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MỞ ĐẦU 

 

1. Lí do chọn ñề tài 

- Thuộc thế hệ nhà văn ñầu tiên sau chiến tranh, ñến nay, Trần 

Thùy Mai ñã có một hành trình nghệ thuật dài hơn 30 năm với khá 

nhiều tập truyện ngắn. “Là một cây bút nữ, có thể nói Trần Thùy Mai 

là một hiện tượng trong ñội ngũ sáng tác truyện ngắn hiện nay. Miệt 

mài với nghiêp văn và có sức bền với thể loại truyện ngắn, truyện 

ngắn của chị ñã vượt ra ngoài giới hạn của mảnh ñất cố ñô ñể ñến với 

bạn ñọc cả nước”. Có thể nói, những sáng tác của chị ñã ñể lại dấu ấn 

ñẹp ñẽ trong lòng công chúng và góp phần làm phong phú thêm diện 

mạo truyện ngắn Việt Nam ñương ñại. Với bản lĩnh và tâm huyết của 

mình, chị ñã có một vị trí vững chắc trên văn ñàn ñương ñại Vi ệt 

Nam.  

- Thế giới nghệ thuật của Trần Thùy Mai là kết quả của những 

ñam mê sáng tạo cùng tình yêu thương con người và cuộc ñời. Để tạo 

nên ñược thế giới nghệ thuật ấy - như chị nói, chị ñã phải “tr ả giá cả 

cuộc ñời”. Bởi thế, chị càng viết càng chín, càng say, càng sâu sắc 

với những trải nghiệm về lẽ ñời, về con người. Dù viết về những bi 

kịch cuộc ñời, những ñau ñớn dằn vặt hay niềm vui, niềm hạnh phúc 

thì những trang văn của chị vẫn rất nhẹ nhàng, rất tinh khôi và rất 

nhân văn. Phải chăng, cái chất nữ tính từ cốt cách người con gái Huế 

ñã ñể lại dấu ấn trên từng trang viết, gây say mê cho bao ñộc giả. 

Đi vào thế giới nghệ thuật truyện ngắn Trần Thùy Mai là dịp 

giúp chúng tôi khám phá một phong cách truyện ngắn ñộc ñáo trên cả 

hai phương diện nội dung và nghệ thuật. Đồng thời nhận diện “chất 

Huế”, chất nhân văn, chất huyền thoại và sức sống bền bỉ trong 

những trang văn thấm ñượm tình người, tình ñời của chị. Chúng tôi 
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cũng hi vọng, luận văn sẽ góp thêm tư liệu phục vụ cho việc nghiên 

cứu, học tập truyện ngắn của nữ nhà văn ñương ñại rất tài năng của 

xứ Huế mộng mơ này. 

Chính vì những lí do trên, chúng tôi chọn ñề tài Thế giới nghệ 

thuật truyện ngắn Trần Thùy Mai ñể nghiên cứu. 

2. Lịch sử vấn ñề 

Là một nhà văn có phong cách, ñến nay ñã có khá nhiều bài viết 

về truyện ngắn Trần Thùy Mai nói chung và những tập truyện nói 

riêng. Chúng tôi tạm chia lịch sử nghiên cứu thế giới nghệ thuật 

truyện ngắn Trần Thùy Mai thành hai phần sau ñây. 

2.1. Những bài viết ñánh giá chung về truyện ngắn Trần Thùy 

Mai  

Trước hết, khi nhìn nhận, ñánh giá chung về truyện ngắn Trần 

Thùy Mai, các bài viết ñều ñạt ñến sự thống nhất trong việc chỉ ra nét 

riêng, nét khu biệt với một số cây bút khác: ñó là chất nhân văn cao 

ñẹp và màu sắc huyền thoại, cổ tích. 

Các tác giả Bùi Việt Thắng, Mai Văn Hoan, Hoàng Nguyên Vũ 

trong các bài viết của mình ñều có chung nhận xét về vị trí, bản lĩnh 

và phong cách truyện ngắn Trần Thùy Mai.  

Đáng chú ý là bài viết Truyện ngắn Trần Thùy Mai - những giấc 

mơ huyền thoại năm 1993 của PGS.TS. Hồ Thế Hà ñã chỉ ra một ñặc 

ñiểm nổi bật trong truyện ngắn của nữ nhà văn, ñó là vẻ ñẹp cổ tích, 

thần thoại. Càng về sau yếu tố thần thoại, cổ tích càng ñược tác giả 

vận dụng một cách nghệ thuật và có ý thức hơn. 

Lê Mỹ Ý trong bài Nhà văn dịu dàng và ña ñoan, Diệu Hiền 

trong bài Nhà văn xứ Huế Trần Thùy Mai với Quỷ trong trăng và 

Thập tự hoa ñều có những nhận xét xác thực về nét hấp dẫn, ñặc 

trưng và phong cách truyện ngắn của nữ nhà văn xứ Huế. 
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Một bài viết tương ñối khái quát về truyện ngắn Trần Thùy Mai 

là của Thái Phan Vàng Anh, ñược công bố trong Hội thảo Khoa học 

của Khoa Ngữ văn - Trường ĐHSP Huế với tựa ñề Tình yêu huyền 

thoại trong truyện ngắn Trần Thùy Mai.  

2.2. Những bài viết ñánh giá về những tập truyện, những 

truyện ngắn cụ thể của Trần Thùy Mai  

Về những tập truyện, những truyện ngắn cụ thể cũng có nhiều bài 

viết mang tính chất giới thiệu hay cảm nhận.  

Với tập truyện ñầu tay Bài thơ về biển khơi (1983), Phan Minh 

Ngọc ñã có những nhận xét về “bước ñi ban ñầu” của cây bút trẻ này 

trong bài viết cùng tên. Tác giả viết: “Có thể nói với những truyện 

ngắn giàu chất thơ và có sức thu hút người ñọc, Thùy Mai ñã có 

những ñóng góp ñáng kể vào việc xây dựng những hình tượng nhân 

vật phụ nữ mang ñậm nét bản sắc của một vùng quê. Và, cũng chính 

từ ñó càng làm rõ hơn bản sắc của người viết”.  

Viết về Trò chơi cấm (1998), Hồ Thế Hà lại có cái nhìn khá bao 

quát trong bài Thế giới truyện ngắn Trần Thùy Mai qua Trò chơi 

cấm. Cũng viết về Trò chơi cấm, Đậu Tuấn Ngọc lại quan tâm ñến 

mối quan hệ gắn bó giữa Tình yêu và thiên nhiên trong Trò chơi cấm 

của Trần Thùy Mai. Còn Lý Lan thì lại quan tâm ñến Nữ tính trong 

Trò chơi cấm.  

