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Bút Ký: Thăm bạn ở vùng Tây Bắc Hoa Kỳ 
Vũ Nam 

 
Lời quê chắp nhặt dông dài 

Mua vui cũng được một vài trống canh 
(Nguyễn Du) 

 

Khi mướn xe xong ở phi trường Portland, cô Mỹ hỏi mướn xe đi đâu, tôi nói địa chỉ nhà Võ Độ ở Seattle, cô tự động bấm 

dùm địa chỉ trong máy dẫn đường mà tôi vừa mướn. Tôi không ngờ trước là khi xe vừa lăn bánh một giọng tiếng Đức 

trong máy lại vang lên. Mấy ngày nay ráng nghe và nói tiếng Mỹ, bỗng nhiên nghe tiếng ”mẹ đẻ” không vui sao được. À, 

thì ra cô Mỹ bấm dùm luôn qua tiếng Đức để tôi dễ dàng khi chạy xe ở Mỹ. Nhưng không sao, máy chỉ đường chỉ rõ quá, 

nhiều khi không cần nghe ai nói, chỉ nhìn vào máy là có thể chạy được.  

Đoạn đường từ Portland lên Seattle gần giống như những đoạn đường ở Âu Châu, chỉ có khác biệt là đường ở Mỹ rộng 

quá, và xe thì thường chạy ở tốc độ bình thường, tối đa theo như nước Mỹ cho phép là 125 km/ 1 giờ.  

Nói về tốc độ mới nhớ hôm đi với một người bạn Không Quân vào khu thương xá Eden, Virginia, qua bạn tôi, tôi quen 

một cặp vợ chồng cũng đang đi dạo đêm ở trong sân khu Eden. Đêm ấy cộng đồng người Việt ở đây tổ chức buôn bán 

thức ăn, văn nghệ nhỏ ngoài trời. Nhiều anh chị ca live rất hay. Có một anh tóc dài người ốm như Trịnh Công Sơn ca 

không thua gì Duy Khánh, nhưng hỏi ra thì người ta nói anh là người Nam. Một cô gái ( tôi đoán là cô gái từ miền Bắc 

qua Mỹ không lâu) ca bản Đừng Xa Em Đêm Nay, nghe không thua gì các ca sĩ. Còn nhiều người khác ca lắm, nhưng hai 

ca sĩ “nghiệp dư” này là ca hay nhất.   

Trở lại hai anh chị mới gặp và đứng nói chuyện trong khu Eden. Anh kể anh là sĩ quan người nhái của Hải Quân, đi vượt 

biên trước, bảo lãnh gia đình qua sau. Anh đi làm mấy chục năm, giờ đã nghỉ hưu ba bốn năm rồi. Nghe nói tôi từ Đức 

đến anh nói anh có đi Đức hai lần để thăm các người bạn thân đi du học Đức trước năm 1975. Anh kể mấy địa danh mà 

anh đi qua như Nürnberg, Berlin v.v... Anh nói ở Đức anh thích nhất là xa lộ, muốn chạy bao nhiêu thì chạy. Anh làm tôi 

ngạc nhiên khi anh nói anh đã chạy đến 270 Km/ 1 giờ. Anh còn chỉ chị nhà làm bằng chứng là chị đã ngồi cùng anh khi 

anh đang chạy như thế trên xe Mercedes của người bạn thân. Lúc chạy chỉ có hai vợ chồng. Tôi hỏi anh chạy đoạn 

đường nào, anh nói chạy khoảng từ Leipzig đi Berlin. Tôi nghĩ chắc là anh đã chạy đến tốc độ đó, vì tôi có đi qua tôi biết, 

đây là đoạn xa lộ mới do chính phủ Đức đã làm mới lại hầu hết các xa lộ bên phần Đông Đức cũ sau ngày thống nhất 

nước Đức năm 1989. Anh nói chạy để biết cảm giác như thế nào thôi. Tôi nói với anh là tôi thường chạy nhanh nhất là 

đến 165, 170 Km/ 1giờ, nên cũng chưa biết cảm giác chạy đến 270 là như thế nào. Buổi nói chuyện với anh chị rất hào 

hứng. 

Lúc ở Đức nhìn bản đồ trong Internet cảnh đoạn đường từ Portland lên Seattle rất đẹp. Nhất là khi gần đến Seattle vì có 

nhiều sông hồ ở chung quanh. Với tôi, núi ít làm lòng mình rung động, có lẽ vì ở miền nam nước Đức, thấy rừng núi rất 

thường, nên chắc cũng quen mắt, không còn thấy đẹp, nhưng mỗi khi nhìn thấy được biển hoặc những ao hồ rộng lớn ở 

bất cứ nơi đâu thì lòng thấy hân hoan. Ngọn gió từ ngoài biển thổi vào làm nhớ lại của thời trẻ thơ đã từng trải qua với 

cơn gió ấy. Nhưng hôm chạy xe đến Seattle, sông hồ đã bị những hàng cây hai bên đường che phủ nên cũng không thấy 

được gì, ngoài con sông có lúc chạy song song theo đường xa lộ. Trời cuối tháng tám mà ở Seattle đã có mưa tương đối 

lớn, và gió thổi phất khá lạnh. Theo đường chạy 3 giờ đồng hồ cứ lúc mưa lúc nắng. 
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Rời xa lộ, để chạy vô đường làng, đường phố đến nhà Độ. Sợ Độ chờ, đang chạy trên đường, tôi tấp xe vô lề, ngừng lại 

và gọi điện thoại cho Độ nói là tôi gần đến rồi. Đúng như tôi đoán, bạn Độ đang nóng lòng chờ, vì lúc nơi lấy xe ở 

Portland bạn đã gọi một lần và khi gần tới Seattle bạn lại gọi, nhưng đang chạy ngoài xa lộ nên tôi không dám nghe. Bạn 

nói cứ ngừng đó bạn ra rước vì gần tới rồi. Trong thời gian chờ bạn đến, tôi ngắm nhìn chung quanh, thấy những căn nhà 

nho nhỏ, chung quanh nhà cây cối cũng không cao và cũng không rậm rạp, trước các nhà thấy rất ít trồng bông hoa, nhìn 

người đi ra vào nhà tôi tưởng là người Mễ-Tây-Cơ. Ra gặp tôi bạn nói đây là làng của người thổ dân, Indian, của nước 

Mỹ. 

**** 

Chị Trọng, bạn học của tôi và Võ Độ, làm ở trong một tiệm làm và bán bánh ở Virginia. Hôm tôi đến thăm chị khoảng 9 

giờ sáng ngày thứ bảy. Bốn mươi bảy năm mới gặp lại chị. Từ lúc 14, 15 tuổi mà nay đã trên 60 hết rồi. Ngày đó, ở Bà 

Rịa, lúc đi học, chị Trọng hay chở chị Bé trên chiếc xe gắn máy màu xám. Hình như lúc đó chỉ có chị là đi xe gắn máy, còn 

lại tất cả đều đi xe đạp, hoặc đi bộ. Ngay Lộc, có xe Honda nhưng đi học cũng đi bộ, vì nhà gần trường học. Võ Độ lúc đó 

cũng đi xe đạp, vì nhà khá xa trường. Con đường bạn về nhà là con đường ngang rạp Thành Thái về quân trường Vạn 

Kiếp. Giờ tan trường túa ra toàn là nam áo trắng quần xanh, nữ áo bà ba trắng, quần đen. Gặp lại sau thời gian dài ấy, 

nhưng tôi không thấy chị Trọng già lắm so với số tuổi hiện tại. Chị vẫn còn giữ nét thời nữ sinh. Chị lại hơi ốm hơn hồi 

trẻ, nhưng vẫn còn dáng khỏe mạnh, nhanh nhẹn. 

Gặp chị là nhân có dịp đến Virginia, nơi chị định cư, nên tôi ghé thăm chị. Sau vài phút nói chuyện chị nói chị phải trở lại 

làm việc. Nhà chị cũng gần nơi chị làm, chồng chị nghỉ làm, giữ nhà, hai con đã lớn và đi làm lâu rồi. Chị nói nếu tôi có 

qua Nam Cali gặp chị Lý, Lộc Nga, Thới, Yến và Võ Độ cho chị gửi lời thăm. 

**** 

Tôi đã kể cho Võ Độ nghe khi Võ Độ hỏi về chị Trọng.  

Mặc dù chiến tranh Việt Nam đã đi qua khá lâu, và chuyện của Võ Độ tôi cũng đã nghe qua, nhưng thú thật hôm gặp Võ 

Độ, nhìn Võ Độ cách ăn nói đi đứng tôi thấy trong bạn có một sức mạnh phi thường, vì đã vượt qua những khó khăn 

trong đời mình. Đặc biệt hơn nữa là Võ Độ có một mái ấm gia đình thật hạnh phúc. Câu người đời thường nói ”ông Trời 

cho tay này thì lấy tay kia”, nghiệm ra tôi thấy có lẽ đúng trong cuộc đời này. Trong đời không ai, không một gia đình nào 

hoàn hảo cả, không bao giờ có hạnh phúc hoàn toàn hay xui xẻo hoàn toàn. Được cái này thì mất cái kia. Xa hơn nữa, khi 

nói về các cô gái, đàn bà thì có những câu như  “má hồng phận bạc”, “hồng nhan bạc phận” v.v... 

Số phận đã an bài cho bạn! Bạn ở miền Nam VN, bảo vệ miền Nam trong cuộc chiến vừa qua, và đã để lại một phần thân 

thể cho quê hương. Theo tôi, dù cách nào cũng là một hảnh diện của người trai trong thời chinh chiến. 

Bà xã Võ Độ hiền hậu đảm đang, theo cái nhìn của người viết bài này, còn hai cô gái vui vẻ, hiếu thảo với cha mẹ. Vậy là 

đúng rồi phải không Võ Độ, ở đời được cái này thì mất cái kia.Thời tiết, khí hậu vùng Seattle gần giống Âu Châu, nhưng 

quang cảnh ở Seattle thì quá đẹp! Từ trên một tháp cao của thành phố, nhìn xuống chung quanh thật ngoạn mục. Màu 

xanh của nước biển, ao hồ, cùng nhà cửa đường xá tạo nên một vùng tây bắc Hoa kỳ tráng lệ. Đối với người ở Mỹ chắc 

thấy bình thường, nhưng tôi rất thích khi thấy mấy chiếc thủy phi cơ Cessna chở khách “tham quan“ thành phố Seattle 

cất cánh và đáp trên mặt hồ rộng lớn ở trong thành phố. Độ nói một lần đi 100 Đô La. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh 

cất cánh và đáp trên mặt hồ ở ngoài đời bằng mắt thường.  Họ sang trọng quá. Chiếc Cessna màu trắng, nhỏ nhắn, xinh 

đẹp, sau khi đáp đã chạy đi như chiếc thuyền nhỏ trên mặt hồ để vào bến đậu. Ở Đức, tôi đã đến sân bay nhỏ nằm trên 

đỉnh của dãy núi gần thành phố tôi ở, nhìn những chiếc phi cơ  cessna hoặc những chiếc phi cơ lớn hơn đôi chút lên 
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xuống trên đường băng đất cứng, phẳng lì, nhưng chưa thấy được Cessna lên xuống trên hồ như ở Seattle. Không biết ở 

Đức có chỗ nào phi cơ đáp trên mặt hồ không? Trước năm 2000 một vé đi cessna như vậy cho một người ở Đức khoảng 

150 Đức Mã trong một giờ, không biết bây giờ bao nhiêu Euro. Rời căn nhà trên tháp cao nhất thành phố, Võ Độ còn 

mua vé dẫn tôi xem nơi hãng Boeing sản suất máy bay, hay cùng anh bạn kỹ sư của Võ Độ vào hãng Microsoft xem nơi 

anh ngồi làm việc. Tôi hỏi anh ở đây có được phép chụp hình không, anh nói được. Người Việt Nam mình giỏi quá, đâu 

đâu cũng gặp người tài. Võ Độ còn muốn dẫn tôi đi xem Viện Bảo Tàng của thành phố, nhưng không còn giờ.  

Bây giờ ngồi nghĩ lại những chiếc Cessna màu trắng di 

chuyển như những thuyền con trên mặt hồ ở Seattle, tôi 

lại liên tưởng, so sánh đến những chiếc xuồng ba lá, xuồng 

nhỏ trên khắp kinh rạch miền Tây, Hậu giang, Tiền Giang, 

dòng sông Cửu Long của quê mình, tự nhiên thấy trong 

hồn lâng lâng nỗi nhớ nhung đến quê nhà. Những chiếc áo 

bà ba màu hồng, màu xanh, màu tím với những chiếc nón 

lá màu vàng của các cô gái chèo thuyền hay là khách đi 

trên xuồng ghe, đã làm vùng sông nước miền Tây có thêm 

những màu sắc đặc biệt với những nét đặc thù riêng rẽ. 

Một chiếc ghe nhỏ màu sậm đen, một mái chèo, một mình 

chèo giữa dòng sông màu vàng đen phù sa đầy những vạt lục bình là hình ảnh thật sống động, biểu tượng cho vùng miền 

sông nước. Nhưng trong thời hiện tại, sau những màu sắc hồng xanh ấy, có thể ẩn núp đâu đó là những dằn vặt về mái 

nhà khi chiều về với người cha người mẹ già yếu, hay đàn con thơ đang chờ mẹ về. Không ai có thể xác định được những 

đời sống trên miền sông nước của ngày hôm nay, bởi vì vẫn còn những cô gái trẻ nơi đây sẵn sàng ra đi làm dâu nơi Đài 

Loan, Nam Hàn, hay sẵn sàng ra đi làm công nhân ở Nhật Bản, Malaysia hoặc bất cứ nơi nào trên thế giới, nếu cô nghĩ 

như thế mới có thể thay đổi cuộc đời khổ cực của các cô ở nơi này. 

