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MỞ ĐẦU 
 

1. Lý do chọn đề tài 
 Quê hương! Tiếng gọi trìu mến, thiêng liêng ấy luôn có sức 
tỏa sáng và nâng đỡ mỗi người suốt năm tháng cuộc đời như một 
mạch nguồn trong lành, tắm mát lòng ta, như vòng tay yêu thương và 
mái nhà thân thuộc của mẹ. Những miền kí ức thần tiên của một thời 
đã qua, nơi cố hương luôn trở thành niềm nhớ thương da diết - nhất 
là những người con xa xứ. Bởi một điều thật giản dị nhưng vô cùng 
quan trọng rằng: dẫu cách xa ngàn trùng thì nơi chôn nhau cắt rốn 
vẫn ở nơi gần nhất. Từng gắn bó với quê hương nước Việt nên 
Nguyễn Văn Thọ, trong xa cách, luôn thấu hiểu nỗi niềm của những 
kẻ tha hương. Nguyễn Văn Thọ đã cất lên tiếng nói thấm đẫm tình 
người bằng ngôn ngữ của chính trái tim mình khi tái hiện một cách 
chân thực và cảm động cảnh ngộ của những người Việt Nam sống xa 
tổ quốc. Quyên! cuốn tiểu thuyết gợi cho bạn đọc với nhiều cảm xúc. 
Mỗi một nhân vật, mỗi một cuộc đời với những nỗi bất hạnh rất 
riêng lại gặp nhau ở nỗi khát khao đến cháy bỏng con đường đến với 
hạnh phúc, tình yêu. Quyên - người phụ nữ hồng nhan bạc phận 
trước những thăng trầm của cuộc mưu sinh nơi xa xôi đã làm nên 
những suy nghĩ, trăn trở, những mơ ước, những xót xa lớn lao khi ta 
mở ra từng trang viết của Nguyễn Văn Thọ. 

Từ số phận của Quyên, Hùng, Dũng, Phi, chúng ta nhận ra 
sự khốc liệt của những phận người lao tâm khổ tứ kiếm miếng ăn nơi 
xứ lạ quê người. Hành trình dằn dặc của họ khiến chúng ta giật mình, 
thảng thốt...để nhận ra những giá trị đích thực của cuộc đời. Lòng 
nhân ái vốn là tình cảm cố hữu, thường trực trong đời sống người 
Việt cho nên khóc cùng Quyên, đau buồn và vui mừng trước nỗi 
niềm của Quyên cũng là điều dễ hiểu. Cái tốt, cái xấu dù tiềm ẩn hay 
hiển hiện rõ nét trong mỗi nhân vật đã đánh thức phần Người nơi mỗi 
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bạn đọc. Sự thức tỉnh lương tri từ các nhân vật trong truyện đã thắp 
lên ngọn lửa của niềm hi vọng nơi mỗi con người. Tình yêu nồng 
nàn, da diết trong Quyên đã làm hồi sinh sự sống trong tận cùng 
tuyệt vọng của Kumar. Sự bao dung, sự nhân từ thấu hiểu của Kumar 
đối với Quyên, nẻo đường quay về trong sự lưu hiện của Phi, Hùng, 
Dũng ..., đều là bài học cho mỗi chúng ta trong hành trình đi tìm 
hạnh phúc, tình yêu cho riêng mình.  

Đứng ở góc độ cảm nhận giá trị của tác phẩm, ta có thể 
khẳng định rằng: Nguyễn Văn Thọ là tác giả có văn phong độc đáo, 
ngòi bút thấm nhuần tư tưởng nhân văn. Xoay quanh tác phẩm, có rất 
nhiều nhận xét, đánh giá. Mỗi người đều có những cảm nhận của 
riêng mình, đều xuất phát từ sự quan tâm dành cho tác phẩm. Điều 
quan trọng nhất là tiểu thuyết của Nguyễn Văn Thọ có một chỗ đứng 
đặc biệt trong lòng người đọc. Không chỉ dừng lại ở những Kiều bào 
mà ngay cả lúc chúng ta đang sống trên mảnh đất quê hương thì lòng 
trắc ẩn dành cho các nhân vật, sự yêu mến dành cho Nguyễn Văn 
Thọ đều xuất phát từ sâu thẳm tâm hồn. 
 Nhà nghiên cứu Nguyễn Thiện trong “Sống và yêu ở xứ người” 
đã đánh giá cao tác phẩm. Ông cho rằng đây là “tiểu thuyết được viết với 
một bút pháp linh hoạt, uyển chuyển, chắc tay và điêu luyện. Cốt truyện li 
kì, điểm xuyến chất hình sự và phim hành động, với những cuộc tình tay 
ba, những cuộc rượt đuổi tìm kiếm mà do những tình huống ngẫu nhiên 
đã làm cho những người yêu nhau bị lạc mất nhau”, tác phẩm Quyên đã 
góp phần mở ra cho người đọc con đường đi tìm hạnh phúc đích thực. Đó 
là lý do để chúng tôi chọn đề tài “Đặc điểm thi pháp tiểu thuyết Quyên 
của Nguyễn Văn Thọ” để nghiên cứu.  

2. Lịch sử vấn đề 
Tiểu thuyết Quyên (Đạt giải B trong cuộc thi tiểu thuyết 

2006 - 2009 của Hội nhà văn Việt Nam) được đánh giá cao và thu hút 
bạn đọc, là một cuốn tiểu thuyết khá mới mẻ nhưng nhận được sự quan 
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tâm của nhiều nhà văn và nhà phê bình, nhà báo với nhiều bài viết, 
nhiều bài nghiên cứu tìm hiểu, chủ yếu tập trung vào những vấn đề sau: 

Trong Lời bạt “Đọc Quyên ở ngoài nước Đức” (trong tiểu 
thuyết Quyên, Nxb Hội Nhà văn, 2011), Đỗ Quyên (Nhà phê bình 
nghiên cứu Văn học - nhà thơ - nhà báo định cư tại Canada) rất tâm 
đắc nhận xét: “chúng tôi muốn bài bạt này như một khảo sát chung 
với các đề tài của phê bình văn học, của xã hội Việt Nam trong thời 
đại làng - thế - giới mà tiểu thuyết Nguyễn Văn Thọ là một minh họa 
đích đáng” và khẳng định: “với Quyên, tôi thấy tác giả có một sáng 
tạo văn chương hấp dẫn ở lối kể, tài năng ở văn phong đặc sắc ở đề 
tài, nhân bản ở quan niệm”, theo Đỗ Quyên, tiểu thuyết Quyên thành 
công về thi pháp, thủ pháp đó là chất truyện ngắn, chất điện ảnh, chất 
báo chí và chất tiểu thuyết dung hợp một cách nghệ thuật. 

Trong phần Phụ lục, có rất nhiều ý kiến nói về tiểu thuyết 
Quyên  của nhiều nhà văn và nhà phê bình, nhà báo (Nxb Hội nhà 
văn, 2011).  

Nhân tọa đàm về tiểu thuyết Quyên ngày 6/12/2011 cũng có 
nhiều bài viết đăng trên Báo Văn nghệ, Báo Thanh niên, Báo Văn 
nghệ công an. Các tác giả tập trung phân tích những vấn đề xoay 
quanh tiểu thuyết Quyên. Nhìn chung, các bài viết của tác giả tập 
trung làm nổi bật những nét nghệ thuật tiêu biểu cũng như là bao 
quát toàn bộ nội dung của cuốn tiểu thuyết, bước đầu giúp người đọc 
hình dung một cách chung nhất về tiểu thuyết Quyên. Ngoài ra, trên 
nhiều trang web điện tử còn có nhiều bài viết, nhiều bài phỏng vấn 
về Quyên và nhà văn Nguyễn Văn Thọ ngay khi ông thành danh ở 
thể loại truyện ngắn và nhất là ngay khi Quyên được ra mắt công 
chúng vào tháng 4/2009.   

