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Dö AÂm Muøa Thu Qua 
 

uøa Thu ñaõ qua.  Laù ñaõ ruïng veà coäi.  Caây caønh gaày khoâ trong gioù laïnh, ñôïi chôø maëc aùo 
tuyeát baêng.  Muøa ñoâng ñaõ ñeán.  Khaép nôi ñang töng böøng ñoùn möøng Leã Giaùng Sinh vaø 

Naêm Môùi 2010.  Nhöng aâm höôûng muøa thu vaãn coøn ñaày trong vöôøn Coû Thôm.  Caây laù muøa thu 
naêm nay hình nhö vaøng hôn, loäng laãy hôn.   Vöôøn Thu, röøng thu hình nhö thô moäng hôn bao giôø.  
Nieàm baâng khuaâng, noãi luyeán tieác vaãn meânh mang trong taâm töôûng.  Bôûi vì muøa thu qua Ngöôøi 
Coû Thôm coù raát nhieàu kyû nieäm ñaùng ghi nhôù vôùi quyù vaên thi nhaïc só, thaân höõu phöông xa, nôi gaàn.   

 M

 
 KYÛ NIEÄM THÖÙ NHAÁT laø Thu Tao Ngoä Paris ngaøy 4 thaùng 10, do Nhaø thô Ñoã Bình vaø 
caùc vaên thi nhaïc só taïi Kinh Ñoâ AÙnh Saùng toå chöùc ñeå giôùi thieäu taäp truyeän Moùn AÊn Theo Böôùc 
Di Taûn vaø ñoùn tieáp caùc vaên thi höõu phöông xa.  Nguyeãn Thò Ngoïc Dung ñaõ cuøng 7 trong soá 13 
taùc giaû vieát chung cuoán saùch ñoù ñeán Paris:  Phong Thu (Maryland),  Nguyeãn Phan Ngoïc An, 
Duy An Ñoâng, Toân Nöõ Maëc Giao (San Jose), Tieåu Thu (Canada), Hoà Tröôøng An (Phaùp) vaø Vuõ 
Nam (Ñöùc).  Ban toå chöùc ñaõ vaát vaû xeáp ñaët chöông trình keå caû vieäc trònh troïng tieáp ñoùn chuùng 
toâi taïi phi tröôøng Charles De Gaule vaø ñöa veà khaùch saïn thaät chu ñaùo.   
 Vôùi söï höôùng daãn cuûa chò Ngaønh, chuùng toâi ñöôïc ñöa ñi thaêm Nhaø Vaên Hoà Tröôøng An taïi 
Troyes, xöù cuûa röôïu Champagne caùch Paris 200 caây soá.  Thaät caûm ñoäng ñöôïc tay baét maët möøng vôùi 
nhaø vaên ñaõ coi chuùng toâi nhö baïn thaân thieát trong khi tình traïng di chuyeån cuûa anh raát khoù khaên.    
 Vôùi söï höôùng daãn cuûa Giaùo Sö Nguyeãn Ngoïc Chaân, Nhaïc só Minh Nhaät, Giaùo Sö Nguyeân 
Thanh, Nhaø Thô Maây Thu, Nhaø thô Ñoã Bình, Tieán só Voõ Huøng Anh, ... phaùi ñoaøn phöông xa ñaõ coù 
ñöôïc nhöõng hình aûnh quyù baùu vôùi Thaùp Eiffel, Nhaø Thôø Notre-Dame, Sacreù-Coeur, khu ngheä só 
treân Ñoài Montmartre, Bateau-Mousse treân Soâng Seine trong hoaøng hoân, taïi nhaø haøng treân Ñaïi Loä 
Champs-EÙlyseùes vaø Paris ban ñeâm.   Chuùng toâi ñöôïc tham döï moät buoåi tieáp taân thaân maät taïi nhaø 
Giaùo Sö Nguyeãn Ngoïc Minh vaø Ca só Opeùra Ñoã Quyeân trong  khu vöïc sang troïng cuûa Paris.   Nôi 
ñaây toâi khoâng ngôø ñöôïc gaëp laïi coâ baïn hoïc Tröng Vöông  cuõ, Vaân Khanh maø phu quaân laø Luaät sö 
Tröông Höõu Löôïng.  Ngoïc Dung vaø Vaân Khanh oâm nhau xuùc ñoäng ñeán phaùt khoùc.    
 Vôùi söï ñieàu khieån kheùo leùo cuûa Nhaø thô Ñoã Bình vaø söï tieáp tay cuûa MC Vaân Haûi, Ngaøy 
Vaên Hoùa Thu Tao Ngoä ñöôïc dieãn ra thaät long troïng vaø thaønh coâng, ñoâng ñaûo ngoaøi döï tính cuûa 
ban toå chöùc, taïi hoäi tröôøng Paroisse Ste. Anne De La Butte Aux Cailles trong quaän 13 cuûa Paris.  
Caùc tieát muïc vaên hoïc, ngheä thuaät ñaëc bieät ñöôïc trình baày vôùi caùc dieãn giaû  Nguyeãn Baù Haäu, Leâ 
Moäng Nguyeân, Nguyeãn Thuøy, Leâ Traïch Löïu, Toâ Vuõ, Phaïm Thò Nhung,  Nguyeãn Xuaân Lang, 
Nguyeãn Baûo Höng...  Caùc taùc giaû cuûa taäp truyeän Moùn AÊn Theo Böôùc Di Taûn cuõng ñöôïc giôùi 
thieäu raát trang troïng cuøng caùc nhaø vaên nhaø thô, nhaø baùo thaùp tuøng khaùc nhö Vuõ Hoái, Nguyeãn 
Thuøy, Phaïm Vaên Thaønh, Hoàng Phuùc, Nguyeãn Vaên Nhieäm, Chu Kim Oanh vaø Ñoaøn Phuù Laïc.  
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Ngoïc Dung ñöôïc môøi leân saân khaáu giôùi thieäu Tam caù Nguyeät San ñaõ phuïc vuï vaên hoïc, ngheä 
thuaät  vaø ñoäc giaû töø 14 naêm qua.    
 Phaàn vaên ngheä vôùi söï goùp maët cuûa caùc ngheä só quen bieát trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät taïi 
Paris nhö  Ñoã Quyeân, Nicole Rivieøre, Ambrosio Laurent, Nguyeãn Thanh Vaân, Phaïm Ñình Lieân, 
Minh Caàm, Töø Trì, Minh Nhaäït, Bích Lieân, Thuùy Haèng, Ngoïc Chaâu, Phöôïng Tuyeát, Michel 
Tuøng, Huy Hoaøng, Minh Baïch, Troïng Leã, ...   
 Xin quyù ñoäc giaû xem baøi vieát trong soá baùo naøy cuûa caùc taùc giaû, Nguyeãn Thanh, Maây Thu, 
Nguyeãn Thuøy, Leâ Moäng Nguyeân, Leâ Traïch Löïu, Nguyeãn Phan Ngoïc An, Tieåu Thu, Phong Thu, 
Duy An Ñoâng, Toân Nöõ Maëc Giao,  ... veà nhöõng ngaøy Thu Tao Ngoä taïi Paris töø 30 thaùng 9 ñeán 
4-10, 2009 vôùi ñaày ñuû chi tieát vaø hình aûnh linh hoaït hôn...  
 Taùc giaû phöông xa naøo cuõng ñem ñaày moät valise naëng saùch baùo ñeå taëng quyù vò quan khaùch 
maø khoâng theå ñuû.  Rieâng Ngoïc Dung cuõng ñöôïc taëng saùch cuûa caùc taùc giaû Nguyeãn Phan Ngoïc 
An, Duy An Ñoâng, Voõ Thò Truùc Giang, Nguyeãn Vaên Nhieäm, Anh Traàn, AÂu Döông Troïng Leã.  
Xin caûm ôn vaø chuùc caùc taùc giaû saùng taùc maïnh ñeå Ngoïc Dung laïi ñöôïc ñoïc saùch cuûa quyù vò.    
 Trong ñôøi soáng phöùc taïp, moãi chuyeán du lòch khoâng phaûi deã daøng.  Ñöôøng bay qua ñaïi 
döông xa xoâi caùch trôû laø moät phieâu löu, Ngoïc Dung caûm thaáy raát may maén, trong thôøi gian thaêm 
vieáng Paris, ñöôïc gaëp laïi caùc anh chò Ñoã Bình, Hoà Tröôøng An, Leâ Moäng Nguyeân, Vuõ Nam, 
Phaïm Thò Nhung vaø Vaân Khanh ngöôøi hoïc baïn cuõ.   Ngoïc Dung haân haïnh ñöôïc gaëp laàn ñaàu quyù 
vaên thi ngheä só hoäi hoïa ñieâu khaéc gia cuûa Paris Vuõ Thaùi Hoøa, Nguyeãn Vaên Baù, Leâ Traïch Löïu, 
Phaïm Ñình Lieân, Minh Caàm, Nguyeãn Ngoïc Chaân,  Minh Nhaät, Maây Thu, Nguyeãn Thanh, 
Nguyeãn Vaên Nhieäm,  Ñoã Quyeân, Anh Traàn, Huyønh Taâm, Töø Trì...  duø cho chæ vaøi caâu traøo hoûi 
ñuû ñeå nghe danh vaø nhôù maõi.   Chò Lan Phöông vaø Thy Nhö thì gaàn nhö ngaøy naøo cuõng lui tôùi 
khaùch saïn chæ daãn khaùch ñöôøng xaù hay mua baùn naøy noï cho khaùch phöông xa chuùng toâi. 
 Ngoaøi taâm hoàn vaên hoïc ngheä thuaät ñoàng ñieäu, coù leõ nhöõng ngöôøi caàm buùt vieát saùch, laøm thô, 
hoïa tranh, caàm ñaøn, goõ phím chuùng ta coøn laø ngöôøi ñoàng höông, tình ñoàng baøo, töø xa xoâi tìm ñeán 
nhau neân khi chia tay, ai veà choán naáy vaãn mang nieàm löu luyeán, noãi baâng khuaâng muoán coù ngaøy 
ñöôïc trôû laïi, muoán coù ngaøy hoäi ngoä ñoù ñaây. Nhöõng ñieän thö, ñieän thoaïi, thô ngaén, thö daøi laïi vöôït 
khoâng gian göûi gaám cho nhau nhöõng hình aûnh du ngoaïn Paris, nhöõng kyû nieäm Thu Tao Ngoä thaân 
thöông khoâng bieát bao giôø môùi coù laàn nöõa.   Toâi thoâng baùo vôùi caùc taùc giaû phöông xa vaø Phaùp vieát 
baøi veà Thu Tao Ngoä, toâi seõ ñaêng leân Coû Thôm soá baùo naøy.   Anh Hoà Tröôøng An buoàn tình, khoâng 
vieát ñöôïc thì goïi toâi moãi ngaøy.   Anh ñeà nghò Coû Thôm ra soá ñaëc bieät Paris, ñaêng caùc saùng taùc ñeàu 
coù ñeà taøi veà Paris, môùi hay cuõ cuõng ñöôïc.  Toâi hoûi,  caùc vò chuû buùt Coû Thôm ñeàu ñoàng yù.  Vì theá 
moät trôøi Paris, moät Thu Tao Ngoä laïi xuaát hieän trong soá baùo Coû Thôm muøa Ñoâng naøy.   
 Ñeå keát thuùc phaàn kyû nieäm vôùi Paris, Ngoïc Dung xin chaân thaønh caûm taï anh chò Ñoã Bình vaø 
ban toå chöùc ñaõ boû coâng söùc baát vuï lôïi laøm neân Thu Tao Ngoä  ñeå Ngoïc Dung vaø caùc baïn phöông 
xa ñöôïc dòp ra maét giôùi tao nhaân maëc khaùch Paris vaø thaêm kinh ñoâ hoa leä nhaát theá giôùi ñeå coøn 
ñaây trong taâm hoàn, treân maïng löôùi, treân trang giaáy vaãn ñaày nhöõng kyû nieäm Thu Tao Ngoä tuyeät 
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vôøi.   Mong raèng ngaøy naøo ñoù anh chò Ñoã Bình seõ daàn ñaàu phaùi ñoaøn Paris thaêm vieáng Thuû Ñoâ 
Hoa kyø, ñeå ngöôøi Hoa Thònh Ñoán ñöôïc ñaùp leã, taï tình tri kyû.  
 Nhaân dòp Thu Tao Ngoä vöøa qua, nhôø söï giôùi thieäu cuûa Nhaø thô Ñoã Bình vaø Nhaø vaên 
Hoà Tröôøng An, chuùng toâi ñaõ may maén môøi ñöôïc Nhaø Thô Nguyeãn Maây Thu (teân thaät) 
laøm Ñaïi Dieän Tam Caù Nguyeät San Coû Thôm taïi Paris keå töø soá baùo naøy.  Chò Maây Thu seõ 
giuùp chuùng toâi giôùi thieäu Coû Thôm vôùi caùc taùc giaû vaø ñoäc giaû trong nöôùc Phaùp.   Toaøn ban 
Trò Söï vaø Bieân Taäp Coû Thôm xin göûi lôøi chaøo möøng tôùi Nhaø Thô Maây Thu vaø caûm taï quyù 
taùc giaû ñaõ göûi baøi vieát ñeå hoaøn thaønh moät tuyeån taäp vaên hoïc Coû Thôm haøo höùng, giaù trò.   
 Ñeå giöõ giaù trò ñaëc bieät cuûa Tam Caù Nguyeät San Coû Thôm, chuùng toâi cuõng xin coù vaøi lôøi 
nhaéc nhôû chung ñeán quyù vò taùc giaû.  Coû Thôm seõ khoâng ñaêng nhöõng baøi vieát naøo ñaõ göûi 
ñaêng caùc baùo trong vuøng hay treân caùc maïng löôùi khaùc.   Mong quyù vò thoâng caûm cho. 
 
