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Ngọc Cường 
 
Lan có tính chu đáo, làm việc gì 
cũng cẩn thận, như trong bữa cơm 
đêm nay, nàng luôn để mắt theo dõi 
thức ăn trên bàn, xem chừng có 
thiếu, còn lo tiếp thêm cho khách. 
Nhưng sau khi nhìn mọi người ăn 
một cách ngon lành, nên cảm thấy 
hài lòng, nhẹ nhàng như trút được 
mối lo, rồi cũng ngạc nhiên, vì dù 
nàng chỉ nấu có vài món giản dị, 
không ngờ vậy mà ai cũng tỏ ra thích 
thú, thưởng thức như khoái khẩu 
hơn cả những lần đãi các món cơm 
Tây cầu kỳ…  
Bất giác, Lan mỉm 
cười nhìn trên bàn, 
nghĩ bụng, trước 
kia mấy món này 
được coi là đạm 
bạc, nhưng ở 
Pháp, rau cỏ Á 
Đông còn đắt hơn 
thịt cá và hai món 
rau muống và cá 
kho bữa nay lại trở 
thành quý giá!  

Bốn người, cả khách lẫn chủ đều ăn 
rất nhanh, có lẽ vì họ đói, hay là vì 
bữa cơm đúng là đạm bạc và; 
thoáng qua, đã sắp sửa tàn, khác 
hẳn với những bữa tiệc Lan thường 
tổ chức đãi mấy đồng nghiệp bác sĩ 
Tây của chồng; vào mỗi lần như vậy, 
kéo dài đến khuya; vì riêng thời gian 
để ăn các món chính cũng hơn cả 
giờ đồng hồ, chưa kể trước khi ngồi 
vào bàn, Tây với Đầm còn lai rai khai 
vị, trên tay luôn có ly rượu: họ nói 
chuyện ồn ào ở sa-lông, nhất là mấy 

mụ đầm, cười hô 
hố, còn lớn tiếng 
hơn cả mấy ông 
chồng; và khi ăn 
xong, lại còn tráng 
miệng; bánh ngọt 
và trái cây, xong lại 
một chầu rượu nữa, 
và cuối cùng bên 
tách cà-phê, tán 
gẫu cả đêm, như 
thể không bao giờ 
dứt câu chuyện… 
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Liếc nhìn trên bàn một lần nữa, Lan 
thấy trên đĩa, thức ăn đã vơi, và có 
vẻ như không còn ai muốn gắp thêm 
gì; hơn nữa, câu chuyện quanh bàn 
ăn cũng bắt đầu thưa thớt, khác hẳn 
lúc ban đầu sôi nổi, hào hứng như 
mở hội, và đoán chừng mọi người 
đã no đủ, và cho đúng phép lịch sự, 
cũng là hỏi khéo khách: 
“Anh chị Dũng dùng thêm gì nữa 
không, hay để tôi lấy thêm tí canh 
dấm cà chua rau muống, dùng cho 
mát ruột?” 
Nhưng cả hai nhìn nhau rồi cùng lắc 
đầu, và như để nói thay luôn cho 
chồng, Oanh trả lời: 
“Món nào cũng ngon quá chị Lan, 
nhưng tụi em ăn nhiều rồi… lâu lắm 
anh Dũng mới được ăn bữa cơm 
truyền thống như thế này… vì em 
bận đi làm, đâu có lên Paris mua đồ 
Việt-Nam đâu. Anh Dũng chỉ mong 
được thưởng thức các món như chị 
làm hôm nay: nào cá kho mặn với 
rau muống luộc, rồi cả đậu hũ 
chiên… khiến anh nhớ đến những 
ngày đi lính trước 75 ở bên nhà.”  
Chờ cho vợ nói xong, Dũng mới xen 
vào:  
“Bữa cơm đêm nay làm tôi nhớ đến 
lúc đóng quân ở vùng Phù Mỹ, Bình 
Định, người dân địa phương họ kho 
cá nục cũng giống chị và ngon như 
vậy. Chỉ khác là họ ăn rau lang thay 
vì rau muống như hôm nay. Chị chỉ 
cho Oanh nấu nghe chị?” 

“Món gì chứ cá nục kho thì dễ ợt, 
đâu phải như là bouillabaisse của 
Tây hay bào ngư của Tàu đâu… 
Được rồi lát nữa sẽ truyền nghề cho 
cô Oanh ngay.”  
Lan vừa trả lời vừa mỉm cười như 
đắc ý vì được khen. 
Bác sĩ Thọ ngồi đầu bàn bên kia, 
nghe vậy, nói thêm vào:  
“… Thì tôi nghe anh Dũng đề nghị ăn 
bữa cơm nhà quê nên bảo Lan phải 
làm một chuyến đi chợ Tăng Frères 
để mua cho được rau muống và cá 
nục về kho mời anh chị dùng.” 
Nói xong, và có vẻ thỏa mãn về bữa 
cơm ngon, chàng lấy hai tay xoa 
bụng, xong đề nghị:  
“Mời anh chị Dũng qua phòng khách 
ngồi uống digestif (1) cho tiêu cơm. 
Tôi có chai cognac bệnh nhân biếu 
đã lâu chưa khui.” 
Nghe vậy, mọi người cùng kéo ghế 
đứng dậy; chuẩn bị đi, nhưng bà Thọ 
như ngập ngừng, đứng yên, lên 
tiếng:  
“Anh chị qua bên phòng khách ngồi 
trước với anh Thọ, để tôi dọn dẹp 
chút đỉnh rồi mang bánh qua ăn 
tráng miệng. Cơm ta ăn thì ngon, 
nhưng để lâu trên bàn mùi nồng 
lắm… à này, Chị Oanh có mang đến 
cái bánh ga-tô hạnh nhân mà anh 
Thọ rất thích, dọn dẹp xong mình 
qua ngồi bên kia ăn.” 
“Chị Lan ơi, cái bánh đó em mua ở 
chợ Carrefour đó, rẻ rề và không biết 
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có ngon không nữa! Để hai ông qua 
đó đi, cho em phụ chị dọn dẹp cho 
nhanh nhé.” 
Nói xong, Oanh tự động ra tay dọn 
mấy chén bát, rồi cùng Lan thu xếp 
trên bàn, để mặc hai ông chồng 
bước qua phòng khách, nối liền với 
phòng ăn, nơi có lò sưởi ở một góc 
toát ra hơi ấm của mấy thanh củi 
đang âm ỷ cháy như sắp tàn.  
Mới cuối tháng 
Mười, nhưng năm 
nay bên Pháp lạnh 
sớm, nhất là ở 
Jaux, một ngôi làng 
nhỏ nằm phía Bắc 
của Paris, nơi bác 
sĩ Thọ mở phòng 
mạch Nhi Khoa từ 
sau khi ra trường, 
và cũng ở ven làng 
này, vợ chồng anh 
xây một căn villa đồ 
sộ, bốn tầng lầu, có 
giây leo mọc kín cả 
một góc tường, 
trông ở xa như một 
lâu đài. Du học qua 
Pháp từ khi xong Trung học ở Sài-
Gòn, rồi sau ba chục năm hành 
nghề, năm ngoái Thọ về hưu, còn 
Lan, cũng xin nghỉ việc để cùng 
chồng vui thú điền viên và đi du lịch. 
Nàng tuy chưa làm đủ năm để 
hưởng đủ hưu trí, nhưng chấp nhận 
ít tiền, về hưu non, nghỉ việc một 

công chức thường cho thành phố 
Compiègne. Hai vợ chồng Thọ có 
môt đứa con trai đã trưởng thành, 
lấy vợ đầm, đi làm tận bên Bỉ nên ít 
khi về thăm nhà.  
Tự nhiên đâm ra rảnh rỗi, cả hai 
thích mời khách cuối tuần đến ăn 
nhậu… 
Trong khi đó, Dũng qua Pháp trễ, 
sau hai năm ra khỏi tù và vì không 

có bằng cấp, nghề 
nghiệp nhất định, đành 
chấp nhận làm việc lao 
động tay chân cho 
hãng Air France trong 
phi trường Orly.  
Cách đây một năm, 
vào một dịp đi Chùa ở 
Paris cúng Tết đầu 
năm, Dũng tình cờ gặp 
Thọ, là một người bạn 
học cũ của anh mình, 
tử trận đã lâu. Lúc nhỏ, 
Hướng, anh của Dũng 
cùng học một lớp với 
Thọ ở trường Jean 
Jacques Rousseau. 
Qua câu chuyện trên 

Chùa, Thọ thổ lộ dù không thân, 
nhưng rất mến Hướng khi còn học 
chung với nhau, vì cho người anh 
của Dũng hiền lành dễ mến và khi 
nhắc đến người bạn cũ, thường 
chêm thêm câu “ở đời, những người 
hiền lành như Hướng thường yểu 
số!” Nhưng Dũng cho đó chỉ là câu 



Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng    2018 
 

49 

khen lịch sự, vì có ai chê người chết 
bao giờ, hơn nữa, nếu như vậy thế 
gian còn lại toàn là kẻ hung dữ, 
trong đó có cả mình và Thọ nữa! 
Dạo trước ở Sài-Gòn, họ có gặp 
nhau đôi lần, nhưng đã quá lâu nên 
khi gặp lại ở Pháp, Dũng không nghĩ 
sẽ trở nên thân thiết và cũng do vốn 
tính tình nhút nhát và kém giao tế, tỏ 
ra e dè với Thọ, nhưng ngược lại, 
người bạn của ông anh mình lại rất 
sốt sắng, thân thiện với vợ chồng 
chàng. 
Cả hai cùng bước qua phía trong, 
nơi chỗ được dùng làm phòng 
khách: nhưng Thọ dừng lại chỗ tủ 
kính để lấy chai rượu, rồi loay hoay 
tìm mấy cái ly; còn Dũng, đến bên 
ghế bành cạnh lò sưởi, ngồi xuống: 
chàng ngắm mấy thanh củi đang 
cháy; cảm thấy hơi nóng tỏa ra dễ 
chịu so với cái máy sưởi ở nhà mình 
ở Savran, một tỉnh nhỏ thuộc ngoại ô 
Paris; chàng dơ tay ra hơ để hứng 
lấy hơi ấm, dù căn phòng không lạnh 
lẽo gì, nhưng vì rất thích nhìn ánh 
lửa cháy nơi đám củi trong một lò 
sưởi, do hơi ấm tự nhiên tỏa ra 
mang đến cho Dũng một cảm giác 
êm ái, như đang sống trong một mái 
ấm gia đình, trái ngược hẳn với cái 
lạnh bên ngoài, hay cảnh tàn nhẫn 
xâu xé nhau ngoài đời…  
Bình thường Dũng rất e ngại giao tế 
với hạng người sang trọng hay giàu 
có hơn mình, nhất là các bác sĩ, cho 