Qua những bài nghiên cứu trên, chúng tôi nhận thấy các tác 
giả đã bước đầu tiếp cận và tìm hiểu, nghiên cứu tiểu thuyết Quyên ở 
nhiều khía cạnh khác nhau. Trong đó, có những bài viết cũng đề cập 
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tới một số yếu tố trong nghệ thuật tự sự như: Ngôn ngữ đậm chất 
điện ảnh, về tiết tấu nhịp điệu, thủ pháp kể chuyện. Hay có bài viết 
tâp lại trung khẳng định và ngợi ca tài năng, sức sáng tạo khi viết 
tiểu thuyết cùng những đóng góp của nhà văn Nguyễn Văn Thọ với 
văn học đương đại. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy chưa có 
công trình nào tập trung nghiên cứu một cách chỉnh thể về đặc điểm 
thi pháp tiểu thuyết Quyên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ. Vì vậy, 
trên cơ sở học tập và tiếp thu kết quả nghiên cứu của các tác giả đi 
trước, tôi lựa chọn đề tài này với mục đích tìm hiểu, bổ sung thêm 
những vấn đề còn bỏ ngỏ trên cơ sở tiếp cận tác phẩm theo hướng thi 
pháp thể loại.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  
3.1. Đối tượng nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu chính của luận văn là tiểu thuyết 

Quyên của Nguyễn Văn Thọ (Nxb Hội nhà văn, 2009). Ngoài ra, 
chúng tôi còn tham khảo một số tác phẩm truyện ngắn của Nguyễn 
Văn Thọ và một số tiểu thuyết của các nhà văn hải ngoại khác cùng 
thời để so sánh, đối chiếu, chỉ ra thi pháp riêng của tiểu thuyết Quyên 
một cách cụ thể, thuyết phục. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 
Đây là tác phẩm tiêu biểu có tiếng vang trên văn đàn, được 

đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước đón nhận, được chuyển thể thành 
phim. Nghiên cứu đặc điểm thi pháp là vấn đề hết sức đa dạng và phức 
tạp, đòi hỏi phải có một nền tảng lý luận và khả năng phân tích, khái 
quát hóa các vấn đề một cách logic, khoa học, có hệ thống nên chúng tôi 
chỉ tập trung vào một số bình diện nổi bật, cụ thể là thi pháp nhân vật, 
thi pháp hình thức nghệ thuật và một số thủ pháp đặc sắc khác. 

4. Phương pháp nghiên cứu  
Để thực hiện luận văn, chúng tôi vận dụng và phối hợp các 

phương pháp sau đây: 
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4.1. Phương pháp vận dụng lý thuyết Thi pháp học  
4.2. Phương pháp cấu trúc - hệ thống 
4.3. Phương pháp so sánh - đối chiếu 

         4.4. Phương pháp phân tích - tổng hợp 
5. Đóng góp của luận văn 
Luận văn là đề tài chuyên biệt nghiên cứu một cách tương 

đối toàn diện và hệ thống những phương diện thi pháp cơ bản tiểu 
thuyết Quyên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.  

Về mặt lý luận, luận văn sẽ góp phần vào việc nghiên cứu bộ 
phận văn học hải ngoại vốn rất tiềm tàng, hấp dẫn theo hướng thi 
pháp học. Các kết quả của luận văn sẽ là một trục đối chiếu để từ đó 
có thể mở rộng ra nghiên cứu thi pháp tác phẩm của các tác giả hải 
ngoại khác. 

Trên cơ sở các cứ liệu nghiên cứu, các kết quả của luận văn 
sẽ góp phần khẳng định sự đóng góp của nhà văn Nguyễn Văn Thọ 
nói riêng và văn học hải ngoại trong việc đa dạng hóa nền văn học 
Việt Nam đương đại nói chung. 

6. Cấu trúc của luận văn 
Ngoài phần Mở đầu, phần Kết luận, phần Tài liệu tham 

khảo, phần Nội dung gồm 3 chương: 
Chương 1. Nguyễn Văn Thọ - Cuộc đời và trang văn  
Chương 2. Đặc điểm tiểu thuyết Quyên của Nguyễn Văn Thọ 

nhìn từ thi pháp nhân vật 
Chương 3. Đặc điểm tiểu thuyết Quyên của Nguyễn Văn Thọ 

nhìn từ thi pháp hình thức 
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CHƯƠNG 1 
NGUYỄN VĂN THỌ - CUỘC ĐỜI VÀ TRANG VĂN  
 
1.1. NGUYỄN VĂN THỌ - CUỘC ĐỜI VÀ DUYÊN VĂN 
 1.1.1. Cuộc đời  

Nguyễn Văn Thọ sinh ngày 06 tháng 10 năm 1948 (Mậu Tí), 
quê ở Thái Bình, xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ 
thuật. Năm 1950, ông theo cha từ quê chạy loạn lên Hà Nội. Năm 
1965, ông vừa tốt nghiệp cấp III thì ông lên đường tòng quân theo 
tiếng gọi của quê hương, đất nước và đã làm trọn nhiệm vụ của 
người lính quả cảm. Đến năm 1976, xuất ngũ trở về quê hương và 
làm đủ nghề để kiếm sống (bảo vệ, nhân viên chạy giấy, tạp vụ, chụp 
ảnh, thợ hồ…). Sau đó, ông tốt nghiệp kỹ sư Kinh tế, công tác tại Bộ 
Nội thương, làm Phó Chánh văn phòng Tổng Công ty muối. Năm 
1988, đi hợp tác lao động tại Đông Đức. Hiện nay, ông là Hội viên 
của Hội Nhà văn Việt Nam (2003), đang định cư tại Đức. 

Cuộc đời của nhà văn Nguyễn Văn Thọ trải qua nhiều biến động, 
lăn lộn và đau khổ. Đó cũng chính là lợi thế cho một nhà văn thiên về cách 
nhìn cuộc sống theo chiều hướng hiện thực như ông. Nguyễn Văn Thọ chỉ 
viết hay về những điều mà bản thân ông đã từng mắt thấy tai nghe. 

1.1.2. Duyên văn  
Nguyễn Văn Thọ đến với văn chương như một cơ duyên bởi 

ông không có ý định trở thành nhà văn nhưng chính từ những dằn vặt 
trong cuộc đời cay đắng của mình khiến ông phải cầm bút. Mỗi tác 
phẩm ra đời là cách trả nợ cho những ám ảnh của hiện thực cuộc 
sống của thân phận tha hương. Ông “viết từ chính những gì đang 
diễn ra xung quanh tôi và cộng đồng những người Việt xa xứ. Viết ra 
để tâm sự, để giải toả chính mình." [56].  

