
 1 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 
 
 

NGUYỄN THỊ HIỀN 
 
 
 

ĐẶC ĐIỂM TRUYỆN NGẮN  
TRANG TH Ế HY 

 
 

Chuyên ngành : Văn học Việt Nam 
               Mã số            : 60.22.34 

 
 
 

TÓM T ẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ   
KHOA H ỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN V ĂN 

 
 
 
 
 

Đà Nẵng - Năm 2011 



 2 

 

Công trình ñược hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
 

 
 

   Người hướng dẫn khoa học: TS. PHAN NGỌC THU 

 
 

Phản biện 1:....................................................................... 

 

 

Phản biện 2:....................................................................... 

 
 

 

Luận văn sẽ ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn       

thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn họp tại Đại học Đà Nẵng 

vào ngày..... tháng..... năm 2011 

 
 
 

 

 

* Có thể tìm hiểu luận văn tại: 

- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng 

- Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. 



 3 

 MỞ  ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

a, Văn học dân tộc bao gồm văn học của nhiều vùng ñất. Từ khi 

hình thành cho ñến nay, văn học Nam Bộ ñã có một ñời sống rất sôi nổi 

với hàng trăm cây bút, hàng nghìn tác phẩm, hấp dẫn hàng triệu ñộc giả 

và ñể lại những dấu son không phai mờ trong kí ức của bao người. 

Nhiều nhà văn Nam Bộ ñã có công rất lớn trong buổi ñầu hình thành 

nền văn chương viết bằng chữ quốc ngữ và thực sự có ñóng góp trong 

suốt tiến trình phát triển của nền văn học nước ta trong thế kỷ XX. Tuy 

nhiên, do những hoàn cảnh ñặc biệt của lịch sử, văn học Nam Bộ có 

một thời khá dài chưa ñược giới nghiên cứu phê bình quan tâm ñúng 

mức, ñó là chưa nói ñến có lúc dường như quên lãng, ít ñược nhắc tới, 

hoặc chỉ ñược biết tới với những gương mặt nổi bật như: Trương Vĩnh 

Ký, Hồ Biểu Chánh, Sơn Nam … Bởi thế, nhìn trên phương diện toàn 

cục, cũng như nhìn riêng ở góc ñộ tác gia, tác phẩm, văn học Nam Bộ 

vẫn còn bao ñiều bỏ ngỏ.  

b, Sau ngày thống nhất ñất nước, nhất là từ ngày bước vào công 

cuộc ñổi mới, nhiều di sản phong phú của văn hóa dân tộc, nhiều bộ 

phận xu hướng, trào lưu văn học trong quá khứ, cũng như văn học của 

mọi vùng miền trên ñất nước ñược quan tâm nghiên cứu. Cũng vì thế, 

những giá trị quý báu của văn học vùng ñất phương Nam Tổ quốc ñã 

ñược nhận ra. Nhiều gương mặt nhà văn Nam Bộ thuộc các thế hệ khác 

nhau ở cả hai miền Nam Bắc ñược hội ngộ trong gia ñình lớn văn học 

cả nước, trong ñó có Trang Thế Hy - Một “người hiền của văn chương 

Nam Bộ” (Nguyên Ngọc). Trang Thế Hy cũng có cách viết riêng, mang 

dáng riêng, không giống ai. Những tác phẩm của ông ñã một thời ñông 

ñảo bạn ñọc mến mộ và giành ñược nhiều giải thưởng cao quý. Thế 

nhưng, nhiều người ñã không biết ñến ông. Điều ñó có lẽ do cách viết 

và cách sống của ông lặng lẽ quá, kín ñáo quá. 
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c, Chọn ñề tài: Đặc ñiểm truyện ngắn Trang Thế Hy chúng tôi 

muốn ñi sâu nhận diện một gương mặt tác gia với những nét ñặc sắc về 

tư tưởng và nghệ thuật của truyện ngắn mà giới nghiên cứu chưa có dịp 

phát hiện nhiều, ñưa nhà văn ñộc ñáo ấy ñến gần mọi người hơn. Đồng 

thời, với ñề tài này, chúng tôi muốn khẳng ñịnh một cuộc ñời lao ñộng 

nghệ thuật nghiêm túc với nhiều công hiến, ñóng góp ñáng trọng của 

nhà văn Bến Tre này. Qua ñó khẳng ñịnh ñóng góp rất ñáng trân trọng 

của Trang Thế Hy vào nền văn xuôi hiện ñại nước ta nói chung và văn 

học vùng ñất phương Nam nói riêng. 

2. L ịch sử vấn ñề 

Trong các công trình biên khảo, tuyển chọn, cái tên Trang Thế 

Hy ñược nhắc ñến khá nhiều. Trong các tập sách nghiên cứu, phê bình 

như Một thời ñại văn học mới, Từ ñiển văn học (Bộ mới), Nhìn lại một 

chặng ñường Văn học, Văn học thời kỳ 1945 – 1975 ở Tp. Hồ Chí 

Minh, Văn học Việt Nam nơi miền ñất mới, Địa chí Văn hóa Tp. Hồ Chí 

Minh, Văn học Bến Tre….ñều giành những vị trí cho nhà văn xứ Dừa 

này. 

Dưới ñây chỉ ñiểm lại một số bài nghiên cứu và công trình tiêu 

biểu có liên quan ñến truyện ngắn Trang Thế Hy: 

- Năm 1987, Vương Trí Nhàn trong bài viết 40 năm phát triển 

ngôn ngữ văn học (in trong tập tiểu luận Một thời ñại văn học mới, Nxb 

Văn học) ñã nhận xét về chất ñời thường của ngôn ngữ trong truyện 

ngắn Con cá không biệt tăm của Trang Thế Hy.  

- Năm 1988, trong Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh do 

GS Trần văn Giàu chủ biên, Trang Thế Hy ñược nhắc ñến với những 

ñóng góp cho phong trào ñấu tranh ở Sài Gòn qua một loạt truyện ngắn 

ñăng trên báo Nhân loại. 
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- Năm 2000, trong tập tiểu luận phê bình Lòng ñạo xin tròn một 

tấm  gương, Dương Trọng Dật có bài viết ghi nhận “M ưa ấm - Một giai 

ñoạn sáng tác mới của Trang Thế Hy”. 

- Cũng trong năm 2000, tiếp tục mạch nghiên cứu rất sớm về văn 

học ñô thị miền Nam qua hai cuộc kháng chiến, công trình Nhìn lại một 

chặng ñường văn học của PGS. Trần Hữu Tá ñã tuyển chọn ba truyện 

ngắn của Trang Thế Hy và khẳng ñịnh những ñóng góp của nhà văn 

này.  

