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Chuyện chỉ trong một giờ – Cơn bão – Kate Chopin (1851-1904); 

Chiếc lá cuối cùng – O. Henry (1862-1910); 

Mademoiselle Claude – Henry Miller (1891-1980); 

Những tên sát thủ – Ernest Hemingway (1899-1961); 
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Đi Tìm Ông Green – Người sẽ làm cha – Saul Bellow (1905-2005); 

Người hầu như đã là người lớn – Richard Wright (1908-1960); 

Người tạm cư – Carson McCullers (1917-1967); 

Một ngày đẹp trời của con cá chuối – J. D. Salinger (1919-2010); 

Hàng bán rẻ – Truman Capote (1924-1984); 

Người tốt khó tìm  – Flannery O’Connor (1925-1964); 

Một lần đưa Elizanne về nhà – John Updike (1932-2009); 

Con tin – Joyce Carol Oates (1938-); 

Hoang địa của tuổi thơ – Anne Tyler (1941- ); 

Người cộng sản – Richard Ford (1944-  ); 

Chia tay gì vội – Art Buchwald (1925-2007) 

Tuyển tập truyện ngắn văn học Hoa Kỳ “Một Thời Trăn Trở” với 17 

tác giả khá quen thuộc với một số ít người trong chúng ta có tìm 

hiểu văn chương nước Mỹ có một lời tựa khá dài, hơn 9.000 chữ, cần 

hơn 20 trang giấy in. Lời tựa này nhằm nói lên những trăn trở của 

người làm công chuyện tìm kiếm và dịch thuật này.< 

Càng lửng thửng đi vào tuổi già, người ta đương nhiên phải thấy 

thời gian là quí báu. Sức cùng lực tận, chẳng dám mơ tưởng những 

chuyện hão huyền, nhưng quyết chẳng làm chuyện tầm phào – danh 

cũng không mà lợi cũng chẳng. Nhất là một khi đã có ý thức về 

người đọc ngày nay – giống như lá mùa thu. Bởi thế, lời tựa nhằm 

nói lên, hay gởi gắm đến người đọc, nếu có, một lời tâm sự: Chúng 

ta qua Mỹ đã khá lâu, biết nước Mỹ ít nhiều, nhưng chắc chắn chưa 

hiểu được được nước Mỹ đúng mức nếu chưa hiểu được “một thời trăn 

trở” của nước Mỹ. Mà chưa hiều được nước Mỹ trăn trở này thì con 

đường hội nhập như một mục tiêu đứng đắn, phẩm cách trong cuộc 

sống “tạm dung” của chúng ta ở đây còn xa vời, diệu vợi lắm. 

Chúng ta đến nước Mỹ là vì đây là một đất nước rực sáng với những 

lý tưởng dân chủ, tự do, nhân bản, dung chấp những người tỵ nạn – 

a nation of refugees. Nhưng một khi đã đến nước Mỹ, chúng ta cần 

tìm hiểu ý nghĩa sâu xa, thực chất, trong tên gọi “đất nước của di 

dân” – a nation of immigrants. Những lời hứa hẹn thúc giục chúng 

ta đến đây tìm cơ hội. The land of promises and opportunities. Bởi 

vậy, đất nước này đòi hỏi người công dân phải có một thái độ 

nghiêm chỉnh, tích cực, đúng như lời nhắn nhủ của cố Tổng thống 

Kennedy cách đây hơn nửa thế kỷ: “My fellow Americans, ask not 

what your country can do for you, ask what you can do for your 

country”. 

