
 
 
Văn chương Mai Thảo: biên địa của cảm xúc và cái đẹp, 
giao thoa với ý thức về đời sống 
	
Bùi	Vĩnh	Phúc	
	

 
 

Đinh Cường vẽ Mai Thảo 
	
	

Mai Thảo đã đến với văn chương từ lâu lắm rồi. Cuốn sách đầu tiên được 
xuất bản của ông, Đêm Giã Từ Hà Nội, in năm 1956; nhưng thực ra, Mai 
Thảo đã bắt đầu viết từ trước đó. Từ những ngày ông còn đi kháng chiến. 
Thế nhưng, kể từ di cư vào Nam 1954, cùng với những người bạn như 
Thanh Tâm Tuyền, Doãn Quốc Sỹ… chủ trương tờ Sáng Tạo, Mai Thảo mới 
chính thức đóng cái dấu ấn văn chương của mình xuống những trang sách 
văn học Việt Nam.  

Cái dấu ấn ấy như thế nào? Nó có tác dụng gì trên thưởng ngoạn của người 
đọc hay có ảnh hưởng gì trong cách cầm bút của những người viết (cùng 
thời và sau ông)? Văn chương Mai Thảo, từ khi những trang sách, những bài 
viết đầu tiên của ông trên Sáng Tạo được mở ra trước mắt người đọc, đã 



được nhìn ngắm, đánh giá như thế nào? Và thực ra, nếu nhìn văn chương 
như một khía cạnh của đời sống, với những đóng góp của nó để đời sống trở 
nên có xương thịt (và, hy vọng, có ý nghĩa) hơn, thì văn chương của Mai 
Thảo nên được nhìn ngắm từ góc độ nào? Có định được một vị trí, một góc 
độ thích hợp để tiếp cận với một tác phẩm hay với một công trình đóng góp 
văn học, người ta mới dễ tìm ra được những điểm sáng, đẹp và có giá trị của 
đối tượng nghiên cứu. Dĩ nhiên, nói như thế không có nghĩa là người ta sẽ 
chỉ có thể chọn được một vị trí, một góc độ duy nhất để đánh giá một đối 
tượng. Nếu đối tượng ấy thuộc phạm vi văn học, mỗi người làm việc đánh 
giá có thể chọn cho mình bất cứ một điểm phát xuất nào cho việc tiếp cận, 
tùy theo cảm quan hay mỹ quan của riêng mình, để từ đó, nhìn ngắm cái đối 
tượng mà mình nghiên cứu. Điều tôi muốn nói ở đây, cho rõ, là hướng nhìn 
mà tôi chọn trong bài này là hướng mà, trong cảm nhận của riêng tôi, tôi 
thấy hợp lý để đi vào văn chương Mai Thảo trong bối cảnh mà nó đã xuất 
hiện kể từ năm 1956 đến nay. 

Nói đến Mai Thảo, hay rõ hơn là nói đến văn chương Mai Thảo, thường 
người ta thấy có hai thái độ nhận định. Thái độ thứ nhất cho rằng đây mới 
đúng là văn chương, hiểu theo nghĩa văn chương làm thăng hoa đời sống; 
hay rõ hơn, từ “thăng hoa” ở đây được hiểu theo một nghĩa hẹp, là làm cho 
đời sống với những góc cạnh bình thường của nó trở nên đẹp đẽ, lấp lánh và 
lãng mạn hơn, và, như thế, giúp cho người ta quên đi những nỗi đau đời, 
quên đi những thực tại đắng cay của xã hội. Thái độ thứ hai, ngược lại, cho 
rằng văn chương Mai Thảo quá cầu kỳ, đi đến chỗ làm dáng ngôn ngữ; hơn 
thế nữa, thái độ này còn đi đến chỗ gần như “buộc tội”, cho rằng Mai Thảo 
đã dùng văn chương để đi ra ngoài đời sống với những khổ đau muôn mặt 
của nó, đặc biệt trong bối cảnh của những năm mà miền Nam sôi động trong 
cuộc chiến. 

Theo tôi, cả hai lối nhìn này, một cách vô hình trung, đã bóp bẹp đối tượng 
nghiên cứu theo cái nhìn khá cực đoan cùng với những cảm xúc riêng về đời 
sống, hay cùng với triết lý sống, của người nhận định. 

Thái độ thứ nhất đánh đồng văn chương Mai Thảo với mục đích duy nhất là 
làm đẹp ngôn ngữ và tô vẽ đời sống. Văn chương Mai Thảo thật sự rất đẹp 
và đầy cảm xúc. Bài nhận định này cũng sẽ thử soi chiếu những nét nổi bật 
ấy trong địa lý ngôn ngữ cũng như trong không gian đầy cảm tính của Mai 
Thảo. Dù sao, cảm xúc và cái đẹp cũng chỉ tạo nên một trục dọc (cho dù trục 
này quán xuyến tất cả những gì Mai Thảo viết ra). Theo dõi hành trình văn 
chương của Mai Thảo, người ta có thể nhìn ra một trục ngang nữa. Và trục 



này sẽ cho ta nhìn thấy một Mai Thảo bám sát vào đời sống, chịu những từ 
trường của cuộc đời, để nó quay, đẩy, cuốn, hút mình vào những tâm điểm 
của nó (gần những vùng cư trú tinh thần và vật lý mà ông đã chọn để định 
cư). Tuy nhiên, ông cũng không hoàn toàn chỉ là một mảnh kim loại, nhận 
chịu một cách vô ý thức những lực cuốn hút của từ trường. Mai Thảo có 
phản ứng lại. Với ý thức của mình như một con người trong cuộc. Với tư 
cách của một công dân. Với tư cách của một nhà văn, của một nghệ sĩ. 

Thái độ thứ hai, trước hết, cho rằng văn chương Mai Thảo cầu kỳ, làm dáng. 
Và, trong nhận xét đó, hàm ý rằng cái văn chương ấy không tự nhiên và 
không có giá trị nội tại vì nó được “may mặc” và “tô vẽ” nhiều quá. Điều 
này có lẽ tùy vào mỹ quan của mỗi người. Nhưng, theo tôi, bất cứ một người 
Việt nào có đọc sách mà không nhìn ra những nét đẹp trong ngôn ngữ và 
cảm xúc được diễn tả trong những đoạn văn đẹp của Mai Thảo (và những 
đoạn này rất nhiều), người ấy đã đánh mất sự rung động của mình trước khả 
tính và mỹ tính của văn chương và ngôn ngữ Việt Nam. Cái khả tính và mỹ 
tính ấy cho chúng ta, và bất cứ một người ngoại quốc nào có khả năng đọc 
và thẩm thấu tiếng Việt, ngôn ngữ Việt, ở một trình độ cao, thấy rằng, để 
diễn tả cái đẹp—trong bản chất, qua hiện tượng, và trong suy tưởng—tiếng 
Việt Nam có thể làm được bất cứ những gì, trong đặc tính riêng của nó, mà 
những ngôn ngữ của những dân tộc khác có thể làm được.  

Dĩ nhiên, tôi không muốn nói rằng, chỉ với cách thức diễn đạt của Mai Thảo, 
người ta mới thấy được khả tính và mỹ tính của tiếng Việt. Bất cứ một nhà 
văn, nhà thơ có tài nào của chúng ta cũng làm được việc đó. Và họ đã làm 
tốt. Hãy đọc Nam Cao, Võ Phiến, Thanh Tâm Tuyền, Tô Thùy Yên, Du Tử 
Lê, Nguyễn Đình Toàn, Nhất Hạnh, Phạm Công Thiện, Vũ Khắc Khoan, 
Doãn Quốc Sỹ, Hồ Dzếnh, Văn Cao, Phạm Duy… và biết bao nhà văn, nhà 
thơ khác của chúng ta. Những người ấy làm cho chúng ta hãnh diện về tiếng 
nói và ngôn ngữ của dân tộc. Tất cả những người ấy đều làm cho chúng ta 
yêu quê hương hơn.  

Nhưng chữ nghĩa của Mai Thảo là một nét đặc thù riêng ở nơi ông. Có thể 
nó cầu kỳ ở một vài khía cạnh nào đó, nhưng cái cầu kỳ ấy đẹp. Nó đẹp, 
cũng như sự giản dị có cái đẹp của nó. Cái đẹp của văn chương Gustave 
Flaubert và cái đẹp của văn chương Alphonse Daudet là hai cái đẹp khác 
nhau. Một cái cầu kỳ, trau chuốt. Một cái đơn sơ, nhẹ nhàng. Cũng thế, cái 
đẹp của chữ nghĩa Hemingway và cái đẹp của chữ nghĩa Kahlil Gibran 
không đồng dạng. Một cái trơ, trần, ngắn gọn, và sắc. Một cái mượt mà, 
thanh cao, nhiều tính gợi ý, gợi hình. Nhưng mỗi cái đẹp ấy đều đã được 



sáng tạo với một sự khổ công nào đó. Và những ánh sáng phát ra từ chúng 
đều khiến cho chúng ta hạnh phúc để cảm nhận rằng đời sống đã trao tặng 
cho chúng ta nhiều điều. Và những người được đời sống dùng như sứ giả 
của sự trao tặng kia đều là những người đáng để cho chúng ta yêu mến. 

Thái độ thứ hai, ngoài việc ngầm ý hạ giá văn chương Mai Thảo (chúng ta sẽ 
phân tích kỹ về giá trị của thái độ này khi đi sâu vào bài), còn đi xa hơn nữa: 
“Buộc tội” Mai Thảo như một người bất tham dự, chỉ đứng vòng ngoài và 
quay mặt với thân phận chung của dân tộc. Tôi thông cảm với những người 
có thái độ này ở chỗ tôi hiểu họ là những người đã thực sự nhập cuộc (hiểu 
theo một nghĩa giới hạn và giai đoạn nào đó của lịch sử Việt Nam). Họ là 
những người có lòng và có ý thức về sự đóng góp của mình. Tôi cũng yêu 
cái nhiệt thành và thiện chí của họ (Chúng ta, mỗi người trong đời, đã không 
từng có những lúc nhiệt thành và thiện chí sao?) Tuy nhiên, tôi nghĩ, trong 
sự thiện chí và nhiệt thành của mình, và trong sự tham dự của mình nơi đầu-
bên-kia-của-chiếc-ván-bập-bênh của đời sống, những người có thái độ “buộc 
tội” Mai Thảo có thể đã quên đi là đời sống cần sự cân bằng. Mà sự cân 
bằng của chiếc ván-bập-bênh (see-saw) của cuộc đời, của kiếp người, cũng 
cần những quy luật của nó. Nếu ván-bập-bênh là một trò chơi cho trẻ con, 
chủ đích của nó là tạo sự cân bằng, hiểu theo một nghĩa nào đó thể hiện qua 
sự lên xuống đều đặn của hai đầu ván, khiến cho hai đứa trẻ ngồi ở hai đầu 
cảm thấy sung sướng khi được hạ xuống, bồng lên đều đặn như thế, khiến 
cho chúng cảm thấy có một sự cân bằng và công bằng nào đó trong trò chơi 
ấy, trong sự tham dự của mình vào trò chơi, thì đời sống, nếu được nhìn 
(cynique hay không cynique) như một trò chơi, nó cũng cần một sự cân bằng 
như thế.  

Trong cuộc chiến ở bất cứ nước nào, thời nào, ngoài tiếng đạn bom tan nát, 
ngoài những hình ảnh xót xa, những giọt nước mắt, vẫn còn có những người 
làm thơ và những kẻ yêu nhau, vẫn còn có những câu thủ thỉ và những lời hò 
hẹn. Có những người vẫn tiếp tục nghiên cứu về những đồng tiền cổ, về lịch 
sử của một đoạn văn, của một từ ngữ… Đó là những cái thuộc về trái tim xã 
hội, thuộc về nhân văn, thuộc về văn hóa con người. Chúng làm cho đời 
sống được cân bằng, làm cho con người tiếp tục ước mơ về những điều tốt 
đẹp. Chúng làm cho con người tiếp tục sống.  

Will Durant, trong cuốn Bài Học Của Lịch Sử, có viết đại khái là, “lịch sử 
nhân loại như một dòng sông đôi khi đầy máu me và xác những người chém 
giết nhau; mà các sử gia thường chỉ chép những hành động đó thôi. Nhưng 
trên bờ sông còn có những người khác cất nhà, làm vườn, nuôi con, làm 



thơ.” Và ông muốn chép những truyện ở trên bờ sông ấy. Bây giờ, đối với 
chúng ta, lịch sử đã cho chúng ta một khoảng cách để nhìn lại, tôi thấy là 
văn chương của Mai Thảo, hay rõ hơn là chủ đề trong văn chương Mai 
Thảo, Tình Yêu, ở một giai đọan nào đó, có thể đã thể hiện cái nhìn ở đầu 
bên kia của chiếc ván-bập-bênh. Tôi sẽ nói thêm về điều này khi chúng ta đi 
vào phần phân tích, theo trục ngang, ý thức văn nghệ của Mai Thảo như một 
người cầm bút. 

Kể từ tác phẩm đầu tiên, Đêm Giã Từ Hà Nội, được in ra vào năm 1956, cho 
đến những truyện ngắn, và đặc biệt là những bài báo Sổ Tay viết đều đặn 
mỗi kỳ trên Văn, tờ báo được Mai Thảo cho tục bản ở ngoài nước, sau khi 
thành công trong việc vượt biển vào năm 1977 và định cư ở Mỹ năm 1978, 
con đường ý thức của Mai Thảo—thể hiện qua các bài viết, các tác phẩm và 
chủ đề trong các tác phẩm của ông—có thể được xét trên một trục ngang 
như tôi thử trình bày dưới đây. Sự phân chia các thời điểm trên trục này chỉ 
nằm trong mục đích giúp người đọc có một cái nhìn về tính chuyển động 
trong ý thức sáng tạo của một nhà văn mà thôi. Nó không có tính cách chặt 
chẽ và khô cứng; vì các mốc thời điểm được liệt kê trên trục có thể được kéo 
xê xích một vài năm, cũng như, trong một giai đoạn nào đó, người ta có thể 
thấy một ý thức nổi bật lên như một nét chính, nhưng như thế không có 
nghĩa là trong giai đoạn ấy, những thể hiện của những ý thức khác (được bộc 
lộ rõ nét hơn ở những thời kỳ trước và sau giai đoạn ấy) không được quyền 
có mặt. Sự chia mốc, bởi thế, xin được nói lại, chỉ được dùng để phân định 
những chặng ý thức nổi bật trong tiến trình sáng tác của Mai Thảo mà thôi. 