Ban đêm ở Seattle hơi giống như ban đêm ở thành phố cảng Hamburg của Đức, nhưng Seattle tráng lệ hơn nhiều. Đứng 

bên này nhìn qua bên kia, ở giữa là dòng sông rộng lớn mênh mông, thấy đầy ánh đèn, thì qua bên kia nhìn lại bên này 

cũng thấy những tòa nhà cao vút, màu sắc ánh đèn cũng rực rỡ. Đêm hôm ấy lại có mưa hè lất phất, gió từ ngoài biển, 

dưới hồ thổi tới khá lạnh. 

Tôi từ giã bạn vào buổi sáng hôm sau từ quán cà phê Starbucks ở Seattle. Lúc chia tay tôi, thấy bạn rất vui. Bạn nói hơn 

30 năm ở Mỹ lần đầu tiên bạn mới đón được người bạn học lớp thời đệ ngũ đệ tứ ở VN. Tôi phải từ giã bạn vì có hẹn, 

chớ không sẽ ở lại nhà bạn thêm một vài ngày, để đi thăm cho hết cảnh ở Seattle. Lần đi lần khó, đến thăm một thành 

phố chỉ một ngày hai đêm thì đủ thiếu gì. Thôi hẹn lần khác nha Võ Độ. Cám ơn ông bạn nhiều. 

  
Vũ Nam (Germany) 
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Thơ Xướng Họa 
 
 
Bài xướng: 
 
 
SẮC LỤA VÀNG THU 
 

Sắc lụa vàng thu đẹp não nùng 

Hoàng thiên khéo tặng món quà chung 

Lung linh gió sớm tươi màu biếc 

Bảng lảng mây chiều đậm nét nhung 

Mấy dặm quan hà nghiêng cánh nhạn 

Bao lần bão tố vững thân tùng 

Rượu ngon nhắp chén Hoàng Hoa Tửu 

Cảm tạ hồng ân chốn cửu trùng 

 

Nguyễn Đức Cung (Philadelphia) 

 
 

 

 

 

 

Bài Họa: 

 

THU VÀNG SẮC LỤA 
 

Nét đẹp nghìn năm chốn Nhị Nùng 

Theo đường Nam tiến dệt tình chung 

Đơn sơ, chẳng thẹn cùng vương giả 

Duyên dáng, không màng với gấm nhung 

Một sắc thu vàng thêm thắm lụa 

Bao mùa đông xám vẫn xanh tùng 

Hơi may thoáng nhẹ trên tà áo 

Lay động hồn ai giữa vạn trùng 

 

Nguyễn Kinh Bắc (Philadelphia) 
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một ngày bình yên   

Tôi ngồi sát vào anh, đầu ngã lên vai anh, mắt nhắm lại, lòng cảm thấy thật bình yên. Nhưng anh có vẻ không 

hưởng ứng, từ lâu lắm rồi anh đã quen một mình, nay bỗng dưng ra ngoài với một người đàn bà, có cái vẻ 

thân thiết quá. Lại còn giữa “thanh thiên bạch nhật” chung quanh người qua lại dập dìu, biết đâu trong số 

người qua lại đó, lại chẳng có “mụ Thúy” một người chị lúc nào cũng trực xoáy vào “đời tư người khác”.  Biết 

đâu trong số người qua lại đó, lại chẳng có một ai đó quen biết, bất ngờ nhìn thấy như đã từng xảy ra vài ba 

lần trước đây. Lần nào cũng thế, cứ “xuất đầu là lộ diện”.  

 

Cứ phải nhớ mãi lần đầu, đem tặng tôi chiếc áo anh mua hôm nhân dịp đi nghỉ hè ở Grand Canyon. Nhắn nhe 

mãi vẫn không thấy tôi tới lấy, anh đành đích thân mang qua, không hiểu sao không sớm cũng chẳng muộn 

vừa bước chân xuống xe thì đụng ngay “ông hàng xóm” của tôi mà anh đã từng gặp trước kia.   

 

Lần thứ hai anh đưa tôi đi mua cái cover cho cái Kindle fire lại gặp ngay người nhà, thế có chán không cơ chứ. 

Lần thứ ba nhân ngày Valentine, trong chợ anh đang nhìn ngắm mấy châu hoa tươi, chẳng định mua tặng ai! 

Thì ngay bên tai nghe tiếng cô em dâu vang lên “anh định mua hoa cho ai đấy anh?”, lập tức chối ngay “có 

mua gì cho ai đâu”. Với giọng hốt hoảng, người ta không nghĩ mình chối thì người ta cũng nghĩ mình chống 

chế, thật “oan ơi ông Địa” 

 

Nói cho vui thế thôi.  

Thật ra anh thấy tôi đầu óc rối bời, mặt mày ủ-ê vì chuyện nhà chuyện cửa, chuyện thế thái nhân tình, đã phải 

nghỉ học cả tháng nay. Tinh thần không tập trung cho nên học hành chắc cũng chẳng có hiệu quả gì, cho nên 

anh mới nảy ra ý là đưa tôi tới thăm một tu viện gần nhà, mong cho tôi được một chút bình yên. 

 

Thật bất ngờ, vừa bước xuống xe nhìn thấy toàn cảnh tu viện 

tôi có cảm tưởng như mình vừa lạc bước sang tận trời  Âu. 

Trong ngoài hoa Tulip nở rộ tuyệt đẹp, tôi quên hết ngay mọi 

nỗi ưu phiền, anh thật có cách.  Anh hỏi tôi: 

-  Em có muốn chụp hình không em? 

-  Không anh ạ, đời em ghét nhất là chụp hình. 

 

Nói gì thì nói anh cũng đã dùng cell phone chụp cho tôi một 

lô hình.  

 

Ngăn với thế giới bên ngoài, tứ phía của Tu Viện Franciscan 
Monastery được bao bọc bởi những song sắt và những dãy hành lang mát mẻ, có những vòm hình vòng cung 
và các cột đá khắc những hoa văn đa dạng trông thật lạ mắt. Trên vài tấm vách ở các góc còn có các chú thích, 
nhằm nhắc đến những ai đã từng đóng góp vào công cuộc xây dựng nhà thờ. Có cả hai bài kinh “Kính Mừng” 
và kinh “Lạy Cha” bằng tiếng Việt do hai gia đình Ông Bà Vũ Tiềm và Ông Bà Trương Lễ, khắc làm kỷ niệm. 
Khoảng cách giữa hành lang và Tu Viện là vườn hoa hoa hồng đang được chăm sóc kỹ lưỡng chờ nở hoa. Anh 

Tu Viện Franciscan Monastery, tọa lạc tại Washington DC,  

được xây dựng từ năm 1916 
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đã chụp cho tôi mấy cái hình có ánh nắng rọi xuyên qua các song sắt dưới các vòm, in bóng xuống thềm trông 
thật hay.   
 
Phía trong nhà thờ thì càng đẹp, trong thật quen mắt, vẫn là các lối kiến trúc mà tôi đã từng thấy khi có dịp đi 
thăm các nhà thờ bên Âu Châu.  
 
Cùng anh nhẹ bước lên mười mấy bực thang, quỳ xuống trước bàn thờ Chúa, tôi không biết phải cầu xin điều 
gì, vì lòng đã bình yên lắm rồi.  
Nhìn thấy tượng Chúa chịu nạn, trên người Chúa có nhiều vết thương rỉ máu, tôi ứa nước mắt, trái tim thắt lại, 
tôi cảm thấy “Ngài” thật tội nghiệp.   
 
Xuống thang đi về phía thờ phụng Đức Mẹ, cúi mình chui vào một cái cửa thật thấp, phía trong dựng lại nơi 
tẩn liệm Đức Mẹ, không gian thật nhỏ hẹp nhưng cũng thật thanh tịnh. Vừa chui trở ra đã thấy anh canh sẵn 
chụp cho tôi một tấm hình, tôi thích nhất là tấm này, vì thấy mình thật trẻ và có nụ cười thật dễ thương. 
 
Xuyên qua “Gift Shop” chúng tôi ra ngoài, trời hôm nay 
xanh biếc, mây trắng trôi bồng bềnh từng mảng thật 
lớn. Chung quanh mùa này nở toàn hoa Tulip màu sắc 
rực rỡ, tha hồ để anh chụp hình cho tôi. Tôi thấy rất 
đông kẻ đứng người ngồi, họ đang ôm máy ảnh ngắm 
nghía 
tứ phía, chắc là nhóm học nhiếp ảnh đi săn hình đây. 
Anh rủ: 
- Mình xuống thung lũng đi em.  

 
Nơi đó có một nhà nguyện, có chiếc ghế đặt dưới vòm cây cao đang trổ những chiếc lá non xanh biếc. Tôi ngồi 
xuống ngước nhìn Chúa, nắng xuyên qua khoảng trống của những cành lá, nắng ghé xuống ngồi với tôi, anh đã 
giữ lại giùm tôi khoảnh khắc này. Có dịp sẽ gởi tặng “nắng” một tấm nhé. Nơi đây tôi nhớ, tôi đã ngồi sát vào 
anh và đã ngã đầu vào vai anh, nhắm mắt lại để mong giữ mãi được sự bình yên. 
 
Đi lần xuống triền dốc, cứ mươi bước là gặp một cái cột ghi lại cảnh Chúa chịu nạn, có tất cả 14 cột được gọi là 
“Mười Bốn Đàng Thánh Giá”. Tới đây về được rồi chứ, chắc anh cũng đã mệt. Còn em thì đã được bình yên. 
Cảm ơn anh, anh nhé. 
 
 

 
Hoangdungdc 
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Ánh mắt sân trường 
   

Vân tưởng y-thường, hoa tưởng dung 

Lý Bạch 

 

Ta bước chân vào lớp các ngươi,  

Nghe mùa xuân phủ tóc mây trời,  

Có đôi mắt đẹp nhìn len-lén,  

Ta thấy ta chìm trong giếng khơi.  

   

Có phải ngươi là tuổi của ta  

Ngày nao...hoa-bướm ép trong thơ.  

Ngày nao... gió vẫn đùa vai áo,  

Vở vẫn trinh-nguyên giấy học-trò...  

   

Có phải ngươi là xuân bốn phương  

Dung-nhan tô thắm mái hiên trường ?  

Mắt đẹp ngời soi lòng sân vắng,  

Nụ cười như sóng cuộn trùng-dương?  

   

Có phải ngươi cùng ta hôm nay,  

Người nghe kẻ giảng áng thơ hay,  

Ý thơ nồng đượm hồn son trẻ.  

Ngươi đã say và ta cũng say...  

   

 

 

 

 

 

Tuổi của ta và tuổi của ngươi,  

Chênh nhau chừng độ mấy xuân đời,  

Hòa chung mộng thắm hồn phấn bảng  

Ta thấy ta chìm trong mắt nai...  

   

Ta biết rằng ta trót đến đây,  

Hương trời sắc biển với trong tay,  

Đắm hồn trong áo trinh màu trắng 

Ta sẽ điên và ta sẽ say...!  

   

Dù biết mai kia sẽ bão-bùng,  

Nếu tìm huyễn-mộng giữa hư-không.  

Nét son ta vẫn phê trên vở:  

Hoa tưởng y-thường, vân tưởng dung. 

                             
(Những ngày đầu giữa sân trường,  
  sau khi cởi trả chiến-y) 

 
Nguyễn Tường Vân 
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Tác Phẩm ANNA KARENINA 
của Đại Văn Hào LEO TOLSTOY 

Phạm Văn Tuấn 
 
 

I/ Tiểu Sử sơ lược của Leo Tolstoy 
 
 Leo Nikolaevich Tolstoy ra đời vào năm 1802 trong một gia đình lớn và giàu có, trong 
trang trại của gia đình tên là Yasnaya Polyana. Bà mẹ của Tolstoy qua đời khi ông mới được 2 
tuổi và ông đã liên tưởng tới mẹ trong suốt cuộc đời. Có vài nhà phê bình văn học cho rằng tác 
giả Tolstoy đã mô tả người mẹ của mình qua hình ảnh của nàng Seryozha trong tác phẩm Anna 
Karenina. 
  
           Khi Tolstoy lên 9 tuổi, gia đình này di chuyển về thành phố Moscow rồi không lâu sau đó, 
người cha qua đời do bị giết hại trong khi đi du lịch. Do bị mồ côi cả cha lẫn mẹ trước khi lên 
10 tuổi và mặc dù không phải bận tâm về tiền bạc nhưng Tolstoy đã bị ám ảnh bởi sức mạnh 
của cảnh chết và đây là ý tưởng trung tâm trong các tác phẩm của chính tác giả, cũng như của 
nhân vật Anna Karenina bị liên hệ mạnh mẽ với cảnh chết chóc.  
  