Thế nhưng đã ở trên đất Mỹ khá lâu, chỉ cần không đứng ngoài hoàn 

toàn, chúng ta cũng có thể thấy nước Mỹ này thực lắm chuyện. Như 

thể chẳng lắm chuyện thì người ta chịu không được và những nhà 

chính trị chẳng có chuyện gì làm cả. Và chuyện gì đang đập vào mắt 

chúng ta xem chừng cũng căng thẳng, gay cấn cả. Ngay cả những 

chuyện chúng ta tưởng đơn giản như y tế đại chúng (ở nước Mỹ văn 

minh thế này mà người ta còn tranh cãi chính phủ có phải lo 

cho  sức khoẻ của ngưòi dân hay cứ để người ta tự lo) hay định 



hướng giáo dục (trong khi bao nhiêu người từ khắp nơi trên thế 

giới đang đổ đến Mỹ để học thì ở Mỹ người ta còn tranh cãi làm sao 

phổ biến tiêu chuẩn giáo dục chung – Common Core – để nâng trình 

độ học sinh trung học ở Mỹ và để cho “No Child Left Behind”) Rồi 

còn bao nhiêu chuyện khác mà chúng ta đang thấy trong kỷ niệm 239 

năm Ngày Độc Lập Hoa Kỳ: kiểm soát súng đạn, bình đẳng chủng tộc, 

bất bình đẳng lợi tức và giới trung lưu suy đồi, hôn nhân đồng 

tính, chính sách di dân, quyền lực liên bang và độc lập tiểu bang, 

ngân sách cho ai và thuế bắt ai đóng… Hai vấn đề quan trọng nhất, 

đó là chính sách phát triển kinh tế của Mỹ trong một thế giới mới, 

ngày càng hội nhập toàn cầu và cạnh tranh – cùng vai trò của Hiệp 

Chủng Quốc Hoa Kỳ trong một thế giới hỗn loạn vì một trật tự quốc 

tế đã vỡ vụn trong thời hậu chiến tranh lạnh… vẫn còn đó. Những 

nhà chính trị học đều đang nói đến sự hư hỏng của cơ chế chính trị 

(a broken political system) hiện nay, trong đó ba ngành lập pháp, 

hành pháp, tư pháp đều trục trặc, không “chạy”, không hiệu quả. 

Bởi vậy, hàng loạt vấn đề như đã kể chỉ được giải quyết qua ngày 

qua bữa! 

Nước Mỹ đang đi về đâu từ đây. Đó là câu hỏi mục sư Martin Luther 

King, Jr., đã đặt ra từ những năm 60, và ngày nay xem ra thúc bách 

hơn, có lý hơn. Đúng là những trăn trở phải có cho những người 

đang sống trong nước Mỹ trong thời nay! Làm sao chúng ta tồn tại 

được trong một thời như vậy? Câu hỏi đặt cho những người không còn 

là di dân nữa bởi vì họ đã ở đây mấy đời và đã quen thuộc phần nào 

với những vấn đề của nước Mỹ. Cũng đặt cho những người mới mẻ còn 

được gọi là di dân, trăn trở càng trằn trọc hơn vì những hiểu 

biết, kinh nghiệm về nước Mỹ quá giới hạn – như chúng ta! 

Là người theo dõi thời sự nước Mỹ tương đối tích cực trong một 

thời gian lâu dài, cũng đã để phần nào thì giờ đọc về lịch sử nước 

Mỹ, chính trị, chính quyền và cơ chế dân chủ của nước Mỹ, tôi vẫn 

nghĩ chúng ta còn có nhiều điều phải học hỏi để có thể hiểu được 

nước Mỹ này – để có thể hội nhập, để có thể hiện hữu, để có thể 

đóng góp tích cực hơn, xứng đáng hơn với sự mong đợi, đòi hỏi và 

nhìn nhận của xã hội mới. Nửa thế kỷ trước đây, chúng ta đã chẳng 

hiểu gì mấy nước Mỹ, cứ sống trong giấc mơ có nước bạn vĩ đại này 

mãi mãi bên ta – cho đến “Khi đồng minh tháo chạy”. Tai hại có 

tính thảm họa đó đúng là khôn lường. Ngày nay, nếu ta cứ sống 

“viễn mơ” và coi tất cả là “vô thường”, tai hại có thể khác đi, 

nhưng cũng đúng là những tấn bi kịch cá nhân không nói được. Bởi 

vậy, tôi đã cố gắng trong những bài viết của mình chia sẻ những 

hiểu biết nhỏ nhoi của mình qua nghiên cứu lịch sử, chính trị nước 

Mỹ. 

Cuốn sách này cũng chỉ trong ý hướng đó, nhưng mở thêm một khảo 

hướng khác, bởi vì suy nghĩ về sự hiểu biết thiếu sót của chúng ta 

về nước Mỹ trước đây, dường như tại vì chúng ta nói chung chẳng 

hiểu bao nhiêu về văn hóa nước Mỹ (nhất là văn hóa chính trị) và 

văn chương nước Mỹ (phản ành cách sống, cách nghĩ của người Mỹ). 



