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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

1.1. Trong sự phát triển thống nhất và đa dạng của nền văn học 

dân tộc, văn học ở mỗi vùng miền trên đất nước ta đều đã có những 

đóng góp riêng vào nguồn chung một cách rất đáng kể. Nằm chung 

dòng chảy ấy, kế thừa phẩm chất yêu nước và nhân văn cao quý từ 

nửa cuối thế kỷ trước với tuyên ngôn của nhà thơ - chiến sĩ Nguyễn 

Đình Chiểu: Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm / Đâm mấy 

thằng gian bút chẳng tà, bước vào thế kỷ XX, văn học Nam Bộ cũng 

đã hiện diện và góp phần không nhỏ vào tiến trình hiện đại hóa và 

cách mạng hóa nền văn học nước nhà. Qua từng chặng đường lịch 

sử, những thế hệ nhà văn nối tiếp từ Trương Vĩnh Ký, Hồ Biểu 

Chánh, Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam đến Đoàn Giỏi, Nguyễn Quang 

Sáng, Anh Đức, Trang Thế Hy, Nguyễn Ngọc Tư,... đã khẳng định vị 

trí của mình trên văn đàn dân tộc. Tuy vậy, do điều kiện đặc biệt về 

địa dư và hoàn cảnh lịch sử, cho đến nay nhiều vấn đề về văn học sử 

nói chung, cũng như những gương mặt tác gia của văn học Nam Bộ 

nói riêng vẫn chưa được giới phê bình nghiên cứu trong và ngoài nhà 

trường tiếp tục quan tâm nhận diện một cách thỏa đáng.  

1.2. Trong những cây bút nổi tiếng vừa kể ở trên,Trang Thế 

Hy là “người hiền của văn chương Nam Bộ” (theo cách nói của 

Nguyên Ngọc), đồng thời  cũng là một trong những nhà văn đương 

đại hàng đầu về thể loại truyện ngắn nửa sau thế kỷ XX và đầu thế 

kỷ XXI. Với một thái độ lao động nghiêm túc, trái tim nhiệt huyết 

với nghề, Trang Thế Hy đã chắt lọc từng dòng chữ để mang lại cho 

người đọc những trang văn tinh khiết thẳm sâu và giàu sức ám ảnh. 

Truyện ngắn của ông trầm tích nhiều giá trị nhân văn và thẩm mỹ, 
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thu hút được người đọc, rất cần được tiếp tục phát hiện, tìm hiểu 

thêm.  

1.3. Trong thế giới nghệ thuật của văn xuôi, hình tượng nhân 

vật vốn là nơi nhà văn biểu hiện tư tưởng tình cảm, thể hiện tài năng 

hư cấu, tưởng tượng, cấu trúc tác phẩm và cả gửi gắm những quan 

niệm của bản thân về cuộc sống, con người. Việc đi sâu nghiên cứu 

thế giới hình tượng nhân vật cũng chính là con đường đưa chúng ta 

đến với thế  giới nghệ thuật của nhà văn. Vì vậy, tìm hiểu thế giới 

nhân vật trong truyện ngắn Trang Thế Hy không chỉ giúp chúng ta 

hiểu được sâu sắc hơn về cuộc đời lao động nghệ thuật nghiêm túc 

của một tác gia mà còn thấy được vị trí của nhà văn  trong sự vận 

động phát triển của nền văn học đương đại. 

Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi lựa chọn và nghiên 

cứu đề tài “Thế giới nhân vật trong truyện ngắn Trang Thế Hy”. 

2. Lịch sử vấn đề 

2.1. Những công trình, bài viết về Trang Thế Hy và truyện 

ngắn của ông 

Trong thời gian qua, tìm hiểu về nhà văn Trang Thế Hy và 

truyện ngắn của ông có các bài viết, công trình: Từ điển văn học 

(2003),  Đọc Trang Thế Hy (2004) của  nhà nghiên cứu Trần Hữu 

Tá,  Đọc “Truyện ngắn Trang Thế Hy” để thấy quý trọng cuộc sống 

hơn (2006), Văn học thời kỳ 1945 – 1975 ở Thành phố Hồ Chí Minh  

(2008) của Vũ Hạnh, Nguyễn Ngọc Phan. Ở những bài viết này, các 

tác giả đi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và một số đặc điểm truyện 

ngắn Trang thế Hy, từ đó khẳng định tài năng và đóng góp của ông 

đối với nền văn học đương đại Việt Nam. 

Năm 2009, bài viết Văn sĩ miền Tây của Nguyễn Hữu Hồng 

Minh, Nhà văn Trang Thế Hy: Hết duyên thì “đi chỗ khác chơi” của 
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Thụy Thảo và Trang Thế Hy: cổ thụ sum suê lộc biếc của Lê Thiếu 

Nhơn, khẳng định Trang Thế Hy là một nhân cách trong đời sống và 

là nhà văn có phong cách. 

Năm 2011, bài viết Thăm nhà văn xứ Dừa của Nguyễn Văn 

Sâm và luận văn thạc sĩ Đặc điểm truyện ngắn Trang Thế Hy của 

Nguyễn Thị Hiền đã đi vào tìm hiểu nội dung và nghệ thuật truyện 

ngắn Trang Thế Hy.  

Bài viết Trang Thế Hy, cây cổ thụ của văn học Nam Bộ (2012) 

của Ngô Thảo và Nhà văn Trang Thế Hy: người đi chỗ khác chơi 

(2013) của Phạm Sỹ Sáu cho người đọc hiểu rõ quan niệm cầm bút 

cũng như tài năng và nhân cách của nhà văn xứ dừa này.  

Tóm lại, những bài viết trên đây đã đề cập đến cuộc đời, sự 

nghiệp sáng tác, đặc điểm nội dung và nghệ thuật truyện ngắn Trang 

Thế Hy. Mỗi bài một cách viết nhưng thông qua đó, chúng ta hiểu 

hơn về con người, quan niệm sống và viết của nhà văn.  

2.2. Những công trình, bài viết liên quan trực tiếp đến thế 

giới nhân vật trong truyện ngắn Trang Thế Hy   

Năm 2004, bài viết Bài học sáng tạo trong văn nghiệp Trang 

Thế Hy của Phạm Quang Trung đề cập khá kĩ về nghệ thuật xây 

dựng nhân vật trong truyện ngắn Trang Thế Hy, đặc biệt là cách 

khám phá thế giới nội tâm nhân vật; còn Võ Tấn Cường trong bài 

Nhà văn Trang Thế Hy và vẻ đẹp tài tử của con người Nam bộ nhận 

thấy văn nhà Trang Thế Hy luôn phát hiện và nâng niu vẻ đẹp tâm 

hồn những con người bình thường trong cuộc sống. 