Mặc dù đến với văn chương khá muộn, song Nguyễn Văn 
Thọ tỏ ra là một cây bút viết khỏe, dẻo dai và chưa có dấu hiệu 



7 

 

ngừng nghỉ. Tổng kết trong hơn mười hai năm, Nguyễn Văn Thọ viết 
được tám cuốn sách và cùng nhiều bài báo liên quan tới văn học, 
nghệ thuật hay môi trường, giáo dục xã hội. Những tác phẩm tiêu 
biểu của ông như: thơ Mảnh vỡ (1988), Cửa sổ (1999), truyện ngắn: 
Gió lạnh (1999), Bên kia Trái đất (2002); truyện ngắn Vàng xưa 
(2003);  tùy bút: Đào ở xứ người (2005); truyện ngắn Thất huyền 
cầm (2006);  tiểu thuyết: Quyên (2009);  Mưa thành phố (2010); 
truyện ngắn: Sẩm Violet (2013), Vô danh trận mạc (2013); tạp văn 
Vợ cũ (2013). Những sáng tác của ông đều mang đậm tính hiện thực, 
tập trung chủ yếu vào ba mảng đề tài chính: chiến tranh, Hà Nội và 
người Việt xa xứ. Đặc biệt với sự ra làn cuốn tiểu thuyết Quyên, 
Nguyễn Văn Thọ được đánh giá “là một trong số ít những cây bút 
đương đại xuất sắc nhất về đề tài người Việt ở hải ngoại." [56].  
1.2. QUAN NIỆM VĂN CHƯƠNG CỦA NGUYỄN VĂN THỌ 
 1.2.1. Quan niệm về nhà văn  
 Đối với bất cứ nhà văn nào khi theo nghiệp viết văn thì 
không chỉ dành cho nó một tâm huyết, một niềm đam mê mà còn 
phải xây dựng cho cái nghiệp ấy một lãnh địa riêng không trùng khít 
với ai, nếu không thì sẽ không tồn tại. Nguyễn Văn Thọ cũng không 
ngoại lệ. Ông quan niệm: "viết văn không phải để kiếm tìm danh 
vọng và giải thưởng" mà viết văn để đạt được cái đích cao cả hơn 
cho tâm hồn và thực sự "muốn chia sẻ, tâm sự có tính đồng loại" khi 
cần quên đi cái tôi duy ngã lớn lao của mình.  
 Qua các sáng tác của mình, Nguyễn Văn Thọ nêu lên quan 
niệm về tư cách nhà văn: “trước khi viết điều nhân ái, phải biết tập sống 
nhân ái. Khó lắm nhưng phải thế!” [40, tr. 148] hay “Người văn là người 
dùng chữ mà lay động, dung dưỡng tâm hồn kẻ khác. Đấy là hay. Muốn 
thế phải biết đau nỗi đau của đời, vui với hạnh phúc của người, giãi bày 
ngay thẳng tấm lòng tôi mà hợp với ta, san sẻ được với ta [69]. Bởi thế 
nên Nguyễn Văn Thọ khuyên thế hệ trẻ khi cầm bút: “Bản chất của văn 
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học là phản ánh mối quan hệ giữa con người với con người, chứ không 
phải chỉ viết để thể hiện cái tôi duy ngã. Cái đó không bao giờ được bạn 
đọc công nhận và bạn đọc cũng không cần.” [66]. 
 1.2.2. Quan niệm về sáng tạo văn chương 

Một người lính sống sót trở về từ chiến trường khốc liệt và 
một Nguyễn Văn Thọ không ngã lòng trước cuộc sống khi ở xứ 
người tất cả là nhờ văn chương, bằng chính tình yêu của ông với văn 
chương. Vì thế với ông, văn chương chưa bao giờ là cuộc chơi, lao 
động văn chương phải nghiêm túc bởi đây là loại hình nghệ thuật có 
công chúng rất rộng, ảnh hưởng tốt xấu rất lớn, cần cẩn trọng khi đặt 
bút. Vì thế ông nêu lên quan niệm về việc viết lách: “Viết cái gì mình 
hiểu rõ, chia sẻ với những người muốn hiểu và cất tiếng nói hộ cho 
những người có tâm thế giống mình mà không có điều kiện hay thời 
gian để nói” [62]. Nhà văn cho rằng viết văn cũng giống đóng 
thuyền. Đây là một công việc rất khó, đòi hỏi kinh nghiệm và sự lành 
nghề. Đối với Nguyễn Văn Thọ, nhà văn phải là "người dùng chữ mà 
lay động, dung dưỡng tâm hồn kẻ khác". Từ cuộc đời cầm bút của 
mình, qua những tác phẩm văn chương, ông đã nêu lên suy ngẫm về 
nghề văn: “Văn là khó, nhưng càng đi càng thấy rừng rậm. Vậy nên 
không đi tìm cái gì lớn lao quá. Cái gì mình yêu ở trong rừng, bình 
tâm nghĩ lại sẽ dứt khoát tìm được lối qua cánh rừng ấy. Có thể lạc 
lối trong rừng nhưng không thể hèn nhát bỏ cuộc, kể cả phải chết khi 
ra tới cửa rừng” [26, tr. 776] 
1.3. TIỂU THUYẾT QUYÊN - THÀNH TỰU NGHỆ THUẬT 
MỚI CỦA NGUYỄN VĂN THỌ 
 1.3.1. Tiểu thuyết Quyên trong dòng chung tiểu thuyết 
đương đại Việt Nam 
 Văn học hải ngoại dù được hình thành và phát triển ở ngoài 
lãnh thổ quốc gia Việt Nam nhưng nó cũng được xem là một trong 
những bộ phận của nền văn học hiện đại Việt Nam. Nhiều nhà văn 
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hải ngoại đã có những đóng góp đáng kể cho nền văn học Việt Nam 
hiện đại. Trong đó, nhà văn Nguyễn Văn Thọ là nổi bật nhất ở mảng 
đề tài người Việt tha hương khi công bố ra mắt tiểu thuyết Quyên.  
 Với sự ra mắt tiểu thuyết Quyên, Nguyễn Văn Thọ được các 
nhà văn, nhà nghiên cứu, phê bình văn học đánh giá cao. Tác giả 
Nguyễn Thiện nhấn mạnh vai trò và vị trí đáng trân trọng 
của Nguyễn Văn Thọ trong nền văn học hiện đại Việt Nam: “Đã lâu 
lắm rồi, có thể nói, tiếp nối Thân phận của tình yêu của Bảo Ninh, 
sau ngót 20 năm, lần này chúng ta may mắn lại có Quyên, tiểu thuyết 
của ngòi bút tự sự tài hoa Nguyễn Văn Thọ. Cả hai tác giả, với vốn 
sống dồi dào được nghiền ngẫm, tích tụ và thăng hoa, với bản lĩnh 
nghệ thuật kể chuyện thực thi những tìm tòi và cách tân, các ông đã 
cắm những cái mốc quan trọng, đánh dấu thành tựu đột khởi của tiểu 
thuyết đương đại Việt Nam trên những giai đoạn không thể quên 
được của đời sống quân sự và trong thời hậu chiến”.   
 1.3.2. Tiểu thuyết Quyên - từ góc nhìn đổi mới thể loại 
 Quyên là tiểu thuyết đầu tay của Nguyễn Văn Thọ. Tiểu 
thuyết này kết nối một số truyện ngắn tác giả đã phổ biến, khai triển 
và xây dựng thành một truyện dài liên tục. Về cấu trúc, mạch chuyện 
Quyên vẫn giữ theo hình thức chương hồi, gồm 18 chương, song đại 
bộ phận, nhiều chương được viết như một truyện ngắn độc lập hay 
gần như độc lập. Điều này không chỉ là sự cố gắng về mặt thi pháp 
tiểu thuyết mà còn hàm chứa việc triển khai từng vấn đề nhỏ trong 
một tổng thể để đạt tính tiểu thuyết. Chính điều này, về một phương 
diện cấu trúc tác phẩm, lại là một cách đổi mới thi pháp. Hơn nữa, ở 
tiểu thuyết Quyên có sự kết hợp giữa ngôn ngữ điện ảnh và ngôn ngữ 
văn học. Trong cuốn tiểu thuyết này, các trang viết ăm ắp hình, bạn 
đọc thấy ngay, rất rõ sự hoạt động của nhân vật, hành động như xem 
cuốn phim bằng chữ. Bên cạnh đó, ở Quyên là việc dàn dựng tiết tấu 
nhanh và nhiều kịch tính, không chậm chạp lê thê như các cuốn tiểu 
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thuyết ở các thập kỷ trước. Đồng thời Quyên có nhiều đoạn kết nối, đan 
chen như phóng sự về đời sống thực tại của hệ thống nhân vật. Nó làm tác 
phẩm hư cấu có hơi thở đời sống. Và, trong Quyên, còn có rất nhiều thủ 
pháp khi xây dựng tâm lí và hành động của nhân vật, cách đặt tên nhân 
vật, tình huống mang tính ẩn dụ hay gợi mở... Toàn bộ những điểm trên 
đã tạo cho Quyên sự hấp dẫn. Và đó, chính là sự cách tân.     

