Vài Ký Ức về Cố Nhà Văn Nguyễn Huy Thiệp
Bùi Phương
Kính tặng hương hồn anh Nguyễn Huy Thiệp
Tôi có một anh bạn, học cùng đại học, người mê văn chương hơn làm nghề kỹ sư,
nên sau khi tốt nghiệp đại học anh bỏ nghề và theo học một khoá viết văn của trường
viết văn Nguyễn Du (Hà Nội). Anh bạn chở tôi bằng xe máy theo đường Nguyễn Trãi về hướng Hà Đông.
Được nửa đường thì rẽ trái đi vào một làng. “Làng này trước năm 1980 thì một nửa là nhà ngói một tầng, một
nửa là nhà tranh vách đất. Bây giờ thì toàn nhà xây, toàn nhà hai tầng, lác đác những nhà ba tầng. Nhà anh
Thiệp ở giữa làng. Ở đây ai cũng biết anh, cứ hỏi nhà của ông nhà văn “Tướng về hưu” là họ chỉ cho ngay”.
- Dân làng này làm nghề gì? Có vẻ không phải dân làm ruộng. Họ có làm chuyên nghề gì không?
- Đây là ngoại thành Hà Nội nhưng họ không có nghề gia truyền như làm gốm ở Bát Tràng, làm miến và
tương ở Cự Đà. Họ làm đủ thứ nghề: Một số nhà chuyên trồng rau muống và rau cần cung cấp cho Hà Nội,
một số nhà làm nghề đóng đồ mộc, người làm thợ xây, người thổi xôi, bánh giò, bánh chưng sáng mang vào
Hà Nội bán quà ăn sáng, v…v... Dân nửa tỉnh nửa quê, hầu hết ít học nên họ phục anh Thiệp lắm, như kiểu
tiến sĩ ngày xưa làm vẻ vang cho làng xã. Hiện làng này chớm có dịch chó dại, đầu hè mà, dân sợ nên bán đổ
bán tháo. Anh Thiệp mua được hai con chó tơ, làm bữa liên hoan “cầy tơ bẩy món” chiêu đãi bạn bè và giới
văn học mới quen để đáp lễ sự hâm mộ của họ đối với các tác phẩm của anh.
- Anh ấy mời mình có mặt lúc năm rưỡi (17h30), bây giờ mới năm giờ ta ghé quán cafe ngồi một lúc nhé.
Chúng tôi ghé vào một quán cà phê ở đầu làng. Tôi nói:
- Anh tiếp tục giới thiệu về anh Thiệp đi.
- Anh ấy là một giáo viên dạy môn Lịch sử. Nhiều năm làm giáo viên ở một trường miền núi. Gần đây mới
xin được chuyển công tác về quê Hà Nội, nhưng bây giờ hình như anh về hưu vì không thấy đi làm. Bây giờ
anh ấy chỉ chuyên tâm vào viết.
- Anh quen anh ấy thế nào?
- Tôi quen chị Dương Thu Hương. Hương quen Thiệp. Một hôm, chị Hương có cuộc tiếp đãi khách văn tại
nhà có cả anh Thiệp. Tôi quen anh từ đó. Những làng ngoại ô này chỉ cách nhà mình ở nội đô có dăm cây số
nhưng đời sống rất khác nhau. Các lễ lạc, sóc vọng ở đây rất nặng, nhà nào có ma chay, cưới hỏi phải làm cỗ
mời cả làng. Các tệ nạn rượu chè, cờ bạc, đánh vợ... rất phổ biến. Từ trăm năm nay, tổ phụ của họ có lối
sống như vậy, nó di truyền vào gene họ rồi, đất lề quen thói mà.
Chúng tôi vào nhà anh Thiệp. Nhà ngói một tầng nhưng khu đất khá rộng. Anh Thiệp tiếp khách tại một nhà
tròn kiểu bungalow mà anh giới thiệu đây là nơi sáng sáng anh ra uống trà, đọc sách báo và viết. Anh khai
mạc cuộc liên hoan “nhậu” này để tri ân bạn bè, các độc giả hâm mộ, nhà tài trợ đỡ đầu để tác phẩm của anh
được xuất bản. Cuối cùng anh giới thiệu thực đơn là “thịt cầy bẩy món” mà bếp trưởng đã có gần 20 năm
trong nghề đặc sản này và là cháu của anh. Rồi anh giới thiệu vắn tắt từng người khách. Gọi tên ai là người
đó đứng lên chào mọi người. Anh chỉ tay vào một ông:
- Đây là bác Vũ Khoan, Thứ trưởng Bộ ngoại giao.