- Ngày 23.05.2002 có ý nghĩa quan trọng trong cuộc ñời cầm bút 

của Trang Thế Hy. Lần ñầu tiên một hội thảo khoa học thẩm ñịnh 

nghiêm túc về những tác phẩm của ông ñược tổ chức. Buổi hội thảo ñã 

quy tụ nhiều nhà văn, nhà phê bình văn học có tên tuổi như Trần Đình 

Sử, Lê Minh Khuê, Nguyễn Khắc Trường, Trung Trung Đỉnh, Hồng 

Diệu, Bùi Việt Thắng…..Bằng cảm nhận của mình, mỗi bài viết ñều có 

ý kiến phát hiện những nét ñặc sắc của truyện ngắn Trang Thế Hy: từ 

cách kể chuyện có duyên mà sâu sắc, ñậm chất triết lý cho ñến nghệ 

thuật tạo dựng hình tượng nhân vật “tôi” cùng với một cách viết rất kỹ 

lưỡng….Lê Minh Khuê nhận ra một Phong cách Trang Thế Hy: “Ông 

là tác giả Nam Bộ, văn chương Nam Bộ dường như một mình ông một 

phong cách. Ông không bình dân, không nhiều sôi nổi. Ông hiện lên 

trên trang viết với sự tinh tường, thấu hiểu và ñiềm tĩnh trước cuộc 

sống…”  

- Từ ñiển văn học - Bộ mới, (2003), ở mục từ Trang Thế Hy, nhà 

nghiên cứu Trần Hữu Tá lại viết những dòng tinh gọn và khá ñầy ñủ về 

cuộc ñời và văn nghiệp của nhà văn này. Năm 2004, trên báo Tuổi trẻ 

số ra 9/10/2004, nhân mừng sinh nhật lần thứ tám mươi của nhà văn, 

Trần Hữu Tá có bài Đọc Trang Thế Hy. Ý tứ của các bài viết trước 

ñược Trần Hữu Tá bổ sung chi tiết hơn, nói lên ñược ñóng góp của 
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Trang Thê Hy trong dòng chảy văn học Nam Bộ trước và sau ông với 

tấm lòng trân trọng, quý mến. 

- Hoài Anh trong “Trang Thế Hy – Người suốt ñời lo trả Nợ nước 

mắt” (Tạp chí Hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh, số 21, 2005) với việc 

phân tích chi tiết nhiều truyện ngắn tiêu biểu ñã phát hiện ra: 

Truyện ngắn Trang Thế Hy thường ñi vào cảnh ñời u uẩn của 

những con người mất mát hay không thành ñạt, nhưng vẫn luôn giữ 

tính tự trọng….thông qua những câu chuyện, những sự việc tưởng 

chừng như ngẫu nhiên nhưng lại thể hiện ñược những dao ñộng tâm lý 

của nhân vật….Tất cả ñược diễn biến lồng trong một bối cảnh ñặc biệt 

Nam Bộ và ñược chuyển tải bằng một thứ ngôn ngữ giàu màu sắc ñịa 

phương dung dị…..tạo ra ñược nhiều tầng ñan xen hòa quện. 

- Gần ñây nhất, khi tuyển tập Truyện ngắn Trang Thế Hy do Nxb 

Văn hóa Sài Gòn ấn hành năm 2006, nhà văn Nguyên Ngọc ñã có bài 

viết mở ñầu tập sách: Người hiền của văn chương Nam Bộ. Có thể nói, 

ñây là một trong những bài viết kỹ lưỡng, sâu sắc và giàu tình cảm nhất 

dành cho cuộc ñời và sự nghiệp văn học của nhà văn Trang Thế Hy. 

Nguyên Ngọc ñã mạnh dạn so sánh và khẳng ñịnh: 

Nếu Nam Bộ có một Nguyễn Tuân, thì cái ông Nguyễn Tuân ñó ắt 

sẽ là Trang Thế Hy. Bởi lẽ, (nếu) Nguyễn Tuân là người suốt ñời ñi tìm 

cái ñẹp, mải mê theo ñuổi cái ñẹp, tẩn mẩn, chăm chút, rất kĩ tính, khó 

tính nhiều lúc ñến kì cục, và có phần hơi nhấm nháp nữa (thì Trang Thế 

Hy) cũng là người chơi cái trò chơi thanh nhã ấy, nghĩa là tiếp tục cái 

truyền thống của các bậc tao nhân mặc khách xưa  (…) vừa có cái gì 

ñó rất hiện thực, rất hiện ñại, vừa có cái gì ñó rất xưa, thậm chí có 

phần cổ kính nữa”…. 

- Trên Văn nghệ sông Cửu Long Online, 2007, có ñăng bài Từ 

một trang văn của tác giả Diễm Thi. Trong bài viết của mình, ngoài 

việc bao quát cuộc ñời và văn nghiệp Trang Thế Hy, người viết ñã cung 
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cấp thêm những tác phẩm thất lạc trong chiến tranh của nhà văn. Đây là 

những tư liệu quý giá cung cấp thêm cho bạn ñọc hiểu rõ hơn về chặng 

ñường sáng tác trước 1975 cũng như sự xuyên suốt trong tư tưởng, chủ 

ñề của ông….. 

Những ý kiến của người ñi trước trên ñây, sẽ là tư liệu và cơ sở 

giúp cho luận văn tiếp tục ñi sâu tìm hiểu về ñặc ñiểm truyện ngắn 

Trang Thế Hy. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đề tài chỉ tập trung ñi sâu phát hiện và nhận diện những ñặc ñiểm 

nổi bật của truyện ngắn Trang Thế Hy về tư tưởng và nghệ thuật. Từ ñó 

khẳng ñịnh sự ñóng góp của nhà văn trong nền văn xuôi hiện ñại nước 

ta sau 1955 ñến nay. 

 3.2. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 

Do sáng tác của Trang Thế Hy bị thất lạc nhiều trong chiến tranh 

nên trong ñề tài này chúng tôi chỉ nghiên cứu trong tuyển tập mới nhất là 

Truyện ngắn Trang Thế Hy (Nxb Văn hóa Sài Gòn, 2006).  

4. Phương pháp nghiên cứu 

Trong ñề tài này, chúng tôi sử dụng chủ yếu các phương pháp 

nghiên cứu sau: Phương pháp phân tích, tổng hợp; Phương pháp thống 

kê; Phương pháp so sánh – lịch sử. 

5. Bố cục luận văn 

Ngoài phần Mở ñầu và Kết luận, luận văn có 3 chương chính: 

Chương 1: Trang Thế Hy trong dòng văn học yêu nước và cách mạng 

(1955-1975) ở miền Nam 

Chương 2: Vùng ñất và con người Nam Bộ trong truyện ngắn  

Trang Thế Hy 

Chương 3: Bút pháp nghệ thuật truyện ngắn Trang Thế Hy 

*** 
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          Chương 1   

 TRANG THẾ HY TRONG DÒNG VĂN HỌC 

 YÊU NƯỚC VÀ CÁCH M ẠNG (1955 – 1975) Ở MIỀN NAM 

1.1. Vài nét về tiểu sử và con người 

 � Tiểu sử 

 Trang Thế Hy còn ký các bút danh khác như Văn Phụng Mỹ, 

Văn Minh Phẩm, Phạm Võ… Ông sinh 9.10.1924 ở xã Hữu Định, 

huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Tham gia cướp chính quyền tháng 

8/1945, sau ñó theo cách mạng suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp, 

chống Mĩ. Ông là hội viên hội nhà văn Việt Nam (1981). 

� Con người 

Mới thoáng nhìn ai cũng có thể nghĩ Trang Thế Hy là người dân 

vườn tược. Tìm hiểu kĩ về Trang Thế Hy mới biết ông thông thạo tiếng 

Pháp, dịch thơ Tago, ñọc nhiều tác phẩm của văn học thế giới, nhất là 

nền văn chương Pháp “chỉ cần hơi tinh một chút ñể nhận ra chất trí 

thức Tây học ở Trang Thế Hy” (Nguyên Ngọc). 

Dù ñã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng ông vẫn chăm ñọc sách, dõi 

theo các sáng tác mới của nhiều nhà văn, cây bút trẻ. Điều ñáng quý 

trọng nhất ở Trang Thế Hy là một thái ñộ nghề nghiệp nghiêm túc. Ông  

sống ở Sài Gòn . Từ năm 1992, trở về ở tại quê nhà Bến Tre.  