Đặc biệt, nhà văn Nguyên Ngọc, trong bài giới thiệu cho tuyển 

tập Truyện ngắn Trang Thế Hy, Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn, 

2006 với tiêu đề: “Người hiền của văn chương Nam bộ”, đã có 

những nhận xét sâu sắc, đầy cảm hiểu về đặc điểm truyện ngắn 
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Trang Thế Hy nói chung và thế giới nhân vật trong truyện ngắn của 

ông nói riêng. Người viết đã phát hiện nét đặc biệt về nhân vật người 

phụ nữ trong truyện cũng như thái độ của nhà văn dành cho những 

con người này.  

Trong bài viết Trang Thế Hy cái hột sen trong hơi đắng nhưng 

“nên thuốc”(2009), Hoài Anh cho rằng Trang Thế Hy thường đi vào 

những cảnh đời u uẩn của những con người mất mát hay không thành 

đạt nhưng vẫn luôn giữ tính tự trọng.  

Từ một trang văn (2010) của Diễm Thi là bài viết có nhiều 

nhận định sâu sắc về thế giới nhân vật và nghệ thuật khắc họa nhân 

vật trong truyện ngắn Trang Thế Hy. Tác giả cho rằng: nhân vật xuất 

hiện thường gặp trong tác phẩm của ông là người dân lương thiện, 

người lao động nghèo đôn hậu mà tiến bộ, ý thức được trách nhiệm 

của mình, những người công dân chân chính trong thời chiến... 

Trong Tạp chí khoa học và Du lịch (2013), Lâm Thị Thiên 

Lan có bài “Về diễn ngôn người kể chuyện trong truyện ngắn Trang 

Thế Hy”. Bài viết này, tác giả đã tìm hiểu “diễn ngôn người kể 

chuyện” như một phương diện thể hiện sâu sắc suy ngẫm của nhà 

văn về hiện thực, cuộc sống và con người Nam Bộ qua các chặng 

đường lịch sử.  

Tóm lại, những công trình nghiên cứu, bài viết trên đây đã chú 

ý đến hình tượng nhân vật và nghệ thuật xây dựng nhân vật trong 

truyện ngắn Trang Thế Hy. Những nhận định trên tuy ở các hướng đi 

khác nhau và còn rải rác chưa cụ thể nhưng đều là gợi mở quý báu để 

chúng tôi thực hiện đề tài. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 
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Luận văn đi sâu làm rõ những hình tượng nhân vật nổi bật và 

nghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện ngắn của Trang Thế Hy. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài này chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu trong tuyển tập 

Truyện ngắn Trang Thế Hy, dày 515 trang, với 32 truyện ngắn được 

tuyển chọn, Nhà xuất bản Văn hoá Sài Gòn, 2006.   

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng các phương pháp chủ yếu sau: Phương pháp 

phân tích, tổng hợp; Phương pháp tiếp cận hệ thống; Phương pháp so 

sánh, đối chiếu; Phương pháp thống kê 

5. Đóng góp của luận văn 

- Luận văn này thông qua nghiên cứu Thế giới nhân vật trong 

truyện ngắn Trang Thế Hy, góp phần khẳng định một cuộc đời lao 

động nghệ thuật nghiêm túc, từ đó thấy được đóng góp của nhà văn 

đối với văn học Nam Bộ nói riêng và văn học cả nước nói chung.   

- Qua việc làm nổi bật thế giới nhân vật, một nét độc đáo của 

truyện ngắn Trang Thế Hy, luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham 

khảo bổ ích về một tác giả truyện ngắn giàu cá tính và phong cách 

sáng tạo trong nền văn xuôi đương đại nước nhà. 

6. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, 

Nội dung luận văn gồm có 3 chương: 

Chương 1: Sơ lược về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhà 

văn Trang Thế Hy  

Chương 2: Những hình tượng nhân vật nổi bật trong truyện 

ngắn Trang Thế Hy  

Chương 3: Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện ngắn 

Trang Thế Hy  
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NỘI DUNG 

CHƢƠNG 1 

VÀI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP 

SÁNG TÁC CỦA NHÀ VĂN TRANG THẾ HY 

 

1.1. CUỘC ĐỜI 

Nhà văn Trang Thế Hy tên thật là Võ Trọng Cảnh, ngoài ra 

còn có các bút danh khác như: Văn Phụng Mỹ, Vũ Ái, Triều Phong, 

Phạm Võ, Văn Minh Phẩm…Ông sinh ngày 9 tháng 10 năm 1924 tại 

xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. 

Lúc nhỏ, ông học tiểu học ở huyện nhà, sau đó lên học trường 

Trung học Mỹ Tho. Năm 1940, Võ Trọng Cảnh rời trường lên Sài 

Gòn kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau: kiểm soát viên cho công 

ty xe điện, trợ lý kế toán, dạy kèm, làm thủ kho… 

Thời điểm chín muồi của cách mạng tháng Tám 1945, Võ 

Trọng Cảnh về lại Bến Tre tham gia cướp chính quyền. Sau đó, anh 

tích cực tham gia mọi sinh hoạt của tổ chức đoàn thể ở địa phương 

và bắt đầu công tác tại Ty Thông tin tuyên truyền tỉnh Bến Tre. 

Khoảng năm 1951, Võ Trọng Cảnh được chuyển về Sở Thông tin 

Nam Bộ, rồi Ty Thông tin Cần Thơ và làm ở đó cho đến ngày ký kết 

hiệp định Giơnevơ.  

Sau năm 1954, Võ Trọng Cảnh được phân công ở lại miền 

Nam,  sống và hoạt động ở nội thành Sài Gòn trên lĩnh vực văn nghệ. 

Trong thời gian này, anh cộng tác với các tờ báo Vui Sống, Bách 

Khoa và là cây viết chủ chốt của Nhân Loại. Trên các tờ báo này, 

những tác phẩm đầu tay của Võ Trọng Cảnh lần lượt ra đời dưới 

nhiều bút danh khác nhau. Bút danh Trang Thế Hy được ông chính 

thức sử dụng trong thời gian này (năm 1959).  
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Năm 1962, do những tác phẩm mang nội dung yêu nước nên 

Trang Thế Hy bị bắt giam. Một năm sau ông ra tù. Năm 1964, ông ra 

vùng giải phóng, làm việc ở Ban Tuyên Huấn đặc khu Sài Gòn – Gia 

Định khoảng 10 năm, sau đó chuyển sang Tiểu ban Văn nghệ giải 

phóng cho đến ngày thống nhất đất nước. 

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Trang Thế Hy về 

sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 15 năm sống ở 

đây, ông là cán bộ Hội Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời 

là Biên tập viên Văn tại tuần báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh. 

Từ năm 1992, với lý do “đi chỗ khác chơi”, Trang Thế Hy rời 

thành phố Hồ Chí Minh, trở về quê nhà Bến Tre và sống ở đó cho 

đến nay.  

