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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn ñề tài 

 “Tản văn là loại văn xuôi ngắn gọn, hàm súc, có thể trữ tình, 

tự sự, nghị luận, miêu tả phong cảnh hay khắc hoạ nhân vật” . Cái 

cốt lõi ñể tạo ra những tản văn hay là phải có cấu tứ ñộc ñáo, có 

giọng ñiệu, cốt cách cá nhân; ñồng thời phải tái hiện ñược nét chính 

của các hiện tượng giàu ý nghĩa xã hội, bộc lộ trực tiếp tình cảm, ý 

nghĩ, mang ñậm bản sắc cá tính của tác giả. Vì thế, thông qua việc 

tìm hiểu tản văn, người ñọc có thể tiếp cận gần hơn với “cái tôi” cá 

nhân của nhà văn, ñánh giá ñược sự tinh tế, nhạy bén trong lối quan 

sát các hiện tượng ñời sống xung quanh cũng như tài năng thể hiện 

vấn ñề của họ trong một kiểu kết cấu “lỏng” mà không hề dễ dãi của 

thể loại tản văn. 

 Nói ñến Nguyễn Ngọc Tư, cho ñến thời ñiểm này, hẳn ít ai 

xa lạ dù chị là nhà văn còn rất trẻ. Tài năng văn chương của Nguyễn 

Ngọc Tư ñã ñược dư luận ñánh giá cao. Chị còn “có duyên” với rất 

nhiều giải thưởng kể từ khi cho ra ñời tác phẩm ñầu tiên. Nguyễn 

Ngọc Tư là nhà văn trẻ có nhiều thành công với thể loại truyện ngắn. 

Song bên cạnh ñó, chị còn là cây bút viết tản văn sắc sảo với các tập 

tản văn tiêu biểu như: Sống chậm thời @ (in chung với Lê Thiếu 

Nhơn), Yêu người ngóng núi, Ngày mai của những ngày mai, Tạp 

văn Nguyễn Ngọc Tư,…Cùng với truyện ngắn, tản văn góp phần 

khẳng ñịnh ở Nguyễn Ngọc Tư một giọng ñiệu riêng, một phong 

cách văn xuôi ñậm chất Nam Bộ. 

 Tuy nhiên, thời gian Nguyễn Ngọc Tư xuất hiện trên văn ñàn 

chỉ mới hơn một thập kỉ. Vì thế, những công trình nghiên cứu, phê 

bình về các sáng tác của chị chưa nhiều, lại chủ yếu nghiên về các 
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tác phẩm truyện, tản văn hầu như còn bỏ ngỏ. Vì vậy, chọn nghiên 

cứu ñề tài “Đặc sắc của tản văn Nguyễn Ngọc Tư”, chúng tôi góp 

phần làm sáng rõ hơn tài năng văn chương của một nhà văn trẻ ở thể 

loại tản văn, ñồng thời bổ sung thêm một góc nhìn về văn xuôi 

Nguyễn Ngọc Tư; qua ñó thấy ñược những ñóng góp của chị cho văn 

chương Nam Bộ nói riêng và nền văn học dân tộc nói chung trong 

thế kỉ XXI này. 

2. L ịch sử vấn ñề nghiên cứu 

Khảo sát ñề tài “Đặc sắc của tản văn Nguyễn Ngọc Tư”, 

chúng tôi tìm hiểu và sắp xếp các bài viết, bài nghiên cứu của những 

người ñi trước theo hai nhóm như sau: 

2.1. Những bài nghiên cứu, cảm nhận liên quan gián tiếp 

ñến ñề tài (viết về Nguyễn Ngọc Tư và mảng truyện ngắn) 

 Trần Hữu Dũng nhấn mạnh phong cách riêng của Nguyễn 

Ngọc Tư qua bài viết “Nguyễn Ngọc Tư - Đặc sản miền Nam”. Văn 

Công Hùng chỉ ra sự vận ñộng trong ngòi bút Nguyễn Ngọc Tư (từ 

Ngọn ñèn không tắt ñến Cánh ñồng bất tận) qua bài viết “Bất tận 

với Nguyễn Ngọc Tư”. Huỳnh Công Tín có bài “Nguyễn Ngọc Tư – 

nhà văn trẻ Nam bộ”. Võ Gia Trị ở bài viết “Tản mạn văn chương 

năm qua”, ñã có ý kiến nhận xét về Nguyễn Ngọc Tư (năm 2008, chị 

ñoạt giải thưởng văn học ASEAN). Đoàn Ánh Dương viết bài “Cánh 

ñồng bất tận, nhìn từ mô hình tự sự và ngôn ngữ trần thuật” Phạm 

Phú Phong ñề cập ñến “Lời ñề từ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc 

Tư”.  Đào Duy Hiệp bàn về “Chất thơ trong Cánh ñồng bất tận”. 

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng khi ñọc Cánh ñồng bất tận ñã viết bài 

“Nỗi nhớ qua Cánh ñồng bất tận” ñể nhấn mạnh sức gợi của tác  

phẩm. Trong bài “Một thế giới nghệ thuật riêng”, nhà văn Nguyễn 
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Khắc Phê ñã có ý kiến ñánh giá về “thế giới nghệ thuật riêng” trong 

Cánh ñồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư. 

 Bên cạnh các ý kiến khen ngợi, có những ý kiến không ñồng 

tình với tác giả qua tác phẩm này như Bùi Việt Thắng trong “Bài học 

văn chương từ Cánh ñồng bất tận”, … 

 Sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư còn là ñối tượng nghiên cứu 

trong nhiều khoá luận, luận văn tốt nghiệp tại các trường ñại học 

như: Đại học khoa học Huế (Trần Thị Ái Như với khoá luận tốt 

nghiệp năm 2007, ñề tài: “Những yếu tố ngoài cốt truyện trong văn 

xuôi Nguyễn Ngọc Tư”, Nguyễn Thị Quỳnh Hương với luận văn thạc 

sĩ năm 2008 là “Yếu tố phân tâm học trong truyện ngắn của Phạm 

Thị Hoài, Nguyễn Thị Thu Huệ và Nguyễn Ngọc Tư”); Đại học sư 

phạm Hà Nội (Bùi Thị Ngọc Ánh, luận văn thạc sĩ năm 2008 “Quan 

niệm nghệ thuật về con người trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư”); 

Đại học Đà Nẵng (Lê Thị Mai, khoá luận tốt nghiệp năm 2008 

“Truyện ngắn của các nhà văn nữ Việt Nam sau 1975”; Võ Thị Anh 

Đào, luận văn thạc sỹ năm 2009, ñề tài “Đặc trưng nghệ thuật truyện 

ngắn Nguyễn Ngọc Tư”), ... Mỗi công trình ñều có những ñóng góp 

nhất ñịnh khi ñi sâu nghiên cứu những khía cạnh nghệ thuật, nội 

dung, tư tưởng mang tính ñặc thù trong tác phẩm của Nguyễn Ngọc 

Tư. 