Quỷ trong trăng (2001) là tập truyện thu hút sự quan tâm của tác 

giả Vọng Thảo với bài Cuộc hành hương bên bờ xa vắng, Nguyễn 

Thị Kim Huệ với phát hiện mới trong bài Quỷ trong trăng và thế giới 

nữ ñậm cá tính phương Tây, Ngô Thị Kim Cúc với Đứng giữa hai bờ 

và  Bảo Anh với Người vẫn nhiều hơn quỷ. Đây có thể xem là những 

bài viết thành công vì ñã tạo ra một sự chú ý cần thiết, hướng người 

ñọc vào thế giới truyện ngắn của Trần Thuỳ Mai.  
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Tập truyện Mưa ñời sau (2005) ñược tác giả Minh Phương giới 

thiệu trong bài Đọc sách: Mưa ñời sau, ñăng trên báo Nhân dân. Tác 

giả Nguyễn Thanh Bình lại giới thiệu về tập truyện Một mình ở 

Tokyo (2008) trong bài viết Nhà văn Trần Thùy Mai: Một mình ở 

Tokyo. 

Và tập truyện mới nhất Onkel yêu dấu (2010) gồm 14 truyện 

ngắn ngay khi mới xuất bản cũng nhận ñược nhiều ý kiến. Một trong 

số ñó là bài viết ñăng trên http://www.xaluan.com: “Với những câu 

chuyện tình yêu sinh ñộng và giọng văn trang nhã, tinh tế, tập truyện 

ngắn Onkel yêu dấu sẽ mang lại cho bạn ñọc những giờ phút lắng 

sâu, tĩnh tại, lấy lại cân bằng giữa dòng ñời ñang cuộn chảy”. 

Nhìn chung, các bài viết về Trần Thùy Mai ñã chỉ ra ñược nét ñộc 

ñáo riêng trong truyện ngắn của chị nhưng vẫn chưa có một công 

trình nào nghiên cứu thật ñầy ñủ và qui mô. Cho nên, việc nghiên cứu 

thế giới nghệ thuật truyện ngắn Trần Thùy Mai vẫn là một vấn ñề 

hoàn toàn mới mẻ và hứa hẹn nhiều ñóng góp mới. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Công việc chủ yếu của chúng tôi là làm sáng tỏ Thế giới nghệ 

thuật truyện ngắn Trần Thùy Mai. Chúng tôi khảo sát các tập truyện 

ngắn tiêu biểu của Trần Thùy Mai như: Bài thơ về biển khơi (1983), 

Thị trấn hoa quỳ vàng (1994), Trò chơi cấm (1998), Quỷ trong trăng 

(2001), Thập tự hoa (2003), Mưa ñời sau (2005), Mưa ở Strasbourg 

(2007), Một mình ở Tokyo (2008) và Onkel yêu dấu (2010). 

Phạm vi nghiên cứu của luận văn này là các bình diện nổi trội về 

nội dung và hình thức của truyện ngắn Trần Thùy Mai trong giới hạn 

các tập truyện nêu trên. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Với luận văn này, chúng tôi sử dụng các phương pháp sau ñây: 
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4.1. Phương pháp vận dụng lí thuyết thi pháp học 

4.2. Phương pháp phân tích - tổng hợp 

4.3. Phương pháp so sánh - ñối chiếu 

Ngoài ra, thống kê, phân tích theo những vấn ñề cụ thể cũng là 

một trong những phương pháp ñược chúng tôi lựa chọn ở ñề tài này. 

5. Đóng góp của luận văn 

Về mặt lý luận: Cung cấp cho người ñọc một cái nhìn khá toàn 

diện và khoa học về những ñặc ñiểm nổi bật trong thế giới nghệ thuật 

truyện ngắn Trần Thùy Mai, từ ñó nhận diện phong cách và vị trí của 

nữ nhà văn trong nền văn học ñương ñại Việt Nam. 

Về mặt thực tiễn: Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho 

sinh viên Ngữ văn khi tìm hiểu về truyện ngắn Trần Thùy Mai. 

6. Bố cục luận văn 

Ngoài phần Mở ñầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, Luận văn 

gồm ba chương: 

Chương 1: Trần Thùy Mai - Hành trình cuộc sống và hành trình 

nghệ thuật 

Chương 2: Cảm quan về cuộc sống và con người trong truyện 

ngắn Trần Thùy Mai  

Chương 3: Phương thức biểu hiện trong truyện ngắn Trần Thùy 

Mai  
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Chương 1 

TRẦN THÙY MAI - HÀNH TRÌNH CU ỘC SỐNG VÀ 

HÀNH TRÌNH NGH Ệ THUẬT 

1.1. Trần Thùy Mai - Hành trình cuộc sống và hành trình nghệ 

thuật 

1.1.1. Hành trình cuộc sống   

Trần Thuỳ Mai sinh ngày 08/09/1954 trong một bệnh viện, trên 

ñất Hội An - Quảng Nam, nhưng quê gốc là ở Huế.  

Chị vốn là nữ sinh Đồng Khánh, tốt nghiệp Đại học Sư phạm 

Huế năm 1976, làm giảng viên bộ môn Văn học dân gian tại ñây từ 

1977 ñến 1987. Sau ñó là biên tập viên Nhà xuất bản Thuận Hóa - 

Huế, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, Hội viên 

Hội nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. 

Là một phụ nữ không trọn vẹn trong tình yêu, lại gặp không ít 

khó khăn trong cuộc sống ñời thường, nhưng giờ ñây, nó không 

khiến chị buồn phiền nữa. Trái lại, chị cảm thấy ñược tự do và thỏa 

sức dành cho nghệ thuật.  

Trong ba sở thích uống cà phê, ñi chùa và viết, thì viết là máu 

thịt, là con người, cũng là cuộc sống của chị. Bằng một hành trình 

cuộc sống nhiều ña ñoan và một tình yêu thương lớn lao cho con 

người, chị ñã khiến người ñọc say mê trước những trang văn giàu 

nghị lực mà ñầy nhân văn của mình. 

1.1.2. Hành trình nghệ thuật 

Có lẽ, hành trình sáng tạo của Trần Thùy Mai ñã bắt ñầu những 

bước ñi ngập ngừng từ thuở còn là một cô nữ sinh trường Đồng 

Khánh mơ mộng, yêu mùa ñông xứ Huế, khi chị viết văn cho tờ Tuổi 

Hoa, hay lâu lâu viết bài thơ ñăng báo.  
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Truyện ngắn ñầu tiên của chị ñược ñăng trên Báo Văn nghệ năm 

1975, lúc ñó chị 22 tuổi. Đến năm 1983, bước sang tuổi 29, chị ñã 

chính thức cho ra ñời hai tập truyện ñầu tay là Cỏ hát (in chung với 

nhà văn Lý Lan) và Bài thơ về biển khơi. 
Bước ngoặt trong cuộc ñời ñã làm thay ñổi con người văn 

chương của Trần Thùy Mai có lẽ phải sau năm 40 tuổi. Lúc này, chị 

mới biết rằng, viết văn phải trả giá bằng sự từng trải, “trả giá cả cuộc 

ñời”.  Rồi lần lượt các tập truyện Thị trấn hoa quỳ vàng (1994), Trò 

chơi cấm (1998), Quỷ trong trăng (2001), Thập tự hoa (2003), Mưa 

ñời sau (2005), Mưa ở Strasbourg (2007), Một mình ở Tokyo (2008) 

và Onkel yêu dấu (2010) nối nhau ra ñời như một mạch chảy dạt dào, 

của cảm xúc, của sự chín muồi và thăng hoa nghệ thuật. Cũng từ ñây, 

chị ñã khẳng ñịnh ñược chỗ ñứng vững chắc của mình trên văn ñàn. 