         Mặc dù là một đứa trẻ thông minh nhưng Tolstoy đã không quan tâm nhiều tới ngành học vấn căn bản. Bà cô của 
Tolstoy đã cố gắng khuyên nhủ cậu cháu này nên thi vô đại học nhưng rồi Tolstoy đã bị trượt trong kỳ thi tuyển đầu tiên. 
Sau đó vào tuổi 16, Tolstoy đã theo học Luật Khoa và các ngôn ngữ phương Đông tại trường Đại Học Kazan. Tolstoy đã tỏ 
ra ưa thích các nền văn hóa mang tính anh hùng của các xứ Ba Tư (Persia), Thổ Nhĩ Kỳ và của miền Caucasus, và sự ưa 
thích này còn kéo dài trong suốt cuộc đời của tác giả.  
  
         Tại trường đại học, Tolstoy thì không nổi tiếng, ngoài ra ông còn cảm thấy mình xấu trai do cái mũi lớn và đôi lông 
mày rậm rạp. Cuối cùng, Tolstoy đã không hài lòng về nền giáo dục nên ông rời trường đại học vào năm 1847 mà không 
có một mảnh bằng cấp nào. Sự vụng về trong cách cư xử xã hội của Konstantin Levin ở phần đầu trong tác phẩm Anna 
Karenina đã phản ánh sự không thoải mái của tác giả đối với xã hội chung quanh. 
  
          Vào năm 1851, Tolstoy đã đến thăm một người anh đang ở trong Quân Đội Nga nên sau đó, ông đã đầu quân vào 
quân đội. Tolstoy đã tham dự trận Chiến Tranh Crimea (the Crimean War, 1854-56) và đã ghi lại các kinh nghiệm của 
mình trong tác phẩm “Các Truyện Sevastopol” (The Sevastopol Stories, 1855). Khi đang ở trong quân ngũ, Tolstoy đã viết 
văn nên đã hoàn thành được một tác phẩm tự thuật có tên là “Thời Thơ Ấu” (The Childhood, 1852). Tác phẩm này đã 
được nhiều người ca ngợi rồi sau đó là hai tác phẩm khác: “Thời Con Trai” (Boyhood, 1854) và “Tuổi Trẻ” (Youth, 1857). 
Sau này, tác giả Tolstoy đã có tư tưởng chống quân đội (antimilitaristic) và điều này có thể tìm thấy trong phần cuối của 
tác phẩm Anna Karenina, với các chỉ trích cuộc chiến tranh của người Slav. 
  
          Vào năm 1862, Tolstoy kết hôn với cô Sofya Andreevna Behrs. Từ nay và trong khoảng hai thập niên, Tolstoy dồn 
năng lực cho gia đình lớn của ông, lo quản lý nông trại và viết ra 2 đại tác phẩm là “Chiến Tranh và Hòa Bình” (War and 
Peace, 1865-69) và Anna Karenina (1875-77). 
  
          Trong tác phẩm Anna Karenina, cách tán tỉnh của Levin đối với nàng Kitty Shcherbatskaya đã được viết ra từ kinh 
nghiệm của tác giả Tolstoy đối với nàng Sofya Andreevna, ngay cả trong chi tiết về chiếc áo sơ mi bị bỏ quên đã khiến 
cho đám cưới của Levin bị chậm trễ. 
  
         Vào các năm trước khi lập gia đình, Tolstoy đã đi thăm viếng miền tây của châu Âu, một phần để quan sát các 
phương pháp giáo dục tại các nước ngoài. Khi trở về nước Nga, Tolstoy đã thiết lập các trường học và đã dạy dỗ các 
nông dân. Công việc tiếp xúc với các nông dân đã khiến cho tác giả Tolstoy đánh giá cao sự đạo đức, tình bằng hữu và 
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cách vui hưởng cuộc sống. Thực vậy, tác giả Tolstoy đã chỉ trích sự giả tạo bên ngoài của giai cấp thượng lưu Nga, giống 
như độc giả nhận thấy trong tác phẩm Anna Karenina là Levin đã không thoải mái với giai cấp giàu có của thành thị rồi về 
sau, Tolstoy đã thay đổi tư duy bằng cách từ chối các tài sản của gia đình, điều này làm cho bà vợ, người chịu đựng lâu 
ngày với tác giả, đã bị mất tinh thần. 
  
           Trong suốt cuộc đời, Leo Tolstoy đã chứng kiến một giai đoạn thay đổi và phát triển trên đất nước Nga. Cho tới khi 
Tolstoy qua đời vào năm 1810, nước Nga đã chuyển hóa từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu thành một sức mạnh kỹ 
nghệ quan trọng của thế giới. Thời bấy giờ tại nước Nga có hai nhóm trí thức đang tranh luận: nhóm thứ nhất là những 
người chủ trương thuần Văn Minh Slav (the Slavophiles), họ tin tưởng rằng nền văn hóa riêng và các định chế của nước 
Nga thì đặc sắc hơn nên văn hóa của các nước phương Tây, còn nhóm thứ hai là các nhà cải cách theo Tây Phương (the 
Westernizers) tin tưởng rằng nước Nga phải đi theo các đường lối và tư tưởng của phương Tây.  

  
           Trong tác phẩm Anna Karenina, người đọc sẽ thấy các dấu vết của cuộc 
tranh luận này về vận mệnh của nước Nga. Thực vậy, các người nông dân của 
Levin đã ưa thích cái cầy đơn giản làm bằng gỗ, hơn là các dụng cụ nông nghiệp đã 
được cải tiến và sự việc này tượng trưng cho nước Nga từ chối theo phương Tây. 
  
           Độc giả cũng nhận thấy sự va chạm văn hóa trong cuốn tiểu thuyết với 
Karenin là một nhà tư sản thuần lý, hoàn toàn theo phương Tây và đây cũng là 
một con người hữu hiệu nhưng lạnh nhạt và không có lòng thương cảm.   
  
            Cũng trong cuộc đời của tác giả Tolstoy, nước Nga đã gặp phải cuộc khủng 
hoảng về tư tưởng chính trị với các Sa Hoàng độc đoán, với các nhà trí thức cấp 
tiến, đòi hỏi các quyền hiến định như tại châu Âu và ngay cả một cuộc cách mạng 
tại nước Nga. Tolstoy đã mô tả trong tác phẩm Anna Karenina hai cảm xúc trái 
ngược của các cuộc bầu cử địa phương, cùng với sự hào hứng của giới quý tộc, và 
tác giả đã không biết chắc chắn về tiềm năng dân chủ của nước Nga. 
  
            Khuynh hướng về tôn giáo của Leo Tolstoy đã thể hiện trong các tác phẩm 
về sau. Các tiểu thuyết như “Một Lời Xưng Tội” (A Confession, 1882) và “Vương 
Quốc của Thượng Đế thì ở bên trong Anh” (The Kingdom of God is Within You, 

1893) đã hướng về các lý tưởng trong Thánh Kinh, trong đó có tình anh em và sự bất bạo động trước các điều ác. 
  
            Anna Karenina được coi là một nơi chuyển hướng của Tolstoy bởi vì tác giả đã chuyển từ truyện giả tưởng 
(fiction) sang đức tin (faith). Sự giằng co giữa hai sức mạnh này đã khiến cho hình ảnh của Anna thêm xúc tích và nhân 
vật Anna này vừa được tác giả ưa thích, vừa bị không chấp nhận. Cũng trong cuốn tiểu thuyết, Levin là tiếng nói của 
niềm tin với lời xác nhận cuối cùng của ông ta về ý nghĩa của cuộc sống thì khá giống với lối suy nghĩ triết học của chính 
tác giả Tolstoy. 
  
           Vào thập niên 1890, danh tiếng của Leo Tolstoy là một nhà tiên tri về tư tưởng xã hội đã hấp dẫn các người hâm 
mộ ông tới trang trại Yasnaya Polyana của ông để học hỏi về sự khôn ngoan của nhà văn. Vào năm 1898, Tolstoy cho phổ 
biến một bài luận thuyết (essay) có tên là “Nghệ Thuật là gì?” (What is Art) trong đó ông cho rằng mục đích chính của 
nghệ thuật cao cả là dạy dỗ về đạo đức (moral instruction). 
  
           Khi về già, Tolstoy nhận thấy rằng tài sản của mình thì không hợp với quan niệm triết học đạo đức của cá nhân 
mình, ngoài ra ông thường bất hòa với bà vợ, vì vậy ông đã bí mật bỏ nhà ra đi. Vào tháng 11 năm 1910 ở tuổi 82, trên 
đường đi xa, Tolstoy mắc bệnh sưng phổi rồi qua đời vài ngày sau đó tại một nhà ga xe lửa nhỏ ở xa xăm.  
 Leo Tolstoy đã được các người ngưỡng mộ trên khắp thế giới phân ưu và cho tới ngày nay, ông được coi là một 
trong các tiểu thuyết gia danh tiếng bậc nhất trong Lịch Sử. 
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II/ Ghi chú về họ và tên của người Nga 
 
 Họ và tên của các nhân vật trong tác phẩm Anna Karenina thì khác hẳn với tên họ của các độc giả nói tiếng Anh. 
Mỗi người Nga đều có tên đặt theo người cha (a patronymic) và một họ (a surname). Tên theo người cha này còn có tiếp 
vĩ ngữ (suffix) có nghĩa là “con trai của ông…” hay “con gái của ông…”. Thí dụ: Levin được gọi tên là Konstantin Dmitrich 
(con trai của ông Dmitri. Kitty được gọi tên là Ekaterina Alexandrovna (con gái của ông Alexander). Đây là cách gọi theo 
lối trịnh trọng (formal), gồm có tên riêng và tên cha. 
 
 Khi các nhân vật không được gọi theo cách trịnh trọng thì loại tên tắt (diminutives) được dùng tới. Đôi khi tên tắt 
này cũng hơi giống với tên đầy đủ. Thí dụ Levin đôi khi được gọi là Kostya (tên tắt tiêu chuẩn của Konstantin) và Vronsky 
đôi khi được gọi là Alyosha (tên tắt của Alexei). 
 
 Họ (surname) theo tiếng Nga lại có giống đực và giống cái. Họ của người vợ của Karenin được gọi là Karenina. 
Oblonsky có người vợ với họ là Oblonskaya, trong khi các con trai của gia đình này có họ là Oblonsky còn con gái mang 
họ là Oblonskaya. 
 
 Trong các ấn bản khác nhau của cuốn tiểu thuyết Anna Karenina, các người dịch đã làm đơn giản các tên gọi để 
cho dễ hiểu đối với các độc giả nói tiếng Anh. 
 

III/ Nội dung cuốn truyện 
 
 Gia đình Oblonsky tại thành phố Moscow thì bị xáo trộn vì vụ ngoại tình. Dolly Oblonskaya đã bắt gặp người 
chồng là Stiva có tình ý với người đàn bà dạy kèm trẻ của gia đình và Dolly đe dọa sẽ từ bỏ Stiva. Stiva thì cũng hối hận 
nhưng còn sững sờ và chưa hiểu thấu chuyện rắc rối. Anna Karenina là vợ của Karenin, một nhân viên chính phủ làm việc 
tại thành phố St. Petersburg, đã tới với gia đình Oblonsky để dàn xếp và cuối cùng Anna đã khiến cho Stiva và Dolly hòa 
thuận với nhau. 
 
 Trong khi đó Kity là em gái của Dolly đang có hai chàng trai theo đuổi: Konstantin Levin, một người chủ đất vụng 
về, và Alexei Vronsky, một quân nhân phô trương. Kitty đã bỏ rơi Levin mà ưa thích Vronsky hơn, nhưng không lâu sau 
đó, Vronsky đã gặp Anna Karenina và đã say đắm Anna, không còn chú ý tới Kitty nữa. Kitty bị thất vọng nên đã sinh 
bệnh còn Levin sau khi bị Kitty từ bỏ, đã rút lui về miền nông trại của mình.  
 
 Anna trở lại thành phố St. Petersburg, đã suy nghĩ về sự say mê của Vronsky nhưng khi đã về tới nhà, Anna đã từ 
bỏ ý nghĩ yêu đương như là một thứ phù du. Tuy nhiên, Vronsky đã  đi theo Anna về tận St. Petersburg và sự hấp dẫn 
của cả hai người đã tăng lên khi Anna bắt  đầu quen thân với người bà con của Vronsky tên là Betsy Tverskaya. Tại một 
buổi tiệc trà, Anna đã cầu khẩn Vronsky nên xin Kitty tha thứ nhưng ngược lại, Vronsky lại cho Anna biết rằng chàng ta 
chỉ yêu Anna. Hôm đó, Karenin về nhà một mình và đã cảm thấy có gì bất ổn. Sau đó Karenin đã nói với Anna về sự nghi 
ngờ của mình đối với tình cảm giữa nàng và Vronsky nhưng Anna đã làm cho chồng không còn bận tâm nữa. 
 
 Không lâu sau đó, Vronsky tham dự vào một cuộc đua ngựa của các sĩ quan, rồi mặc dù là một tay cưỡi ngựa 
giỏi, Vronsky đã phạm phải một lỗi lầm trong cuộc đua ngựa khiến cho con ngựa bị thương ở lưng. Trong cuộc đua ngựa 
này, Karenin đã nhận thấy vợ của mình quá chú ý đến Vronsky. Sau đó, Karenin đã trách cứ vợ nhưng nàng Karenina đã 
nói cho chồng biết rằng nàng đang có một cuộc liên hệ tình ái và nàng đã yêu Vronsky. Karenin bị sửng sốt. 
 
 Trong khi đó Kitty đang dưỡng sức tại một khu phục hồi sức khỏe thuộc nước Đức, tại nơi này, cô ta đã gặp một 
người đàn bà Nga và cũng là người bảo trợ cho Kitty, tên là Varenka. Kitty cũng gặp Nikolai là một người anh bà con của 
Levin hiện cũng đang dưỡng sức tại nơi phục hồi sức khỏe. 
 