 Ngoài ra, còn nhiều bài báo khác liên quan ñến Nguyễn 

Ngọc Tư và các tác phẩm của chị như: Đỗ Hồng Ngọc với “ Trò 

chuyện với Cánh ñồng bất tận”, Anh Vân – “Nguyễn Ngọc Tư: Tôi 

viết như cảm xúc của mình”, Quang Vinh – “Nguyễn Ngọc Tư: nhà 

văn của xóm rau bèo”, Lê Hương Thuỷ - “Điểm qua về sự vận ñộng 

của truyện ngắn các cây bút nữ”, Nguồn: Media – “Thư viện ñiện tử 

về nhà văn Nguyễn Ngọc Tư”, An Khê – “Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư 
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ñắt “sô” , Cẩm Lệ - “Nguyễn Ngọc Tư: Hạnh phúc sau trang viết”, 

Huỳnh Kim – “Gặp Nguyễn Ngọc Tư”, Nguyễn Tiến Hưng – 

“Nguyễn Ngọc Tư: cô ñơn lên dốc”, Thuý Nga - “Cánh ñồng bất 

tận, bạn ñã ñọc chưa?” , Phạm Xuân Nguyên - “Dữ dội và nhân 

tình”, … 

 Như vậy, truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư ñã hút rất nhiều 

sự quan tâm của bạn ñọc. Họ viết bài cảm nhận, nghiên cứu khai thác 

nhiều khía cạnh nội dung, nghệ thuật trong tác phẩm của chị. Ý kiến 

khen có, chê có song nhìn chung là ñánh giá cao về truyện ngắn của 

Nguyễn Ngọc Tư.    

2.2.  Các bài viết liên quan trực tiếp ñến ñề tài 

Trần Hữu Dũng qua bài viết “Về Cà Mau thăm Nguyễn Ngọc 

Tư” ñã nhận xét về ñiểm nhìn trong kí của Nguyễn Ngọc Tư. Thanh 

Vân ghi lại những nhận xét của mình về giọng ñiệu nổi bật của ngòi 

bút Nguyễn Ngọc Tư trong bài “Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư”. Hạ Anh 

cũng có nhận xét về giọng ñiệu chính luận trong tản văn Nguyễn 

Ngọc Tư qua bài “Đọc tạp văn Nguyễn Ngọc Tư: Nguyễn Ngọc Tư – 

Quen mà lạ”. 

 Điểm qua những bài viết, bài nghiên cứu về Nguyễn Ngọc 

Tư cho thấy: sức hút từ những tác phẩm của nhà văn trẻ Nam Bộ này 

là khá lớn. Nhưng một ñiều dễ nhận thấy là cho ñến thời ñiểm này, 

phần lớn các bài cảm nhận, nghiên cứu ñều chủ yếu hướng vào mảng 

truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư; còn lĩnh vực tản văn thì chưa có 

nhiều bài viết hay công trình nghiên cứu bài bản, chuyên sâu. Điều 

này cũng dễ lí giải vì tác phẩm Nguyễn Ngọc Tư nói chung, ñặc biệt 

là tản văn, xuất hiện trên văn ñàn chưa bao lâu. Vì vậy, tôi chọn 

nghiên cứu ñề tài “Đặc sắc của tản văn Nguyễn Ngọc Tư”  ñể tìm 

hiểu, khám phá nét ñặc sắc ở một thể loại còn ít người khai phá này 
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trong văn Nguyễn Ngọc Tư; ñồng thời qua luận văn, cũng muốn góp 

phần tạo ra một cái nhìn tổng thể, bao quát hơn về văn xuôi Nguyễn 

Ngọc Tư. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Trong khuôn khổ của ñề tài, ñối tượng nghiên cứu của chúng 

tôi là những nét ñặc sắc của tản văn Nguyễn Ngọc Tư qua chủ ñề, ñề 

tài, ngôn từ, giọng ñiệu, cấu tứ, phong cách… mà nhà văn ñã thể 

hiện trong tác phẩm. 

 Văn bản mà chúng tôi sử dụng ñể nghiên cứu chủ yếu dựa 

vào các tác phẩm: Tản văn Sống chậm thời @ (in chung với Lê 

Thiếu Nhơn), NXB Thanh niên, 2006; Tạp văn Ngày mai của những 

ngày mai, NXB Phụ Nữ, 2009; Tản văn Yêu người ngóng núi, NXB 

Trẻ, 2010; Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư, NXB Trẻ, 2010. 

4. Phương pháp nghiên cứu  

 Với ñề tài này, chúng tôi sử dụng các phương pháp nghiên 

cứu sau: 

4.1. Phương pháp phân tích – tổng hợp:  

Phương pháp này ñược sử dụng ñể tìm hiểu nội dung các tác 

phẩm, phân tích những ñặc ñiểm ñược thể hiện trong các tản văn của 

Nguyễn Ngọc Tư và từ ñó rút ra những luận ñiểm chính của ñề tài. 

Đây là phương pháp chủ yếu trong quá trình nghiên cứu. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu tác giả - tác phẩm văn học:  

Tìm hiểu tiểu sử, con người Nguyễn Ngọc Tư ñể có cơ sở 

hiểu hơn về sáng tác của chị, nhất là tản văn, thể loại ñòi hỏi tính 

chân thực, biểu hiện khá rõ “cái tôi” của nhà văn. 

             4.3. Phương pháp cấu trúc – hệ thống:  

Xem xét các yếu tố tạo nên cấu trúc tác phẩm, tìm ra nguyên 

tắc chi phối sự hình thành của chúng. 
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             4.4. Phương pháp so sánh – thống kê:  

So sánh tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư với tác phẩm của các 

tác giả ñi trước trong dòng văn học Nam Bộ và một số nhà văn trẻ 

cùng thời Nguyễn Ngọc Tư, ñối chiếu tản văn với các tác phẩm khác 

trong hệ thống sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư ñể thấy nét ñặc sắc của 

các tác phẩm thuộc thể loại này. Đọc và thống kê hệ thống từ láy 

ñược sử dụng trong các tập tản văn ñể phân tích chính xác hơn về 

những ñặc sắc ngôn từ trong tản văn Nguyễn Ngọc Tư. 

5. Đóng góp của luận văn 

Về mặt lí luận: luận văn là một công trình nghiên cứu có hệ 

thống về ñặc sắc tản văn Nguyễn Ngọc Tư, từ ñó cho thấy sự ñóng 

góp ñáng kể của Nguyễn Ngọc Tư trong nền văn học Nam Bộ nói 

riêng và văn học Việt Nam nói chung. 

Về mặt thực tiễn: luận văn sẽ là tài liệu cần thiết và bổ ích 

góp phần vào việc tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn về tản văn Nguyễn 

Ngọc Tư; ngoài ra, còn có ý nghĩa ñịnh hướng, gợi mở cho việc tìm 

hiểu, nghiên cứu nét ñặc sắc trong các sáng tác văn xuôi của Nguyễn 

Ngọc Tư nói chung. 

6. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài phần Mở ñầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, nội dung 

chính của luận văn gồm ba chương: 

Chương 1: Nguyễn Ngọc Tư và thể loại tản văn 

       Chương 2: Tản văn Nguyễn Ngọc Tư – sâu thẳm tình quê, 

nặng trĩu nỗi ñời. 