 KYÛ NIEÄM THÖÙ HAI TRONG MUØA THU QUA- Khoâng khí Paris coøn noùng boûng trong 
tim, dö aâm Thu Tao Ngoä coøn ngaân vang trong loøng, Ngoïc Dung ñaõ baét tay ngay vaøo vieäc toå 
chöùc chuyeán du ngoaïn Grounds For Sculpture (GFS) cho 56 nhaân vaät Coû Thôm vaø thaân höõu.   
GFS laø moät vöôøn caûnh roäng 35 acres coù ao hoà thaùc suoái, soâng chaûy qua vaø trieån laõm 230 böùc 
töôïng ngheä thuaät giaù trò.  Ñaëc bieät GFS coù moät collection töôïng caûnh ba chieàu (three  
dimentions) vó ñaïi cuûa ñieâu khaéc gia J. Seward Johnson, Jr. döïng theo hoïa phaåm aán töôïng cuûa 
caùc danh hoïa Claude Monet, Edouard Manet, Pierre Auguste Renoir, Vincent Van Gogh...  
OÂng Johnson, Jr. cuõng laø chuû nhaân cuûa GFS vaø laø haäu dueä cuûa doøng hoï noåi tieáng Johnsons, saûn 
xuaát phaán thoa da con nít maø chuùng ta ai cuõng nhôù caùi muøi thôm aáy töø thuôû beù tí tì ti.  
 Toâi ñaõ töøng thaêm vieáng Grounds For Sculture vaø thuaät laïi trong du kyù “Theo Böôùc Chaân AÁn 
Töôïng” cuûa taäp truyeän Non Nöôùc Ñaù Vaøng. Vöôøn töôïng GFS ôû Hamilton, New Jersey caùch 
Virginia vaøo khoaûng 190 daëm vaø 3 giôø xe hôi. Moät soá thaân höõu ñoïc buùt kyù cuûa Nguyeãn Thò 
Ngoïc Dung cuõng ao öôùc muoán “Theo Böôùc Chaân AÁn Töôïng”  vaø moät soá ñaõ töøng tham döï nhöõng 
chuyeán du ngoaïn tröôùc cuûa Coû Thôm neân laïi muoán Coû Thôm toå chöùc du ngoaïn nöõa. Nhaän thaáy 
raèng ñòa ñieåm naøy raát thích hôïp vôùi nhöõng ngöôøi thích du ngoaïn, giaûi trí laønh maïnh, vui  veû baïn 
beø, thích chuïp hình vaø thöôûng thöùc ngheä thuaät ñieâu khaéc coù moät khoâng hai naøy, Chuû Nhieäm ñaõ 
chieàu baïn, chieàu ñoäc giaû vaø nhaän lôøi toå chöùc chuyeán du ngoaïn.   Vì thôøi khoùa bieåu raát chaët cheõ 
neân Ngoïc Dung chæ coù theå xeáp ñaët cuoäc du ngoaïn saùng ñi, chieàu veà vaøo ngaøy 24 thaùng 10, 3 
tuaàn leã sau Thu Tao Ngoä Paris.   
 Chæ sau 5 ngaøy thoâng baùo, caû chuyeán Motor Coach Deluxe 56 choã ngoài ñaõ ñöôïc ñaët coïc heát.  
Toâi ñaõ nhôø hai chuû buùt Phaïm Vaên Tuaán vaø Ngoâ Taèng Giao ruùt thaêm choã ngoài cho moãi ngöôøi löôït 
ñi, löôït veà vaø laøm baûn ñoà ghi teân vôùi soá gheá.  Thö  môøi tham döï vaên ngheä, ca haùt, ngaâm thô, keå 
chuyeän teáu, ñoùng kòch vui  3 giôø ñöôøng tröôøng ñi, 3 giôø ñöôøng tröôøng veà.  Caùc baûn nhaïc ñöôïc in ra 
maáy traêm copies.  Hoäi Vieân Coû Thôm Tuyeát Leâ, Thaùi Phöôïng, Diana Duyeân (thaân chuû quaûng caùo 
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Sovereign Realty, Inc.) vaø chuû bieân <vietdc.net> Phaïm Xuaân Thaùi laø “lô xe phuï” cho Ngoïc Dung 
neân vieäc toå chöùc chuyeán du ngoaïn khoâng khoù khaên gì.  Nhaân ñaây toâi cuõng xin thöa, toâi bieát khoâng 
chöõ “lô” ñaâu ra thì ñöôïc Giaùo sö Phaïm Troïng Leä, moät trong 56 du khaùch cuûa chuyeán du ngoaïn 
cho bieát raèng chöõ  “lô” laø do chöõ Phaùp “Controlleur”, kieåm soaùt vieân maø ra.   
 Ngaøy du ngoaïn, trôøi möa muø mòt ñöôøng tröôøng.  Nhöng chöông trình vaên ngheä do Thaùi 
Phöôïng vaø Phaïm Xuaân Thaùi ñieàu khieån nhòp nhaøng neân “Trôøi möa thì maëc trôøi möa, ta ngoài 
treân bus trôøi chöøa ta ra”.   Nhöõng baøi du ca haøo höùng cuûa 56 caùi mieäng aùt caû tieáng möa aøo aøo.  
Nhöõng baøi ñôn ca ngoït ngaøo cuûa Thaùi Phöôïng, Minh Traân gaây khoâng khí thö thaùi trong xe.   Vôû 
kòch ngaén “Coâ Laùi Ñoø” (trong soá baùo naøy), thaät haáp daãn cuûa Minh chaâu maø taùc giaû ñoùng vai coâ 
laùi ñoø, Nhaø thô Buøi Thanh Tieân ñoùng vai Coâng Töû Baïc Lieâu, vaø tieáng ngaâm thô ñieâu luyeän cuûa 
Baïch Mai ñaõ khoâng ngaên ñöôïc nhöõng traän cöôøi lieân tieáp vang xe.   Nhöõng caâu chuyeän tieáu laâm 
cuûa anh Phaïm Troïng Leä, Nguyeãn Ngoïc Bích, Nguyeãn Laân vaø Nguyeãn Minh keå töôûng chöøng coù 
theå laøm beå 56 caùi buïng haønh khaùch.   
 Trong vöôøn caûnh, trôøi khoùc, trôøi cöôøi khoâng ngôùt, chuùng toâi phaûi maëc aùo möa döông duø, luùc thì 
öôùt löôùt thöôùt, luùc thì noùng toaùt moà hoâi.   Nhöng chuùng toâi ñeàu thích thuù ñöôïc thöôûng laõm nhöõng 
töôïng caûnh soáng ñoäng, tuyeät vôøi vaø khoâng ngôø vaãn chuïp ñöôïc nhöõng böùc hình ñeïp nhö tranh.  Xin 
môøi quyù vò xem hình aûnh Du Ngoaïn Grounds For Sculpture ôû phaàn cuoái soá baùo Coû Thôm naøy.   
 Moãi chuyeán du lòch laø moät cuoäc phieâu löu, caèm baèng caùi heân xui may ruûi, khoâng phaûi luùc 
naøo cuõng hoaøn toaøn nhö yù.   Moät ngaøy ñi chôi ñoâng ñaûo beân nhöõng ngöôøi baïn thaân thieát ñaõ coù 
ñöôïc moät kyû nieäm quyù baùu khoù queân roài.  Nhieàu baïn muoán ñi trôû laïi, nhieàu baïn ñaõ yeâu caàu toå 
chöùc moät chuyeán nöõa.   
 Nhöng baây giôø ñaõ laø Muøa Ñoâng.   Chuùng ta coøn phaûi ñeå taâm söûa soaïn Leã Teát sum hoïp gia 
ñình.   Moïi chuyeän du lòch ngoaøi trôøi haõy taïm ngöng.  Mong raèng quyù taùc giaû, ñoäc giaû coù moät 
Muøa Ñoâng aám cuùng,  moät Leã Giaùng Sinh vui veû, Naêm Môùi 2010  bình an toát ñeïp.   
 Heïn taùi ngoä cuøng quyù vò vaøo muøa Xuaân, taïi: 

Daï Tieäc Vaên Ngheä Kyû Nieäm  

15 NAÊM SINH HOAÏT VAÊN HOÏC COÛ THÔM 

11 thaùng 4, 2010, töø 6 giôø chieàu ñeán 11 giôø ñeâm 
Nhaø Haøng Harvest Moon 

7260 Arlington Blvd, Falls Church, VA 22042. 
Veù khieâm nhöôïng $30.00, nhöng chöông trình vaên ngheä haøo höùng,  

daï tieäc 8 moùn aên ngon, daï vuõ vui nhoän.  
Traân troïng kính môøi. 

CÔ SÔÛ VAÊN HOÏC COÛ THÔM 

Nguyeãn Thò Ngoïc Dung 



 

ÑAÏI VAÊN HAØO  VICTOR HUGO (1802 - 1885) 
 

vaø  taùc phaåm “CAÙC KEÛ KHOÁN CUØNG”

Phaïm Vaên Tuaán 
 
1- Boái caûnh lòch söû cuûa Taùc Phaåm "Caùc Keû 
Khoán Cuøng" 
 Ngaøy 14 thaùng 7 naêm 1789, daân chuùng 
Phaùp ñaõ bieåu tình vaø ñaäp phaù Nguïc Bastille, 
nôi töôïng tröng cho vöông quyeàn vaø cheá ñoä 
chuyeân cheá. Bieán coá naøy ñaõ chaám döùt "cheá 
ñoä cuõ", môû ñöôøng cho chaâu AÂu 
böôùc vaøo moät thôøi ñaïi môùi. Tôùi 
ñeâm hoâm moàng 4 thaùng 8 naêm 
1789, Quoác Hoäi ñaàu tieân cuûa 
nöôùc Phaùp ñaõ tuyeân boá roõ raøng 
raèng "cheá ñoä phong kieán bò baõi 
boû", ñoàng thôøi ñaët ra caùc nguyeân 
taéc duøng cho neàn traät töï môùi. 
Ngaøy 26-8, Quoác Hoäi ñoù laïi cho 
phoå bieán "Baûn Tuyeân Boá caùc 
Quyeàn Lôïi cuûa Con Ngöôøi vaø 
Coâng Daân" (the Declaration of the Rights of 
Man and Citizen) vôùi caùc ñieåm chính nhö sau: 
(1) Moïi ngöôøi ñöôïc sinh ra bình ñaúng vôùi caùc 
quyeàn lôïi baèng nhau. (2) Moïi coâng daân coù 
quyeàn baàu ra caùc ñaïi bieåu ñeå laøm ra luaät 
phaùp. (3) Moïi ngöôøi ñöôïc töï do noùi, vieát, hay 
in ra caùc yù kieán mieãn laø ngöôøi ñoù khoâng laïm 
duïng ñaëc quyeàn naøy. (4) Soá tieàn thueá maø moät 
ngöôøi phaûi ñoùng seõ ñöôïc caên cöù vaøo soá löôïng 
taøi saûn maø ngöôøi ñoù coù. 
 Naêm 1793, Vua Louis 16 vaø Hoaøng Haäu 
Marie Antoinnette bò ñöa ra phaùp tröôøng vaø bò 
chaët ñaàu. Haønh ñoäng naøy cuûa caùc nhaø caùch 

maïng Phaùp ñaõ laøm rung ñoäng toaøn theå chaâu 
AÂu, vaø caùc nöôùc chung quanh ñang tìm caùch 
choáng laïi löïc löôïng caùch maïng Phaùp. Ngay taïi 
nöôùc Phaùp, ngöôøi daân cuõng bò chia reõ laøm hai, 
moät phe uûng hoä cheá ñoä cuõ, moät phe muoán phaùt 
trieån caùc lyù töôûng cuûa cuoäc Caùch Maïng. 
 Trong thôøi kyø caùch maïng Phaùp naøy, ñaõ 
dieãn ra caùc caûnh taøn nhaãn vì muïc tieâu baûo veä 
Töï Do vaø Ñaïi Vaên Haøo Charles Dickens 

trong taùc phaåm "Caâu Chuyeän cuûa 
hai Thaønh Phoá" (A Tale of Two 
Cities) ñaõ moâ taû caûnh phaùp 
tröôøng, nôi haønh quyeát caùc nhaø 
quyù toäc vaø ngay caû caùc naïn nhaân 
voâ toäi. 
 Sau khi nöôùc Coäng Hoøa 
Ph+aùp ñöôïc tuyeân boá thaønh laäp 
vaøo naêm 1792, Hoäi nghò Quoác 
Öôùc (the Convention, 1793-95) bò 
chia reõ thaønh hai phe phaùi vôùi 

Danton, Robespierre moät beân vaø beân kia laø 
caùc nhaø caùch maïng khaùc theo ñöôøng loái rieâng. 
Nöôùc Phaùp ñaõ muoán xuaát caûng lyù töôûng caùch 
maïng ra khaép chaâu Aâu vôùi ba chaâm ngoân laø 
“Töï Do, Coâng Baèng vaø Tình Huynh Ñeä” 
(Liberteù, Egaliteù, Fraterniteù). Thôøi kyø ñoäc taøi 
cuûa Robespierre ñaõ khieán cho ngöôøi daân 
Phaùp phaûi chòu ñöïng giai ñoaïn khuûng boá (the 
Reign of Terror) roài sau ñoù laø cheá ñoä Toång 
Taøi (the Directory) keùo daøi tôùi naêm 1799. 
Sau cuoäc chieán tranh vôùi nöôùc Anh, nöôùc Aùo 
vaø ñaëc bieät sau cuoäc chieán thaéng taïi xöù YÙ ñaõ 
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xuaát hieän moät vò töôùng treû löøng danh: 
Napoleùon Bonaparte. 
 Cuoái naêm 1804, Napoleùon Bonaparte 
chaám döùt cheá ñoä Toång Taøi, trôû neân Hoaøng 
Ñeá. Döôùi thôøi Napoleùon I, nhieàu caûi caùch 
trong nöôùc Phaùp ñöôïc thöïc hieän, vaên hoùa 
Phaùp vaø caùc lyù töôûng cuûa ngöôøi Phaùp ñöôïc 
phoå bieán taïi khaép chaâu Aâu cho tôùi naêm 1810. 
Gaàn nhö 100 trieäu ngöôøi daân Phaùp vaø caùc 
nöôùc chung quanh naèm döôùi quyeàn kieåm soaùt 
cuûa Napoleùon. Söï thaát traän cuûa ñoaøn quaân 
Phaùp treân mieàn ñaát Nga vaøo naêm 1812 ñaõ 
khieán cho Napoleùon phaûi thoaùi vò, chòu ruùt lui 
ra ñaûo Elba naèm trong mieàn Ñòa Trung Haûi. 
Nhöng roài Napoleùon ñaõ trôû veà ñaát Phaùp vaøo 
naêm 1815 vaø laïi thua traän Waterloo vaøo 
thaùng 6 naêm ñoù. Napoleùon bò ñaày ra ñaûo St. 
Helena naèm trong vuøng bieån Ñaïi Taây Döông 
roài qua ñôøi vaøo naêm 1821. 
 Sau thôøi Ñeá Cheá Thöù Nhaát (the First 
Empire) keùo daøi töø 1804 tôùi 1815, nöôùc Phaùp 
ñaõ khaùnh kieät vì chieán tranh, 1 trieäu 700 ngaøn 
ngöôøi ñaõ cheát treân caùc maët traän. Gioøng hoï 
Bourbons trôû laïi chính quyeàn vôùi Vua Louis 
18. Nhaø Vua naøy laø moät nhaân vaät oân hoøa, ñaõ 
chaáp nhaän moät hieán phaùp vaø moät theå cheá ñaïi 
nghò nhöng ñoàng thôøi laïi muoán phuïc hoài caùc 
ñaëc quyeàn cuûa "cheá ñoä cuõ". Thôøi gian trò vì 
cuûa Vua Louis 18 keùo daøi töø 1815 tôùi 1824 vôùi 
caûnh hoøa bình töông ñoái. Khi Charles X leân 
ngoâi vua nöôùc Phaùp vaøo naêm 1824, nhaø Vua 
naøy laïi muoán tieâu huûy Hieán Phaùp vaø muoán cai 
trò thaàn daân theo ñöôøng loái quaân chuû chuyeân 
cheá cuûa theá kyû 18. Nhöng baïo loaïn ñaõ noå ra 
vaøo naêm 1830 vaø Vua Charles X phaûi thoaùi vò. 
Nöôùc Phaùp khoâng theå trôû veà vôùi "thaàn quyeàn" 
cuûa vua chuùa nöõa maø phaûi theo nguyeän voïng 

cuûa ngöôøi daân vaø phaûi ñaùp öùng caùc nhu caàu 
cuûa cuoäc Caùch Maïng Kyõ Ngheä. Vaøo thôøi gian 
naøy, caùc phaùt minh Khoa Hoïc vaø Kyõ Thuaät ñaõ 
khieán cho giôùi trung löu (the middle class) trôû 
neân giaøu coù vaø trôû thaønh moät söùc maïnh kinh teá 
vaø chính trò. 
 Naêm 1830, Haàu Töôùc Orleùans ñöôïc hai 
Vieän Quoác Hoäi chaáp nhaän laøm Vua nöôùc 
Phaùp vôùi danh hieäu Louis Philippe. Döôùi thôøi 
Vua Louis Philippe naøy, ngöôøi daân chæ ñöôïc 
ñi baàu khi naøo ñaõ noäp ñuû moät soá tieàn thueá 
cho neân trong soá 30 trieäu daân cuûa nöôùc Phaùp 
thôøi ñoù, chæ coù ñoä 200 ngaøn cöû tri. Chính 
quyeàn cuûa nöôùc Phaùp töø nay leä thuoäc vaøo yù 
muoán cuûa giai caáp tö saûn. 
 Cuoäc Caùch Maïng Kyõ ngheä ñaõ laøm thay 
ñoåi loái soáng cuûa ngöôøi daân nöôùc Phaùp vaø caùc 
nöôùc chaâu Aâu. Taïi Phaùp, ñöôøng xe löûa ñaõ 
ñöôïc môû mang tôùi caùc mieàn xa xoâi. Naêm 1836, 
nöôùc Phaùp coù 270 caây soá ñöôøng xe löûa vôùi 
dòch vuï chuyeân chôû ngöôøi vaø haøng hoùa. Vaøo 
giai ñoaïn naøy, daân chuùng noâng thoân baét ñaàu 
ñoå veà sinh soáng taïi caùc thaønh thò vì coâng vieäc 
laøm aên vaø vì caùc caûi thieän kinh teá. Nhieàu nhaø 
maùy, cô xöôûng ñöôïc thaønh laäp. Caùc vaán ñeà xaõ 
hoäi baét ñaàu xuaát hieän trong thôøi kyø phaùt trieån 
kyõ ngheä naøy. Ñaõ thöôøng xuyeân xaåy ra caùc vuï 
ñình coâng, caùc vuï roái loaïn. 
 Sau ba ngaøy bieán ñoäng taïi thaønh phoá 
Paris, Vua Louis Philippe phaûi thoaùi vò vaø 
neàn Coäng Hoøa Thöù Hai (the Second 
Republic) ñöôïc coâng boá vaøo ngaøy 24/2/1848. 
Chính phuû Phaùp laâm thôøi cuûa giai ñoaïn naøy 
goàm caùc nhaân vaät mang tính lyù töôûng nhö 
nhaø thô Alphonse de Lamartine, luaät sö 
Ledru-Rollin, nhaø xaõ hoäi Louis Leblanc. 
Cuoäc phoå thoâng ñaàu phieáu ñöôïc coâng boá vaø 
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caùc caûi tieán nhieàu ñieàu kieän laøm vieäc ñöôïc 
truø lieäu, nhöng roài neàn kinh teá suy suïp ñaõ 
laøm soáng laïi tinh thaàn baûo thuû cuûa giai caáp tö 
saûn vaø keát quaû laø oâng Hoaøng Louis Napoleùon 
Bonaparte, ngöôøi chaùu cuûa Vua Napoleùon I, 
ñöôïc baàu leân ñeå vaõn hoài traät töï, oån ñònh vaø 
cai trò nöôùc Phaùp. Thaùng 6 naêm 1848, caùc 
coâng nhaân cuûa thaønh phoá Paris ñaõ noåi loaïn 
nhöng sau ñoù bò deïp tan bôûi quaân ñoäi cuûa 
Quoác Hoäi. Ngaøy 2/12/1851, Louis Napoleùon 
giaûi taùn Quoác Hoäi roài qua naêm 1852, thieát laäp 
neân Ñeá cheá Thöù Hai (the Second Empire) vaø 
trôû thaønh Vua Napoleùon III. 
 