Hành trình sáng tạo nghệ thuật của Trần Thuỳ Mai có lẽ vẫn còn 

rất dài rộng phía trước. Cùng với trái tim yêu nghề, yêu tha thiết cuộc 

ñời và con người, chắc rằng chị sẽ tiếp tục khẳng ñịnh phong cách 

của mình ở những tác phẩm tiếp theo. 

1.2. Quan niệm nghệ thuật 

 1.2.1. Quan niệm về công việc sáng tạo của nhà văn 

Là một nhà văn chuyên nghiệp, Trần Thùy Mai ñến với nghề 

bằng thái ñộ nghiêm túc và sự lao ñộng nghệ thuật chân chính. Chị 

coi trọng từng dòng, từng chữ mình viết ra phải mang ñến một ñiều 

gì cho ñộc giả. Chị quan niệm: “Với tôi, viết là một nghề. Nó giống 

như mọi nghề khác ở chỗ phải có kỹ năng và lương tâm”. 

Bên cạnh ñó, nữ nhà văn này cũng cho rằng: “Trong nghệ thuật, 

tôi chỉ có một tôn chỉ: Sự chân thành. Không cần thiết phải tỏ ra 

mình mới hay cũ, thời thượng hay không, linh hồn của những câu 
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chuyện về tình yêu phải là lòng thành, niềm tin ở con người và một 

cái nhìn khai phóng về cuộc sống”. 

Xuất phát từ những quan niệm ñó mà văn của Trần Thùy Mai 

luôn bàng bạc chất nhân văn, như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm lòng 

không biết bao nhiêu người. Và thế là chị ñã thành công, ñã mang lại 

một ñiều có lợi cho nhân loại. 

1.2.2. Quan niệm về văn học phản ánh hiện thực 

Quan niệm về phản ánh hiện thực của Trần Thùy Mai thật giản 

ñơn, bình dị mà lại vô cùng sâu sắc. Chị cho rằng: “M ỗi người viết có 

một cái gu riêng. Tôi chỉ viết về những gì mình nghĩ, mình thích, 

những gì gắn bó thật sự với mình”. Cái gắn bó gần gũi với chị chính 

là cuộc sống ñời thường, là tình yêu, là những mảnh ñời gần gũi 

quanh chị, của bạn bè, của những người cùng sống. 

 Chị viết như một cách trao ñổi tâm tư với người cùng thời và mở 

rộng cuộc sống nội tâm của chính mình, “viết ñể ñược tồn tại trong 

những cảnh ñời khác nhau”, “ñược sống những gì mình mơ ước”, 

“ñược nói những ñiều không nói giữa ñời thường”, “là cách thoát ra 

khỏi sự hữu hạn của ñời người”. 

Khi viết về tình yêu, chị không có ý ñịnh khai thác nó như một ñề 

tài ăn khách và dễ viết. Chị cũng không muốn thể hiện tình yêu như 

một cõi viễn mộng ñể trốn tránh cuộc ñời mà muốn thể hiện nó như 

một ñộng lực của sự sống, biểu hiện tối ưu của tính nhân văn.      

Bên cạnh ñó, những vấn ñề tâm linh, lịch sử cũng ñược nhà văn 

quan tâm tìm hiểu và thể hiện rất thành công. 

Như vậy, cuộc sống ñời thường là mảng hiện thực chủ ñạo trong 

sáng tác của Trần Thùy Mai. Nhưng không lặp lại lối mòn mà linh 

hoạt và nhạy cảm, ngòi bút của chị ngày càng hướng về những vấn 
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ñề lớn có ý nghĩa vĩnh hằng: con người, tình yêu, cái ñẹp, nghệ thuật, 

cõi tâm linh, kể cả hư vô, cái chết… Tất cả ñã làm nên một bản sắc 

riêng của Trần Thùy Mai, một chân dung nữ nhà văn xứ Huế ngày 

càng ñược bạn ñọc mến mộ. 

1.3. Trần Thùy Mai - nhà văn nữ tài năng xứ Huế  

 1.3.1. “Chất Huế” trong truyện ngắn Trần Thùy Mai 

Sinh ra trên ñất Hội An nhưng cả cuộc ñời lại gắn chặt với mảnh 

ñất cố ñô nên “chất Huế” bao trùm lên từng trang viết của Trần Thùy 

Mai. Không khó ñể nhận ra “chất Huế” trong các truyện ngắn của 

chị. Điều ñầu tiên có thể thấy rõ chính là xu hướng nội tâm, bóng 

dáng của Phật và thiền, ñời sống tâm linh của người Huế. Ngoài ra, 

bao trùm trong sáng tác của chị còn là hình ảnh Huế khá toàn diện: 

Huế của lãng mạn thi ca, Huế của lịch sử và Huế của hội nhập. 

Vẻ ñẹp của Huế lãng mạn thi ca hiện lên trong truyện ngắn của 

chị chính là thiên nhiên tươi ñẹp, là không gian yên tĩnh gắn với các 

ñịa danh “rất Huế” như sông Hương, Núi Ngựa Trắng, Hồ Tịnh Tâm, 

Đàn Nam Giao, Hoàng Cung… 

Vẻ ñẹp của Huế lịch sử ñược Trần Thùy Mai khai thác qua lịch 

sử của các vương triều Huế, qua số phận của những con người ñã bị 

cả lịch sử và văn học bỏ quên. 

Và hình ảnh của Huế hội nhập ñược thể hiện rõ nhất trong Một 

mình ở Tôkyô. Tưởng như không gian ñã ñổi khác với những nhân 

vật nước ngoài nhưng vẫn nằm trong bối cảnh những câu chuyện của 

Huế và người Huế. Qua ñây, chị muốn dựng lên một hình ảnh Huế 

hội nhập trong mối tương giao với những vùng văn hóa khác.  

“Chất Huế”còn ñược Trần Thùy Mai thể hiện bởi một giọng văn 

“rất Huế”: nhẹ nhàng, sâu lắng, giàu chất thơ và rất nữ tính. Bởi thế, 
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Hoàng Nguyên Vũ ñã nói: “Văn Thùy Mai luôn lãng ñãng khói 

sương ñất trời xứ Huế”. 

1.3.2. Truyện ngắn Trần Thùy Mai- chân trời còn ở phía trước 

Trong hành trình nghệ thuật hơn 30 năm qua, với hơn 12 tập 

truyện ngắn, Trần Thùy Mai ñã khẳng ñịnh ñược sức viết ñều, khỏe 

và ngày càng có chiều sâu của mình. 

Tài năng của chị còn ñược khẳng ñịnh bởi rất nhiều giải thưởng 

cao quý. Ngoài ra, chị còn ñược vinh dự chọn trong chương trình giới 

thiệu những tác phẩm văn học hiện ñại Châu Á tại Nhật Bản… Nhiều 

truyện ngắn nổi tiếng của chị cũng ñã ñược dịch sang tiếng 

Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật. 

Bên cạnh những giải thưởng ñã khẳng ñịnh tài năng văn chương, 

chị còn là một người rất có duyên với ñiện ảnh. Những truyện ngắn 

hay của chị cứ lần lượt ñược chuyển thể thành kịch bản phim 

như: Trăng nơi ñáy giếng, Thập tự hoa và Gió thiên ñường. 

