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Có Những Quê Hương 
NGUYỄN VĂN NHIỆM 

    
   Trên đường trở về nước Đức, sau buổi 
chiều Thu Tao Ngộ Paris, tôi dự định viết đôi 
dòng cảm nghĩ, cám ơn những tấm chân tình 
của BTC, các bạn văn học, văn thơ khắp nơi 
vừa mới quen biết và nhất là xin lỗi người bạn 
văn thơ đồng hương về việc không thể thu xếp 
mời về thăm quê hương của Rừng Đen, sông 
Donau ( Danuble ), hồ Bodensee được. Vừa về 
đến nhà lại nhận được đề nghị viết bài cho 
Đặc san kỷ niệm 30 năm người Việt tỵ nạn tại 
vùng Tam biên Đức- Áo- Thụy sĩ quanh hồ 
Bodensee, tôi phân vân không biết nên bắt đầu 
cái nào. Chợt nhớ đến câu ca dao miền Nam: 
     “ Nhà Bè nước chảy chia hai 
       Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về ” 
tôi có ý nghĩ, viết chung một chủ đề rồi san sẻ 
ra vì tuy mỗi nơi có khác nhau, nhưng tất cả 
mọi người đều có những tâm tình, ưu tư tương 
tự gắn liền với những biến cố lịch sử bi tráng 
của dân tộc. Bài viết này, tuy bắt đầu bằng 
những cái riêng rẻ, nhưng thật ra cũng chỉ là 
những vấn đề chung của những người đồng 
cảnh ngộ, đồng hội, đồng thuyền vượt biển 
khơi tìm Tự Do.  

***** 
     Năm 2009 đánh dấu 30 năm Người Việt tỵ 
nạn khắp nơi trên toàn thế giới. Riêng tại 
Cộng Hòa Liên Bang Đức có những sự kiện 
quan trọng như sau: 
     Ngày 02 tháng 05 , Cộng Đồng Người Việt 
tại Bayern long trọng tổ chức Hội Ngộ 30 
Năm Người Việt Tỵ Nạn để tri ân dân tộc và 
chính quyền Đức, những ân nhân đã đón nhận, 

tận tình giúp đỡ người Việt trong những bước 
đầu định cư tại quê hương mới nầy. 
     Ngày 12 tháng 09 năm 2009, lễ khánh thành 
Tượng Đài Tỵ Nạn ở Hamburg, là biểu tượng 
khắc ghi lời tri ân nước Đức, tàu Cap Anamur, 
tưởng niệm các đồng hương tỵ nạn Cộng Sản đã 
bỏ mình trên đường tìm Tự Do và đặc biệt tri ân 
Tiến sĩ Rupert Neudeck, người đã kêu gọi 
thành lập   “ Một con tàu cho Việt Nam ” và đã 
sáng lập chương trình Cap Anamur, đã cứu vớt 
được 11.300 thuyền nhân trên biển Đông  
     Ngày 09 tháng 11 năm 2009, kỷ niệm 20 
năm bức tường Bá Linh sụp đổ, là biểu tượng 
đánh dấu sự thắng lợi của chính nghĩa Tự Do, 
Dân Chủ, Nhân Bản. 
     Ý nghĩa của những ngày Hội Lễ này :  
     Người Việt Nam vốn có truyền thống biết ơn, 
nó đã bao đời bắt rễ vào tận cùng tiềm thức thâm 
sâu và trở thành một yếu tố luân lý, đạo đức 
trong Tâm thức con người, đã trở thành cái Tính 
Việt. Từ sự biết ơn sẽ dẫn đến sự nhớ ơn. Điều 
này được thể hiện qua ca dao, tục ngữ Việt Nam: 
     “ Ăn trái nhớ kẻ trồng cây 
        Uống nước nhớ người đào giếng ”  
hay : 
     “ Uống nước hãy nhớ đến nguồn ” 
     Rồi từ biết ơn, nhớ ơn chuyển qua hành 
động cụ thể bằng việc tổ chức những Hội Lễ 
như kể trên để trân trọng nói lên những lời 
cám ơn chân thành hoặc bằng những hành 
động đóng góp thiết thực cho đất nước này 
như nghĩa vụ một công dân, nghĩa vụ của con 
người yêu chuộng tự do, dân chủ và hòa bình.  
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     Đặc biệt là sự biết ơn đó được khắc ghi 
bằng Tượng đài để đời, mà giới truyền thông 
Đức ghi bằng tựa đề “Gedenkstein der 
Dankbarkeit ”. Tượng đài tưởng niệm là một 
cuốn sách bằng đồng được đặt trên trụ đá hoa 
cương đen. Trên trang sách mở ra có khắc 
hình tàu Cap Anamur, in nổi ba thứ tiếng với 
nội dung như sau:  
      Đức ngữ: Danksagung  
 In tiefster Dankbarkeit gegenüber dem 
Deutschen Volk, der Budesregierung... 
     Anh ngữ: In gratitude  
 To the German people, the government of 
Germany... 
     Việt ngữ: Tri ân 
     Tri ân nhân dân, chính quyền nước Đức, 
chính quyền tiểu bang Hamhurg, nơi xuất phát 
của các con tàu Cap Anamur, đã tiếp nhận 
người Việt tỵ nạn Cộng Sản. 
     Tri ân ủy ban Cap Anamur do Tiến sĩ 
Rupert Neudeck sáng lập, đã cứu vớt 1.300 
thuyền nhân Việt Nam. 
     Tưỏng niệm các đồng hương tỵ nạn Cộng Sản 
đã bỏ mình trên đường tìm Tự Do. 
     Cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại 
Cộng Hòa Liên Bang Đức. 
     Ngày 12 tháng 9 năm 2009 ” 
     Trong ngày Lễ khánh thành tượng đài, với 
tấm biểu ngữ lớn ghi những hàng chữ:                      

     Theo Thông tin Berlin, ngày 27 tháng 6 
năm 2009, các nhà lãnh đạo Âu Châu đã quy 
tụ về Budapest để kỷ niệm 20 năm ngày Bức 
Màn Sắt bị phá bỏ. Nhân dịp này Tổng thống 
Đức Horst Köhler đã ngỏ lời cám ơn dân 
chúng Ungarn đã giúp đỡ, góp phần vào sự 
thống nhất của nước Đức. Cũng theo giới 
truyền thông này, ngày 19 tháng 8 năm 2009, 
nữ Thủ Tướng Đức Angela Merkel đã đến 
Sopron, gần biên giới nước Áo để nói lời cám 
ơn dân tộc Ungarn đã tạo thuận lợi cho dân 
Đông Đức vượt biên tìm Tự Do. 

Deutschland (nước Đức) 
Danke (Cám ơn) 
Cap Anamur (Cap Anamur). Người Việt tỵ 
nạn Cộng Sản tại Đức muốn trân trọng nói lên 
nguyện vọng chánh của mình.  
     Theo bài viết “Gedenkstein der 
Dankbarkeit ” (Tượng đài tri ân), nguồn BMI/ 
Hans-JoachimM.Rickel, Ông Thomas H. 
Nguyen, chủ tịch Hội Xây Dựng Tượng Đài 
Hamburg đã gởi đến nhân dân Đức những lời 
thật cảm động: “ Nước Đức đã tặng cho chúng 
tôi cuộc đời thứ hai sống trong Tự Do, Dân 

Chủ và Nhân Đạo ” (Deutschland hat uns das 
zweite Leben in der Freiheit, in der 
Demokratie und in der Menschlichkeit 
geschenkt.) Trong khi đó Ông Bộ trưởng Bộ 
nội vụ Liên Bang Dr.Wolfgang Schäuble tuyên 
dương cho lý tưởng Tự Do: “ Tự Do chỉ thực sự 
có giá trị khi nó được thể nghiệm trong lòng 
Nhân Đạo.” (Die Freiheit ist nur etwas wert, 
wenn sie sich in der Humanität bewärt.) Ông 
cũng nói: “ Nếu thí dụ về sự đa nguyên và hội 
nhập không phải là mối đe dọa, mà là một cơ hội, 
thì đó là lịch sử người Việt Nam, những người tỵ 
nạn trước đây đã đến và  hiện đang chung sống 
với chúng ta. Cám ơn rằng các bạn đã làm cho 
đất nước của chúng ta thêm phần phong phú! ” 
(Wenn es ein Beispiel dafür gibt, dass Vielfalt 
und Integration keine Bedrohung sondern eine 
Chance sind, dann ist es die Geschichte der 
Vietnamesen, die damals als Flüchtlinge zu uns 
gekommen sind und nun bei uns leben.Danke, 
dass ihr unser Land so bereichert).    

     Như vậy Biết ơn, cám ơn là đặc tính phổ 
biến chung của nhân loại, mà nếu phủ nhận nó 
thì chỉ  có phía phi chính nghĩa, phi nhân bản  
vì ý đồ đen tối mà thôi.   
    Trong quá trình xây dựng tượng đài không 
phải hoàn toàn êm thấm mà không có những 
khó khăn. Theo bản dịch của Hội XDTĐTN từ 
bài viết “ Ein Tag des Dankes an die deutsche 
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Bevölkerung ” của Dr. Rupert Neudeck có 
đoạn ghi như sau: “... Và khi mọi chuyện đã 
xong thì Đại Sứ Quán của nước Cộng Hòa 
Nhân Dân Việt Nam lại nhúng tay vào. Và sau 
đó người ta yêu cầu sửa một số đoạn trong bản 
văn được ghi khắc trên tượng đài. Họ muốn 
xóa bỏ đoạn văn đã được ghi là: “người Việt tỵ 
nạn vượt biên chỉ vì trốn chạy nạn Cộng Sản ”, 
thay vào đó là: “người Việt bỏ nước ra 
đi...không vì ai cả ”. Rồi người ta còn yêu cầu 
trên tượng đài này họ không được viết: “người 
tỵ nạn, mà chỉ nên viết là con người ”. 
     Đối với dân biểu đảng CDU Arnold Vaatz 
thì điều này đã là quá đáng. Ông đã viết một lá 
thư gởi trực tiếp cho thống đốc tiểu bang 
Hamburg rằng: “ Tôi yêu cầu ông hãy rút lại 
việc kiểm duyệt một cách trơ tráo như thế từ 
các cơ quan của ông. Theo tôi, đây là một điều 
không thể chấp nhận được, khi ngay tại 
Hamburg, một thành phố nổi tiếng trên thế 
giới về tinh thần yêu mến Tự Do, Bao Dung 
và Nhân Quyền, lại xuất hiện một bầu khí của 
sự cúi mình như một con mèo nhỏ trước những 
học thuyết phản nhân tính, để rồi một nạn 
nhân không được phép nêu rõ danh tính của 
thủ phạm và những tội ác của chúng. ”  
 
     Trong khi đó, theo Thông Tin Berlin, ở 
trong nước Huy Đức viết bài “ Bức tường 
Berlin ”có đoạn kết như sau: “ Chỉ có với khát 
khao Tự Do con người mới có thể bất chấp sự 
hiểm nguy mà vượt thoát mãnh liệt đến vậy. 
Lượng người dân Đông Đức bị bắn chết khi 
trèo qua bức tường Berlin không dừng lại ở 
con số 1.374; mới đây, Bảo tàng vừa cho bổ 
sung vào danh sách này những người không 
phải là dân” vượt biên ” mà là lính biên 
phòng Đông Đức.Hàng chục lính biên phòng 
Đông Đức đã tự sát thay vì chấp hành lịnh 
chính quyền bắn vào nhân dân, những người 
tìm kiếm Tự Do....                                                 

     Từng là một người lính ở Campuchia tôi hiểu, 
không có người lính nào sẵn sàng hy sinh nếu 
không nghĩ, sứ mệnh của mình là giải 
phóng...Một cuộc chiến không còn được coi là“ 
giải phóng”nếu những gì mà nhân dân cuối cùng 
được hưởng không phải là Độc Lập, Tự Do.”  
     Hậu quả của bài viết theo báo Sài Gòn Tiếp 
Thị xác nhận với BBC rằng đã “ ngừng hợp 
đồng ” với nhà báo Huy Đức, vì cho rằng ông 
có “ quan điểm chính trị đi ngược lại hệ thống 
”.( cũng theo Thông Tin Berlin ) 
     Đó là những sự kiện đã xảy ra ở trong và ngoài 
nước để mọi người suy gẫm về điều mà Ông 
Arnold Vaatz nói về những học thuyết không tôn 
trọng con người 
 (menschenverachtendeIdeologien) như đã nói ở 
trên, mà thực tế là dựa trên bạo lực, trấn áp, lừa 
dối, che dấu sự thật, không tôn trọng các quyền 
căn bản của con người...mà còn tệ hơn thế nữa, 
quyền yêu nước của nhân dân chống đối đế quốc 
Tầu xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải, cướp bóc ngư 
dân... cũng bị cấm đoán. Thật là không thể nghĩ 
bàn, vì đâu nên nỗi?  Ôi ! Tinh thần “Bình Ngô 
đại cáo” thời kháng Minh nay còn đâu? ”     
     Vận nước đã như thế từ lâu rồi, sau năm 
1975 hàng triệu người Việt Nam đã lần lượt bỏ 
nước ra đi, phần nhiều bằng những chiếc 
thuyền nhỏ gắn máy nổ hoặc thuyền buồm 
mong manh đối với biển cả, sóng to, gió lớn, 
thật là “ thập tử nhất sinh ”. Thế mà từng đoàn 
người vẫn cứ liều lĩnh ra đi đến nỗi trong dân 
gian có câu “ Nếu trụ đèn mà biết đi thì  nó 
cũng đi ”. Trong số những thuyền vượt biển nọ, 
có những thuyền không may bị hải tặc cướp 
bóc, hủy hoại, có những thuyền bị gió bão nhận 
chìm, có những thuyền trôi lênh đênh hàng 
tháng phải chết đói, chết khát thật bi thảm. Một 
số thuyền may mắn được các tàu mang nhiều 
quốc tịch khác nhau cứu vớt, trong đó có tàu 
Cap Anamur của  Đức. Hầu hết những người 
được tàu Cap Anamur cứu vớt được phép định 
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cư tại Đức. Sau đó lại có chương trình đoàn tụ 
gia đình, rồi đến khi bức tường Berlin sụp đổ, 
những người khách thợ từ Đông Âu chạy sang 
tỵ nạn thêm nữa. Ngày khánh thành Tượng Đài 
Tỵ Nạn Hamburg, Bộ trưởng Bộ nội vu Liên 
bang, Dr. Wolfgang Schäuble cho biết người 
Việt sinh sống tại Đức lên tới khoảng 90.000 
người, trong đó phân nửa là những người đến 
từ các nước Đông Âu. 
     Thuyền nhân được định cư ở các tiểu bang 
khác nhau, học tiếng Đức khoảng 8 tháng rồi 
được giới thiệu tìm việc làm tùy theo khả năng 
từng người và tùy nhu cầu hảng xưởng. Những 
ai muốn học nghề thì được Sở Lao Động bảo 
trợ, những người trẻ hơn muốn học Cao đẳng 
hay Đại học cũng được cấp học bổng. Trẻ em 
tùy khả năng, lứa tuổi được theo học ở các 
trường Tiểu học           (Grundschule ), trường 
Cơ sở (Hauptschule), trường Chính 
(Realschule) và trường Trung học 
(Gymnasyum) để sau đó học nghề chuyên 
môn ở các cấp, hoặc trở thành sinh viên ở 
trường Cao đẳng (Hochschule), Học viện 
(Akademie) hay Đại học (Universität ).  
     Người Việt Nam ở đây hội nhập vào xã hội 
Đức rất tốt như sự xác nhận của Ông Bộ 
Trưởng Bộ Nội Vụ Liên Bang đã nói ở trên và 
sự khẳng định của Dr. Rupert Neudeck nhân Lễ 
kỷ niệm ngày 2 tháng 5 năm 2009 tại München: 
“ Giờ thì chẳng có nhầm lẫn gì nữa và cũng 
không ai nghi ngờ gì cả: Tập thể người Việt 
Nam ở đây tạo thịnh vượng thêm cho xã hội 
Đức, họ làm người Đức chúng ta được hãnh 
diện.” ( Es ist heute unbeirrbar klar und wird 
von niemandem mehr bezweifelt: Diese 
Vietnamesen tun der deutschen Gesellschaft 
gut, sie tun uns als Deutschen gut.) 
     Thật vậy, những người tỵ nạn sau một thời 
gian ngắn đã trở thành những người công dân 
Đức gốc Việt có phẩm chất tốt, họ có mặt và 
đóng góp công sức trong nhiều lãnh vực, rất 