Đến tôi, anh im lặng. Tôi đứng lên giới thiệu tên và nói là một độc giả hâm mộ các truyện ngắn của anh. Tôi rút
từ túi du lịch mang theo một chai Whisky Mỹ nói:
- Thịt cầy bẩy món thì đi kèm với quốc lủi (rượu gạo dân tự nấu). Xin các vị trải nghiệm khẩu vị với Whisky
xem thế nào.
Vài người ồ lên tán thưởng. Một người nói:
- Bây giờ ta phải bầu chủ xị. Anh Thiệp là chủ nhà lại chủ xướng bữa liên hoan cầy tơ này, tôi bầu anh làm
chủ xị.
Mọi người nói: “Nhất trí”. Anh Thiệp đứng dậy, tay cầm cốc bia:
- Thôi các vị đồng thanh bầu tôi làm chủ xị ở đây, tôi xin nhận. Nhưng trước hết xin nâng cốc, nâng ly chúc
sức khoẻ mọi người và buổi nhậu vui vẻ. Đây có rượu và bia, ai thích gì uống nấy nhưng không được ép ai.
Chỉ được nói “tửu bất khả ép”, không ai được nói “ép bất khả từ”. Các vị có đồng ý không?
“Đồng ý” râm ran tiếng cụng ly, tiếng khà và tiếng cười.
- Ở các cuộc nhậu, người ta hay nói hai câu này. Vâng. Xin hầu các vị sự trải nghiệm của tôi về cái đạo tửu
này. Ngày trước tôi dạy học ở miền núi. Một năm nhà trường tổ chức mấy buổi ăn liên hoan. Tại các buổi liên
hoan đó, không chỉ có các thầy, cô của nhà trường mà còn có đại diện chính quyền, công an, phụ huynh học
sinh... Hiệu trưởng xếp các thầy ngồi riêng, các cô ngồi riêng vì mâm các cô chỉ có nước ngọt, mâm các thầy
thì có rượu quốc lủi. Thầy hiệu trưởng lý sự: “Nam vô tửu như cờ vô phong”. Thầy nào không uống được thì
ngồi cùng các cô. Nhưng các thầy sĩ diện nên chẳng ai sang ngồi cùng các cô. Biết một vài thầy tửu lượng

kém, nên sau khi nâng cốc, các thầy cùng mâm ép thầy này uống “tửu bất khả từ”. Hai người giữ chặt hai vai
cho một người cầm bát rượu đổ vào mồm thầy “tửu yếu” này, mặc cho thầy van xin:
- Tôi không uống được đâu. Uống vào là nôn đầy.
Họ nói:
- Nôn cũng được.
Sau khi nhắm mắt liều chết nuốt bát rượu, ngồi thừ ra trong tiếng cười hỷ hả của mọi người xung quanh, bỗng
nhiên thầy nấc lên, rồi oẹ thẳng vào mâm sơn hào trước mặt. Mọi người đứng dậy bỏ ăn uống. Mâm đó được
dọn đi “cho lợn ăn chè”.
Mọi người chuyển đề tài sang thịt chó. Họ khen món nào cũng ngon, đặc biệt là nhựa mận. Một ông nói:
- Nhựa mận này nhiều riềng, mắm tôm và chua nên đậm mùi lắm. Tôi thích cái khẩu vị này.
Ông khác nói:
- Thỉnh thoảng thèm ăn thịt chó tụi tôi ba bốn đứa đưa nhau ra hàng thịt chó ở chợ Âm phủ, cái chợ trong
ngõ cạnh Toà án Hà Nội ấy mà. Hàng này chỉ duy nhất có thịt chó luộc nhưng ngon và rẻ. Nhiều người dân
nói các hàng thịt chó chuyên mua chó già, chó chết do ăn bả của bọn trộm chó, v…v... Nhưng đi ăn ở hàng
phải gạt bỏ cái định kiến này.