Chúng ta nay có thể nhận ra rằng để hiểu một nước, một dân tộc, 

ngoài chuyện nghiên cứu lịch sử, chính trị của nước đó, người ta 

đương nhiên còn phải tìm hiểu nền văn hóa phổ biến nơi người dân, 

tức cách họ sống, cách họ nghĩ, cách họ làm, của con người, của 

tập thể xã hội, nói lên được hệ thống giá trị mà người ta nhìn 

nhận và theo đuổi. Để tìm hiểu văn hóa dân sinh này, đương nhiên 

văn học phải là một trong những khảo hướng chính yếu bởi vì nhà 

văn, viết truyện dài hay truyện ngắn, đều nhằm nói lên cách sống, 

cách nghĩ, cách làm, hay những vấn đề đặt ra trong cách sống, cách 

nghĩ, cách làm của con người trong những hoàn cảnh nhất định, 

trong bối cảnh xã hội, lịch sử, chính trị của một thời nào đó. Văn 

chương bao giờ cũng là một cửa sổ để nhìn vào nền văn hóa của một 

xã hội với các giai cấp của nó. 

“Thời Trăn Trở” (Age of Anxiety) là tên nhà thơ W.H. Auden đặt cho 

một thời đầy những muộn phiền trong nửa đầu thế kỷ thứ 20, khi 

người Mỹ chưa quên được cuộc Nội chiến 1861-65 lại phải dần dần 

trải qua những kinh nghiệm choáng váng của Đệ nhất Thế chiến, cuộc 

Đại Khủng Hoảng (những năm 30), Đệ nhị Thế chiến, và cuộc Chiến 

tranh Lạnh ập đến với thử thách mệt mỏi là Chiến tranh Việt Nam 

giữa khi phong trào Dân Quyền sôi nổi của người da đen được đẩy 

mạnh. Giới sử gia và nghiên cứu văn hóa đã nhanh chóng trưng dụng 

“Thời Trăn Trở” để nói lên  tâm trạng thời đại. Trong khi nơi nơi 

trên thế giới người ta ngưỡng mộ “lối sống Mỹ” (the American way 

of life), thì ngay trên đất nước này, nhiều nhà văn nói lên những 

dằn vặt, thao thức trước sự bất định, bất an của con người, của xã 

hội, không tương xứng với sự giàu mạnh bậc nhất của nước Mỹ. 

Sưu tập bao gồm một số truyện ngắn được dịch cách đây đến 40-45 

năm, cùng một số truyện mới được dịch gần đây. Thậm chí đang được 

dịch cho tuyển tập này để cho “Thời Trăn Trở” được thể hiện đầy đủ 

hơn nữa những vấn đề của xã hội Mỹ ngày nay, đất nước Mỹ ngày nay. 

Truyện ngắn hay truyện dài cũng đều là những sản phẩm văn học, 

nhưng truyện dài có đặc tính riêng truyện ngắn có đặc tính riêng. 

Truyện dài thường làm mất công người dịch và mất thì giờ người 

đọc. Truyện dài thường chất chứa nhiều điều, nhưng cũng đòi hỏi 

thì giờ đề tìm hiểu. Nếu người đọc không có thời giờ để “vắt tay 

nằm nghĩ chuyện đâu đâu”, nhiều khi uổng công cho người viết! 

Truyện ngắn thường chỉ nói về một chuyện của một người, chuyện 

thường có những giới hạn về thời gian và không gian. Nhưng truyện 

ngắn, đúng như nhận định của nhà văn nổi tiếng người Argentina 

Jorge Luis Borges chuyên viết truyện ngắn: “Khác với tiểu thuyết, 

một truyện ngắn có thể là thiết yếu, khi xét đến tất cả những mục 

đích” (Unlike the novel, a short story may be, for all purposes, 

essential). Có nghĩa là người ta viết truyện ngắn nhằm truyền đạt 

một suy nghĩ mà người viết cho là hệ trọng để gởi đến cho người 

đọc. Tác giả truyện ngắn đôi khi có một mục đích trước, tức xác 

định điều mình muốn gởi gắm, sau đó mới suy nghĩ làm sao “dựng 

chuyện” để chuyên chở ý định đó. 



Sưu tập này không hẳn là một “anthology” về văn chương Mỹ. Nó 

không có những tác giả của thời lập quốc trong những năm của thế 

kỷ 18. Hay những tác giả trong thời lớn lên với những biến chuyển 

đổi đời về kinh tế và xã hội của đất nước trong cả trăm năm của 

thế kỷ 19 như Washington Irving, Nathaniel Hawthorne, Herman 

Melville, Stephen Crane, Jack London, Edgar Allan Poe, Mark Twain. 