có năng lực  và thành công.Họ làm tròn nghĩa 
vụ công dân: đóng thuế lợi tức, thuế nghĩa vụ 
đoàn kết, làm nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ xã 
hội...  Họ là những nhà kinh doanh giỏi, những 
người thợ được huấn luyên tay nghề thiện xảo, 
những chuyên gia, những kỹ sư, những tiến sĩ, 
những nhà nghiên cứu có trình độ cao. Người 
Đức gốc Việt cũng có mặt trong cả chính 
trường và có người như Tiến sĩ Philipp Rösler 
vừa mới được đề cử giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ 
sức khỏe trong Nội các Liên Bang.    
     Về sinh hoạt tôn giáo, Phật tử đi Lễ Phật, 
tham dự các khóa huân tu tại các Chùa, Niệm 
Phật Đường, hoặc tại các Chi Hội được tổ 
chức định kỳ hàng năm. Thiên Chúa Giáo 
được các Tòa Tổng Giám Mục bảo trợ,  tín đồ 
dự Thánh lễ tại các Nhà thờ địa phương, có 
trung tâm sinh hoạt thường là những Nhà 
chung ( Gemeindehaus ), hàng năm thưòng có 
Đại Hội Công Giáo. Các Chùa, Niệm Phật 
Đường, Chi Hội Phật Tử, các Hội Đoàn 
thường tổ chức Hội Mừng Xuân vào dịp Tết, 
Lễ Trung Thu cho trẻ em vào mùa thu. Các 
Hội Đoàn Thiên Chúa Giáo thường tổ chức 
mừng Lễ Giáng Sinh vào cuối  tháng Chạp.  
     Cùng mối quan tâm về Tự Do Tín Ngưỡng, 
Nhân Quyền, Vận Nước, nói chung hai tôn 
giáo đoàn kết với nhau, trong các Lễ lớn đều 
có Chư Tăng, các Linh Mục đồng cầu nguyện. 
     Hội nhập tốt không có nghĩa là đồng hóa 
hoàn toàn với người, chọn cái này bỏ cái kia, 
mà người Việt tỵ nạn cũng còn có bổn phận 
bảo tồn những truyền thống tốt đẹp của mình. 
Điều đó rất quý báu. Thật vậy, việc người ta 
khen ngợi rằng học sinh gốc Việt phần đông 
xuất sắc, đó không phải nhất thiết vì chỉ số IQ 
cao hơn người, mà chính nhờ ở truyền thống 
gia đình tốt đẹp. Gia đình được xây dựng trên 
Tình-Nghĩa, Lễ Giáo: thờ cúng Tổ Tiên, Ông 
Bà với các Lễ Gia Tiên, Gia Quan (1*) Gia 
đình hòa hợp, thuận thảo, hiếu kính, hạnh 
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phúc thì làm sao không ảnh hưởng, tác động 
tốt đến việc học hành của con cái. 
     Tuy đang hưởng cuộc sống ổn định, an vui 
tại quê hương mới, người Việt tỵ nạn không 
quên đấu tranh đòi Tự Do, Dân Chủ, Nhân 
Quyền cho Việt Nam, phản đối sự xâm chiếm 
lãnh thổ, lãnh hải, cướp phá, giết hại ngư dân 
Việt Nam của Trung Quốc, lạc quyên giúp đỡ 
thương phế binh của Quân Lực VNCH,  nạn 
nhân bị thiên tai bão lụt tại quê nhà. 
     Người Việt tỵ nạn cũng luôn bảo tồn, phát 
huy văn hóa dân tộc. Nhiều tạp chí ra đời như 
Viên Giác, Dân Chúa Âu Châu, Bản Tin Đức 
Quốc...Các nhà báo, nhà văn, nhà thơ sinh 
hoạt trong không khí tự do, dân chủ, trọng 
trách nhiệm, danh dự của người cầm bút. 
Nhiều tác phẩm thơ văn với đủ mọi thể tài 
được sáng tác phản ánh linh động cuộc sống 
hiện thực, tình cảm, nguyện vọng, ước mơ, lý 
tưởng đấu tranh... của những nhà văn mà 
chúng tôi quen biết như: 
     Tìm nẻo đường về của Vũ Ngọc Long: 
Tham luận chính trị. 
     Nỗi nhớ, tập thơ của Đan Hà- Huy Giang nói 
lên sự nhớ thương Quê Hương mến yêu không 
lúc nào nguôi trong lòng người Việt tỵ nạn. 
     Những tâp truyện của Vũ Nam như  Câu 

chuyện từ con tàu Cap Anamur, Bên này bức 
tường Bá Linh, Bên dòng sông Donau  ghi lại 
những mẫu chuyện bi tráng của người tỵ nạn gắn 
liền với thời cuộc, các biến cố lịch sử, mà nhà thơ 
Đan Hà trong một bài bạt đã viết: “... Vũ Nam vừa 
là nạn nhân, vừa là nhân chứng, đồng thời cũng 
là tác giả...” nghĩa là những mẫu chuyện “được 
ghi lại bằng một ngòi bút tham dự ” 
     Có một quê hương : 
     Nhân đề cập đến tâp truyện Bên dòng sông 
Donau của Vũ Nam, chúng tôi chợt nẩy ra ý nghĩ 
muốn trân trọng giới thiệu quê hương mới của 
mình, mà trong tâm thức tưởng chừng như là cố 
hương do những tương đồng từ căn cơ. Dòng 
sông Donau, ở vị trí nào đó trong tâm thức của 
mình, là hình ảnh của dòng sông Cửu Long mến 
thương, bắt nguồn từ vùng Rừng Đen 
(Schwarzwald) nổi tiếng chảy xuyên qua các Tiểu 
Bang Baden- Wüttemberg, Bayern của Đức, qua 
các thủ đô Wien của Áo, Budapest của Ungarn 
(Hungary), Belgrad của Nam Tư, Bukarest của 
Rumänien, rồi sau cùng đổ ra Hắc Hải.qua một 
vùng tam giác châu phì nhiêu. Gia đình chúng tôi 
định cư tại một thành phố nhỏ có chừng 15 ngàn 
dân, nằm ngay dưới chân ngọn núi có tên là 
Dreifaltigketsberg, nghĩa là ngọn núi có ba nếp 
gấp, nên có thể gọi theo tiếng Việt là núi Ba Ngôi 

       Dreifaltigkeitsberg ở Spaichingen                                      Sông Donau ở Tuttlingen   
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hay Núi Ba Vì. Nhìn lên ngọn núi này, tôi chợt 
nghe đâu đây vang vọng  câu nói của Nguyễn 
Bỉnh Khiêm ngày xưa:      
 “ Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân „                                                                                                                              

     Tương truyền rằng, René Descartes ( 1596-
1650 ) trong một đêm nằm mơ khi đoàn quân của 
ông đóng trại bên bờ sông Donau đã có trực giác 
sáng nghĩ ra học thuyết triết lý nổi tiếng của ông. 

     Bởi  Landkreis Tüttlingen cách Spaichingen đúng 
15 km, mà sông Donau lại chảy ngay qua trung tâm  
thành phố này, cho nên sông Donau và núi 
Dreifaltigkeitsberg được xem như nằm kề cận nhau, 
tạo thành cặp Lưỡng Hợp Núi Sông. Nhà thơ Tản 
Đà Nguyễn Khắc Hiếu giải thích bút hiệu của mình 
cũng bằng cặp lưỡng hợp núi sông đó như sau: 

 Ba Vì trước mặt 
Hát Giang bên cạnh nhà 
Tản Đà 

     Theo tinh thần huyền sử Việt Nam thì Núi là 
quê hương của Tiên, Sông là quê hương của 
Rồng, còn nói theo huyền số hay cơ số của Việt lý 
thì đó là con số 2, tức là nguyên lý Âm Dương 
phổ quát.  Còn Dreifaltigskeitsberg biểu thị con số 
3 là biểu thị tam nguyên cũng là nhất nguyên. 
 Ở Lạc thư, sách quý của Lạc Việt thì con số 5  
ở trung ương là tổng hợp của số 2 âm căn với số 3 
dương căn nên thường được gọi là số “tham thiên, 
lưỡng địa” (bao quát cả âm dương). 
     Con số 5 cũng là con số của hành Thổ ở trung 
cung trong Ngũ Hành. Một điều trùng hợp lý thú 
là con số 15 ngàn dân cư, khoảng cách 15 cây số 

lại cũng có thể qui về cơ số 5 như sau : 15 = 3 x 5 
hay 15 : 3 = 5 . 

 Không biết dòng sông Donau có liên hệ gì 
đến tâm thức của Triết nhân? Nếu có thì đó không 
phải là liên hệ nhân quả, mà là sự liên hệ đồng bộ 
không nhân quả do hoạt động thâm sâu của tiềm 
thức mà thôi.  
     Dòng sông Donau vang vọng âm hưởng cuộc 
sống thơ mộng, trữ tình một thời và còn đang  nối 
tiếp như dòng nước chảy bất tận. Công chúa Sissi xứ 
Bayern cũng đã theo dòng sông này trên chiếc tàu 
cưới lộng lẫy về thủ đô Wien để trở thành Hoàng 
Hậu đế quốc Áo một thời (Phim nổi tiếng).     
     Dòng sông này cũng đã vang vọng đến tận miền 
viễn Đông xa xôi. Nhạc sĩ Phạm Duy dạo đó có viết 
lời Việt cho bản nhạc bất hủ “ Dòng sông xanh ” từ 
bản “ Le beau Danuble bleu ”, mà bản gốc  tiếng 
Đức là “ An der schönen blauen Donau ” của 
Johann Strauss nước Áo ( 1825- 1899 ) được sáng 
tác vào năm 1867. Trong bản nhạc “ Sầu biên giới ” 
của Phạm Duy có câu “ hay là chết bên dòng sông 
Danuble ”, không biết nhạc sĩ có đích thân nhìn thấy 
dòng sông này chưa, chứ chúng tôi ở đây đã bao lần 

Đảo Mainau- Bodensee                                          Hoa Tulpen (tulip) xinh đẹp ở Mainau  
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nhảy vào lòng sông trong mát này vào những mùa 
hè ấm áp ở ngoại thành Tüttlingen rất thỏa thích, 
không khác mấy những lần tắm sông Hàn ở Bà Rịa 
thời niên thiếu. 
     Tôi còn nhớ, vào khoảng năm 1954- 1955, lúc 
học lớp đệ thất trường Trung học tư thục Sĩ Tải ở 
Bà Rịa, Thầy Hồ Đắc Thăng, một hiền giả tốt 
nghiệp trường Đại học Sorbonne về khoa khảo 
cổ,  một thời làm việc tại Viễn Đông Bác Cổ, có 
tham gia khai quật cổ vật Ốc Eo, sau về ẩn dật nơi 
đây, mở trường dạy học. Có lần Thầy mở máy 
quay dĩa, giảng giải cho chúng tôi hiểu cái hay 
của bản nhạc này. Đoạn  “ Một dòng sông xanh 
xanh- schát schát- schin schin ”, Thầy nói điệu 
luân vũ này (Walzer, valse) diễn tả âm thanh phát 
ra từ động tác giặt giũ của các cô gái xinh đẹp trên 
những mỏm đá hòa cùng tiếng sóng nước lao xao 
vỗ nhịp nhàng vào vách đá ven sông. Điệu luân 
vũ nhịp ¾ cũng qui về cặp cơ số 3-2. Không biết 
vũ khúc “ Nghê Thường „ có xoay theo vòng 
tròn- vuông  (bánh dày, báng chưng) như nhịp 
¾ của điệu luân vũ hay không ? Thật là hết 
sức ấn tượng!  
     Trên con đường xuyên suốt Âu Châu từ 
Tây sang Đông, đến phía Nam nước Đức, 
sông Donau có một chi nhánh nhỏ chảy vào hồ 
Bodensee, là cái hồ lớn và đẹp nhất của châu 
này với nhiều địa danh thắng cảnh du lịch nổi 
tiếng, nhất là đảo nhỏ Mainau, đảo của các 
loài hoa đẹp nhất miền ôn đới. Cũng tương tự 
như núi Dreifaltigkeitsberg, sông Doanu, từ 
Bodensee chúng tôi liên tưởng đến Động 
Đình Hồ, quê hương của Lạc Long Quân với 
nàng Âu Cơ, tổ tiên của Bách Việt. Lại có một 
sự trùng hợp tình cờ lý thú khác. Boden là 
Nền, mà Nền và Động đều có đặc tính tương 
tự là sâu rộng vô cùng, có khả năng thu hút, 
tích trữ nước từ khắp mọi sông ngòi, kênh lạch 
có các mực nước chênh lệch khác nhau, làm 
cho trở thành ngang bằng nhau theo nguyên lý 
quân bình.  Nó cũng có khả năng làm điều hòa 

