
 

Sách mới của TN Hoàng Ngọc Nguyên 

 

Ban Biên Tập Diễn Đàn Thụ Nhân xin giới thiệu với quý vị và quý bạn  

Trong tháng này, TN Hoàng Ngọc Nguyên, một nhà văn và nhà báo, sẽ trình làng sách mới có 

tựa là “Một thời trăn trở”. 

Đây là tập truyện dịch gồm những tác giả và tác phẩm: 

Chiếc lá cuối cùng – O. Henry (1862-1910) 

Mademoiselle Claude – Henry Miller (1891-1980) 

Những tên sát thủ – Ernest Hemingway (1899-1961) 

Vào mùa dâu – Erskine Caldwell (1903-1987) 

Một đêm thứ bảy ở nước Mỹ - James T. Farrell (1904-1979) 

Đi Tìm Ông Green – Saul Bellow (1905-2005) 

Một người hầu như đã là người lớn - Richard Wright (1908-1960) 

Người tạm cư – Carson MacCullers (1917-1967) 

Một ngày đẹp trời của con cá chuối – J. D. Salinger (1919-2010) 

Hàng bán rẻ - Truman Capote (1924-1984) 

Người tốt khó tìm - Flannery O’Connor (1925-1964) 

Một lần đưa Elizanne về nhà – John Updike (1932-2009) 

Người Cộng Sản – Richard Ford (1944- ) 

Chia tay gì vội – Art Buchwald (1925-2007) 

Mỗi tác giả và truyện đều có lời giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, cho độc giả có một cái nhìn về 

những bất hạnh không được nói ra trong đời mỗi người. 

Xin mời đọc Lời Tựa cuốn sách do chính tác giả viết trong phần sau đây:  

 

 

 

 

 



NHỮNG LỜI LẨN THẨN: MỘT THỜI TRĂN TRỞ  

Unlike the novel, a short story may be, for all purposes, essential. 

Jorge Luis Borges 

 

 

 
 

Càng lửng thửng đi vào tuổi già, người ta thường không dám nhìn hiện tại bởi vì chỉ thấy toàn là 

những dấu hiệu bất an, cũng chẳng dám ngó mông ra tương lai bởi lẽ thừa biết những gì đang 

chờ đợi phia trước. Bởi thế người ta cứ nói như đã đọc Marcel Proust “Đi tìm một thời đã mất”.  

Trong cuộc hành trình đi ngược dòng thời gian này, một trong những kỷ niệm tôi vẫn nao nức 

khi nghĩ tới là những bước khó ngờ của mình chập chửng tìm hiểu văn học nước ngoài cùng 

những “thử nghiệm” đầu tiên với chuyện dịch thuật một số tác giả mình đang “xúc tác”.  

Chuyện một người học ban toán nhưng thích viết báo ngay từ hồi nhỏ (và bắt đầu “sự 

nghiệp” khi chỉ mới 15 tuổi với những bài viết thể thao miễn phí trên tờ Đuốc Thiêng của ông 

Thiệu Võ) mà lại chịu tìm hiểu và dịch thuật văn chương nước ngoài đương nhiên phải có lý do - 

như tất cả mọi sự trên đời.  

Lý do thứ nhất chắc chắn là vì tôi đang vừa “học chữ” ở trường Chu Văn An vừa học 

thêm tiếng Anh ở Hội Việt Mỹ - tòa nhà năm tầng số 55 trên đường Mạc Đỉnh Chi quận 1 

Saigon.  Ở trường Chu Văn An, dĩ nhiên tôi cũng chọn tiếng Anh làm sinh ngữ chính, nhưng có 

lẽ “bụt nhà không thiêng” chăng? Càng lên cao, sau khi đã học những cuốn Let’s Learn English, 

Practice Your English, Life with the Taylors… tương đối đủ để đọc được tiếng Anh và hiểu phần 

nào lịch sử và địa lý nước Mỹ, tôi bước vào trình độ Proficiency và bắt đầu học và đọc văn 

chương nước Mỹ. Tôi chỉ còn nhớ hai cuốn “gối đầu giường”: People, Places and Opinions, và 

People in Fact And Fiction. Những tác giả văn học Mỹ tôi bắt đầu quen thuộc từ đây, như tôi còn 

nhớ Washington Irving, Edward Allan Poe, Mark Twain, Herman Melville, Helen Keller, O. 
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Henry… Khi các bạn ở lớp đệ nhị ra báo xuân để có cớ qua trường Trưng Vương và Gia Long 

bán báo, tôi đóng góp bản dịch một truyện ngắn của O. Henry tôi đã học ở Hội Việt Mỹ. Đó là 

một câu chuyện trớ trêu, có tựa The Cop and the Anthem, kể chuyện một người vô gia cư tìm 

mọi cách để phạm pháp với một mục đích là bị cảnh sát bắt giữ để có một chỗ nằm ngủ ban đêm 

nhưng không thành công. Cuối cùng anh đến bên một nhà thờ, nghe từ trong vọng ra một bài 

thánh ca làm cho anh xúc động, nghĩ đến những hoang phí và lầm lỡ trong đời, và mơ tưởng 

những gì mai đây phải làm để hoàn lương, có việc làm, có nhà ở… . Đúng lúc đó, một cảnh sát 

đến, vỗ vai hỏi anh đứng đó làm gì, bắt anh về “bót” cảnh sát, sáng hôm sau bị xử ba tháng tù! 