Sưu tập này chỉ tập trung vào những tác giả sinh trong khoảng 1891 

đến 1941 (ngoại trừ Kate Chopin, O.Henry và Richard Ford) – nửa 

thế kỷ. Thậm chí, trong số những người sinh trong khoảng năm thập 

niên này, cũng thiếu sót những tên tuổi lớn như John DosPassos, 

William Faulkner, John Steinbeck, F. Scott Fitzgerald, Robert 

Frost, James Baldwin, Bernard Malamud, William Styron, Arthur 

Miller, Jack Kerouac… 

Trong 17 tác giả ở đây, đến 14 người đã ra người thiên cổ. Qui 

luật của muôn đời nào ai cưỡng được cho dù có không ít người vẫn 

mang những ảo tưởng phi thường về mình. 80 đã khó. 90 hiếm có. Nói 

chi đến 100.  Nhưng những gì họ để lại, có lẽ đó là điều quan 

trọng nhất – cho dù có lẽ cuối cùng họ cũng chẳng còn quan tâm khi 

hiểu lẽ sắc sắc không không của cuộc đời phù du. Và chúng ta chớ 

bao giờ quên điều đó. Những gì chúng ta có được trong đời có lẽ 

không quan trọng bằng những gì được để lại khi lìa đời! 

Những tác giả trong sưu tập này đều là những người đã lớn lên và 

chứng kiến một Thời Trăn Trở. Và những câu chuyện này chắc chắn 

phải theo người đọc vì những gì nó muốn nói lên. Có thể tất cả là 

một Thời Trăn Trở đã qua, nhưng không phải tất cả đều thuộc một 

thời đã qua. Thời Trăn Trở dường như vẫn còn đó! Và cho dù có 

những gì thuộc về một thời đã qua, nhưng chúng cũng đọng lại rất 

nặng nề trong tâm tư người Mỹ, trong đời sống văn hóa của nưóc Mỹ 

thời nay – một thời mà càng ngày người ta càng sợ không kiểm soát 

nổi sự điên loạn của con người, của xã hội. Ít nhất nó cũng giải 

thích được nhiều chuyện của thời nay. Chuyện của một thời đã qua 

mà đọc cứ tưởng như chuyện thời nay. Bởi thế mà ta không tránh 

được chuyện nghĩ tới qui luật “nhân quả”. Vì thời trước như thế 

cho nên thời nay phải như thế. Hay sự thất bại của con người làm 

nên thay đổi (nửa thế kỷ sau cuộc diễn hành có cả ba trăm ngàn 

người do Martin Luther King Jr. dẫn đầu tại Washington, D.C., 

người ta vẫn còn hỏi thực sự người da đen ngày nay có khá hơn so 

với nửa thế kỷ trước hay chăng)? Sưu tập này do đó không chỉ là sự 

tìm về với những kỷ niệm mà chính là tìm cách nhìn một tí ra phía 

trước bằng cách nhận diện một số vấn đề nổi cộm của xã hội Mỹ ngày 

nay. 

Mỗi tác giả trong tuyển tập này được giới thiệu tóm gọn nhưng đầy 

đủ những gì cần thiết. Qua phần giới thiệu, người đọc có cơ hội 

được nhìn vào cuộc đời của các nhà văn có mặt ở đây, nhưng chúng 

ta cũng có thể suy rộng ra, cái kiếp người của những ai đã mang 

vào nghiệp dĩ nhà văn. Truman Capote nổi tiếng là khó tính, hay 

gắt gỏng, và chỉ nói mà không thích nghe. J. D. Salinger đã rút về 



hang động của riêng mình khi chưa đến 40. Bà Flannery O’Connor có 

cuộc đời đúng là bi kịch đến mức phải mang một niềm tin tuyệt vọng 

vào khả năng cứu rỗi của Thượng Đế. Nữ văn sĩ Carson McCullers đã 

xác nhận “Con Tim Là Người Săn Tìm Cô Đơn” như cuộc sống khốn khổ 

của bà: tự vẫn, nghiện ngập, tê liệt nửa thân người cả hai chục 

năm! Joyce Carol Oates luôn luôn xác nhận mình là di dân và vô 

thần, bác bỏ những tín điều huyễn mị và khinh miệt sự lạm dụng của 

những người mượn áo tu! Ernest Hemingway bị thương tích từ cuộc 

chiến và vết thương chiến tranh – sự vô nghĩa, sự tàn sát khủng 

khiếp con người – không bao giờ lành lặn trong tim ông. Nơi nhà 

văn, thực sự vẫn là một nỗi cô đơn. Cuộc sống xã hội của Mỹ có 

khác. Họ không có những nơi như La Pagode ở Saigon thuở nào để tìm 

đến để nghĩ rằng mình hiện hữu mà chẳng cần phải suy nghĩ gì. Cuộc 

đời và tác phẩm của họ thường là một cuộc hành trình tìm kiếm và 

chiến đấu đơn độc trong từng giấc ngủ. Hình như họ không thể không 

cô đơn nếu muốn tiếp tục cuộc hành trình này. 