- Có người tin rằng chân chó bổ dưỡng đặc biệt. Hàng xóm của tôi, có một cô có con bị còi xương (trẻ suy
dinh dưỡng), thường đặt mua chân chó còn nguyên lông về làm sạch rồi nấu cháo cho con. Bố mẹ gặm
xương. Có hiệu quả nên cô ấy quảng cáo cho cháo hầm chân chó ghê lắm.
Lúc này không khí đã nóng lên: khách ăn đã cao giọng nói, cười và vung tay chém gió. Một ông khoe:
- Tôi đã ăn rất nhiều loại thịt thú hoang như hươu, nai, nhím, tê tê, rắn cho đến voi, gấu, thậm chí cả chuột
đồng. Các vị có biết thịt gì ngon nhất không?
- Thế ông đã bao giờ ăn thịt khỉ chưa?
- Chưa, thế còn ông?
- Rồi, nhìn nó trước khi người ta chặt thì khiếp lắm, như một đứa trẻ con vậy, nhưng thịt thì ngon lắm, không
giống với bất cứ loại thịt nào.
- Có lẽ vì thịt nó rất đặc biệt nên Từ Hy Thái Hậu hay thết triều đình thịt khỉ mà khai vị là óc khỉ trần nước sôi.
Ông Vũ Khoan nói:
- Các bộ lạc ở Polynesia cũng ăn thịt những người tù bình của các bộ lạc khác, chắc vì thịt người cũng
giống thịt khỉ.
Phía bên chị Dương Thu Hương và Phạm Thị Hoài, hai nữ văn sĩ đang gây xôn xao dư luận và bị “ném đá”
bởi lãnh đạo Hội nhà văn xếp họ vào nhóm “nổi loạn”, đang tranh luận sôi nổi và khá ồn ào:
- Sau khi truyện dài “Bên kia bờ ảo vọng” của tôi đắt khách ở trong nước và một số nhà xuất bản văn học ở
Pháp dich ra tiếng Pháp, thì tôi biết rằng mọi tác phẩm sắp tới của tôi sẽ không được ra mắt độc giả nữa.
Chị Hương nói.
- Thì chị gửi ra nước ngoài, tên tuổi chị đã được một số lượng độc giả tiếng Việt và tiếng Pháp biết đến rồi.
- Không dễ dàng thế đâu, vả lại tôi muốn độc giả trong nước đọc trước rồi mới đến nước ngoài. Phạm Thị
Hoài tiếp lời:
- Do Ban khoa giáo Trung ương quyết định tất cả các sản phẩm văn hoá, văn học, báo chí, truyền thông, hội
hoạ, âm nhạc. Nếu không là loại “người tốt, việc tốt” thì là loại độc hại và không chính thống, mà họ còn gọi là
ngoại đạo. Những tác phẩm của anh Thiệp thuộc loại này. Con chim sơn ca ở trong lồng cất tiếng hót nhưng
chừng nào thấy chối tai, người ta sẽ bóp chết nó.
- Thế những tác phẩm của chị và chị Hương xếp loại gì?
- Một số được xếp loại gây hại, một số là ngoại đạo...
Thấy cuộc “hội thảo thịt cầy” bắt đầu vào “làn ranh đỏ”, anh Thiệp ngắt lời:
- Thôi, ta không nên tranh luận đề tài này ở đây. Ta quay trở lại chủ đề của bữa nhậu này nhé: thịt chó và
rượu.
- Ta nói nhiều về thịt chó rồi, về rượu đi. Là chủ xị, anh Thiệp cho một bài về tửu đi.
- Vâng, bây giờ ở đây toàn mặt rượu cả, tôi xin hiến quý vị một bài về đạo tửu.
Mọi người cười ồ vì được anh Thiệp gọi là “mặt rượu”.