Sáng ngày 28 tháng 5 năm 2010, Đại hội Phân hội Văn học 

thuộc Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu đã nhất trí đề 

xuất nhà văn Trang Thế Hy là chủ tịch danh dự trọn đời của Hội. 

Điều này một lần nữa khẳng định tài năng, nhân cách của nhà văn 

Trang Thế Hy. 

1.2. SỰ NGHIỆP SÁNG TÁC 

1.2.1. Những chặng đƣờng sáng tác 

Quá trình sáng tác của ông có thể chia làm hai giai đoạn: trước 

và sau 1975. 

Trước 1975, Trang Thế Hy  là một trong những cây bút nòng 

cốt của tờ Nhân Loại. Sức sáng tạo của ông trong giai đoạn này thật 

đáng nể. Với những bút danh khác nhau… ông liên tục xuất hiện trên 

hầu hết các số báo và cho ra đời hàng loạt tác phẩm: Áo lụa giồng 

(1957), Nắng đẹp miền quê ngoại (1957), Mỹ Thơ (1959), Thèm thơ 

(1959), Anh Thơm râu rồng (1965), Vui nhỏ trên đường dây (1970), 

Quê hương thứ hai của người du kích , Bên miệng hố bom đìa… 
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Giai đoạn sáng tác này, Trang Thế Hy dùng cách viết kín đáo 

xa xôi để gửi gắm những ý tưởng cháy bỏng của mình . Bởi thế, tác 

phẩm của ông nằm trong vùng địch kiểm soát nhưng vẫn theo chiều 

hướng đề cao kháng chiến, chống lại sự đô hộ của Mỹ, một lòng 

hướng về quê hương đất nước.  

Sau năm 1975, là giai đoạn sáng tác mới, rất có chất lượng của 

Trang Thế Hy. Có thể kể đến những tác phẩm: Nợ nước mắt (1977), 

Một nghệ sĩ (1980), Sách và chim (1980), Bà mẹ già và thúng khổ 

qua (1982), Những người lấp hố bom (1983) Một nghệ sĩ (1984), 

Con mèo hoang và nhà thơ có gia cư (1987), Về nhà trước cơn mưa 

(1988), Vết thương thứ mười ba (1988), Chút hào quang từ mảnh vỡ 

của một ngôi sao buồn (1989), Tiếng hát và tiếng khóc (1990) Người 

bào chế thuốc giảm đau (1990), Rác và hoa (1992), Hai người nhìn 

mưa dầm (1993),…  

Trong hoàn cảnh mới của đất nước, của cuộc sống con người, 

ngòi bút của ông bộc lộ nhiều trăn trở, suy tư.  Những trang viết 

chiêm nghiệm về đời, về nghề, về trách nhiệm của người cầm bút 

cũng để lại trong lòng người đọc những dư vị khó quên.  

Trang Thế Hy còn sáng tác thơ. Thơ của ông cũng thâm trầm, 

sâu sắc về thân phận con người và cuộc đời.  

Với những gì đạt được, Trang Thế Hy đã khẳng định được tên 

tuổi và tài năng của mình bằng các giải thưởng văn học: Giải thưởng 

văn học Nguyễn Đình Chiểu của Hội văn nghệ giải phóng miền Nam 

(1960 – 1965) cho truyện ngắn Anh Thơm râu rồng; Giải thưởng của 

Hội nhà vănViệt Nam năm 1993 với tập truyện Tiếng hát và tiếng 

khóc; Tặng thưởng loại A của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các              

Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2002 cho tập truyện Nợ   

nước mắt. 
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1.2.2. Quan niệm văn chƣơng 

Trang Thế Hy là nhà văn có thái độ lao động nghệ thuật 

nghiêm túc, cần mẫn, luôn đề cao sứ mệnh thiêng liêng của văn 

chương và vai trò của người cầm bút. Ông thực sự là một người 

nghiêm khắc với bản thân và văn chương, luôn có trách nhiệm với 

những đứa con tinh thần của mình.  

Ông cho rằng, chức năng của văn chương là thanh lọc tâm hồn 

con người và cung cấp thuốc giảm đau cho người đọc. Vì vậy, người 

nghệ sĩ phải xác định cho được chỗ đứng của mình và có trách nhiệm 

của một người cầm bút. Họ phải đứng nơi tận đáy cùng của xã hội và 

đứng về số đông những con người đau khổ. 

Xác định được chỗ đứng nhưng quan trọng là ngòi bút của 

người nghệ sĩ cũng phải chân thực.  Muốn vậy, họ phải là người luôn 

có đam mê và tài năng. Một người nghệ sĩ chân chính phải biết kết 

hợp đam mê và tài năng để tạo nên những tác phẩm có giá trị.  

Một người nghệ sĩ có nhân cách còn phải là người biết xuất xử 

đúng lúc, biết “đi chỗ khác chơi” khi cảm thấy ngòi bút của mình 

không thể tiếp tục nữa. Bởi vì nghệ thuật không phải là cố đẻ ra 

những con chữ. 

Tóm lại, những quan niệm của Trang Thế Hy về văn chương 

không mới, nó cũng không được thể hiện một cách hệ thống. Tuy 

nhiên, qua đây chúng ta thấy Trang Thế Hy là một nhà văn luôn trăn 

trở với nghề và ý thức cao về trách nhiệm của một người cầm bút.  

1.2.3. Vị trí của Trang Thế Hy trong dòng chảy văn học 

Nam Bộ 

Trang Thế Hy thuộc thế hệ những nhà văn Nam Bộ đi qua hai 

cuộc kháng chiến của dân tộc. Hầu hết các sáng tác của nhà văn được 

viết trong giai đoạn (1954 – 1975) ở đô thị miền Nam. 
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Trong thời gian này, ông cộng tác với các tờ báo Bách Khoa, 

Vui Sống và là cây viết chủ chốt của tờ Nhân Loại. Tiếp nối Hồ Biểu 

Chánh, Phi Vân…Trang Thế Hy đã dựng lên những cảnh trí Nam Bộ 

với đặc trưng khó lẫn. Trong những trang viết của ông ẩn hiện đi về 

những con người Nam Bộ trung thực, thẳng ngay, cởi mở, nghĩa tình.  

Dù vẫn thống nhất ở một số điểm chung nhưng so với các cây 

bút Nam Bộ khác, Trang Thế Hy vẫn tạo cho mình một cách viết 

riêng, một giọng điệu riêng và một phong cách nghệ thuật độc đáo. 

Ông chọn cho mình một cách viết kín đáo, thâm trầm và đi sâu vào 

số phận con người.  

Giai đoạn sáng tác sau 1975, Trang Thế Hy đi sâu vào thế giới 

bên trong của đời sống con người.. Những trang viết của ông giàu 

sức nặng.và ngấm sâu bền chắc trong lòng bạn đọc.. 