là vì sự thông thái và hiểu biết nhiều 
của giới này nên chàng có cảm 
tưởng là họ tự cao, khinh người và, 
nếu quen với họ, tự cảm thấy mình 
quá nhỏ nhoi.  
Hôm Lan gọi điện thoại mời ăn cơm, 
chàng đang đứng bên cạnh Oanh, 
cố ngoắc tay, ra dấu cho vợ từ chối, 
nhưng do tài hoạt bát, Lan đã khéo 
thuyết phục được nàng, và một khi 
vợ đã nhận lời rồi, Dũng đành phải 
chiều lòng theo.  
Trước khi đi, chàng còn giao kèo với 
vợ là sau khi ăn xong, phải xin kiếu 
chủ nhà ngay để ra về, không được 
nán lại nhà họ vì Dũng không muốn 
nói chuyện lâu dài với Thọ. Dũng 
cũng ngạc nhiên về tính thân thiện 
của Lan khi vào tuần lễ trước, khi gọi 
nhắc Oanh về bữa tiệc và còn hỏi 
xem Dũng thích ăn món gì, như là 
cơm Tây hay đồ ăn Việt-Nam, để 
cho còn chuẩn bị. Ngoài ra Thọ còn 
vui lòng đề nghị sẽ lái xe tới Savran 
đón vợ chồng Dũng đến làng Jaux, 
nhưng vì thấy quá phiền hà nên nhất 
mực từ chối, cuối cùng, Thọ để cho 
hai vợ chồng đi xe lửa rồi ra nhà ga 
Compiègne đón, chỉ cách nhà họ có 
dăm phút lái xe. 
Nhưng lúc này thì tiệc đã vãn, và vì 
sợ kẹt lâu, Dũng đâm băn khuăn: sợ 
trễ chuyến tàu. Đã ăn xong rồi mà 
chủ nhà lại còn bầy ra vụ uống rượu 
cho tiêu cơm, cầu kỳ như vậy, thì 
bao giờ mới xong, lúc nào mới đi về 
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được; nôn nóng vì hình như chuyến 
cuối cùng sẽ rời Compiègne vào 11 
giờ đêm; chàng liếc nhìn đồng hồ 
trên tay, thấy mới 8 giờ, nên cảm 
thấy yên tâm, vẫn kịp giờ cho dù 
uống có lâu một chút… 
Đang suy nghĩ mông lung thì chợt có 
tiếng điện thoại reo lên ở góc phòng 
gần chỗ bếp… Lan vội lau tay và đi 
ra bốc máy trả lời… nàng nói một 
tràng tiếng Pháp, và dựa theo giọng 
nói, có vẻ khó chịu với ai bên kia đầu 
giây… xong gọi với tới chồng: 
“Anh ơi! Lại về cái bà già Hoàng Tộc 
ở chỗ maison de retrâite (2) này… 
sao anh không nóí dứt khoát là mình 
đã về hưu, để họ kiếm người khác lo 
đi? Anh cứ cả nể cái bà này làm gì… 
hôm nay nhà có khách bỏ đi sao 
được.” 
Thọ đang cầm trên tay hai ly rượu 
nhỏ vừa rót xong bèn vội đưa một ly 
cho Dũng xong rảo bước tới chỗ Lan 
đứng, cầm điện thoại từ tay vợ, trả 
lời… 
Dũng với tay cầm cái ly nhỏ, hình 
bầu dục, đặc biệt dùng để uống loại 
rượu cognac, nhưng chưa biết có 
nên uống ngay không, bèn dơ cao 
ngắm; qua ánh lửa từ đống củi chiếu 
qua cái ly thủy tinh, chàng thấy một 
màu nâu lạt, trong như hổ phách rồi 
đưa lên môi rồi từ từ nghiêng dốc lên 
nếm thử: một mùi nồng nặc tỏa ra 
thơm ngát, và khi uống vào có vị hơi 
đắng và cay, nhưng sau đó lại có 

một vị ngọt có hậu đến sau nơi cổ 
họng. Đây là lần đầu tiên chàng 
được thưởng thức loại cognac uống 
sec, không pha soda hay coca như 
trước kia ở Việt-Nam, lúc còn đi lính 
được ông đơn vị trưởng cho uống 
thử. Mặc dầu đã nuốt xong, nhưng 
hương vị thơm của rượu vẫn phảng 
phất trong miệng khiến Dũng ngây 
ngất và thèm nhấp thêm một ngụm 
nữa… 
Thọ nói chuyện xong, gác máy điện 
thoại, rồi nói với vợ đang trở lại công 
việc rửa chén trong bếp:  
“Em à! Có lẽ anh phải đi gặp Mụ, 
giúp một lần chót cho bà yên tâm…”  
Nói xong Thọ quay qua nhìn Dũng 
như thể chưa biết nói lời cáo lỗi thế 
nào… Cả bốn người như yên lặng 
chốc lát, và như để trấn an, Oanh 
thốt lên:  
“Anh Thọ cứ tự nhiên đi lo công việc, 
tụi em chờ ở nhà đâu có gì trở ngại.” 
Rồi như vừa nghĩ ra điều gì với 
Dũng, Thọ đề nghị: 
“À, hay là thế này: Dũng đi với mình 
gặp bà ta, vì thật ra bà ta không phải 
là bệnh nhân của mình, mà chỉ là 
một người Việt sống ở Compiègne 
đã lâu, cần mình giúp chút đỉnh 
thôi…, bọn mình đi không lâu đâu, 
rồi cũng sẽ về cũng kịp chuyến xe 
lửa cuối cùng.” 
Oanh, như hiểu sự e ngại của 
chồng, nên lên tiếng khuyến khích:  
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“Ồ! Hay đó, anh đi với anh Thọ cho 
vui. Ở nhà tụi em phụ chị Lan dọn 
dẹp cũng còn lâu mới xong, các anh 
đi xong việc về là vừa cắt bánh ăn 
tráng miệng.” 
Nghe câu chuyện, Lan đang ở trong 
bước ra đưa ý kiến:  
“Nhưng kẹt là anh Dũng là người lạ 
mà anh đưa đến nhà già gặp bệnh 
nhân, tụi Tây nó cho là vi phạm luật 
bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân?” 
“Không sao, thứ nhất là không phải 
là bệnh nhân và anh chỉ đến coi như 
thăm chơi thôi và để cho bà ta yên 
trí, anh sẽ nói là Dũng là một đồng 
nghiệp đi theo để giúp anh.” 
Thọ nói xong anh dơ ly cognac lên 
phía Dũng: 
“Thôi Dũng, mình uống cạn ly này rồi 
đi nhe: Allez! Santé.” 
Hai người cụng ly nhau rồi đưa lên 
uống một hơi cạn. Nghe chồng nói 
cũng có lý, Lan đành để hai người ra 
chỗ cửa, họ khoác thêm áo lạnh, rồi 
cùng bước ra ga-ra.  
 

 
 
Khi ra khỏi nhà thì trời đã xụp tối; 
bên ngoài phố xá yên tĩnh vắng vẻ; 
đèn đường đang tỏa xuống một thứ 
ánh sáng màu vàng yếu ớt, khiến 
cảnh làng quê yên lặng trông mờ ảo 
như một cảnh trí trong dĩ vãng. 
Chiếc Renault của Thọ, nổ lạch tạch 
lao nhanh qua những con đường 

nhỏ, có nhiều quãng lát gạch khiến 
chiếc xe lắc lư, dằng lên xuống như 
đang ngồi trên xe ngựa của một 
ngày xa xưa… 
Là một làng nhỏ nằm cạnh thành 
phố Compiègne, nhưng Jaux vẫn 
giữ nhiều nét cổ kính, tiêu biểu cho 
miền quê nước Pháp: nhà cửa xây 
từ lâu đời, không lớn lắm, thường 
xây bằng gạch, trông vững chắc, 
đều có vườn nhỏ bao quanh bởi 
những bức tường đá cao, kiên cố 
như muốn bít kín cuộc sống riêng tư 
của chủ nhà, có lẽ được cha truyền 
con nối từ nhiều thế hệ, cuộc sống ở 
đây dường như không hề thay đổi 
qua thời gian, luôn luôn êm đềm như 
giòng sông Oise từ ngàn đời vẫn 
chảy qua thành phố Compiègne.  
Nhìn cảnh hai bên đường đang lướt 
qua nhanh: vắng vẻ, yên tĩnh và lạnh 
lẽo, khiến Dũng nghĩ đến hoàn cảnh 
cô đơn của nhiều người sinh sống 
nơi đây, và cũng như của Thọ, 
không biết lý do gì, đã lưu lạc đến 
cái làng hẻo lánh này, để kiếm sống 
và có lẽ chỉ có mình anh là người 
Việt, rồi lại còn quyết định chọn nơi 
này làm quê hương, và có thể tìm 
được chút hơi ấm gia đình bên 
người vợ, còn chung quanh toàn Tây 
Đầm xa lạ… 
Liếc nhìn qua Thọ, lúc này đang tập 
trung lái xe, nên Dũng chỉ thấy hình 
ngang khuôn mặt người bạn: dù đã 
có tuổi, đoán chừng giữa sáu mươi, 
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nhưng mái tóc còn đen, tuy đã thưa 
nhưng vì để dài nên xõa sang một 
bên vành trán cao, mũi anh không 
cao nhưng nhọn và hơi hểnh lên, 
khiến ai cũng chú ý đến hàm răng 
đều hơi nhô ra điển hình của người 
miền Trung, trông Thọ khắc khổ 
nhưng hiền lành. Mỗi khi nói chuyện, 
giọng Huế nặng của anh nghe khó 
hiểu và khi nói, anh thường dơ một 
tay lên xuống như cố thuyết phục 
người nghe… 
Như muốn phá tan sự yên lặng, 
Dũng lên tiếng hỏi Thọ:  
“Bà gì đó tên gì anh à… mà sao anh 
chị gọi là Mụ? Và bị bệnh gì mà giờ 
này anh phải tới xem bệnh vậy?” 
Vẫn giữ tay lái và nhìn thẳng phía 
trước, Thọ trả lời:  
“À, Mụ là tiếng ở Huế để gọi mấy 
con cháu trong Hoàng Tộc, còn Mệ 
là các con của Vua... Câu chuyện 
của Mụ hơi dài giòng… nhưng đại 
khái cách đây hai năm, trước khi xin 
về hưu, tôi có đến dự một buổi hội 
thảo về căn bệnh trầm cảm, do Hội 
các bác sĩ chuyên về Tâm Thần tổ 
chức tại nhà thương Compiègne…, 
thật sự tôi chỉ muốn tạt qua phòng 
họp để xem họ đãi ăn món gì, vì các 
hãng bào chế thường hay chi tiền 
đãi khi có hội thảo để quảng cáo cho 
thuốc…, không ngờ gặp một đồng 
nghiệp quen, trước học cùng lớp ở 
Paris bây giờ chuyên về tâm thần... 
Gặp tôi, anh vui mừng như vớ được 

vàng, vì đang có một bệnh nhân 
người Việt mắc bệnh trầm cảm mà 
anh ta không hiểu nổi…, đó là bà 
Cẩm-Hường mà chúng ta sắp đến 
gặp, đang ở một nhà già ở gần khu 
rừng Compiègne.” 
Thọ ngừng nói vì đã tới một bùng 
binh lớn dẫn vào thành phố, đạp 
thắng cho xe chạy chậm lại, rẽ vào, 
chạy quá nửa vòng xong quẹo sang 
bên phải, đi hướng Tây thay vì đi 
vào thị xã.  
Đường phố lại thưa thớt nhà cửa, 
Thọ nhấn ga cho xe chạy nhanh lên, 
ánh đèn pha của chiếc Renault chỉ 
quệt hai vệt sáng yếu ớt phía trước, 
chỉ đủ làm tỏ con đường làng nhỏ, 
và hai bên, bóng của những thân 
cây sồi mọc cao, san sát và đứng 
thẳng như muốn vươn lên trời… Xe 
đang chạy qua khu rừng Compiègne 
nổi danh; chính tại nơi đây, trong hai 
cuộc Đại Chiến Thế Giới, có hai lần 
ký kết ngưng bắn; lần đầu khi Đức 
thua và thứ nhì là Pháp đầu hàng: 
hai buổi lễ đều ký kết trên cùng một 
toa xe lửa, nay còn trưng bầy và trở 
thành địa điểm du lịch. Thật là trớ 
trêu vì trong hai cuộc đại chiến đẫm 
máu, tàn nhẫn cướp đi hàng triệu 
sinh mạng, đa số là thanh niên của 
hai nước thù nghịch, mà nay lại là 
đồng minh gắn bó nhau, trong khi 
mồ mả của họ, đang trải dài trong 
những nghĩa trang của cả hai bên 
thắng và thua cuộc, nằm yên nghỉ…, 
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không biết sự hy sinh của họ có đạt 
được mục đích gì không, hay là họ 
đã chết một cách phi lý?  
Đột nhiên, như vừa trông thấy lối 
vào, Thọ cho xe quẹo vào con 
đường nhỏ, che khuất bởi cây 
rừng… rồi phía trước hiện ra một tòa 
nhà nhiều tầng trông như một khách 
sạn, sáng trưng, có bãi đậu xe ở một 
bên và nhiều xe đang nằm im lìm.  
Kiếm được chỗ trống gần cổng 
chính, nơi có mái hiên che và đèn 
sáng, trái hẳn cảnh đen tối xung 
quanh khu rừng bên cạnh như kéo 
Dũng về với hiện tại của trần gian.  
Đến trước cổng; kéo cửa, nhưng 
không mở được vì 
đã khóa, Thọ bèn 
quay qua bên máy 
intercom gắn bên 
tường nhấn số và 
sau khi tự giới thiệu, 
liền sau đó, có tiếng 
“cạch” mở khóa cho 
hai người bước 
vào, nhưng họ còn 
phải mở thêm một 
lớp cửa nữa mới 
vào được; bên trong 
là phòng khách 
không lớn lắm, bầy 
biện như ở một tư 
gia, có kê ghế sa-
lông xung quanh cái bàn trên có 
chậu hoa giả, trên tường có treo 
nhiều tranh thắng cảnh như cố làm 