1.2. Sự nghiệp văn chương  

� Quan ñiểm nghệ thuật 

Dõi theo 36 truyện trong tuyển tập Trang Thế Hy, có tới 15 tác 

phẩm (chiếm 42%) trực tiếp gửi gắm quan niệm của ông về nghệ thuật. 

Những quan ñiểm của ông chủ yếu xoay quanh quan niệm về văn 

chương; quan niệm về vị trí và sứ mệnh của nhà văn; quan niệm về 

nhân cách người nghệ sĩ. 

 Trong ñó, quan niệm về văn chương chi phối phong cách sáng 

tác của ông. Theo Trang Thế Hy:“Chức năng của văn chương là thanh 

lọc tâm hồn người viết và cung cấp thuốc giảm ñau cho người ñọc.“Cái 
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ñẹp sẽ cứu rỗi thế giới”.  Tôi vừa si mê vừa hoài nghi lời tiên tri ấy của 

Dostoievski. Nhưng tôi cả tin rằng nếu như cái Đẹp cứu rỗi ñược thế 

giới thì trong cái Đẹp vĩ ñại, mênh mông cao rộng không có ñường biên 

ấy có cái Đẹp của văn chương” . 

Những quan niệm về nghệ thuật của Trang Thế Hy có thể không 

mới, nhưng ñiều ñáng quý là ở chỗ, ñó không chỉ là những tuyên ngôn 

mà ông ñã thể hiện thông qua hình tượng thế giới nhân vật của mình, 

một cách thể hiện nhuần thấm vẻ ñẹp của cảm xúc thẩm mỹ, giàu trải 

nghiệm, biểu hiện tâm hồn minh triết của một nhà văn rất tâm huyết với 

nghề và cuộc ñời.   

� Các chặng ñường sáng tác 

Hành trình sáng tác văn chương của Trang Thế Hy có thể chia 

làm hai thời kỳ: Trước và sau 1975. 

Trước 1975, cũng như nhiều cây bút tiến bộ khác, cách viết của 

Trang Thế Hy thường kín ñáo, bóng gió xa xôi, chủ yếu ñi vào các vấn 

ñề như tội ác chiến tranh của ñạo quân xâm lược Pháp trước 1954; về 

thân phận bi ñát của những người dân lương thiện trước bom ñạn của 

kẻ thù; phơi bày những mặt trái của xã hội thành thị…. nhằm ñánh thức 

tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm với ñất nước của người dân thành 

thị miền Nam. Do hoàn cảnh chiến tranh nên nhiều truyện ngắn của ông 

ñăng rải rác trên Nhân loại bị thất lạc.  

Sau 1975, trở về với cuộc sống ñời thường, ngòi bút của ông lại 

trăn trở với nhiều vấn ñề về thế sự thời hậu chiến, về nhân cách của 

người cầm bút, khát vọng chân chính của người nghệ sĩ……Nhu cầu 

của cách mạng không còn quá thúc bách, ông có ñiều kiện viết kỹ hơn. 

Lượng tác phẩm ít nhưng ñó là những giọt mật ong ñầy tinh chất ñược 

chắt lọc của cả một cuộc ñời ñầy tâm huyết.  

� Những tập truyện ñã xuất bản  

Nắng ñẹp miền quê ngoại (1964), Mưa ấm (1981), Người yêu và 

mùa thu (1981), Vết thương thứ mười ba (1989), Tiếng khóc và tiếng 
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hát (1993), Nợ nước mắt và những truyện ngắn khác (2001),  Truyện 

ngắn Trang Thế Hy (2006).   

� Các giải thưởng văn học 

- Giải thưởng văn học Nguyễn Đình Chiểu của Hội văn nghệ giải 

phóng miền Nam (1960 -1965) cho truyện  Anh Thơm râu rồng.  

- Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, 1993, với tập truyện 

Tiếng khóc và tiếng hát. 

- Giải A của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ 

thuật Việt Nam, 2002, với tập truyện Nợ nước mắt. 

1.3. Trang Thế Hy trong dòng văn học yêu nước và cách mạng ở ñô 

thị miền Nam (1955-1975) 

� Nhìn lại hoàn cảnh ra ñời của một dòng văn học 

Sau hiệp ñịnh Giơnever (20/7/1954) ñất nước tạm chia làm hai 

miền. Cùng với chính quyền Sài Gòn, Mỹ ra sức thực hiện những thủ 

ñoạn trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa….nhằm thủ 

tiêu nguyện vọng ñộc lập, thống nhất của dân tộc ta. 

Bất chấp chấp sự ñàn áp tàn bạo của kẻ thù, những ñợt ñấu tranh 

của các tầng lớp nhân dân liên tục nổ ra, mạnh mẽ và ngày càng trưởng 

thành ñã thức tỉnh ñông ñảo trí thức thành thị miền Nam. Nhiều tổ chức 

có cơ quan ngôn luận riêng và trên tờ báo của mình, họ ñều giành một 

phần cho sáng tác văn nghệ. Dòng văn học yêu nước và cách mạng ở 

ñô thị miền Nam ñã ra ñời từ ñó. 

Trong 21 năm, dòng văn học này ñã có tác dụng lớn lao, kịp thời 

trong việc ñộng viên toàn dân chiến ñấu, vạch trần bản chất của văn học 

ñồi trụy và quan trọng hơn nó ñã góp phần thức tỉnh một bộ phận nhân 

dân ñô thị, nhất là tuổi trẻ học ñường. 

Ngày nay khi nhìn lại, nhiều tác phẩm không chỉ có giá trị phục 

vụ cuộc chiến ñấu của toàn dân tộc lúc ñó mà còn vượt qua ñược thử 

thách của thời gian nhờ chất lượng nghệ thuật. Điều này ñủ ñể khẳng 

ñịnh văn học yêu nước và cách mạng trong phong trào ñô thị miền Nam 
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ñã trở thành một bộ phận trong dòng chảy của văn mạch dân tộc, xứng 

ñáng ñược ñánh giá trân trọng và gìn giữ trong kho tàng những giá trị 

tinh thần Việt Nam. 

� Vị trí của Trang Thế Hy trong dòng văn học yêu nước và 

cách mạng (1954-1975) ở ñô thị miền Nam 

Trang Thế Hy thuộc lớp nhà văn ñầu ñàn của phong trào văn học 

yêu nước ñô thị miền Nam (1954 – 1975). Trực tiếp chứng kiến ách 

xâm lăng của ñế quốc Mĩ trên quê hương, xót xa trước vận mệnh của 

toàn dân tộc, Trang Thế Hy lặng lẽ âm thầm trong công việc của một 

nhà văn - chiến sĩ. 

Với cách viết bóng gió, xa xôi, những câu chuyện thuộc loại 

“ñồng quê” của Trang Thế Hy ñều ñặn xuất hiện trên tuần báo Nhân 

loại. Hình ảnh con người và vùng ñất kháng chiến Nam Bộ ñược nhà 

văn kín ñáo ñề cao….Thời gian này, ông là cây bút nòng cốt của tờ 

Nhân loại ñáng quý, có uy tín trên văn ñàn công khai Sài Gòn. Tác 

phẩm của ông có chỗ ñứng trong lòng nhân dân ñô thị, nổi tiếng bên 

cạnh các ñàn anh như Sơn Nam, Viễn Phương, Lê Vĩnh Hòa… 

Những cuốn sách viết về văn học các ñô thị miền Nam khi nhìn 

lại ñều giành những trang trân trọng về Trang Thế Hy – Đó là một 

trong những cây bút những cây bút ñã làm nên chiều dày của nền văn 

học thành phố: “nền văn học chiến ñấu kiên cường, ñối ñầu trực tiếp 

với kẻ thù mà người cầm bút hiểu trước số phận mình ra sao”. 

