Cụt không? 

Tôi nói có, đọc nhiều lần. Tìm đâu ra nhỉ? Tôi 

nói, tôi còn giữ bộ Giữ Thơm Quê Mẹ, truyện 

đó đăng trên số 4. Vậy ông đánh máy đi. Trả 

lời: Tôi đã đánh từ lâu và lƣu trong máy”. Về, 

tôi chuyển ngay cho Trần Hoài Thƣ cùng vài 

truyện ngắn của các nhà văn khác, coi nhƣ đóng 

góp một phần nhỏ cho công sức quá lớn lao của 

ông chủ Thƣ Ấn Quán. (Nhắc lại là đánh máy 

chớ không phải chép tay (2) nhƣ lời đề tặng của 

Chinh Ba ghi ngày 19.1.2011, lúc ông về SG in 

và ra mắt tập truyện Bài Thơ Trên Xƣơng Cụt 

(3)).  

Mặc dầu nhận đƣợc sách và giấy mời 

phát hành do chính tay Chinh Ba viết, nhƣng rất 

tiếc, cả thƣ và sách đều đến chậm hơn tuần lễ! 

Đành lòng vậy. 

Không thể tham dự buổi ra mắt sách, 

không nhìn thấy ông bằng xƣơng bằng thịt thì 

ngồi nhà đọc tập truyện ông vừa gửi ra, và nhìn 

chân dung trên bìa gấp và bìa 4, đọc hết 14 

truyện cầm bằng nhƣ đã ngồi cạnh ông, tâm 

tình cùng ông; cần chi phải kể lể dài dòng công 

sá? Vì nói nhƣ Nguyễn Bắc Sơn: “Hớt tóc cạo 
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râu là chuyện nhỏ. Ba ngàn thế giới cũng không 

to”.  

Tập truyện ngắn kèm theo những tranh 

minh họa của Đinh Cƣờng, Thân Trọng Minh, 

Phạm Cung, Hồ Hữu Thủ… làm cho tập truyện 

sang trọng hẳn lên. Tuy nhiên, cốt lõi của Bài 

thơ trên xƣơng cụt không phải dựng lên từ màu 

sắc và đƣờng nét minh họa của các họa sĩ tên 

tuổi, mà hơn hết là những dòng chữ phơi trần 

những ƣu tƣ của nhà văn về thân phận con 

ngƣời, về sự sống và cái chết; sự trái ngƣợc và 

tƣơng phản giữa màu sắc, âm thanh; giữa niềm 

đam mê rực rỡ và sự tàn bạo giấu mặt đến phi 

nhân tính; giữa ngƣời chân thật và ma quỷ luôn 

rình rập bên cạnh!... Ông vẽ lên những mảnh 

đời có thật, đâu đó quanh ta; về thân phận con 

ngƣời trong bối cảnh xã hội bị hất tung lên, mọi 

giá trị đạo đức văn hóa bị bổ nhào cùng những 

hệ lụy của chiến tranh tàn khốc, để cuối cùng 

kết lại là nỗi khát khao đƣợc làm ngƣời theo 

đúng nghĩa con ngƣời. 

Những nhân vật trong truyện, không 

phải là những anh trƣởng giả, những nàng tiểu 

thƣ khuê các, là tầng lớp thƣợng, trung lƣu sống 

trong những ngôi biệt thự tráng lệ, vung tiền ở 

các hộp đêm… mà tất cả đều thuộc tầng lớp 

dƣới, những ngƣời lao động nghèo khổ, những 

nông dân chất phác với những không gian mở 

rộng là cánh đồng nƣớc mênh mông, một vùng 

lau lách sông rạch hay một vùng quê nghèo; 
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hẹp hơn là bốn bức tƣờng giam, nhƣng thảy đều 

ngập ngụa bóng tối đầy dẫy những bất hạnh 

cùng khổ đau và tủi nhục “… dấu tích còn lại 

chỉ là dăm ba hàng cừ đơn lẻ bằng cây tràm, in 

xuống mặt nƣớc vàng ngầu những nét khẳng 

khiu buồn bã. Ngƣời ta lớp chết, lớp bị bắt làm 

tù binh, lớp bị còng tay đƣa đi làm lính, số còn 

lại thì chỉ riêng mỗi ngƣời biết đƣợc chỗ ẩn náu 

của mình” (Mồ Sống, trg 69). 

Thân phận làm ngƣời ở các nhân vật của 

Chinh Ba có cái gì đó thật tàn nhẫn. Nó không 

bình thƣờng, bởi nỗi đau phải chịu đựng cùng 

những nghịch cảnh phải đối mặt trong đời sống, 

đƣợc ông đẩy đến tận cùng số phận hẩm hiu, 

đến tận rìa mép bờ vực sâu, đen ngòm. Nhân 

vật ấy vừa là ngƣời mà không phải ngƣời, vừa 

là bóng ma mang khuôn mặt quỷ nhƣng lại là 

con ngƣời thật đang hiện hữu giữa mộ huyệt 

sâu, không rõ tự bao giờ và tại sao phải nhƣ 

vậy, không tên không tuổi, vật vờ giữa bãi tha 

ma, trong bóng tối: “Thật là kinh khiếp! Cả cái 

hàm dƣới rơi đâu mất, lƣỡi dài và nƣớc dãi 

chảy lòng thòng xuống cổ, môi trên và mũi 

cũng bị sứt đi, bày ra một hàm răng trắng hếu, 

các bắp thịt trên mặt bị vết thƣơng kéo chùng 

xuống làm cho đôi mắt xoạc to ra” (Mồ Sống, 

trg 85). 

Những số phận đó là những “hắn”, 

những “lão” với nhân dạng kỳ quái: “Da lão 

xanh, mồ hôi sƣơng ửng sáng nhƣ có chất lân 
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tinh” (Khát Nắng, trg 5). Đôi khi cũng có tên, 

có tuổi, nhƣ Hòa, nhƣ anh của Hòa nhƣng ngoại 

hình thì thuộc loại “ma chê quỷ hờn” (4): “anh 

nó… mặt đen và khô, mũi nhọn mỏ két, đôi mắt 

sáng đỏ nhƣ hai cái tàn thuốc đang ngún cháy, 

trán đùn thấp xuống nhƣ cố làm cái đà thật 

chắc cho những sợi tóc bàn chải chĩa ngƣợc lên 

trời” (Tóc, trg 44-45). Còn thằng Hòa thì: 

“Ngƣời nó tong teo nhƣ đƣợc kết bằng những 

que củi, da nó trắng xanh, mỏng và bủng. Mặt 

nó dƣờng nhƣ đặt trong một cái khung hình 

thang: trán cao và hẹp, đôi má bạnh ra và trệ 

xuống… Lông mày thƣa, lỗ chỗ nhƣ hai bờ cỏ 

tiết tháng bảy… Cái mũi to và hơi hỉnh của nó 

cố trƣờn ra xa hơn cặp môi dày” (Tóc, trg 45). 

Những hình thù kỳ quái kia, dƣới ngòi 

bút Chinh Ba, không ai khác hơn là đồng bào 

của chúng ta. Họ phải mang một số phận nghiệt 

ngã, không do họ tự chọn lựa. Và đó là hệ quả 

của chiến tranh, của xã hội tha hóa. Cảnh đời 

bên ngoài cô đúc lại thành những con ngƣời 

nhƣ “lão” trong buồng giam; là đứa con nít, là 

một chàng thanh niên bị chiến tranh hất tung ra 

ngoài rìa cuộc sống bình thƣờng, hay một 

chàng viết văn cố gắng đi tìm giá trị đích thực 

của đời sống anh ta đang mở trừng đôi mắt với 

cái giá bằng “hai mƣơi lọ pénicilline”; tất cả 

đều là sự kết tụ của những khổ đau chồng chất 

trong một thời đại loạn lạc, nhiễu nhƣơng, 

chẳng khác gì thời mạt vận! 
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“Lão”, chính xác là một tù nhân trong 

buồng giam. Lão biết số phận sớm muộn gì 

cũng sẽ đi tới cái chết, nhƣ những ngƣời bạn tù 

của lão. Lão biết trƣớc phần số dành cho mình: 

“Rồi mình sẽ thúi ình ra để ngƣời ta cho mình 

một nấm mồ kín trên miếng đất của Ông Cha 

mình” (Khát Nắng, trg 7). Và rồi: “Trong lão, 

cái chết đang kết tụ” (trg 9). Ngƣời tù ấy, ý 

thức về cái chết đến với mình một cách rất rõ 

ràng, nhƣ thể ông ta nhìn thấu suốt cái chết 

đang đậu trong mắt mình. Nó nhƣ một định 

mệnh đƣợc an bài, không chút hối hận, không 

thấy luyến tiếc sau những lần có ý định vƣợt 

ngục không thành. Niềm khao khát mãnh liệt 

nhất đối với ông ta lúc này, không phải là đƣợc 

thoát ra bên ngoài cảnh tù ngục, mà là một chút 

ánh sáng, nhƣ thời thơ ấu, lão nghe mẹ lão nói: 

“Cha mày theo nghĩa quân bị Tây bắn chết, nhà 

mình bị đốt. Tao đẻ mày dƣới gầm cầu, sát mé 

nƣớc. Làm gì có lửa có củi! Nhờ trời nắng dữ 

lắm tao mới nuôi sống mày…” (trg 10).  

Đó, ngay từ thuở lọt lòng lão đã đƣợc 

sống sót nhờ có nắng. Vậy thì can cớ gì, trƣớc 

khi chết và thậm chí khi chết lại không có đƣợc 

chút nắng phủ lên ngƣời? Tận sâu trong tiềm 

thức, lão tin nắng luôn mang đến sự sống, là sự 

phục sinh từ cõi chết và trong cái chết rất dịu 

dàng. Niềm tin ấy, trong phút chốc biến thành 

niềm khao khát, bùng cháy lên, thật dữ dội, thật 

mãnh liệt, tuồng nhƣ đó là cánh cửa cuối cùng 
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tiếp cận với thiên đàng, là niềm hy vọng, dẫu 

mong manh để có đƣợc chính danh làm ngƣời 

trƣớc khi gục ngã trên các bậc đá lạnh ngắt 

trong hầm ngục tối, chỉ vì: “…một phần đời 

ngƣời sau cùng của lão đã không có nắng rọi 

vào. Nên trƣớc khi chết, lão thèm một tia nắng 

chiếu vào mặt, chiếu vào đôi mắt ngập bóng tối 

của lão; để da mặt lão nóng dậy lên, để mắt lão 

nhìn thẳng đƣợc mặt trời” (trg 12). Ƣớc mơ 

nhỏ bé mà cũng to lớn vô cùng, qua thời gian 

khắc khoải đợi chờ, cuối cùng cũng đến đƣợc 

với lão, khi Chinh Ba kết thúc câu chuyện: 

“Lão  xoay mình, ngửa thẳng mặt về phía mặt 

trời. Nắng rực rỡ dội tràn lên mặt lão. Đôi mắt 

gần mƣời năm xa mặt trời hoa lên với vô vàn 

những màu sắc chói chang huy hoàng. Thân 

lão dịu nhũn lại, rồi té sấp xuống nền đá. Mắt 

lão vẫn mở… Hôm sau, ngƣời ta thay vào chỗ ở 

của lão một ngƣời sống” (tr 14). 

Bóng tối và nỗi nhục nhằn về thân phận 

làm ngƣời đƣợc Chinh Ba đẩy lên cao hơn ở 

truyện Mồ Sống, mà theo ghi chú của ông là đã 

đăng trên các báo Pháp, Ba Lan, Canada trong 

các năm 1968 – 1969. Nhân vật chính trong 

truyện không phải là lão Tƣ hay Chót, mà là 

một ngƣời đàn ông nào đó không tên không 

tuổi, ẩn hiện đâu đó giữa cánh đồng hiu quạnh, 

có một khuôn mặt kỳ dị, ma quái: “… cái hàm 

dƣới rơi đâu mất, lƣỡi dài và nƣớc dãi chảy 

lòng thòng xuống cổ, môi trên và mũi cũng bị 
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sứt đi, bày ra một hàm răng trắng hếu, các bắp 

thịt trên mặt bị vết thƣơng kéo chằng xuống làm 

cho đôi mắt xoạc to ra” (trg 85).  

Chinh Ba dừng lại ở đó, để nhân vật tự 

do lơ lửng trong một khoảng trống, để ngƣời 

đọc phải tự đặt ra câu hỏi, nhân vật ấy là ai? 

Phải chăng là Vàng, con lão Tƣ? Hay là một 

anh du kích, cũng có thể là tay anh chị giang hồ 

bại trận? 

Cái cách Chinh Ba xô đẩy nhân vật xuất 

hiện khá mập mờ và cũng khá đột ngột, theo kết 

cấu cổ điển, khởi đi từ ông lão chèo chiếc 

xuồng ba lá đi tìm thằng con trai tên Vàng đã 

mất tích trong một trận càn: “Trên trời có ba 

mƣơi chiếc máy bay, dƣới nƣớc có 60 chiếc xe 

lội nƣớc, hôm đó con lão dậy sớm chống xuồng 

đi cắt bàng. Nó lọt vào giữa trận địa” (trg 70); 

cho tới những hồi ức về chuyện kết sui gia với 

bà Chánh Sáu. Rồi ông chèo xuồng, lang thang 

giữa cánh đồng nƣớc mênh mông, chỉ có những 

lá dừa nƣớc và những dề lục bình bao quanh, 

nhƣ thể đó là bố cục của một bức tranh tối màu 

với một nhân vật duy nhất: Ông già chèo 

xuồng. Bức tranh ấy, nhìn xa, nhìn gần đều tấy 

lên nỗi cô đơn sáng tối niềm hy vọng và vô 

vọng trong từng động tác chèo xuồng, cái nhìn 

hoảng hốt và những suy nghĩ rối tung của ông 

già: “Dƣới ánh hoàng hôn nhập nhòa từ trời 

cao hắt xuống mặt nƣớc, lão thấy loáng thoáng 

trƣớc mũi thuyền một vật đen nhƣ đầu tóc đàn 
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bà và một bàn tay chới với bám vào khoảng 

không. Lão đứng thẳng dậy, chiếc xuồng trờ 

tới. Nƣớc quặn hình trôn ốc đảo tròn những 

tăm nƣớc trắng phau, rồi tất cả tan chìm lặng 

lẽ, mặt nƣớc khép kín lại nhƣ không hề có một 

hiện tƣợng lạ nào vừa mới xảy ra” (trg 71). 

Ở truyện Mồ Sống này, chủ đích của 

Chinh Ba là lên án chiến tranh bằng một giọng 

văn cay độc. Ông không gào thét, không phẫn 

nộ. Nhƣng qua cách miêu tả hết sức bình thản 

các hiện tƣợng xảy ra chung quanh, ngƣời đọc 

cảm thấy có chút se lòng, một chút ngậm ngùi. 

Bởi sinh phần của bà Chánh Sáu không còn 

dành cho bà vì “bà đã chết nhƣ cái tan vỡ của 

một đám bụi, không còn để lại một chút xƣơng 

cho Chót đem đặt vào ngôi sinh phần có lắp 

khung kính” (trg 75). Cái trớ trêu, là nơi dành 

cho ngƣời chết lại là chỗ để ƣơm mầm cho một 

sinh linh mới chào đời dƣới lòng mộ huyệt. Đó 

là đứa con của Chót, kết quả của một trận càn 

thảm khốc, giữa Chót và một hình nhân dị 

dạng, dƣới lòng mộ huyệt bà Chánh Sáu! 

Đau khổ và hạnh phúc của một kiếp 

ngƣời chính là lúc lão Tƣ “hớt hải bƣớc xuống 

ruộng, lội đùng đùng… réo gọi tên con nhƣ một 

ngƣời điên” (trg 92) giữa một không gian lạnh 

ngắt để đón đợi những đợt phi cơ “dội bom 

xuống mục tiêu suốt mấy giờ đồng hồ liền”.  

Chinh Ba đã mở đầu truyện bằng “tiếng 

máy bay ầm ù không ngớt” và khép lại cũng 
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bằng tiếng phi cơ phản lực dội bom, nhƣng chỉ 

phác họa theo kiểu chấm phá để ngƣời đọc suy 

nghĩ sâu hơn về thân phận làm ngƣời của các 

nhân vật có mặt hay không có mặt trong truyện.  

Cũng viết về đề tài chiến tranh nhƣ: Ngó 

Lên Hòn Kẽm Đá Dừng hay Thằng Chằng… 

nhƣng chỉ dừng lại ở mức độ miêu tả sơ lƣợc, 

các nhân vật trong truyện đều “bảng lảng bóng 

hoàng hôn” chứ thật sự không làm ngƣời đọc 

phải rùng mình, gai lạnh sống lƣng nhƣ Mộ 

Sống: Bởi truyện có dƣ thừa sự tàn nhẫn của 

chiến tranh nhìn từ các nhân vật đến ngoại 

cảnh.  

Những truyện khác nhƣ Hai Vì Sao Lạc, 

Kẽ Hở Bàn Tay, Lạc Đƣờng hay Một Lứa Cá 

Mè… cách xây dựng cốt truyện và nội dung 

mang hơi hƣớm của phong cách Tự lực văn 

đoàn hay Vũ Trọng Phụng. Đó là những mối 

tình đẹp nhƣng không thiếu cảnh trái ngang, 

nhất là Một Lứa Cá Mè khiến ta liên tƣởng đến 

Làm Đĩ, Số Đỏ (4) trong thời kỳ văn học lãng 

mạn Việt Nam trong thập niên 40 ở thế kỷ 

trƣớc. Nhƣng ở đó (các truyện này), ngƣời đọc 

cũng cảm thấy an lòng, vì ngƣời sáng tạo ra 

chúng luôn đặt niềm tin, sự lạc quan có thừa để 

tạo nên những cái kết có hậu, nhất là truyện 

Đóa Sen Vàng. 

 

Bài Thơ Trên Xƣơng Cụt, là truyện ngắn 

để đời của ông, bởi nó xuất hiện cách đây gần 
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nửa thế kỷ nhƣng chất văn học và tính hiện 

thực xã hội thì không hề mai một, cứ sáng lấp 

lánh nhƣ vì sao trên bầu trời trong xanh, mỗi 

khi ta ngƣớc mắt lên và nhìn thấy. Truyện đƣợc 

viết trong trại Chí Hoà, rồi bí mật chuyển ra 

ngoài, sau đó Hoài Khanh chọn đăng trên Giữ 

Thơm Quê Mẹ số 4, tháng 10 năm 1965. (Khi 

viết đến đoạn này, tôi gọi đến anh Hoài Khanh 

đang ở Biên Hoà, hỏi anh còn nhớ ai mang 

truyện Bài thơ trên xƣơng cụt đến anh? Anh 

Hoài Khanh nói: Chinh Văn mang đến, vì tôi có 

chọn và đăng một số bài thơ Chinh Văn trên 

GTQM, nên có quen nhau. Sau này mới biết 

Chinh Văn là em ruột của Chinh Ba). Ít ai biết 

vì sao ông bị chính quyền VNCH bắt giam 3 

năm tại nhà lao Chí Hòa, cũng nhƣ bằng cách 

nào ông có thể dễ dàng viết truyện này trong 

trại tù và chuyển ra ngoài an toàn? Phần việc 

này xin để dành cho các nhà viết văn học sử. 

Chinh Ba viết Bài Thơ Trên Xƣơng Cụt 

theo lối kể chuyện để dẫn dắt ngƣời đọc đi từ 

sự ngạc nhiên này tới nỗi kinh ngạc khác, bằng 

một giọng văn chua cay, sắc ngọt. Ông đã vẽ 

lên sự tha hóa về nhân cách con ngƣời, và mặt 

nào đó là xã hội đang bị sức thống trị tuyệt đối 

của những thứ quyền lực thô lỗ tục tằn ngày 

càng trƣơng phình lên: Tiêu biểu là Ba Lò Heo. 

Con ngƣời dung tục ấy đã chen chân vào thế 

giới mà hắn không mảy may rung cảm và cũng 

chẳng cần rung cảm trƣớc cái đẹp của nghệ 



62 | T R A N G  S Á C H  .  .  . ( I I )  
 

thuật. Hắn nắm toàn quyền “sáng tạo” và chỉ 

đạo “nền văn nghệ gia đình” phải hò hát theo ý 

riêng.  

Út Lệ vốn dĩ là một cô đào ở một gánh 

hát, là hiện thân của niềm đam mê nghệ thuật 

(hò hát) bởi vì “… nàng sống để hát, và sống 

bằng chính tiếng hát của mình” (trg 128). Nàng 

sở hữu một giọng hát, theo nhƣ mô tả là “ấm 

áp, đằm thắm, ngọt ngào”, chí ít là với ngƣời 

dẫn truyện, sau khi nghe giọng hát Út Lệ đã 

nhận ra rằng: “Những cáu bẩn làm nhơ bợn tâm 

hồn tôi từ khi bon chen vào cuộc sống bỗng 

quyện lấy nhau mà trầm lắng xuống đáy thẳm 

trong vực lòng” (trg 127).  

Từ chỗ Út Lệ mới đặt chân lên căn gác 

trọ, đêm đầu tiên cất lên lời ca u buồn đến nỗi 

ngƣời ngoài cuộc không thể giấu giếm đƣợc nỗi 

lòng: “Ánh đèn thì tù mù, tiếng hát thì buồn. Tôi 

tƣởng nhƣ sự tối tăm, vắng lạnh của căn nhà 

hoang đã đƣợc mở mắt và lên tiếng. Điệu hành 

vân áo não u trầm, mang cái buồn cổ kính của 

dĩ vãng, rỉ ngấm qua vách lá, làm ẩm ƣớt 

những dòng cảm nghĩ của tôi về cuộc sống” 

(trg 125). Sự “làm ẩm ƣớt những dòng cảm 

nghĩ” sau khi đƣợc lắng nghe Út Lệ “…phô 

diễn bằng những âm hƣởng trong trẻo, dịu 

ngọt, thanh thoát, hồn nhiên và cởi mở…” (trg 

126) nhƣ một cách cảm nhận và chia sẻ của nhà 

văn với nhân vật do chính mình tạo ra. Nhƣng 

đó cũng chỉ là những khoảnh khắc “tự do” rất ít 
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ỏi của Út Lệ, khi chƣa có sự chỉ huy và can 

thiệp thô bạo của nhân vật thứ hai. Chỉ đợi đến 

lúc, sự thao túng lên tới đỉnh điểm, thì ngƣời 

nghệ sĩ “…phải vừa đọc vừa khóc vì tủi nhục, 

ấy là bài thơ trên xƣơng cụt của Ba Lò Heo” 

(trg 141).  

Cuộc chiến giữa nàng Út Lệ và Ba Lò 

Heo là cuộc đấu tranh không cân sức, giữa một 

bên là ngƣời nghệ sĩ và bên kia là tên đồ tể; 

giữa nghệ thuật và dao phay; giữa kềm tỏa, trói 

buộc và Tự Do! Hắn ta đã chen chân vào đời 

sống tinh thần của vợ. Hắn uốn nắn niềm đam 

mê của nàng bằng những “tiếng dao cheng 

chẻng chém xuống thanh giƣờng” bằng cả 

những tiếng la hét, hằn học. Nói khác, ẩn ngữ 

“ghen bóng ghen gió” của Chinh Ba có thể hiểu 

đồng thời là sự áp đặt có hệ thống, có mƣu đồ 

tính toán hẳn hòi, mà mục đích cuối cùng là 

nhằm triệt tiêu Tự Do và niềm đam mê cháy 

bỏng của ngƣời nghệ sĩ. 

Những “lệnh” của Ba Lò Heo liên tiếp 

đƣa ra từ thấp lên cao: “Mày hát mửng gì mà 

đâm gan ngƣời ta quá vậy! Có câm họng lại 

không? Tao lột lƣỡi mày bây giờ!”. Hay: “… 

tao biểu mày im thì mày phải im. Lý sự thì tao 

vặn họng” (trg 135). Út Lệ im, không hát nữa, 

nhƣng không phải là nàng đầu hàng. Ngƣời 

thay nàng lên tiếng chống đối lại mệnh lệnh trái 

khoáy kia lại là đứa nhỏ “ngoe ngoé khóc lên”. 

Trò áp đặt quyền lực và sự phản kháng giống 
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nhƣ cảnh nƣớc nổi bèo nổi, để sau đó Út Lệ vặt 

lông tất cả những con vật hiện ra trong đầu óc 

nàng. Chúng lần lƣợt bị thay thế cho đến khi 

không còn con vật nào chịu thế chân vào tình 

cảnh đau lòng kia, thì Út Lệ phải cất lên: 

“Chiều chiều bắt ấy nhổ lông/Ấy kêu bớ chị…”.  

Và, một khi kẻ bị trị không chịu thi hành 

lệnh hay thi hành theo chiều hƣớng phản kháng, 

ngấm ngầm chống đối; thế tất kẻ thống trị phải 

nghĩ ra cách khác. Cách mà Ba Lò Heo nghĩ ra 

là giành lấy quyền sáng tạo tuyệt đối, tự đặt thơ 

và cho xăm trên lƣng, một loại thơ lấc cấc, quái 

dị xƣng tụng cho thứ chủ nghĩa vị kỷ, hẹp hòi, 

trác táng nhằm lăng nhục kẻ khác: “Men lên chí 

cả thêm hừng/ Công danh ta túm trong quần ta 

chơi” (trg 138). Đây có thể coi là khởi đầu cho 

bi kịch chỉ huy nghệ thuật và nghệ thuật bị chỉ 

huy giữa Ba Lò Heo và nàng Út Lệ. Về mặt nào 

đó, trò chơi tởm lợm này, do Ba Lò Heo đặt ra, 

bƣớc đầu xem ra thắng thế, bởi quyền lực hắn 

đang nắm trong tay. Nhƣng xem ra cái ƣu thế 

kia bị lung lay dữ dội khi nàng đánh đúng vào 

chỗ nhƣợc của hắn: “Anh Ba nè, sao đọc mấy 

câu này tôi nhớ ba thằng Bình quá hà!” (trg 

139).  

Sự mâu thuẫn ban đầu biến thành sự 

xung đột có dao búa; có cả nƣớc mắt và sự im 

lặng, nhẫn nhục chịu đựng. Câu chuyện kể 

bỗng dƣng biến thành vở kịch có đầy đủ các 

yếu tố bi hài: Một khi kẻ nắm quyền thống trị bị 
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đối phƣơng chọt ngoáy đúng vào ý thức “ghen 

bóng ghen gió”, để cuối cùng Ba Lò Heo phải 

dùng tới hạ sách cực kỳ dung tục mang dáng 

dấp một tay anh chị máu lạnh, tàn nhẫn ở lò mổ 

Chánh Hƣng, chợ Cầu Ông Lãnh, Khánh Hội… 

thuở xa xƣa: “… em trịch cái quần anh xuống 

một chút… Em thấy chƣa? Ở trên chỗ xƣơng 

cụt đó… tao biểu mày đọc, không đọc thì bay 

đầu!” (trg 140). 

Không ai biết bài thơ “nằm ở chỗ kém 

sạch sẽ đó” có nội dung ra sao, chỉ nghe Út Lệ 

“nghẹn ngào”, điều này có nghĩa rằng, Ba Lò 

Heo, ngƣời đại diện cho kẻ thống trị văn nghệ 

đã làm đƣợc những gì hắn nghĩ, quyết thực hiện 

bằng bất kỳ giá nào, miễn đạt đƣợc mục đích 

tối ƣu, có lợi cho hắn. “Nền văn nghệ gia đình” 

chân chính bị xóa sổ để thay thế bằng “văn 

nghệ xƣơng cụt”, một loại văn nghệ đƣợc hình 

thành bởi những “tƣ duy” đố kỵ, một chiều và 

hẹp hòi bắt đầu hãnh tiến lên ngôi, thống lĩnh! 

“…thì Ba Lò Heo đã định nghĩa văn nghệ là sự 

tẩm quất dục vọng hoặc là sự làm-đã-ngứa chỗ 

xƣơng cụt, nên lão đã đặt cơ sở nền văn nghệ 

trên chiếc xƣơng cụt của lão” (trg141). 

Tôi nghĩ, truyện dừng ở đoạn này thì 

cũng đủ nói lên tính hiện thực xã hội. Nhƣng 

chừng nhƣ để cho độc giả khỏi phải nhọc công 

suy diễn, so sánh, đối chiếu, Chinh Ba cố công 

viết thêm đoạn ngắn nhƣ là cách giãi bày tâm 

sự, một cách biểu tỏ thái độ của ngƣời nghệ sĩ: 
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Đó là quyền Tự Do tuyệt đối, quyền Tự Do 

sáng tạo: “Kể từ đó, hễ nhìn bất cứ vào cái gì 

có hình chữ nhật – nhất là những trang giấy 

trắng trên bàn viết của tôi – thì tôi nghĩ đến 

tấm gƣơng soi của lão Ba Lò Heo, và thấy 

nguyên cả một sự tục tĩu kèm với bài thơ trên 

xƣơng cụt, thấy nguyên cả hiện tình văn nghệ 

tồi tàn của gia đình lão. Những đêm khuya, 

nhìn tấm vách lá, tôi lại nhớ tới tiếng hát của 

Út Lệ. Tôi tin rằng trong một thôn xóm nghèo 

nàn nào đó, dù đang đói rách, ngƣời nghệ sĩ ấy 

cũng đang đƣợc tự do hát những bài hát mà 

mình ƣa thích. Rốt cuộc Út Lệ đã thắng” (trg 

142-143).  

Đó cũng chính là niềm tin của ngƣời 

nghệ sĩ.  

Chinh Ba đã để cho nàng Út Lệ chiến 

thắng trong cuộc rƣợt đuổi hụt hơi và trốn chạy 

đi tìm cái Đẹp. Niềm tin ấy thật mãnh liệt. Và 

chỉ có lòng đam mê và niềm tin không bị lung 

lay, rơi rớt thì tiếng hát mới thật ngọt ngào, ấm 

áp. Cái giá trị đích thực có đến đƣợc với nghệ 

thuật hay không chỉ khi nào Tự Do sáng tạo 

không bị tƣớc đoạt thô bạo! 

                                                                                                             

 (xứ Xƣơng Rồng, tháng 3/2012) 

  

__________ 
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(1) Giữ Thơm Quê Mẹ, tập san văn nghệ do Lá 

Bối xuất bản, Hoài Khanh coi sóc, số đầu tiên 

phát hành tháng 7/1965.  

(2) Thủ bút và chữ ký của Chinh Ba. 

 

 
 

 

 

(3) Chinh Ba, Bài thơ trên xƣơng cụt, nxb Trẻ, 

SG 2011 

(4) Chí Phèo, Nam Cao 

(5) Tác phẩm của Vũ Trọng Phụng 
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Chinh Ba tên thật Phan Tân Nhựt. 

Sinh năm 1934 tại làng Bảo An, huyện Điện 

Bàn, Quảng Nam. 

Học tiểu học ở Bảo An, trung học ở Tam Kỳ rồi 

Quảng Ngãi. 

Đại học Sorbonne, Pháp. 

Hiện sinh sống tại Pháp. 

Cộng tác với các báo: Nhân Loại, Lẽ Sống, 

Bông Lúa, Ngày Mới, Giữ Thơm Quê Mẹ, chủ 

biên tờ Mã Thƣợng… 

Dƣới nhiều bút hiệu khác nhau: Phan Phong 

Chinh, Trọng Cƣu, Thông Mai, Thảo Nguyên, 

Cƣớc Nguyên, Kiều Mỹ Vân, Hà Thời Đán. 

Ông có khoảng 50 truyện ngắn đã đăng báo. 

Truyện Bài thơ trên xƣơng cụt in chung trong 

tập Ảo Tƣợng cùng với Hồ Hữu Tƣờng, Thiều 

Chi, Võ Phiến, Sơn Nam, Nhất Hạnh, Tuệ Uyển 

do nhà Lá Bối xuất bản lần đầu 1966 và tái bản 

năm 1971. 
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LÂM HẢO DŨNG 

QUÊ NHÀ KHUẤT CUỐI CHÂN 

MÂY 

 

 

“Chƣ Pao ai oán hờn trong gió 

Mỗi tấc khăn sô một tấc đƣờng” 

(Lâm Hảo Dũng) 
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Thơ trên nòng pháo 

 

Ngƣời chiến binh thực thụ mỗi khi bắn 

viên đạn pháo thì đƣờng bay cuối cùng là tiếng 

nổ với trăm ngàn mảnh nhỏ sát thƣơng; trong 

khi ngƣời nghệ sĩ bắn viên đạn pháo chỉ nghe 

tiếng nổ là những thanh âm cao vút bay lả tả 

những câu từ xuất ra bởi những tâm cảm mà 

chàng thi sĩ rung động trƣớc mọi sự vật đang 

hay đã diễn ra trƣớc mắt. Lâm Hảo Dũng là một 

trƣờng hợp nhƣ thế. 

Nhƣng, tôi chỉ biết Lâm Hảo Dũng qua 

những bài thơ trên các tạp chí văn nghệ Sài 

Gòn: Văn, Khởi Hành, Nghệ Thuật… trƣớc 

năm 75. Đó là thời gian ông đƣợc (hay bị) 

phiên chế ở một đơn vị pháo binh nào đó đang 

lặn lội trên các chiến trƣờng khốc liệt nhất thời 

bấy giờ trên Tây Nguyên. 

Chƣa hề gặp mặt và cũng chẳng quen 

nhau, nhƣng cái tình văn chƣơng dƣờng nhƣ đã 

thắt chặt mối quan hệ thâm tình qua những bài 

thơ của ông, đăng rải rác trên các tạp chí văn 

chƣơng. Đây có lẽ cũng là một vết son rất đặc 

trƣng của những anh em viết văn, làm thơ miền 

Nam lúc bấy giờ: Đọc đƣợc tên từ một bài thơ, 



71 | N g u y ễ n  L ệ  U y ê n  

 

truyện ngắn coi nhƣ đã gặp mặt nhau, đã trò 

chuyện với nhau từ lâu. Thấy một mẩu tin ngắn 

từ tòa soạn trả lời trong hộp thƣ, có nghĩa là anh 

ta vẫn tiếp tục làm thơ, viết văn và chiến đấu. 

Nghĩa là anh vẫn còn đóng góp cùng với bạn 

bè. Cách trò chuyện gián tiếp, gặp gỡ gián tiếp 

thông qua những câu thơ đoạn văn thấm đẫm 

tâm trạng sống của tuổi trẻ và chiến tranh, là 

tính cách của tuổi trẻ chúng tôi thời đó, không 

dễ gì phai nhòa trong ký ức.  

Mấy mƣơi năm đã trôi qua, với đầy dẫy 

những hệ lụy tức tƣởi của một đời ngƣời, trong 

một cảnh ngộ khóc cƣời toàn nƣớc mắt và máu 

xƣơng, nhục nhã, tôi vẫn nhớ lõm bõm bài thơ 

Ngày về Banhet của ông, nhƣng lộn xộn không 

đầu đuôi, và cũng không thể nhớ là đọc ở đâu, 

trên báo nào. May mà có ông Trần Hoài Thƣ 

cất công sƣu tập đƣa vào bộ Thơ miền Nam 

trong thời chiến, nên cái sự lộn xộn đuôi đầu 

kia mới đƣợc sắp xếp lại theo trật tự từ trong trí 

nhớ còm cõi bị ám ảnh bởi tiếng kẻng lệnh suốt 

đêm ngày trong rọ lao động tập thể khổng lồ 

nhiều năm dài. 

Với riêng tôi, Ngày về Banhet là bài thơ 

hay. Hay bởi cùng một chất giọng kiểu Nguyễn 

Bắc Sơn, Linh Phƣơng… khinh bạc mà xót xa, 

cô đơn đến tận cùng, đau đớn đến tận cùng. 

Những câu thơ cũng quay cuồng trên trang giấy 

nhƣ chính thân phận những chàng trai trẻ đang 

quay quắt trong vòng xoáy cơn lốc lửa đạn.  
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Xin dẫn ra đây bài thơ này, cách đây 

mấy mƣơi năm, nhƣ mối thâm tình văn chƣơng, 

giữa một bên là kẻ đƣợc đọc và bên kia là 

ngƣời sáng tạo, một thời khói lửa: 

 

Sáng nay về tới rừng Banhet 

Còn nhớ đồi cao dốc tử thần 

Ta đã một thời đi chiến đấu 

Một thời lữ khách rất cô đơn 

 

Suối có ngàn năm ai nhớ suối 

Ta đi ai nhắc đến tên ta  

Ví nhƣ xƣơng chất cao thành núi 

Cũng chỉ mong quay lại mái  nhà  

 

Ta pháo gầm vang một góc rừng 

Đồi tây giặc khiếp ngắm đồi đông 

Những ai trong phút kinh hoàng ấy  

Tay súng trang nghiêm mắt trợn trừng 

 

Anh ở miền Nam lạc đến đây 

Còn quân phƣơng Bắc ngủ xuôi tay 

Chiến tranh nhƣ thể trò tiêu khiển  

Của lũ con buôn xác chết này 

 

Ta ngắm trời xa Lào quốc đó 

 Thƣơng hồn trai buổi máu xƣơng phơi 

Có trăng chắc thấy bao hình bóng  

Về hát nghêu ngao một góc trời 
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Ta ngắm trời xa Chùa Tháp đó 

Chiến tranh mộng tƣởng sẽ về đâu 

Mỗi năm rừng mất bao nhiêu lá 

Là xác thây ngƣời rụng bấy nhiêu.  

 

Tứ thơ không có gì mới lạ, vẫn một 

giọng điệu của những ngƣời đang lăn lộn giữa 

chốn sa trƣờng. Trƣớc đó là những Quang 

Dũng, Hoàng Cầm, Hoàng Công Khanh, Hữu 

Loan… Còn sau này là những Kiệt Tấn, Hà 

Thúc Sinh, Hoàng Yên Trang, Trần Hoài Thƣ, 

Nguyễn Bắc Sơn… Nhƣng ở Ngày về Banhet, 

Lâm Hảo Dũng đã phơi trần bộ mặt chiến tranh 

dƣới góc nhìn của ngƣời trực tiếp tham dự với 

bao nỗi niềm, tâm trạng. Trƣớc hay sau anh, 

Nguyễn Bắc Sơn bỡn cợt: Chiến tranh này 

cũng chỉ một trò chơi. Lâm Hảo Dũng thì kêu: 

Chiến tranh nhƣ thể trò tiêu khiển. Tứ thơ của 

hai nhà thơ rất giống nhau: Giữa trò chơi của 

NBS và trò tiêu khiển của LHD đều mang chất 

bi hài, quy kết chiến tranh do lũ con buôn, nhƣ 

là nguyên nhân đẩy bầy ngƣời anh em vào chỗ 

chém giết nhau không chút thƣơng xót. Có lẽ 

đó là tâm trạng chung cho một thế hệ đã phải và 

bị phung phí quá nhiều máu xƣơng một cách vô 

nghĩa. Và họ có quyền phản kháng, kêu gào 

thậm chí chửi bới bằng thứ ngôn ngữ văn 

chƣơng rất đài các! 

Dòng thơ của Lâm Hảo Dũng trong giai 

đoạn này là sự cô đơn mòn mỏi của tuổi trẻ, là 
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nỗi niềm khắc khoải về thân phận làm ngƣời, là 

sự đày đọa thân xác nhục nhằn không do chính 

mình điều khiển, nên tiếng đau thƣơng buộc 

phải vỡ bung ra nhƣ một viên-đạn-ngƣời bay ra 

khỏi nòng pháo, đập tan thành ngàn mảnh nhỏ 

trên bãi thây ngƣời. Những ngƣời bạn của 

Dũng, của chúng ta, đã giã từ tuổi trẻ một cách 

tức tƣởi, giã từ vĩnh viễn để đi về cõi xa xăm 

cát bụi. Cả một thế hệ Nam Bắc phải ngậm ngùi 

lên đƣờng mà không thể cƣỡng chống. Họ lăn 

lộn trên chiến trƣờng, gặp lại bạn xƣa nhƣng 

không vui, ngƣợc lại còn tan nát thêm hơn. Bởi 

bạn còn đứng đó, bên cạnh ta, cái hình hài ấy 

hiển hiện khiến ta chạnh lòng nhớ đến những 

bạn xa. Nhƣng những ngƣời bạn xa thì về đâu, 

ở đâu giữa cuộc binh đao hỗn độn này? 

Căn cứ Năm tràn bóng ma đƣa 

Ta kể nhau nghe đời chiến trận 

Thằng Nam mất tích ở nam Lào 

Y Uyên bỏ cuộc vài năm trƣớc 

Thằng Sự khinh đời cũng chết mau 

(Đêm gặp Nguyễn Lăn Viêm ở phi trƣờng Cù 

Hanh) 

 

Sự chết chóc tàn nhẫn kia đâu chỉ có bè 

bạn ta? Cái chết ấy còn dành cho những ngƣời 

tuổi trẻ Bắc quân y nhƣ những ngƣời bạn ta đã 

ngã xuống. Họ, tất cả hai bên đều bị cƣớp mất 

tuổi xuân để tự vẽ ra một cách nhìn ảo tƣợng 

chen lẫn những hoang mang, nhƣ thể một sự 
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tìm kiếm miệt mài về sự an toàn trong cái bất 

toàn: 

Địch còn đuổi mộng trên cao 

Nên tôi thắp sáng lửa sầu pháo binh 

Ừ thôi sống chết không cần. 

(Năm ấy bình Tây) 

Sống chết không cần chỉ là cách tự vỗ 

về, tự trấn an. Những kẻ giảo hoạt, đầu cơ 

chính trị có lẽ không thể và không bao giờ chấp 

nhận một cách nhìn, cách suy nghĩ và hành 

động nhƣ vậy: Giữa chiến trƣờng ác liệt, súng 

đạn rền vang mà anh thì đuổi mộng còn tôi thì 

thắp sáng lửa sầu! Chỉ có những kẻ bị tâm thần 

phân liệt mới bật lên tiếng kêu nhƣ thế, hành 

động nhƣ thế. Khổ nỗi, từ cổ chí kim, giữa 

chính trị và nghệ thuật không bao giờ có nét 

tƣơng đồng. Những câu nhƣ: Một giọng nói 

phát đi từ Hà Nội/ Đã thành chân lý đuổi quỷ 

ma/ Một đêm hồ Tây dìu dịu đƣờng hoa/ Đủ 

đánh tan hàng triệu đô-la Mỹ… có là những 

câu thơ lay động lòng ngƣời? Tác giả của 

chúng là nghệ sĩ chân chính hay chỉ là kẻ làm 

công tác hô khẩu hiệu? Liệu sau này, lịch sử 

văn học có thể chấp nhận đó là một bài thơ? 

Chỉ tội cho sự trong sáng và ngây thơ luôn bị kẻ 

“bịt mặt” du đẩy tới mép rìa bờ vực chon von! 

Dẫn ra vài câu nhƣ trên để thấy rằng thế 

hệ trẻ miền Nam khi cầm bút là hƣớng về tâm 

thế tự do lựa chọn, nhận lấy trách nhiệm trƣớc 

công chúng về những gì mình sáng tạo mà 
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không bị ràng buộc, câu thúc bởi bất kỳ thế lực 

đen nào. 

Lâm Hảo Dũng cũng trong số ấy, hồn 

nhiên đến trong sáng ngay cả khi bị “quẳng” ra 

chiến trƣờng: lơn tơn với Khẩu súng dài lƣng 

lủng lẳng ba-lô để bƣớc tới giữa chiến trƣờng 

quẳng mất chuyện buồn lo.  

Những năm lặn lội trên chiến trƣờng Tây 

Nguyên sục sôi lửa đạn, ông đã nhìn ngắm 

những nơi chốn đi qua, vốn dĩ đã tan tác bằng 

cặp mắt của chàng họa sĩ lạc loài và trái tim của 

ngƣời làm thơ cô độc trong suốt chiều dài năm 

tháng chiến tranh: 

…Những trƣa quán cóc nhìn mƣa xám 

Còn thấy mây mù đỉnh Ngok Long 

Giặc cắt đƣờng về trên Daksut  

Hỏi đồn Dakpet lạnh lùng không? 

 

Ai lên Trí Lễ mùa cam chín? 

Ngắm hộ dùm tôi cánh Phƣợng Hoàng  

Địch chở đạn bom về gửi bán 

Nên trong mùa gặt ngút điêu tàn  

 

Quê hƣơng buồn gửi theo biên giới 

Những lá rừng xanh mới của tôi  

Hãy ngang tàng lớn đừng kinh khiếp 

Cho đất miền cao đẹp núi đồi  

(Tân Cảnh hồn tôi). 

Trong bài này có câu: Ai lên Trí Lễ mùa 

cam chín và Quê hƣơng buồn gửi theo biên 
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giới, khiến tôi nhớ lại mấy câu sau trong bài 

Tây tiến của Quang Dũng viết năm 1948: Ai lên 

Tây Tiến mùa xuân ấy… Và:  Nhớ ôi Tây Tiến 

cơm lên khói/ Mai Châu mùa em thơm nếp 

xôi…Mắt trừng gửi mộng qua biên giới/ Đêm 

mơ Hà Nội dáng kiều thơm… Những câu, chữ 

và tứ thơ trong Tân Cảnh Hồn Tôi của Lâm 

Hảo Dũng giống với Tây Tiến của Quang 

Dũng! Tôi nghĩ, ông không cố tình “làm 

giống”, mà hơn hết, Tây Tiến đã ăn sâu vào 

tiềm thức thế hệ trẻ bắt đầu bị ném vào lò lửa 

chiến tranh. Vả lại địa danh Tân Cảnh trong 

những năm đầu thập niên 70 là một chảo lửa có 

thật trên chiến trƣờng Tây Nguyên. 

Hai thế hệ cách nhau khá xa, nhƣng 

phong cách có chút gì gần gũi; bởi, có lẽ, họ 

cùng cảnh ngộ và tâm trạng? Tâm trạng bềnh 

bồng, man mác kia lại đƣợc phơi trải qua những 

câu từ có chất lãng mạn nhƣ nhau, cũng heo 

hắt, lắt lay buồn nhƣ nhau. 

Ở hai đầu chiến tuyến, những ngƣời 

chiến binh hai bên, ai cũng tự nhận mình là 

Kinh Kha qua bờ sông Dịch. Nhƣng chàng 

Kinh Kha thuở xa xƣa đã đƣợc xác tín từ một 

hành động có ý thức rạch ròi về mặt đạo đức. 

Còn những chàng Kinh Kha của Lâm Hảo 

Dũng và những nhà thơ trẻ khác, những chiến 

binh khác lại giống nhƣ những tội đồ thời 

Trung cổ, bị đẩy ra chiến trƣờng chứ không hề 

có ý thức chọn lựa. Và chiến tranh, muôn đời 
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dƣới nhãn quan nghệ thuật, vẫn là những phủ 

nhận, từ chối bởi tính chất phi lý và dã man của 

chính nó (chiến tranh VN). 

Chính vì điều này, cũng nhƣ bao nhiêu 

ngƣời khác, phải cố tình lấp liếm và đánh lạc 

hƣớng sự tàn bạo mà chính bản thân mình phải 

hứng chịu để tìm đến, một chút với ngọt ngào, 

một chút với sƣơng khói mong manh: 

Đời lính trận trên cây cầu sống chết 

May còn em làm ấm chút vui lây. 

(Pleiku sầu gửi lại) 

Và rồi ông lý giải thêm chút nữa, rõ hơn về cái 

sự sống chết, nó ở đâu đó, sát ngay bên cạnh 

mình:   

Chiến tranh là chuyện ngƣời trần 

Ta say quên hết may còn cái vui. 

(Giã từ Bình Định) 

Sống chết hay cái vui, với ông đều là 

may rủi: May còn em và may còn cái vui nhƣ 

một tiếng kêu não nuột bật ra từ tâm thức ngủ 

yên. Đó chỉ là niềm hạnh phúc mong manh 

không ở ngay bên cạnh mà đâu đó nhƣ một vệt 

khói hƣ không. Hai câu thơ trên tầm thƣờng 

nếu nó chỉ xuất hiện ở một nơi khác với một 

ngƣời khác, ngoài cuộc. Nhƣng ở đây, nó vụt 

bay ra từ chính trái tim thoi thóp đợi chờ sự 

sống và cái chết bay đến của kẻ đã lên tàu tham 

dự vào trò chơi chém giết, nên tiếng kêu kia 

gần nhƣ nỗi tuyệt vọng của sự cam chịu quá 

sức: 
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Ta bỗng cƣời khan đùa chiến trận 

Bình Tây chƣa chết vẫn còn đây 

Hạ Lào đi suốt vùng biên giới 

Nhìn Ngoktuba xác ngập đầy 

 (Đƣờng số 14) 

Và: 

Địch quân từ phía ba biên giới 

Lại diễn trò chơi dựng nấm mồ… 

(Khi rời Fire base six) 

Cƣời khan của Lâm Hảo Dũng, tôi nghĩ, 

là giọng cƣời bông lơn khinh bạc của kẻ bất cần 

đời chỉ vì sống chết đối với họ chỉ cách nhau 

trong gang tấc, chỉ vì trò chơi dựng nấm mồ  

luôn mãi tiếp diễn liên tục, ngày tiếp ngày, năm 

tháng tiếp liền năm tháng…  

Và tiếng cƣời khan kia càng không phải 

là tiếng kêu rên của thế hệ ông, một thế hệ đã 

phải chịu nhiều khổ lụy, mất mát và thƣơng tật 

từ tâm hồn… 

 

Và lƣu lạc xứ ngƣời. 

Sau tháng Tƣ 1975, trong kho tàng ngôn 

ngữ tiếng Việt lại có thêm nhiều cụm từ, những 

thuật ngữ mới để đặt tên cho ngày cuối cùng… 

tựu trung là thất bại, thua cuộc, tháng Tƣ đen 

v.v… giống nhƣ thời điểm chàng Kinh Kha 

đánh rơi con chủy thủy trƣớc mặt Tần vƣơng! 

Tuổi trẻ miền Nam chịu chung số phận 

nghiệt ngã này: Hàng chục ngàn ngƣời bỏ mình 

ngoài biển khơi mà Viên Linh đặt tên là Thủy 
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mộ quan cho tập thơ của mình, số khác đông 

đảo hơn phải vào nhà tù cải tạo nhiều năm 

không có bản án. Ngay cả những ngƣời đã vĩnh 

viễn nằm xuống lại phải chạy trốn lần nữa theo 

bức tƣợng đồng của nhà điêu khắc tài hoa 

Nguyễn Thanh Thu ở ngã tƣ Biên Hòa… Tất cả 

đều trở thành những đứa con luân lạc nơi xứ 

ngƣời, và luân lạc ngay chính trên quê hƣơng 

mình!   

Lâm Hảo Dũng ở trong số đông tan tác 

chia lìa. Đã một lần họ đánh mất quê hƣơng 

ngay trên chính quê hƣơng mình, tiếp đến lần 

thứ hai thứ ba phải chấp nhận thân phận của 

những kẻ khách trú. Nơi họ đến tạm nhờ, không 

có lũy tre xanh, không có mùi phân trâu ngai 

ngái vƣơn cao lên đọt cau, trộn lẫn giữa hai làn 

hƣơng trên cao và dƣới đất tạo thành bản sắc 

văn hóa rất đặc trƣng của dân tộc Việt. Niêu cá 

kho năm bảy lửa, mùi tƣơng mắm và hột cơm 

thấm đẫm bùn non cũng trở nên xa vời, nhƣ 

một thứ hình bóng dần khuất trong tâm tƣởng. 

Giờ đây, các bạn xa phải gắn cuộc sống vào nếp 

sống mới, hối hả chạy, hối hả ăn, đùng đùng 

những âm thanh xa lạ. Họ thoi thóp và ngắc 

ngoải trong lớp không khí tan loãng nếp xƣa. 

Mọi trật tự đều bị đảo lộn! Đọc Thủy mộ quan 

của Viên Linh đã cảm thấy đau nhói tâm can 

khi ông vẽ lại những hình ảnh lờ mờ về phận 

ngƣời lênh đênh rồi chìm nghỉm giữa biển khơi 

mênh mông. Rồi đọc Cổ cồn trắng của Trần 
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Hoài Thƣ mới cảm thấu thân phận của những 

kiếp ngƣời bị xô đuổi ra khỏi bến bờ tƣởng có 

thể tìm đƣợc chút bình an về tinh thần và vật 

chất. Nhƣng nó hoàn toàn bị đổ vỡ. Các bạn xa 

đã hoàn toàn thất vọng. Thất vọng với sự cam 

chịu nặng nề, không khác những ngọn roi chủ 

nghĩa đã quất vào mặt những ngƣời còn ở lại 

quê nhà! Hàng chục triệu ngƣời nơi cố xứ hay 

nơi miền đất mới đều phải hứng chịu những nỗi 

cay đắng, xót xa về thân phận làm ngƣời khởi 

đi từ cái huyền sử cực kỳ nhếch nhác Âu Cơ, 

Lạc Long Quân. Nỗi đắng cay chia lìa và nỗi 

đắng cay đoàn tụ bằng cả biển máu, nƣớc mắt, 

xƣơng khô chất chồng thì đến bút mực nào tả 

xiết. Cả một dân tộc bỗng dƣng chia làm hai 

ngả: lên non, xuống biển; để khi gặp lại nhau, 

thay vì ôm choàng nhau với niềm tủi hận nhục 

nhã bởi những hành xử từ một thứ chủ nghĩa 

không tƣởng trên cõi đời, thì 50 con trên núi lại 

tiếp tục gầm gừ với 50 con dƣới biển bằng cả 

lòng thù hận vỡ tràn dẫn đến hàng hàng lớp lớp 

ra đi. Sự ra đi này có thể là sự chọn lựa không 

đúng đắn, nhƣng dẫu sao họ không bị tiếp tục 

bắt buộc phải hành động và xƣng tụng những 

điều trái khoáy, mà hệ quả của sự chọn lựa kia 

chính là: nỗi đau lần thứ hai, thứ ba… 

Tâm cảm trong dòng thơ Lâm Hảo Dũng 

dƣờng nhƣ không thoát ra khỏi nỗi cay đắng, 

nối dài những ngậm ngùi, đau đớn kéo dài bất 

tận: 
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Biển Đông dựng mộ bằng thuyền 

Ngƣời xƣa cắn áo 

Còn nguyên nỗi buồn 

(Một đoạn thơ buồn năm 2005). 