- Cha tôi không phải là người hay uống rượu, song một năm cụ cũng phải có vài chục bận chén chú chén
anh. Đấy là các đám hiếu, hỷ, nhưng cụ uống vừa phải thôi, chưa bao giờ say khướt để “phụ phù phu” (vợ dìu
chồng) cả. Cụ dạy con cái rằng tửu có ba đẳng cấp là ngộ tửu, bần tửu và tiên tửu. Ngộ tửu là uống say mất

kiểm soát dẫn đến cãi, chửi nhau hoặc tệ hơn là đánh nhau. Bần tửu, tức “tửu lạc vong bần” (uống cho quên
nghèo, quên sầu). Tiên tửu là uống để phấn chấn, gây cảm hứng sáng tác, trò chuyện vui vẻ. Vậy nếu phải
uống thì ta nên đạt đẳng cấp tiên tửu... uống bằng chén hạt mít, cạn chén khà một tiếng cho mọi người biết là
ta thưởng thức rượu, chứ không nâng cốc lớn hơn rồi hô “dô...dô...”.
- Hay, tôi ghi nhớ những chuyện anh Thiệp rồi sẽ kể lại cho người khác.
Và bữa liên hoan tiếp tục vui vẻ ôn hoà. Trước khi đứng dậy ra về, ông Vũ Khoan nói:
- Vậy chúng ta kết thúc trong tiên tửu. Vui quá. Tôi đề nghị chúng ta thành lập câu lạc bộ Nguyễn Huy Thiệp
đi. Hôm này là “khai mạc”.
Lúc mọi người đứng dậy thì vợ con anh Thiệp vào dọn mâm. Chị Phạm Thị Hoài hỏi anh Thiệp:
- Gia đình anh tối nay cũng ăn thực đơn như ở đây chứ?
- Vâng, như chúng ta ở đây, chứ không phải “trẻ con không được ăn thịt chó” như truyện của cụ Ngô Tất Tố
đâu. Mọi người cười ồ vui vẻ. ***
Hơn một nửa năm sau, tôi gặp hai người anh họ đằng ngoại (Việt kiều Pháp, một anh là bác sĩ, một là lập
trình viên phần mềm, họ là anh em ruột) tới thăm và kết giao với anh Thiệp. Sau khi chào hỏi và giới thiệu,
anh Thiệp mời chúng tôi vào phòng bungalow, nơi năm ngoái chúng tôi đã có bữa liên hoan thịt chó. Sau vài
trao đổi, thăm hỏi chiếu lệ, một anh tôi nói:
- Chúng tôi, cũng như nhiều bà con Việt kiều ở châu Âu đã đọc các truyện ngắn, truyện dài của anh. Lũ con
cháu và dân bản địa thì đọc bản tiếng Pháp. Nhiều người nói đây là lần đầu tiên đọc văn học đương đại Việt
Nam. Mọi người trong gia đình tôi đều thích đọc và đã đọc tất cả các truyện của anh. Trong truyện “Tướng về
hưu”, anh kể cô con dâu của vị tướng là một bác sĩ sản khoa làm việc ở bệnh viện. Cô thường mang nhau
thai, dây rốn của trẻ sơ sinh về nhà làm thức ăn tẩm bổ cho con cô và gia đình. Họ chưa bao giờ chứng kiến
và nghe thấy việc này bao giờ, dù chỉ là các nước đói nghèo ở châu Phi. Chuyện đó có thật không và anh đã
bao giờ ăn cái món dây rốn ấy chưa?
- Chưa, tôi chưa ăn bao giờ, nhưng tôi biết rằng nhiều bác sĩ sản khoa thời kỳ 1960 – 1975 đã mang các
nhau thai của các sản phụ vừa sinh ở bệnh viện nơi họ làm việc về nhà làm thức ăn tẩm bổ cho con cái họ. Ở
gần nhà tôi đây cũng có một bà làm như vậy. Người ta còn đồn rằng thuốc bổ máu Philatop được điều chế từ
nhau thai. Các anh không thể hiểu được thời kỳ đó dân đói khổ đến thế nào đâu. Vâng, chế độ tem phiếu. Mọi
người, già cũng như trẻ con, một tháng chỉ được mua 13 kg gạo hoặc ngũ cốc, 300 gr thịt, 300 gr đường, 4
mét vuông vải trong một năm. Đậu phụ, nước mắm và rau cũng phân phối. Trẻ em chúng tôi hầu hết là suy
dinh dưỡng, thấp, còi.