Đi qua thời gian những tác phẩm của Trang Thế Hy và nhiều nhà 

văn khác viết ở thập niên 50, 60 thế kỉ XX trong lòng ñô thị miền Nam 

vẫn ñược nhiều người yêu thích. Điểm chung nhất và chỗ dựa vững bền 

của nó là hướng ñến những giá trị văn hóa dân tộc, bản sắc văn hóa mỗi 

vùng miền và tình yêu quê hương chân thành, tha thiết. 

    *** 
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 Chương 2  

 VÙNG ĐẤT VÀ CON NGƯỜI NAM B Ộ 

 TRONG TRUYỆN NGẮN TRANG THẾ HY  

2.1. Vùng ñất Nam Bộ trong truy ện ngắn Trang Thế Hy 

� Vẻ ñẹp kì thú của thiên nhiên 

Từ thuở mang gươm ñi mở cõi… vùng ñất cực Nam Tổ Quốc 

trong lịch sử ñã là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật. Tuy 

vậy, khi ñọc truyện ngắn của Trang Thế Hy, cảnh vật thiên nhiên của 

miền sông nước ấy vẫn có phong vị riêng với ñặc trưng khó lẫn.  

Đó là “những rặng tràm thưa, cội vông ñồng soi bóng ñỏ ối trên 

gương nước”,  những “bi ển cỏ mênh mông xẻ dọc, chia ngang”, những 

con kinh “mùa nắng nước phèn trong như lọc nhưng hớp vào thì chua 

quéo miệng” . Nơi ñó còn là “những rừng dừa bạt ngàn, cao trật ót, có 

nghề hái dừa hụt sào hiểm nguy”…. 

Thiên nhiên trong truyện Trang Thế Hy còn mang những nét 

riêng, ñộc ñáo mà có lẽ chỉ riêng ở xứ sở này mới có. Chỉ nói về mưa 

thôi, ở ñâu ñã có mưa ngâu, mưa thu, mưa dầm, mưa bụi, mưa lâm 

râm… thì ở ñây ta bắt gặp và lần ñầu tiên nghe mưa rước cá:  

Sao lại gọi là mưa rước cá? Ờ…Hồi ñầu mùa, trong tiết sa mưa 

giông khoảng cuối tháng ba ñến giữa tháng tư âm lịch, năm nào cũng 

có những trận mưa dầm dề, thường là mưa to ñể ñưa cá từ sông lên 

ñồng tìm một chỗ ñẻ. Còn ñợt mưa cuối năm này là ñể rước chúng nó 

trở về sông trước khi mùa mưa chưa chấm dứt. 

Ngoài mưa rước cá, nơi ñây còn có cả một loại mưa ñặc biệt 

khác, ñó là mưa nấm. Đó là một kiểu mưa mà “không trận nào lớn 

nhưng có khi dây dưa tới chiều luôn”.  

Không chỉ có mưa lạ mà nơi ñây còn có gió lạ. Những cơn gió 

mang chất phương Nam ñã ñi vào văn thơ như gió nổi, gió 

chướng…..thì ñến Trang Thế Hy ta bắt gặp gió nấm mối. Đó là một thứ 
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gió “rất nhẹ thổi từng cơn ngắn ñúng vào mùa nấm mối mọc ngoài 

vườn. Nó không lạnh buốt như gió bấc làm cho người ta run rẩy. Nó 

chỉ lạnh vừa ñủ cho một người cô ñơn thèm thuồng hơi ấm của bất cứ 

một kẻ thân yêu nào”.  

Vẻ ñẹp của thiên nhiên nơi ñây còn gắn với những năm tháng ñau 

thương, những nỗi ñau bị giặc tàn phá, ñánh thức bao tâm hồn lỡ làng 

trở về. 

 � Những phong tục ñộc ñáo phương Nam 

Cái tục rất lạ và cũng rất ñẹp của một xóm nhỏ ở một vùng quê 

ñã ñược nhà văn ghi lại trong truyện Trong trắng. Đó là hằng năm, khi 

mà vào cuối tháng chạp thì bà con trong ấp trao ñổi với nhau ñồ vật ñể 

chuẩn bị ñón tết. Thực chất của sự trao ñổi “ăn lấy thảo”  ñó chính là 

cuộc sống của một vùng quê còn nghèo khổ phải trao ñổi, bổ sung ñồ 

vật cho nhau mới ñủ làm nên cái tết cho mỗi nhà. 

Đằng sau cái tục rất lạ ñó mang một ý nghĩa cao hơn, chan chứa 

bao nhiêu nghĩa tình. Họ trao ñổi cho nhau ñể cùng chung hưởng niềm 

vui ñón tết, ñón một niềm hy vọng vào năm mới. Việc làm ñó ñã như 

một phong tục tự nguyện, cho và nhận xuất phát từ tấm lòng. Ngẫm 

nghĩ kĩ, cái giá trị của tục lệ ñó nhân văn biết bao. 

Đọc Trang Thế Hy, ta còn ñược nhà văn giới thiệu nhiều về bộ 

môn nghệ thuật hát bội (tuồng). Hát bội trong truyện Trang Thế Hy 

không phải là những tư liệu mà là gắn với cuộc sống, sinh hoạt hằng 

ngày của người dân. Trong không gian nghệ thuật của Trang Thế Hy, 

các nhân vật mê hát bội ñến mức: “Giữa bom ñạn của chiến tranh, 

người ta ôm ñệm chiếu ra ñồng trải lên gốc rạ ngồi coi hát bội từ lúc 

mặt trời chưa lặn cho ñến khi sao mai mọc không biết mệt”.  Sức hút 

của môn nghệ thuật này ăn sâu vào nếp ăn, nếp nghĩ; lúc vui lúc buồn, 

người ta cũng mượn ñến nó.  
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Yêu hát bội, những người dân nghèo khi ñi xem hát họ cũng có 

những cách thể hiện riêng cho lòng hâm mộ của mình. Họ tặng cho 

người nghệ sĩ của mình những cái mà họ có, rất dân dã, chân tình: 

“Lòng ái mộ của người xem lên ñến ñỉnh cao biểu hiện bằng những 

ñồng xu, những cây quạt giấy, những gói ñậu phộng rang, những chùm 

bánh ú, bánh dừa ñược quăng tới tấp lên sân khấu cùng với những 

tiếng trống thùng thùng ngợi khen của người cầm chầu…..” 

Niềm mê hát bội, mê sân khấu không chỉ có ở người lớn mà còn 

thấm vào trái tim, tâm hồn của trẻ thơ. Chúng không chỉ mê hát mà còn 

lập ra “gánh hát bội bù tọt xóm”. Nghệ sĩ là những ñứa trẻ và tất nhiên, 

khán giả của chúng cũng là con nít. 

Đọc Trang Thế Hy, ta còn bắt gặp niềm tự hào về những sản vật 

trù phú của quê hương với thuốc lá Mỏ Cày, cua muối Cà Mau, áo lụa 

giồng dệt bằng lụa Ba Tri, chiếc khăn rằn ri… 

Những trang viết của Trang Thế Hy về quê hương Nam Bộ là 

những trang thấm ñẫm, chan chứa bao tình cảm. Nhà văn viết ra ñể ca 

ngợi, ñể bảo vệ và lưu giữ nó, nhắc nhở về văn hóa, về quê hương miền 

Nam.  