Hơn nửa thế kỷ sáng tạo, nhà văn Trang Thế Hy chỉ viết 

khoảng gần 50 truyện ngắn và được đưa vào các tập truyện như: 

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

thu (1981), Vết thương thứ mười ba (1989), Tiếng hát và tiếng khóc 

(1993), Nợ nước mắt và những truyện ngắn khác (2001). Gần đây 

nhất là tuyển tập Truyện ngắn Trang Thế Hy (2006) tập hợp hầu hết 

những truyện ngắn xuất sắc của ông. 

Ngoài sáng tác truyện ngắn, Trang Thế Hy cũng làm thơ và 

dịch thơ. Tuy nhiên có thể khẳng định, trong dòng chảy của văn 

chương Nam Bộ đương đại, Trang Thế Hy là một trong những nhà 

văn chuyên viết truyện ngắn và cũng thành công xuất sắc ở thể                

loại này. 
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CHƢƠNG 2 

NHỮNG HÌNH TƢỢNG NHÂN VẬT NỔI BẬT 

TRONG TRUYỆN NGẮN TRANG THẾ HY 

 

2.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THẾ GIỚI NHÂN VẬT TRONG 

TRUYỆN NGẮN TRANG THẾ HY  

2.1.1. Nhân vật giàu đời sống nội tâm 

Trang Thế Hy, thông  qua thế giới nhân vật được chú ý khắc 

hoạ ở bề sâu tâm hồn, những trang văn của ông đã chạm được vào 

trái tim bạn đọc. Mỗi nhân vật của ông là một “vũ trụ riêng tư”, chất 

chứa một nỗi niềm thầm kín, không ai giống ai, nhiều khi thầm lặng 

một vẻ đẹp buồn, nhưng lại đánh thức ở người đọc những “nguồn 

cảm mới”, giàu giá trị nhân bản, rất đáng suy ngẫm.  

Trang Thế Hy đã đặt nhân vật của mình trước sự lựa chọn 

quyết liệt giữ cái chung và riêng, giữa vinh và nhục để bộc lộ đời 

sống nội tâm âm thầm của nhân vật với biết bao suy tư thầm kín, 

giằng xé nội tâm, những giọt nước mắt chảy ngược vào trong không 

ai hay biết (Bà Châu, ông Nghiệp trong truyện Những người lấp hố 

bom, Thu trong Mưa ấm). 

Là một người giàu trải nghiệm, thấu hiểu lẽ thế thái nhân tình, 

rất trầm tĩnh, rất ưu tư và đầy sắc sảo, Trang Thế Hy đã phát hiện ra 

đời sống tinh thần phong phú  và cách trả “nợ nước mắt” độc đáo của 

nhân vật (Anh Thơm râu rồng, Nợ nước mắt). Ông cũng nói nhiều 

đến nỗi đau thầm kín của những con người trở về sau chiến tranh 

(chị Châu trong Vết thương thứ mười ba).  Từ đó, ông như muốn 

nhắn gửi tới người đọc rằng: có những vết thương chiến tranh không 

thể hàn gắn được. Bởi thế, con người trong cuộc sống hôm nay phải 

biết trân trọng hạnh phúc mà mình đang có 
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Ngòi bút của nhà văn cũng bộc lộ những trăn trở về nghề, về 

vai trò của một người cầm bút. (Chút hào quang từ mảnh vỡ của một 

ngôi sao buồn, Một nghệ sĩ, Tiếng hát và tiếng khóc...).  

Sau 1975, nhiều nhà văn có xu hướng đưa ngòi bút trở về với 

những vấn đề đời thường. Nhân vật giàu sức mạnh nội tâm trong 

truyện ngắn Trang Thế Hy là sự thể hiện cái nhìn mới mẻ của ông về 

con người, cuộc đời trong hoàn cảnh mới.  

2.1.2. Nhân vật mang đậm chất Nam Bộ  

Văn chương Nam Bộ ở thời nào cũng thấm đượm những trang 

viết ngợi ca con người nghĩa khí, nhân tình. Thế giới nhân vật trong 

truyện ngắn Trang Thế Hy là sự nối tiếp và nằm trong dòng chảy dạt 

dào ấy. Họ có thể thiếu thốn tiền bạc, vật chất nhưng không nghèo 

nghĩa, nghèo tình và luôn ý thức về nhân cách, trách nhiệm. 

Điều này thể hiện rõ ở lối sống đậm chất quê, giữa những gia 

đình nông dân nghèo Nam Bộ (Trong trắng); sự đùm bọc, che chở 

của bà má miền Nam đối với bộ đội trong chiến tranh (Bà mẹ già và 

thúng khổ qua); tấm lòng của những người chấp nhận hi sinh vì 

người khác (Con cá không biệt tăm). 

Trong truyện ngắn Trang Thế Hy có vô số những con người 

giàu nhân nghĩa. Họ là những con người rất bình thường nhưng lại có 

trái tim giàu tình người. Tình người gắn kết những con người. Đó 

cũng chính là điều mà Trang Thế Hy muốn nhắn gửi tới chúng ta khi 

xây dựng tuyến nhân vật như thế này. 

Những con người Nam Bộ trong truyện ngắn Trang Thế Hy 

luôn biết sống cởi mở, hào hiệp, nghĩa tình và cũng rất thẳng ngay 

cương trực, biết nêu cao phẩm giá trong mọi hoàn cảnh (Hứa Lệ Mai 

trong Nguồn cảm mới,  Anh Thơm trong Anh Thơm râu rồng, Hường 

trong Rác và hoa, ...) 
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Có thể nói, Trang Thế Hy là một người chăm chút đi tìm 

những cái đẹp nhỏ nhoi, lẩn khuất, bị bỏ quên. Tìm ra được cái đẹp 

nhỏ nhoi, không tên kia cần rất nhạy, rất tinh, và có lẽ còn quan trọng 

hơn nữa, cần một tấm lòng nhân ái sâu xa lắm, một chất nhân văn 

không ồn ào, cường điệu, mà đậm đà lắm (Theo Nguyên Ngọc). 