Như thế, trong cái nhìn của tôi, xuyên qua những tác phẩm, Mai Thảo đã để 
cho người đọc thấy ông đã đi qua những giai đoạn sau, với những ý thức 
sáng tạo nổi bật song hành với chúng: 

1956-1960: Giai đoạn chống Cộng, khẳng định thái độ và lập trường sống, 
chọn lựa tự do như một vùng đất tất yếu để đời sống được tiếp tục sinh thành 
và triển nở trong tất cả những mặt tự nhiên và cần thiết của nó. 

Những tác phẩm chủ yếu trong giai đoạn này có thể được nhắc đến là: Đêm 
Giã Từ Hà Nội, Tháng Giêng Cỏ Non, và những đóng góp của ông (thảo 
luận, thư toà soạn…) trên Sáng Tạo. 

1960-1970: Giai đoạn “hiện sinh” và lãng mạn hoá đời sống. Bối cảnh của 
chúng là vũ trường; những thành phố và những cuộc tình lang bạt; không 
gian ước mơ của lãng mạn, của hương hoa và mộng tưởng, được dựng nên 



trong một thế giới “thanh bình riêng biệt” (“a separate peace”, như thế giới 
của hai nhân vật nam nữ chính trong A Farewell to Arms của Hemingway). 
Những vật thể và sự kiện biểu trưng của chúng là rượu, người nam “lang 
bạt”, người nữ “lãng mạn”, những cái hôn, những cơn say, những canh bạc, 
những “lối đi dưới lá”, những “đêm ngà ngọc”, những “mùa mưa”, những 
“cơn bão”… Những tác phẩm chủ yếu của giai đoạn này khá nhiều; có thể 
kể: Khi Mùa Mưa Tới, Cùng Đi Một Đường, Tới Một Tuổi Nào, Mái Tóc Dĩ 
Vãng, Sau Khi Bão Tới, Cũng Đủ Lãng Quên Đời, Mười Đêm Ngà Ngọc… 
và, đặc biệt, Căn Nhà Vùng Nước Mặn, Viên Đạn Đồng Chữ Nổi. 

1970-1975: Giai đoạn ý thức về vai trò sáng tạo, vai trò của người nghệ sĩ. 
Cái nhìn của Mai Thảo mang nhiều màu sắc “dấn thân” hơn giai đoạn trước. 
Ngoài những tiểu thuyết feuilleton đăng hàng ngày, hàng tuần trên một số 
báo chí thời đó vẫn phải chảy theo một dòng thị hiếu như trong giai đoạn 
“hiện sinh”, tinh thần dấn thân và ý thức nhập cuộc của kẻ sáng tạo nơi Mai 
Thảo được thể hiện rõ nhất qua loạt tùy bút ông viết hằng tuần trên trang 
cuối của báo Khởi Hành do Viên Linh chủ trương. Bài tựa Đứng Về Phía 
Những Cái Mới mà Mai Thảo viết như một lời giới thiệu cho tập Tuyển 
Truyện Sáng Tạo, do chính Mai Thảo chọn, vào tháng 8 năm 1970, cũng đã 
nói lên được cái tinh thần dấn thân đó. 

1987-hiện tại: Giai đoạn hồi cố, qua một số truyện ngắn, một số tùy bút, 
một số ghi nhận. Ý thức chống Cộng phần nào được hồi phục trong suy 
tưởng của Mai Thảo khi nhắc về những bằng hữu cũ hay khi lên tiếng về 
những vận động cho tự do, cho nhân quyền, cho quê hương. Tuy nhiên, nổi 
bật nhất trong giai đoạn này vẫn là những ghi nhận về đời sống và về những 
sinh hoạt nghệ thuật (đặc biệt là văn học) ngoài nước qua mục Sổ Tay ông 
viết đều đặn hằng tháng trên báo Văn tục bản trong nhiều năm qua. Từ 
những ghi nhận về đời sống và văn học này, những hồi quang của kỷ niệm 
cũng có một cái nền rất… hôm nay để lấp lánh, rực rỡ trở lại. 

Nhìn theo trục ngang, tôi tạm thời phân định ý thức sáng tạo nơi Mai Thảo là 
như vậy. Nhưng, như đã nói về sự mềm dẻo, uyển chuyển của các mốc điểm, 
những chặng hay những tầng ý thức này cũng có thể xuất hiện chồng chéo 
và bám rễ vào nhau trong các tác phẩm, ở những thời kỳ khác nhau, của ông. 
Sự phân kỳ chỉ là để nắm bắt cái hiện tượng tinh thần nổi bật trong những 
giai đoạn sáng tác được phân chia phần nào có tính chấp định (arbitrary) ở 
trên. 



Nhìn theo trục dọc, cảm xúc và cái đẹp — trong sự diễn tả, trong cách sử 
dụng ngôn ngữ, trong việc làm mới cú pháp — là hai nét quán xuyến và nổi 
bật trong tất cả các tác phẩm của Mai Thảo. Trong giai đoạn khoảng đầu 
thập niên 1970, có những người dùng danh hiệu “hiện sinh” để gán cho văn 
chương Mai Thảo. Một hai nhà nhận định văn học không chịu, cho rằng, thật 
ra, Mai Thảo là một nhà văn hiện thực. Vào thời khoảng 1970 ấy, cả hai 
thuộc từ chỉ định hiện sinh và hiện thực này, ở một cách nhìn nào đó, đều có 
thể dùng để nói về văn chương Mai Thảo (nhất là từ hiện sinh. Tôi nhớ dạo 
ấy trào lưu hiện sinh đang nổi lên mạnh mẽ trong không khí sách báo Việt. 
Và ngay trước đó vài năm, Mai Thảo đã phóng tác Aimez-vous Brahms? của 
Françoise Sagan, một nhà văn hiện sinh đang lên của Pháp, thành Cô Thích 
Nhạc Brahms? và cho in ngay sau đó). Tuy nhiên, có lẽ vì bám vào các giai 
đoạn sáng tạo của Mai Thảo trên trục ngang mà người ta đã dùng những 
thuộc từ này để xác định văn chương của Mai Thảo. Nếu nhìn theo trục dọc 
để thấy hai đặc điểm bao trùm tất cả mọi sáng tác của nhà văn, là cảm xúc và 
cái đẹp, tôi nghĩ tôi sẽ gọi Mai Thảo là nhà văn duy mỹ và duy cảm.  

Tính chất duy mỹ này Mai Thảo chia sẻ rất nhiều với Nguyễn Tuân và, phần 
nào, Thạch Lam, những người mà ông tự nhận là có chịu ảnh hưởng. Về tính 
chất duy cảm, Mai Thảo vượt xa Nguyễn Tuân và Thạch Lam nhiều lắm. 
Tôi không nói chung về mặt văn chương, vì trên phương diện này, cả 
Nguyễn Tuân, Thạch Lam, cũng như Mai Thảo, đều có những đóng góp 
riêng của mình trong dòng văn học Việt Nam. Tôi chỉ muốn nói về khía 
cạnh cảm xúc. Văn chương Mai Thảo cảm xúc tràn đầy; mà ở Nguyễn Tuân 
và Thạch Lam, cảm xúc chỉ dâng lên tới một độ nào mà thôi. 

Dưới đây, chúng ta sẽ phân tích một số những khía cạnh thể hiện cảm xúc và 
cái đẹp trong văn chương Mai Thảo trên trình tự dọc như chúng ta đã thử 
làm ở trên. Cảm xúc và cái đẹp ở đây, qua sự trình bày và phân tích một số 
đoạn văn của Mai Thảo, hy vọng sẽ cho chúng ta thấy được rõ hơn con 
người văn chương của ông, đồng thời cũng cho ta thấy được những đóng 
góp của Mai Thảo trong việc làm mới ngôn ngữ và cách nhìn cuộc đời bằng 
ngôn ngữ của nhà văn. Nội giới và ngoại giới của con người, qua đó, như 
được soi chiếu bằng một luồng ánh sáng lạ, khiến ta nhìn ngắm những vùng 
không gian đó bằng một con mắt mới hơn trước. 

Giai đoạn 1956-1960: Trong Đêm Giã Từ Hà Nội, tập truyện ngắn đầu tay 
của ông, người đọc đã bắt đầu nhìn thấy phong cách Mai Thảo trong cách 
dùng từ, trong cách đặt câu và diễn ý. Phong cách này đã cho người ta thấy 
thái độ bứt thoát khỏi dòng văn chương cũ của những nhà văn đi trước như 



Nguyễn Công Hoan, Thanh Châu… hay của những nhóm văn học trước đó 
như Xuân Thu Nhã Tập hay Tự Lực. Tâm tình ở đây là tâm tình của kẻ bị 
thời cuộc đẩy ấn đến chỗ bứt thoát và lên đường. Những trang sách chứa đầy 
tâm sự. Những ánh lửa đỏ bập bùng hay lấp lóe của một phố phường Hà Nội 
đêm giã từ năm xưa vẫn còn cháy mãi trong lòng kẻ ly cách. Dĩ nhiên, sự 
kiện đi tìm về những nẻo đường tự do sau khi phải bỏ quê nhà yêu dấu, nơi 
Mai Thảo, đã hàm chứa trong nó một thái độ chính trị, hàm ý chống đối. Sự 
chống đối này được thể hiện một cách vừa lãng mạn vừa văn chương qua 
những trang sách của ông. 

Sang đến Tháng Giêng Cỏ Non, tập truyện được xuất bản vào năm kế đó, 
1957, những tâm tình cũ tiếp tục được nuôi nấng. Lập trường tự do được thể 
hiện rõ hơn nữa. Về mặt phong cách viết, Mai Thảo đẩy xa hơn nữa cái 
phong cách mà ông đã tìm ra trong tập truyện đầu. Vào khoảng 1956, 1957, 
trong văn chương Việt Nam, những câu viết như trong những đoạn trích 
dưới đây là những câu viết đẹp. Và mới. 

 Thời gian nghiêng đi (…) Vậy mà Xuân đã về rồi. Mùa Xuân của 
những ngả đường cỏ non, của những ngày khởi đầu nhung lụa, của những 
đợt khói hương thơm ngát trong đêm giao thừa, của buổi gặp lại, của ngày 
trở về. Mùa Xuân tự do thứ nhất ở đây vẫn chứa đựng cái hình ảnh muôn 
đời đôn hậu của Đoàn Viên… 

 (Tháng Giêng Cỏ Non) 

Hãy để ý sự lặp đi lặp lại của những nhóm từ trong các đoạn văn, những 
nhịp đi dịu dàng của bằng trắc, của sự cân đối trong ngữ pháp và trong hình 
ảnh. Hãy nhìn vào cách diễn ý. 

 Hồi đó, chúng tôi đến Án Đổ mỗi ngày mỗi nhiều. Những đợt chỉnh 
huấn  cải tạo của Cộng Sản càng rộng thì số người bỏ đi càng thêm đông 
đảo.  Góc núi Án Đổ biến thành một cứ điểm của tự do (…) Đêm hôm đó tôi 
ngồi nói chuyện với chị Định ở bờ suối đến khuya. Đêm rừng đẹp một vẻ 
huyền ảo quanh tôi. Sao sáng muôn vàn trên khắp Án Đổ. Trời lạnh đặc. 
Sương phủ xuống trắng xóa những thành đá. Chị Định thúng thắng ho. Tôi 
nghĩ đến những ngày cuối cùng của chị. Đến những ống Streptomicine. Đến 
căn bệnh hiểm nghèo sẽ cướp mất của chúng tôi người chị thân yêu… 

` (Giai Đoạn Chị Định) 



Về nội dung, cho dù truyện ngắn Giai Đoạn Chị Định phản ánh một thái độ 
chống Cộng, nó vẫn không mang chứa sự căm thù, bởi, qua nó, cái đẹp đẽ, 
ấm áp, thiết tha và gần gũi của tình người vẫn là những điểm nổi bật lên. Về 
hình thức, những câu đơn, ngắn gọn và đẹp, được sử dụng rất khéo. Những 
nhóm từ chưa phải là câu được cắt ra khỏi câu chính, cho đứng riêng rẽ, để 
nhấn mạnh. 

Tập truyện ngắn mà nhiều người vẫn cho là hay nhất của Mai Thảo là tập 
Bản Chúc Thư Trên Ngọn Đỉnh Trời, được xuất bản năm 1963, cũng có thể 
được viết ra trước và sau thời điểm 1960 một chút. Trong tập truyện này, 
ngoài ba truyện Luân, Người Đàn Bà Trong Vòng Đai Trắng và Người Điên 
Dưới Chân Sườn Tam Đảo là những chuyện mang một không khí chiến thời, 
thời Việt Minh, thời kháng chiến, thời về Tề, v.v…, những truyện còn lại có 
những bối cảnh của đời sống miền Nam. Đặc biệt truyện Bản Chúc Thư 
Trên Ngọn Đỉnh Trời không cho người đọc xác định được rõ không gian của 
câu truyện kể nằm ở đâu. Trong tập truyện ngắn này, phong thái Mai Thảo 
đã thật rõ. Nhất là ở trong cách diễn ý rất đẹp và trong những cảm xúc tràn 
lên trên từng câu văn. 