Đó là bước đầu tiên tôi đi vào “văn học sử”! 

Lý do thứ hai càng chắc chắn, là tôi có ông anh cả Hoàng Ngọc Biên, học Đại học Sư 

phạm Dalat ban Pháp văn khóa đầu tiên 1958, làm việc trong ngành giáo dục, nhưng đam mê 

nghiên cứu văn học phương tây – ngoài những theo đuổi khác về âm nhạc, thi ca và hội họa. Ở 

anh cái gì cũng là nouvelle-vague, trừ ra bài hát Hồ Thu êm đềm, ray rứt nghe như nhạc “cổ 

điển” (tiền chiến). Là người đến với nouveau roman (tiểu thuyết mới) của Pháp rất sớm, anh là 

tác giả “Mười nhà văn Pháp hiện đại” tạp chí Trình Bày xuất bản năm 1969 (Anh Biên còn là tác 

giả của một tập truyện ngắn “Đêm ngủ ở tỉnh”, Cảo Thơm xuất bản năm 1970, và “Marcel Proust 

– con người xã hội”, Trình Bày xuất bản năm 1974). Tác phẩm này đương nhiên nay đã trở thành 

“classic” – hình như chưa có tác giả người Việt nào khác đã viết thành sách về văn chương cận 

đại và hiện đại của Pháp. Bất kể tôi đi ngành kinh doanh và chính trị và chỉ thích nói chuyện đội 

banh Tổng Tham Mưu của Vinh của Thanh, và những danh thủ bóng bàn Lê Văn Tiết, Mai Văn 

Hòa, người chủ công, người chuyên thủ, anh đã lôi cuốn tôi đến với những tác giả J. D. Salinger, 

Truman Capote, Bernard Malamud, John Updike, Carson McCullers, Jack Kerouac, D. H. 

Lawrence… khi nào không hay. Có lẽ một phần lớn là vì anh có mấy tủ sách quá lớn gồm “livre 

de poche” và “pocket books” không thiếu tác giả nào của Pháp, của Anh, của Mỹ. Ngẫm nghĩ lại, 

thời đó người ta nhập sách nhiều, giá cũng không đắt; ngay cả ở Dalat, các tiệm sách ở đây cũng 

có bán tiểu thuyết tiếng Pháp, tiếng Anh. Khi tôi học đòi, muốn có một tủ sách riêng cho mình, 

tôi đã “trưng thu” của anh nhiều pocket books của các tác giả văn chương Mỹ. Sách chẳng phải 

chỉ để chưng. Đã có sách thì phải đọc, không nhiều thì ít. Trong bốn năm học trên trường Chính 

trị Kinh doanh của Viện Đại học Dalat, xa rời sân khấu chính trị cùng những sân Cộng Hòa và 

sân Quân Đội trên Tân Sơn Nhất, khơng còn đọc báo Đuốc Thiêng và Thao Trưòng nữa, một 

phần thì giờ tôi đã dành cho việc miệt mài đọc và dịch những tác phẩm văn chương Mỹ… Một 

kịch khá dài của Arthur Miller, After The Fall, tôi đã dịch trong thời gian này, chỉ vì tôi thích 

Marilyn Monroe trong phim The River Of No Return quá, nhưng biết chắc rằng còn lâu lắm họa 

may mới có dịp được gặp “nàng”. Bản dịch đến hơn 200 trang này đăng đầy đủ, miễn phí, trên 

tạp chí Văn Học của Phan Kim Thịnh. 

 Ở Miền Nam của chúng ta, ảnh hưởng của văn hóa Pháp từ thời ông Ngô Đình Diệm bắt 

đầu mai một, người ta bắt đầu chuyển qua học tiếng Anh và tìm hiểu văn hóa Mỹ (một số hiểu 

biết của chúng ta khá đơn giản, hồi đó chỉ thấy văn hóa Mỹ qua mỗi một chuyện “American 

way” – mạnh ai ăn, nấy trả - mà không suy rộng ra hơn niềm tin ở chủ nghĩa cá nhân cực mạnh 

nơi người Mỹ), văn chương Mỹ bắt đầu thịnh hành. Thực ra, nước Mỹ quá lớn so với Pháp. Đó 



là một nước quốc tế, ảnh hưởng bao trùm khắp nơi, nhất là sau Đệ nhị Thế chiến với vai trò bá 

chủ của Thế giới Tự do. Những tác phẩm lớn của Mỹ thường được dịch qua tiếng Pháp. Người ta 

ở Saigon không đọc The Grapes of Wrath mà đọc Les Raisons de la Colère, không đọc For 

whom the bell tolls mà đọc Pour qui sonne le glas, không đọc The catcher in the rye mà đọc 

L’attrappe-coeur. …Văn chương Mỹ đã xâm nhập vào Miền Nam vừa qua con đường văn học 

vừa qua con đường điện ảnh. Bởi thế, nếu ngưòi dân Saigon không đọc, thì người ta xem. Đối 

với nhiều người, phim Mỹ thường hấp dẫn hơn phim Pháp, diễn tiến nhanh, tình tiết ly kỳ, không 

đối thoại nhiều… Những gì chúng ta nhớ lại trong những năm 50 và 60 là From here to eternity, 

Gone with the wind, A farewell to arms, The old man and the sea, East of Eden, Of mice and 

men, Cat on a hot tin roof, A streetcar named desire, On the waterfront, Giant, Raintree County, 

High noon, The last of the Mohicans… Đó là những phim thật sự tuyệt vời, cho thấy sự vĩ đại 

trong một nghĩa nào đó của nước Mỹ.  