khí hậu trong cả một vùng rộng lớn làm cho 
mọi sự, mọi vật tốt lành, con người thư thái. 
Bởi vậy trong truyện Hồng Bàng Thị của Lĩnh 
Nam Trích Quái có kể rằng hễ mỗi khi hữu sự 
thì mẹ con nàng Âu Cơ kêu gọi và “ Lạc Long 
Quân bỗng trở về, gặp nhau ở đất Tương. 
Tương ở đây là mối tương quan, tức là nguyên 
lý liên hệ trong Triết lý quân bình. Điều đó nói 
lên rằng, điều quan trọng không phải là chọn 
mặt này, bỏ mặt kia của những cặp đối kháng, 
mà là sự liên hệ như thế nào giữa chúng với 
nhau theo nguyên lý quân bình.  Tuy thừa 
nhận âm dương, thủy hỏa xung khắc phải tạm 
chia ly, nhưng Lạc Long Quân cũng không 
quên dặn dò: “ hữu sự báo cho nhau biết, 
đừng quên.” Trên tinh thần đó, người Việt tỵ 
nạn ở vùng Tam Biên: Đức-Áo- Thụy Sĩ và 
các nước lân cận khác ở Âu Châu như Ý, 
Pháp, Hòa Lan, Đan Mạch, Na  
Uy..thường về đây hội ngộ trong sinh hoạt văn 
hóa Văn Lang như có “Đêm Văn Nghệ Thơ Ca 
Nhạc Ravenburg-Bodensee „   mà Đan Hà đã 
viết lời Cám Ơn Tiếng Hát Quê Hương: 
   “ Như nhân duyên buổi hôm nay hạnh ngộ 
     Cho muôn sau tình tự được tương phùng 
     ….. 
     Xin cám ơn những tấm lòng nhân bản 
     Đã chung lời dâng tiếng hát quê hương.”   
     Đàn chim Lạc Việt không chỉ quây quần 
chung quanh bờ hồ Bodensee, mà còn đáp xuống 
đoàn tụ bất cứ nơi nào có đất lành như Paris Thu 
Tao Ngộ 4 tháng 10 năm 2009 trong “Thu Tình 
Thương„  của Phương Du Nguyễn Bá Hậu : 
   “ Vỗ cánh đoàn chim vượt gới cương, 
      Tìm nơi hòa khí đượm yêu đương… 
      Đất lành chim đậu, chung làm tổ, 
      An hưởng nhân quyền dưới ánh dương…„      
     Dịp này, Nguyễn Phan Ngọc An cũng đã 
viết cảm xúc qua Thu Tao Ngộ: 
   “ Xin trang trọng tri ân qua bút mực 
      Cảm tạ đời… đa tạ những tình thân 
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      Góc trời Âu, một chiều Thu Tao Ngộ 
      Đậm tình người…làm tim mãi bâng khâng…„        
    Ở đây lại thấy vang lên lời cám ơn “Tiếng 
hát quê hương „ là trân trọng cám ơn Văn hóa 
Dân tộc, cảm tạ đời…đa tạ những tình thân là 
cảm tạ Nhân bản. 
     Nhân đây, chúng tôi xin chân thành cám ơn 
BTC Thu Tao Ngộ đã tạo điều kiện cho chúng 
tôi được quen biết các bạn văn học, văn thơ, 
nghệ sĩ khắp nơi trên thế giới trong chương 
trình sinh hoạt văn học nghệ thuật tại Paris. 
Vũ Nam và tôi, chúng tôi rất cám ơn  Chị 
Ngọc Dung, Ngọc An, Phong Thu đã mời một 
bửa cơm chiều thật ngon nhớ đời.  
     Nói đến bửa cơm chiều đó, tôi nhớ đến tập 
sách viết chung nhiều tác giả: Món Ăn Theo 
Bước Di Tản  đã được tặng. Đây không phải là 
sách trình bày kỹ thuật nấu ăn, mà là tập 
truyện có đề cập đến những món ăn dân tộc 
mang  theo bước chân di tản ra xứ người, được 
xem như một thành phần di sản văn hóa dân 
tộc. Thật vậy, dân tộc Việt Nam từ xưa đã có 
một đời sống rất phong lưu đặc biệt như văn 
học bình dân mô tả: 
     “ Tháng giêng là tháng ăn chơi…“ 
Ăn chơi mà kéo dài cả tháng thì chắc có lẽ 
trên thế giới không nơi đâu sánh kịp. Theo 
tinh thần triết lý an sinh của dân ta, hai cặp 
động từ “làm ăn“ , “ăn chơi“  đã được bàn 
đến từ lâu, mà ở Âu châu mới được nói đến 
sau cách mạng khoa học kỹ thuật, còn trước 
đó toàn nói đến ý niệm bằng danh từ. 
Bởi vậy nên phân biệt hai thứ triết lý: triết lý 
nhân sinh động từ của Việt Nam và triết lý ý 
niệm danh từ của Tây phương. Thử tóm lược 
quá trình đưa đến Hạnh Phúc của triết lý động 
từ nhân sinh. 
     Giai đoạn đầu “làm ăn„ thì “có làm mới có 
ăn„ hay “tay làm hàm nhai„   
     Khi có đủ ăn, dư ăn, con người mới chuyển 
sang giai đoạn giải trí “ăn chơi„ Khi quá trình 

làm- ăn- chơi theo đúng nguyên lý quân bình thì 
có Hạnh Phúc, còn không làm mà muốn ăn chơi 
thì sanh tệ nạn trộm, cướp, tham nhũng. Việt Nam 
xưa là nước nông nghiệp, kinh tế chưa phát triển, 
nhưng dân chúng có đời sống phong lưu là nhờ có 
chế độ bình sản, ai cũng có từ đủ ăn đến dư ăn. 
Các bửa ăn trong gia đình ngoài mục đích dinh 
dưỡng còn có ý nghĩa đem lại Hạnh Phúc. Các 
món ăn truyền thống dân tộc ngày nay cũng thấy 
khắp nơi trên thế giới, nơi nào có người Việt ở 
như các truyện kể trong tập sách  Món Ăn Theo 
Bước Di Tản: các món chả giò, bánh xèo, bò 
nhúng dấm của Chị Ngọc Dung, bánh canh giò 
heo của Chị Tiểu Thu, gà rô ti của Tôn Nữ Mặc 
Giao, gỏi cá Mai của Vũ Nam, canh bún Tàu 
(miến) nấu với lòng gà của Ngọc An, bánh ích lá 
gai của Phong Thu…Đọc đến các món ăn này, ai 
mà không thèm, nhớ hương vị quê hương.  
     Tôi không  được hân hạnh viết truyện về 
món ăn, nhưng do cảm kích hai câu ca dao :        
               “Cá trê mà nấu canh bầu 
      Chồng chan, vợ húp gật đầu khen ngon“      
lại thêm kỷ niệm đồng nội không bao giờ quên 
nơi quê hương bên vợ , những ngày sau thời gian 
tập trung cải tạo và trước khi rời bỏ quê hương, 
nên tôi tìm cho được hạt bầu giống, mà phải là 
giống bầu sao mới được để trồng., bởi vì chỉ có 
bầu sao mới có vị ngon đặc biệt: 
              “Bầu sao nấu nước ao cũng ngọt“ 
      Ở xứ lạnh, trồng bầu không phải dễ, phải 
trồng vào mùa hè mà cả giàn bầu cũng chỉ thu 
hoạch  được vài ba trái. Cá trê thì mua ở tiệm 
thực phẩm Á Châu, vì là cá đông lạnh nên 
không thể so sánh được với cá vừa mới tát dưới 
ruộng lên, nhưng quan trọng là mình được thỏa 
chí và có niềm vui là làm sống lại kỷ niệm. Đó 
là niềm Hạnh Phúc, mà suối nguồn của nó là 
Hòa Hợp,Thuận Thảo,Yêu Thương.                  
      Bây giờ xin phép trở lại giới thiệu quê hương 
nước Đức tiếp. Địa hình nước này trái ngược hẳn 
với Việt Nam: miền Nam với nhiều đồi núi kéo 
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dài đến tận dãy Alpen hùng vĩ, Rừng Đen bát ngát 
chạy dài suốt cả Tiểu bang Baden Wüttemberg 
với nhiều trung tâm điều dưỡng, mà đã có lần 
được quay thành phim truyện truyền hình nhiều 
tập nổi tiếng có tên là “Schwarzwald    Klinik ”. 
Trái với miền Nam núi   rừng, miền Bắc lại là 
bình nguyên. Với Tượng Đài Tỵ Nạn, cảng 
Hamburg từ nay sẽ thu hút thêm nhiều du khách 
hơn nũa, nhất là du khách gốc Việt khắp mọi nơi. 
Tượng đài kỷ niệm là một công  trình kiến tạo 
nghệ thuật công phu, có cân nhắc. Đó là một biểu 
tượng có nhiều ý nghĩa. 

Tượng đài tỵ nạn Hamburg 

     Trước hết thử xét cấu trúc của 
bàn thiên để so sánh. Theo truyền 
thống kiến trúc bình dân Việt tộc, 
trước căn nhà ba gian hai chái 
(huyền số 2-3 ) thường có một  bàn 
thiên với mái nhà thu nhỏ, mà bình 
diện là hình vuông, đặt trên trụ cột 
tròn thẳng đứng. Mái  bàn thiên 
hướng lên Trời, trụ cột thông với 
Đất, việc thờ cúng, tế tự là việc của 
Người, nghĩa là biểu thị lý thuyết 
Tam Tài: Thiên-Địa- Nhân. Mái bàn 
thiên là biểu tượng âm hướng về 
Trời dương, còn trụ cột là biểu tượng
dương thông với đất âm theo đúng 
qui luật khoa điện học. Chùa Một 
Cột đời Lý cũng tương tự như thế, nhưng ngoài ý 
nghĩa lý thuyết âm- dương lại còn có ý nghĩa triết 
lý nhà Phật nữa.  Mái chùa là hình ảnh hoa sen 
nở, biểu thị sự Giác Ngộ Bồ Đề Tâm; trụ cột là 
hình ảnh cọng sen  mọc dưới bùn, biểu thị thế 
gian phiền lụy. Đó là ý nghĩa Phật pháp bất ly thế 
gian củ

 

a phái Đại Thừa. 
     Ngoài ra, bốn đỉnh gốc của hình vuông là vị trí 
của bốn Hành: 1 Thủy, 2 Hỏa, 3 Mộc, 4 Kim; còn 
trụ cột ở giữa bình diện hình vuông là hành Thổ 
số 5 của cơ cấu Ngũ Hành (2*) Hành Thổ ở trung 
cung, là trung gian hòa giải  các cặp đối lập Thủy- 
Hỏa, Mộc- Kim trên kia theo nguyên lý quân 

bình. Nếu biểu thị bằng số thì như sau : 1-5-2 chỉ 
hàng dọc ( tung ), còn 3-5-4 chỉ hàng ngang      
(hoành). Từ bình diện vật chất hữu hình Thủy, 
Hỏa, Mộc, Kim, Thổ chuyển sang bình diện siêu 
hình thì chữ Ngũ có ý nghĩa sâu xa, chỉ Thiên 
Địa. Lúc đó số 5 = 3 + 2  tức là “ tham thiên 
lưỡng địa”, mà 3 là Trời dương, 2 là Đất âm. Một 
Đất, một Trời, một âm , một dương tương tác làm 
nên Đạo. Số 5 lúc đó có ý nghĩa siêu hình, biểu 
thị Tiềm thể Tâm linh, vì thế Thổ không như các 
hành kia, mà là “ hành vô hành ”, trở nên thần 

diệu vượt không gian, thời gian nên 
mới nói “ Thần vô phương ”. Thực 
ra triết lý Ngũ Hành cũng chính là 
triết lý Tam Tài, nhưng ở bình diện 
nhân sinh hữu hình, còn Tam Tài ở 
bình diện siêu hình Nhân bản tâm 
linh. 
     Tượng Đài Tỵ Nạn Hamburg 
cũng có ý nghĩa tương tự như vậy, 
nhưng ở đây mái nhà là sách ước, 
trụ cột là gậy thần. Sách ước và gậy 
thần nói lên nguyện vọng, ước mơ 
của ngàn đời của con cháu Tiên 
Rồng là có một đất nước Độc Lập, 

Tự Do, Dân Chủ, một quê hương 
Thanh Bình, một cuộc sống Hạnh 
Phúc.  

     Ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi người ta 
theo đúng luật ứng- cầu : 
     Trước hết Tâm phải chí thành, bởi vì “ chí 
thành thông thánh ”, còn vọng tưởng, lừa đảo thì 
chỉ gần với ma vương, vô minh mà thôi. 
     Sau đó rèn luyên tâm linh tinh tấn. Tâm linh 
bao gồm đợt tiểu ngã với trí thức biện biệt, nhị 
nguyên, tượng trưng bằng hình vuông ( Địa 
phương ) và đợt đại ngã với trí tuệ bình đẳng, nhất 
nguyên, tượng trưng bằng hình tròn ( Thiên viên ). 
     Ở đồ thư hợp nhất (2**), Hà đồ hình tròn, 
tượng trưng cho nội giới ( Thiên ), là đạo nội 
thánh; Lạc thư hình vuông, tượng trưng cho ngoại 
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giới ( Địa ), là đạo ngoại vương, đạo xử thế. Có 
hợp nhất được cả “ nội ngoại chi đạo ” thì mới có 
thể thực hiện được Đạo. Chỉ lo bên nội mà lơ là 
bên ngoại, hoặc chỉ lo bên ngoại mà quên bên nội 
là mất hẳn quân bình, sẽ không bao giờ có được 
chân hạnh phúc. Thời buổi bây giờ vật thường lấn 
tâm, cho nên cần phải nuôi dưỡng cho Đại ngã 
tâm linh lớn lên mãi thành tâm bao la như vũ trụ 
thì mới lấy lại được quân bình. Muốn như vậy 
phải để ý đến qui luật : “ Nội hàm càng nhỏ, 
ngoại hàm càng to ”, nghĩa là càng vào nhỏ bao 
nhiêu, sức bao quát bên ngoài càng rộng bấy 
nhiêu, vào cùng cực đến độ trống không thì sức 
bao quát gồm thâu cả vũ trụ, càn khôn. Vào cùng 
cực đến đó gọi là chí trung, mà có chí trung thì sẽ 
chí hòa, cho nên Trung Dung mới viết: “Chí 
trung hòa, thiên địa vị yên, vạn vật dục yên” 
(cùng cực trung hòa thì trời đất định vị, vạn vật 
hóa dục) . Như vậy là đã thực hiện được Tâm 
Không, buông xả  tất cả tài vật, lợi lộc, thay thế 
tham, sân si, oán thù, ghen tị, vị kỷ...bằng lòng 
quảng đại, khoan dung, vô cầu, vô công, vô danh, 
vô kỷ... thì tự nhiên chiều kích vô biên sẽ tràn 
ngập tâm hồn, không còn bị lệ thuộc vào đâu nữa, 
là chấm dứt vong thân, thanh lọc nghiệp chướng, 
là tự do, là chân hạnh phúc. 
     Hai trang sách mở của Tượng Đài Tỵ Nạn 
Hamburg có chữ viết xác định, c hỉ mới nói lên 
nguyện vọng hữu hạn của con người. Ngoài ra, 
còn những trang còn lại ẩn tàng, mới đích thực là 
sách ước, là kinh vô tự, là chân kinh, mới thật linh 
diệu. Ở bài “ Lương Chiêu Minh Thái Tử phân 
kinh thạch đài ”, Nguyễn Du có viết: “ Chung tri 
vô tự thị chân kinh ”. Cảm nhận được kinh vô tự 
là đã đạt chiều kích vô biên, siêu vượt thời- 
không, vào tới trung cung của Ngũ hành, nơi có 
Suối Việt ( Việt tỉnh ) với nguồn nước Cam 
Tuyền linh diệu, là nguồn sáng tạo vô tận, là 
Tính Việt (Tính Siêu Việt ), có lẽ nhờ đó mà 
Nguyễn Du mới viết được truyện Thúy Kiều, một 
tác phẩm văn thơ bất hủ để đời.  