2.2. NHỮNG HÌNH TƢỢNG NHÂN VẬT NỔI BẬT TRONG 

TRUYỆN NGẮN TRANG THẾ HY  

2.2.1. Hình tƣợng ngƣời phụ nữ 

Xuất hiện trong truyện ngắn Trang Thế Hy, người phụ nữ toả 

sáng với vẻ đẹp tâm hồn cao quý. Dù sống trong hoàn cảnh nào, dưới 

đáy cùng, hay sa vào chốn bùn nhơ thì tâm hồn họ vẫn trong veo, 

sáng long lanh “chất ngọc 

Trước hết, đó là những phụ nữ có lẽ sống đẹp, trái tim giàu 

tình nguời, tấm lòng và tình cảm chân thật.  Họ cho chúng ta tin thêm 

vào những điều kỳ diệu nhưng có thật trong cuộc đời (Nghiêm trong 

Con cá không biệt tăm, Thu trong Mưa ấm). Đó còn là những người 

vợ, người mẹ giàu đức hy sinh. Trong thời chiến, họ hy sinh tình yêu, 

hạnh phúc của bản thân vì lợi ích chung của dân tộc. Trở về sau 

chiến tranh, họ lại chịu những thiệt thòi về mình (Chị Châu trong Vết 

thương thứ mười ba, Bà Châu trong Những người lấp hố bom,). 

Trong truyện còn có một thế giới những người phụ nữ rất đặc 

biệt, để lại cho người đọc nhiều ám ảnh. Đó là hình ảnh những cô gái 

làm nghề “ăn sương”. Họ bị hoàn cảnh xô đẩy phải làm cái nghề mà 

người đời miệt thị và khinh bỉ đến tận cùng. Tuy vậy, những con 

người này luôn biết hướng đến cái đẹp, hướng thiện và giữ lòng tự 

trọng cho riêng mình (Loan trong Thèm thơ, cô gái không tên trong 

Người bào chế thuốc giảm đau) ...Trang Thế Hy đã cúi xuống những 

cuộc đời này để chia sẻ, bênh vực, cảm thông và lần tìm ra cái đẹp 
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trong tâm hồn họ. Ông cho chúng ta hiểu thêm về tâm hồn của những 

con người “dưới đáy cùng xã hội”.  

Trên trang viết của Trang Thế Hy cũng có bóng dáng của 

những cô gái vì vật chất mà đánh mất nhân cách của mình. Nhà văn 

tỏ thái độ không đồng tình, thậm chí khinh bỉ đối với những con 

người đó. Dù thế, ông vẫn đưa họ vào trang viết bởi điều đó càng tôn 

thêm phẩm chất sáng ngời của những người phụ nữ Nam Bộ và càng 

chứng tỏ cái nhìn đa chiều, biện chứng của một cây bút giàu                  

trải nghiệm. 

2.2.2. Hình tƣợng ngƣời nghệ sĩ 

Xuất hiện trong truyện ngắn Trang Thế Hy là những nghệ sĩ có 

nhân cách và luôn trăn trở với nghề. Dù có lúc bị gánh nặng áo cơm 

trì níu nhưng họ không vì thế mà bẻ cong ngòi bút, bán rẻ tinh hoa 

nghệ thuật của mình.  

Trang Thế Hy quan niệm, một người nghệ sĩ có nhân cách là 

người biết chọn cho mình cuộc sống gần gũi với số đông, dù cuộc 

sống đó vất vả  (Một nghệ sĩ). 

Người nghệ sĩ cũng có ước mơ lớn lao, muốn đem tài năng của 

mình để cống hiến cho đời, nhưng vì cuộc sống, họ phải đem bán tài 

năng của mình vào những thứ văn rẻ tiền, người ta đọc và quên ngay 

sau đó. Đó cũng là lúc người nghệ sĩ rơi vào bi kịch tinh thần với 

nhiều suy tư, trăn trở và đấu tranh nội tâm dữ dội (Chàng nghệ sĩ Vũ 

trong Bơ vơ ). 

Trong thời binh lửa, họ cũng là những con người biết dấn thân 

chiến đấu cho lý tưởng (anh hoạ sĩ trong Đường bay ngắn của một 

vòng luân hồi, Diệp trong Mưa ấm). Họ cũng thường trăn trở nhiều 

với những gì mình đã  trải qua,  luôn tự nhắc nhở mình về nhân cách, 
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chỗ đứng của người nghệ sĩ, vai trò của tiếng nói văn nghệ trong 

cuộc sống (Nợ nước mắt, Sách và chim, Thèm thơ). 

Điều đáng quý và đáng nhớ nhất của người nghệ sĩ còn thể 

hiện ở việc họ biết thời thế, biết xuất – xử đúng lúc (Chút hào quang 

từ mảnh vỡ của một ngôi sao buồn). Với họ nghệ thuật không phải là 

cố đẻ ra những con chữ mà nghệ thuật trong quan niệm của người 

nghệ sĩ này có khi chỉ là trò chơi, trò chơi tự nguyện nhưng phải hết 

lòng say mê.  

2.2.3. Hình tƣợng ngƣời nông dân 

Mang bản chất tốt đẹp của những con người lam lũ, quanh 

năm sau lũy tre làng, người nông dân Nam Bộ trong truyện ngắn 

Trang Thế Hy hiện lên là những người chăm chỉ, siêng năng, quanh 

năm bám đất (Trong trắng). 

Vất vả, lam lũ quanh năm suốt tháng mà vẫn không đủ miếng 

cơm, manh áo, cuộc sống của người nông dân như bị bó buộc với cái 

nghèo. Cái nghèo sẵn sàng cướp đi sinh mạng của họ, nó tiếp tay cho 

bọn điền chủ đẩy những con người này vào hoàn cảnh khốn cùng, 

chịu số phận hẩm hiu (Anh Thơm râu rồng). 

Không dừng lại ở đó, Trang Thế Hy cũng cho chúng ta cái 

nhìn toàn cảnh về đời sống của nông dân Nam Bộ trong những năm 

đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh. Giặc chiếm quê hương, 

người dân phải bỏ đất, bỏ làng, đi tản cư. Trên con đường dài thăm 

thẳm, sinh mạng của những con người này phải giao phó cho “ngẫu 

nhiên, may rủi” (Áo lụa giồng). 

Chiến tranh không trừ một ai kể cả những đứa trẻ dại khờ non 

nớt. Tuổi thơ của những đứa trẻ lớn lên trong một đất nước đang giặc 

giã, con người đang từng ngày, từng giờ đối mặt với cái chết, là một 

tuổi thơ không bình thường. Chúng bỡ ngỡ lớn lên giữa cuộc chém 
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giết mà không hiểu duyên cớ vì còn quá non dại (Áo lụa giồng); đứa 

thì phải lo làm mướn nuôi thân và nuôi cha bệnh tật (Áo lụa giồng); 

có đứa sống lăn lóc như củ khoai, củ sắn vì ba mẹ đã chết hết dưới 

bàn tay bọn vô nhân (Anh Thơm râu rồng).  

Trải qua nhiều vất vả là thế nhưng phẩm chất của người nông 

dân vẫn luôn tỏa sáng. Trong hoàn cảnh nào, nghĩa cử cao đẹp của 

những con người này cũng luôn được gìn giữ và phát huy. Họ đùm 

bọc, sẽ chia cùng nhau những điều không may, dìu dắt nhau vượt qua 

bao khó khăn trong cuộc sống (Trong trắng, Áo lụa giồng, Anh Thơm 

râu rồng, Nợ nước mắt). 

