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Trần Trọng Thức 
 
 

Thư Saigon 

 
Dân thân mến 

Chủ nhật tuần này, trong số rất 

đông người dân Saigon vào 

thương xá Tax để tìm mua đủ loại 

hàng  bán giá rẻ, thì  cũng không 

ít  người  thuộc  lứa  tuổi  chúng 

mình  vào  đây  thơ  thẩn  đi  tìm 

chút gì còn sót lại của một khu 

thương mại vang bóng một thời 

sắp bị khai tử. Công trình kiến 

trúc độc đáo 134 năm tuổi, từng 

là biểu tượng của Saigon hơn 300 

năm,  bốn  tháng  nữa sẽ  cùng 

chung số phận với những La  Pa- 

gode, Brodard,  Givral, Passage 

Eden, công viên    Chi Lăng ...bị 

xoá sổ, để rồi nơi mà ngôn ngữ 

thời  thượng 

gọi   là   khu 

đất vàng sẽ 

mọc        lên 
 

 
La Pagode 

Givral 
 
 

 
Brodard 

Pôle Nord 
 
 

 
một   toà   nhà 

40 tầng cao 

ngất sản phẩm 

của tư duy thực dụng, cùng với 

nhà ga  tàu  điện  ngầm như  một 

biểu hiện của đời sống hiện đại. 

Hàng  trăm  người  buôn  bán  chỉ 

còn một tháng để thanh toán mọi 

thứ để đến đầu năm 2015, thương 

xá Tax - một trong số ít ỏi  kiến 

trúc của thế kỷ 19 còn  sót lại trên 

đất Saigon  -   sẽ vĩnh viễn không 

còn. Thế hệ lớn lên sau năm 1975 

phần lớn gần như vô cảm với sự 

mất mát này bởi không có ký ức 

của thời trai trẻ  bát phố trên đại 

lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ , ăn kem 

Pôle Nord , ngồi cà phê Kim Sơn, 

Thanh Thế...Còn thế hệ chúng ta 

vốn gắn bó với từng hơi thở của 

Saigon  thì Tax  là một phần của 

đời sống, mất đi là một nỗi buồn, 

có khi là một nỗi đau mà 

rồi đây chỉ còn là hoài 

niệm. 

Thương xá Tax   với tên 

xưa kia là Les Grands Ma- 

gasins Charner ( GMC) 

được xây dựng từ những 

năm  80  của  thế  kỷ  19, 

cùng với những công trình 

kiến trúc thời Pháp thuộc 

như   Dinh   Toàn   quyền, 

Dinh xã Tây,    Chợ Bến Thành, 

Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện, Ga xe 

lửa  Saigon...  tạo  nên  một  diện 

mạo Saigon vừa lãng mạn  vừa 

hiện đại và tao nhã vào thời ấy. 

Đầu  thập  niên  60  của  thế  kỷ 

trước, toà nhà GMC  được đổi tên 

thành thương xá Tax bên trong 

chia  thành  từng  gian  nhỏ  cho 

thuê, đó cũng là vào thời kỳ mua 

bán   nhộn   nhịp   qui   tụ   nhiều 

thương hiệu nổi tiếng của nước 

ngoài. Sau năm 1975, là thời kỳ u 

ám của Tax khi thương xá này 

không còn là nơi buôn bán mà trở 

thành  nơi  trưng  bày  sản  phẩm 

máy  móc  trong  nước  sản  xuất, 

cho đến năm 1981 thì mang cái 

tên phảng phất vị đắng của một 

nền kinh tế bao cấp là  "Cửa hàng 

Bách hoá tổng hợp".   Đầu năm 

1998, toà nhà này được trả lại tên 

"cúng cơm" Thương xá Tax và 

phải mất nhiều đợt  chỉnh trang 

trong 5 năm vô cùng tốn kém mới 

trở thành một trung   tâm thương 

mại  thuộc loại sầm uất nhất Việt 

Nam. 

Người Saigon hồi ấy ví von rằng 

đổi mới ở Việt Nam cuối cùng thì 

cũng quay về với cái cũ như một 

cuộc hành trình tìm lại những giá 

trị đích thực. 

Thế rồi mai đây công trình kiến 

trúc có giá trị  chứng nhân này sẽ 

bị bức tử khá bất ngờ khiến dân 

Saigon cũ lẫn mới cảm thấy một 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thương xá TAX 

sự hụt hẫng và hoài nghi về trình 

độ của những nhà qui hoạch đô 

thị. Sao lạ vậy? Trong khi đi tìm 

những căn nhà cổ trăm năm tuổi 

gần nhu đổ nát ở các xóm nghèo, 

ném hàng chục hàng trăm triệu 

đồng vào đấy gọi là nhằm bảo tồn 

những giá trị cũ trong dân gian thì 

người  ta  lại  không  biết  thương 

tiếc một di sản có giá trị lịch sử. 

Có gì bất thường không, có ai 

hưởng lợi riêng trong chuyện xây 

một cao ốc đồ sộ ngay giữa trung 

tâm  Saigon  không?  Các  thành 

phố  lớn  trên  thế  giới  người  ta 

cũng  xây  dựng  các  công  trình 

ngầm nhưng hạn chế làm thay đổi 

từng bức tường, từng dãy phố, 

không triệt hạ những toà nhà làm 

nên  cái  hồn  của  đô  thị,  không 

lãng quên cái đẹp của quá khứ. 

Phá cảnh quan, phá kiến trúc cổ 

đi rồi sẽ không bao giờ khôi phục 

được và rồi chỉ còn là hoài niệm 

mà thôi. 