Một đoạn, chỉ là cách chọn tiêu đề cho 

bài thơ, chứ thật ra nó phải là một trƣờng thiên, 

mà nếu nhƣ cứ góp tất cả một đoạn của các nhà 

thơ nơi xứ ngƣời với nội dung nhƣ trên thì sẽ 

phải là tràng giang buồn xoay quanh cuộc sống 

ly hƣơng!   

Sáng nay em đến xuân vừa đến 

Tôi ném buồn tôi trả Việt Nam 

Còn em Tây quá em nào biết 

Trong cách chào thƣa lẫn nụ hôn 

(Sáng nay xuân đến…) 

Và trong Buổi chiều ở Bangkok, Lâm 

Hảo Dũng viết tiếp: 

Trong lòng khách viễn phƣơng đầy ngơ ngác 

Có còn không em dáng mộng kiều thơm 

Thật sự rồi ta đánh mất 

Trong kiếp ngƣời tủi nhục Việt Nam. 

Cái sự tủi nhục này đƣợc anh giải thích 

khá cặn kẽ ở những dòng sau: 

Chiến tranh ơi con ác thú điên cuồng 

Đã trục xuất ta rời bỏ quê hƣơng 

Mà tâm sự đã nát tan ngàn mảnh. 

Kêu lên chiến tranh ơi thì nó là từ ngữ 

trong một câu thơ, chứ thật ra, nói một cách 

trọn vẹn thì phải chỉ đích tên kẻ gây ra chiến 

tranh mới phải, nhƣng nhà thơ đã biết dừng lại, 
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và chỉ chừng ấy từ, ngƣời đọc cũng đã hiểu ra 

tác nhân chính là ai, ai đẩy bầy ngƣời ra khỏi 

xứ sở đến nỗi lòng quặn thắt, khắc khoải: 

Phó thƣờng dân mấy mƣơi năm biệt xác 

Bỏ đồng không hiu quạnh gái quê hiền 

Bỏ mất hồn thƣơng mãi tiếng chim quyên 

Là vĩnh biệt đất nồng thơm sữa mẹ. 

(Tôi chỉ muốn làm phó thƣờng dân Nam Bộ) 

Trong bài lục bát Tìm đâu con én 

Nguyễn Du, chỉ với 8 câu để vẽ nên nỗi cô đơn 

nhƣng cả 7 câu trong bài đều là những ƣớc lệ 

thƣờng gặp ở những bài cổ thi, duy nhất chỉ có 

câu thứ 6 là trác tuyệt, theo tôi: Tóc cong sợi 

nhớ quê hƣơng cuối trời. Đủ cả. Không cần 

phải dài dòng lê thê, chỉ chừng đó cũng đủ gợn 

lên nỗi nhớ quê hƣơng đến quay quắt trong ông 

và những ngƣời con luân lạc khác. 

Thế mới hiểu đƣợc ông, bạn bè ông, bạn 

bè chúng ta đã phải phân thân ra để đi hết đoạn 

đƣờng trần gian đầy khổ lụy này. 

Xin mƣợn khổ đầu tiên trong Đêm trăng 

Roller Bay để kết thúc bài viết ngắn này khi 

đƣợc đọc những bài thơ do chủ bút Trần đƣa 

vào một file đầy, gửi tặng: 

Tên tội phạm của hơn mƣời năm trƣớc 

Bỗng lang thang trên sóng nƣớc quê ngƣời 

Trăng sáng quá giữa hồn ta say khƣớt 

Chút men nồng lữ thứ gọi hồn ôi. 
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(1) Pho tƣợng Thƣơng Tiếc của điêu khắc 

gia Nguyễn Thanh Thu 
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Lâm Hảo Dũng còn có bút danh khác: Mây 

Viễn Xứ. 

Quê quán: Sóc Trăng. Công chức.  

Nhập ngũ Khoá 27 Thủ Đức. SQ Pháo binh đồn 

trú tại Kontum. 

Khởi viết từ năm 1963, có thơ đăng trên báo 

chí văn nghệ Sài Gòn trƣớc 1975: Truyện Hay 

Thứ Tƣ, Sống, Đời, Sóng Thần, Khai Phá, Khởi 

Hành, Văn… 

Định cƣ tại Canada. Có thơ đăng trên Làng 

Văn, Lửa Việt, Nắng Mới… và các đặc san ở 

Montreal.  

 

Thơ đã xuất bản:  

- Ngày Đi Thƣơng Sợi Khói Bên Nhà  

- Đi Giữa Thời Tan Nát   

- Tóc Em Dài Em Cài Bông Hoa Lý 

- Ngàn dặm quê ngƣời 

- Khói súng Tây Nguyên 

- Năm xƣa dƣới cội Bồ Đề 

- Thơ tình trung niên 
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TUỔI TRẺ, NƢỚC MẮT, MÁU VÀ 

NỤ CƢỜI ƢU UẤT 

TRONG TRUYỆN TRẦN HOÀI 

THƢ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Anh đang viết, cuống cuồng hối hả.  

Anh sợ sẽ không còn đƣợc dịp để viết thêm 

nữa.” 

(Trần Hoài Thƣ) 
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Trần Hoài Thƣ đến với văn chƣơng rất 

sớm, sớm hơn truyện ngắn đầu tay Nƣớc Mắt 

Tuổi Thơ đăng trên tạp chí Bách Khoa năm 

1965. Và nếu phân chia các giai đoạn văn học 

miền Nam theo cách của Võ Phiến (xem Văn 

Học Miền Nam, tập tổng quan, nxb Văn Nghệ, 

Hoa Kỳ 2000) thì Trần Hoài Thƣ đƣợc xếp vào 

(Những Cây Bút Trẻ, theo cách gọi thời đó) giai 

đoạn 1964 -1975 giai đoạn mà chiến cuộc bắt 

đầu bùng nổ dữ dội. “Tháng 8-64, sau vụ tàu 

Maddox bị tấn công, Mỹ oanh tạc miền Bắc, 

trực tiếp nhảy vào vòng chiến… Đầu năm 1968, 

miền Bắc mở cuộc tấn công nhân dịp tết, hy 

sinh ngót nửa quân số, đánh khắp các tỉnh lỵ và 

thành phố lớn để gây tiếng vang đến tận Mỹ. 

Sau vụ tết Mậu Thân, lại một vụ Mùa Hè Đỏ 

Lửa, quân miền Bắc vƣợt giới tuyến tràn 

vào…” (Võ Phiến, sđd, trg 255-256). 
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Với một bối cảnh nhƣ vậy, hầu hết 

nguồn tài nguyên nhân lực ở cả hai miền đều đổ 

dồn vào cuộc tranh chấp dƣới mỹ từ ý thức hệ. 

Hàng hàng lớp lớp thanh niên lên đƣờng. Lên 

đƣờng và ngã xuống. Nƣớc mắt và máu và khăn 

tang, lên đƣờng và xƣơng trắng tràn lan khắp 

núi rừng! Để sau đó có một Hoàng Yên Trang 

tử trận ở vùng sình lầy Chƣơng Thiện; một 

Nguyễn Phƣơng Loan bỏ mình trên ĐăkTô, 

KonTum; một Y Uyên chết thảm ở đồi Nora 

dƣới chân núi Tà Lơn, Phan Thiết… là những 

tiêu biểu của thế hệ nhà văn trẻ trong thời loạn 

ly 1964 - 1975.   

Trong trùng điệp những bất hạnh, đau 

thƣơng không cùng đó, có đầy đủ những thanh 

niên ở các lớp trƣớc sau terminales, ở các giảng 

đƣờng, là những công chức cùng hàng ngàn 

thanh niên nông dân, lao động khác. Những 

Phan Nhật Nam, Thảo Trƣờng, Du Tử Lê, 

Trang Châu, Thế Uyên, Dƣơng Kiền, Lê Văn 

Thiện, Hà Thúc Sinh, Lâm Chƣơng, Hồ Minh 

Dũng, Lê Bá Lăng, Luân Hoán… không đếm 

xuể, không phải là những trƣờng hợp riêng biệt. 

Nó là những tử số đông đảo quay cuồng trong 

mẫu số chung khổng lồ: Chiến Tranh! Những 

tử số ấy không phải để chung tay xây dựng đất 

nƣớc mà bỗng chốc trở thành nguồn nhân lực 

quan trọng, cung cấp cho cỗ máy nghiền thịt 

xƣơng một cách phi lý và dơ bẩn nhất trong lịch 

sử dân tộc. 
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Trần Hoài Thƣ nằm trong số đó. Từ một 

giáo sƣ toán ở trƣờng trung học Trần Cao Vân, 

Tam Kỳ, ông đã phải từ giã đồng nghiệp, học 

trò, viên phấn, bảng đen, nhập ngũ khóa 24 

SQTB Thủ Đức, để làm một cuộc góp phần 

đông đảo cho sứ mệnh thiêng liêng và đẹp đẽ 

kia, đƣợc sử dụng nhƣ những tấm đệm lót cho 

mƣu đồ tranh giành quyền lực của hai miền 

Nam – Bắc. 

Anh em miền Nam và anh em miền Bắc 

lên đƣờng. Anh em trên núi và anh em dƣới 

biển vung mã tấu súng đạn bắn nhau: Đó là 

những bất hạnh và bi thảm nhất của dân tộc mà 

chúng ta đã phải đƣa vai gánh chịu. Nhƣng, 

trong những bất hạnh và bi thƣơng kia, các nhà 

văn trẻ miền Nam chƣa hề nghĩ và viết những 

gì xảy ra quanh mình theo đƣờng một chiều, mà 

ngƣợc lại: “…cho đến khi lớn lên, đầu óc đã 

tạm đủ để suy xét thì khổ một nỗi, hệ thống 

tuyên truyền của VNCH lại có giá trị phản 

tuyên truyền nhiều hơn là tuyên truyền” (Cao 

Xuân Huy, tựa, Tháng Ba Gãy Súng). Dẫn tự 

sự này của nhà văn quá cố Cao Xuân Huy để 

thấy rằng các nhà văn trẻ miền Nam khi cầm 

súng ra mặt trận không phải là không có ý thức 

về vị trí, hành động và trách nhiệm trong cuộc 

chiến không do mình chọn lựa, trƣớc sự tồn 

vong của dân tộc và sự lừa mị của những kẻ 

cầm quyền! 
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Với những khả năng, sự tỉnh táo, mẫn 

tiệp và ý thức, về trách nhiệm nhƣ vậy của lớp 

trai trẻ, Trần Hoài Thƣ không thoát ra. Ông 

bƣớc tới và chấp nhận vị trí chiến đấu oan 

nghiệt nhất mà không kêu gào, phẫn nộ. Ông 

bình thản bƣớc tới, nhập cuộc với trò chơi súng 

đạn: Ông đƣợc phiên chế vào Đại đội 405 

Thám kích Sƣ đoàn 22/BB với chức vụ Trung 

đội trƣởng. Đây có lẽ là trƣờng hợp kỳ cục nhất 

trong quân sử VNCH. Bởi vì với mức cận thị 7 

độ thì ông có thể giải ngũ hoặc xếp loại 2, nghĩa 

là không phải tác chiến. Đằng này không những 

ông phải cầm súng nhƣ bao nhiêu chiến binh 

khác, mà còn cầm súng ở một đơn vị luôn đối 

mặt với sự sống và cái chết rất mong manh, chỉ 

trong đƣờng tơ kẽ tóc (!?). Phải chăng đây là 

định mệnh vạch sẵn cho ông, cầm sẵn trong tay 

sự sống chết có thể nhìn thấy rất rõ ràng? Nói 

chuyện với Du Tử Lê, ông thản nhiên: “Không 

thể ngờ chỉ trong vòng hơn ba năm, tôi đã trải 

qua hai trào Đại đội trƣởng ở đơn vị Thám 

kích. Xin giải thích rõ, chỉ vùng II, mới có 

Thám Kích. Nó đƣợc thành lập do sự đòi hỏi 

của chiến trƣờng miền núi. Cần ngƣời có kinh 

nghiệm chẳng những về chiến trƣờng, mà còn 

thông hiểu tiếng thiểu số. Đa số những ngƣời 

lính này, gốc Thƣợng và Nùng. Sau thêm những 

ngƣời Kinh đƣợc tuyển chọn từ các trung 

đoàn...” (dutule.com). Đó là một đơn vị mà: 

"tính mệnh của mọi cấp trong Đại đội Thám 



91 | N g u y ễ n  L ệ  U y ê n  

 

kích nhƣ “chỉ mành treo chuông” môĩ môṭ khi 

đƣơc̣ sƣ̉ duṇg . Ai vào thám kích mà ra khỏi 

đƣơc̣, không chế t, ít nhất cũng mang theo vài 

chiếc theọ trên mình " nhƣ qua bài viết của Văn 

Nguyên Dƣỡng nguyên cựu trƣởng phòng 

2/SĐ22BB. (Tạp chí Thƣ Quán Bản Thảo số 46 

tháng 4-2011). 

Nhƣng chính trong thời gian đơn vị ông 

đóng quân ở cầu Bà Gi (Bình Định) lại là thời 

gian ông viết đƣợc nhiều nhất: Hàng chục 

truyện ngắn và thơ của ông đều đặn xuất hiện 

trên các tạp chí văn nghệ Sài Gòn. Ông viết dễ 

dàng còn hơn đƣa ly rƣợu lên miệng: Viết dƣới 

hầm; trùm poncho dƣới giao thông hào, bật đèn 

pin để viết; viết trong lúc dừng quân, trong 

quán cà phê; viết khi chân, ngực băng kín trong 

quân y viện… nghĩa là ông có thể viết trong bất 

kỳ tƣ thế, không gian và thời gian nào ông cảm 

thấy mạch văn đang có dấu hiệu chảy trào ra 

khỏi con ngƣời ông, trƣờn qua cây bút và mảnh 

giấy tựa nhƣ con suối nghiêng dòng nƣớc trong 

xanh chảy ca hát cùng mùa xuân.  

Tôi vẫn luôn tự hỏi và tự trả lời, rằng tại 

sao trong khoảng cách sống chết cận kề bên 

nhau mà ông vẫn tỉnh táo để viết truyện, làm 

thơ, không phải loại tầm tầm, mà luôn gây ấn 

tƣợng mạnh cho ngƣời đọc? Bút lực mạnh mẽ 

chăng? Là một con tằm theo đúng nghĩa rút 

ruột nhả tơ chăng? Hay hơn thế nữa, tài năng 

vƣợt giới hạn? Không, theo tôi, tất cả là một 
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trong Trần Hoài Thƣ. Đọc lại Nỗi bơ vơ của 

bầy ngựa hoang xuất bản năm 1968, Những vì 

sao vĩnh biệt năm 1970 hay những truyện ông 

viết ở xứ ngƣời, vẫn một chất giọng, tâm cảm 

ẩn đầy những cảm xúc chân thật. Chính tâm 

hồn và trái tim nhạy cảm nơi ông khi chạm vào 

đời sống, nhƣ một khúc xạ sống động, giúp cho 

ông có cái nhìn lung linh đa chiều. Nôm na, là 

ông sống (theo nghĩa rộng) hết mình với ngoại 

cảnh và nhân vật của ông. Ông và chúng đã hòa 

tan vào nhau để tạo ra những khúc đồng vọng 

đầy ắp cả “thế giới ta bà” quanh mình. Thứ đến, 

trong một truyện ngắn của ông (quên mất tên), 

có một đoạn có thể giải thích tại sao ông viết, 

tỉnh táo để viết: “Anh đang viết, cuống cuồng 

hối hả. Anh sợ sẽ không còn dịp để viết thêm 

đƣợc nữa”. Đó là cái chết nhƣ cái bóng chập 

chờn, lay lắt sát bên ông, rình rập bên cạnh 

ông! 

Và, hơn hết, tuổi thơ của Trần Hoài Thƣ 

không suôn sẻ nhƣ bao đứa trẻ khác: gia đình ly 

tán, phải sống mấy năm trong trại mồ côi Nha 

Trang, có vẻ nhƣ khiến trái tim và tâm hồn ông 

trở nên nhạy cảm hơn khi nhìn ra thế giới bên 

ngoài. Điều này khiến ngƣời đọc dễ nhận ra 

trong hầu hết những truyện ngắn của ông, từ 

bối cảnh đến nhân vật, lời thoại luôn có chất 

giọng nghẹn ngào nhƣng không rên rỉ, than oán, 

chỉ còn lại là sự hiện hữu cái bóng chông chênh 

của chính mình. Những sự vật, khung cảnh ông 
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miêu tả, thƣờng cô độc, trơ trọi; hoặc giữa sự 

thanh thoát tƣởng nhƣ đang bƣớc trên đƣờng 

trăng thì liền sau đó ngƣời đọc chợt khám phá 

ra nỗi cô đơn chảy tràn, đau xoáy, nhƣ hai đoạn 

văn dẫn sau đây: “Tôi đã rót đầy cốc rƣợu mạ-

nh. Chai rƣợu chơ vơ giữa bàn tiệc, không ai 

màng đến. Nhƣng chỉ có một mình tôi. Tôi nốc 

vào. Cho say một chút. Cho ấm đời thêm một 

chút. Cho tuổi mình lai láng thêm một chút. 

Cho tôi can đảm thêm một chút… Không có 

trăng sao thì tôi sẽ tƣởng tƣợng một bầu trời 

trăng sao, để tôi còn nhớ về một đêm nào ở 

Huế” (Ngƣời Về Trăm Năm). Hay: “Ngƣời bạn 

nhỏ Péry. Ngƣời bạn nhỏ xa cách ngàn trùng. 

Mùa hoa muồng đã lại, mùa hoa cà phê đã nở, 

mùa hoa cúc rừng đã báo hiệu dƣới ánh nắng 

tháng hè, nhƣng đối với tôi, lúc này, những 

mùa ấy là những mùa kỷ niệm đau đớn nhất đời 

ngƣời” (Thị Trấn Cà Phê Hoa, Thời Tập số 23 

ngày 15 tháng 4 năm 1975). 

Đây là hai truyện ngắn viết trong khoảng 

thời gian cách xa nhau đến 20 năm, một hoài 

nhớ về mối tình lỡ, và truyện kia là bối cảnh 

vùng đất cao nguyên, tình cờ gặp cô gái 

Thƣợng. Cái đẹp đến bất ngờ với ông trộn lẫn 

vào thời điểm lửa đạn lan rộng, khiến giọng văn 

của ông luôn có chút tức tƣởi, tấy lên nỗi đau 

xé lòng.  

Thời thơ ấu, ông đã không có cái may 

mắn, hạnh phúc bé nhỏ, nhƣng khi lớn lên, 
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bƣớc vào đời, ông cũng không tìm đâu ra chút 

thanh thản, bình yên. Đời đối với ông luôn là 

những xô đẩy vật vờ. Có thể ví thân phận ông 

nhƣ chiếc lá bị cuốn trôi, nhấn chìm trong dòng 

nƣớc xoáy mùa lũ. Sự tàn khốc, khốn cùng kia 

nhƣ một định mệnh đã an bài, đã đóng đinh câu 

rút cuộc đời ông. May và rủi là hai khái niệm 

vô hình trên bình diện chữ nghĩa. Còn với cá 

nhân ông, nó đã cụ thể hóa bằng hình hài có tay 

có chân, mặt mũi; thậm chí cả đến gào thét, 

phẫn uất. “Nhƣng ba không biết, con đang ở 

trong thế hệ trẻ tuổi mà ba đã kết án. Ba không 

biết tuổi trẻ của con đang nổi loạn, bất mãn, 

thao thức. Tuổi trẻ của con đầy những xâu xé, 

giành giựt từ ý thức. Ba đã chối bỏ ý thức. 

Nhƣng còn con. Qua sách vở con đọc, qua lịch 

sử mà con đã sống và lớn lên, qua xứ Huế mà 

con đã cô đơn, qua tình yêu mà con đã vấp 

phải, qua mấy bức tƣờng thành mà con bị giam 

hãm” (Bên Trời). 

Sau biến cố 75, những ngƣời nhƣ ông 

đều chịu chung số phận của “những kẻ trừng 

giới” nhƣng không thong dong ca hát nhƣ khi 

Tô Đông Pha thuở xƣa trên đƣờng đi biếm trích 

(từ Lĩnh Nam qua Hoàng Châu, Quảng Châu, 

Lô Sơn), mà là những xiềng xích, gông cùm:      

“- Nhƣng còn anh, không ai săn sóc anh? 

- Anh là tù nhân rồi, cần gì săn sóc. Có cảnh vệ 

quản giáo và cả trung đoàn bảo vệ cho anh rồi” 

(Đà Nẵng Quê Em). 
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Cảnh xiềng xích kia, qua lời thoại, ngƣời đọc 

không tìm đâu ra vẻ hằn học, than oán, đau 

thƣơng, đổ lỗi. Cả 23 từ thốt ra từ cửa miệng 

nhân vật Anh một cách bình thản, nhƣ chân 

dung của gã lữ hành cô độc, lầm lũi bƣớc về 

phía khốn lụy. Và chỉ chừng đó thôi, cũng đủ 

vẽ ra trọn vẹn cảnh sống ở trại trừng giới rồi. 

Ngƣời đọc dẫu khó tính đến đâu, theo tôi, 

không thể đòi hỏi gì hơn. Chỉ chừng đó. Đọc và 

tƣởng tƣợng. Đọc và rợn ngƣời, đau xót cho 

thân phận những tù binh nhƣ ông. Câu nói của 

anh chàng tù binh kia, đọc lƣớt có vẻ bình 

thƣờng nhƣ bao câu nói bình thƣờng khác. 

Nhƣng ngừng một lát, nghỉ hơi một chút, lắng 

nghe những con chữ xộc xệch thấm vào trí não, 

tôi thấy có cái gì đó, sền sệt, nhão nhoét. Nó 

trần trụi một cách thê thảm. Mà còn hơn cả thê 

thảm nữa, nó đụng gần đến sự nứt toác, tự hủy 

nhƣ những chiếc hầm tự hủy bốc mùi. Bốn năm 

trong trại tù giam, hẳn nhiên ông phải gánh chịu 

và chứng kiến lắm cảnh đau đớn, ê chề, và 

không ít những tủi nhục. Đó là một ông Giang 

hóa điên: “Ngƣời đàn ông, bây giờ, nhƣ một 

con thú quái dị, dù y vẫn có hai chân và bộ 

phận sinh dục. Y trần truồng, đầu tóc nhƣ thể 

một ổ rạ ổ rơm trên ấy chí rận, đất, cát làm đồn 

làm lũy. Đôi mắt sâu hun hút, hình nhƣ chẳng 

còn nhìn ra đôi võng mô. Cả thân thể y thì khô 

đét, trơ những khúc ba sƣờn. Y vẫn cố gắng la: 
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- Tại sao bọn mày lại bắt tao? Tao là Hoàng 

minh Giang, Trƣờng Chinh ngày xƣa còn sợ 

tao...  

- Thôi đủ rồi, chúng tôi lạy ông. Bọn nó đến 

kia kìa...  

- Tao là bạn của Hồ chí Minh, tại sao bọn 

mày không nể tao hả?” (Ngƣời Và Quỷ). 

Sau điên là bệnh tật, là đói khát, là những gì 

ngoài đời không ai tƣởng tƣợng nổi. Chỉ có thể 

xảy ra trong thời điểm đó, ở khung cảnh đó, nơi 

chỉ có một thế giới duy nhất trên trần gian mới 

có: trại trừng giới! Ở đây, chất ngƣời tự hạ thấp 

xuống và miếng ăn đƣợc nâng lên cao. Nhân 

phẩm và đạo đức nhƣ cái pitton sút ốc: “Thịt. 

Ông liên tƣởng đến miếng thịt nƣớng bốc mùi 

thơm ngậy mà nƣớc miếng nhƣ chực tuôn trào. 

Lần đầu tiên nhai miếng thịt chuột cống, miệng 

ông vẫn còn lợm khi nhớ đến những mảnh da 

loét đỏ lòm hay sần sùi những vết ghẻ lở. 

Nhƣng bây giờ, ông đã khám phá, bên trong 

lớp lông xám xịt và hôi thúi là cả một thức ăn 

tuyệt diệu. Khỏi cần nhổ lông, cứ thui từ từ, lớp 

da sẽ bóc ra, để lộ lớp mỡ trắng. Ông sẽ xé ra 

từng miếng nhỏ, vừa chấm muối vừa nhai thật 

chậm rãi. Lúc ấy hình nhƣ những bắp cơ của 

ông cũng chuyển động theo. Và máu trong 

ngƣời ông hình nhƣ cũng chảy mạnh” (Ngƣời 

Và Quỷ). 

Đọc đoạn văn trên không khiến chúng ta 

buồn nôn mà gần nhƣ một thứ men rƣợu cồn 
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lan tỏa rất nhanh trong cơ thể khiến ta say, 

không phải cái say cơ học mà say bởi dậy men 

chua xót, đau đớn đến bùi ngùi nhƣ có kẻ cầm 

lƣỡi dao bén ngọt lóc từng mảnh da thịt trên 

ngƣời, từng lát, từng chút một!  

 Hầu hết những truyện ngắn của Trần Hoài 

Thƣ đều có loại men khác thƣờng đó, chỉ riêng 

mình ông mới sở hữu một cách tài hoa, đến nỗi 

sau khi đọc bản thảo “Nhật ký hành quân”, từ 

quân y viện gửi về, thƣ ký tòa soạn Văn quyết 

định làm một số đặc biệt về những cây bút trẻ, 

và dƣới truyện ngắn này, ông Trần Phong Giao 

nhận xét: “Nhật ký trên đƣợc viết tại quân y 

viện, sau lần bị thƣơng thứ hai. Mặc dù bị cận 

thị rất nặng, Trần Hoài Thƣ hiện vẫn đang 

chiến đấu trong một đơn vị thám sát miền 

duyên hải Trung phần. Trong văn có nghẹn 

ngào hơi rƣợu, nhƣng ngƣời đọc tinh ý chắc sẽ 

còn bắt gặp nhiều hơn thế nữa…” (Văn, số 

114). 

Điều mà ông Trần Phong Giao gọi là “nghẹn 

ngào hơi rƣợu” chính là sự bất lực của con 

ngƣời trƣớc một thực tế phi lý và phũ phàng 

nhất. Và ở bất kỳ truyện nào, những nhân vật 

của ông dƣờng nhƣ cũng đều quay quắt trong 

cảnh khốn cùng đó: Tiếng nấc nghẹn ngào tiếc 

nuối trong mối tình đổ vỡ, cảnh lênh đênh giữa 

đại dƣơng mênh mông mà tiếng sóng vỗ nghe 

nhƣ tiếng rên thảm của những ngƣời phụ nữ bị 

hãm hiếp trƣớc mắt những ngƣời đàn ông bị bắt 
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trói, đánh đập. Hay những xao xác nơi xứ ngƣời 

khi gặp lại đồng đội cũ, với cô bạn Trung Hoa 

vừa mới quen trong lớp học… 

Truyện viết về chiến tranh cũng thế. Không 

hề thấy ông gắn những nụ cƣời lên môi các 

nhân vật ông tạo ra, nếu có cũng chỉ là nụ cƣời 

méo xệch nhƣ nhân vật Năm Râu, Ba Cận Thị, 

Y Đao, Nay Lát… nhƣ trong truyện Thƣ Về 

Ngƣời Đồng Đội Cũ sau 25 năm thất lạc: “Lúc 

này, chúng ta có quyền thẩm định về giá trị của 

chiến tranh và lịch sử. Nhƣng tôi không thể 

bình an khi cái cuồng điên kia đã trở thành thú 

tính. Họ rõ ràng hơn chúng ta. Bởi vì họ có cả 

một khối thép thành trì bên ngoài và khối thép 

căm thù bên trong đầu óc, và con tim họ. Còn 

chúng ta thì cô đơn. Qua xứ Mỹ anh đã hiểu về 

nỗi cô đơn ấy. Chúng ta đã chiến đấu trong nỗi 

cô đơn và quả cảm. Và chết cũng quả cảm và 

cô đơn. Nhƣ bao nhiêu đứa con của một đại đội 

bộ binh”. Thay vì những đồng đội cũ liên lạc 

đƣợc với nhau, ôm nhau mừng tủi, thì ông lại 

đẩy bút pháp của mình qua ngả hồi tƣởng về 

những trận đánh năm xƣa ở ĐăkTô, Buôn Ma 

Thuột, Gành Ráng… với những thây ngƣời 

cháy đen, cong queo… và tan hàng… và tù 

binh! 

Những truyện ngắn trƣớc kia, ngay ngoài 

mặt trận cũng vậy, ông viết y nhƣ những thƣớc 

phim hành động rất thật, rất sống động: Nhân 

vật Tôi chính là ông, ngƣời chỉ huy Trung đội 
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Thám Kích, trong tình thế cả Trung đội bị phục 

kích, bị chết và bị thƣơng gần hết, kể cả ông. 

Ông đã chiến đấu bên cạnh những ngƣời lính 

của mình, trong hoàn cảnh, đến sỏi đá cũng nát 

nhừ nhƣ cám ở Trung đội, để cuối cùng phải 

thốt lên những lời tuyệt vọng, đau đớn, phi lý 

nhất: “Quá hèn!”: 

“… Ngồi nghe họ nói nhiều về anh, nhớ anh 

rƣng rƣng nƣớc mắt. Làm sao tôi quên, anh 

mặc bộ đồ rằn, vác trên vai thằng lính bị 

thƣơng, chạy nhƣ bay… nhìn rõ ràng anh té 

xuống, hai tay buông ra và nằm sấp. Thiếu úy 

Chấn chết… một vợ năm con. Tôi thì quá hèn. 

Hèn. Đến thằng truyền tin, bị thƣơng ở chân và 

tay, không lết nữa, tôi cũng chả khiêng đƣợc, 

nhƣ lời kêu cứu của nó vào buổi trƣa địa ngục. 

Tôi khóc… Hƣờng ơi, rán bò sau bụi, lết đi… 

Tao cũng bị thƣơng, xích ra bị bắn… Mày xem, 

xung quanh đâu có ai. Luông bị thƣơng, Phong 

bị thƣơng, tao nữa… Tao ra thì bị bắn. Nó canh 

sẵn… 

- Đ.m. Thiếu úy! 

Tôi úp mặt vào đất sỏi, khóc nhƣ đứa trẻ.”  

(Nhật Ký Hành Quân,Văn, số 114). 

Biết làm sao hơn trong tình cảnh bi thảm 

nhƣ vậy. Sự bất lực đã trở thành hèn nhát. 

Nhƣng chính cái hèn nhát đang bao phủ khắp 

ngƣời, có đƣợc lôi ra, thừa nhận rằng tôi hèn 

nhát hay cố tình cất giấu, biện minh để giũ bỏ 

trách nhiệm trƣớc đồng đội mới là điều đáng 
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nói? Đâu là sự hy sinh cao cả và đâu là trốn 

chạy chính là nỗi dằn xé tâm can đến “nghẹn 

ngào hơi rƣợu” nhƣ ông Trần Phong Giao nhận 

xét ở trên. 

Trở lại với trốn chạy và hy sinh, hèn 

nhát và can đảm cùng trách nhiệm của ngƣời 

chỉ huy ngoài mặt trận khi “Tôi úp mặt vào đất 

sỏi, khóc nhƣ một đứa trẻ” sau khi nghe thuộc 

cấp ngắc ngoải la lên: “Đ.m. Thiếu úy!” tôi 

chắc đã có hàng ngàn trƣờng hợp nhƣ vậy ngoài 

chiến trƣờng, nhƣ nhân vật Trần Viết Gián của 

Lê Văn Thiện trong truyện ngắn Trong Lớp 

Khói Màu: Nhân vật ấy bị thƣơng, ngã xuống 

chỉ cách đồng đội mấy bƣớc chạy từ lề đƣờng, 

nhƣng không cứu đƣợc. Lớp khói màu bắn ra 

muộn màng, chỉ có thể vây bọc lấy thi thể đồng 

đội, để sau đó anh ta không bị bắn bồi đến nát 

ngứu ra thôi. Trách ai? 

Có đọc Tháng Ba Gãy Súng và phần tựa 

tập hồi ký này của Cao Xuân Huy, mới thấy hết 

nỗi đau đớn của Trần Hoài Thƣ “khóc nhƣ một 

đứa trẻ con”. Ông viết: “Chúng ta thua không 

phải vì kẻ địch mạnh mà vì trong hàng ngũ 

chúng ta có quá nhiều kẻ phản bội và hèn nhát. 

Chính vì lòng thù hận sự hèn nhát và vô trách 

nhiệm của cấp chỉ huy nên hình ảnh và diễn 

tiến những ngày cuối cùng trƣớc khi cả Lữ 

đoàn tan rã và bị bắt bởi hơn một Đại đội du 

kích VC…” (Cao Xuân Huy, Tháng Ba Gãy 

Súng). 
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Sự vô trách nhiệm và hèn nhát của 

những ông tƣớng chỉ huy của Cao Xuân Huy và 

nhân vật Tôi của Trần Hoài Thƣ khác nhau xa. 

Vì vậy, khi dẫn ra, không cố ý so sánh, mà trên 

hết là để nhìn lại một cách rõ ràng bộ mặt 

nhếch nhác của cuộc chiến tƣơng tàn từ nhiều 

góc độ khác nhau, lớn nhỏ khác nhau… ở đó có 

một Đại đội quái dị Thám kích 405 với một 

nhiệm vụ cũng quái dị là đẩy các binh lính vào 

tử lộ?  

Đã đành, có rất nhiều nhà văn miền Nam 

viết về chiến tranh, nhƣng mỗi ngƣời mỗi vẻ. 

Bộ mặt chiến tranh trong những tác phẩm của 

Phan Nhật Nam mang đậm tính chiến đấu, của 

Thế Uyên có chút bi hài chua xót, của Trang 

Châu thì chừng mực, Y Uyên thì lạnh lùng… 

Với riêng Trần Hoài Thƣ, cái mạch văn ngắn, 

dồn dập khiến ngƣời đọc phải nín thở, giống 

những thƣớc phim quay nhanh để ngƣời xem 

luôn phải dán mắt vào màn ảnh, bởi diễn biến 

luôn thay đổi: “Tiếng đạn trọng pháo vẫn tiếp 

tục câu đi dƣới bầu trời nắng lửa. Chiếc cầu 

Nam Ổ quằn quại dƣới bánh xích chiến xa. 

Những chiếc xe quân đội tiếp tục chuyển quân 

về hƣớng Bắc. Không gian mịt mù khói và bụi. 

Mặt trận vẫn miệt mài. Không dám nhớ nhƣng 

vẫn nhớ. Không dám nghĩ nhƣng vẫn nghĩ. 

Nghĩ gì, nhớ gì. Những tín hiệu cứ đánh về. 

Binh đoàn Bắc quân xe tăng đại pháo. Những 

đoàn xe Nga sô theo đƣờng mòn HCM tiếp tục 
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chuyển quân về miền Nam. Những tin tình báo 

cho biết có một cuộc tập trung tại ngã ba biên 

giới. Nghĩ gì nhớ gì. Trực thăng không còn ƣu 

tiên, phản lực mỏi mòn chờ đợi, pháo binh bắn 

yểm trợ cầm chừng... Thế giới đã quay lƣng. 

Mùa mƣa và mặt trận. Vòng kiểm soát thu hẹp. 

Làng xóm cũng thu hẹp. Thành phố vẫn ăn 

chơi. Đài Hà Nội vẫn gào vẫn thét. Quân đội ta 

trung với đảng hiếu với dân... Hay là thời điểm 

cuối cùng của một trận chiến. Hay là ngƣời 

khôn còn sống, ngƣời dại ra đi. Hay là bắt đầu 

cho một cơn đại hồng thủy để Thƣợng Đế động 

lòng bảo ông Noah đóng tàu cứu độ. Bởi vậy, 

anh phải về chờ chiếc tàu của ông Noah. Rồi 

anh sẽ dẫn em đi, bến bờ sẽ bỏ lại, sống thêm 

trăm năm nhƣ ngƣời tiền sử” (Đà Nẵng Quê 

Em). 

Ông quan sát thật kỹ, suy ngẫm thật kỹ 

bộ mặt gớm ghiếc và tàn nhẫn của chiến tranh, 

nên đôi khi, có vẻ nhƣ ông vừa là ngƣời trực 

tiếp tham dự, vừa là kẻ bàng quang đứng bên lề 

ngắm nhìn một cách sắc gọn: “Nhƣ con chó tật 

nguyền của đại đội này. Nó cũng tự biết dù 

phải sống ở một nơi khác - bình an cách mấy - 

nhƣng làm sao nó thấy đƣợc những ngƣời chủ 

đã để dành cho nó từng miếng bánh, miếng 

cơm, đã dẫn nó xuống đồi săn thỏ săn chồn. 

Bởi vì, ít ra nó đã tìm đƣợc mái nhà” (Đà Nẵng 

Quê Em). 
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Trong chiến tranh luôn có sự phi lý và 

điên rồ. Nhƣng càng phi lý và điên rồ hơn khi 

mà cấp chỉ huy ngồi đâu đó, ở những nơi an 

toàn, có máy điều hòa, một tay bƣng ly rƣợu 

champagne, tay kia cầm chiếc que inox chỉ lên 

sa bàn, điều khiển trận đánh cách xa họ đến 

hàng chục, thậm chí hàng trăm cây số. Sự thật 

ngoài mặt trận và cái giả tƣởng trên sa bàn 

đƣợc họ đánh đồng rồi ra lệnh; cấp dƣới phải 

tuân lệnh: “Rõ ràng đây là một cuộc thí quân. 

Họ ra lệnh chúng tôi phải chiếm đồi với M16, 

và lựu đạn, trong khi địch ẩn núp trong những 

hang kiên cố, với lợi thế là thấy rõ chúng tôi, 

còn chúng tôi thì nhƣ những kẻ đui mù. Họ 

không hiểu chiến trƣờng chó má này vì họ ở 

trên trời hay ở đàng sau. Họ làm sao hiểu 

chúng tôi làm sao có đủ khứu giác của lũ chó 

săn để có thể đánh hơi địch hay có đôi mắt thần 

để biết địch đang làm gì. Chúng tôi chỉ biết 

tuân lệnh, không cần biết địch đã dọn sẵn mâm, 

chờ chúng tôi có mặt là đại liên hai bên sƣờn 

nả xuống nhƣ mƣa để cả bọn ngã nhào lăn lộn 

đủ kiểu mà bị thƣơng mà chết. Tƣ ơi! Thế nào 

cũng có quân tiếp viện. Tôi đã cố an ủi thằng 

bạn trung đội trƣởng trung đội bốn. Nhƣng Tƣ 

cứ một chặp lại rên rỉ. Cả hai chân tao, bụng 

tao bị trúng đạn. Trời ơi, tao đau quá. Tao chịu 

không nổi. Cho tao một viên đạn. Tao van mày 

hãy bắn tao đi. Nó van tôi, van một thằng bạn” 

(Chiến Tranh). 
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Kết quả của cái gọi là chiến tranh, là 

đánh nhau ấy là gì? Chết. Những cái chết vô 

duyên, tức tƣởi cùng nỗi đau nát ruột của những 

ngƣời sống sót: “Thiếu úy ơi, thiếu úy tại sao 

không giữ gìn chồng em để ảnh phải chết thảm 

nhƣ vầy hả thiếu úy. Anh ơi, sao anh lại bỏ mẹ 

con em. Anh chết gì mà thảm quá hở anh". Chị 

rống lên. Thằng bé cũng khóc thét. Tôi mất hết 

bình tĩnh. Bây giờ tôi có ý nghĩ là làm loạn. Tôi 

điên khùng chụp súng chạy ra ngoài, nhắm 

phía ngọn đồi chó đẻ và bắn cuồng điên…” 

(Chiến Tranh). 

Trong hồi ký Tháng Ba Gãy Súng của 

Cao Xuân Huy, ông đã phẫn nộ với cấp chỉ huy 

ở đâu đó vì cái kiểu điều động di tản chiến thuật 

một cách ngớ ngẩn, khiến cả Lữ đoàn TQLC bị 

vây đánh tơi tả, tự chết nƣớc (tranh nhau ra tàu, 

lộn vào bờ), tổn thất gần hết ở cửa biển Thuận 

An trong những ngày cuối cùng, thì ở Chiến 

Tranh của Trần Hoài Thƣ cũng có cái không 

khí từa tựa nhƣ vậy. Một đằng là toàn cảnh một 

đằng là cận cảnh nhƣng đều có kết cục bi thảm 

vì “họ không hiểu chiến trƣờng chó má này”! 

“Chiến trƣờng chó má” của Trần Hoài Thƣ thật 

phức tạp: Ta, địch, đồng bào ruột thịt đều lẫn 

vào nhau, gần gũi nhau. Chỉ mới hôm qua thôi 

còn gặp nhau, thân mật, thì hôm sau đã là phía 

bên kia, chết banh ruột nhƣ Lài trong Nhật Ký 

Hành Quân. Đến thiên tài quân sự cỡ Napoléon 

có sống dậy điều khiển cuộc chiến này hẳn ông 
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cũng giơ tay bất lực: Bởi họ là đồng bào của ta, 

mũi không cao, mắt không xanh, tóc không 

vàng, cùng một giọng nói, làm sao phân biệt, 

nhƣ sự mô tả đến trần trụi sau đây: “Lính bắt 

một nhóm ngƣời gồm ông già, bà già, đàn bà 

và trẻ con từ dƣới hầm lên. Nhóm ngƣời khốn 

khổ đang ngồi trên nền gạch khóc lóc. Bên họ 

là những gói vải lớn hay va-li thiếc. Tôi bảo 

lính khám đồ đạc của họ. Mụ đàn bà có chiếc 

va-li thiếc, run rẩy không cho lính mở. Hắn tức 

mình đá và chửi: Đến đâu, đàn ông thanh niên 

không có, sao mụ lại có bầu. Chồng mụ nhảy 

núi phải không? Tôi nhìn suốt các gƣơng mặt. 

Các gƣơng mặt đang vƣơn lên từ những đống 

tro tàn, đang co ro nhăn nhúm cùng những đôi 

mắt van lơn sợ hãi” (Nhật Ký Hành Quân). 

Và từ sự bất lực, chuyển đến trạng thái 

giận dữ: “Vâng, tôi không thể hiểu. Tôi hét, 

giận dữ: Tại sao đồng bào lại ở đây, hở hở. 

Đồng bào không biết đây là vùng oanh kích tự 

do hay sao?” 

Chính những ngƣời dân vô tội kia, trong 

thời điểm đó, hoặc chấp nhận bên này hoặc bên 

kia, không có sự chọn lựa thứ hai. Nhƣng ở bên 

nào thì cũng đụng mặt những bất toàn, để sau 

đó là những cô đơn, ƣu uất vây chặt lấy cuộc 

sống trƣớc mặt, nhƣ ông già Tƣ chèo đò: 

“Trong khi bom đạn đuổi đàn con cháu của ông 

ra những cánh đồng lúa để giết nhau, thì ông 

vẫn còn ngồi lại để mỗi ngày ra bờ sông nghe 
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tiếng gọi đò” (Khu Chiến, Văn số 181, năm 

1971). 

Tất cả chỉ vì nguyên cớ: “Núi đã vô tình 

quyến rũ một lớp ngƣời. Sông cũng đã mang đi 

một lớp ngƣời, về bên kia sông, về thành phố. 

Anh đi lính. Dì Quít thì làm gái bán bar, và chị 

Thanh thì lạc loài đâu đó sau khi ngƣời chồng 

tử trận” (Sông Cái, Văn năm 1971). 

Mệt mỏi, tuyệt vọng đan xen giữa những 

niềm hy vọng, mơ ƣớc nhỏ bé đều là tâm trạng 

chung cho tất cả mọi ngƣời trong thời điểm 

khắc nghiệt nhất của lửa đạn trùng trùng, không 

phân biệt là thƣờng dân, binh lính bên này hay 

bên kia, ngoại trừ những kẻ cầm đầu luôn 

miệng hô hào: “Bình Long anh dũng, KonTum 

kiên cƣờng, Bình Định… đốt cháy cả dãy 

Trƣờng Sơn…”. Nhƣng những ƣớc mơ nhỏ bé 

long lanh sáng nhƣ hạt sƣơng ban mai của 

ngƣời lính trận liệu “có về đƣợc không?”. Câu 

hỏi có vẻ tầm thƣờng này, dƣờng nhƣ ông đặt 

ra vấn đề lƣơng tâm cho những ngƣời cao nhất: 

“Con sông Gò bồi, vẫn yên chảy. Anh bỏ súng 

xuống, nhìn con đƣờng mà anh bảo vệ hằng 

ngày, mà nghĩ đến một buổi mai nào đó, anh có 

thể trở về bình yên nơi chốn cũ bằng một 

chuyến xe lam, để thăm lại ngôi giáo đƣờng có 

cần ăng-ten cao vút, có những nhánh sứ, khô 

tróc vỏ nổi lên trên nền trời mây trắng. Không 

biết anh có về đƣợc không?” (Gò Bồi Bên Kia 

Sông). 
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Nhƣ viết ở trên, hiếm khi bắt gặp những 

nụ cƣời trong truyện Trần Hoài Thƣ; có chăng 

cũng chỉ là những nụ cƣời bợt nhạt, móp méo. 

Đó là những nụ cƣời không hình dạng, chới 

với, chập chờn nhƣ từ tầng sâu địa ngục trồi 

lên, thọc tay kéo nhếch môi ra: Cƣời nhƣ mếu! 

Duy nhất, tôi đọc đƣợc trong truyện Viễn Thám 

và khám phá ra ông có một nụ cƣời thật trọn 

vẹn, nụ cƣời của hạnh phúc vô bờ, mà ngay từ 

thuở ấu thơ đến giờ ông mới hé lộ ra, nhƣ thể 

một loài hoa hiếm quí trăm năm mới nở một 

lần. Một nụ cƣời đẹp tựa bức tranh La Joconde, 

nhƣ đôi môi thuần khiết của Đức mẹ Đồng 

trinh, mang đầy chất nhân văn. Đọc kỹ đoạn 

văn này, tôi tự hỏi, nếu tất cả Trăm con trên 

Núi dƣới Biển đều “có những con tim của tuổi 

trẻ Việt Nam” trong thời điểm kinh hoàng lửa 

đạn đó, liệu tất cả có đồng loạt bỏ súng xuống, 

ôm chầm lấy nhau mà khóc, mà tủi thẹn với tổ 

tông, hối hận để dẹp tắt đống lửa hận thù 

(không do mình gây nên) cao ngút tầng xanh 

kia?: “Trung đội thám kích đang săn tin về một 

đơn vị Bắc quân mới xâm nhập vùng Trƣờng 

sơn, đã không ngờ gặp một cặp bộ đội đang hát 

bên bờ suối. Quân thù đó nhƣng ngƣời lính đã 

không bắn. "Tôi không thể chơi cái trò dã man 

nhƣ vậy. Tôi muốn ngƣời thanh niên kia, ít ra, 

có một giờ phút vĩnh cửu (...) Tiếng hát nhƣ nói 

lên những điều câm nín từ những con tim của 

tuổi trẻ Việt Nam.... Tiếng hát nhƣ dậy khỏi mồ, 
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bạt cả gió, khiến rừng nhƣ thể im phăng phắc, 

lá nhƣ thể thôi lay động trên cành. Và ít ra, tôi 

vẫn còn hiểu rằng, mỗi ngƣời đều có trái tim. 

Và trái tim thì lúc nào cũng sống vĩnh cửu" 

(Viễn Thám). Đó cũng là một lý do tại sao, góp 

một phần nhỏ, khiến sau thời gian không lâu, 

ông bỏ ngũ. Nhƣng lý do gần nhất, nhƣ trong lá 

thƣ ông gởi về cho Mai Thảo, và tạp chí Vấn 

Đề đăng lại khoảng đầu năm 1971, giải thích tại 

sao ông lại bỏ ngũ cũng nhƣ quyết định của ông 

trở lại quân ngũ: « Từ Nha Trang,… Tôi đã bỏ 

đơn vị. Tôi muốn có một thái độ, nhất là trong 

lúc này: tham nhũng, bất công, thối nát, tranh 

giành. Đại đội tôi chỉ 50 ngƣời. Lính một số 

biệt phái nhà mấy quan lớn. Tôi bỏ ra đi khi 

nghe tin Hà Thúc Nhơn chết. Tôi mong các anh 

để ý đến những ngƣời viết miền Trung. Tôi 

mong Vấn Đề nói lên đƣợc nỗi khốn khổ của 

chúng tôi. 

…Bây giờ tôi chỉ còn chờ ngày ra tòa. Có điều 

chắc chắn là tôi sẽ trở lại quân ngũ: tôi muốn 

nhƣ vậy. 

T. 

18.11.70 (Tạp chí Vấn Đề, 1971). (*) 

Dẫn ra đoạn này để thấy thái độ và trách nhiệm 

của Trần Hoài Thƣ, với sự chọn lựa duy nhất 

lúc đó: Đào tẩu khỏi ĐĐ 405 tử thần! Chấp 

nhận quân lao, giáng cấp; để sau đó ông thực 

hiện đúng điều ông tự hứa « chắc chắn tôi sẽ 

trở lại quân ngũ ». Chƣa đầy tháng sau kể từ 



109 | N g u y ễ n  L ệ  U y ê n  

 

khi nằm trong quân lao, ông lại bị tống ra 

SĐ23/BB và tiếp tục hành quân ở đâu đó trên 

ĐăkTô.   

Ngày ông quyết định rời bỏ ĐĐ 405 

Thám kích, « Đại Bàng » (chính xác là nhà văn 

Lữ Quỳnh) đã dùng xe Jeep đơn vị Quân y đƣa 

ông qua bên kia đèo Cù Mông, vĩnh biệt chảo 

lửa Bình Định. Sự chọn lựa của ông cũng xuất 

phát từ « những con tim của tuổi trẻ Việt 

Nam ». Ông có cái lý của mình. (Và dẫu sao, 

nhân đây tôi cũng xin cảm ơn, dù muộn màng, 

đến anh bạn « Đại Bàng » thân thiết đã cứu 

sống đƣợc một nhà văn, vì nếu không, với tình 

hình chiến trƣờng sôi bỏng lúc đó, biết đâu lại 

không xảy ra một Y Uyên, Hoàng Yên Trang... 

thứ hai?) : “Tôi nói với Cầm: Anh nghĩ rồi đây 

chiến tranh sẽ chấm dứt. Miền Nam và miền 

Bắc sẽ sum họp. Mọi ngƣời sẽ ngồi lại và tha 

thứ lẫn nhau. Rồi em về Nha Trang. Anh cũng 

trở lại cùng Nha Trang. Anh sẽ xin dạy trở lại. 

Rồi anh sẽ xin cƣới em...” (Nha Trang). 

Ông sẽ và đã không cƣới đƣợc nhân vật 

trong truyện, nhƣng có một nhân vật khác thế 

chỗ, trở thành nhân vật chính cho truyện dài đời 

ông, nâng ông đứng dậy suốt quãng thời gian 

còn lại, sau ngày bi thảm của dân tộc!  

Nụ cƣời trên môi ông hiếm hoi, bởi máu 

ông đã đổ ra nhiều lần thế chỗ. Còn nƣớc mắt 

thì trải dài suốt cả cuộc đời, từ khi xa “ngƣời 

cha mặc áo lƣơng đen”, mẹ đƣa ông vào trại mồ 
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côi cho đến khi ra chiến trƣờng, chứng kiến 

ngày tan hàng nhão nhoẹt cộng với 4 năm tù 

giam, vƣợt biển, định cƣ… Nhân thân ông 

giống nhƣ kẻ tội đồ Chúa bắt phải hứng chịu 

mọi tai ách. Ông có vẻ nhƣ những nhân vật 

“dân Do Thái” trƣớc năm 1948, là gã hành khất 

của đời suốt từ tuổi ấu thơ đến lúc trƣởng 

thành, là cái bóng chập chờn, tiếng hát ma quái 

trên nóc tháp Hời hoang phế!  

Thân phận ông là thân phận của kẻ lƣu 

đày ngay trên quê hƣơng mình nhƣ nhiều ngƣời 

khác đồng cảnh ngộ. Ra khỏi trại tù, ông lại 

mang một tƣ thế lƣu đày khác, bị xô ra khỏi lề 

xã hội mới, xã hội mà ở đó luôn luôn đố kỵ, 

ngờ vực nhƣ thể chính những con ngƣời bị đố 

kỵ kia không phải là đồng bào, máu mủ. 