Trang Thế Hy đã viết về người nông dân với một tấm lòng 

nhiều cảm thông, chia sẻ và sự tri ân sâu sắc. Có lẽ, cảm nhận được 

tình cảm nồng hậu, chân tình từ những con người nghèo khổ này mà 

cuối đời, ông đã từ giã Sài Gòn phồn hoa, đô hội về sống giữa quê 

hương Bến Tre thân thuộc, vui thú với vườn tược và đàm đạo văn 

chương giữa chốn thanh tịnh hiền hòa này. 

2.2.4. Hình tƣợng những ngƣời lao động nghèo ở thành thị 

Những người lao động nghèo xuất hiện trong truyện ngắn 

Trang Thế Hy với số lượng khá đông đảo. Trang Thế Hy với tấm 

lòng “nhân ái sâu xa” và sự cảm thông sâu sắc, đã dành nhiều trang 

viết về họ khá sắc sảo, không khỏi làm người đọc trăn trở, suy nghĩ 

về một lớp người sống giữa lòng đô thị. Ông đã phát hiện ra vẻ đẹp 

giản dị nhưng thật cao quý ở những con người rất đỗi bình thường 

ấy.  

Xuất hiện trong truyện ngắn Trang Thế Hy, người lao động 

hầu hết có cuộc sống vất vả. Thế nhưng, họ vẫn luôn vui vẻ, lạc quan 

(anh thợ sửa xe, cô bán đậu hũ trong Con cá không biệt tăm). Dù 

nghèo nhưng họ vẫn luôn biết giữ nhân cách sống, nguyên tắc nghề 
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nghiệp của mình (anh thợ sửa trong Con cá không biệt tăm, anh 

thanh niên bán sách dạo trong Người bào chế thuốc giảm đau,  

Hường trong Rác và hoa). 

Người lao động đi vào trang sách của Trang Thế Hy cũng có 

nhiều số phận thực sự đáng thương và cần được thông cảm. Họ có 

một cuộc đời không may mắn như bao người khác. Cuộc sống lao 

động vất vả có khi đẩy họ đến những bất hạnh rủi ro để rồi bản thân 

rơi vào cảnh sống ô nhục, có khi phải “bỏ chạy” mặc dù mình không 

muốn (Về nhà trước cơn mưa ). 

Trang Thế Hy đã gắn bó với người lao động nghèo và coi họ 

như chính mình để nói thay họ những khó khăn, vất vả thậm chí là 

nỗi bất hạnh mà họ đang phải chịu đựng. Đồng thời cũng phát hiện 

và ngợi ca những phẩm chất tốt đẹp ở chính những con người “dưới 

đáy” ấy. Phải là một người có vốn sống phong phú và am hiểu sâu 

rộng về cuộc sống thì ông mới có những trang viết chân thực và xúc 

động như vậy.  

CHƢƠNG 3 

NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT 

TRONG TRUYỆN NGẮN TRANG THẾ HY 

3.1. NGHỆ THUẬT MIÊU TẢ  

3.1.1. Miêu tả ngoại hình 

Để khắc họa hình tượng nhân vật, Trang Thế Hy rất chú ý đến 

việc miêu tả ngoại hình nhân vật với những chi tiết về diện mạo, hình 

dáng, trang phục, cử chỉ, tác phong. Từ đó, người đọc có thể nhìn 

thấu một cách trọn vẹn tính cách nhân vật. 

Khuôn mặt là điểm nhận biết đầu tiên khi mọi người tiếp xúc 

với nhau, là nơi bộc lộ trạng thái cảm xúc của con người. Có lẽ vì thế 
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mà Trang Thế Hy rất chú ý đến khuôn mặt của nhân vật. Đó là 

gương mặt của bà mẹ già (Bà mẹ già và thúng khổ qua), chị Châu 

(Vết thương thứ mười ba), ông Nghiệp (Những người lấp hố bom), 

vợ hương quản Xung (Anh Thơn râu rồng).... Chú ý đến khuôn mặt 

chứng tỏ, Trang Thế Hy đã nắm bắt được thần thái của nhân vật. Bởi 

thế, chỉ vài nét bút, tác giả đã đưa người đọc đến với những cảm 

nhận đầu tiên về tính cách và số phận con người.  

Nhà văn cũng thường chú ý đến chân dung nhân vật với những 

nét miêu tả khá cụ thể : ngoại hình của anh Thơm (Anh Thơm  râu 

rồng), hình dáng người cha (Con cá không biệt tăm,...) 

Ngoại hình của một con người thể hiện rất rõ hoàn cảnh sống 

của họ (Ông già bỏ đá cục trong Về nhà trước cơn mưa; nhân vật 

Thơ trong truyện ngắn Mỹ thơ ...), Trang Thế Hy mang cả những nét 

về cuộc đời và số phận nhân vật qua ngoại hình (Người bào chế 

thuốc giảm đau). 

Ngoại hình nhân vật hiện lên qua tuổi tác, hình dáng với 

những chi tiết cụ thể trên gương mặt, trang phục,... là cách giới thiệu 

quen thuộc của Trang Thế Hy. Chúng ta có thể bắt gặp cách miêu tả 

này ở những đoạn văn miêu tả ông Nghiệp (Những người lấp hố 

bom), Chàng thanh niên tên Hải (Con cá không biệt tăm), chị Ba 

Hường (Nợ nước mắt),... 

Ngoại hình là một phương diện không thể thiếu khi miêu tả nhân 

vật. Trang Thế Hy đã rất chú ý đến miêu tả ngoại hình nhân vật nhưng 

nhà văn không sao chụp máy móc chân dung mà chỉ phác họa qua một số 

nét tiêu biểu có giá trị tạo hình cao. Vì thế, nhân vật trong truyện ngắn 

Trang Thế Hy hiện lên chân thực nhưng cũng rất khác biệt.  
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3.1.2. Miêu tả nội tâm 

Muốn khai sinh cho một nhân vật phải nắm bắt được nội tâm 

của nhân vật đó. Để khắc hoạ nhân vật qua miêu tả nội tâm, tác giả 

thường dùng lời nửa trực tiếp. Có nghĩa là trong lời kể của nhà văn 

đã bao hàm giọng điệu, suy nghĩ, thái độ của nhân vật. Nhờ thủ pháp 

này, tác giả đã tái hiện thành công những chuyển biến trong suy 

nghĩ, cảm xúc của Vũ (Thèm thơ ); Những trạng thái cảm xúc khác 

nhau anh Thơm (Anh Thơm râu rồng)  

Những nhân vật tâm trạng trong truyện ngắn của ông sau 1975 

có sức gợi sâu sắc đối với người đọc. Đó là tâm trạng của chị Ba 

Hường (Nợ nước mắt); vợ chồng anh Hữu, chị Châu (Vết thương thứ 

mười ba);  tâm trạng của những con người khi “bỏ chạy” trước việc 

nghĩa (Về nhà trước cơn mưa). 