 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 
 

 Nguyễn Văn Thọ không có ý định trở thành nhà văn dù xuất 
thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nhưng chính từ 
những dằn vặt của cuộc đời cay đắng đã khiến ông phải cầm bút. 
Ông viết văn không phải để kiếm tìm “danh vọng và giải thưởng” mà 
viết để đạt được cái đích cao cả cho tâm hồn. Ông viết trước hết là để 
“giải tỏa những ẩn ức trong đời sống, giải tỏa nỗi cô đơn”, phải viết 
để “vơi đi một chút mắc nợ” và hơn hết “viết để thấy mình tử tế 
hơn”. Những gì Nguyễn Văn Thọ nhìn thấy, cảm nhận trong suốt 
cuộc đời gắn liền với nhiều mốc lịch sử, “nỗi thương mình và đau 
đời” chính là chất liệu để ông tạo nên những trang văn đầy nhân bản, 
phản ánh hiện thực cuộc sống phong phú, đầy màu sắc. Ông tự rút ra 
bài học cho bản thân mình về việc viết lách: “viết cái gì mình hiểu 
rõ, chia sẻ với những người muốn hiểu và cất tiếng nói hộ cho những 
người có tâm thế giống mình mà không có điều kiện hay thời gian để 
nói” [62]. Mặc dù đến với văn chương khá muộn, song Nguyễn Văn 
Thọ tỏ ra là một cây bút viết khỏe, dẻo dai và chưa có dấu hiệu 
ngừng nghỉ. Tổng kết hơn mười hai năm, ông viết được 8 cuốn sách 
và nhiều bài báo, tập trung chủ yếu vào 3 mảng đề tài chính: chiến 
tranh, Hà Nội và người Việt xa xứ. Ở mảng đề tài thứ 3, đặc biệt với 
cuốn tiểu thuyết Quyên – thành tựu nghệ thuật mới của Nguyễn Văn 
Thọ được đánh giá là “một trong số ít những cây bút đương đại xuất 
sắc nhất về đề tài người Việt ở hải ngoại” [56]. 
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CHƯƠNG 2 
ĐẶC ĐIỂM TIỂU THUYẾT QUYÊN CỦA NGUYỄN VĂN 

THỌ NHÌN TỪ THI PHÁP NHÂN VẬT 
 

2.1. NHÂN VẬT VỚI NHỮNG HAM MUỐN VÀ ĐỔ VỠ NIỀM TIN 
 2.1.1. Nhân vật ham muốn về tình yêu, danh vọng 
 Trong tiểu thuyết Quyên, hình tượng con người mang tâm lí 
chung là ham muốn về tình yêu, tiền bạc và sự giàu sang được 
Nguyễn Văn Thọ khắc họa rõ nét qua các nhân vật mà tiêu biểu là 
Hùng, Quyên, Phi. Xuyên suốt tác phẩm, họ luôn chạy theo dục vọng 
của riêng mình.  
 2.1.2. Nhân vật đổ vỡ niềm tin 
 Hơn hai mươi năm phiêu bạt, bươn chải với cuộc sống nơi 
xứ người nên Nguyễn Văn Thọ hiểu rõ hơn ai hết về nỗi khổ của 
những người lao động xa xứ. Vì thế, ông đã thành công khi khắc họa 
những con người lao động trong các tác phẩm của mình như loài 
kiến lam lũ, cần cù, chăm chỉ trong nỗi nhục cơm áo và sự lạc loài 
của đồng bào mình. Trong tiểu thuyết Quyên, các nhân vật như 
Dũng, Quyên, Hùng, Phi, ... vì muốn hiện thực hóa ước mơ trên vùng 
đất lạ, họ đã tự lưu đày xứ sở nên đành cam chịu, chấp nhận thực tại 
phi lí vì thấy mình không có khả năng trốn thoát hay cải tạo hoàn 
cảnh. Trong những bước thăng trầm của thế sự, họ cảm thấy bất ổn, 
lo lắng, dao động, không biết tin theo cái gì và nên xử trí ra sao trước 
cuộc sống hay khi nghĩ về tương lai. Chính sự hoang mang, nghi 
ngờ, sợ hãi làm cho niềm tin vào cuộc sống của họ bị đổ vỡ và tàn lụi 
khi không còn gì để bám víu, họ trở nên lẻ loi cô độc, đáng thương.  
 Những nhân vật trong tác phẩm Quyên dù tính cách, suy 
nghĩ khác nhau nhưng số phận của họ đặt trong mẫu số chung của 
vấn đề phải đối mặt với hoàn cảnh thực tại trong cuộc mưu sinh xứ 
người, thường xuyên rơi vào tâm thế chông chênh vô định, không 
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biết mình sẽ đi về đâu và cuộc sống tiếp diễn như thế nào trong 
tương lai. 
2.2. NHÂN VẬT VỚI NHỮNG MẶC CẢM QUÁ NGƯỠNG 
 2.2.1. Nhân vật với mặc cảm tính dục bản năng 
 Các nhân vật trong tiểu thuyết Quyên mang trong mình 
những tính dục bản năng mạnh mẽ. Nguyễn Văn Thọ không chỉ dùng 
trang viết của mình để thể hiện bản năng tính dục ở người đàn ông 
như Hùng, Dũng mà ông còn thể hiện sự am hiểu về những khao khát 
ở những người phụ nữ như Thị, Quyên. Ngoài những nhân vật trên, 
trong tiểu thuyết Quyên, Nguyễn Văn Thọ còn khắc họa những nhân 
vật đám đông mang mặc cảm tính dục bản năng. Đó là số đông cộng 
đồng người Việt đang lao động tại Đức. Qua ngòi bút của Nguyễn Văn 
Thọ, nó được bộc lộ một cách tỉ mỉ, tự nhiên và rõ ràng nhất những 
ham muốn bản năng thể hiện phần CON của các nhân vật.  
 2.2.2. Nhân vật với mặc cảm Ơđip 
 Bốn người đàn ông đi qua đời Quyên đó là Dũng, Hùng, Phi, 
Kumar thì trừ Dũng ra, còn ba người đàn ông còn lại yêu Quyên 
mãnh liệt nhưng luôn mang trong mình mặc cảm Ơđip. 

Quyên đã bù đắp những tình cảm yêu thương của một người 
mẹ, người chị cho những đứa con xa quê là Hùng, Phi và Kumar. Họ 
đã tìm thấy sự ấm áp trong tâm hồn, trong tình yêu với Quyên. Ngoài 
tình yêu trai gái, nam nữ thì những người đàn ông mang trong mình 
mặc cảm Ơ đip này còn yêu Quyên như một người mẹ, người chị. 
2.3. NHÂN VẬT BI KỊCH VÀ “VÔ TĂM TÍCH” 
 2.3.1. Nhân vật bi kịch 
 Trong tiểu thuyết Quyên, Nguyễn Văn Thọ đã dẫn dắt người 
đọc đi hết bi kịch này đến bi kịch khác mà mỗi cuộc đời, mỗi số phận 
của mỗi nhân vật khiến ta không khỏi ngậm ngùi, chua xót.  