cho căn phòng được ấm cúng 
thêm… và ngay giữa ghế dài, một 
người bà cụ Việt-Nam đang ngồi 
chờ… Khi thấy Thọ vào, bà nở nụ 
cười rồi reo lên, một giọng Huế đặc, 
rất nhỏ nhẹ, có lẽ vì sức yếu:  
“Thọ đã đến… chị mừng chi lạ!”  
Xong khi nhìn thấy người lạ, hơi 
khựng lại chỉ tay về phía Dũng, hỏi:  
“Ai đây vậy Thọ?” 
Thọ bước vội đến gần: cúi người dơ 
hai tay mình nắm lấy một bàn tay 
của bà, xong vẫn giữ nguyên không 
buông ra; anh ngồi xuống bên cạnh 
mép ghế, rồi một tay anh vỗ lên bàn 
tay của bà như muốn vỗ về, an ủi. 

Trên khuôn mặt 
hình chữ điền, mái 
tóc đã bạc trắng 
như bông, bà nở 
một nụ cười hiền 
dịu, khi cười để lộ 
hàm răng hơi nhô ra 
nhưng trắng và đều, 
đồng thời nếp nhăn 
hiện ra xung quanh 
đôi mắt nhỏ, trông 
lạc lõng như mất 
hồn.  
Thật khó đoán rõ 
tuổi của bà Hường 
vì dù mái tóc trắng 
xóa, nhưng khuôn 

mặt vẫn thanh tú, có vài nếp nhăn, 
nhưng ít ra bà phải cỡ trên dưới bẩy, 
hay tám mươi tuổi, cũng có thể chín 
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mươi không chừng? Dù trong nhà 
ấm áp, nhưng bà vẫn mặc cái áo len 
màu lam như mấy người tu tại gia... 
Thọ ghé sát vào mặt bà nói nhỏ, có 
lẽ giới thiệu Dũng, vì sau đó, bà nhìn 
chàng gật đầu nhưng lại tiếp tục câu 
chuyện với nhau.  
Thọ hỏi thăm bà về sinh hoạt hàng 
ngày như ăn uống, ngủ nghê và gia 
đình đứa con gái nuôi; bà trả lời 
mạch lạc như một người bình 
thường, chẳng có chút dấu hiệu là 
mắc bệnh tâm thần… khi nhắc về 
đứa con gái, Thọ an ủi:  
“Chị ơi, thời buổi ni tụi nhỏ sống 
hoang đàng lắm, chứ không như cái 
thời của chị và em đâu. Tụi chúng nó 
lâu lâu ghé thăm chị là quý lắm 
rồi…” 
Nhưng rồi họ nói nhỏ giọng xuống, 
như thì thầm với nhau. Dũng chỉ 
nghe được lời than thở:  
“…nhưng chị nhớ thằng cháu ngoại 
quá…” 
Cảm thấy thừa thãi, Dũng đến ngồi 
xuống một ghế bành kế bên, nhưng 
mắt vẫn không rời hai người…, vừa 
lúc đó, một cô y-tá từ trong hàng 
lang bước ra, trên tay cầm lọ thuốc 
đến gần Thọ: họ chào nhau và nói 
chuyện như đã quen biết từ lâu, 
xong cô trao lọ thuốc cho anh, rồi 
nhắc đi nhắc lại nhiều lần lời cám 
ơn, rồi vội vàng đi khuất, khiến Dũng 
đoán chừng cô dặn người bệnh cần 
uống thuốc gấp. Bà cụ nhìn theo cô 

y tá nhưng không nói gì, sau đó, hai 
người lại châu đầu nói chuyện, nhỏ 
nhẹ như có tâm sự với nhau. Vẻ ung 
dung và tự nhiên của Thọ khiến 
Dũng lấy làm lạ về mối giao hảo 
giữa hai người, nó chắc phải có điều 
gì sâu đậm hơn sự liên lạc bình 
thường của một bệnh nhân với bác 
sĩ; đột nhiên chàng nhớ đến ông anh 
rể đang ở Cali, cũng là một bác sĩ về 
hưu, nổi danh mát tay chữa bệnh, 
cũng có tính từ tốn, kiên nhẫn và mỗi 
khi làm điều gì đều có thứ tự nhất 
định ngăn nắp lớp lang và có lẽ 
chính vậy đã mang đến sự an tâm, 
tin tưởng qua việc chữa bệnh của 
anh. Đức tính kiên nhẫn phải là một 
đức tính quan trọng của người lương 
y, vì họ không thể hấp tấp, dễ làm lỗi 
lầm nếu đang cầm mạng sống của 
bệnh nhân trong tay?  
Vừa lúc Dũng định đi ra cửa sổ nhìn 
ra vườn quan sát chung quanh thì 
Thọ dìu bà Hường đứng dậy, đồng 
thời anh ngoắc Dũng đi theo, rồi cả 
ba cùng bước đến chỗ cửa thang 
máy.  
Khi cùng bước vào trong thang máy, 
bà cụ mới nhìn Dũng hỏi:  
“Bác sĩ cùng học với anh Thọ trước 
đây ở Paris hả?” 
Câu hỏi bất ngờ khiến Dũng lúng 
túng, trả lời: 
“Dạ thưa không ạ… anh học trước 
cháu nhiều…” 
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“Úi chà, tui đâu có già dữ vậy… bác 
sĩ gọi tui bằng chị như Thọ đây nhe.” 
Nhìn mái tóc trắng tinh như bông 
trên khuôn mặt hiền lành của bà, 
Dũng cảm tưởng như đang đứng 
trước một tiên phong đạo cốt trong 
phim Tàu.  
Chỉ đi vài bước đã đến trước phòng, 
bên cửa có đề tên của mỗi người cư 
ngụ, Dũng thấy ghi dòng chữ “Cong 
Tang Ton Nu Cam Huong”.  
Thọ cúi đầu hỏi chìa khóa, nhưng bà 
lắc đầu và đưa tay tự mở cửa, rồi cả 
ba cùng bước vào bên trong: qua 
ánh sáng mờ của ngọn đèn gắn 
dưới chân tường, lúc mới bước vào 
có vẻ tối tăm, nhưng sau đó, mọi vật 
như hiện ra rõ ràng: Đó là một căn 
phòng rộng rãi, có kê ghế sa-lông 
một bên và giường ngủ phía ở một 
góc, phía trong 
có cái bàn nhỏ, 
đồ đạc ngăn 
nắp, gọn gàng 
như được gia 
chủ nâng niu 
xếp đặt mỗi 
ngày.  
Yên lặng và có 
vẻ như đã 
thành một 
thông lệ, Thọ 
dìu bà Hoàng 
Tộc đến bên giường, rồi đỡ ngồi lên, 
cúi xuống tháo đôi giầy khỏi đôi chân 
bé nhỏ, xong cho bà nằm xuống…, 

chêm cái gối dầy để nâng cao đầu 
bà cụ. Cử chỉ của Thọ tự nhiên, nhẹ 
nhàng như đã quen thuộc và có chủ 
đích…, bà cụ ngoan ngoãn làm theo 
sự dìu dắt của Thọ như thể anh là 
một người thân thiết, đáng tin cậy, 
như người con đang săn sóc cho bà 
mẹ chứ không phải của một bác sĩ 
thường chăm lo bệnh nhân một cách 
máy móc, vô tình… 
Để bà cụ nằm yên, Thọ kiếm cái nút 
vặn bên đèn ngủ bật đèn sáng lên, 
đưa mấy lọ thuốc lên đọc, lấy ra 
từng viên, rồi xem lại một lần nữa, 
như kiểm soát kỹ lưỡng…, cầm sẵn 
mấy viên thuốc trong nắm tay, anh 
đến bên bàn nhỏ kê cạnh giường rót 
nước rồi đưa gần cho bà Hường… 
và, trước sự ngạc nhiên của Dũng, 
bà cầm từng viên thuốc trong bàn 

tay của Thọ 
đưa vô miệng 
uống một cách 
dễ dàng như đã 
đặt niềm tin vào 
anh… 
Xong đâu đấy, 
anh tắt đền, 
căn phòng lại 
chìm trong mờ 
ảo, và như để 
cho người bệnh 
nghỉ ngơi, vì bà 

đang nhắm mắt lim dim, Thọ ra dấu 
cho Dũng rồi cả hai cùng nhẹ nhàng 
bước ra khỏi phòng… 
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Xuống tới dưới nhà, Thọ chỉ tay chỗ 
phòng khách nói với Dũng:  
“Cậu ngồi chờ tôi tý, để mình tạt qua 
cô y tá trực báo tin bà đã uống đủ 
thuốc cho ngày hôm nay.” 
Nhấn ga cho chiếc xe lao nhanh qua 
khu rừng Compiègne hướng trở về 
Jaux, Thọ như hối hả vì sợ trễ cho 
chuyến xe lửa cuối cùng đi Paris của 
vợ chồng Dũng. Trong xe, yên lặng, 
không ai nói một lời gì. 
Chạy được một quãng, Dũng nôn 
nóng, và như không thể dấu sự tò 
mò câu chuyện về bà Hoàng Tộc, 
định lên tiếng hỏi Thọ, nhưng không 
biết lựa lời sao cho chỉnh, do không 
hiểu có nên đi sâu vào công việc 
khám bệnh của người bạn mới quen; 
vì đó là chuyện riêng tư giữa hai 
người, bèn lựa một câu gián tiếp để 
hỏi:  
“Trông anh có vẻ thân với bà cụ 
Hường… chắc anh đến thăm cụ 
thường lắm?” 
Vẫn ghì tay lái, mắt nhìn phía trước, 
Thọ trả lời:  
“Đâu có đâu! Chỉ vài ba tháng một 
lần, chỉ khi bà ta không chịu uống 
thuốc thì bọn y tá mới phone cho tôi, 
như ban nãy, tôi lại phải đến gặp, vì 
tôi là người đồng hương Huế, bà quý 
mến tôi như bà con, hơn nữa lúc 
mới mắc bệnh, tôi có cho thuốc và từ 
đó bà khen là tôi chữa mát tay, giỏi 
hơn mấy bác sĩ Tây… nhưng thật ra 
công là của họ… câu chuyện về Mụ 

này dài dòng, lát nữa về nhà, ngồi 
uống digestif tôi sẽ kể cho cả Dũng 
và Oanh nghe luôn.” 
 