 Chàng có đôi mắt sâu như đựng chứa những hoang vu tiền sử, những 
đỉnh trời cao ngất không ngó thấy, những không gian buốt lạnh không có 
dấu chân và sự sống loài người. Đôi mắt phảng phất niềm mơ màng khó 
hiểu, như những cửa ngõ mở vào một thứ thế giới hư vô riêng biệt. Đôi mắt 
như hai vì sao trầm lặng buồn rầu ẩn chứa mọi phần tâm linh cùng thẳm, tất 
cả định mệnh chàng ủ kín trong đó, đôi mắt có một sức quyến rũ mãnh liệt, 
lúc ngủ, tròng mắt yên tĩnh bao bọc lấy đời sống hàng  ngày, lấy tôi, trong 
cái nhìn khoan dung thỏa thuận. Đôi mắt khi cháy lên, khi ánh lửa dị thường 
nói sự bắt gặp của linh hồn chàng với niềm khát vọng tiền kiếp, đẩy chàng 
tách rời khỏi đời sống, mọi người chung quanh, đi vào những miền gió bão 
hoang vu, bí mật và xa xôi như khối lửa nghìn đời xa cách, nhưng vẫn còn 
đó, vẫn thăm thẳm cháy trong lòng đất. 

 (Bản Chúc Thư Trên Ngọn Đỉnh Trời) 

Trong những đoạn trích dẫn dưới đây, trích từ truyện ngắn Luân, cảm xúc và 
cái đẹp tràn lên mênh mang. Trong hình ảnh, trong chữ dùng, trong ngữ 
điệu, trong cú pháp. Và trong nỗi thiết tha nhóm lên khi thì dịu dàng, khi thì 
chất ngất trong trái tim tác giả. 



 Mấy tháng về sau, khi cụ Chánh đau nặng, Luân phải đi chợ xa thay 
mẹ, chúng tôi thường chiều chiều kéo nhau ra khỏi thị xã lên trên con đê cao 
đầu làng Mậu Dương đón Luân gánh hàng từ phía Tân Châu về. Vượt 
 qua con sông Hồng mênh mông lúc đó đã đỏ thẫm ráng chiều, cái 
bóng  nhỏ bé của Luân khi hiện ra ở đầu con đê cao vẫn có cái tác động 
mầu  nhiệm đổi thay cảnh vật, làm tươi sáng cả một vùng hoàng hôn bát 
ngát đang thấm vào tâm hồn dễ xúc động của chúng tôi. 

 (…) Con mắt yêu thương của chúng tôi, trước sau đều nhìn thấy bất 
cứ cái gì ở Luân cũng hay cũng đẹp. Riêng tôi, đẹp nhất là cái tiếng nói. Chỉ 
là âm thanh mà nghe thành hình ảnh. Tiếng nói mỗi khi nghe thấy, nhớ tới, 
thường làm tôi nghĩ đến một buổi sáng ở một cửa rừng vui nào với những 
hàng cây thưa, những thảm cỏ mướt, những tiếng chim ca ánh sáng trên 
đầu, cái buổi sáng bình yên trong ca dao, có cu gáy có bướm vàng của Huy 
Cận. 

 Tiếng nói có một ấn tượng vui ấm tương tự như khi đi một mình trên 
cánh đồng mưa tôi chợt bước vào một đầu phố, một thôn xóm có ánh sáng, 
có người ở, có tiếng cười, có sự sống chung quanh. Tôi vẫn nghĩ tâm hồn 
Luân phải trong đẹp lắm Luân mới có được tiếng nói thủy tinh trong suốt 
như vậy. 

Cũng giống như ở đoạn trên, đoạn văn dưới đây cho thấy Mai Thảo đã sử 
dụng kỹ thuật viết câu dài rất thành công để diễn tả một dòng ý thức. Đó là 
một dòng chảy và cháy không ngừng. Để ý, cả đoạn này chỉ là một câu được 
phát triển với những giới ngữ (prepositional phrases) dùng làm trạng từ chỉ 
thời gian. 

 Tôi muốn bảo Luân, anh nhớ đến em trong tiếng súng ban đêm, những 
vệt lửa dài cháy vào bóng tối, lúc bò núi sau lưng cái hình ảnh xót thương 
còn mang hình trái núi, lúc xuống đồng bằng trước mặt cái hình ảnh xót 
thương đã mang hình những ngọn lửa dài, lúc anh muốn chết, lúc anh muốn 
sống, lúc tuyệt vọng tối đen vực thẳm, khi tin yêu sáng chói mặt trời, lúc 
nhìn xa cái hình ảnh lớn theo ngút mắt, lúc tưởng gần cái hình ảnh thu cũng 
nhỏ vào một góc trái tim như một tấm hình kỷ niệm. 

Trong đoạn kết, Mai Thảo dùng những câu thật ngắn và gọn. Hai câu cuối 
cùng được tách ra thành một đoạn riêng. Tính chất ngắn, gọn của các câu 
văn ở đây khác hẳn tính chất đan kết, liên tục, mở rộng của những ý nghĩ reo 
vui như những bọt sóng trong đoạn nói về tiếng nói của người con gái tên 



Luân; của những yêu thương bùng cháy không dứt như một vệt lửa cháy mãi 
trong đêm tối. Cái ngắn, gọn ở đây mang tính tragic pha với pathos. Nó nằm 
trong cái biểu tượng của con bướm chết. Một cái đẹp mong manh, tàn lụi 
trong cái vô nghĩa và vô tình của cuộc đời. 

 Sáng hôm sau, tôi xuống núi thật sớm. Như người đi trốn. Tôi không 
có can đảm ở lại để nhìn thấy cái hình ảnh lam lũ của Luân đẩy lưỡi cày 
trên nền đất rừng cằn cỗi. Trời đã sáng nhưng hai bên núi rừng còn yên 
lặng ngủ. Gần tới đường lớn tôi trông thấy một con bướm. Nó đậu trên một 
bụi cây thấp. Mình nó vàng ánh với những chấm đen ở hai đầu cánh. Tôi bắt 
lấy con bướm và bỏ đi không nhìn trở lại.  

 Suốt dọc đường tôi nghĩ đến Luân, đến Phạm, đến Trương, đến tôi. 
Lúc nhìn xuống, con bướm tự lúc nào đã chết nát trong lòng bàn tay. 

Tôi nghĩ Luân là truyện ngắn hay nhất của tập truyện Bản Chúc Thư Trên 
Ngọn Đỉnh Trời. Tập truyện này cho chúng ta thấy Mai Thảo đã kéo chúng 
ta lại gần với văn chương Việt Nam trong giai đoạn ấy hơn nữa bằng chính 
cái khả thể của ngôn ngữ Việt. Ông cho người đọc thấy rằng cái ngôn ngữ ấy 
có thể diễn tả được những điều thiết tha và đẹp đẽ, mà vẫn hết sức mới, nếu 
nhà văn chịu khó khổ công với suy tư và với chữ viết của mình. (1) 

Giai đoạn 1960-1970: Đây là giai đoạn sáng tác mạnh nhất của Mai Thảo. 
Ta cũng không nên lấy làm lạ về điểm này. Xã hội miền Nam trong thời 
khoảng ấy, mặc dù với nhiều biến động (nhất là sau năm 1963), vẫn là một 
xã hội đang trong một cơn sốt vỡ da. Chiến tranh tâm lý. Cách mạng. Đảo 
chính. Người Mỹ đổ quân vào Việt Nam. Những giá trị tinh thần xuống dốc. 
Giá trị vật chất lên ngôi. Phòng trà. Vũ trường. Cao ốc cho thuê. Mậu Thân. 
Khói lửa trên cả bốn vùng chiến thuật. Trong không khí náo loạn ấy, con 
người ta, phần bị quay theo cơn lốc hoàn cảnh, phần mệt mỏi buông thả bản 
thân, khó nhìn thấy mình đứng vững.  

Về mặt văn học, hiện tượng sách dịch nở rộ, đem theo những lượng nước 
cuối mùa của các trào lưu triết lý Tây Phương ập vào xã hội miền Nam. 
Những tư tưởng tự do về mọi mặt (đặc biệt trên mặt luyến ái) có cơ hội bành 
trướng tốt. Báo chí chạy đầy những truyện dài đăng từng kỳ mỗi ngày 
(feuilleton). Các tác giả thi nhau viết và kéo dài số lượng chữ viết của mình 
để có được nhiều tiền hơn. Ngoài ra, kỹ thuật feuilleton còn đòi hỏi sự dằng 
dai, ngắt điểm ở những đoạn “gay cấn” trước khi chữ “còn tiếp” được đặt ở 
cuối cột báo để “câu” độc giả. Trong một hoàn cảnh như thế, các nhà văn 



“ăn khách” được khuyến khích sản xuất hàng loạt truyện dài để đăng trên 
các trang báo. Tuy nhiên, vì kỹ thuật feuilleton đòi hỏi, các tác giả rất khó 
giữ được cho bố cục của câu truyện được hoàn chỉnh.  

Cùng với các nhà văn đương thời khác, trong giai đoạn này, Mai Thảo sáng 
tác rất nhiều. Dù sao, sở trường của Mai Thảo là tùy bút, hoặc truyện ngắn 
nghiêng về tùy bút, nên khi đi vào truyện dài đăng báo, về mặt nghệ thuật, 
ông không được thành công cho lắm. Nói như thế nghe ra có vẻ nghịch lý 
với nhiều người. Bởi lẽ, cùng với Duyên Anh và một số nhà văn khác trong 
thời ấy, truyện dài của Mai Thảo là những truyện bán chạy nhất, được độc 
giả mua nhiều nhất. Có nhiều cuốn được tái bản đi tái bản lại nhiều lần. 
Chuyện ấy hầu như không xảy ra trong trường hợp những tác phẩm thật sự 
có giá trị về mặt văn học của ông. Có lẽ chúng ta cũng nên phân tích thử sự 
kiện này về trường hợp của Mai Thảo. 

Hầu hết, nếu không nói là tất cả các truyện dài của Mai Thảo xuất hiện trong 
thời kỳ này, và sau đó kéo dài đến đầu tháng 4, 1975, đều có chủ đề về tình 
yêu. Tình yêu được lãng mạn hóa. Tình yêu trở thành cái lý tưởng gần như 
là tuyệt đối trong cuộc sống. Trong một không khí chiến tranh tàn khốc như 
vậy, con người phải bám vào một cái gì đó để mà sống. Họ tìm được câu trả 
lời nơi các nhân vật của Mai Thảo. Trong một cuộc sống thác loạn với bao 
giá trị tinh thần và đạo đức đang sụp đổ, con người cần phải bám vào một 
cái gì đó để tin tưởng rằng cuộc đời vẫn còn những cái đẹp, những cái đáng 
cưu mang, gìn giữ. Họ tìm thấy cái đẹp ấy nơi văn chương Mai Thảo, nơi 
những cảnh ngộ và tình huống mà ông đã tạo dựng ra để tình yêu lên ngôi. 
Mặc dù có hình ảnh của những quán rượu, những sàn nhảy, những cơn say, 
những canh bạc… chen kẽ, tình yêu trong truyện dài của Mai Thảo vẫn là 
điểm sáng chói lọi, rực rỡ và lấp lánh, nổi bật lên. Nó lý tưởng quá, và nó có 
vẻ không thật. Nhưng con người lúc đó cần một niềm tin. Cho dù niềm tin 
mà họ tìm kiếm có là một ảo vọng đi nữa, họ vẫn cố bám lấy nó. Bởi vì nó 
giúp người ta tiếp tục sống. Chiến tranh đã phơi bày bao nhiêu là sự thật phũ 
phàng, bao nhiêu là hiện thực tàn nhẫn; bởi thế, nếu tình yêu trong văn 
chương Mai Thảo có là một điều không thật, có được lãng mạn hóa đến mức 
tuyệt đối, người ta vẫn tin vào nó. Hay ít ra, họ muốn tin vào nó. Tin vào nó 
như tin vào một cứu rỗi cần thiết. 

Dĩ nhiên, từ “con người” trong phần phân tích của tôi ở trên cũng chỉ là một 
cách dùng mỹ từ pháp. “Con người”, như là số đông của một tập thể. Tuy 
nhiên, vẫn có những con người bên ngoài số đông ấy. 



Họ có thể là những người lính có ý thức, từ mặt trận trở về để nhìn lại thành 
phố. Nhìn vào thành phố rồi họ nhìn tiếp vào tấm gương phản ánh xã hội là 
văn học. Và họ tức giận. Họ cũng có thể là những nhà văn khác, ý thức vai 
trò cầm bút của mình như một sứ mệnh. Như Camus, họ muốn cất lên tiếng 
nói của lương tâm con người; từ đó, kêu gọi con người tự xét lại chính mình 
để hướng về những giá trị có tính cách vĩnh cửu và xứng đáng. Những giá trị 
ấy có tính cách giải độc và rửa sạch. Những người ấy không thích (hoặc, nói 
cho mạnh hơn, không chấp nhận thái độ của Mai Thảo). Họ có cái lý của họ. 
Và cho đến bây giờ, thật sự, tôi cũng vẫn yêu mến và chia sẻ với những 
người ấy trong thái độ và ý thức trên. 

Nhưng, nếu chúng ta đứng ở một góc cạnh khác để nhìn vấn đề, thì, có lẽ, 
đời sống nó có những phương cách tự hàn gắn của nó. Tôi vẫn yêu Camus, 
tôi vẫn yêu thái độ dấn thân và ý thức làm đẹp cuộc sống. Tôi vẫn yêu cái 
vai trò của nhà văn như một người soi sáng lương tâm, thức tỉnh cái phần 
tinh anh sâu thẳm nơi con người trong những cảnh ngộ tủi nhục, éo le, đắng 
cay, bi đát, khốc liệt… của cuộc sống. Tôi vẫn yêu những điều ấy. Nhưng, 
cuộc sống vẫn có những cách thế tự hàn gắn, tự cứu chữa riêng của nó. Và 
tôi nghĩ rằng, ở một góc cạnh nào đó, việc Mai Thảo ca ngợi tình yêu, lãng 
mạn và lý tưởng hóa một nụ hôn, một ánh mắt… cũng có thể đã có tác dụng 
cứu chữa, hàn gắn riêng ấy. Cũng thế, những người yêu thích truyện tình của 
Mai Thảo, trong đời sống riêng của họ, ở một góc cạnh nào đó, cũng có thể 
đã tìm được một nơi chốn cư ngụ cho trái tim của mình, mà đời sống, cách 
này hay cách khác, đã làm cho mệt mỏi hay chảy máu. 