 Tại nước Nga, người anh em bà con với Levin tên là Sergei Koznyshev đã đến thăm Levin taị miền quê và đã chỉ 
trích Levin vì anh này đã từ chối một chức vụ trong hội đồng quản trị địa phương. Levin cắt nghĩa rằng anh ta đã từ chối 
bởi vì nhận thấy rằng công việc đó có tính cách bàn giấy và vô dụng. Levin đã làm việc hăng hái với các nông dân trong 
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trang trại của mình nhưng đã thất vọng trước sự phản kháng của các nông dân bởi vì nhiều đổi mới. Levin đã tới thăm 
Dolly và cô nàng này đã khuyên Levin nên nối lại tình cảm với Kitty. 
  
 Sau này Levin đã gặp Kitty tại một bữa tiệc tối của gia đình Oblonsky và cả hai đã cảm thấy thương yêu nhau. Rồi 
sau đó họ đã hứa hôn và kết hôn. 
 
 Mặt khác, Karenin đã từ chối lời yêu cầu ly dị của Karenina. Ông ta nói rằng hai người nên duy trì vẻ ngoài bằng 
cách cùng ở với nhau. Sau đó, Karenina di chuyển về căn nhà ở miền quê của gia đình, xa cách người chồng. Cô nàng 
thường hay gặp gỡ Vronsky nhưng rồi tình cảm của họ trở nên mờ nhạt khi Anna tiết lộ rằng cô ta đã mang bầu. Vào lúc 
này Vronsky muốn rút lui khỏi một chức vụ trong quân đội nhưng các tham vọng trước kia đã khiến cho ông ta chưa 
thực hiện ý định này. 
 
 Một hôm, Karenin bắt gặp Vronsky tại căn nhà của ông ta ở miền quê, nên cuối cùng đã đồng ý ly dị. Anna trong 
lúc sinh con, đã cầu xin Karenin tha thứ và người chồng này đã đồng ý. Ông ta để cho Anna có quyền quyết định về ly dị 
nhưng Anna đã bực tức về tấm lòng rộng lượng của chồng và đã không ly dị nữa. Cuối cùng, Anna và Vronsky đã đi qua 
xứ Ý Đại Lợi, tại nơi này, họ đã sinh sống với nhau mà không có một mục đích nào. Về sau, cả hai người đã cùng trở lại 
nước Nga và tại nơi này, Anna đã bị sửng sốt khi thấy rằng xã hội đã coi cuộc ngoại tình của cô ta là nhục nhã.  
 
 Anna và Vronsky rút lui về sinh sống trong cảnh ẩn dật. Một hôm, Anna lén tới thăm đứa con trai nhỏ của mình 
nhân ngày sinh nhật của nó tại căn nhà của Karenin. Cô nàng bắt đầu cảm thấy ghen tức với Vronsky bởi vì chàng được 
tự do tham gia vào các công việc trong xã hội trong khi nàng phải sinh sống tại nhà và bị khinh rẻ. 
 
 Cuộc sống gia đình đã làm cho Levin cảm thấy thiếu tự do. Khi Levin phải đi thăm viếng người em Nikolai sắp 
chết thì Kitty đã cãi lộn và đòi đi theo. Cuối cùng Levin đã bằng lòng cho vợ cùng đi để sau này thấy rằng Kitty đã giúp ích 
nhiều hơn cho người em hấp hối hơn là Levin. Kitty đã khám phá thấy rằng nàng đã mang bầu. Dolly và gia đình của 
nàng đã đi theo Levin và Kitty tới sinh sống nơi trang trại của Levin vào mùa hè. 
 
 Một hôm, Dolly tới thăm Anna và thấy rằng Anna thì rất vui tươi và có vẻ rất hạnh phúc. Dolly cũng cảm thấy rất 
cảm kích khi thấy căn nhà miền quê của Anna thì rất sang trọng nhưng cũng buồn phiền vì thấy Anna phải dùng tới thuốc 
ngủ. Lúc này Anna đang chờ đợi cuộc ly dị. 
 
 Levin và Kitty di chuyển về thành phố Moscow để chờ đợi đứa con sắp ra đời và họ đã ngạc nhiên vì các chi phí 
của đời sống nơi thành phố. Levin đã tới nhiều thành phố để theo dõi các cuộc bầu cử địa phương. Một hôm, Stiva dẫn 
Levin đến thăm Anna là người mà Levin chưa từng gặp mặt. Anna đã tiếp đãi Levin rất nồng hậu nhưng việc này lại làm 
cho Vronsky uất ức. Anna bị hoang tưởng rằng Vronsky không còn yêu mình nữa. Trong khi đó Kitty đã sinh hạ được một 
đứa con trai. 
 
 Vào lúc này, Stiva đi tới thành phố St. Petersburg để tìm kiếm một công việc nhẹ nhàng đồng thời yêu cầu 
Karenin cho Anna được ly dị như ông ta đã từng hứa hẹn trước kia, nhưng Karenin đã từ chối vì nghe lời của một nhà 
tâm lý người Pháp. 
 
 Một hôm, Anna đã cãi nhau với Vronsky vì cho rằng chàng đã coi trọng mẹ của chàng hơn vợ và đã trì hoãn trở 
về miền quê để sinh sống với Anna. Vronsky đã cố gắng hòa giải nhưng Anna vẫn còn tức giận. Khi Vronsky bỏ đi, Anna 
đã bị dày vò. Nàng gửi ngay một bức điện tín yêu cầu Vronsky trở về nhà gấp kèm theo một lời nhắn xin lỗi. Trong hoàn 
cảnh tuyệt vọng, Anna đã đi ra sân ga xe lửa để chờ đợi Vronsky rồi tại nhà ga này, trong lúc tuyệt vọng và bực bội vì 
đám đông, Anna đã đâm đầu vào toa xe lửa đang chạy mà tự vẫn. 
 
 Hai tháng sau, Sergei đã tham gia một nhóm người Nga ái quốc, nổi loạn để chống lại sự cai trị của người Thổ 
Nhĩ Kỳ. Sergei, Vronsky và một số người khác đã lên xe lửa để tới miền Serbia, giúp công vào việc nổi dậy. Trong khi đó 
Levin thì bi quan về nguyên do của nhóm người Nga. Một hôm, một nông dân đã cho Levin rõ rằng lý tưởng của đời sống 
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không phải chỉ là làm cho no bụng mà phải phụng sự Thượng Đế và Lẽ Phải. Levin đã chấp nhận lời khuyên này và đã 
thay đổi niềm tin. 
 
 Vào một buổi chiều, Levin, Dolly và các đứa con của Dolly trú ẩn trong một căn hầm vì một trận giông bão mạnh 
và bất ngờ Levin thấy rằng Kitty và đứa con của chàng còn ở bên ngoài. Levin vội chạy vào rừng và thấy rõ một cây sồi 
lớn bị sét đánh gẫy đổ xuống đất. Levin lo sợ cho vợ và con nhưng cả hai đều được an toàn. Lần đầu tiên, Levin cảm thấy 
thế nào là tình yêu cho con và Kitty cũng rất hài lòng. Levin cho rằng ý nghĩa của đời sống nằm trong công việc thiện lành 
mà ông ta có thể thực hiện được. 
 

IV/ Các nhân vật trong truyện 
 
1/ Anna Arkadyevna Karenina: là một phụ nữ đẹp, quý tộc, từ thành phố St. Petersburg, đã theo đuổi tình yêu và tình 
cảm khiến cho cô ta bị xã hội chê trách. Công việc ngoại tình của Anna đã đưa cô ta tới cảnh sinh sống ẩn dật, xa lánh xã 
hội, nghèo khó và cuối cùng là cảnh tự sát. Anna là một người đẹp về nhiều phương diện: thông minh, có học vấn cao, 
đọc sách nhiều và viết cả các truyện trẻ em đồng thời còn biết thưởng thức nghệ thuật. 
 
Anna tin tưởng ở tình yêu, không chỉ là tình yêu lãng mạn mà còn có tình yêu gia đình và tình bạn bè, và cô ta đã khiến 
cho mọi người trong xã hội quý phái phải chú ý. Người ta đã thấy Anna tận tụy với đứa con trai, có lòng tốt muốn hòa 
giải Stiva và Dolly Oblonsky khi gia đình này gặp cảnh lộn xộn, đã nồng hậu tiếp đón Dolly tại trang trại miền quê, nhưng 
Anna đã coi người chồng là một người giả tạo, không cảm xúc và đây là thứ mà nàng ghét nhất. 
 
2/ Alexei Alexandrovich Karenin: là người chồng của Anna, một nhân vật cao cấp trong chính quyền tại thành phố St. 
Petersburg. Karenin là con người nghiêm chỉnh, làm việc theo trách nhiệm. Ông ta thì e sợ các quy ước của xã hội, luôn 
luôn muốn tỏ ra mình là một con người trí thức và có khả năng. Theo cuốn truyện thì Karenin đọc thơ phú mà không có 
cảm xúc về văn nghệ, đọc lịch sử thế giới mà đầu óc hẹp hòi. 
 
Karenin không phải là một người chồng nghèo khó nhưng ông ta đã tỏ ra kém tình cảm âu yếm đối với vợ và con trai, 
Seryozha. Ông ta làm đầy đủ bổn phận đối với gia đình giống như đối với xã hội và là một con người khép kín đồng thời 
cũng là một công chức vô vị. 
 
3/ Bá Tước Alexei Kirillovich Vronsky: là một sĩ quan giàu có, phô trương, do tình yêu với Anna mà làm cho cô này xa 
lánh chồng và con. Vronsky thì đam mê và muốn chăm sóc Anna nhưng tình yêu của hai người này đã khiến cho Vronsky 
phải từ bỏ các giấc mơ thăng tiến về nghề nghiệp. 
 
4/ Konstantin Dmitrich Levin: là một ông chủ đất vụng về về giao tiếp xã hội nhưng lại có một tấm lòng rộng lượng, cùng 
với Anna là hai nhân vật chính trong tác phẩm. Trong khi Anna theo đuổi tình yêu, đã gặp thảm cảnh vào lúc cuối thì 
Levin đã tán tỉnh Kitty Shcherbatskaya một thời gian khá lâu rồi cuối cùng đã có được một đời sống hôn nhân hạnh phúc.  
 
Levin là một người trí thức và có tư tưởng triết học nhưng đã áp dụng thực tế vào ngành nông nghiệp. Ông ta thì thật 
thà, nhắm tới thứ nào sinh lợi và đã từ chức khỏi chính quyền địa phương bởi vì ông ta đã coi thứ công việc này là vô ích 
và có tính cách bàn giấy. 
 
Levin là nhân vật hàng đầu của cuốn tiểu thuyết bởi vì chính tác giả Tolstoy đã mô tả Levin tán tỉnh Kitty bằng chính các 
kinh nghiệm và hôn nhân của mình. Vào cuối cuốn truyện, Levin công bố về niềm tin, đây là lời tóm tắt các niềm tin vững 
chắc của tác giả Tolstoy bởi vì sau khi hoàn thành tác phẩm Anna Karenina, Tolstoy đã bắt đầu giai đoạn sinh sống đặt 
nặng vào đức tin tôn giáo. 
 
5/ Kitty hay Ekaterina Alexandrovna Shcherbatskaya: là một người đàn bà đẹp, lúc đầu có hai người tới tán tỉnh là 
Levin và Vronsky nhưng cuối cùng Kitty đã kết hôn với Levin. Kitty được mô tả đúng theo hình ảnh của người vợ của tác 
giả. Kitty thì nhậy cảm, có lẽ được che chở quá mức nên dễ bị xúc động mạnh vì các thực tế của đời người. Kitty đã tỏ ra 
can đảm và có lòng trắc ẩn khi đối diện với cái chết của Nikolai, người anh của Levin. 
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6/ Stiva hay Stepan Arkadyich Oblonsky: là anh của Anna, là một nhà quý tộc ham vui và cũng là một nhân viên chính 
quyền hạng trung, đã có tình ái lăng nhăng với cô giữ trẻ nên suýt làm tiêu tan cuộc hôn nhân của mình. Stiva và Anna có 
cùng khuynh hướng đặt tình cảm cá nhân lên trên các bổn phận xã hội. Stiva là một con người khó trị, đã lăng nhăng với 
cô giữ trẻ rồi tới cô vũ nữ ba lê, rồi các tội lỗi này đã được người vợ Dolly tha thứ. 
 
Đối với tác giả Tolstoy, sự sao lãng về đạo đức của Stiva tượng  trưng cho sự suy đồi trong đời sống của các người dân 
trong thành phố lớn St. Petersburg, sự việc này tương phản với lương tâm đạo đức rất mạnh mẽ của Levin. 
 
7/ Dolly hay Darya Alexandrovna Oblonskaya: là vợ của Stiva và là người chị của Kitty. Dolly là một trong số ít người đã 
đối xử tử tế với Anna khi câu chuyện ngoại tình của Anna được mọi người biết tới. Là người đã quen thuộc với các khó 
nhọc của tình vợ chồng và tình mẹ con, Dolly đã thông cảm với Anna khi cô nàng này bị Vronsky bỏ rơi. Cuốn truyện 
cũng cho thấy cảnh đau khổ khi Dolly bị chồng phản bội và lại không biết ăn năn. 
 