Đó là những công chức, quân nhân bên 

này mà ngƣời anh em bên kia gán cho cái tên 

mỹ miều Ngụy quân, Ngụy quyền, may mắn 

đƣợc sống sót trở về từ trại giam. Hầu hết trong 

số họ đều phải bắt đầu lại từ đầu một cách khó 

khăn, tất nhiên không phải là những vị trí cũ, 

dẫu bọt bèo, mà đa phần là “chạy chợ”, làm bất 

cứ nghề lƣơng thiện nào, ngoại trừ những tên 

giả trá, trơ trẽn. “Nhân vật” của Trần Hoài Thƣ 

trong truyện Ngƣời Về Trăm Năm cũng vậy: 

Bán cà rem dạo. Trong bối cảnh xã hội ngày đó, 

ai cũng thông cảm chia sẻ nhau về chuyện mƣu 

sinh. Bán cà rem vẫn là một nghề kiếm sống, 

không ăn giựt ai, không chiếm đoạt tài sản, 
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ruộng vƣờn của ai, không trá hình xua đuổi 

ngƣời dân ra khỏi nơi chôn nhau cắt rún đi đến 

“thiên đƣờng kinh tế mới” nhƣ một ngục tù thứ 

hai: “Chiếc xe đạp. Thùng cà rem. Chiếc 

chuông đồng. Chiếc mũ rơm. Và chiếc áo lính 

cũ. Đó là gia tài của một kẻ trở về. Tôi sẽ mặc 

lại chiếc áo của một thời mà may mắn còn sót 

lại trong xó tủ nào” (Ngƣời Bán Cà Rem Dạo). 

Nhƣng, điều kỳ lạ, thay vì những que cà 

rem kia là một phần ngàn từng hạt gạo kiếm 

đƣợc trong ngày để nuôi sống vợ con, thì ông 

lại coi đó nhƣ là những món quà kỳ diệu cho 

các em bé Cần Thơ, là những phiên ảnh của 

tuổi thơ có quá nhiều mất mát nơi ông. Những 

hình ảnh và suy nghĩ ở đoạn dẫn sau không hề 

hƣ cấu. Nó thật đến hơn trăm phần trăm, khi 

Hạc Thành Hoa tình cờ nhìn thấy ông ở Cần 

Thơ trong tình cảnh này. Và lại những giọt 

nƣớc mắt, nghẹn ngào, đau xót tuôn trào…: 

“Tôi sẽ tặng em một cây. Một cây đâu có nghĩa 

lý gì. Bởi vì tôi biết ngƣời cha của em cũng nhƣ 

tôi, cũng mang chiếc áo lính này. Còn nữa. Còn 

những em bé mà tôi gặp từ Bình Minh về Phụng 

Hiệp, từ Tân Quới về Phong Điền, hai chân em 

khẳng khiu, đôi mắt nai ngơ ngác, trong manh 

áo vá, mà đời của em bị mang thêm cái ách làm 

con ngụy, các em cứ đến bên thùng cà rem của 

tôi, cứ lựa cây nào em ƣa thích, cà rem đƣờng 

chảy, kem chuối, kem màu... Cứ chạy theo xe 

tôi, cứ la hò: Ông bán cà rem cho không bọn 
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bây ơi” (Ngƣời Bán Cà Rem Dạo). 

Thân phận của tên bán cà rem hình nhƣ 

cũng không yên ổn: bị gọi lên một cơ quan văn 

nghệ nghe thuyết giảng, phỉnh dụ và đe nẹt: 

“Ngày xƣa tuổi trẻ của tôi chỉ dệt bằng mơ ƣớc. 

Yêu thƣơng và tha thứ. Tôi gọi tôi gào ngƣời ta, 

bên này và bên kia, hãy trả lại tuổi trẻ cho 

chúng tôi, nhƣng bây giờ chẳng có yêu thƣơng 

tha thứ, mà trái lại là căm thù” (Ngƣời Bán Cà 

Rem Dạo).  

Đứng trƣớc thực trạng xã hội sau ngày 

“giải phóng”, có quá nhiều chệch choạc ở cả 

hai miền, mâu thuẫn nảy sinh âm ỉ từ việc nhà 

cầm quyền không thực hiện đúng lời hứa “hòa 

giải hòa hợp” mà trƣớc đó đã trƣơng lên trong 

10 Điểm… của Mặt Trận DTGPMNVN, khiến 

hàng triệu ngƣời phải bỏ nƣớc ra đi, hàng ngàn 

ngƣời chìm sâu dƣới “Thủy mộ quan”, bị hãm 

hiếp… Điều này giải thích tại sao nhiều trí 

thức, thân hào nhân sĩ phải lên tiếng. Ngƣời 

trong cuộc, đã bỏ hơn nửa đời ngƣời theo lý 

tƣởng cộng sản, là bộ đội tập kết năm 1954 phải 

kêu lên: “Thảm kịch của đảng cộng sản thực ra 

đã bắt đầu ngay từ ngày 30-4-1975. Sự bẽ bàng 

còn lớn hơn vinh quang chiến thắng. Hòa bình 

và thống nhất đã chỉ phơi bày một miền Bắc xã 

hội chủ nghĩa thua kém miền Nam, xô bồ và 

thối nát, về mọi mặt. "Tính hơn hẳn" của chủ 

nghĩa Mác-Lênin trở thành một trò cƣời. Sự tồi 

dở của nó đƣợc phơi bày rõ rệt cùng với sự 
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nghèo khổ cùng cực của đồng bào miền Bắc. 

(Châu Hiển Lý, Bộ đội tập kết năm 1954 - 

nhungsukien/blog). 

Sau đó ông đặt ra nhiều câu hỏi tại sao. 

Và đây là một trong những “tại sao” kia: “Tại 

sao sau khi đƣợc "giải phóng" khỏi gông cùm 

của Mỹ-Ngụy, hàng triệu ngƣời phải vƣợt biên 

tìm tự do trong cái chết gần kề, ngoài biển cả 

mênh mông?” (Châu Hải Lý). 

Trần Hoài Thƣ cũng nhƣ bao nhiêu 

ngƣời khác, có điều kiện (hoặc không) đều tìm 

cách trốn ra nƣớc ngoài, bằng thuyền nan, vƣợt 

rừng qua Cambodge tới Thái Lan… Nghĩa là 

bằng mọi cách để không phải chịu cảnh trả thù, 

dằn xóc, mặc dù họ biết mọi bất trắc đang nằm 

sẵn trong lòng tay: “Bao nhiêu ngƣời đã không 

may. Bao nhiêu ngƣời đã nằm dƣới lòng biển. 

Bao nhiêu ngƣời con gái đã bị hãm hiếp và bị 

bắt cóc. Mắt tôi thấy chúng thay phiên, lƣng 

trần đen bóng mồ hôi, và có ngƣời con gái tóc 

dài tung tóe, nhảy ào xuống biển” (Những 

Ngày Ở Đảo).  

 

Sau những tháng ngày khổ nạn, cuối cùng 

những ngƣời ra đi và may mắn cũng tìm đƣợc 

bến bờ tự do nhƣ mong đợi. Nhƣng thực tế 

không phải là thiên đƣờng dẫu tự do thì dƣ thừa 

nhƣ rác thải. Mọi ngƣời rất vất vả để hòa nhập 

vào xã hội mới. Họ hối hả leo lên metro, bus, 

hối hả lái xe trên đƣờng cao tốc; chúi đầu làm 
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việc, làm overtime, làm nhƣ con quay, bất cứ 

trời giá lạnh hay tuyết phủ trắng đƣờng: “Đời 

sống Mỹ là thế đấy. Bằng mồ hôi và cả tủi 

nhục. Nhƣng mình có thể nhận đƣợc phần 

thƣởng từ những giọt mồ hôi của mình” (Ngày 

Đầu Ở Xứ Ngƣời). 

Đó mới chỉ là cái riêng tƣ, còn xã hội, 

đời sống bên ngoài thì sao? Lại thêm một bi 

kịch thứ hai: “Đôi khi anh bắt gặp một vài 

ngƣời mà anh biết chắc là đồng hƣơng, nhƣng 

anh không dám mở miệng. Hình nhƣ họ không 

muốn tiếp xúc. Đó là bản chất của ngƣời Việt 

Nam hay là vì chúng ta đang sống trong một 

thời đại nghi kỵ, chia rẽ và tị hiềm” (Ngày Đầu 

Ở Xứ Ngƣời). 

Và: “Bỗng dƣng có một tên Việt Nam 

ngồi thu mình trong toa tàu vào một ngày đầu 

năm ở xứ ngƣời. Hắn câm, điếc. Hắn có nhà 

nhƣng không có nhà. Hắn có vợ con nhƣng 

không có vợ con. Hắn trở về, nhƣng không biết 

đâu là mái nhà của hắn” (Ngày Đầu Ở Xứ 

Ngƣời). 

Bức tranh toàn cảnh này, ông vẽ ra với 

một giọng văn thổn thức, hoài nhớ đến nao 

lòng. Và hình nhƣ đây chính là phong cách của 

ông, văn phong của chính riêng ông. Dù sau đó 

ông có gặp một Chi Ming Wang, hay một cô 

gái Việt trong lớp học… ông luôn mơ ngóng về 

khung trời viễn xứ, nơi xa xôi đó đang có bầu 

trời xanh thẳm, tầng mây trắng bay, là mùa 
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xuân, cành mai, nồi bánh chƣng, hay hình ảnh 

ngƣời vợ bên thềm giếng ngày nào. Nhƣng tất 

cả đều xa lắc. Mộng tan thì còn lại nỗi bất hạnh 

chỏng chơ trên mặt đất trắng tuyết: “Tôi ngần 

ngại. Hình nhƣ có một khoảng cách vô hình 

ngăn chia giữa tôi và nàng. Có lẽ đầu óc tôi 

vẫn còn bị ám ảnh bởi lịch sử. Nhƣng nàng đã 

nói một câu mà tôi không thể tin nổi: 

- Việt Nam và Trung Quốc đều có nỗi bất 

hạnh chung. 

Tôi thật sự xúc động. Thì ra chúng tôi cũng 

vẫn có cùng chung cảnh ngộ. Việt Nam, Trung 

Quốc, Liên Sô, Cao Miên, Cuba, và các nƣớc 

Đông Âu. 

Tôi nhìn thẳng mắt nàng rồi nói: 

- Vâng. Cả hai” (Chi Ming Wang). 

 

Đoạn cuối: Vâng, thế hệ chúng tôi là thế 

hệ bất hạnh nhất, bi thảm nhất. Tuổi trẻ chúng 

tôi đã hứng đủ mọi lằn roi đến từ nhiều phía 

khác nhau. Những khuôn mặt và thân ngƣời 

phải oằn lƣng gánh đỡ. Trong ngục tù hay bên 

ngoài, nơi đƣợc xƣng tụng bằng nhiều mỹ từ tốt 

đẹp lẫn gớm ghiếc nhất trên thế gian này và cả 

sự cô đơn của kẻ lạc loài xa xứ, thảy đều có 

“nỗi bơ vơ của bầy ngựa hoang”. Cắm đầu 

chạy. Miệt mài chạy mà đƣờng đi thì không 

đến! 

Đoạn kết của thế hệ này sẽ vẫn phải còn thở 

hồng hộc nhƣ trâu cày đồng, thở bằng mũi, 



116 | T R A N G  S Á C H  .  .  . ( I I )  
 

miệng, tai; thở bằng mông đít và các đầu ngón 

tay chân, trên từng sợi tóc mặn đắng mồ hôi của 

tủi nhục, không phân biệt đó là những kẻ đang 

ngụ tạm quê ngƣời, hay còn ở quê nhà thở khói 

chiều vi vu bên anh Cuội dƣới gốc đa, ru ta 

những mộng mị hoang tƣởng trên đời, rung bã, 

mệt mỏi, ê chề. 

Trần Hoài Thƣ bên bờ đại dƣơng chắc 

cũng vậy. Nhƣng có điều may mắn hơn là bên 

cạnh còn có nhân vật chính của ông, lái xe đi về 

hơn 10 tiếng trong mƣa tuyết đến thƣ viện 

Cornell để ông ngồi sau tranh thủ khâu từng tay 

sách. Có lúc ông tự lái, xe choài trên tuyết trơn, 

lật ngang đƣờng chắc ông cũng không hay? Vợ 

vào shopping còn ông thì ngồi ngoài parking, 

tiếp tục đƣa mũi kim luồn qua từng trang sách 

mà ông nâng niu quý trọng. Cảm ơn ngƣời chị 

một thời cƣu mang tôi những năm tháng long 

đong ở Cần Thơ (trong tâm khảm, tôi luôn coi 

chị nhƣ ngƣời chị ruột của mình). Món bún bò 

Huế tôi đãi chị ở quán ông Ba Bụng, Bình Thủy 

khi nhận đƣợc nhuận bút, lúc đó chị kêu cay, 

nƣớc mắt chị chảy. Vị cay và một chút nƣớc 

mắt ngày nào nhƣ một định mệnh báo trƣớc khi 

chị hỏi tôi về Trần Hoài Thƣ: “Em thân với ông 

nhà văn này, hỏi thật, ngoài đời ổng có dữ dội 

nhƣ những nhân vật trong truyện của ổng 

không?”. Tôi không nhớ đã trả lời chị ra sao, 

nhƣng giữa năm 1971, bất ngờ chị gửi thƣ vào 

quân trƣờng Thủ Đức “…ráng kiếm cái phép về 
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ăn cƣới chị và anh Thƣ”. Thật trọn vẹn, thật 

ngọt ngào. Định mệnh đã trói chị vào nƣớc mắt 

và nụ cƣời cùng cay đắng của Trần Hoài Thƣ, 

là thềm giếng, cành mai, và mùi thơm bánh 

chƣng sôi ùng ục trong nồi, chiều giao thừa. 

Nhƣ vậy có nghĩa rằng, Trần Hoài Thƣ sẽ còn 

có những tác phẩm văn học để đời, mà công lớn 

thuộc về chị. 

                                                                     

(Thai 20/7/2011) 

 

 

(*) trang chụp lại từ bản gốc tạp chí Vấn Đề, 

năm 1971 
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Trần Hoài Thư, tên thật Trần Quí Sách, sinh 

năm 1942 tại Đà Lạt, hiện cƣ ngụ tại New 

Jersey, Hoa Kỳ. 

1964: Giáo sƣ Trƣờng Trung học Trần Cao 

Vân, Tam Kỳ. Khởi sự viết văn, truyện ngắn 

đầu tay: Nƣớc Mắt Tuổi Thơ đăng trên tạp chí 

Bách Khoa, Sài Gòn.  

Cộng tác với các tạp chí: Bách Khoa, Văn, 

Thời Tập, Vấn Đề, Khởi Hành, Ý Thức, ... 

1966: Nhập ngũ khóa 24 SQTB Thủ Đức. Nhận 

giải thƣởng Sinh Viên Sĩ Quan Báo Chí xuất 

sắc của Khóa 24.  

Trung đội trƣởng thám kích Đại đội 405 TK/SĐ 

22 BB.  

Phóng viên chiến trƣờng tại QĐ4.  

1975: Tù "cải tạo" 4 năm.  

1980: Vƣợt biển, định cƣ tại Hoa Kỳ.  

Viết truyện đăng trên các tạp chí Nhân Văn, 

Hồn Việt, Dân Quyền, Diễn Đàn, Sóng, Văn 

Học, Quê Mẹ, Đời Mới.  

2001: Cùng các bạn văn chủ trƣơng tạp chí 

Thƣ Quán Bản Thảo và thành lập cơ sở xuất 

bản Thƣ Ấn Quán in lại các tác phẩm văn học 

miền Nam trƣớc 75. 
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Tác phẩm đã xuất bản: 

 

Trước năm 1975:  

1968: Nỗi Bơ Vơ Của Bầy Ngựa Hoang, 

(Truyện, Nxb Ý Thức)  

1970: Những Vì Sao Vĩnh Biệt, (Truyện, Nxb Ý 

Thức)  

1971: Ngọn Cỏ Ngậm Ngùi, (Truyện, Nxb Ý 

Thức,  

1974: Một Nơi Nào Để Nhớ, (Truyện, Nxb Con 

Đuông) 

 

Sau năm 1975:  

 

Truyện:  
- Ra Biển Gọi Thầm (Tập truyện, 1995)  

- Ban Mê Thuột Ngày Đầu Ngày Cuối (Tập 

truyện, 1997)  

- Về Hƣớng Mặt Trời Lặn (Tập truyện, 1998)  

- Đại Đội Cũ, Trang Sách Cũ (Tạp văn) 

- Thế Hệ Chiến Tranh (Tập truyện)  

- Đánh Giặc Ở Bình Định (Tập truyện) 

- Đêm Rừng Tràm (Tập truyện) 

- Hành Trình Của Một Cổ Trắng (Truyện vừa) 

- Mặc Niệm Chiến Tranh (Tập truyện)  

- Thủ Đức Gọi Ta Về (Hồi ức) 

- Ở Một Nơi Trên Trƣờng Sơn (Tập truyện) 

- Truyện từ Bách Khoa (2011) 

- Truyện từ Văn (2012) 
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Thơ:  
- Thơ Trần Hoài Thƣ (Tập thơ, 1998)  

- Qua Sông Mùa Mận Chín (Tập thơ)  

- Tháng Bảy Hành Quân Xa (Tập thơ)  

- Phố Xa (Tập thơ)  

- Ngày Vàng (Tập thơ)  

- Ô Cửa (Tập thơ)  

- Quán (Tập thơ, 2008) 

- Xa Xứ (Tập thơ, 2010) 
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CHÂN DUNG LÃO TIỀN BỐI 

CỦA KHUẤT ĐẨU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…là bú chớ sao, chỉ có mỗi một việc bú mà 

cũng không biết, vậy mà đòi làm cách mạng.  

Nhƣng bú gì nào? 

Thì bú vú chứ chẳng lẽ bú c…” 

 

(Khuất Đẩu) 
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Lão tiền bối là màn thứ ba trong vở kịch đƣợc 

Khuất Đẩu phân cảnh chặt chẽ, với màn khởi 

đầu là Những Tháng Năm Cuồng Nộ; màn 2 là 

Ngƣời Giữ Nhà Thờ Họ và màn 3 cũng là màn 

cuối cùng: Lão Tiền Bối, để ghi lại một giai 

đoạn lịch sử, xảy ra ở vùng nông thôn miền 

Trung với biết bao bi hài. Ở những màn trƣớc là 

cảnh đấu tố, quy chụp, là sự trốn chạy, ẩn thân 

vào cảnh cô đơn cùng quẫn dẫn tới tội loạn 

luân, thì ở màn này là hiện thân của một thân 

xác trải qua sự phỉnh dụ, bỏ rơi, rồi dựng dậy 

nhƣ một món hàng buôn bán ngoài chợ ở cuối 

đời; là chân dung một số phận bị đẩy tới tận 

cùng tiếng kêu bi thống của kiếp ngƣời. Đó là 

cụ Chánh, cha cô Thảnh, một phụ nữ quyền uy 

trong thời kỳ Việt Minh nổi dậy cƣớp chính 

quyền. 
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Trong thời kỳ đầu của cuộc cách mạng 

nhân dân, tƣởng chừng nhƣ cách mạng sẽ là 

điểm tựa cho niềm tin, là thiên đƣờng cho các 

bần cố nông bị địa chủ bóc lột, tầng lớp lao 

động bị chủ ngƣợc đãi thì cuộc đời sẽ đổi khác, 

tƣơng xứng với những khẩu hiệu kẻ bằng vôi 

trắng trên những tấm pano làm bằng đất nhào 

rơm. Kỳ thực, mọi sự không diễn ra nhƣ vậy. 

Nó chỉ diễn ra một chiều. Diễn tiến đúng với 

mƣu đồ, ẩn chứa những mƣu mô đằng sau 

những từ ngữ hoa mỹ, để cuối cùng càng nhìn 

lại, càng thấy thân phận những anh công nông 

cả tin bị đẩy xuống nơi tận cùng của sự tối tăm, 

lạnh lẽo: “Cái giếng trở thành một huyệt mộ 

lạnh lẽo, nơi những con ma không đầu hay có 

đầu đêm đêm vẫn ngồi bên thềm giếng cố tìm 

kiếm một cách vô vọng trên bầu trời hoang vu 

những ngôi sao bổn mạng của mình”. 

Cái ngôi sao bổn mạng kia đã ám vào 

anh nhà quê mê đờn cò, mê bài chòi đƣợc dân 

làng gán thêm cho tên mới Chín Gối ở ngay 

thời điểm có thể gọi là bƣớc ngoặt cuộc đời: Đó 

là lúc ông ngồi xe lửa về Qui Nhơn, gần bên 

anh Tây lục lộ, lúc xuống ga Hảo Sơn đã cầm 

nhầm cái cặp đựng quần áo hôi hám của mình. 

Ông Tây lục lộ kia đã bỏ lại “cái cặp đựng đầy 

những tờ bạc Đông Dƣơng thơm phức” của 

hắn. 

Chính cái cặp và những tờ giấy bạc 

Đông Dƣơng “thơm phức” đã xoay cuộc đời 
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Chín Gối sang một hƣớng khác, kể từ khi ông 

ta ôm chiếc cặp đầy tiền nhảy xuống ở một ga 

kế cận. Cái của “hoạnh tài” tƣởng đâu ông có 

thể sống một cuộc đời giàu sang sung sƣớng 

bên vợ con, bên gánh bài chòi Thanh Bình. 

Khốn thay, số phần không do ông tự quyết 

định, mà từ một kẻ nào đó không tên không 

tuổi, nhƣ một bóng ma có cặp mắt luôn theo dõi 

ông: “Ngƣời đàn ông bí ẩn liền vòng tay ra sau 

lƣng, kéo anh đi nhƣ bị mật thám xốc nách áp 

giải”. Mọi hành động của Chín Gối, Chánh 

Nhạc giờ đây chỉ còn là một hình nhân, múa 

may hệt một con rối, theo sự điều khiển của kẻ 

bí ẩn kia. Những tờ giấy bạc Đông Dƣơng đƣợc 

lệnh chuyển thành những trái cau bằng vàng, 

không làm ông hạnh phúc, sƣớng mê mà ngƣợc 

lại trở thành nỗi ám ảnh, nơm nớp run sợ, thoi 

thóp sống trong cảnh luôn có ngƣời thấu suốt 

mọi hành tung của ông! 

Cuối cùng thì số vàng kia cũng phải nộp 

cho kháng chiến: “Cái lệnh đem tất cả những 

trái cau bằng vàng và hàng lô hàng lốc những 

cong những kiềng quyên góp đƣợc trong tuần lễ 

vàng nộp cho Trung ƣơng đã khiến ông thẫn 

thờ uất ức nhƣ bị một thằng đĩ đực nào đó cƣớp 

mất vợ. Hóa ra cách mạng là nhƣ thế, cộng sản 

là nhƣ thế, thảo nào lão phó Ba bảo cộng sản 

là cộng các bà vợ lại. Ông chánh bỏ ăn bỏ ngủ 

đến cả tuần, khóc trộm trong đêm đến nỗi sáng 
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ra cái gối ƣớt đầm nhƣ đƣợc vớt từ dƣới ao 

lên”.  

Uất ức mấy, hờn giận mấy, Chánh nhạc 

rồi cũng phải lên tàu tập kết ra Bắc, và đã đƣợc 

cách mạng đền đáp bằng cách đƣa ông lên Điện 

Biên để xây dựng lại nơi, đã chiến thắng kẻ thù, 

bị chiến tranh tàn phá. Chạm mặt với vùng đất 

mới, chỉ vừa chạm chân lên thôi, ông đã hoảng 

hốt và tự nghĩ: “Thôi rồi, mình bị đày lên đây, 

chứ một lão già nhƣ mình thì xây dựng cái nỗi 

gì. Giống nhƣ 500 năm trƣớc ông cha mình đã 

bị đày vào đất Đồ Bàn”. 

Ông cam chịu với số phận hẩm hiu: hết 

chôn lấp những xác chết sình thối, lại đi hốt 

phân bò, sống thui thủi trên chiếc sạp tre, cam 

chịu giá rét, bệnh tật, đói khát… Hình hài của 

cụ Chánh nhạc ngày nào, giờ nhƣ “một lão ăn 

mày”: “Không ai có thể tin đƣợc ông Chánh 

nhạc ở làng An Định tƣơi tắn phƣơng phi ngày 

nào giờ thảm hại nhƣ một lão ăn mày. Cách 

mạng để đổi đời, đổi nhƣ lộn mề gà thật là 

xót!”. 

Cái hình hài kia còn đƣợc nhà văn đẩy 

lên cao hơn chút nữa: “Lại còn bị nghi ngờ là 

CIA của Mỹ, lại bị canh chừng chống đảng, 

ngƣời nọ rình rập ngƣời kia. Đi hốt phân bò mà 

cũng bị hỏi tới hỏi lui. Những đêm dài ở đất 

Bắc, có khóc cũng chỉ dám khóc thầm”. 

Nhƣng đây cũng chỉ mới là khởi đầu cho 

màn 3, tức tấn tuồng đời của ông già cố nông 
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tham gia cách mạng từ những ngày đầu cho đến 

khi thống nhất! Vì cũng nhƣ bao nhiêu kẻ chiến 

thắng khác, cụ Chánh cũng trở về quê cũ với 

chiếc ba-lô con cóc trong đó duy nhất là bộ hài 

cốt của vợ, với một tâm trạng náo nức, khát 

khao đƣợc quay về nơi chôn nhau cắt rún, đƣợc 

hít thở không khí quê nhà. Nhƣng cái làng An 

Định của cụ trƣớc đây không còn là An Định 

trong mắt cụ. Tất cả đều tan hoang, xơ xác từ 

cảnh vật đến con ngƣời. Và cụ cũng vậy: 

“Những nền nhà cỏ mọc đầy, những bức vách 

trơ trọi lạnh lẽo và những con ngƣời mới hồi cƣ 

ngơ ngác tụm năm tụm ba ở miễu thƣợng. 

Chẳng ai nhìn ra cụ và cụ cũng chẳng nhìn ra 

ai”. 

Cụ Chánh đã run rẩy ra đi (bởi ánh mắt 

theo dõi từ phía sau) và trở về cũng lặng lẽ, 

lạnh ngắt nhƣ bóng ma. Công trạng cụ đƣợc 

con gái là cô Thảnh chủ tịch quân quản  và anh 

chàng bí thƣ địa phƣơng cho sửa sang lại (theo 

lệnh trên) ngôi miễu đổ nát làm chỗ trú ngụ cho 

cụ lão tiền bối cách mạng. Dẫu sao ông cũng 

vui. Vui vì thở đƣợc khí trời, nhìn thấy mọi 

quang cảnh cũ mới, nơi mình sinh ra và lớn lên, 

nhìn thấy con sông, làng mạc, đồng ruộng của 

An Định tƣởng nhƣ không bao giờ rờ chạm 

đƣợc nữa. Bao nhiêu bôn ba, trôi nổi, cuối đời, 

đƣợc sống nhƣ vậy kể cũng ấm lòng. 

Nhƣng mối tƣơng quan giữa con ngƣời, 

xã hội (cụ thể là cuộc cách mạng dối trá), giữa 
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hành động và tƣ tƣởng luôn là mối tƣơng quan 

biện chứng, để phủ triệt nhau, từ mớ lý thuyết 

hổ lốn đang trên đà thắng thế. Cái “xoáy trôn 

ốc” khốn nạn kia không chỉ “xoáy” có mình 

ông, mà còn “xoáy” cho cả đứa con gái ông, cô 

Thảnh”, một đời luôn gầm nghiến vì sự nghiệp 

cách mạng, đến nỗi cô quên cả bản thân: “Bất 

giác cô đƣa tay sờ lên ngực mình. Nó nhƣ một 

miếng da thừa càng làm cho cô thêm cay đắng, 

nhất là với một ngƣời đã gần 70 mà vẫn chƣa 

biết đến một ngƣời đàn ông nào trong đời. 

Không hiểu sao hồi đó cô cay nghiệt đến nhƣ 

vậy. Chẳng những với mọi ngƣời mà còn với 

chính mình. Cô đã quên tất cả, chỉ biết hăng 

say theo đảng một cách ngu ngốc. Cô coi nhiệm 

vụ là trên hết, yêu đƣơng là phản cách mạng”. 

Vậy, nhƣng giờ đây, cô lại gào lên: “… tao mà 

phản đảng à? Tao mà phản đảng thì thằng chó 

nào trung thành? Rồi cô ngồi bật dậy, quay mặt 

nhìn cha, lại gào lên, tụi nó bảo con phản đảng, 

con bị đánh tơi tả nhƣng có khai gì đâu mà nó 

vu oan nhƣ thế. Con mà phản thì cả tỉnh ủy, 

huyện ủy bị bắt và giết hết rồi, có đâu nghênh 

ngang lên mặt kỷ luật đảng để chụp lên đầu con 

cái mũ khốn nạn nhƣ thế”. 

Vị trí của những kẻ trung thành tuyệt đối 

với cách mạng, giờ này là: “Cô bị bố trí công 

tác sinh đẻ có kế hoạch, tức là đi phát bao cao 

su và chỉ cách tròng cái bao lên cái của nợ đó 
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trong khi cô chƣa biết nó nằm xuôi hay nằm 

ngƣợc trong háng. Nhƣ thế có nhục không!”. 

Trong những năm tháng đầu tiên thống 

nhất, xây dựng chính quyền nhân dân, quyền 

lực và thanh trừng nội bộ luôn diễn ra, thực 

chất là tranh giành địa vị, là quyền lợi cá nhân 

đƣợc đặt lên hàng đầu, lên trên sự trong sáng 

của mớ từ ngữ “cách mạng nhân dân” đƣợc rao 

giảng hàng ngày. Lý tƣởng vĩ đại, bỗng chốc bị 

ngƣời anh em đồng chí nắn bóp mỗi khi cờ đến 

tay, và nó trở thành cây gậy, sợi dây giáng 

xuống, trói chặt những ngƣời anh em không có 

“đồng minh” phe nhóm. 

Cụ Chánh thì đã trải nghiệm quá nhiều 

trong cuộc cách mạng này, không phải là niềm 

hân hoan, hạnh phúc mà hơn thế, là những dằn 

vặt, đày đọa, những hắt hủi đến cô đơn cùng 

cực, nên anh cố nông cách mạng Chín Gối cuối 

cùng cũng chỉ rút ra đƣợc bài học cá nhân “còn 

sống là may”, rồi cụ đem bài học kinh nghiệm 

cả đời khuyên con gái: “Thôi im đi, im đi, cụ dỗ 

dành, có gào đến ra máu cũng chẳng ai thèm 

nghe đâu. Con không biết rằng cha cũng đã 

từng bị nghi ngờ là giấu vàng của cách mạng 

sao. Đó là những cái cớ để hất mình đi chỗ 

khác vậy thôi”. 

Cả hai cha con, ngƣời bị xỏ mũi, kẻ thì 

một lòng một dạ, giờ đây sống dựa vào nhau, 

sống “chập chờn với hình bóng cũ”. Nay, cụ 

Chánh không còn là anh Chín Gối, không là kẻ 
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ngồi vểnh râu bên bàn rƣợu mơ tƣởng sự giàu 

sang hay anh công nhân đi hốt phân bò trên 

rừng Tây Bắc nữa. Cụ đã già, già lắm rồi. Cô 

Thảnh cũng già, không còn ai nhớ đến hai 

ngƣời, vì thời gian thì không trở lại để mừng, 

để uất, để gầm nghiến… Nhƣng cuối đời, cụ 

còn có cái may mắn đƣợc thằng cháu đích tôn, 

nay là Bộ trƣởng còn nhớ đến cụ, về làng thăm 

cụ. Ông Bộ trƣởng về làng, kéo theo cả tỉnh cả 

huyện chợt nhớ đến cụ, rồi xum xoe, rồng rắn 

theo chân về làng thăm cụ lão tiền bối. Không 

khí bỗng sôi lên nhƣ những ngày đầu khởi 

nghĩa. Cụ cảm động thực sự với đứa cháu, giọt 

máu cuối cùng của gia đình, khiến cho “một 

giọt nƣớc mắt đục nhƣ nƣớc vo gạo bất ngờ 

nhỏ xuống”. 

Giọt nƣớc mắt này, có thể xem là chuyển 

cảnh cho màn cuối cùng trong vở kịch đƣợc 

(lịch sử) dày công dàn dựng từ năm 1945 đến 

đầu những năm 2000… Một ông già bị cố tình 

bỏ quên, nay bỗng sáng choang nhƣ chiếc lƣ 

đồng đƣợc phủi bụi, đánh bóng lại. Cụ sáng 

chói và rực rỡ, đƣợc các cấp nhớ đến nhƣ một 

ngƣời cách mạng tiên phong, làm vinh dự cho 

cả làng, xã, cả huyện, tỉnh, mà không chừng 

cho cả đất nƣớc này nữa? Cái bóng của ông 

cháu Bộ trƣởng nhƣ có phép màu thò tay vực 

cụ lên. Không còn ai dám nghĩ đến anh Chín 

Gối, lão Chánh nhạc co ro trên núi rừng Tây 

Bắc chôn xác chết, hốt phân bò, hay một ông 
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già co ro trong ngôi miếu cũ giữa mùa gió bấc 

cắt da. Cụ đang lột xác thành cụ lão tiền bối, cụ 

lão thành cách mạng, là niềm vinh hạnh, tự hào 

cho cả làng cả tỉnh. 

Một ông già gần đất xa trời đƣợc dựng 

dậy để báo công, tuyên dƣơng, mừng thọ. Qua 

ông lão ham mê đờn cò, đánh bài chòi này, hẳn 

tỉnh sở tại sẽ đƣợc cấp trên chiếu cố. Và, muốn 

đƣợc thế trƣớc hết con cháu cách mạng lớp sau 

phải hết lòng chăm sóc đến sức khỏe cụ, vì cụ 

chỉ còn thoi thóp. Họ nháo nhào bàn bạc kế 

sách trì kéo sự sống của anh Chín Gối thời xuân 

xanh nay chỉ còn cách ba thƣớc đất có một 

gang tay.  

Khốn nạn cho sự quan tâm, lo lắng này, 

không hơn kém một cuộc đổi chác mua bán một 

cách ồn ào. Và cụ trở thành món đồ vật rất hời 

cho địa phƣơng: “Tỉnh ủy đã ra nghị quyết là 

với bất cứ giá nào cũng phải giữ cho đƣợc cái 

mạng sống của cụ cho đến cái ngày trọng đại 

đó. Đây không chỉ là ngày báo hiếu vẻ vang 

của gia đình ngài bộ trƣởng mà còn là ngày 

làm sống lại cuộc cách mạng của cả tỉnh”. 

Các cán bộ làm y học Đông Tây đƣợc 

điệu tới. Họ “hội chẩn” nhƣng không kê đƣợc 

toa. Cuối cùng chỉ có lão phù thủy phó Ba, bạn 

Chánh nhạc thuở cởi truồng, thuở còn chõ mồm 

hô lồn lồn, cặc cặc với những con bài Bạch 

Huê, Ngọc Đƣợng trong hội đánh bài chòi, mới 

sáng trí bày cho phƣơng thuốc dân gian để cứu 
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bạn, cứu ngƣời có công cách mạng: “Lão gắt: 

là bú chớ sao, chỉ có mỗi một việc bú mà cũng 

không biết, vậy mà đòi làm cách mạng. Nhƣng 

bú gì nào? Thì bú vú chứ chẳng lẽ bú c…!”.  

Kể ra, cái mà cách mạng đang chống 

đang phá, tức triệt tận gốc rễ đền chùa miếu 

mạo, thói mê tín dị đoan giờ đây lại tỏ ra rất 

hiệu nghiệm khi tất cả đành nghe theo “phƣơng 

thuốc” của phó Ba. Ngƣời hồi sinh cho cụ 

Chánh, không phải nền y học tiên tiến cách 

mạng mà từ bầu vú của con bé (không chồng, 

có con), con ông bí thƣ xã Khấu Thẹo (nay bị 

hất cẳng về chăn vịt). Nó chịu làm cái việc 

“khó coi” đó vì sẽ đƣợc sở hữu chiếc xe Honda 

mà nó hằng mơ ƣớc, đƣợc trao đổi từ phía 

chính quyền: “Chị kê thêm gối nâng đầu cụ lên. 

Con nhỏ sẽ đứng dạng chân phía trên đầu cụ, 

thòng ngực xuống, thế là có thể cho cụ “ăn”… 

Và, nó đành làm cái việc lạ lùng khó coi đó, 

trong khi sữa chảy vào miệng cụ thì nƣớc mắt 

cũng nhỏ xuống tong tong. Nó là đứa chƣa biết 

nghĩ ngợi xa xôi, nhƣng cũng cảm thấy xấu hổ 

cực nhục”. 

Dòng sữa con Khấu Thẹo giúp cụ hồi 

sinh và bỗng dƣng bản năng gốc trong cụ nổi 

dậy mạnh mẽ. Nó trỗi lên nhƣ mầm cây bị kẹp 

quá lâu ngày dƣới mặt đất khô nứt nay gặp cơn 

mƣa rào. Nó trỗi dậy từ bản năng giống đực, 

phừng phừng nhƣ ngọn lửa cháy ngùn ngụt. 
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Ban đầu chỉ là cái mầm nhỏ mới nhú, với bà 

tiến sĩ Đông y:  

“Vì ta chán hai tiếng đồng chí lắm rồi. 

Lúc nào cũng đồng chí, đồng chí! 

-Làm cách mạng mà. 

-Ta cũng chán cách mạng! 

-Đồng chí…à anh thích gì nữa? 

-Thích hun! 

Nữ tiến sĩ bực bội đứng dậy. Theo cô thì 

lão già này sắp điên, nếu không thì cũng mắc 

chứng cuồng dâm trong tƣ tƣởng. Nhƣng chợt 

nhớ ra đây là cụ nội của ngài bộ trƣởng, nên cô 

vội vàng cúi xuống hôn phớt lên trán cụ, thỏ thẻ 

một cách nũng nịu: Chào anh, em về!”.  

Và sau đó là với con Khấu Thẹo:  

“Nó chƣa hiểu mừng tuổi là thế nào, thì 

cụ đã gác một chân qua mình nó. 

Rồi cụ cố sức chồm lên. 

Hơi thở cụ phều phào. 

Nhƣng nhƣ một trái cây chín rục, cụ 

bỗng rơi  xuống. 

Một nửa trên ngƣời nó. Một nửa trên 

giƣờng. 

Nó nghe cụ thở hắt ra. Một bàn chân 

rung rung rồi lặng im. 

Nó lật ngửa cụ. Mắt cụ mở nhƣng tròng 

mắt không động đậy.  

Nếu nhƣ hành vi bày tỏ với bà tiến sĩ là 

khởi đầu của sự phản kháng có ý thức để bảo vệ 

cái gốc của bản thân có chút cƣời cợt, chế giễu 
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về nhân thân đƣợc kẻ khác gắn vào, thì, với con 

Khấu Thẹo lại là sự kích thích từ bầu vú và 

dòng sữa làm sống lại chức năng giống đực bị 

vùi sâu kể từ khi cụ bị “đày” lên Tây Bắc! Đó 

cũng là khả năng bất biến của loài động vật cấp 

cao? Chỉ tội nghiệp cho cô Thảnh, đến tuổi 70, 

cô vẫn không có khả năng nhận biết, chỉ vì 

“cách mạng” đã choán hết cả cuộc đời cô: “Khi 

đem áo quần đi đốt, dƣới ánh lửa cô thấy ở đáy 

quần của cụ có một vết nhầy nhầy. Cô chẳng 

hiểu là nƣớc gì, không phải trà, cũng không 

phải sữa”. 

Chính cái “vết nhầy nhầy” mới thực sự 

khép lại cuộc đời đầy những biến cố xô đẩy cụ 

Chánh đi từ những cực đoan này đến cực đoan 

khác một cách riết róng. Với cụ, những giây 

phút cuối cùng này là một kết thúc đẹp cho cụ, 

khi đã bỏ lại phía sau tất cả những nhục nhằn 

trói buộc, những đau đớn ê chề. Nhƣng cách 

mạng không muốn vậy, con cái ông không 

muốn vậy. Cụ phải đƣợc kết thúc đúng theo 

kịch bản đã dựng trƣớc, từ mớ lý thuyết hổ lốn, 

hoang tƣởng của bầy-ngƣời-không-ngƣời: “Cụ 

lại đƣợc mang tất, đi giày, đeo găng tay trắng. 

Và để che đôi mắt đã khép lại vĩnh viễn, cụ 

đƣợc gắn thêm một chiếc kính đen. Nếu không 

sợ bị chê là bất kính, có thể nói trông cụ giống 

nhƣ một ông thầy bói. 

Cụ đƣợc đặt trên xe lăn. Để khỏi ngã, cô 

đã kín đáo luồn dây cột cụ vào xe”. 
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Cái xác bất động của cụ Chánh đƣợc đẩy 

ra hội trƣờng để mọi ngƣời chúc tụng, tung hê 

bằng những từ ngữ hoa mỹ nhất, những phong 

bao dày cộp. Nhƣng cụ nào có nghe có thấy. 

Ngƣời nghe thấy là cô Thảnh và bà dâu mẹ ông 

Bộ trƣởng. Họ dằn vọc cụ đến tận cùng của sự 

dã man, mất cả tính ngƣời. Cả bầy sói đói lâu 

năm đã bâu vào cấu xé xác chết khô đét để thỏa 

mãn bộ óc và bao tử đầy thú tính: “Thôi đƣợc, 

ngu thì ráng chịu. Bà ngúng nguẩy bƣớc tới 

thùng đựng tiền. Cứ coi nhƣ cái xác đó là phần 

của cô. Cái này là phần tôi. Bà vừa nói vừa 

chồm tới ôm, đi ra xe nhƣ chạy”. 

Duy nhất chỉ có con nhỏ con Khấu Thẹo, 

kẻ bị gạt tình, một đứa con gái ngây thơ, chơn 

chất là còn giữ trong ngƣời trái tim nhân hậu, 

chứa chan tình đồng loại: “Con nhỏ con Khấu 

Thẹo vừa đi vừa khóc sụt sịt. Dẫu sao nó cũng 

đã áp đầu cụ vào ngực mình để cho cụ “ăn” và 

nhờ giòng sữa tinh khiết không tội lỗi của nó, 

cụ đã sống tỉnh táo đến cái phút giờ bỗng dƣng 

mê muội một cách kỳ lạ đó”. 

Truyện khép lại ở những đoạn cuối cùng 

đầy tính nhân văn, khiến ngƣời đọc khi đọc 

xong, có cảm giác nhƣ đƣợc chiếu dọi lại ba 

nhân vật đặc biệt, tiêu biểu cho thời kỳ “xấc 

xƣợc” nhất: Với nhân vật Chánh nhạc, lão tiền 

bối, dƣới ngòi bút Khuất Đẩu, nó vừa mỉa mai 

vừa bóc trần cái cốt cách “cách mạng” không 

chỉ có mình cụ mà còn là hình tƣợng khờ khạo 
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của các nhà cách mạng VN. Với bà con dâu, 

qua những hành vi và ngôn ngữ lại là sự gút 

thắt của đám ngƣời (cả con cháu) bạc ác và 

trâng tráo của những kẻ coi trọng tiền của, tiêu 

biểu cho bản chất của đám tƣ bản đỏ hiện nay. 

Riêng con bé con Khấu Thẹo, đứa đã cho ông 

lão tiền bối “ăn”, là hình ảnh trong sáng và tội 

nghiệp nhất, đáng thƣơng nhất. Đó cũng là hình 

ảnh của ngƣời dân quê VN vẫn đang bị bọn 

cầm quyền cấu kết với tƣ bản bóp nặn đến tận 

giọt sữa cuối cùng. 

Có thể nói Lão Tiền Bối là một khu rừng 

hoang đang ngủ yên. Nay Khuất Đẩu xới tung 

lên, lật từng tảng đá, từng gốc cây mục ruỗng 

để ngƣời đọc kịp nhìn lại sự thật hiển nhiên, 

nhớp nhếch trái nghịch với mớ từ ngữ liên tục 

phun phèo phèo những cánh hoa tàn úa đầy rẫy 

ký sinh trùng. 

 

(tháng 8.2011) 

 

__________ 
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BÙI ĐĂNG 

NGƢỜI TÙ CHẾT KHÔNG 

NHĂM MẮT 
 

 
 

 

 

“…bọn ngƣời nghèo đói, lam lũ 

và độc ác lén lút mang chiến tranh về làng” 

(Bùi Đăng)  
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Cúi Mặt là truyện dài đầu tay và duy 

nhất của Bùi Đăng, đƣợc tạp chí Bách Khoa 

đăng liên tục trên 9 số báo, từ số 274 đến số 

282. 

Ngay sau khi đăng hết chƣơng I, độc giả 

đã tự hỏi: Bùi Đăng là ai? Ông là một cán binh 

hồi chánh nhƣ Xuân Vũ? Sĩ quan Tổng cục 

Chiến tranh Chính trị, hay là ngƣời trong cuộc? 

Bởi từ trƣớc đến nay, bút danh này chƣa hề 

xuất hiện trên các trang báo văn học Sài Gòn.  

Nhƣng, những dòng chữ cuối cùng của 

Cúi Mặt vừa khép lại trên Bách Khoa, thì ngay 

sau đó, nhà xuất bản Thái Phƣơng đã nhanh tay 

giành quyền ấn hành vào đầu năm 1969, và 

tháng 8 cùng năm, đạo diễn Thân Trọng Kỳ cho 

quay những cảnh đầu tiên trong Cúi Mặt tại 

Vũng Tàu, và công chiếu rộng rãi trên cả nƣớc 

vào đầu năm sau. 
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Những sự kiện “văn học” dồn dập xoay 

quanh tác phẩm này, khiến độc giả nghĩ ngay 

rằng Cúi Mặt là một best seller vào cuối thập 

niên 60? Thật ra thì số ấn bản không lớn, chỉ 

khoảng 2.000 bản. Nhƣng bởi trƣớc đó, độc giả 

chỉ đƣợc đọc những tác phẩm viết về phận 

ngƣời trong thời chiến, về xã hội của một phần 

đất nƣớc, chƣa có nhà văn nào xới tung lên bộ 

mặt thật đằng sau cuộc chiến, từ những trại tù 

binh ở phía bên kia. Ngƣời ta tìm đọc để muốn 

biết xem bản chất của những trại cải tạo nằm 

sâu trong núi rừng, cùng thân phận những 

ngƣời tù bị giam giữ đƣợc đối xử ra sao, có 

đúng nhƣ những lời tuyên truyền của họ không!  

Cúi Mặt, khi chuyển thể qua phim, nhà 

đạo diễn đã lồng vào những chi tiết hơi quá 

mức so với truyện, nhƣng không hề thay đổi nội 

dung hay đánh tráo, thổi phồng. Điều khác biệt 

duy nhất là, giữa Cúi Mặt của phim và Cúi Mặt 

của tiểu thuyết, công chúng yêu nghệ thuật vẫn 

chọn lựa tập truyện dài chỉ vỏn vẹn gần 200 

trang với những tâm trạng âu lo, khắc khoải, 

những bồn chồn chờ đợi cùng những bệnh tật, 

cái chết và đói khát thƣờng xuyên diễn ra, mà 

các diễn viên điện ảnh không thể lột tả hết 

đƣợc. Nói khác là họ chƣa nhập vai, chƣa đƣợc 

“sống thật” trong cảnh giam cầm của “cách 

mạng”. 

Truyện không có nhân vật trung tâm 

(Quang chỉ nhƣ một ngƣời có nhiệm vụ dẫn dắt 
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câu chuyện). Nó là sự xâu chuỗi một tuyến dài 

các nhân vật của bên này và bên kia, kết cấu 

theo bản chất truyện kể trong tiểu thuyết. Ở đó, 

nhà văn miêu tả một cách chân thực và khách 

quan những gì xảy ra quanh họ: Phía bên này 

là, những ông Sáu Côn, ông Bốn Trƣởng đoàn, 

ông Tám Lâu, những ngƣời cảnh vệ… và bên 

kia là những Quang, ông Xu, ông Tộ, Hăng, 

An, Thảo… Tất cả đều bị vây quanh bởi núi 

rừng ngút ngàn, bởi mƣa rừng lạnh ngắt, những 

cơn đói hành hạ, sự canh giữ, trốn thoát, kỷ luật 

cùng những cái chết rơi rớt từ từ trƣớc mắt. Họ 

sống vật vờ trong nỗi thèm khát, cả miếng ăn và 

sự tự do bình thƣờng của những con ngƣời bình 

thƣờng nhất trong giai đoạn bi thảm cùng cực 

của dân tộc. 

Tất cả bọn họ là những đồng bào ruột 

thịt của nhau, có khi là đồng hƣơng, có những 

thói quen, những sinh hoạt đời thƣờng nhƣ 

nhau; chỉ khác nhau ở cái mác cách mạng và 

phản cách mạng! 

Trong truyện, nhà văn cũng không hề đá 

động đến ý thức chính trị, tức xây dựng những 

hình mẫu về ý thức hệ (nhƣ trong Quần đảo 

Gulag hay Tầng đầu địa ngục của A. 

Solzhenitsyn) mà chỉ đƣa ra những con ngƣời 

rất bình thƣờng, đang phải chịu án và những 

ngƣời có nhiệm vụ giám sát thi hành án. Các 

nhân vật bị coi “có tội với nhân dân” đều là 

những ngƣời nông dân trong một ngôi làng, 
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một xã nào đó ở một vùng quê tranh tối tranh 

sáng. Họ bị bắt khi đêm về nhà ngủ với vợ, bị 

bắt giữa đêm khuya khoắt do bị tình nghi có 

liên hệ với “địch”… Những điều dễ dàng nhận 

ra nơi họ, vẫn là sự thật thà, chất phác đúng với 

bản chất của ngƣời nông dân, chỉ biết đến cây 

cày, con bò, trái cà, dây mƣớp… Khốn thay, do 

hoàn cảnh xã hội đƣa đẩy nên họ phải vào dân 

vệ, làm ấp trƣởng, nghĩa quân… cốt đƣợc gần 

vợ con, gần mảnh vƣờn, mồ mả ông bà... Ý 

thức chính trị không hề lộ ra trong tâm trí họ. 

Họ bị một thế lực nhƣ những bóng ma xô đẩy, 

buộc phải bƣớc tới, phải cầm súng cho, hoặc 

bên này hoặc bên kia. 

Mở đầu câu truyện là hình ảnh của trại 

cải tạo, không có địa danh, nơi núi rừng heo hút 

nào đó mà những ngƣời tù không thể nhận biết: 

“Trại đƣợc dựng trên một địa thế hiểm trở lƣng 

chừng một ngọn núi đá lởm chởm, gồm tất cả 

sáu căn nhà sàn cất tạm bợ, nằm rải rác theo 

sƣờn núi thoai thoải” (trg 9). 

Mặc dầu “trại” đƣợc di chuyển nhiều 

lần, nhƣng cái tên gọi vẫn là trung tâm để 

những ngƣời “có tội với nhân dân” luôn phải 

đối mặt với bao nỗi sợ hãi và những thấp thỏm 

hy vọng, toan tính… Những ngày tháng của họ 

là những đói khát và bệnh tật, là núi rừng trùng 

điệp vây quanh, là những ngƣời cảnh vệ tạo 

một vành đai an ninh từ xa và những khuôn mặt 

dữ dằn, hằn học của Tám Lâu, Sáu Côn… 



143 | N g u y ễ n  L ệ  U y ê n  

 

Với những ngƣời tù, đời sống vật chất 

tối thiểu bên ngoài đối với họ đã thật sự chấm 

dứt. Họ thèm thuồng những điều nhỏ nhặt nhất, 

mà nếu bình thƣờng, không phải trong trại 

giam, thì vấn đề nhân cách sẽ buộc phải đặt ra. 

Nhƣng trong hoàn cảnh này, “sự đói” phải 

chạm mặt hàng ngày, dƣờng nhƣ không còn xa 

lạ với họ, càng không hề là mặc cảm để phải 

xấu hổ; cũng không phải ham muốn thú tính, 

mà hơn hết là bản năng sinh tồn, là sự sống. Đó 

là lúc ngƣời tù mới có tên Thảo, là dân vệ bị bắt 

và đƣa vào trại. Những ngƣời đồng cảnh không 

hề xin anh ta đƣờng, sữa hay một loại lƣơng 

thực, thực phẩm nào đó để xoa dịu cái đói mà 

chỉ hỏi xin thuốc lá! Những ngụm khói tan chảy 

vào hai buồng phổi nhƣ một liều thuốc an thần 

quí giá, có khả năng xoa dịu thần kinh đang 

căng thẳng trong cơ thể họ: “Nó quỳ trên hai 

gối giơ cả hai tay ra trƣớc mặt, miệng lắp bắp: 

Anh Hai! Tôi điếu anh Hai. Hắn liếc mắt xé vội 

một miếng giấy. Một vài ngƣời khác bu lại, 

những bàn tay gầy gò xoè ra nhƣ áp vào mặt 

làm hắn phải dƣớn ngƣời về phía sau. Cả một 

gian phòng lao xao tiếng xin thuốc…” (trg 18). 