 
 
Ngồi chờ Thọ và Dũng bên lò sưởi ở 
phòng khách, Lan và Oanh đang tán 
chuyện ngẫu, và khi nghe thấy tiếng 
lạo sạo của bánh xe chạy trên sân 
sỏi sau nhà, biết hai người đã về, 
bèn rủ nhau qua bếp cắt bánh, sẵn 
sàng để còn cho vợ chồng Dũng kịp 
về chuyến xe lửa chót. 
Khi hai người bước vào phòng, 
Oanh vội đến gần Dũng, ghé mặt, 
nói nhỏ, như thông cảm mối lo của 
chồng: “Đã gần mười giờ rồi, mình 
ăn nhanh rồi còn nhờ anh Thọ đưa 
ra bến xe, chị Lan nói chuyến cuối 
cùng départ đúng 11 giờ.”  
Nhưng Dũng không trả lời, lẳng lặng 
đến bên lò sưởi đứng nhìn đống củi 
cháy… Trong khi đó: Lan đang bầy 
biện bánh trên bàn, Thọ loay hoay 
sẵn sàng bốn ly cognac, rồi mời 
khách:  
“Nào, mời hai ông bà qua đây ngồi 
uống tý rượu và ăn cái bánh hạnh 
nhân Oanh mua cho… tôi thích nhất 
bánh này đây. Nào mời ngồi quý vị… 
Em ơi mau, mau… Lâu lâu mới có 
khách quý đến nhà!” 
Chủ và khách nâng ly chúc nhau rồi 
họ vừa uống cognac vừa ăn bánh… 
Oanh không biết uống rượu nên chỉ 
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nhắp một ngụm, nhăn mặt xong đẩy 
ly qua chỗ Dũng, ra ý nhờ chồng tiêu 
thụ nốt chỗ còn lại. Họ ngồi yên lặng 
thưởng thức miếng bánh… trong khi 
mấy thanh củi, mới được bỏ thêm, 
nổ lách tách, bay văng ra những 
đốm lửa nhỏ li ti rồi tắt lịm trên thềm 
lò sưởi… 
Ăn xong, để đĩa trên bà, Lan liếc 
nhìn chồng hỏi:  
“Bà Công Chúa 
mạnh giỏi, bình 
thường hả anh?” 
Nói xong, như biết 
tính chồng rất chậm 
trả lời, nàng đứng 
dậy dọn mấy đĩa 
bánh, Thọ đang 
ngồi thoải mái trong 
ghế bành, lim dim 
mắt, rồi từ tốn nói: 
“Bình thường thôi 
em…” 
Đang ngồi đầu bên 
kia, nghe nhắc đến 
nhân vật Mụ ly kỳ, 
và cũng tò mò 
muốn biết thêm về 
cuộc sống của Thọ, 
Dũng đề nghị:  
“Anh Thọ, xin anh kể về Mụ đi… nếu 
không trở ngại gì đến nghề nghiệp 
của anh.” 
Thọ chồm người dậy, đầu quay qua 
phía Dũng trả lời: 

“Không có gì trở ngại cả, vì bà ta là 
bạn mình mà… quý vị ngồi xuống 
đây, thoải mái bên lò sưởi và ly 
Martell, rồi tôi xin kể cho nghe.”  
Nhưng anh chưa bắt đầu ngay; còn 
nâng ly uống thêm một ngụm 
cognac; trên khuôn mặt xương, đôi 
mắt một mí như to ra và sáng lên, 
xong với một vẻ thỏa mãn, ung dung 
của một người phong lưu… anh nhìn 

vô trong nhà, chờ 
cho vợ tắt đèn bếp 
rồi bước ra, ngồi 
xuống ghế, mọi 
người an vị xung 
quanh cái lò sưởi… 
Căn phòng trở nên 
tối hẳn, khuôn mặt 
mọi người như ửng 
đỏ, không biết do 
phản chiếu ánh lửa 
hay do say rượu… 
Xong xuôi, Thọ bắt 
đầu lên tiếng; với 
giọng Miền Trung 
trầm bổng, nghe 
nặng tai nhưng nhẹ 
nhàng từ tốn:  
“Quả chỉ do một sự 

tình cờ rất nhỏ trong một ngày, cách 
đây gần hai năm…” 
Bỗng, Thọ ngừng nói, nhìn về phía 
vợ, và như để ám chỉ điều gì riêng 
với nhau, hơi nhếch mép mỉm cười, 
ra vẻ bí mật, xong nói tiếp: 
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“… Chắc quý vị cũng đồng ý với tôi 
là: cuộc đời, đôi khi thay đổi chỉ do 
một sự tình cờ? Hình như trước đây: 
tôi không nhớ Thạch-Lam hay nhà 
văn Nhất-Linh có viết một truyện 
ngắn, lấy tên là Cái Tẩy thì phải, mô 
tả sự thay đổi lớn lao của một thanh 
niên do một cái tảy gây ra… hình 
như trong một kỳ thi gì đó… lâu quá 
tôi quên mất rồi.  
Mà thôi, trong đời tôi cũng thế, nhiều 
biến cố xẩy ra chỉ do một sự ngẫu 
nhiên hay tình cờ, tưởng chừng nhỏ 
nhoi, không đáng kể, vậy mà đã làm 
thay đổi cuộc sống như người lái xe 
quyết định rẽ tay lái sang con đường 
khác và sau đó đã lệch ngàn dậm.  
Hôm đó, vì muốn kiếm một bữa ăn 
gratuit nên sau khi thăm bệnh cho 
một chú bé ở nhà thương 
Compiegne, tôi lò mò đến phòng 
họp, lúc đó đang có một buổi Hội 
Thảo về bệnh tâm thần. Nhưng, khi 
tạt qua chỗ để món ăn, nhìn qua, 
chẳng thấy có gì ngon hay đặc sắc, 
tôi định bỏ về ra phố ăn, nhưng khi 
vừa bước ra thì gặp một đồng 
nghiệp, bạn học cũ tên Rolland, anh 
này học dở nhất lớp tụi này, chuyên 
môn doubler, suýt bị sortie-lat, bây 
giờ chuyên về Tâm Thần, vậy mà ra 
đời lại là kẻ giàu nhất promo!  
Gặp tôi, anh mừng rỡ, và sau khi 
thăm hỏi nhau, anh cho biết đang có 
một bệnh nhân người Việt và cần 
nhờ tôi giúp vì anh bị trở ngại về 

ngôn ngữ, không thông hiểu nổi 
người bệnh. Sau khi hứa, Rolland 
gửi tôi hồ sơ bệnh lý anh đã tốn 
công làm và nhờ tôi ghé thăm người 
bệnh hiện đang nằm ở nhà già… đó 
là bà cụ Hường lúc nãy đó… Sau đó 
vài ngày, tôi nhận được hồ sơ và 
đến thăm bà cụ. 
Tập hồ sơ gửi đến dầy cộm, ghi 
chép nhiều buổi phỏng vấn Rolland 
làm việc với bệnh nhân. Trong đó có 
rất nhiều chi tiết về cuộc đời của bà 
Hường… mà thôi, tôi xin gọi bà là 
Mụ như tiếng ngoài Huế… và tóm 
gọn lại đây thôi, và tất nhiên như là 
một câu chuyện, quý vị nghe qua rồi 
bỏ nhe:  
Sinh ra trong một gia đình Hoàng 
Tộc, ở An Cựu, một làng gần Huế, 
dường như Tước của Mụ là Hầu 
Chúa hay Công Chúa gì đó… và là 
hậu duệ thuộc Đế Hệ của vua Minh 
Mạng. Ông cụ thân sinh ra Mụ là một 
Hầu Tước, và làm đến chức Tham 
Tri một Bộ trong Triều nhà Nguyễn 
thời vua Bảo Đại, nhưng bà mẹ chỉ 
là con gái quê, nhà nghèo. Lúc nhỏ, 
ông cụ rất gần gũi với Mụ, vì là con 
gái út và duy nhất trong gia đình 
toàn con trai. Trong khi bà mẹ ưu 
tiên, lo đến mấy người anh trai thì 
ông bố cưng chiều Mụ như trứng 
nước. Chỗ này, Bác sĩ Rolland P. có 
ghi chú là đây có thể là một ca bị 
“mặc cảm Oedipe” rất nặng, nhưng 
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tôi thì không tin vào lý thuyết viển 
vông này của Freud cho lắm.  
Theo lý lịch khai qua trong những 
buổi nói chuyện: được biết bên họ 
ngoại của bà có nhiều người mắc 
bệnh tâm thần, trong số có một bà 
cô tự vẫn lúc còn con gái vì đã mang 
bầu ngoại hôn, một điều cấm kỵ vào 
đầu Thế Kỷ trước, nhất là ở Kinh Đô 
cổ kính Huế.  
Khi Mụ được 5 tuổi, trong một 
chuyến về thăm quê ở Faifo, bà cụ 
thân sinh có mang theo một cậu bé 
10 tuổi, nhà nghèo, mồ côi đem về 
làm con nuôi, nó tên là Hách. Mang 
danh là con nuôi, nhưng không rõ bà 
có thương đứa bé như con, hay chỉ 
muốn nó trở thành một gia nhân, sai 
vặt trong nhà như nhiều gia đình 
Hoàng Tộc thời đó. Ở nhà quê, 
nhiều gia đình quá nghèo, họ đành 
phải cho con đi làm nuôi như vậy, 
còn hơn là ở nhà chết đói… 
Gia đình Mụ ở 
căn nhà lớn, mà 
người dân quanh 
vùng gọi là Dinh 
Ông Hầu, vì nó 
rộng rãi, nhiều 
phòng, nằm 
ngay bờ sông An 
Cựu. Cuộc sống 
của Mệ yên ổn 
và đầm ấm… vì 
dù ở trong một 
gia đình kín cổng 

cao tường, nhưng Mụ có được Hách 
để chơi và hai đứa bé lưu luyến 
nhau… y hệt anh em ruột thịt. Cả hai 
đều được đi học cùng trường và 
nhiều lần Hách đã bênh em mình 
khỏi tay những đứa trẻ tinh nghịch 
trêu ghẹo… và có lần nó còn cứu Mụ 
khi con bé té xuống sông và kỷ niệm 
này ghi dấu sâu đậm trong trí nhớ 
một đứa bé 10 tuổi - đây cũng là ghi 
chú của Rolland -. 
Tuy mang danh là đứa con trong 
nhà, nhưng trong khung cảnh của 
một xã hội phong kiến, cổ hủ ở Huế 
vào thời đó: Hách vẫn chỉ là đứa bé 
nhà quê ở đợ và đến khi 15 tuổi thì 
không được cho đi học nữa, và ở 
nhà làm những công việc nặng; như 
kéo nước giếng hay chẻ củi cho nhà 
bếp. Từ đó, anh cũng chỉ luân quẩn 
ở mái nhà dưới, cùng với mấy chị 
bếp hay người làm.  
Trong hồ sơ bệnh lý, Rolland có ghi 

chú là: có thể tình 
yêu, hay tình cảm 
gắn bó đã nẩy nở 
giữa hai đưa trẻ, 
và thấy có thể đến 
chỗ sâu đậm, nên 
cha mẹ của Mụ 
bèn gửi cô bé vào 
Nam ở nhà người 
chú làm Đốc Học 
ở Phan-Rang 
nhằm mục đích 
chia cắt Mụ và 
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Hách. 
Y hệt những mối tình đầu, mãnh liệt 
và vô lý như của Romeo và Juliette, 
có lẽ không có gì có thể ngăn cản 
được sự sôi nổi của Hách và 
Hường, như tất cả thế giới như chỉ 
xoay quanh hai đôi trẻ...  
Không biết bằng 
cách nào, Hách 
kiếm ra địa chỉ của 
người chú và viết 
thư cho Hường, có 
lẽ vài bức thư ban 
đầu đến tay người 
yêu, nhưng khi gửi 
bức thư báo tin dự 
tính rủ Hường đi 
trốn, chẳng may 
ông chú bắt gặp 
và nổi trận lôi đình 
la mắng… không 
hề hay biết chuyện 
Hách hẹn mình 
đến nhà ga Tháp 
Chàm để gặp nhau, rồi cùng trốn vô 
Sài-Gòn, cho nên khi Hách đặt chân 
xuống nhà ga thì không thấy người 
yêu ra đón, và cũng chẳng có ai 
quen cả… Hoang mang và thất 
vọng, Hách chờ đợi không biết bao 
lâu và từ đó đã biến vào quên lãng 
và trở thành dĩ vãng của mọi người 
trong gia đình Mụ. 
Cô bé Hường đành phải chấp nhận 
số phận và sống trong nhà người 
chú như không có gì xẩy ra. Nhưng 