Về mặt văn chương, xét một cách chung, truyện dài của Mai Thảo không dở. 
Nó chỉ có vẻ bị yếu đi khi ta so nó với những viên ngọc được Mai Thảo mài 
dũa kỹ. Đó là những tùy bút và những truyện ngắn của ông. 

Dùng một hiện tượng có tính thời đại là phim bộ Hồng Kông (2) để so sánh, 
ta có thể nói, ở một góc cạnh nào đó, truyện dài của Mai Thảo cũng như 
phim bộ. Người nào đã thích, bị hút vào là có thể mê mẩn tâm can. Những 
người có một… mỹ quan nào đó có thể xem thường phim bộ, vì nó lê thê và 
nghệ thuật diễn xuất có vẻ lặp đi lặp lại, nhiều chỗ xem ra thừa. Nhưng nếu 
người ta chịu khó bỏ thời giờ vào để theo dõi nó, phim bộ có những đoạn rất 
hay. Và các tài tử diễn xuất thật xuất sắc. Truyện dài của Mai Thảo, có thể 
phần nào bị làm cho hư hỏng về mặt bố cục vì kỹ thuật feuilleton, vẫn được 
viết bằng một thứ văn chương rất đặc sắc. Ngoài hai cuốn Tới Một Tuổi Nào 
và Cùng Đi Một Đường là hai cuốn hình như bị viết quá vội (nhưng vẫn có 
những đoạn hay), chúng ta có thể tìm được rất nhiều đoạn văn tả tình, tả 



cảnh, những đoạn chảy của dòng ý thức, của sự độc thoại nội tâm thật đẹp và 
nhiều cảm xúc trong bất cứ một truyện dài nào khác của ông. Chúng ta hãy 
thử tìm kiếm một vài đoạn văn như thế để hiểu thêm về văn chương của Mai 
Thảo. 

Hãy nghe Mai Thảo tả một điệu nhạc: 

 Bản nhạc gợi lên hình ảnh một đêm mùa thu. Một đêm mùa thu đâu 
đó, xa xôi, không phải là một đêm Saigon nồng cháy và chan hòa tiếng 
động.  Một đêm mùa thu Paris. Một đêm mùa thu Hà Nội, lá vàng lả tả bay 
trên những con đường không tiếng vang, những con đường phảng phất 
sương  mù và lắng đọng rất nhiều bóng tối. Trên những con đường ấy 
là những bước chân rất êm của những người tình. Đầu ngả đầu, vai kề vai, 
tay trong tay nắm, thần trí mơ màng, tâm hồn phơi phới, trên những con 
đường lá vàng, những người tình dìu nhau bước đi. Và nhạc đuổi theo 
những dấu chân mơ hồ. Vây lấy. Và nhạc nói hộ tiếng thì thầm của tình yêu. 
Tiếng gió. Tiếng lá. Tiếng nước chảy nhẹ dưới chân cầu. Điệu nhạc  xa 
vắng, khuya khoắt, ướt át. 

 (Sau Khi Bão Tới, tr. 20) 

Và hãy nhìn dòng ý thức của nhân vật chính, trong cơn say: 

 Đời chẳng có gì hết. Một bài thơ nào đó của một thi sĩ nào đó, một 
bài thơ như một biển chán chường một rừng phiền muộn, có những câu hay 
quá đi. Ai đã làm chi đời ta chưa, ai đã dùng chi đời ta chưa. Rồi. Chưa. 
Không biết. Tất cả đều mơ hồ. Hết thẩy là mù sương. Đời không còn gì. Ba 
mươi năm trên vai mà trống không bình sinh. Dũng chợt nhớ chàng đã ba 
mươi tư tuổi đầu. Thế là giữa tuổi đời đương hoa, hay đã tà tà xế bóng? 
Không biết. Nhọc mỏi trong thân. Lãng đãng trong hồn. Và chỉ còn cái đáng 
kể là một tủ rượu còn đầy. Say. Chỉ có say và quên là đúng  nhất. Nhận 
đi, cái buổi chiều thành phố buồn bã này là ngày sinh nhật  của mình. 
Tôi ra đời trong một ngày buồn bã. 

 (…) Ngày tháng là một giòng chảy. Và chàng là một con phao. Lênh 
 đênh, nổi chìm, vô định. Rượu, đàn bà, đêm, những thú vui tàn rữa 
buồn  rầu. Tôi là một thằng hề. Thằng hề múa máy quay cuồng, hoa chân 
múa  tay. Điệu dáng nó ngộ nghĩnh. Quần áo nó kỳ quái xanh đỏ sặc sỡ. Nó 
nhào  lên trên đường giây định mệnh treo căng như một trò đùa nguy hiểm, 
nhưng thằng hề kỳ thực đã chỉ che đậy qua cái bề ngoài vui quấy kia một 
tâm trạng não nùng thảm thương. Màn trình diễn chấm dứt với những chuỗi 



cười vang động. Đèn tắt ngoài tiền trường sân khấu. Thằng hề đi trở vào. 
Lủi thủi, âm thầm. Nó đến ngồi trước tấm gương nhòe đục của buồng hoá 
trang tiều tụy, nó ngắm nhìn nó trong gương và trong cặp mắt nó chợt một 
giòng lệ thảm từ từ chảy xuống. 

 (…) Khuôn mặt đó là của chàng. Hoang mang mỏi mệt. Trên một nền 
đêm, một nền đêm khuya khoắt lâm chung, trên một nền chiều, trên một nền 
thảm sầu tàn héo. Những chiều gục đầu. Những đêm rã rượi. Sóng  rượu 
ào ạt tràn lấp. Cơn say vật vã chập chờn. Đôi mắt buồn như một đáy hư vô 
(…). Gió lên từ những vực thẳm nào. Gió làm rùng mình. Mưa bay vào một 
chiêm bao nào. Mưa là một lưu đày trắng xoá. Tình yêu. Hạnh phúc. Những 
danh từ trống rỗng, vô nghĩa.   

 (Sách đã dẫn, tr. 31, 202, 310) 

Đó là một dòng ý thức tội nghiệp. Rất chân thật và rất thảm thương. Nó có 
tác dụng cứu chữa hoặc hàn gắn không? Nhìn theo hướng ý-thức-trị-liệu-
pháp của các nhà tâm lý mới của thời đại này, tôi nghĩ nó có thể có tác dụng 
trị liệu và cứu chữa, ít nhất ở một mức độ nào đó. Khi ta biết ta chỉ là một 
dòng chảy buồn sầu, khi ý thức ta đang rơi vào một cơn lưu đày trắng xoá, 
con người có thể sẽ tìm ra lối thoát như bản năng sống còn của con người đã 
dạy cho nó. Cũng thế, nếu nhận diện được mặt mũi của cơn say, nếu nhìn 
thấy được ta là một giọt lệ, là một biển đau trong một rừng sầu, có thể người 
ta sẽ tìm được đường cứu chữa. 

 Cơn say có hai bộ mặt đặc biệt của nó. Một vô cùng hung dữ và một 
thì rất đỗi hiền lành. Say là gào hét, đập phá, dồn trút những ẩn ức chứa 
 giấu thành những hành động điên cuồng và hung bạo. Say là một cơn 
lốc tan hoang. Những hành động điên cuồng của cơn say mang ý nghĩa một 
 tự hủy của bản năng mù loà đã ra thoát những bờ hạn ngăn cầm của 
lý trí. Nhưng say không chỉ là một cơn lốc. Mà say còn là một giọt lệ, một 
 biển đau trong một rừng sầu. Người ta nghĩ đến cái nửa chừng của 
thân thế, cái buốt lạnh của tâm can, niềm cô đơn của một trái tim không tình 
yêu, một tình yêu không hạnh phúc. Và nhỏ lệ xuống những đau buồn ấy. 

 (Sách đã dẫn, tr. 201) 

Tôi biết là Mai Thảo đã có những cơn say như thế. Như những nhân vật 
chính của mình. Và tôi xót xa cho ông. Tôi cũng quý ông hơn. Bởi vì ông đã 
đủ chân thật để nhìn rõ khuôn mặt cũng như tấm lòng sầu thảm của cái 
nhân-vật-chính-là-tôi ấy. 



Cơn say, như thế, không chỉ là đập phá, gào thét… Nó còn làm ứa ra những 
giọt nước mắt. Người con gái ta yêu đã bỏ đi. Chỉ vì một hiểu lầm. Chỉ vì 
chúng ta quá nhiều tự ái để không thể đưa bàn tay về phía nhau nữa. 

 Lúc này, nếu chàng được ngồi một mình, chắc chàng sẽ để mặc cho 
một giòng nước mắt chảy ra. Người đàn ông không bao giờ khóc. Nhưng tôi 
có khóc đâu, chỉ là nước mắt tôi, tôi không thể nào cầm giữ được, chỉ là thất 
vọng tôi, tôi không thể nào lẩn tránh được, chỉ là vết thương của tôi, tôi 
đang nhìn thấy nó, ở giữa trái tim ròng ròng máu chảy, chỉ là nỗi chết trong 
tôi, nỗi chết đó đã nảy mầm, nó là một loài cây kỳ lạ thảm sầu, lá nó có gai 
sắc, cành nó là mũi nhọn, nó đang đâm nát tâm can thần trí tôi. 

 (Sách đã dẫn, tr. 254) 

Có thể người ngoài cuộc sẽ cho rằng đây là một đoạn văn sướt mướt, diễn tả 
một tâm tình sướt mướt. Có thể là như vậy. Nhưng những người nào đã qua 
cái kinh nghiệm của sự mất mát kia có thể lại thấy họ tìm được một niềm 
thông cảm trong nỗi đau của nhân vật. Đời sống ở đây, cái sướt mướt ở đây, 
lại trở nên rất thật với họ. 

Mai Thảo không chỉ giỏi trong việc mô tả nội tâm. Thật sự, ông cũng là một 
nhà văn tả cảnh rất độc sáng. Dù sao, có thể nói, hầu hết hoặc tất cả các cảnh 
được tả trong văn chương Mai Thảo đều in rõ nét ấn tượng. Nó là cảnh được 
nhìn qua cái lăng kính riêng của nhân vật. Rất ít khi cảnh trong văn Mai 
Thảo lại là cảnh khách quan, không được nội tâm hoá. Hãy xem một bức họa 
ấn tượng của Mai Thảo về Đà Lạt: 

 Hoàng Hôn Đà Lạt, lúc ngày và đêm bắt gặp nhau thành một hòa 
nhập  thấp thoáng là một cảnh tượng chơi vơi với những nhòe nhạt, những 
bồng bềnh và những lặn chìm hư ảo. Không có cái gì rõ nét. Từ những ngọn 
núi đến những cánh rừng. Từ những thung lũng mù sương đến những sườn 
đồi dào dạt gió thổi. Người ta sống, vừa với một tâm hồn của rừng, vừa với 
một cảm giác của biển. Những đỉnh núi nhoè mờ, có thể là vươn  lên từ 
một biển mây trời lớp lớp mênh mông, lại có thể là những hòn đảo hoang 
ngoi lên từ một mặt đại dương mịt mùng bát ngát. Ánh lửa kia là một vì sao. 
Nhưng ngọn đèn ấy lại là một ngọn hải đăng. Biển và núi rừng hòa hợp linh 
hồn vĩnh cửu của biển và của rừng ở đây, tạo cho hoàng hôn Đà Lạt những 
nét đẹp lạ thường. Hoàng hôn Đà Lạt đẹp thăm thẳm. Hoàng hôn Đà Lạt 
đẹp hoang đường. Người ta không đứng từ một phía này ngắm nhìn thiên 
nhiên từ một phía khác. Mà người ta nhập vào thiên nhiên, có nó trong máu, 



trong tim. Người ta không ở một lề đường tạovật để rung động cùng tạo vật. 
Mà người và tạo vật là một. Tạo vật là hơi thở. 

 (Sách đã dẫn, tr. 266) 

Và một bức ấn tượng họa khác về cảnh Nguyên Đán ở một chốn quê hương 
miền Bắc: 

 Phủ cảm thấy rung động và hồi hộp lạ thường. Cũng những bụi tre 
um tùm vây lấy những mái lá hiu hắt. Thời tiết tạo thành một nếp sinh hoạt 
đặc biệt “Bắc Kỳ”. Phủ chợt nhớ tới quê nội chàng. Những ngày còn nhỏ 
tuổi, cha chàng thường cho chàng về thăm quê trong dịp Nguyên Đán đầu 
xuân. Thứ mưa đang bay ngoài khung kính xe cũng là thứ mưa đã tạt qua 
vòm trời thơ ấu của Phủ. Nhẹ như tơ. Thoang thoảng nghi ngờ. Có mà như 
không có. Mưa bay nghiêng, gió cuốn nhẹ, hất những giọt mong manh lên 
trời. Mưa bay muôn chiều trong không gian như một điệu múa dịu dàng và 
kỳ ảo. Bấy giờ Phủ còn nhỏ tuổi. Chàng đi trên mặt con đê  cao. Cỏ mùa 
xuân hai bờ xanh mướt. Từ dưới chân đê, những đợt khói bay lên trên những 
mái rạ. Người ta đang chọc tiết lợn ở những khoảng sân sau. Người ta đang 
gói bánh chưng. Phủ mê cái không khí sửa soạn Tết nhất thôn dã ấy vô tả. 

 (…) Bây giờ con đường dài hơn mười cây số từ phi cảng Phú Bài về 
tới thành phố Huế đã lần lượt đánh thức dậy tất cả những xâu chuỗi hình 
ảnh xưa cũ và thơ ngây đó trong lòng Phủ. Tưởng như có một giọt nắng 
đang chảy trong óc, lan ra, làm sáng cả hồn. Tưởng như có một hơi gió lùa 
đi, làm mát mẻ cái thế giới bên trong nhiều chán chường ngột ngạt. 