2.2. Hình tượng con người Nam Bộ trong truy ện Trang Thế Hy 

� Con người “tr ọng nghĩa khinh tài”, biết nêu cao phẩm giá 

trong mọi hoàn cảnh 

Trước Trang Thế Hy, văn học Nam Bộ vốn có truyền thống trọng 

nghĩa khinh tài. Là nhà văn quê, sáng tác của Trang Thế Hy không nằm 

ngoài nguồn mạch truyền thống ấy.  

Thế giới nhân vật truyện Trang Thế Hy ña số là những con người 

thiếu may mắn. Họ ít khi thành ñạt, giàu có, cao sang. Họ hiện lên với 

hình ảnh nghèo vật chất nhưng giàu lòng giúp ñỡ sẻ chia, trọng tình, 

trọng nghĩa.  
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Cái trọng nghĩa khinh tài ở họ không phải là những ñiều lớn lao, 

to tát, mà ñó có thể là những ñiều bình dị hằng ngày, nhỏ nhoi thôi mà 

vô cùng ý nghĩa. Đó là người thím nghèo khổ ñôn hậu ñãi bữa cơm cua 

cho ñồng bào chạy giặc trong Áo lụa giồng, là những câu nói sẻ chia 

“Đừng nói chuyện tiền bạc ở ñây gì hết”, “ Chị còn nói chuyện tiền bạc 

nữa, tôi nghỉ chơi với chị luôn”, là dự ñịnh cao ñẹp về già của người 

nghệ sĩ hát bội nghèo“Chị sẽ rước anh Năm, chị Năm về dưới quê. Chị 

không khá giả gì ñâu, nhưng ñùm bọc trong bước ñầu thì dư sức.….” 

Điều ñặc biệt của nhân vật Trang Thế Hy là trong bất cứ hoàn 

cảnh nào, họ cũng luôn giữ lòng tự trọng riêng cho mình. Cũng bởi ý 

thức ñược giá trị của mình mà cô gái bán ñậu hũ trong Rác và hoa ñã từ 

chối bó hoa tươi ñể lượm mót những bông hoa tàn. Anh thanh niên bán 

sách vỉa hè trong Người bào chế thuốc giảm ñau ñã giữ lòng tự trọng 

của mình bằng cách không bán sách cho một người khách bởi có những 

hành ñộng “bất nhã”. Với Bà mẹ già và thúng khổ qua thì cuộc sống là 

sự cho ñi, bà không ñòi hỏi một ñiều gì…. 

Truyện Trang Thế Hy còn có một thế giới nhân vật ñặc biệt khác. 

Đó là thế giới của những số phận không may sa vào chốn bùn nhơ. Thế 

nhưng ngay cả khi rơi vào hoàn cảnh bị khinh bỉ ấy, họ vẫn giữ ñược vẻ 

ñẹp tâm hồn của mình. Đó là cô gái Loan chơi bời nhưng lại có một 

khao khát sang trọng ñến bất ngờ: Thèm thơ….Đó là Hường cô gái nhà 

lành phải nuốt nhục, bán mình ñể nuôi em ăn học nhưng ñã không chịu 

nổi sự nhục nhã ñó và tự tử…. 

Những nhân vật như vậy ñược Trang Thế Hy viết ra như muốn 

bóng gió thông ñiệp ñến nhiều người về tư tưởng hướng thiện, tình cảm 

thủy chung, về ñạo lý sống ở ñời.  

� Con người giàu sức mạnh nội tâm 

Dòng dòng văn mạch sử thi anh hùng, văn học cách mạng và yêu 

nước trong các ñô thị miền Nam, ngòi bút Trang Thế Hy lại âm ỉ mang 
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một dòng mạch khác, hướng về thế giới nội tâm của con người. Bởi 

vậy, ñọc truyện ông, vẫn là những con người ngay thẳng, hào hiệp 

mang tính cách ñặc trưng cho con người vùng ñất phương Nam ấy 

nhưng ñã “ ña tính với sự ñấu tranh ñầy mâu thuẫn, dằng xé trong cùng 

một con người”.   

Đọc Anh Thơm râu rồng khi nghe anh Thơm kể lại ñời mình, 

người ñọc mới thấy ñược cuộc ñời anh - Từ một công nhân ñạp xe xích 

lô, giác ngộ cách mạng, tham gia rải truyền ñơn, bị bắt tù ñày, chịu sự 

tra tấn man rợ của kẻ thù, song anh vẫn trung kiên vượt qua. Bên trong 

con người ấy là cả một ñời sống nội tâm âm thầm như dồn nén lại với 

cái mộng làm học trò không thành, rồi nỗi ñau mất cha, nỗi ñau mất 

chị, nỗi ñau ñi ở ñợ từ lúc tám tuổi….. Nhân vật giàu sức mạnh nội tâm 

qua hình tượng anh Thơm “râu rồng” ñã gợi lại hình ảnh ñau thương 

của một thời khiến cho người ñọc rưng rưng. Và cũng thấu hiểu sâu xa 

hơn vì sao những con người như anh Thơm ñã lao vào con ñường ñấu 

tranh cách mạng.  

Xây dựng nhân vật giàu sức mạnh nội tâm, ngòi bút lặng lẽ của 

Trang Thế Hy còn ñặt con người vào những trường hợp ñối mặt với 

những sự lựa chọn hết sức nghiệt ngã. Đó là lựa chọn giữa cái Riêng và 

cái Chung trong thời chiến với Mưa ấm, Vết thương thứ mười ba…; là 

lựa chọn giữa Vinh và Nhục, ñấu tranh với chính mình trong cuộc sống 

ñời thường với Về nhà trước cơn mưa, Con mèo hoang và nhà thơ có 

gia cư….Và sự lựa chọn ấy không hề ñơn giản, nhẹ nhàng mà mang 

nhiều dữ dội, ñắng cay, ñòi hỏi bản lĩnh tâm hồn. Nó ñòi hỏi con người 

phải chiến thắng bằng sức mạnh nội tâm. 

Con người giàu sức mạnh nội tâm không chỉ thể hiện vẻ ñẹp tâm 

hồn tình cảm của con người Nam Bộ, chất lãng mạn của ngòi bút nhà 

văn mà hơn nữa nó còn ñánh dấu sự khác biệt trong phong cách của 

Trang Thế Hy so với nhiều nhà văn Nam Bộ khác. Đọc Hồ Biểu Chánh, 
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nhân vật của ông thiên về hành ñộng, của Sơn Nam nhân vật thường 

gắn với phong tục, của Đoàn Giỏi nhân vật thường gắn với tự nhiên của 

Đất rừng phương Nam….hay nhân vật trong tác phẩn của Anh Đức, 

Nguyễn Quang Sáng mang vẻ ñẹp sử thi; còn Trang Thế Hy thường chú 

ý ñến kiểu nhân vật nội tâm.  

Cùng với bức tranh cuộc sống của một vùng quê trong sự biến 

ñổi chung của ñất nước và thế giới hình tượng nhân vật mang ñậm bản 

chất con người Nam Bộ, truyện ngắn Trang Thế Hy ñã làm nổi bật 

ñược những vẻ ñẹp riêng của cuộc sống và con người không chỉ của 

một ñịa phương, mà còn có ý nghĩa ñiển hình cho hiện thực về cuộc 

sống và con người Vi ệt Nam, nói chung, qua từng chặng ñường lịch sử. 