trong tâm tư Mụ có lẽ có sự dằng co 
bất phân thắng bại giữa lý trí và tình 
cảm: một bên là gia đình, áp lực của 
xã hội, đạo lý, và truyền thống phong 
kiến, một bên kia là mối tình giản dị, 
đơn sơ nhưng âm ỷ và mãnh liệt… 
Có lẽ lúc ban đầu, lý trí và hoàn 

cảnh đã thắng thế, 
nhưng càng về 
sau, cho đến khi 
về già, tình cảm 
tưởng chừng đã 
tắt, nhưng không 
ngờ lại bốc lên 
như thanh củi sắp 
tàn lụi, nhưng khi 
được khơi, lại 
bùng cháy. 
Thật sự, không ai 
biết rõ cuộc đời 
của Hách ra sao, 
vì từ ngày anh chờ 
đợi ở ga Tháp 
Chàm, đã mất liên 

lạc với mọi người. Nhưng qua lời 
tâm sự, có lẽ do dò hỏi sau này, khi 
thanh bình trở lại, Mụ lại tiết lộ với 
Rolland là Hách lêu bêu ở Sài-Gòn 
rồi sau đó, đăng lính, và như bao 
thanh niên con nhà nghèo thời chinh 
chiến, đi theo đơn vị tác chiến và 
trong một trận đánh ác liệt, đã bị 
trúng đạn và bỏ xác trên trận địa ở 
một nơi nào đó trên đất Việt-Nam… 
Ở nhà Phan Rang được ít năm, nhờ 
ông chú làm Đốc Học nên có tay 
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trong, Mụ xin được chân dậy học 
cho một trường tiểu học trong tỉnh, 
ngoài ra nàng phụ gia đình nấu 
nướng, nội trợ và trở nên sành sỏi. 
Khi ông chú về hưu, Mụ phụ giúp gia 
đình mở quán bún bò Huế, bên cầu 
Đá, và trở thành nổi danh ngon nhất 
của tỉnh lỵ, và tiếng đồn về tận Sài-
Gòn và trong giòng họ ngoài Huế. 
Vào cuối năm 60, khi một người 
trong Hoàng Tộc qua Paris mở quán 
ăn, người bà con này đã lôi Mụ theo 
để giúp nấu món bún bò Huế, và cho 
đến bây giờ tiệm ăn đó vẫn còn và là 
chỗ có món bún bò Huế ngon nhất ở 
Paris. Bây giờ là tiệm Imperiale ở 
Quận 13, nhưng 
không biết còn là 
chủ cũ không?  
Đó là nguyên 
nhân Mụ đặt 
chân đến Pháp, 
bắt đầu cuộc 
sống lưu vong… 
Sau chiến tranh, 
Mụ về thăm Huế 
và có nhận một 
con bé mồ côi ở 
chùa Từ Đàm 
đem qua Pháp 
làm con nuôi. 
Nay nó đã lấy 
chồng Tây và 
sống ở miền 
Nam… 
…đến chỗ này, 

Rolland có ghi chú: Mụ rất xúc động 
khi nghe kể về cái chết của Hách, và 
cũng theo Rolland, thì đây chính là 
nguyên nhân đã gây ra sự trầm cảm 
của người bệnh, vì theo anh, sự 
dằng co đã lên đến cao điểm, tâm 
hồn bà trở thành trận địa giữa lý trí 
và tình cảm, và một khi con người 
phân vân, không thể quyết định giữa 
hai sự lựa chọn, đưa đến mối ân 
hận, rồi tiếc nuối, theo sau là gây 
tình trạng mất ngủ, dằn vặt, bất an 
và khi đó bắt đầu mầm mấm đưa 
đến sự tha hóa… Dù sao ai mà chả 
là nạn nhân của hoàn cảnh, của xã 
hội, và cuối cùng của cả chính 

mình.” 
 
Thọ lại ngừng 
kể, mỉm cười, 
nhìn mọi người, 
với cái ly rượu 
trên bàn, làm 
một ngụm… 
xong nói tiếp: 
“Khi về hưu, Mụ 
rời Paris đắt đỏ, 
ồn ào và để tìm 
cuộc sống yên 
ổn, dễ chịu hơn, 
nên dọn đi 
Compiègne, rồi 
trở thành một bà 
Công Chúa lưu 
vong… Đến khi 
cao tuổi, cộng 
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thêm căn bệnh lẫn của tuổi già, đã 
lâm vào cảnh tha hóa, như là một 
hình thức lưu vong với chính mình? 
Vì nếu lưu vong là phải xa cố 
hương, thuộc về không gian, còn tha 
hóa là xa rời với chính bản thân 
mình, thuộc về nội tâm.  
Người ta thường nói: người điên là 
một kẻ mất tất cả, trừ lý trí của họ. Ở 
trường hợp của Mụ, có khi lý trí 
thắng, và có khi tình cảm lại lấn lướt 
chủ động… khiến bà hành sử bất 
thường, như tối nay, nhất định 
không chịu uống thuốc, nhưng, có lẽ 
vì có niềm tin vào tôi, vừa là bạn, 
đồng hương, lại vừa là thầy thuốc 
mát tay, nên bà bắt y tá gọi cho tôi 
đến.  

Có một điều tôi muốn nói quý bạn rõ 
là thuốc men là do Rolland cho toa, 
nhưng tụi Tây nó chỉ biết theo sách 
vở, còn tôi, thêm vào cho Mệ một 
liều thuốc ngủ, một chút thuốc bổ, vì 
nó có tác dụng như một effet 

placebo, mà tôi gọi toa của tôi là: 
cocktail à la mode du docteur Tho! 
Không ngờ Mụ hợp với toa thuốc và 
từ đó mong tôi đến, đôi khi chỉ ngồi 
tán chuyện về Huế xưa… Nhưng 
khốn nỗi, cứ vài ba tháng, khi nhớ 
ra, Mụ làm eo với y tá, không chịu 
uống thuốc, và họ lại kêu đến tôi. 
Cho đến khi về hưu, tôi vẫn đến 
thăm Mụ, nhưng chỉ như một người 
nhà mà thôi…” 
Thọ ngừng kể: mọi người vẫn ngồi 
tại chỗ và căn phòng trở nên yên 
lặng, họ trầm ngâm như đang suy 
nghĩ về câu chuyện của Mụ 
Hường… dường như mỗi người 
đang có một suy nghĩ riêng về thân 
phận con người, về sự tha hóa của 

bản thân của Mụ, 
hay của chính họ?  
Lén nhìn vợ chồng 
chủ nhà đang ngồi 
ung dung với vẻ 
phong lưu quý 
phái, nhưng Dũng 
cảm nhận như có 
sự khác lạ vừa xẩy 
đến: chàng thấy 
gần gũi với họ hơn: 
không ngờ, với bề 
ngoài có vẻ tự cao, 

khinh người, nhưng trong thâm tâm 
Thọ lại là một bác sĩ có lòng với 
bệnh nhân, còn Lan, tuy con nhà đài 
các, nhưng lại thành thật và giản 
dị… Chàng ân hận đã xét đoán hời 



Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng    2018 
 

63 

hợt về người bạn xưa của anh 
mình… rồi quay ra tự vấn lương 
tâm: trong khi chính mình đầy rẫy 
tính xấu, tại sao lại đòi hỏi ở người 
khác sự toàn hảo?  
Oanh nhìn lên đồng hồ treo tường, 
nhìn Dũng, và như để phá tan sự 
yên tĩnh, đứng lên 
rồi nói: 
“Gần 11 giờ rồi… 
em xin phép anh, 
chị đi về để cho kịp 
xe lửa.”  
Lan cũng ngước 
nhìn lên đồng hồ, 
rồi chợt đề nghị:  
“Cũng trễ rồi, hay 
là ông bà nghỉ lại 
đêm nay… chúng 
tôi có dư phòng 
cho khách, sáng 
mai bọn mình đi 
thăm Château de Compiègne, xem 
thư phòng của bà Hoàng Josephine, 
vợ vua Napoleon…” 
Thọ cũng thêm vào: 
“Phải đấy, bọn mình còn nhiều tâm 
sự với nhau… tha hồ uống rượu 
bệnh nhân biếu, đang để đầy dưới 
cave. Trưa mai đi thăm lâu đài xong, 

tôi đãi anh chị Dũng một chầu cơm 
Tây rẻ tiền trên phố.” 
Oanh nhìn chồng dò xét… bỗng 
Dũng đứng lên, nâng ly nói: 
“Phải đấy, đồng ý ở lại đêm nay và 
cám ơn lòng hiếu khách của anh chị 
và xin mời tất cả… chúc sức khỏe và 

hạnh phúc!” 
Bốn người cùng 
dơ ly lên cao, đưa 
cụm vào nhau, 
xong họ đưa lên 
uống và sau đó 
cùng nhau phá lên 
cười… niềm vui 
tuy nhỏ nhoi, 
nhưng cũng mang 
đến vẻ ấm cúng 
cho căn phòng.  
Dường như, dù ở 
làng Jaux hẻo 
lánh, hay bất cứ 

nơi xa xôi nào khắp thế giới, một khi 
có tình yêu gia đình và tình thân của 
bạn bè, nơi đó có niềm vui và hy 
vọng.  
 

Ngọc Cường 
 

 
 

 
 

(1) Rượu mạnh uống sau bữa ăn cho dễ tiêu 
(2)  Nhà dưỡng lão 
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Xin đừng vội gọi tôi là thi sĩ 
Khi tôi đăng đàn gia nhập làng thơ 
Những bài thơ đâu làm nên thi sĩ 

Tấm áo choàng đâu tạo nổi thầy tu? 
 

Xin đừng vội gọi tôi là thi sĩ 
Khi thơ tôi không chuyên tải điều gì 

Một điều gì xuất phát tự tư duy 
Của riêng tôi mà cũng chung tất tất cả 

Trái tim mọi người có trái tim tôi 
 

Chân lý hôm nay khác thời xa xưa 
Như hai lần tắm 

Không cùng một dòng nước chảy qua 
Không còn nữa … 

“Thời thi sĩ nghĩa là ru với gió 
Mơ theo trăng và thơ thẩn cùng mây” 

 
Vâng, xin đừng vội gọi tôi là thi sĩ 

Khi tôi chưa thực sống cho thơ 

Khi hồn thơ chỉ than tiếc vu vơ 
Cho những tình tự … 

Của một thời đã đi vào Quá Vãng 
Không tìm ra một chân lý để tôn thờ 
Để tạo ra chất sống mới cho thơ 

 
Xin đừng vội gọi tôi là thi sĩ 

Khi thơ tôi không nói được cái gì 
Của hàng triệu con tim hằng nức nở 
Cho cuộc đời đầy áp bức và bất công 

Cho ngày mai chưa lóe được vừng 
đông 

Thấy nhân loại đồng lòng chung một 
hướng 

 
Vâng, xin đừng vội gọi tôi là thi sĩ 

Khi tôi trình làng được mấy tập thơ 
Có thể tôi chỉ là kẻ thích mộng mơ 

Sính làm thơ mà không là thi sĩ

Allentown, PA - Dec. 8, 1998 
Hải Bằng-HDB 
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By William Hoang 
 

Please do not hasten to call me poet! 
When my poems are just for show 

Do poems ever make the poet? 
The cloak, does it make the monk? 