       Chương 3: Đặc sắc nghệ thuật của tản văn Nguyễn Ngọc Tư 
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CHƯƠNG 1: NGUYỄN NGỌC TƯ VÀ THỂ LOẠI TẢN VĂN 

1.1.  Đời sống và hành trình văn chương của Nguyễn Ngọc Tư 

 1.1.1. Những yếu tố ảnh hưởng ñến ngòi bút Nguyễn Ngọc Tư 

Sinh năm 1976 ở Bạc Liêu, ñến năm 4 tuổi, Nguyễn Ngọc 

Tư về Cà Mau (cụ thể là xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà 

Mau). Chính tình yêu quê hương làm nên nguồn mạch dồi dào cho 

nhiều trang viết của chị. Và cũng chính sông nước, ñất ñai vùng quê 

này ñã hun ñúc nên chất Nam Bộ ñậm ñặc trong những trang văn của 

Nguyễn Ngọc Tư.  

Mặt khác, không chỉ ñất nước quê hương, chính quãng ñời 

thơ ấu ñi qua cũng ñã tích lũy nên một vốn liếng tinh thần không nhỏ 

ñể nhà văn bước vào ñời và sau này trải bày ra trang viết. Sự giàu có 

về tâm hồn trong những ngày thơ ấu thể hiện trên những tản văn của 

chị với ñầy ắp cảm xúc, gọi dậy “quê hương tuổi thơ” của nhiều 

người.  

Gắn liền với ñất quê, với thời thơ ấu là bóng dáng thân 

thương của người mẹ quê tảo tần. Đối với Nguyễn Ngọc Tư, má chị 

là người gieo trồng cho con cái những “hạt giống tâm hồn” nhân ái, 

giàu yêu thương “... chưa có bao giờ má dạy tôi viết văn, nhưng 

những gì tôi viết ra ñều mang hơi thở cuộc sống mà má trao tặng”.  

Điều quyết ñịnh thành công của chị trong nghề chính là yếu 

tố tự thân. Chị có năng khiếu văn chương, thời ñi học ñã là học sinh 

giỏi văn. Những truyện ñầu tay của chị mang về nhiều giải thưởng ñã 

khẳng ñịnh chị không chỉ “vi ết ñược” mà còn “viết hay”.  

 Năm hai bốn tuổi, chị lập gia ñình với một anh thợ bạc hiền 

lành, vốn là bạn của anh trai. Mái ấm gia ñình nhỏ với một tiếng gọi 

“mẹ” của con, một lời an ủi của chồng ñã ñộng viên chị thêm nhiều 

trong nghề viết.   
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Hiện chị ñã là bà mẹ của hai ñứa con trai, là một nhà văn trẻ 

Nam Bộ ñược yêu mến với nhiều tác phẩm truyện, tản văn. Chị cũng 

ñạt ñược một số giải thưởng văn học trong và ngoài nước. Và ñiều 

quan trọng là chị góp thêm cho mảnh ñất Cà Mau quê hương một 

niềm tự hào bởi cái tên Nguyễn Ngọc Tư, ñó cũng là một sự ñền ñáp 

những ân tình mà quê hương xứ sở ñã dành cho chị gần nửa ñời qua. 

 1.1.2. Hành trình văn chương của Nguyễn Ngọc Tư 

Chùm truyện ñầu tay của Nguyễn Ngọc Tư là Ngọn ñèn 

không tắt nổi bật sự nhận hậu, hồn hậu, và ñây là ñặc ñiểm xuyên 

suốt trong văn Nguyễn Ngọc Tư.  

Năm 2003, Nguyễn Ngọc Tư cho xuất bản tập truyện Giao 

thừa với mười bảy truyện ngắn, thể hiện ngòi bút già dặn hơn so với 

khi viết Ngọn ñèn không tắt.  

Năm 2005, chị tạo ra bước ñột phá với một văn phong khác 

lạ so với giai ñoạn trước ñó qua Cánh ñồng bất tận với mười ba 

truyện ngắn xuất sắc, trong ñó ñộc ñáo nhất, gây xôn xao dư luận 

nhiều nhất là truyện ñược lấy tiêu ñề ñặt cho cả tập – Cánh ñồng bất 

tận! Tiếp theo là Gió lẻ và 9 câu chuyện khác rồi ñến Khói trời lộng 

lẫy (2010), với mười truyện ngắn, văn phong của Nguyễn Ngọc Tư 

càng ngày càng ñịnh hình rõ hơn, thuần thục hơn, một giọng văn 

nhân hậu, da diết tình người.  

Ra ñời muộn hơn, có khi luân phiên giữa các tập truyện là 

những kí, tạp văn, tản văn của Nguyễn Ngọc Tư ñược in thành các 

tập: Nước chảy mây trôi (Tập truyện ngắn và kí), NXB Văn nghệ 

TP. Hồ Chí Minh, 2004; Sống chậm thời @ (tản văn, in chung với 

Lê Thiếu Nhơn), NXB Thanh niên, 2006; Ngày mai của những 

ngày mai (Tản văn), NXB Phụ Nữ, 2009; Yêu người ngóng núi 
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(Tản văn), NXB Trẻ, 2010; Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư, NXB Trẻ, 

2010.  

Trong suốt quá trình sáng tác của mình, Nguyễn Ngọc Tư 

nêu lên những quan ñiểm riêng về nghề viết. Sự nghiêm túc khi nhìn 

nhận về công việc viết lách cộng với một số lượng ñầu sách ñáng kể 

(xét trong thời gian hơn mười năm vào nghề và qua sự ñánh giá cao 

của công chúng), bước ñầu khẳng ñịnh vị trí của Nguyễn Ngọc Tư 

trong văn học nước nhà nói chung và trong thế hệ các nhà văn trẻ nói 

riêng của thập niên ñầu thế kỉ XXI. 

1.2.  Thể loại tản văn trong ñời sống ñương ñại 

1.2.1. Thể loại tản văn 

Tản văn là loại văn xuôi ngắn gọn, hàm súc, có thể trữ tình, 

tự sự, nghị luận, miêu tả phong cảnh, khắc họa nhân vật. Lối thể hiện 

ñời sống của tản văn mang tính chất chấm phá, không nhất thiết ñòi 

hỏi có cốt truyện phức tạp, có nhân vật hoàn chỉnh nhưng có cấu tứ 

ñộc ñáo, có giọng ñiệu, cốt cách cá nhân. Điều cốt yếu là tản văn tái 

hiện ñược nét chính của các hiện tượng giàu ý nghĩa xã hội, bộc lộ 

trực tiếp tình cảm, ý nghĩ mang ñậm bản sắc cá tính tác giả.  