2- Phong traøo Vaên Chöông Laõng Maïn. 
 Xaõ hoäi Phaùp ñang thay ñoåi boä maët. Loái 
soáng vaät chaát tö saûn (the bourgeois 
materialism) vaø caùc caùch kieám tieàn (the 
making of money) laø caùc vaán ñeà cuûa thôøi ñaïi. 
Tröôùc caùc hoaøn caûnh xaõ hoäi naøy, caùc nhaø vaên 
nhö Victor Hugo, nhö Honoreù de Balzac, ñaõ 
tìm caùch moâ taû nhöõng taät xaáu, nhöõng beänh 
hoaïn maø xaõ hoäi Phaùp ñang gaëp phaûi. Cuoäc 
tranh ñaáu choáng caùc baát coâng xuaát phaùt töø 
cuoäc Caùch Maïng Kyõ Ngheä taïi nöôùc Anh 
cuõng ñöôïc Charles Dickens trình baøy trong 
caùc taùc phaåm danh tieáng. 
 Taïi nöôùc Phaùp, Victor Hugo ñaõ duøng lòch 
söû cuûa nöôùc Phaùp trong giai ñoaïn töø naêm 
1789 tôùi caùc cuoäc noåi daäy ñaãm maùu sau naøy 
taïi thaønh phoá Paris, laøm neàn moùng cho taùc 
phaåm "Caùc Keû Khoán Cuøng" (Les Miseùrables). 
OÂng ñaõ coá gaéng dieãn taû söï tranh chaáp giöõa 
caùc ngöôøi baûo hoaøng vaø caùc ngöôøi caùch 
maïng, giöõa caùc ngöôøi baûo thuû vaø caùc ngöôøi 
caáp tieán, moâ taû baûn chaát cuûa giôùi trung löu vaø 
giôùi coâng nhaân. Khi ñöùng tröôùc caùc lôïi nhuaän 

vaø ñaëc tính cô khí hoùa, taùc giaû Victor Hugo 
ñaõ nghieâng veà phía chuû tröông neàn daân chuû, 
tính nhaân ñaïo vaø vieäc coi troïng töï do. 
 Taùc phaåm "Caùc Keû Khoán Cuøng" xuaát 
hieän vaøo naêm 1862 laø thôøi kyø cuûa Phong 
Traøo Vaên Chöông Hieän Thöïc (Realism) 
nhöng laïi mang nhieàu ñaëc tính cuûa caùc cuoán 
tieåu thuyeát laõng maïn (romantic novels). 
 Vaøo theá kyû 17, Phong Traøo Vaên Chöông 
Coå Ñieån (Classicism) ñaõ ñöôïc caùc nhaø vieát 
kòch löøng danh tieâu bieåu, chaúng haïn nhö 
Racine, Corneille vaø Molieøre. Phong traøo 
naøy ñaët ra caùc quy luaät (rules), ñeà cao caùc 
thaùi ñoä thuaàn lyù (rational attitudes) vaø duøng 
ñöôøng loái khaùch quan ñeå ñi tôùi caùc chuû ñeà 
ngheä thuaät trong caùch dieãn taû veà con ngöôøi, 
veà thieân nhieân. Caùc ñaëc tính cuûa phong traøo 
vaên chöông coå ñieån laø traät töï (order), luaän lyù 
(logic) vaø söï trong saùng (clarity). 
 Qua theá kyû 19, phong traøo Vaên Chöông 
Laõng Maïn (Romanticism) ñaõ xuaát hieän ñeå 
ñaùp öùng caùc nhu caàu vaø khaùt voïng cuûa theá kyû 
môùi, ñaõ thaùch ñoá caùc quy luaät cuõ vaø ñoøi hoûi 
söï töï do tuyeät ñoái trong chuû ñeà vaø kyõ thuaät 
vaên chöông. Phong traøo Laõng Maïn ñaõ duøng 
tôùi trí töôûng töôïng vaøo caùc coâng cuoäc saùng 
taïo vaø nhieàu nhaø vaên môùi xuaát hieän treân caùc 
vaên ñaøn nhö taïi nöôùc Phaùp coù Chateubriand 
vaø baø De Stael, taïi nöôùc Anh laø Lord Byron 
vaø Sir Walter Scott, coøn ñaïi dieän cho nöôùc 
Ñöùc laø Goethe vaø Schiller. 
 Caùc ñaëc tính cuûa phong traøo vaên chöông 
laõng maïn coù theå keå ra nhö sau:   
 (1) nhaán maïnh ñeán "caùi Toâi" (the I) vaø 
tính chuû quan, söï quan troïng cuûa caù nhaân, 
 (2) duøng tôùi trí töôûng töôïng, söï bí aån, ñaëc 
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tính sieâu nhieân (the supernatural), neùt veû ñoäc 
ñaùo (fantastic),   
 (3) coát truyeän ñoøi hoûi söï coâng baèng daønh 
cho moïi ngöôøi, duøng tôùi boái caûnh cuûa thôøi 
Trung Coå ñeå trình baøy nhöõng ñieàu khaùc laï, ôû 
beân ngoaøi xaõ hoäi quen thuoäc,  
 (4) nhaân vaät anh huøng trong truyeän cam 
chòu soá phaän bi thöông, vôùi caùc haønh ñoäng ñi 
ra ngoaøi giôùi haïn cuûa caùc chaáp nhaän xaõ hoäi, 
 (5) caùc nhaân vaät trong truyeän duø cho ñaõ 
theo lyù töôûng, theo leõ phaûi, nhöng soá meänh 
ñaõ ñöa ñaåy hoï tôùi caùc hoaøn caûnh bi thöông, 
 (6) boái caûnh ñòa phöông laø moät ñaëc ñieåm, 
vôùi tình yeâu thieân nhieân vaø nhöõng moâi tröôøng 
khaéc nghieät nhö möa baõo, ñeâm toái hay caùc söï 
kieän baát thöôøng khaùc,   
 (7) trong coát truyeän coù pha troän caû söï ñeïp, 
söï xaáu, tính thoâ keäch, tính cao caû...   (8) 
taùc giaû tin töôûng vaøo caùc tieán boä luaân lyù, 
chính trò vaø xaõ hoäi,  
 (9) ñöôøng höôùng khoâng thieân veà lyù trí, boä 
oùc, maø veà tình caûm, caûm xuùc, vaø traùi tim ñaõ 
höôùng daãn caùc haønh ñoäng,  
 (10) maëc duø mang tính voâ traät töï, thaùi 
quaù hay soát saéng, caùc nhaân vaät trong truyeän 
vaãn haønh ñoäng vì söï töï do vaø choáng laïi moïi 
hình thöùc aùp cheá. 

 
3- Coát truyeän "Caùc Keû Khoán Cuøng". 
 Jean Valjean laø moät teân tuø, ñöôïc thaû ra 
sau 19 naêm bò giam caàm vaø bò phaït laøm vieäc 
treân caùc con thuyeàn cheøo vì toäi aên caép moät oå 
baùnh mì vaø vì caùc aâm möu vöôït nguïc. Taïi thò 
traán Digne, anh ta bò töø choái, khoâng cho nguû 
ñeâm ngoaïi tröø vò giaùm muïc Myriel coù loøng 
toát. Nhöng Jean Valjean laïi phaûn boäi loøng 
thaùnh thieän cuûa vò giaùm muïc baèng caùch aên 

caép moät soá ñoà vaät baèng baïc cuûa nhaø thôø. Khi 
bò caûnh saùt baét ñöôïc vaø bò ñöa trôû laïi nhaø thôø, 
vò giaùm muïc ñaõ che chôû cho keû phaïm toäi 
baèng caùch noùi raèng ñoù laø caùc moùn quaø taëng, 
vaø raèng anh Valjean seõ thay ñoåi. Sau vaøi laàn 
aên caép vaët khaùc, Jean Valjean quaû thöïc ñaõ 
hoái caûi. Duøng teân giaû laø Madeleine, Jean 
Valjean ñaõ xaây döïng ñöôïc moät nhaø maùy vaø 
mang laïi thònh vöôïng cho thò xaõ Montreil. 
 Moät ngöôøi ñaøn baø treû, coâ ñôn, teân laø 
Fantine, ñeán Montreil tìm kieám coâng vieäc 
laøm. Baø naøy mang maëc caûm vì coù moät ñöùa 
con khoâng cha. Treân ñöôøng ñi kieám aên, 
Fantine ñaõ giao ñöùa con gaùi Cosette cho vôï 
choàng chuû quaù troï, teân laø Theùnardier. Taïi thò 
xaõ Montreil, Fantine laøm vieäc trong nhaø maùy 
cuûa oâng Madeleine nhöng veà sau, bò sa thaûi 
vaø khoâng coøn tieàn traû cho vôï choàng chuû quaùn 
Theùnardier. Vì caùc khoù khaên taøi chính, 
Fantine quay sang ngheà laøm ñieám roài sau 
moät laàn gaây goå vôùi moät teân voâ laïi ñòa phöông, 
Fantine bò thanh tra caûnh saùt Javert baét. Nhôø 
söï can thieäp cuûa oâng Madeleine, Fantine 
khoâng bò toáng giam nhöng do bò caûm soát naëng, 
söùc khoûe cuûa ngöôøi ñaøn baø naøy suy yeáu haún 
ñi, vaø khi gaàn cheát, Fantine ñöôïc oâng 
Madeleine höùa seõ mang ñöùa con gaùi Cosette 
laïi cho gaëp maët. 
 Vaøo luùc naøy, oâng Madeleine laïi gaëp moät 
vaán ñeà khoù xöû. Moät ngöôøi ñaøn oâng khaùc bò 
thanh tra Javert baét, bò gaùn cho laø teân Jean 
Valjean vaø saép bò keát toäi. Sau moät ñeâm 
tröôøng daèn vaët, oâng Madeleine quyeát ñònh 
thuù nhaän quaù khöù cuûa mình. Taïi thaønh phoá 
Arras, oâng ta ñaõ minh oan cho keû bò caùo buoäc 
trong moät phieân xöû roài vaøi ngaøy sau, oâng 
Madeleine bò thanh tra Javert baét khi ñang ôû 
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beân giöôøng beänh cuûa Fantine. Hoaøn caûnh 
khuûng khieáp naøy ñaõ laøm cho ngöôøi ñaøn baø ñoù 
cheát ngay vì xuùc ñoäng. 
 Cuõng vaøo ñeâm bò baét, Jean Valjean ñaõ 
vöôït nguïc nhöng roài sôùm bò baét trôû laïi vaø bò 
göûi tôùi traïi tuø taïi Toulon, moät thaønh phoá haûi 
caûng. Moät hoâm, Valjean ñaõ cöùu maïng cho moät 
thuûy thuû bò rôi töø caùc daây buoàm vaø roài Valjean 
ñaõ nhaåy xuoáng bieån, giaû vôø nhö bò cheát ñuoái 
vaø sau ñoù, troán veà thò traán Montfermeil laø nôi 
coù quaùn troï cuûa vôï choàng Theùnardier. Jean 
Valjean ñaõ giaûi thoaùt ñöôïc Cosette khoûi tay 
cuûa vôï choàng chuû quaùn naøy vaø mang ñöùa beù ñi 
soáng aån naùu taïi thaønh phoá Paris. 
 Taïi Paris, Jean Valjean sinh soáng trong 
khu nhaø cho möôùn Gorbeau ñoå naùt, xa xoâi, 
vaø maëc duø caùc ñeà phoøng, Valjean vaãn bò 
thanh tra Javert theo doõi neân baát ngôø, phaûi 
troán chaïy vaø tìm tôùi moät tu vieän. Nhôø söï giuùp 
ñôõ cuûa moät ngöôøi laøm vöôøn teân laø 
Fauchelevent maø Valjean ñaõ cöùu maïng khi 
tröôùc, Valjean ñaõ thuyeát phuïc ñöôïc baø ni 
vieän tröôûng nhaän cho laøm ngöôøi phuï vieäc 
troàng caây vaø nhaän Cosette laøm hoïc troø. 
Valjean vaø Cosette ñaõ traûi qua vaøi naêm soáng 
haïnh phuùc trong caûnh coâ tòch cuûa tu vieän. 
 Taïi thò xaõ gaàn ñoù coù Marius laø moät thanh 
nieân 17 tuoåi, soáng vôùi oâng noäi teân laø 
Gillenormand, nhöng vì giaän oâng noäi, Marius 
ñaõ boû nhaø, leân thaønh phoá Paris sinh soáng taïi 
khu La Tinh vaø tham gia vaøo nhoùm sinh vieân 
caáp tieán. Taïi khu vöôøn Luxembourg, Marius 
ñaõ gaëp vaø yeâu thöông Cosette moät caùch aâm 
thaàm, roài söï thieáu thaän troïng cuûa Marius ñaõ 
laøm tan vôõ moái tình ñaàu ñoù. Cosette ñaõ ra ñi 
maø khoâng ñeå laïi ñòa chæ. Moät hoâm, Marius 
nhìn qua moät khe hôû cuûa böùc töôøng, thaáy moät 

gia ñình goàm coù cha, meï vaø hai con gaùi, sinh 
soáng trong caûnh toài taøn. Nhöng roài coù moät nhaø 
Maïnh Thöôøng Quaân tôùi giuùp ñôõ, ñoù laø oâng 
Leblanc vaø coâ con gaùi. Marius laïi quaù ngaïc 
nhieân khi nhaän ra coâ gaùi ñoù chính laø Cosette. 
Söï vui möøng cuûa Marius khoâng keùo daøi ñöôïc 
laâu khi chaøng thanh nieân naøy khaùm phaù ra moät 
aâm möu gaøi baãy oâng Leblanc. Marius lieàn baùo 
cho caûnh saùt vaø nhaän ñöôïc leänh cuûa thanh tra 
Javert trôû laïi caên phoøng khi tröôùc. 
 Khi oâng Leblanc trôû laïi thì keû aâm möu 
chính laø Theùnardier, ñaõ troùi oâng Leblanc vaø 
ñoøi tieàn chuoäc. Aâm möu naøy bò thaát baïi khi 
thanh tra Javert tôùi nôi ñuùng luùc nhöng cuõng 
vaøo luùc naøy, oâng Leblanc ñaõ troán maát, ñoàng 
thôøi cuõng khoâng tìm thaáy daáu tích cuûa coâ gaùi 
Cosette. Nhôø söï giuùp ñôõ cuûa ngöôøi con gaùi 
cuûa Theùnardier, Marius ñaõ tìm ra Cosette vaø 
thuù nhaän tình yeâu vôùi coâ naøng naøy. Nhöng 
tình hình chính trò baát oån cuûa thaønh phoá Paris 
ñaõ khieán cho Valjean quyeát ñònh ñöa Cosette 
qua nöôùc Anh sinh soáng. Vieäc laøm ñaàu tieân 
cuûa Valjean laø tôùi moät nôi aån naùu. 
 Taïi thaønh phoá Paris vaøo luùc naøy, ñaõ coù 
nhieàu nôi noåi loaïn. Moät ngöôøi baïn cuûa 
Marius, teân laø Enjolras, ñaõ laäp ra moät khu 
coâng söï chieán ñaáu tröôùc cöûa tieäm röôïu 
Corinth. Do bò thaát voïng, Marius cuõng tham 
gia vaøo nhoùm ngöôøi noåi loaïn, cuõng nhö 
Valjean vì caùc lyù do ñaëc bieät, vaø vieäc laøm 
ñaàu tieân cuûa nhoùm ngöôøi choáng ñoái chính 
quyeàn naøy laø tìm ra keû giaùn ñieäp trong haøng 
nguõ cuûa mình. Ngöôøi bò khaùm phaù laïi chính 
laø thanh tra Javert, oâng naøy bò troùi laïi vaø chôø 
luùc bò tröøng trò. Valjean tình nguyeän ra tay 
thuû tieâu Javert nhöng vaøo luùc cuoái, ñaõ tha 
cheát cho Javert vaø thaû cho ñi. Khi trôû veà tieäm 
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röôïu, Valjean chæ thaáy coøn moät soá ít ngöôøi 
soáng soùt vaø Marius bò thöông naëng. Valjean 
ñaõ ñöa Marius qua loã coáng vaø ñi laàn theo 
ñöôøng coáng cuûa thaønh phoá Paris nhöng khi ra 
khoûi haàm coáng, Valjean laïi bò Javert baét 
ñöôïc. Tuy nhieân, Javert ñaõ ñeå cho Valjean 
mang Marius tôùi nhaø oâng noäi cuûa anh ta vaø 
roài trong tình traïng khoù xöû, Javert ñaõ thaû 
Valjean. Vì caûm thaáy khoâng laøm ñuùng theo 
nhieäm vuï, thanh tra Javert ñaõ töï saùt. 
 Sau ñoù, Marius phuïc hoài khoûi caùc veát 
thöông vaø ñaõ thuyeát phuïc ñöôïc oâng noäi veà 
cuoäc hoân nhaân vôùi Cosette. Vieäc phaûi soáng 
xa Cosette ñaõ laøm heùo hon Jean Valjean vì 
cuoäc ñôøi cuûa oâng ta khoâng coøn yù nghóa nöõa. 
Roài Theùnardier do voâ tình, ñaõ cho Marius 
bieát raèng ngöôøi cöùu maïng Marius nôi haàm 
coáng chính laø Jean Valjean, söï vieäc naøy ñaõ 
khieán cho Marius vaø Cosette tìm ñeán an uûi 
Jean Valjean treân giöôøng beänh.  
 