Thành công và ñể lại phong cách riêng ở thể loại truyện ngắn, 

hiện nay, Trần Thùy Mai ñang thử sức với một thể loại mới: tiểu 

thuyết, một tiểu thuyết lịch sử hoặc tiểu thuyết hiện ñại. 

Hiện nay, ngoài công việc thường nhật là viết và viết sau khi chị 

nghỉ việc biên tập ở Nhà xuất bản Thuận Hoá, ấp ủ hoàn thiện một 

tiểu thuyết ñang còn dang dở nói trên, Trần Thuỳ Mai ñang dành 

nhiều thời gian còn lại ñể dịch sách, viết một truyện ngắn có bối cảnh 

ở Singapore, và một kịch bản dành cho phim truyện nhựa có tựa ñề là 

Song loan. Tất cả chúng ta sẽ cùng chờ ñợi ở chị. 

Trần Thùy Mai so với các nhà văn khác là một “nốt trầm”, tuy có 

phần “lặng lẽ” hơn nhưng với những gì ñã làm ñược, ñủ chứng tỏ chị 

là một tài năng văn chương thực thụ và ngày càng có vị trí xứng ñáng 

trên văn ñàn.  
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Chương 2 

CẢM QUAN VỀ CUỘC SỐNG VÀ CON NGƯỜI TRONG 

                                TRUYỆN NGẮN TRẦN THÙY MAI                                   

2.1. Cuộc sống tình yêu và con người cô ñơn, bất hạnh 

Tình yêu là ñề tài nổi bật và xuyên suốt trong truyện ngắn của 

Trần Thùy Mai. Cho ñến nay, chị gần như dành trọn văn nghiệp của 

mình cho ñề tài hấp dẫn này. 

Viết về tình yêu, nhà văn dành nhiều tình cảm và sự quan tâm 

ñặc biệt cho những người phụ nữ. Cũng bởi thế, người phụ nữ trở 

thành hình tượng trung tâm trong các truyện ngắn của chị. Những 

con người này dù mỗi người mỗi số phận, mỗi hoàn cảnh nhưng ñiểm 

chung của họ là luôn sống hết mình cho tình yêu, luôn khát khát yêu 

thương. Chỉ có ñiều, những người phụ nữ xinh ñẹp và “có tâm hồn 

như ngọc ấy lại ít gặp hồng phúc trong tình yêu”, lại rơi vào cô ñơn, 

bất hạnh và bi kịch ngay trong chính tình yêu của mình.  

Trần Thùy Mai quan niệm tình yêu là gắn với ñịnh mệnh. Những 

cuộc gặp gỡ tình cờ ñể người ñến bên người, những giới hạn không 

thể vượt qua khiến người với người chia ly… ñều là do ñịnh mệnh 

xui khiến, sắp ñặt. Cho nên, tình yêu dẫu ñẹp ñấy, dẫu ñầy ñam mê 

ñấy nhưng rồi cũng ñắng cay, dang dở, chia lìa. 

Bất hạnh thay, dù biết tình yêu mong manh, dễ vỡ nhưng những 

người phụ nữ ấy vẫn khát khao, vẫn cố níu giữ lấy. Họ có thể ñánh 

ñổi tất cả, ngay cả cái chết ñể giữ gìn tình yêu. Đó là cái chết tâm hồn 

của Vân và Út trong Nước vĩnh cửu, của Hảo trong Non Nước mùa 

ñông, của Thể Cúc trong tác phẩm cùng tên, của Kyoko trong Một 

mình ở Tokyo… Đó là cái chết của thân xác trần tục ñể linh hồn ñược 

sống của các nhân vật Khánh, Niết, Hơ Thuyền trong Ngôi ñền sống, 

Lửa của khoảnh khắc, Thuyền trên núi. 
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Khảo sát truyện ngắn của Trần Thuỳ Mai, chúng tôi nhận thấy 

tình yêu trong tác phẩm của chị thường thấm vị xót xa, con người 

thường rơi vào cô ñơn, bất hạnh. Nhưng cái cuốn hút là các nhân vật 

của chị vẫn không thôi yêu, không ngừng yêu, vẫn luôn khao khát, 

bởi: “Trong tình yêu, hạnh phúc thật ngọt ngào mà cả ñau khổ cũng 

ñầy thi vị, chỉ có sự trống rỗng chán chường của kẻ không yêu mới là 

khủng khiếp” (Gió thiên ñường). 

2.2. Cuộc sống ñời thường và con người lo toan, dằn vặt   

Trần Thuỳ Mai là một nhà văn nữ nên dường như chị rất nhạy 

cảm trước cuộc sống và thân phận con người. Cũng như các nhà văn 

cùng thế hệ, ngòi bút của chị hướng ñến cuộc sống ñời thường với 

bao bộn bề, phức tạp của nó.  

Là một cây bút giàu trải nghiệm mà cuộc ñời và nghệ thuật ñều 

ñạt ñến ñộ chín, Trần Thuỳ Mai ñã thể hiện rất thành công mảng cuộc 

sống ñời thường với bao lo toan, dằn vặt của con người bằng một cái 

nhìn rất nhân bản. Từ cuộc sống ñời tư, từ những câu chuyện bình dị, 

nhà văn ñã suy ngẫm về bi kịch nhân sinh, về số phận cá nhân, trăn 

trở về lẽ sống của con người trên từng trang viết. Đó là số phận của 

những người phụ nữ, những người ñàn ông bình thường rơi vào bi 

kịch; ñó còn là những người nghệ sĩ và ngay cả những nhân vật lịch 

sử cũng ñược nhìn nhận dưới góc ñộ ñời thường làm hiện lên những 

con người thật sống ñộng, gần gũi trước mắt người ñọc.  

Như ñã nói ở trên, nhân vật chiếm số ñông trong truyện ngắn 

Trần Thuỳ Mai là người phụ nữ. Hơn ai hết, họ là những chủ thể của 

cuộc sống ñời thường nhưng họ cũng rất “giông bão” trong cuộc 

sống ấy. Những người phụ nữ trong truyện ngắn của chị bao giờ cũng 

ñẹp, dễ thương, ngoan hiền, luôn sống thật với bản ngã của mình, yêu 

hết mình, sống hết mình và hi sinh hết mình. Họ luôn mơ ước một 
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hạnh phúc gia ñình nhưng ñáng tiếc, họ ñều có số phận éo le, ít may 

mắn, họ luôn bị dằn vặt, ñau ñớn, giằng xé trong hiện thực cuộc sống 

với bao ñối trá, cám dỗ và thân phận nhỏ bé của mình. 

Bên cạnh những người phụ nữ và những người ñàn ông bình 

thường rơi vào bi kịch thì nghệ sĩ cũng không nằm ngoài quy luật ñó. 

Tưởng rằng cuộc sống của họ sẽ khác, sẽ giàu sang, sung sướng, sẽ 

ñầy mộng và ñầy thơ. Nhưng hiện thực lại hoàn toàn khác. Họ cũng 

rơi vào cảnh nghèo túng, mòn mỏi, luôn ñau khổ, dằn vặt trong tâm 

hồn và khát khao thăng hoa nghệ thuật.  