Trong truyện ngắn Trang Thế Hy, chúng ta cũng bắt gặp nhiều 

dòng suy tư của những người nghệ sĩ về nghề, về nhân cách và trách 

nhiệm của người cầm bút (Mưa ấm, Nợ nước mắt ) . 

Bằng tài năng của mình, Trang Thế Hy đã thể hiện sắc nét 

dòng tâm trạng, cảm xúc, những suy tư trăn trở... của từng nhân vật. 

Nội tâm vốn là yếu tố khó nắm bắt nhưng nhờ sự nhạy cảm và vốn 

sống nhiều trải nghiệm, ông đã đột nhập và khám phá nội tâm của 

từng nhân vật, đưa lại cho người đọc những cảm nhận khó quên. 

3.2. NGHỆ THUẬT SỬ DỤNG NGÔN NGỮ  

3.2.1. Ngôn ngữ của nhân vật 

Trang Thế Hy đã trao lời cho nhân vật, để nhân vật nói ra 

những ý nghĩ, cảm xúc, tâm trạng của mình. Nhờ đó, người đọc cảm 

nhận được tính cách hoặc đời sống nội tâm của nhân vật một cách rõ 

nhất. Ngôn ngữ của Loan (Thèm thơ) cho thấy, cô là một người sống 

bằng nghề không trong sạch nhưng vẫn giữ cho mình “chất ngọc”  
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trong tâm hồn. Tấm lòng của những con người làm việc nghĩa nhưng 

không hề tính toán so đo cũng được bộc lộ chân thành qua chính 

ngôn ngữ của họ (Nợ nước mắt, một nghệ sĩ, Tiếng hát và tiếng 

khóc), Ngôn ngữ hằn học của Chị Châu (Vết thương thứ mười ba);  

của Diên trong Về nhà trước cơn mưa bộc lộ những dòng tâm trạng 

bên trong nhân vật. 

Trong đa số truyện ngắn,Trang Thế Hy xây dựng hình tượng 

nhân vật bằng ngôn ngữ đối thoại. Thông qua đối thoại giữa các 

nhân vật, những tính cách Nam Bộ hiện lên rõ nét. Đó là ngôn ngữ 

của những tấm lòng trong sáng nghĩa tình, những tính cách bộc trực, 

thẳng thắn, luôn biết sống hào hiệp (Con cá không biệt tăm; Người 

bào chế thuốc giảm đau). 

Với việc trao lời cho nhân vật, xây dựng hình tượng nhân vật 

bằng chính ngôn ngữ của họ, Trang Thế Hy đã dựng lên những tính 

cách điển hình, những tâm trạng điển hình. Thế giới nhân vật của 

ông là những con người Nam Bộ nghĩ sao nói vậy và nhân hậu,  

nghĩa tình. 

3.2.2. Ngôn ngữ của tác giả 

Ngôn ngữ tác giả là yếu tố góp phần xây dựng nên hình tượng 

nhân vật hoàn chỉnh, chân thực như từ cuộc đời bước vào trang sách. 

Tuy nhiên, giữa ngôn ngữ nhân vật và ngôn ngữ tác giả không có 

một ranh giới phân biệt rạch ròi. Trong ngôn ngữ nhân vật có giọng 

nói, điệu nghĩ của nhà văn và ngược lại trong ngôn ngữ tác giả, có lời 

lẽ, tình cảm của nhân vật.  

Trong sáng tác của mình, Trang Thế Hy chủ yếu dùng ngôi 

thứ nhất, xưng “tôi” kể lại câu chuyện. Trong tổng số 32 truyện, có 

đến 23 truyện sử dụng ngôi kể này. Còn lại ở một số truyện (9/32 

truyện), tác giả dấu mặt kể lại câu chuyện ở ngôi thứ ba. 
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Ở vị trí là người dấu mặt, ngôn ngữ tác giả thể hiện đậm nét 

hơn những trạng thái tình cảm, diễn biến tâm lý của nhân vật (Mưa 

ấm). Có khi ngôn ngữ đó tái hiện một cách chân thực ngoại hình, 

tính cách thông qua lời nói, cử chỉ, hành động (Anh Thơm râu rồng, 

Người bào chế thuốc giảm đau) và ở một số trường hợp khác, nó có 

tác dụng thông báo sự kiện, biến cố liên quan đến cuộc đời nhân vật 

(Áo lụa giồng) 

Ở một số truyện, ngôn ngữ tác giả có mục đích sâu xa chứ 

không hoàn toàn chỉ dừng lại ở sự phác hoạ diện mạo bên ngoài (Bà 

mẹ già và thúng khổ qua, Mỹ Thơ, Đường bay ngắn của một vòng 

luân hồi). Ngôn ngữ đó còn góp phần khắc họa nội tâm nhân vật một 

cách sâu sắc hơn (Về nhà trước cơn mưa). 

Trong đa số truyện ngắn, ngôn ngữ của tác giả mang bóng 

dáng của chính nhà văn với những quan niệm đúng đắn về con 

đường sáng tạo nghệ thuật chân chính (Rác và hoa, Tiếng hát và 

tiếng khóc, Nợ nước mắt...). 

Thông qua ngôn ngữ của tác giả, những hình tượng nhân vật 

hiện lên cụ thể, rõ nét trong cái nhìn nhiều trải nghiệm của chính nhà 

văn. Qua đó, người đọc cũng dễ dàng nhận ra một thế giới tinh thần, 

tình cảm “rất Trang Thế Hy”. Đó là chân dung của một con người có 

vốn sống phong phú, vốn học vấn uyên thâm. Con người đó vẫn luôn 

trăn trở, đau đáu trước thế sự xoay vần. 

3.3. NGHỆ THUẬT SỬ DỤNG GIỌNG ĐIỆU 

3.3.1. Giọng bình dị trong sáng 

Đọc truyện ngắn Trang Thế Hy, chúng ta nhận thấy một giọng 

điệu chậm rãi, bình dị có ở hầu hết tác phẩm. Giọng điệu này phù 

hợp với những vấn đề mà nhà văn chuyển tải đến người đọc. Giọng 

điệu của người trần thuật khi xây dựng thế giới nhân vật trong truyện 
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ngắn Trang Thế Hy khá đa dạng. Đó có khi là giọng mộc mạc, dân 

dã; khi hồn hậu chân thành và cũng có giọng day dứt, trăn trở. 