 
Please do not hasten to call me poet! 
When my poems convey no things 
Something crystallized from my 

thinking 
As the creations of my own for all to 

share 
 

Today’s truths differ from by-gone 
days’ 

As one cannot bathe two times 
In the stream which has flown away 

And it’s also hard to prove old truths 
For the youth to accept them today 

Because old notions have not taken any 
root 

In their full-loaded hearts and minds 
By so many programs for New Times 

 
Please do not hasten to call me poet 
When I have never lived for poetry 
My Muse only brings back to me 

Vague feelings of the days that all 
passed 

With no new truths to be hatched for 
guidances 

With no new vital substances for 
poetry to thrive 

 
Please do not hasten to call me poet 
Because my poems which speak up 

nothing 
For human hearts that throb 

For the ruins, terrors, and injustices of 
life 

For Tomorrow Dawn that never come 
in bright 

For how to humankind to find a 
common path to follow 

 
Please do not hasten to call me poet 

When I show up with my voluminous 
poems 

Perhaps, myself, I’m just a person in 
reveries 

Who craves for weaving verses 
But I am never a poet to be! 
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By William Hoang 
 
Comments of Poetess Jerry Morton, Allentown, PA: 
 
“This poem speaks to me of the gift 
of life and of the people and times 
with whom we share the gift. 
It speaks to me of our similar 
journeys and the uniqueness of our 
lives and our experiences.   
It speaks to me of our search for a 
common path, a common good, and 

the difficulties that can make the 
search appear at times fruitless.   
It speaks to me of the hope 
tomorrow’s dawn brings the great gift 
of hope.   
It speaks to me someone caring to 
consider the common threats of our 
lives and not miss the significance of 
our “ordinary” moments.”

. 
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Nước ròng tình tội lòng tong 
Mong mau nước lớn lên đồng giỡn trăng 

Tròn xoe mắt ngắm sao băng 
Đêm vô cùng mộng ngày giăng mưa hòa 

 
Xuống câu vọng cổ thăng hoa 

Nhụy vàng bông trắng thương ca dao 
hồng 

Trần ai say bóng tiên bồng 
Mộng du sơn thủy cung rồng phun mưa 

 
Mây vàng đón mây xanh đưa 

Hình như bóng gió mới vừa lòng nhau 
Chim quyên trầu cu đất cau 

Nghìn xưa cổ tích nghìn sau kỳ tình 
 

Tóc tiên nón lá quá xinh 
Lưng ong chới với mê nhìn chèo ghe 

Ngược xuôi giỡn sóng nhạc hè 
Giật mình môi ấm xôi chè tết chưa... 

 
MD 01/23/18 
LuânTâm 
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(Cảm tác theo lời nhắc của LT) 
 
Ngày xưa tôi thích dáng em 
Mắt nai ngơ ngác dịu mềm huyền mơ 
Qua ngõ, tôi đứng ngẩn ngơ 
Nhìn theo áo trắng xa mờ cuối thôn. 
 
Khi quay lại, tim đập dồn 
Tôi nhìn em, hồn chim non biết gì? 
Đường em theo, đường tôi đi 
Hai ngã rẻ chẳng đồng quy chung đường. 
 
Quê khói lửa, ra chiến trường 
Tôi xa biền biệt quê hương chúng mình 
Gặp lại em tôi lặng thinh. 
Biết nói gì đây? Chuyện tình lẻ đôi? 
 
Tóc muối tiêu, giống tóc tôi 
Mấy cháu chạy theo hỏi nội: bà nào? 
Tôi đâu biết nói làm sao? 
Chỉ nghe ký-ức tuôn trào trong tim. 
 
Đất Cần Thơ sẽ về tìm 
Kỷ niệm xa xưa nằm im lặng rồi. 
Ta kết làm bạn già thôi 
Gọi cháu nội, ngoại chúng ngồi quanh đây! 
 
Thương Việt Nhân LTK 
8/2017 
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Nữ Giới Quyền hay Thế Đứng của Người Đàn Bà trong 
Xã Hội và Trước Luật Pháp 

 

Women’s Social Status & Rights 

For twenty five centuries, women were not treated as equal to men. Gender 
inequality refers to unequal treatments or perceptions of individuals based on 
their gender.  

1. The Status Of Women In Ancient Times Was Low: 

 Custom of foot binding/Confucian triple submission of women to the 
father, husband & son in ancient China.  Girls are still undervalued in 
Communist China. 

 Women were not eligible for full citizenship in ancient Athens, had no 
legal personhood and were assumed to be part of the oikos 
[household] headed by the male kyrios [male supreme headship]. 

 Plato believed that extending civil and political rights to women would 
substantively alter the nature of the household and the state. 

 Ancient Roman society was patriarcal: women could not vote and hold 
public office… 

 
2. In Europe Of “Renaissance”, “Enlightenment” And “Revolutionary” 
Times, Married Women Still Suffered From Restrictions On Their Legal 
Capacity: 

 Developing the theory of natural rights in reference to ancient 
philosophers such as Aristotle and the Christian theologist Aquinas, 
17th century natural law philosophers defended slavery and an inferior 
status of women in law. 

 Jean-Jacques Rousseau, author of Du Contrat Social,… 
Émile, believed that it was the order of nature for woman to obey men: 
under man-made laws, woman is “our inferior”. 
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 With regard to family, the Napoleonic Code established the supremacy 
of the man over the wife and children, which was the general legal 
situation in Europe at the time. A woman was given fewer rights than a 
minor.   

 En 1804, le Code Napoléon affirme l’incapacité juridique totale de la 
femme mariée:  

o Interdiction d’accès aux lycées et aux Universités 
o Interdiction de signer un contrat, de gérer ses biens 
o Exclusion totale des droits politiques 
o Interdiction de travailler sans l’autorisation du mari 
o Interdiction de toucher elle-même son salaire 
o Contrôle du mari sur la correspondance et les relations 
o Interdiction de voyager à l’étranger sans autorisation 
o Répression très dure de l’adultère pour les femmes 
o Les filles-mères et les enfants naturels n’ont aucun droit 

 In his 1869 essay The Subjection of Women, John Stuart Mill described 
the situation for women in Britain as follows: “We are continually told 
that civilization and Christianity have restored to the woman her just 
rights. Meanwhile the wife is the actual bondservant of her husband; no 
less so, as far as the legal obligation goes, than slaves commonly so 
called.” 

3. Women’s Rights, Rights Of Women And Female Citizen Constitute A 
Recent “Opportunity” And A Newly “Acquired” Condition Of The 
Women, Including: 

 Declaration of the Rights of Woman and the Female Citizen [Olympe de 
Gouges]; 

 Women have the right to vote [Women Suffrage] in Australia [1902] 
Canada and Sweden (1918); Germany and Luxembourg (1919); the 
United States (1920); Spain [1931], France [1944], Switzerland 1971; 
India [1935], Japan (1945), China (1947) and Indonesia (1955). 

4. Modern Movements & Women’s Rights 
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 Equal employment rights for women [equal pay for equal work bill/Equal 
Pay Act, Equal Opportunities Commission]  

 In the USA, the National Organization for Women (NOW), created in 
1966, fought for Equal Rights Amendment (ERA), equality for all 
women.  

 Birth control and reproductive rights [voluntary motherhood for women’s 
emancipation/rights to contraception and abortion, with an increasing 
emphasis on “choice”]. 

 United Nations and World Conferences on Women [World Conference 
of the International Women’s Year in Mexico City/International 
Women’s Year [1975], Fourth World Conference on Women in Beijing 
[1995]; UN Women [2010] with Division for the Advancement of 
Women, Office of the Special Adviser or Gender Issues Advancement 
of Women and United Nations Development Fund for Women. 

 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women [The Universal Declaration of Human Rights, adopted in 1948, 
enshrines “the equal rights of men and women”, and addressed both 
the equality and equity issues]. 

The Convention defines discrimination against women in the following terms: 

“Any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has 
the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or 
exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality 
of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, 
economic, social, cultural, civil or any other field”. 
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1. Nhận Định Căn Bản 

Nữ giới quyền là những đặc quyền[1] và những quyền tự do[2] mà nữ giới, 
đàn bà và con gái ở mọi tuổi tác, thường đòi hỏi và được bảo đảm trong một 
số quốc gia.  Căn bản là tại đó, nữ giới được công nhận bình quyền[3] với 
nam giới trước pháp luật và trong xã hội. 

Trên thế giới, có chỗ nữ giới quyền đã được định chế hóa, hoặc được thực 
hiện bằng luật pháp, hay bằng tập tục trong khi tại nơi khác thì những quyền 
này không được biết đến hay bị khước từ.  Trong những trường hợp đó, nữ 
quyền đã bị lấn át bởi những đặc quyền dành cho nam giới, qua lịch sử và 
truyền thống địa phương.[4] 

Những vấn đề liên quan tới nữ giới quyền bao gồm:  

 Tính toàn vẹn và độc lập của cơ thể người đàn bà;  
 Quyền bầu cử, ứng cử; Quyền tham chính;  
 Quyền thờ phụng, tôn giáo;  
 Quyền bình đẳng làm việc; Công bằng về lương bổng;  
 Quyền sở hữu; Quyền kết ước;  
 Quyền học vấn; Quyền quân dịch; 
 Quyền phối ngẫu và phụ huynh.[5]  

2. Lịch Trình Tiến Hóa của Nữ Giới Quyền Trên Thế Giới 

Tại Trung Quốc 

Nạn “bó chân” của nữ giới thượng lưu Trung Hoa trong thế kỷ 19 khiến người 
đàn bà giầu có trở thành nạn nhân tàn phế không có “thế đứng” trong một xã 
hội cổ hủ, trọng nam khinh nữ. Hậu quả là nữ giới bị “bó chân” theo truyền 
thống kỳ thị giới tính đã trở thành những kẻ khuyết tật văn hóa để sát 
nhập thành tài sản và danh dự gia tộc, an phận với những hạn chế về quyền 
sinh hoạt thông thường của con người, dù họ đang ở những địa vị cao sang 
trong xã hội. 
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Khổng Tử/Confucius [551–479 BC] &  Phật/Buddha [563 BC-483 BC] 

Hiện tượng trên phần nào bắt nguồn từ truyền thống Khổng giáo, với chỉ thị 
Tam Tòng — Tại gia tòng phụ (Ở nhà, thờ cha); Xuất giá tòng phu (Về nhà 
chồng, thờ chồng); Phu tử tòng tử (Chồng chết, ở vậy nuôi dưỡng con). 

Truyền thống và tư tưởng Khổng giáo trọng nam kinh nữ vẫn còn duy trì tại 
Trung Quốc tới ngày nay. Với lệnh hạn chế sinh sản, nữ giới bị loại bỏ ngay 
từ giai đoạn sơ sinh nên trở thành khan hiếm, khiến người đàn ông Trung Hoa 
giữ ưu thế trong môi trường làm việc, quản trị, tham chính và tất nhiên phải ra 
nước ngoài lấy vợ. 

Nữ giới còn lại thường bị phân chia, kỳ thị, đối mặt với những công tác nội trợ, 
ruộng nương, nên đa số còn ứ đọng trong vùng đồng quê, xa lánh các công 
trường kỹ nghệ, xây cất, phát triển nơi thị thành, dành ưu tiên cho nam giới. 

Hầu như nữ giới Trung Hoa không hề được bình quyền với nam giới về công 
ăn việc làm, lương bổng và các quyền lợi phụ cấp liên hệ. 

Tại Việt Nam 

Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của nền văn hóa trọng nam khinh nữ của 
Hán tộc, nên dù có phát động những cải cách về mặt pháp lý mị dân, trên 
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thực tế, tình trạng bất bình đẳng của nữ giới trong xã hội Việt vẫn còn tồn tại 
trong khu vực đồng quê, cổ hủ.  Nữ giới Việt vẫn bị kỳ thị tại môi trường sinh 
hoạt thị trấn, giáo dục, giải trí, quản trị, kỹ nghệ, tham chính. 

Dù sao, nhờ ảnh hưởng của đạo sống Việt thấm nhuần Phật giáo, hiện tượng 
trọng nam khinh nữ tại Việt Nam không đến nỗi quá đáng như tại Trung 
Quốc.  Tuy người đàn bà Việt không được trọng dụng trong xã hội, thường là 
địa bàn của nam giới, nhưng trên thực tế lại có quyền quán xuyến việc nhà, 
nuôi nấng con cái, thu xếp công việc vườn tược, đồng áng.  Các cụ ông ta 
ngày xưa tự coi mình là “ngoại tướng” nên vui vẻ nhường quyền “nội tướng” 
cho quý cụ bà, kể cả quyền chọn vợ lẽ cho chồng mình khi cụ bà “về hưu”, 
trong chế độ đa thê trước khi có Luật Gia Đình, thời Đệ Nhất Cộng Hòa.  