1.2.2. Vài nét về tản văn trong ñời sống ñương ñại 

Nhìn chung, trong ñời sống hiện nay, tản văn trở thành một 

thể loại khá phổ biến, dễ tiếp cận và có sự thâm nhập vào ñời sống 

con người một cách dễ dàng. Viết tản văn trở thành một xu hướng 

trong sáng tác văn chương từ người không chuyên cho ñến các nhà 

văn, nhà thơ chuyên nghiệp. Diện mạo tản văn ngày càng phong phú 

về ñề tài, giọng vẻ và sự tồn tại của thể loại này cũng càng có ý nghĩa 

trong cuộc sống với nhịp ñiệu gấp rãi như hiện nay. Mảnh ñất tản 

văn chính là nơi lưu giữ, “bảo tồn” những giá trị tinh thần vi tế và 

quý báu ñể nuôi dưỡng tâm hồn, xúc cảm của con người trước sự bào 
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mòn của môi trường ñô thị hóa, hội nhập, tăng cường khoa học kĩ 

thuật vào ñời sống... 

1.3.  Khái quát về tản văn Nguyễn Ngọc Tư 

1.3.1. Vị trí tản văn trong sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư 

   Nguyễn Ngọc Tư không “thử” với tản văn mà “cày xới” trên 

mảnh ñất này một cách nghiêm túc. Kết quả lao ñộng nghệ thuật của 

chị là rất nhiều tản văn ra ñời, chúng ñược ñăng trên nhiều báo, ñăng 

trên mạng và tập hợp lại trong các ñầu sách như: Sống chậm thời @, 

Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư, Yêu người ngóng núi, Ngày mai của 

những ngày mai... (ngoài ra vẫn còn nhiều tản văn rời khác nữa). 

Nhìn chung trong toàn bộ sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư cho ñến 

thời ñiểm này, bằng số lượng và chất lượng, tản văn ñã là một phần 

không thể thiếu góp phần làm nên cái nhìn toàn diện hơn về nhà văn.  

1.3.2. Khái quát diện mạo tản văn Nguyễn Ngọc Tư 

Điều ñọng lại trong tản văn Nguyễn Ngọc Tư chính là cái 

tình, tình quê, tình ñời, chân thực như chính con người tác giả. 

Về số lượng bài viết trong các tập sách ñược người viết chọn 

ñể khảo sát, cả ba tập tản văn, tạp văn Yêu người ngóng núi, Tạp 

văn Nguyễn Ngọc Tư, Ngày mai của những ngày mai sau khi tái 

bản, bổ sung, hiện ñều có ở mỗi tập ba lăm tác phẩm. Riêng Sống 

chậm thời @ (in chung với Lê Thiếu Nhơn) có 15 sáng tác. Một ñặc 

ñiểm chung về hình thức ở Ngày mai của những ngày mai và Sống 

chậm thời @ là trước mỗi tác phẩm ñều có lời ñề từ, như một ñiểm 

nhấn ñáng lưu ý trong bài viết.  

 Đề tài trong tản văn Nguyễn Ngọc Tư khá ña dạng. Đọc tản 

văn Nguyễn Ngọc Tư, ấn tượng bao quát trong cảm nhận của người 

ñọc là một thế giới cuộc sống ngồn ngộn, ñầy ắp hình ảnh sinh ñộng; 

ngôn từ ñậm chất Nam Bộ, ñặc biệt là giọng trữ tình thế sự sâu mà 
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không ñanh. Đó là sức hút trong tản văn Nguyễn Ngọc Tư thể hiện 

xuyên suốt trong nhiều tác phẩm.  

* 

Sự chân chất, giản dị, màu sắc Nam Bộ ñậm ñặc, sự nhân ái, 

hồn hậu, ... văn như ñời, ñời ñi vào văn tự nhiên như hơi thở. Đó là 

nét nổi bật trong tản văn của Nguyễn Ngọc Tư rất dễ nhận ra nếu liên 

hệ, ñối chiếu giữa ñời sống và văn chương của chị. Công bằng mà 

nói, không phải tản văn nào của Nguyễn Ngọc Tư cũng hay nhưng 

không thể phủ nhận ñược những ñóng góp lớn của chị cho thể loại 

tản văn trong văn học nước nhà ñầu thế kỉ XXI.  
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CHƯƠNG 2: 

TẢN VĂN NGUYỄN NGỌC TƯ – SÂU THẲM TÌNH QUÊ, 

NẶNG TRĨU NỖI ĐỜI 

2.1. Yêu thương, tự hào về Đất Mũi 

2.1.1. Gắn bó, yêu mến cảnh sắc, hương vị ñặc trưng vùng 

Đất Mũi 

Yêu quê, yêu từ những gì thật ñơn sơ, gần gụi nên qua cách 

viết của mình, nhà văn cho người ñọc cảm nhận ñược một sức quyến 

rũ kì lạ từ những ñiều bình dị, những khung cảnh quen thuộc thường 

thấy ở nông thôn. Cảnh sắc trong trang văn của Nguyễn Ngọc Tư 

không thuần túy chỉ là cảnh mà luôn chất chứa cái tình bên trong. 

Quê hương không chỉ hiện lên trong tác phẩm của chị với những 

không gian tuổi thơ gắn với ñất vườn mà còn là những cảnh sắc 

mang nét ñặc trưng của Đất Mũi Cà Mau. Đó là những mùa gió 

chướng và sông nước. 

Cảnh sắc, hương vị quê hương còn ñược làm nên từ một thứ 

không thể thiếu, ñó là những món ăn. Về mặt này, Nguyễn Ngọc Tư 

không dày công mô tả tỉ mỉ như những nhà văn gạo cội trước ñó ñã 

làm và ñã thành công một cách xuất sắc như Thạch Lam, Nguyễn 

Tuân hay Vũ Bằng… mà chị có cách “ghi chép” khác. Ẩm thực 

trong tản văn của Nguyễn Ngọc Tư thường ñược nêu ra kèm theo 

một chi tiết, một ngữ cảnh nào ñó chứ không xuất hiện như một ñề 

tài chính trong bài viết. Những món ăn dân dã ñược nhắc ñến rất 

ngẫu nhiên, tình cờ. Nguyễn Ngọc Tư không thể hiện cái tài hoa, tỉ 

mỉ trong miêu tả món ăn, cách ăn mà chủ yếu bộc lộ cái tình nặng 

lòng với quê hương. Đồng thời, nhà văn cũng thể hiện cái cốt cách, 

tính tình người Nam Bộ qua chuyện ăn uống: phóng khoáng, hào 

sảng, hiếu khách. Người ở xa về ñược ñãi ñằng các món ăn ngọt 
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ngon, thơm thảo. Một ñiểm ñáng chú ý nữa là, trong những ñoạn viết 

về chuyện ăn uống, Nguyễn Ngọc Tư luôn dùng những từ ngữ (nhất 

là các thán từ) bộc lộ cảm xúc khi thưởng thức món ăn. Đó là những 

từ nôm na, bình dân, cứ như từ miệng mà vọt ra, gợi tả nét tự nhiên, 

thô mộc, chân chất của dân quê.  

Trong lúc ñề cập ñến những món ăn, nhà văn như ñã phác 

họa cả một lối sống: dung dị, thoải mái, hài hòa với thiên nhiên, sống 

với nếp quê một cách thuần thục. Bởi thế, cứ mộc mạc, chân chất 

vậy, trang văn của chị lại có một sức hút ñặc biệt, ñem ñến cho người 

ñọc những giây phút thoải mái trở lại thuở chân quê dù chỉ là “sống” 

bằng... cảm giác! Mặt khác, nói ñược cái thú của một ñời sống ñồng 

quê rơm rạ cũng thể hiện ñược sự gắn bó sâu ñậm và tình yêu chân 

thật của nhà văn với quê hương. 