Cũng qua ñó, người ñọc còn nhận ra sự ñóng góp của một bút pháp 

nghệ thuật giàu bản sắc. 

        *** 

 Chương 3    

 BÚT PHÁP NGHỆ THUẬT  

 TRUYỆN NGẮN TRANG THẾ HY 

3.1. Cách kể chuyện của Trang Thế Hy 

� Truyện lồng trong truyện 

Văn Trang Thế Hy phần nhiều là văn kể chuyện – Hoặc do tác 

giả kể hoặc do nhân vật kể. Diễn biến của truyện không dễ gì ñoán 

trước ñược kết thúc, nó hoàn toàn trái ngược với cách kể có vẻ như 

nhẩn nha, thủ thỉ ngay từ mở ñầu. Truyện của ông không ñơn thuần kể 

về một người, trong một tác phẩm nhưng có nhiều mặt cắt, nhiều số 

phận, nhiều vấn ñề ñan xen, lồng ghép vào nhau. Cốt truyện dường như 

bị ñẩy xuống thứ yếu ñể nhường chỗ nhân vật có cơ hội bộc lộ tính 

cách, nội tâm, suy nghĩ của mình. Cách kể ấy là kiểu truyện lồng trong 

truyện. 
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Lối kể của Trang Thế Hy thường dồn kết cục vào ñoạn cuối, bất 

ngờ ở ñoạn cuối. Bất ngờ ñó như một kết cấu mở, ñến cuối cùng mới 

giải thích ra ñầu ñề. Cách kể ấy làm cho truyện giàu chất thơ. Thơ 

thường lắng ñọng ở câu kết.  

Cách kể lồng ghép, ñan xen nhiều sự kiện với nhau không chỉ 

khiến cho truyện “ña nghĩa, ña thanh” mà còn bộc lộ cái nhìn sâu sắc, 

nhiều chiều về cuộc sống của nhà văn. Thấy ñược như vậy ta mới hiểu 

ñó là cách viết khó.  

� Lối kể mang nhiều ẩn dụ   

Đọc truyện của nhà văn  Bến Tre này ta bắt gặp một lối viết kín 

ñáo, nhiều ẩn dụ. Cách viết ấy xuyên suốt quá trình sáng tác của ông. 

Áo lụa giồng ñược viết 1963, khi cả miền Nam ñang oằn mình 

dưới guồng xoay của văn hóa lai căng Mĩ. Trên bề mặt câu chữ ñó là 

những kí ức của một chàng trai trẻ về vùng quê yêu dấu thân thương 

của mình gắn với bao kỉ niệm với những tháng năm tản cư chạy giặc. 

Và những ngày giáp tết, giữa Sài Gòn ñông ñúc, anh bỗng gặp lại người 

con gái tản cư năm nào nhờ cô mặc chiếc áo lụa giồng quen thuộc. Phải 

chăng, áo lụa giồng là dấu hiệu, là biểu tượng văn hóa của những con 

người chung cội nguồn, chung quê hương, dân tộc ñể tìm về với nhau 

ñể ñoàn kết ñấu tranh. Và ý thức giữ gìn áo lụa giồng chính là ý thức 

bảo vệ, giữ gìn văn hóa Việt trước âm mưu xâm lăng văn hóa của kẻ 

thù?   

Bây giờ là mùa thu là tâm sự bằng thư của một chàng trai gửi cho 

người yêu. Trong bức thư ñó, hình ảnh mùa thu ñược viết hoa nhiều lần 

với bao ñiều rất thiêng liêng, cao quý. Đúng là có một Mùa Thu của 

cách mạng tháng Tám năm 1945. Mùa Thu của ñộc lập tự do cho dân 

tộc. “Tôi” và em yêu nhau, cả hai ñều yêu Mùa Thu ấy. Lòng yêu nước, 

con ñường ñi theo cách mạng ñó ñã ñược nhà văn khéo léo trong lối 

viết ý nhị, kín ñáo của mình. 
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Lối viết bóng gió, ẩn ý, mang nhiều ẩn dụ là một ñặc ñiểm của 

những cây bút yêu nước trong thời tạm chiến cũ. Tìm những trang văn 

của nhiều nhà văn tiến bộ khác của văn học miền Nam bấy giờ.   

Sau hòa bình, trước cuộc sống mới bao ñiều tế nhị khó nói thì 

cách viết ẩn dụ của Trang Thế Hy lại càng ñược phát huy. Những tác 

phẩm về sau mang một dáng vẻ ñằm thắm, ñiềm ñạm, sâu sắc hơn với 

những chiêm nghiệm của nhà văn. Truyện Rác và hoa hàm chứa ẩn ý 

về sự tương phản vẻ ñẹp nhân cách của các tầng lớp khác nhau trong xã 

hội. Hoa hay rác ñều do lối sống quyết ñịnh. Truyện Bà mẹ già và 

thúng khổ qua  ñề cập tới nhiều người có công với cách mạng bị lãng 

quên, nhiều những bà mẹ anh hùng vô danh chưa ñược thừa nhận. Lối 

viết ẩn dụ của nhà văn ñã nói ñược những vấn ñề nhạy cảm trong ñời 

sống. Lựa chọn một cách viết như vậy cũng thể hiện một thái ñộ khôn 

ngoan của nhà văn. 

3.2. Nghệ Thuật xây dựng nhân vật 

� Sự vận ñộng của bút pháp xây dựng nhân vật trong truy ện ngắn 

Trang Thế Hy  

Thế giới nhân vật trong truyện Trang Thế Hy ña số là những 

người lao ñộng nghèo với ñủ thành phần: cô hàng nước, chị bán ñậu hũ, 

anh bộ ñội, bác họa sĩ, nhà văn, nghệ sĩ nghèo, cô công nhân hốt rác, 

anh thương binh……Dù là ai, ñiều nổi bật là họ luôn ý thức giữ gìn 

nhân cách, giá trị của mình, những con người bé nhỏ mà trong sạch. Ở 

cảnh ngộ nào ñi chăng nữa thì nhân vật của Trang Thế Hy cũng lựa 

chọn cho mình cách sống thanh thản nhất.  

Hai chặng ñường sáng tác, nhân vật truyện Trang Thế Hy có sự 

vận ñộng và thay ñổi nhiều. Trước 1975, thế giới nhân vật trong truyện 

ông là những con người mang ñặc trưng tính cách con người Nam Bộ 

rạch ròi ngay thẳng, ít có những diễn biến nội tâm sâu sắc. Ẩn hiện trên 

trang văn ñó là những người nông dân Nam Bộ, trẻ có già có, nước da 
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ñen ñúa, quần áo lôi thôi, nói năng thô cộc nhưng trung thực, thẳng 

ngay, nghĩa khí: “Uy vũ bất năng khuất”…. 

Có lẽ do hoàn cảnh chiến tranh tác phẩm của Trang Thế Hy giai 

ñoạn này thiên nhiều về sự kiện nhằm mục ñích cổ vũ cuộc chiến ñấu 

của toàn dân tộc. Bởi vậy, thế giới nhân vật nhân vật giai ñoạn trước 

1975 còn ñơn giản, thiên về tính cách, con người nội tâm với những 

diễn biến phức tạp ít ñược ñề cập tới.  

Sau 1975, vẫn nhất quán trong việc tìm cảm hứng từ những con 

người, cảnh ñời quen thuộc xung quanh nhưng ông chú ý vấn ñề hơn 

cốt truyện, quan tâm nhiều ñến tâm trạng hơn là khắc họa tính cách. 