 
 

Nói về thương xá Tax của Saigon 

với ít nhiều hoài niệm khiến tôi 

nghĩ  đến  câu  chuyện  liên  quan 

đến ngôi trường thân yêu ở xứ 

sương mù mà chúng ta sắp   về 

HOÀI  NIỆM 



 

 

 
 

thăm nhân ngày hội ngộ 50 năm . 

Mấy tháng nay, anh em bên này 

thường xuyên gặp nhau bàn 

chuyện vui chơi sắp tới  mới thấy 

một đôi điều rất đáng suy nghĩ. 

Thứ nhất là trong danh sách 118 

anh em  dự hội ngộ thì đồng môn 

từ nước ngoài về nhiều gần gấp 

đôi  anh  em  trong nước.  Vì  đời 

sống khó khăn, vì sức khỏe vào 

tuổi xế chiều hay là vì như nhà 

thơ  Nguyễn  Duy  đã  từng  than 

thở: "Có gì lạ quá đi thôi / Ở gần 

thì mất xa xôi lại còn"? 

Thứ hai là năm nay, Trường đại 

học Đà Lạt tổ chức kỷ niệm 50 

năm khoa Quản  trị  Kinh  doanh 

 

"đại học sĩ " 
 

trùng với thời điểm hội ngộ của 

anh em mình, mặc dù khoa này 

mới  được  thành  lập  vào  năm 

1992. Lý do được nghe nói đến 

rằng "khoa Quản trị kinh doanh" 

của Trường Chánh trị Kinh doanh 

Viện đại học Đà Lạt được thành 

lập  năm  1964  là  tiền  thân  của 

khoa Quản trị Kinh doanh Trường 

đại học Đà Lạt hôm nay. Nếu tôi 

nhớ   không   lầm  thì   hình  như 

 

 

 

trường của chúng ta như với tên 

gọi được biết đến có hai nhiệm ý 

là chánh trị và kinh doanh, chứ 

không có khoa Quản trị Kinh 

doanh. 

Nhưng thôi,  bàn luận làm chi về 

một tên gọi chỉ còn trong tâm 

tưởng. Điều đáng nói là   phải 

chăng các giá trị đích thực từ ngôi 

trường thân yêu của chúng ta nay 

đã được khẳng định   như một 

thương hiệu có uy tín cần phải 

quay về. Được vậy thì quả là một 

điều quí báu còn lại trong bao 

nhiêu điều đã mất đi mà ai trong 

chúng  mình  cũng  có  thể  sẽ  dễ 

dàng nhận ra mỗi khi trở về thăm 

trường mẹ . 

Giờ đây thì phòng học thay cho 

giảng  đường  đã  không  còn  tên 

gọi. Chẳng hạn như Giảng đường 

Thụ Nhân bao la  nơi gần cả ngàn 

"đại học sĩ" - như cách ví von của 

Thầy  Phó  Bá  Long  -  50  năm 

trước ngồi  nghe  các  vị  giáo  sư 

khả kính giảng bài,  nay đã được 

ngăn  lại  thành  rất  nhiều  phòng 

học cho năm ba chục sinh viên. 

Những  khu  đất  mượt  cỏ  xanh 

đằng sau khuôn viên của Viện 

hướng Thung lũng tình yêu và 

đường  Phù  Đổng  Thiên  Vương 

lâu lắm rồi đã được nhà trường 

phân chia cho cán bộ, nhân viên 

cất nhà ở hoặc xây nhà cho thuê. 

Đại học xá nam đã không còn, đại 

học  xá  nữ  trên  đường  Trương 

Vĩnh Ký lâu nay là một khu đất 
 

 

trống được rào lại nghe nói dành 

xây một công trình lớn gì đó.... 

Với tôi, cảm giác mất mát thật rõ 

trong nhiều năm được trường mời 

thỉnh  giảng.  Sau  giờ  dạy,  lang 

thang đi tìm kiếm kỷ niệm nơi 

này nơi khác cứ tưởng rằng thân 

quen,  nhưng  sao  vẫn  thấy lạc 

lõng giữa một không gian không 

phải  của  mình,  trò  chuyện  với 

những em sinh viên thì lại thấy 

khoảng cách đến mấy thế hệ, có 

những suy nghĩ khó lòng chia sẻ. 

Thế  cho  nên,  tôi  thật  sự  hoang 

mang về mấy chữ "kế thừa" và 

"tiền thân" mà nhiều anh em mình 

tỏ ra hào hứng. "Kế thừa" mà sao 

lớp  đàn  em  các  khoá 9-10-11 

không được tiếp tục học, kế thừa 

sao mà  bằng tốt nghiệp của anh 

em mình đã bị ném nào xó xỉnh 

nào đó từ lâu? Và cũng khó hiểu 

sao lại kế thừa khi mà giáo trình 

và phương pháp giảng dạy lại quá 

khác nhau ? Còn "tiền thân" thì 

sao mấy chục năm trời không ai 

nhắc nhở mà phải đến dịp hội ngộ 

50 năm mới được nói đến? Tôi tự 

vấn mình có hẹp hòi quá không 

khi nghĩ rằng trở lại thăm trường 

cũ chẳng  vì mấy chữ " tiền thân" 

hay " kể thừa" mà chỉ là cùng bạn 

bè tìm về những khoảnh khắc đẹp 

nhất của một thời sinh viên  và 

cũng là  dịp hoài niệm về những 

gì đã mất mà thôi. 

(Bản Tin Thụ Nhân Âu Châu Số 16-1) 