     Theo truyền thống dân tộc, vào ngày Tết trên 
bàn thờ Tổ quốc, bàn thờ Tổ tiên đều có chưng 
bánh dày hình tròn tượng trưng cho Trời và bánh 
chưng hình vuông tượng trưng cho đất là theo ý 
nghĩa chuyên cổ tích “ Bánh dày bánh chưng ” từ 
thời Hùng Vương lập quốc. Thế cho nên, lễ Tết 
mà chỉ có bánh chưng, thiếu bánh dày là mất hết ý 
nghĩa, bởi vì như vậy là chỉ lo có phần xử thế, đạo 
ngoại vương, mà thiếu phần đạo nội thánh để 
vươn tới Đại ngã tâm linh. Mà Tính thể của con 
người là gì, nếu không phải là Đại ngã tâm linh 
ấy như người ta vẫn thường nói “ Nhân linh ư vạn 
vật ”. Đó mới thật xứng đáng là Nhân bản Tâm 
linh, chứ không như những định nghĩa phiến diện  
“ con người tư duy ”, “ con người kinh tế ”, “ con 
người lao động ”... 
     Trở về nguồn cội không phải chỉ có nghĩa là 
tìm về với mái nhà kỷ niệm xưa bằng vật chất 
hữu hình hạn hẹp biến dịch qua thời gian, mà phải 
nhập vào trung cung của Hành Thổ, “hành vô 
hành ”,    “ hành vô phương ”, tức nhập vào ngôi 
“ Thái thất ”, là Quê Hương trên tất cả mọi quê 
hương, để tìm lại “ Bản lai diện mục ” của mình.   
     Nhân kỷ niệm 30 Năm Người Việt Tỵ Nạn, 
không rêng ở Đức mà khắp nơi trên toàn thế giới, 
ngoài việc tri ân các ân nhân, người Việt chúng ta 
còn muốn nhắc nhở cho con cháu biết lý do tại 
sao cha ông của chúng đã phải gạt nước mắt bỏ 
nước ra đi. Ra đi bằng những con thuyền nhỏ 
mong manh “ thập tử nhất sinh” không bao giờ 
có nghĩa là “ tha phương cầu thực ”, mà chỉ vì 
lòng khát khao Tự Do và vì tương lai của con 
cháu mai sau. Trẻ em, thanh niên, thiếu nữ gốc 
Việt giờ đây được  khen ngợi là học giỏi, xuất sắc, 
có nhiều người trở thành nhà bác học, được các 
giải thưởng khoa học có giá trị, mà nếu còn ở lại 
trong nước họ phải chịu dốt do chính sách phân 
biệt đối xử, trấn áp  qua lý lịch nhiều đời, mà thực 
chất chủ trương kỳ quái  „ Trí, phú, địa, hào, đào 
tận gốc, tróc tân rễ „ chưa hề chính thức thay đổi. 
Chận đứng Trí thức, Trí tuệ là bít đường vào 
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Tính Việt Có Trí thức chưa chắc hẳn là có Trí tuệ, 
cho nên khi đã có Trí thức rồi cũng đừng quên lo 
lập đức, rèn luyện tâm linh để trở thành con người 
toàn diện.  

     Như vậy đâu là Chính nghĩa Quốc gia, Dân 
tộc, đâu là ngụy? 

Viết xong ngày 30 tháng 10 năm 2009 
Nguyễn Văn Nhiệm 

     Ngoài ra, giới trẻ cần phải biết rằng, cha ông của 
họ đã bị tập trung cải tạo lâu dài không bản án, khi 
thả ra cũng có thể bị bắt trở lại không biết lúc nào 
và  còn bị gán cho chữ “ngụy „ đến muôn đời.     

        
     Ghi chú : Hình Tượng đài từ nguồn Thông tin 
Berlin. Các hình khác do tác giả tự thực hiện. 
(1*) Lễ gia tiên thuộc Đạo Thờ Cúng Ông Bà. Lễ 
gia quan được tổ chức vào tuổi trưởng thành nhằm 
để thừa nhận và phát huy tinh thần tự lập.                    

     Ngày nay, nhân dân nhất là thanh niên, trí thức 
trong nước đã hiểu rõ đâu là sự thật. Bài thơ “ 
Người anh hùng họ Ngụy ” của Trần Mạnh Hảo 
nói lên điều đó: 

(2**) : Hà Đồ gồm 55 điểm chấm đen trắng, được 
chỉ bằng các số, được phân bố theo hình tròn, mà  
trung cung gồm cả số 5 và 10, chẳng khác nào sự 
phân bố các hạt điện trong mô hình nguyên tử. Lạc 
Thư chỉ có 45 điểm hay vạch được phân bố theo 
hình vuông. Tổng số của Đồ Thư hợp nhất là 55 + 
45  = 100  trùng hợp với số đốt của Gậy Thần 100 
đốt và Bọc 100 Trứng, tên Bách Việt  (Bách= 100).  

 " Người yêu nước không thể nào là ngụy 
      Người chết vì nước như anh không thể nào là 
ngụy.  Nhưng anh : Là Ngụy Văn Thà (3* ) 
 Anh- hạm trưởng chiến hạm Nhật Tảo 
     Lao thẳng vào tàu giặc cướp 
 Tên anh còn mãi với Hoàng Sa ...”   

     (Bài thơ do Hoanghac đưa lên mạng) 
 
                   Đồ thư hợp nhất                                                          (2*) Nhũ Hành 
 
                             9                                                    Hỏa                                 Kim 
      4                                            2                               2                                      4 
                           7                                           
                                                                      Mộc      Thổ       Kim        Mộc     Thổ     Hỏa              
                             2                                         3           5            4              3          5         2                
                                    10                                              
  3        8      3      5          4      9        7                      Thủy                                  Thủy 
                                                                                     1                                        1 
                                                                                                                                      
                                1 
                              6                                               Hữu nhậm                           Tả nhậm 
      8                                              6 
                              1 
                                               
(3*) : Ngụy Văn Thà là Thiếu Tá Hải Quân VNCH đã anh dũng hy sinh vì Tổ Quốc ngày 
19 tháng 11 năm 1974 để bảo vệ Hoàng Sa. 
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Bài Xướng : 

 

VUI NGÀY XUÂN MUỘN  
 

Bình rượu vơi rồi, chuyện đã thân 
Tâm tư cởi mở hết xa gần 

Một : thiêu tuổi trẻ lò hư ảnh 
Một : tuổi danh hờ hương ảo vân 

Một : vợ con đeo vòng hệ lụy 
Một : nghiên bút vướng nợ phong trần 

Nhìn nhau...chợt hiểu sao đầu bạc 
Bốn cái cười rung cả nắng xuân 

 

Thạch Ẩn BÙI KHÁNH ĐẢN 
 
 
 

Bài Họa 1 : 
 

ĐỦ BỐN MÙA XUÂN 
 

Đọc thơ người tặng mới vừa thân 
Hết nhớ chuyện xa lại nghĩ gần 
Ai : kẻ tung hoành theo ảo ảnh 

Ai : người phiêu lãng kiếm phù vân 
Ai : đem thi phú vào duyên nghiệp 

Ai : nợ thê nhi trả lụy trần 
Còn mấy ai ngoài vòng thế tục 
Để năm có đủ bốn mùa xuân 

 

NGÂN SƠN 
 
 
 

 

 
Bài Họa 2 : 
 

THÚ VUI XƯỚNG HỌA 
 
Văn chương xướng họa lạ thành thân 
Dù cách xa nhau cũng hóa gần 
Người : vẫn ngâm nga câu chính khí 
Người : còn mê mải chuyện phong vân 
Người : luôn giữ vững niềm son sắt 
Người : dõi trông theo dáng tuyệt trần 
Để thấy quanh đây đời mãi đẹp 
Cho hồn thơ dậy khắp trời xuân 
 

NGUYỄN KINH BẮC  
(10/09) 
 
 
Bài Họa 3 : 
 

GIỮ CHÚT TÌNH THÂN 
 
Duyên thơ xin giữ chút tình thân 
Để dặm đường xa bạn vẫn gần 
Khi : xót trời quê loài ác điểu  
Khi : cầu đất mẹ áng tường vân 
Khi : còn hít thở bên bờ mộng 
Khi : lỡ rong chơi lạc bến trần 
Tri ngộ ơn đời như vạt nắng 
Về hong năm tháng níu hồn xuân 
 

NGUYỄN VÔ CÙNG  
(11/09)
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Ý nghĩa của tựa truyện “Postcards from Nam” 
và quan niệm về dịch thuật, diễn giải, diễn tả,  

và diễn đạt văn chương 

DƯƠNG NHƯ NGUYỆN  

 (bài nghị luận này dựa trên cuộc đàm 
thoại vởi Vietbang.com, tháng tám 2009)  

 I. Thử bàn về vấn đề chữ nghĩa trong 
việc dịch thuật tựa đề: 

 
Vietbang (“VB”):   Xin 

cô giải thích tựa truyện 
“Postcards from Nam” / “Bưu 
Thiếp Của Nam”? Lưu ý cô 
chữ “của” như “Con Gái Của 
Sông Hương.” Cô đặt nặng 
vấn dề sở hữu chủ về những 
bưu thiếp này, số nhiều phải 
không ? Trong cuốn Sông 
Hương cô cũng nói về bưu 
thiếp. Đó có phải là một biểu 
tượng /motif không, hay là một 
sự thể của cốt truyện?  

Xin nói trước, bài nói 
chuyện này có tính cách cá 
nhân. Đây không phải là một cuộc phỏng vấn 
của báo chí. Không hiểu vì sao một cuộc nói 
chuyện cá nhân của tôi bị đi thẳng vào 
google.com. Vì đã bị lên google.com, tôi xin 
phép ông được đem cuộc phỏng vấn cá nhân 
này vào cuốn sách mới.  

Biểu tượng (motif) “postcards” đã được 
dùng bởi những soạn giả và nhà văn 
Mỹ. Trong chu trình viết của tôi, “postcards” 

có những ý nghĩa khác hẳn: hình ảnh những 
mảnh đời, tin từ xa, sự hiểu biết cô đọng, nhu 
cầu dược hiểu, thông điệp, tiếng nói v.v... Tất 
cả có chung các đặc tính sau: rất ngắn, rất trừu 
tượng, không được giải thích rõ ràng hay chân  
chất, mà chỉ là những ghi nhận hình như vội 
vã và thu hẹp trong khuôn khổ giấy, nhưng vô 

cùng rộng rãi về ý nghĩa. 
 “Postcards” có thể được 

mong đợi, có thể bất ngờ, có 
thể mang niềm vui, mà cũng 
có thể mang nỗi buồn hoặc 
niềm ước ao lưu luyến.  

Độc giả của “Daughters 
of the River Huong” sẽ thấy 
postcards trong đó, mang 
những bí mật của quá khứ đầy 
nghi vấn, Nhân vật chính phải 
bỏ qua những nghi vấn về quá 
khứ để tìm thấy sự an bình 
trong tâm hồn.  

Postcards from Nam có 
thể là postcards gửi từ phương 
nam, từ nước Nam, từ một nơi 

chốn nào đó về phía Nam, từ cộng đồng hay tổ 
quốc mang tên Nam.  Mà cũng có thể từ một 
người tên Nam. Ý nghĩa “tác giả” (authorship) 
của “bưu thiếp” là thế nào? Người chụp hình, 
người vẽ, hay người gửi? Ai là sở hữu chủ của 
bưu thiếp? Người gửi? Hay người nhận? Ở 
thời điểm nào? 

Cho nên cụm từ “postcards from Nam” rất 
mơ hồ mà xúc tích.  
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 “Bưu Thiệp Của Nam” không hẳn là câu 
dịch chính xác nhất của tựa đề tiếng 
Anh. “Cánh Thiệp từ Nam” chính xác và thơ 
mộng hơn. “Bưu Thiếp Của Nam” là Nam’s 
Postcards.  Sau khi Mimi nhận được postcards 
rồi, có thể nói là “Mimi’s Postcards.”  

Số nhiều hay số ít trong cụm từ “Cánh 
Thiệp từ Nam” hay “Bưu Thiếp Của Nam” 
không quan trọng cho ý nghĩa (semantics).  
Trái lại, trong “NHỮNG đồi hoa sim,” chữ 
NHỮNG rất quan trọng. Cảnh vật muốn tả là 
nhiều ngọn đồi bát ngát hoa sim tím cả chân 
trời. Ngược lại, một cánh thiệp hay nhiều cánh 
thiệp đều mang một ý nghĩa biểu tượng 
(symbolic meaning) như nhau.  

Chữ “Những” trong “Con Gái Của Sông 
Hương” cũng không quan trọng, vì ý nghĩa “con 
gái” mang tính cách máu huyết và nguồn cội, 
thay vì ngồi đếm có bao nhiêu người con gái 
(một cái nhìn chân chất đi đến chỗ lệch lạc).  

Chữ “của” quan trọng trong tựa đề “Sông 
Hương” cũng vì thế.   Sông Hương là danh từ 
chứ không phải tĩnh từ:  “The River Hương 
women” có thể dịch là “Con Gái Sông 
Hương.” Thân mẫu của tôi không bằng lòng 
tựa đề như vậy, vì ý nghĩa “Con Gái Sông 
Hương” ở xứ Huế không hẳn mang ý niệm 
máu huyết và nguồn cội thiêng liêng có tính 
cách mẹ truyền con nối. “Con Gái Của Sông 
Hương” nói lên ý niệm Sông Hương là người 
mẹ, để lại di sản cho các con. “Con gái” hay 
“Sông Hương” chỉ là biểu tượng Không nhất 
thiết phải là con sông địa lý nằm ở đâu.  

Trở lại vấn đề “Bưu Thiếp Của Nam” hay 
“Cánh Thiệp Từ Nam”: thường thường “Cánh 
Thiệp” có ý nghĩa tin vui, như thiệp cưới 
chẳng hạn. Vì thế “bưu thiếp” tương xứng hơn 
với cốt truyện.  

Theo ý kiến của một vài độc giả đã đọc bản 
thảo, cùng với sự chọn lựa của dịch giả, tôi đã 
chấp thuận tựa đề “Bưu Thiếp Của Nam” dù 

rằng tựa đề dịch thuật này không hoàn toàn nói 
lên tất cả những ý nghĩa vừa xúc tích vừa trừu 
tượng của tựa đề tiếng Anh. “Bưu Thiếp của 
Nam” có sự mộc mạc do chữ “của,” thích hợp 
với sự mộc mạc gần gũi của hai nhân vật chính 
trong truyện và “xóm nhà lá” thân mến của tình 
yêu tuổi nhỏ: “của tui,” “của bồ” trong liên đới 
ngây thơ của hai trẻ.  