Đặc biệt cặp vợ chồng nguyên thủy tạo dựng dòng dõi Cổ Việt, lúc lập gia 
đình, Bà vẫn giữ nguyên tên Âu Cơ khi danh tiếng Ông là Lạc Long Quân; và 
lúc từ biệt nhau, trong vụ ly thân hay ly hôn mẫu mực, hài hòa, người Mẹ giữ 
và đem 50 con lên núi nuôi dưỡng, còn người Cha giữ và đem 50 con xuống 
biển, phía nam để khai khẩn đất và nước.  Các cuộc ly thân, ly dị “văn minh” 
ngày nay cũng chỉ mong dàn xếp hài hòa như vậy, căn cứ vào quyền lợi tối 
hậu của con cái [for the benefits of the child].  

Dù sao, ngày nay trên thương trường và các chương trình phát triển kỹ nghệ 
kinh doanh, không kể một vài trường hợp ngoại lệ dành cho các “công nương” 
hậu duệ của cấp lãnh đạo CSVN, nữ giới bình dân chỉ tiếp nhận được những 
vị thế hạn hẹp, trung cấp, tầm thường, còn đại cuộc tham chính, đầu tư, quản 
trị kinh doanh vẫn thuộc nam giới.  

Đa số nữ giới bị trục lợi, ngược đãi vì truyền thống văn hóa chênh lệch, vì 
giáo dục gia đình thiển cận và áp lực xã hội tham quyền, cố vị. 

Số người đàn bà thất học ở mọi tuổi thường cao hơn so với nam giới, do đó, 
muốn dẫn tới bình quyền, giáo dục căn bản và chuyên môn phải được mở 
rộng tới tầm tay nữ giới. 

Về mặt chính trị và tham chính, nữ giới Việt Nam cũng như nữ giới Trung Hoa 
không được đại diện và nhiệm cách đúng mức. 
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Về mặt xã hội, nạn môi giới công khai buôn người[6] và nạn bán dâm[7] mỗi 
lúc thêm táo bạo, liên hệ tới những nhiêu nhưỡng của xã hội đen, của công 
quyền đỏ; tới phát động bệnh tật truyền nhiễm do nạn giao cấu thả lỏng; tới 
quốc nạn hối lộ, tham nhũng di căn khắp chế độ độc tài tư bản đỏ; tới thực 
trạng hội nhập mafia của các chế độ cộng sản Á châu ngày nay.   

Tại Nền Văn Hóa Cổ Hy-lạp & Cổ La-mã  

Nữ giới cổ Hy-lạp không có quyền sở hữu tài sản, đất đai, và cũng bị coi 
là thành tố của tài sản gia tộc.[8]  Do đó họ không được thừa nhận toàn thể 
dân quyền và thường xuyên bị đặt dưới sự giám hộ của người cha, hay phụ 
quyền gia tộc, cho tới khi đặt dưới quyền của người chồng, thuộc nam 
giới.[9]   

 
Platon [427 BC – 347 BC] & Aristote [384 BC – 322 BC] 

Platon cho rằng trao quyền dân sự và chính trị cho nữ giới sẽ làm đảo ngược 
thế tự nhiên của gia tộc và của nhà nước công quyền.  Aristote, tuy khước từ 
chế độ nô tỳ của thân phận người đàn bà, nhưng vẫn phân biệt nữ giới và 
nam giới và cho phép người đàn ông “mua” vợ để bảo đảm mặt tài chính của 
gia tộc phụ hệ. 
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Chỉ riêng sắc tộc Khắc Kỷ[10] mới coi nam nữ bình quyền, bình thể lễ phục, 
hưởng cùng một nền giáo dục tương đồng và quan niệm hôn phối trên căn 
bản tương thuận giao kết tinh thần, hơn là chỉ với mục đích nối dõi tông 
đường. 

Dưới ảnh hưởng của tư tưởng Khắc Kỷ, luật lệ cổ La-mã tôn trọng các mối 
liên hệ công bằng[11] trong xã hội, với quan niệm nam nữ giới đều có khả 
năng trí tuệ và bổn phận cư xử đạo đức. 

Tại Nền Văn Hóa Châu Âu Thời Trung Cổ và Hiện Đại 

Nữ giới theo Hồi giáo[12] phần nào được hưởng quyền lợi về tài sản riêng tư 
khi lập gia đình và nhận di sản hơn là người đàn bà trong nền văn hóa trung 
cổ tại Châu Âu. 

Căn cứ vào Luật Tập Tục của Anh[13] từ thế kỷ 12, của hồi môn[14] là của cải 
của người con gái được cha mẹ cho mang theo, khi lấy chồng, sẽ thuộc về tài 
sản của người chồng. Của hồi môn đem về phụ giúp gia đình nhà chồng cốt 
để bảo đảm đời sống vật chất của người vợ khỏi cảnh túng thiếu, ngược đãi 
bởi người chồng, và cũng là số tài sản người đàn bà có quyền đòi lại nếu bị 
hành hạ, ly dị, bỏ bê. 

  
Napoléon Bonaparte (1769 – 1821) & Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778)  
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Căn cứ vào bộ luật Code Napoléon 1804, người đàn bà Pháp có chồng mất 
khả năng tư pháp, mất quyền công dân và chính trị.[15] Do đó, người đàn bà 
có chồng hoàn toàn vô quyền tư pháp[16] nên: 

 Không được theo học [trung và đại học] mà không có sự ưng thuận của 
chồng; 

 Không được kết ước, quản trị tài sản; 
 không được tham chính và tuyệt đối không được tham dự vào mọi 

công quyền và các sinh hoạt chính trị; 
 không được làm việc nếu không có sự ưng thuận của người chồng; 
 không được giữ lương bổng [chuyển thẳng vào trương mục/ngân quỹ 

người chồng]; 
 chịu sự kiểm soát thư từ, giao dịch bởi người chồng và bị trừng trị cực 

hình nếu phạm tội lăng loàn, ngoại tình; 
 không được xuất ngoại nếu không có sự ưng thuận của người chồng 

v.v. 

Lý do là bộ luật Code Napoléon coi người đàn bà có chồng là một “vị thành 
niên dân sự”[17] và coi nhân vị và thân thể người đàn bà có chồng thuộc toàn 
quyền sở hữu của người chồng đó.  Giao cấu là bổn phận của người hôn phối 
nên không hề có vấn đề người vợ bị cưỡng dâm, hiếp dâm, nếu người vợ từ 
chối “bổn phận” giao hợp trên.[18]  

Kế cả văn hào Jean Jacques Rousseau cũng cho rằng vì trật tự tự nhiên 
[ordre naturel], người đàn bà phải tuân lệnh người đàn ông. Theo ý nhà tư 
tưởng này, “người đàn bà đã sai quấy khi than phiền về sự bất công của luật 
lệ do nam giới sáng tạo; hoặc khi họ tước đoạt quyền của nam giới, vì người 
đàn bà là kẻ thuộc cấp của đàn ông”[19]. 

Tuy nhiên, ngay vào năm 1791, soạn giả Olympe de Gouges đã trước tác 
Bản Tuyến Bố Pháp Quyền của Nữ giới và Nữ Công Dân [20]. Bà còn mỉa 
mai cho rằng Cuộc Cách Mạng của Pháp năm 1789 là một trò cười [une 
parodie] và chỉ hội đủ điều kiện về mặt “Bình Đẳng” nếu tất cả nữ giới trong 
nước hoàn toàn ý thức quyền lợi của họ bị tước đoạt ngay trong xã hội… Thật 
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là mỉa khi người đàn bà lãnh án như đàn ông mà lại không được bình 
quyền.[21] 

Tại Hoa Kỳ  

Tại Hoa Kỳ, nữ giới quyền đã diễn tiến khả quan trong vài thập niên cuối thế 
kỷ 20.  Người đàn bà Hoa Kỳ [HK] nay đã đạt được nhiều thành quả hội nhập 
và tạo dựng thế lực [empowerment] về mặt giáo dục, y tế, gia hệ, công ăn 
việc làm, kinh tế, chính trị. 

Trước đó, vào thế kỷ 19, người đàn bà HK không được hưởng những quyền 
tự do mà nam giới được hưởng dưới luật pháp, công quyền và cả trong phạm 
vi tôn giáo. 

Lúc đó, người đàn bà HK: 

 không được bầu cử [đầu phiếu]; 
 không được tham chính, giữ bất cứ chức vụ công quyền, dân cử nào; 
 không được thụ huấn đại học; 
 không được làm việc sinh lợi; 
 nếu lấy chồng, thì không được kết ước, bỏ chồng dù bị ngược đãi, và 

nếu được ly hôn cũng không có quyền giữ con. 

Từ năm 1848, đã có phong trào “Tuyên Ngôn Tình Cảm”[22] căn cứ vào bản 
Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ để đòi quyền bình đẳng cho nữ giới, kể cả 
quyền bầu cử, đầu phiếu.  Văn kiện này do 68 người đàn bà và 32 người đàn 
ông ký kết. 

Năm 1920, Tu chính án 19 của bản Hiến pháp Hoa Kỳ cho phép người đàn bà 
được quyền bầu cử.  

Chỉ sau thời Khủng Hoảng kinh tế[23] 1929, khi dân chúng từ nơi đồng áng 
di tản ra thị trấn thì người đàn bà mới cần đi làm bên ngoài để kiếm thêm tiền 
phụ giúp nuôi dưỡng gia đình, con cái.  
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Trong giai đoạn đệ nhị Thế Chiện, nữ giới HK cũng đảm nhiệm khoảng 38 
phần trăm lực lượng lao động toàn quốc để bù đắp vào sự thiếu hụt nam nhân 
công đang tác chiến.  Sau thời hậu chiến, nữ giới trở lại tham gia làm việc 
công sở, công nghiệp trong thời kỳ phát triển kinh tế vào những thập niên 50 
và 60. 

Đạo luật Dân Sự Quyền[24] công bố trong năm 1964 cho phép người đàn bà 
được hưởng Cơ hội Bình đẳng [Equal opportunity] không bị kỳ thị về nữ tính 
và công việc làm nơi công cộng.  Tổ chức Toàn Quốc cho Nữ Giới[25] đã 
được thành lập năm 1966 với 500,000 hội viên để bảo vệ quyền lợi cho người 
đàn bà HK.  

Kể từ thập niên 70, các nữ dân biểu và nữ nghị sĩ Hoa Kỳ được bầu lên để 
chu toàn nhu cầu của nữ giới, với những kết quả sau đây: 

 Quyền tự do chọn lựa sinh sản [1973]; 
 Lương bổng tối thiểu cho nhân công [1974]; 
 Cấm kỳ thị người đàn bà trong thời kỳ có thai [1978]; 
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 Tăng cường luật bảo vệ nuôi dưỡng con cái; bảo vệ người đàn bà góa 
hay bị ly dị [1984]; 

 Lập Quỹ Liên Bang giúp đỡ trẻ em thiếu thốn [1990]; 
 Bảo vệ người đàn bà làm việc cần thêm thì giờ chăm sóc gia đình 

[1993]; 
 Bảo vệ nữ giới về mọi hành vi hành hung [1994]. 

Nữ giới Hoa Kỳ vẫn cần thêm cơ hội thực thi bình quyền vì: 

 vẫn còn nạn kỳ thị về lương bổng [nữ giới chỉ lĩnh 77 xu trong khi nam 
giới lĩnh đủ 1 Mỹ kim cho cùng một công việc giao phó]; 

 không thể trọn vẹn trách nhiệm quá bề bộn, một bên là công việc làm 
trong xã hội, bên kia là trách nhiệm với gia đình, con cái.  Do đó đàn bà 
HK ra ngoài làm việc càng ngày càng khan hiếm con cái, hoặc trở 
thành độc thân. 

Dù sao người đàn bà HK cũng đã đạt được nhiều thành quả tích cực trong 
việc bảo vệ phẩm giá của nữ tính và của gia đình họ. 

3. Nhân Quyền và Nữ Giới Quyền 

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền[26], được công bố năm 1948, đã 
long trọng xác định tình trạng bình đẳng và bình quyền giữa nam giới và nữ 
giới. 