2.1.2. Yêu thương, tự hào về con người Đất Mũi 

Người miền Nam với những nét tính cách ñặc biệt hiện lên 

rõ nét trong cái nhìn hồn hậu, ñầy yêu thương và trăn trở của Nguyễn 

Ngọc Tư. Những con người ấy hầu hết ñều là những người nông dân, 

hiền hậu, tốt bụng, tính tình cởi mở, sống với nhau chan chứa tình 

người, sống với ñất mặn mà thủy chung. Quê hương có cảnh, có tình, 

có bao con người thảo thơm, ñáng quý và ñặc biệt có ... “má”. Tình 

yêu quê hương của Nguyễn Ngọc Tư thêm sâu ñậm là vì có “má”, 

“má” trong kí ức tuổi thơ ngọt ngào mà thoáng chút buồn tủi; “má” 

là người quê, là tình quê, làm nên dáng hình xứ sở.  

2.2. Nâng niu những nếp sinh hoạt làng quê 

Trong tản văn Nguyễn Ngọc Tư, cái “chất quê” rất dồi dào, 

mặn mòi, thấm thía từ cảnh cho tới người, từ cái nếp nghĩ, tình 

thương cho tới lời ăn tiếng nói. Và những phiên chợ quê là nơi có thể 

tổng hợp ñược những nét ñặc sắc ñó từ cảnh ñến người, sâu xa hơn 
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nữa là thấy cái hồn quê hiện hữu trong từng chi tiết. Phiên chợ không 

ñơn thuần là nơi mua bán, ñó là một phần hình ảnh quê hương, là nơi 

lưu giữ những nếp sinh hoạt của người dân, những nét ñẹp bình dị, 

những hồi ức tuổi thơ nuôi dưỡng tâm hồn bao người con quê hương. 

Buổi chợ quê trong tản văn Nguyễn Ngọc Tư hiện ra với tầng sâu ý 

nghĩa của nó, như một biểu hiện của văn hóa, của tình người, tình 

quê, như “một cái gì ñể nhớ” khi xa quê, khi ñi qua tuổi thơ. Cái hồn 

quê Việt ñược thức dậy trong tâm hồn mỗi người khi lướt qua từng 

dòng chữ mộc mạc của tác giả.  

Qua cách viết về chợ quê, về người dân quê, ta nghiệm ra 

một ñặc ñiểm trong tản văn của Nguyễn Ngọc Tư: khi viết về ñối 

tượng nào, chị cũng cố ñi tới tận cùng cái ý nghĩa tồn tại của nó giữa 

cuộc ñời, làm bật lên cái ñẹp ở tầng sâu xa, ñáng yêu, ñáng trọng, 

ñáng gìn giữ nhất. Con người thì hào sảng, cởi mở, tốt bụng; cảnh thì 

ñượm chất quê, hồn quê mộc mạc…  

 2.2.2. Những hội, ñám ấm áp tình người 

Không cố tái hiện lại một cách bài bản, có lề lối biểu hiện cụ 

thể của những phong tục tập quán làng quê, Nguyễn Ngọc Tư hầu 

như chỉ ñiểm lại những khoảnh khắc, những tình tiết ấn tượng, ñậm 

ñà cái tình nghĩa của bà con nông thôn ngày trước. Nói chuyện 

phong tục (ñám cưới, ñám ma, ñám giỗ hay ngày Tết) cốt ñể nói ñến 

cái tình chân thật, hồn nhiên không chút tính toan hay giả dối mà con 

người ñã ñối ñãi với nhau. Chính vì cái “tình” ñó, nếp sống xưa trở 

thành một vốn quý ñể bây giờ nhìn lại thấy nuối tiếc, ngậm ngùi. 

2.3. Nhân hậu, tinh tế, giàu suy tư trước cuộc ñời 

Nguyễn Ngọc Tư không thuộc típ người bàng quan, vô tư mà 

rất dễ rung ñộng và bận tâm trước nhiều nỗi ñời ñến mức “…ra ñời 

nhớ con, ở bên con lại nhớ ñời”. Trái tim nhà văn nhân hậu cộng với 
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nét tính cách ñó ñã làm nên nét riêng trong trang viết của chị: luôn 

trĩu nặng suy tư trước nhiều nỗi ñời. 

 2.3.1. Đau ñáu cùng ñất quê và người nông dân 

Tình yêu và sự gắn bó với quê hương làm cho chính nhà văn 

nói riêng và những người dân quê nói chung cảm nhận sâu sắc nỗi 

ñau khi bị bứt lìa khỏi mảnh ñất thân thuộc. Càng yêu thương, tự hào 

bao nhiêu về những con người cởi mở, tốt bụng, hào sảng quê mình, 

nhà văn càng thương cảm, ñau xót trước những khó khăn, ñói khổ 

của họ. Trang viết của chị như lời tâm sự của người trong cuộc, nói 

hộ nỗi cay ñắng của người nông dân trước những ngặt nghèo của 

cuộc sống lao ñộng chân tay, thức khuya dậy sớm, dãi nắng dầm 

mưa mà không thể nào lường hết những bất trắc thất thường. 

 2.3.2. Trăn trở với “nh ững ñiều trông thấy” giữa ñời 

thường  

Trên phương diện ñề tài, tản văn của Nguyễn Ngọc Tư 

không phải là ñiều mới lạ so với tản văn của những tác giả trước ñây 

và cùng thời, nhưng cái nét riêng ñặc sắc ở chị lại ñược thể hiện ngay 

trên những ñề tài quen ñó. Nói về quê hương xứ sở, chị ñắm mình 

vào hồn quê bình dị, ñậm ñà chất Nam Bộ. Bằng cách ñó, chị mời 

gọi mọi người ñến với quê hương Đất Mũi ñể yêu thêm xứ sở này. 

Nói về những cám cảnh của người nông dân và sự mất ñi của những 

miền ñất cũ; niềm xót thương, nhớ tiếc của chị trĩu nặng với tâm thế 

của một người trong cuộc. Với “những ñiều trông thấy” giữa ñời 

thường, sự nhân hậu, hồn hậu trong chị dễ dàng “cảm ứng” trước 

những sự việc, “chi tiết” rất ñỗi bình dị nhưng mang ý nghĩa nhân 

sinh sâu sắc.    

Cuộc ñời vốn dĩ có muôn ngàn diện mạo, nên những ñiều 

trăn trở trong tản văn của Nguyễn Ngọc Tư cũng phong phú và ña 
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dạng. Từ chuyện nơi thềm chợ, trên bến xe, ñến chuyện ở công viên, 

chuyện hàng xóm, chuyện trước thềm cơ quan, chuyện giữa ñường, 

… ñều xuất hiện trong tản văn của chị với nhiều suy tư. Một tiêu chí 

ñể chị “lượm lặt” và ñưa cuộc ñời, với những khía cạnh, ngóc ngách 

nhỏ nhoi, tinh tế của nó vào trang viết là “cứ thấy lúc nào xúc ñộng, 

ñủ cảm xúc, có suy nghĩ về cái mình ñã trải qua, có nhu cầu phải 

viết... thì Tư viết thôi” .  