 
II. Dịch thuật (công việc của dịch giả) khác 

hẳn với việc diễn dạt tư tưởng nhân vật của nghệ 
thuật viết tiểu thuyết (hành trình của tác giả): 

 
 VB: Đây là một truyện dịch. Còn bản 

chính chỉ là một phụ lục/Appendix. Cô chú 
trọng đến bản dịch hơn, qua tay một người 
khác? Tại sao cô không dịch lấy cuốn Sông 
Hương và cuốn này? Thêm một vấn đề khác 
cũng liên hệ đến dịch thuật: Có nhiều người 
cho rằng cô chính là nhân vật và đồng thời 
quy cho nhân vật là dịch giả nữa. Rồi lại có 
người đặt vấn đề dịch sai hay dịch dúng. Quan 
niệm của cô về dịch thuật như thế nào?  

 
Bản chính chỉ là một “Appendix” (phụ 

lục) vì nguyên tác chưa chính thức xuất bản, 
và vì có hai “versions” khác nhau.  Lý do tôi 
không muốn nói, và không cần thiết, vì tâm 
điểm là bản dịch, đi theo dịch giả. 

Việc xuất bản truyện dịch là công lao của 
dịch giả và Văn Mới. Tôi không có công trạng 
gì trong đó.  

Tôi xin nói qua về quan niệm dịch thuật 
một tác phẩm. Dịch giả, tác giả, và nhân vật.  

Dù rằng “Bưu Thiếp Của Nam” không 
hoàn toàn sát ý, nếu con mắt nhìn của độc giả 
VN hoặc ý thích sáng tạo của dịch giả muốn 
dùng “Bưu Thiếp của Nam,” thì điều đó phải 
được tôn trọng, Bắt dịch giả phải đi theo 
“text” của bản chính như một tín đồ là trái 
ngược với chu trình sáng tạo của dịch giả. 
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Dịch thuật một tác phẩm khác hẳn với 
cách diễn tả của một nhân vật khi nhân vật ấy 
nhắc đến các từ ngữở một ngôn ngữ khác, mà 
ngôn ngữ đó không phải là ngôn ngữ của nghệ 
thuật kể truyện (narration). Ngôn ngữ của 
narration là giọng nói rung cảm của nhân vật. 
Lấy thí dụ, một nhân vật người Việt làm sao 
suy nghĩ bằng tiếng Anh được? Thế nhưng, tác 
phẩm viết bằng tiếng Anh, có nghĩa là tư 
tưởng của nhân vật được tác giả diễn đạt bằng 
tiếng Anh. Tiếng Anh là ngôn ngữ của 
narration.  

Có một số độc giả khẳng định một cách 
sai lầm rằng khi nhân vật của tôi diễn đạt tư 
tưởng của mình (Stream of Consciousness) 
trong ngôn ngữ của narration, lúc nhân vật 
ấynghĩ đến một câu văn, câu thơ nào đó ở một 
ngôn ngữ khác, điều đó có nghĩa là nhân vật 
đã trở thành dịch giả. Rồi cho rằng nhân vật 
hay tác giả/dịch giả đã “dịch sai.” Lập luận 
này hoàn toàn lệch lạc về phương diện viết 
tiểu thuyết.  Nhân vật không trở thành dịch giả 
bao giờ, trừ phi tôi dựng nên một nhân vật làm 
nghề dich giả. (Tôi chưa bao giờ dựng nên 
một nhân vật làm nghề dịch giả.)  

Người dịch một tác phẩm khác hẳn nhân 
vật liên tưởng đến một vài câu văn từ ngôn 
ngữ khác, rồi nói lên tư tưởng của mình bằng 
ngôn ngữ của narration. Lấy thí dụ, nhân vật 
nghĩ đến vầng trăng của Nguyễn Du, rồi thốt 
lên, “Vầng trăng ai xẻ làm ba” khi nhân vật ấy 
đang nghĩ về ba miền chia cách (Bắc Trung 
Nam), điều đó không có nghĩa rằng nhân vật 
đang “quote” Nguyễn Du và quote sai.  

 Lấy một thí dụ kế tiếp, nếu nhân vật tiếp 
tục nghĩ bằng tiếng Anh, “My moon has split 
into three regions…” (Vầng trăng của tôi đã 
xẻ ra làm ba…miền). Đây là một hành trình 
tâm thức đi theo tư tưởng độc thoại của nhân 
vật, từ thế giới này đi sang thế giới khác trong 
hành trình tư tưởng ấy (Stream of 

Consciousness), dựa trên cảm xúc từ câu thơ 
của Nguyễn Du, nhưng không còn dừng ở tâm 
trạng Thúy Kiều nữa. Điều này không có 
nghĩa rằng nhân vật “trích” Nguyễn Du sai, rồi 
dịch thuật sai.  

Lấy một thí dụ khác, nếu nhân vật nghĩ 
đến Baudelaire, “Les Fleurs du Mal,” chẳng 
hạn, và liên tưởng đến một nghĩa, trong nhiều 
nghĩa của cụm từ này, điều này không có 
nghĩa là nhân vật (hay tác giả, hoặc dịch giả đi 
theo tư tưởng nhân vật) đã “ngu dốt,” “vụng 
về” hay ‘cẩu thả,” không biết đến những nghĩa 
khác của cụm từ “Les Fleurs du Mal.” Trong 
nghệ thuật tiểu thuyết, không có việc bắt buộc 
tác giả, dịch giả, hay nhân vật phải chú thích 
(bằng footnotes chẳng hạn) tất cả các ý nghĩa 
của cụm từ Les Fleurs du Mal trong thế giới 
của Baudelaire, vì thế giới mà độc giả đang 
sống lúc đó là thế giới của nhân vật, không 
phải là thế giới của Baudelaire trong cuốn sách 
dịch thơ Baudelaire. Đây là những nguyên tắc 
căn bản của nghệ thuật tiểu thuyết.  

Lại thêm một thí dụ nữa, rất cụ thể:  trong 
một tác phẩm mà ngôn ngữ kể truyện là tiếng 
Anh, nhân vật là một đứa bé Việt Nam tập tễnh 
nói tiếng…Đức, thì dĩ nhiên ngôn ngữ tiếng 
Đức được dùng trong tiểu thuyết phải là ngôn 
ngữ bập bẹ của một đứa trẻ nói tiếng Đức, 
trong khi tiếng Đức không phải là tiếng mẹ đẻ 
của nhân vật. Nhân vật đứa bé Việt Nam ấy 
không thể nói tiếng Đức như Hermann Hesse, 
hay như tiến sĩ Kissinger được.  

 Đây là một điển hình tại sao trong văn 
chương Hoa Kỳ, khi các nhân vật da đen ở các 
ngõ hẻm của Detroit hay Chicago, đều nói 
tiếng Anh dưới tiêu chuẩn, sai văn phạm bê 
bết.  Điều này không có nghĩa là tác giả “dốt” 
tiếng Anh.  Còn dịch giả thì sao? Phải dịch thế 
nào để nói lên tình trạng tiếng Anh bê bết 
nhưng rất đặc thù của nhân vật như thế?  
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Tâm lý và tư tưởng nhân vật được xây 
dựng trên tiềm thức, dựa trên cái màthế giới 
tiểu thuyết và kịch nghệ gọi là “subtext.”  Sự 
phân tích và tìm hiểu về “subtext” là việc của 
độc giả trong chu trình diễn đạt của văn 
chương (interpretation). Trong thế giới của 
nhân vật di dân, “subtext” đòi hỏi độc giả hay 
nhà phê bình phải tìm tòi, tìm hiểu về cả một 
quá trình tâm thức tập thể (collective 
subsconsciouness – xin doc Carl Jung). Không 
cần thiết tác giả phải giảng giải, mà độc giả 
cần tự tìm tòi và suy diễn ra.  

 Lại thêm một tình trạng rất nguy hiểm 
đưa đến sự xuyên tạc do vấn đề “counter-
translation” (tôi tạm gọi là ‘dịch ngược” để cố 
tình làm sai ý nghĩa). Lấy thí dụ: một câu văn 
nguyên tác được dịch giả dịch thoát ý. Sự 
xuyên tạc bắt đầu khi câu dịch thoát ý này bị 
một người thứ ba dịch ngược lại thành nguyên 
tác một cách chân chất và sai lầm, phản văn 
chương (literal, thay vi literary), làm sai lạc 
hoàn toàn ý nghĩa ban đầu.  

Nguyên tác:   [xã hội đã tạo ra] chính trị 
gia sung túc (ăn no rửng mỡ)  

Dịch thoát ý: …the well-fed politician  
Dịch ngược trở lại nguyên tác: chính trị 

gia béo mập (the politician who is fat)  
Nguyên tác đã bị bóp méo hoàn toàn vì 

dịch ngược. Xảo thuật này làm thay đổi hết tất 
cả ngữ cảnh (context), ý nghĩa (semantics) và 
subtext (ngữ ý—những tính chất không cần 
nói ra trong cấu trúc nhân vật và cốt 
truyện). Tác phẩm dịch thuật văn chương và 
nguyên tác của tác giả sử dụng ngữ ý đã bị 
bóp méo vì sự việc “counter-translation” rất 
nguy hiểm này.  

*** 
  
Tất cả những cái nhìn lệch lạc cho rằng 

nhân vật là dịch giả, hoặc nhân vật là tác giả, 
trích sai, dịch sai, áp dụng chính sách “dịch 

ngược,” v.v., được gọi chung là sự thô thiển 
của cách diễn đạt nghĩa đen quá mức (“literal 
interpretation”). Lạm dụng tính cách chân chất 
này dể làm lệch lạc nguyêntác, không còn là 
sự diễn giải trừu tượng của văn chương 
(“literary interpretation”), dựa trên cấu trúc 
nhân vật.  

Nghệ thuật “Stream of Consciousness” (đi 
theo tư tưởng nhân vật, liên đới từ điểm này 
sang điểm khác theo vô thức) được dùng điển 
hình nhất trong tiểu thuyết của William 
Faulker. Một người khác dùng Stream of 
Consciousness rất khéo và rất tự nhiên, xúc 
tích, mơ mộng, của văn chương Saigon, là bà 
Nguyễn Thị Hoàng. Tuy nhiên nhân vật của 
Bà Hoàng không sống kiếp di dân, nên không 
đi vào thế giới tư tưởng bằng song ngữ 
(bilingual) – sự liên tưởng từ ngôn ngữ này 
sang ngôn ngữ khác, tùy theo tình cảm của 
nhân vật lúc đó.    

Sự liên đới này, trong thế giới “Stream of 
Consciousness” của tiểu thuyết (việc đi vào 
khối óc và trái tim của nhân vật bằng ngôn 
ngữ của narration), không phải là dịch thuật, 
mà là diễn tả tư tưởng của nhân vật. Hai chu 
trình khác hẳn nhau.  

Và vì thế, có một số độc giả đã hiểu lầm khi 
cho rằ ng tôi “không biết tiếng Việt” hay “đã 
quên tiếng Việt” nên mới dùng tiếng Anh trong 
tiểu thuyết viết bằng tiếng Việt. Điều này không 
đúng, vì tư tưởng của một nhân vật song ngữ 
được thể hiện bằng cả hai thứ tiếng, để diễn tả 
tình huống và não trạng của người di dân. Khi 
tôi tạo dựng một nhân vật di dân thế hệ thứ nhất 
hoàn toàn không suy nghĩ bằng tiếng Anh, lúc 
đó sẽ không có một chữ tiếng Anh trong độc 
thoại và đối thoại của nhân vật đó.  

Tôi cũng không cho rằng đem tiếng Anh, 
tiếng Pháp, tiếng gì chăng nữa vào ngôn ngữ 
kể truyện (narration) có nghĩa là vọng ngoại 
hay lai căng. Đó là chu trình tự nhiên tùy theo 
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“subtext” trong việc tạo dựng nhân vật. Thời 
đại của chủ thuyết dân tộc (nationalism) nhằm 
mục đích phá vỡ thực dân đã qua rồi, thay thế 
bởi quan niệm toàn cầu hóa. Chu trình phát 
triển của tiếng Việt là một chu trình đa văn 
hóa vì hoàn cảnh lịch sử của người Việt. Cái 
mà tôi mô tả hôm nay là tình huống người Mỹ 
gốc Việt còn nói được tiếng mẹ đẻ (home 
language). Hơn nữa, tiếng Anh là ngôn ngữ 
toàn cầu. Tại Singapore chẳng hạn, tiếng Anh 
là ngôn ngữ chính trong trường học. Ở văn 
bản luật pháp của cộng đồng Âu Châu (EU), 
có khoảng 11 thứ tiếng.  

Tôi cũng không quan niệm rằng con cháu 
chúng ta phải nói tiếng Việt rành mới là “về 
nguồn.” Một cô bé không nói một câu tiếng 
Việt nào mà biết yêu thương người Việt khốn 
khổ đối với tôi là một kho tàng hiếm có còn 
hơn một sinh viên rành tiếng Việt hơn tiếng 
Anh. Tất cả những quan niệm chật hẹp đều do 
một tính xấu gọi là “ethnocentrism” (tính dân 
tộc cực đoan) làm cản bước tiến của thế hệ 
mới và xã hội toàn cầu.    

  
III. Quan niệm dịch thuật trở thành một 

chu trình sáng tạo riêng của dịch giả: 
VB: Như vậy cô làm việc với dịch giả như 

thế nào? Và quan niệm của cô về tiêu chuẩn 
cho bản dịch ra sao? 

 
Tiêu chuẩn nào đi nữa cũng phải là tiêu 

chuẩn xây dựng, sáng tạo, và trách nhiệm đạo 
đức thực sự của người cầm bút. 

Theo cái nhìn “chân chất” (“literal”), có 
người cho rằng dịch thuật là “chuyển ngữ.” 
Tôi cho rằng chữ “chuyển ngữ” không thích 
hợp cho chu trình dịch thuật văn chương.  

Bản dịch không phải là chuyển ngữ. Theo 
quan niêm rộng rãi hơn của trào lưu thế giới, 
từ ngữ “dịch thuật” mới thực sự là đúngđắn 
cho văn chương. Trong từ ngữ “dịch thuật,” có 

cả việc kể truyện (“story telling,” tức 
“narration”); có cả nghệ thuật (“art”) và kỹ 
thuật (“craft”).     

Vì thế, theo quan niệm rộng rãi này, bản 
dịch là một chu trình sáng tạo của dịch giả. 
Chu trình sáng tạo đó riêng biệt, và dịch giả có 
bản quyền dựa trên bản chính (derivative 
copyright). Giọng văn và đường lối cũng như 
cách thức chọn lựa phải là của dịch giả.  

Đây là lý do người dịch những tác phẩm 
tuyệt hảo của thế giới luôn luôn là các giáo sư 
văn chương và sinh ngữ, chuyên môn về tác 
giả đó. Người dịch văn chương khác hẳn 
người dịch cho các cuộc họp thương mại hay 
chính trị ở…Liên Hiệp Quốc chẳng hạn.  

Trong phạm vi nhỏ bé hơn, tôi có chủ 
trương không sửa giọng văn hoặc cách dùng 
chữ của người dịch. Lấy thí dụ, trong bản dịch 
“Con Gái Của Sông Hương,” có độc giả cho 
rằng Dịch giả Linh Chân viết, “trong cơn rối 
loạn của lịch sử,” nên dịch là “trong cơn lốc 
của lịch sử…” Tôi sẽ không bao giờ sửa đổi 
như thế. Để dịch giả toàn quyền. Và vì thế, 
giọng văn của bản dịch do Dịch giả Linh Chân 
chủ động không phải là giọng văn của tôi, như 
khi tôi viết thẳng bằng tiếng Việt.  