Năm 1979, Đại Hội Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận cương lĩnh của Hiệp Định 
Khai trừ mọi Hình Thức Kỳ Thị Nữ Giới.[27] Căn cứ vào quyết định trên, 
Bản Tuyên Ngôn Khai Trừ Kỳ Thị Nự Giới[28] năm 1981 đã định nghĩa kỳ 
thị giới tính gồm  

 các trường hợp hay hành vi kỳ  thị, phân biệt, loại bỏ, hạn chế vì ly do 
giới tính 

 đã làm giảm thiểu, trở ngại, loại bỏ vị trí, quyền hưởng thụ, sinh hoạt 
của nữ giới, 
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 trên căn bản bình đẳng giữa nam và nữ giới về nhân quyền và tự do cơ 
bản trong phạm vi chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự và mọi bình 
diện khác.  

Bản Tuyên Ngôn Khai Trừ Kỳ Thị Nữ Giới cũng  

 đề cử những giải pháp thực thi khai trừ kỳ thị nữ giới tại các quốc gia 
thuận nhận Hiệp Định trên, 

 bằng cách gạt bỏ các luật lệ, hành vi kỳ thị nữ giới trong nước; 
 mặt khác bổ xung chỉ thị lập pháp và tư pháp trong việc bảo trọng nữ 

giới quyền. 

4. Thế Vị Bảo Trọng Nữ Giới trên Toàn Cầu  

Năm 2011 tuần báo Newsweek[29] đã công bố Thế Vị Bảo Trọng Nữ Giới trên 
Toàn Cầu[30] khi liệt kê những nơi tốt nhất trên thế giới mà nữ giới muốn sinh 
sống để hoàn tất nhu cầu và phẩm giá của họ, căn cứ vào thành quả tối thuận 
cho nữ giới về mặt công lý, y tế, giáo dục, kinh tế, chính trị. Bản so sánh gồm 
10 nước dẫn đầu danh sách và 10 nước đứng cuối danh sách của 165 quốc 
gia được tham khảo. 

 Đầu danh Sách 

Thứ 
tự 

Nước 
Toàn 
diện 

Công 
Lý 

Y tế 
Giáo 
Dục 

Kinh Tế 
Chính 
Trị 

1  Iceland 100.0 100.0 90.5 96.7 88.0 92.8 

2  Sweden 99.2 90.8 94.8 95.5 90.3 93.1 

3  Canada 96.6 100.0 92.7 92.0 91.0 66.9 

4  Denmark 95.3 86.1 94.9 97.6 88.5 78.4 

5  Finland 92.8 80.2 91.4 91.3 86.8 100.0 
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Cuối Danh Sách  

Thứ 
tự 

Nước 
Toàn 
diện 

Công 
Lý 

Y tế 
Giáo 
Dục 

Kinh Tế 
Chính 
Trị 

165  Chad 0.0 20.7 0.0 0.0 70.9 22.2 

164  Afghanistan 2.0 8.4 2.0 41.1 55.3 16.6 

163  Yemen 12.1 36.2 44.4 34.1 48.8 0.0 

162 
 Democratic 
Republic of 
the Congo 

13.6 6.5 11.4 45.1 67.8 27.2 

161  Mali 17.6 22.7 29.9 25.8 64.3 49.8 

160 
 Solomon 
Islands 

20.8 0.0 53.6 86.5 46.0 1.9 

159  Niger 21.2 26.5 32.9 47.5 58.6 31.3 

158  Pakistan 21.4 49.7 49.6 34.0 50.7 19.3 

157  Ethiopia 23.7 18.6 27.2 29.9 79.7 37.4 

6  Switzerland 91.9 87.9 94.4 97.3 82.6 74.6 

7  Norway 91.3 79.3 100.0 74.0 93.5 93.9 

8 
 United 
States 

89.8 82.9 92.8 97.3 83.9 68.6 

9  Australia 88.2 80.7 93.3 93.9 85.3 65.1 

10  Netherlands 87.7 74.0 95.0 99.0 83.0 68.4 
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Cuối Danh Sách  

Thứ 
tự 

Nước 
Toàn 
diện 

Công 
Lý 

Y tế 
Giáo 
Dục 

Kinh Tế 
Chính 
Trị 

156  Sudan 26.1 21.1 29.4 70.6 54.5 40.8 

 
TẠM KẾT 

Trong suốt thời gian dài gần 25 thế kỷ, xã hội loài người trên trái đất thường 
nằm trong quỹ đạo phụ hệ-nam tính, với chủ trương tôn vinh nam giới trong 
thế độc hành “tề gia” và độc đoán lãnh đạo “trị nước…bình thiên hạ”.  

Bất kỳ tác động, thế đứng nào của con người trên mặt phẳng xích đạo gia 
đình và xã hội đều quay tròn xung quanh người đàn ông. Hiện tượng gia đình, 
xã hội, tư tưởng, tôn giáo đều có bóng dáng nam giới.  Các vị thần thánh, giáo 
chủ, lãnh tụ thế quyền, triết gia, đại nghệ sĩ đa số là đàn ông, hay có “mạo 
diện” đàn ông, trong cái thế đỉnh cao trí tuệ, mặc cảm tự tôn hay bảo thủ một 
chiều “trọng nam khinh nữ”.    

Vậy, trong không gian và thời gian bát ngát trên, nữ giới luôn luôn bị lép vế, 
nếu không muốn nói là khiếm khuyết hay vô hình trong văn hóa, với tác dụng 
công cụ phụ thuộc cấu tạo trật tự tự nhiên [natural order] qua liên hệ phối 
ngẫu với mục đích duy trì tông đường – “cha truyền” con nối.  

Chỉ trong thế kỷ 20 vừa qua, người đàn bà ở nhiều nơi trên thế giới mới thực 
sự đứng lên giành lại phẩm giá con người và hoàn tất vị trí công bằng của nữ 
giới trong gia đình, trong xã hội và trước luật pháp, tư cũng như công. Trong 
thời điểm bừng sáng này, một số quốc gia Châu Á đã dẫn đầu khai phá 
được truyền thống cổ hủ “trọng nam khinh nữ” và sớm có những vị nguyên 
thủ quốc gia thuộc nữ giới: 

 Bangladesh (Sheikh Hasina, cựu Thủ Tướng; Khaleda Zia, cựu Thủ 
Tướng) 
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 Philippines (Gloria Macapagal-Arroyo, Tổng Thống; Corazon Aquino, 
cựu Tổng Thống) 

 Pakistan (Benazir Bhutto, cựu Thủ Tướng) 
 South Korea (Han Myeong-sook, cựu Thủ Tướng) 
 Sri Lanka (Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, cựu Tổng Thống; 

Sirimavo Ratwatte Dias Bandaranaike, cựu Thủ Tướng. Sirimavo 
Ratwatte Dias Bandaranaike cựu Thủ Tướng 2 lần) 

 Indonesia (Megawati Sukarnoputri, cựu Tổng Thống) 
 India (Pratibha Patil, Tổng Thống, Indira Ghandi, cựu Thủ Tướng) 

 

Giải pháp không phải là thay thế phụ hệ bằng mẫu hệ hay “đảo chính” nam 
giới để thành lập quyền bá chủ của nữ giới, vì lấy độc trị độc, hay dùng bạo 
lực để thay thế một bạo lực khác vẫn chỉ là tiếp nối và duy trì cái vòng luẩn 
quẩn sai sót, đồi bại [cercle vicieux] của bất công, bất lực, bất tài, bất hạnh. 

Giải pháp thực tế, công minh và lâu bền nhất vẫn là sự dung hoà và hợp tác 
của đôi bên nam và nữ giới, trong thế đối trọng, công bằng, song hành, lưỡng 
tiện và kết sinh.  Trong việc bác bỏ kỳ thị giới tính, thay vì tranh chấp “nam 
giới chống nữ giới”, hay “nữ tính chống nam tính”, nên đề cao “nhân tính” 
chung của cả hai thành tố. Thế lực của “chairman/nam chủ tịch chống 
chairwoman/nữ chủ tịch” có thể được dung hoà một cách hợp lý bằng lối 
chọn lựa một “chairperson/vị chủ tịch”, có đủ khả năng, phẩm giá và tài đức 
[merit/meritocracy], chứ không vì thành kiến vị giới tính [gender prerogative]. 

Thật vậy, giải pháp “phá thể” [deconstruction] của giới tính cần tái dựng 
[reconstruction] một cơ cấu mới, một trật tự chân chính, hài hoà [righteous 
order, harmonious fists] trong thế “kết sinh nhân bản”. Thay vì giành giật, áp 
đảo thế vị của mình [nam chống nữ; chồng chống vợ; cái tôi chống cái không-
tôi v.v.] thì có thể đề cao những hợp thể như “chúng ta”, “bố-mẹ/parents”, dân 
tộc, nhân loại, trong thế toàn vẹn [by the entirety], bất phân, nhưng quân bình, 
tương thuận, hợp tình, hợp nghĩa. 

Huấn thị “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” cần được cập nhật hóa 
và xác định lại từ nguồn gốc, phương thức tới cứu cánh bằng hành động và 
tư duy “của người, do người, vì người”… toàn diện, thuận hoà, đồng hành, 
đồng sáng tạo phẩm giá, phúc lợi và ý nghĩa đáng sống của cuộc đời.   
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Trân trọng, 

Lưu Nguyễn Đạt, PhD, LLB/JD, LLM 
Michigan State University 

www.vietthuc.org 
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Bây giờ riêng đối diện tôi 
Còn hai con mắt khóc người một con (*) 
Bây giờ ngõ cũ lối mòn 
Tôi ngồi ôn lại vàng son một thời 
Bóng trăng thề hẹn chưa vơi 
Tóc còn gói kín những lời nguyền xưa 
Mắt còn hờn dỗi đong đưa 
Môi còn nhớ thuở mới vừa biết hôn 
Đường liêu xiêu... chân bước dồn 
Mắt buồn như thuở hoàng hôn nhớ chiều 
Bóng người xa tít, tịch liêu 
Lòng tôi con nước thủy triều trào dâng 
Đêm gầy bên nửa vầng trăng 
Một vì sao lẻ loanh quanh cuối đời 
Nhớ thương! Môi gọi người ơi 
Thôi, xin hãy đợi chung đôi... một ngày. 
 
Kiều Mộng Hà 
3-19-2017 
 
(*) Thơ Bùi Giáng 
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(Một hình ảnh trong phim "The Thorn Birds") 
 

Bàng hoàng khi anh vừa trao tay, 
Đóa hoa Hồng em đã buông lơi, 

Phút giây ngắn ngủi lãng mạn ấy, 
Chắc chỉ có một lần trong đời. 

 
Những ngón tay em chợt thấy đau, 
Hoa Hồng có gai chạm qua mau, 
Đóa hoa tỏ tình rơi xuống đất, 

Lời yêu chưa nói đã nghẹn ngào. 
 

Anh làm ngón tay em bị thương, 
Ngón tay rướm máu tình tai ương, 
Đóa hoa Hồng em không kịp giữ, 

Tình của anh cho cũng hoang đường. 
 

Anh làm cho đóa hoa Hồng buồn, 
Làm cho người nhận hoa ngỡ ngàng, 

Hôm ấy trời cao không nhiều gió, 
Sao làm ngón tay em lạnh run? 

 
Em không nhặt đóa hoa Hồng lên, 
Tình đánh rơi như một lời nguyền, 
Nhìn nhau, gần nhau chưa là một, 

Anh và em chắc gì nên duyên. 
 

Ngón tay rướm máu, máu sẽ khô, 
Chỉ sợ trái tim em dại khờ, 

Vẫn đập hoài nhịp tim thương nhớ, 
Vẫn tưởng thật khi tình là mơ. 

 
Cám ơn đóa hoa Hồng có gai, 

Đã làm nên vết thương trong đời, 
Dù anh không còn yêu em nữa, 

Em vẫn yêu hoa, yêu một người… 
 

Nguyễn Thị Thanh Dương 