8/ Seryozha hay Sergei Alexeich Karenin: là đứa con trai còn nhỏ của Karenin và Anna. Seryozha là một đứa bé hồn 
nhiên nhưng đã bị cha đối xử lạnh nhạt sau khi ông ta biết tới chuyện tình của Anna. Anna đã tỏ ra rất tận tụy với 
Seryozha khi cô ta lẻn vào căn nhà của Karenin chỉ để mang quà tặng sinh nhật cho đứa con trai. 
 
9/ Nikokai Dmitrich Levin: là người anh của Levin, một con người mỏng manh, bệnh hoạn. Nikokai là một người đại diện 
cho tư tưởng xã hội cấp tiến trong số các nhà trí thức Nga cùng thời. Ông ta có một người bạn gái, đã từng là gái điếm 
hoàn lương, tên là Marya Nikolaevna, điều này chứng tỏ Nikolai là người có quan điểm dân chủ cấp tiến và không theo 
tập tục. 
 

V/ Nhận xét về Tác Phẩm 
 
 Leo Stolstoy đã mất gần 6 năm để hoàn thành tác phẩm Anna Karenina, từ bản nháp viết đầu tiên vào năm 
1873, qua một loạt bài đăng báo nhiều kỳ từ năm 1875 tới năm 1877, cho tới khi xuất bản thành một quyển truyện vào 
năm 1878. 
  
          Tác giả Tolstoy không ngừng sửa chữa văn phong, cấu trúc và nội dung của tác phẩm cho tới khi tác giả bằng lòng 
về sáng tác của mình. Cuốn tiểu thuyết này có nội dung trình bày sự đối xứng khi so sánh hai cặp nhân vật về liên hệ, nơi 
chốn và các sự việc xẩy ra. Thể văn cũng được chải chuốt rất đặc biệt để thích hợp với các nhân vật và sự việc.  
  
           Cuốn tiểu thuyết cũng đề cập tới các vấn đề mà mọi người đương thời quan tâm: nền đạo đức khi ly dị, vấn đề 
quản trị đất đai với các nông nô được tự do và sự khôn ngoan liên quan tới chiến tranh chống lại xứ Bulgaria. 
  
           Các câu văn mở đầu cho tác phẩm Anna Karenina đã nói rõ về đề tài của cuốn truyện và cho biết về cấu trúc đối 
xứng với câu văn: “mọi gia đình hạnh phúc thì giống nhau nhưng gia đình không hạnh phúc thì lại theo cách riêng biệt”. 
Theo tác giả, một gia đình được hạnh phúc hay không, tùy thuộc vào người chồng và người vợ, người đàn ông và người 
đàn bà, bởi vì họ là các hạt nhân của gia đình. Thí dụ về gia đình không hạnh phúc là của Anna Karenina với Alexei 
Karenin, còn gia đình hạnh phúc được tạo nên do hôn nhân của Konstantin Levin và Kitty Shtcherbatskaya.  
 
         Gia đình hạnh phúc của Levin và Kitty không phải xẩy ra một cách dễ dàng và tức thời. Trái tim của Kitty thì hướng 
về Bá Tước Vronsky nên đã từ chối lời đề nghị hôn nhân đầu tiên của Levin. Tới khi Vronsky tìm thấy một tình yêu khác 
và Levin đề nghị hôn nhân lần thứ hai thì Kitty nhận lời bởi vì cô ta cảm thấy rằng Levin đã yêu thương cô ta hơn là đam 
mê. Kevin đã cho Kitty coi cuốn nhật ký của mình, những lỗi lầm đã không làm cản trở sự kết hợp của hai người. Rồi đám 
cưới của đôi uyên ương này đã diễn ra vui vẻ sau đó Levin phải lo quản trị miền trang trại. Levin và Kitty còn phải chăm 
sóc người anh Nikolai đang bị bệnh nguy kịch, đón nhận người chị Dolly đang bị ly thân. Sau đó Kitty chờ đợi đứa con 
đầu lòng. Gia đình của Levin và Kitty thật là hạnh phúc bởi vì họ biết hy sinh cho nhau, tha thứ cho nhau và mỗi người 
mong mỏi người bạn đời của mình được hạnh phúc. 
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          Gia đình Karenin lúc đầu có thể được hạnh phúc. Anna và Karenin là những người thuộc gia cấp thượng lưu của 
thành phố St. Petersburg, họ có địa vị, tài sản, an toàn và danh tiếng. Anna đã gặp Bá Tước Vronsky một cách bất ngờ. Vị 
Bá Tước này thì đẹp trai, niềm nở, trong khi người chồng của Anna là một con người lạnh nhạt. Vronsky đã theo đuổi 
Anna, lúc đầu cô nàng này còn phản đối nhưng về sau đã đáp lại tình yêu. Mối tình vụng trộm này đã đến tai người 
chồng Karenin nhưng ông này lại muốn che dấu sự tai tiếng. Bởi vì lòng đam mê có sức mạnh hơn sự thận trọng cho nên 
kết quả phải xẩy ra: Anna đã mang bầu. Karenin muốn ly dị vợ nhưng lại e ngại mất đi danh tiếng. Anna suýt nữa gặp 
nguy hiểm khi sanh con còn Vronsky cũng muốn tự sát.  

 
Nhưng rồi cả hai kẻ yêu nhau này đã hồi phục và đi dưỡng sức tại xứ Ý Đại Lợi. Khi trở về nước Nga, Anna vì phải 

sinh sống trong cảnh ẩn dật nên đã trở nên nghi ngờ và ghen tức vì nghĩ rằng Vronsky có tình ý với một người đàn bà 
khác. Anna đã tự sát. Vronsky đã tình nguyện đi chiến đấu tại Bulgaria để chết trên chiến trường. Câu chuyện tình yêu 
này là thứ cổ điển với kết thúc đau khổ. Vì tình yêu, Anna và Karenin đã đánh mất gia đình, danh tiếng, sức khỏe và cả 
mạng sống của mình. 

  
Leo Tolstoy đã mô tả hai cuộc hôn nhân của xã hội trưởng giả Nga. Anna là sản phẩm xã hội của thành phố Saint 

Petersburg còn Kevin là của thành phố Moscow. Anna là một phụ nữ khác biệt với các người đàn bà khác về cách nói 
năng, y phục, tư tưởng, hành động, còn đối với Kevin, giai cấp trong xã hội không quan trọng đối với anh ta, Kevin không 
bận tâm về y phục và các buổi dạ vũ. 

 
Anna là con người của thành thị, cô ta sinh sống trong một môi trường giả tạo, của các thẩm mỹ viện, các phòng 

dạ vũ, sinh sống hòa mình vào xã hội trưởng giả. Còn Kevin lại khác, anh ta là con người của miền quê, sinh sống trong 
khung cảnh thiên nhiên với cánh đồng và núi rừng. Kevin sống theo mùa màng, săn bắn, gieo hạt, thu hoạch vụ mùa, làm 
việc với các người dân lao động cũng như chia vui với họ. 

 
Anna là một phụ nữ có hai lối đi: một là trở nên một người vợ trong gia đình, nuôi con và chăm sóc việc nhà, hai 

là biến thành một người tình với đam mê và quyến rũ. Khi không còn là người vợ và người tình, Anna đã không còn lý do 
để tồn tại trong xã hội. Trái lại Kevin may mắn hơn, anh ta có nhiều cơ hội để dùng tới trí thông minh và ý muốn, đã 
bằng lòng với cách cai quản đất đai của mình. 

 
Leo Tolstoy đã tôn trọng cả hai nhân vật chính trong truyện. Levin là hình ảnh của chính tác giả. Đám cưới của 

Levin cũng được mô tả theo đám cưới của Tolstoy. Tolstoy đã coi Anna lúc đầu là một bài học của sự bất trung đối với 
người chồng nhưng về sau cô nàng này lại được mô tả là một người bệnh hoạn, đáng thương hơn là một con người xấu 
xa vì tình dục.  

 
Cuộc đời của Anna Karenina là một bi kịch, giống như Oedipus và Antigone, Anna đã bị số mạng dẫn dắt đi, rồi 

khi không thể nào thay đổi được các ảnh hưởng của xã hội, Anna đã chấm dứt cuộc đời của mình khi không còn cảm 
nhận được ý nghĩa của cuộc sống./. 

 
 

   
Phạm Văn Tuấn 
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Thư Tình Viết Mãi Chưa Xong 
 

Ba mươi năm dệt bao nhiêu thương nhớ 

Lá thư tình anh viết mãi chưa xong! 

Vẫn dấu trong tim nhân dáng hoài mong 

Tà áo trắng em dịu dàng thiện mỹ. 

 

Hoa đỏ thắm trên cành cây phượng vĩ, 

Dìu ta vào giấc mộng chuỗi ngày xanh. 

Thầm ao ước em kề vai bên anh 

Đôi chim liền cánh bay tìm lý tưởng. 

 

Hạnh phúc đơn sơ cùng nhau chung hưởng 

Men tình ái tâm hồn anh đắm say 

Nghe chếch choáng như vừa nhắp rượu cay! 

Em nồng nàn sưởi hồn anh ấm áp. 

 

Dù trải qua bao phong ba bão táp 

Trái tim anh luôn dành sẵn cho em! 

Bốn mươi năm tình dâng mãi nhiều thêm 

Thương kỷ niệm êm đềm trong dĩ vãng. 

 

Đỗ thị Minh Giang  (7-09 / New Orleans) 
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Xin đừng đánh mất Tình Yêu 

Nó là phép mầu cho Con Người tồn tại 

      

Tình Vương Ðôi Cánh 
Hải Bằng. HDB 

* 

 

Vượt Biên Bị Bắt 
 

Khi tôi và Dương vừa trờ xe honda tới cầu bắc Cần Thơ thì chuyến phà cũng vừa rời bến.  
Ðúng lúc chiếc phà khác cập bến thì một tốp công an ập đến hỏi vài lời rồi đưa chúng tôi về Phòng Chấp Pháp.   
Chúng tôi qua Cần Thơ tìm hai vợ chồng chủ tầu qua Bình Thủy lấy lá bùa để vượt biên, rồi bị bắt luôn. Sau khi hỏi cung, 
chúng tôi bị tống vào phòng giam vuông vức mỗi chiều ba mét trong đó lúc nhúc đã có khoảng ba chục tù. Làm thủ tục 
“chào sân” xong (nghĩa là để cho xét mọi thứ trong người và thi hành vài lệnh như hít đất, thụt dầu, và máu chẩy về tim.  
Nếu có ý cưỡng lại sẽ bị đánh hội đồng), tôi được chỉ cho một khoảng trống để nằm.  
 
Phòng nồng nực vô cùng.  Ban ngày, lúc nào cũng có hai tù viên cùng nhau quạt.  Thỉnh thoảng vẫn có người xỉu vì nóng 
và thiếu dưỡng khí. Ðêm đó, trong nỗi lo lắng cùng cực, tôi được nghe anh em tù yêu cầu một bạn tù tên Hải hát lại bài 
Trăng Mờ Bên Suối.  Giọng hát rất trầm ấm và gợi cảm khiến tôi ngạc nhiên. Nhìn lên, tôi thấy Hải đang ngửa mặt, mắt 
mhắm như đang tập trung tinh thần vào một hình ảnh nào đó trong trí tưởng tượng.  Vẻ say sưa trên nét mặt anh và 
cảnh chăm chú lắng nghe của mọi người trong phòng khiến nỗi lo lắng của tôi cũng tạm lắng, và tôi đi vào giấc ngủ lúc 
nào không hay.  Trong giấc ngủ, tôi mộng gặp một cụ già cho tôi con số 91.  Sáng ra tôi lấy làm thắt mắc: 91 là gì? Phải là 
con số mua để trúng số đuôi chăng? Tù rồi, mua số đuôi ăn nhằm gì?  Nhưng sao lại có giấc mơ ấy? Ðây là số ngày hay số 
năm tù?  Tôi chỉ biết ghi nhớ vậy thôi. 
 
Tôi làm quen với Hải.  Từ đó biết anh trước 1975 là một đại úy phi công.  Dáng người lý tưởng: da trắng, cao, to con, cặp 
mắt sáng, nụ cười dễ cảm mến; nhất là giọng nói rất ấm và truyền cảm.  Không quân là một hình ảnh đẹp gợi trong trí 
tưởng những con người hào hùng, tung mây, lướt gió: nhà là con tầu, đời là không gian, bạn là mây gió, người yêu là 
những phi cảng cho cánh chim khi tạm dừng.  Có lẽ chính với những hình ảnh ấy mà Hải đã chiếm trọn vẹn được trái tim 
vô cùng nồng ấm của Thùy Trang, một nữ luật sư tập sự, trẻ đẹp ở Cần Thơ hồi Hải mới về phục vụ tại căn cứ Không 
Quân Trà Nóc, và họ đã thành hôn. 
 
Anh cho biết: cải tạo về, vợ anh xin được chân dạy học, còn anh thì đủ nghề.  Tết năm ấy, Hải nghe lời một cán bộ hùn 
vốn lập một gian trò chơi thẩy vòng trong chợ tết.  Tết xong anh bị bắt vì có kẻ thưa anh chung người trúng bằng những 
chai rượu giả. Ðó là trò để giựt tiền và công của anh.   
 