Trong bản dịch này của Giáo Sư Thanh 
Tâm, tôi hoàn toàn không sửa đổi những gì gọi 
là “nội dung” (substance) của chu trình dịch 
thuật. “Nội dung” có nghĩa là việc bà làm 
không phải chỉ là “chuyển ngữ.” Và tôi thấy 
cũng không cần thiết phải đọc lại chu trình 
sáng tạo của bà. Để cho Giáo Sư hoàn toàn 
diễn giải cốt truyện và nhân vật qua cái nhìn 
và suy diễn của mình, bằng giọng văn và cách 
trình bày của chính mình.  

Vì thế, tôi hoàn toàn để cho dịch giả 
Thanh Tâm được tha hồ “phóng tác” khi cần 
thiết để đem tác phẩm đến với đặc thù văn hóa 
của độc giả mà tôi gọi là “độc giả giới hạn đặc 
biệt” (“target audience”).  Những độc giả nào 
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ở ngoài phạm vi “target audience” có thể tìm 
hiểu, phân tích chu trình sáng tạo của chính 
tác giả lúc khác.  

Dịch giả trở thành nhịp cầu văn hóa và 
ngôn ngữ, qua lăng kính sáng tạo của chính 
mình. Bản dịch thể hiện cái áo văn hóa của 
chính dịch giả mặc, những lo ngại quan tâm, 
quan hoài, cảm tưởng, cảm kích, trạng thái xúc 
động, niềm hứng khởi của dịch giả, cá tính và 
chu trình sáng tạo riêng của dịch giả. Mỗi dịch 
giả có một văn phong và cái nhìn riêng. Tất cả 
đều được tôn trọng, độc giả cũng như tác giả 
và dịch giả. Nếu không có dịch giả, ai làm 
nhịp cầu vô cùng khó khăn và tế nhị ấy? Nhất 
là khi viết và đọc tiếng Việt càng ngày càng 
hiếm. Vấn đề phê bình, dịch hay dịch dở, dịch 
đúng, dịch sai, theo tính cách chân chất 
(literal), đối với tôi không cần thiết mà còn có 
hậu quả băng hoại. Độc giả đọc toàn bộ để 
được lôi cuốn vào cốt truyện và tâm tình nhân 
vật, trong kinh nghiệm nhân sinh, đó mớilà 
điều quan trọng. Cũng như ăn một bát cơm. 
Không ai ăn từng hạt gạo riêng biệt bao giờ.  

Nói đến tận cùng của sự việc, nếu dịch giả 
có toàn quyền, họ sẽ sửa đổi bản chính cho hợp 
tình hợp cảnh và cảm quan của họ. (Trường 
hợp phóng tác của Hoàng Hải Thủy với cuốn 
Kiều Giang là một điển hình, chẳng hạn). Sở dĩ 
hiếm khi chuyện đó xẩy ra thường vì bản chính 
đã phát hành rồi, đa số các dịch giả và nhà xuất 
bản e ngại pháp luật của xã hội mà thôi. Nếu để 
hoàn toàn theo chu trình sáng tạo, các dịch giả 
sẽ dịch theo cảm xúc và diễn giải của chính 
mình.  Lấy thí dụ: các giáo sư văn chương ở 
Mỹ khi dịch thơ Baudelaire, đi theo cảm quan 
của mình rất nhiều. Không ai ngồi đó mà dịch 
từng chữ.  Mỗi bản dịch một khác. Không ai 
phê bình bằng cách đem từng câu ra tra tự điển, 
trước nhất do sự trừu tượng xúc tích của ngôn 
ngữ, và mỗi dịch giả của Baudelaire đều là một 
giáo sư văn chương có thẩm quyền thẩm định 

(giáo sư văn chương chứ không phải giáo sư 
dạy ngôn ngữ). Nên khuyến khích thay vì ngăn 
chặn dịch giả đi theo thôi thúc sáng tạo của họ 
khi diễn đạt (interpret).  

Dĩ nhiên, tự do này đặt vào dịch giả có 
lương tâm, kiến thức, lòng tôn trọng bản 
chính, và tính can đảm.  

Nói tóm lại, nhìn vào trào lưu “hậu-hiện 
đại” chung trên thế giới (post-modernism), 
trên lý thuyết, tôi cho rằng dịch giả có quyền 
phóng tác, nếu được sự chấp thuận tổng quát 
(carte blanche) của tác giả, hoặc khi ngộ biến 
phải tùng quyền. Khi dịch thuật cho một tập 
thể giới hạn đặc biệt (target audience), dịch 
giả mặc cái áo văn hóa của tập thể ấy, dù đó 
có thể là một việc bất đắc chí. Thậm chí, rất 
nhiều dịch giả đã phải tự kiểm duyệt khi đem 
tác phẩm vào một chế độ độc tài, chẳng hạn. 
“Có còn hơn không” trở thành tôn chỉ một 
cách tương đối, do ngộ biến tùng quyền mà ra. 

  
IV. Từ dịch thuật (là một nghệ thuật sáng 

tạo) đi đến việc diễn đạt và thẩm định văn 
chương – những quan niệm mới của thời đại 
bây giờ trong khuôn khổ đại học nhân văn 
của thế giới Tây Phương (là môt trong những 
cha đẻ? của nghệ thuật tiểu thuyết): 

 
VB: Tôi nghĩ rằng nếu cô quan niệm như 

vậy thì chắc là quan niệm về viết văn hay thẩm 
định, bình giảng văn chương của cô cũng 
tương xứng với đường hướng đó? Theo tôi biết 
– Luật với cô là Nghề, Văn là Nghiệp, hai bộ 
môn đó có tương quan hay liên đới với nhau 
không? Nếu có, trong phạm vi nào? 

 
Quan niệm về dịch thuật văn chương này 

song đôi với quan niệm mới về vấn đề diễn đạt 
văn chương. Việc diễn đạt phê bình hay phân 
tích văn chương cũng là một chu trình sáng 
tạo, môt hình thức nghệ thuật. Trong chu trình 
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diễn đạt, không ai đi vào đường lối “chân 
chất,” (“literal”). Mỗi diễn giải là một chu 
trình sáng tạo nghệ thuật riêng biệt.  Các học 
giả Tây Phương đồng ý với tôi điểm này, là 
trọng tâm của nhiều bài nghị luận về 
“interpretation.”  

Trong môi trường rộng lớn của văn 
chương, tiêu chuẩn thẩm định phê bình văn 
chương bắt đầu bằng tiêu chuẩn nghệ thuật là 
vì thế. (Đó không hẳn là tiêu chuẩn “book 
review” của ngay cả New York Times – New 
York Times “điểm sách” chỉ là một hướng dẫn 
cho người mua sách về số bán, số mua,  
(best sellers” chẳng hạn), chứ không phải là 
một chu trình nghệ thuật hay phân tích, và tất 
cả cộng đồng văn chương đều biết như thế. 
 Tiêu chuẩn điểm sách của New York Times 
chỉ ở mức độ phổ thông, vì giới học báo chí 
của Hoa Kỳ đều được dạy rằng viết báo là viết 
cho độc giả tốt nghiệp trung học, có đi làm 
bàn giấy. Tuy nhiên, New York Times đã trở 
thành thông lệ quan trọng cho Hoa Kỳ, và rất 
ảnh hưởng đến việc mua bán sách vở hoặc bán 
vé cho môi trường kịch nghệ. Nghệ thuật thẩm 
định văn chương ở mức độ cao chỉ có mặt 
trong các tạp chí “literary reviews” của các đại 
học mà thôi.  

 (Nhân tiện đây, xin nói thêm: khi tôi mới 
bắt đầu làm luật sư, vị thẩm phán liên bang mà 
tôi đã thực tập nghề tố tụng, là một chuyên gia 
về Shakespeare. Kịch bản người yêu thích là 
vở“Tempest.”  Người tiên đoán rằng trong tương 
lai tôi sẽ trở thành một luật sư chống kỳ thị 
chủng tộc. Tôi bảo rằng có thể tôi sẽ trở thành 
một người viết văn nghèo đói không tên tuổi. 
Người đã bảo tôi rằng, “khi con viết, nên gạt bỏ 
New York Times ra ngoài.”) Vậy New York 
Times trong con mắt nhìn của trí thức Hoa Kỳ 
không phải là tiêu chuẩn tối thượng về nghệ 
thuật, và chỉ là tiêu chuẩn thông thường của xã 
hội có vấn đề mua bán sách ở trong đó mà thôi.  

Như ông thấy đó, luật học và văn chương có 
liên đới mật thiết. Cả hai bộ môn đều dùng ngôn 
ngữ và bị chi phối bởi nghệ thuật diễn giải 
(interpretation). Cả hai đều mang sứ mạng thay 
đổi xã hội và chuyển hướng tình trạng dẫm chân 
tại chỗ (status quo). Từ sự liên đới này, chúng ta 
đi đến quan niệm diễn giải sau đây:  

Trong chu trình sáng tạo của việc bình 
giảng văn chương, nhất là khi cần phải cổ võ 
để đem đến những thay đổi xã hội có tính cách 
“doctrinal” (chủ thuyết), theo khuynh huớng 
diễn đạt văn chương mới bây giờ, nhà thẩm 
định không nhất thiết phải tôn trọng “chủ đích 
đầu tiên” của tác giả (“author’s original 
intent”). Lý do rất giản dị:  có nhiều khi đi vào 
“chủ đích đầu tiên” của tác giả đã lỗi thời, tức 
là đả phá hoặc làm cản lại mức tiến của xã hội, 
nhất là khi tác phẩm đã quá xưa. Quan niệm 
không cần đi vào “chủ đích đầu tiên” của tác 
giả đã được áp dụng vào việc diễn giải 
(interpretation) bản văn nổi tiếng nhất nước 
Mỹ: bản hiến pháp Hoa Kỳ.    

Lấy thí dụ cụ thể, khi diễn đạt “Khoan 
khoan ngồi đó chớ ra, nàng là phận gái ta là 
phận trai” lời Lục Vân Tiên, theo khuynh 
hướng mới, không nhất thiết phải thu hẹp vào 
nghĩa đen Vân Tiên-Nguyệt Nga trong hoàn 
cảnh bị ăn cướp như thế nào (“chủ đích đầu 
tiên” của Nguyễn Đình Chiểu), vì điều đó ai 
cũng biết rồi, trong khuôn khổ diễn đạt nghĩa 
đen đã trở thành công lệ.  

Theo tôi, nhà phê bình, diễn đạt và thẩm 
định, có quyền đổi ngược luôn chủ đích đầu 
tiên của nhà Nho, nếu cần thiết, để cổ võ cho 
những cải cách xã hội thời nay (không 
phải thời đại của Vân Tiên-Nguyệt Nga, hay 
Nguyễn Đình Chiểu nữa). Cái mà độc giả cần 
rõ là cái nhìn mới lạ trong chiều hướng thay 
đổi xã hội.  Cái mà độc giả đã biết rồi còn 
nhắc lại làm chi?  
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Thêm một thí dụ nữa, như ông biết, tôi đã 
đặt vấn đề đối chiếu Thúy Kiều (“Truyện Kiều 
Còn Nước Ta Còn”) và Bà Trưng (“Đồng Trụ 
Chiết, Giao Chỉ Diệt”). Câu hỏi, khi được đặt 
ra, có người cho rằng…ngu dốt, theo khái 
niệm diễn giải chân chất (literal): 

--Thúy Kiều là người Tàu, nhân vật giả 
tưởng, một kỹ nữ. 

--Bà Trưng là người thật, nữ vương đất Việt.  
Trong khi đó, vấn đề được đặt ra không 

phải là sự khác biệt có tính cách chân chất ấy, 
mà chính là để nghiệm lại những tư tưởng về 
chất sáng tạo và khái niệm nguồn cội: 

--Thúy Kiều: biểu tượng của nghệ thuật 
sáng tạo, biểu tượng phụ nữ/female motif trở 
thành sự sống còn của dân tộc qua văn chương 
sáng tạo. Vậy thì chữ “còn” của Truyện Kiều 
có nghĩa gì? 

--Bà Trưng: khái niệm dựng nước (nation-
building), biểu tượng phụ nữ bị hủy diệt 
nhưng mãi sống còn, chính vì khái niệm độc 
lập, tổ quốc, chu trình dựng nước và giữ nước 
(nation-building). Vậy thì  chữ “diệt” của Mã 
Viện có nghĩa gì?  

 Sự duy trì văn chương sáng tạo có phải là 
một phần của khái niệm dựng nước hay giữ 
nước, “nation-building,” hay không? Nếu 
nước không còn, văn chương sáng tạo đi về 
đâu? Và thế nào là ‘”nước còn,” “nước mất” 
qua hai biểu tượng phụ nữ Thúy Kiều và 
Trưng Trắc?  

Tất cả những quan niệm về chu trình sáng 
tạo trong nghệ thuật bình giảng 
(interpretation) này đều thuộc về một bộ môn 
phân tích mới(mới, so với kiến thức phổ 
thông, nhưng không mới với môi trường đại 
học hoặc hậu đại học nhân văn, thí dụ, ở mức 
độ Ph.D. hay hậu Ph.D. (post-doctorate) chẳng 
hạn. Phân khoa này được gọi là “triết lý ngôn 
ngữ” (the philosophy of language), trong đó sự 
liên đới giữa luật học và văn chương (sở 

trường nghiên cứu của tôi) chỉ là một phần. 
Thuộc về phân khoa này (cũng góp phần vào 
phong trào, chủ thuyết về sự tương quan giữa 
luật học và văn chương (law and literature, a 
doctrine and movement)) là môn học “hùng 
biện” (rhetoric), thường có ở bậc Ph.D., và rất 
ít người học.  

Không cần thiết phải “bê” một cái bằng 
Ph.D. nào đó về nhà mới chấp nhận hay nhìn 
thấy những quan niệm mới này. Chỉ cần một 
cái nhìn rộng rãi, và một đầu óc biết đặt câu 
hỏi, trong khi vẫn kính trọng tư tưởng của mọi 
người thay vì đặt vấn đề sai hay đúng 
(independent thinking). Giá trị của giáo dục 
(được mô tả trên bằng cấp) chỉ là ở sự bắt 
buộc phải nghị luận để đi đến “independent 
thinking,” bỏ đi tính chân chất một chiều 
(literal, concrete, one-dimensional) để đi đến 
trừu tượng, phân tích và đa chiều 
(abstractionist, analytical, multi-dimensional). 

  
V. Trở về với tác phẩm dịch thuật và 

lòng quan hoài đến độc giả hiếm hoi: 
  

VB:  Nếu người khác cho rằng người dịch 
có nhiều quyền năng sáng tạo như vậy tức là 
coi thường độc giả, thi cô nghĩ sao? Cô cần 
nói thêm gì không?  