Những u ám vì bị giam cùm, vì miếng 

ăn, vì khao khát tự do… trong khung cảnh mù 

mờ nơi rừng núi thâm u, có vẻ nhƣ là một địa 

ngục có thật trƣớc mắt Quang, Thảo, An, Tộ…: 

“Ngày nhƣ ngắn đi vì những cơn mƣa nhỏ về 

chiều ở miền núi. Qua lỗ hổng của vòm lá, 
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ngƣời ta thấy những vầng mây đen mỏng nhƣ 

làn khói bếp đã di chuyển thật nhanh trên một 

cái nền xám mù mù” (trg 19). 

Những ngƣời tù “có tội với nhân dân” 

luôn phải chịu đựng thiếu thốn và khốn khổ. 

Bữa ăn của họ chỉ là “những thùng bắp vàng ối 

chia thành nhiều phần bằng nhau”, còn cơm 

chỉ lơ thơ vài hạt trắng đến nỗi những ngƣời tù 

luôn phải tự đánh lừa cảm giác đƣợc ăn cơm, 

bằng cách: “…lấy đũa xúc xúc cho những hột 

cơm lộn xuống dƣới, nhƣ vậy lúc ăn gần hết, 

Quang có cái thú đƣợc nhai một miếng cơm lớn 

không lộn bắp” (trg 19).  

Cảnh ăn uống đói khát thƣờng xuyên 

trong trại, khiến ngƣời tù luôn có những liên 

tƣởng và so sánh: “Cơm ở nhà có rau, có mƣớp 

luộc, có cá đồng nấu canh bầu, có tôm rim…” 

(trg 42). Thật ra thì chín phần bắp, một phần 

gạo cũng đã là quý, vì ít ra, nếu không có nhiều 

chất bổ dƣỡng thì cũng làm đầy đƣợc cái cái 

bao tử, hãm bớt sự kêu réo cồn cào. Vì sau đó 

không lâu, có tiếng súng nổ xa xa, đại bác câu 

về và có kẻ trốn trại, thì “trại” đƣợc lệnh di 

chuyển ngay trong mùa mƣa. Đây mới thực sự 

là màn chính của nỗi khổ của sự đói khát. 

Đƣờng dây tiếp tế bị cắt đứt, đồng nghĩa với 

khẩu phần hàng ngày cũng bị cắt theo tạo thành 

hiệu ứng khốn khổ cho những cái bao tử vốn dĩ 

lép kẹp, càng trống lép hơn: Mỗi ngày chỉ còn 

đƣợc chén cháo loãng; củi ƣớt không thể đun 



145 | N g u y ễ n  L ệ  U y ê n  

 

nấu nên cái phần bắp độn cũng không thể nhai 

sống; rồi phần lƣơng thực dự trữ cũng cạn dần, 

thay vì chín phần bắp một phần gạo thì giờ đây 

phải thay thế bằng những cọng mƣơng dóc và 

củ đác!  

Với khẩu phần cháo thì: “Buổi sáng với 

100gr gạo mỗi ngày đƣợc hai lƣng chén; nhƣng 

buổi chiều với 50gr còn lại, ngƣời ta chỉ húp 

một hơi dài là hết cả phần ăn. Ngày đầu tiên 

ngƣời ta thấy đói và tƣởng mỗi ngƣời có thể ăn 

đƣợc đến cả chục phần ăn; ngày thứ hai ngƣời 

ta mới nhận ra cái cảm giác đã có ngày hôm 

qua là điều không thực. Cái đói khác hơn trƣớc 

nhiều, ruột gan cồn cào nhƣ có cả ngàn con 

kiến đang bò, mắt mũi hoa lên, ngƣời váng vất 

trong một thứ cảm giác khó chịu của sự mệt 

mỏi. Sang ngày thứ ba thì cơn đói thực sự trở 

thành kẻ thù ghê gớm. Tay chân nhƣ mất hết 

hơi sức, ngƣời nọ ngồi giƣơng mắt nhìn ngƣời 

kia chẳng ai buồn mó máy gì cả” (trg 57-58). 

Nhƣng khi gạo không còn để nấu cháo thì phải 

chuyển qua cây rừng, cái đói càng tệ hại hơn: 

“Ăn cháo thì bao giờ cũng không vững dạ bằng 

cơm, cái giống mƣơng dóc lại mau tiêu, ăn vô 

đi đái vài lần là hết” (trg 97).  

Cũng có lúc cả trại đƣợc một bữa cải 

thiện, nhƣng rất hiếm hoi, chỉ có trong ngày lễ 

trọng duy nhất: “Buổi chiều, đoàn ngƣời xẻ trâu 

trở về. Lúc bốn cái đùi trâu dựng ở vách bếp 

sừng sững nhƣ những đoạn gỗ đen thì trại ồn 
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gần giống nhƣ cái chợ… Một toán đàn ông 

đƣợc chỉ định làm bếp. Trại vui nhƣ hội. Tiếng 

nồi niêu va nhau. Tiếng dao chặt chí chát vang 

cả một góc trại” (trg 148). Và cái cảnh thiên 

đƣờng của sự ăn uống cũng đến với đám tù đói 

khát kia: “Sau nhiều tháng ăn cháo với muối, 

mọi ngƣời đều không giấu đƣợc vẻ thèm 

thuồng, lúng búng nhai từng miếng thịt không 

buồn nuốt, ngâm nga nhƣ muốn kéo dài hƣơng 

vị béo ngậy của miếng thịt trên lƣỡi” (trg 149). 

Đó là những gì họ đƣợc hƣởng, lần cuối cùng. 

Vì sau đó, mọi sự đều trở lại trật tự cũ của một 

trại giam nơi núi rừng heo hút, xa thăm thẳm!  

Sống trong cảnh cùng tận ấy, ngƣời tù 

chỉ còn có khái niệm duy nhất là cố gắng tự bảo 

vệ lấy bản thân. Nhƣng còn có một loại bảo vệ 

chặt chẽ hơn: Bên ngoài là mìn bẫy giăng giáp 

vòng, xa hơn là vòng đai cảnh vệ và bên trong 

trại là cảnh: “Buổi tối, còng đƣợc khóa kỹ hơn, 

dây cột cũng thu ngắn lại, ngƣời nọ cách ngƣời 

kia một đoạn dây không dài quá một gang tay” 

(trg 20). Vì vậy ý định đào thoát luôn đƣợc 

nhen nhúm và luôn bị dập tắt. Không ít những 

vụ vƣợt ngục đã xảy ra và hậu quả thì vô cùng 

dã man nhƣ cảnh xử tội thời Trung cổ: 

“…thằng Nghĩa bị cột thành từng vòng vào gốc 

cây, quần áo bê bết máu, mặt tím bầm, những 

sợi tóc đọng máu bết vào trán lại lởn vởn hiện 

ra trong trí Quang nhƣ còn ngửi thấy mùi máu 

tanh đến lợm giọng khi những ngƣời cảnh vệ 
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dẫn nó đi từng vòng qua mặt bọn tù nhân. 

Những cánh tay vung lên, những viên đá rơi tới 

tấp trên ngƣời xé toang từng mảnh áo và ở một 

đầu dây kéo, thằng Nghĩa gục xuống, oằn 

ngƣời lên nhƣ một con giun bị xéo dƣới gót 

giày. Cái chết của thằng Nghĩa nhƣ một gáo 

nƣớc lạnh dập tắt những hy vọng tẩu thoát…” 

(trg 27). 

Những cảnh tƣợng hãi hùng nhƣ vậy, 

“trại” buộc mọi ngƣời phải chứng kiến, phải lên 

tiếng đả đảo những tên phản động. Và mặc dù 

đƣợc cảnh báo rằng: “…có những tên vẫn còn 

nuôi những âm mƣu tẩu thoát nhƣng chƣa có 

cơ hội. Tôi nói thiệt, đứa nào có gan cứ chạy. 

Miền Nam còn có cả 14 triệu dân chống Mỹ. 

Chết đi một vài chục thằng bán nƣớc đâu có 

nghĩa lý gì” (trg 63). “14 triệu dân chống Mỹ” 

chƣa biết thật giả thế nào, nhƣng chuyện đào 

thoát thì vẫn cứ tiếp diễn dẫu biết rằng cơ hội 

đƣợc tự do chỉ là phần rất nhỏ của thần may 

mắn. Bị bắt, bị gông cùm, bị hành khổ, thậm 

chí là cái chết, họ đều rõ hơn ai hết, nhƣng hễ 

có cơ hội là họ lại tìm cách trốn. Đó là sự phản 

kháng cuối cùng trong sức mòn lực kiệt của họ. 

Sau cái chết của Nghĩa (vƣợt ngục không 

thành) lại đến lƣợt Chỉnh. Và số phận cũng 

không hơn gì Nghĩa: “Đả đảo tên Đặng Chỉnh 

phản động. Đả đảo!  

Tiếng gào thét nhƣ vọng đến tận những 

cánh rừng chung quanh. Thằng Ngƣơn cầm 
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một cục đá lớn ném vào giữa mặt xác chết. Ông 

Sáu lùi ra chỗ khác tránh những hòn đá tới tấp 

bay đến. Xác thằng Chỉnh xoay trên đầu dây. 

Mái tóc ƣớt bết vào da đầu, bên mang tai một 

lỗ thủng lớn sâu hút vào” (trg 63). 

Nếu có thể gọi những cái chết nhƣ của 

Nghĩa, Chỉnh là tích cực trong nỗ lực vùng vẫy 

cuối cùng của thân phận ngƣời tù cải tạo, thì 

cũng có những cái chết âm thầm hơn nhƣng 

không kém phần thê thảm. Những cái chết này, 

chính là sức lực bị gặm mòn, sơn lam chƣớng 

khí tấn công, dồn thành bệnh tật. Cái chết của 

họ không ồn ào để trút bỏ ngay tức khắc mọi 

khổ ải, mà ngƣợc lại cái âm thầm kia mới chính 

là sự đau đớn kéo dài, hành hạ trên tấm thân chỉ 

còn da bọc xƣơng của họ: “Hai ngƣời đàn ông 

khiêng cái võng cụ Chắc bắt đầu bọc hai đầu 

đòn lên vai. Quang nhìn hai cái bàn chân 

xƣơng xẩu của cụ ló ra ngoài, tự hỏi không 

hiểu cách mạng bắt một cụ già lụ khụ nhƣ vậy 

để làm gì… Ngƣời cụ gầy đét nằm lọt thỏm 

trong chiếc võng bố trông nhƣ một khúc cây 

khẳng khiu” (trg 39-40). 

Sau cái chết của cụ Chắc lại đến cái chết 

của ông Xu: “Ông Xu lặp đi lặp lại một câu chỉ 

có nửa chừng. Tiếng nói thoát ra thành những 

âm thanh chối tai, ngọng nghịu: 

“đừ…ừng…bán… con… bò… nhớ”. Đột nhiên 

ông nhăn mặt, câu nói ngừng lại ở chữ “nhớ” 

và ông la lên: “Ớ… ớ… ớ…”. Tiếng la lớn 
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tƣởng nhƣ vọng tới tận nhà cơ quan, mỗi lúc 

một thảm thiết nhƣ tiếng một con heo bị chọc 

tiết… Ngƣời ông Xu cứng đơ nhƣ một khúc gỗ, 

những ngón tay cong quắp lại, khô đen nhƣ 

vuốt nhọn một loài chim. Quang giơ tay vuốt 

nhẹ trên mi mắt ngƣời chết” (trg 106-107).    

    

Trong trại cải tạo, những ngƣời “có tội 

với nhân dân” không chỉ phải chống chọi với 

đói khát, bệnh tật, cái chết… suy nghĩ về miếng 

ăn, cách nào để mau trở về với vợ con, sum họp 

cùng gia đình, mà họ còn phải nghe nhiều lần 

những lời giáo huấn mẫu mực sắp đặt sẵn trong 

đầu cán bộ cải huấn nhƣ một bài học thuộc 

lòng: “Bà con đây ít nhiều đều là những ngƣời 

có tội với nhân dân, đƣợc nhân dân đƣa đi cải 

tạo để rửa sạch những lỗi lầm đó. Bà con đừng 

thấy những khó khăn của cách mạng gặp phải 

ngày hôm nay mà đã vội dao động tƣ tƣởng để 

nghĩ rằng cách mạng đã thua. Bà con lầm… tụi 

Mỹ nó đã kéo mấy trăm ngàn quân để uy hiếp 

quân dân ta. Tạm thời trƣớc cái đông đảo của 

nó ta phải tạm lùi… Cách mạng lùi một bƣớc 

để tiến tới hai bƣớc… Dãy Trƣờng Sơn còn 

cách mạng còn. Cách mạng còn, đất nƣớc 

không thể nào rơi vào vòng nô lệ đƣợc… Trong 

cái lúc khổ sở, thiếu thốn này bà con cần phải 

khắc phục để thể hiện lòng ăn năn hối cải của 

mình… Nhƣng lỗi đó đâu phải tại cách mạng, 
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lỗi đó do tụi giặc gây ra cho bà con. Bà con 

phải căm hờn tụi Mỹ mới phải ” (trg 36-38). 

Chấm dứt lời giáo huấn là hiệu ứng sắp 

đặt với hàng trăm cánh tay giơ lên, là tiếng gào 

“đả đảo, đả đảo” vang động núi rừng. Những 

cánh tay vung lên và những cái miệng há to ra 

đó, có phải là đã thấm nhuần, dấy lên lòng căm 

hờn thật sự hay chỉ là những phản xạ tự nhiên, 

hình thức phản ứng theo bầy đàn? Và liền theo 

đó, trong tận cùng đáy lòng, ngƣời tù không hề 

tin, không mảy may tin vào lời hô hào của cán 

bộ: “Này, thằng Sáu Côn, tao oán thù cách 

mạng lắm, tao tin là tụi Mỹ nó sẽ bắn tao ở bãi 

rừng nhƣng không đời nào tao tin đƣợc cái 

miệng của mày, mày đã bỏ đói chúng tao” (trg 

38).  

Nhƣng đó cũng chỉ là những suy nghĩ 

trong đầu, một sự phản kháng yếu ớt, tiêu cực 

trong hoàn cảnh không thể làm gì khác hơn. 

Biết là không thể làm gì, nhƣng vẫn phải chịu 

đựng, vẫn phải tiếp tục chứng kiến những cảnh 

đau lòng xảy ra nhƣ cơm bữa, để sau đó, họ tự 

hỏi số phận của mình sẽ ra sao? 

Chƣa biết bao giờ sẽ đến lƣợt những 

ngƣời tù cải tạo khác. Nhƣng những lúc tận mắt 

nhìn và nghe thấy những cảnh tƣợng hãi hùng 

kia, họ luôn tự nhủ phải giữ gìn thân thể để đợi 

ngày về. Họ luôn cảm thấy xót xa khi có sự mất 

mát một chút nhỏ trong cơ thể mình: “Quang 

cúi xuống thấy một đƣờng máu dài chảy xuống 



151 | N g u y ễ n  L ệ  U y ê n  

 

tận mắt cá. Quang tiếc rẻ nghĩ: “Chỗ máu này 

là bao nhiêu chất bổ thật uổng, ta đang cần sức 

để sống đến ngày về” (trg 42). 

Bình thƣờng, một chút máu đó có lẽ 

không thấm tháp gì. Nhƣng trong tình cảnh này 

đúng là quý; vì chỉ một sơ sẩy, chỉ một chút lơ 

đễnh, coi thƣờng thì không biết điều gì sẽ xảy 

ra?  Nó không báo trƣớc cho ai, nhƣng luôn 

treo lơ lửng trƣớc mặt: “Thảo không đáp, cong 

ngƣời gập lại rên ƣ ử nhƣ một con chó con. 

 Đột nhiên Thảo ƣỡn ngƣời la lớn: Anh 

Năm, bứt rồi, tôi bứt rồi! Mùi phân xông lên 

ngột ngạt. Nhiều ngƣời tỉnh dậy chửi thề, nhổ 

nƣớc miếng phì phì xuống sạp… Mùi hôi thối 

xen lẫn vị tanh tƣởi làm Quang buồn nôn. Anh 

Năm Sự lại cởi dây cho Thảo dọn dẹp chỗ nằm. 

Thảo thay quần vò viên vất qua khe sạp… Đột 

nhiên mặt Thảo xịu lại, thở dài: Bây giờ tao 

mệt hết sức. Ớn quá, chắc rồi tao cũng theo ông 

Xu… Ngộ nhỡ tao chết mày kiếm con Tƣ nói 

cho nó biết tao vẫn thƣơng nó. Biểu nó cứ đi 

lấy chồng. Nếu chết vào giờ linh tao sẽ phù hộ 

cho nó và bà già tao… À mà mày nữa chứ, nhớ 

nghe!” (trg 117-118). 

Cái cảnh của Thảo chỉ mới là sự khởi 

đầu, báo hiệu cho những tồi tệ hơn về sức khỏe, 

vì sau đó không lâu, cả trại đều bị chứng kiết 

lỵ: “…bệnh kiết lỵ lan rộng. Suốt ngày tiếng rên 

la vang từ đầu này sang đầu khác. Khoảng đất 

đi cầu bừa bãi phân ngƣời, mặt cỏ vƣơng vãi 
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một thứ phân lỏng lầy nhầy nhƣ mũi có lẫn máu 

đỏ… Tai họa nhƣ một cái nón chụp xuống, 

ngƣời ta chỉ có thể vùng vẫy ở bên trong. Số 

ngƣời chết mỗi ngày một nhiều” (trg 141). 

Và rồi cái anh dân vệ Thảo bị bắt ở đầu 

truyện cũng chịu chung số phận với lão Chắc, 

ông Tám Xu… “Quang ngừng lại khi hơi thở 

muốn tắt và mắt hoa lên. An đỡ lấy cây cuốc, 

Quang ra ngồi cạnh xác Thảo thở hổn hển. 

Quang luồn tay qua khe hở của lớp cây bó, xoa 

xoa trên ngƣời bạn…Thảo ơi! Tao phải đào cho 

mày một cái hố thật sâu, tao phải đào cho mày” 

(trg 143-144). 

Hầu nhƣ ai cũng định vị cho phần số của 

mình trong những giây phút chao lòng. Bởi thất 

vọng rồi hy vọng cứ trộn lẫn, đan xen vào nhau 

giống nhƣ cây đuốc trƣớc ngọn gió, lúc thì 

bùng cháy dữ dội, lúc thì lay lắt nhƣ sắp tắt lụi. 

Sự sống và cái chết, tự do và ngục tù giờ này 

không tự họ quyết định đƣợc, bởi những “tội 

lỗi” họ phải mang lên ngƣời là những vết nhơ 

cần phải đƣợc cách mạng tẩy rửa, giáo dục. 

Trong số những ngƣời “có tội với nhân dân với 

cách mạng”, không chỉ có đám xã ấp, dân vệ 

mà còn có cả những ngƣời phụ nữ nông dân ít 

học, cái đám ngồi lê đôi mách, lẻo mép hay 

ngoan cố không chịu đóng góp củ khoai, trái bí, 

lon gạo đánh Mỹ... Ai cũng tin mình thành 

khẩn, ăn năn, ai cũng nghĩ mình đã giác ngộ… 

nhƣng “Cơ quan” thì không, vì cái đám ngoan 
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cố phản động kia, từ đầu tới chân nhìn chỗ nào 

cũng thấy tội lỗi tày đình. Ngƣời lính dân vệ 

trong guồng máy chiến tranh phải đi hành quân, 

làm theo lệnh của chỉ huy, của xã trƣởng có tội 

đã đành; đến nhƣ hết giờ canh gác đi đánh bài, 

ăn nhậu, nợ vài trứng vịt lộn cũng thành tội thì 

cả thế gian này ai cũng có tội cả. Lại có những 

thứ tội họ không hề gây ra, nhƣng “Cơ quan” 

vẫn bắt phải thú nhận rằng đám dân vệ kia đã 

từng cƣớp của, đốt nhà, hãm hiếp cả phụ nữ, trẻ 

con, đánh đập ngƣời già cả…, đều là tay sai đế 

quốc, chống phá cách mạng, nhân dân! “Đồ bợ 

đít Mỹ! Đồ ác ôn! Chỉ còn một cách là chặt cái 

đầu của mày đi mày mới hết ngoan cố. Tao thề 

là tao sẽ chẳng ân hận một chút nào khi giết 

mày” (trg 123). 

Chết chóc, đói khổ, tra tấn tinh thần… 

lâu dần thành chai lỳ. Những ngƣời sống sót lại 

bắt đầu hy vọng, đƣa ra những dự định mới, 

những mơ ƣớc mù mịt cứ tƣởng nhƣ gần ngay 

trƣớc mặt, có thể sờ nắm đƣợc: “Trại này á, sao 

ông biết đƣợc, tụi tôi định nuôi gà, nuôi heo, 

nuôi chim, nuôi cá, nuôi bò… –  Nuôi ngựa, 

nuôi chó, nuôi mèo – An tiếp… Mình đâu có 

ham chức này chức nọ, mình chỉ thích có ngôi 

nhà, miếng ruộng, nuôi vài con gà phòng khi 

cúng quải. Trong nhà, vợ chồng con cái gần gũi 

nhau là vui rồi…” (trg 151).  

 Những ƣớc mơ nhỏ bé vô cùng này 

xem ra khó lòng thực hiện, bởi những sợi dây 
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trói thắt nút trên tay họ ban ngày và dƣới chân 

ban đêm không đƣợc nới lỏng hay tháo ra. Cả 

hai, mơ ƣớc và gông cùm luôn là nỗi ám ảnh 

không nguôi. Và để xua đi bóng đen bu ám 

trong ngƣời họ, cả bọn lại quay ra tiếp tục bàn 

tán về những dự định cho tƣơng lai: “Anh Hai 

à, mình có thể nuôi cá ở mấy cái mƣơng nƣớc… 

Thoạt đầu mình kiếm một khoảng đất hoang 

dựng nhà trên đó. Mình xây một cái giếng, làm 

một cái vƣờn. Trong vƣờn mình trồng cây ăn 

trái, còn một bên mình nuôi gà khoảng năm sáu 

tháng là gà bắt đầu đẻ, mình cho ấp khoảng hai 

trăm con, trứng còn lại mình vừa ăn vừa bán… 

một năm mình có cỡ hai ngàn con. Mình nuôi 

chim bồ câu cho nó bay khắp nhà. Bồ câu cũng 

mau đẻ… Vƣờn mình trồng cam, mãng cầu, 

bƣởi, mít… Mình cũng để một khoảng đất trống 

trồng rau, trồng hành, trồng…” (trg 176). 

Những Quang, Tân, An… say sƣa bàn tán, đƣa 

ra những kế hoạch một cách vô tâm, tƣởng nhƣ 

họ đang ở chốn quê nhà trong thời yên bình. 

Nhƣng cũng chính ngay lúc đó, một ngƣời 

trong bọn họ đã mang theo những hình ảnh tốt 

đẹp nhất trong trí tƣởng về với thế giới bên kia: 

“Trong lúc An đƣơng nói thì thằng Tân chợt la 

lên: Sao vậy? Lạnh ngắt rồi! Nó vất con châu 

chấu xuống mặt sạp. An xoay ngƣời đặt một tay 

lên ngực Quang, mặt hếch sang một bên, 

nghiêng nghiêng. Một chút sau, An ngồi ngay 
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ngắn vuốt nhẹ lên mặt Quang… An im lặng gật 

đầu, giơ tay kéo cái mền lên tận cổ Quang”. 

 Những ngƣời tù cải tạo nhƣ ông 

Chắc, Xu, Thảo, Quang… cùng một số khác đã 

chết. Và trong cái chết, họ đều mang theo 

những mơ ƣớc sống mãi với họ. Đó là những 

cái chết không nhắm mắt, chết nhƣng vẫn mang 

theo bên mình con bò, đàn gà, cây cà, mít, 

mãng cầu, mƣơng nuôi cá, đàn bồ câu… 

 Trong truyện dài này, Bùi Đăng đã 

nhắc đến hàng chục lần hai chữ “Cúi Mặt”, nhƣ 

một thứ tội nợ của những “kẻ gây chiến tranh” 

bắt họ phải cúi gằm mặt xuống đất, nếu chẳng 

may lọt vào lỗ hổng đen ngòm những ngụy trá, 

gian dối. 

 Ngoài chiến trƣờng có những khốc 

liệt bi tráng riêng, nhƣng trong trại giam chỉ có 

những cảnh xé lòng. Và dẫu cho nhà văn chỉ 

phác họa sơ sài vài nét về cảnh cùng khổ của 

những ngƣời tù cải tạo là những ngƣời nông 

dân thuần phác, ở một bình diện hẹp nhƣng 

cũng đủ để ngƣời đọc nhìn ra thực chất của một 

giai đoạn lịch sử đau thƣơng của dân tộc, lẽ ra 

tất cả mọi ngƣời không phải gánh chịu một 

cách phi lý nhƣ vậy. 

 

 

 

 

__________ 
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Bùi Đăng tên thật là Bùi Đăng Khuê. 

Sinh năm 1943 tại Thái Bình, di cƣ vào Nam 

năm 1954 cùng với gia đình ngƣời bác ruột, 

sau khi cha mẹ bị đấu tố.  

Ông tốt nghiệp trƣờng QGSP Sài Gòn khóa I, 

dạy học tại Tuy Hoà cùng với Y Uyên từ năm 

1964-1967.  

Khoảng giữa đầu năm 1967, từ thị xã đến 

trƣờng ở phía nam sông Đà Rằng, bị VC bắt, 

đƣa lên mật khu giam giữ nhƣ một kẻ chống 

phá cách mạng.  

6 tháng sau, trong một đợt hành quân phối hợp, 

quân đội Đồng Minh đã giải cứu một số tù 

nhân, trong đó có ông.  

Trở về, tiếp tục dạy học sau một thời gian nghỉ 

dƣỡng, rồi bị động viên vào Thủ Đức. Ra chiến 

trƣờng đƣợc vài tháng, đƣợc biệt phái về ngành 

giáo dục. Đến năm 1975, ông bị bắt cải tạo lần 

nữa và hiện đang sống tại VN. 

Cúi Mặt là truyện dài đầu tay và duy nhất của 

ông đƣợc nhà xuất bản Thái Phƣơng, Sài Gòn, 

ấn hành năm 1969, đƣợc đạo diễn Thân Trọng 

Kỳ chuyển thành phim và công chiếu rộng rãi 

đầu năm 1970 tại miền Nam. 

Cúi Mặt cũng đƣợc Thƣ Quán Bản Thảo, HK, 

tái bản năm 2010 trong tủ sách Di Sản Văn 

Chƣơng Miền Nam 
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PHẠM VĂN NHÀN 

NHỮNG HIỂN LỘ TỪ MIỀN KÝ 

ỨC 

 

 
 

 
 

 

 

“Có thể cha con đánh nhau  

trên cùng một mặt trận mà không hay biết.  

Chiến tranh kỳ quặc, rõ ràng nồi da xáo thịt…” 

(Phạm Văn Nhàn) 
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 Phạm Văn Nhàn viết ít. Đến nay ông có 

2 tập truyện là “Vùng Đồi” và “Màu Thời 

Gian”, đều viết khi định cƣ tại Hoa Kỳ và do 

Thƣ Ấn Quán xuất bản. Trƣớc 75 ông cũng có 

một số truyện ngắn đăng rải rác trên các báo 

văn nghệ miền Nam, nhƣng có lẽ do chiến 

tranh, hành quân và huấn luyện nên không giữ 

đƣợc bản thảo và cả những bài lai cảo để có thể 

coi đó là dấu mốc cho sự nghiệp văn chƣơng 

cho cá nhân.  

Có lần ông tâm sự: “Tôi đến với văn 

chƣơng, trƣớc hết là vì bạn bè”. Nhƣ vậy, phải 

chăng niềm đam mê của ông với chữ nghĩa 

đƣợc nhìn thấy từ bóng dáng các bạn văn nghệ 

một thời, nơi những vùng đất đóng quân, kéo 

dài từ Bình Định đến Bình Thuận. Đó là những 

Trần Hoài Thƣ, Lê Văn Trung, Võ Tấn Khanh, 

Nguyên Minh, Nguyễn Bắc Sơn, Tô Đình Sự… 

nhất là với ngƣời anh Từ Thế Mộng. Nói khác, 

ông đã bị cuốn hút vào sinh hoạt văn nghệ từ 

trong nƣớc hay sau này ở nƣớc ngoài, ít nhiều 

đều xuất phát từ những ngƣời bạn. Ở đó, họ 

sống hết mình, làm việc hết mình và đối đãi với 

nhau bằng cả tấm lòng chân thật. 
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Chƣa có thể khẳng định, rằng truyện của 

ông đã thành công hay chƣa thành công trong 

thời kỳ văn học Việt Nam ở hải ngoại đang nở 

rộ muôn màu, muôn sắc và hẳn ông cũng không 

mong muốn mình là nhà văn “đƣợc chú ý”. 

Ông viết chỉ để trải lòng, để giải tỏa những ẩn 

ức, những u uẩn mà chính ông và thế hệ ông đã 

đƣa lƣng ra gánh đỡ một giai đoạn lịch sử quá 

đỗi bi thƣơng, nhục nhằn. Nói theo chữ của 

Albert Camus, thì thế hệ ông “đã bị đẩy lên tàu 

– engagé le bateau”. 

Đọc những truyện của ông, không phải 

để tìm kiếm điều gì mới lạ trong cách viết, nội 

dung hay những tƣ tƣởng cao xa. Đề tài ông 

mang đến cho ngƣời đọc rất bình thƣờng và gần 

gũi, xoay quanh những ngƣời thân yêu, những 

chiến binh một thời cùng ông lặn lộn trên chiến 

trƣờng hay một vùng nông thôn, một thị trấn 

nhỏ và nghèo, ở đâu đó. Bóng dáng các nhân 

vật trong truyện ít nhiều để lại trong ông những 

kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Nó là những khuất 

lấp, nhƣng lại hiển lộ ở một miền ký ức, từ 

những hồi tƣởng. Nói khác, đó là sự chen lẫn 

giữa quá khứ và hiện tại. Nó xoắn tít nhƣ ngƣời 

ta đánh những sợi dây thừng. Các nhân vật ấy, 

từ ông bƣớc ra rồi lại quay trở về với chính ông, 

nhƣ một mất mát đƣợc tìm thấy đầy khó khăn 

và nỗi cô đơn giữa chốn xa cũng khó khăn 

không kém!  
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Với cách kết cấu nhƣ thế, có vẻ nhƣ ông 

dễ dàng để cho cảm xúc tự bay nhảy, chảy tràn 

qua ngòi bút, không cần trau chuốt, không nắn 

nót, gò bó. Ông cứ buông thả cho ngòi bút tự do 

nói lên điều ông muốn nói, nhƣ một lời thì 

thầm, tâm sự mang tính chất độc thoại. Và hơn 

thế, là sự tìm kiếm tuyệt vọng nơi chính ông. 

Đó là những lão, những hắn, trôi lƣớt thƣớt qua 

ký ức mù mờ, chừng nhƣ cũng đã mất dần tên 

tuổi.  

Trong truyện ngắn “Nơi Góc Phố Cũ”, 

một sĩ quan ngày nào, giờ là lão, trở về nơi 

“lão” đã từng có thời gian dài gắn bó, chia sẻ 

niềm hạnh phúc cùng những táo tác trốn chạy 

với một vài ngƣời, với nhiều ngƣời. “Lão” trở 

về giữa trƣa nắng và bới móc và hồi tƣởng nhƣ 

một đoạn phim bị dập nát giữa trƣa nắng đổ 

lửa: “Buổi trƣa đứng bóng. Con đƣờng nhƣ 

muốn bốc hơi. Nhƣ hai mƣơi tám năm trƣớc 

khu vực lòng chảo vẫn nóng nhƣ đổ lửa dạo 

nào mà lão đã nhìn thấy những tân binh trong 

tiểu đoàn của lão ƣớt đẫm mồ hôi… Con đƣờng 

mà lão đi lại nhiều lần, sáu năm chứ chẳng 

phải ít ỏi chi đâu. Đủ để cho lão nhớ”.   

Cái nhớ đầu tiên là nỗi nhớ đến nhức 

nhối ruột gan. Đó là những con ngƣời đang 

mang số phận nhƣ “lão”, là bóng dáng “lão”, 

đang sắp bị ném vào lò lửa chiến tranh tƣơng 

tàn cực kỳ phi lý và dã man: “Nhìn một đoàn 

quân lính chƣa ra lính, dân cũng không phải 
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dân, rồi nhìn những tiểu đoàn bạn đi sau. Lão 

thấy tội nghiệp cho lão mƣời năm trong quân 

ngũ. Đƣợc cái gì và hôm ấy mất cái gì” (truyện 

đd).  

Và số phận ấy, sau ngày tang thƣơng, 

bóng dáng họ lại thấp thoáng hình hài Bá Di, 

Thúc Tề chỉ ăn rau vi, không chịu ăn thóc nhà 

Chu. Họ hoài nghi về tính chính danh trong hóc 

kẹt của kẻ “chiến thắng”, của sự dối trá, lừa mị. 

Họ khó hòa nhập vào xã hội mà ở đó họ bị quy 

kết, bị báng bổ và lăng nhục? Hành động và 

tâm trạng kia, chƣa thể đặt cho cái tên mỹ miều 

là khí tiết, nhƣng dẫu sao đó cũng là cách chọn 

lựa ít khó khăn nhất trong hoàn cảnh oan khốc 

của lịch sử! 

Ngƣời xƣa lui về ẩn ở núi Thú Dƣơng, 

sáng tối nghêu ngao: “Lên núi Tây kia chứ, rau 

vi ta hái. Bạo ngƣợc thay bạo ngƣợc chừ, 

chẳng biết là trái… Than ôi, chết thôi, vận 

mệnh chừ suy rồi” (Bá Di liệt truyện, Sử ký, Tƣ 

Mã Thiên). Ngày nay thì chiến hữu của “lão” - 

nhân vật của Phạm Văn Nhàn - lại hành xử 

không khác mấy: “Ông thƣờng hay lùa đàn bò 

vào trong những khu rừng dƣới chân núi Bạch 

Mã cho bò ăn cỏ. Ông chán không muốn trở về 

nhà khi còn ánh sáng” (truyện đd). 

Hai ngƣời lính năm xƣa gặp lại nhau 

trong ngần ấy năm, nhƣng không phải trong tƣ 

thế của một là sĩ quan chỉ huy và một là Trung 

sĩ dƣới quyền, trong Tiểu đoàn năm xƣa, mà là 
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những “bại binh” bất đắc dĩ vẫn còn giữ trong 

tận đáy lòng những tình cảm sâu nặng, gần nhƣ 

ruột thịt: “Đàn bò dừng lại bên cầu, và Chấn 

chạy lại ôm lấy lão: Thầy đã về lại sao. Tự 

nhiên những giọt nƣớc mắt của hai ngƣời lính 

già ứa ra trong cái lạnh hây hây của sƣơng 

rừng” (truyện đd). 

Những giọt nƣớc mắt đã khép lại câu 

truyện, nhƣng lại là truyện buồn, rất buồn.  

Hình nhƣ, trong con ngƣời Phạm Văn 

Nhàn, nỗi buồn luôn chất chứa những bi phẫn. 

Bởi vì thế hệ ông đã “sinh ra lầm thế kỷ”, phải 

chứng kiến những cảnh đau lòng dằn xéo tâm 

hồn ông. Những con ngƣời bên này hay bên 

kia, không ai khác, chính là anh em ruột thịt, 

xóm giềng ngày ngày trông thấy mặt nhau, từng 

bên cạnh nhau, nay bỗng dƣng chia lìa, thù hận: 

“…trong bóng đêm lại có những bƣớc chân của 

những con ngƣời bí mật, âm thầm trở về, rồi 

cũng âm thầm ra đi… Cha theo về phía bên kia. 

Con cháu về phía bên này. Cứ đánh nhau hoài. 

Có thể cha con đánh nhau trên cùng một mặt 

trận mà không hay biết. Chiến tranh kỳ quặc, 

rõ ràng nồi da xáo thịt trong ngôi nhà của bác 

tôi” (Một Chút Ngậm Ngùi). 

Hầu hết những truyện ông viết đều mang 

nỗi hoài nhớ, pha lẫn chút “ngậm ngùi” nhƣ 

trong truyện ông đặt ở trên. Các nhân vật đang 

vật lộn với đời sống khó khăn hôm nay, nhƣng 

trong tận cùng đáy sâu tiềm thức của họ là 
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những lớp sáng tối của quá khứ. Cái quá khứ ấy 

không hẳn là trọn vẹn, là hạnh phúc; nhƣng trải 

qua những ngày từ thơ ấu cho tới lúc trƣởng 

thành, bƣớc chân vào đời, luôn là những bài thơ 

đẹp lộng lẫy nhƣ khói trời; bởi nó thấm đẫm 

tình ngƣời. Một cậu bé gánh nƣớc thuê ngày 

nào, một ngôi biệt thự cổ kính, ngƣời thầy nhân 

ái, một thiếu nữ luôn thoi thóp về tình yêu… tất 

cả hiện trong tâm trí “hắn” nhƣ những hình 

nhân trong chiếc đèn kéo quân. Nó đƣợc tái 

hiện qua những hồi ức lóa sáng, hụt hẫng để khi 

„hắn” trở về, thì nhận ra tất cả đều đã “già cỗi”, 

thay đổi quá nhiều. Và rồi “hắn” tự nhìn lại 

mình qua ngoại giới làm trung gian: “…hắn cố 

nhìn lại gƣơng mặt của hắn in dƣới dòng nƣớc 

trong xanh. Già lắm phải không, nƣớc ơi, sông 

ơi, ta nhờ mi soi bóng ta bên cầu mà đã bao 

năm tháng ta nhƣ cỏ rác, nhƣ lau lách bên bờ 

kinh, nhƣ cỏ gấu, cỏ mực trên đồi hoang. Đã 

bao năm ta sợ mảnh gƣơng soi rọi ta trong đó. 

Bây giờ nhờ dòng sông soi rọi lại ta, để cho ta 

biết: ta của ngày nào” (Hƣơng Xƣa). 

Dòng sông, cây cầu, nơi “hắn” nhìn 

“hắn” không ngọt ngào, ảo diệu nhƣ khúc ly 

tao. Ngoại giới giống hệt quả pháo xô “hắn”, 

bắn vỡ hắn thành trăm mảnh ngậm ngùi: “…gợi 

lại gƣơng mặt của mấy thằng bạn thân lƣu lạc 

nơi chân trời góc biển. Chiến trƣờng nhƣ nuốt 

chửng từng thằng một. Mỗi đứa mỗi nơi. Sống 
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hay chết rồi cũng chẳng ai hay biết. Có chăng 

chỉ còn một chút kỷ niệm”. 

 

Ba truyện ngắn ông viết về chiến tranh là: 

“Tháng Năm Hoa Mận Nở, Đất Khổ Ngƣời 

Khổ, Vẫn Những Mùa Xuân” là những phác 

hoạ có tính chấm phá về cuộc chiến tranh phi lý 

mà chính ông đã tham dự, đã tận mắt chứng 

kiến. Đó là cảnh khốn khổ của ngƣời thiếu phụ 

đi tìm chồng nằm trong quân y viện, là cái làng 

quê bé nhỏ, nghèo nàn mang tên Gò Bồi bị dằn 

xéo giữa Ngày và Đêm, là tiếng đạn bom gầm 

rú, là nỗi sợ hãi, nhếch nhác của đám dân quê 

không còn đất sống; hay một cái chết tức tƣởi 

của ngƣời thân yêu trong những ngày cuối cùng 

của miền Nam… Đọc những truyện này, dẫu 

cứng lòng đến đâu, khi khép sách lại vẫn thấy 

vƣớng vất một chút buồn thoi thóp, tựa khúc 

củi mục chìm dƣới đáy ao, có muốn trồi lên 

cũng không thể. Các truyện trên chất chứa 

những miên man ngậm ngùi, không tàn khốc 

nhƣ các truyện của Phan Nhật Nam, Cao Xuân 

Huy, Thế Uyên… nhƣng thừa sức để làm ngƣời 

đọc có chút chạnh lòng. 

Trên tuần báo Khởi Hành số 

tháng1.1970, đăng truyện ngắn của ông, có tựa: 

“Trong Khoảng Trời Chiều” lấy bối cảnh ở một 

làng quê Bình Định, nơi ông đóng quân. Về cốt 

truyện, có rất nhiều nhà văn khai thác trƣớc 

hoặc sau ông. Tuy nhiên ở truyện này, ông xâu 
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chuỗi giữa hiện tại và hồi ức về quá khứ: Đó là 

những khổ lụy của ngƣời dân vô tội bị mắc kẹt 

giữa hai lằn ranh, trong cuộc chiến Nam-Bắc và 

cuộc chiến của cả dân tộc thời kháng chiến 

chống Pháp. Cốt truyện không mới, không lạ, 

nhƣng hơn hẳn là ông đẩy cao hơn tính nhân 

bản vào truyện, so sánh từ các nhân vật ở 

những thời kỳ khác nhau. Nhân vật chính là 

một sĩ quan chỉ huy của đơn bị bộ binh phải đối 

mặt với 20 ngƣời dân nơm nớp lo sợ trong một 

căn nhà hoang vào đêm tối trời, dƣới ánh đèn 

leo lét, mù mờ. Tất cả bọn họ đều bị bắt về 

trong ngôi làng bỏ hoang, bị nghi là du kích! Số 

phận của những ngƣời dân không do họ quyết 

định, mà từ những con ngƣời nhƣ Thƣ, nhƣ 

Trung sĩ Ba, nhƣ Phú hay những con ngƣời ở 

phía bên kia. Họ có thể làm những việc tồi tệ, 

hạ cấp nhất nhƣ thời kháng chiến chống Pháp, 

đã xảy ra với những tên lính Commando: “Thƣ 

không thể nào chấp nhận, cái lối chấp nhận của 

những tên Tây đen rạch mặt của hai mƣơi mấy 

năm về trƣớc…Má của anh đó. Dì của anh đó. 

Em của anh đó. Những gƣơng mặt nhơ nhớp 

của những tên Tây đen rạch mặt năm nào nhƣ 

sống lại… Hơn mƣời một thằng Tây thay phiên 

nhau thỏa mãn thú tính xong thì cả mẹ, cả dì và 

cả em của anh nữa cũng chỉ là những cái xác 

không hồn ” (truyện đd). 

Vết thƣơng giấu kín tận đáy lòng trong 

từng ấy năm dài lại bùng lên dữ dội, khi thuộc 
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cấp của Thƣ thốt lên: “Thiếu úy cho tôi mang 

nó ra ngoài là nó khai ngay thôi”. Anh hiểu 

Phú muốn gì. Và chính điều Phú muốn đã làm 

tấy sƣng vết thƣơng năm nào đến nỗi: “Anh 

thấy ghê tởm câu nói của Phú: mang nó ra 

ngoài là nó khai ngay thôi. Anh hiểu câu nói 

ấy… Một sự im lặng nặng nề trong ngôi nhà 

gạch bỏ hoang này. Anh không ngờ Phú lại có ý 

nghĩ táng tận lƣơng tâm đến nhƣ thế…”. Tôi tự 

đặt cho riêng mình câu hỏi, rằng liệu Thƣ 

không bị ám ảnh bởi chuyện cũ, hay chuyện ấy 

không xảy ra cách đó mấy chục năm thì liệu 

nhân vật chính có hành xử theo chuẩn mực đạo 

đức làm ngƣời không? Tôi chắc chắn là có. Bởi 

một truyện ngắn của bạn ông, có thời gian đóng 

quân chung một chiến trƣờng khốc liệt, khi mô 

tả cánh quân kích đêm phát hiện có địch quân 

bên bờ suối từ tiếng hát “thiên thần tuổi ấu thơ, 

vô tƣ, trong trẻo tuổi thanh xuân” của ngƣời 

lính phƣơng Bắc. Và, thay vì nổ súng, tiêu diệt, 

máu chảy, chết chóc, ai oán… ngƣời chỉ huy để 

cho cả toán kích đêm nằm im, nghe ngƣời anh 

em hát: “Tiếng hát nhƣ nói lên những điều câm 

nín từ những con tim của tuổi trẻ Việt Nam.... 

Tiếng hát nhƣ dậy khỏi mồ, bạt cả gió, khiến 

rừng nhƣ thể im phăng phắc lá nhƣ thể thôi lay 

động trên cành. Và ít ra, tôi vẫn còn hiểu rằng, 

mỗi ngƣời đều có trái tim. Và trái tim thì lúc 

nào cũng sống vĩnh cửu" (Trần Hoài Thƣ, Viễn 

Thám).    
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Điều này không dễ gì xảy ra cùng một 

thời điểm, ở phía bên kia, bởi trong đầu họ đã 

sơn phủ một lớp sơn vĩnh cửu “hãy nhắm thẳng 

đầu thù mà bắn”. Vâng, khác phe phía đều bị 

quy kết là kẻ thù với những hành vi hãm hiếp, 

cƣớp của, đốt nhà, giết ngƣời không gớm tay… 

vẫn nhan nhản trong các truyện, tiểu thuyết của 

họ! 

Khi viết những dòng này, thật lòng, tôi 

không cố ý dùng phép so sánh lố bịch; song, 

những gì đã xảy ra hai mƣơi năm trƣớc đó và 

gần bốn mƣơi năm hôm nay, thì tri giác nơi 

những con ngƣời chân chính vẫn luôn cảm thấy 

đau nhói, nhƣ có hàng trăm ngàn mũi kim nhọn 

găm xoáy vào thịt da, giống y nhƣ dòng chữ 

cuối cùng trong truyện “Trong Khoảng Trời 

Chiều”: “Ngƣời con gái đƣa mắt nhìn theo 

chàng rồi tiếp tục cúi xuống vẽ những vòng 

tròn trên nền nhà gạch sụp đổ”. 

Cảm ơn nhà văn Phạm Văn Nhàn đã dựng lên 

hình ảnh sống động của hôm qua và hôm nay, 

của quá khứ và hiện tại: những vòng tròn trên 

nền nhà gạch sụp đổ. 
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__________ 

 

Phạm Văn Nhàn 

 

sinh năm 1942 tại Phan Thiết. 

Tốt nghiệp khoá 19 SQTB Thủ Đức. 

Trƣớc 75 viết trên Khởi Hành và các tập san 

văn nghệ khác. 

Hiện định cƣ tại Hoa Kỳ. 

Trong nhóm chủ trƣơng Tạp chí Thƣ Quán Bản 

Thảo. 

 

Tác phẩm đã xuất bản: 

-Vùng Đồi 

-Màu Thời Gian 
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LUÂN HOÁN TRONG BÓNG CHỮ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Súng lận lƣng quần cho có chuyện 

Mắt đầy cỏ lá, hồn đầy thơ” 

(Luân Hoán) 
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Luân Hoán xuất hiện trên văn đàn miền 

Nam khá sớm. Theo nhƣ tự sự của ông thì 

“năm 11 tuổi đã bắt đầu tập làm thơ do thân 

phụ ông hƣớng dẫn”. Ba năm sau, Luân Hoán 

có thơ đăng trên Tuổi Xanh; sau đó lần lƣợt 

đăng trên các tạp chí Gió Mới, Mai ở tuổi 15, 

16. Cũng theo ông, thì Ngàn Khơi và Tiểu 

Thuyết Thứ Bảy đăng thơ thời niên thiếu của 

ông nhiều nhất. Đến nửa thập niên 60, ông có 

chân trong Ban Biên Tập tạp chí Văn Học (sau 

khi nhà văn Dƣơng Kiền chuyển giao Chủ bút 

cho ông Phan Kim Thịnh). Từ đó thơ ông xuất 

hiện đều đặn trên Bách Khoa, Phổ Thông, Văn 

Học, Văn… 

Thơ Luân Hoán hƣớng về đề tài chiến 

tranh, tình yêu, thân phận tuổi trẻ… nhƣ nhiều 

nhà thơ khác cùng thời (hẳn nhiên, mỗi ngƣời 

đều có cách nhìn khác nhau về đề tài mình chọn 

lựa). Sau khi gửi lại một chân nơi chiến trƣờng 

Mộ Đức năm 1969, Luân Hoán vẫn tiếp tục làm 

thơ, nhƣ một cái nghiệp trói chặt cuộc đời ông. 

Có ngƣời nói: Luân Hoán đã đứng dậy và làm 

thơ hay hơn xƣa bởi bên cạnh có ngƣời vợ hiền, 

để, tới nay ông đã có trên 10 tập thơ đƣợc xuất 

bản trong và ngoài nƣớc. 
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Tập đầu tay, Về Trời do Văn Học (?) ấn 

hành khoảng đầu năm 64. Tập thứ hai Trôi 

Sông cũng do Văn Học ấn hành. Và tập thứ 3, 

thứ 4… khốn thay, bây giờ không có mặt trong 

tủ sách gia đình. Điều này cũng dễ hiểu sau cái 

ngày đen tối 30.4, thời điểm của phần thƣ, biếm 

trích! 

Chính vì những điều này, nên tôi chỉ 

dám nhìn dòng thơ ông nhƣ một kẻ cỡi ngựa 

xem hoa. Âu cũng là vạn bất đắc dĩ, không thể 

khác đƣợc.Tuy nhiên, với hơn 10 tập thơ xuất 

bản trƣớc sau, thì không thể không nhắc đến 

thời kỳ ông ở trong quân ngũ. 

Cũng chính là ngƣời trực tiếp tham dự 

vào “trò chơi súng đạn” do những tên giảo hoạt 

dựng lên, nên ít nhiều dòng thơ ông đã xới 

động lòng ngƣời đọc nhiều nhất, buộc ta phải 

nhăn mặt, phì cƣời hoặc quặn thắt, đau theo 

từng câu thơ ông viết từ trái tim, nƣớc mắt và 

máu.  

Tâm trạng của những “chàng tuổi trẻ” 

nơi chốn sa trƣờng lúc này, khi bật ra thành lời 

hay giữ kín trong lòng đều khiến ngƣời đọc 

phải thông cảm: Bởi bản thân họ vốn dĩ không 

mấy “lành lặn” về tâm hồn. Cái sự không “lành 

lặn” kia, thế tất sẽ dẫn đến sự cẩu thả với ngay 

chính thân thể mình cũng không có gì khó hiểu. 

Đó là những anh chàng “Râu lởm chởm tóc rễ 

tre lộn xộn/ Má hóp môi chì da xếp nhô xƣơng” 

là hình ảnh chân thật của những chàng Luân 
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Hoán thời chiến. Có thể coi đây nhƣ là biểu 

tƣợng của những chiến binh trong những năm 

tháng dài ngoài trận mạc đƣợc chăng? Rõ ràng, 

những nét phác họa sơ sài về ngoại hình, vừa là 

tâm thế của những anh lính trận thuở trƣớc, 

phần nào cho ngƣời đọc thấy rõ hơn về sự 

nhếch nhác của cuộc chiến tƣơng tàn: 50 con 

trên núi đánh nhau với 50 con dƣới biển, theo 

sự điều khiển của ngoại bang! Tuy nhiên “tóc 

tai, ngƣời ngợm” của Luân Hoán không có vẻ 

khinh bạc nhƣ Nguyễn Bắc Sơn, khi kêu lên 

“Cắt tóc cạo râu là chuyện nhỏ/Ba ngàn thế 

giới cũng không to”, nhƣng ngẫm lại, nó lại là 

nguyên mẫu của ngƣời lính chiến từ thời 

Vƣơng Duy đến Quang Dũng, hay Cao Xuân 

Huy, Trang Châu… sau này.  

Hẳn nhiên, ngƣời lính trận thì chẳng có 

gì gọi là thong dong; trận mạc chẳng phải là nơi 

đầy hƣơng thơm, cỏ lạ, là nơi chốn bình yên để 

rong chơi! 

Những địa danh ghi lại qua những cuộc 

hành quân dài ngắn, khác với những nhà thơ 

cùng thời, là đạn bay, là khói lửa, nhớ nhung về 

ngƣời yêu ở hậu phƣơng, Luân Hoán bắt ở một 

nhịp khác, rất thật, rất trần trụi, rất có thể không 

làm hài lòng các bậc túc nho còn sót lại khi ông 

đƣa tính dục vào thơ. Ban đầu, mới chỉ là sự 

liên tƣởng vu vơ, (trong bài Ở Ngã Tƣ Ba La) 

nhƣ sự trỗi dậy của bản năng gốc, chợt “thức 

giấc” sau những đêm dài đi kích: 
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Đêm ngã tƣ Ba La 

Ngào ngạt hƣơng thịt da 

Nằm nghe lũ ếch nhái 

Vừa làm tình vừa ca. 

Cái hiện thực trên kia, Luân Hoán vừa 

phơi ra có thể giải thích theo Freud từ những ẩn 

ức thuộc về nhu cầu bình thƣờng của con ngƣời 

bình thƣờng nhất. Nó không xa lạ, không buông 

thả hay tệ hơn nhƣ một thứ nhục dục thấp kém. 