4- Cuoäc ñôøi cuûa Ñaïi Vaên Haøo Victor Hugo. 
 Victor Hugo laø nhaø thô, nhaø vieát tieåu 
thuyeát, nhaø vieát kòch danh tieáng nhaát cuûa 
nöôùc Phaùp, laø nhaân vaät daãn ñaàu phong traøo 
laõng maïn (the romantic movement) cuûa neàn 
Vaên Chöông Phaùp. Caùc taùc phaåm cuûa oâng 
goàm 45 cuoán vôùi hai cuoán tieåu thuyeát ñöôïc 
toaøn Theá Giôùi bieát ñeán, laø cuoán "Nhaø Thôø 
Ñöùc Baø" (Notre Dame de Paris, 1831) vaø 
cuoán "Caùc Keû Khoán Cuøng" (Les Miseùrables, 
1862), vôùi hai nhaân vaät trong truyeän laø anh 
guø Quasidomo trong cuoán tieåu thuyeát tröôùc 
vaø Jean Valjean trong cuoán sau. 
 Khaû naêng saùng taïo cuûa Victor Hugo raát 
lôùn lao, moãi ngaøy oâng coù theå laøm 100 caâu thô 
hay vieát 20 trang tieåu thuyeát vaø qua caùc taùc 

phaåm cuûa oâng, ñaõ phaûn aùnh caùc phong traøo 
chính trò vaø vaên chöông cuûa thôøi ñaïi, ñaõ boäc 
loä roõ nieàm tin cuûa oâng nôi Khoa Hoïc, nôi neàn 
Daân Chuû vaø Töï Do. Victor Hugo ñaõ chaøo ñôøi 
vaøo naêm 1802 vaø qua ñôøi naêm 1885, vaø do 
caùc taùc phaåm ñoà soä, theá kyû 19 vôùi neàn vaên 
chöông ñaëc saéc cuûa nöôùc Phaùp, ñaõ ñöôïc goïi 
laø "Theá Kyû cuûa Victor Hugo". 
 
a- Caùc naêm thieáu thôøi (1802-1830). 
 Victor Hugo chaøo ñôøi vaøo ngaøy 26 thaùng 
2 naêm 1802 trong tænh Besancon, nöôùc Phaùp, 
laø con trai thöù ba cuûa oâng Joseph Leùopold 
Sigisbert Hugo, voán laø con cuûa moät ngöôøi thôï 
moäc, nhöng oâng Joseph ñaõ phuïc vuï quaân ñoäi 
Phaùp trong thôøi kyø Caùch Maïng vaø leân tôùi caáp 
baäc thieáu taù, roài veà sau do loøng duõng caûm vaø 
coâng traïng chieán tröôøng, trôû thaønh moät vò 
töôùng trong ñoäi quaân cuûa Napoleùon. OÂng 
Joseph ñaõ trung thaønh vôùi cheá ñoä môùi, töø Hoäi 
Nghò Quoác Öôùc tôùi Ñeá Cheá Thöù Nhaát, ñaõ 
phuïc vuï cho Joseph Bonaparte vaø quaân vuï ñaõ 
khieán cho Töôùng Hugo naøy phaûi ñi laøm vieäc 
taïi nhieàu nôi. 
 Victor Hugo ñaõ ñi thaêm cha taïi nöôùc YÙ 
vaøo tuoåi leân 5 vaø theo hoïc tröôøng tieåu hoïc taïi 
Madrid, nöôùc Taây Ban Nha, vaøo tuoåi leân 9. Kyù 
öùc veà tuoåi treû xa xöù ñaõ ñöôïc Victor Hugo ghi 
laïi sau naøy qua caùc taäp thô vaø caùc vôû kòch. 
 Traùi ngöôïc vôùi ngöôøi cha theo Caùch 
Maïng Phaùp, baø meï cuûa Victor Hugo laïi laø 
moät phuï nöõ coù tính ñoäc laäp, cöông quyeát, 
theo phe Baûo Hoaøng vaø khoâng öa cuoäc ñôøi 
nay ñaây mai ñoù cuûa vôï moät quaân nhaân, vì theá 
vaøo naêm 1812, baø Joseph Hugo ñaõ ñònh cö taïi 
thaønh phoá Paris vaø töø nay, ba ngöôøi con trai 
cuûa baø theo ñuoåi moät neàn giaùo duïc caên baûn. 
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Söï khaùc bieät vì tö töôûng chính trò, vì tính tình 
töông phaûn giöõa hai oâng baø Hugo ñaõ daãn ñeán 
vieäc ly dò chính thöùc vaøo naêm 1818. Victor 
Hugo soáng vôùi meï, neân vaøo thôøi gian ñaàu, ñaõ 
theo khuynh höôùng baûo hoaøng. 
 Victor Hugo laø con trai nhoû nhaát, ñaõ theo 
hoïc taïi tröôøng trung hoïc Louis-le-Grand 
(1816-18). Caäu Victor naøy töø nhoû ñaõ coù thieân 
khieáu veà vaên thô, vaøo tuoåi 15 ñaõ yeâu thöông 
coâ baïn gaùi haøng xoùm teân laø Adeøle Foucher 
vaø ñaõ döï tính sau naøy theo ngaønh vaên hoïc ñeå 
coù theå keát hoân vôùi ngöôøi yeâu. Taïi tröôøng 
trung hoïc, Victor Hugo laø moät hoïc sinh xuaát 
saéc veà Toaùn Hoïc vaø Vaên Chöông. Naêm 1817, 
Victor Hugo laõnh ñöôïc baèng khen danh döï 
cuûa Haøn Laâm Vieän Phaùp veà moät baøi thô döï 
thi roài tôùi naêm 1819, ñaõ ñoaït giaûi nhaát trong 
moät kyø thi thô phuù toaøn quoác. 
 Naêm 1818, Victor Hugo ghi danh vaøo Ñaïi 
Hoïc Luaät Khoa Paris nhöng vieäc theo hoïc 
naøy ñaõ khoâng ñeàu vaø khoâng coù chuû ñích. Caùc 
kyû nieäm veà thôøi sinh vieân ngheøo naøy ñaõ ñöôïc 
phaûn aùnh qua nhaân vaät Marius trong cuoán 
truyeän "Caùc Keû Khoán Cuøng". 
 Luaät Khoa khoâng phaûi laø tham voïng cuûa 
Victor Hugo bôûi vì trong caùc cuoán soå cuûa oâng 
ñaõ ghi ñaày caùc baøi dòch nhieàu vôû kòch, caùc 
baøi thô, ñaëc bieät laø caùc thi phaåm cuûa Virgil. 
Do söï khuyeán khích cuûa baø meï, Victor Hugo 
ñaõ laäp ra taïp chí vaên hoïc "Le Conservateur 
Litteùraire" (Ngöôøi baûo quaûn vaên chöông, 
1819-21) qua ñoù, caùc baøi cuûa oâng vieát veà hai 
nhaø thô Alphonse de Lamartine vaø Andreù de 
Cheùnier, ñaõ ñöôïc nhieàu ngöôøi chuù yù. Trong 
moät cuoán soå ghi, Victor Hugo ñaõ vieát:"Toâi seõ 
trôû neân moät Chateaubriand hoaëc chaúng ra gì". 

Chateaubriand laø nhaø vaên haøng ñaàu cuûa nöôùc 
Phaùp vaøo ñaàu theá kyû 19. 
 Khi baø meï qua ñôøi vaøo naêm 1821, Victor 
Hugo ñaõ töø choái nhaän trôï caáp cuûa cha vaø chòu 
ñöïng cuoäc soáng thieáu thoán. Cuõng vaøo naêm 
naøy, oâng cho xuaát baûn thi phaåm ñaàu tieân coù 
teân laø "Odes et poesies diverses" (Caùc baøi thô 
ngaén vaø thô nhieàu loaïi) qua ñoù caùc caûm tình 
baûo hoaøng ñaõ khieán cho oâng nhaän ñöôïc moùn 
tieàn trôï caáp 1,000 quan moät naêm cuûa Vua 
Louis 18 roài nhôø soá tieàn naøy, Victor Hugo ñaõ 
keát hoân vôùi ngöôøi yeâu Adeøle Foucher vaø hoï 
ñaõ coù vôùi nhau 4 ngöôøi con. 
 Naêm 1823, Victor Hugo phoå bieán cuoán 
truyeän tieåu thuyeát ñaàu tieân teân laø Han 
d'Islande (Ñaïi Haõn cuûa Aùi Nhó Lan), moâ taû söï 
man rôï cuûa moät boä laïc chaët ñaàu ngöôøi baèng 
buùa ñaù vaø uoáng maùu keû ñòch. Cuoán truyeän naøy 
ñöôïc dòch sang tieáng Anh vaøo naêm 1825 vaø 
ñöôïc nhaø baùo Charles Nodier cho laø coù giaù trò 
neân oâng naøy ñaõ môøi Victor Hugo tham gia vaøo 
nhoùm caùc nhaø vieát vaên thuoäc tröôøng phaùi Laõng 
Maïn (Romanticism). Nhoùm vaên höõu naøy mang 
danh hieäu laø Ceùnacle vaø cuõng do moái lieân laïc 
naøy maø Victor Hugo quen bieát Saint-Beuve, 
moät nhaø pheâ bình vaên chöông Phaùp ñoäc ñaùo 
cuûa theá kyû 19. 
 
 Nhoùm vaên höõu Ceùnacle hoïp maët thöôøng 
xuyeân taïi thö vieän Arsenal, hoï ñaõ ñeà cao töï 
do laø nguyeân taéc cuûa ngheä thuaät vaø ñôøi soáng. 
Vaøo thôøi kyø naøy, Victor Hugo ñaõ phoå bieán 
moät loaïi baùo vaên hoïc coù khuynh höôùng oân 
hoøa vôùi teân laø Muse Francaise (Thi Thaàn 
nöôùc Phaùp, 1823-24).  
 Naêm 1824, Victor Hugo cho xuaát baûn taäp 
thô ngaén Nouvelles Odes (Caùc baøi thô ngaén 
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môùi) roài hai naêm sau, xuaát hieän cuoán tieåu 
thuyeát Bug-Jargal (baûn dòch tieáng Anh laø The 
Slave King = nhaø Vua noâ leä). Taäp thô "Odes 
et Ballades" (Thô ngaén vaø thô ba tieát ba-laùt) 
laø moät aán baûn naêm 1826, bao goàm nhieàu baøi 
thô Victor Hugo ñaõ laøm ra tröôùc kia vaø caùc 
baøi thô sau naøy mang tính laõng maïn, sau ñoù 
laø taäp thô "Les Orientales" (Ñoâng Phöông, 
1829) gôïi leân caùc phong vò laõng maïn vaø maøu 
saéc cuûa phöông ñoâng. Baèng caùc taäp thô ngaén 
naøy vaø qua caùch duøng caùc nhòp thô, caùc hình 
aûnh röïc rôõ, Victor Hugo daàn daàn trôû neân moät 
nhaø thô laõng maïn. 
 
 Thieân taøi cuûa Victor Hugo ñaõ theå hieän qua 
tröôøng phaùi Laõng Maïn nhö laø moät nhaø vaên, nhaø 
thô, nhaø vieát kòch qua kòch baûn "Cromwell" 
xuaát baûn naêm 1827. Kòch baûn naøy noåi tieáng vì 
lôøi töïa daøi, soaïn coâng phu, qua ñoù Victor Hugo 
ñaõ ñeà caäp tôùi chuû thuyeát cuûa tröôøng phaùi Laõng 
Maïn (a doctrine of Romanticism) trong moät kyø 
thi thô phuù toaøn quoác.   
 Victor Hugo cho raèng caùc töông phaûn cuûa 
ñôøi ngöôøi, thieän hay aùc, ñeïp hay xaáu, vui hay 
buoàn, phaûi ñöôïc töï do theå hieän trong caùc 
caùch dieãn taû vaø baøi töïa cuûa vôû kòch 
"Cromwell" cuûa oâng ñaõ phaù vôõ caùc luaät leä coå 
ñieån chi phoái caùch vieát kòch töø caùc thôøi kyø 
tröôùc. Victor Hugo ñaõ coå vuõ vieäc chaáp nhaän 
Shakespeare laø moät nhaø soaïn kòch kieåu maãu, 
oâng uûng hoä laäp tröôøng töï do trong ba nguyeân 
taéc vieát kòch veà thôøi gian, nôi choán vaø haønh 
ñoäng, vaø chuû tröông raèng trong vôû kòch phaûi 
coù caû caùc söï vieäc bi-haøi, coù caû söï taàm thöôøng 
laãn söï cao caû vaø nhö vaäy, tröôøng phaùi Laõng 
Maïn ñaõ laán sang ñiaï haït saân khaáu. 
b- Giai ñoaïn thaønh coâng (1830-52). 