Chân dung nhân vật lịch sử cũng ñược Trần Thuỳ Mai nhìn nhận 

dưới góc ñộ rất ñời thường. Đó là cuộc sống buồn tẻ, gò bó của 

những người phụ nữ trong cung cấm - những con người nhỏ bé của 

lịch sử. Tuy họ là những số phận rất nhỏ bé nhưng bi kịch của cuộc 

ñời họ lại rất lớn. 

Trần Thuỳ Mai ñã thông qua những lo toan, dằn vặt của những 

phận người, những mảnh ñời ñể bày tỏ cái nhìn ñầy cảm thông, chia 

sẻ, có khi là nghiêng mình xuống với họ. Thấp thoáng sau những 

trang văn là niềm tin yêu của chị ñối với con người và niềm mong 

mỏi ñược nuôi dưỡng tình yêu thương cho những tổ ấm gia ñình. Giá 

trị nhân văn của ngòi bút Trần Thuỳ Mai là ở chỗ ñó. 

2.3. Cuộc sống tâm linh và con người bản năng, tính dục  

Nét hấp dẫn của ngòi bút Trần Thuỳ Mai là bên cạnh việc tiếp 

cận cuộc sống ñời thường bằng cái nhìn chân thật, nhân hậu thì chị 

cũng ñã bắt ñầu dò tìm một thế giới khác, ñằng sau thế giới hiện thực 

nơi trần thế của con người. Đó là thế giới tâm linh với những giấc 

mơ, linh cảm, linh tính, vô thức, tiềm thức, hư ảo… Một thế giới 

chiều sâu, vô hình khác của con người cá nhân, cá thể. 
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Đời sống tâm linh cùng con người bản năng, tính dục ñã trở 

thành một nét mới trong truyện ngắn sau 1975 nói chung và truyện 

ngắn Trần Thuỳ Mai nói riêng. Những truyện ngắn của chị tiêu biểu 

cho ñề tài này là Thương nhớ Hoàng Lan, Hải ñường tăng, Phật ở 

Kyong-Ju, Lửa của khoảnh khắc, Giấc mơ trên ñỉnh Ngựa Trắng, 

Chiếc phong linh, Trăng nơi ñáy giếng, Người ñiên vì hoa… 

Trong sáng tác của Trần Thuỳ Mai, con người thường trốn vào 

ñời sống tâm linh khi họ bế tắc trước cuộc sống thực tại, rơi vào bi 

kịch dai dẳng và sự dối trá của tình yêu. Chỉ ở thế giới tâm linh, họ 

mới thoả sức sống với cái riêng tư, cá nhân của mình và con người 

bản năng, tính dục trong họ mới ñược khơi dậy. Sự thật về thế giới 

nội tâm phức tạp của con người trong từng thời khắc, từng hoàn cảnh 

vì thế cũng ñược thể hiện rõ nét. Đó cũng chính là mục ñích chủ yếu 

của nghệ thuật ñích thực. 

Xây dựng ñời sống tâm linh và con người bản năng, tính dục ñã 

cho thấy cái nhìn biện chứng, toàn diện về con người, phá vỡ những 

quan niệm chật hẹp trước ñây, ñồng thời thể hiện sự tìm tòi, lí giải, 

tiếp cận bản chất phức tạp của “con người bên trong con người” trên 

hành trình nghệ thuật của Trần Thuỳ Mai.  

Bằng khả năng cảm nhận và miêu tả tinh tế hiện thực cuộc sống 

thông qua thế giới tâm linh, Trần Thùy Mai ñã góp phần làm nên sự 

phong phú và chiều sâu của truyện ngắn ñương ñại Vi ệt Nam.  
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Chương 3 

PHƯƠNG THỨC BIỂU HIỆN TRONG TRUYỆN NGẮN 

TRẦN THÙY MAI 

3.1. Ngôn ngữ  

Ngôn ngữ trần thuật, ngôn ngữ ñối thoại, ñộc thoại trong truyện 

ngắn của Trần Thuỳ Mai ñều mang dấu ấn riêng. 

3.1.1. Ngôn ngữ trần thuật 

Ngôn ngữ trần thuật trong truyện ngắn Trần Thuỳ Mai là thứ 

ngôn ngữ giản dị, ngôn ngữ của ñời sống, gần gũi với ñời thường. 

Bởi thế, nó cũng in ñậm dấu ấn văn hóa vùng miền - ñó là xứ Huế 

mộng mơ, mảnh ñất gắn bó yêu thương với chị. Nếu như ngôn ngữ 

trần thuật của Nguyễn Ngọc Tư ñậm chất Nam Bộ, ngôn ngữ trần 

thuật của Nguyễn Thị Thu Huệ, Lê Minh Khuê ñậm chất thâm thúy 

miền Bắc thì chất Huế ñặc trưng là nét riêng của Trần Thuỳ Mai. Lớp 

từ ngữ ñịa phương và từ ngữ tôn giáo, tâm linh trong rất nhiều truyện 

ngắn của chị ñược sử dụng hiệu quả, có thẩm mĩ ñã tạo nên nét duyên 

dáng rất Huế. 

Ngôn ngữ trần thuật ñộc ñáo của truyện ngắn Trần Thùy Mai còn 

thể hiện ở hệ thống câu trần thuật. Trước hết là những câu mở ñầu và 

kết thúc ñoạn văn hay cả tác phẩm - có vai trò vô cùng quan trọng 

bởi nó là nơi nhân vật hay người kể chuyện bộc bạch những tâm sự, 

ấn tượng, cảm xúc của mình. 

Những câu văn trần thuật ñẹp, dặt dìu cũng thường ñược Trần 

Thùy Mai ñặt ở cuối truyện, tạo ra những cái kết mở, khơi gợi nhiều 

suy ngẫm. 

Trong truyện ngắn Trần Thùy Mai, câu trần thuật miêu tả (miêu 

tả cảnh vật, miêu tả nội tâm) chiếm ưu thế và mang dấu ấn phong 

cách tác giả rõ nét. Loại câu ngắn, câu ñặc biệt là một hiện tượng 
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ñáng chú ý. Dù ngắn gọn nhưng vẫn ñảm bảo ñủ nội dung thông tin 

và sức biểu cảm. Đôi khi, những câu ngắn lại giúp nhà văn làm bật 

nổi ñược những khoảnh khắc tâm trạng nhân vật và nỗi lòng của 

chính mình. Và trong văn của Thùy Mai cũng không hiếm những câu 

cảm thán như những tiếng thơ thảng thốt mà khi ñọc lên cứ day dứt 

mãi lòng người. 

Tìm hiểu ngôn ngữ trần thuật trong truyện ngắn Trần Thùy Mai, 

chúng tôi nhận thấy, nét ñặc sắc nhất là biện pháp trùng ñiệp - một 

biện pháp ñặc trưng trong thơ trữ tình. Bởi thế, khi ñọc văn chị, ta 

thường thấy giàu chất thơ, tưởng như gặp lại một Thạch Lam, một Tô 

Hoài hôm nào. Để tạo nên nguyên tắc trùng ñiệp, nhà văn dựa vào 

dòng cảm xúc và tâm trạng của nhân vật, ñiệp lại các yếu tố tham gia 

trần thuật như từ ngữ, chi tiết, hình ảnh, câu văn… Nhờ ñó, tuy là 

giọng trần thuật khách quan những vẫn rất trữ tình, êm ái.  