Giai ñoạn này ñánh dấu sự xuất hiện nhiều nhân vật tư tưởng với những 

ñấu tranh nội tâm dữ dội và diễn biến tâm lý phức tạp.  

Từ nhân vật tính cách ñến nhân vật tư tưởng, nội tâm là một quá 

trình phát triển ngòi bút Trang Thế Hy. Quá trình vận ñộng nhân vật 

cũng chính là quá trình thay ñổi bút pháp nghệ thuật của nhà văn. 

� Về nhân vật “người kể chuyện” (nhân vật “tôi”) trong truy ện 

ngắn Trang Thế Hy 

Những ai ñã ñọc Trang Thế Hy ñều nhận thấy nhân vật “tôi” xuất 

hiện rất nhiều. Có tới 24/36 tác phẩm (chiếm 67%) nhà văn trực tiếp sử 

dụng “tôi” ñể thuật truyện. Đó là một con số ñáng chú ý, thậm chí trở 

thành một nét riêng cho cách viết của ông.  

“Tôi” trong truyện Trang Thế Hy là một cái “tôi” ña dạng với 

nhiều vị trí, nhiều số phận, nhiều cảnh ngộ, cuộc ñời khác nhau. Đó là 

chàng trai ña tình, lãng mạn với niềm tin hết sức trong trẻo, chân thành 

(Mỹ Thơ); là người bạn tù nghèo khổ nhưng ñồng cảm, sẻ chia với tuổi 

thơ dữ dội, ñắng cay của bạn (Anh Thơm râu rồng), là những nhà văn, 

nhà báo, người nghệ sĩ với bao giấc mộng còn dang dở (Nguồn cảm 

mới, Sách và chim)….Sự thay ñổi linh hoạt ñiểm nhìn trần thuật làm 

cho truyện ngắn của Trang Thế Hy trở nên sinh ñộng, gần gũi.  
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 Nét ñặc biệt trong truyện Trang Thế Hy là hầu hết nhân vật của 

ông ñều là chỗ bạn bè tình nghĩa quen biết. Chính bởi là chỗ bạn bè tình 

nghĩa, chỗ bạn ñời thân thiết nên nhà văn dùng ngôi thứ nhất rất rất tự 

nhiên, thoải mái. Chọn cách xưng hô này một mặt Trang Thế Hy có thể 

ñối thoại với nhân vật và ñồng thời ở ngôi vị ấy, người kể chuyện sẽ tự 

do hơn, chân thành hơn. Nhà văn có thể mở rộng bày tỏ suy nghĩ, tấm 

lòng, tâm can của mình trước con người, trước những thế sự cuộc ñời. 

Trong những truyện còn lại của Trang Thế Hy, dù không có nhân 

vật “tôi”, dù kể ở ngôi thứ ba và có khi tác giả “giả tên”, “ñóng vai 

khác” thì cái “tôi” vẫn cư ngụ trong ñó. Cái “tôi” của Trang Thế Hy là 

cái “tôi” Nam Bộ bộc trực, chân chất bày tỏ suy nghĩ của mình 

3.3. Ngôn ngữ truy ện ngắn Trang Thế Hy 

� Giàu chất thơ mà vẫn bình dị 

Dấu ấn của chất thơ, lãng mạn ñã ñược gợi nên từ những nhan ñề 

truyện ngắn: Bây giờ là mùa thu, Thèm thơ, Xứ xa và xứ mơ, Mỹ Thơ, 

Trời xanh như mắt em……Những cái tên mà thoáng qua nó gợi lên bao 

mơ mộng, buồn nhẹ nhàng, tưởng như sắp ñược ñọc một chuyện tình 

lãng mạn nào ñó.  

Trang Thế Hy có một lối văn phong mượt mà giàu chất thơ, trong 

sáng và trau chuốt. Lối văn ấy tinh tế, nhuần nhị, khơi gợi lên bao trạng 

thái cảm xúc của tâm hồn. Cái ñẹp của ngôn ngữ ñó là cái ñẹp vừa cho 

ta nhìn vừa cho ta cảm. Trong các sáng tác, nhiều câu văn có thể coi là 

những câu thơ, ca từ bài hát: Phượng ơi! Bây giờ là giữa mùa thu (… ) 

Phượng ơi! Em có nhớ hay không? Bây giờ là Mùa Thu”  

Nhiều truyện ngắn của ông không có cốt truyện, ñó là những bài 

thơ trữ tình mang cảm xúc mơ hồ, mong manh, tinh tế. Trời xanh như 

mắt em không phải là một câu chuyện, cũng không phải là ở một ý 

tưởng nào rõ rệt. Tất cả dường như là một cảm xúc thơ. Một chàng trai 

lên Sài Gòn làm việc, sau mấy năm trở về gặp lại ngôi nhà cũ, không 
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gian quê, gặp lại những người thân họ hàng và một cô gái dịu dàng. 

Trong tác phẩm, có những ñoạn từng câu chữ giăng mắc khẽ khàng chỉ 

ñể tạo ra một không gian trong trẻo, ñem ñến cho người ñọc một cái gì 

ñó nhẹ nhõm, thơm lành và mát dịu. 

Giả ñò yêu cũng chỉ là một cảm xúc thơ lãng mạn. Câu chuyện 

không có mở ñầu và kết thúc, không có cốt truyện, các nhân vật không 

có chân dung ñể có thể lưu lại một nét cụ thể. Tác phẩm ñơn giản chỉ là 

tả cảnh hai ñứa trẻ con nhà nghèo bắt chước người lớn ñóng kịch “giả 

ñò yêu” làm trò chơi. ….Tất cả cứ như ñược quay về thời thơ ấu, như 

một giấc mơ, lưu lại ñược là cái hồn của truyện.  

Đọc văn Trang Thế Hy, rất ít những ñộng từ nặng hay những 

nhịp ñiệu gấp gáp, vội vàng. Bao giờ cũng vậy, văn ông bình lặng, 

thong thả lắng dần vào tâm hồn người ñọc. Nhịp ñộ khoan thai, ñiềm 

tĩnh tạo nên những rung ñộng thấm thía sâu xa.  

� Đậm chất ñịa phương Nam Bộ 

Không khó ñể nhận ra những dấu ấn về ngôn ngữ ñịa phương trên 

trang viết của Trang Thế Hy.  

Bắt gặp trong truyện là những từ, nhóm từ quen thuộc ñược hình 

thành do cách phát âm của người miền Nam như: thiệt (thật), nhứt 

(nhất), bịnh (bệnh), thiệt là (thật là), thạnh vượng (thịnh vượng), mét 

(mách)…..Hoặc hổm tày (mấy hôm nay), thiệt chơi mậy (nói thật hay 

nói chơi) , ổng (ông ấy), ngoải (ngoài ấy), ảnh (anh ấy)….. 

Hay là những  từ ñịa phương như: cốm (viên chức cao cấp), úm 

(nắm, cất), ñụt nắng (quán nhỏ trên ñường), nhểu (nhỏ giọt, chảy), 

nhưn (ông thầy tuồng cho các gánh hát bội ngày xưa), sụt cà lui (ñi lùi 

vào trong), tưới hột sen (tới tấp, xối xả)…… 

Tuy nhiên, cái ñộc ñáo của Trang Thế Hy là nhà văn ñã chơi chữ 

“rất tinh” từ cái chất liệu ngôn ngữ Nam Bộ ñó. Cũng là cách nói của 

Nam Bộ nhưng ông có một lối dùng từ rất riêng, không giống ai.  
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Xứ sở phương Nam với những rừng dừa bạt ngàn vô tận, những 

cây dừa lão cao vót và Trang Thế Hy gọi một cách ñầy hình tượng là 

“cao trật ót” với nghề hái dừa “hụt sào” hiểm nguy. Những ñứa trẻ còi 

cọc, suy dinh dưỡng vì cuộc sống ñói khổ thì nhà văn ví chúng “èo uột 

như một trái cà ñèo”, còn những ñứa bụ bẫm thì ñược gọi là “tốt lứa”. 