Vì cùng là quân đội nên tôi và Hải dễ trở nên thân thiết, có đồ ăn gì cũng chia xẻ cho nhau.  Tuần nào Hải cũng nhận 
được quà hai lần.  Một lần Hải gọi tôi qua chia cho tôi một vài miếng thịt bò bít tếch và rau xà lách. Anh nói: “món này là 
món tôi thích nhất và vợ tôi làm món này rất ngon.  Nhưng không biết tiền đâu mà bả ấy mua những thứ này?”  Nhân 
tiện tôi hỏi thêm về chuyện vợ con.  Trong những ngày dài như ngàn lẻ một đêm, anh chậm rãi kể, mắt nhắm mơ màng 
như đang thả hồn về dĩ vãng chưa quá xa xăm: 
 
Khi mới quen, Thùy Trang đang tập sự luật sư.  Nàng thường đến dự các buổi họp mặt do Không Ðoàn tổ chức.  Trong 
một buổi như vậy, tôi đã hát tặng nàng bài Trăng Mờ Bên Suối.  Chính bài hát này đã là dấu ấn mở cửa trái tim của 
nàng: chúng tôi yêu nhau và đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời của thời son trẻ.  Chúng tôi đã kết với nhau thực 
sự bằng những rung cảm của con tim chứ không phải là của trí óc.  Chúng tôi như đã hòa tan với nhau là một.  Giấc mơ 
từ xa xưa của nàng là làm cánh tiên nâng những chim trời tung mây lướt gió; là chăm sóc bộ quần áo bay màu mây bạc 
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với chiếc nón bay sáng bóng.  Giấc mộng của tôi là sự bao la của khung trời hiểu biết, là không gian, và là sự thanh bình 
của đất nước quê hương.   
 
Trong những năm tôi ở những trại cải tạo xa xôi, nàng, dù với thân hình mảnh mai, yếu đuối, vẫn không bao giờ thiếu 
vắng trong những buổi thăm nuôi.  Số tài sản nhỏ bé của chúng tôi dành dụm được đã vì thế mà cạn dần. Cho tới ngày 
tôi được về thì nàng chỉ còn lại chiếc xe đạp mini và sống bằng tình thương có chia xẻ của các học trò. Tuần nào tôi cũng 
nhận được thư của nàng.  Trong thư nàng luôn luôn nhắc lại những kỷ niệm, những hình ảnh, và những tâm tư tình cảm 
sâu đậm nhất của tình yêu nàng dành cho tôi. Nàng vẽ lại thiên đường mà chúng tôi đã hằng sống: ngôi nhà nhỏ nhưng 
khang trang; nàng thỉnh thoảng khoác áo ra tòa cãi cho thân chủ; những chuẩn bị chu đáo cho những chuyến bay dài 
vắng nhà; những nỗi khắc khoải chờ mong; những phút say vui khi gặp lại; những buổi cuối tuần đi chơi đây đó; những 
món ăn và những món quà tặng bất ngờ.  Nàng thực sự coi tôi là thần tượng.  Còn tôi: nàng là lẽ sống của đời tôi.   
 
Trong những lá thư, nàng luôn luôn tìm cách nói để tôi đừng mang nỗi lo sợ trong lòng là sẽ mất nàng. Nàng cho hay 
rằng nàng đang một mình đấu tranh để tồn tại, nhưng tâm trí không hề suy nhược vì tình yêu nồng nàn đối với chồng là 
lều thuốc bổ vô song.  Nàng không cảm thấy buồn trong cô quạnh và vất vả; và rằng nàng sống không thể thiếu tôi; nàng 
sẵn sàng chờ đợi; trong lúc vắng tôi, nàng tìm hạnh phúc trong những kỷ niệm và với các em học trò giầu tình thương. 
Tôi biết là nàng nói sự thật bởi vì tình nàng đối với tôi thật là thánh thiện.  Còn tôi, thật cảm ơn Ðấng Thiêng Liêng đã 
ban cho tôi một người bạn đời trân quý vô cùng.  Tôi như là một thân cây; nàng là ánh sáng cho tôi vươn tới.  Tôi là 
mảnh đất khô cằn; nàng là trận mưa rào cho tôi lên mầu mỡ.  Tôi là hoa tiêu; nàng là sao bắc đẩu cho tôi định hướng. 
Làm sao tôi có thể sống được nếu không có nàng?   Trải qua bao tháng năm dài giam cầm trong các trại cải tạo, nếu đã 
không có hơi ấm từ những dòng chữ và nét bút thân yêu của nàng, thì có lẽ tôi đã ngã gục rồi.  Tôi đã phải cố gắng quên 
nhục nhã và đói khổ, chỉ để mong có ngày về với nàng, bởi vì nếu không, chắc hẳn nàng cũng sẽ ngã gục. Những ngày tái 
đoàn tụ là những ngày rất hạnh phúc cho hai chúng tôi dù hoàn cảnh vẫn là vô cùng bi đát: thân phận chúng tôi vẫn chỉ 
là những kẻ tù đầy suốt đời không bản án.  Như hôm nay đây, tôi lại vào tù đã mấy tháng không xét xử.  Tôi đau khổ 
muốn thét lên vì đã không thể làm gì để bớt đi những nỗi nhọc nhằn hằng ngày đang trĩu nặng trên đôi vai gầy nhỏ của 
nàng.   Ðôi vai này trước đây khá no tròn mà nàng thường thích tôi, trong bộ áo bay có thêu đôi chữ T&H, đứng phía sau 
nàng, hai tay nhẹ đặt trên hai vai nàng và đôi bàn tay xinh nhỏ nhắn của nàng ấp úp lấy tay tôi: chúng tôi cùng soi bóng 
trong gương và nở nụ cười rạng rỡ.   
 
Nay, tôi thấy và vẫn mơ thấy hàng đêm, đôi vai ấy đã trở nên khắc khỉu dưới lớp áo cũ sờn nhiều sợi chỉ. Tôi đã khóc 
thầm trong nhiều đêm thức giấc.  Có đêm, ánh trăng khuya lọt vào qua bốn khung hở trên cao của một vách tường, chỗ 
duy nhất để có không khí vào ra làm tôi thấy nhớ lại những ngày hẹn hò cùng nàng dạo chơi trong vườn Tiên, và lần nào 
nàng cũng muốn tôi hát lại bài Trăng Mờ Bên Suối.   
Trong những lá thư gửi vào, nàng luôn nhắc lại bài hát ấy với những câu mà nàng say cảm nhất: “Người ơi! Nhớ khúc 
nhạc lòng đêm ấy.  Ngàn đời vang nhắc bên suối trăng tà.”  Nàng cho hay, đêm tôi hát, tiếng hát say sưa như ru quyến 
tâm hồn mọi người nhưng dường như chỉ cốt để lọt vào tim một người, và quả đúng là như lòng tôi muốn, trái tim Thùy 
Trang đã rung cảm tột độ.  Nhưng nàng lại viết: thật ra không phải là lời ca và giọng hát truyền cảm đã làm cho nàng 
yêu tôi, vì có thể có người khác còn hát hay hơn tôi nữa.  Nàng yêu tôi bởi vì nàng biết đêm đó trái tim tôi đã hát bài đó 
cho riêng nàng. ... 
 
Hai tháng đã trôi qua kể từ ngày tôi bị giam.  Tôi đã liên lạc được với vợ tôi.  Hẳn nhiên, nàng rất vất vả với những 
chuyến xe đò chen chúc, và bụi bậm để thăm nuôi tôi.  Tôi không thể biết được những gì sẽ xẩy ra nhưng có điều cầm 
chắc là phải bóc ít ra là ba tấm lịch thường dành cho một người vốn đã bị đưa đi cải tạo và nhiều điều bất hạnh sẽ giáng 
xuống cho vợ tôi và các con tôi.  Không biết sức nàng có thể chịu đựng được tới mức nào?  Sáng, tôi thức sớm để ngồi 
thiền cho tâm trí bớt ưu lo.   
 
Tên tù trưởng vốn là trung úy đặc công của Việt Cộng bị giam vì tội tổ chức vượt biên cho tôi hay hắn ta chỉ là vật tế thần 
thay cho những tên có thế lực hơn.  Hắn thấy tôi ngồi thiền, nghĩ là tôi tu, nên tâm sự: “Cháu trước kia có ám sát một 
cảnh sát viên ở Cái Răng. Nay cháu thấy ăn năn quá. Bây giờ cháu phải làm sao?”  Tôi an ủi và nói sự thành tâm sám hối 
có thể giải trừ tội căn.  Hắn tỏ ý cảm ơn và còn rỉ tai cho tôi biết về một đường dây chạy cho sớm ra tù do tên X cầm đầu.  
Tôi lại biết thêm: tên X là con của một người tôi có quen biết ngày trước.  Tôi tìm cách cho vợỳ tôi hay.  Vợ tôi dò ra địa 
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chỉ; tới nhà, mới hay vợ X là cô học trò cũ năm xưa rất xinh đẹp và dễ thương. Thầy trò mừng rỡ gặp nhau.  Trò hứa sẽ 
hết lòng giúp.  Sau đó tôi được chuyển từ nhà giam ra trại giam ở Rau Răm, Cái Răng.  Ðó là một trại gồm vài căn nhà sơ 
sài bằng tre, lợp tôn, tạm cho tù ở để làm lao công chuẩn bị nền móng xây nhà tù thay cho khám lớn. 
 
Hải đã được chuyển ra trại Rau Răm trước tôi hai tuần.  Trước khi đi, Hải trao tôi đọc vài bức thư của vợ.  Ðây không 
phải là những lá thư thường lệ, mà là những bài văn kể chuyện đầy tình ý mênh mang, khiến người đọc khó lòng không 
rơi lệ.  Hèn nào tôi đã thấy Hải nhiều lần chấm nước mắt khi đọc thư nhà và có khi đôi mắt ngước đăm đăm nhìn lên 
hướng mái ngói trổ cho có thêm ánh sáng và không khí, anh mơ màng như người lãng trí; và một vài lần đã thực sự xỉu 
đi. Anh bị lở lói cả một mảng lưng trông thật thảm thương.  Mới chỉ chừng hơn một tháng mà anh đã hom hem đi nhiều.  
Một lá thư gần nhất vợ Hải cho biết chị đã bán đi chiếc xe đạp mini, vì chị không muốn dấu anh điều gì.  Chị viết: 
Em bán chiếc xe đi để có thêm tiền lo cho anh, và đó là tài sản cuối cùng của chúng ta.  Em sẽ đi bộ cho khỏe, vả lại 
trường cũng gần nhà.  Em đi bộ cũng là để nhớ tới những ngày mới quen anh, chúng mình bỏ xe đi lang thang trên các 
đường phố đông người.  Anh nói về những nỗi nhớ nhung da diết trong những chuyến bay xa. Em nói về những lời 
nguyện cầu thiết tha cho chuyến bay anh được bình an. Và, anh ơi!  Em làm sao quên được những câu thơ anh viết cho 
em: 
 

Vốn quen, chẳng ngại bão bùng   
Ngại khi cất cánh, lệ tròng mi em 
Ðã dâng đồi núi chao lên  
Còn vương dáng nhỏ ngây hiền ngóng theo 
Thì ra bớt nói năng nhiều 
Càng thêm huyền vẳng: mình yêu nhau rồi!  
Anh đi mở rộng khung trời 
Vươn cao cánh thẳng xây đời tự do 
Dựng trang không sử đầy thơ 
Vần trao Vũ Trụ, vần cho Ðôi Mình 

 
 Em đọc tới chữ “bão bùng” thì nghĩ đến chiến tranh, trận 
mạc, trai thời chiến, nợ nước tình nhà; rồi lại nghĩ câu anh 
thường nói trước khi thi hành các phi vụ khẩn cấp 
“weather forecast khá lo ngại”; và lại thương anh sắp phải 
cất cánh trong tình trạng thời tiết quá xấu.  Rồi câu “Ðã 
dâng đồi núi chao lên” làm em nhớ lại những lần anh cố 
gắng giải thích cho em hiểu về những “ảo giác phi hành”, 
một ảo giác thường dễ tạo ra hiện tượng mất định hướng: 
khi tới một điểm đáp lạ nơi đồi núi thâm u, để tìm ra phi 
đạo dã chiến, phi công thường phải làm vài vòng lượn gắt, 
cho một phía cánh phi cơ ngả xuống tối đa; lúc đó từ trong 
phi cơ ngó ra bỗng thấy thoáng hiện cả một vùng đồi núi 

dâng vọt như chao đổ lên bờ vai người lái ... Em lại thấy thương anh nhiều hơn vì trong những phút giây cần có phản 
ứng nhậm lẹ đó, thì hình ảnh em cũng vẫn thoáng hiện trong tâm trí anh: thương em ở nhà đang cô đơn mong ngóng và 
ấp ủ đầy những nỗi lo âu vời vợi.  Tình yêu là thế đó, anh nhỉ, dù đã chẳng nói ra nhiều?... Em tin rằng các bạn đồng cảnh 
ngộ như em trong các binh chủng khác cũng có cùng những cảm nghĩ như em: các anh nặng lòng non nước, nhưng cũng 
không thể quên tình vợ con.  Với hai tâm trạng ấy, các anh đúng là mẫu người trai của thời đại.   
 
Anh ơi!  Em cứ ngỡ bài thơ đó là của anh; sau mới nhớ anh đâu có làm thơ bao giờ và bài đó là của một phi công có bút 
hiệu là Hà Bảo Tích viết tặng chị Thơ ở Hà Nội từ năm 1953 xa xưa (Chị Thơ cho em biết riêng chuyện này đấy).   
 