3.1.2. Ngôn ngữ ñối thoại, ñộc thoại 

Truyện ngắn Trần Thuỳ Mai dù viết về cuộc sống ñời thường, 

tình yêu hay tâm linh thì ñều nhẹ nhàng, trữ tình, sâu lắng. Nhân vật 

của chị là những con người thiên về nội tâm với những suy tư, trăn 

trở, khát khao, hoài niệm… và những mâu thuẫn giằng xé trong lòng. 

Nhu cầu tự giãi bày, tự bộc lộ những suy tư thầm kín của nhân vật 

lớn, dẫn ñến một hệ quả tất yếu là tỉ lệ ngôn ngữ ñộc thoại chiếm ưu 

thế hơn hẳn so với ñối thoại. 

- Ngôn ngữ ñối thoại: 

Con người trong cuộc sống ñời thường là ñối tượng của văn 

chương cho nên ngôn ngữ ñối thoại trong tác phẩm là ngôn ngữ ñược 

cá thể hoá sâu sắc, là ngôn ngữ gần gũi với ñời thường, giàu tính hiện 

thực. Nó là tiếng nói ña thanh, phức hợp của cuộc sống. 
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Trong truyện ngắn Trần Thuỳ Mai, ngôn ngữ ñối thoại mang 

“tính chất truyền thống” có ñầy ñủ lời dẫn chuyện; tâm trạng, cảm 

xúc của nhân vật khi tham gia ñối thoại ñược bộc lộ rõ. Hơn nữa, 

nhân vật của chị thường không phải là những ñiển hình về tính cách 

hay có cá tính mạnh nên ngôn ngữ ñối thoại rất nhẹ nhàng, ñầy cảm 

thông chứ không gay gắt, bạo liệt kiểu “ñao to búa lớn” như Nguyễn 

Huy Thiệp, Lê Minh Khuê hay Phạm Thị Hoài…  

Ngôn ngữ ñối thoại trong truyện ngắn Trần Thùy Mai thiên về 

bộc bạch, giãi bày, là kiểu ñối thoại gần với ñộc thoại. Đôi khi, lời 

thoại lại không hướng về nhân vật ñối thoại mà người nói như nói với 

chính mình. 

- Ngôn ngữ ñộc thoại:  

Ở truyện ngắn Trần Thuỳ Mai, ñộc thoại là hình thức phổ biến, là 

phương tiện quan trọng giúp nhà văn khám phá thế giới tâm hồn bí 

ẩn của nhân vật.  

Độc thoại nội tâm trong truyện ngắn của nhà văn xứ Huế thường 

có hai dạng cơ bản: ñộc thoại theo dòng tâm trạng của nhân vật và 

ñộc thoại nội tâm của nhân vật ñược “lai ghép” (theo cách gọi của 

Bakhtin) với người kể chuyện. Nhưng dù là kiểu dạng nào thì ở ñó 

luôn có sự xen kẽ giữa thực tại và ảo giác, giữa niềm tin và hi vọng 

mong manh, giữa khát khao và giới hạn chật hẹp của ñời thường. 
Nhân vật của Trần Thuỳ Mai là ai, làm nghề gì, ở hoàn cảnh nào 

cũng thường ñộc thoại khi ñối diện với lòng mình, chiêm nghiệm 

chính mình, tự vấn mình. 

Ngôn ngữ ñộc thoại là một phần quan trọng của ngôn ngữ truyện 

ngắn Trần Thuỳ Mai. Cùng với ngôn ngữ ñối thoại nó hoàn chỉnh tác 

phẩm của chị ở góc ñộ ngôn ngữ. Cũng nhờ ñó mà chất trữ tình trong 

giọng ñiệu trở nên tha thiết hơn. Đồng thời thể hiện ñược tình cảm, 
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sự quan tâm và tấm lòng ñầy yêu thương của nhà văn ñối với con 

người và cuộc ñời. 

3.2. Không gian và thời gian nghệ thuật  

3.2.1. Không gian và thời gian hiện thực pha màu huyền thoại 

Thế giới cuộc sống và con người trong truyện ngắn Trần Thuỳ 

Mai rất phong phú, ña dạng. Nhưng ñiểm chung giữa họ là ñều ñược 

ñặt trong một kiểu không gian, thời gian ñặc biệt: không gian và thời 

gian hiện thực pha màu huyền thoại. Trước khát vọng tình yêu và 

hạnh phúc, nỗi lo toan ñời thường hay những con người tìm về với 

thế giới tâm linh thì kiểu không gian và thời gian này là “một cách ñể 

mơ mộng và xoa dịu nỗi ñau, làm giàu cho rung cảm…”. 

Để tạo nên kiểu không gian và thời gian này, tác giả mượn huyền 

thoại hoặc tự dựng những huyền thoại ñể hỗ trợ cơ sở cốt truyện 

thông qua những ñối thoại, hồi tưởng, liên hệ hoặc qua lời kể của 

nhân vật. Đặc ñiểm không gian và thời gian này ñã ñược Trần Thùy 

Mai thể hiện thành công từ tập truyện Bài thơ về biển khơi, ñặc biệt 

là trong Thị trấn hoa quỳ vàng và cả những tập truyện sau này. 

Ở một số truyện ngắn sau này, ñặc biệt ở Quỷ trong trăng và 

Thập tự hoa, không gian và thời gian hiện thực pha màu huyền thoại 

không ñược bộc lộ trực tiếp qua các huyền thoại như trước nữa mà 

yếu tố huyền thoại hiện lên qua ngôn ngữ, hình ảnh, cách dẫn dắt 

truyện và những chi tiết bất ngờ khác. Khi ấy, không gian và thời 

gian hiện thực ñược cảm nhận bởi những yếu tố pha màu huyền 

thoại. Kiểu không gian co giãn từ rộng ñến hẹp và ngược lại; kiểu 

thời gian hiện tại và quá khứ, ngày và ñêm, ý thức và giấc mơ… luôn 

ñan xen trong truyện của chị. Với kiểu không gian và thời gian ña 

chiều kích này, người ñọc mới thấy ñược sự không tĩnh tại của cuộc 
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ñời cũng như tâm trạng con người và mang lại cho tác phẩm của nhà 

văn nữ xứ Huế những “gam màu huyền thoại” ñầy lôi cuốn. 

Không gian và thời gian hiện thực pha màu huyền thoại ñược thể 

hiện trong truyện ngắn Trần Thùy Mai gắn liền với cảm xúc, ñiểm 

nhìn, trực giác và phản ứng của tác giả, luôn chứa ñựng những ý 

nghĩ, dụng ý và giá trị nhân văn sâu sắc.  

3.2.2. Không gian và thời gian giấc mơ 

Trong truyện ngắn Trần Thùy Mai, biểu tượng giấc mơ như một 

ám ảnh nghệ thuật ñặc sắc, xuất hiện trở ñi trở lại ở nhiều tác phẩm. 

Từ biểu tượng này, nhà văn ñã xây dựng thành công kiểu không gian 

và thời gian giấc mơ. 