Đêm luẩn quẩn đi tuần 

Ngày dạo quanh Quán Lát 

Trí não bỗng lừng khừng 

Buồn nghêu ngao nằm hát 

Tám tuần chƣa làm tình 

Tám tuần chƣa hớt tóc 

(Dừng Quân Ở Núi Dẹp) 

Có thật nó trần trụi lắm không khi mà 

nhà thơ đã phơi trần sự thật không cần phải che 

đậy? Và liệu nhƣ thế thì chất thơ sẽ có giảm đi 

chăng?  Điều này xin nhƣờng cho các nhà phê 

bình văn học phân tích. Riêng tôi, ngƣời đã 

từng đọc nghiến ngấu tập đầu tay Về Trời, thì 

Luân Hoán không nhân danh một sứ mệnh cao 

cả nào, nhƣ những ngƣời lính Bắc phƣơng, mà 

đơn giản ông nói đƣợc điều ông suy nghĩ, ông 

cảm rồi cuồn cuộn dâng lên, không thể kềm giữ 

lại. Đó là sự thật. 

Vả lại chất “chiến binh” trong hầu hết 

các nhà thơ miền Nam là sự trong sáng, hồn 

nhiên đầy ắp trong tâm trí họ, khi nhìn thấy mọi 
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sự vật diễn ra chung quanh mình. Họ hồn nhiên 

đến nỗi đi hành quân mà tƣởng đi picnic nhƣ 

NBS, hay nổi máu giang hồ hảo hán để gật đầu 

ra lệnh thả mỹ nhân nhƣ Linh Phƣơng khi nhìn 

thấy em VC xinh đẹp nhƣ con gái Sài Gòn. Ở 

Luân Hoán chƣa thấy những gò bó, một chiều 

thẳng đuột đi đúng lề đúng cách nhƣ các nhà 

thơ Bắc phƣơng. Ví nhƣ mấy câu sau đây: 

Hai mƣơi tháng Chạp đi lùng giặc 

Mộ Đức, Nghĩa Hành lội nhởn nhơ 

Súng lận lƣng quần cho có chuyện 

Mắt đầy cỏ lá, hồn đầy thơ 

(Đệ Nhất Thiêng Liêng Là Giờ Nhớ Em) 

Trong khi đi hành quân mà mang cỏ lá 

vào mắt, mang thơ đầy ắp hồn và súng đạn thì 

“lận lƣng quần cho có chuyện” chỉ có thể có 

trong cung cách ngƣời lính miền Nam, trong 

thơ ca miền Nam. Đó cũng chính là chất hồn 

nhiên của Luân Hoán và của tất cả các nhà thơ 

cùng thời. Ngay cả khi đoàn quân đang tiến 

chiếm mục tiêu, nhà thơ cũng có những nỗi nhớ 

bâng khuâng mắt em đƣa đẩy hai đầu võng/ ta 

ngủ giữa lòng em với thơ. Chƣa hết, khi mƣa đã 

tạnh, cuộc hành quân vẫn đang tiếp diễn, thay 

vì làm nhiệm vụ truy kích hay dàn chiến thuật 

tiến chiếm mục tiêu thì Luân Hoán lại đƣa 

ngƣời đọc đến thật gần với hoa với cỏ, làm nhƣ 

đó là cuộc đi dạo, và trƣớc mắt, trong những 

lùm bụi kia là những ngƣời bạn trẻ đang chơi 

trò cút bắt chứ không phải quân địch? 
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Hiển linh thay đóa hoa vạn thọ 

Một thoáng ta đang ở tại nhà 

Bát ngát trời thơm hƣơng sắc xuân 

Bỗng quên đang lặn lội hành quân 

Ta ngồi huýt sáo mừng cây cỏ 

Hứng giọt mƣa trong thể rƣợu mừng 

(Hiên Ngang Một Đóa Hoa Vạn Thọ) 

Trong khi Phạm Hữu Quang “nghe tiếng 

cơm sôi chợt nhớ nhà” là cái nhớ của kẻ 

“giang hồ vặt” nhƣ ông đã từng thú nhận, thì 

Luân Hoán lại có những ý nghĩ rằng mình đang 

ở quê nhà, khi nhìn thấy đóa hoa vạn thọ, là 

biểu tƣợng của mùa xuân trong dân gian ở nông 

thôn, là nhìn thấy sự bình yên để quên rằng 

mình “đang hành quân”. Phải chăng hƣơng sắc 

xuân là sắc màu mơ ƣớc của Luân Hoán về một 

chút thanh bình đang giữa mùa chinh chiến?  

Phàm chiến tranh thì phải có mất mát, 

đau thƣơng. Và một lần trong đời của thế hệ 

chúng tôi, dƣờng nhƣ không ai tránh khỏi cảnh 

chia lìa oan nghiệt với ngƣời thân, bạn bè… Số 

phận ấy cũng không rời Luân Hoán, khi bạn 

ông, Thiếu úy Nguyễn Nam ngã xuống. Đó là 

nỗi đau của ông. Và cái cách để tẩy rửa nỗi đau 

kia không phải là những lời lẽ hằn học, mà là 

một hành động rất “trẻ thơ”, rất “hồn nhiên tuổi 

ngọc” (chữ của nhà văn Võ Hồng) đến chảy 

nƣớc mắt. Thay vì kêu gào trả thù, mà không 

biết trả thù ai, thì bắn bừa vào chiếc lu sành, 
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nhƣ thể chiếc lu kia là kẻ khốn nạn giết chết 

ngƣời bạn thân của mình. 

Ta trở lại đồn qua xóm cũ 

Rút colt bắn lẫy cái lu sành 

Nƣớc tràn, lu vỡ, trời, ta khóc  

Bóng bạn chập chờn đóm lệ xanh 

… 

Ngày mai nhổ trại lùng Đức Phụng 

Đến lƣợt ta hay đứa nào đây? 

(Bàn Giao Cho Bạn…) 

(Mở ngoặc để xin đƣợc chắp tay vái Luân 

Hoán, nhƣ lời thơ Quách Thoại ta sụp lạy cúi 

đầu trong bài Thƣợc Dƣợc, khi ông dùng từ lẫy 

trong bắn lẫy. Ông đã đƣa ngôn ngữ nói của 

giới bình dân vào hoàn cảnh này là quá xuất 

thần: bắn lẫy cái lu sành!) 

 

Cuối cùng cái ngày đen tối nhất cũng đã 

đến với, không chỉ có những chiến binh cầm 

súng đối đầu, mà còn cả nửa đất nƣớc. Mọi 

nhân phẩm, giá trị đạo đức làm ngƣời tối thiểu 

nhất bị chà đạp, lăn nhục. Chỉ có kẻ chiến thắng 

và ngƣời thua cuộc. Không có máu mủ, nghĩa 

đồng bào, tình tự dân tộc nào đƣợc xƣng tụng, 

tôn vinh. Chỉ còn lại sự giả trá, hằn học. Và tất 

cả phải gánh chịu khổ nạn này nhƣ một định 

mệnh tiên thiên: 

Các anh là súc vật 

Nhân dân hằng căm hờn 

(Trình Diện) 



177 | N g u y ễ n  L ệ  U y ê n  

 

Những ai đã từng ra trình diện trong 

những ngày đầu quân quản hẳn đã nghe câu nói 

này của các cán binh CS. Nó trở thành câu cửa 

miệng, đƣợc tuyên truyền dạy dỗ cẩn thận trƣớc 

khi tiếp quản. Luân Hoán đã mang cả ngôn ngữ 

nói đƣa vào thơ, không đánh bóng, xi mạ mà, 

dùng nguyên xi thứ khẩu ngữ thƣờng sử dụng, 

khiến ngƣời đọc càng cảm thấy đau xót khi đọc 

hai câu thơ trên và nhớ lại những ngày tủi nhục 

xa xƣa kia. Chỉ một câu nói đƣợc lặp lại bằng 

ngôn ngữ thơ làm chúng ta phải chạnh lòng, 

nhƣ tiếng thở dài sau khi xếp lại tập Animal 

Farm (George Orwell viết từ tháng 11 năm 

1943- tháng 2 1944. Bản in đầu tiên phát hành 

tại Anh ngày 17 tháng 8 năm 1945, đƣợc dịch 

ra 68 thứ tiếng, ấn hành hàng triệu bản trên thế 

giới).  

Chúng tôi là súc vật 

Hôm nay học làm ngƣời 

(Trình Diện) 

Đây là giai đoạn mà tất cả mọi ngƣời 

đều phải gánh chịu số phận bi thảm nhất một 

đời ngƣời: Bị tập trung giam giữ trong những 

trại tù khổng lồ không có bản án, đến 10 năm 

20 năm… Nhiều ngƣời đã bỏ xác nơi rừng 

thiêng nƣớc độc. May mắn trở về thì cũng chỉ 

là những thân cây còi cọc biết di động, để sau 

đó lại hứng tiếp cuộc sống đầy nhóc nỗi nhục 

nhằn. Luân Hoán cũng trở về, và ông ghi lại, 

một cách nguệch ngoạc cuộc sống lúc đó: 
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Ngủ ngồi trên gác tối 

Bụng rỗng nhƣ bình hoa 

Cắm cành cây hy vọng 

Xanh sắc nỗi xót xa 

(Gác Chiều) 

Và những hy vọng ấy là thực tế phơi bày 

trƣớc mắt ông: 

Chữ thánh hiền không lẽ cũng mang gông 

… Càng vùng vẫy ta càng bất lực 

Dao ai kề sau cổ, chợt rùng mình 

(Vết Thƣơng) 

Rồi ông tự vỗ về, an ủi: 

Tuổi chƣa lớn nhƣng đớn đau quá lớn 

Không các con chắc ba đã đầu hàng 

(Theo Vết Xe Lăn) 

 

Hẳn nhiên đó chỉ là cách ta thán trong 

hoàn cảnh khắc nghiệt. Bởi vì sau đó, ông vẫn 

sống, đứng lên. Đứng lên và sống hết lòng với 

đời, với thơ, với những khốn lụy nơi xứ ngƣời. 

Thêm một ngày, ngày nữa 

Lang thang nhƣ đi chơi 

Cúi đầu chợt nhìn thấy 

Bóng ta trên đất ngƣời 

(Mỏi Chân Ngồi Bên Đƣờng Saint Denis) 

Ông đi đâu đến mỏi chân phải ngồi bên 

vệ đƣờng xứ ngƣời? Hóa ra, trong bài sau, ông 

cho biết “đi làm cu li” một cách rất yêu đời, vì 

“ngẫm ra ta cũng ngon/chƣa hoàn toàn vô 

dụng”.  
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Mấy câu sau mới đọc nghe dung dị, nhƣ 

nói chơi với bạn. Nhƣng càng đọc càng thấm, 

càng đau, càng cảm thông cảnh ngộ với những 

ai đã bỏ nƣớc ra đi: 

Xin đƣợc chân cu li 

Tại hãng Aronoff 

Ngày ngày ta ra đi 

Nhƣ cán bộ đi họp 

Sáng đi nhƣ đuổi ma 

Chiều về nhƣ ma đuổi 

(Đi Làm Cu Li Ở Đƣờng Iberville) 

Viết tới đây tôi chợt nhớ lại thiên tiểu 

thuyết Giờ thứ hai mƣơi lăm của nhà văn 

Roumanie, C. Virgil Gheorghiu viết từ năm 

1949, mô tả lại cảnh sống tù ngục, đọa đày của 

ngƣời dân Roumanie, phải bỏ tổ quốc ra xứ 

ngƣời. Nhƣng cái thiên đƣờng tự do kia cũng 

không khá hơn nhƣ lòng mong đợi của họ. Hệ 

quả là những thất vọng, buồn chán… về thân 

phận của kẻ lƣu vong.  

Dẫn ra chi tiết này để chúng ta có thể 

nhận ra rằng, trong cuộc sống nơi xứ ngƣời, 

Luân Hoán và những ngƣời nhƣ Luân Hoán, 

vốn dĩ có tâm hồn nhạy cảm, có lẽ cũng cảm 

thấy thừa thãi, đau đớn bởi sự cách ly về mặt 

văn hóa, tập quán; những khó khăn nhất định để 

hòa nhập nhƣ một tiền đề khiến tất cả đều cảm 

thấy cô đơn, lạc lõng: 

Hát lên đi hỡi thằng ta 

Bài lƣu vong đã xót xa chín muồi 
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…Ngoài trời tuyết tả tơi bay 

Trong ta trống rỗng mà quay quắt buồn 

…Bia tan dần bọt trong ly 

Uống nhƣ uống bóng nắng chiều quê hƣơng 

Rùng mình mặt chạm mù sƣơng 

Bặm môi khói thuốc nhƣ vƣơng màu buồn 

(Ngồi Lê) 

Cũng có lúc ông tự dằn vặt lƣơng tâm 

bất định: 

Bỗng tƣởng chừng nhƣ máu tim ta 

Đỏ hơn thời tù tội quê nhà 

Phải chăng chớm nở mầm vong bản 

Nhục nƣớc phai vì bã vinh hoa 

(Nghêu Ngao Giữa Lòng Montréal) 

Và tới đây lại có thêm sự liên tƣởng 

khác: Không biết đọc đâu đó một bài thơ của 

Xuyên Sơn, cũng có tâm trạng giống nhƣ Luân 

Hoán, xin dẫn ra để thấy hết nỗi nhục nhằn, 

thân phận lƣu đày của những ngƣời phải bất 

đắc dĩ bỏ nƣớc ra đi, trong cách ứng xử của 

ngƣời cùng quê hƣơng xứ sở: 

Anh có ở lại đây một trăm năm,  

Ăn gà tây, uống coca, cũng không thành 

Mỹ trắng.  

Anh có ở lại đây một ngàn năm,  

Cắt cỏ dang nắng, cũng không thành Mỹ 

đen.  

Tiếng Anh tiếng U nay chắc anh nói 

cũng đã quen,  
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Nhƣng đến bao giờ mới phai mùi nƣớc 

mắm.  

Anh có muốn ở lại suốt đời?  

Để mỗi lần đi cày về anh tắm,  

Chỉ tắm dƣới vòi sen?  

Những ngƣời đồng hƣơng anh vừa quen 

hôm qua,  

Ngày mai có thể trở thành kẻ lạ.  

Những ngƣời thƣờng làm mặt lạ,  

Lại có thể bá cổ hôn anh,  

Nếu anh lên nhanh, nếu anh trúng số.  

Ôi cái xứ sở xô bồ,  

Lắm ngƣời qua hơn hai mƣơi năm  

Vẫn còn bị hố.  

Hàng xóm, láng giềng, nhà nhà lố nhố,  

Nhƣng chẳng ai thèm biết tên ai.  

Xe của ai nấy đi,  

Nhà của ai nấy đóng kín mít…  

Tết tây tết ta, lễ tạ ơn tạ nghĩa,  

Chẳng hề qua lại hỏi thăm nhau.  

Thỉnh thoảng gặp nhau trên đƣờng đi,  

Cũng đặt bày làm ngƣời lịch sự,  

Mấp máy nói hai nói ba, chào nhau,  

Nhƣ chào cái cột cờ di động.  

Đƣờng phố, phi trƣờng, núi rừng, ruộng 

đồng quá rộng,  

Mà lòng con ngƣời đa phần tôi gặp,  

Lại nhỏ bé đến li ti,  

Nhỏ bé đến dị kỳ,  

Nhỏ bé còn hơn những gì nhỏ nhất !  
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… 

Vì sao ? Vì sao ?   

 

Tâm trạng rã rời chán ngát. Cõi lòng nát 

tan vì bị xô đẩy tới nơi chốn tận cùng không ai 

muốn đến. Đó là những gì Luân Hoán phơi bày, 

một phần rất nhỏ trong những bài thơ ông sáng 

tác nơi xứ ngƣời. 

Đọc ông để chia sẻ chút ngậm ngùi cùng 

ông, quay quắt cùng ông, đau đớn với ông. 

 

                                                                                          

(tháng 6/2011)   

 

 

 

 

 

Tên thật Lê Ngọc Châu, các bút hiệu khác  

Châu Hải Châu, Cự Hải, Lý Phƣớc Ninh, Trần 

Gia Nam, Lê Bảo Hoàng... sinh năm 1941 tại  

thị xã  Hội An, Quảng Nam. 

Khóa 24 Sĩ quan trừ bị Thủ Ðức. Tham chiến 

trong đơn vị Ðại đội 2, Tiểu Ðoàn 1 Trung đoàn 

4 Bộ Binh. Mất chân trái tại mặt trận Mộ Ðức, 

Quảng Ngãi vào cuối năm 1969. Làm việc tại 

Ngân hàng Việt Nam Thƣơng Tín Ðà Nẵng. 

Ðịnh cƣ tại Montreal Canada từ ngày 02 tháng 

02 năm 1985. 
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Khởi viết năm 1960 trên các báo: Tuổi Xanh, 

Gió Mới, Thời Nay, Mai, Bách Khoa, Văn Học, 

Ngàn Khơi, Kỷ Nguyên Mới, Ðối Diện, Trình 

Bày, Văn. 

 

Trong Ban BiênTập của các tạp chí: Văn Học 

Sài Gòn (1964 - 1975), Nhận Thức, Trƣớc Mặt, 

Làng Văn, Canada (1986-1990), Sóng, Canada  

(1986-1991), Quê Mẹ, Pháp (từ 1986), Sóng 

Văn, Hoa Kỳ (từ 1996), Wordbridge (Hoa Kỳ, 

từ 2002). Cùng Ðynh Hoàng Sa, Hà Nguyên 

Thạch, Thành Tôn, Lê Vĩnh Thọ chủ trƣơng nhà 

xuất bản Ngƣỡng Cửa và nhà xuất bản Thơ. 

 

Tác  phẩm  đã  xuất  bản: 

 

Về Trời (Văn Học – Sài Gòn, 1964), Trôi Sông 

(Văn Học Sài Gòn, 1966), Chết Trong Lòng 

Ngƣời (Ngƣỡng Cửa, 1967), Viên Ðạn Cho 

Ngƣời Yêu Dấu (thơ, 1969 - tái bản, 1995), Hòa 

Bình Ơi Hãy Ðến (thơ 1970, cùng Lê Vĩnh Thọ, 

Phạm Thế Mỹ), Nén Hƣơng Cho Bàn Chân Trái 

(thơ 1970, với nhiều bạn văn), Thơ Tình (in 

cùng Khắc Minh, nxb Thơ 1970), Ca Dao Tình 

Yêu (nxb Thơ 1970, in cùng Khắc Minh), Lục 

Bát Ca (nxb Thơ 1970, cùng Lê Vĩnh Thọ, nhạc 

Vĩnh Ðiện), Rƣợu Hồng Ðã Rót (nxb Thơ 1974, 

tái bản 1995), Hơi Thở Việt Nam (nxb Sông Thu 

- Hoa Kỳ, 1986), Ngơ Ngác Cõi Ngƣời (nxb 

Nhân Văn - Hoa Kỳ, 1989), Ðƣa Nhau Về Ðến 
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Ðâu ( nxb Sông Thu ,1989), Cảm Ơn Ðất Ðá 

Trổ Thơ Lòng Ta Hạt Bụi Vu Vơ Bám Hoài (nxb 

Kinh Ðô - Hoa Kỳ, 1991), Mời Em Lên Ngựa 

(nxb Sông Thu - Hoa Kỳ, 1994), Nuôi Thơm 

Chùm Kỷ Niệm Xanh (nxb Thơ, Canada, 1995), 

Cỏ Hoa Gối Ðầu (nxb Sóng Văn-Hoa Kỳ, 

1997), Sông Núi Cùng Ngƣời Thơm Ngát Thơ  

(nxb Thơ, Canada, 2002 ), Tác Giả Việt Nam 

(tự điển, dƣới tên Lê Bảo Hoàng, Sóng Văn xuất 

bản 2005, tái bản 2006), Quá Khứ Trƣớc Mặt 

(hồi ký rời, Nhân Ảnh xb 2006), Dựa Hơi Bè 

Bạn 1 (hồi ký rời, Nhân Ảnh 2006), Ổ Tình Lận 

Lƣng (tập hợp thơ LH, Nhân Ảnh, 2007), Dựa 

Hơi Bè Bạn 2 (hồi ký rời, Nhân Ảnh, 2007), Em 

Từ Lục Bát Bƣớc Ra (trƣờng thi, Nhân Ảnh, 

2008), Theo Gót Thơ (tạp bút dƣới tên Hà 

Khánh Quân, Nhân Ảnh, 2010), Thanh Thi (thơ, 

Thƣ Ấn Quán, 2011); 
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HẠC THÀNH HOA 

NHỮNG ÁM ẢNH TRĂNG VÀNG 

NGUYỆT 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tìm em sau giấc mơ tàn 

Mùa thu nếp áo nguyệt vàng trong mây” 

(Hạc Thành Hoa) 
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Đến nay, Hạc Thành Hoa đã có 4 tập thơ 

đƣợc công chúng đón nhận: 2 trƣớc năm 75 

(Trong Nỗi Buồn Vàng, Một Mình Nhƣ Cánh 

Lá), và 2 sau 75 (Khói Tóc, Phía Sau Một Vầng 

Trăng).  

Ở 2 tập trƣớc do Văn và Giao Điểm ấn 

hành là những bài thơ viết về tình yêu, về thân 

phận con ngƣời luôn cô đơn trong nhịp sống ồn 

ào phố phƣờng và bụi phấn, về những thấp 

thỏm trƣớc cuộc chiến đang hồi lan rộng cùng 

nỗi ám ảnh về cây súng, quân trƣờng, ba-lô, 

giày trận… 

Thời kỳ sau là sự thay ngôi đổi chủ đột 

ngột, phũ phàng, cứ ngỡ ông sẽ có những vần 

thơ véo von chim hót một bầy trƣớc cung đình 

tráng lệ nhƣ một số (không nhiều) nhà thơ 

khác, nên tôi cố công đọc 2 tập sau, cố công 

“bới lông tìm vết” vì đầu óc luôn nghĩ đã là nhà 

giáo ƣu tú đƣợc phong tặng, hẳn nhiên giọng 

điệu thơ sẽ có khác đi.  
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Đọc mãi, tìm mãi cũng chỉ có những 

rung động tơi tả trƣớc sau, luôn tự nhìn chính 

mặt mình với cô đơn bất khả, luôn chất chứa 

những ƣu uất trong lòng. Những cô đơn và ƣu 

uất kia thánh thiện và thuần khiết nhƣ những 

giọt sƣơng long lanh buổi sớm mai đƣợc dẫn 

dắt bởi nguyệt, trăng cùng với màu vàng buồn 

thê thiết. 

Có thể nói, cả 4 tập thơ đã ấn hành của 

ông luôn thấp thoáng Trăng là Nguyệt là màu 

vàng rụng xuống hồn ông. Có cả hàng chục tựa 

bài thơ và hàng trăm câu thơ dát bóng trăng 

lạnh xa gần chiếu dọi nhƣ là những nỗi niềm 

trải dài, che kín cả một màu chia ly ở đôi bờ 

khắc khoải, nhớ nhung. Chừng nhƣ với ông, 

Trăng là nỗi ám ảnh một kiếp lƣu đày, là 

nguyệt vàng nhuốm màu thời gian trƣớc và sau 

của những mất mát, tìm kiếm, khao khát… vây 

phủ cả cuộc đời ông vậy. Trăng với ông là mối 

tình câm lạnh. Nguyệt vàng trăng là tâm cảm 

triền miên những con sóng vỗ vào bờ đá “tình 

ngƣời”: 

Tình ngƣời bờ đá trăm năm 

Sóng tình tôi cuộn trên dòng nƣớc trôi.  

(Trên Bờ Đá Tình Ngƣời) 

Bờ đá không còn là ẩn ngữ đối với ông, 

trong thơ ca, mà chính là hiện hữu phận ngƣời. 

Đó cũng là nỗi cô đơn của thời gian không thể 

đo đếm bằng những con số hữu cơ và phải 

chăng “tình” trong uẩn khúc nguyệt vàng trăng 
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cứ mải mê trƣờn cuộn trên phận ngƣời “trăm 

năm cô đơn” kia? 

Nếu nhƣ những ngày lang bạt ở sông 

nƣớc miền Tây, không gặp ông, không ăn đậu 

ngủ nhờ ở căn gác trọ của ông thì tôi không thể 

tin nổi ông là một con ngƣời đa cảm, đa đoan 

đến vậy. Mà căn gác ấy, căn nhà bên con rạch 

Cái Sơn, Sa Đéc đâu chỉ riêng mình tôi, còn có 

cả Vũ Hữu Định, Nguyễn Tôn Nhan, Hà 

Nghiêu Bích, Yên Bằng… kẻ trƣớc ngƣời sau 

đến với ông nhƣ chút ấm áp của những que củi 

nhỏ buổi tàn đông, nhƣ hơi thở nguội sau 

những đêm dài đông cứng những cốc rƣợu tràn. 

Căn phòng nhỏ nhìn ra con rạch êm đềm, đầy 

bóng râm mát, đầy tiếng tiếng ve trên những tàn 

cây cổ thụ và tiếng đàn và thơ. Thơ nhƣ khí trời 

bám khắp bốn bức vách loang lổ, đổ xuống nền 

gạch tàu, treo lủng lẳng trên xà ngang, ám vào 

mái ngói âm dƣơng rêu phong. Thơ quấn quít 

bên kệ sách, ngập ngừng chao lƣợn trên sàn 

gạch màu lá bàng bay lơ lửng trong không. 

Tiếng mái chèo quẫy nhẹ nhƣ chiếc vây bơi con 

cá chẽm bên dƣới dòng Cái Sơn. Xa hơn chút, 

tiếng máy đuôi tôm khua động mặt sóng sông 

Tiền. Và nữa, tiếng đạn pháo ngoài lung xa, 

vũng sáng nhơm nhớp hỏa châu che khuất ánh 

trăng… đã đẩy ông vào góc tƣờng tróc lở từng 

mảng vôi. Ông rƣng rƣng sợi dây đàn căng. 

Ông ngậm ngùi lƣng tròng nhìn qua dòng sông 

đang với tay níu choàng con rạch nhỏ đặc sệt 
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một dòng trăng vàng thấu đáy (nhƣng cái đám 

bằng hữu “nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà” 

kẻ trƣớc ngƣời sau, lần lƣợt quay về xó cũ bỏ 

ông lại một mình với cảnh “Gã giang hồ vẫn 

gác trọ cô đơn…Thăm ta đôi lúc cơn gió 

lạnh/Thổi tạt mùa đông xuống đáy mồ”!). 

Khoảng thời gian ấy, không bao giờ những vò 

rƣợu Lai Vung, Lấp Vò nhấn lút đƣợc những 

câu thơ từ chốn sâu thẳm tâm hồn ông tha thƣớt 

bƣớc ra nhƣ một thiếu nữ khuê các. Nàng đẹp 

đến não nùng. Nàng Lục Bát của ông khoác áo 

màu hoàng yến tắm trăng. Mảnh xiêm y rơi 

nhẹ. Trăng ƣớt đẫm nàng, ve vuốt nàng rồi trần 

truồng phơi ra những thiên hà ngập ngừng bên 

cạnh con nƣớc sông Tiền lên xuống.  

Bên kia con rạch là Trăng vàng và bên 

này là nhà thơ, để trăng chụp úp lên thơ, quấn 

quít nhau hơi thở dồn dập của đôi tình nhân. 

Một đời con suối lang thang 

Mây thu cánh mộng trong khoang thuyền tình  

(Vàng Đôi Cánh Biếc) 

Màu trăng lạnh huyễn hoặc kia chừng 

nhƣ không bao giờ rời xa ông, chỉ vì nó thật 

gần, cách nhau bằng tiếng thở của con sóng nhỏ 

lăn tăn, cách nhau chỉ mấy bƣớc chân ngập 

ngừng, nửa quen nửa lạ. Lúc trăng xa, ông ngỡ 

nhƣ gần. Lúc trăng ẩn nấp đâu đó trong khoảng 

lặng của thời gian thì ông tƣởng nhƣ Trăng đã 

Vàng Nguyệt rời xa ông mãi mãi, khiến ông sợ 

hãi cái thời khắc kinh khủng kia, thời khắc của 
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mộng mị và những ảo giác mệt nhoài trong cơn 

mê lú, để, khi tỉnh lại, nỗi trống vắng càng lồ lộ 

nhƣ cảnh “ngƣời đàn bà ngoại tình” của Albert 

Camus trên terrasse quán trọ vùng sa mạc cận 

Alger, một mình, hoàn toàn cô độc. Nếu nhƣ 

nàng Janine của Camus cô đơn giữa bầu trời 

đầy sao trong đêm sâu thăm thẳm, thì ông, Hạc 

Thành Hoa bị ngƣời tình là Trăng vàng Nguyệt 

kia quay gót, bỏ lại cái hình hài thực giữa muôn 

trùng giun dế về đêm. 

Hồn từ giã biệt cơn mê 

Trăng đi bỏ lại bốn bề quạnh hiu 

Đèn lu lòng ngại không khêu 

Sợ trăng lên cánh rừng treo áo vàng  

(Trong Cánh Rừng Thiên Thu)   

Trăng vàng Nguyệt cũng giống nhƣ cái 

ảo giác mộng mị chìm lún trong cõi chiêm bao 

khiến ông cứ rơi mãi rơi hoài vào chiếc hố đen 

ngòm chuyển hóa từ cái màu vàng đậm đặc và 

huyễn hoặc kia. 

Mù mƣa trắng xóa chiêm bao 

Mây qua biển rộng non cao tiếp trời 

Áo em vàng nửa hồn tôi 

Ngồi ru nắng mỏng trên đồi cây khô  

(Mù Khuya Tiếng Vạc Lƣng Trời) 

Câu thơ sang trọng, đẹp khiến tôi cứ ngỡ 

nhƣ bên tai vang lên điệu slow ngập ngừng, 

buồn man mác cùng mảng màu vàng muôn 

thuở trong những bức tranh của Van Gogh. 
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Không rõ Trăng đã nói gì, hẹn hò gì với 

ông mà ánh mắt và cõi lòng luôn ném về chốn 

xa xăm đến nỗi ông bị mất thăng bằng, từ hẹn 

hò mộng tƣởng chuyển thành nỗi tuyệt vọng 

nhƣ thể Trăng đã phụ tình ông. 

Tìm em sau giấc mơ tàn 

Mùa thu nếp áo nguyệt vàng trong mây 

… 

Đêm đêm gió chở trăng đầy 

Rơi theo nƣớc mắt từng bầy sao khuya  

(Trong Tà Huy Bay) 

Ông chƣa hề phụ mảnh tình thoi thóp 

Trăng vàng Nguyệt, mà chỉ có Trăng vàng 

Nguyệt lạnh lẽo, hờ hững với ông, từ cõi nào xa 

tít khiến ông phải mãi kiếm tìm, nhƣ thể kẻ bị 

sa lầy. Đã một lần ông sa lầy khi chọn nghề dạy 

học (nghề giáo là một nghề sa lầy - Camus), 

ngày hai buổi rút hết kiến thức phơi ra trên 

bảng đen; rồi lại phải làm kiếp “con tằm nhả 

tơ” khiến sự sa lầy nơi ông càng quay quắt, 

khốn đốn hơn. 

Nay còn lại trong tay nùi giẻ rách 

Đời mòn theo từng viên phấn ngu ngơ 

Hồn ta rộng mà chỗ ngồi quá chật 

Suốt một đời không vẽ nổi ƣớc mơ… 

…Chiều hôm nay không dƣng buồn quá đỗi 

Ta hôn mê đầu gục trƣớc bảng đen 

Khu trƣờng rộng một bãi lầy quá lớn 

Ta thấy mình ngày một lún sâu thêm  

(Bậc Thang Thứ Nhất) 
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Hay: 

Mƣời năm bụi phấn hòa nƣớc mắt 

Đem đắp thành pho tƣợng thạch cao  

(Pho Tƣợng Thạch Cao) 

Có thể tạm mƣợn tựa những “Điêu tàn, 

Mê hồn ca…” để làm nền lý giải cho một giai 

đoạn sáng tác trƣớc 75 của Hạc Thành Hoa, 

giai đoạn của những u uẩn vì thất vọng, vì hoài 

nghi, vì những âu lo hoảng loạn màu hỏa châu 

che lấp nguyệt vàng, nên trong hồn ông, hình 

nhƣ chỉ còn  khoảng không hẹp của sự thoi 

thóp, giãy giụa: “Trăng úa vàng hấp hối giữa 

cô đơn” hay “Từng đêm trăng múa trên đầu 

sóng/Trăng cƣời khiêu vũ với yêu ma/Men nhạt 

không mờ đôi mắt héo…Nghe trời tê dại nhớ 

thƣơng em”. 

Những yêu ma, men nhạt, mắt héo… có 

thể không còn là những mảnh vỡ lăn tăn nhạt 

nhòa mà là những mảnh vỡ quặn đau, tê điếng 

thẩm nhập tận cùng nơi sâu thẳm tâm hồn ông: 

Vì bên kia sông, Trăng vẫn vàng Nguyệt, còn 

bên này sông thì Nguyệt bắt đầu che khuất ánh 

trăng vàng! Một bên vẫn rực rỡ tung tăng một 

khoảng không vô tình đến trống rỗng, còn một 

bên thì vỡ tung những khối u lạnh câm. Kiêu sa 

hay hờ hững dáng cao sang? 

Nàng Trăng luôn ám hồn ông là ai để 

đến nỗi thành những ám ảnh nặng nề trong suốt 

quãng dài thời gian, dài rộng đến mênh mông, 
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đến vô cùng tận? Trăng là Nguyệt là Trăng viễn 

mộng chăng?   

Ông yêu tha thiết cái màu vàng trăng là 

nguyệt kia đến độ gần nhƣ phát cuồng: 

Có con rắn lục nằm trong lá 

Rít một hơi dài lạnh buốt xuân… 

Trăng bỏ ngƣời đi đêm nguyệt tận 

Ly rƣợu hề môi chạm tảng băng… 

Ai mang áo lụa vàng năm ấy 

Mỗi cánh mai giờ một nỗi đau  

(Đêm Nguyệt Tận) 

Ông viết bài này năm 1990 bằng những 

hồi tƣởng về một nỗi đau, mất mát đã ám suốt 

cuộc đời nhƣ lớp bồ hóng đen bóng trên gác 

bếp. Ông nhƣ một ngƣời chiến binh ngoài mặt 

trận, đang ngã ngựa. Bóng trăng đã xô ông té 

nhào đến thê thảm: 

Ta chẳng còn là mây mùa thu trƣớc 

Em không còn là trăng của thu xƣa  

(Lại Một Mùa Mƣa Sắp Đến) 

Không, rõ ràng ông không là một Hàn 

Mặc Tử thứ hai để say trăng, để điên vì trăng. 

Bởi màu trăng của Hàn Mặc Tử là màu trăng 

huyết, nhuốm đỏ cả khung trời, trƣớc mắt nhà 

thơ. Đó là những cơn đau đớn vật vã đến cuồng 

loạn. Còn trăng của Hạc Thành Hoa là màu 

trăng của “Áo lụa Hà Đông, là trăng hoàng yến, 

là cánh mai vàng… Nó có đó, thật gần trong cái 

với tay nhƣng lại vô cùng xa cách để cuối cùng, 

màu Nguyệt vàng Trăng ấy biến những khoảng 
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cách nồng nàn kia trở thành những cơn mộng 

huyễn. Ông đuổi bắt, tìm kiếm hình bóng lay lắt 

có không kia đến mỏi mòn… 

Ông đi tìm bóng, mỏi mòn tìm bóng đến 

hụt hơi. 

Ông say mộng chỉ vì say nhan sắc màu 

trăng, theo ngày tháng đã tẩm liệm hồn mình. 

Ông say trăng trong cõi mộng mị ta bà 

suốt những năm tháng dài. 

Cuối cùng ông say thực: 

Thức ăn và rƣợu đều ra hết 

Còn lại trong ta một nỗi buồn 

Nỗi buồn lớn quá xô ta ngã 

Nằm dài nhƣ xác chết chƣa chôn  

(Cơn Say Tuyệt Vời) 

 

Sau năm 75, cũng nhƣ bao nhiêu nhà văn 

khác, Hạc Thành Hoa bị rơi vào vùng hẫng hụt 

của những nghị quyết, bo bo, sắn mì… Cả bối 

cảnh xã hội và hoàn cảnh cá nhân đã đặt ông 

vào tình cảnh trì trệ, đầu óc khô cứng. Dẫu vậy 

ông vẫn cầm bút và tiếp tục viết, để cuối cùng 

cũng cho ra mắt độc giả 2 tập: Phía Sau Một 

Vầng Trăng và Khói Tóc. Song thú thật, khi 

đọc tôi có cảm giác nhƣ thơ ông đã sắp ngừng 

hơi thở những cơn mộng mị đẹp, đối mặt với 

thực tế có phần khắc nghiệt hơn nhiều, bởi hoàn 

cảnh xã hội đã chọn chúng ta chứ chúng ta 

không có quyền chọn lựa gì cả. Cái quyền 
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thiêng liêng bất khả tƣ nghị kia giống nhƣ ngọn 

đèn cạn dầu, leo lét.  

Thơ ông nhƣ mất đi một phần của nàng 

thơ mà ông đắm đuối một thời, chỉ còn một 

chút tròng trành trƣớc mắt, chia sẻ với bạn bè 

đồng cảnh; chút đìu hiu về một nỗi nhớ xa gần 

hay ghi lại những cảm xúc trong những chuyến 

đi xa: Sơn Trà, Hội An… rồi lộn vòng về cố xứ 

đồng bằng sông nƣớc mênh mông. Thỉnh 

thoảng ông vẫn nhớ đến Trăng, nhƣng Trăng 

lúc này, với ông bắt đầu sứt sẹo, mất đi một nửa 

Trăng vàng Nguyệt. 

Ở đây trăng chỉ còn một nửa 

Nửa kia ở mãi tận phƣơng nào 

… 

Tỉnh dậy chỉ còn trăng một nửa 

Nửa còn lại bỗng hóa phù vân  

(Trăng Một Nửa) 

Rồi ông phải tự kêu với chính mình, 

trong cơn mƣa, ở một ngóc ngách nào đó trên 

đƣờng phố Sài Gòn rất quen mà hóa lạ! 

Em biết không 

Ở đâu anh cũng là ngƣời khách lạ  

Ở đâu cũng không phải quê hƣơng 

Em ơi! Làm sao em biết đƣợc 

Một gã ƣu du 

Cứ đi cứ đi nhƣ kim đồng hồ chạy ngƣợc  

(Nói Với Mình Trong Khi Trú Mƣa) 

Ở một đoạn khác: 

Chỉ còn con cù lần biết lấy tay che mặt 
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Những con két đến đây từ một nơi rất xa trên 

trái đất 

Đang gửi hồn về xứ sở quê hƣơng  

(Buổi Trƣa Ở Thảo Cầm Viên) 

Đó là tâm trạng chung ta thƣờng thấy 

trên các trang viết sau này của nhiều nhà văn 

chân thật. 

Và cuối cùng đành bất lực, phải thú nhận: 

Suốt đời đuổi bắt một vầng trăng 

Chƣa có đƣợc một lời ngợi ca ngƣời vợ trẻ 

(…) 

Bên anh có một nàng tiên dịu dàng là thế 

Mà cứ miệt mài đuổi bắt một vầng trăng  

(Tạ Lỗi Cùng Ngƣời Vợ Trẻ) 

Nhƣ vậy là chấm dứt một chặng đƣờng 

mộng mị bên cạnh những tân toan mà trƣớc đây 

có lần ông thốt lên đầy đau đớn. 

Mai tôi chết nhƣng vầng trăng còn đó 

Vẫn dịu dàng trông xuống nấm mồ tôi  

(Vẫn Còn Vầng Trăng…). 

Đúng là cái hồn cái phách trong thơ ông 

vẫn vậy, ở hai tập sau, nhƣng chất sâu lắng của 

nó thì tan ra thành lớp khói mỏng, không phải 

màn sƣơng đêm dát trăng vàng nguyệt nhƣ 

trƣớc. Có lẽ cũng tại “vì ai gây dựng cho nên 

nỗi này”. Phải vậy không? 

 

                                                                                                             

(Tháng 4/2011) 

 



197 | N g u y ễ n  L ệ  U y ê n  

 

 

 

 

__________ 

 

 

Hạc Thành Hoa, tên thật Nguyễn Đường 

Thai. Sinh quán tại Xuân Phổ, Thọ Xuân, 

Thanh Hóa. Giáo sƣ Việt văn Trung học Sa 

Đéc, Lƣơng Văn Can Quận 8, Cao Lãnh. Ông 

làm thơ từ năm 1961, đã đăng nhiều thơ trên 

các báo, tạp chí văn học miền Nam trƣớc năm 

1975.  

 

Tác phẩm đã xuất bản:  

 

Trong nỗi buồn vàng (Nguyễn Đình Vƣợng, tạp 

chí Văn Sài Gòn – XB – 1971). 

Một mình nhƣ cánh lá (Giao điểm Sài Gòn xuất 

bản 1973), (Thƣ ấn quán, Hoa Kỳ tái bản 

2006). 

Phía sau một vầng trăng (NXB Thanh niên – 

Hà Nội – 1995). 

Khói tóc (NXB Lao động – Hà Nội – 1996). 
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PHẠM CHU SA  

MÊNH MÔNG CÕI TÌNH 
 

 

  
 

 

“Quá nửa đời anh đi tìm một nửa 

Một nửa nào thất lạc của anh xƣa” 

(Phạm Chu Sa) 
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Phạm Chu Sa có thơ đăng trên các báo 

văn nghệ Sài Gòn từ 1970, khi ông đang theo 

học Đại Học Vạn Hạnh, cùng lúc làm biên tập 

và là thƣ ký tòa soạn tuần báo Tuổi Ngọc của 

Duyên Anh, từ 1971 đến cuối năm 1973 thì bị 

bắt quân dịch, bị đẩy lên Tây Nguyên, đến đầu 

năm 1975, ông đào ngũ trốn về Sài Gòn. 

Cả ba tập thơ của ông xuất hiện trƣớc 

công chúng có một khoảng cách khá dài, 

Những Nụ Tình Xanh do cơ sở Đồng Dao xuất 

bản năm 1972. Đến tháng 2 năm 1975, ông tự 

xuất bản tập Trên Đồi Sƣơng Phủ, lúc mà cuộc 

chiến bùng nổ ác liệt và đến hồi gần kết thúc, 

nên tập thơ bị bỏ ngỏ, không thể tới tay độc giả.  

Tuy khoảng cách xuất hiện khá xa nhau 

về thời gian, nhƣng thơ của Phạm Chu Sa trƣớc 

sau vẫn là cõi mộng mênh mông tình. Đó là 

những cuộc tình lỡ, tình say, tình ảo… Cho tới 

khi ngã rẽ cuộc đời ông là lính thú - quân dịch - 

trên vùng đất Tây Nguyên heo hút. Heo hút, 

nhƣng không thiếu tiếng đạn bom. Vì vậy, thơ 

ông vẫn vang vọng âm sắc của những mối tình 

uất nghẹn, chia lìa vƣợt thời gian nhƣ đang hít 

thở khói trời lồng lộng. Và ông làm thơ không 

phải mang tâm thức của kẻ lƣu đày mà, vƣợt 

lên trên khói lửa vẫn là những vần điệu ngọt 

ngào đến cay đắng của chàng thƣ sinh đang 

bƣớc nốt đoạn đƣờng của mộng, của say cùng 

tỉnh thức theo trăm ngả phân ly để hoàn tất nốt 

cuộc lữ trong nỗi cô đơn cùng tận. 



200 | T R A N G  S Á C H  .  .  . ( I I )  
 

Bắc Phƣơng Hành, ông viết vào tháng 

2.1973 sau ngày ký hiệp định Paris, tràn đầy 

cảm xúc nhƣ mâu thuẫn nhau: Vừa khấp khởi 

mừng vui vì hòa bình sắp lập lại trên quê hƣơng 

đã quá đỗi điêu tàn, vừa ngậm ngùi thƣơng nhớ 

bao nhiêu ngƣời đã nằm xuống.!...  Đó là những 

ngƣời bạn, ngƣời tình, là nhân thế nổi trôi bềnh 

bồng quanh ông, trên quê hƣơng ông, để những 

giờ khắc khơi vơi, một mình đâu đó, nơi đèo 

cao dốc thẳm, chốn núi rừng thâm u kéo dài 

những u hoài chồng chéo nhau: 

Hai mƣơi năm nối thành bi khúc 

Bài ca buồn bã nối điêu tàn 

Những ngựa ngủ vùi lòng đất chết 

Những đời nằm xuống vẫn hoang mang 

Màu quê cũ rƣng hồn lữ khách 

Chút lòng lận đận với quê hƣơng…  

(Một Nửa, trg 12) 

Thời khắc ông viết bài hành này là lúc 

ông tƣởng tƣợng ra một cuộc hành trình từ Nam 

ra Bắc khi quê hƣơng ngƣng tiếng súng (vì hiệp 

định đã ký), hòa bình lập lại, đất nƣớc thống 

nhất, không còn giòng sông chia cắt, non sông 

nối liền một dải: 

Ta đi biển thét lời giông bão 

Sá gì chút gió mặn chiều hô 

Mà không dựng thẳng cờ minh đạo 

Soi một giòng sông nối một giòng… 

Mới dợm bƣớc chân khởi cuộc lữ hành 

(mới chỉ là tƣởng tƣợng) thi sĩ đã nâng chén 
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rƣợu nhạt chia tay ngƣời tình - chia tay một 

cuộc tình: 

…Ví thử đời ta men rƣợu nhạt 

Mời em nhân buổi tiễn đƣa này 

Chắc cũng buốt môi ngƣời cúi mặt 

Còn chút tình xƣa nhƣ khói bay  

(Một Nửa, trg 7) 

Tôi nghĩ, khi sử dụng thể hành, thì nhà 

thơ có thể giãi bày trọn vẹn tâm cảm gần xa, 

nên trƣớc kia, những Trần Huyền Trân, Nguyễn 

Bá Trác, Nguyễn Bính đã đẩy câu thơ chuồi dài 

tới tận sau này với những Độc hành ca, Hồ 

trƣờng, Hành Phƣơng Nam… nên Phạm Chu 

Sa đã chọn thể hành nhƣ để gửi gắm tấc lòng, 

để giãi bày những ƣu uất sâu kín, ông đã mang 

theo cùng năm tháng?  Ông thản nhiên đón 

nhận số phận đẩy đƣa. Thản nhiên đến mức 

lạnh lùng trong bài hành thứ hai: Trƣờng Sơn 

hành nhƣ một định mệnh khắc nghiệt đời ông 

đƣợc báo trƣớc. 

Núi chẻ đèo cao rừng thăm thẳm 

Núi tiếp rừng xanh nắng trải thảm 

Chân bƣớc dò trên xác lá khô 

Hồn mở vào cửa mộng hƣ vô 

(…)Mang trên vai nửa đời tuổi trẻ 

Nhìn quanh ta chập chùng bóng xế 

Bƣớc vội, nhƣng nhịp nhàng nhịp nhàng 

Đầy ắp hồn thơ điệu cuồng vang  

(Một Nửa, trg 32) 
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Giữa đại ngàn Trƣờng Sơn thâm u, tâm 

hồn và bản thân ông vừa chìm ngập vào thiên 

nhiên hùng vĩ mà gờn gợn để tiếp tục, vừa thản 

nhiên quan sát và liên tƣởng đến số phận “tàn 

xiêu, mây trôi” của mình trong thời gian biếm 

trích nơi vùng đất chết: 

Trƣờng Sơn núi dài hằn vết chém 

Nát bấy hồn ta làm muôn mảnh 

Máu đỏ ngầu sông núi thân yêu 

Ta nhìn ta bóng đổ tàn xiêu 

Trƣờng Sơn núi biếc trời đứng bóng 

Rền vang tiếng bƣớc thời gian vọng 

Lắng chìm hơi thở thời gian xuôi 

Đời ta nhƣ một bóng mây trôi  

(Một Nửa, trg 37) 

Trong buổi nhiễu nhƣơng, tâm cảm nơi 

ông chừng nhƣ là những mộng mị trôi nổi có 

không từ “thời gian vọng” đến “thời gian xuôi” 

nhƣ cách gắn liền quá khứ xa tới hiện tại gần, là 

nỗi cô đơn của kẻ lƣu đày trên chính ngay 

mảnh đất ông đang bƣớc tới, gắn chặt, thở khói 

trời u uẩn. Ông chìm khuất và mất tăm giữa cái 

ồn ào trống rỗng, là tiếng kêu bi thiết của con 

chim gục ngã trên tổ rơm thông thống lỗ méo 

nụ hoang hoác: 

Bằng hữu lang thang ngƣời mỗi ngả 

Mình ta đứng gọi thấu trăm năm 

Ông gọi ai đến nỗi phải mang theo nỗi 

trống trải dặm dài, ông thở với lớp lớp mây 

trắng đùn quanh chóp núi trống trơn, nghêu 
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ngao với những cuộc tình nhân thế dẫy đầy ảo 

mộng? 

Thật ra, không phải tới tận bây giờ Phạm 

Chu Sa, (khi Một Nửa đến với độc giả nhƣ một 

cuộc tƣơng phùng sau chừng ấy năm dài im 

lặng) mới hé lộ những rơi rớt tang thƣơng 

những cuộc tình lỡ, mà trƣớc đó, ông đã khơi 

gợi nhƣ một phiên thƣ âm bản ở hai tập: Những 

nụ tình xanh (1972) và Qua đồi sƣơng phủ 

(1975). Đó là những âm tiết khởi đầu bật lên 

nỗi hoài nhớ mênh mông một kiếp ngƣời, một 

cuộc tình nhƣ khói nhƣ sƣơng và rồi đọng lại 

trong tâm trí ông nhƣ một bức ảnh hoen nhòe 

màu thời gian. 

Tình em cuộn tròn nhƣ con mèo ốm 

Vo viên đời anh nhƣ điếu thuốc 

(…) 

Anh cũng muốn hỏi em biết điều gì không 

Đêm và bóng tối 

Đã quanh quẩn trong anh nửa đời mộng thực  

(Những Nụ Tình Xanh, trg 54-55) 

Đó là những lời tự thú ngọt chát và cay 

sè nơi cõi lòng ông, liêu xiêu nơi hai bờ mộng 

thực. Nhớ lại những năm trọ học cùng ông trên 

căn gác gỗ đƣờng Nguyễn Huỳnh Đức (nay là 

Huỳnh Văn Bánh), Phú Nhuận, nhìn bờm tóc 

ông nhuốm ráng chiều màu nắng quái ngoài 

hành lang, nhìn cái dáng xiêu xiêu thẫn thờ 

dƣới cột đèn ngã chúi về đêm trong con hẻm 

nhỏ và hai tay trong túi quần và ánh mắt nhƣ 
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màu tối đậm trên bờ tƣờng thấp loang lổ, tôi đã 

tự hỏi: ông tự tìm kiếm chính mình trong nỗi cô 

đơn hay hoài nhớ về những gì ông đã đánh rơi 

đâu đó, là những hình bóng nhập nhòa, hiển 

hiện trên bờ tƣờng đá ong, những mất mát luôn 

vây bủa, bi lụy không ít đến cuộc đời ông? 

Những thứ rơi vãi dọc đời ông, không 

hình hài rõ nét. Chúng chợt bật lên trong ông, 

có khi là một cơn mƣa dầm, một ngày nắng 

cháy. Cũng có khi đang có chút se lạnh trong 

lớp khí trời từ phƣơng bắc tràn về, xám đục đến 

ảm đạm: 

Ở Sài Gòn thèm một ngày mƣa bụi 

Thèm nhạc sầu của gió bấc heo may 

(…) Mƣa ở đây mƣa quá đỗi bất thƣờng 

Và nắng gắt cháy cả tình mới chớm  

(Một Nửa, trg 15) 

Khoảng không gian trơ khấc và nhão 

nhoét kia bất chợt trƣờn vào tâm trí ông, để 

cuối cùng chỉ còn là nỗi trống không, mà khởi 

đầu là những nhớ-nhung-trong-mất-mát-không-

cùng: 

Ở Sài Gòn chiều không em mây nổi 

Nhớ em nghe giá buốt dậy trong hồn  

(Một Nửa, trg 16) 

Bài thơ này (Ở Sài Gòn), ông viết xong 

vào tháng 6 năm 1973, nửa năm sau hiệp định 

Paris. Nỗi hoang mang và nhớ nhung hỗn độn 

nơi ông, trong chính nội dung bài thơ không để 

ngƣời đọc khám phá điều gì về thời cuộc. 
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Nhƣng ẩn giấu phía sau những ngày Sài Gòn 

anh bỏ quên mộng tƣởng/ Đêm đèn màu rực 

sáng nỗi ƣu tƣ/ Cơn mộng nhỏ môi dậy thì thiếu 

nữ/ Sao niềm đau chợt buốt nhức không ngờ lại 

dẫn ta đến những liên tƣởng về những hoang 

mang của ông trong khoảnh khắc “còn một chút 

Sài Gòn” trƣớc khi ông trở thành gã đào binh. 

Ông giấu cái thực trong mộng tƣởng. Ông cất 

nỗi ngậm ngùi trên vai áo, để mấy chục năm 

sau, cũng Sài Gòn ấy lại khơi gợi hình ảnh Sài 

Gòn trƣớc, vẫn là những tâm trạng Ở Sài Gòn 

bây giờ có những sớm mai buồn muốn khóc/ 

Mặt trời mù cơn ngái ngủ bình minh/ Những 

giọt cà phê buồn rơi lặng lẽ/  Sóng sánh màu 

mắt em (Ở Sài Gòn bây giờ, trg 52). Những 

hình ảnh của Sài Gòn trƣớc và bây giờ vẫn cứ 

nguyên vẹn trong ông, vẫn là sớm mai buồn, 

giọt cà phê buồn, vẫn rơi lặng lẽ và dồn nén 

thành màu mắt em, chiếm trọn tâm hồn ông, 

không thay thế, không ai khác ngoài em. 

Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó Dostoevsky 

viết, đại ý rằng: “Cả đời tôi chỉ muốn đẩy tới 

tận cùng những gì ngƣời khác chỉ làm đƣợc có 

một nửa”. Phạm Chu Sa thì không đủ lực để 

làm cái công việc vĩ đại của đại văn hào 

Dostoevsky. Ông không tuyên bố hoàn thiện 

cuộc đời bị xáo tung, mà đơn giản là tìm trong 

chính mình, đi tìm một nửa của cuộc đời mình 

bị rơi lạc nơi đồi hoang núi sâu hay giữa lòng 

thành phố tràn ngập ánh đèn? Chuỗi dài quẩn 
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quanh tìm kiếm cái đã mất trong con ngƣời 

chính mình đến mệt nhoài những hơi thở dốc. 

Và khi tìm thấy thì hệ quả là: 

Quá nửa đời anh đi tìm một nửa 

Một nửa nào thất lạc của anh xƣa 

Khi tìm đƣợc thì nửa anh vụn vỡ 

Nên làm sao ta ráp lại cho vừa. 

Hàn gắn lại em ơi đời tạm bợ 

Một chiều say một sớm tỉnh một khuya buồn 

Một giọng hát một điệu cƣời khúc khích 

Cũng tràn đầy cả hạnh phúc đau thƣơng  

(Một Nửa, trg 104). 

Nhà thơ Du Tử Lê có một nhận xét về 

Phạm Chu Sa, theo tôi là chính xác: “… và 

ngƣời đọc đã bắt gặp một cái gì đó, một cái gì 

đó có thể nhìn nhƣ một Phạm Chu Sa. Một cái 

gì không thể mang một tên gọi khác… Tôi muốn 

ví thơ ông nhƣ một giòng sông xanh, nhƣng 

dƣới đáy lại ẩn sẵn khá nhiều sóng ngầm”. 

Cuộc đời ông chƣa bao giờ yên ả. Và thơ 

ông cũng vậy, ẩn bên dƣới sự phẳng lặng là 

những giòng chảy ngầm cuồng phẫn, chờ chực 

bùng lên những đợt sóng gầm gào. Thoạt lƣớt 

qua, tƣởng chừng nhƣ những câu thơ kia dung 

dị, đôi khi mang hơi thở chung của những 

chàng thi sĩ trƣớc năm 1975, là những buồn 

chán, cột đèn vàng, giọt cà phê đen… tâm trạng 

của một thời tan tác. Nhƣng ẩn bên dƣới ngữ 

nghĩa tầng sâu lại là những cuồng khích, bung 
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vỡ sôi sục, đôi khi nhuốm màu sắc phản kháng 

của tuổi trẻ: 

Bằng màu đen của bóng tối cạm bẫy 

Trốn chạy nỗi căm hận khô đắng 

Trốn chạy niềm cô đơn 

Cuồng loạn những điệu kèn da đen buổi dạ hội 

hóa trang 

Sự bất lực của âm thanh 

Và bóng tối đồng lõa  

(Một Nửa, trg 63).  

Thời nhiễu nhƣơng, tuổi trẻ phản kháng, 

tuổi trẻ gào rống, tuổi trẻ xuống đƣờng, buồn 

nôn, phẫn nộ, chán chƣờng… không phải là 

điều mới lạ. Thời nào và ở đâu tuổi trẻ cũng 

nhạy cảm trƣớc các vấn đề xã hội, thời cuộc... 

Xã hội và thời cuộc nhớp nhếch nhƣ là mệnh đề 

tiên thiên xô ngã con ngƣời vào “vũng trống”, 

và họ bất lực gào lên: 

Đêm thành phố thật buồn 

Mƣời giờ tối còi giới nghiêm reo vội vã 

Đêm chợt im vắng trong niềm sôi sục 

Sẽ vỡ tung một sớm mai nào  

(Những Nụ Tình Xanh, trg 72). 

Có lẽ, sẽ rất thừa thãi khi các nhà đạo 

đức, trong bối cảnh xã hội suy đồi, phong hóa, 

lên tiếng chỉ trích sự mất cân bằng trong suy 

nghĩ và hành động của giới trẻ. Thời kỳ đó, 

Phạm Chu Sa thuộc lớp tuổi hai mƣơi, nhƣng 

không tĩnh yên để lắng nghe, để nhìn, đọc 

những lời rao giảng nhƣ Thiền sƣ Nhất Hạnh đã 
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từng viết: “Tôi rƣng rƣng nƣớc mắt, vì tôi đƣợc 

nghe chính tiếng nói của lòng tôi, tiếng tự thú 

của lòng tôi… Nếu các em biết thƣơng yêu và 

tha thứ thì hồn nƣớc cũng sẽ giật mình, đời 

chúng ta sẽ lên sức sống, tủi hờn sẽ lắng xuống 

và niềm kiêu hãnh sẽ vƣơn lên. Nếu các em biết 

thƣơng yêu và tha thứ thì súng đạn cũng sẽ 

phải thở dài, tàu bay cũng sẽ phải khóc, lựu 

đạn sẽ phải im tiếng, và quê hƣơng ta sẽ không 

còn là một bãi chiến trƣờng” (Nói Với Tuổi 

Hai Mƣơi). Nhƣng khốn nỗi, đó chỉ là cách 

nhìn của thầy Nhất Hạnh. Tuổi trẻ không còn 

đủ tỉnh táo để bƣớc đi trên những con đƣờng 

gập ghềnh, hỗn độn. Đó cũng là nét chung với 

đa phần. Phạm Chu Sa không tự tách mình ra 

khỏi đống bùng nhùng kia, ông viết: 

Khép kín trái tim.  

Hai tay vo tròn quá khứ 

Hồn chết lịm từng phiến băng tan  

Ta cúi đầu bỏ trốn 

Ngôi mộ đời cỏ úa xƣơng ngƣời  

(Những Nụ Tình Xanh, trg 30). 

Lúc này, trong tay tôi chỉ còn hai tập: 

Những Nụ Tình Xanh và Một Nửa (Trên Đồi 

Sƣơng Phủ, ngay chính tác giả cũng không giữ 

nổi), nhƣng khi soi rọi lại, có vẻ nhƣ Một Nửa 

là sự nối dài từ tập thơ đầu tay. Vẫn giọng điệu 

ấy, vẫn tâm tình ấy. Hơi thở từ thơ ông tƣởng 

chừng nhƣ mong manh khói sƣơng, nhƣng đằng 

sau lại là những ẩn ức, những bất lực, trắc trở… 
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cả đời ông cất công tìm kiếm, ráp nối cho trọn 

vẹn. Khốn thay, thảy đều không theo đúng ý 

ông: 

Lang thang trong rừng vắng 

Hái một cụm hoa sầu 

Ồ khắp trời mây trắng 

Biết lối về nơi đâu?  

(NNTX, trg 59) 

 

Trời cao trăng nở rộ 

Lữ khách trên đƣờng khuya 

Bóng nhòa trong sƣơng lạnh 

Nhớ nhà, đâu lối về?  

(NNTX, trg 74) 

40 năm trƣớc ông không tìm ra “lối về” 

cho riêng mình, thì đến 40 năm sau ông vẫn 

loay hoay tự tra vấn: 

Nhƣ đời ta vốn đã quá ngu ngơ 

Đi tìm mãi những điều không có thật! 

Cám ơn đời từ niềm tin thứ nhất 

Thứ hai, ba, tƣ… cho đến cuối cùng  

(Một Nửa, trg 103) 

Cuối cùng thì đâu là “lối về” của ông? 

Có lẽ, xin tạm mƣợn mấy dòng sau của 

nhà thơ Du Tử Lê nhận xét về tác phẩm Phạm 

Chu Sa để kết thúc bài viết này: 

“Phạm Chu Sa, với những bài thơ mới, nơi nửa 

sau của thi phẩm “Một nửa” đã cho thấy ông 

vƣợt qua đƣợc ngƣỡng cửa ngáng trở tàn khốc 

của thời gian. Thơ của họ Phạm ở những năm 
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tháng sau 1975, tuy căn để, đa số vẫn là những 

thao thiết về tình yêu. Nhƣng đó là một thứ tình 

yêu đã ra khỏi hố, hầm ẩn náu của những xung 

động tình cảm đôi lứa thuần túy. Mà, tình yêu, 

trong cõi giới thi ca Phạm Chu Sa hôm nay, là 

những vấn nạn đƣợc cất lên từ những tâm bão 

nhân sinh. Những cật vấn tử / sinh. Kiếp / đời. 

Theo tôi, đó là những câu thơ đƣợc chắt ra từ 

những chiêm nghiệm đời sống đã sắc xuống. Để 

tự thân, thơ có đƣợc chiều sâu và, độ rộng… 

Trong „Một nửa‟ của họ Phạm, cá nhân tôi rất 

thích những câu thơ nhƣ, „Tự đào huyệt chôn 

mình / nhƣ một tên tử tội / a ha ta hóa trang / 

làm anh hề múa rối.‟ Hoặc, „Hạnh phúc trơ vơ 

trên dây thong lọng / em kịp mua về đốt hết 

nhân gian.‟ Hoặc „Dã quỳ thắp nắng / chìm dần 

trong sƣơng / nhặt bóng tà dƣơng / ném vào vô 

tận.‟ Hoặc nữa, „Một chân thò lỗ huyệt / một 

chân nhảy lò cò / đi tìm phƣơng bất diệt,‟ vân 

vân…”    (dutule.com) 

  

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.(dutule.com/
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Tên thật: Phạm Đình Thống. 

Sanh năm 1949 tại Bình Định, Trung phần VN. 

Cựu sinh viên ĐH Vạn Hạnh. 

Trƣớc 1975, cộng tác với Tuổi Ngọc, Vấn Đề, 

Văn, Khởi Hành… 

Sau 1975, làm nhiều nghề kiếm sống, rồi làm 

Phóng viên, Biên tập viên các báo: Thanh Niên, 

Gia Đình & Xã Hội; Phụ trách phía Nam tạp 

chí Ngày Nay ( Hiệp Hội UNESCO-VN). Cộng 

tác với các báo, tạp chí: Tuổi Trẻ, Ngƣời Lao 

Động, Phụ Nữ TP.HCM, Kiến Thức Ngày Nay, 

Xƣa & Nay … 

 

Thơ đã xuất bản: 

- Những nụ tình xanh, NXB Đồng Dao (1972)

  

- Qua đồi sƣơng phủ, Tác giả XB (tháng 2-

1975) 

- Một nửa, NXB Thanh Niên (2011) 
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KHẮC KHOẢI 

ÂU THỊ PHỤC AN  

 

 
 

 
 

 

“Tôi dƣớn ngƣời về phía trƣớc 

 làm nhƣ đáp trả lại nụ hôn vội vàng của Vị  

nhƣng thật ra để tránh cho phiến lƣng bị chàng 

ép mãi vào vách”. 

(Phục An) 
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Truyện ngắn đầu tay của Âu Thị Phục 

An có tựa “Những Ngày Không Định Trƣớc”, 

do Mai Thảo chọn đăng trên giai phẩm Văn số 

ra ngày 19.10.1974. (Sau truyện ngắn này, tạp 

chí Văn liên tục đăng 3 truyện khác của chị: 

“Thăm Viếng”, “Màu Áo Hẹn” và “Bên Kia 

Mùa Hè”).  

Trƣớc đó, chị có thơ, văn đăng rải rác 

trên Tuổi Ngọc, nhật báo Dân Chủ và các báo 

văn nghệ ở Sài Gòn, nhƣng phải đợi đến lần 

xuất hiện này, độc giả mới biết thêm một cây 

bút nữ còn trẻ là Âu Thị Phục An. Nói biết 

thêm, bởi cách viết của cô sinh viên ban Triết, 

Đại học Văn khoa Sài Gòn không có kiểu cách 

làm dáng, khô cứng thƣờng thấy ở các cây bút 

mang khuynh hƣớng dùng ngôn ngữ “triết học 

tra tấn văn chƣơng”. Văn chị cứ “tỉnh queo” 

đến lạnh lùng trong những tình huống mà lẽ ra 

là đón đợi những vồn vập, rực cháy, những háo 

hức nồng nàn… Đọc những truyện ngắn của 

chị, nhiều khi tôi nghĩ, chị nhƣ một kẻ lữ hành 

trên con đƣờng vắng, không có ngƣời đồng 

hành để trò chuyện, đành phải dồn nén lại. Sự 

dồn nén đó cứ lƣớt thƣớt trôi theo dòng suy 

nghĩ chảy xọc vào ngòi bút, giống nhƣ một thỏi 

băng tan chảy. 
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Truyện ngắn đầu tay “Những Ngày 

Không Định Trƣớc” có cấu trúc dạng nhật ký 

nhằm giãi bày tâm trạng của một cô gái trẻ, 

chính xác là một nữ sinh bậc cuối trung học 

đang bƣớc vào những ngày cuối cùng của kỳ thi 

Tú Tài và đang đón đợi ngƣời sẽ là chồng 

tƣơng lai. Lẫn lộn giữa chuyện thi cử, đậu rớt 

“chẳng mừng lắm” và “chẳng hề buồn hoặc 

toan tính…” là tâm trạng chờ đợi và chẳng chờ 

đợi gì về chuyến gặp mặt ngƣời yêu, ở một nơi 

đóng quân nào đó, sẽ đến nhà thăm gia đình 

nàng. Tình yêu của cô nữ sinh trung học với 

anh chàng quân nhân tên Thăng lơ lửng một 

cách lạnh lẽo. Họ gần bên nhau mà nhƣ xa cách 

nhau, không hề biểu lộ một tình cảm đặc biệt 

của những kẻ khao khát yêu, khắc khoải đợi 

chờ những nụ hôn cháy bỏng. Cứ giả định rằng, 

nếu Thăng không đến, hẳn cô gái kia cũng 

chẳng băn khoăn đặt những câu hỏi tại sao. Bởi 

có gặp hay không thì cũng nhƣ chuyện đậu và 

rớt Tú Tài vậy thôi trong suy nghĩ của cô trƣớc 

đó.  

Trong khoảng thời gian chờ đợi, quanh 

quẩn trong đầu óc nàng là những hoài nghi. 

Nàng cố gắng lý giải về mối tình đầu. Mối tình 

này có “tồn tại” hay không “tồn tại” trong cô. 

Thăng có thật là chồng tƣơng lai? Và cô, cuối 

cùng chỉ còn lại mối hoài nghi cứ ngày càng 

trƣơng phình lên: “Tôi chịu không biết ra sao 

cả cũng nhƣ nhiều lần tự hỏi tôi yêu Thăng, 
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chúng tôi có thật yêu nhau hay mỗi đứa chỉ yêu 

những điều lý thú do cuộc tình này mang lại”.  

Cách lý luận, suy nghĩ của cô gái hơi lạ 

và ngƣợc đời khi tách tình yêu thành hai mảnh 

thật và không thật. Hai mảnh đó nảy sinh ra 

“những điều lý thú do cuộc tình này mang lại” 

nhƣ là mệnh đề tiên quyết để biết “có thật yêu 

nhau”. Nhƣ vậy, cô gái trẻ đã phân thân với 

những thắc mắc, những cật vấn về mối tình, mà 

ngay cả chính bản thân cô ta cũng không chắc 

chắn lắm! 

Trong truyện không hề thấy có một dòng 

chữ nào, theo dạng “lỡ mai anh chết em có 

buồn không”, hay: “Mai anh về trên đôi nạng 

gỗ / Bại tƣớng về làm gã cụt chân – Linh 

Phƣơng”. Các chi tiết trong truyện không đẩy 

lên theo kết cấu kịch. Nó cứ lặng lẽ chảy nhƣ 

một dòng nƣớc nhỏ, vừa vặn cho kích thƣớc tra 

hỏi. Bóng dáng vật vờ giữa yêu hay chƣa yêu 

luôn xuất hiện trong đầu cô gái trẻ, đôi lúc nhƣ 

một trò chơi, có cũng đƣợc, nếu không cũng 

chẳng mất gì. Mà cũng đúng thôi, bởi truyện 

đƣợc viết xong vào tháng 7 năm 1974 tại Bạc 

Liêu, khi mà bối cảnh cuộc chiến miền Nam 

đang lúc cao trào cho những đợt tấn công, phản 

kích sau khi hiệp định Paris bị vất sang bên để 

cả hai phía bắt tay nói với nhau bằng súng đạn. 

Tâm trạng hoài nghi, nỗi thất vọng, mệt mỏi có 

dịp bùng lên ở cách sống, cách ăn nói, suy nghĩ 

của thanh niên thời bấy giờ. Ngay chính những 
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tình cảm liên quan đến cuộc sống và bản thân, 

họ cũng không hề tin là có thật: “Thăng vẫn 

không thay đổi thế ngồi, thế ngồi làm chúng tôi 

gần nhƣ đƣa lƣng về nhau”.  

Thế hệ trẻ thời đó đã đánh mất niềm tin 

chăng? Họ mệt mỏi chán ngán chăng? Họ lúng 

túng một cách khá vất vả khi tìm kiếm và đối 

mặt với những sự thật chăng? Có thể là vậy, bởi 

đời sống bên ngoài đã lấy đi của họ tất cả, chỉ 

chừa lại nỗi hoài nghi sƣng tấy lên, ngày mỗi 

đầy trong đầu óc: “Có phải yêu nhau là tổ chức 

những đuổi bắt miệt mài là tìm kiếm một điều 

đã gặp nhƣng không cho là điều tìm kiếm. Tôi 

chợt rùng mình sợ hãi khi chợt nhận thấy mình 

nhƣ một con kiến bò quanh quẩn mãi trong một 

vòng tròn rất rộng”.  

Truyện không có gì mới, vẫn theo motif 

chàng là quân nhân, nàng là nữ sinh, yêu nhau. 

Nhƣng có cái lạ là sự lạnh lùng ở cả hai nhân 

vật cân bằng nhau, đến độ gần nhƣ dửng dƣng, 

tàn nhẫn. Họ có vẻ nhƣ già trƣớc tuổi. Già ở 

tính cách và già cả tâm hồn! Đọc lại lần nữa, 

mới hay chị luôn đặt bên cạnh ngòi bút của 

mình những dấu hỏi to tƣớng, chẳng có câu trả 

lời: “Đậu, rớt, những tên gọi, những dấu hỏi vẽ 

lên không hề đem theo đƣợc một hình ảnh vui 

buồn nào. Lạ không?” 

 

Nhƣng phải đợi đến 4 tháng sau, khi truyện 

ngắn “Thăm Viếng” đăng trên giai phẩm Văn, 
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số đặc biệt Văn Chƣơng Nữ Giới ra ngày 

1.2.1975, cùng với các đàn chị Nguyễn Thị 

Vinh, Trần Thị Tuệ Mai, Hoàng Hƣơng Trang, 

Trùng Dƣơng, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Trần 

Thị NgH. thì độc giả mới thực sự chú ý đến cái 

tên Âu Thị Phục An. Nói chú ý bởi cấu trúc và 

nội dung câu truyện càng lạnh hơn; lạnh nhƣ 

một thỏi thép bỏ vãi đâu đó sau chái nhà. 

“Thăm Viếng” thuộc thể văn kể chuyện. 

Nhân vật chính xƣng tôi (cùng em gái ngƣời 

yêu) đi thăm vị hôn phu đang thụ huấn tại quân 

trƣờng Thủ Đức. Ngay những dòng đầu tiên 

của truyện, dƣờng nhƣ chị đã báo trƣớc cho 

ngƣời đọc sẽ có điều gì đó khác hẳn những 

cuộc thăm viếng thông thƣờng của những cặp 

tình nhân với bao nỗi chờ mong, khao khát, nhớ 

nhung… bằng những dòng chữ tỉnh táo đến sắc 

lạnh: “Lần đầu tiên, cùng với Viên lên thăm Vị 

ở quân trƣờng ngày chủ nhật, lúc ấy tôi đã là 

vợ chƣa cƣới của chàng rồi”. Tính cách của 

“tôi”, hoặc vì quá thông minh, hoặc đƣợc thụ 

hƣởng tính cách giáo dục của một gia đình nền 

nếp, nên “tôi” chỉ quan sát, đứng ngoài mà 

quan sát, rồi để cho cảm xúc trƣờn qua sự quan 

sát ấy với một ý thức xẻ ngang giữa tỉnh táo và 

đông cứng, đôi khi nhƣ tách biệt, đứng hẳn ra 

ngoài rìa sự thăng hoa của loại tình cảm bị dồn 

ứ của các nhân vật phụ “tôi chỉ thấy tội nghiệp 

cho mọi ngƣời”, khi tận mắt nhìn thấy: 

“…những bóng mát tạm bợ và một vài chiếc lều 
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đƣợc dựng vội vã nên trống trải và xiêu vẹo che 

giấu một cách hời hợt những cặp tình nhân 

nằm với nhau bên trong. Những cặp tình nhân 

hôn nhau, vuốt ve một cách tự nhiên nhƣ chung 

quanh họ là một nơi riêng biệt vậy”. Ngoại 

cảnh đã tạt gáo nƣớc lạnh buốt vào tâm giới 

“tôi”, để nảy bật ra thứ tình cảm không mấy 

thân thiện. “Tôi” bị nhìn thấy về mọi sự diễn ra 

bên ngoài cho đến lúc “tôi” tự nhìn lại “tôi” 

trong một khung cảnh đầy bất ngờ không kém. 

Đó là lúc Vị tách “tôi” ra khỏi em gái anh ta, 

đƣa vào một gian buồng và “tôi” đã dùng sức 

mạnh lý trí đến mức tối đa để làm co quắp tình 

cảm đang cháy bùng trong ngƣời. Bởi “tôi đủ 

thông minh hiểu để không hỏi han gì”. Có thể 

và không hẳn là mặc cảm phạm tội, nhƣng 

trƣớc đó “tôi” đã nhìn thấy cảnh phô diễn thứ 

tình cảm “nhếch nhác” rất tự nhiên ngoài khu 

tiếp tân khóa sinh, khiến sự liên tƣởng càng trở 

nên mạnh mẽ hơn với chỗ hai ngƣời đang đứng: 

“Một căn phòng tắm lộ thiên, có thùng đựng 

nƣớc, có quần áo lót của đàn bà vắt bừa bãi 

trên dây”. Cú chạm mặt hơi bất ngờ vào vị trí 

hai ngƣời sắp yêu nhau khiến “tôi” càng lúc 

càng rơi vào trạng thái căng cứng đến khó chịu. 

Ngay cả khi hai ngƣời đang hôn nhau nơi 

không mấy sạch sẽ và thơ mộng kia, thì sự tỉnh 

táo trong con ngƣời “tôi” vẫn luôn chiếm ƣu 

thế. Những rung động thân xác khi trao đổi 

nhau những nụ hôn khắc khoải đợi chờ của Vị 
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đã bị “tôi” đẩy xuống, nằm bẹp dí ở chỗ cái 

khóa soutien. Cảm giác đau nổi lên thật mạnh 

mẽ, thế chỗ cho những ngọt ngào, nồng cháy... 

Nó lấn át cả sự háo hức, đón đợi nơi ngƣời bạn 

trai để cuối cùng tạo thành mối tƣơng quan 

cộng hƣởng giả tạo ở động tác “dƣớn ngƣời”: 

“Vị quay lại. Chàng hôn tôi. Bỗng tôi cảm thấy 

đau nhói lên ở phía sau lƣng vì chiếc soutien bị 

cấn vào vách ván. Tôi dƣớn ngƣời về phía 

trƣớc làm nhƣ đáp trả lại nụ hôn vội vàng của 

Vị nhƣng thật ra để tránh cho phiến lƣng bị 

chàng ép mãi vào vách”. 

Viết một cách trần trụi nhƣ thế này, nhất 

là một nhà văn nữ, hẳn nhiên sẽ gợi sự tò mò 

đối với ngƣời đọc. Nhƣng để cho sự trần trụi 

không làm “tổn thƣơng” đến các nhân vật trong 

truyện, chị đã khéo léo che giấu đi những nhục 

cảm khi “tôi dƣớn ngƣời về phía trƣớc”. Động 

tác ấy không phải là sự cộng hƣởng, đáp trả mà 

tác động bởi khóa móc soutien. Vị thì không 

nhận biết ở chỗ một đằng cái khoái cảm bị đè 

xuống, đằng kia thì cứ bốc cao lên. Một sự lừa 

dối ngọt ngào!  

Trong quyển Văn học miền Nam, tập 

Tổng quan, Võ Phiến có nhắc nhiều lần cái 

cynique trong văn học và ông cho trâng tráo là 

cách viết, cách nói cực đoan của tinh thần hoài 

nghi, thể hiện rất rõ thông qua các nhân vật của 

Nguyễn Thị Hoàng, Nguyễn Thị Thụy Vũ, Trần 

Thị NgH., Lệ Hằng… Và, đấy là hậu quả của 
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“chiến tranh và hỗn loạn, hoàn cảnh xã hội của 

giai đoạn 64-75 tạo cho ngƣời ta một lối sống 

khác hẳn trƣớc” (sđd, trg 292). Nhận xét này 

cũng có phần có cái lý của nó, khi mà tầng lớp 

thanh niên có học luôn tự dằn vặt về những tha 

nhân, thƣợng đế, tồn tại hay không tồn tại, 

những khách thể và chủ thể, sống và chết… 

trong bối cảnh đất nƣớc loạn lạc, đều ít nhiều 

ảnh hƣởng bởi trào lƣu triết học hiện sinh của 

Pháp từ giữa thế kỷ XX.  

Hiện tƣợng này cũng dần lấp ló nơi một 

Âu Thị Phục An bắt đầu bƣớc chân vào làng 

văn với cái cynique đầu tiên trong truyện ngắn 

đầu tiên của chị, tuy có nhẹ nhàng hơn, kín đáo 

hơn các nhà văn nữ đi trƣớc. Mà cũng có thể là 

chị biết điểm dừng, biết kềm chế, không để cho 

sự “nổi loạn”, cái trâng tráo của bản thân đi 

quá xa, khiến ngƣời đọc (thuở đó) bỗng có chút 

giật mình nhƣ cái kết ở truyện thứ hai này? 

“Thăm viếng lần nữa? Ồ, không ai đủ can đảm 

đƣa tay đập vào vết thƣơng của mình lần thứ 

hai. Không bao giờ. Căn phòng tắm lộ thiên. 

Cái móc soutien bị cấn và trăm ngàn nỗi cùng 

quẫn trong đầu… Không bao giờ. Tôi im lặng 

nghe Viên an ủi. Im lặng vì không biết phải 

phân bày nhƣ thế nào. Mà dù có phân bày chắc 

Viên cũng không thể nào tin đƣợc việc ấy đã 

xảy ra”. 

Cả giới văn nghệ lẫn độc giả chờ đợi ở 

sự bứt phá của Phục An, nhƣ họ đã từng trông 
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đợi sự thành công của những Túy Hồng, Trùng 

Dƣơng, Nhã Ca… và gần hơn là Trần Thị 

NgH., Lệ Hằng. Nhƣng tất cả đều đặt dấu chấm 

hết, kể cả ngƣời viết mới lẫn những nhà văn đã 

thành danh, sau ngày 30.4. Một quãng lặng khá 

dài, không ai cầm nổi bút, ngoại trừ một số rất 

ít…  

Phục An cũng nằm trong số đó và chị 

chỉ viết trở lại chừng 5, 3 năm nay với hơn 10 

truyện ngắn, nhƣng phong cách thì không còn 

giữ đƣợc nhƣ trƣớc 75! Tất cả các truyện ở giai 

đoạn này, hầu nhƣ nói về bạn bè một thời. Vị trí 

của họ bị thay đổi. Họ lao vào các công việc 

chân tay để mƣu sinh; họ thất chí, rƣợu chè 

bệnh tật và cái chết (“Dù Chỉ Một Lần Cũng 

Không Thể”, “Trạm Cuối”), hoặc về mối tình 

lỡ kể chuyện ngƣời thì chồng chết vì tai nạn, kẻ 

thì tự ái về cách đối xử của vợ, bỏ nhà ra đi. Họ 

tình cờ gặp nhau, tìm đến với nhau, chia sẻ nỗi 

bất hạnh, cô đơn và rồi hạnh phúc bên nhau 

(“Mùa Thu Ẩm Ƣớt”)…  

 

Nhƣng thay vào chỗ khuyết trên, Phục An 

chuyển sang làm thơ, với một bút lực khá mạnh 

mẽ. Thơ chị xuất hiện khá đều đặn trên các 

trang mạng văn học. Yếu tính trong thơ chị vẫn 

là phận ngƣời, nỗi cô đơn chồng chất, những 

bất hạnh, sự bất lực và chút hạnh phúc mong 

manh. Đọc những dòng thơ của Âu Thị Phục 

An, tôi có cảm giác nhƣ đang ngồi thiu thiu 
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nghe những khúc nhạc đồng quê theo dòng 

Bluegrass, bởi chị luôn lồng vào đó là những 

câu chuyện, đôi khi nhƣ một truyện ngắn rút 

gọn:  

Nàng đang tắm.  

Nàng đang khỏa thân trong phòng tắm. 

Nàng đang ngồn ngộn sức sống trong kia. 

Chàng đẩy cửa bƣớc vô. 

Nàng đang kỳ cọ liền khựng lại. Anh muốn 

tắm? Không, anh muốn nhìn em thôi, em cứ 

tắm đi. Nàng nói. Coi chừng ƣớt anh. Không 

sao mà. Nàng cƣời rồi vô tƣ tắm táp. 

Bỗng dƣng nàng quay lại nhìn chàng. Anh 

muốn… không? Chàng ngập ngừng. Nếu có 

thể. 

Nàng chống hai tay vào tƣờng, đƣa lƣng về 

phía chàng. Nếu anh muốn, thì có thể mà. 

Chàng lả đi trên giƣờng. Cơn mệt lại đến. 

Bất lực trƣớc cái chết, hai dòng nƣớc mắt trào 

ra, ngoằn ngoèo chảy loang trên khuôn mặt hốc 

hác của chàng. 

Nàng đã cố gắng giúp đỡ chàng thật nhiều. 

(Lần Cuối Cùng Trong Phòng Tắm). 

Có dịp ngồi bàn về thơ Âu Thị Phục An, 

nhiều bạn trẻ và nhiều trung niên cho rằng chị 

khai thác sex đến mức tối đa. Sex nhƣ là hơi 

thở trong thơ chị. Tôi không nghĩ vậy. Bởi sau 

khi đọc những bài thơ chị đăng trên các trang 

mạng, sex chỉ là cái cớ để chị bày tỏ thái độ, 

cảm xúc của cá nhân trƣớc những vòng xoáy 
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thời cuộc. Vì ngay chính chị cũng phải hứng 

chịu cảnh ngộ cay đắng đó. Chị không sử dụng 

ngôn ngữ và hình ảnh sex nhƣ một thứ tình dục 

luôn đắt hàng (chữ dùng của Nguyễn Thị Hải 

Hà trên văn chƣơng việt, rằng: “Sex Sells. 

Ngƣời Mỹ thƣờng hay nói thế. Cái gì có dính 

líu đến chuyện chăn gối thƣờng dễ hấp dẫn 

ngƣời nghe ngƣời xem ngƣời mua bán, nhƣ tôm 

tƣơi thƣờng đắt hàng. Các nhà văn Hoa Kỳ khá 

dạn tay khi viết về tình dục. John Updike, 

Philip Roth, Paul Auster, Joyce Carol Oates 

đều mang tình dục vào tác phẩm” 

(http://vanchuongviet.org/index.php?comp=tac

pham&action=detail&id=18148) 

Thơ Phục An cũng không dung tục nhƣ 

Vệ Tuệ trong tác phẩm “Điên Cuồng Nhƣ Vệ 

Tuệ” (Trung Quốc), hay sàm sỡ thô bỉ nhƣ “Sợi 

Xích” của Lê Kiều Nhƣ. Đó là những thứ cặn 

bã, rác rƣởi của loại văn chƣơng hạ cấp! 

Tính dục trong thơ Phục An trong veo 

nhƣ giọt sƣơng mai, chỉ để diễn đạt nội tâm, 

giãi bày những ẩn ức về mặt tâm lý, không hề 

có sự ức chế sinh lý.  Những hình ảnh chúng ta 

bắt gặp trong thơ, thông qua từ ngữ mang tính 

ẩn dụ nhiều hơn. Chị không dùng ngôn ngữ 

nhằm phô diễn sức nặng vốn có của hình ảnh 

thông thƣờng, mà hơn hết là để chuyển tải tứ 

thơ. Vì, theo ông Đặng Tiến: “Nói đến lời trong 

thơ là nói đến từ ngữ, hình ảnh và nhịp điệu, 

nói đến cả khoảng im lặng bên trong câu thơ, 

http://vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=18148
http://vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=18148
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hoặc chung quanh bài thơ…” (Đặng Tiến, Thơ, 

thi pháp và chân dung, trg 58, nxb Phụ Nữ, HN, 

2009). Và: “Ý trong thơ, khác với ý trong văn 

xuôi, ở chỗ nó không có giới hạn, không có kích 

thƣớc. Tạm nói là nó mông lung, bất định” 

(sách đd, trg 60).  

Đọc nhiều lần, cảm quan của tôi về thơ Phục 

An vẫn là: sex phi sex. Xin dẫn một bài thơ của 

chị: 

bám vào lềnh bềnh vỉa hè 

những bộ xƣơng ngƣời cúi xuống nâng ly 

bám vào phù hoa 

những bộ xƣơng ngƣời cúi xuống nâng bi 

da thịt em trắng ngần 

ƣớp nhầy nhụa máu trinh 

dâng anh một lần 

toang hoác bình minh 

con gái 

run rẩy lột xác trên những mép giƣờng 

em trƣợt trên chất nhờn 

cay đắng 

của em 

nụ cƣời em hóa đá 

cứng đờ lút vào dung nham 

cơn hứng lậm vào khuya 

chờ giờ hóa thạch 

em muốn bám vào cội nguồn 

lần nữa tái sinh 

vỉa hè ủ em 

hằng đêm 
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và anh đẩy em 

tuột trôi vào lỗ cống muộn phiền 

em muốn ngậm vào em 

con vật nào 

có thật. 

(Thả Trôi) 

Cách dùng từ ngữ (langue) nhƣ lời nói 

(parole) để diễn đạt ý nhƣ kiểu bài thơ “Thả 

Trôi” trên đây rất dễ gây ngộ nhận, hiểu lầm, 

chỉ vì chị mƣợn những thực thể, những hình 

tƣợng ngoại giới tạo chất liệu cho cái tứ sâu xa 

bên trong, là những phiền muộn, đau đớn 

không cùng của một kiếp ngƣời là thân phận bị 

xô dạt một góc “lỗ cống” nào đó chỉ có mình 

chị mới bị trói chặt chân tay? 

Rồi đến cái nhếch nhác ở một góc phố 

nhỏ trong thành phố chị đang sống có những 

cái “phình phịch, hổn hển, leng keng” giữa một 

bên là thánh thiện và bên kia là sự trần trụi đến 

nao lòng. Nỗi buồn cuộn lên từ ngoại cảnh “bị 

nhìn thấy” là con đƣờng nhỏ Huyền Trân “tai 

tiếng”, dội ngƣợc vào trí não tạo thành những 

sắc màu, những âm thanh: 

cái đầu chó gặm mất rồi 

não văng tứ phía 

mạch đập ở cổ còn phình phịch 

cái lƣỡi tuột lại le ra 

trái tim tím tái còn thở hổn hển 

hai cái chuông đồng treo hai đầu vú nhỏ 

đung đƣa bài thánh ca trên nhƣ̃ng sơị lông tơ 
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núp sau gốc cây đƣờng huyền trân công chúa  

áo xống tuồng tích hoa lá cành 

nghiêm̃ nhiên kiếm sống 

phố chảy cuồn cuôṇ ánh đèn đêm 

nhƣ̃ng con rắn lƣ̉a nhảy múa dƣới háng 

nàng và trong miệng nàng 

cỏ ƣớt đẫm tinh trùng 

ngƣời ta vâñ thấy khoái 

khi ngồi tuốt trên gác chuông 

nhà thờ đức bà 

làm dáng 

với nhƣ̃ng hình nhân cuc̣ cƣạ dƣới chân đèn 

luôn nẩy ngƣơc̣ và rên 

thành phố không buồn ngủ 

thành phố nằm ngửa nàng lại lắc leng keng 

hai cái chuông treo trên hai đầu vú 

nhỏ 

muôṇ phiền  

(Lắc Chuông). 

Đọc những câu thơ này, nghe ra thơ 

không phải là thơ, càng không phải văn xuôi. 

Nó là sự sắp đặt cố ý của ngƣời viết, nhƣ trong 

các thập niên 50, 70 của thế kỷ trƣớc, Thanh 

Tâm Tuyền đã cách tân thơ bằng cách “phá vỡ 

cái vỏ ngữ âm của câu, hay bài thơ… tháo gỡ 

guồng máy ngôn ngữ ra từng bộ phận rồi lắp 

ghép lại thành những chức năng mới, trong văn 

bản mới” (Đặng Tiến, 

http://www.diendantheky.net/2012/03/ang-tien-

thanh-tam-tuyen.html).  

http://www.diendantheky.net/2012/03/ang-tien-thanh-tam-tuyen.html
http://www.diendantheky.net/2012/03/ang-tien-thanh-tam-tuyen.html
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Không thể nói Phục An chịu hay không 

chịu ảnh hƣởng của Thanh Tâm Tuyền, nhƣng 

chắc chắn một điều là chị đã chọn lựa thơ tự do 

nhƣ là môi trƣờng tốt nhất cho sự sáng tạo của 

mình, để hoàn thành chức năng “tra vấn và trả 

lời” nhƣ nhà văn Alain Robbe-Grillet đã từng 

khẳng định, rằng đó chính là thiên chức của nhà 

văn. 

Không ai có thể ngăn cấm nhà văn: thôi 

đừng phẫn nộ, đừng chua chát, rời xa bi kịch đã 

rồi của dân tộc. Cái ngóc ngách đau đớn cùng 

tận kia, trƣớc nhãn quan của nhà văn là thƣợng 

đế trên chính mảnh đất mình, đƣợc Phục An 

giải mã bởi những hình ảnh chồng chất nhau, 

níu kéo nhau, tạo thành những chuỗi âm thanh 

bi phẫn: 

nàng xõa tóc 

chạy dƣới nắng tháng tƣ 

hai cái mông tròn huyền hoặc 

đung đƣa 

bình minh rọi những tia nắng đen 

điên cuồng qua nách 

cát nhảy dƣới gót chân bất hạnh 

máu ứa từ môi thâm 

tháng tƣ đuổi từ sau lƣng 

xƣơng rồng đâm lên vú 

biển ôm nàng ngất ngƣ 

nắng của tháng tƣ rơi từ một bình minh đen tối 

nắng cũng rơi từ âm cung mê lối 

chạy đi tìm bóng của ảo tƣởng xƣa xa 
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ngày về rất vội 

về dù dòng sông quê hƣơng chật chội... 

chỉ muốn trần truồng gào khóc những điêu linh. 

(Bình Minh Đen) 

Và, dẫn thêm bài thơ khác để nhấn mạnh 

thiên chức nhà văn trong ngòi bút chị: 

tôi rất buồn  

khi đi trên những con đƣờng không còn vỉa hè  

khi  

(…) ngồi rung đùi trong nhiều biệt thự  

spa, resort, hotel năm sao, du lịch Thái Lan, 

Sing, Trung Quốc  

những cái chợ tự phát bên lề đƣờng không cần 

đóng thuế  

những “gái chợ đông” ôm thúng co giò chạy 

khi thấy công an  

những “trai giữa chốn ba quân” trơ mặt chạy 

xe ôm nám đen khuôn mặt 

tôi rất buồn  

khi đất nƣớc tôi  

chạy theo (…)  

20 năm máu lửa chết chóc xảy ra.  

(Năm Mới Vẫn Không Có Gì Mới) 

Thế giới thơ của Phục An đa chiều, rộng 

nghĩa. Chị đã phá bỏ những luật lệ trong thơ cổ 

điển (nhƣ nhiều nhà thơ đi trƣớc đã từng làm) 

để tìm kiếm cái đẹp, dẫu cho cái đẹp ấy hàm 

chứa bao nỗi nhục nhằn của một kiếp ngƣời. 

Tuy nhiên, khi đến với thế giới thơ Phục An, 

nếu chỉ lƣớt qua, một lần thì dễ bị những ẩn 
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ngữ kia đánh lừa, bởi bề ngoài ngôn ngữ mang 

đầy chất phồn thực, lớp lớp những khoái cảm 

của tính dục là “những khắc khoải, thao thức về 

thân phận, khát vọng làm ngƣời của một con 

ngƣời” nhƣ chị đã từng tâm sự.  

Đa chiều và rộng nghĩa chỉ khi nào 

ngƣời đọc chịu khó đào xới ở dƣới tầng sâu để 

thấy đƣợc cái ý ẩn nấp trong lời, nhƣ một vì sao 

lạ giữa muôn ngàn tinh tú giữa tầng không 

mênh mông. 

Chị là ngƣời đã miệt mài mang thơ đi 

tìm sự tự do tuyệt đối trong khoái cảm tính dục, 

vất vả lăn tới chân trời xa lạ, mà ở đó cái đẹp là 

những câu trả lời từ những tra vấn liên tục về 

phận ngƣời? 

 

                                                                                         

(tháng 3/2012) 

__________ 
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Âu Thị Phục An: Tên thật là Âu Thị Nguyệt 

Thu, sinh năm 1954, từng đoạt giải thƣởng 

truyện ngắn do báo Dân Chủ tổ chức, 1974. 

Cựu Sinh viên Văn Khoa Sài Gòn. Có thơ văn 

đăng trên các báo trƣớc 1975, và trên 

trietvan.com, damau.org, tienve.org, 

vanchuongviet.org, sangtao.org, litviet.com, 

hopluu.net... ...sau 1975. Hiện sinh sống tại Sài 

Gòn. 

 

Tác phẩm đã in: 

- Nguyệt Thực, thơ, 2009, nxb Lƣu Ly. 

- Im lặng và nghe, 48 tác giả nữ, 2009, nxb Lao 

động. 

- Văn Miền Nam, in chung, 2009, Thƣ Ấn 

Quán, HK.   

- Tác giả tác phẩm Ngƣời Đồng Hành Quanh 

Tôi, in chung, tập 3, 35 tác giả, Thanh Niên, 

2011. 
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KHOẢNG CÁCH XA GẦN  

GIỮA TRUYỆN NGẮN VÀ THƠ 

ĐẶNG KIM CÔN 
 

 

 

 
 

 

“Từ khách cho tới đám háu đói trên núi,  

thằng nào cũng chỉ coi em là đồ chơi,  

để hành hạ, dày vò, để lợi dụng, sai khiến…” 

(Đặng Kim Côn) 
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Trong vòng vài năm trở lại đây, Đặng 

Kim Côn viết nhiều: Cả thơ lẫn truyện ngắn, 

đều đặn đăng tải trên các trang mạng và báo 

Việt ngữ ở Hoa Kỳ. Ở tuổi 60, viết đều tay nhƣ 

vậy không phải chuyện dễ dàng và ai cũng làm 

đƣợc. Đặng Kim Côn càng không là một biệt lệ.  

Đầu năm nay, Thƣ Ấn Quán (HK) đã tập 

hợp những trang văn của ông và cho xuất bản: 

tập truyện ngắn Một Ngày Một Ngàn Ngày 

cùng tập thơ Để Trăng Khuya Kịp Rót Đầy 

Sớm Mai. 

12 truyện ngắn trong tập này là tập hợp 

những bản thảo viết trƣớc và sau 75, thời kỳ 

ông là sĩ quan pháo binh, đồn trú ở những nơi 

đèo heo hút gió: Cheo Reo, Phú Bổn, Củng 

Sơn… cùng những truyện viết trong những năm 

tháng đi tù cải tạo và một ít lúc định cƣ tại Hoa 

Kỳ.  

Với truyện ngắn, Đặng Kim Côn chọn 

lối kết cấu cũ để xây dựng những nhân vật với 

bối cảnh thƣờng gặp thời chiến tranh là anh lính 

đi phép hay trên đƣờng trở lại đơn vị, hay ngƣời 

tù cải tạo trên đƣờng trở về trại, gặp một thiếu 

nữ, đôi khi là sƣơng phụ trên cùng một chuyến 

xe. Những chuyến xe đò thời chiến đầy bất trắc 

trên những đoạn đƣờng lắm bom mìn vùi bừa 

bãi trên mặt lộ, hay quân hai bên đang đụng 

trận phía trƣớc dẫn đến chàng và nàng quen 

nhau trong cảm giác miên man sợ hãi. Cũng có 

lúc chuyến xe bị “pan” nơi một thị trấn nhỏ nào 
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đó, xóm làng heo hút, mất an ninh để sau đó 

chàng và nàng chia sẻ những bồn chồn bất an 

cho nhau trong một quán trọ qua đêm. Kết thúc 

những câu truyện này hoặc họ hôn nhau hoặc 

đôi khi làm tình với nhau… 

Nếu chỉ đọc theo lối giải trí, đọc cho có 

đọc thì rõ ràng truyện ngắn Đặng Kim Côn chỉ 

là một lớp khói cuộn lên khỏi mái tranh buổi 

sớm mai hay khi chiều xuống. Nó sẽ tan đi theo 

cái nắng chói chang hay màn đêm mịt mùng 

sau đó. Nhƣng nếu đọc để tìm kiếm lời giải, 

nhất lại là lời giải cho những chiến binh một 

thời trầm mình trong dòng lửa đạn tơi bời ở 

thời điểm kinh hoàng nhất của tuổi trẻ, nhƣ 

chính tác giả đã tham dự; hay thân phận của 

ngƣời tù binh lao cải trong các trại tập trung thì 

lại là chuyện khác. 

Và tôi đã phải lặn hụp trong dòng suy 

cảm thứ hai với 12 truyện ngắn trong Một Ngày 

Một Ngàn Ngày để có thể hiểu tâm trạng của 

những chiến binh 36 năm trở về trƣớc. 

Truyện đầu tiên: Đâu Đó, Ngày Mai là 

một câu chuyện tình giữa một sĩ quan và cô 

giao liên. Kết cấu truyện khá đơn giản. Nhƣng 

cái không hề đơn giản là Đặng Kim Côn dám 

nói lên sự thật: “-Anh sợ liên lụy với Việt Cộng 

không?/-Sợ thì anh không tới đây” (sđd, trg 

23). Dẫn ra một câu đối thoại ngắn để thấy rằng 

những ngƣời bên này không hề giấu giếm và 

luôn chịu trách nhiệm trƣớc mọi hành động của 
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mình. Tình yêu (nếu quả thực Thúc và Cúc đến 

với nhau bằng cả trái tim) với họ, những ngƣời 

lính miền Nam hình nhƣ không hề có ranh giới. 

Đó là sự hòa nhập, rung cảm giữa ngƣời nam 

và ngƣời nữ; là sự thăng hoa giữa chàng và 

nàng, không hề có sự trốn tránh, nhƣ kiểu: “Nó 

là của Đảng! Tất cả là của Đảng” (Ngƣời Đàn 

Bà Mang Thai Trên Kinh Đồng Tháp -Thảo 

Trƣờng). Không phải nhân vật nữ không rõ 

chuyện đó, chuyện rạch ròi ta địch, nhƣng vƣợt 

lên trên tất cả, nó là tình yêu chân thật. Bởi cuối 

truyện Cúc hạ một câu: “Anh không là sĩ quan, 

em yêu anh dễ hơn” (trg, 27), mặc dầu nàng đã 

thật lòng yêu anh sĩ quan kia rồi? Tới đây, tôi 

lại tự hỏi, giữa phong cách hƣ cấu truyện và sự 

thật ngoài đời, trong tình yêu, ngƣời ta đã đặt 

bao nhiêu phần trăm lý trí chính trị vào tình 

cảm? Và cái chất nhân văn trong những mối 

tình đời thƣờng nhƣ vậy sẽ đẩy con ngƣời tới 

những ngã rẽ nào của cuộc sống đầy bất toàn, 

oan nghiệt trong thời điểm đó? Có một điều dễ 

hiểu, cũng nhƣ bao nhiêu nhà văn miền Nam 

khác, cùng một cảnh ngộ, cùng một thời khắc, 

họ đã chứng tỏ nhân cách họ và nhân vật họ 

luôn là những con ngƣời chân thật, không hề 

ngụy trá! Bởi chức năng văn học không thể và 

không bao giờ làm đầu sai cho chức năng chính 

trị: Văn học là giá trị của cái đẹp hiện hữu 

muôn đời, trong khi chính trị là những hổ lốn 
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man trá, ngụy ngôn nhất thời, là màu máu đen 

thẫm dƣới lƣỡi dao cùn! 

Từ trong tiềm thức sâu thẳm, nhà văn 

chân chính nào cũng nhận ra điều này. Và dẫu 

chỉ khởi viết, nhƣng tôi tin Đặng Kim Côn đã 

nhận ra điều đó. Không nhận ra, thì tại sao 

trong Chiếc Bánh Giáng Sinh, ông lại vẽ ra sự 

nhục nhằn về thân phận tuổi trẻ. Đó là chàng sĩ 

quan pháo binh đang đóng quân ở nơi rừng sâu 

núi thẳm nào đó “gọi là quận lỵ, nhƣng nhỏ xíu 

nhƣ một cái làng rộng” (trg 45). Chàng và 

Nàng lại quen nhau trong quán nƣớc, sau đó 

tiến xa hơn trong thứ tình cảm “trong suốt nhƣ 

khí trời”. Trong cơn chập chờn mê tỉnh, nhân 

vật hồi tƣởng lại những giây phút “ầm ĩ” nơi 

chiến trƣờng: pháo kích, tấn công, phản pháo, 

ngƣời chết; để sau đó chen vào cõi chết là 

Nàng. Lại một  du kích, hay đặc công gì đó lọt 

vào khu đóng quân, không phải để cài bom mìn 

mà là “nắm tình hình địch” bằng cách bán đi 

tiết trinh quý hơn ngàn vàng của ngƣời nữ! 

Dƣới mắt những ngƣời lính trong căn cứ thì 

Nàng chỉ là một con điếm đã qua tay nhiều lƣợt 

ngƣời, không hơn kém. Và ngay cả đồng đội, 

nàng cũng không hơn gì: “…Em đã khổ quá, 

anh biết không? Từ khách cho tới đám háu đói 

trên núi, thằng nào cũng chỉ coi em là đồ chơi, 

để hành hạ, dày vò, để lợi dụng, sai khiến. Nếu 

anh biết không chỉ một mình em phải làm vậy, 

thì anh sẽ thông cảm cho em hơn” (trg 58). Chỉ 
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một đoạn rất ngắn thôi, tác giả đã phơi trần ra, 

không phải cho thế hệ ông mà cho cả con cháu 

sau này, hiểu rằng: Đất nƣớc này đã có một thời 

kỳ bị bọn ngƣời cuồng tín, mất cả lƣơng tri, 

nhúng tay buôn bán máu và nhân phẩm con 

ngƣời để đạt mục đích chúng muốn. Nhân vật 

Chàng biết khá rõ điều Nàng đang làm, nhƣng 

vƣợt trên tất cả những bỉ ổi của cuộc sống trần 

trụi, Chàng coi đó nhƣ là một vết sƣớt trên tấm 

phông màn có chút vệt màu dở dang để trân 

trọng và giữ gìn. Tiềm thức Chàng đã dậy lên: 

“Đối với kẻ khác em là con đĩ. Nhƣng đối với 

anh, em là ngƣời yêu, ngƣời vợ… Anh sẽ tìm 

cho ra em… Nhất định…” (trg 52). 

 Và rồi họ nhận ra nhau, gặp nhau trong 

trại tù cải tạo với ám hiệu ban đầu là chiếc bánh 

Giáng Sinh làm bằng bột sắn đƣờng đen?  

Những chi tiết thật nhỏ. Cả đến chiếc bánh làm 

bằng đƣờng đen bột sắn mì thời sau 75 cũng là 

những đồ vật tầm thƣờng, nhƣng với Chàng, 

trong hoàn cảnh bi thƣơng, thì lại trở thành 

chiếc bánh quý giá nhất cõi đời: “Chàng đã có 

một cái bánh, cái bánh No-en đầu tiên trong 

cuộc đời một gã không đạo, sao mà nó thiêng 

liêng, nó quý giá, nó thánh khiết, nó sáng 

lóa…”. Cái mô-típ chàng là chiến binh, nàng là 

gái làng chơi vẫn nhan nhản trong những truyện 

ngắn trƣớc 75, nhƣ Một Chỗ Của Huệ của Doãn 

Dân hay truyện ngắn Cơn Gió Mát của Lê Văn 

Thiện. Nhân vật Huệ của Doãn Dân hay Hiền 
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Chi của Lê Văn Thiện đều là gái giang hồ tràn 

đầy nhân tính trong con ngƣời lƣơng thiện, đã 

bị hoàn cảnh xô đẩy tới chốn đen tối. Cả hai 

đều là những cô gái bình thƣờng trong một giai 

đoạn xã hội không bình thƣờng. Nhƣng với con 

đĩ trong Chiếc Bánh Giáng Sinh thì khác hơn 

nhiều. Nàng phải nhận nhiệm vụ “làm đĩ”. 