* 

Quả thực sự rung ñộng, chia sẻ, cảm thông với những trắc 

trở của cuộc ñời ở Nguyễn Ngọc Tư vẫn ắp ñầy trong những trang 

viết của chị. “Sự hồn hậu, nhân hậu có thể nói là “quặng” của 

Nguyễn Ngọc Tư”. Càng ñọc càng hiểu cái yếu tố làm nên sức hút 

trong văn chị là ở ñó. Qua trang viết của Nguyễn Ngọc Tư, người 

ñọc thêm hiểu biết và yêu hơn một vùng quê Đất Mũi xa xôi; ñồng 

thời thấy ñược dừng lại trước những khoảnh khắc ý nghĩa của cuộc 

sống. Trang văn của chị ñem lại cảm giác “sống chậm” và “sống 

ñầy” bởi nó sâu thẳm tình quê, nặng trĩu nỗi ñời. 
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CHƯƠNG 3: 

ĐẶC SẮC NGHỆ THUẬT CỦA TẢN VĂN   

NGUYỄN NGỌC TƯ 

3.1. Đặc sắc ngôn từ nghệ thuật tản văn Nguyễn Ngọc Tư 

 3.1.1. Ngôn ngữ ñời sống giàu cảm xúc, ñậm màu sắc Nam Bộ 

Ngôn ngữ trong tản văn Nguyễn Ngọc Tư không chú trọng 

tính gọt dũa, trau chuốt, nó rất gần với ñời sống, nhiều khi tươi rói 

những cảm xúc của ñời thường. Nguyễn Ngọc Tư thực sự có những 

ñóng góp ñáng kể khi ñưa vào tác phẩm của mình khá nhiều yếu tố 

của ngôn ngữ bình dân. Đọc văn chị, người ñọc thấy xuất hiện nhiều 

từ ngữ nôm na ñộc ñáo. 

Việc thu thập, tìm tòi ngôn ngữ nhân dân ñưa vào tác phẩm 

là niềm thích thú, sự tâm ñắc của nhà văn nên hầu như ở bài tản văn 

nào cũng vậy, cái chất khẩu ngữ ñược bộc lộ một cách rất tự nhiên, 

thoải mái.  

Do tính chất tự nhiên và cảm xúc của khẩu ngữ, trang viết 

của Nguyễn Ngọc Tư luôn ăm ắp cảm xúc. Giọng văn ñôi khi vừa 

rổn rảng tiếng cười khúc khích, vừa chua chát nhân tình. Lời thuật 

ñan xen lời thoại, tự nhiên như sao nguyên cuộc sống vào văn 

chương; như sợ mô tả lại hay thuật lại gián tiếp sẽ mất cái nóng hổi, 

rộn ràng lẫn ngùi ngùi của cảm xúc.  

Ngôn ngữ trong tản văn Nguyễn Ngọc Tư mang ñậm cái hồn 

của ñời sống thường ngày, nói lên sự nỗ lực, dụng công của nhà văn 

khi cố gắng lưu giữ lại những lát cắt cuộc sống thú vị. “Cái tài của 

Nguyễn Ngọc Tư là ñem những cảnh tượng rất bình thường, khoanh 

lại, biến nó thành châu báu”.  

 Ngôn ngữ ñời sống trong trang viết của Nguyễn Ngọc Tư 

xuất hiện với mật ñộ khá dày nên nhà văn dễ dàng mô tả tâm tư 
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người dân mà không nhất thiết dùng ñến các phép tu từ, chỉ “có sao 

nói dậy”. Mặt khác, ngôn ngữ trong văn chị mang ñiệu nói thấy rõ, vì 

vậy chất hóm hỉnh, tếu táo, ñùa nghịch trong cách nói hằng ngày 

cũng thường xuất hiện, ñôi khi mang ý nghĩa như một niềm lạc quan 

trong khi kể những chuyện buồn. 

Bên cạnh tính tự nhiên, dồi dào cảm xúc ñời sống của lớp 

ngôn ngữ thường ngày, một ñặc ñiểm nổi bật rất dễ nhận thấy trong 

văn Nguyễn Ngọc Tư là màu sắc Nam Bộ ñậm ñặc với mật ñộ sử 

dụng phương ngữ rất cao.  

Chất Nam Bộ trong tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư hiện lên 

qua hàng loạt các từ ngữ chỉ các loại cây dân dã, những kinh, rạch 

như Rạch Mồ Côi, Rạch Ổ Ó, các bến sông như: Đậu Đỏ, Cầu Chùa, 

Rạch Rập, những vùng ñất như: Tân Phong, Đất Cháy, … Nhân vật 

trong tác phẩm của chị là những con người Nam Bộ với những cái 

tên cũng hết sức bình dị, chân chất kiểu Nam Bộ: cách ñặt tên theo 

thứ và cách xưng gọi thứ kết hợp với tên: Bảy, Hai, Mười...  

Trong tản văn của chị, có rất nhiều từ ngữ phản ánh ñược 

ñặc trưng của một vùng quê Nam Bộ. Đó là những từ chỉ ñịa hình, 

sản vật gắn với một vùng sông nước: bình bát, bông, hột, bông súng, 

bông trang, mồng gà, ô rô, cây tra, lồng ñèn, sạp ghe, tủ kiếng, cải 

lương, vọng cổ,… Đó là cách xưng gọi mang sắc thái Nam Bộ: bây, 

má, tía, qua, chế… Đó là những từ biến âm và biến âm có rút gọn: bi 

nhiêu, hổng dè, thiệt, thí mồ, ảnh, trển, ổng, phải hôn… Đó là cách 

diễn ñạt kiểu Nam Bộ: mùi ác liệt, mệt gì ñâu, mắc mớ, mùi rụng 

rún, mần chi, ngắc ngứ hoài, coi ñâu có ñược, cực trần ai khoai củ, 

như vầy nè, lãng òm, dữ ôn vậy không biết, mắc cười muốn chết, … 

Những tình thái từ như: nghen, hén, chèn ơi... 
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 3.1.2. Ngôn ngữ sinh ñộng, giàu hình ảnh 

 Bên cạnh việc sử dụng rất nhiều phương ngữ Nam Bộ, nhà 

văn cũng rất chú trọng trong việc vận dụng các từ láy tạo hình, dùng 

nhiều tính từ ñặc tả và những so sánh khá ñộc ñáo (nhưng mộc mạc, 

có xu hướng bình dân chứ không cầu kì, ñắc ñịa) ñể tạo ra những câu 

văn hình ảnh, sinh ñộng. Trong tác phẩm của chị có những câu văn, 

ñoạn văn giàu chất thơ phản ánh một tâm hồn khá mơ mộng, lãng 

mạn và tinh tế khi cảm nhận vẻ ñẹp cuộc sống. 