Tôi nói:
- Em đã ăn cái nhau thai ấy rồi. Chú Nhạc nhà mình, bác sĩ sản khoa ở Bệnh viện phụ sản Hà Nội, ngày nào
cũng mang về mấy bộ nhau thai. Bố em đi xe đạp đến nhà chú mang cái ấy về. Chú chia cho bố em một nửa,
nửa còn lại chú chế biến cho vợ và hai con gái nhỏ ăn tẩm bổ. Mẹ em trần qua nước sôi cho sạch máu đông,
thái thành miếng dài cỡ hai đốt ngón tay, phi tỏi mỡ rồi cho nhau vào xào. Ăn ngon lắm. Mẹ em gọi món đó là
“bít tết bê bao tử”. Vâng, không chỉ anh em tụi em ăn mà cả mẹ em nữa. Nhà chú Nhạc cũng dành món đặc
sản này cho ba thực khách: cô Đan và hai con của cô chú. Chúng em ăn món đó được hai năm (1960 – 1962)
cho đến khi chú Nhạc chuyển công tác lên bệnh viện ở thị xã Sơn La.
- Độc giả khen nhất truyện “Tướng về hưu”. Trong thực tế, anh đã quan sát cuộc sống sinh hoạt trong gia
đình một vị tướng nào chưa?
- Chưa, nhưng tôi đã quan sát đời sống thực hai gia đình đại tá về hưu ở gần đây. Theo yêu cầu kiểm duyệt
của Nhà xuất bản, tôi phải sửa bản gốc tới ba lần: cắt đoạn này sửa đoạn kia... Ví dụ, phải cắt bỏ đoạn mô tả
vị tướng không làm việc gì giúp vợ con, “đến cái tăm cũng không biết vót”, như vợ ông phàn nàn. Ngoài đi họp
dân phố và Hội cựu chiến binh, việc thực thi chính sách của Đảng và Nhà nước, ông thích nhất là la cà với
các sỹ quan cựu chiến binh để uống chè, hút thuốc, đánh cờ hoặc kể chuyện chiến trường xưa, mồm nói tay
chém gió... là những đề tài bất tận của ông. Những tính cách đó cộng với thói gia trưởng kiểu “răng đen, mã
tấu” của ông làm đảo loạn cuộc sống gia đình vợ con ông.
Để lấp chỗ trống im lặng của mọi người, tôi nói:
- Dân có hộ khẩu ở đô thị thì còn có tem phiếu chứ dân ở những thị xã thì không có được hưởng tem phiếu.
Thời kỳ 1962 – 1965, cả gia đình em đi sơ tán ở vùng quê tỉnh Bắc Giang, nơi trường học của bố em sơ tán.
Hai tuần một lần, vào chiều thứ bẩy, bố đạp xe tới ga tàu hoả Sen hồ, cách nơi sơ tán 12 km. Sáng chủ nhật,
ông đi xếp hàng đong gạo mua đường, mỡ lợn, nước mắm, v…v... để đến chiều đèo những thứ lương thực
đó ra ga Hàng Cỏ lên tàu hoả về lại nơi sơ tán. Tuổi thơ tụi em sống trong cảnh chết đói chết dở. Cùng bọn trẻ
chăn trâu, em cũng đi mót lứa, mót khoai lang, sắn, đi bắt cua để tăng lương khẩu cho gia đình. Đặc biệt là đi

bắt cá nắng (từ tháng 6 đến tháng 8). Đó là tiết hạ chí, nóng nhất mùa hè, nước trong các ruộng lúa nóng
bỏng chân nhất là từ 1 đến 3 giờ chiều. Các con tôm cua, cá rô ron, cá cờ, trạch, chui vào các hốc ở bờ ruộng
để tránh nắng. Lũ trẻ chúng em lội dọc theo bờ ruộng, một tay hứng cái rổ tre nhỏ ở cửa hốc, một tay thọc vào
hốc lùa lũ cua, cá nhảy vào rổ. Đứa trẻ đổ lũ này vào các giỏ hom đeo ở hông. Đi một lúc mà có hôm mang về
một giỏ đầy cua tôm, cá liu riu bằng hai đốt ngón tay. Cả nhà được mấy ngày ăn tươi “protein bổ sung” như bố
em nói vui.
- Nước ruộng nóng thế này à?