Nàng ý thức rất rõ “bổn phận và trách nhiệm” 

bị sai khiến của mình sau khi bị bắt lên núi, 

chƣa qua hết bậc trung học, nhƣng đó là cái bị 

áp đặt, bị xô đẩy: “Khi em phát hiện ra cái con 

ngƣời khác kia không phải là bản chất của em, 

mà là bị áp đặt, đã bị lợi dụng, em vô cùng đau 

đớn nghĩ tới anh… họ hứa hẹn với nó sẽ đƣa ra 

Bắc, đƣa đi Liên Xô học. Trong khi chờ đợi, cái 

đám chuẩn trí thức đó phải đi thực tế. Mấy 

chàng trai đầy nhiệt huyết bạn em, đã hăng say 

nhảy xổ vào chỗ chết trƣớc khi thấy thiên 

đƣờng” (trg 57). 

Đã đành chất liệu của truyện ngắn là 

những mảnh đời sáng tối, tƣơi rói hay bầm dập 

đƣợc nhào nặn nên làm thành chiếc bánh thiêng 

liêng, thánh khiết. Nhƣng sâu thẳm bên trong là 

một đốm lửa ấm áp của niềm tin, sự lƣơng 

thiện. Nói khác: cái chất Con Ngƣời không hề 

thay đổi, chỉ bị thay đổi một khi “khờ khạo” tra 

chân vào gông cùm bởi những xảo ngôn lừa mị 

mhƣ mẫu ngƣời Aldoff Goebel thời phát xít! 

Chàng trong truyện này không là hiệp sĩ 

để cứu vớt một sinh linh bị vùi dập. Ở Chàng 
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cũng không thể nhìn thấy và tìm đâu ra tính 

chất tâm lý chiến, kiểu độ lƣợng, nhân ái với 

các cán binh thời đó, mà chỉ đơn giản là mối 

tình thuần khiết giữa một thiếu nữ bị đọa đày và 

một chàng thanh niên đang lao vào vòng binh 

lửa. Vì nếu không thì kết câu chuyện Đặng Kim 

Côn không vẽ ra cảnh này: “Chàng buồn bã 

nhìn theo dáng nàng chìm trong sân đội nữ. 

Con đƣờng cũng đã thƣa dần, nhƣng sƣơng núi 

thì chừng đã dày hơn, đã xám xịt nhƣ cái đầu u 

uất của chàng. Làm sao để anh lau nƣớc mắt 

cho em” (trg 59).   

Đến Một Ngày, Một Ngàn Ngày đƣợc 

lấy làm tựa chung cho tập truyện thì cũng một 

mô-típ cũ, chỉ khác chi tiết: Chàng sĩ quan pháo 

binh đóng quân ở một chi khu nhỏ, đƣợc vợ 

chồng (đóng giả) ông sĩ quan ban 3 chi khu 

“bảo bọc”. Nhân vật chính trong truyện xƣng 

Tôi cũng là một cô giao liên đã phải lòng anh 

chàng pháo thủ kia. Cả Tôi và Vũ đều biết mối 

quan hệ “bạn của chồng”. Cái cách sắp đặt 

thƣờng xuyên vắng nhà của chồng nằm vùng, 

hay những lúc hai ngƣời đi ra rẫy bắp, không 

khiến Vũ bận tâm. Nhƣng bản năng gốc của 

nhân vật Tôi, một nữ binh vận thì biết rất rõ 

ràng. Nó nổi cuồn cuộn trong ngƣời khi Tôi 

tắm suối, nó trở thành nỗi ghen tuông xa gần 

khi Vũ nằm bệnh viện với những trái cam, bó 

hoa của các em gái hậu phƣơng; để cuối cùng 

bật nảy lên nhƣ một mảnh vỡ thiên thạch chạm 



239 | N g u y ễ n  L ệ  U y ê n  

 

vào tầng khí quyển: “Anh dậy đi, anh mở mắt 

nhìn em đi, có đƣợc không? Em sẽ tung hê 

không cần đè nén gì nữa, em sẽ trải lòng cho 

anh hiểu, và anh cũng sẽ biết ngƣời ta lợi dụng 

chúng ta thế nào” (trg 165). 

 Ở một đoạn khác, nỗi khao khát cồn 

cào, sự thèm muốn của bản năng gốc đã trỗi 

dậy thật mạnh mẽ trong con ngƣời nhân vật 

xƣng Tôi nhƣ những đợt sóng dữ dội đập liên tu 

bất tận lên kè đá: “Nhiều đêm tôi không ngủ 

đƣợc và tôi biết anh cũng vậy. Tôi vùng vẫy 

giẫy giụa trong cơ thể đôi mƣơi của tôi, tôi vật 

vã núp trong con tim nóng hổi gào thét từng 

giờ. Nhƣng tôi chẳng thích thú gì với cuộc 

chiến đấu đức hạnh này. Tôi muốn thua. Em 

muốn gục đầu vào lòng anh, khóc hả hê cho 

tuôn hết những ngày tháng chịu đựng. Có lần 

nửa đêm em phải rên rỉ vì đau bụng, hay rú lên 

vì ác mộng?” (trg 169). 

Tôi của Đặng Kim Côn thì kêu lên “Tôi 

muốn thua”, trong khi đó, ngƣời đàn bà có 

chồng đi tập kết trong Những Cơn Mƣa Mùa 

Đông của Lữ Quỳnh đang cuộn ngƣời trong 

vòng tay gã đồn trƣởng thì nhận ra: “ Chị biết 

con đê cuối cùng ngăn dòng nƣớc lũ sắp vỡ”. 

Mới hay, giữa nhục cảm và tình yêu chỉ cách 

nhau trong gang tấc! 

Nếu truyện đƣợc dừng lại tại đây, ở chỗ 

anh chàng pháo thủ từ bệnh viện trở về căn nhà 

trọ, với tần suất độc thoại để phơi hết nội tâm ra 
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trang viết, tôi nghĩ có lẽ sẽ là một truyện ngắn 

tuyệt vời. Tuyệt vời bởi bắt ngƣời đọc phải tự 

tra hỏi những dòng chữ kia đã phô diễn cảnh bi 

hài của một mối tình “Ta Địch”  đến đâu, nghĩa 

là cái kết thúc lơ lửng luôn là kết thúc “có hậu” 

nhất đối với truyện ngắn. Đằng này, ông, Đặng 

Kim Côn  nhƣ còn nuối tiếc chất đa cảm trong 

mạch máu cô cán binh “đẹp não nùng” nên kéo 

thêm đoạn cuối kiểu Kim Kiều tái hợp sau 

những tang thƣơng dằn xé của mối tình lơ lửng 

giữa hai ngƣời . 

Ở các truyện khác, sau khi đọc, tôi có 

cảm giác nhƣ rằng, đấy chính là những tự sự về 

cuộc đời ông. Đó là những lần đi thi đấu võ, 

tình cờ gặp cô con gái một góa phụ, quen cô gái 

rồi quen mẹ nhƣ trong Đêm Sâu; hay trong Thế 

Kỷ Nào cũng là sự gặp gỡ tình cờ trên những 

chuyến xe đò sau 75 cùng với những tình cảm 

lan man giữa hai ngƣời nhƣ có nhƣ không… Có 

lẽ đây cũng là chất đa tình, đa cảm của tác giả 

chăng? 

Nếu thật vậy, thì tôi không lầm rằng, 

truyện ngắn Đặng Kim Côn là những bài thơ 

xuôi, càng ngọt ngào hơn nếu nhƣ bớt đi những 

lời thoại, nhƣ một cách cố tình kéo dài cảm giác 

mộng và thực đan xen nhau, đôi khi lại phơi ra 

sự trần trụi nhƣ cách giúp cho ngƣời đọc thấy 

rõ hơn chân tƣớng của các nhân vật, một bên là 

những tình cảm chân thành và bên kia là sự 

ngụy trá: “Ông nhớ kỹ cho, tôi nói cho rõ, ông 
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chƣa bao giờ đƣợc coi là bạn ông ấy. Ông thì 

quá ngây thơ, quá tử tế với đời. Nghĩa là… ông 

có cần phải áy náy với những ngƣời đã từng coi 

ông là địch không? Chỉ là… ông chƣa kịp chết 

thôi” (trg173). 

 

Thật dễ dàng khi chúng ta bƣớc vào thế 

giới thứ hai (thơ ca), trên nền tảng những 

truyện ngắn đọc trƣớc đó, để lần theo những 

tầng sâu tâm cảm của tác giả. 

Để Trăng Khuya Kịp Rót Đầy Sớm Mai 

cũng do Thƣ Ấn Quán xuất bản cùng lúc với 

tập truyện ngắn. Gần 80 bài thơ là những mộng 

mị, ƣớt át thực hƣ; là những cung bậc thấp cao 

của con ngƣời leng keng, đầy những va chạm 

trong cuộc sống đƣợc cố ý sắp xếp theo thứ tự 

thời gian viết, từ 1973 dến 2010. 

Thời gian đầu, trong thập niên 70 là sự 

cô đơn nhọc nhằn, là nỗi u uẩn tấc lòng nhuộm 

trắng sƣơng. Ban đầu, nỗi cô đơn là cảnh cô 

quạnh một mình trên đỉnh núi nào đó, có thể đó 

là đỉnh núi với những khẩu pháo của đơn vị 

ông, nhƣng lẻ loi, cô độc, để phải tự hỏi lòng: 

Trời đất thấy ta ngồi trên đỉnh núi không? 

Ngọn thấp ngọn cao, đá dựng đá chồng 

Đã rêu phong ta (?) nghìn năm sinh tử 

Mƣa nắng cõi ngƣời bao giờ đơm bông? (trg 

10) 

Con ngƣời đang ngồi trên đỉnh núi kia, 

thật ra không đặt ra câu hỏi cho trời đất, nắng 
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mƣa, mà chính thật là tự hỏi mình để không bao 

giờ tìm thấy câu trả lời. Và đúng nhƣ cái tựa 

trên đầu bài thơ, nhân vật đang chìm trong cõi 

mê u mù tăm của thời trai trẻ chinh chiến! Mà 

đã là trai trẻ thì không ai không một lần yêu, 

thất tình; rồi lại thất tình rồi lại yêu. Những 

chàng thi sĩ thì có muôn ngàn cách yêu và 

muôn ngàn kiểu thất tình, chẳng ai giống ai. 

Nhƣng Nguyễn Bính, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử 

yêu, thất tình một kiểu khác, Nguyễn Bắc Sơn, 

Nguyễn Tất Nhiên thời hiện đại thất tình cách 

khác, và dĩ nhiên Đặng Kim Côn cũng thất tình 

theo cái cách của những chàng tráng sĩ ngàn 

đêm nơi rừng sâu vắt muỗi để, một ngày về 

phép ngồi đâu đó trong quán cà phê bỗng dƣng 

thấy cô hàng café “duyên dáng”, rồi thất tình 

một cách dễ dàng vậy. 

Tôi (NLU) muốn hỏi “cái em” “trêu 

ngƣơi ta những vòng tròn khói, nhởn nhơ từng 

giọt trong ly, và, lập lòe trên đóm thuốc” ấy là 

ai? Nàng thơ nào đã ám chàng đến độ, ngày 

tháng chỉ còn những “uống rƣợu, cạo đầu, và 

vô rừng… ”   

Có phải cái bóng kia, lớn lao đến nỗi 

làm bùng cháy trong chàng nỗi nhớ em trộn lẫn 

trong nỗi nhớ rừng, nhớ suối?  Mới hay, những 

chàng thi sĩ chỉ mới nhìn thấy “da em trắng, 

vòng tròn khói, em lập lòe…”, chỉ một thoáng 

đó thôi mà đã kêu lên: “…mai mốt thất tình…” 

thì quả là “nòi tình” có thừa, sẵn sàng thất tình 



243 | N g u y ễ n  L ệ  U y ê n  

 

một cách hồn nhiên; ẩn sau một cô nàng cà phê 

để “ta ghẹo ta chơi” là một bóng hình thấp 

thoáng, lờ mờ khi ẩn khi hiện của một nàng là 

tâm điểm để chàng hƣớng tới, bắt chàng phải 

thoi thóp, phải ngóng trông tìm kiếm với con 

tim gần nhƣ tan nát! 

 Gần 40 năm sau khi bài thơ ra đời, có 

dịp gặp ông, đƣợc tác giả úp mở chia sẻ “em” 

trong bài thơ đó là định mệnh của đời ông: Binh 

nghiệp, tù tội, lƣu vong! Vì nếu không có cuộc 

thất tình kia, biết đâu ông đã không trở thành 

một ngƣời khác:  kỹ sƣ, xe thồ, nông dân, mà 

cũng có khi là một cán bộ trong guồng máy 

cầm quyền hiện nay? 

 Ô hay, chỉ mới nhìn “da em trắng, vòng 

tròn khói, em lập lòe…” thôi mà đã: 

Mai mốt thất tình ta đi cạo đầu 

Vất mẹ nó đi những buồn, những đau 

Mai còn thất tình ta đi uống rƣợu 

Nữa sẽ quên em khi về rừng sâu” (trg 11). 

Một cuộc thất tình thật dễ dàng và hồn 

nhiên của những chàng lính trận năm xƣa!  

Có điều, những mối tình sâu nặng hay 

vật vờ của các hình tƣợng là ngƣời lính chiến từ 

Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan, Bên Kia 

Sông Đuống của Hoàng Cầm… đến những 

Linh Phƣơng, Lâm Hảo Dũng, Hà Thúc Sinh 

… sau này hoặc “Không chết ngƣời trai khói 

lửa”, hoặc “Anh trở về hòm gỗ cài hoa” thì 

Đặng Kim Côn không là ngoại lệ. Ông cũng có 
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ngƣời yêu, trong thời chiến tranh, chắc chắn. 

Xóm làng ông cũng khói lửa mịt mù, không thể 

thoát ra tình cảnh bi thƣơng chung. Cuối cùng: 

Khắp xóm làng chông, mìn, hầm hố 

Nhà cháy đêm qua, ngƣời chết chiều nay 

Để một hôm, bìa làng, tiếng nổ 

Sao là em! Lệ đẫm dốc bên này. (trg 15) 

Có phải vì “thất tình”, có phải vì “chết 

ngƣời em gái hậu phƣơng” nên đã nảy sinh một 

tâm trạng hụt hẫng trong ông?  

Trong vòng tròn còn mất 

Từ muôn kiếp muôn đời 

Ta là ai mà khác 

Cũng đến rồi đi thôi (trg 22). 

Cũng lạ, trong một hoàn cảnh nhƣ nhau, 

cũng mất mát, thƣơng đau nhƣ nhau trong cuộc 

chiến tranh “ta với ta”, trong sự thua và thắng 

giữa “ta và ta” thì những chán ngán, thất vọng, 

mỏi mệt… kia với Nguyễn Bắc Sơn:  

Ngày hôm nay ta muốn chặt đi bàn tay trái 

Để đƣợc làm ngƣời theo ý riêng ta 

Ngày hôm nay ta muốn thọc mù con mắt phải 

Ngày hôm nay ta muốn bỏ đi xa (NBS, Cƣời 

Lên Đi, Tiếng Khóc Bi Hùng).  

Trong khi đó, Đặng Kim Côn lại kêu 

lên:  

Giọt rƣợu cùng đã cạn 

Ta quẳng chiếc bầu khô 

Bầu đựng ta đựng biển 

Bềnh bồng trong hƣ vô (trg 19).  
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Một ngƣời thì chặt tay thọc mù mắt chỉ 

để đƣợc làm ngƣời; còn ngƣời kia thì hóa thân 

vào rƣợu để chiếc bầu khô đƣa ta ra biển xa! 

Hai cách suy nghĩ và hành động khác 

nhau, nhƣng cùng chung tâm trạng: thất vọng, 

đau đớn, não nề…! 

Chắc chắn, thời gian là dấu ấn in đậm 

nơi tâm khảm nhà thơ từng lăn lóc ê chề, đánh 

trận, thua trận, tù đày. Thời gian đó là những 

mối tình đã xẹt qua cuộc đời ông trong truyện 

và bây giờ lại hiện trong thơ. Nếu tình là món 

nợ đời nhƣ cách nói của nhiều ngƣời, thì với 

Đặng Kim Côn, ông còn phải trả nhiều món nợ 

nhƣ vậy, mà thời gian trƣớc sau đã gói gọn:  

Anh đã trả nợ em 

Thời gian 

Hồn 

Xác 

Một nửa đời mất mát 

Một nửa đời nát tan 

Sao còn bắt anh vay một nửa đời còn lại? (trg 

23). 

Đây là bài thơ làm trong trại lao cải. Và 

ngƣời thăm nuôi là một Dạ Ngọc nào đó để 

những đêm sâu, trên sạp tre trại giam ông 

phóng bút đến hơn 800 câu lục bát có tựa Dƣới 

Trời Dạ Ngọc. Không rõ tập lục bát này có 

trƣớc hay sau bài thơ Thăm Nuôi, nhƣng dù 

trƣớc hay sau, nhà thơ cũng đã vƣơng vào món 

nợ tình bi lụy:  
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Em về đi 

Tháng sau 

Thôi đừng đến nữa (trg 23).  

Cuộc đời cứ nhƣ thế trôi đi  

Tới ngã năm ta nhƣ thành một ngả…  

Tới ngã năm ta nhƣ thành sáu ngả…  

Giữa ngã năm ta thấy mình lạc lối 

Không phố, không đèn, không núi, không sông 

Ngã năm tìm ta chập chùng bóng tối 

Con đom đóm gầy lơ lửng giữa cuồng phong 

(trg 34).  

Có phải đây là thời gian ông mới từ trại 

lao cải trở về hay là những năm tháng long 

đong với những mối tình lỡ? Nên chi những 

ngày không còn tiếng súng, với ông không hẳn 

là một khoảnh khắc bình yên, bởi tâm thức ông 

luôn là tâm thức của kẻ bị lƣu đày của những 

Chiêm dân trên chính quê hƣơng mình:  

Giọt lệ, giọt mƣa, giọt trăng, giọt rƣợu 

Cạn chén binh đao chƣa thấy thanh bình 

Chiêm nữ thôi không lên đồi hái nguyệt 

Lạc tiếng ru Hời bên tháp rêu xanh (trg 38) 

Cái tâm thức kia đƣợc ông đẩy lên cao 

hơn một chút: 

Trăng Cali trăng Tuy Hòa 

Ngồi chi dƣới gốc cây đa mà buồn (trg 54). 

Gốc đa là một lựa chọn có ý thức. 

Không ngồi dƣới gốc đa thì ông ngồi đâu? Mà 

dẫu có buồn dƣới gốc đa, hẳn cũng đỡ hơn phải 

nhìn thấy cảnh:  
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Bầy ngạ quỷ nhe răng từ cổ tích 

Trăng bỗng tan nhƣ thuở ấu thơ nào 

Xa ánh mắt cha, xa vòng tay mẹ 

Ta đi hoài nhƣ mất lối chiêm bao (trg 44).   

Bắt đầu từ trang 67 trở đi, bỗng dƣng 

xuất hiện những bài lục bát ngắn, tất thảy đều 

nói lên tâm trạng cô đơn của mình giữa chốn 

trần gian, bất kể là ở ngay chính trên quê hƣơng 

mình hay nơi xứ ngƣời tuyết băng giá buốt. 

Hình nhƣ những câu lục bát kia mang cũng theo 

cái lạnh lẽo bên ngoài để “đông cứng” tâm hồn 

ông. Nó, những câu lục bát nhƣ những con sóng 

bạc đầu cứ dồn dập xô lấp nhà thơ chìm lún 

trong màu trắng buốt giá. 

Ừ đi nhƣ rồi sẽ đi 

Ngày mai thì sẽ khác gì hôm qua 

Núi này gần, núi nọ xa 

Ta về khép lại hồn ta cuối đƣờng (trg 67) 

Ta có thể hiểu cái màu trắng lóa kia là 

nỗi ám ảnh của những ngày tháng kinh hoàng 

không? Ngày mà có nhiều hình dung từ đi kèm 

phía sau để bật ra tiếng kêu trầm uất của hàng 

triệu con ngƣời bỗng chốc trở thành thứ “hàng 

thần lơ láo”: 

Tháng Ba lội máu màu xuân 

Tháng Tƣ buông kiếm ven rừng, ngẩn ngơ 

Tháng Năm ăn bụi ngủ bờ 

Trói gô tháng Sáu bên bờ ngụy ngôn (trg 82) 

  Và tất cả bể dâu cuộc đời, cuối cùng gói 

gọn trong mấy câu: 
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Chiều này rừng núi theo về phố 

Lủng lẳng trên vai những đất trời (trg 30) 

Đó cũng là dấu chấm hết khi mà:  

Ừ ta nửa gánh giang hồ mỏi 

Thân đã mòn nhƣ que củi khô 

Buông cƣơng chiến mã chào sông núi 

Sông núi buồn không đứng lặng lờ? (trg 17),  

Cả 78 bài thơ, đúng nhƣ chủ ý của tác 

giả, sau bao nhiêu biến cố ngoài đời và trong 

lòng đã đƣợc gói gọn bằng 4 câu trong bài lấy 

làm tựa chung: 

Trăng bờ tây sáng bờ đông 

Khuyết tròn, mọc lặn giữa giòng đời quay 

Xin em cạn một chén này 

Để trăng khuya kịp rót đầy sớm mai (trg 86)   

 

Nỗi lòng ƣu uất của Đặng Kim Côn đã 

đƣợc dàn trải bằng chất liệu ngôn ngữ đa cảm 

từ truyện đến thơ: trải lòng, bi phẫn, yêu 

thƣơng, hờn giận, thất chí, bao dung… gói đủ 

men bụi hồng trần một thời sôi bùng bệnh hoạn 

và một thời yên ả buồn hiu, dẫn ngƣời đọc lần 

theo những cảm xúc chân thật có phần bỡn cợt 

“Ta muốn nhảy xuống hồ tự tử/ Nhƣng hồ nhỏ 

quá e hồ đau”. Một câu thơ đẹp, rất đẹp nhƣ đôi 

môi mọng đỏ, rất thuần khiết của ngƣời trinh 

nữ, bao hàm nỗi niềm, thân phận nhà thơ. 
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BI KHÚC CỦA KẺ LƢU ĐÀY 

(Viết thêm ở Noọngkhai khi nhận đƣợc tập thơ 

thứ hai của ĐKC gửi tặng)  

 

Võ Phiến nói: “Cầm bút là cầm bất 

hạnh” (*). Trong trƣờng hợp này, với Đặng 

Kim Côn thì thơ ca của ông là tiền đề cho 

những bất hạnh kia, hay chính những bất hạnh 

trong cuộc sống đã làm bật ra dòng thơ miết nỗi 

đau lên “kè đá”, khi mà ông bị bắt lần thứ hai, 

bị tống vào trại giam khoảng giữa năm 1978 

với tội danh “nhen nhóm phản động và tổ chức 

ám sát cán bộ”.  

Hai lần đi tù cách nhau không xa. Lần 

trƣớc vào tù không có bản án; lần sau là hành 

động khủng bố trắng trợn về mặt tinh thần và 

thể xác. Và, dẫu ngồi tù cách nào đi nữa thì tự 

do chỉ còn là chiếc bóng chập chờn ngoài song 

sắt, là sự tƣớc đoạt mọi hành động và tƣ tƣởng 

của con ngƣời! Ông đã gánh chịu thân phận của 

kẻ lƣu đày trong nhiều ngày liền năm tháng. 

Chênh vênh trong nỗi nhục nhằn, ông đã 

gƣợng dậy và bƣớc tới, nhƣ Phùng Quán từng 

thú nhận trong những năm tháng đen tối nhất 

cuộc đời: “Có những phút xao lòng/Tôi vịn câu 

thơ đứng dậy”. Và, Đặng Kim Côn cũng thế, 

trong tù ngục, ông tự trấn an, vỗ về mình bằng 

chính những dồn nén, bật ra bằng ngôn ngữ thơ 

ca: 
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Cửa song còng sắt im lìm 

Chân tê điếng duỗi theo niềm đau quay 

Chén cơm lƣng, độn ngô đầy  

Muỗng canh đen mặn dỗ ngày nghẹn trôi  

Chốn ngục tù không phải là nơi tình cảm 

dạo chơi, mà là những quay quắt khôn cùng, 

khi phải chứng kiến nhiều cảnh huống đắng cay 

nhất: 

Nƣơng dây trói đứng nhƣ say 

Bàng hoàng ngó những cổ tay bạn bè 

Ông đã chứng kiến trọn vẹn tấn tuồng, và tự 

hỏi: 

Tù không án sẽ bao lâu 

Rừng thiêng, nƣớc độc, về đâu đọa đày 

Hồn ta tan tác khói mây 

Tay ta đâu hỡi bàn tay tím bầm? 

Trong một lần hiếm hoi duy nhất, đƣợc 

phép về thăm hai đứa con côi cút (vợ mất qua 

cơn bạo bệnh), ông đã gặp ngƣời thiếu nữ mang 

tên Bích Ngọc nhƣ một định mệnh đƣợc báo 

trƣớc: Yêu nhau, sau đó, vì đồng cảm cảnh ngộ 

cay đắng của nhau. Mối tình bất ngờ và đầy 

nƣớc mắt ấy đã khiến ông không thể dằn giấu 

những cảm xúc ào ạt trào lên, tận đáy lòng. Họ 

yêu nhau. Yêu trong vòng lao lý. Yêu trong 

tiếng thơ nghẹn ngào, yêu trong cánh bay 

những bi khúc lồ lộ những tang thƣơng, trầm 

thống phận ngƣời cuộn xoáy trong vũng lầy 

tanh tƣởi một thời vô thỉ vô chung.  
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Dƣới trời Dạ Ngọc là một Bích Ngọc, 

nhƣ một nàng tiên nhân ái đã chia sẻ “gừng cay 

muối mặn” trong suốt những ngày ông bị giam 

giữ và một thời gian lâu sau này, là mối tình cất 

lên bằng giọng ca ai oán, có cả nụ cƣời và nƣớc 

mắt, là cõi lòng hân hoan và tan nát, là hạnh 

phúc và đau đớn khôn cùng đan chéo nhau, 

đƣợc viết lén lút trong trại giam, khi năm câu 

khi ba câu; viết trên những vỏ thuốc lá, trên 

những khoảng trắng của những tờ báo lem luốc 

lúc bấy giờ, đánh số, cất giấu và bí mật chuyển 

ra ngoài qua những lần đƣợc thăm nuôi của 

những ngƣời thân, bạn bè và ngay chính ngƣời 

thiếu nữ, đẩy ông vào chốn thơ ca bi lụy: kể lại 

câu chuyện tình giữa ngƣời đàn ông góa vợ có 

hai con thơ, đang trong trại tù với ngƣời thiếu 

nữ vừa bƣớc qua tuổi hai mƣơi. 

Nàng Bích Ngọc, trong tận đáy lòng ông 

đã biến thành Dạ Ngọc, là những bát trăng vàng 

dịu dàng ru ông từng đêm, ngày dài và tiếp liền 

tháng năm nhục nhằn! 

32 năm qua đi kể từ khi ra khỏi trại 

giam, ông không hề nghĩ rằng những vỏ thuốc 

lá, những mẩu giấy ố màu chit chít chữ ông viết 

ngày nào, có thể còn tồn tại trên cõi đời này, chỉ 

vì trong nỗi khổ đau cùng cực, ông viết nhƣ 

một giải tỏa, nhƣ những uẩn ức oan khiên đƣợc 

ném ra ngoài, cho vơi nhẹ chút nỗi đau. Ông 

không quên những gì mình đã viết ra trong 

hoàn cảnh ấy, nhƣng chuyện những câu thơ kia 
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vẫn hiển lộ trong khoảng thời gian dài đau khổ, 

là điều ông không hề mơ tƣởng.  

Chuyện không tƣởng ấy, đến nay đã trở 

thành có thật, khi mà Bích Ngọc nâng niu, lƣu 

giữ trong chiếc tráp gỗ nhƣ chị đã nâng niu mối 

tình đầu của mình với nhà thơ suốt từng ấy năm 

dài! Chị đã chấp nhận mọi trớ trêu cuộc tình, 

chỉ để giữ lại cho riêng mình những hình ảnh, 

những tháng ngày ngắn ngủi, ngọt ngào nhất, 

cay đắng nhất mà chị đã từng nếm trải, từng ấp 

ủ: Đó là 860 câu lục bát Dƣới trời Dạ Ngọc viết 

cho mối tình quá nhiều trắc trở, là 860 ánh 

trăng từ sơ huyền đến khuyết nguyệt. 

Mảnh trăng Dạ Ngọc ấy, đã chiếm giữ 

hồn ông, ám ảnh ông từ một cái nhìn thảng 

thốt: Trời Dạ Ngọc sáng long lanh… long lanh 

đến trong vắt cuộc tình Mênh mông khắp dáng 

anh ngồi đợi xe.  

Với ông, trong tập Dƣới Trời Dạ Ngọc, 

thơ không còn là ẩn ngữ. Nó là cuộc tình khơi 

vơi, vắt chéo ánh trăng trải vàng tấm thảm 

trong lầu các nguy nga những rạo rực, say đắm, 

những khắc khoải chờ mong. Nó vừa lƣớt qua 

và quấn quít, trói chặt hồn ngƣời, đắm chìm vào 

cõi mộng, chen lẫn giữa hƣ và thực; giữa cuộc 

đày và hƣơng hoa quỳ thoang thoảng bên ngoài 

song sắt. Đó là những tâm tình nối dài giữa hai 

thế giới: Trong và Ngoài. Nó hiển hiện nhƣ 

những vì sao cô độc trong màn trời đêm khuya 

khoắt, lạnh ngắt “hơi đồng”, buốt giá trái tim 
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thoi thóp. Tất cả đều hiển lộ ra bên ngoài, từ 

dòng sông Trăng Bàn Thạch đến ngọn núi Chóp 

Chài cô đơn bên rìa cuộc lữ. 

Dƣới Trời Dạ Ngọc không chia khúc 

đoạn, mà là 860 ánh trăng đêm vàng trải khắp 

chốn nhân gian với những dằn xé tâm cảm đoạn 

trƣờng: Hai đứa con thơ, tù đày, bàn tay ấp ấm 

nồng nàn che đỡ của Dạ Ngọc.  

Mối tình nhƣ khúc Ly Tao, nhƣ tiếng 

chim Thƣ Cƣu vang vọng từ đâu đó, xa lắc 

trong màn đêm. 

“Tâm tình đã thổ lộ thì cuộc giao tình thắm 

thiết mở ra” (*) để bạn đọc có đƣợc bản gốc 

trên tay, sau 32 năm ủ kín trong miền ký ức. 

                                                                              

(tháng 7/2011)  

(*) Võ Phiến, Cuối Cùng, Thế Kỷ 21, Hoa Kỳ, 

2009 

(*) Tuệ Sỹ, Tô Đông Pha Những Phƣơng Trời 

Viễn Mộng, Ca Dao, SG 1973 
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__________ 

 

Đặng Kim Côn 

Sinh 1948 tại Phú Yên 

Thơ đăng đầu tiên trên Bút Hoa (1967). 

Viết cho Khởi Hành từ 1973. 

Cựu Sinh Viên Sĩ Quan 3/69 Thủ Đức, cấp bậc 

sau cùng Trung Úy. 

 

Đã in: 

- Một Ngày, Một Ngàn Ngày (tập truyện, NXB 

Thƣ Ấn Quán, Hoa Kỳ, 2011) 

- Để Trăng Khuya Kịp Rót Đầy Sớm Mai (thơ, 

NXB Thƣ Ấn Quán, Hoa Kỳ 2011) 

- Dƣới Trời Dạ Ngọc (thơ lục bát, NXB Thƣ 

Ấn Quán Hoa Kỳ, 2011 

- Có tác phẩm trong Thơ Miền Nam Thời Chiến 

(tập 1, NXB Thƣ Ấn Quán) 

- Văn Miền Nam (Tập 1, NXB Thƣ Ấn Quán) 
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PHỤ LỤC 

 
 

 
 

VĂN VÀ ÔNG TRẦN PHONG GIAO 

 

Có thể nói, thập niên 60 là thời kỳ “nở 

rộ” của các tạp chí văn học miền Nam, với 

những tên tuổi lớn nhƣ Sáng Tạo của nhóm 

Thanh Tâm Tuyền; Văn Nghệ của Lý Hoàng 

Phong, Dƣơng Nghiễm Mậu; Hiện Đại của 

Nguyên Sa và trƣớc đó là Chỉ Đạo của Nguyễn 

Mạnh Côn, Mặc Đỗ… Tuy nhiên, vì nhiều lý 

do khác nhau các tạp chí này lần lƣợt tự đình 

bản. Duy nhất chỉ còn ba tờ “sống lâu” là Bách 

Khoa, Văn và Văn Học. Sau đó là những Vấn 

Đề, Nghệ Thuật, Tiếng Nói, Tin Văn, Thời Tập, 
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Khởi Hành, Đối Diện, Ý Thức… nhƣng cũng 

chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn.  

Bách Khoa có lối đi riêng: kinh tế, chính 

trị, văn hóa xã hội; phần văn học chỉ chiếm một 

số trang khiêm nhƣờng. Văn Học cũng vậy. Sau 

khi Dƣơng Kiền ra đi, Phan Kim Thịnh thay thế 

thì Văn Học trở thành chuyên san về các nhà 

văn nhà thơ Việt Nam một thời ghi dấu ấn đậm 

nét cho dòng văn học Việt Nam với những bài 

nghiên cứu, phê bình và đăng tải lại các tác 

phẩm của họ. 

Giữa “rừng” sách báo thời đó, Văn có 

cách chọn lựa của riêng mình. Đó là tạp chí 

chuyên về văn học nghệ thuật. Ngay từ số đầu 

tiên ra mắt ngày 1.1.1964, phía dƣới logo Văn, 

nơi trang bìa có ghi Tập san văn chƣơng tƣ 

tƣởng nghệ thuật.  Nhƣng đến số 10 (chủ đề 

Văn hóa Phật giáo) trở đi, tiêu chí ban đầu của 

tạp chí lại đổi thành Tập san của những ngƣời 

ham đọc, hiếu học, ƣa suy nghĩ. Chính tiêu chí 

này, cả ông chủ nhiệm lẫn thƣ ký tòa soạn (đặc 

biệt là ông thƣ ký Trần Phong Giao) bị nhận 

nhiều lời chỉ trích khá nặng nề. Và hình nhƣ, để 

cho những chỉ trích kia thêm “nặng ký”, họ lại 

chế thêm dầu vào mấy dòng chữ Ban tuyển đọc 

trong mục hộp thƣ thƣờng kỳ trên các số báo, 

cho rằng đó là cách làm của kẻ bề trên, ban phát 

ơn huệ cho anh em mới cầm bút. Sau này có dịp 

gặp anh Dƣơng Nghiễm Mậu ở Cần Thơ, tôi 

hỏi một cách tế nhị về cái Ban ấy, và biết thêm 
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thông tin: Một mình ông Giao làm không xuể: 

vừa trả lời thƣ, sắp xếp đặt bài, làm thầy cò sửa 

morasse, phát hành; vừa đọc vừa viết nên phải 

mời thêm các nhà văn thành danh khác để chọn 

lựa bài vở của những ngƣời mới cộng tác lần 

đầu với Văn. Sau này thân quen, tôi hỏi ông thƣ 

ký Văn và chỉ nhận đƣợc câu trả lời là một nụ 

cƣời; một nụ cƣời rất “Ca Diếp”! 
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Trong số ra mắt, các tác giả có mặt hầu 

hết là những tên tuổi lớn trên văn đàn. Đó là 

Nguyễn Mạnh Côn, mở đầu với bài viết 

“Nhiệm vụ của ngƣời cầm bút”, tiếp theo là 

truyện vừa “Chim hót trong lồng” của Nhật 

Tiến, truyện ngắn “Con chó Uất Trì” của Lê 

Văn Siêu, thơ của Vũ Hoàng Chƣơng, các 

truyện của Hồ Hữu Tƣờng, Mai Thảo, Đỗ Tấn 

và một truyện dịch của Françoise Sagan… 

Văn số ra mắt (1.1.1964) đã đƣợc độc 

giả nồng nhiệt đón nhận. Trong Thƣ gửi bạn 

đọc trên số 2, phát hành ngày 15.1.1964, có 

đoạn ghi: “Ngay sau khi vừa phát hành số ra 

mắt, Văn đã đƣợc đón nhận nhiều sự hƣởng 

ứng của các bạn văn cũng nhƣ bạn đọc. Chúng 
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tôi muốn nhân đây đƣợc ngỏ đôi lời: Văn lúc 

nào cũng sẵn sàng tiếp đón mọi sự cộng tác. 

Khởi đi là cơ sở của một nhóm ngƣời yêu văn, 

chúng tôi ƣớc ao mai sau Văn sẽ trở thành diễn 

đàn chung của tất cả những ngƣời yêu văn, 

không phân biệt tuổi tác, khuynh hƣớng và 

trƣờng phái…”. Và, để thực hiện tôn chỉ này, 

trong số 3, Giai phẩm Xuân, Văn đã tập hợp 

các bài viết của nhiều thế hệ, các vùng miền 

khác nhau, từ Vi Huyền Đắc tới Giản Chi, 

Doãn Quốc Sỹ tới Võ Phiến, Sơn Nam, Phạm 

Công Thiện, Đặng Tiến… và Nguyễn Đình 

Toàn, Lê Tất Điều, Y Uyên, Nhã Ca… cùng Vũ 

Hạnh v.v… để từ đó Văn ngày càng lớn mạnh, 

có một địa vị vững chắc trong làng báo Văn 

chƣơng miền Nam thời bấy giờ. 

Từ khi biết đọc, tôi đã đọc rất nhiều sách 

báo, đủ loại thƣợng vàng hạ cám, cốt nhét cho 

đầy cái đầu đói khát, nhƣng một cách chủ quan 

và rất “duy ý chí”, tôi thấy ở đất nƣớc khốn khổ 

này, cho tới giờ phút này, chỉ có duy nhất hai 

ông là có tầm cỡ làm báo văn học. Đó là ông 

Trần Phong Giao ở trong này và ông Nguyên 

Ngọc ngoài kia. Cả hai đều có cặp mắt xanh, 

phát hiện ra những tài năng văn học cho nƣớc 

nhà. Công lao ấy, tôi nghĩ, sau này những nhà 

viết văn học sử sẽ dành cho hai vị một chỗ 

đứng trang trọng nhất! Bởi cả hai ông đều có 

một tƣ tƣởng chung là tách bạch văn chƣơng ra 
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khỏi chính trị, chính xác là không chịu để chính 

trị khuynh đảo, lấn áp văn chƣơng! 

Riêng ở miền Nam, trong thời kỳ chữ 

nghĩa đa chiều, công khai và bởi tính tự do dân 

chủ thật sự, Văn đã làm tròn thiên chức của một 

tờ báo (văn học) lớn nhất nƣớc: giới thiệu các 

trào lƣu văn học phƣơng Tây (có cả văn học 

Nga La Tƣ, Mỹ La Tinh…), Châu Á (Ấn Độ, 

Nhựt Bổn, Nam Triều Tiên…) và bên cạnh 

những nhà văn tên tuổi, Văn còn có công lớn, 

khám phá những tài năng mới, có thể kể tên: Lê 

Tất Điều, Nhã Ca, Y Uyên, Nguyễn Thị Thụy 

Vũ, Ngụy Ngữ, Trần thị NgH., Kinh Dƣơng 

Vƣơng, v.v… và v.v… Chủ đích này, có thể 

thấy ngay ở số 11 ngày 1.6.1964, với chủ đề 

NHỮNG CÂY BÚT TRẺ ĐANG LÊN. Trong 

Thƣ gửi bạn đọc, có đoạn: “Trong số báo này 

(…) chúng tôi xin mời bạn đọc những sáng tác 

mới nhất của những cây bút trẻ đang dồi dào 

phong độ. Văn nghiệp của những cây bút góp 

mặt nơi đây mặc dù còn đang đƣợc xây đắp 

bằng rất nhiều công khó, cũng đã có đƣợc ít 

nhiều sắc thái riêng biệt khả dĩ xác nhận sự 

hiện diện của họ trên văn đàn. Họ đang cố 

vƣơn tới, đi lên. Nội sự cố gắng đó thiết tƣởng 

đã đủ để bạn đọc tiếp nhận tác phẩm của họ 

bằng rất nhiều thiện cảm”. Những “Họ” trong 

số chủ đề này là: Trần Nhƣ Liên Phƣợng, 

Dƣơng Nghiễm Mậu, Huy Lực, Luân Hoán, 

Hoàng Đông Phƣơng, Nguyễn Đức Sơn, Thảo 
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Trƣờng, Thế Nguyên, Viên Linh, Thế Uyên, 

Nguyễn Quang Hiện.  

 

 
 

Cứ thế, Văn đều đặn giới thiệu đến độc 

giả Việt Nam các nhà văn thời danh thế giới: 

Boris Pasternak, F. Sagan. A. Camus, J.P. 

Sartre, Hemingway, J. Steinbeck, Lỗ Tấn, 

Kawabata, Nguyễn Du, Lâm Ngữ Đƣờng, Tản 

Đà, Khái Hƣng… cùng những tuyển tập thơ 

văn của các tác giả trong nƣớc, tạo thành một 

vƣờn văn đầy hƣơng sắc, tạo đƣợc lòng mến 

mộ của độc giả với tờ báo bởi những thông tin 

đa chiều, những khuynh hƣớng trào lƣu văn học 

trên thế giới đƣợc cập nhật đều đặn mỗi nửa 

tháng. 
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Với những ngƣời viết trẻ, Văn luôn là 

cánh cửa mở. Tất nhiên mỗi tác giả khi bƣớc 

qua cánh cửa này luôn phải mất nhiều công 

khó, nhƣ trong thƣ gửi bạn đọc ở số 11. Đây có 

lẽ cũng là niềm tự hào của những ngƣời viết 

mới, khi đƣợc Văn chọn đăng tác phẩm của 

mình, nhƣ là bƣớc khởi đầu cho sự thành công 

sau này. Còn thành công đến đâu, dài hay ngắn 

thì bản thân mỗi tác giả lại phải cố vƣơn tới, đi 

lên. 

Trong số những ngƣời viết trẻ đến với 

Văn, duy nhất chỉ có Cảnh Cửu luôn làm ông 

Trần Phong Giao nuối tiếc và buồn không ít. 

Không rõ, những anh em cùng lứa với chúng tôi 

hồi đó, ông có tâm sự về chuyện này hay 

không, nhƣng với tôi, mỗi khi có dịp gặp nhau 

là ông lại nhắc đến, coi đó là một “tai nạn” 

nghề văn. Có lần, ông kêu tôi và Trần Hoài Thƣ 

đi uống la-ve ở đƣờng Nguyễn Kim, Chợ Lớn, 

gần sân vận động Cộng Hòa, ông nói: “Cảnh 

Cửu là trƣờng hợp ngoại lệ, độc nhất vô nhị của 

Văn, lũy gửi truyện đầu tiên, moa mở ra đọc. 

Chỉ vài đoạn đầu đã làm moa ngạc nhiên, thích 

thú vì quá hay, và quyết định cho đăng ngay, 

không cần qua Ban tuyển đọc. Cứ ngỡ rằng sẽ 

có một văn tài xuất hiện, nhƣng sau đó truyện 

thứ hai lũy gửi đến làm moa vô cùng thất vọng. 

Nhƣng để khuyến khích lũy, moa cho đăng. Khi 

gửi báo biếu và nhuận bút, moa kèm theo lá thƣ 
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rất chân tình, đại ý truyện này (truyện thứ hai 

của Cảnh Cửu) viết quá dễ dãi …”.  

Điều mà ông gọi là “độc nhất vô nhị” 

chính là truyện ngắn Thƣ từ Tuy Hòa của Cảnh 

Cửu đƣợc chọn đăng trên Văn số 45. Đây là 

truyện ngắn hay, rất hay của Cảnh Cửu, viết về 

nỗi cô đơn của nhân vật nữ xƣng tôi. Truyện có 

vẻ nhƣ tự truyện của cô gái trên chuyến tàu hỏa 

đi qua vùng cát cháy Vạn Giã, Tuy Hòa, lang 

thang trên các con phố Qui Nhơn để nhớ đến 

những kỷ niệm nhỏ về “Anh” nào đó vừa “dính 

men” chen vào ngóc ngách tình cảm của cô. 

“Anh” chỉ còn là cái bóng bên cạnh khiến cô 

gái càng thêm “trống”, cô đơn hơn bao giờ. Sự 

cô đơn kia lại đƣợc Cảnh Cửu phác họa một chi 

tiết rất nhỏ trong tầng sâu tâm cảm của cô khi 

chợt nhận ra “Tôi khoanh tay ra sau tì lƣng vào 

thành tàu ƣỡn ngƣời. Ngực tôi lồ lộ. Gió tung 

vạt áo trƣớc tôi đi xa thấy rõ hàng nút xẻ dọc 

trên quần. Gió càng mạnh làm vải ở hai bên đùi 

tôi mỏng thêm và chiếc xì-líp dày cộm kinh 

khủng. Tôi biết nhƣng cũng chẳng buồn sửa lại. 

Cuộc chiến tranh nào bi đát bằng cuộc chiến 

tranh này”, là những hẫng hụt về cảm giác 

đụng chạm thịt da trƣớc đó không lâu, sự cô 

đơn đến cuống cuồng đau đớn mà Cảnh Cửu 

dùng chỉ một từ “bi đát”. Đọc truyện này, khiến 

tôi liên tƣởng đến truyện Ngƣời đàn bà ngoại 

tình (La femme adultère, trong tập L'exil et le 

royaume) của A. Camus! Một truyện ngắn đầu 
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tiên của một Cảnh Cửu chƣa tên tuổi đã khiến 

ngƣời đọc sững sờ vì cái style rất riêng, cốt 

truyện rất lạ, thứ truyện không truyện. 

Ngƣời thứ hai làm cho ông buồn nhiều, 

đó là Y Uyên. Cái chết của Y Uyên nhƣ một 

nỗi ám ảnh lớn đối với ông và nhƣ thể do chính 

ông gây ra. Sau số Văn (số 129, ngày 1.5.1969) 

tƣởng niệm nhà văn tài hoa mệnh bạc này, ông 

có nhờ chúng tôi sƣu tập lại những truyện ngắn 

của Y Uyên chƣa từng công bố, sau đó xuất bản 

với tên Có loài chim lạ trong tủ sách Nguyệt 

san Tân Văn số 44 tháng 12.1971. Trong khi 

làm công việc sắp xếp, ông hỏi tôi (vừa từ Gò 

Công lên): Cậu có biết anh Nguyễn Hiếu Học ở 

Phan Thiết không? Tôi trả lời không. Ông nói, 

nghe đâu khi đóng quân ở Phan Thiết, Uy viết 

đƣợc gì đều gửi lại ở nhà Nguyễn Hiếu Học 

không mang theo chỗ đóng quân. Nếu có đƣợc 

thì hay quá! Tôi nói anh có thể nhờ các anh Từ 

Thế Mộng, Nguyễn Bắc Sơn hay Lê Văn Chính 

hỏi giúp. Sau đó một thời gian, tôi hỏi có tin gì 

về những bài lai cảo của anh Uy ở Phan Thiết? 

Ông lắc đầu tỏ vẻ chán nản và rủ tôi qua bên 

Thủ Thiêm uống bia. Uống đâu chừng hai ly, 

mắt ông đỏ lên, ngân ngấn: “Bao công lao chạy 

cho đƣợc cái giấy thuyên chuyển đều đổ sông 

đổ bể! Cầm đƣợc bƣu điệp trong tay rồi còn 

quay ra đơn vị làm gì để đến nỗi bỏ mạng? Moa 

đã viết thƣ, gọi điện ra Phan Thiết nhắc rồi: Có 
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là đi ngay, về ngay. Tình hình phức tạp lắm… 

Vậy mà…”. 

Ngƣời thứ ba cũng làm ông lo lắng 

không ít, đó là trƣờng hợp Ngƣời em xứ xƣơng 

rồng. Anh bỏ đơn vị lang thang vào Tuy Hòa, 

Nha Trang, Phan Rang… vì không kham nổi 

mỗi đêm phải dẫn Trung đội “thám kích” với 

cặp kính trên 7 độ! Ông lại tìm đủ mọi cách để 

cứu “Ngƣời em” và cuối cùng chính ông cũng 

toại nguyện: “Ngƣời em” đƣợc chuyển về viết 

quân sử ở Quân Đoàn 4, đêm không còn phải đi 

bằng chân lẫn tay để dẫn Trung đội đi kích nhƣ 

trƣớc ở cầu Bà Gi! 

Một trƣờng hợp khác là Lê Văn Thiện. 

Năm 1969, từ Cần Thơ về quê ăn Tết, ghé lại 

Văn nhận báo biếu, ông Giao bóp trán à lên một 

tiếng: “Hình nhƣ Lê Văn Thiện đóng quân ở 

quê cậu. Có gặp cho tôi gửi lời thăm, cái truyện 

đó tôi gác lại!”. Tôi không hiểu truyện đó là 

truyện gì, của ai, nhƣng ngay sau đó ông kéo 

hộc bàn viết, ghi KBC của Thiện đƣa cho tôi và 

dặn thêm: “Nói với Thiện viết thêm vài truyện 

nữa để Văn in cho một tập dày dày…”.  Theo 

cái KBC, tôi gặp Thiện nơi đóng quân ở ngoại 

ô thị xã, sau này thân nhau. Và sau đó hai tập 

truyện ngắn của Lê Văn Thiện đều đƣợc Văn 

xuất bản (tập sau Sao Không Nhƣ Ngày Xƣa, 

ghi nhà xuất bản là Côi Sơn, nhƣng thực chất là 

của Văn). Ông Trần Phong Giao làm công việc 

này, ngoài chất giản dị nhƣng sâu sắc kiểu văn 
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phong Thạch Lam của Thiện, ông còn có một ý 

khác là giúp Thiện có đủ 2 tác phẩm để có thể 

xin thuyên chuyển về một nơi nào đó an toàn, 

có nhiều thời gian hơn cho sáng tác. Vì lúc này 

đơn vị của Thiện là SĐ 9BB đang hành quân và 

đụng trận liên miên trên đất Cambodge. 

Nhắc đến những trƣờng hợp này để thấy 

ông sống với anh em bằng cả tấm lòng, không 

hề phân biệt lớn nhỏ, đã thành danh hay chƣa. 

Đúng nhƣ nhiều ngƣời nhận xét, mới 

nhìn thấy lần đầu, trông tƣớng mạo ông cứ lừ lừ 

nhƣ ông Tiêu cầm đại đao trong cửa Phật, 

nhƣng tiếp xúc qua một vài lần, cái khoảng 

cách trƣớc sau không hề tồn tại trong lối ứng xử 

của ông. Nếu nhƣ chỉ nhìn thấy ông ngồi vừa 

gõ máy chữ hay sửa bài vừa tiếp khách mà 

không “cần” ngó mặt khách thì có vẻ ông Trần 

là con ngƣời cao ngạo để ngƣời khác chỉ trích. 

Nhƣng đó là cá tính. Con ngƣời ông không phải 

vậy. Vì những khi gửi báo biếu ông luôn viết 

kèm lá thƣ dài ngắn với những lời lẽ rất chân 

tình nhƣ thể giữa ông và ngƣời nhận thƣ là anh 

em thân thiết. Ngay cả khi rời Văn ra riêng với 

Giao Điểm, sau đó là Chính Văn của Nguyễn 

Mạnh Côn hay lúc qua làm thủ thƣ ở Đại Học 

Cửu Long thì cái sự “chức tƣớc” đối với ông 

chỉ có ở tấm lòng với nhau: Nhà văn lớn, nhà 

văn bé ông đều cƣ xử nhƣ nhau. Mọi ngƣời quý 

ông là ở chỗ đó, và trách ông cũng chính ở chỗ 

đó! 
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Sau ngày tan nát, mọi trật tự xã hội đều 

bị đảo lộn, khoảng giữa tháng 6/75 tôi nhận 

đƣợc một phong thƣ không dán tem của ông 

(do ngƣời lái xe lam đƣa cho cậu học trò 

chuyển đến tận tay), trong đó ông viết “hiện tôi 

đang ở coi trạm bơm nƣớc Tham Thu, lúc nào 

rỗi cậu ra chơi”. Từ trƣờng ra chỗ ông không 

xa, nhƣng mãi đến hơn tuần lễ sau tôi mới đến 

đƣợc (do bị quản chế, bị bắt học chính trị ngày 

đêm). Đó là buổi sáng sớm có mƣa tí tách. Ông 

ngồi một mình trên căn chòi có gác cao, đang 

pha trà uống một mình. Tôi hỏi sao anh lại 

xuống đây. Ông nói ngƣời bạn trúng thầu xây 

trạm bơm nƣớc này từ cuối năm 74, thi công 

gần xong thì xảy ra sự cố. Anh bạn nhờ tôi 

trông coi hộ để có thể giao sớm cho họ. Chúng 

tôi không nhắc chuyện cũ, chỉ nói những 

chuyện vu vơ về tình hình mới, những mất mát, 

lo âu… 

Năm 77, 78 tôi ghé lại nhà thăm ông ở 

hẻm Hai Bà Trƣng gần sát Cầu Kiệu (Tân 

Định), sức khoẻ nhƣ suy giảm, đôi chân có vẻ 

yếu khi tôi thấy ông từ ghế đứng lên bắt tay, rót 

nƣớc mời khách. Ông hỏi tôi dạy dỗ thế nào, tôi 

nói đang tính bỏ dạy, ngán quá! Ông nhìn tôi 

nói tùy thôi và cho biết thêm là anh chị cũng 

đang chạy chợ để nuôi các con. Lần cuối cùng 

gặp ông là năm 1994 tại nhà cũ; lúc này sức 

khỏe suy sụp khá nhiều (bệnh tai biến), nhƣng 
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cũng kịp lấy ra bài thơ đánh máy tặng tôi, bảo 

“để cậu đọc chơi”: 

 

SÁU MƢƠI TUỔI CẢM TÁC 

 

Khai bút đầu xuân gõ máy chơi 

Tƣởng mình “cả tiếng lại dài hơi” 

Nào ngờ mắt kém tay run rẩy 

Đã lão tuy vừa chớm sáu mƣơi 

 

Tuổi tri thiên mệnh tƣởng đƣợc nghỉ 

Nào ngờ vợ ốm thêm vận bĩ 

Lại thức thâu đêm mài chữ bán  

Bẩy hào một từ sung sƣớng nhỉ? 