 Vaøo khoaûng naêm 1831, Victor Hugo ñaõ 
öa chuoäng, toân suøng Napoleùon, oâng ñaõ cho 
xuaát hieän taäp thô "AØ la Colonne" (Xeáp Haøng) 
vaø "Lui" (Ngöôøi), nhöng vieäc giôùi haïn töï do 
baùo chí cuûa Vua Charles X vaø caùc caùch kieåm 
duyeät cuûa chính quyeàn thôøi ñoù laïi khieán cho 
Victor Hugo höôùng veà lyù töôûng töï do, söï kieän 
naøy ñaõ khieán oâng gaëp gôõ caùc nhaø vaên caáp 
tieán cuûa tôø baùo Le Globe (Ñòa Caàu). Vôû kòch 
"Marion de Lorme" (1829) cuûa oâng ñaõ bò caám 
trình dieãn treân saân khaáu vì hình aûnh cuûa nhaø 
vua ñaõ khoâng ñöôïc trình baøy thuaän lôïi. Victor 
Hugo ñaõ phaûn ñoái caùc caám ñoaùn, caùc giôùi 
haïn baèng vôû kòch lòch söû "Traän chieán 
Hernani", laàn ñaàu tieân trình dieãn vaøo ngaøy 
25-2-1830. OÂng vieát vôû kòch Hernani naøy, 
duøng tôùi mieàn ñaát Taây Ban Nha laøm ñòa baøn 
vôùi caùc ñaëc tính trung coå, bí aån vaø ñoâïc ñaùo. 
Vôû kòch "Hernani" haàu nhö ñaõ vi phaïm taát caû 
caùc quy luaät coå ñieån cuûa Racine vaø Corneille. 
 Ngay töø ñaàu, vôû kòch "Hernani" ñaõ bò 
nhöõng ngöôøi theo tröôøng phaùi coå ñieån la où, 
phaûn ñoái, vaø Theùophile Gautier laø moät nhaø 
vaên noåi danh thôøi ñoù ñaõ phaûi ghi nhaän raèng 
caû hai tröôøng phaùi ñaõ ñoái nghòch nhau trong 
caùc cuoäc tranh luaän vaên chöông. Vôû kòch 
"Hernani" ñaõ ñöôïc trình dieãn 45 laàn, moät 
thaønh coâng ñaùng keå ñoái vôùi thôøi baáy giôø vaø 
cuoái cuøng, caùc nhaø vaên coå ñieån ñaõ phaûi chòu 
thua. Victor Hugo ñöôïc ca ngôïi laø ngöôøi ñaõ 
gieát cheát con roàng coå ñieån vaø tröôøng phaùi 
Laõng Maïn ñaõ toaøn thaéng veà moïi maët. Victor 
Hugo trôû thaønh nhaø laõnh ñaïo cuûa phong traøo 
Vaên Chöông Laõng Maïn cuûa nöôùc Phaùp. Vôû 
kòch "Hernani" veà sau ñöôïc Giuseppe Verdi, 
nhaø soaïn nhaïc ngöôøi YÙ, döïa theo ñoù maø saùng 
taùc ra nhaïc kòch Ernani vaøo naêm 1844. 
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 Giai ñoaïn saùng taùc phong phuù nhaát cuûa 
Victor Hugo laø caùc naêm töø 1829 tôùi 1843. 
Naêm 1831, cuoán truyeän "Nhaø Thôø Ñöùc Baø" 
(Notre Dame de Paris, dòch sang tieáng Anh laø 
The Hunchback of Notre Dame = anh Guø cuûa 
Nhaø Thôø Ñöùc Baø) laø moät tieåu thuyeát lòch söû, 
ñeà caäp tôùi ñôøi soáng döôùi thôøi Vua Louis 11. 
Cuoán truyeän ñaõ leân aùn xaõ hoäi, ñaõ choàng chaát 
caùc ñau khoå leân ñaàu caùc naïn nhaân nhö anh 
guø Quasidomo vaø ngöôøi con gaùi "gypsy" teân 
laø Esmeralda. Cuoán tieåu thuyeát naøy ñaõ laøm 
xuùc ñoäng löông taâm cuûa quaàn chuùng hôn laø 
cuoán truyeän ñaõ ñöôïc xuaát baûn khi tröôùc, vôùi 
teân laø "Ngaøy Cuoái Cuøng cuûa moät Töû Toäi" (Le 
Dernier Jour d'un condamneù, 1829) qua ñoù 
Victor Hugo ñaõ phaûn khaùng aùn töû hình. 
 Cuoán truyeän "Nhaø Thôø Ñöùc Baø" ñaõ ñöôïc 
dòch sang nhieàu ngoân ngöõ khaùc. Qua taùc 
phaåm naøy, Victor Hugo ñaõ moâ taû cuoäc soáng 
bi-haøi cuûa anh guø keùo chuoâng cuõng nhö veû 
röïc rôõ cuûa ngoâi giaùo ñöôøng vaø thaønh phoá 
Paris thôøi tröôùc. Victor Hugo cuõng xaùc ñònh 
raèng moät taùc phaåm vaên hoïc phaûi laø moät coâng 
trình cuûa trí töôûng töôïng, cuûa caùc bieán ñoåi vaø 
nhöõng ñieàu dò thöôøng. Taùc phaåm vaên chöông 
"Nhaø Thôø Ñöùc Baø" ñaõ xaùc nhaän Victor Hugo 
laø nhaø vaên haøng ñaàu cuûa nöôùc Phaùp. 
 Trong thôøi gian cuoán truyeän "Nhaø Thôø 
Ñöùc Baø" ñang ñöôïc vieát, Vua Louis Philippe 
ñaõ trôû thaønh vò vua cuûa theå cheá quaân chuû laäp 
hieán sau cuoäc Caùch Maïng Thaùng 7 (the July 
Revolution). Nhaân dòp naøy, Victor Hugo ñaõ 
laøm moät taäp thô ñeà cao söï kieän keå treân vôùi 
teân laø "Dicteù apreøs Juillet 1830" (Lôøi thô sau 
cuoäc Caùch Maïng Thaùng 7- 1830) vaø ñaây laø 
taäp thô ñi tröôùc cuûa loaïi thô mang tính chaát 
chính trò cuûa oâng. 

 Cuõng vaøo thôøi ñaïi quaân chuû thaùng 7 naøy, 
Victor Hugo coøn cho xuaát hieän taäp thô "Laù Thu" 
(Le Feuilles d'automne, 1831) vôùi caùc caûm höùng 
caù nhaân vaø thaân thöông, "Caùc baøi ca Hoaøng 
Hoân" (Les Chants du Creùpuscule, 1835) mang 
tính chính trò, "Caùc lôøi noäi taâm" (Les Voix 
inteùrieures, 1837) chöùa ñöïng caùc yù töôûng caù 
nhaân vaø trieát hoïc, "Tia saùng vaø boùng toái" (Les 
Rayons et les Ombres, 1840) qua ñoù taùc giaû 
duøng tôùi nhieàu chi tieát, maøu saéc vaø hình aûnh. 
 Victor Hugo khoâng chæ bieåu loä caùc caûm 
töôûng caù nhaân, caùc caâu thô cuûa oâng coøn laø 
tieáng noùi ñeà caäp tôùi caùc vaán ñeà chính trò vaø 
trieát hoïc, mang nhieàu baên khoaên cuûa thôøi ñaïi. 
Caùc baøi thô cuûa Victor Hugo gôïi leân noãi 
ngheøo khoù cuûa ngöôøi coâng nhaân cuøng caùc 
vaán ñeà cuûa theá kyû. Victor Hugo cuõng duøng 
thô phuù ñeå ca ngôïi söï röïc rôõ cuûa Napoleùon 
vaø hoâ haøo trôû laïi caùc lyù töôûng coäng hoøa. OÂng 
ñaõ noùi ra baèng caùc lôøi leõ huøng hoàn, laøm xao 
ñoäng taâm hoàn cuûa moïi ngöôøi. 
 Khaû naêng saùng taïo cuûa Victor Hugo raát 
lôùn lao vaø ñaõ theå hieän qua caùc vôû kòch. Coù hai 
ñoäng löïc thuùc ñaåy oâng vieát kòch: oâng caàn moät 
dieãn ñaøn ñeå trình baøy caùc tö töôûng chính trò vaø 
xaõ hoäi, vaø lyù do nöõa laø vì coâ Juliette Drouet, 
moät dieãn vieân treû, ñeïp, maø oâng ñaõ quen töø 
naêm 1833. Juliette thöïc ra khoâng coù taøi naêng 
dieãn xuaát neân khoâng laâu, ñaõ töø boû saân khaáu vaø 
trôû thaønh ngöôøi tình trung thaønh vaø kín mieäng, 
moät thö kyù vaø moät ngöôøi baïn du lòch vôùi nhaø 
vaên, cho tôùi naêm 1883 khi coâ ta qua ñôøi. 
 Vôû kòch ñaàu tieân cuûa Victor Hugo laø moät 
kòch thô coù teân laø "Le Roi s’amuse" (Nhaø Vua 
tieâu khieån - 1832) moâ taû caùc tình yeâu noâng 
noåi cuûa Vua Francis I vaøo thôøi kyø Phuïc Höng 
Phaùp. Cuõng gioáng nhö cuoán truyeän "Nhaø Thôø 
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Ñöùc Baø", kòch thô keå treân ñaõ chæ trích caùc baát 
coâng chính trò vaø xaõ hoäi taïi nöôùc Phaùp. Ñaàu 
tieân vôû kòch "Nhaø Vua tieâu khieån" ñaõ bò chính 
quyeàn caám ñoaùn nhöng veà sau ñöôïc pheùp 
trình dieãn vaø laïi ñöôïc nhaø soaïn nhaïc 
Giuseppe Verdi duøng laøm lôøi cho nhaïc kòch 
Rigoletto. Boán vôû kòch thô keá tieáp cuûa Victor 
Hugo laø "Lucreøce Borgia vaø Marie Tudor" 
(1833), "Angelo, baïo chuùa cuûa thaønh Padoue" 
(Angelo, tyran de Padoue, 1835), "Ruy Blas" 
(1838) vaø "Les Burgraves" (1843)(ñöôïc dòch qua 
tieáng Anh laø The Governors = caùc thoáng ñoác) vaø 
vôû kòch sau cuøng naøy ñaõ khoâng thaønh coâng. 
 Thaùng 9 naêm 1843, ngöôøi con gaùi cuûa 
Victor Hugo teân laø Leùopoldine môùi keát hoân, 
ñaõ bò cheát ñuoái cuøng ngöôøi choàng trong moät 
tai naïn, söï vieäc naøy ñaõ khieán cho Victor 
Hugo raát ñau buoàn. OÂng ñaõ ngöng saùng taùc 
trong vaøi naêm, moät phaàn cuõng vì caùc xaùo troän 
chính trò vaø xaõ hoäi cuûa thôøi cuoäc. 
 Xaõ hoäi cuûa nöôùc Phaùp vaøo giai ñoaïn naøy 
gaëp nhieàu baát oån chính trò vaø thay ñoåi. Caùc 
nhaø vaên laõng maïn thaáy raèng nhieäm vuï cuûa hoï 
khoâng phaûi laø chæ vieát ra caùc taùc phaåm ca ngôïi 
veû ñeïp, ñieàu hay, maø taøi naêng cuûa hoï coøn phaûi 
ñöôïc duøng vaøo coâng vieäc noùi leân caùc ñieàu baát 
coâng trong xaõ hoäi vaø coâng vieäc phaûi giuùp ñôõ 
caùc ngöôøi ngheøo, caùc ngöôøi bò aùp böùc. Nhaän 
ñònh naøy ñaõ chaám döùt thôøi kyø vaên chöông laõng 
maïn vaø baét ñaàu thôøi kyø hieän thöïc vaø töï nhieân 
(realistic-naturalistic period). 
 Trong khi chính trò vaø xaõ hoäi cuûa nöôùc 
Phaùp thay ñoåi, thì laäp tröôøng chính trò cuûa 
Victor Hugo cuõng bieán ñoåi theo thôøi gian. Töø 
khuynh höôùng baûo hoaøng cuûa ngöôøi meï, 
Victor Hugo daàn daàn môû roäng quan ñieåm 
chính trò, daøn hoøa vôùi ngöôøi cha vaøo naêm 

1822 ñeå roài trôû neân moät ngöôøi coäng hoøa oân 
hoøa. Sau cuoäc caùch maïng naêm 1848, Victor 
Hugo ñöôïc baàu laøm ñaïi bieåu cuûa thaønh phoá 
Paris vaøo Hoäi Nghò Laäp Hieán roài veà sau laø 
Hoäi Nghò Laäp Phaùp. OÂng ñaõ uûng hoä oâng 
hoaøng Louis Napoleùon luùc ñaàu, nhöng vaøo 
thaùng 2 naêm 1851 ñaõ xaåy ra moät cuoäc ñaûo 
chính vaø Louis Napoleùon ñaõ huûy boû cheá ñoä 
coäng hoøa, thaønh laäp Ñeá Cheá Thöù Hai (the 
Second Empire) vaø trôû neân Vua Napoleùon III. 
Do thaát baïi trong cuoäc taäp hôïp caùc coâng nhaân 
cuûa thaønh phoá Paris bieåu tình choáng laïi nhaø 
vua môùi, Victor Hugo phaûi caûi trang thaønh 
moät coâng nhaân vaø troán qua ñaát Bæ. 
 
c- Giai ñoaïn löu vong (1851-70). 
 Ngaøy 17 thaùng 7 naêm 1851, Victor Hugo 
ñaõ trình baøy tröôùc Quoác Hoäi Phaùp moät baøi ñaû 
kích oâng hoaøng Louis Napoleùon. OÂng ñaõ giaän 
döõ tuyeân boá raèng "Chuùng ta ñaõ coù Napoleùon 
Ñaïi Ñeá, phaûi chaêng chuùng ta caàn coù 
Napoleùon Beù Nhoû " (Napoleùon le Petit). Lôøi 
noùi "Napoleùon Beù Nhoû" ñaõ laø moät caâu hoâ haøo 
choáng laïi Vua Napoleùon III trong 19 naêm. 
Sau khi nhaø vua naøy ñaõ deïp tan ñöôïc moïi 
choáng ñoái, leänh truy naõ Victor Hugo ñöôïc kyù 
vaøo ngaøy 3 thaùng 12 naêm 1851 khieán cho oâng 
phaûi chaïy qua nöôùc Bæ roài caùc hoaït ñoäng 
chính trò cuûa oâng ñaõ khieán cho chính quyeàn 
Bæ ñaõ phaûi yeâu caàu oâng ra ñi. Victor Hugo 
chaïy qua nöôùc Anh, ñaàu tieân cö nguï treân ñaûo 
Jersey thuoäc vuøng bieån Channel töø naêm 1852 
tôùi naêm 1855.   
 Victor Hugo ñaõ duøng caùc baøi vieát ñaàu 
tieân cuûa thôøi kyø löu vong vaøo vieäc chaâm 
bieám vaø keát toäi Vua Napoleùon Beù Nhoû, moâ 
taû nhaø vua naøy laø keû caép, keû heøn nhaùt vaø baïo 
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chuùa. Khi nöôùc Anh vaø nöôùc Phaùp trôû neân 
ñoàng minh choáng laïi nöôùc Nga trong traän 
chieán tranh Crimea, caùc chæ trích cuûa Victor 
Hugo ñaõ laøm cho chính quyeàn Anh boái roái vaø 
oâng bò truïc xuaát khoûi ñaûo Jersey. OÂng dôøi 
sang hoøn ñaûo Guernsey, laø nôi coù theå nhìn 
thaáy bôø bieån cuûa nöôùc Phaùp.  
 Thôøi gian gaàn 20 naêm soáng löu vong naøy 
laø thôøi kyø saùng taùc phong phuù nhaát cuûa Victor 
Hugo. OÂng ñaõ laøm caùc lôøi thô chaâm bieám 
trong caùc taäp thô "Napoleùon Beù Nhoû" 
(Napoleùon le petit, 1852), "Tröøng Phaït" (Les 
Chatiments, 1853) vaø ñaây laø moät trong caùc 
taäp thô chæ trích maïnh meõ nhaát cuûa ngoân ngöõ 
Phaùp. Trong thôøi gian soáng löu vong treân ñaûo 
Guernsey, Victor Hugo ñaõ duøng vaên chöông 
moâ taû caùc söï thaät saâu xa nhaát maø oâng ñaõ traûi 
qua. Taäp thô "Suy Töôûng" (Les 
Comtemplations, 1856) laø taäp thô ñöôïc chia 
laøm hai phaàn, laø "Ngaøy Tröôùc" (Autrefois) vaø 
"Ngaøy Nay" (Aujourd'hui) ngaên caùch baèng 
ngaøy qua ñôøi cuûa coâ con gaùi Leopoldine.  

Victor Hugo ñaõ ñeà caäp tôùi thieân nhieân, 
tình yeâu vaø söï cheát. Baèng taäp thô anh huøng ca 
"Truyeàn thuyeát cuûa caùc theá kyû" (La Leùgende 
des Sieøcles, 1859), Victor Hugo ñaõ noùi veà caùc 
tieán boä cuûa nhaân loaïi qua caùc theá kyû. OÂng ñaõ 
baøn luaän tôùi söï tranh ñaáu cuûa con ngöôøi giöõa 
ñieàu toát vaø ñieàu xaáu, con ngöôøi giaûi phoùng 
chính mình ra khoûi moïi toân giaùo ñeå ñi tôùi söï 
thaät toaøn dieän vaø oâng cuõng tieân lieäu söï tieán boä 
cuûa Khoa Hoïc vaø cuûa Kieán Thöùc. 

Khi Vua Napoleùon III coâng boá leänh aân xaù 
cho moïi ngöôøi löu vong vì choáng ñoái, Victor 
Hugo ñaõ vieát raèng: "Cam keát vôùi löông taâm cuûa 
toâi, toâi chia xeû cuoäc soáng luu vong vôùi Töï Do. 
Khi naøo Töï Do trôû veà, toâi seõ trôû veà". 