 (Khi Mùa Mưa Tới, tr. 185, 186) 

Cũng trong truyện dài Khi Mùa Mưa Tới, tôi đã bắt gặp… một cái hôn thật 
đẹp, thật đầy, thật táo bạo, và thật quê hương, nở ra ở giữa lòng xứ Huế cổ 
kính, trong vườn chùa Linh Mụ, cùng với mùa mưa dầm dã đã bắt đầu. Xứ 
Huế của thành quách cổ cũ, của núi non lăng tẩm nghìn đời, của dòng sông 
thơ lờ lững. Cái hôn nở ra như một đóa mộng ướt mưa, chấp chới. Trong văn 
chương Việt Nam, nói riêng, và thế giới, nói chung, tôi chưa từng thấy một 
chiếc hôn nào dài và đẹp đến thế. Mai Thảo cho cái hôn này kéo dài 5 trang 
chữ nhỏ. Ở đây, tôi chỉ trích vài đoạn đẹp và sinh động nhất. Đọc đoạn văn 
này, trí ta như nghe thấy khúc nhạc Tổ Khúc Bốn Mùa (The Four Seasons) 
của Antonio Vivaldi oà lấp trong hồn. Và hiển hiện trước mắt ta là bức tranh 
tuyệt đẹp Cái Hôn (The Kiss) của người hoạ sĩ tài hoa nước Áo Gustav 
Klimt mà nhà An Tiêm, Saigon, ngày xưa đã dùng làm mẫu bìa cho cuốn 



Một Thời Để Yêu và Một Thời Để Chết của E. M. Remarque. Chẳng biết bây 
giờ, trên nửa đời người rồi, Mai Thảo có còn nhớ đến đóa mộng cũ, ngời ướt 
sương mưa đó không? 

 Qua hàng mi dài vút của nàng, tầm mắt Linh đụng vào một hình thể 
yêu dấu ở gần. Tất cả bát ngát lớn lên. Đôi mắt Phủ cũng là đôi mắt nàng 
 long lanh vô bờ. Khoảng trũng bên sóng mũi cao của chàng như một 
thung lũng ngon chạy dọc theo một triền núi đẹp, miệng chàng mở hé, môi 
hồng sắc máu rung động. Linh thấy nở lên như một đài hoa hàm răng chàng 
óng ánh. Rồi tất cả bặt đi và bị nuốt chửng. Linh không nhìn thấy gì nữa. 
Cái hôn bắt đầu và nàng đã nhắm mắt lại. Trong một khoảng khắc thần tiên, 
trời đất tối đen như đêm, nàng nồng nàn hôn trả Phủ, hai người nồng nàn 
hôn nhau, mọi lời nói mọi ý nghĩ bị ngăn chặn lại, và trong hòa hợp truyền 
thấm mê đắm, trong cái hôn trao gửi khít khao kỳ diệu, Linh sống một cảm 
giác tột đỉnh bàng hoàng. Những hoa sao nhảy múa trong đầu nàng. Trong 
đầu nàng như có bóng Ngự Bình nghiêng xuống, giòng Hương Giang chảy 
qua, nó chảy trong một đêm ngà ngọc, kín kín, thầm thầm, nó chảy trong cái 
thiên đường bé nhỏ kiêu hãnh, những lớp sóng đỡ nàng lênh đênh thành một 
vòng hoa, những lớp sóng bao trùm nàng cho cả một rừng tóc lướt thướt 
chết đuối, trong đầu nàng có sự im lặng thành kính say say lả lả, có tiếng 
chim hót vui như tiếng hót ánh sáng ở một cửa rừng, có sự thức tỉnh sáng 
suốt và trong vắt của cả một đời người mà cái hôn đầu là tấm gương lớn 
cho nàng soi ngắm hình thù của rung động, lại có sự mê thiếp sượng sần tối 
tăm như nàng sắp ngã, đang ngất, nàng đang bị giết chết, giết chết bằng cái 
chết của men, của đường của mật nấu cất ngất ngư trong nắng. Từ miệng 
nàng tới đầu, bốc thoát ra một nghìn chân tóc. Từ miệng nàng tới cổ họng 
xuống thân thể nhẹ bổng và tay chân hững hờ không biết đặt vào đâu là sự 
truyền lan cực kỳ mãnh liệt của một cảm giác xa lạ, cảm giác đó như một 
trái chín nàng vừa rướn người hái xuống, cắn đầy miệng, ngửa cổ nuốt đầy 
cuống họng, nàng thở không được nữa, nàng không muốn thở mà, nàng sống 
không được nữa, em muốn chết mà, cái chết nghẹt thở trong hôn anh, em 
muốn nhìn niềm vui lạ thường oà sáng trong em, giữa anh và em. Và Linh 
lim dim mở mắt nhìn nàng đang hôn. Cái nhìn e dè không rõ như có mưa 
dầm làm mờ mờ cảnh trí hư ảo, nàng chỉ nhìn thấy những sợi mi của nàng, 
những sợi mi dài đang ngây ngất chết, đang mê mải nhìn nàng và Phủ hôn 
nhau (…) 

 Cái hôn bất tận, kéo nàng ngã vào vùng phiêu lưu quay cuồng của 
cảm giác vừa tiếp nhận, vừa khám phám. Cái hôn dẫn đi. Trên những cánh 
 đồng cỏ mùa xuân, cỏ thơm nõn như chuốt lọc ánh sáng, cỏ mềm mại 



như nõn nà da thịt, cỏ cao bồng tới ngực, tới đầu, đôi chân son hồng của 
Linh chạy mải miết, cánh đồng mùa xuân chấp chới muôn ngàn màu sắc, 
của bướm, của sương đang tan của nắng đang dấy, của suối chảy róc rách 
thành sóng vỗ hiền hoà, của trời cao mênh mông với đất dưới này được nối 
liền bằng thân thể nàng vươn lên thành chiếc cầu vồng bảy sắc kỳ diệu, cánh 
đồng mùa xuân là một hội vui vĩ đại hân hoan, Linh muốn tham lam ôm đầy 
tay, uống đầy hồn, nàng chỉ có một nhưng nàng muốn muôn nghìn, nàng đòi 
tình yêu cho nàng một đôi cánh, tình yêu cho nàng liền, nàng đòi tình yêu đi 
vào đôi chân cuống quýt của nàng đôi hài bảy  dặm, tình yêu cũng cho 
nàng liền, thế là Linh bay đi, bay tới đâu cũng gặp nàng đang ra đời, đang 
lớn, đang yêu và đang sung sướng. 

 Cái hôn dẫn Linh đi. Trên những con đường tình tự. Những khoảng 
tối ẩn ẩn hiện hiện có lợi cho những cặp tình nhân, những khoảng tối làm 
cho những mái tóc được kề liền, những bờ vai được tựa vào những bờ vai, 
những ngón tay bỗng đan thêm một vòng khăng khít. Con đường nhỏ, biệt 
lập với đời sống, chỉ những kẻ yêu nhau được phép đi vào. Đất thật mềm, lá 
thật xanh, yên lặng thật đầy, cái đẹp lắng đọng và lớn. Vừa đi Linh vừa biết, 
bằng những khám phá kỳ ảo. Biết thân thể không phải chỉ là cái bất động 
của hình hài trống không mà thân thể chỉ là giới hạn chứa đựng những cảm 
giác phá vỡ nó như một nhà ngục. Biết cuộc đời không phải là cái thản 
nhiên tháng tháng cái dửng dưng ngày ngày, nhạt nhạt đời đời kiếp kiếp và 
cuộc đời làm bằng những đỉnh cao vút choáng váng, những vực thẳm hun 
hút ghê hồn, nhưng người ta không có quyền sợ, người ta sống nghĩa là 
người ta dám. 

 (Sách đã dẫn, tr. 126-130) 

Đoạn văn trên là đoạn tôi trích dài nhất trong bài nhận định này. Bởi lẽ nó 
chính là biểu tượng đẹp vào rõ nhất về dòng văn của Mai Thảo. Cảm xúc 
tràn lấp và hình ảnh thì hết sức chuốt lọc. Văn chương Mai Thảo, một cách 
nào đó, cũng chính là một thứ văn chương ấn tượng. Tấm gương duy mỹ và 
duy cảm kia, để chéo đi một chút, với một vạt nắng chiếu qua, hay với một 
cơn mưa phủ xuống, đã để lại những hình ảnh rất rõ nét trong mắt nhìn, 
trong tâm trí và trong cảm nhận người đọc. Tôi ít thấy một nhà văn Việt 
Nam nào ấn tượng đến như Mai Thảo. 

Truyện dài của Mai Thảo, dù sao, nhìn ở một góc độ khách quan và thành 
thật nhất, vẫn không có một “chiều sâu” tư tưởng nào khả dĩ giúp cho nhà 
văn được nhìn ngắm như là người của một thế hệ. Mỗi thế hệ, trong bất cứ 



xã hội nào, cũng có những khắc khoải, những vấn đề của nó. Chính là khi 
đối mặt với vấn đề, khi đưa ra một hướng đi, thử một giải pháp, nhà văn 
hoặc tác phẩm của hắn trở nên một biểu tượng cho thế hệ mình. Ở Nhật sau 
thế chiến thứ hai, Yukio Mishima và Kawabata là hai biểu tượng sáng chói. 
Ở Pháp, trong khoảng trước và sau thời gian đó, Albert Camus và Jean-Paul 
Sartre là hai biểu tượng nổi bật. Ở Việt Nam, những nhà văn như Võ Phiến, 
Thanh Tâm Tuyền, Vũ Khắc Khoan… đã là những biểu tượng. Mai Thảo, 
trong cái nhìn này, không phải là một biểu tượng. Ông là người làm mới 
ngôn ngữ, làm mới phong cách diễn tả, làm chúng ta yêu văn chương hơn. 
Có lẽ điều ấy quá đủ. Và có lẽ Mai Thảo cũng chỉ muốn được sống thoải mái 
trong vai trò ấy. 

Trong giai đọan 1960-1970, ngoài những truyện dài mà ta đã thử bàn về 
những giá trị và giới hạn của chúng, Mai Thảo còn in được những tập truyện 
ngắn có giá trị như Bầy Thỏ Ngày Sinh Nhật, Dòng Sông Rực Rỡ, Người 
Thầy Học Cũ. Nhiều truyện ngắn của Mai Thảo là những đóng góp đẹp cho 
văn chương Việt Nam. Bố cục cẩn thận, phong cách diễn tả độc đáo, truyện 
ngắn Mai Thảo, nhiều khi, còn chuyên chở những suy nghĩ (hay là những 
chủ đề nhỏ) rất con người. Truyện ngắn, cũng như tùy bút, như đã nói, giúp 
Mai Thảo đi gần đến chất thơ hơn. Và thơ, đó chính là bản chất của văn 
chương ông. (3) 

Nói đến tùy bút, trong giai đoạn này, độc giả cũng được đón nhận một tác 
phẩm đẹp của Mai Thảo. Đó là quyển Căn Nhà Vùng Nước Mặn. Tôi không 
rõ những bài tùy bút trong tập sách này được ông viết trong giai đoạn nào, 
có thể là đâu đó trước hoặc sau thời điểm 1960. Nhưng cuốn sách được in và 
xuất bản vào năm 1966. Hai bài tùy bút nổi bật nhất của tập này là Căn Nhà 
Vùng Nước Mặn và Chuyến Tàu Trên Sông Hồng. Trong bài đầu, tả về ngôi 
nhà ở một vùng biển của mình, một căn nhà quê hương, Mai Thảo có những 
đoạn thiết tha và thật đẹp như sau: 

 Tôi sẽ về thẳng một mạch. Như con chim sẻ qua hàng nghìn đỉnh cây, 
hàng nghìn nóc nhà vào thẳng cái tổ của nó trên kẽ mái. Tôi đi theo sức hút 
màu nhiệm của một hình ảnh đẹp. Mỗi cây số đường gần, thấy lòng ấm nóng 
trở lại. Cảm động và thơ dại trở lại… 

 (…) Tôi đã về nhà tôi, tôi đã về nhà tôi. Tôi có thể im lặng nghẹn 
ngào  cảm động đến nói không thành tiếng… 



 (…) Nó ý thức được sự có mặt của tôi. Tất cả đều nhìn thấy, nghe 
thấy.  Những cánh cửa thông thống gió biển. Những bờ tường lênh đênh. 
Những lối đi có bụi phủ ngập xuống những ngày tôi cúi đầu bỏ đi. Cầu 
thang gác lượn vòng ở một góc tối. Những hòn ngói rêu phủ kín mặt. Căn 
nhà thức giấc… 

 (…) Để đuổi khỏi những hình bóng ma quái lẩn quất ám ảnh, tôi sẽ 
mở tất cả cửa sổ, mở thật rộng. Trời sáng bên ngoài. Những phiến lá bàng 
 đỏ như son. Gió biển veo veo thổi qua. Bức mành tre phần phật nằm 
 ngang theo chiều gió trùng trùng. 

 (…) Buổi sớm chim sẻ đánh thức tôi dậy. Tôi mặc áo xuống vườn một 
mình. Cỏ hoang cao và dầy. Nhiều khoảng đất trống. 

 (…) Tình cảm bay múa thì hình ảnh cũng múa cũng bay theo. Lúc đó 
tôi sẽ khám phá thấy, một lần nữa, rằng đời sống con người phân hóa đến 
đâu cũng vẫn chỉ là những khối nhỏ bé, vây chung quanh một khối lớn. 
Những khối nhỏ này bắt nguồn từ khối lớn ấy, cái khối lớn ấy là quê hương. 

 (…) Tôi sẽ nằm gọn trong cái khối lớn ấy. Như con tằm nằm gọn 
trong lòng ổ kén. Như đứa trẻ ú ớ nằm trong đáy nôi. 

 (Căn Nhà Vùng Nước Mặn) 

Ở nơi vùng đất lữ thứ này, bây giờ, 1994, đọc lại đoạn văn trên của Mai 
Thảo, tôi thèm trở về một căn nhà quê hương biết bao. Một căn nhà với cửa 
sổ mở tung vào trời xanh trên cao, những phiến lá bàng đỏ như son, tiếng 
chim sẻ gọi nhau chấp chới. Mùi đất ngai ngái thơm sau cơn mưa đầu mùa. 
Khu vườn, với những đóa hoa hồn nhiên thơ ngây mỉm cười cùng trời đất. 
Đó chính là những hình ảnh hồn hậu của quê hương. 