Những truyện dịch trong sưu tập này có thề không chuyên chở hết 

những kỳ vọng nói lên trong những lời lẩn thẩn này. Dù sao, có mặt 

ở đây cũng chỉ có 17 người. Dù sao thì họ cũng chỉ tập trung vào 

Một Thời Trăn Trở. Thậm chí chỉ là một phần của Một Thời Trăn Trở. 

Tuy nhiên, họ là những người không thể thiếu, những người “ắt có”, 

phải có mặt khi chúng ta nhìn lại “hàng ngũ” của một thời. Không 

nói đến những người được giải Nobel như Ernest Hemingway hay Saul 

Bellow. Làm sao những nhà văn như J.D. Salinger, Truman Capote hay 

John Updike hay Flannery O’Connor hay Joyce Carol Oates chẳng hạn 

lại không có mặt trong sưu tập này. Đương nhiên, có họ chẳng phải 

là đã đủ.Nhưng trong cuộc đời này, biết thế nào là đủ? Bài toán ắt 

có và đủ không thề giải được trong cuộc sống thực tế. Trong tham 

vọng con người – dù chính đáng hay không. Nhưng cuối đời nhìn lại, 

có tham vọng nào trong đời có ý nghĩa thực sự? 

“Cái tôi là đáng ghét”, nhưng khi cần có người giới thiệu một tác 

phẩm của mình, cho dù chỉ là truyện dịch, ai có thể hơn mình – 

thực sự thành tâm hơn, hiểu biết hơn, nhiệt tình hơn. Trong ý 

hướng khai trí, chia sẻ “một thời trăn trở” đã nói, công trình này 

đi tìm những tác giả và lục lọi những tác phẩm của họ. Dịch thuật 

không bao giờ là chuyện hứng thú, vì sảng khoái thì ít mà lo sợ 

phản dịch thì nhiều. Thế nhưng cuối cùng, khi kết thúc công việc, 

người giới thiệu tuyển tập truyện dịch này vẫn có sự hài lòng vì 

đã hoàn thành một “nghĩa vụ” hay lời hứa nghiêm chỉnh với thiên 

chức chính mình. Tuyển tập này sẽ đến tay bao nhiêu người? Khi 

nhìn chung quanh, nhìn xa rồi nhìn gần, chắc chắn không có chỗ cho 

sự lạc quan. Nhưng có một niềm tin không hề phôi phai: những ai đã 

giở đến trang cuối của tập sách này sẽ phải nhìn nhận những nỗ lực 

điên rồ nhưng không điên rồ của người làm ra nó. 

(Tuyển tập gồm những truyện ngắn và những tác giả sau đây: Chuyện 

chỉ trong một giờ – Cơn bão – Kate Chopin (1851-1904); Chiếc lá 

cuối cùng – O. Henry (1862-1910); Mademoiselle Claude – Henry 



Miller (1891-1980); Những tên sát thủ – Ernest Hemingway (1899-

1961); Mùa dâu – Erskine Caldwell (1903-1987); Một đêm thứ bảy ở 

nước Mỹ – James T. Farrell (1904-1979); Đi Tìm Ông Green – Người 

sẽ làm cha – Saul Bellow (1905-2005); Người hầu như đã là người 

lớn – Richard Wright (1908-1960); Người tạm cư – Carson McCullers 

(1917-1967); Một ngày đẹp trời của con cá chuối – J. D. Salinger 

(1919-2010); Hàng bán rẻ – Truman Capote (1924-1984); Người tốt 

khó tìm  – Flannery O’Connor (1925-1964); Một lần đưa Elizanne về 

nhà – John Updike (1932-2009); Con tin – Joyce Carol Oates (1938-

); Hoang địa của tuổi thơ – Anne Tyler (1941- ); Người cộng sản – 

Richard Ford (1944-  ); Chia tay gì vội – Art Buchwald (1925-

2007). Giá sách: $15 ($18 nếu có cước phí). Người muốn có sách có 

thể liên lạc với NXB Tân Văn của tờ Saigon Nhỏ (714) 2650800, các 

tiệm sách có bày bán sách này, ở trang mạng Một Thời Trăn Trở 

(https://hoangngocnguyen.wordpress.com/mot-thoi-tran-tro-2/) hay 

trực tiếp với tác giả (nhoang_46@yahoo.com). 
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