Trong thôøi gian soáng löu vong, Victor 
Hugo trôû neân bieåu töôïng cuûa Töï Do ñoái vôùi 
nhaân daân Phaùp. OÂng ñaõ vieát ra trong thôøi 
gian naøy caùc thi phaåm anh huøng ca baát huû 
ñoàng thôøi hoaøn thaønh cuoán tieåu thuyeát daøi 
nhaát vaø danh tieáng nhaát: "Caùc Keû Khoán 
Cuøng" (Les Miseùrables, 1862), moät cuoán 
truyeän moâ taû roõ raøng vaø keát aùn söï baát coâng 
cuûa xaõ hoäi trong theá kyû 19. 

Vaøo naêm 1848 tröôùc khi tham gia vaøo 
caùc hoaït ñoäng chính trò, Victor Hugo ñaõ phaùc 
thaûo cuoán truyeän "Caùc Ñau Khoå" (Les 
Miseøres) nhöng tôùi khi phaûi soáng löu vong 
vaøo naêm 1960, oâng trôû laïi vôùi baûn thaûo cuõ. 
Victor Hugo ñaõ vieát: "Dante ñaõ taïo ra moät 
ñòa nguïc töø thô phuù, toâi thöû taïo ra moät thöù 
ñòa nguïc khaùc töø thöïc teá". Cuoán truyeän "Caùc 
Keû Khoán Cuøng" vôùi hôn 1,200 trang, ngay töø 
ñaàu ñaõ ñöôïc moïi ngöôøi coâng nhaän laø tieåu 
thuyeát cuûa theá kyû vaø ñöôïc dòch sang nhieàu 
ngoân ngöõ. Cuoán truyeän naøy ñaõ leân aùn caùc 
loaïi ñòa nguïc nhaân taïo treân maët ñaát vôùi ba 
vaán ñeà cuûa thôøi ñaïi, ñoù laø söï haï giaù nhaân 
phaåm do ngheøo khoù, söï suy taøn cuûa phuï nöõ vì 
ñoùi khoå vaø söï thu heïp thôøi nieân thieáu cuûa treû 
em caû veà tinh thaàn laãn vaät chaát. Xaõ hoäi cuûa 
con ngöôøi coøn ngoät ngaït khi maø söï ngu doát vaø 
ngheøo khoù coøn toàn taïi treân maët ñaát.  

Ngoaøi taùc phaåm löøng danh "Caùc Keû Khoán 
Cuøng", Victor Hugo coøn vieát vieát taùc phaåm 
khaûo luaän coù teân laø "William Shakepeare" 
(1864) qua ñoù boäc loä caùc tö töôûng cuûa oâng vaø 
hai tieåu thuyeát khaùc vôùi teân laø "Les 
Travailleurs de la Mer" (Caùc ngöôøi lao ñoäng 
treân bieån, 1866) vieát ra ñeå taëng cho hoøn ñaûo 
Guernsey vaø caùc thuûy thuû cuûa nôi naøy, vaø 
"L'homme qui rit" (Ngöôøi hay cöôøi, 1869), 
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moät cuoán tieåu thuyeát veà ngöôøi daân nöôùc Anh 
choáng laïi cheá ñoä phong kieán cuûa theá kyû 17. 
Cuoán tieåu thuyeát cuoái cuøng cuûa Victor Hugo 
laø cuoán "Chín Möôi Ba" (Quatrevingt-treize, 
1874), taäp trung vaøo naêm 1793 ñaày chính 
bieán taïi nöôùc Phaùp, ñeà caäp tôùi söï coâng baèng 
vaø baùc aùi choáng laïi haäu tröôøng cuûa cuoäc 
Caùch Maïng Phaùp. 

 
d- Trôû veà nöôùc Phaùp. 
 Trong 19 naêm, Victor Hugo ñaõ baùo tröôùc 
söï suïp ñoå cuûa cheá ñoä ñoäc taøi cuûa Vua 
Napoleùon III vaø caûnh caùo veà nhöõng tai hoïa 
theo sau. Naêm 1870, Vua Napoleùon III ñaàu 
haøng taïi Seùdan vì nöôùc Phaùp thua traän trong 
cuoäc chieán tranh Phaùp-Phoå vaø töø nay tôùi löôït 
"Vua Napoleùon Beù Nhoû" bò ñöa ñi löu vong.  

Victor Hugo trôû veà thaønh phoá Paris trong 
tieáng chaøo möøng treân ñöôøng phoá, tröôùc khaùch 
saïn moïi ngöôøi ñeàu hoâ to caâu "Victor Hugo 
muoân naêm". Nhöng Vaên Haøo Hugo ñaõ khoâng 
an höôûng ñöôïc hoøa bình. Thaønh phoá Paris 
coøn bò quaân ñoäi Phoå vaây haõm vaø Victor Hugo 
ñaõ keâu goïi ngöôøi Ñöùc neân thieát laäp laïi hoøa 
bình giöõa hai nöôùc Phaùp vaø Ñöùc bôûi vì Ñeá 
Cheá Thöù Hai ñaõ suïp ñoå. OÂng vieát: "Haõy xoùa 
bieân giôùi. Gioøng soâng Rhine neân ñöôïc duøng 
cho moïi ngöôøi. Chuùng ta haõy ôû trong moät lieân 
bang, Lieân Bang cuûa chaâu Aâu.... Haõy duy trì 
hoøa bình quoác teá. Baây giôø haõy baét tay vôùi 
nhau vaø haõy giuùp ñôõ laãn nhau…". Nhöng maëc 
duø caùc lôøi keâu goïi thoáng thieát cuûa Vaên Haøo, 
vaãn coøn caùc haän thuø giöõa ngöôøi Phaùp vaø ngöôøi 
Ñöùc, vaãn coøn söï chia reõ giöõa phaùi taû vaø phaùi 
höõu taïi nöôùc Phaùp, moät chính quyeàn oån ñònh 
chæ laø moät aûo töôûng. Vaên Haøo Victor Hugo 
ñöôïc baàu laøm ñaïi bieåu cuûa Quoác Hoäi Phaùp 

vaøo naêm 1871 nhöng sau moät thaùng, oâng ñaõ töø 
chöùc. Victor Hugo ñaõ tình nguyeän rôøi khoûi 
nöôùc Phaùp moät caùch cay ñaéng vaø trôû veà ñaûo 
Guernsey vaøo naêm 1872 vaø töø ñaây, oâng ñaõ traûi 
qua moät naêm höôùng nhìn veà Toå Quoác. 
 Naêm 1873, Victor Hugo trôû laïi thaønh phoá 
Paris vaø ñöôïc baàu vaøo Thöôïng Vieän (the 
Senate). OÂng luoân luoân choáng laïi caùc hình 
thöùc ñoäc taøi môùi, chaúng haïn nhö ngaên trôû caùc 
tham voïng cuûa Thoáng Cheá Mac Mahon. 
 Vaøo naêm 1768 tröôùc kia, baø vôï Adeøle 
cuûa Vaên Haøo Hugo qua ñôøi, ñeå laïi cho oâng 
noãi buoàn voâ haïn, roài sau ñoù laø hai caùi tang 
cuûa hai ngöôøi con trai, cheát vaøo naêm 1871 vaø 
1873. Naêm 1882 tôùi löôït coâ Juliette Drouet 
qua ñôøi, coâ laø thö kyù vaø cuõng laø ngöôøi tình, 
ngöôøi baïn ñoàng haønh trung thaønh cuûa Vaên 
Haøo Hugo. Cuøng vaøo naêm 1882, leã thöôïng 
thoï 80 cuûa Vaên Haøo ñöôïc nöôùc Phaùp toå chöùc 
long troïng vôùi Ñaïi Loä d'Eylau ñöôïc ñoåi thaønh 
Ñaïi Loä Victor Hugo vaø Vaên Haøo ñöôïc ca 
ngôïi nhö moät vò anh huøng quoác gia. 
 Söùc khoûe cuûa Victor Hugo suy yeáu daàn. 
Vaøo muøa heø naêm 1883, Vaên Haøo Victor 
Hugo ñaõ ñeå laïi nhöõng ñieàu daën doø, ñöôïc coi 
nhö lôøi di chuùc: - Toâi cho caùc keû ngheøo 
50,000 quan. - Toâi öôùc mong ñöôïc mang tôùi 
nghóa trang trong quan taøi cuûa ngöôøi ngheøo 
khoù. - Toâi töø choái caùc lôøi caàu nguyeän cuûa taát 
caû nhaø thôø. - Toâi tin töôûng nôi Thöôïng Ñeá. 
 Victor Hugo töø traàn vaøo ngaøy 22 thaùng 5 
naêm 1885. Maëc duø öôùc voïng cuûa oâng laø ñöôïc 
choân caát trong hoaøn caûnh cuûa keû ngheøo, 
chieác quan taøi cuûa oâng ñöôïc ñaët taïi Khaûi 
Hoaøn Moân (Arc de Triomph) vôùi 12 nhaø thô 
lôùn ñöùng keá beân, coù nhieàu kî binh caàm ñuoác 
xeáp haøng chung quanh vaø tang leã ñöôïc cöû 
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haønh raát long troïng nhö moät quoác leã ñeå toân 
kính nhaø vaên vó ñaïi nhaát cuûa nöôùc Phaùp. Vaøo 
ngaøy tang leã, daân chuùng ñöùng xeáp haøng daøi 
töø Khaûi Hoaøn Moân tôùi Coâng Tröôøng 
Concorde. Vaên Haøo Victor Hugo ñöôïc choân 
caát trong Ñieän Pantheùon, nôi an nghæ cuûa caùc 
vó nhaân cuûa nöôùc Phaùp. 
 Victor Hugo laø nhaø vaên, nhaø thô lôùn cuûa 
nöôùc Phaùp. Söï roäng löôïng trong caùc tö töôûng 
cuûa oâng, söï aân caàn trong caùch dieãn taû ñaõ laøm 
rung ñoäng taâm hoàn ngöôøi ñoïc bôûi vì oâng laø 
nhaø thô cuûa ngöôøi bình daân, ñaõ vieát ra vaên, 
laøm ra thô vôùi ñaëc tính giaûn dò nhöng bao 
haøm beân trong söùc maïnh, ñeà caäp caû veà nieàm 
vui laãn noãi buoàn cuûa nhieàu ngöôøi. Khi ñöôïc 
hoûi ai laø nhaø thô lôùn nhaát cuûa nöôùc Phaùp, 
Vaên Haøo Andreù Gide ñaõ traû lôøi: "Vaãn laø 
Victor Hugo". Victor Hugo coù theå bò chæ trích 
veà söï noâng caïn cuûa taâm hoàn taùc giaû vaø söï 
taàm thöôøng cuûa caùc nhaân vaät trong truyeän, 
nhöng taàm voùc taøi naêng cuûa oâng veà vaên 
chöông, bao goàm caû kòch ngheä vaø thô phuù, 
thaät laø bao la, khoâng coù ai saùnh kòp trong lòch 
söû vaên hoïc keå töø thôøi Shakespeare vaø Goethe. 
Maëc duø khoâng phaûi laø nhaø tö töôûng saâu saéc, 
Victor Hugo vaãn laø nhaø vaên chaân thaønh, hieán 
mình cho "Chaân, Thieän, Myõ" vaø oâng laø Vaên 
Haøo ñöôïc daân chuùng Phaùp yeâu chuoäng nhaát. 
 Veà Kòch Ngheä, Victor Hugo laø ngöôøi 
phaùt ngoân cuûa tröôøng phaùi Laõng Maïn, oâng ñaõ 
leân aùn söï cöùng daén veà ngoân ngöõ vaø hình thöùc 
cuûa tröôøng phaùi Coå Ñieån, chæ quen duøng ñeà 
taøi laø caùc vua chuùa Hy Laïp hay caùc anh huøng 
La Maõ. Victor Hugo ñeà nghò duøng lòch söû caän 
ñaïi vôùi nhaân vaät trong caùc vôû kòch coù theå laø 
moät ngöôøi tö saûn, moät teân cöôùp… nhöng vaãn 
mang veû cao thöôïng treân kòch tröôøng vaø nhö 

vaäy ñaõ chuyeån höôùng Kòch Ngheä veà ñöôøng 
loái Hieän Thöïc. 

Veà phöông dieän tieåu thuyeát, Victor Hugo 
ñaõ ñeà caäp tôùi caùc vaán ñeà luaân lyù vôùi caùc 
nhaân vaät trong truyeän laøm caùc haønh ñoäng ñôn 
giaûn nhöng khoâng theå queân ñöôïc. Cuoán 
truyeän "Nhaø Thôø Ñöùc Baø" laø moät tieåu thuyeát 
lòch söû, vôùi thôøi ñieåm laø caùc naêm 1400 taïi 
thaønh phoá Paris. Cuoán tieåu thuyeát "Chín 
Möôi Ba" noùi veà caùc bieán coá cuûa cuoäc Caùch 
Maïng Phaùp, coøn cuoán "Caùc Keû Khoán Cuøng" 
ñöôïc ñaët vaøo trong khung caûnh cuûa nöôùc 
Phaùp cuøng thôøi ñaïi vôùi nhaø vaên, vôùi nhaân vaät 
Jean Valjean phaán ñaáu ñeå coù theå thöïc hieän 
moät ñôøi soáng höõu ích maëc duø caùc thaønh kieán 
cuûa moät xaõ hoäi taøn aùc. Nhö vaäy cuoán truyeän 
ñaõ phaûn aûnh nieàm tin cuûa taùc giaû vaøo khaû 
naêng töï quyeát cuûa caù nhaân ñoái vôùi caùc thoùi 
ñôøi. Cuoán truyeän ñaõ moâ taû baûn chaát cuûa xaõ 
hoäi vaø baûn chaát cuûa con ngöôøi. Victor Hugo 
cho raèng caùc ñieàu kieän xaõ hoäi phaûi thay ñoåi 
ñeå cho caùc treû em ñöôïc nuoâi döôõng ñaày ñuû, 
ñaøn oâng coù coâng vieäc laøm aên, ñaøn baø ñöôïc 
che chôû, neàn giaùo duïc neân daønh cho moïi 
ngöôøi, cô hoäi phaûi coâng baèng vaø giöõa con 
ngöôøi vôùi nhau phaûi coù tình huynh ñeä. Cuoán 
tieåu thuyeát "Caùc Keû Khoán Cuøng" ñaõ ñaët ra 
nhieàu vaán ñeà lieân quan tôùi chính trò, xaõ hoäi, 
vaên chöông, lyù töôûng nhaân ñaïo vaø höôùng 
thieän. Ngoaøi ra, nhieàu taùc phaåm cuûa Victor 
Hugo coøn ñöôïc coi laø xuaát saéc vì caùch canh 
taân veà ngoân ngöõ vaø hình thöùc vaên chöông, vì 
caùch vaän duïng chuû ñeà theo tröøu töôïng. Ñaïi 
Vaên Haøo Victor Hugo xöùng ñaùng ñöôïc keå laø 
nhaø vaên ñaïi dieän cho Tinh Thaàn cuûa nöôùc 
Phaùp vaøo Theá Kyû 19./. 

Phaïm Vaên Tuaán.



 

           

CE N’EST PAS MOI 
QUI CHANTE 

 
Ce n’est pas moi qui chante 
c’est les fleurs que j’ai vue 

ce n’est pas moi qui ris 
c’est le vin que j’ai bu 

ce n’est pas moi qui pleure 
c’est mon amour perdu. 

 
JACQUES PREÙVERT 

 
 
 

KHOÂNG PHAÛI  
ANH HAÙT 
 
Anh ñaâu caát tieáng ca vang 
Chính hoa anh thaáy roän raøng haùt vui 
Anh ñaâu thoát tieáng reo cöôøi 
Chính men röôïu chaùt caát lôøi hoan ca 
Anh ñaâu than khoùc xoùt xa 
Chính cuoäc tình maát chan hoøa leä rôi. 
 
TAÂM MINH NGOÂ TAÈNG GIAO 
chuyeån ngöõ 
 

PARIS LA NUIT 
 

Trois allumettes une aø une allumeùes  
dans la nuit  

La premieøre pour voir ton visage  
tout entier  

La seconde pour voir tes yeux  
La dernieøre pour voir ta bouche  

Et l'obscuriteù tout entieøre pour me 
rappeler tout cela  

En te serrant dans mes bras. 
 