Về việc sử dụng từ láy, trong tản văn Nguyễn Ngọc Tư, có 

một số lượng từ láy ñáng kể phân bố ở tất cả các bài viết. Bài ít nhất 

(thường là các bài ngắn) cũng tối thiểu 10 từ, có những bài sử dụng 

trên dưới 50 từ láy, cứ cách một câu văn lại có một từ láy, có khi liên 

tiếp, hoặc hai ba từ trong một câu. Việc lựa chọn từ láy mô tả ñúng 

ñặc ñiểm, trạng thái của sự vật, sự việc phản ánh sự tinh tế, khéo léo 

của nhà văn.  

 Từ láy ñược sử dụng từ cấp ñộ câu ñến ñoạn và ñến bài văn, 

có những chỗ nhà văn dùng từ láy dày ñặc, hướng vào hai mục ñích: 

một là miêu tả ngoại cảnh, hai là diễn tả các cung bậc cảm xúc, tâm 

trạng. Điểm ñáng chú ý nữa là, bên cạnh việc dùng từ láy ñôi, trong 

tản văn Nguyễn Ngọc Tư ta còn bắt gặp rất nhiều trường hợp láy tư 

kiểu như: khuya lơ khuya lắc, ngắc nga ngắc nghẻo, nhảy tung nhảy 

tóe, ... Hệ thống từ láy tư vừa nhấn mạnh, “khuếch ñại” ñược tính gợi 

hình, tính biểu cảm của từ ngữ làm cho hiệu quả biểu ñạt ñược tăng 

cường hơn, song ñồng thời nhóm từ này cũng phản ánh cái lối ăn nói 

“chữ nghĩa”, bóng bẩy nhưng không thoát ra khỏi kiểu nói nôm na 

bình dân, một kiểu “vần vè” thường thấy của nhân dân lao ñộng.  

Tính sinh ñộng, giàu hình ảnh trong ngôn từ tản văn Nguyễn 

Ngọc Tư còn do bởi nhà văn sử dụng khá nhiều những từ ngữ “ñặc 
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tả” có cấu tạo ñặc biệt, gồm một tính từ chính cộng với một yếu tố 

(một âm tiết) nhấn mạnh hơn, gia tăng mức ñộ biểu ñạt của từ kiểu 

như: ñói meo, mừng rơn, gầy nhom, giòn tan, im phắc, chát ngấm, 

bén lẹm, trắng xóa, héo queo, già khằng,... Đọc lại tiểu thuyết Hồ 

Biểu Chánh, nhà văn Nam Bộ thế hệ trước, ta thấy lớp từ ngữ này 

cũng xuất hiện khá nhiều: buồn nghiến, ñầy nhóc, dịu nhĩu, tròn vìn, 

mừng quýnh, sáng bét, chết ñiếng, nhỏ mứt, ...  

Tản văn Nguyễn Ngọc Tư còn có những cách diễn ñạt hình 

ảnh, những so sánh trừu tượng khá mới mẻ. Hình ảnh so sánh có khi 

ngộ nghĩnh, có khi lãng mạn, trong trẻo song ñều cho thấy kiểu liên 

tưởng rất riêng của nhà văn. Nhìn chung, ngôn ngữ trong tản văn 

Nguyễn Ngọc Tư mang ñặc ñiểm ñời sống bình dị Nam Bộ, tự nhiên 

và giàu cảm xúc song cũng tràn ñầy chất văn, sinh ñộng và giàu hình 

ảnh; có sự kết hợp giữa ngôn ngữ bình dân và ngôn ngữ bác học.  

3.2. Nét riêng về cấu tứ trong tản văn Nguyễn Ngọc Tư 

Cấu tứ không phải chỉ có trong thơ trữ tình hoặc trong một 

tác phẩm nào ñó mà có cả trong mọi tác phẩm nghệ thuật loại khác 

như tiểu thuyết, kịch, kí, tản văn, ... Trong tản văn Nguyễn Ngọc Tư, 

chưa thấy hình thành hẳn một ñặc trưng về cấu tứ song có nổi bật lên 

vài kiểu cấu tứ riêng ñáng chú ý. Một số ñáng kể các bài tản văn 

ñược “xây dựng” theo một mô hình như kiểu ñối thoại, so sánh ñể từ 

ñó triển khai các ý, nêu bật, khắc sâu những quan niệm, sự nhìn nhận 

của nhà văn về cuộc sống. 

 3.2.1. Cách cấu tứ theo lối ñối thoại 

 Bằng cách xây dựng kiểu cấu tứ theo lối ñối thoại, sinh ñộng 

với nhiều phương thức (thay ñổi từ vai ñối thoại ñến hình thức tổ 

chức cuộc ñối thoại) và xu hướng ñối thoại (hướng nội, hướng ngoại) 

kết hợp với ngôn ngữ mang tính khẩu ngữ, nhà văn phát huy ñược 
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hiệu quả của lối cấu tứ này. Đọc tác phẩm, ta thấy có sự gần gũi với 

ñời sống; tự nhiên trong cách dẫn dắt ý; nhẹ nhàng, khéo léo khi ñề 

cập ñến những vấn ñề bức xúc của ñời sống xã hội. Từ cấu tứ ñến 

giọng ñiệu vì thế có sự nhất quán ở phong cách “ñiềm ñạm mà            

thấu ñáo”. 

 3.2.2. Cách cấu tứ theo lối so sánh, liên tưởng 

Hiệu quả của cách cấu tứ bằng lối so sánh, ñối chiếu này 

không nằm ở tác dụng tu từ, tăng sức hấp dẫn của diễn ñạt; mà chủ 

yếu gợi ra những cảnh ñời, những hiện tượng cùng tồn tại trong cuộc 

sống khó có thể bàng quan, nếu không muốn nói là luôn day dứt, trăn 

trở. Kiểu cấu tứ so sánh (những hiện tượng tương ñồng hay ñối lập) 

như vậy còn cho thấy sự quan sát cuộc sống ở nhà văn luôn ñi kèm 

với những suy ngẫm, trăn trở ñầy nhân bản. Nhìn một sự việc, hiện 

tượng nhà văn kết nối liên tưởng với những sự việc, hiện tượng khác. 

Đó là cái nhìn nhạy bén, tinh tế, sâu sắc.  

Những cách cấu tứ trên góp phần củng cố, nhấn mạnh, làm 

nổi bật hơn ñặc ñiểm phong cách trong tản văn Nguyễn Ngọc Tư. Đó 

là lối viết nhẹ nhàng, tự nhiên mà ñể lại dư vị ñằm sâu, hệ quả của 

một cách nhìn cuộc sống ñiềm ñạm mà không giản ñơn, hời hợt. 

3.3. Đặc sắc giọng ñiệu tản văn Nguyễn Ngọc Tư 

 3.3.1. Sự kết hợp, ñan xen các kiểu giọng ñiệu 

Với cách cấu tứ bài viết như một lời ñối thoại, mỗi tản văn 

của Nguyễn Ngọc Tư là sự tâm tình, giãi bày, chia sẻ những tình 

cảm, trải nghiệm, suy tư của mình với bạn ñọc. Điều này làm nên nét 

riêng trong trang viết của chị: ñó là sự ñan xen nhiều giọng ñiệu: khi 

trữ tình ñằm thắm, khi hoài niệm tha thiết; khi hóm hỉnh trẻ trung, 

khi trầm ngâm triết lý với chiêm nghiệm, trăn trở. Song dù tếu táo, u 

hoài hay trầm tư... cũng ñều không hời hợt, mà luôn thể hiện những 
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suy nghĩ chín chắn, một tâm hồn biết “sống chậm”, lắng ñọng với 

từng chi tiết, từng khoảnh khắc của ñời, không ñi qua cuộc sống một 

cách bàng quan. Sự ñan xen các kiểu giọng ñiệu (cũng chính là 

những thái ñộ, tình cảm khác nhau của nhà văn) trong các tản văn 

nói lên tiếng nói tâm hồn phong phú, giàu trắc ẩn của chị. 