Tính từ khi ra đời đến nay, nước Mỹ chỉ mới có 238 năm. Tức là chưa đến 250 năm! Từ 

bao giờ, đất nước này vẫn độc đáo ở chỗ nó quá trẻ. Và hầu như chắc chắn mãi mãi về sau này, 

chẳng có nước nào được thành lập trong tương lai có thể trẻ hơn, hiểu theo nghĩa một nước được 

dựng lên từ đầu, không phải là ly khai sát nhập, đã có sẵn nguồn gốc trên một vùng đất nào đó. 

Chúng ta đều hiểu những mặt tích cực của nước Mỹ - nếu không di dân cả thế giới chẳng đổ đến 

Mỹ, ngay cả những người Hồi giáo chẳng ưa gì Mỹ. Nước Mỹ mạnh nhất thế giới, giàu nhất thế 

giới, dân chủ nhất thế giới, tự do nhất thế giới, bình đẳng nhất thế giới, một đất nước của cơ hội, 

đất nước đầy những hứa hẹn, một đất nước sáng lên với “American Dream”…  

Thế nhưng có một điều lạ kỳ là nước Mỹ cũng có tiếng hỗn loạn – ngay từ thời lập quốc. 

Những cuộc tranh cãi đến mức hận thù, cắt chiếu, không nhìn mặt nhau giữa hai đảng Cộng Hoà 

và Dân Chủ, thậm chí giữa người da trắng và da đen như chúng ta đang chứng kiến, đã có từ thời 

xưa, chẳng phải mới mẻ gì. Có lẽ đó là vì một đất nước sơ khai với người dân tứ xứ, nói theo 

ngôn ngữ bình dân “năm cha, bảy mẹ”, ai cũng nghĩ mình có quyền cả và chẳng ai có quyền 

nhân danh chính quyền để xâm phạm đến quyền cá nhân đó (civil liberties!), ngay cả quyền phủ 

nhận quyền làm người, quyền công dân (civil rights) của người da đen, và có lẽ sau này của 

người latino, người gốc Á… - nhất là sau khi người ta đã nhanh chóng đuổi được đế quốc Anh ra 

khỏi 13 tiểu bang để thành lập một hiệp chủng quốc độc lập. Chính vì tư tưởng “bản vị” đó mà 

khi bản Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp 1776 chưa ráo mực, người ta đã lao vào đấu tranh 

ngay cho các tu chánh án để hạn chế sức mạnh của hiến pháp đó. Và cho dù đã có cả loạt tu 

chánh án, bảo vệ quyền tự do ngôn luận (và nay lớp tư bản lợi dụng Đệ nhất Tu chánh án này để 

lập những siêu ủy ban hành dộng chính trị quyên tiền vô kề và tung tiền như nước cho những 

ứng cử viên đại diện cho quyền lợi cửa lớp trên 1%, 5% trong xã hội), tự do có súng (cho nên 

Hiệp hội Súng Quốc gia NRA vin vào Đệ nhị Tu chánh án vẫn cho bán súng tấn công như AR15, 

AK47… cho những tên giết ngưòi điên loạn hay khát máu nhằm vào trẻ em, học sinh, ngưòi vô 

tội ở nơi công cộng), bảo vệ quyền tự quản của tiểu bang, chống lại sự bành trướng của chủ 

nghĩa liên bang (federalism)… người ta vẫn còn tranh cãi, xung đột thường xuyên, cao điểm là 

cuộc Nội chiến 1865, và cho dù hàng triệu người đã chết, đất nước tan hoang rã rời sau chiến 

tranh nam bắc cách đây cả 150 năm này, hầu như chẳng có gì được giải quyết. Bởi thế cho nên, 



người ta đang thấy phơi bày, một số người tưởng là mới lạ, nhưng nó còn “cổ điển” hơn cả tác 

phẩm Les Misérables của Victor Hugo, một nền dân chủ tồi tệ, không lãnh đạo, vô chính phủ, 

chìm trong màn khói màu “tranh chấp ý thức hệ” cho có vẻ triết lý, sâu sắc, nhưng thực sự chỉ để 

che đậy những xung đột giai cấp, chủng tộc, liên bang/tiểu bang, bất công xã hội, lạm dụng cơ 

chế, bạo lực tự do hoành hành một cách tuyệt vọng.  