JACQUES PREÙVERT 
 

PARIS BAN ÑEÂM 
 
Ba que dieâm noùi bao lôøi 
Ñaùnh töøng que moät saùng ngôøi trong ñeâm 
Que ñaàu thaáy troïn maët em 
Que sau nhìn maét dòu hieàn nhung eâm 
Que dieâm cuoái ngaém mieäng em 
Roài trôøi toái haún, beân theàm gioù reo 
Cho anh nhôù laïi moïi ñieàu 
Khi tay xieát chaët em yeâu trong loøng. 
 
chuyeån ngöõ 
TAÂM MINH NGOÂ TAÈNG GIAO    
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Ngaøy du ngoaïn Giverny  
vaø Auvers-sur-Oise 

 NGUYEÃN THANH 
 

uyên qua bình nguyên tây bắc 
vùng Paris, sáng ngày 1 tháng 

10, chúng tôi (Vu Hối, Nguyễn 
Thùy, Nguyễn Bảo Hưng, Đỗ 
Bình và Nguyễn Thanh) đồng 
hành trên chuyến xe đi về làng 
Giverny. Miền đất này gồm 
những đồng cỏ xanh tươi, những 
vuờn rau cải và bắp nối tiếp 
những cánh đồng lúa vàng mới 
gặt, những cụm rừng còn vương lá xanh cuối 
hè, nhấp nhô tận các ngọn đồi xa. Thỉnh 
thoảng chúng tôi còn thấy hai bên đuờng 
những ngôi nhà thờ cổ kính, những tòa lâu đài 
trang nghiêm, tồn tại trong một vùng đã từng 
là nơi tranh chấp lãnh thổ giữa hai nuớc Anh 
và Pháp. 
 Giverny hiện ra giữa muôn ngàn cây xanh. 
Làng này nằm dọc suờn phía nam dãy đồi cao 
trăm mét ven hữu ngạn sông Seine, một vị trí 
thiên nhiên thuận lợi, tràn ngập nắng ấm 
những ngày trời quang đãng. 
 Rời bãi đậu xe trong làng, chúng tôi quẹo 
phải, rảo buớc theo con đuờng tráng nhựa dẫn 
đến nhà của Monet. Con đuờng này là trục 
xuyên suốt chiều dài làng Giverny, tự nó thôi 
đã là một bức tranh duyên dáng. Dọc hai bên 
nối đuôi nhau những biệt thự xinh xắn, những 
phòng triển lãm, những tiệm bán tranh hay kỷ 
vật, tất cả hòa hợp trong muôn hoa lá xinh tuơi 
của ngày đầy nắng như sáng hôm nay. Anh Vũ 
Hối không bỏ qua dịp may này để ghi lại 

những ảnh lưu niệm. Sau giây 
phút đuợc thiên nhiên ân cần đón 
tiếp, chúng tôi dừng buớc truớc 
ngôi nhà của danh họa Monet, vị 
thủ lãnh truờng phái ấn tuợng. 
Ngôi nhà đuợc xây theo chiều dài 
nằm song song và sát với đuờng 
làng, gồm một tầng, mái xám, mặt 
tiền huớng vào khu vuờn bên 
trong, cho nên từ ngoài đuờng 
chúng tôi chỉ thấy phía sau nhà. 
 Ra khỏi nơi bán vé, chúng tôi 
buớc vào khu vuờn rộng, nhưng 

chưa vội để ý vì muốn đến nơi đi thăm đầu 
tiên là  nhà ở của Monet. Tòa nhà còn giữ nét 
cổ xưa, không xây theo kiến trúc đặc sắc nào, 
cũng không đồ sộ như nhiều biệt thự quanh 
vùng, vì nó vốn là kiểu nhà đơn giản của các 
nông trại, nhưng nó may mắn đuợc trang điểm  
 

  
Ðến Nhà Monet: Nguyễn Bảo Hưng, Vũ 
Hối, Ðỗ Bình, Nguyễn Thùy (đi sau.) 

X 
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Trong vườn trước nhà Claude Monet  
 
qua thị giác tinh tế của chủ nhân. Vách tuờng 
hồng, cửa sổ, cửa ra vào màu xanh lục, thêm 
mấy giàn hoa, dây leo, bờ cây, bụi cỏ,.. chỉ 
vậy thôi mà đẹp như ngôi nhà mộng tuởng. 
Vào nhà chúng ta thấy ngay cách trang hoàng 
xưa cũ, từ màu vách đến vị trí đồ đạc. Lôi 
cuốn chúng ta ngay từ phút đầu là các bức thủ 
ấn họa Nhật Bản treo bên nhau khắp mấy căn 
phòng. Nhà danh họa cũng có tâm hồn ái mộ 
nghệ thuật đông phương, ông đa dày công sưu 
tầm và tạo chung quanh mình khung cảnh thật 
thanh nhàn, sở thích ấy có lẽ rất gần gũi chúng 
ta. Lên tầng lầu bên cánh trái ngôi nhà, chúng 
tôi vào thăm phòng riêng của Monet, nơi đây 
vừa rộng vừa sáng sủa, tập hợp nhiều sao bản 
các họa phẩm nổi tiếng nhất của ông. Xuống 
tầng trệt, truớc khi ra vuờn hoa, chúng tôi qua 
phòng ăn, giữa có chiếc bàn dài phủ khăn 
trắng, muời hai ghế ngồi bao quanh, vài ba tủ 
kính đứng ven vách, trong đựng bát đĩa dùng 
trang trí. Kề bên và sau cùng là nhà bếp với 
gạch men xanh lát kín bốn vách và dụng cụ 
nấu nuớng sáng bóng rực rỡ. Chúng tôi trở ra 
vuờn hoa, quay lại truớc ngôi nhà chụp thêm 
vài bức ảnh luu niệm.  
 Vuờn của Monet là bức họa khổng lồ. Màu 
của ông là  hoa, lá, cỏ, cây, đuợc pha trộn, bố trí 

thật hài hòa. Bức tranh ấy vẫn không thay đổi, 
lưu truyền đến nay do con nguời cố trung thành 
tái tạo di sản vô giá, một kết hợp giữa thiên 
nhiên và mỹ thuật. Hoa trong vuờn chúng tôi 
thuờng gặp là anh đao, thủy tiên, hồng, kim liên, 
mẫu đơn, thuợc duợc,.. 
 Monet còn sáng tạo một khu vuờn khác, 
hòa hợp cỏ cây với ao hồ, theo quan niệm 
vuờn Nhật Bản. Vuờn ấy nằm bên kia tỉnh lộ. 
Sau khi vuợt đoạn đuờng hầm du khách buớc 
từ thế giới của vuờn lộ thiên sang một miền 
nhiều cây cao lá rợp soi bóng bên ao hoa súng. 
Chúng tôi theo lối đi quanh co ven suối, cạnh 
những khóm tre, đến bên rặng liễu rủ, qua 
chiếc cầu gỗ cong cong màu ngọc bích, thỉnh 
thoảng dừng chân ngắm hoa, chụp ảnh. Nuớc 
hồ thông ra con rạch đổ vào sông Seine, trong 
và tinh khiết. Trong hồ hoa súng hồng và trắng 
giữa thảm lá xanh ngửa nhìn những cành liễu 
gió đưa tha thuớt. Hình ảnh ấy làm cảm động 
Monet, những họa phẩm Nymphéas của ông 
đa diễn đạt thị giác vuợt xa mắt phàm tục. 
Trên bờ hồ, hoa đỗ quyên, lệ quyên, dây leo 
đậu tía, cây thấp lá tím, lá xòe bàn tay,.. chào 
đón khách ghé thăm.  Tôi nhớ trong giây phút 

 

 
Bên hồ  hoa súng trong vườn Claude Monet. 
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Vũ Hối trên Cầu Monet  

nào đó, anh Đỗ Bình chậm rãi  đi truớc, đôi 
mắt mơ màng, bên cạnh là anh Bảo Hưng, 
nguời giới thiệu Giverny trong mục tiêu du 
ngoạn của nhóm chúng tôi, có lẽ đã thân quen  
với cảnh sắc chốn này, anh  ân cần huớng dẫn 
chúng tôi khám phá biết bao kỳ ảo. Anh Vũ 
Hối, với nụ cuời hiền hòa, hình như cảnh nào 
anh cũng yêu, nhưng anh chọn lọc những gì 
xứng đáng cho anh thu qua ống kính. Anh 
Nguyễn Thùy và tôi theo sau. Anh Thùy nép 
duới tàng cây thấp, lá răng cưa tim tím tủa ra 
như cánh sao, tôi có thêm bức ảnh kỷ niệm. 

 Chúng tôi trở lại vuờn hoa bên nhà Monet, 
dừng chân nơi xưa kia ông dành làm xuởng vẽ 
và triển lãm tranh, ngày nay  một nửa biến 
thành bảo tàng, nửa kia là hàng quán kỷ vật. 
Chúng tôi vừa ngắm tranh vừa nghỉ chân, mua 
quà, lại lên đuờng trở về, tìm thức ăn cho buổi 
tưa và chuẩn bị chuyến đi buổi chiều.  
 Làng Auvers-sur-Oise là mục tiêu du 
ngoạn thứ hai, nơi chúng tôi tìm thăm di tích 
của họa sĩ Van Gogh. Đi Auvers không xa lắm, 
chúng tôi chọn đuờng ngoạn mục nhất, một 
đoạn chạy dọc bờ phía bắc sông Oise, hai bên 
nhiều cây xanh, nhiều biệt thự cổ. Auvers 
vươn dài bên triền đồi nhìn xuống dòng sông 

êm đềm, nơi chúng tôi đặt chân đầu tiên là 
công viên huớng ra đuờng chính. Pho tuợng 
Van Gogh sừng sững giữa muôn ngàn lá xanh, 
dáng nguời gầy guộc, mặt âu sầu, vai mang 
hộp màu, giá vẽ, đi tìm đề tài sáng tác.  
 Chúng tôi đến xem quán trọ Ravoux, nơi 
Van Gogh đã sống hai tháng và qua đời trong 
căn gác kề cận mái nhà. Khắp  thị xã Auvers, các 
nơi Van Gogh đã dừng chân vẽ tranh đuợc đánh 
dấu bằng biển kỷ niệm kèm ảnh chụp tác phẩm.  
 Sau khi ghé thăm sân ga , nơi lần đầu Van 
Gogh tiếp xúc với Auvers, chúng tôi theo một 
đuờng dốc lên cao đến phía sau ngôi nhà thờ, 
toàn cảnh đi vào họa phẩm để trở thành bất tử, 
dù kiến trúc ấy có vẽ khô khan nhung đã gợi 
cảm nguời nghệ si cô đơn. Vuợt trên con đuờng 
quê nghiêng dốc và trống trải, chúng tôi cùng 
vào nghĩa trang tọa lạc bên cánh đồng hiu 
quạnh. Hai ngôi mộ bằng phẳng, lá dây thuờng 
xuân phủ kín, kề nhau dựa bờ tuờng là nơi an 
nghỉ của họa sĩ bên cạnh nguời em trai 
Théodore. Anh Vũ Hối trang trọng thu mình 
ngồi kề bên mộ bia, chụp một bức ảnh kỷ niệm. 
Tạm biệt nhà danh họa bất hạnh đã nằm yên 
trong nghĩa trang vắng lặng, chúng tôi băng 
đồng  đến nơi ông thực hiện họa phẩm «Đồng 

 
Nguyên Thùy Vũ Hối trước nhà trọ của Van Gogh 
trước khi VG qua đời. 
 

                                                                                                                                                     COÛ THÔM             26



 

SOÁ 49 27

 

 

Nguyễn Thanh, Nguyễn T. N. Dung,  
Nguyễn Thùy, Thúy Hằng, 
Paris 10/03/09. 
 
lúa mì và đàn quạ ». Không có cảnh lúa chín 
vàng như trong tranh nhưng chúng tôi vẫn 
nhận ra con đuờng chia ba ngả. Nếu chọn ngả 
trái chúng tôi quay về phía sau nhà thờ, nhưng 
lại nghĩ con đuờng giữa sẽ đưa đến những 
ngạc nhiên ngoạn mục hơn. Nhưng càng đi 
càng thấy lạ cảnh. Đến một vùng  cây cối âm u,  
đuờng đất gồ ghề, lúc đầu năm nguời tụm một 
nhóm đi gần nhau, dần dần thành một hàng dài 
thưa thớt. Trên một quảng dốc anh Đỗ Bình 
nhanh tay níu kịp anh Nguyễn Thùy vừa hụt 
chân sắp ngã. Nhưng đoàn du khách lạc đuờng 
rồi cũng tìm đuợc lối ra, ngồi nghỉ chân bên 
quán, quanh tách cà phê hương vị đậm đà. Đây 
là giây phút quí báu của tình bằng hữu văn 

nghệ, các anh hàn huyên thân mật thật vô cùng 
tri kỹ. Đoàn du khách chúng tôi quay gót trở 
về, một lần nữa đi ngang quán trọ của Van 
Gogh. Thêm vài ảnh chụp truớc lúc chia 
tay.Trong một ngày chúng tôi dự hai chuyến 
hành hương nghệ thuật. Thăm Giverny nơi 
Claude Monet an cư lạc nghiệp hơn bốn mươi 
năm truờng. Thăm Auvers-sur-Oise nơi 
Vincent Van Gogh sống hai tháng ngắn ngủi, 
rồi kết thúc bằng  tự sát.  
 Khi nhớ lại Giverny và Auvers, tôi liên 
tuởng đến lịch sử hội họa, nhưng đáng ghi 
nhận hơn hết vẫn là một ngày quý báu cùng 
các anh chia xẻ niềm vui thưởng ngoạn. 
 

Nguyeãn Thanh 
Paris18-10-2009  

 
 

PARIS THU VÖÔNG VAÁN 
 
Trôû laïi Paris khoâng coù anh 
Muøa thu laù ruïng aùo mong manh 
Soâng Seine, thieáu vaéng voøng tay aám 
Caàu Neuf, xa vôøi aùnh maét xanh 
Montmartre, ngaäm nguøi hình boùng cuõ 
Eiffel, töôûng nhôù nuï hoân nhanh 
Hoàn thô yù nhaïc maây vöông vaán 
Cuõng ñuû vui chung moäng öôùc laønh. 
 

NGUYEÃN T. N. DUNG 
(Virginia, 10/2009) 

 
 



 

 
 

VEÀ MULHOUSE ÑOÏC KINH THIEÀN QUAÙN 
 

Kính taëng höông hoàn chò Traàn thò Tueä Mai 
 
 Ñöa tieãn ngöôøi veà moät gioû rau 
 Daêm ba quyeån saùch, bìa töôi maøu 
 Böùc tranh moäc baûn thôm muøi möïc 
 Vaø chuùt nieàm vui suoát chuyeán taøu. 
 
 Ôi, Troyes sao hieám ngaøy hanh naéng? 
 AÙo traéng phôi saøo trong gioù tröa 
 Möa thaám raãy xanh, heø ñeán muoän 
 EÂm ñeàm traûi moäng thuôû xa xöa. 
 
 Rau caûi beùn daàn maïch ñaát môùi 
 Bao ngöôøi vieáng traïi, nhôù queâ höông 
 Möôïn hình, möôïn boùng nôi xa laï 
 Thaép laïi nieàm tin trong khoùi söông. 
 
 Taùch traø ôû ñoù thôm Thieàn vò  
 Cho keû mieät maøi ngoài cheùp kinh 
 Cho keû caàn cuø in saùch baùo 
 Khoâng cho nguôøi laïc böôùc ñaêng trình. 
 
 Tôùi tænh Chaumont coøn ngoaûnh laïi 
 Mô veà ñoài rôïp coû töôi non 
 Belfort chieàu muoän, buoàn xa vaéng 
 Gioù laïnh len qua ngöôõng cöûa hoàn. 
 
 

 
 
 Taøu gheù, loøng ngöôøi döôøng cheát laëng 
 Giöõa loøng ñoâ thò, maùy inh tai 
 Chaäp chuøng aùm aûnh bao ñeâm traéng 
 Huùt boùng muøa xuaân bao thaùng daøi.  
 
 Veà ñaây ñoïc laïi Kinh Thieàn Quaùn 
 EÂm aùi phai daàn nhöõng veát thöông 
 Toâi seõ vöôn vai, toâi ñöùng daäy 
 Thoâi nhìn aùi ngaïi quaõng ñau thöông. 
 
 Vaïn vaät vaø toâi cuøng coù maët 
 Truøng truøng duyeân khôûi, nhieäm maàu thay! 
 Ngoaøi trong, taát caû cao lôøi haùt 
 Chuùc tuïng cho nhau, saùng cuoäc ñôøi. 
 