Anh yêu! xin đừng buồn!  Em bán xe đi để hy vọng anh sớm được về.  Tuy chúng mình đã là vợ chồng từ lâu, nhưng trong 
em, lúc nào cũng hình như chúng mình mới cưới nhau.  Ðêm hôm qua ... em nằm mơ thấy mình mặc... áo cưới. Ðẹp 
ghê!”... 
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Mấy ngày đầu vắng Hải và vài tù khác, không khí phòng giam như lắng đọng.  Tôi quên sao được hình ảnh của Hải đầu 
tóc bù xòa, vai trơ xương, ngồi đưa lưng đầy mụn lở loét cho bạn tù phết thuốc.  Người phi công tuấn nhã ngày xưa đâu 
nay đã đâu rồi?  Tiếng hát ai đó bên phòng nữ vang lên bất chợt như để làm quên đi thân phận của kẻ bị tù.  Mấy thanh 
niên trẻ bên này cũng hát đáp lại.  Ðó là cách để người tù quên đi những ngày tăm tối. Phòng giam chứa đủ loại: trộm, 
cắp, gian lận, nhưng nhiều nhất là vượt biên. Có đêm phòng giam lên tới số bốn chục người trong chín mét vuông, không 
có chỗ cục cựa, phải la lên: “hết chỗ rồi!” Có ông già bị bắt hơn một năm không xét xử với tội gán cho là theo Phục Quốc.  
Thực tế chỉ là viên tài chính xã ông đã trả thù vì ông đã không chịu bán trâu cho hắn.   Một em bé chừng mười bẩy tuổi bị 
ghép cho tội ăn cắp vật tư thế cho thủ trưởng. Một anh sửa honda uống rượu, cãi lộn với viên Viện Giám Sát, cũng bị 
bắt.  Ngày chỉ được phát một lần hai chén cơm không. 
 
Tôi được đưa tới Trại Rau Răm bằng đò máy.  Ðược nhìn lại bầu trời, sông nước và hít thở không khí trong lành, tôi thấy 
khỏe lại nhiều.  Trên đoạn đường bộ dẫn vào trại, tôi bước chậm vì số đồ nặng trĩu đôi vai nên không theo kịp các bạn 
tù.  Tên dẫn đường có mùi rượu, bắt tôi ngừng lại, sừng sộ dọa bắn tôi. Cũng may, được vài phút nghỉ, tôi lấy lại sức và 
tiếp tục rảo bước.  Tới nơi, trong lúc xếp hàng chờ bàn giao, tôi thấy lố nhố tù mình trần, quần xà lỏn, đen đủi, đứng 
trong cửa tre nhìn chúng tôi, trông như lũ khỉ sở thú.  Một người mình trần, râu ria tua tủa, mắt trũng sâu, ngồi lơ láo 
nhìn tôi.  Tôi khó lòng mới nhận ra đó là Hải.  Mới có hai tuần mà sao Hải có thể già khọm như thế được?  Hẳn nỗi quá 
nhớ thương vợ đã gặm nhấm hình hài anh nhanh thế!  Tôi ở một căn cách xa Hải nên chỉ có thể liên lạc qua trung gian.  
Dường như anh bị bịnh nên không đi lao động. Trại này chỉ hơn trại trước ở chỗ thoáng khí và có lao động.  Công việc 
hàng ngày là vác bao cát từ bờ sông vào để chuẩn bị xây cất nhà giam.  Ở đây được một tháng thì tôi và Dương có lệnh 
tha.  Tính ra đúng 91 ngày tròn.  Buổi sáng trước khi đi làm, Dương còn cười nhắc tôi; “Hôm nay là thứ Bẩy, thầy ở nhà.  
Thầy nhớ là ngày thứ 91 đấy nhé!” Tôi đã có kể cho Dương câu chuyện về giấc mộng với con số 91 trong đêm tù đầu 
tiên.  Tôi nói để Dương ghi nhận làm chứng sau này.  Dương hóm hỉnh cười, nhắc: “Thầy nhớ không, mình bị tù vì tin bói 
đấy?”   Số ngày ở tù của chúng tôi tính ra đúng 91 ngày.  Ðó là một sự ngẫu nhiên trùng hợp hay là một sự nhiệm mầu 
ứng báo cho tôi? 
 
Hải có lẽ được về sau tôi.  Tôi không có cơ hội nào gặp lại anh, vì trong thực tế được thả ra, tôi vẫn chỉ là một tên tù tự 
nuôi, đi lại khó khăn.  Thế thôi!  Tôi hy vọng Hải đã ra tù và đã được qua Mỹ theo diện H.O.   
Bây giờ anh chị đang ở đâu?   
Mong được tin và nghe anh hát lại bài “Trăng Mờ Bên Suối”.   
Gọi tôi: số phôn (480) 330-3371.   
Mong lắm thay! 
Email: binhdanhoang684@yahoo.com 
 

 

Hải Bằng. HDB 
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           (Thi ảnh do SongThy thực hiện) 
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TƯỞNG NIỆM NHẠC SĨ VŨ ĐỨC NGHIÊM (1930-2017) 
Người viết: Phan Anh Dũng 

 

Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, cộng tác mật thiết với Cỏ Thơm từ nhiều năm qua, đã qua đời tại 

thành phố San José tiểu bang California ngày 24 tháng 7 năm 2017, hưởng thọ 87 tuổi, sau 

một thời gian dài chữa trị bệnh ung thư máu (leukemia). Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm cũng là 

cựu Trung tá trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, tốt nghiệp Khóa 1 Sĩ Quan Trừ Bị Nam 

Định năm 1951. Đời binh nghiệp trải qua nhiều chức vụ kể cả tác chiến ở các vùng chiến 

thuật. Sau biến cố 30 tháng 4 1975, ông bị giam 13 năm trong nhiều trại tù khắc nghiệt của 

Cộng sản từ Nam ra Bắc. Sau cùng, ông và gia đình được định cư tại Hoa Kỳ vào cuối năm 

năm 1990. Tang lễ của ông được cử hành trọng thể ngày 5 tháng 8 năm 2017 tại San José 

với lễ phủ cờ Việt Nam Cộng Hòa, sự hiện diện của nhiều thành viên trong gia đình cũng 

như thân hữu và người ái mộ. 

Trong lúc chữa trị bệnh ung thư, tuy sức khỏe yếu dần nhưng tinh thần của ông còn rất 

minh mẫn. Tôi vẫn thường nhận được tin tức về bệnh tình của ông kèm theo hình ảnh từ nhà giáo Vũ trung Hiền, em trai 

út của NS Vũ Đức Nghiêm. Anh Hiền rất thân với Vũ Đức Nghiêm - là người anh thứ hai trong gia đình gồm 9 anh chị em - 

và được chia sẻ nhiều kỷ niệm vui buồn nhất vì hợp nhau về tính nghệ sĩ và yêu âm nhạc. 

Qua anh Vũ trung Hiền, tôi liên lạc bằng email và điện thoại với NS Vũ Đức Nghiêm và đã thực hiện trang "Gọi Người Yêu 

Dấu và Dòng Nhạc Vũ Đức Nghiêm" ở website Cỏ Thơm vào tháng 12 năm 2008: 

http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=702&Itemid=47 

 

Nhờ bỏ thì giờ biên soạn về trang này nên tôi mới hiểu rõ hơn về cuộc đời và những nhạc phẩm của ông. Tôi đã viết lời 

bạt ở trang này như sau: "Cách đây vài tuần, Bác Sĩ Phạm Anh Dũng (Santa Maria, California) gởi tặng tôi CD Dòng Sông 

Đứng Lại trong đó có nhạc phẩm của anh ấy và Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm (NS VĐN). Tôi thích ngay giai điệu và lời bài Khúc 

Ca Dịu Dàng của NS VĐN qua tiếng hát thật nhẹ nhàng và tình cảm của ca sĩ Quỳnh Lan. Thuở còn ở Sài Gòn, tôi đã nghe 

nhiều lần và yêu mến bài Gọi Người Yêu Dấu của NS VĐN qua “tiếng hát học trò” Thanh Lan. Tuy vậy, tôi không nhớ đã 

nghe những nhạc phẩm nào nữa của NS VĐN cho đến những năm gần đây, được nghe Sao Đêm Lung Linh qua tiếng đàn 

hát của nhạc sĩ Thanh Trang và Dòng Sông Thơ Ấu (phổ thơ của Vương Đức Lệ) qua tiếng hát của nhà giáo Vũ Trung 

Hiền, em ruột của NS VĐN. Cách đây 2 năm, tôi cũng được xem và đệm đàn nhạc phẩm Một Mình Đi Dưới Mưa Mau ông 

phổ thơ của văn thi sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dung và đọc một bài NS VĐN viết về một kỷ niệm khi ông ở trong tù tập trung 

của Cộng Sản. Mới đây lại được anh Hiền cho biết ca khúc ‘Anh Ở Đây, Bạn Bè Anh Cũng Ở Đây’ do cố nhạc sĩ Thục Vũ 

(Trung Tá Vũ Văn Sâm) sáng tác năm 1976 trong trại tù và sau đó NS VĐN viết lời 2. Nhân lúc rảnh rỗi mùa Giáng Sinh, 

tôi bắt tay vào làm một trang về Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, người đã miệt mài cả đời viết ca khúc, chẳng những cho tình 

yêu mà còn cho đời quân ngũ, kỷ niệm trong ngục tù và tôn vinh Thiên Chúa. Tôi kính phục ý chí và tấm lòng vững bền 

của ông, tin tưởng đến ngày được tự do còn khỏe mạnh để trở về xum họp với gia đình, sau 13 năm trời bị đọa đầy trong 

địa ngục trần gian." 
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Sau đó mỗi khi có dịp qua San José tôi đều ghé 

thăm ông và phu nhân (bà Dương thị Năng). Ông 

bà tuy lớn tuổi hơn tôi nhiều nhưng rất lịch sự, 

thân tình, dễ nói chuyện như anh em trong nhà. 

Vào đầu năm 2011, Kim Vũ và Việt Bằng, hai thi 

sĩ của Cỏ Thơm, cùng tôi hẹn đến thăm tư gia 

ông bà Vũ Đức Nghiêm. Trong lúc chuyện trò, 

ông có nhắc đến một buổi họp mặt Khóa 1 Nam 

Định ở Virginia vài năm trước đó và ước mong 

trở lại gặp thân hữu. Ông cũng bày tỏ ý muốn tổ 

chức một buổi trình diễn để giới thiệu một số 

nhạc phẩm tiêu biểu của ông sau hơn 50 năm 

sáng tác ca khúc với nhiều đề tài khác nhau: 

Quân Hành Ca, Tình Ca, Ngục Tù Ca và Tôn Vinh 

Ca. Khi về lại Virginia, tôi đã hội ý và được sự 

hưởng ứng của chị Chủ Nhiệm Cỏ Thơm Nguyễn Thị Ngọc Dung và chị Trương Anh Thụy (phu quân của chị, anh Nguyễn 

Huy Long, là bạn cùng khóa 1 với Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm). Để buổi chiều nhạc này “khác lạ và đặc biệt” một chút, tôi 

nghĩ đến phong cách của nhạc thính phòng trong một không gian ấm cúng, không thương mại. Thật may mắn vì tôi đã 

được Phạm Dương Hiển vui vẻ nhận lời. Sau đó, hai nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Châu, Ngô Minh Trí đồng ý giúp soạn hòa âm 

và một số ca sĩ thân quen trong vùng cũng đã hăng hái nhận lời góp tiếng hát. 

Chương trình "Vũ Đức Nghiêm, nửa thế kỷ viết ca khúc" đã được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 20 tháng 11, 2011, nhân dịp 

Lễ Thanksgiving ở Virginia với sự góp mặt của ông bà Vũ Đức Nghiêm, ái nữ Ngọc Quỳnh, anh Vũ Trung Hiền, một số niên 

trưởng Khóa 1 Nam Định: ÔB Nguyễn Văn Thành, ÔB Hoàng Ngọc Lung, Ô Nguyễn Duy Hinh, ÔB Phan Duy Du, ÔB Trần 

Quốc Khang, ÔB Nguyễn Huy Long ... danh ca Châu Hà (phu nhân cố nhạc sĩ Văn Phụng), bà Tường Huệ (phu nhân cố NS 

Nhật Bằng), gia đình cố NS Hoàng Trọng, một số lớn văn thi nhạc sĩ trong vùng, nhân vật đại diện Cộng Đồng, Hội Ái Hữu 

Võ Bị Đà Lạt ... 