Miền Nam của chúng ta từng là nạn nhân của một nước Mỹ như thế. Một nước Mỹ có 

tầm nhìn nhưng thiếu sách lược, lãnh đạo chỉ nhìn gần, không dám nhìn xa, người dân lớp trên 

quá cá nhân chủ nghĩa, phần lớn chỉ tìm kiếm sự hưởng thụ cho nên thiếu ý thức về giá trị và 

mục tiêu quốc gia, về quyền lợi và nghĩa vụ, cho nên nước Mỹ mất hướng, lạc lối, không hành 

động thỏa đáng trong bài toán Việt Nam. Hơn 20 triệu dân miền nam vì thế lãnh đủ. Lãnh đạo 

Miền Nam thì bao giờ cũng quá “thật thà”, như người dân ở một vùng quê hẻo lánh bị bao bọc 

bởi những lũy tre xanh và nằm mơ là chóa mắt vì “ánh sáng đô thị”. Tính từ 1954 (cách qua 60 

năm) 1964 (cách đây 50 năm) và cuối cùng là 1975 (cach đây gần 40 năm), chính quyền miền 

nam vẫn nhìn đồng minh của mình một cách loạn thị, cho dù có dư người đi làm ngoại giao ở 

Washington, D.C., và càng dư người đi học ở Mỹ hay làm cho Mỹ (kể cả những người làm cho 

CIA). Nhưng đây không phải là chỗ nguyền rủa bóng tối của quá khứ, cho dù nay chúng ta ước 

gì có thể “làm lại từ đầu”, giá mà thời đó chúng ta có thề hiểu được nước Mỹ hơn, nhìn được 

nước Mỹ rõ hơn, đầy đù hơn - chẳng những mặt phải mà cả mặt trái của nó.   

Suy nghĩ về sự hiểu biết thiếu sót tai hại của chúng ta về nước Mỹ trước đây, dường như 

tại vì chúng ta nói chung chẳng hiểu bao nhiêu về văn hóa nước Mỹ (nhất là văn hóa chính trị) và 

văn chương nước Mỹ (phản ành cách sống, cách nghĩ của người Mỹ). Chúng ta nay có thể nhận 

ra rằng để hiểu một nước, một dân tộc, ngoài chuyện nghiên cứu lịch sử, chính trị của nước đó, 

người ta đương nhiên còn phải tìm hiểu nền văn hóa phổ biến nơi người dân, tức cách họ sống, 

cách họ nghĩ, cách họ làm, của con người, của tập thể xã hội, nói lên được hệ thống giá trị mà 

người ta nhìn nhận và theo đuổi. Văn hóa bởi vậy có nghĩa rất rộng, và còn có tinh cách bao quát 

về thời gian, bởi vì tinh liên tục trong đời sống của con người, trong sự tồn tại của xã hội.  

Đề tìm hiểu văn hóa, đương nhiên văn học phải là một trong những khảo hướng chính 

yếu (và còn có thể kể thêm âm nhạc để bớt thiếu sót), bởi vì nhà văn, viết truyện dài hay truyện 

ngắn, đều nhằm nói lên cách sống, cách nghĩ, cách làm, hay những vấn đề đặt ra trong cách sống, 

cách nghĩ, cách làm của con người trong những hoàn cảnh nhất định, trong bối cảnh xã hội, lịch 

sử, chính trị của một thời nào đó.  

Mặc dù văn học của ta chưa mấy phát triển dù qua bao nhiêu thời, những tiểu thuyết của 

thời Tự Lực Văn Đoàn trong những năm 30 hay 40 thế kỷ trước chẳng hạn, ít nhiều cho chúng ta 

thấy một xã hội ngột ngạt, bế tắc trong nề nếp văn hóa phong kiến và chịu sự đè nén của thực 

dân Pháp cùng những nỗ lực “đoạn tuyệt”, đi tìm “con đường sáng” của lớp người trẻ suy nghĩ 

đã đến lúc phải đổi mới…  Dưới thời Đệ nhất Cộng hòa, văn chương ở miền nam, qua những tác 

phẩm của Võ Phiến, Bình Nguyên Lộc, Nguyễn Mạnh Côn, Doãn Quốc Sĩ, Võ Hồng, Mai Thảo 

… có khuynh hướng nhìn lại một thời nhiễu loạn của đất nước vì chiến tranh và chính trị đã qua 

cùng những biến chuyển “mộng lành” có tính cách đồi đời đang diễn ra trong cuộc sống. Nhưng 

chiến tranh đã sớm trở lại, từ năm 1959 người ta đã bắt đầu cảm thấy, và tâm tư còn thêm nặng 



chĩu với những biến cố chính trị từ năm 1960, 1962, 1963, 1964… Do đó, một khuynh hướng 

văn chương trong cả bao nhiêu năm đó nói lên ít nhiều một sự thất vọng, khủng hoảng, lạc lỏng, 

mất niềm tin trong cuộc sống. (Có lẽ phải nói thêm rằng văn chương của người Việt chúng ta – 

cũng như nhiều hoạt động phản ảnh văn hóa khác – đã tê liệt nghiêm trọng trong các thập niên 

qua, cho dù không ít người vẫn làm ngơ trước thực trạng đó). 