Nói đến quê hương, bài Chuyến Tàu Trên Sông Hồng là một bài tùy bút 
tuyệt đẹp mà tôi nghĩ người ta nên đưa vào Sách Giáo Khoa. Như người 
Pháp đã làm như thế với những bài văn tuyệt đẹp và tha thiết của Alphonse 
Daudet. Những vùng đồi núi Pyrénées, Provence của miền Nam nước Pháp. 
Cảnh trí và trời đất Luberon, cậu bé chăn cừu, cô chủ nhỏ dễ thương, và 
những vì sao. Chuyến Tàu Trên Sông Hồng, trong bối cảnh Việt Nam, là cái 
nhìn thiết tha mãi về quê hương như thế. 

 Hình dung thấy con tàu đó trên con sông đó. Con sông Hồng Hà. Như 
dòng máu đỏ tươi chảy băng băng khắp vùng trí nhớ bâng khuâng. Con 



sông như một đời sống vĩ đại. Bên này bãi lở. Bên kia bãi bồi. Tiếng sóng 
giữa dòng trùng trùng ca hát. Tiếng sóng đập cái tiếng đập mênh mông đầu 
ghềnh nơi tả ngạn bị hút xoáy mải miết, nước xôn xao róc rách đẩy lùi mãi 
những bãi dâu và những nương khoai vào những chân tre cù. Nơi tả ngạn, 
ngọn sóng hiền lành lăn tăn êm ả trên những bãi ngầm nổi hình mùa lũ này 
qua mùa lũ khác. Đứa nhỏ trôi theo con tàu trên dòng trường giang hùng vĩ 
chợt nhớ tới những con sông làng thon mềm dải lụa có trâu đầm từng đàn 
dưới bóng đa nghiêng, có những chiếc cầu đá dẫn tới một phiên chợ sớm 
đầu đình, có những cầu gạch mở vào những cái ngõ lang thang mất hút, có 
cỏ gà trên gò đống, cỏ ống trên mồ mả, có những cầu tre tay vịn chòng 
chành, đêm đêm có ánh đom đóm lập lòe, có ánh trăng xanh mướt chở tới 
những khoảng sân gạch bát tràng nồng ấm hương lúa đầu mùa. Tiếng quạt 
thóc rào rào. Màu lúa vàng diệp dưới ánh trăng nhễ nhại. Tiếng cười tiếng 
đùa ròn rã là âm thanh đầm ấm của những năm  tháng được mùa thỏa 
thuê trong hạnh phúc quê mùa và yên vui đơn giản. Đứa nhỏ nhớ mãi cái 
cảm giác lạo xạo dưới lòng chân khi nó dang tay đi rê rê, miệng ngậm một 
cọng rơm tươi giữa đám thợ gặt từ những phương trời khác đeo hái tới làng, 
lại đeo hái lên đường tới những cánh đồng chưa gặt khác. Nó thấy người ta 
nói chuyện tiếu lâm, người ta tự tình, người ta yêu nhau. Và khi đám con trai 
lạ bỏ làng đi, nó cũng đứng tần ngần dưới chân đê nhìn theo cái hàng một 
dài tắp kéo dài trong ánh bình minh rồi nhỏ dần, nhỏ dần như một sợi chỉ và 
mất hút. Nhớ tiếng trống làng thùng thùng. Tiếng chuông chầu buổi tối. 
Tiếng mõ niệm buổi trưa. Tiếng gà gáy  sớm. Tiếng chó sủa đêm. Nhớ 
những âm thanh mộc mạc nghìn đời của đất của đồng của hoa của cỏ. Nhớ 
tiếng ếch tiếng nhái ão uộp dưới ao bèo Nhật Bản, tiếng ve ran ran, tiếng 
sáo diều vi vu bất tận trên nền trời rộng, tiếng đòn gánh kẽo kẹt rập rình, 
tiếng chân đi nằng nặng của đám tuần vác mõ canh đêm, là những tiếng 
động cũ kỹ, thuần túy của xóm làng có ao sen đầu đình giếng đá đầu quán, 
có những chuyến xe buýt cà rịch cà tang thở khói khét lẹt trên mặt đê cao. 

 Đứa nhỏ sống trong thứ thời gian rất thơ và rất xanh của bốn mùa, 
thứ không gian tình cờ của mưa mưa nắng nắng, nó sống trong cái thế giới 
của chuồng trâu bếp lửa, của khói rạ lượn lờ trên mái tranh, của hương 
hoàng lan thoảng thoảng trong cây, của hương bồ kết cay cay trong tóc. Nó 
nhớ lại tuổi nhỏ như một con chuồn chuồn ngất ngư trong biển nắng, cái 
tuổi nhỏ như say rượu, cái tuổi nhỏ nằm tròn thành một giọt sương mai giữa 
đất trời, cái tuổi nhỏ ru nó bằng nhịp võng đưa, cái tuổi nhỏ thật nhỏ, cũng 
thật hiền, thật non và cũng thật xanh, cái tuổi nhỏ của cái mũ trắng nó đang 
đội, của cái quần trúc bâu sột soạt nó đang mặc, của tóc mới đâm cứng như 
rễ tre, của da mới vỡ đầy vết lang ben, của tiếng nói khao khao như tiếng gà 



trống, cái tuổi nhỏ thật là tuổi hồng, cái tuổi nhỏ ở đồng chưa từng biết thế 
nào là ánh điện, là đường nhựa, là ngã tư, là phố phường. 

 (Chuyến Tàu Trên Sông Hồng) 

Mai Thảo đã làm sống lại bao nhiêu hình ảnh quê hương thơ đẹp và thao 
thiết như thế. Có ai lại không thiết tha yêu mến quê hương sau khi đọc xong 
những dòng văn trên? 

Trước khi xét đến giai đoạn kế tiếp, cũng nên nói về cuốn truyện vừa Viên 
Đạn Đồng Chữ Nổi, đầu tiên đăng từng kỳ trên tuần báo Nghệ Thuật do Mai 
Thảo chủ trương, Viên Linh làm thư ký tòa soan, và Đằng Giao trình bày, 
sau được Văn in thành sách vào năm 1966. Cuốn sách có bối cảnh lịch sử là 
cuộc chiến Việt Pháp nơi miền đồng bằng Bắc Việt. Nhân vật: ông quận 
trưởng Vinh, một cô gái tên Nữ, và một cán bộ Cộng sản tên Niệm. Thời đó, 
có một vài bài phê bình liên quan đến cuốn truyện này, đặc biệt trên tờ Văn 
Mới. Bài phê bình đặt vấn đề về ý thức chính trị của tác giả chứ không bàn 
chuyện văn chương. Cái nhìn của Mai Thảo, dù sao, trong cuốn sách này 
quá lý tưởng. Những tình tiết, diễn biến trong truyện khó có thể xảy ra theo 
như cách Mai Thảo dàn xếp. Cuốn sách được để ý vì nó mang một chủ đề lạ 
trong thế giới văn chương Mai Thảo thời ấy; hơn nữa, nó lại còn được mang 
ra mổ xẻ, phân tích. Nhưng có một điều cũng nên nói về cuốn sách này là, 
dù cho nó có đề tài về chiến tranh, một đề tài xa lạ trong văn chương Mai 
Thảo, Viên Đạn Đồng Chữ Nổi vẫn là một cuốn sách của ông, với những 
đoạn văn rất đẹp và nhiều cảm xúc. 

Giai đoạn 1970-1975: Tiếp tục viết và cho xuất bản một số truyện dài, trong 
đó có Sống Chỉ Một Lần, Lối Đi Dưới Lá, Để Tưởng Nhớ Mùi Hương, 
v.v…, với những giá trị và giới hạn như đã được phân tích chung, trong giai 
đoạn mới này, Mai Thảo, trong một thay đổi ngoạn mục và chắc chắn là với 
một ý thức rõ rệt, đã viết một loạt tùy bút trên báo Khởi Hành trong vòng 
trên dưới hai năm, và trong năm 1970 cho xuất bản ngay thành sách. Cuốn 
sách, với cái tên thích hợp là Tùy Bút, tập hợp những bài viết rất sắc bén và 
tài hoa của Mai Thảo về những vấn đề của đời sống và những hồi cố về kỷ 
niệm. Vai trò của người nghệ sĩ trong đời sống được nhìn ngắm kỹ và đặt 
thành vấn đề suy tưởng: 

 Người đời vẫn không hiểu văn nghệ sĩ là loài chim biển mở ngực đau 
thương lấy hết máu hồng, nuôi đời khôn lớn. Không phải thế. Máu đời đã 
sẵn những dòng đầy ắp trong da thịt và hình hài đời tự nó nở hoa. Văn 



chương khác. Nó không đến với cuộc đời như loài chim biển ấy. Tôi không 
có chết cho anh được sống. Chỉ là một ảo tưởng quá độ về vai trò, vị trí và 
lẽ phải về hiện hữu mình, những kẻ viết ra chữ, hát ra thơ, nghĩ mình  là con 
tằm nhả tơ vàng dệt đời thành lụa, con ve sầu góp tiếng kêu cho nóng những 
mùa hè, chú lái khờ tặng hết những kim cương châu báu đầy tay, cho thật 
hết không đòi nhận lại. Có những cuốn sách có trời trong sách. Có những 
bài thơ có biển trong vần. Có. Nhưng nghệ thuật chỉ là cái sự nói ra, bằng 
một cách nào, những điều đã có. Người làm nghệ thuật không đóng một vai 
trò nhất định nào. Cho anh. Cho nó. Y không tạo nổi những bình minh, dựng 
được những mùa Xuân. Nghệ sĩ chỉ là kẻ nhắc tuồng tối tăm bình thường 
đứng dưới căn hầm sân khấu đó anh biết thế không? 

 (Kẻ Nhắc Tuồng) 

Đây là tập hợp những suy tưởng về đời sống, về chỗ đứng và thái độ của 
người nghệ sĩ, về những tiếng mưa rơi trong đêm réo gọi về những ngày thơ 
ấu cũ, về những chuyến tàu lửa của cuộc đời, những giá trị ẩn giấu mà ta 
phải tìm kiếm trong cuộc hành trình kia… Chỉ tiếc, quyển sách, có lẽ vì 
được in gấp, đã để lại quá nhiều lỗi chính tả. Còn về nội dung, đây thật sự là 
một cuốn sách đẹp, với những suy tưởng đẹp và có chiều sâu của Mai Thảo. 

Cũng trong giai đoạn này, khi cho in Tuyển Truyện Sáng Tạo, tập hợp những 
truyện ngắn đặc sắc của một số những nhà văn đã từng xuất hiện trên tờ báo 
này, Mai Thảo trình bày lại ý thức lên đường cũng như ý thức nghệ thuật của 
mình. Cái ý thức đó, ông muốn xem là một ý thức nên có của những người 
cầm bút. 

 Nghệ thuật hôm nay phải nói được chúng ta, trình bày được tâm trạng 
đời sống lớp người chúng ta, nếu không nó sẽ chẳng bao giờ nói được gì 
hết. Nghệ thuật không còn là một giải thoát, niềm an ủi vỗ về, sự trốn chạy 
khỏi đời sống, bàn tay xoa dịu con người lãng quên trong chốc lát những ảo 
tưởng hư ngụy, những thảm kịch, những vấn đề mà một ý thức soi chiếu 
xuống những đáy sâu thẳm của tâm linh, xuyên qua những biến động ngoại 
cảnh đã lột trần chúng ra trong những quằn quại và những kêu gào đòi 
được biết đến. Nghệ thuật hôm nay là vũ khí hành động của con người vĩ đại 
lớn lên trong thức tỉnh của ý thức. Nó phải đánh vào những miền bóng tối, 
những hoa lá ngụy trang che giấu đời sống. Nó phải có mặt ở khắp nơi, ở 
bất cứ nơi nào dự phần vào đời sống chúng ta. Nó phải nói được tất cả: 
những đau đớn vò xé, những thất vọng chán  chường, những chiến thắng, 
những lần thất bại, nỗi hoang mang kinh hoàng, niềm vui tin lấy lại, những 



băng hoại sa đọa đau thương, những trở chiều, những phục sinh dũng cảm. 
Nó phải trình bày được những biểu lộ khác biệt, những mâu thuẫn rối rắm, 
những khía cạnh sinh động  của con người thời đại trên hành trình đi 
vào trọng tâm và bản thể đời sống khám phá ở gốc nguồn và nền tảng tất cả 
sự thật về mình, những nguyên tố liên quan thiết yếu đến đời mình. Nghệ 
thuật đó không dẫn tới quan niệm phi lý, chối bỏ đời sống. 

 (Phần giới thiệu Tuyển Truyện Sáng Tạo) 

Cho dù những nhận định, những đề nghị, đi rất gần với những tuyên ngôn 
văn nghệ này, là những điều được Mai Thảo viết lại từ những gì mình đã 
viết trên Sáng Tạo Tục Bản, số một bộ mới, những điều được viết lại này 
cho thấy rõ sự xác tín của ông trên khía cạnh văn nghệ. Về vai trò và ý nghĩa 
của nó. Văn nghệ mới, trong hướng kêu gọi của Mai Thảo, và chính ông đã 
làm được những điều thiết tha đặt ra cho nó chưa; hoặc nếu đã làm được, thì 
ở mức độ nào. Việc nghiên cứu và trả lời những câu hỏi này cho một giai 
đoạn văn nghệ của văn học miền Nam Việt Nam cần phải được đào sâu và 
được phân tích trong một chủ đề khác. Sẽ là một điều tốt nếu nó trở nên một 
chuyên đề cho những nhà nhận định, phê bình và khảo cứu đào sâu, để, từ 
đó, đặt nền móng cho những hành trình văn học mới của chúng ta. 