- Khoảng 45 – 50 độ C, nhưng bàn chân ngập trong ruộng bùn thì lại mát. Một câu thơ của Trần Đăng Khoa:
“Nước như ai nấu chết cả cá cờ / Cua ngoi lên bờ mẹ em xuống cấy”. Cái đói thường trực với mọi người. Thời
kỳ đó em là thiếu nhi dưới mười tuổi. Năm 1965, khi trở về nhà ở Hà Nội, bà con dân phố nói anh em tụi em
“gầy, đen như quỷ đói”.
- Độc giả cũng thích một truyện ngắn của anh, tôi không nhớ tên truyện, mô tả đời sống một gia đình ở
thành thị, ba anh em trai, sống trong một căn phòng. Anh cả có vợ, hai em còn độc thân. Đứa em thứ hai hay
nhìn trộm chị dâu tắm.
- Tôi có một truyện còn “ghê răng” hơn: Một gia đình năm người, hai ông bà ngoài bảy mươi tuổi, đôi vợ
chồng anh con cả và đứa con nhỏ hai tuổi sống trong một phòng 16 mét vuông và một gác xép 10 mét vuông.
Xí, tắm, bếp, sân, ngõ dùng chung với các hộ dân khác trong ngôi nhà đó. Hai ông bà là hưu trí. Vợ chồng con
cả bán thịt ở chợ. Anh chồng gầy gò, xanh xao, chị vợ phổng phao trắng trẻo, “gái một con trông mòn con
mắt”. Khi con dâu thứ ở cữ, ông bảo bà tới nhà con dâu thứ để “chăm cho cháu nó một tháng”. Anh con cả
buổi tối thường ra ki-ốt ở chợ để phòng trộm, phần để tránh vợ đòi sinh con thứ hai. Vậy là cả vợ và con đã
trúng kế “thả cỏ” để một mình lão ở nhà với con dâu. Đêm nghe cô này thao thức và thở dài sườn sượt và vật
mình trên gác xép, lão leo lên an ủi. Khi cô có thai và thông báo với chồng, anh nghi ngờ và bắt vợ phá thai.
Cô vợ dứt khoát không đồng ý. Lão chửi mắng con trai một trận ghê gớm. Cô con dâu sinh con gái. Cô hể hả
mãn nguyện: “Đủ nếp đủ tẻ nhé. Bố nó phải thưởng huân chương lao động cho tôi đấy”. Đứa bé gái này
giống ông nó 100% đến kỳ lạ. Dân phố kháo nhau việc tò vò nuôi con nhện / ma đêm ăn cỗ nhà lão, và gọi
lão là “ông-bố, bố-ông”. Nhà xuất bản trả lại tôi truyện này. Tôi nói chỉ xin họ giấy phép xuất bản, còn sẽ tự in
và tiêu thụ. Lúc đầu họ nói OK, nhưng vẫn không cho tôi giấy phép xuất bản. Tôi đã gửi truyện này cho một
nhà xuất bản ở Pháp, hiện đang đợi họ hồi âm.
- Tôi nghe nói Hội nhà văn Việt Nam gọi anh là không chính thống, là ngoại đạo. Vậy ai là chính thống, chính
đạo?
- Chính thống là những người hội viên Hội nhà văn hoặc nhà báo Việt Nam, những người tốt nghiệp văn
khoa ở Đại học tổng hợp hoặc sư phạm hoặc ngành báo chí. Họ hầu hết cũng là đảng viên. Những nhà văn,
nhà báo quân đội là mác cao nhất, là cây đa, cây đề của ngành văn hoá. Rất nhiều người chẳng viết được cái
gì hoặc có viết được gì đó thì cũng chẳng ai đọc. Bây giờ các nhà xuất bản chống thua lỗ, ế ẩm mà họ gọi
bằng một từ mỹ miều hơn là “chống bao cấp trong văn hoá”, bằng cách không tự động xuất bản các tác phẩm
của các tác giả chính thống gửi đến dù người đó có là “cây đa, cây đề” đến đâu đi chăng nữa. Họ đọc kiểm
duyệt rồi cho anh giấy phép xuất bản để anh tự đi thuê in và gửi bán. Về độc giả à? Rất ít. Sách của anh trên
giá ở hiệu sách ế rề, chẳng ai mua.
- Thảo nào, mấy năm trước tôi còn thấy lác đác vài hiệu sách, bây giờ chỉ còn mỗi hai hiệu sách ở phố
Tràng Tiền mà thấy vắng heo. Mấy cô bán hàng ở đó nói khách mua lịch, bưu thiếp, báo đông hơn khách mua
sách văn học nhiều.