Đầu tiên là bi kịch - vỡ mộng được xác lập. Giấc mơ đổi đời 
bị đánh gục ngay khi mới đặt chân lên “mảnh đất thiên đường” mà 
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họ hằng mong mỏi. Tiếp đó là bi kịch đổ vỡ của bao gia đình hiện lên 
rõ nét trong tiểu thuyết Quyên. Đầu tiên phải nói đến là gia đình 
Quyên - Dũng. Quyên cùng Dũng vượt biên sang Đức, Dũng đi trước, cô 
bị kẹt lại và bị Hùng - kẻ dẫn đường cưỡng hiếp. Quyên cảm thấy trống 
trải đau đớn và bị tổn thương trong tâm hồn, cô lại rơi vào bi kịch. Bi kịch 
của Quyên cũng là bi kịch chung của những người phụ nữ tha hương. 
Lồng trong câu chuyện về Quyên là bi kịch của gia đình Phi - Thị. Gia 
đình Phi vẫn tồn tại trên danh nghĩa nhưng bên trong đã rạn nứt, tình cảm 
mờ nhạt. Bi kịch của Hùng cũng để lại cho ta nhiều ám ảnh.  
 Người Việt xa xứ không những phải mang vác bao cơ cực về 
đời sống vật chất mà còn gánh chịu nhiều nỗi đau về mặt tinh thần. 
Hình ảnh con người “tạm dung” nơi đất khách quê người không chỉ 
đổ vỡ trong hạnh phúc gia đình mà nhà văn Nguyễn Văn Thọ còn 
đẩy xa hơn khi đề cập đến bi kịch của con người tự lưu đày xứ sở. 
Tác giả xây dựng nhân vật Quyên là biểu hiện tập trung nhất của con 
người bi kịch trong nỗi sầu xa xứ, Quyên sống với hoài vọng không 
nguôi về đất cũ. Quyên như mang tâm sự, hình bóng của tác giả đã 
trải nghiệm hơn hai mươi năm xa xứ.  
 2.3.2. Nhân vật “vô tăm tích”  
 Trong tiểu thuyết Quyên, Nguyễn Văn Thọ xây dựng những 
nhân vật bị đẩy vào đường cùng, bị tước đoạt hết các nhu cầu, chỉ 
còn lại nhu cầu bản năng nguyên thủy để rồi đi đến chỗ vô tăm tích... 
thể hiện quan niệm nghệ thuật về con người - “con người vô tăm 
tích”, rõ nhất là hai nhân vật Hùng và Dũng - “con người sống và 
chết vô tăm tích”. Nhân vật Hùng thì sống mà từ chối gốc gác, nguồn 
cội hay nhân vật Dũng sống chỉ còn bản năng - “Con” không có tình 
người thì dù sống hay chết cũng chỉ là loại người “vô tăm tích”.   
 Sau hơn cách lí giải về “con người sống và chết vô tăm tích”, 
tác giả còn gợi những suy tư về thân phận, sự hiện hữu của con 
người trong cuộc đời này có nghĩa lý gì? Con người sẽ ra sao trong 
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cuộc sống lưu đày xứ sở? Và dù đi đâu về đâu cũng không bằng trở về 
nguồn cội, nơi đó giúp ta tìm lại bản ngã của chính mình. Từ tiếng thở 
dài về thân phận con người trong cuộc sống ly hương, tác giả vẫn tin 
về sức sống của cái đẹp luôn tiềm tàng trong sâu thẳm của mỗi người. 

 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 
 

 Hơn hai mươi năm phiêu dạt, bươn chải với cuộc sống nơi 
xứ người, Nguyễn Văn Thọ hiểu hơn ai hết về nỗi khổ của những 
người lao động xa xứ. Xuất phát từ đời sống thực tế đầy tính trải 
nghiệm và suy ngẫm của chính tác giả, Quyên khắc họa bao mảnh 
đời phiêu dạt trên đất khách với khát khao về tiền bạc, danh vọng và 
tình yêu, hạnh phúc nhưng chính nó lại dồn đẩy họ vào những bi kịch 
trong cuộc sống vật chất và tinh thần khiến người đọc không khỏi xót 
xa, ngẫm ngợi về thân phận con người nơi đất khách. Trong Quyên, 
Nguyễn Văn Thọ đã thành công khi khắc họa những con người lao 
động như loài kiến lam lũ, chăm chỉ trong nỗi nhục cơm áo và sự lạc 
loài của đồng bào mình. Những nhân vật trong Quyên dù tính cách, 
suy nghĩ khác nhau nhưng số phận của họ đặt trong mẫu số chung 
của vấn đề phải đối mặt khi sống nơi đất khách quê người, thường 
xuyên rơi vào tâm thế chông chênh vô định, mất niềm tin vào cuộc 
sống, đẩy họ vào những bi kịch. Nguyễn Văn Thọ đã dẫn dắt người 
đọc đi hết bi kịch này đến bi kịch khác mà mỗi cuộc đời, mỗi thân 
phận khiến ta không khỏi bùi ngùi, xót xa. Đó là bi kịch đổ vỡ hôn 
nhân, sự đổ vỡ niềm tin, giấc mơ đổi đời bị đánh gục ngay khi họ đặt 
chân lên mảnh đất thiên đường mà họ hằng mong mỏi, bi kịch nỗi 
sầu xa xứ, những nhân vật bị đẩy vào bước đường cùng, bị tước đoạt 
hết các nhu cầu bản năng nguyên thủy để rồi đi đến chỗ “vô tăm 
tích”. Các nhân vật này còn mang trong mình những tính dục bản 
năng mạnh mẽ được Nguyễn Văn Thọ khắc họa rất tỉ mỉ, tự nhiên và 
rõ ràng nhất thể hiện phần CON của mình khi phải đối mặt với hoàn 
cảnh thực tại khắc nghiệt nơi xứ người. 
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CHƯƠNG 3 
ĐẶC ĐIỂM TIỂU THUYẾT QUYÊN CỦA NGUYỄN VĂN 