 
Ban Tổ Chức - Từ trái: Phan Anh Dũng, Vũ An Thanh, Phạm Dương Hiển, Nathalie Monges, Tâm Hảo, Ngọc Dung, Thái Phượng, 

ÔB Vũ Đức Nghiêm, Trương Anh Thụy, Nguyễn Huy Long 

                 Vũ Đức Nghiêm, Kim Vũ, Phan Anh Dũng, Việt Bằng 
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Mười nhạc phẩm tiêu biểu của NS Vũ Đức Nghiêm được trình bày như sau đây với dàn nhạc Prelude Chamber Ensemble 

của NS Phạm Dương Hiển: 

1/ Như Một Thoáng Phù Du - tiếng hát: Sĩ Tuấn 

2/ Sao Đêm Lung Linh - tiếng hát: Tâm Hảo 

3/ Khúc Ca Dịu Dàng - tiếng hát: Nguyệt Anh 

4/ Vùng Trời Kỷ Niệm - tiếng hát: Hoàng Cung Fa 

5/ Gọi Người Yêu Dấu - tiếng hát: Xuân Thưởng, Sĩ Tuấn, Hoàng Tiếp, Hiếu Thuận, Thái Ninh, Tâm Hảo 

6/ Tôi Quyết Tâm Là Viên Than Hồng - tiếng hát: Hoàng Tiếp 

7/ Dâng Tình - tiếng hát: Hiếu Thuận 

8/ Đóa Hồng Cho Người Yêu Dấu - tiếng hát: Xuân Thưởng 

9/ Bâng Khuâng Nhớ Tình Xưa - tiếng hát: Thái Ninh 

10/ Cờ Vàng Tung Bay - hợp ca: Vũ An Thanh, Cung Fa, Sĩ Tuấn, Hoàng Tiếp, Minh Ngọc, Thái Phượng, Hiếu Thuận, Thái 

Ninh, Tâm Hảo, Nguyệt Anh, Ngọc Thu - với sự góp mặt trên sân khấu của chính tác giả Vũ Đức Nghiêm và anh Vũ Trung 

Hiền. 

 
 

Tôi không thể quên 2 kỷ niệm hôm ấy: 

* Tôi đã nghẹn ngào khi giới thiệu ca khúc Đóa Hồng Cho Người Yêu Dấu như sau: "Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm đã bị đọa đầy 

trong địa ngục trần gian hơn 13 năm. Trong những tháng ngày bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần, người tù Vũ Đức 

Nghiêm vẫn tin tưởng ngày trở về xum họp với gia đình. Trong tù, ông làm thơ, làm nhạc, đọc kinh thánh để giữ vững 

NIỀM TIN,và trong hoàn cảnh u tối, ông nghĩ đến người vợ hiền ở nhà, tảo tần nuôi con thơ dại. Sau một lần gặp lại hiền 

thê đến trại tù thăm ông, ông đã sáng tác bản nhạc Đóa Hồng Cho Vợ Hiền, sau này các con ông góp ý đổi thành Đóa 

Hồng Cho Người Yêu Dấu". 

* NS Vũ Đức Nghiêm sau khi nhận bó hoa hồng từ nhà văn Trương Anh Thụy 

cũng đã không tránh khỏi xúc động và rơm rớm nước mắt khi trao bó hoa lại 

cho người vợ thủy chung. Nét mặt của bà lúc ấy thật rạng rỡ, yên bình, mỉm 

cười đầy vị tha ... 
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                                                Ngày Cưới – Hà Nội 1954                                 GS Nguyễn Ngọc Bích trao tặng NS Vũ Đức Nghiêm  
                                                                                                                                                      một món quà lưu niệm 

 
Mời quý vị xem chi tiết và hình ảnh buổi chiều nhạc Vũ Đức Nghiêm ở link sau đây: 

http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1005&Itemid=47 

 
Ngày hôm sau, anh Vũ Trung Hiền và nhạc sĩ Vũ Đức 
Nghiêm đã không quản ngại lái xe xuống Richmond 
thăm chúng tôi tại tư gia - có mặt ca sĩ Hoàng Tiếp, 
Thái Phượng và 2 người bạn của anh Hiền. Buổi họp 
mặt tuy ngắn ngủi nhưng đầy thân tình. Anh Hiền đã 
viết như sau: "Tôi vẫn nhớ, Chiều nhạc Vũ Đức 
Nghiêm, do Dũng và các bạn miền Đông Hoa Kỳ tổ 
chức, tháng 11, 2011, tôi được gặp GS Nguyễn Ngọc 
Bích lần đầu tiên, khi ông đem khung kính lồng ca 
khúc Gọi Người Yêu Dấu, lời Anh, do ông chuyển ngữ, 
bước lên hàng ghế đầu, trịnh trọng tặng anh Vũ Đức 
Nghiêm. Bản tiếng Anh này, hôm sau, tôi đã hát ngay, 
ở nhà Dũng và Tâm Hảo, khi đưa anh Vũ Đức Nghiêm 
đến thăm vợ chồng Dũng. Từ 1969 cho đến nay, một 
số người đã thử đặt lời tiếng Anh cho bài Gọi Người 
Yêu Dấu, nhưng duy nhất, chỉ có bản tiếng Anh do GS 
Nguyễn Ngọc Bích phổ biến năm 2011 là hoàn hảo. 
Lời tiếng Anh, do con người uyên bác, và cũng thật tài 
hoa này viết, giản dị, đầy chất thơ, lột tả chính xác 
nguyên bản của tác giả, hát theo nhạc đệm rất dễ 
dàng, ăn khớp từng nốt một..." 

 
Tháng 3 năm 2012, khi lại có dịp sang San José, vợ chồng chúng tôi đến thăm ông bà Vũ Đức Nghiêm và được mời đến 
thưởng thức phở ở quán Bà Dậu. Sau đó lại cùng nhau đi thăm triển lãm của họa sĩ Đào Hải Triều ở downtown San José 
với nhà văn Trương Duy Cường và thưởng thức món steak nướng đặc biệt của tiệm ăn Chez Christina ở tỉnh Milpitas.  
Tháng 5 2017, tôi có gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe NS Vũ Đức Nghiêm sau khi biết gia đình họ Vũ vừa tổ chức một 
buổi hòa nhạc mừng sinh nhật và sức khỏe của ông. Giọng nói của ông có vẻ yếu đi nhưng trí nhớ vẫn tốt và ân cần gởi 
lời hỏi thăm các bạn bên miền Đông Hoa Kỳ trước khi ngưng điện thoại. 
 

 

              Phan Anh Dũng, Tâm Hảo, Vũ Đức Nghiêm, Hoàng Tiếp,  
                Thái Phượng, Brother Ruyệt, Thế Linh, Vũ Trung Hiền 
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Trong thời gian ông qua đời cho đến hết tang lễ tôi đã giúp gia đình họ Vũ thực hiện một trang Tưởng Niệm ở website 

Cỏ Thơm: 

http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1340&Itemid=47 

 

Tôi ngạc nhiên vì nhận được nhiều lời phân ưu từ các hội thánh Tin Lành, thân hữu, và nhiều hội đoàn chính trị cũng như 

văn học khắp nơi. 

 

Theo thiển ý, Vũ Đức Nghiêm là một người nhiều tình cảm, tính tình bình dị, lịch sự, tin kính Chúa và cũng là một nhạc sĩ 

tài hoa của tân nhạc Việt Nam. Ca khúc Gọi Người Yêu Dấu chắc chắn sẽ tồn tại lâu dài trong tân nhạc Việt và mãi mãi là 

dấu ấn cho dòng nhạc của Vũ Đức Nghiêm. Tôi chỉ hy vọng người yêu nhạc sẽ khám phá thêm những ca khúc trữ tình 

cũng rất mượt mà của ông như: Sao Đêm Lung Linh, Dâng Tình, Bâng Khuâng Nhớ Tình Xưa, Muôn Trùng Xa Em Về, Đóa 

Hồng Cho Người Yêu Dấu, Như Một Thoáng Phù Du, Vùng Trời Kỷ Niệm, Tình Thu Muộn Màng ... Những bản Tôn Vinh Ca 

của ông cũng sẽ được hát vang dội trong các thánh đường như: Đêm Đông Xưa, Tôi Ước Mơ Làm Viên Than Hồng, Vững 

Bước Đi Trên Khổ Đau, Đêm Kỳ Diệu,Trong Diệu Kỳ và Ngợi Ca, Khi Tôi Quỳ Bên Chân Chúa, ... 

 

Chân thành cảm ơn Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm đã dâng tặng những đóa hoa âm nhạc thật đẹp cho đời. Cảm tạ chân tình 

ông dành cho vợ chồng chúng tôi và thân hữu Cỏ Thơm. 

Cầu mong Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm được hưởng nhiều ơn phước nơi Thiên Quốc Bình An. 

 

Phan Anh Dũng 
Tháng 9, 2017 - Richmond Virginia USA 

 

 

 

                                                     
    Tập nhạc của Vũ Đức Nghiêm ấn hành năm 1998                        Phan Anh Dũng & Tâm Hảo và ÔB Vũ Đức Nghiêm 
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Tiểu Sử Nhạc sĩ VŨ ĐỨC NGHIÊM 

 

Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm sinh ngày 30-6-1930 tại làng Hoành Nha, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ông qua đời ngày 24-
7-2017 tại thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ.  

Là con thứ nhì của hai cụ Vũ Đức Thọ, ông có khiếu âm nhạc từ thuở nhỏ, và tuy không học nhạc bao giờ, ông bắt đầu 
sáng tác ca khúc vào năm 17 tuổi.  

Năm 1951, sau khi đậu Tú Tài I và đang học lớp đệ I C, trường Chu Văn An, Hà nội,  ông được động viên, vào Khóa 1 
Trường Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định.  
Sau khi ra trường, ông là Đại đội trưởng đại đội 4, tiểu đoàn khinh quân 711, cùng đơn vị chiến đấu và đóng quân ở các 
vùng Kiến An, Nam Định, Ninh Bình. 
Sau khi đơn vị di chuyển vào Nam, ông phục vụ tại tiểu khu Phú Quốc, rồi trung đoàn 7, sư đoàn 3 dã chiến tại Sông 
Mao.Năm 1957, Trường Sinh Ngữ Quân Đội được thành lập và ông là một trong những giảng viên Anh Ngữ đầu tiên tại 
trường này. 
Năm 1958, cùng với người em ruột là Trung úy Vũ Đức Chỉnh, Trung úy Vũ Đức Nghiêm sang Hoa Kỳ, phục vụ tại trung 
tâm huấn luyện Fort Benning, tiểu bang Georgia. Nhiệm vụ của ông là nghiên cứu trước các tài liệu, và phụ giúp huấn 
luyện viên Hoa Kỳ khi giảng bài cho các sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa. 
Sau khi từ Hoa Kỳ về nước, ông tiếp tục công việc giảng dạy tại Trường Sinh Ngữ Quân Đội. 
Đầu thập niên 60, ông phục vụ tại Sư Đoàn 22 Bộ Binh, rồi Tòa Đại Biểu Chính Phủ tại Ban Mê Thuột.  
Giữa năm 1966, Đại úy Vũ Đức Nghiêm được giao chức vụ Tỉnh Đoàn Trưởng Xây Dựng Nông Thôn, tỉnh Tuyên Đức, và 
sau đó giữ nhiệm vụ Trưởng phòng hành quân, tiểu khu Tuyên Đức. 
Năm 1969, thiếu tá Vũ Đức Nghiêm là Phụ tá Quân Trấn, thị xã Đà Lạt.  
Trong thời gian phục vụ quân ngũ, ông tiếp tục học, và tốt nghiệp Cử nhân văn khoa, Viện Đại Học Đà Lạt. 
Cấp bậc cuối cùng của ông là Trung Tá, Huấn Luyện Viên Tiếp Vận, Trường Chỉ Huy & Tham Mưu Đà Lạt-Long Bình.  

Sau 1975, ông trải qua hơn 13 năm trong những trại tù khổ sai của Cộng Sản từ Nam ra Bắc. 

Cuối năm 1990, nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm và gia đình sang Hoa Kỳ theo diện H.O., và cư ngụ tại San Jose, California. 

Với hằng trăm ca khúc viết suốt hành trình theo Chúa, Vũ Đức Nghiêm đã trở thành một trong những nhạc sĩ Cơ Đốc 
được biết đến nhiều nhất qua những ca khúc như: Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, Tôi ước mơ là viên than hồng, Vững bước 
đi trên khổ đau…  

Bài tình ca Gọi Người Yêu Dấu trước 1975 là một trong những nhạc phẩm được phổ biến rộng rãi và thính giả yêu mến. 
Ngoài 2 tập nhạc xuất bản ở Việt Nam Tình Khúc Cho Ly Cơ (1971) và Nhạc Tình Vũ Đức Nghiêm (1974), Nhạc sĩ Vũ Đức 
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Nghiêm đã thực hiện tập nhạc "Đóa Hồng Cho Người Yêu Dấu" (1998), 4 CD: Dâng Tình, Đóa Hồng Cho Người Yêu Dấu, 
Mùa Xuân Thung Lũng Hoa Vàng và Dòng Sông Đứng Lại (cộng tác với nhạc sĩ Phạm Anh Dũng) và các CD Tôn Vinh Ca sau 
khi Ông định cư ở Hoa Kỳ. Năm 2002, Ông được bà Elaine Alquist, dân biểu tỉnh Santa Clara, tiểu bang California, tuyên 
dương và trao giải thưởng đặc biệt. Giải này dành cho những nghệ sĩ cao niên đã phục vụ nghệ thuật trên 50 năm, đã 
tạo thành tích ở Việt Nam và tiếp tục sau khi định cư ở Hoa Kỳ.  

Dòng nhạc Vũ Đức Nghiêm có thể được chia làm bốn thể loại, tương ứng với bốn giai đoạn khác nhau: 

1. Quân hành ca: Viết lúc còn trẻ, thời kỳ sống trong quân đội. 
2. Tình ca: Viết ở lứa tuổi trưởng thành. 
3. Ngục tù ca: Viết trong thời gian 13 năm ở các trại tù tập trung của Cộng Sản. 
4. Tôn vinh ca: Viết từ giai đoạn sau đó cho đến ngày qua đời. 

 
Lời nhạc tiếng Anh của GS Nguyễn Ngọc Bich, viết theo ý của ca khúc Gọi Người Yêu Dấu 
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