Giai đoạn 1978 cho đến hiện tại: Kể từ vượt biển và định cư tại Mỹ năm 
1978 đến nay, Mai Thảo ra được một tập chân dung văn nghệ, viết về các 
người viết văn cùng thời, trong một cái nhìn thật thân hữu. Và với một 
phong thái thật Mai Thảo. Cuốn sách cũng là một tài liệu cho việc tìm hiểu 
những sinh hoạt văn học cũng như lối sống của những nhà văn được Mai 
Thảo đề cập. Ngoài ra, ông còn in được một vài tập truyện ngắn nữa. Cái 
mới trong các truyện ngắn của Mai Thảo ở đây là ông đưa được vào trong 
chúng những hoàn cảnh mới, những thái độ mới, những suy nghĩ mới. Còn 
về phong cách viết, xem như không có gì thay đổi. 

Nhưng theo tôi, phong thái và bản sắc đặc biệt của Mai Thảo trong giai đoạn 
này được thể hiện không phải qua những cuốn sách mà ông đã xuất bản. Nó 
thể hiện qua Sổ Tay, một thứ lá thư tòa soạn mà ông cho đăng đều đặn trên 
Văn từ nhiều năm nay. Ở đây, trong vóc dáng, trong lốt vỏ, và ngay trong 
bản chất, Sổ Tay là một loại tùy bút mới của Mai Thảo. Như con cá được lội 
trong dòng nước khỏe khoắn quen thuộc, Mai Thảo, một cách hết sức sinh 
động, bàn về đủ mọi thứ chuyện liên quan đến đời sống, đến văn học, đến xã 
hội, đến bằng hữu, đến kỷ niệm… 



Câu văn của Mai Thảo ở đây thường “tự nhiên” hơn là câu văn của ông ở 
những chỗ khác. Rất nhiều câu cụt và ngắn một cách cố ý. Mà vẫn có nghệ 
thuật. Hình ảnh và nhịp điệu của chúng phơi phới bay múa. Nhịp điệu của 
hình ảnh? Vâng, đó là một đặc trưng của văn Mai Thảo. 

 Mưa. Mùa Thu. Mưa dương cầm Nghiêm Phú Phi. Thu vĩ cầm Đan 
Thọ.  Phần tôi, sáng nay một hơi thuốc lá thấy ngon hơn, hơi thuốc của thơ 
Hồ Dzếnh: ngỡ lòng mình là rừng, ngỡ hồn mình là mây, cộng với cái nhìn 
bởi nắng đã lui quân nên đằm đằm bóng rợp, đã những ý thơ, hình thơ, ảnh 
thơ, tứ thơ về mùa thu, về mưa trời, về tháng chín óng ả hiện hình dưới hàng 
hiên tâm hồn sáng nay tôi đang ngồi, trên một ghế bành tưởng tượng, nhìn 
mưa Mỹ nghiêng nghiêng chở mùa thu Việt tới.  

 (…)  Mùa thu. Moderato, trong nhạc dân gian Phạm Duy. Lá vàng 
mùa thu. Doloroso, trong nhạc trữ tình Cung Tiến.  

 (…) Thơ tiền chiến về mưa thu, nắng thu lấp lánh thật nhiều châu 
báu, kim cương nơi thể thơ như một bình ngọc riêng được đúc ra để đựng 
hết mùa thu ngây ngất là thể thơ lục bát. Câu sáu đội mưa thu bay. Câu tám 
nhặt ngô đồng rụng. 

 (Văn số 40, 10/1985) 

 Đích thực mưa xuân. Phơi phới, nghiêng nghiêng. Và lục bát trên 
những mái nhà. Và tứ tuyệt trên những đường phố. Và song thất ở những 
ngã tư. (…) Đêm qua thức giấc, thoáng nghe thấy, thật xa, những tiếng mưa 
trên những cảnh ngộ, những thân thế quê nhà. Tiếng mưa dài như một cuộc 
đời buồn. Những tiếng mưa tăm tối. 

 (Văn số 57, 3/1987) 

 Rồi thì là một lạnh buồn vô tận đấy nhỉ? Rồi thì là một nhớ nhà vô 
chừng đấy nhỉ? Khi, giữa một đêm quê người, một đêm ở Mỹ như đêm qua, 
tôi thức giấc lúc ba giờ sáng, vì trận mưa tháng bảy rì rào trên mái. Nằm 
nghe mưa. Thấy mưa trong cảnh ngộ mình, trong tâm thể mình. Hiện giờ. 
Thấy những khoảng cách mịt mùng. Thấy những không gian vô bờ. Thấy 
những thượng tầng lạnh buốt. Đất nước. Mưa đang ở phía ấy. Trên suốt ba 
miền đất nước hồng thủy. Mưa đang ở phía ấy, từ Hà Nội vào, từ Sài Gòn 
ra, những trận mưa trọn mùa trên một Việt Nam buồn, mưa chế độ đang làm 
cho hàng triệu người phải kéo cao cổ áo, rảo bước, cúi đầu xuống. Khi cái 



chế độ thù nghịch từ hơn mười năm rồi, chẳng còn dành cho ai một trú ẩn 
nào. 

 (Văn số 50, 8/ 1986) 

Mai Thảo đã làm mới phong cách viết trong những câu văn như vừa trích 
dẫn. Ngữ pháp của Mai Thảo mang rất nhiều chất thơ. Nhiều khi, nó tạo ra 
những phân cảnh. Không phải là những cảnh liên tục. Nhưng chỉ là những 
phân cảnh. Như của kỹ thuật làm phim. Nhiều khi, những câu văn của Mai 
Thảo là những close-ups, những gros plans, những cận ảnh. Cận ảnh được 
phóng lớn nhờ vào những câu thiếu thành phần. Chỉ là một từ, một trạng từ, 
một tính từ hay một danh từ. Có khi chúng là những cụm trạng từ (adverbial 
phrases), hay những giới ngữ (prepositional phrases), hoặc là những nhóm từ 
bổ nghĩa kéo dài ra từ một câu hoàn chỉnh. Và được cho đứng một mình. Có 
khi chúng là những ngữ đoạn tiếp nối ý cho một câu đi trước. Lại được cho 
đứng một mình. Để hình ảnh hoặc âm thanh của chúng lan đầy ấn tượng 
trong ta. Kỹ thuật ấy, thơ thường sử dụng. Như Du Tử Lê đã đẩy nó đến tận 
biên giới của phân cảnh. 

Đọc thêm một đoạn nữa để thấy rõ hơn điều tôi vừa nói: 

 Mưa tuyết ở Mạc Tư Khoa. Như trong Docteur Jivago. Bão tuyết ở 
Luân  Đôn. Như trong tiểu thuyết gián điệp John Le Carré. Biển tuyết ở 
Thượng Hải. Như trong thơ Bạch Cư Dị. Tuyết phủ kín mặt đất. Tới chân 
trời. Tuyết làm đông đặc các giòng sông, cắt đứt mọi giao thông, khiến hàng 
chục thành phố phải đặt trong tình trạng báo động, công sở đóng cửa, nhi 
đồng nghỉ học, ông già bà già từng chùm cao niên chết cóng trong những 
ngôi nhà quan tài tuyết lập một đêm thành mộ thu con người nhỏ lại trước 
chi phối đời đời. Của thời tiết. Khi thời tiết làm dữ. Của khí hậu. Khi khí hậu 
hiển lộng. Dẫu là con người sắp bước vào thế kỷ 21. Dẫu là con người đã 
lớn bồng trong chinh phục thiên nhiên. Dẫu là con người, bởi những bước 
hài bảy dặm của văn minh cơ khí, đã nghĩ mình vạn năng, đã tưởng mình 
thần thánh. Thành ra mùa đông không chỉ là một cảnh tượng tuyết. Còn là 
một bài học nhân văn. Thành ra tuyết phủ không chỉ là một giá lạnh thượng 
tầng. Còn là một thức tỉnh. Con người thấy lại kích thước nó. Sự nhỏ bé nó. 
Sự hữu hạn nó. Như vậy chỉ cần một mùa đông lâu lâu lại khốc liệt hơn mọi 
mùa đông khác mà thôi. 

 (Văn số 57, 3/ 1987) 



Cách viết của Mai Thảo cũng như lối diễn tả của ông được nhiều người bắt 
chước. Thời đó cũng như bây giờ. Nhưng, cẩn thận, nếu không có một tay 
nghề vững chãi, một nội lực hành từ và bố câu thâm hậu, và một ý thức thật 
vững chắc về ngữ pháp, hãy tránh sự bắt chước bừa bãi. Bởi vì nó có thể giết 
chết câu văn của ta. Hơn nữa, việc cắt câu văn quá cụt và vụn có thể làm cho 
bài văn như bị băng bó, hoặc chênh vênh, dễ gẫy đổ. Thật ra, chính Mai 
Thảo cũng phải cẩn thận, vì, kể từ sự làm mới thật rõ rệt về bút pháp trong 
tập Tùy Bút đã nhắc ở trên, in ở Sài Gòn, ông đã đẩy những yếu tố của câu 
văn mình đi phân ly trăm nhánh.  

Cái tài của Mai Thảo sáng lên ở chỗ ông là một diệu thủ về cách sử dụng 
chữ nghĩa và hình ảnh. Và nhịp điệu nữa. Ông cắt chỗ này, gọt chỗ kia, làm 
cho nhiều câu trở nên ngắn. Nhưng lại có những đoạn văn ông viết thật dài. 
Ý tứ của chúng, cũng như hình ảnh và nhịp điệu trong chúng bồng bế, xoắn 
xuýt với nhau trong một chỉnh thể toàn bích. Mai Thảo đã quá thân thiết với 
chữ nghĩa để không cần chăm chú theo dõi xem câu nào, đoạn nào nên dài, 
nên ngắn. Chính cảm xúc và sức hút về một cái đẹp trong ông đã tự điều 
chỉnh những câu văn mà ông viết ra. 

Thật sự, lối văn cắt gọn ngữ pháp như vậy đã được nhiều nhà văn ngoại 
quốc sử dụng. Và ta cũng nên hiểu rằng thủ pháp đó là để nêu bật hình ảnh 
và tạo cảm xúc. Nhưng, nếu hình ảnh và cảm xúc cứ được nêu bật để lên đến 
một tần số nào đó, tác dụng biểu cảm và nhấn mạnh của chúng sẽ nhạt và 
yếu đi. Như miếng bánh madeleine chấm nước trà được đưa lên miệng của 
Marcel Proust. Lần đầu, nó khơi quật trở lại bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu 
hình ảnh, bao nhiêu hoa lá, bao nhiêu kỷ niệm. Lần thứ nhì đưa lên miệng, 
miếng bánh mang trong nó ít cảm xúc và hình ảnh hơn lần đầu. Và cứ thế, 
mỗi lần sau lại mỗi nhạt đi. Vấn đề là sự quyết định về tần số và về vị trí, 
thời điểm của những câu văn dài ngắn. Nhiều hay ít. Chỗ nào dài, chỗ nào 
ngắn. Mai Thảo là một nhà văn có tài. Ông đẩy thủ pháp này đi rất xa. Có 
thể nói ông gần như luôn luôn thành công trong phong cách của mình. 
Nhưng cũng có khi ông bị vấp. Hãy đọc thử đoạn văn ngắn sau: 

 Một số bạn bè tôi đang vậy. Đã dành được một số tiền. Còn nguyên 
một tháng nghỉ phép. Những địa chỉ tá túc ở những viễn phương đã có, khỏi 
cần khách sạn. Cửa tiệm đã có người coi dùm, vợ chồng cùng đi được. Thêm 
phi trường đã thạo. Thêm thủ tục đã thuộc. Vậy năm ngoái là Hương Cảng, 
năm nay là Paris. Và rủ tôi cùng đi. 



Đây là một đoạn văn (paragraph) trong bài tùy bút Mười Năm, Kỷ Niệm Và 
Trí Nhớ. Đây là một trong những bài tùy bút đẹp nhất của Mai Thảo mà tôi 
được đọc ở ngoài nước. Với cái nhìn và tâm thế hồi cố, ông đã viết bài này 
với những xúc động đầy trong một biển kỷ niệm xôn xao òa lấp. Rất nhiều 
đoạn văn đẹp tha thiết như muốn bóp nghẹt trái tim ta. Hình ảnh quê hương 
hiện về lênh đênh, mềm mại, hùng vĩ, lai láng… Ông nói về sự du lịch ngày 
xưa và sự du lịch bây giờ. Ông cho rằng, với phương tiện hiện tại của khoa 
học kỹ thuật, với điều kiện sinh sống cho phép tại những đất nước giàu 
mạnh như ở Mỹ, ở Pháp, v.v…, nhiều thân hữu của ông đã sẵn sàng để lên 
đường. Sự du lịch không còn là một khó khăn quá đáng như khi còn ở quê 
nhà nữa. 

Đoạn này gồm nhiều câu ngắn, cú pháp bình thường theo… thể điệu Mai 
Thảo. Nhưng khi cắt câu quá ngắn như vậy, ta phải để ý kỹ hơn đến việc 
hành từ. Phải để ý đến nhịp điệu. Hai động từ ở thể quá khứ “đã có” ở câu 4 
và 5 hình như đòi hỏi phải được tách rời xa nhau hơn, để câu văn nghe bớt 
chói. Hai câu 6 và 7 có hơi nhiều hơn mức nên có của những âm /thờ/ (th). 
Chúng làm cho những từ ngữ bị rối lên. Một vài nhà văn cổ điển và hiện đại 
của Pháp, của Mỹ là những người rất nổi tiếng, chỉ vì viết những câu như 
vậy mà bị phê bình mãi. Có lẽ chúng ta cũng nên lưu ý. Bốn câu cuối, ngoài 
liên từ “vậy” được dùng rất nhẹ (và nếu phát âm cũng thế, rất nhẹ) vì nó chỉ 
là một thành phần rất phụ của cấu trúc câu, có thể được chia làm 5 vế đọc, 
như lối chúng đã được Mai Thảo ngắt. Bỏ từ “vậy” rất nhẹ ra, mỗi vế trong 
cả 5 vế này đều có 5 từ. Khi đọc lên một loạt 5 vế 5 từ như vậy, sự đều đặn 
nhàm chán là điều không thể tránh khỏi. Nhất là, hơn nữa, hai âm /i/ (Paris, 
đọc đúng theo âm Pháp, là Pa-ri) ở hai câu cuối như vậy (Pari, cùng đi) làm 
cho tác dụng thẩm mỹ của âm điệu bị mất đi nhiều. 