Đương nhiên, văn học chỉ phản ảnh văn hóa một cách phiến diện trong nhiều nghĩa, khi 

ta đặt vấn đề người nhìn là ai và nhìn cái gì. Nhà văn là một nhóm người quan sát văn hóa đặc 

biệt, và những gì là đối tượng quan sát của họ cũng là đặc biệt. Nhà văn vừa là người đứng ngoài 

nhìn vào, vừa là người trong cuộc cho nên có cách “thẩm thấu” tình đời riêng của mình. Trừ 

những người “quốc doanh”, ít có nhà văn nào cầm bút để “tô hồng” (dĩ nhiên, ở đây loại trừ 

những truyện có tính giáo dục viết cho trẻ em, hay những truyện giải trí, trinh thám, điều tra, …). 

Và nói chung, họ thường viết về những gì độc giả cũng có thể nhìn thấy và chia sẻ: cuộc sống 

của những người bấp bênh, bất hạnh, bên lề hay đứng ngoài, chông chênh, khốn khồ, tuyệt 

vọng… Nhũng người này chiếm tỷ lệ đa số đến chừng nào trong xã hội? Và đây là mặt trái hay  

mặt phải của văn hóa? Dù thế nào di nữa, văn chương bao giờ cũng là một cửa sổ để nhìn vào 

nền văn hóa của một xã hội.  

 Lạm bàn về văn chương nước Mỹ, phải nói về lịch sử nước Mỹ. Nước Mỹ, như đã nói, 

có một lịch sử tuy chỉ mới có chưa đến “250 năm văn hiến”, chẳng phải là một nước quân chủ 

cho nên chẳng có đời nhà này đời nhà nọ, nhưng lịch sử nước này phức tạp bội phần bởi sự đối 

kháng liên tục, có lúc đã là một mất một còn (cuộc nội chiến 1861-65), và thường xuyên như thể 

không đội trời chung,  giữa hai khuynh hướng chính trị, một sự đối kháng dẫn đến xung đột giữa 

hai đảng, xung đột chủng tộc, xung đột giai cấp, xung đột tôn giáo, xung đột văn hóa, bế tắc 

chính quyền và làm sân khầu chính trị với cơ chế tam quyền phân lập trở thành một vỡ kịch  

Hamlet: Quốc Hội thực sự không là của dân, do dân, vì dân; chính quyền thì vô quyền, như 

người ngồi trên xe lăn; và  Tối cao Pháp viện thì ngày càng chẳng đếm xỉa gì đến công lý. Đây là 

những điểm nổi bật nhất của nửa sau của thế kỷ 20. Chính bối cảnh này đã làm cho nền văn hóa 

đa chủng (multi-culturalism) của nước Mỹ mất thực chất và trở nên rã rời. Đó là điều được văn 

chương nước Mỹ phản ảnh rõ rệt nhất trong “Thời Trăn Trở”: sự bất an, bất định trong việc tìm 

kiếm, xác định lại những giá trị văn hóa nước Mỹ qua cuộc sống của giới lao động và trung lưu.   

“Thời Trăn Trở” (Age of Anxiety) là tên nhà thơ W.H. Auden đặt cho một thời đầy 

những muộn phiền trong nửa đầu thế kỷ thứ 20, khi người Mỹ dần dần trải qua những kinh 

nghiệm choáng váng của Đệ nhất Thế chiến, cuộc Đại Khủng Hoảng (những năm 30), Đệ nhị 

Thế chiến, và cuộc Chiến tranh Lạnh ập đến … Nỗi trăn trở thể hiện đầy đủ trong những câu thơ: 

…the new barbarian is no uncouth 

Desert-dweller; he does not emerge 

From fir forest; factories bred him; 

Corporate companies, college towns 

Mothers his mind, and many journals 

Backed his beliefs. He was born here. 

Tạm dịch: 



… tên man rợ mới chẳng phải là  

dân vùng sa mạc bán khai; hắn chẳng nổi lên 

từ khu rừng lông lá; chính nhà máy nuôi lớn; 

các đại công ty, thành phố đại học 

cho hắn đầu não, và nhiều báo chí  

hun đúc niềm tin. Sinh quán chính là đây.  

Giới sử gia và nghiên cứu văn hóa đã nhanh chóng trưng dụng “Thời Trăn Trở” để nói 

lên  tâm trạng thời đại. Trong khi nơi nơi trên thế giới người ta ngưỡng mộ “lối sống Mỹ” (the 

American way of life), thì ngay trên đất nước này, nhiều nhà văn nói lên những dằn vặt, thao 

thức trước sự bất định, bất an của con người, của xã hội không tương xứng với sự giàu mạnh bậc 

nhất của nước Mỹ.   

Điều cần phải nói là trong một khoảng thời gian khá dài, văn học Mỹ đã phát triển mạnh. 