THỌ NHÌN TỪ THI PHÁP HÌNH THỨC 
 

3.1. KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT VÀ THỜI GIAN NGHỆ 
THUẬT 
 3.1.1. Không gian nghệ thuật 
 Đối với văn của Nguyễn Văn Thọ, nghiên cứu không gian 
nghệ thuật là điều cần thiết vì đây là kiểu không gian đặc trưng của 
sự tha hương, lữ thứ gồm không gian hiện thực (bên ngoài) và 
không gian tâm tưởng (bên trong nhân vật, trong tâm trạng người 
kể chuyện). 
 - Không gian hiện thực 
   Từ không gian “rừng biên giới”, “tiếng chó sói tru”, thiên 
nhiên khắc nghiệt “gió”, “băng”, “bão tuyết” mang tính biểu tượng 
cho cuộc sống nơi xứ người đến không gian hẹp hơn: căn phòng, 
ngôi nhà, trại tị nạn cũng được chú ý tạo điều kiện cho Nguyễn Văn 
Thọ khai thác triệt để cái hàng ngày của đời sống với các mối quan 
hệ đa dạng hiện lên cụ thể, sinh động, chân thực trong cái không gian 
riêng tư, không gian cộng đồng. Thiên nhiên hiện ra bao la, trùng 
trùng, thâm sâu vô cùng tận, tạo ra sự che chắn biệt lập, gây ra những 
trở ngại, chứa đựng những thử thách ngăn cản đường đi của các nhân 
vật, còn trong không gian tù túng ở trại tị nạn thì mỗi người tự cố 
gắng xây hướng đi cho mình. Con đường mà họ phải đi ấy là không 
gian mang nhiều thử thách lớn hơn: cuộc đời chín năm lưu lạc của 
Quyên; sự “vô tăm tích” của Dũng và Hùng; cuộc đời đầy biến động, 
sang chấn về tâm lý của Phi; số phận đáng thương của Huệ ... và 
nhiều thân phận khác. Không gian mà tác giả xây dựng lên không chỉ 
là nơi nhân vật sống, hoạt động mà còn là hình tượng nghệ thuật để 
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làm đậm nỗi bi kịch tha hương. Ở đó, con người trốn chạy, di chuyển 
không gian nhưng ở đâu cũng chỉ là tạm bợ. 
 - Không gian tâm trạng 
 Không gian trong tiểu thuyết Quyên của Nguyễn Văn Thọ 
không chỉ là không gian hiện thực, địa lý mà còn là không gian trong 
sự khép mở của tâm trạng con người (không gian tâm tưởng). Không 
gian tâm tưởng trong tiểu thuyết Quyên chiếm phạm vi gần như bao 
quát toàn bộ tác phẩm. Không gian được mở ra trong dòng suy 
tưởng, trong sâu thẳm tâm hồn nên mang đậm trí tưởng tượng hoặc 
hoài vãng về một khoảng thời gian trong quá khứ quê nhà. Mỗi 
người trong tiểu thuyết Quyên đến với hồi ức theo một cách riêng: 
hoặc để phủ nhận hiện tại, để tìm lại cảm giác hạnh phúc hoặc để 
chạy trốn những mặc cảm hay sám hối ... Có thể nói, trong Quyên, 
không gian đêm được nhà văn khai thác triệt để khi tạo ra những tình 
huống nút thắt dồn đẩy Quyên vào từng bước ngoặt của cuộc đời cô 
còn những giấc mơ lại phản ánh những giai đoạn khác nhau trong 
cuộc đời cô. Với ngòi bút tài tình của mình, Nguyễn Văn Thọ đã 
chiếm lĩnh không gian bằng những hình ảnh tái hiện được trạng thái 
cảm xúc, làm nổi bật lên số phận bất hạnh của Quyên, Hùng trong 
cuộc sống hiện tại chông chênh, đầy biến cố khổ đau.  
 Nếu mảng không gian hiện thực tạo ra phông nền chung cho 
bức tranh hiện tại thì không gian tâm tưởng lại góp phần thể hiện 
chiều sâu tâm hồn, tính cách của nhân vật. Sự kết hợp đan xen hai 
mảng không gian đã khắc họa rõ nét bi kịch tha hương.  
 3.1.2. Thời gian nghệ thuật 
 Thời gian nghệ thuật là hình thức nội tại của hình tượng 
nghệ thuật. Nhà văn Nguyễn Văn Thọ sử dụng thời gian như một 
phương thức để chuyển tải dụng ý nghệ thuật của mình. Trong 
Quyên, có hai kiểu thời gian đặc trưng là thời gian hiện thực và thời 
gian tâm trạng, hoài vãng. 
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- Thời gian hiện thực 
Có thể nhận thấy thời gian trong Quyên là những mốc thời 

gian hết sức cụ thể, cụ thể đến từng thời khắc, từng phút, từng giờ. Ở 
đó, đánh dấu những sự biến đổi, những biến cố xảy ra đối với cuộc 
đời Quyên. Các sự kiện trong cả quá khứ, hiện tại và tương lai được 
nhà văn lồng ghép, đan cài vào nhau tạo nên cái nhìn nhiều chiều, soi 
rọi cuộc đời nhân vật một cách thấu đáo ở từng thời điểm cụ thể. Câu 
chuyện được kể thông qua những từ, cụm từ có chỉ dẫn cụ thể về thời 
gian hiện thực tạo điều kiện cho tác giả đưa ngòi bút lách sâu vào 
trong từng ngõ ngách tâm tư, tình cảm và suy nghĩ của nhân vật để 
mà phanh phui, mổ xẻ, phân tích thực chất vấn đề ẩn sâu bên trong 
các mối quan hệ, mỗi lời nói và hành vi của nhân vật. Đồng thời, ta 
cũng bắt gặp nhiều lần các từ và cụm từ biểu thị cái nhìn hướng về 
thời gian chuyển tiếp, thời gian kế tiếp trong tương lai.  

- Thời gian tâm trạng, hoài vãng 
 Qua lời kể vừa ngoái lại vừa đón trước, quá khứ và hiện tại 
trong tâm tưởng của nhân vật không có sự ngăn cách, cứ chắp nối 
liên tục và miên man từ mảnh hiện thực này sang mảng hiện thực 
khác. Có thể thấy được tính hiện tại của thời gian rất đậm trong lời 
trần thuật (bây giờ nhớ lại), nhân vật hồi cố ngoái lại nhưng vẫn kéo 
người đọc về cảm giác của thì hiện tại. Như vậy, thông qua thời gian 
với những năm tháng phiêu dạt nơi đất khách, quá khứ và hiện tại 
của các nhân vật trong Quyên cứ dần mở ra theo trường cảm nhận, 
suy nghĩ và hành động của các nhân vật và Nguyễn Văn Thọ đã đạt 
được dụng ý nghệ thuật của mình. 
3.2. NGÔN NGỮ VÀ GIỌNG ĐIỆU 
 3.2.1. Ngôn ngữ 
 Yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của một tác 
phẩm đó chính là ngôn ngữ. Nhà văn sử dụng ngôn ngữ làm phương 
tiện để xây dựng hình tượng nghệ thuật. Ngôn ngữ trong tiểu thuyết 
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Quyên là ngôn ngữ của những giây phút thăng hoa của vô thức, nhà 
văn đi sâu vào hiện thực cuộc sống, vào sự ám ảnh, ham muốn và cả 
những dòng kỉ niệm. Đó là thứ ngôn ngữ hết sức trần trụi, đầy dục 
tính. Đó là thứ ngôn ngữ lồ lộ hình ảnh sex nhưng vượt lên những 
hình ảnh tầm thường đó là sự thể hiện những góc khuất, trăn trở về 
phần CON trong bản thân mỗi người. Đó là những câu chửi thề, 
những câu cửa miệng và những lời ví von thô thiển, tục tằn của cộng 
đồng người Viêt ở trại Goldberg. Với cách sử dụng ngôn ngữ đời 
thường, Nguyễn Văn Thọ đã làm bộc lộ cái bản tính xấu xa, thô thiển 
đằng sau những khuôn mặt hiền hậu, chất phác của mỗi nhân vật 
trong Quyên. Trong Quyên, ta thấy nhà văn còn vận dụng khéo léo, 
linh hoạt thành ngữ, tục ngữ, những tiếng lóng lồng trong ngôn ngữ 
nhân vật. Bên cạnh ngôn ngữ đầy dục tính, thô tục còn nổi lên ngôn 
ngữ đậm chất thơ, trữ tình, lãng mạn ở Quyên. Những trang văn đậm 
chất thơ, trữ tình, lãng mạn cho đọc giả thấy được sự tinh tế, nhạy 
bén của nhà văn trước biến chuyển tinh vi của đời sống, cảnh vật 
cùng con người và đã tạo ra những trang văn đầy xúc cảm, có sức lay 
động, lắng đọng và ngân vang mãi trong lòng người đọc. 
 3.2.2. Giọng điệu 
 Có nhiều yếu tố tạo nên phong cách của nhà văn và giá trị 
vững bền cho tác phẩm văn chương, trong đó có thể khẳng định 
giọng điệu cũng là một yếu tố cần thiết để làm nên điều đó. Trong 
Quyên, Nguyễn Văn Thọ đã sử dụng rất nhiều giọng điệu khác nhau 
tùy theo từng giai đoạn và hoàn cảnh của nhân vật, tạo ra nét cá tính 
độc đáo của riêng ông.  
 Có thể nhận thấy, tiểu thuyết Quyên không chỉ mang chất 
giọng dung tục, chao chát, chợ búa mà còn có chất giọng thể hiện 
kinh nghiệm sống dày dạn và một sự trải nghiệm sâu sắc với cuộc 
đời. Bằng sự trải nghiệm của bản thân và hóa thân vào cảnh ngộ cụ 
thể từng nhân vật, nhà văn tạo nên một chất giọng chiêm nghiệm, 
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suy cảm và triết lí mang tính chủ đạo trong Quyên. Giọng chiêm 
nghiệm, suy cảm và triết lí cũng có nhiều âm sắc, có nhiều giọng bổ 
sung cho nó như giọng tự bạch, tự vấn. Tất cả để biểu hiện sự hoài 
nghi, trăn trở, u uất, khắc khoải trong con người.  
3.3. KẾT CẤU NGHỆ THUẬT 
 Kết cấu là cách tổ chức, sắp xếp liên kết các nhân vật, sự 
kiện, các cảm xúc, các yếu tố trong tác phẩm thành một chỉnh thể 
nghệ thuật thống nhất theo ý đồ nghệ thuật và đặc trưng nghệ 
thuật nhằm làm cho tác phẩm đạt giá trị nghệ thuật cao nhất. 
Trong Quyên, bên cạnh những kiểu kết cấu quen thuộc Nguyễn 
Văn Thọ xây dựng tác phẩm theo kiểu hiện đại linh hoạt, uyển 
chuyển với sự mở rộng đảo lộn về biên độ thời gian, không gian 
nghệ thuật, sự đa dạng về tuyến nhân vật như kết cấu tuyến tính 
và đảo tuyến, kết cấu liên văn bản. 