Nơi ñó, ñi bú nhờ người ta thì gọi là “bú khính”. Cái mùi vị chua của 

nước phèn trên những con kinh ñã ñược nhà văn diễn tả là chua quéo 

miệng. Cái vị mặn của nồi cá kho nghèo nàn ñược nhà văn gọi là mặn 

quíu lưỡi….Cách tả nói quá như vậy ñem ñến cho người ñọc sự thích 

thú, làm nên nét riêng trong cách dùng từ của ông.  

 Điều ñặc biệt là ña số từ ngữ Nam Bộ ñược nhà văn dùng khi 

viết về ñề tài nông thôn. Còn những trang văn về ñề tài thành thị, thì 

bóng dáng từ ñịa phương ít xuất hiện hơn. Viết về nông thôn thì gọi 

ñược ñúng cái hồn quê, chất quê. Còn viết về thành thị thì ñúng với sự 

nhộn nhịp của phố xá, của thị thành.  

� Đậm chất triết lý 

Truyện Trang Thế Hy triết lý nhiều. Đó là những triết lý bình dị, 

nhẹ nhàng, sâu lắng của số ñông quần chúng lao ñộng.  

Triết lý ñó ñược rút ra từ những mảnh ñời, những cảnh ngộ; từ 

chính thực tế cuộc sống vất vả của nhân vật, thậm chí là từ những nỗi 

ñau mà họ phải trải qua….Nhà văn ñể cho nhân vật tự phát ngôn cho 

triết lý của mình. Đó là những ñiều rất bình dị nhưng ñúng và sâu sắc 

ñến không ngờ mà nhiều khi trong cuộc sống ñời thường ta chỉ “cảm” 

chứ chưa thể gọi thành tên.  

Giọng ñiệu làm nên cái tạng mỗi nhà văn. Văn Trang Thế Hy 

không nhiều sôi nổi. Ông hiện lên trên trang viết với sự tinh tường, thấu 

hiểu và ñiềm tĩnh. Đó một phần do cái giọng ñiệu trầm tĩnh từ tốn, bình 

dị mà sâu xa. 
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Chính cái giọng bình dị, thâm trầm, từ tốn, ñôi khi pha chút hài 

hước kín ñáo, thông minh ñó tạo nên cái duyên riêng, sức hấp dẫn riêng 

cho truyện ngắn của ông. Sức hấp dẫn ấy không mãnh liệt nhưng thấm 

sâu, bền chắc. 
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KẾT LUẬN 

Trong buổi hội thảo về những tác phẩm của Trang Thế Hy 

(23.05.2002), vì lý do sức khỏe không dự ñược, nhà văn ñã gửi tới hội 

thảo với những lời tâm sự chân thành: 

Tôi bắt ñầu viết ñã từ lâu, nhưng viết ít, viết chậm, xuất hiện ít 

trên báo chí, tuyển tập chung và sách in riêng, do ñó cũng ít ñược giới 

phê bình chú ý ñánh giá, cho nên cuộc tọa ñàm này ñược tôi coi là lần 

ñầu tiên tác phẩm của tôi ñược thẩm ñịnh nghiêm túc theo tiêu chuẩn 

học thuật…. 

Quả thật, Trang Thế Hy có một quãng ñời cầm bút dài - trên 50 

năm với khoảng 50 truyện ngắn và kí,  gần 20 bài thơ. Ông không nóng 

lòng vì số lượng, không viết chiều theo thị hiếu, thời thượng, hầu như 

chỉ viết những ñiều mình tâm ñắc, cho người ñọc tự giác nhất và cho 

chính mình, bất kể qui luật cung cầu của thị trường chữ nghĩa. Ông lặng 

lẽ sống, lặng lẽ viết và cho ra ñời những truyện ngắn sâu lắng cả về 

cảm xúc và trí tuệ.  

Ông là tác giả Nam Bộ, văn chương Nam Bộ dường như một 

mình ông một phong cách. Cũng là chuyện về những con người bình 

thường ñó thôi, nhưng những truyện ngắn của ông vừa lãng mạn vừa 

thâm trầm. Từ thiên nhiên, phong tục, con người cho tới những bút 

pháp nghệ thuật thì ông ñều mang riêng một dáng vẻ. Cũng là thiên 

nhiên Nam Bộ ấy nhưng thiên nhiên trong ông mang vẻ kỳ thú, lạ lẫm 

mang ñến bao ñiều mới mẻ. Cũng là những phong tục ñộc ñáo phương 

Nam ấy nhưng ñã hiện ra bao nét ñẹp, nghĩa tình mà sâu xa là cội 

nguồn văn hóa, nhân văn của dân tộc. Cũng là con người Nam Bộ với 

những tính cách rạch ròi ngay thẳng ấy nhưng thiên về nội tâm, chạm 

sâu vào cõi lòng và sâu xa hơn nữa họ mang những vẻ ñẹp tiềm ẩn 

trong tâm hồn mình ….. 
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Và dù viết về ñề tài nào ñi chăng nữa, về thân phận những con 

người không may hay những hoài niệm về tuổi thơ quê hương, về 

những nỗi ñau bị giặc xâm chiếm hay về cuộc chiến tranh anh hùng, về 

các mảng ñời tư thế sự……thì tư tưởng truyện luôn vẫy gọi người ta trở 

về với những giá trị nhân bản, nhân văn của mình. Truyện ông giàu 

lòng nhân ái là thế! 

Trở về với cuộc sống ñời thường, Trang Thế Hy hiện lên là một 

người có phong cách ñáng trọng. Điều ñáng quý nhất ở Trang Thế Hy 

là một thái ñộ nghề nghiệp nghiêm túc, nhiều cống hiến. Thái ñộ nghề 

nghiệp ấy ñược thể hiện gián tiếp trong những quan ñiểm nghệ thuật 

của ông và gần ñây nhất là quyết ñịnh rời Sài Gòn ồn ào náo nhiệt ñể 

lánh về quê cũ Bến Tre. Những người yêu mến Trang Thế Hy có nhiều 

cách nhìn, cách lý giải khác nhau về việc ẩn cư của ông. Riêng ông có 

lần tâm sự rằng văn chương không phải là chốn trà dư tửu hậu, hết 

duyên thì “ñi chỗ khác chơi”, không viết ra những ñiều không tâm 

huyết. Thái ñộ nghiêm khắc ấy không phải ai cũng làm ñược! 

Giờ ñây, ông ñã có vị trí trong lòng bạn ñọc cũng như các ñồng 

nghiệp nghề văn. Nói ñến ông, họ luôn giành những lời trân trọng. 

Khép lại luận văn này, chúng tôi xin mượn lời của nhà văn Hồng Minh 

làm lời kết: 

Ở Bến Tre có một “người hiền” ñáng kính nể là nhà văn Trang 

Thế Hy. Một nhân sĩ, một nhân cách trong ñời sống, ở ông còn hiển 

hiện là một phong cách văn chương. Ở ñó, âm ỉ và ấm nồng một tính 

cách Bến Tre, của cụ Đồ Chiểu, một tính cách văn hóa Nam Bộ - Tính 

cách Việt Nam./. 