So với nhiều nước phương tây, nhà văn Mỹ từng có sức mạnh vô song ở hai điều mà nhà văn 

người Việt vẫn còn xa lạ: một truyền thống tự do tìm kiếm tới cùng trong tư tưởng, và theo đuổi 

tới kỳ cùng mục tiêu của mình, không bị vướng bận vì cuộc sống. Ngành in ấn tiểu thuyết từng 

phát triển mạnh, và các định chế văn học trong xã hội có một khả năng hỗ trợ tích cực những 

người cầm bút. Do bối cảnh đất nước, xã hội, văn hóa trong Thời Trăn Trở đó, trong nước Mỹ đã 

nổỉ lên hàng loạt những nhà văn lớn, tác phẩm lớn. Danh sách những nhà văn Mỹ được giải 

Nobel văn học có Sinclair Lewis (1930), kịch tác gia Eugene O’Neill (1936), Pearl S. Buck 

(1938), William Faulkner (1949), Ernest Hemingway (1954), John Steinbeck (1962), Saul 

Bellow (1976), Isaac Bashevis Singer (1978),  Czeslaw Milosz (1980), Joseph Brodsky (1987) 

Toni Morrison (1993). Trong này, ba người có nguồn gốc nước ngoài: hai Ba Lan (Milosz, 

Singer) một Nga (Brodsky). Ngay cả Saul Bellow cũng không phải là người Mỹ “chính gốc” - 

ông gốc Do Thái. Ai đây mới được gọi là người chính gốc để phân biệt với “di dân” có thể bị 

trục xuất?  

Thế nhưng hơn hai thập niên đã trôi qua! Không có nhà văn Mỹ nào khác được giải 

Nobel nữa, ta có thể luận đoán trên hai lý do: ngành viết văn không dễ sống như trước trong thời 

truyền thông đại chúng đi trên  những “xa lộ thông tin” “rẻ tiền” hiện nay, cùng với sự bế tắc 

trong việc giải bày “đa văn hóa” của nước Mỹ ngày nay. Dường như một Thời Trăn Trở đã qua, 

và Thời Tâm Thần đang cuốn đến! 

Thời trước, chúng ta cần đọc văn chương Mỹ để hiểu phải chăng mình đang “giao trứng 

cho ác”. Thời nay, chúng ta - người trong nước và cả “người Mỹ gốc Việt” hiện nay – cũng có 

nhu cầu đó nhưng với mục đích khác. Người Việt trong nước, như nhận xét của nhà báo lão 

thành Thomas Friedman trên tờ The New York Times trong một dịp ông đến Hà Nội vào tháng 

năm năm 2014, “đang vồ vập reo hò nói chúng tôi yêu nước Mỹ quá, yêu người Mỹ quá” đến 

mức một người Mỹ như ông phải cảm thấy mặc càm tội lỗi và cứ tự hỏi tại sao người Mỹ trước 

đây ngu xuẩn đến thế, không thấy được điều đó cách đây 50 năm. Ông Friedman có thể tha thứ 

cho những người ông đã gặp và tung hô ông: họ chẳng hiểu gì nước Mỹ cả. Và cũng chẳng cần 

hiểu gì cả (dường như nhiều người Việt vẫn quen chẳng cần hiểu gì cả). Cũng như ông chẳng 

hiểu gì người Việt cả cho nên có cách nhìn mộng mị này. Còn những người Việt ở nước ngoài đã 



ở đây hàng chục năm và có nhu cầu phải hội nhập vào đất nước mới, xã hội mới, văn hóa mới 

luôn luôn thúc bách? Hỏi dường như đã là trả lời, cho dù câu trả lời đều làm cho chúng ta cảm 

thấy tội lỗi, thiếu sót!  

Sưu tập các truyện dịch này về văn chương nước Mỹ được hình thành từ những suy nghĩ 

vẩn vơ, lẩn thẩn đó. Sưu tập bao gồm một số truyện ngắn được dịch cách đây đến 40-45 năm, 

cùng một số truyện mới được dịch gần đây. Truyện ngắn hay truyện dài cũng đều là những sản 

phẩm văn học, nhưng truyện dài có đặc tính riêng truyện ngắn có đặc tính riêng. Truyện dài 

thường làm mất công người dịch và mất thì giờ người đọc. Truyện dài thường chất chứa nhiều 

điều, nhưng cũng đòi hỏi thì giờ đề tìm hiểu. Nếu người đọc không có thời giờ để “vắt tay nằm 

nghĩ chuyện đâu đâu”, nhiều khi uổng công cho người viết!  

Truyện ngắn thường chỉ nói về một chuyện của một người, chuyện thường có những giới 

hạn về thời gian và không gian. Nhưng truyện ngắn, đúng như nhận định của nhà văn nổi tiếng 

người Argentina Jorge Luis Borges chuyên viết truyện ngắn: “Khác với tiểu thuyết, một truyện 

ngắn có tính thiết yếu, khi xét đến tất cả những mục đích” (Unlike the novel, a short story may 

be, for all purposes, essential). Có nghĩa là người ta viết truyện ngắn nhằm truyền đạt một suy 

nghĩ mà người viết cho là hệ trọng để gởi đến cho người đọc. Tác giả truyện ngắn đôi khi có một 

mục đích trước, tức xác định điều mình muốn gởi gắm, sau đó mới suy nghĩ làm sao “dựng 

chuyện” để chuyên chở ý định đó. Có một điều rõ ràng mà chúng ta có thể đồng ý với nhau: 

người ta càng ngày càng ít viết truyện dài, vì nhiều lý do, trong đó có lẽ chẳng có mấy người đủ 

kiên nhẫn ngồi yên mà viết năm này qua năm khác trong khi thời sự trong nước, thời sự quốc tế 

cứ dồn dập khiến cho người ta cứ sợ “lạc hậu”. Mặt khác, có lẽ cũng chẳng có mấy người chịu 

khó ngồi hay nằm đắp chăn mà đọc những cuốn tràng giang đại hải như “Chiến tranh và Hòa 

bình” hay “Chùm Nho Uất Hận” hay “Bác sĩ Zhivago”…  

Sưu tập này không hẳn là một “anthology” về văn chương Mỹ. Nó không có những tác 

giả của thời lập quốc trong những năm của thế kỷ 18. Hay những tác giả trong thời lớn lên với 

những biến chuyển đổi đời về kinh tế và xã hội của đất nước trong cả trăm năm của thế kỷ 19 

như Washington Irving, Nathaniel Hawthorne, Herman Melville, Stephen Crane, Jack London, 