3.1.1. Kết cấu tuyến tính và đảo tuyến 
 Nguyễn Văn Thọ luôn trăn trở tìm một hình thức tối ưu trong 
ý đồ sáng tạo của mình nên trước khi đặt bút viết, ông luôn lựa chọn 
phương thức thể hiện sao cho phù hợp với những tình cảm của mình 
nhưng lại không rối trí người đọc. Cách thức ông chọn để hình thành 
Quyên là cách tổ chức cấu trúc truyện kể theo thời gian tuyến tính, 
lấy sự phát triển tình tiết câu chuyện làm sợi dây liên kết, tuân 
theo trình tự không gian tự nhiên, dựa vào mở đầu, phát triển, cao 
trào, mở nút để tổ chức kết cấu. Tuy nhiên, trong đó có đan xen 
một số tình tiết khác, đảo ngược trật tự kể, nhưng những xen kẽ, 
đảo ngược đó đều không ảnh hưởng đến sự phát triển tuyến tính 
của sự kiện. Vì thế, tác phẩm Quyên thể hiện một loại hình thức 
kết cấu tuyến tính đặc biệt. 

3.3.2. Kết cấu liên văn bản 
Tiểu thuyết Quyên của Nguyễn Văn Thọ cũng được tổ chức 

theo kết cấu liên văn bản hết sức độc đáo, sáng tạo theo cảm quan 
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nghệ thuật riêng. Với sự kết hợp linh hoạt các thủ pháp nghệ thuật 
trong tác phẩm, Nguyễn Văn Thọ đã đem đến cho tiểu thuyết Quyên 
những nét đặc sắc, mới lạ và hấp dẫn, làm cho người đọc thỏa mãn 
trong tiếp nhận. Các thủ pháp đó lồng ghép vào nhau, tạo nên nhiều 
tầng bậc nghĩa trong tiểu thuyết đã góp phần làm nên diện mạo mới 
cho tiểu thuyết Việt Nam đương đại. Qua các thủ pháp nghệ thuật, nhà 
văn Nguyễn Văn Thọ đã tạo ra Quyên với một mạng lưới ngôn từ đa 
dạng, hấp thu tất cả đặc điểm ngôn từ của các loại hình nghệ thuật 
khác để trở thành một thứ ngôn từ nghệ thuật đặc sắc trong tác phẩm. 

 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 
 

Tiếp cận Quyên trên phương diện hình thức nghệ thuật, ta thấy 
Nguyễn Văn Thọ là một nhà văn sắc sảo trong cảm nhận và tái tạo hình 
tượng các nhân vật, tích cực góp phần đổi mới hiện đại hóa văn xuôi Việt 
Nam đương đại.  Thân phận người xa quê luôn cảm thấy cô đơn, bi kịch 
và hoang mang được nhà văn truyền tải thành công với cách viết hiện đại 
qua các phương diện: không gian và thời gian nghệ thuật, ngôn ngữ và 
giọng điệu, kỹ thuật lắp ghép liên văn bản, sự pha trộn các thể loại kết hợp 
nhiều thủ pháp của các ngành nghệ thuật như âm nhạc, hội họa, điện ảnh, 
... Cách thức tổ chức không gian nghệ thuật khá đặc sắc, không gian đặc 
trưng cho sự tha hương và khắc họa rõ bi kịch thân phận ly hương; ngôn 
ngữ và giọng điệu ít có sự cách tân nhưng chính sự đa đoan của sự đời đã 
được nhà văn đúc kết thành những dòng chiêm nghiệm về lẽ sống ở đời, 
về tình đời tạo ra giọng điệu triết lý, suy ngẫm rất riêng, nhân bản và xót 
xa. Kết cấu tiểu thuyết là cơ sở để nhà văn đi sâu vào thế giới nội tâm để 
khám phá chiều sâu tâm hồn của nhân vật, thể hiện những quan niệm 
nghệ thuật tích cực của mình. Bên cạnh đó, việc sử dụng các thủ pháp có 
sự kết hợp giữa ngôn ngữ điện ảnh và ngôn ngữ văn học, Nguyễn Văn 
Thọ đã làm cho Quyên trở nên cuốn hút, sinh động và hấp dẫn.  
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KẾT LUẬN 
 

Nếu ví mỗi nhà văn là một con thuyền thì con thuyền cuả 
nhà văn Nguyễn Văn Thọ là con thuyền chở nặng tình người, tình 
đời. Vì mang nhiều duyên nợ với văn chương, với cuộc đời nên dù 
không có ý định trở thành nhà văn nhưng Nguyễn Văn Thọ vẫn phải 
cầm bút để viết lên những gương mặt của đời sống, gương mặt của 
chính mình. Với ông, viết văn không phải để kiếm tìm “danh vọng và 
giải thưởng” mà là viết để đạt được cái đích cao cả cho tâm hồn, để 
“chia sẻ với những người muốn hiểu và cất tiếng nói hộ cho những 
người có tâm thế giống mình mà không có điều kiện hay thời gian để 
nói” [62].  