Nhưng, chúng ta ai cũng có thể có lúc vấp vào những điều như thế. Vấn đề 
là tránh được càng nhiều càng tốt. Mai Thảo là một nhà văn có tài, đặc biệt 
về phương diện chữ nghĩa, âm điệu. Những lỗi như vừa kể trong văn của 
ông phải nói là rất hiếm. Tôi chỉ hơi tiếc vì bài tùy bút trong đó chúng xuất 
hiện lại là một bài văn quá đẹp của ông. Để công bằng, trước khi viết những 
lời kết thúc bài này, tôi xin trích thêm một đoạn văn khác, rất đẹp, cũng ở 
trong bài tùy bút vừa nói của Mai Thảo. Qua đó, với chữ viết và cách diễn tả 
của ông, tôi thấy yêu quê hương thêm. Và cùng lúc, ông làm tôi thêm yêu 
thương thiết tha chữ nghĩa quê nhà. 

 Đã đi từ đó. Mười sáu tuổi, thoát ly gia đình bạc đà trên vai lăn mình 
vào trường kỳ kháng chiến. Lửa khởi chiến đỏ rực ba mươi sáu phố phường 



Hà Nội thiên đô. Những bờ bãi ngút ngàn dọc theo hai bờ Hồng Hà. 
 Những con đường của toàn quốc tiêu thổ chạy dài bất tận giữa những 
thị trấn và những xóm làng đã san bằng thành bình địa. Những đêm Sơn 
Tây, sông Đáy chậm giòng qua Phủ Quốc như một bài thơ Quang Dũng. 
Những chiều Phú Thọ, bốn phía núi chập chùng. Những buổi trưa trung du, 
cái nắng lả lả trên những sườn đồi hoang vu. Những tinh sương Việt Bắc, 
con suối độc bốc hơi giữa ngút ngàn hoang dâm. Những đêm ngủ dưới trời 
sao, lưng nằm trên cỏ rừng, đầu kê lên một phiến đá núi. Gió biên giới lồng 
lộng qua những mái nhà sàn, ở dưới là biển sương dày đặc. Những thị trấn 
mang những cái tên không bao giờ quên cho người lữ hành trẻ tuổi mà ngọn 
gió của thời thế tao loạn đã ném bổng vào phiêu lưu chuyển dịch là Đồng 
Quan, Cống Thần, Chợ Đại. Từ Hà Nội đi ra. Xa Hà Nội, nhìn về Hà Nội. 
Trong tôi, suốt một thời gian dài là hình ảnh những vầng trăng xanh lạnh 
 trên một vòm trời viễn phương. 

 (…) Trên một chiếc xe vận tải, một bộ đồ thợ máy, mưu sinh cùng với 
xê dịch, tôi đã đi theo không ngừng những chuyến chở hàng từ Sài Gòn-Chợ 
Lớn về các tỉnh và đưa hàng từ các tỉnh về Chợ Lớn-Sài Gòn. Mỹ Tho, Long 
Xuyên, Châu Đốc, những tỉnh miền Tây. Thành phố soi mình trên giòng Cửu 
Long bao la, mỗi châu thành là một trên bến dưới thuyền tấp  nập. Buôn 
Mê Thuột, Pleiku, Kontum, những thị trấn Tây Nguyên nằm dưới những 
bóng núi, bóng rừng trùng điệp, thị trấn nào cũng dày đặc những lô cốt 
phòng ngự, và những quân phục, cảnh thổ in hình cây súng và cái nón sắt, 
dấu vết chiến tranh ở cả những ngọn cỏ đường. Những thành phố miền 
Trung, từ Đà Lạt ngút ngàn thông reo đổ đèo Ngoạn Mục xuống, Phan 
Thiết. Nắng dữ dội những rừng lá choáng váng. Phan Rí Thành, Phan Rí 
Cửa, hoàng hôn những đoàn tàu đánh cá trở về. Phan Rang, những trưa hè 
oi nồng. Nha Trang, thủy triều lên trên bãi biển phẳng tắp. Tuy Hoà, những 
dãy phố buồn, những hàng cây thấp. Quy Nhơn, mộ Hàn Mặc Tử trên một 
lưng đồi cao, giữa những giây kẽm gai. Huế, mưa sớm Nam Giao, mưa 
chiều Vọng Cảnh, những buổi sáng dài vô tận, thời gian ở đây như ngừng 
lại với người. Quảng Trị, soi cái bóng trên giòng Trà Khúc. Bến Hải, một 
cây cầu, hai bóng cờ, đôi bờ đất nước ngó sang nhau. 

* 

Để kết, về Mai Thảo, người ta nên nói những điều gì? 

Tôi không biết những người khác sẽ nhìn văn chương Mai Thảo và những 
đóng góp của ông theo chiều hướng nào. Riêng tôi, đọc văn ông và nhìn sự 



tham dự của ông vào trong sinh hoạt văn chương và văn học miền Nam từ 
khi thấy được cái đẹp của chữ nghĩa, cái hay của văn chương, tôi chỉ muốn 
nói một điều: Mai Thảo là một nhà văn chân thật. Và tha thiết với văn 
chương. Dĩ nhiên, bằng cung cách của riêng ông. 

Với văn chương, ông đã phơi bày tấm lòng mình, tâm sự mình, thiết tha 
mình, và những ấp ủ mình. Và với văn chương, ông đã thật lòng đóng góp. 
Ông đã, trong giới hạn và phạm vi của riêng ông, làm cho văn chương Việt 
Nam sinh động và đẹp đẽ hơn. Đóng góp nổi bật của Mai Thảo là làm cho 
câu văn Việt trở nên mới. Cách diễn tả của ông cũng thế. Điều đó, cũng như 
ông trong văn, có thể nói Xuân Diệu là người đầu tiên đã làm được nó, trong 
thơ.  

Cho dù có những lúc cái nhiệt thành và sức sống của tuổi trẻ có làm ông lên 
tiếng chối bỏ những nhịp cầu quá khứ, những nhịp cầu đã đưa dẫn ông tiến 
về những bến bờ mới của hành trình mình, ông cũng đã có những dịp nhìn 
lại. Có lẽ để thấy rằng văn chương là một dòng chảy không ngừng nghỉ. Nó 
mang trong nó cái lẽ biến dịch. Nhưng nó cũng có ở trong lòng mình cái 
chất vĩnh hằng. Mỗi bồi đắp là công của những hạt phù sa, kéo theo mình 
những trân qúy của thời gian và sự sống. Mỗi nhịp cầu là mỗi chiu chắt ngửa 
lòng. Văn chương của Mai Thảo, đọc lại, thấy như tiếng còi tàu kia, trên 
sông Hồng, dài và lạnh, nhưng có một âm vang kỳ lạ, chuyên chở và vất đẩy 
ta vào một góc ấm êm của quê hương ngày cũ. 

 Tiếng còi được ném lên vòm trời khởi sự là một thứ âm thanh đặc 
quánh hơi nước, tiếng còi vút lên thật cao, còi rùng mình rồi phóng về hai 
phía,  vẽ lên, bằng cái âm thanh ngân ngân vang vang kỳ lạ của nó tất cả 
những bờ bãi, những cuối mỏm, những đầu ghềnh, những khúc quanh, 
những ngã ba nhạt nhoà trong bóng tối. Tiếng còi vang động một vùng làng 
xóm ngủ thiếp, lọt vào những cánh cổng đóng kín, lan tới những khoảng sân 
vắng, những cái bếp tro than nguội lạnh, những bờ ao kín đặc trong sương, 
tự lòng sông chuyển cả không gian mịt mùng, chuyển cả thời gian thăm 
thẳm, chuyển những vì sao lạc, những ánh trăng suông, cái điệp điệp trùng 
trùng của trường giang, cái mênh mông ngút mắt của bãi bờ, của cửa biển, 
của khơi xa, của núi rừng vào những làng xóm, làng xóm trùm kín lấy, và 
lắng đọng bồi hồi mãi. 

 (Chuyến Tàu Trên Sông Hồng) 



Phải, ta là những vùng làng xóm ngủ thiếp, những cánh cổng đóng kín, 
những khoảng sân vắng, những cái bếp tro than nguội lạnh, những bờ ao kín 
đặc trong sương… Tiếng còi mang lại cho ta những tiếng quê nhà. Làm ta 
tỉnh thức. Mở tung những cánh cửa. Bước ra ngoài sân vắng, cời lại đống tro 
than tưởng đã nguội lạnh kia. Dưới tro, những ánh hồng vẫn âm ỉ cháy. 
Tiếng còi thổi mạnh, như ta chúm môi thổi vào đám lửa chực tàn. Hơi nóng 
bừng lên. Rồi ánh lửa tỏa lan ấm áp. 

Tiếng còi. Và ta lắng đọng bồi hồi mãi. 

Mai Thảo chính là tiếng còi tầu đó. Văn chương ông cũng là một tiếng còi 
như thế. Nó mở lại cho chúng ta những cảm xúc và những cái đẹp mà, trong 
chúng và với chúng, ta đã nhìn thấy mình lớn lên. 

Cảm xúc, cái đẹp, và sự nhận biết ý nghĩa cũng như giá trị của cái đẹp và cái 
cảm ấy, sẽ tiếp tục nuôi lớn mỗi một chúng ta. 

Ở đằng kia, phía bầu trời xa thẳm, có một vạt mây trắng vẫn đang bay. 

 

Bùi Vĩnh Phúc 
(California, 03.1994. 
Xem lại & sửa: 10.2014) 

__________________ 

Chú Thích: 

(*) Xem Bùi Vĩnh Phúc, Lý Luận và Phê Bình/ Hai Mươi Năm Văn Học Việt 
Ngoài Nước (1975-1995). Westminster, California: Văn Nghệ, 1996. 

(1) Cũng trong giai đoạn sau cuộc di cư 1954 cho đến khoảng đầu thập niên 
60, một nhà văn khác là Võ Phiến, với một phong thái khác hẳn (trong cung 
cách diễn ý cũng như trong cú pháp), cũng đã khiến cho chúng ta tự hào về 
truyện ngắn Việt Nam. Với Võ Phiến, chúng ta tin được rằng, qua chữ nghĩa 
Việt Nam, một nhà văn có tài có thể làm cho người đọc tìm sâu vào những 
ngõ ngách của tâm hồn con người, cũng như là có thể giúp cho họ theo dõi tỉ 
mỉ những hành vi, cử chỉ hết sức tế nhị của nó. Trong những phạm vi và 
khía cạnh cần thiết ấy của văn chương, ngôn ngữ Việt đã chứng tỏ là nó 



không thua kém bất cứ một ngôn ngữ nào. Miễn là nó được sử dụng bởi 
những người có tài và có lòng thiết tha thương yêu nó. 

(2) Cuộc đời là những thay đổi, bồng bênh, lên xuống. Tiểu luận này được 
viết vào tháng 3, năm 1994; bây giờ, xem lại vào tháng 10, 2014, cụm từ 
“phim bộ Hồng Kông” có lẽ không còn thật sự thích hợp nữa. Bây giờ là 
thời của phim bộ Đại Hàn. Nhưng, trên đại thể, nếu so sánh giữa truyện dài 
feuilleton Việt Nam của thập niên 60 đến giữa tháng 4, 1975, với phim bộ 
Đại Hàn bây giờ, thì, nói chung, vẫn cứ như thế, cũng giống như so với phim 
bộ Hồng Kông, cho dù, xét về mặt kỹ thuật dựng phim và diễn xuất thì phim 
Đại Hàn được thực hiện với nhiều công phu hơn. 

(3) Năm 1989, trong một tác phẩm bất ngờ, là thơ, mang tựa đề Ta Thấy 
Hình Ta Những Miếu Đền (Văn Khoa xuất bản), Mai Thảo đã để lộ rõ bản 
chất con người nhà thơ của mình. Tập thơ cô đọng lại cuộc đời và phong 
cách Mai Thảo. Văn chương cũng như con người. Bằng một cách nói rất thơ, 
như xoá bỏ tất cả, để chỉ còn giữ lại một vài dòng thơ của mình—và rồi, sau 
đó, cũng có thể xoá bỏ chúng luôn—, Mai Thảo viết ở những dòng cuối 
trong phần “Bờ Cõi Khởi Đầu”, như một thứ Tựa cho tập thơ này: 

“Cõi không là thơ. Không còn gì nữa hết là thơ. Nơi không còn gì nữa hết là 
khởi đầu thơ. Một xoá bỏ tận cùng. Từ xoá bỏ chính nó. Tôi xoá bỏ xong tôi. 
Không còn gì nữa hết. Tôi thơ.” 

Thử đọc một vài bài trong tập thơ này của Mai Thảo: 

Đăm đăm cặp mắt mở mơ hồ 
Cái trắng vô hình cái ngó khô 
Đâu đó mưa đêm từng tiếng thả 
Từ đỉnh thời gian xuống đáy mồ 
(Mưa đêm) 
 
Sớm ra đi sớm hoa không biết 
Đêm trở về đêm cành không hay 
Vầng trăng đôi lúc tìm ra dấu 
Nơi góc tường in cái bóng gầy 
 
(Không tiếng) 
 
Bước một mình qua ngưỡng cửa năm  



Nhân gian tịch tịch tiếng mưa thầm 
Chợt đâu vẳng tiếng gà lai kiếp 
Báo vẫn đêm dầy ở cõi âm 
(Trừ tịch) 
 
Những hàng dây điện mắc song song 
Chở những buồn vui tới khắp cùng 
Đường dây ta mắc qua đời lạnh 
Chỉ một u u tín hiệu trùng 
(Tín hiệu) 
 
 
 
 