Edgar Allan Poe, Mark Twain. Sưu tập này chỉ tập trung vào những tác giả sinh trong khoảng 

1891 đến 1932 (ngoại trừ O.Henry và John Ford) – hơn 40 năm một tí. Thậm chí, trong số những 

người sinh trong khoảng bốn thập niên này, cũng thiếu sót những tên tuổi lớn như John 

DosPasos, William Faulkner, John Steinbeck, F. Scott Fitzgerald, Robert Frost, James Baldwin, 

Bernard Malamud, William Styron, Arthur Miller, Jack Kerouac…  

Hai ngưòi “lạc lỏng” là O. Henry và John Ford. O. Henry không chỉ là chỗ “tình nghĩa”. 

Tôi vẫn nhớ mãi câu chuyện của ông về một cặp vợ chồng nghèo, đến ngày kỷ niệm đám cưới, 

người vợ phải bán mớ tóc dài của mình để có tiền mua cho chồng một sợi dây đeo đồng hồ, trong 

khi người chồng lằng lặng đi bán cái đồng hồ để mua cho vợ một sợi dây cột tóc. Chẳng có 

O.Henry dắt đường thì tôi đã không đến được đây. O. Henry là một mẫu mực độc đáo của truyện 

ngắn. Những câu chuyện bao giờ cũng chỉ khoảng 3.000 chữ. Tình tiết lôi cuốn và kết thúc bất 

ngờ. Cùng giọng văn có một sự khôi hài vừa phải. Và chuyện của ông là chuyện của những 

người rất bình thường, thậm chí thông thường là những người có vấn đề. Còn John Ford? Ông lẽ 



ra đã thuộc thế hệ baby-boomners nếu ra đời trễ bốn năm. Ông nhìn vào cuộc sống của những 

người rất tiêu biểu theo nghĩa nào đó trong xã hội Mỹ. Những người mẹ neo đơn không chồng. 

Những trẻ con lớn lên gia đình cô quạnh… Và trong cuộc sống, thực sự ngưòi ta khó đến với 

nhau – không bà con, không hàng xóm. Với John Ford, chẳng có ông thì tôi cũng khó hiểu người 

Cộng Sản ở Mỹ nghĩ cái gì, làm cái gì, tại sao họ không thể “ăn khách” được. 

Trong 14 tác giả ở đây, đến 13 người đã ra người thiên cổ. Qui luật của muôn đời nào ai 

cưỡng được cho dù có không ít người vẫn mang những ảo tưởng phi thường về mình. 80 đã khó. 

90 hiếm có. Nói chi đến 100.  Nhưng những gì họ để lại, có lẽ đó là điều quan trọng nhất – cho 

dù có lẽ cuối cùng họ cũng chẳng còn quan tâm khi hiểu lẽ sắc sắc không không của cuộc đời 

phù du. Và chúng ta chớ bao giờ quên điều đó. Những gì chúng ta có được trong đời có lẽ không 

quan trọng bằng những gì được để lại khi lìa đời! 

Những tác giả trong sưu tập này đều là những người đã lớn lên và chứng kiến một Thời 

Trăn Trở. Và những câu chuyện này chắc chắn phải theo người đọc vì những gì nó muốn nói lên. 

Có thề tất cả là một thời đã qua, nhưng không phải tất cả đều thuộc một thời đã qua. Và cho dù 

có những gì thuộc về một thời đã qua, nhưng chúng cũng đọng lại rất nặng nề trong tâm tưởng 

người Mỹ, trong đời sống văn hóa của nưóc Mỹ thời nay - một thời mà càng ngày người ta càng 

sợ không kiểm soát nổi sự điên loạn của con người, của xã hội. It nhất nó cũng giải thích được 

nhiều chuyện của thời nay. Sưu tập này do đó không chỉ là sự tìm về với những kỷ niệm mà 

chính là tìm cách nhìn một tí ra phía trước.  

Chúng ta thấy nổi lên vấn đề chùng tộc ở nước Mỹ qua hai truyện ngắn “Một người hầu 

như đã là người lớn” của Richard Wright và “Đi tìm ông Green” của Saul Bellow. Wright là 

ngưòi da đen. Bellow là người da trắng. Cho nên chúng ta có hai cách nhìn khác nhau. Chính hai 

cách nhìn này đã giải thích  vì sao vấn đề Dân quyền (civil rights) của người Mỹ da đen vẫn cứ 

tắc nghẽn và vì sao người Mỹ da trắng với niềm tin tuyệt đối vào quyền Tự do Cá nhân (civil 

liberties) vẫn thấy dị ứng với người “dị chủng”.  