- Cũng còn một số ít độc giả mua báo, chủ yếu là người trung và cao tuổi. Báo họ mua hầu hết là tờ “Bóng
đá” và các báo về anh ninh (đăng các vụ án hình sự). Chẳng ai mua báo văn học và họ gọi là lá cải. - Anh đã
thử viết tiểu thuyết hoặc làm thơ chưa?
- Tôi chưa bao giờ làm thơ. Các tác phẩm của tôi cho tới bây giờ là truyện ngắn và truyện dài. Tôi đang thử
viết một tiểu thuyết, nhưng thấy mình hụt hơi và hiện thì mất cảm hứng. Truyện dài, truyện ngắn là cấp đai đỏ,
đai vàng, còn tiểu thuyết thì là đẳng cấp đai đen.
Mọi người cười vì ví von văn học với võ thuật của anh Thiệp. Một anh của tôi hỏi:
- Anh có nản lòng, thoái trí trước những chướng ngại và chế độ kiểm duyệt ở Việt Nam không?
- Có. Vì ca sĩ muốn có người nghe mình hát. Hoạ sĩ muốn có người xem tranh mình vẽ thì nhà văn cũng
muốn có độc giả của mình. Mất độc giả thì người viết cũng mất cảm hứng sáng tác. Mất sự say mê và sáng
tạo.
- Anh có kế hoạch gì cho tương lai? Sắp tới tôi sẽ xây một ngôi nhà lớn ở khu đất này cho gia đình tôi. Lo
cưới xin cho các con, thế là mình mãn nguyện lắm rồi... Một vài người kinh doanh hàng ăn đề nghị tôi hợp tác
mở một tiệm ăn ở ven đô. Họ sẽ đầu tư hết, từ A đến Z, lỗ lãi chia đôi: Nhà đầu tư hưởng một nửa, tôi hưởng
một nửa. Tiệm ăn mang tên tôi. Tôi chỉ ngồi chuyện trò với những khách ăn, độc giả hâm mộ tôi. Hiện nay,

nhiều ca sĩ ăn khách đang mở nhà hàng hoặc tiệm cafe hoặc tiệm bán quần áo... Tôi nghe cũng thấy bùi tai,
vả lại cứ ngồi mãi ở nhà cũng bí bức, đi ra ngoài để đổi gió cũng tốt. Lại được giao lưu với bạn bè và độc giả.
- Bao giờ anh khai trương nhà hàng, Phương đến dự nhé. Lần tới về thăm Hà Nội, chúng tôi sẽ tới đó để
thưởng thức thực đơn Nguyễn Huy Thiệp và được hầu chuyện anh.
Mấy tháng sau, anh Thiệp khai trương nhà hàng mang tên anh ở Gia Lâm gần cầu Chương Dương và đường
đi làng Bát Tràng. Đây là ngôi nhà sàn kiểu của người Thái. Tôi đã đến dự khai trương nhà hàng. Rất đông
văn nghệ sĩ và gia đình họ có mặt. Thực đơn ở đây cũng độc đáo và lạ: Cá rô ron, cá cờ và cá trạch cùng kho
với tương làng Bần, nộm (salat) lá sắn non muối và đọt rau khoai lang trần với tỏi, ớt, lạc rang giã nhỏ; canh
cua đồng mùng tơi, rau đay, hoa lý xào lòng, mề gà, đậu phụ kho tương, v…v... Khách ăn ai cũng khen:
- ...đã lâu lắm rồi tôi mới được ăn những ón này mà gia đình vẫn ăn ở những làng quê đi sơ tán thời chống
Mỹ cứu nước.
Và nhà thơ Nguyễn Đức Mậu gật gù. ***
- Ngày 20/7/1997: Một anh họ đằng ngoại gia đình tôi ở Canada về Hà Nội công tác. Anh làm việc ở Quốc
hội Canada. Anh đi tiền trạm trù bị cho hội nghị các nước dùng tiếng Pháp (gọi là Francophonie) diễn ra ở Hà
Nội. Một sáng cuối tuần, tôi dùng xe máy, đưa anh đi thăm làng Bát Tràng. Anh em tôi dành cả buổi sáng thăm
kỹ làng nghề nổi tiếng này: Các xưởng làm gốm, các hiệu giới thiệu và bán sản phẩm, đình làng... Anh tôi mua
nhiều đồ sứ, gốm.