 
Những tư tưởng và cái nhìn rộng rãi hơn như 

đã nói trên, không có nghĩa là coi thường độc giả.  
Trong trường hợp “Bưu Thiếp Của Nam,” 

dịch giả dịch từ một bản thảo.  Lời tôi nói với 
bà cũng như độc giả viết lời bàn, là bản dịch 
sẽ được đọc bởi một số độc giả hiếm hoi còn 
hiểu tiếng Việt (trong đó có cả mẹ tôi, người 
đã giới thiệu tôi vào thế giới văn chương ngày 
tôi lên 4 tuổi, từ đó tôi đã biết đọc và biết 
viết.) Đặc biệt cho các độc giả vừa dùng cảm 
quan vừa dùng trí tuệ, suy luận, trong hành 
trình đọc và viết.  
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Dịch giả, cũng như gia đình tôi, thuộc về 
cộng đồng nhà giáo, một nghề nghiệp được 
gọi là cốt lõi của văn hóa Việt Nam cổ truyền, 
cái mà tôi tạm gọi trong truyện ngắn “Phong 
Cầm” (được phổ biến khá nhiều trên mạng 
lưới) là vẻ đẹp của “tình nghĩa giáo khoa thư.” 
Trong tinh thần ấy, tôi xin gửi đến số ít độc 
giả Việt Nam – những vị ân nhân đã cảm kích 
đến văn chương của tôi -- chút lời thân mến, 
trình bầy, và thông cảm qua quan niệm và cái 
nhìn rộng rãi này.  

  
VI. Sự ẩn náu vào nghệ thuật và việc 

trích dẫn nhà văn Nga Vladimir Nabokov: 
 

VB: Phải hỏi thêm cô một điều nữa. Tại 
sao trong bản chính, cô lại trích dẫn lời nhân 
vật có vẻ…đạo Phật, rồi lại trích dẫn 
Nabokov, trái ngược hẳn nhau? Nhất là cụm 
từ “refuge of art”?  

 
Theo một độc giả sau khi ghi chú về cụm 

từ “refuge of art,” thì “nghệ thuật không thể 
chỉ là nơi trú ẩn lánh đời tiêu cực của một cá 
nhân. Sáng tạo của nghệ thuật luôn luôn là 
một dâng hiến cho tương lai.” Tôi trích dẫn 
cụm từ “refuge of art” từ đọan cuối của 
Nabokov trong cuốn Lolita, trong chiều hướng 
ấy. Như ông biết, cụm từ “refuge of art” ở 
chương cuối cùng khá thông dụng trong văn 
chương và đời sống văn hóa Pháp. Việc 
Nabokov dùng cụm từ này không có gì lạ, vì 
Paris là đất dung thân của rất nhiều trí thức 
Nga tỵ nạn, và văn hóa Pháp cũng có dấu chân 
rất đậm trên văn chương Nga. Nabokov có 
dùng ý nghĩa thông thường của cụm từnày 
trong văn hóa Pháp hay không là chuyện khác. 
Không có lý do gì bắt buộc người diễn đạt 
phải hiểu cụm từ này theo văn hóa Pháp.  

Tuy nhiên trong việc trích dẫn của tôi, có 
một sự khác biệt rất lớn: ‘Refuge of art” theo 

Nabokov, và Lolita, chỉ là nhân chứng của một 
tình yêu đam mê đầy sức công phá của một 
nhà trí thức Âu Châu đã gạt bỏ khía cạnh đạo 
đức của xã hội để đi theo một tình yêu mù loà 
không giải thích được, một tình yêu có thể 
đem hại đến cho mình và cho người: tình yêu 
phi đạo đức.  

Khi trích dẫn Nabokov để dùng cho hai nhân 
vật ngây thơ của tôi, Mimi và Nam, tôi muốn tạo 
dựng lên một môi trường khác cho sự trú ẩn vào 
nghệ thuật: sự thăng hoa trong kiếp người đau 
đớn ở hoàn cảnh bần cùng. Ở đó, Mimi đã và 
luôn luôn đi tới, trên con đường đi tìm Nam, con 
đường nàng đi tìm cái đẹp tập thể… 

Cái đẹp tập thể đây phải tạo dựng trong một 
môi trường tranh tối tranh sáng, không có ý niệm 
đạo đức bất tử hay nhất quán, vì sự bần cùng của 
kiếp người trong môi trường đảo điên đã làm sụp 
đổ tất cả…Theo một độc giả khác, tôi đã phải tạo 
dựng một chương nói về hoàn cảnh tranh tối tranh 
sáng của khái niệm nguồn cội, trên đường đi tìm 
Nam của Mimi – cái mà tôi gọi là câu chuyện 
Rashomon của Việt Nam. Khi cái đẹp vẫn còn 
được Mimi theo đuổi, ý niệm đạo đức trở thành 
chân thiện mỹ, bất tử, vượt thời gian và không 
gian. Điểm này làm cụm từ “refuge of art” trong 
ngữ cảnh (contextual meaning) của Nam và Mimi 
có khái niệm đạo đức rõ ràng. Do đó, cụm từ này, 
dù rằng lấy từLolita, khác hẳn cái “phi đạo đức” 
tiêu cực của cây bút tài hoa Nabokov.  

Toi muốn nói lên hy vọng của mình -- cái 
còn lại của cái đã mất – cái đẹp tập thể của cả 
một dân tộc, sau khi tất cả những xấu xa đã tự 
nó dẫy chết …Trên con đường đi tìm cái đẹp 
tập thể ấy, Nam và Mimi đã kết hợp và kết tụ 
– để ẩn náu vào nghệ thuật sáng tạo sống động 
và tích cực, trong đó một mình Mimi sẽ tạo 
dựng lại cái đẹp cuối cùng, vì nàng đã có Nam 
làm tượng trưng cho nguồn cội và văn hóa dân 
tộc – cái đẹp của hy vọng không thể dập tắt 
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được, hy vọng vào sự trường tồn, và đạo đức 
tập thể mà Nabokov không màng tới.  

Tại sao tôi vừa trích dẫn Nabokov rồi lại 
vào đề Bưu Thiếp Của Nam bằng một vài tư 
tưởng đạo Phật rất thô thiển, trích từ lời của 
Mimi, đặt bên cạnh câu hỏi của Nabokov về 
thượng đế?  (Xin lưu ý, sự trích dẫn này là của 
tôi, tác giả, chứ không phải của nhân vật). Thật 
ra theo tôi, câu hỏi của Nabokov nêu lên không 
tương phản với đạo Phật. Cuối cùng phải là diễn 
giải của độc giả hiếm hoi mà thôi.  

Tôi chỉ nêu thêm ở đây một vài điểm về 
tiểu sử rất đặc biệt của Nabokov – một cây bút 
tài hoa có thể viết bằng ba thứ tiếng: tiếng mẹ 
đẻ (Nga), tiếng Pháp (ngôn ngữ thứ hai), và 
tiếng Anh (ngôn ngữthứ ba). Nabokov không 
có một giải thưởng gì trong thế giới văn 
chương, ngoại trừ một số ít tác phẩm chứa 
đựng văn phong tuyệt tác của ông (sau này 
Lolitađược tuyển chọn làm một trong những 
tiểu thuyết hay nhất của thế kỷ). Vị trí người 
vợ của ông trong tác phẩm do ông để lại từ 
trước đến giờ vẫn mù mờ, khó hiểu. Nabokov 
đã xuất bản một “novella” là tiền thân của 
Lolita, vẫn trong chiều hướng “phi đạo đức,” 
và đầy rẫy tính chất tâm lý hoc, rất tỉ 
mỉ. Nabokov không hành nghề văn chương 
toàn thời gian. Ông là một giáo sư đại học 
nghiên cứu một bộ môn cũng rất tỉ mỷ đầy 
khoa học tính, và không dính dáng trực tiếp gì 
đến văn chương.  

Tôi thích Nabokov ở những điểm này. 
Đồng thời tôi vẫn luôn băn khoăn về tính chất 
phi đạo đức của văn chương Nabokov, trong 
đó nghệ thuật vừa là phương tiện vừa là cứu 
cánh. Cứu cánh đó có thể trở thành vô nghĩa 
trong đời sống nhân sinh. Đạo Phật của nhân 
vật Mimi – hình ảnh con người bơi lội trong 
bể khổ – nói lên sự vô nghĩa nào đó của kiếp 
người. Nhưng trong bể khổ đó, đối với tôi, 

nghệ thuật không thể nào “phi đạo đức” như 
hành trang của Nabokov. 

Tôi ngậm ngùi cho chính mình: một số ít 
tác phẩm của tôi do chính tôi viết lại bằng 
tiếng Việt có rất ít người đọc hay nhắc tới 
trong cộng đồng Việt Nam (hai vở kịch song 
ngữ, “Khi Tư Tưởng và Hình Hài Tái 
Nhập” (When Body and Thought Reunite) và 
“Những Gì Đã Xẩy Ra Cho Như Nguyện?” 
(What Has Happened to May All Your Wishes 
Come True? ) (Như Nguyện đây là tên nhận 
vật, không phải là tôi). Đã có hai nhóm, một 
Việt, một Mỹ, ngỏ ý muốn dựng hai vở kịch 
này mà tôi thấy đều không thể được.    

Những tác phẩm ít người đọc này phảng 
phất nỗi ưu tư về giá trị đạo đức trường cửu 
trong sự đi tìm cái đẹp và sáng tạo mà triết học 
không trả lời, ở bối cảnh di dân hoặc dựa trên 
tâm trạng của những người sống ngoài khuôn 
thước xã hội (thí dụ con ma rút ruột trong kịch 
bản Body and Thought).  

Ở giai đọan này, khi tôi muốn viết toàn 
thời gian (full-time), tôi có bên mình cuốn 
sách rất ít người đọc của Nabokov nói về một 
giáo sư người Nga (không phải cuốn Lolita), 
giọng hát bất tử của Maria Callas (bài Casta 
Diva), và tình yêu tuyệt đẹp của Nam dành 
cho Mimi – những đóa hoa tulips của phương 
Tây vẽ thô sơ trên bưu thiếp, những cánh hoa 
Tây đã hướng về Đông, nở rộ trên những làn 
sóng biển cuồng nộ đã chôn thây không biết 
bao nhiêu đồng bào bất hạnh của tôi, trong đó 
có cả những người đàn bà đã góp phần vào 
việc đem phím dương cầm, đem giọng hát 
soprano, và một chút chữ nghĩa vào tri thức 
đơn độc của tôi (chữ tôi dùng đây là tri thức, 
chứ không phải là trí thức.) Tôi muốn nói đến 
hai cô giáo cũ của tôi ở Trưng Vương… 

  
Dương Như Nguyện 

8/2009



NỖI LÒNG KẺ Ở 
 

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

iền Nam nước Mỹ nổi tiếng nắng nhiều 
mưa ít. Dù vào chánh mùa thu, là mùa 

thường có lá úa vàng bay lả tả theo gió heo 
may. Bầu trời ảm đạm, mây tím giăng giăng 
hạ thấp… Sáng mưa rơi, trưa sụt sùi, chiều đổ 
lệ… Những ai sinh sống ở California, nhứt là 
làng Yuba City nơi chúng tôi đang tạm cư, thì 
không làm sao hưởng được trọn vẹn cảnh thơ 
mộng đó của đất trời, mà từ ngàn năm trước, 
văn nhân, thi sĩ… đã tốn không biết bao nhiêu 
giấy mực để ca tụng. Không biết bao nhiêu 
bản nhạc tình, ca ngợi mùa thu diễm lệ đã đi 
vào tâm hồn người mộ điệu. 

Sáng hôm đó, thường lệ theo thói quen 
của chúng tôi. Ly cà-phê nóng còn nghi ngút 
khói, bên cạnh vài cái bánh ngọt, cái bánh ích 
lá gai, hay dĩa xôi nhỏ… Để dằn bụng trước 
khi uống cà-phê, cho cái bao tử không bị hành 
hạ bào bọt, và khó chịu... Nhìn qua cửa sổ, tôi 
thấy bầu trời xám đục, là đà phảng phất, vân 
vê hơi sương mỏng. Cây cối khẳng khiu 
nghiêng nghiêng theo hướng gió. Bầy chim 
trời thấp thoáng, con bay cao, con xà xà rồi 
đáp trên mặt đất. Chúng lởn vởn chạy, nhảy 
kêu chim chíp tìm trái khô phía sau nhà. Dù 
chưa ra khỏi cửa, nhưng thấy màu trời, cảnh 
vật, tôi nghĩ rằng bên ngoài lạnh. Cái lạnh 
chờn vờn phơn phớt làm cho da thịt nổi gai 
nếu không mặc thêm áo ấm. 

Chuông điện thoại từng chập reo vang. 
Tôi dở ống nghe, đầu dây bên kia một giọng 
Bắc trong trẻo, dễ thương của phái nữ: 

-  Hello, hello… 
-  Hello, hello… Thưa tôi muốn gặp chị DTDB. 
-  Dạ tôi đây, xin lỗi vị nào đó? 

Giọng nói như chùng xuống: 
-  Tôi LP bên Pháp đây chị DB ơi. 
-  Dạ chào chị có khỏe không? Lâu quá 

mới nghe giọng nói của chị. Chị đang ở Pháp 
hay ở Mỹ vậy chị LP? 

-  Tôi đang ở Pháp. Hôm nay tôi gọi điện 
thoại báo tin cho chị biết là nhà văn Hồ 
Trường An bị Stroke hôm qua. Anh hôn mê và 
đang nằm ở bệnh viện. Nhờ chị gọi về Việt 
Nam báo tin cho bà Thụy Vũ (chị ruột của nhà 
văn HTA) biết. Tôi đã gọi rồi mà không được. 
Và xin chị đừng phổ biến tin nầy, vì người nhà 
của anh HTA rất bận rộn nên không trả lời 
điện thoại được… 

Đó là sáng ngày 4 tháng 10 năm 2008. Tôi 
ngồi phịch xuống ghế, lòng bồi hồi, ngơ ngẩn, 
trầm ngâm! Vì tin đến quá đột ngột khiến tôi 
không biết phải làm gì? Tôi cảm thấy tâm hồn 
trống vắng, hắt hiu với “Sanh lão bịnh tử” của 
con ngườI, không một ai có thể tránh khỏi. 
Chợt nghĩ đến nhà văn Xuân Vũ, Phương 
Triều, Nguyễn Văn Ba… đã ra đi, tôi nghe 
cảm giác buồn vời vợi và bi thương cho kiếp 
đời ngắn ngủi, mong manh của thế nhân! 

Phu quân tôi ngồi gần đó, đi tìm số điện 
thoại của bà Thụy Vũ đưa cho. Tôi lật đật gọi 
về nhà bà mấy lần mà không thông. Tôi liền 
gọi điện thoại đến người bạn thân của nhà văn 
Văn Quang (ông VQ, bạn của bà Thụy Vũ) là 
ông Tạ Quang Khôi ở Washington. Nhờ ông 
Khôi liên lạc với ông VQ để báo tin cho bà 
Thụy Vũ biết. Sau những giờ chờ đợi, đến 
chiều tối hôm đó tôi nhận được điện thư ông 
Văn Quang từ Việt Nam cho biết, là đã nhờ 
người đi Lộc Ninh báo tin cho bà Thụy Vũ rồi. 