Không gian và thời gian về ñêm, mờ ảo, bóng tối bao trùm là 

ñiều kiện lí tưởng ñể giấc mơ xuất hiện. Kiểu không gian và thời gian 

này rất thú vị, bao giờ nó cũng bắt ñầu từ thực tại, diễn biến trong ý 

thức bất ñịnh của nhân vật và kết thúc bằng những chiêm nghiệm của 

con người. Đôi khi, kiểu không gian và thời gian giấc mơ là sự lặp lại 

của những kí ức, ám ảnh ñời thường; sự mở rộng không gian sống 

hay là sự dự cảm, linh ứng với tương lai. Tuỳ thuộc vào từng hoàn 

cảnh và tâm lí của nhân vật ở thực tại mà theo ñó, ý nghĩa của kiểu 

không gian và thời gian này ñược bộc lộ trong tác phẩm Giấc mơ trên 

ñỉnh Ngựa Trắng, Chiếc phong linh, Thị trấn hoa quỳ vàng… 

Từ không gian và thời gian giấc mơ, nhà văn cho thấy những suy 

nghĩ, tâm tư cũng như những khát vọng, ước mơ chảy bỏng của nhân 

vật. Tác giả ñã thông qua giấc mơ ñể ñi vào cõi sâu vô thức thăm 

thẳm của con người, ñể biểu hiện sự phức tạp trong tâm hồn mỗi cá 

nhân. Đây là kiểu không gian và thời gian nghệ thuật ñộc ñáo, góp 

phần quan trọng tạo nên một thế giới nghệ thuật rất riêng của Trần 

Thùy Mai. 
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3.3. Kết cấu  

Như các nhà văn khác, truyện ngắn của Trần Thùy Mai cũng 

thường vận dụng các kiểu kết cấu khác nhau. Tuy nhiên, qua khảo 

sát, ở ñây, chúng tôi chỉ ñi sâu tìm hiểu hai kiểu kết cấu cơ bản, ñó là: 

kết cấu xoay quanh tình huống tiêu biểu, kết cấu theo dòng tâm trạng 

và môtip ñặc biệt. 

3.3.1. Kết cấu xoay quanh tình huống tiêu biểu 

Kiểu kết cấu xoay quanh tình huống tiêu biểu ñầu tiên là những 

tình huống nhỏ ñời thường. Cụ thể hơn, ñấy là những va chạm nhỏ 

trong cuộc sống gia ñình, trong tình yêu, trong ñời người… Những 

truyện ngắn tiêu biểu cho kiểu kết cấu này là Một chút màu xanh, 

Mưa ñời sau, Nàng công chúa lạc loài, Tàu ngầm xuyên ñại dương, 

Đưa em về nhà … 

Bên cạnh ñó là kiểu kết cấu xoay quanh tình huống tâm trạng. 

Nhà văn rất chú ý khai thác kiểu tình huống này trong xây dựng kết 

cấu tác phẩm. Bởi truyện của chị ña số là truyện tâm tình, thiên về 

nội tâm bí ẩn của con người và rất giàu chất thơ. Từ “cái tạng” ấy nên 

ngòi bút của chị ñã bộc lộ một sự tinh nhạy, mẫn cảm thiên phú trước 

chiều sâu thăm thẳm của tâm hồn người. Chẳng hạn như trong Cánh 

cửa thứ chín, Một mình ở Tokyo… 

Với kiểu kết cấu xoay quanh tình huống tiêu biểu này, truyện 

ngắn của nhà văn xứ Huế dẫu không có cốt truyện hấp dẫn nhưng 

vẫn tạo ñược cảm giác hoàn chỉnh, thống nhất và ñể lại ấn tượng sâu 

sắc cho người ñọc. Đó là chiều sâu và sức hút riêng trong truyện 

ngắn của chị. 

3.3.2. Kết cấu theo dòng tâm lý và môtip ñặc biệt 

Một trong những ñặc ñiểm trong truyện ngắn Trần Thuỳ Mai là 

thiên về miêu tả diễn biến tinh tế của nội tâm con người. Nhân vật 
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thường sống bằng những dòng suy tưởng, tưởng tượng, hồi ức ñan 

xen và thường ñộc thoại nội tâm. Dòng tâm lý của nhân vật cùng một 

lúc xuất hiện nhiều khung cảnh, nhiều hình ảnh và tiếng nói của quá 

khứ - hiện tại, hiện thực - khát vọng và tâm linh ñồng hiện bên nhau. 

Bởi vậy, kiểu kết cấu theo dòng tâm lý của nhân vật cũng trở thành 

một nét riêng nổi bật trong sáng tác của nhà văn.  

Truyện ngắn của Trần Thuỳ Mai thường ñược bắt ñầu từ thời 

hiện tại rồi ñẩy lùi dần về quá khứ. Nhân vật dẫu ñang sống ở hiện tại 

nhưng hay hướng về những ngày ñã qua, những kỉ niệm của một thời 

xa xôi nào ñó. Điều quan trọng là giữa quá khứ và thực tại luôn có 

một mối liên hệ gắn bó nhất ñịnh và ñều tác ñộng mạnh ñến tâm lý 

nhân vật. Và từ lúc ấy, câu chuyện hoàn toàn diễn biến theo dòng ý 

thức ñứt nối, mơ hồ của nhân vật. Người ñọc cứ thế trôi theo dòng 

chảy tâm lý miên man ấy. Những ñiển hình cho kiểu kết cấu theo 

dòng tâm lý của nhân vật là các truyện ngắn Bài thơ về biển khơi, Thị 

trấn hoa quỳ vàng, Huyền thoại về chim phượng, Thuyền trên núi, 

Chiếc phong linh, Lửa hoàng cung… 

Một ñiều ñáng lưu ý trong sáng tác của Trần Thùy Mai là kiểu 

kết cấu theo môtip. Các môtip thường gặp là người phụ nữ có tâm 

hồn ñẹp nhưng ít hạnh phúc và người phụ nữ ngoại tình; tình yêu 

không biên giới, không tuổi tác; truyện trong truyện… Mỗi kiểu 

môtip nhà văn nhằm bày tỏ một cách nhìn, một quan niệm nhân sinh 

về cuộc sống và con người. 

Lối kết cấu theo môtip này giúp nhà văn ñưa ra ñược cái nhìn sâu 

sắc, toàn diện hơn về hiện thực, ña dạng hơn về con người, tạo ấn 

tượng về một thế giới hỗn dung. Đồng thời, nó cũng phần nào làm 

cho lối kết cấu truyện ngắn ñương ñại bớt ñơn ñiệu, tài năng của nhà 

văn ñược bộc lộ. 
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KẾT LUẬN 

1. Trần Thùy Mai chính thức bước vào làng văn từ năm hai mươi 

hai tuổi và có sở trường ở ñịa hạt truyện ngắn. Cùng với một thế hệ 

nhà văn nữ ñương ñại chuyên tâm ở thể loại này, chị ñã tạo ñược cho 

mình dấu ấn và phong cách riêng. Điều ñáng trân trọng là chị ñã 

không ngừng tự tìm tòi, ñổi mới với nhiều thể nghiệm trên hành trình 

sáng tạo nghệ thuật của mình. Bằng thái ñộ lao ñộng nghệ thuật 

nghiêm túc và một tình yêu mãnh liệt với văn chương, chị ñã tạo ra 

một thế giới nghệ thuật ñầy sắc màu trong truyện ngắn của mình.  