Về nạn bạo lực điên rồ ở Mỹ, chúng ta đang thấy hàng ngày, có phải mới lạ gì đâu. 

“Những tên sát thủ” vẫn hoành hành, và những gia đình vô tội vẫn còn là nạn nhân chết không 

nhắm mắt bởi vì trong xã hội ngày nay đúng là “Người tốt khó tìm”. Khi một phụ nữ phải lên 

tiếng về nạn bạo lực, đó là lúc xã hội phải lắng nghe, giới chính trị phải lắng nghe. Nữ văn hào 

Flannery O’Connor đã nói lên điều này từ hơn 60 năm trước – nhưng tổ chức mua bán súng 

NRA vẫn dùng đồng tiền bịt lỗ tai người ta.  

Nước Mỹ không phải là một nước Cộng Sản, thế nhưng câu chuyện của những di dân 

từng sống dưới chế độ Cộng Sản Đông Âu cũng đủ gây kinh hoàng và đau buồn về một thử 

nghiệm chính trị ngu xuẩn mà loại người đã gánh chịu. Trong vài chục năm qua, người tỵ nạn từ 

châu Á (Việt Nam, Trung Quốc… ) đổ vào Mỹ, và một số người Hoa đã viết lại những ký ức về 

cuộc “Cách mạng Văn hóa” trong những năm 60 của thế kỷ trước là thế nào. Tuy nhiên, người 

đọc ở Mỹ có lẽ chưa biết được nhiều và đúng mức những kinh nghiệm “học tập cải tạo” của 

người Việt H.O. Ít nhất là để cho những người như ông Friedman hay Tom Hayden có cái đầu 

hơn một tí! 



Hiện nay, người ta cũng đang nói đến sự lan tràn của nạn tự sát ở nước Mỹ. Lứa tuổi nào 

cũng tham dự vào trò chơi này, khiến cho số ngưòi chết vì tự vẫn cao hơn hết thảy so với người 

chết vì ung thư, hay đứng tim, tiểu đường… Đây hẳn là một vấn đề xã hội nghiêm trọng - nhưng 

lời cảnh báo từ “Một ngày đẹp trời của con cá chuối” đã vang lên ngay từ sau Đệ nhị Thế chiến, 

đến từ tác giả của “The Catcher in the rye”, một tác phẩm vẫn được xem là những tâm sự lần đầu 

tiên được giải bày của một tuổi thơ lạc lỏng.  

Những truyện ngắn như “Hàng bán rẻ” hay “Người sẽ làm cha” cho chúng ta nhìn đến 

lớp trung lưu cấp dưới (lower middle class) ở Mỹ với cuộc sống luôn luôn bấp bênh. Một số 

không nhỏ người Mỹ có cuộc sống đứng ngoài hay bên lề, như chúng ta có thể thấy qua các 

“Chiếc lá cuối cùng”, “Mademoiselle Claude”, “Người tạm cư”… Những con người có tâm hồn 

biết bao nhưng cũng xa lạ biết bao trong xã hội.  

Với những người lớn tuổi, người ta sợ khi nhìn vào những hậu quả tai hại mà tuổi già lẩm 

cẩm và trí nhớ nhợt nhạt gây ra trong “Người tốt khó tìm”, nhưng tìm thấy sự êm đềm qua “Một 

lần đưa Elizanne về nhà”. Truyện ngắn này của John Updike – cũng dễ thương êm đềm như 

“Vào mùa dâu” của Erskine Caldwell, cho ta thấy, nếu trong độ tuổi Medicare mà con người 

chưa  hiểu được phải tìm đến với nhau, thì còn chờ bao giờ nữa mới gần nhau – hay đợi sau khi 

nhắm mắt xuôi tay? Và Art Buchwald đã kết thúc tuổi già với lời nhắn nhủ: trên đời này, cuối 

cùng nhìn lại, có lẽ chẳng có gì “serious” lắm - nhất là nếu chúng ta biết sống vì niềm vui của 

người khác.   

Những truyện dịch trong sưu tập này có thề không chuyên chở hết những kỳ vọng nói lên 

trong những lời lẩn thẩn này. Dù sao thì có mặt ở đây cũng chỉ có 14 người. Dù sao thì họ cũng 

chỉ tập trung vào Một Thời Trăn Trở. Thậm chí chỉ là một phần của Một Thời Trăn Trở. Tuy 

nhiên, họ là những người không thể thiếu, những người “ắt có”, phải có mặt khi chúng ta nhìn lại 

“hàng ngũ” của một thời. Không nói đến những người được giải Nobel như Ernest Hemingway 

hay Saul Bellow. Làm sao những nhà văn như Salinger, Capote hay Updike hay O’Connor chẳng 

hạn lại không có mặt trong sưu tập này. Đương nhiên, có họ chẳng phải là đã đủ.Nhưng trong 

cuộc đời này, biết thế nào là đủ? Bài toán ắt có và đủ không thề giải được trong cuộc sống thực 

tế. Trong tham vọng con người – dù chính đáng hay không. Nhưng cuối đời nhìn lại, có tham 

vọng nào trong đời có ý nghĩa thực sự? 