Viết về cuộc sống vất vả của người dân Nam Bộ, giọng điệu 

mộc mạc, dân dã của người trần thuật cứ tự nhiên tuôn chảy như từ 

vốn sống, sự gắn bó sâu nặng với mảnh đất và con người Nam Bộ 

của chính nhà văn (Trong trắng). Giọng điệu này được chưng cất 

bằng mật độ đậm đặc ngôn ngữ Nam Bộ. Đó là việc sử dụng nhiều từ 

ngữ Nam Bộ và khẩu ngữ trong khi miêu tả nhân vật (Trong trắng); 

cách nói, cách diễn đạt rất Nam Bộ (Những người lấp hố bom).  

Viết về những số phận thiếu may mắn, giọng điệu của người 

trần thuật chân tình ấm áp vô cùng (Thèm thơ); Giọng đôn hậu đó có 

khi pha lẫn chút ngậm ngùi, xót xa, có khi uất ức cùng nhân vật (Anh 

Thơm râu rồng), có khi đầy thông cảm (Vết thương thứ mười ba). 

Đọc truyện ngắn Trang Thế Hy, chúng ta còn nhận thấy giọng 

trăn trở suy tư của nhân vật trần thuật. Giọng điệu đó nói lên những 

suy tư của người nghệ sĩ về sứ mệnh của người cầm bút (Rác và hoa, 

Nợ nước mắt). 

Tóm lại, giọng điệu người trần thuật khi xây dựng nhân vật 

trong truyện ngắn Trang Thế Hy đã góp phần khắc họa rõ nét chân 

dung nhân vật trong truyện. Đồng thời cho chúng ta hiểu thêm thế 

giới quan, trái tim nhân ái của nhà văn Trang Thế Hy giành cho 

những số phận thiếu may mắn trong cuộc đời. 

3.3.2. Giọng triết lí chiêm nghiệm 

Nhân vật trong truyện ngắn Trang Thế Hy không chỉ biểu hiện 

ra vẻ bề mà còn phát tiết ra từ vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong sâu kín tâm 

hồn, những suy nghĩ sâu sắc. Bởi thế trong truyện ngắn của Trang 

Thế Hy còn có giọng triết lý. 
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Trang Thế Hy đã trao quyền phát ngôn cho chính nhân vật của 

mình.  Vì thế, giọng điệu triết lí được thể hiện một cách tự nhiên 

trong truyện. Nó đến từ những mảnh đời, những cảnh ngộ khác nhau 

của chính nhân vật (Nguồn cảm mới, Những người lấp hố bom,Vết 

thương thứ mười ba, Nợ nước mắt,...). 

Triết lý trong truyện ngắn Trang Thế Hy là triết lý của người 

bình dân, nhẹ nhàng mà vô cùng sâu sắc. Ta bắt gặp trong truyện 

ngắn Trang Thế Hy nhiều phát biểu sâu sắc như thế (Mưa ấm, Con 

cá không biệt tăm). Đó có khi là những chiêm nghiệm rút ra từ chính 

cuộc sống và trải nghiệm của người nghệ sĩ (Một nghệ sĩ). 

Khi xây dựng thế giới nhân vật, Trang Thế Hy còn dùng giọng 

hóm hỉnh. Giọng điệu này thể hiện rõ qua những đoạn đối thoại giữa 

các nhân vật trong một số truyện: Giả đò yêu; Nghệ thuật làm bố 

dượng; Vui nhỏ trên đường dây,... 

Tóm lại, giọng điệu triết lý kết hợp với giọng hóm hỉnh, tươi 

vui, Trang Thế Hy đã xây dựng nên thế giới nhân vật đặc sắc. Nhân 

vật trong truyện  thể hiện một thế giới quan của Trang Thế Hy với 

nhiều trải nghiệm và tấm lòng nhân ái, bao dung dành cho con người. 

Đó chính là nền tảng làm nên hạt nhân trong những truyện ngắn            

của ông. 

KẾT LUẬN 

Trang Thế Hy là một nhà văn có cuộc đời lao động nghệ thuật 

thầm lặng, say mê và nghiêm cẩn. Hơn nửa thế kỷ cầm bút, ông đã 

để lại cho đời một số lượng tác phẩm khiêm tốn nhưng có giá trị. Tác 

phẩm của ông không ồn ào, “làm mưa gió” trên văn đàn mà lặng lẽ 

thấm sâu bền chắc trong lòng bạn đọc. Cho đến nay có thể nói, 

truyện ngắn của Trang Thế Hy đã khẳng định được vị trí trong lòng 
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bạn đọc và giới nghiên cứu cả nước. Tên tuổi ông được độc giả biết 

đến như một trong những cây bút hàng đầu của văn học Nam Bộ. 

Thế giới nhân vật trong tác phẩm của ông đã thể hiện được rất 

nổi bật vốn sống, tài năng và cả sức sáng tạo của một phong cách 

truyện ngắn bậc thầy. Hình tượng nhân vật trong truyện ngắn của 

ông đa dạng, nhiều vẻ, nhưng đều là những con người Nam Bộ bình 

thường mang trong mình phẩm chất tốt đẹp: cởi mở, bộc trực, hào 

hiệp, nghĩa tình. Đồng thời, thế giới nhân vật đó còn mang nét riêng 

của ngòi bút Trang Thế Hy với đời sống nội tâm sâu lắng  và dù bất 

luận trong hoàn cảnh nào cũng không đánh mất chất ngọc trong tâm 

hồn. Ngòi bút của Trang Thế Hy đã dành cho họ một tấm lòng yêu 

thương, trân trọng và đầy tin tưởng. Đó là tấm lòng nhân ái sâu xa, 

chất nhân văn đậm đà làm nên cội nguồn sức hấp dẫn của truyện 

ngắn Trang Thế Hy đối với người đọc có hiểu biết. 

Để khắc hoạ thế giới nhân vật chân thực và sinh động ấy, nhà 

văn đã phối hợp nghệ thuật miêu tả ngoại hình và nội tâm nhân vật; 

kết hợp ngôn ngữ của bản thân nhân vật và ngôn ngữ của chủ thể 

sáng tạo; giọng điệu của nhân vật trần thuật và các giọng điệu khác. 

Với nghệ thuật này, truyện ngắn Trang Thế Hy ở một chừng mực 

nhất định đã vươn tới được chiều sâu hiện thực của đời sống xã hội – 

lịch sử và khắc họa sinh động số phận con người, tạo được một thế 

giới truyện ngắn giàu chất tiểu thuyết. Mặt khác, “văn tức là người”, 

qua thế giới nhân vật trong tác phẩm, người đọc nhận thấy và càng 

thêm trân trọng một nhân cách đáng quý, một tấm lòng luôn trăn trở 

trước số phận con người của nhà văn xứ dừa Trang Thế Hy. Ông 

xứng đáng là “cây cổ thụ”, “người hiền” của văn học Nam Bộ.  