 Trên cả hai phương diện nội dung và nghệ thuật, truyện ngắn của 

chị ñều có những thành công lớn. Không hướng tới những vấn ñề 

nóng bỏng ñể câu khách, không chạy theo thời thượng, Trần Thùy 

Mai lặng lẽ mang ñến và bày ra trước mắt bạn ñọc những bi kịch 

nhân sinh, những thân phận, những kiếp người rất gần gũi bên cạnh 

chúng ta. Con người cô ñơn, bất hạnh trong tình yêu; con người lo 

toan, dằn vặt trong ñời thường; con người tâm linh với bản năng, tính 

dục… là cái nhìn khá toàn diện của nhà văn về cuộc sống và con 

người trong thế giới này. Đồng thời, cũng từ cảm quan về hiện thực 

và cuộc sống con người ấy, chúng ta nhận ra trái tim nhân hậu, rộng 

mở và ñầy yêu thương của nhà văn dành cho mọi kiếp người. 

 Thông qua thế giới truyện ngắn của mình, Trần Thùy Mai cũng 

chứng tỏ ñược những sáng tạo riêng, ñộc ñáo của mình về hình thức 

nghệ thuật. Đó là cách lựa chọn ngôn ngữ, xây dựng không gian, thời 

gian nghệ thuật và cách kết cấu tác phẩm. Vốn là nhà văn dịu dàng, 

giàu nữ tính nên ngôn ngữ chủ yếu trong truyện ngắn của chị thường 

rất nhẹ nhàng, ñậm chất thơ và chất trữ tình, len lỏi sâu tận trong tim 

can người ñọc. Bên cạnh kiểu ngôn ngữ trần thuật và ñối thoại, chị 

ñặc biệt thành công với ngôn ngữ ñộc thoại nội tâm. Kiểu không gian 
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và thời gian nghệ thuật ñặc thù trong sáng tác của Trần Thùy Mai là 

không gian và thời gian hiện thực pha màu huyền thoại cùng không 

gian và thời gian giấc mơ. Những kiểu không gian và thời gian này 

ñã lột tả ñược một thế giới nghệ thuật ñậm màu sắc huyền thoại, cổ 

tích, màu sắc tâm linh cũng như thế giới nội tâm sâu kín của con 

người. Trên phương diện kết cấu, ngoài các kiểu kết cấu truyền 

thống, Trần Thùy Mai cũng sử dụng thành công các kiểu kết cấu mới 

với hai dạng thức cơ bản: kết cấu xoay quanh tình huống tiêu biểu 

cùng kết cấu theo dòng tâm trạng và môtip ñặc biệt. Những kiểu kết 

cấu này ñều rất phù hợp trong việc chuyển tải các thông ñiệp nội 

dung cũng như  thể hiện ñặc trưng truyện ngắn của chị.  

 2. Là một cây bút sung sức và dẻo dai, Trần Thùy Mai liên tục 

cho ra ñời các tập truyện ngắn. Cùng với nó là rất nhiều giải thưởng 

cao quý ghi nhận tài năng và ñóng góp của chị. Nhưng dẫu viết thế 

nào, thành công ra sao, chị vẫn giữ ñược cái “chất Huế” dịu dàng, 

hồn hậu trong từng câu, từng chữ. Chất thơ, chất huyền thoại, chất nữ 

tính, chất nhân văn và cả “chất Huế” là những gì thuộc về thế giới 

nghệ thuật truyện ngắn Trần Thùy Mai. Bấy lâu nay, nó ñã gắn liền 

với tên gọi của chị, sáng tác của chị như một thương hiệu- thương 

hiệu của một nhà văn chân chính và có ñẳng cấp. Càng ngày, chị 

càng ñược bạn ñọc yêu quý, càng khẳng ñịnh ñược vị trí của mình 

trong nền văn chương Việt Nam ñương ñại. Và ñương nhiên, chị 

không chỉ dừng lại ở ñấy, một chân trời mới, một thế giới nghệ thuật 

phong phú hơn phía trước vẫn ñang chờ ñợi tài năng của chị khám 

phá. Chúng ta tin tưởng, hi vọng và ñón ñợi những sáng tác mới của 

chị. Có thể vẫn với sở trường nhẹ nhàng, tĩnh lặng nhưng chắc chắn, 

qua sự trải nghiệm của bản thân, chị sẽ mang ñến cho bạn ñọc những 

trang văn sâu lắng, sống ñộng và có sức lan toả rộng lớn hơn. 
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  3. Dẫu vậy, truyện ngắn Trần Thuỳ Mai ñâu ñó vẫn còn một vài 

hạn chế nhất ñịnh. Đó là việc lặp lại khá nhiều các môtip cũng dễ gây 

nhàm chán cho người ñọc. Bên cạnh ñó, giọng ñiệu truyện ngắn của 

chị tuy ñã ñịnh hình nhưng cần phải “phá”, phải “thay” ñể phù hợp 

với tâm thức và tầm ñón nhận của con người hiện ñại. Điều này, ít 

nhiều Trần Thuỳ Mai ñã có chú ý nhưng vẫn chưa thật sự bứt phá. 

Theo chúng tôi, giọng ñiệu cần khỏe và ña dạng hơn nữa ñể ñộc giả 

thấy ñược sự vận ñộng, phát triển của ngôn ngữ truyện ngắn của chị. 

Tuy nhiên, cũng cần phải nói thêm rằng, những hạn chế này là tất yếu 

ở mỗi nhà văn. “Văn là người”, “cái tạng” thế nào thì viết văn sẽ thế 

ấy. Hơn nữa, Trần Thuỳ Mai lại quá yêu mảnh ñất và con người xứ 

Huế nên mảnh ñất ấy, những con người thân thương của xứ sở ấy ñã 

ám vào chị, ám vào cả những trang văn, tạo nên một giọng văn “rất 

Huế” ấy. 

     4. Như trên ñã nói, ñể có ñược một gia tài truyện ngắn và những 

thành công nhất ñịnh, Trần Thuỳ Mai ñã lao ñộng nghệ thuật nghiêm 

túc. Tình yêu ñối với văn chương của chị nhiều khi còn lớn hơn cả 

tình yêu và hạnh phúc ñời thường. Với chị, viết không phải ñể chứng 

minh một ñiều gì ñó trên cuộc ñời này. Tất cả mong muốn của chị là 

ñược cảm nhận thật chân thành sự sống của mình và của tha nhân. 

Ghi nhận, thương yêu, và viết - như một cách ñể rung ñộng và chan 

hoà với cuộc sống quanh mình.  

Trong giới hạn của ñề tài và ñiều kiện của người viết, chúng tôi 

chưa thể ñi sâu khám phá ñược hết các vấn ñề liên quan ñến thế giới 

truyện ngắn Trần Thuỳ Mai. Hi vọng những vấn ñề còn bỏ ngỏ trong 

luận văn của chúng tôi sẽ ñược tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu khi có 

ñiều kiện. 

 