 

Chữ nghĩa Tây Tầu trót dở dang 

Nôm na phá nghiệp kiếm ăn xoàng 

Mƣời ba năm đã quên cầm bút 

Nghĩ đến Kiều thêm nỗi bẽ bàng? 

 

Xin hiểu lòng tôi hỡi nguyệt vàng 

Mƣu sinh hệ lụy của trần gian 

Tôi còn sống nhé tôi chƣa chết 

Chỉ có tên xƣa cát bụi tan 

 

Trà rƣợu xuân tình vẫn cứ chơi 

“Cơm toàn rau muống chẳng chiên ngôi” 

Đã lỡ phong lƣu nên phải gƣợng 

Sáng dầu kim tận cũng đành vui 

 



269 | N g u y ễ n  L ệ  U y ê n  

 

Tƣởng lúc về già đƣợc con nuôi 

Chơi chim chơi cảnh hƣởng nhàn chơi 

Hào khí chƣa mòn râu tóc bạc 

Mới biết cao xanh chẳng đãi ngƣời 

 

Trời cao mây trắng ngẩn ngơ trôi 

Ngoài hiên hoa mƣớp nhởn nhơ cƣời 

Thơ xuân đánh chữ chê ông quá 

Chữ nghĩa Thƣ Trung chán mớ đời 

 

Đầu năm khai bút à khai máy 

Rƣợu uống mềm môi vẫn chẳng say 

Ngậm ngùi pha loãng men cay đắng 

Hàng xóm hoa mai lơi lả bay 

 

Một bầu tâm sự gửi về đâu? 

Mênh mang giấy trắng ngẩn ngơ sầu 

Trƣớc đèn nào biết xuân hay tết 

Chỉ biết lòng riêng nỗi quặn đau 

 

Khai bút đầu xuân gõ máy chơi 

Tâm sự vô cùng cố hữu ơi 

Đã  không thƣơng nhớ đừng thƣơng xót 

Hãy mặc tôi và tuổi sáu mƣơi 

(1990) 

Trần Phong Giao 

 

Mấy chục năm trôi qua, báo chí văn học 

trong nƣớc xuất bản khá nhiều, nhƣng mỗi khi 

đọc, lại cảm thấy có cái gì đó chừng mực, vừa 
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phải, luôn có sự e dè, né tránh, chƣa hết mình 

với ngòi bút, khác hẳn với phong cách của Văn 

đã dày công tạo dựng, mà ngƣời tiên phong là 

Trần Phong Giao. Giờ  này, ngồi viết lại những 

dòng ngắn này nhƣ một nén nhang nơi chốn xa 

xôi, thắp lên để tƣởng nhớ ông, ngƣời luôn 

mang tấm lòng chân thật, rộng mở đến với 

những ngƣời viết mới, với kỳ vọng là họ sẽ 

thành công. 

__________ 

 

Trần Phong Giao tên thật: Trần Đình Tĩnh, bút 

hiệu khác: Trần Phong, Thƣ Trung, Mõ Làng 

Văn. 

Sinh năm 1932 tại Nam Định. 1954, ông di cƣ 

vào Nam. Năm 1960 đến năm 1963, thƣ ký tòa 

soạn  Tin Sách do Trung Tâm Văn Bút Việt 

Nam chủ trƣơng. Thời gian này, ông cũng bắt 

đầu dịch một số tác phẩm văn chƣơng, triết học 

của các nhà văn nổi tiếng thế giới.  

Đầu năm 1964 thƣ ký tòa soạn tạp chí Văn tại 

Sài Gòn, Nguyễn Đình Vƣợng làm chủ nhiệm. 

Năm 1971, ông thôi làm ở tạp chí Văn, xuất 

bản tạp chí Giao Điểm, nhƣng chỉ đƣợc ít số thì 

đình bản. Sau đó, ông thực hiện một vài giai 

phẩm khác nữa (trong đó có tờ Chính Văn với 

nhà văn Nguyễn Mạnh Côn), nhƣng không 

thành công. Cuối cùng ông trở lại công việc 

dịch sách và làm quản thủ thƣ viện Đại Học 

Cửu Long cho tới ngày 30.4.1975. Bên cạnh 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_%C4%90%E1%BB%8Bnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/1954
http://vi.wikipedia.org/wiki/Mi%E1%BB%81n_Nam_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/1960
http://vi.wikipedia.org/wiki/1963
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A0i_G%C3%B2n
http://vi.wikipedia.org/wiki/1971
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_M%E1%BA%A1nh_C%C3%B4n
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các công việc trên, đầu năm 1975, ông còn giữ 

mục Giải đáp thắc mắc Văn học trên tờ Thời 

Tập của nhà văn Viên Linh. 

Ông mất ngày 13 tháng 4 năm 2005 tại nhà 

riêng ở quận 6, Sài Gòn, thọ 73 tuổi.  

 

Tác phẩm: 

Ngồi lại bên cầu (tập truyện) 

Nửa đêm thức giấc (tiểu thuyết) 

Lƣu đày và quê nhà (L'exil et le royaume) tuyển 

truyện của Albert Camus. 

Guồng máy (L'engrenage) dịch tác phẩm kịch 

của Jean-Paul Sartre. 

Sứ mệnh văn nghệ (Discours de Suède), diễn 

văn đọc tại lễ nhận giải Nobel Văn chƣơng của 

Albert Camus. 

Sự đã rồi (Les jeux sont faits) của Jean-Paul 

Sartre. Trần Phong Giao dịch chung với 

Nguyễn Xuân Hoàng. 

Không một nấm mồ (Morts sans sépulture) của 

Jean-Paul Sartre. 

Con chim trốn tuyết (Snow goose), truyện của 

Paul Gallico. Trần Phong Giao dịch chung với 

Hoàng Ƣng. 

Kinh nghiệm đời văn của Erskine Caldwell. 

Trần Phong Giao dịch chung với Nhã Điển 

(Nxb Văn Hóa, 2009). 

                                                                  

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/1975
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Vi%C3%AAn_Linh&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/13_th%C3%A1ng_4
http://vi.wikipedia.org/wiki/2005
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%83u_thuy%E1%BA%BFt
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Xu%C3%A2n_Ho%C3%A0ng
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THỜI GIAN, Ý THỨC  

VÀ CỎ MAY 
 

Tôi có một thói tật, không biết xấu hay 

tốt?  Nhƣng dù có xấu hay tốt thì đó là thói tật 

của tôi, chẳng phải của ai khác, không vơ lấy 

của ngƣời làm của ta, rồi tí tởn khoe mẽ, rồi cà 

đu đánh tráo, tô phết lên lớp son lòe loẹt. 

Thói tật ấy, càng có tuổi, nó cứ lù lù hiện 

về, đứng ngay trƣớc mắt: Đó là nỗi nhớ không 

hình dạng về mùi khói ám trên mái tóc hoe đỏ 

của cô bạn gái hồi tiểu học. Mùi khói kết thành 

hình nhân, hiện rõ một Cỏ May có giọng hát 

doãi dài, mênh mang trên sông Hậu và Những 

Tối Thứ Bảy trên giảng đƣờng lớn. Nàng còn 

hay mất mà đến 40 năm qua tôi mãi tìm kiếm 

trong mộng? Nàng ở đâu? Và, bạn tôi, Trƣơng 

Cƣơng Thanh, cái nhịp cầu bắc qua bờ Cỏ May 

kia giờ ở đâu?  

Cái thứ nhớ nhung mắc dịch ấy nó làm 

khổ tôi. Khổ bởi không chịu đựng nổi sự “dằn 

xóc” trong lòng, nên phải đứng lên. Đứng lên 

và mò về phía tủ sách lục tìm quyển album cũ 

nát. Album đâu chƣa thấy, bỗng rớt ra vài mẫu 

bìa tạp chí văn học. Tôi sững sờ nhìn xuống nền 

đất, tƣởng chừng nhƣ đó là thịt da từ ngƣời tôi 

rớt ra! 
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Trƣớc kia, cha tôi và tôi có thói quen đọc 

sách báo. Thời đó, trong tủ sách gia đình, hầu 

nhƣ không thiếu một loại tạp chí văn học nào: 

từ Chỉ Đạo, Sáng Tạo, Văn Nghệ, Hiện Đại đến 

Bách Khoa, Văn, Văn Học, Tiếng Nói, Nghệ 

Thuật, Thời Tập, Khởi Hành… cho đến Thời 

Nay, Phổ Thông, Điện Ảnh… chiếm đầy một 

gian rộng. Vậy, nhƣng bây giờ chỉ còn lại vài 

mẫu bìa, vài cuốn tạp chí sờn rách, long gáy. 

Thời khắc kinh hoàng đó đã đổ ập xuống đầu 

mọi ngƣời. Nhƣng khốn nạn nhất là chữ nghĩa 

của nhân loại, của dân tộc đã bị xóa sạch: Tịch 

thu và đốt. Chữ nghĩa cháy bùng lên ngùn ngụt 

nỗi hờn tủi, than oán. Cảnh “phần thƣ” một 

cách dã man kia đƣợc lặp lại có ý thức, chủ 

đích. Và nay, những chủ nhân của chúng thì 

thảng thốt kêu lên “hồn ở đâu bây giờ”!  

Sáng, đang ngồi dƣới gốc mận già, màu 

nắng rớt xuống mặt bàn đá. Màu vàng trong 

suốt buổi tinh mơ phủ lên những lá bắp non 

xanh biếc dễ thƣờng gợi nhớ đến một thời khắc 

trong khoảng thời gian đã trôi qua, đã biến mất. 

Màu nắng sao giống với màu nắng ở vƣờn mận 

bên bờ sông Hậu khiến tôi chạnh lòng. Chạnh 

lòng và đứng lên. Đứng lên và lại mò vào tủ 

sách cũ (một thói tật xấu) chỉ còn lơ thơ vài ba 

cuốn. Thấy chúng y hệt những ngƣời sống sót 

sau thảm cảnh tru di tam tộc thuở xƣa. Thò tay 

cầm một cuốn. Mở ra, bỗng thấy cô bạn cũ 

khép mình trong trang báo vàng ố. Vẫn nụ cƣời 
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học trò. Vẫn ánh mắt của cô bé con nhìn hút về 

chốn xa xôi. Tôi đã chết lịm trong đôi mắt và 

nụ cƣời đó. Tôi chết điếng bởi những ca từ và 

âm thanh từ đáy lòng nàng “…Gió rung mờ 

suối biếc ý thơ phiêu diêu. Ngón tơ mềm chờ 

phím ngân trùng mạch tƣơng lai láng. Dáng 

tiên nga giấc mơ nghê thƣờng lỡ làng. Ngọc lan 

giọng ƣớp men thơ…”. Không phải ngọc lan 

giòng suối tơ vƣơng mà ngọc lan tơ vƣơng sông 

Hậu. Tơ đứt, dây chùng. Có nhau rồi mất nhau. 

Nồng nàn và lạnh buốt, ngập ngừng trong 

truyện Buổi sáng mát mẻ, tôi viết nhƣ một tự 

truyện để tự đánh lừa mình. 

Tôi hối tiếc vì sự ngu dại tuổi trẻ để mất 

nàng. Và, cạnh nàng, tôi cũng cảm thấy hối tiếc 

vì những sách vở một đời tôi yêu quý bị ngọn 

lửa khốn nạn, từ những bộ óc khốn nạn năm 

nào thiêu rụi không thƣơng tiếc. Đốt rụi sạch 

sành sanh. Chúng tịch thu và cho vào lò lửa, 

nhóm bếp, thậm chí làm cả cái công việc dơ 

bẩn khó coi. Đúng là khốn nạn cho chữ nghĩa, 

khốn nạn đến với những thằng ngƣời khốn nạn! 

Khép tấm hình của em vào quyển sách, 

sẽ sàng đƣa lên ngăn, một tờ báo nhoài ra. Ý 

Thức. Một sự trùng hợp đến lạ kỳ. Cả hai đều 

xảy ra cách đây hơn 40 năm, nhƣng hình nhƣ 

mới tinh khôi, nhƣ mới hôm qua đây thôi.  

Ý Thức, giai phẩm Xuân Tân Hợi gộp 

thành 2 số 7 & 8, phát hành ngày 15.1.1971, bìa 

vẽ cô gái cầm đóa hồng ấp vào ngực (tôi không 
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tài nào đọc nổi tên ngƣời họa sĩ vẽ bìa ký 

nguệch ngoạc). Khuôn mặt sao giống nhƣ em 

của tôi?  Trang trong có đầy đủ chữ ký của cô 

chủ nhiệm Nguyễn Thị Yến dƣới dòng chữ 

“Bản của anh N.Lệ Uyên, ngày 13.1.1971”; sau 

đó là chữ ký to tƣớng của Huỳnh Hữu Ủy đè 

lên chữ ký nhỏ bé của chủ bút Nguyên Minh, 

rồi lần lƣợt tới Nguyễn Ban, Nguyễn Lệ Tuân, 

Trần Nhựt Tân, Cao Hữu Huấn, Thế Thủy, Hồ 

Nguyên Hãn và cuối cùng là Trần Hoài Thƣ. 

Nhìn những chữ ký, tức khắc đầu óc tôi nhoài 

về chốn cũ, về thời gian đã qua, nhớ lại buổi 

chiều ngày 13.1.1971 tại nhà riêng của cô chủ 

nhiệm gần cầu Calmette. Tất cả ngồi vòng tròn 

dƣới sàn, giữa là chai rƣợu Napoléon và những 

dĩa nem, bì cuốn. Mọi ngƣời nâng cốc chúc 

mừng nhau, chúc mừng Ý Thức, rồi xúm nhau 

đánh giá chặng đƣờng ngắn 6 số Ý Thức đã 

phát hành, nhìn nhận những việc đã làm đƣợc 

và chƣa đƣợc của tờ báo kể từ khi di chuyển tòa 

soạn từ Phan Rang vào Sài Gòn. Ngƣời to tiếng 

nhất vẫn là Huỳnh Hữu Ủy luôn mặc đồ trận và 

đeo ancine Bộ Tổng Tham Mƣu. Ngƣời ít nói 

nhất là Cao Hữu Huấn và Trần Hoài Thƣ. Với 

Huấn thì tôi có thể tin sự kiệm lời của anh, 

nhƣng với Thƣ thì mới là sự lạ. Ngoài đời anh 

ăn nói vung xít mẹt, sống vung vít, bất cần. Cái 

sự bất cần ấy anh mang cả vào trong những 

truyện ngắn của mình. Vậy mà giữa vòng thân 

hữu, trong bữa tiệc nghèo chiều cuối năm của Ý 
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Thức, anh ngồi im, chỉ thỉnh thoảng mới lên 

tiếng, nhƣ để mọi ngƣời thấy rằng anh vẫn ngồi 

đấy, vẫn có mặt? 

 

 
 

Ông chủ bút Nguyên Minh, có tật ngồi 

lắng nghe và nhổ râu cằm, mặc dù anh không 

bao giờ có râu cằm, cƣời tủm tỉm. Mãi sau anh 

mới hào hứng theo sự hào hứng của anh em, 

nói về những cải cách sắp tới của tờ báo: Cải 

cách đầu tiên là thay đổi khổ báo, thay vì chữ 

nhựt nhƣ bấy lâu nay thì đến số tân niên sẽ 

thành khổ vuông (do tôi đề nghị). Tôi nhớ lời 

Trần Nhật Tân: “Tròn méo chi cũng xong. Cái 

cần là nội dung. Đó là điều then chốt”. Lại nổ 

ra tranh luận. Ý Thức phải thêm nhiều chuyên 

mục: hội họa, phê bình văn học, triết học. Anh 

nào cũng ra sức chứng minh những đề nghị cải 

cách của mình đối với tờ báo là chính xác, khả 
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thi. Cô chủ nhiệm lôi ra chai Napoléon thứ hai. 

Vừa uống vừa tranh luận, cãi nhau nhƣ thời trẻ 

con. Tôi không nhớ là ai đã thốt lên: “Các vị lật 

qua bìa 4, có chủ trƣơng hẳn hoi rồi, tranh luận 

mà làm gì…”. Mọi ngƣời xoay tờ Ý Thức số 

xuân. Bìa 4 hiện ra giòng chữ: “Một thay đổi 

táo bạo hình thức lẫn nội dung. Đáp đúng nỗ 

lực phấn đấu cho hoài bão văn học nghê thuật 

dân tộc”. Số 7 & 8 của Ý Thức coi nhƣ là số 

cuối cùng của thời kỳ in typo và khổ chữ nhật, 

để, sau đó từ số Tân niên trở đi, Ý Thức in 

offset trên khổ vuông cho tới ngày tan hàng rã 

đám, quy tụ đông đảo các cây bút trẻ trong cả 

nƣớc, gây sự chú ý khá đặc biệt trên văn đàn, 

nhất là loạt bài khảo luận của Huỳnh Hữu Ủy 

về tranh dân gian, mộc bản...  

Không khí làm việc ở tòa soạn Ý Thức 

mới lạ: cô chủ nhiệm, DS Nguyễn Thị Yến cả 

năm không thấy mặt, chỉ có chủ bút Nguyên 

Minh hết bắt cóc ngƣời này ngồi sửa morrasse 

tới ngƣời khác, bất kể bạn văn nào ghé thăm tòa 

soạn, có dƣ chút thì giờ, đều có thể đọc, trả lời 

thƣ độc giả, chữa bài, mang báo tới nhà phát 

hành Nam Cƣờng, tới trạm hàng không ở chỗ 

ga xe lửa cũ đầu đƣờng Phạm Ngũ Lão, hay ra 

bến xe Pétrus Ký… Đôi lúc anh cũng hào sảng 

chi cho vài chai la-ve, kéo nhau lên La Pagode 

ngồi phòng lạnh uống cà phê, tán dóc và ngắm 

em gái Sài Gòn.  
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Sau sự cố với nhà thơ Lâm Chƣơng tại 

tòa soạn 666 Phan Thanh Giản, Thái Ngọc San 

nhảy rừng, Chủ bút lại phải “nhất bộ nhất bái” 

ra tận Nha Trang kéo cho bằng đƣợc Lê Ký 

Thƣơng vào ngồi thƣ ký toà soạn. Lâm Chƣơng 

nay định cƣ ở Hoa Kỳ, viết khỏe cả thơ lẫn 

truyện. Nhƣng Thái Ngọc San thì đã bƣớc qua 

thế giới bên kia. Không rõ anh có gặp các cụ 

Mác-Lê dƣới đó hay không và nói gì với họ sau 

khi bỏ đảng; có điều sau ngày 30.4 anh đƣợc 

biên chế vào hội nhà văn Huế, có thời gian ở 

tòa soạn Sông Hƣơng với Hoàng Phủ Ngọc 

Tƣờng. Nhƣng rồi anh cũng bỏ cái hội “Ghét 

nhau chung chiếu không ngồi/ Chung chăn 

không đắp chung nồi không ăn/ Chỉ riêng cái 

hội nhà văn/ Ghét nhau nhƣ chó cũng lăn lƣng 

vào” để làm đại lý phát hành báo chí khu vực 

cố đô. Năm 2005 tôi ra Huế thăm Viêm Tịnh, 

mới hay Thái Ngọc San bị tai nạn xe cộ ngay 

trƣớc nhà Viêm Tịnh và qua đời ở bệnh viện 

Huế trƣớc đó không lâu. Tôi đứng ngay chỗ anh 

ngã xuống và lâm râm nhắc lại thời Ý Thức, 

nhắc lại thằng tôi mỗi trƣa chở anh qua quán 

cơm sinh viên ở ĐHKH đƣờng Cộng Hòa để 

tránh quân cảnh, cảnh sát (TNS trốn quân dịch, 

còn tôi đang vừa mãn Thủ Đức). Nhắc chút 

chuyện cũ để ngƣời trong và ngoài cuộc hiểu 

đƣợc tấm lòng của Lâm Chƣơng cũng nhƣ Thái 

Ngọc San ở thời khắc đó và sau này!  
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Nếu so với Việt, Sông Hƣơng ở đầu 

ngoài, Khai Phá ở phía Nam thì có lẽ Ý Thức 

(khởi đầu từ khúc giữa miền Trung) là tờ báo 

văn nghệ (do những ngƣời viết trẻ chủ trƣơng) 

sống lâu nhất. Và, tuy chƣa đi trọn con đƣờng 

đã hứa với độc giả (do thời cuộc) nhƣng cũng 

đã góp một phần nhỏ để xây dựng một nền văn 

học nghệ thuật nhân bản, luôn hƣớng về cái 

mới trên nền tảng dân tộc. 

Với biết bao số Ý Thứ từ quay ronéo cho 

tới in typo rồi offset tôi  có đủ, nhƣng nay chỉ 

còn giữ vỏn vẹn một số  duy nhất: số Xuân Tân 

Hợi năm 1971. Tôi giữ nó nhƣ giữ của báu. 

Ngay trang đầu là bài thơ của Đỗ Nghê (Đỗ 

Hồng Ngọc) bài Niềm Tin Chƣa Mất: 

…Bởi còn những đêm giới nghiêm 

Ngƣời mẹ đẻ rơi bên vệ đƣờng 

Đến nhà thƣơng bằng xe tuần cảnh 

Mẹ con còn cuống rốn nối liền nhau… 

Rồi đến Trần Nhựt Tân với bài Hãy Trả 

Triết Gia Lại Cho Thi Sĩ. Và đủ cả mặt anh hào: 

Trần Hữu Lục, Mƣờng Mán, Phạm Cao Hoàng, 

Lê Ký Thƣơng, Trần Hoài Thƣ… Tôi đọc Nhƣ 

Ân Thánh Sủng của Thƣ trong số này và bỗng 

nhớ đến sông nƣớc Hậu Giang, nhớ đến em, Cỏ 

May một thời, nay tôi đánh mất. Truyện mở 

đầu: “Phải làn khói sƣơng mờ, mà anh nhận ra 

em. Em dịu dàng em sầu muộn. Đôi mắt em mờ 

ẩn sau tấm màn mỏng, anh thấy đƣợc những 

giọt lệ ràn rụa, chảy xuống má, và đầu em cúi 
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xuống một lúc lâu. Chiếc khăn màu lam khẽ lay 

động…”. Đó là Quỳnh của Trần Hoài Thƣ. 

Quỳnh đã trở thành sƣ nữ và Thƣ đã mất nàng. 

Còn tôi, em không thành gì cả, nhƣng tôi 

cũng để vuột mất, chỉ còn giữ đƣợc số  báo này 

đã có lần tôi và em chụm đầu lại cùng đọc. 

40 năm. Rất xa và rất gần.         

Duy nhất chỉ có Nguyên Minh là không 

chịu đầu hàng, anh vẫn miệt mài với Ý Thức 

bằng Ý Thức bản thảo, và giờ này là Quán Văn, 

một mẫu ngƣời không làm báo thì không thể 

sống nổi. Làm báo văn nghệ với anh nhƣ hơi 

thở, cuộc sống, giống với Trần Hoài Thƣ ở xứ 

ngƣời. Hai ngƣời, hai tính cách khác nhau 

nhƣng lại có chung một niềm đam mê mãnh 

liệt: Làm sách báo cho thiên hạ đọc chơi!                      

                         

                                  (Tháng 2 năm 2011) 
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v a n c h u o n g v i e t . o r g  

Tƣ liệu văn hóa nghệ thuật 

THƢ TIN  

Ra mắt “Trang Sách & Những Giấc Mơ 

Bay, Tập II” của nhà văn Nguyễn Lệ Uyên 

Trang Sách & Những Giấc Mơ Bay, tập II (*) 

của nhà văn Nguyễn Lệ Uyên vừa đƣợc tổ chức 

ra mắt tại Sài Gòn, trong vòng thân hữu.  

  

 

  

http://vanchuongviet.org/index.php?comp=thutin&action=list
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Đây là tập thứ 2, Nguyễn Lệ Uyên viết về 13 

tác giả miền Nam đã xuất hiện trên văn đàn 

miền Nam trƣớc 75, nhƣ Đỗ Hồng Ngọc, Chinh 

Ba, Âu Thị Phục An, Phạm Chu Sa, Hạc Thành 

Hoa, Trần Hoài Thƣ, Thảo Trƣờng, Lâm Hảo 

Dũng, Phạm Văn Nhàn, Đặng Kim Côn… 

 Ngay trang đầu, nhà văn đã trích câu viết của 

Võ Phiến trong tập Cuối Cùng “ cầm bút là cầm 

nỗi bất hạnh” và trong Vũ Trụ Thơ của Đặng 

Tiến: “Yêu một tác phẩm nghệ thuật giống nhƣ 

yêu một ngƣời đàn bà ở điểm mỗi lần yêu 

chúng ta khám phá ở ngƣời tình một trinh tiết 

mới… yêu một tác phẩm là muốn chia tác phẩm 

ấy với kẻ khác”. 
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Những lời dẫn đầu trang sách nhƣ là chủ đích 

của nhà văn khi viết về những tác phẩm của họ. 

Trên 200 trang giấy, ngƣời đọc dễ dàng nhận 

thấy: Không có chỗ nào, đoạn nào mang dáng 

dấp của thể loại phê bình văn học hay chân 

dung tác giả nhƣ chúng ta thƣờng bắt gặp nơi 

những nhà phê bình khác. Theo ông, cũng nhƣ 

tập I, tập II này, chủ yếu là ngƣời viết mong 

muốn chia sẻ những cảm xúc chân thật của 

mình qua từng trang văn, thơ của các nhà văn 

miền Nam trong thời kỳ nhiễu nhƣơng, ở đó họ 

đã bị tƣớc đoạt tuổi thanh xuân, bị ném ra chiến 

trƣờng sục sôi bom đạn... Những đau thƣơng đã 

lấp tràn niềm hạnh phúc bé nhỏ, những ƣớc mơ 

cháy bỏng không thể thành sự thật. Chúng đã 

hoá thành hơi thở thoi thóp, nén nỗi đau tràn 

kín những bài thơ, câu văn của họ. Và hình 

nhƣ, sau khi đọc hết 207 trang sách, ta có cảm 

tƣởng nhƣ những nhà văn đƣợc ông viết ra, nếu 

không là bạn bè thân thiết, thì ông cũng đã bỏ 

khá nhiều thời gian đọc kỹ các tác phẩm của họ, 

hiểu rõ từng tâm trạng, nỗi niềm, mơ ƣớc của 

họ… để đƣa ra những nhận xét tinh tế đến bất 

ngờ, ví nhƣ viết về Đỗ Hồng Ngọc, ông đã đƣa 

ra ý này: “Đỗ Hồng Ngọc sống nhiều, đi nhiều, 

viết nhiều. Văn thì viết nhƣ thơ. Thơ thì nhƣ văn 

và thơ náu mình trong thơ. Đó là những gì tôi 

nhìn thấy, đọc ra từ cảm tính, rất chủ quan của 

mình”. Nếu chúng ta đọc kỹ các tác phẩm và 

cách hành văn của Đỗ Hồng Ngọc, sẽ thấy nhận 
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xét “Văn thì viết nhƣ thơ. Thơ thì nhƣ văn và 

thơ náu mình trong thơ” là chính xác! 

 Ở các nhà văn khác cũng vậy, ông cố tìm cho 

kỳ đƣợc cái cốt lõi trong tác phẩm của họ để 

chia sẻ với độc giả, nhƣ một món quà nhỏ khi 

“yêu một tác phẩm”. 

Cảm ơn những Trang Sách… của ông. 

  

(Sài Gòn, tháng 10/2012) 

(*) Trang Sách&Những Giấc Mơ Bay, tập II 

TÂQ, HK xuất bản 2012 

Nam Đông - VCV  
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Tin văn nghệ  

 
 

 
Từ trái qua phải: Nhà thơ Âu Thị Phục An- nhà 

thơ Linh Phƣơng - nhà thơ Phạm Chu Sa- nhà 

thơ Nguyên Minh- nhà văn Trƣơng Văn Dân- 

Bác sĩ, nhà văn, nhà thơ Đỗ Hồng Ngọc ( Đỗ 

Nghê )- nhà thơ Hạc Thành Hoa- nhà văn 

Nguyễn Lệ Uyên. 

 

BUỔI RA MẮT “ TRANG SÁCH & 

NHỮNG GIẤC MƠ BAY - Tập II “ 
Ngày chủ nhật 14.10.2012 lúc 9 giờ 30 sáng,tại 

Quán cà phê Hƣơng Mai 16 A.Đƣờng Ngô 

http://my.opera.com/hoadongphuong/blog/index.dml/tag/Tin%20v%C4%83n%20ngh%E1%BB%87
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Thời Nhiệm- Sài Gòn, nhà văn Nguyễn Lệ 

Uyên đã tổ chức ra mắt “TRANG SÁCH & 

NHỮNG GIẤC MƠ BAY- tập II” với sự tham 

dự của thân hữu văn nghệ nhƣ: Nhà thơ 

Nguyên Minh- Hạc Thành Hoa- Phạm Chu Sa- 

Âu Thị Phục An- Linh Phƣơng- Đỗ Hồng Ngọc 

(Đỗ Nghê).. Nhà văn Trƣơng Văn Dân- nhà báo 

Nguyễn Sông Ba- nhà phê bình Cao Huy 

Khanh- Họa sĩ Lê Ký Thƣơng… 

 

 

TRANG SÁCH & NHỮNG GIẤC MƠ BAY 

Tập II của nhà văn Nguyễn Lệ Uyên 

Thƣ Ấn Quán xuất bản 2012. Sách dày 210 

trang. 

( Viết về các tác giả miền Nam trƣớc 1975 ) 

“ Đây không phải là tập phê bình văn học hay 

chân dung các nhà văn, mà chủ yếu là tác giả 

chia sẻ những cảm xúc chân thật qua từng trang 

văn, thơ của các nhà văn miền Nam trong thời 

kỳ nhiễu nhƣơng, ở đó họ đã bị tƣớc mất tuổi 

thanh xuân, bị ném ra chiến trƣờng... Đau 

thƣơng lấp tràn niềm hạnh phúc bé nhỏ nhƣ hơi 

thở lan kín những bài thơ, câu văn của họ...”. 

Buổi ra mắt đƣợc thu gọn trong vòng 1 tiếng 

rƣởi đồng hồ và kết thúc sau buổi tiệc thân mật 

tại Quán Cá Mập Trắng đƣờng Điện Biên Phủ-

Sài Gòn. 

 

( Hoa Đông Phƣơng ) 
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Nguyễn Thị Hải Hà 

 

Nguyễn Lệ Uyên – Trang Sách và Những 

Giấc Mơ Bay Tập II 

 

 

 

  
   

Đây là lần thứ nhì tôi giới thiệu sách phê bình 

văn học của nhà văn Nguyễn Lệ Uyên. Trƣớc 

đây tôi đã viết một bài ngắn về quyển Trang 

Sách và Những Giấc Mơ Bay 1 và Nguyễn Lệ 

Uyên Chân Dung Tự Vẽ. Lần này tôi sẽ giới 

thiệu quyển Trang Sách và Những Giấc Mơ 

Bay II. 
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Trƣớc nhất, tôi rất thích cái tựa sách, rất thơ. 

Nguyễn Lệ Uyên mang thơ vào những bài phê 

bình văn học. Đọc Nguyễn Lệ Uyên sẽ thấy phê 

bình văn học không khô khan.Có hai nhà phê 

bình tôi rất thích đọc vì những bài phê bình về 

thơ của các ông rất nên thơ đó là Teju Cole và 

Robert Bly. 

Không nặng về lý thuyết, Nguyễn Lệ Uyên viết 

phê bình văn học theo phƣơng pháp reader-

response criticism. Ông là nhà văn theo khuynh 

hƣớng lãng mạn và hiện thực nên cách ông phê 

bình dựa vào khuynh hƣớng này. Văn của 

Nguyễn Lệ Uyên óng ả, trau chuốt, giàu hình 

ảnh và màu sắc. 

Trong Trang Sách và Những Giấc Mơ Bay II, 

Nguyễn Lệ Uyên nhận định về tác phẩm của 

mƣời ba tác giả. Những tác giả tôi chƣa đọc tác 

phẩm gồm có: Thảo Trƣờng, Đỗ Hồng Ngọc, 

Lâm Hảo Dũng, Hạc Thành Hoa, và Phạm Chu 

Sa. Một vài tác phẩm của những tác giả tôi có 

dịp đọc qua là: Chinh Ba, Trần Hoài Thƣ, 

Khuất Đẩu, Bùi Đăng, Phạm Văn Nhàn, Âu thị 

Phục An, và Đặng Kim Côn. 

Nói cho khiêm tốn, tôi là một ngƣời tập viết 

phê bình văn học nhận xét về những bài phê 

bình văn học. Đây là cơ hội tôi có thể so sánh 

luận điểm của nhà văn Nguyễn Lệ Uyên với 

nhận định của tôi, nhất là về những tác phẩm 

mà cả tôi và ông cùng đọc. 
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Nhờ có kinh nghiệm về chiến tranh, Nguyễn Lệ 

Uyên nhìn thấy những chi tiết sống động trong 

truyện của Thảo Trƣờng nhƣ hố bom biến thành 

hồ cá, chỗ chết trở nên nguồn sống của dân 

làng, chị Tƣ là biểu tƣợng của dân tộc Việt bị 

kềm kẹp giữa hai dòng chính trị. Nguyễn Lệ 

Uyên kết luận, Thảo Trƣờng “chịu tù đày 17 

năm dài từ Nam ra Bắc. Bởi vì ông, Thảo 

Trƣờng là một nhà văn trung thực.” 

Ôi! Tội nghiệp nhà văn Thảo Trƣờng. Viết văn 

làm chi cho khổ. 

Nhà văn Nguyễn Lệ Uyên rất hào phóng với lời 

khen. Trong 13 tác giả, và thêm phần phụ lục 

nói về nhà văn kiêm dịch giả Trần Phong Giao, 

tôi thấy toàn là những lời khen, thật đậm đà. 

Điều này rất hợp ý của tôi. Cái hay của Nguyễn 

Lệ Uyên là ông khen rất văn chƣơng. 

Hồi mới lớn tôi có đọc một quyển sách nói về 

tuổi mới lớn của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Gần 

đây tôi có đọc vài bài blog của ông. Thú thật, 

những bài về Thiền và Phật Giáo của ông “già” 

quá đối với tôi. Tôi còn bon chen tranh giành 

với cuộc sống nên đọc văn ông tôi thấy nhƣ 

nƣớc đổ lên cái đầu vịt (của tôi). Nhà văn 

Nguyễn Lệ Uyên phân tích những bài thơ của 

nhà thơ Đỗ Hồng Ngọc và cuối cùng kết luận: 

“Làm thầy thuốc là để cứu ngƣời; làm nhà văn 

là để cứu đời.” Tôi muốn trêu nhà văn Nguyễn 

Lệ Uyên một chút. Nhà văn Thảo Trƣờng viết 

văn chẳng cứu đƣợc đời mà còn lụy đến thân. 
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Và cũng vì câu kết luận này mà tôi càng sợ bị 

gọi là nhà văn hơn. Tôi không muốn bị gán cho 

cái sứ mạng cứu đời. 

Khi Nguyễn Lệ Uyên nhận định về một tác 

phẩm văn học, bạn sẽ muốn tìm đọc quyển ấy 

ngay lập tức. Tôi có đọc thơ của Hạc Thành 

Hoa nhiều nơi trên mạng nhƣng không dám bàn 

về thơ. Tôi thích đọc thơ của ông và đầu tiên tôi 

đã chú ý đến cái bút hiệu rất đẹp. Nhận định 

của Nguyễn Lệ Uyên về tác giả này làm tôi 

càng muốn tìm đọc thêm thơ ông. Tôi xin trích 

một đoạn phê bình đẹp nhƣ thơ để độc giả 

thƣởng thức. 

“Căn phòng nhỏ nhìn ra con rạch êm đềm, đầy 

bóng râm mát, đầy tiếng ve trên những tàn cây 

cổ thụ và tiếng đàn và thơ. Thơ nhƣ khí trời 

bám khắp bốn bức vách loang lổ, đổ xuống nền 

gạch tàu, treo lủng lẳng trên xà ngang, ám vào 

mái ngói âm dƣơng rêu phong. Thơ quấn quít 

bên kệ sách, ngập ngừng chao lƣợn trên sàn 

gạch màu lá bàng bay lơ lửng trong không. 

Tiếng mái chèo quẫy nhẹ nhƣ chiếc vây bơi con 

cá chẽm bên dƣới dòng Cái Sơn. Xa hơn chút, 

tiếng máy đuôi tôm khua động mặt sóng sông 

Tiền. Và nữa, tiếng đạn pháo ngoài lung xa, 

vũng sáng nhơm nhớp hỏa châu che khuất ánh 

trăng. . . đã đẩy ông vào góc tƣờng tróc lở từng 

mảng vôi. Ông rƣng rƣng sợi dây đàn căng. 

Ông ngậm ngùi lƣng tròng nhìn qua dòng sông 

đang cới tay níu choàng con rạch nhỏ đặc sệt 
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một dòng trăng vàng thấu đáy (nhƣng cái đám 

bằng hữu “nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà” 

kẻ trƣớc ngƣời sau, lần lƣợt quay về xó cũ bỏ 

ông lại một mình với cảnh “Gã giang hồ vẫn 

gác trọ cô đơn. . . Thăm ta đôi lúc cơn gió 

lạnh/Thổi tạt mùa đông xuống đáy mồ!”) 

Khoảng thời gian ấy, không bao giờ những vò 

rƣợu Lai Vung, Lấp Vò nhấn lút đƣợc những 

câu thơ từ chốn sâu thẳm tâm hồn ông tha thƣớt 

bƣớc ra nhƣ một thiếu nữ khuê các. Nàng đẹp 

đến não nùng. Nàng Lục Bát của ông khoác áo 

màu hoàng yến tắm trăng. Mảnh xiêm y rơi 

nhẹ. Trăng ƣớt đẫm nàng, ve vuốt nàng rồi trần 

truồng phơi ra những thiên hà ngập ngừng bên 

cạnh con nƣớc sông Tiền lên xuống.” trang 150 

– 151. 

Tôi rất đồng tình với nhà văn Nguyễn Lệ Uyên 

về truyện ngắn Bài Thơ Trên Xƣơng Cụt của 

Chinh Ba. Nguyễn Lệ Uyên viết: “Ông vẽ lên 

những mảnh đời có thật, đâu đó quanh ta; về 

thân phận con ngƣời trong bối cảnh xã hội bị 

hất tung lên, mọi giá trị đạo đức văn hóa bị bổ 

nhào cùng những hệ lụy của chiến tranh tàn 

khốc, để cuối cùng kết lại là nỗi khát khao đƣợc 

làm ngƣời theo đúng nghĩa con ngƣời.” Trang 

45. Và: “Cuộc chiến giữa nàng Út Lệ và Ba Lò 

Heo là cuộc đấu tranh không cân sức, giữa một 

bên là ngƣời nghệ sĩ và bên kia là tên đồ tể; 

giữa nghệ thuật và dao phay; giữa kềm tỏa, trói 

buộc và Tự Do! Hắn ta đã chen chân vào đời 
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sống tinh thần của vợ. Hắn uốn nắn niềm đam 

mê của nàng bằng những “tiếng dao cheng 

chẻng chém xuống thanh giƣờng” bằng cả 

những tiếng la hét, hằn học. Nói khác, ẩn ngữ 

“ghen bóng ghen gió” của Chinh Ba có thể hiểu 

đồng thời là sự áp đặt có hệ thống, có mƣu đồ 

tính toán hẳn hòi, mà mục đích cuối cùng là 

nhằm triệt tiêu Tự Do và niềm đam mê cháy 

bỏng của ngƣời nghệ sĩ.” Trang 53. 

Truyện Bài Thơ Trên Xƣơng Cụt đăng vào 

tháng 10 năm 1965, có lẽ để phê bình chế độ 

kiểm duyệt của cựu Tổng thống Ngô Đình 

Diệm. Lúc bấy giờ ông Ngô Đình Diệm đã bị 

lật đổ nhƣng một tác phẩm thƣờng thì đƣợc ấp 

ủ hình thành rất lâu trƣớc khi ra mắt độc giả. 

Một tác phẩm hay sẽ tồn tại qua nhiều thời đại. 

Vào một thời đại khác truyện ngắn này vẫn là 

biểu tƣợng của sự phản kháng tầng lớp lãnh đạo 

độc tài. Tuy nhiên, tôi thiết nghĩ, điều quan 

trọng là nội dung của hình xâm và chữ xâm chứ 

không phải là chỗ xâm. Ngƣời ta có thể xâm tên 

ngƣời mình yêu ở những chỗ kín đáo. Và nếu 

nội dung của hình xâm hay chữ xâm thô tục thì 

chính ngƣời mang vết xâm phải chịu nhục, tại 

sao ngƣời đọc vết xâm thấy mình bị làm nhục? 

Trong số mƣời ba (nói cho đúng, mƣời bốn) tác 

giả nhà văn Nguyễn Lệ Uyên nhận định tác 

phẩm chỉ có một nhà văn nữ. Nếu ông là nhà 

văn Hoa Kỳ có lẽ ngƣời ta đã kêu ca ầm ĩ là 

ông kỳ thị nhà văn nữ. Nhận xét về Âu thị Phục 
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An, Nguyễn Lệ Uyên viết: “Văn chị cứ „tỉnh 

queo‟ đến lạnh lùng trong những tình huống mà 

lẽ ra là đón đợi những vồn vập, rực cháy, những 

háo hức nồng nàn… Đọc những truyện ngắn 

của chị, nhiều khi tôi nghĩ, chị nhƣ một kẻ lữ 

hành trên con đƣờng vắng, không có ngƣời 

đồng hành để trò chuyện, đành phải dồn nén lại. 

Sự dồn nén đó cứ lƣớt thƣớt trôi theo dòng suy 

nghĩ chảy xọc vào ngòi bút, giống nhƣ một thỏi 

băng tan chảy.” Ông cũng nhận xét nhân vật 

của chị Phục An có sự suy nghĩ của những 

ngƣời già trƣớc tuổi. Điểm này tôi đồng tình 

với ông Nguyễn Lệ Uyên. Tôi phục chị Phục 

An lắm. Khi chị nổi tiếng với Thăm Viếng thì 

tôi đang mày mò tập viết văn, ngóng cổ chờ bài 

đăng đến thất vọng. Thật thú vị là khi chị mới 

hơn hai mƣơi nhân vật của chị suy nghĩ về tình 

yêu và hôn nhân nhƣ một ngƣời gấp đôi tuổi 

của chị nhƣng bây giờ hình ảnh trong thơ của 

chị đầy sinh lực của tuổi hai mƣơi. Tôi tự hỏi 

khi chị viết truyện ngắn Thăm Viếng thì phong 

trào nữ quyền đã thấm nhập vào Việt Nam 

chƣa. Ở Thăm Viếng tôi nhìn thấy một thái độ 

phản kháng ngầm. Đó là cái thái độ của một 

ngƣời biết mình sắp bị mất tự do. Hay đó là thái 

độ của một ngƣời phụ nữ chống lại trật tự định 

kiến của xã hội nhƣ đến tuổi thì phải lấy chồng, 

vị hôn phu sắp ra trận thì phải cƣới gấp trƣớc 

khi anh ta chết trận, phải đi thăm vị hôn phu ở 

quân trƣờng, phải chìu chuộng những khao khát 
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của ngƣời tình. Ngƣời phụ nữ phản kháng việc 

mình phải dàn xếp cuộc đời của mình chung 

quanh một ngƣời đàn ông. Nàng muốn sống 

cách khác, đi hƣớng khác. Cái hay của truyện 

này, theo tôi, là cái chị không nói thẳng ra, nó 

tạo thành sự căng thẳng kéo dài suốt truyện. Đó 

có phải là một quan điểm nữ quyền của tác giả 

không? Tôi e là tôi có cái nhìn méo mó vì tôi bị 

ảnh hƣởng bởi quan điểm nữ quyền. Có phải 

đọc sách cũng giống nhƣ soi gƣơng? Tôi đọc tƣ 

tƣởng của ngƣời nhƣng nhìn thấy tƣ tƣởng của 

mình? Liệu ngƣời đọc có thể sai lầm khi nhìn 

thấy những quan điểm mà ngƣời viết không cố 

ý? 

Những bài phê bình văn học của nhà văn 

Nguyễn Lệ Uyên rất hấp dẫn. Ông có những 

nhận xét tinh tế của một ngƣời đọc nhiều và 

hiểu biết nhiều về tác giả vì ông có giao thiệp 

tiếp xúc với những nhà văn này. Đọc những bài 

phê bình văn học này với tôi là cơ hội vừa hiểu 

biết vừa thƣởng thức. 

Nhận xét về Cánh Đồng Đã Mất của Thảo 

Trƣờng, Nguyễn Lệ Uyên viết: “Tất cả nhƣ đã 

biến mất khỏi cuộc đời, y nhƣ cánh đồng trƣớc 

kia mênh mông màu xanh cỏ phủ tràn cùng 

những bông hoa dại rung rinh trƣớc những cơn 

gió phất qua, nay đã biến mất. Mùi thơm của 

hoa cỏ đất trời đã biến dạng. Cánh đồng của sự 

bình yên đã méo mó, của hoa thơm cỏ mƣợt 

xanh đã chìm lấp bên dƣới những giao thông 



295 | N g u y ễ n  L ệ  U y ê n  

 

hào, vòng rào kẽm gai, nhƣ ông sĩ quan già đã 

bị lấy mất tuổi thanh xuân của chính mình, nhƣ 

tuổi trẻ của Hoán bất chợt đổi thay về số phận 

và khung cảnh.” Trang 13 

Nhận xét về các bài La Ngà 1 đến 5 của Đỗ 

Hồng Ngọc, Nguyễn Lệ Uyên viết: “Ông nhìn 

nhận cảnh quan theo vẻ đẹp mẫn tuệ nơi ông đã 

đành, nhƣng đến những cảnh huống mà nhiều 

ngƣời nhìn thấy là xấu, khi lọc qua tâm hồn ông 

bỗng sáng rực nhƣ ánh sáng ban mai; ngôn ngữ 

diễn đạt cứ nhƣ những hạt sƣơng long lanh trên 

cành lá biếc xanh.” Trang 39. 

Nhận xét về thơ của Lâm Hảo Dũng, Nguyễn 

Lệ Uyên viết: “Sống chết hay cái vui, với ông 

đều là may rủi: May còn em và may còn cái vui 

nhƣ một tiếng kêu não nuột bật ra từ tâm thức 

ngủ yên. Đó chỉ là niềm hạnh phúc mong manh 

không ở ngay bên cạnh và đâu đó nhƣ một vệt 

khói hƣ không. 

Nguyễn Lệ Uyên nhận xét về Trần Hoài Thƣ 

rằng ông Trần Hoài Thƣ viết nhiều, viết dễ 

dàng, ở đâu cũng viết đƣợc: “Ông viết dễ dàng 

còn hơn đƣa ly rƣợu lên miệng: Viết dƣới hầm; 

trùm poncho dƣới giao thông hào, bật đèn pin 

để viết; viết trong lúc dừng quân, trong quán cà 

phê; viết khi chân, ngực băng kín trong quân y 

viện. . . nghĩa là ông có thể viết trong bất kỳ tƣ 

thế, không gian và thời gian nào ông cảm thấy 

mạch văn nhƣ đang có dấu hiệu chảy trào ra 

khỏi con ngƣời ông, trƣờn qua cây bút và mảnh 
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giấy tựa nhƣ con suối nghiêng dòng nƣớc trong 

xanh chảy ca hát cùng mùa xuân.  

Nhận xét về Ngày Đầu Ở Xứ Ngƣời, văn phong 

của Trần Hoài Thƣ, Nguyễn Lệ Uyên nói: “Bức 

tranh toàn cảnh này, ông vẽ ra với một giọng 

văn thổn thức, hoài nhớ đến nao lòng. Và hình 

nhƣ đây chính là phong cách của ông, văn 

phong của chính riêng ông.” P. 94 

“Đoạn kết của thế hệ này sẽ vẫn phải còn thở 

hồng hộc nhƣ trâu cày đồng, thở bằng mũi, 

miệng, tai; thở bằng mông đít và các đầu ngón 

tay chân, trên từng sợi tóc mặn đắng mồ hôi của 

tủi nhục, không phân biệt đó là những kẻ đang 

ngụ tạm quê ngƣời, hay còn ở quê nhà thở khói 

chiều vi vu bên anh Cuội dƣới gốc đa, ru ta 

những mộng mị hoang tƣởng trên đời, rung bã, 

mệt mỏi, ê chề.” trang 95. 

Nhận xét về Phạm Văn Nhàn, Nguyễn Lệ Uyên 

viết: “Hầu hết những truyện ông viết đều mang 

nỗi hoài nhớ, pha lẫn chút “ngậm ngùi” nhƣ 

trong truyện ông đặt ở trên. Các nhân vật đang 

vật lộn với đời sống khó khăn hôm nay nhƣng 

trong tận cùng đáy sâu tiềm thức của họ là 

những lớp sáng tôi của quá khứ. Cái quá khứ ấy 

không hẳn là trọn vẹn, là hạnh phúc; nhƣng trải 

qua những ngày từ thơ ấu cho tới lúc trƣởng 

thành, bƣớc chân vào đời, luôn là những bài thơ 

đẹp lộng lẫy nhƣ khói trời; bởi nó thấm đẫm 

tình ngƣời.” trang 131. 
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Nhận xét về thơ Phạm Chu Sa, Nguyễn Lệ 

Uyên viết; “Trong buổi nhiễu nhƣơng, tâm cảm 

nơi ông chừng nhƣ là những mộng mị trôi nổi 

có không từ „thời gian vọng‟ đến „thời gian 

xuôi‟ nhƣ cách gắn liền quá khứ xa tới hiện tại 

gần, là nỗi cô đơn của kẻ lƣu đày trên chính 

ngay mảnh đất ông đang bƣớc tới, gắn chặt, thở 

khói trời u uẩn. Ông chìm khuất và mất tăm 

giữa cái ồn ào trống rỗng, là tiếng kêu bi thiết 

của con chim gục ngã trên tổ rơm thông thống 

lỗ méo nụ hoang hoác.” Trang 162. 

Tả hình dáng nhà thơ Phạm Chu Sa: “nhìn bờm 

tóc ông nhuốm ráng chiều màu nắng quái ngoài 

hành lang, nhìn cái dáng xiêu xiêu thẫn thờ 

dƣới cột đèn ngã chúi về đêm trong con hẻm 

nhỏ và hai tay trong túi quần và ánh mắt nhƣ 

màu tối đậm trên vờ tƣờng thấp loang lổ, tôi đã 

tự hỏi: ông tự tìm kiếm chính mình trong nỗi cô 

đơn hay hoài nhớ đâu đó, là những hình bóng 

nhập nhòa, hiển hiện trên bờ tƣờng đá ong, 

những mất mát luôn vây bủa, bi lụy không ít 

đến cuộc đời ông?” 

 

Nguyễn Thị Hải Hà 

 

 

 

 

 

 



298 | T R A N G  S Á C H  .  .  . ( I I )  
 

 

 
TRANG SÁCH  

VÀ 

NHỮNG  GIẤC MƠ BAY 

 

(Tập II) 
 

Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu  

tái bản dƣới hình thức 

ấn bản điện tử 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



299 | N g u y ễ n  L ệ  U y ê n  

 

 

 

 

 

 

TRANG SÁCH & NHỮNG  GIẤC MƠ BAY 

(II) của Nguyễn Lệ Uyên, là tác phẩm thứ 47 
trong Tủ Sách Điện Tử T.Vấn & Bạn Hữu. 
Bản điện tử đƣợc phát hành miễn phí trên 
hệ thống tòan cầu của trang  mạng văn học  

T.Vấn & Bạn Hữu 
 (T-Van.Net). 
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