 3.3.2. Giọng chính luận “ñiềm ñạm mà thấu ñáo” 

Nhà văn luôn mang cái tâm trăn trở, day dứt, ñau ñáu không 

yên trước những khổ ñau, ngang trái, bất công... giữa cuộc ñời nhưng 

mỗi người có cách thể hiện khác nhau. So với những nhà văn khác, 

Nguyễn Ngọc Tư có một cách viết, một giọng ñiệu riêng: rất ñiềm 

ñạm, không dùng những ngôn từ to tát nhưng vẫn thấy sự sâu sắc 

trong cách nhìn nhận vấn ñề. 

* 

 Qua khảo sát các yếu tố trên, chúng tôi nhận ra một ñặc ñiểm 

riêng nhất quán trong cách diễn ñạt của Nguyễn ngọc Tư, ñó là tính 

tự nhiên và giàu cảm xúc. Chị viết văn như thể “không cố làm văn 

chương”. Từ ngôn ngữ ñến cấu tứ và giọng ñiệu có sự hòa hợp và 

thống nhất làm nổi bật một phong cách nghệ thuật của nhà văn: ñó là 

lối viết tự nhiên, chân thực, nhẹ nhàng, ñiềm ñạm mà thấu ñáo. 
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KẾT LUẬN 

 

1. Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn trẻ nhưng có những ñóng góp 

ñáng kể cho văn học Nam Bộ nói riêng và văn học dân tộc nói 

chung. Chị là một trong những gương mặt tiêu biểu của văn học 

miền Nam trong những năm ñầu thế kỉ XXI. Thời gian xuất hiện trên 

văn ñàn chưa bao lâu nhưng chị ñã cho ra ñời một số lượng tác phẩm 

không ít, tạo ñược tiếng vang và dần ñịnh hình ñược một phong cách 

viết ñộc ñáo. Đó là một giọng văn xuôi Nam Bộ có kế thừa những 

thế hệ ñi trước nhưng mang tính hiện ñại, mộc mạc, gần gũi với ñời 

sống hàng ngày của nhân dân; ñặc biệt, không kém phần tinh tế, sắc 

sảo, ñầy cá tính. Điều này ñược khẳng ñịnh qua nhiều truyện ngắn và 

các tản văn của chị. 

2. Tản văn Nguyễn Ngọc Tư góp phần ñáng kể trong việc 

dựng lên một bức tranh cuộc sống sinh ñộng, bộn bề những ñiều phải 

suy tư, trăn trở. Phát huy ñặc trưng riêng của thể loại tản văn, 

Nguyễn Ngọc Tư phản ánh rất chân thực và ñầy cảm xúc diện mạo 

của quê hương Đất Mũi thương yêu từ cảnh sắc, sản vật, con người 

ñến phong tục tập quán và cả những vấn ñề bức sốt, thiết thực về 

kinh tế chính trị ở nông thôn nơi ñây. Không chỉ bao quát nhiều ñề 

tài, nhà văn ñi sâu khai thác vẻ ñẹp ñặc trưng của xứ sở, tái hiện 

những nét ñẹp văn hóa nông thôn thuần hậu. Trang viết của chị thể 

hiện sự gắn bó tha thiết, sự hòa ñiệu nhịp nhàng giữa một tâm hồn 

chất phác, dung dị với nếp quê hồn hậu, mộc mạc; khơi gợi nhiều 

tình cảm ñáng quý nơi người ñọc về quê hương xứ sở. Ngoài ra, tản 

văn Nguyễn Ngọc Tư còn cho thấy một tấm lòng luôn nặng trĩu nỗi 

ñời. Sự rung ñộng, cảm thông, chia sẻ với những trắc trở, trái ngang 

trong cuộc sống phản ánh một tâm hồn nhân hậu, sâu sắc. Trang văn 
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của chị ñem lại cảm giác “sống chậm”, “sống ñầy” bởi nó sâu thẳm 

tình quê, nặng trĩu nỗi ñời. 

3. Với bốn tập tản văn, tạp văn vừa khảo sát, chúng tôi nhận 

thấy Nguyễn Ngọc Tư tạo ñược cho mình một phong cách riêng khi 

viết tản văn. Nét riêng này thể hiện qua hệ thống ngôn từ vừa ñậm 

chất khẩu ngữ Nam Bộ, vừa sinh ñộng, giàu hình ảnh với rất nhiều từ 

láy và những so sánh, ví von sáng tạo. Ngoài ra, nhà văn còn tạo ra 

một giọng ñiệu riêng: giọng tâm tình Nam Bộ với chất chính luận 

nhẹ nhàng mà sâu sắc, lối viết chân tình, mộc mạc, không lên gân, 

không nặng nề mà giàu cảm xúc. Từ ngôn ngữ, ñến cấu tứ, giọng 

ñiệu có sự hô ứng, hài hòa làm nên ñặc sắc nghệ thuật riêng trong tản 

văn Nguyễn Ngọc Tư: ñó là lối viết tự nhiên, chân thực, nhẹ nhàng, 

ñiềm ñạm mà thấu ñáo.  

4. Tìm hiểu “Đặc sắc của tản văn Nguyễn Ngọc Tư”, luận 

văn bước ñầu ñưa ra những nhận xét cơ bản về nội dung và nghệ 

thuật của tản văn trong sáng tác Nguyễn Ngọc Tư, chỉ ra ñược những 

nét ñặc sắc trong cách viết tản văn của chị; góp phần ñem lại một cái 

nhìn tổng thể, bao quát hơn về diện mạo văn xuôi của tác giả. Nếu 

truyện ngắn bước ñầu ñịnh hình phong cách nhà văn Nguyễn Ngọc 

Tư thì tản văn góp phần tô ñậm nét riêng trong văn phong của chị, 

khẳng ñịnh vị trí của một nhà văn trẻ Nam Bộ trong dòng chảy văn 

học dân tộc. Trang viết của chị khiến người ñọc yêu mến, tự hào và 

kì vọng hơn vào thế hệ những nhà văn trẻ thế kỉ XXI: trẻ trung, sáng 

tạo, nhạy bén và rất sâu sắc. Tuy nhiên, trong giới hạn của công trình 

nghiên cứu, những vấn ñề chúng tôi tìm hiểu chưa thể nói là ñã bao 

quát hết ñược hai phương diện nội dung và nghệ thuật của tản văn 

Nguyễn Ngọc Tư. Chúng tôi hi vọng ñề tài này có thể mở rộng ra 

nhiều hướng nghiên cứu khác nhau. 