 M

140                                                                                                                                                      COÛ THÔM 



Cả năm trước khi nhà văn Hồ Trường An 
lâm trọng bịnh. Nhiều lần anh gợi ý tôi đứng 
ra mời một số anh chị bạn văn viết chung một 
cuốn sách. Tác giả viết văn xuôi ở mọi thể 
loại: Tùy bút, tạp văn, hồi ký, truyện ngắn… 
“Bắt buộc trong mỗi bài viết phải có lồng 
món ăn, chớ không phải viết dạy người ta 
nấu ăn” cho hơi đặc biệt một chút. Vì theo 
anh thấy những tập văn viết chung, chỉ viết 
chung chung không có gì đặc sắc đã xuất bản 
nhiều quá rồi. Đó là một ý kiến hay, nhưng tôi 
ngần ngừ không muốn thực hiện. Vì tôi sợ và 
ngại mình không đủ khả năng, sẽ gặp nhiều 
phiền phức… 

Tôi được quen với nhà văn HTA từ mười 
mấy năm trước. Do nhà văn Nguyễn Văn Ba 
(đồng môn và đồng điệu với tôi) lúc còn sanh 
thời đã giới thiệu (anh NVB đã qua đời). Văn 
giới trong nước trước năm 1975 và ở hải ngoại 
sau nầy. Nhắc đến nhà văn miền Nam HTA thì 
ai mà không biết. Ông là một trong những nhà 
văn có biệt tài và đa dạng. Ông nổi tiếng về 
các truyện đồng quê miền Nam. Nhiều độc giả 
có mỹ cảm trong những bài viết kể lể về các 
món ăn, đã tặng cho ông cái tên “Bà Gìa 
Trầu”. Nhà văn HTA có trên 50 tác phẩm đã 
phát hành ở nhiều thể loại: Truyện dài, ký sự, 
tập truyện, bút khảo, phê bình, phóng sự… 

Tôi là người mới tập tành viết lách. May 
mắn được những bậc đàn anh, đàn chị, những 
bậc thầy như: Nhà văn Xuân Vũ, Hồ Trường 
An, Nguyễn Thị Vinh, nhà báo lão thành Mạc 
Kinh… chân tình chỉ bảo, đôn đốc, khuyến 
khích trên lãnh vực viết văn. Có lẽ làm thơ thì 
dễ cho tôi hơn. Bởi sau 6 thi tập đã phát hành 
năm 1991, tôi mới cho in cuốn truyện dài đầu 
tay “Chân Trời Hạnh Phúc” vào năm 2001. 

Nhà văn Hồ Trường An còn giới thiệu cho 
tôi một số bạn văn anh quen biết, một số báo 
chí anh cộng tác. Anh viết lời giới thiệu, lời 
tựa, lời bạt cho một số thi tập, và một số 

truyện dài của tôi. Anh viết về văn phong tôi 
trong những cuốn bút khảo, phê bình… cùng 
với những nhà thơ, nhà văn Xuân Vũ, Phạm 
Thăng, Vi Khuê, Song Thi, Phương Triều, Hải 
Bằng, Tiểu Thu, Anh Vân, Nguyễn Thị Ngọc 
Dung, Bình&Huyên, Vũ Nam… Có những thi 
tập, những tập truyện anh HTA viết chung với 
những nhà văn, nhà thơ khác và tôi… 

Vì tấm chân tình của “Người đi trước 
rước người đi sau” đó. Nên khi nghe anh 
HTA bịnh, tôi quyết định thực hiện tập truyện 
“MÓN ĂN THEO BUỚC DI TẢN” với khả 
năng của mình. 

Tôi vội lôi computer ra tìm lại bài anh HTA 
đã gởi cho tôi đôi ngày trước khi anh ngã bịnh. 
Tìm bài lại được, nhưng tôi không lấy ra được vì 
“phong” chữ của máy tôi và của anh khác nhau. 
Tôi lật đật gởi bài của anh HTA nhờ đồng tác 
giả Bình&Huyên (ở Pháp) giúp đổi dùm ra 
phong chữ của tôi. Cũng bắt đầu từ đó, tôi gọi 
điện thoại mời những người quen biết… 

Sư tỉ Tiểu Thu của tôi hứa viết bài mà 
không biết đâu mất tiêu? Mấy chục cái điện 
thư tôi gởi đi cũng không trả lời. Tôi đành 
phải tốn “tí” tiền gọi qua Canada tìm nàng. 
Mèn ơi, thì ra sư tỉ và tỉ phu đang du lịch ở 
cách xa tôi mấy đại dương… hơn nửa vòng 
trái đất. 

Thực hiện một tập sách viết chung nhiều 
tác giả. Với tôi quả thiệt là hết sức phức tạp, 
bề bộn và khó khăn (vì tôi không chuyên 
môn). Nhưng rồi cũng xong, tác phẩm “MÓN 
ĂN THEO BƯỚC DI TẢN” ra đời với sự góp 
mặt của 13 tác giả: Hồ Trường An, Nguyễn Thị 
Ngọc Dung, Tiểu Thu, Thái Quốc Mưu, Phong 
Thu (NP Ngọc An mời), Phan Nguyễn Ngọc 
An, Duy An Đông, Hoa Hướng Dương, Tôn 
Nũ Mặc Giao, Lê Nguyễn, Cao Thanh Tâm, 
Vũ Nam, Dư Thị Diễm Buồn. Mỗi tác giả được 
chia đều 38 cuốn, và tiền in ấn là 140$ (đô-la). 
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Tác phẩm “MÓN ĂN THEO BƯỚC DI 
TẢN” đối với những người văn hay chữ tốt thì 
bình thường. “Nhưng với tôi, thật trân quý 
vô cùng!” Cho dù hình thức (nếu có) èo uột, 
không vừa ý một vài cá nhân đi nữa. Nhưng 
những bài viết của mỗi tác giả không phải là 
tiếng lòng, là tình cảm… của các bạn đã cùng 
tôi thai nghén, góp sức để tập sách 
“MATBDT” được ra đời sao! “Sống trên đời 
cần phải có tấm lòng, dù bị gió cuốn đi!” 

Ngay từ lúc sách chưa hình thành để gởi 
đi in là tôi đã mời và rủ rê các tác giả góp mặt 
trong quyển sách đi Paris một chuyến. Mà chị 
Ngọc Dung là người thường xuyên góp ý cho 
chuyến đi xa sắp tới của chúng tôi. Mục đích 
của một số chúng tôi là thăm nhà văn HTA 
bịnh. Và một số anh chị chưa quen anh HTA 
thì nhân dịp nầy đi nghỉ hè, thăm thân nhân, 
hay đi viếng thăm di tích lịch sử của Pháp. 
“Xin quý vị vào ngày 4 tháng 10 năm 2009 
(Đúng 1 năm, ngày tôi hay tin anh HTA bịnh) 
chỉ cần có mặt tại địa điểm buổi họp mặt đúng 
giờ là được rồi. Và chuyến đi Paris lần nầy 
chúng ta hoàn toàn tự túc”. Tôi cũng gọi điện 
thoại nhờ anh Thành (phu quân chị Tiểu Thu) 
hôm đó đem đồ nghề theo để quay và làm 
DVD buổi họp mặt dùm, cho đỡ phần tốn kém 
chung (thiệt là kẹo!). Ma-đàm Tiểu Thu nghe 
cười ngất ngất, trả lời: “Xin tuân lệnh… Để tui 
nhắc ổng nghen bồ tèo…” 

Chuẩn bị cho lần đi xa nầy, từ nửa năm 
trước chúng tôi có nhờ anh Huỳnh Tâm (bạn 
anh HTA) cùng một số anh chị văn nghệ sĩ có 
lòng bên Paris tổ chức cho một buổi họp mặt. 
(Ý nầy là do Chủ Nhiệm Tam nguyệt san Cỏ 
Thơm chị Ngọc Dung đã nhắc tôi). Đồng thời 
trong buổi họp mặt sẽ giới thiệu tập truyện 
viết chung “MÓN ĂN THEO BƯỚC DI TẢN” 
với tình Văn nghệ sĩ Paris tiếp đón người 
phương xa. 

Suốt thời gian hơn 3 tháng, gần như hai ba 
lần trong tuần, tôi và anh Hỳnh Tâm đều điện 
đàm để bàn về những ngày chúng tôi đến 
Paris. “Vạn sự khởi đầu nan” anh Huỳnh Tâm 
rất nhiệt tình và cực nhiều lắm. Nhưng sau đó 
có nhiều lý do tế nhị, anh đã từ chối! 

Tôi và chị Dung lo lắng. Bởi những người 
chúng tôi mời, có vị trả lời đã sẵn sàng để lên 
đường… Còn địa điểm phòng họp mặt, tôi 
cũng đã nhờ người bên đó mướn và đặt tiền 
cọc rồi. 

Vì có lòng với Văn học nghệ thuật, vì tình 
Văn nghệ, vì mối cảm tình với những anh chị 
văn nghệ sĩ sắp đến Paris, và vì nhà văn Hồ 
Trường An... Nhà thơ Đỗ Bình nhận đứng ra 
tổ chức buổi họp mặt, hướng dẫn du ngoạn… 
trong những ngày chúng tôi đến Paris. 

Như người chụp được phao khi bị té 
xuống nước. Tin nầy đến tôi và chị Ngọc 
Dung vui mừng và hết sức an tâm. Còn anh 
Đỗ Bình thì từ đó vất vả trăm chiều! Vì anh đã 
lãnh một nhiệm vụ thật nặng nề (trong lúc anh 
đang bị bịnh). Bởi buổi tổ chức Văn học nghệ 
thuật nào cũng rất nhọc nhằn mà người tổ 
chức phải bôn ba, phải linh hoạt, phải có uy 
tín, phải hết sức tế nhị trong việc giao tế về 
phần đối ngoại (Những người ở xa đến tất cả 
mọi việc xe cộ đón, đưa ở phi trường, khách 
sạn, ăn uống, du ngoạn…) Cũng như đối nội 
(ở địa phương những Văn nghệ sĩ chọn lọc để 
mời…) Phần trang trí, thư mời, thông tin báo 
chí, các đài phát thanh, sắp xếp chương trình, 
mời diễn giả, người phụ diễn văn nghệ… để 
hợp và đúng nghĩa với buổi tổ chức. Còn bao 
nhiêu thứ việc linh tinh khác phải mất rất 
nhiều thời gian, rất nhiều công sức và phải có 
nhiều nhân sự… Trong khi thời gian ngày họp 
mặt kề cận, tính ra chưa đầy 3 tháng. 

Chúng tôi sẽ có 9 anh chị trong 13 tác giả 
góp mặt trong tập sách “MATBDT” đến Paris, 
gồm có: Hồ Trường An (Pháp). Ở Mỹ có 
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Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phong Thu, Nguyễn 
Phan Ngọc An, Tôn Nữ Mặc Giao, Duy An 
Đông, Dư Thị Diễm Buồn. Ở Đức có Vũ Nam, 
và Tiểu Thu ở Canada. Có 2 vị khách, không 
góp mặt trong tập sách, tôi mời đến tham dự 
đó là cô Hồng Phúc (Hoa Kỳ). Chủ nhiệm 
kiêm chủ Nguyệt san Diễn Đàn Việt Nam (đã 
hiện hữu ở Đức gần 30 năm và đang hoạt 
động). Nhà báo Phạm Văn Kiểm vượt đường 
xa từ Đức đến Paris (lái xe hơn 750 cây số). 
Nhưng anh chỉ ở lại một ngày thì trở về Đức 
(…vì tai nạn xe). 
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Khi anh Đỗ Bình nhận lời đứng ra tổ chức, 
thì tất cả quý anh chị tôi mời đều chuyển qua 
trực tiếp liên lạc và ghi tên thẳng với anh Đỗ 
Bình. Để anh và ban tổ chức tiện dịp sắp xếp 
mọi thứ về: ăn, ở, xe cộ, đón đưa... Riêng chị 
Tôn Nữ Mặc Giao (phần khách sạn) sẽ ở 
chung phòng với tôi. Nhưng tôi 
đã đặt sai khách sạn (không 
cùng chung khách sạn những 
người ở xa đến). Sau đó cũng 
nhờ ban tổ chức sắp xếp, chị ở 
cùng phòng với các chị đồng 
hành. 

Anh chị Đỗ Bình, cùng ban 
tổ chức đã hết lòng hết dạ, nồng 
hậu tiếp đón và giúp đỡ trong 
mọi việc những anh chị Văn 
nghệ sĩ (có người anh chị chưa 
quen) từ phương xa đến Paris 
vào ngày 29, tháng 9 đến ngày 5 
tháng 10 năm 2009 (có số người 
ở lại nhiều ngày hơn). Quý anh 
chị đến Paris lần nầy có những ngày du ngoạn 
thật vui vẻ. Một buổi họp mặt Văn học nghệ 
thuật “THU TAO NGỘ” được tổ chức hết sức 
trang trọng và thành công tiếng tăm vang xa 
ngoài sự mong muốn. Đó cũng là nhờ lòng 
nhiệt thành và uy tín của anh chị Đỗ Bình 
cùng ban tổ chức. Nhứt là mời được quý nhà 

văn, nhà thơ, nhạc sĩ… có tầm vóc, đã nổi 
tiếng từ trong nước trước năm 1975 và ở hải 
ngoại đến tham dự. 

ười đến Paris. 

Đã chuẩn bị chuyến đi Paris cả năm trước. 
Và chính tôi là người phát động, khởi xướng 
mời quý anh chị (tác giả góp mặt trong 
MATBDT) cùng một số anh chị văn nghệ sĩ 
khác từ phương xa đến Paris. Nhưng đến ngày 
ra phi trường đi Paris thì tôi phải hủy bỏ 
chuyến đi lần nầy. “Vì trường hợp bất khả 
lượng! Phu quân tôi trở bịnh!” 

Buổi tổ chức nào cũng có bề trái của nó! 
Tôi không diễm phúc cùng đi Paris dự “Thu 
Tao Ngộ” với quý anh chị. Đó là một điều làm 
tôi hối tiếc! Nhưng những gì làm được tôi đã 
dùng hết khả năng. 

Riêng quý anh chị đi Paris thì có được 
những ngày du ngoạn vui vẻ. Một số anh chị 

được cô Ngành (ngoài ban tổ 
chức) hướng dẫn đến Troyes 
thăm nhà văn Hồ trương An. 
Những ngày ở Paris quý anh chị 
quen thêm được nhiều văn nhân 
nghệ sĩ, mở rộng thêm tầm mắt 
trước một thành phố Paris đài 
trang, cổ kính… Và nhứt là buổi 
họp mặt Văn học nghệ thuật 
“Thu Tao Ngộ” được thành 
công mỹ mãn. Nên chuyến đi 
Paris trở về nhiều người được 
vui vẻ, hạnh phúc... 

Mong rằng âm hưởng “Thu 
Tao Ngộ” vẫn còn tiếng vang đẹp 
mãi trong lòng ng

 
California, Mùa Tạ Ơn 2009 
Tệ xá Diễm Diễm Khánh An 

 
DƯ THỊ DIỄM BUỒN 
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