 Toâi naém phuùt giaây trong hieän taïi 
 Xua ngoaøi taâm töôûng aùng maây troâi 
 Thaép leân hieän höõu, toâi quay laïi 
 Nhìn coõi toàn sinh ngaùt nuï cöôøi.  

 
 

HOÀ TRÖÔØNG AN 
 
(Troyes – France)
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KỶ NIỆM CHUYẾN ĐI THĂM 
NHÀ VĂN HỒ - TRƯỜNG – AN 

TIỂU -THU 
*** 

 
ăm 2008, chị bạn thân mà cũng là nhà 
văn, nhà thơ nổi tiếng Dư Thị Diễm Buồn 

gọi điện thoại rủ viết chung một cuốn sách, tôi 
đã rất ngần ngại. Vì không như những lần 
trước, đề tài tự do, ai muốn viết gì thì viết. Lần 
này sách có chủ đề hẳn hoi: Món Ăn Theo 
Bước Chân Di Tản! Tôi đã thành tâm khai báo 
với chị Dư Thị Diễm Buồn và cả với anh Hồ 
Trường An rằng, về vấn đề bếp núc tôi thật 
tình là dốt số một! Cũng dễ hiểu lắm, từ bé tôi 
đã không có khiếu nấu ăn. Hơn nữa là con út 
trong một gia đình có ba người con, mà bà chị 

kế khéo nổi tiếng. Món gì chị ấy làm cũng 
ngon. Thôi thì mình cầm cờ chạy đàng sau, 
cần gì cứ ới bà chị một tiếng là xong! 
 Nhưng sau cùng, tôi cũng tham gia, bởi sự 
có mặt của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Dung chủ 
Bút báo Cỏ Thơm và một vài người quen khiến 
tôi đâm ra hăng hái. Chị Ngọc Dung giống như 
một bà chị tinh thần từ cả chục năm nay. Từ khi 
tôi bắt đầu đóng góp bài vở cho Tam Cá nguyệt 
Cỏ Thơm. Ngoài ra chị Diễm Buồn còn cho hay, 
có lẽ đây là cuốn sách cuối cùng mình viết 
chung với anh Hồ Trường An. Từ khi bị tai biến 
mạch máu não, anh Hồ Trường An không còn 
xử dụng bàn tay phải được nữa! 
 Tôi nghe mà bồi hồi trong lòng. Nhớ 
tháng 11 năm 2007, chúng tôi đã gặp nhau tại 

N 

Ra Mắt Sách tại San Jose 04- 11-2007  -Từ trái sang: Các NV Hồ Trường An, Anh Vân, 
Vũ Nam. Tiểu Thu, Song  Thi, Hoàng Xuyên Anh, Dư thị Diễm Buồn, Nguyễn Phan Ngọc An. 
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San José, nhân dịp anh Hồ Trường An ra mắt 
cuốn Biên Khảo "Quê Nam Một Cõi". Lúc ấy 
sức khỏe của anh rất tốt. Thần thái thật tươi 
đẹp. Có ngờ đâu, chỉ một năm sau mà anh ra 
nông nỗi này! 
   Thế rồi, nhờ sự tận tụy của chị Diễm Buồn 
mà cuốn sách được hoàn tất với sự góp mặt 
của mười ba tác giả: Hồ Trường An, Nguyễn 
Thị Ngọc Dung, Thái Quốc Mưu, Duy An 
Đông, Dư Thị Diễm Buồn, Lê Nguyễn, Cao 
Thanh Tâm, Phong Thu, Phan Nguyễn Ngọc 
An, Hoa Hướng Dương, Vũ Nam, Tôn Nữ 
Mặc Giao và Tiểu Thu. Chương trình sang 
Paris ra mắt sách cũng được số đông tác giả 
hưởng ứng. Một sự bất ngờ lý thú nữa là phái 
đoàn bên Mỹ còn có thêm nhà Thư họa kiêm 
thi sĩ lừng danh Vũ Hối cũng tháp tùng chuyến 
đi. Rồi sự có mặt của nhà văn Lưu Hồng Phúc 
cũng như anh chị  Chu Kim Oanh- Đoàn Phú 
Lạc, chủ báo Rạng Đông ở Arizona đã khiến 
phái đoàn Mỹ Quốc thêm hùng hậu! 
 Thư qua thư lại như bươm bướm, khiến 
người nào cũng cảm thấy náo nức cho chuyến 
"Tây Du ký". Rồi cái ngày hằng mong đợi 
cũng đến. Chương Trình ra mắt sách lần này 
do Thi sĩ Đỗ Bình Paris thực hiện. Anh là một 
người rất năng động và nhiệt tình. Ngoài ra 
còn là một người hướng dẫn chương trình rất 
lôi cuốn. Anh Đỗ Bình cùng chị Vân Hải đã 
giúp cho chương trình của buổi RMS hoàn 
thành thật mỹ mãn. Ban Tổ Chức còn mời 
được rất nhiều Văn, Thi, Họa sĩ tiếng tăm, 
những cây cổ thụ trong nền văn học và âm 
nhạc Việt Nam đến tham dự buổi RMS. 
Những bức hình chúng tôi được chụp chung 
với các Nhạc sĩ Lê Trạch Lựu, Lê Mộng 
Nguyên, nhà biên khảo Nguyễn Thùy và nhiều 
vị khác là một kỷ niệm quý báu mà tôi rất trân 
trọng. Chuyến du ngoạn trên dòng sông Seine 
thơ mộng cũng đã để lại trong lòng chúng tôi 
một kỷ niệm ngọt ngào. Nhờ chuyến Ra Mắt 
Sách này mà cá nhân tôi được quen biết thêm 
rất nhiều nhà văn, thi sĩ đến từ phương xa. 

Như nhà văn Phong Thu ở Washington DC, 
nhà văn Lưu Hồng Phúc ở Dallas, nhà văn, 
nhà báo Chu Kim Oanh cùng phu quân Đoàn 
Phú Lạc, nhà văn Trúc Giang và nhà văn 
Nguyễn Văn Nhiệm đến từ Đức Quốc, cũng 
như tất cả những anh chị trong Ban Tổ Chức 
Thu Tao ngộ. Tôi chỉ biết gởi đến tất cả quý vị 
trong Ban Tổ Chức cũng như tất cả Nghệ sĩ đã 
mang tiếng đàn, giọng hát đến đóng góp cho 
Thu Tao Ngộ một lời cám ơn chân thành từ 
trái tim của tôi. 
 Tất cả chi tiết về buổi Ra Mắt Sách đã 
được tất cả quý anh chị bên Mỹ, cũng như bên 
Đức tường thuật hay, rất đầy đủ và linh động. 
Vì thế tôi xin phép được nhắc lại một vài kỷ 
niệm của nhóm chúng tôi đi xuống thành phố 
Troyes để thăm nhà văn Hồ Trường An. 
 Mối giao tình của chúng tôi đối với Anh 
Hồ Trường An chỉ mới hơn chục năm, nhưng 
anh là người đã hết lòng khuyến khích tôi tiếp 
tục bước đi trên con đường văn học. Những 
khích lệ này thật vô cùng quý báu đối với tôi. 
Chúng tôi thỉnh thoảng gọi điện thoại thăm hỏi 
nhau. Qua những cuộc điện đàm, tôi thật tình 
khâm phục cái trí nhớ vô song của anh. Anh 
có thể kể vanh vách cho chúng ta nghe về  một 
cô ca sĩ, vào ngày nào, tháng nào, năm nào đã 
trình diễn bản nhạc gì và cô ấy mặc chiếc áo 
màu gì, trang điểm ra sao...Anh còn diễn tả 
luôn giọng hát của cô ấy mới là thần sầu! Tôi 
thích lối nói chuyện rất thật tình, không chút 
màu mè của anh. 
 Trước khi bị tai biến mạch máu não, anh 
Hồ Trường An thường dùng computer để gửi 
điện thư cho bạn bè. Nhưng hiện giờ anh đã 
quên hết cách sử dụng. Đây là một mất mát thật 
lớn lao đối với anh cũng như với bè bạn khắp 
nơi. Vì muốn liên lạc với anh, chúng tôi phải 
gọi điện thoại hoặc viết thư mà thôi. Vấn đề đi 
thăm anh Hồ Trường An lúc đầu cũng gặp phải 
một số trục trặc nhỏ. Chị Diễm Buồn vì sức 
khỏe rất yếu của phu quân nên không thể sang 
Paris được. May có người em họ đứng ra lo 
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dùm chuyến đi cho những người bạn phương 
xa. Chị Ngành thật dễ thương và chu đáo. 
 Trong phái đoàn đi Troyes, ngoài nhà văn 
Nguyễn Phan Ngọc An mà tôi đã từng gặp ở 
San Jose, các anh chị khác đều là lần đầu tiên 
gặp gỡ. Nhưng đúng với câu "Tứ hải giai huynh 
đệ", trước lạ sau quen. Chúng tôi đã nhanh 
chóng trở nên thân mật. Chị Ngọc Dung, Tôn 
Nữ Mặc Giao tôi đã được xem hình từ trước 
nên nhận ra ngay. Tính vui vẻ, thân thiện của 
anh Duy An Đông khiến ai cũng cảm thấy thoải 
mái và cảm mến. Tháp tùng chuyến đi còn có 
chị Lan Phương (chủ quán ăn Đào Viên Paris), 
nhà văn Mai Ling và chị Thy Như. Cả ba chị 
đều ở Pháp. Nhà văn Vũ Nam  bên Đức không 
thể qua sớm hơn để cùng chúng tôi đi thăm anh 
Hồ Trường An và anh rất lấy làm tiếc.  
 Hai chiếc xe bảy chỗ đã nối đuôi trực chỉ 
thành phố Troyes lúc mười giờ sáng. Paris-
Troyes chỉ cách nhau chưa đầy 200 km. Trên 
đường đi, chúng tôi định ghé thăm một toà lâu 
đài cổ, nhưng khi nhìn thấy con đường từ 
ngoài đường vào tới lâu đài phải đi bộ hơn 2 
km, thì đâm ra mất hứng thú và trở lên xe tiếp 
tục cuộc hành trình! Xứ Pháp thì nơi nào cũng 
có lâu đài cổ, lo gì không được chiêm ngưỡng! 
 Sau hơn hai tiếng thì chúng tôi tới Troyes. 
Trước đây, Troyes là thủ phủ của vùng 
Champagne. Dân số vào khoảng 130.000 
người. Đây là một thành phố của nghệ thuật, 
rất êm đềm và xinh đẹp. Đâu đâu cũng thấy 
nhà thờ cổ, nhiều Viện Bào tàng, nhiều khách 
sạn và những tòa nhà cổ xưa hàng bao thế kỷ 
trôi qua, nhưng lối kiến trúc vẫn làm cho du 
khách ngẩn ngơ! Tôi tự hỏi cách đây vài thế 
kỷ, không có những phương tiện cơ khí như 
ngày nay, vậy sao người xưa vẫn có thể hoàn 
thành những tác phẩm tuyệt vời như thế? 
Đáng tiếc là chúng tôi không đủ thì giờ để đi 
thăm những công trình tuyệt tác này. Đành 
hẹn lại dịp khác! 
 Chúng tôi đậu xe trước nhà ga của thành 
phố để chờ Bernard, là người bạn của anh Hồ 

Trường An đến dẫn về nhà. Lần đầu tiên mới 
gặp người bạn đời của anh Hồ Trường An, 
nhưng Bernard đã cho tôi một ấn tượng tốt đẹp. 
Anh dáng người tầm thước và gương mặt hiền 
lành, ít nói. Sau này, nhìn thấy những cử chỉ 
săn sóc tận tâm từ miếng ăn, thuốc uống của 
Bernard đối với anh Hồ Trường An, tôi thật sự 
cảm động và mừng cho anh ấy.  
 Gặp lại anh Hồ Trường An tuy có vui 
mừng, nhưng nhìn anh trên chiếc xe lăn, tôi 
thấy cay cay trong khóe mắt. Cuộc đời luôn 
dành cho chúng ta những sự bất ngờ, lắm khi 
thật cay nghiệt! Nhưng anh được cái an ủi là 
lúc nào bên cạnh cũng có những người bạn 
thân, luôn quan tâm săn sóc cho  anh. Như chị 
Lan Phương, chị Ngành...tuy ở Paris nhưng 
thường tới lui thăm hỏi và nấu cho anh những 
món ăn ngon miệng. Hơn nữa chương trình an 
sinh xã hội bên Pháp rất tốt. Một tuần vài lần 
có y tá đến tận nhà săn sóc và tập cho tay chân 
anh mau trở lại bình thường. 
 Căn chúng cư anh Hồ Trường An cư ngụ 
tuy nhỏ, nhưng tiện nghi với thang máy mà 
anh rất cần để di chuyển. Vì thiếu chỗ, anh đã 
đem phần lớn sách vỡ của mình tặng cho bạn 
bè cũng như các thư viện. Chúng tôi người nào 
cũng được anh biếu cho vài cuốn mang về làm 
kỷ niệm. Bàn tay mặt không còn xử dụng 
được nữa, nên anh có sáng kiến lăn dấu tay lên 
sách thay cho chữ ký. Cũng là một sáng kiến 
độc đáo khiến mọi cười đều cười và tranh 
nhau xin...dấu tay của anh! 
Sau khi đã tay bắt mặt mừng, hỏi han sức khỏe 
nhau và không quên trao đổi sách kỷ niệm, 
chúng tôi dọn những món mà chị Ngành đã 
làm sẵn từ Paris mang theo, để ăn trưa. 
Bernard cũng làm món chả giò để đãi khách 
phương xa. Chị Ngành làm bánh tằm bì chan 
nước cốt dừa, bánh bao, hủ tíu...nhiều đến nỗi, 
anh Hồ Trường An bắt chúng tôi phải ở lại ăn 
cơm tối rồi mới được về. Thấy còn sớm, mọi 
người đồng ý lên xe đi một vòng thành phố 
thăm dân cho biết sự tình. Tuy chỉ  là cưỡi  
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  ngựa xem hoa, nhưng còn hơn là chẳng thấy 
gì cũng uổng lắm! Troyes tương đối là một 
thành phố nhỏ, thật dễ thương với những cây 
cầu bắt ngang con kênh. Dọc theo thành cầu 
có treo những lẳng hoa đủ màu thật lộng lẫy. 
Con phố chính với nhiều tiệm quần áo, đồ kỷ 
niệm đầy hấp dẫn, nhưng tiếc là không 
có nhiều thì giờ để dạo phố. Đành nhắm 
mắt đi luôn! Về Paris rồi mới biết 
Troyes là nơi sản xuất quần áo hiệu Cá 
Sấu lừng danh thế giới! Lại tiếc! 
 Trở về nhà anh Hồ Trường An, các 
bà lăn vào bếp. Mỗi người phụ một tay. 
Cười nói râm ran thật là vui. Buổi chiều 
có cơm, ăn với canh rau và gà quay. Tuy 
bụng vẫn còn óc ách, chưa tiêu hết 
những món ăn của buổi trưa, nhưng 
người nào cũng cầm đũa cho chủ nhà 
vui. Sau đó chị Ngành chia tất cả số 
bánh trái còn lại cho mọi người mang về. 
Đúng là vừa được ăn, vừa được nói cười 
vui vẻ vừa được gói mang về.   
 Cuộc hội ngộ nào rồi cũng phải chia 
tay. Chúng tôi từ giã anh để trở về Paris, 
lòng không khỏi ngậm ngùi, dù biết chỉ 
ít hôm nữa chúng tôi sẽ còn gặp lại anh 

trong chương trình Thu Tao Ngộ. Nhìn 
dáng anh ngồi cô đơn trên chiếc xe lăn, 
trong ánh chiều tà, lòng tôi thật bồi hồi, 
xúc cảm. Không biết đến bao giờ mới có 
dịp trở lại thăm anh! Tôi chỉ biết chúc 
anh thật nhiều nghị lực, cố gắng tập để 
một ngày nào đó có thể trở lại cầm bút 
như xưa. Nhưng dù gì đi nữa, Hồ 
Trường An cũng là một tên tuổi lớn. 
Anh đã đóng góp cho kho tàng văn học 
Việt Nam một số sáng tác không phải 
nhỏ gồm truyện ngắn, truyện dài, biên 

khảo và thơ...Tên tuổi anh đã, đang và 
sẽ nằm mãi trong lòng những người 
Việt tha hương. Tạm biệt anh Hồ       
Trường An.  

            

                            Montréal Cuối Thu 200      

  
Tiểu Thu 
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