Và mặc dù đến với văn chương khá muộn, song Nguyễn Văn 
Thọ tỏ ra là một cây bút viết khỏe, dẻo dai và chưa có dấu hiệu 
ngừng nghỉ. Tổng kết hơn mười hai năm, ông viết được 8 cuốn sách 
và nhiều bài báo, tập trung chủ yếu vào 3 mảng đề tài chính: chiến 
tranh, Hà Nội và người Việt xa xứ. Ở mảng đề tài thứ 3, Nguyễn Văn 
Thọ được người đọc xem là “nhà văn của những mảnh Việt Nam tha 
hương”. Bởi các tác phẩm đều được hình thành từ sự trải nghiệm của 
tác giả Nguyễn Văn Thọ ở tâm thế người cầm bút, trong nỗi ám ảnh 
về sự được và mất chính của cá nhân và bè bạn trên xứ người. Đặc 
biệt với cuốn tiểu thuyết Quyên – thành tựu mới của Nguyễn Văn 
Thọ thì ông được đánh giá là “một trong số ít những cây bút đương 
đại xuất sắc nhất về đề tài người Việt ở hải ngoại” [56]. Quyên quả 
thực mang một bóng hình tác giả, khao khát được yêu và sống vượt 
qua thử thách để tự hoàn thiện.  
 Trong Quyên, Nguyễn Văn Thọ đã thành công khi khắc họa 
những con người lao động như loài kiến lam lũ, chăm chỉ trong nỗi 
nhục cơm áo và sự lạc loài của đồng bào mình. Những nhân vật 
trong Quyên dù tính cách, suy nghĩ khác nhau nhưng số phận của họ 
đặt trong mẫu số chung của vấn đề phải đối mặt khi sống nơi đất 
khách quê người, thường xuyên rơi vào tâm thế chông chênh vô 
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định, mất niềm tin vào cuộc sống, đẩy họ vào những bi kịch. Nguyễn 
Văn Thọ đã dẫn dắt người đọc đi hết bi kịch này đến bi kịch khác mà 
mỗi cuộc đời, mỗi thân phận khiến ta không khỏi bùi ngùi, xót xa. 
Đó là bi kịch đổ vỡ niềm tin, giấc mơ đổi đời bị đánh gục ngay khi 
họ đặt chân lên mảnh đất thiên đường mà họ hằng mong mỏi. Đối 
với những người Việt xa xứ, bi kịch không chỉ dừng lại ở đời sống 
vật chất của cuộc mưu sinh nơi xứ người mà còn ở trong sâu thẳm 
tâm hồn của mỗi người: tâm trạng nhớ nhà, nhớ quê da diết, những 
đổ vỡ trong hạnh phúc hôn nhân.... Những nhân vật bị dồn đẩy vào 
bước đường cùng, bị tước đoạt hết các nhu cầu bản năng nguyên 
thủy để rồi đi đến chỗ “vô tăm tích”. Các nhân vật này còn mang 
trong mình những tính dục bản năng mạnh mẽ được Nguyễn Văn 
Thọ khắc họa rất tỉ mỉ, tự nhiên và rõ ràng nhất thể hiện phần CON 
của mình khi phải đối mặt với hoàn cảnh thực tại khắc nghiệt nơi 
xứ người. 
 Tác phẩm Quyên làm lay động và thức tỉnh những tâm hồn 
xa quê, thể hiện khát vọng bản thể nhân văn sâu sắc của tác giả. Nhà 
văn đi sâu vào thế giới nội tâm để khám phá chiều sâu tâm hồn của 
nhân vật bằng giọng văn giản dị, giàu cảm xúc. Thân phận người xa 
quê luôn cảm thấy cô đơn, bi kịch và hoang mang được nhà văn 
truyền tải thành công với cách viết hiện đại qua các phương diện: 
không gian và thời gian nghệ thuật, ngôn ngữ và giọng điệu, kỹ thuật 
lắp ghép liên văn bản, sự pha trộn các thể loại kết hợp nhiều thủ pháp 
của các ngành nghệ thuật như âm nhạc, hội họa, điện ảnh, ... Qua tìm 
hiểu, khảo sát các dạng thức và thủ pháp xây dựng không gian và 
thời gian nghệ thuật trong Quyên cho thấy Nguyễn Văn Thọ là một 
nhà văn sắc sảo trong cảm nhận và tái tạo hình tượng, tích cực góp 
phần đổi mới hiện đại hóa văn xuôi đương đại. Đây là yếu tố vừa 
thực tế vừa là yếu tố tinh thần chủ quan của tác giả đồng thời là cơ sở 
để nhà văn thể hiện những quan niệm nghệ thuật tích cực của mình. 
Bằng cách sử dụng các thủ pháp có sự kết hợp giữa ngôn ngữ điện 
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ảnh và ngôn ngữ văn học làm cho Quyên trở nên cuốn hút, sinh 
động, hấp dẫn hơn. Bạn đọc có thể nhận thấy, mỗi nhân vật xoay 
quanh Quyên có khuôn mặt Quyên, có khuôn mặt riêng, số phận 
khác nhau, nhưng điều có nét chung: dù lao khổ bất hạnh ra sao, họ 
đều nhìn thẳng vào sự thật, không giả dối và né tránh sự thật tàn 
nhẫn và cuối cùng là khao khát được yên hàn và hạnh phúc”. 

Toàn bộ những điểm trên đã tạo cho Quyên sự hấp dẫn. Tuy 
nhiên, trong Quyên của Nguyễn Văn Thọ vẫn có những hạn chế đáng 
tiếc. Đó là cách dựng truyện theo phong cách cổ điển. Câu chuyện 
phát triển theo tuyến tính thời gian một chiều. Tốc độ diễn biến câu 
chuyện xảy ra quá nhanh nên việc miêu tả tâm lí nhân vật còn chậm 
và lặp lại. Dường như trong tác phẩm, Nguyễn Văn Thọ không cho 
nhân vật của mình trực tiếp suy nghĩ vì ông quá lạm dụng việc thuyết 
minh. Là tiểu thuyết đầu tay nên tác giả đôi khi còn thể hiện sự nóng 
vội của mình khi “nói thay” nhân vật, không có nhiều khoảng thoáng 
nghệ thuật để độc giả chiêm nghiệm, tham dự. Tác giả thường “hồ 
hởi” kể thay miệng lưỡi của nhân vật, hành động thay tay chân của 
sự kiện. Tâm lý của nhân vật khó diễn tiến theo con tim của họ mà 
lại bằng câu chữ của tác giả. Ngoài ra, ở một số câu văn tác giả thể 
hiện sự “bực dọc” không đáng có, cũng như nói về những suy ngẫm, 
triết lý cuộc đời hơi bị lạm dụng. Nhưng chất nhân văn của tác phẩm 
là rõ, tình yêu của nhân vật với cuộc sống là mãnh liệt. Khát khao 
hàn gắn mọi vết thương, mơ về một hạnh phúc bình yên là có thật. 
Vì thế Quyên đáng đọc và suy ngẫm! 

Tiếp cận Quyên ở hai bình diện nội dung và nghệ thuật, 
có thể khẳng định những đóng góp của Nguyễn Văn Thọ trong 
dòng chảy văn xuôi Việt Nam hiện đại nói chung và văn xuôi 
hải ngoại nói riêng là hết sức to lớn. Tôi cho rằng, một cuốn 
sách nếu không hấp dẫn thì không có bạn đọc và như vậy tác 
giả sẽ thất bại. Tác phẩm văn học còn sống khi nó được mọi 
người đọc. Nếu không có độc giả thì văn học ắt bị lãng quên. 
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Văn học Việt Nam ở chốn xa xứ, văn học Việt Nam viết bằng 
tiếng mẹ đẻ không thể tồn tại được lâu dài nếu không có mối 
liên hệ cội rễ của nó, tức là với Việt Nam.  
 