- Anh mua về làm quà cho gia đình bạn bè ở Canada và Mỹ. Đồ gốm ở đây có loại xanh lam rất đặc biệt.
Anh nói.
- Ở miền Bắc có hai làng gốm nổi tiếng là Bát Tràng và Chu Đậu. Sau thời gian tắt lửa lò từ 1962 tới 1975,
bây giờ Bát Tràng đã phục hồi. Chu Đậu thì chưa. Trước khi lên xe, anh tôi nói:
- Tạm biệt Bát Tràng nhé. Tôi sẽ đưa đoàn đại biểu Canada dự Francophonie Hà Nội tới thăm lại nơi đây.
Bây giờ trưa rồi, ta tìm nơi ăn trưa trước khi về Hà Nội nhé.
- Ta ghé vào tiệm ăn nhà sàn anh Thiệp dùng bữa nhé, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp ấy mà.
Trên đường đi tôi nói:
- Em đang trau dồi tiếng Anh. Có câu thành ngữ: “Too good to be true”. Em không hiểu rõ lắm. Em đã hỏi
nhiều giáo viên tiếng Anh thì họ toàn nói là cứ hiểu theo nghĩa đen “Quá tốt để là lẽ thật”. Anh hiểu câu đó thế
nào?
- Câu này phải hiểu theo nghĩa bóng, tức “quá tốt là ba xạo”.
Im lặng một lúc, tôi nói:
- Hiện ở Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, họ hay nói từ “rất” vào trước các mỹ từ như: rất tốt, rất đẹp, rất thông
minh, rất giỏi, rất ngoan, rất vĩ đại, v…v..., hoặc “rất là”. - Với những dân tộc nói tiếng Anh, nếu bạn được
người ta khen là tốt, là đẹp, là giỏi, là ngoan... thì bạn cũng nở mũi lắm rồi. Nếu trước các mỹ từ người ta
thêm “rất” (too) thì bạn hiểu rằng người ta khen mỉa đấy. Nhưng nói rất xấu, rất buồn, rất bẩn...thì không sao.
Khi chúng tôi tới nhà sàn thì trời đổ mưa. Cơn mưa rào hồi đầu hè. Anh Thiệp bước ra chào đón chúng tôi.
Sau khi chúng tôi chào hỏi và giới thiệu tên, anh Thiệp mời chúng tôi lên nhà sàn. Trên sàn đặt năm cái bàn
tròn thấp đan bằng song mây, quanh mỗi bàn đặt sáu ghế đệm tròn kiểu Thái. Vậy gian sàn này chứa được tối
đa 30 khách ăn. Anh Thiệp chỉ một bàn gần cửa vách, “vừa ăn uống vừa ngắm mưa rơi”.
- Hôm nay, không có khách ngoài hai chúng em?
Tôi hỏi.
- Có đoàn khách hơn chục người vừa ra về. Bây giờ mưa thì không có khách đâu.
Anh tôi đặt thực đơn xuống bàn
- Thôi, Phương gọi đi. Anh thích những món ăn đồng quê dân dã chỉ có ở Bắc Việt Nam.
Sau khi tham khảo anh Thiệp: “...những món nào sẵn có ở đây, bây giờ và tươi, không giữ trong tủ lạnh qua
đêm”. Sau “tư vấn” của anh Thiệp, tôi gọi “cá rô ron và trạch rán giòn; đậu phụ rán non; nộm lá sắn muối; đọt
rau lang luộc chấm tương Bần; canh cua mùng tơi, rau đay ăn với cà muối; uống rượu nếp cẩm.
Trong lúc anh Thiệp xuống bếp ra lệnh cho đầu bếp, chúng tôi ngồi im lặng ngắm mưa. Cậu chạy bàn dọn bát
đũa và đặt một bầu rượu ra bàn. Anh Thiệp ra ngồi với chúng tôi. Tôi nói
- Anh ngồi đây uống rượu và ăn với tụi em nhé. Mấy tháng nay tụi mình không gặp nhau..
Anh Thiệp rót rượu ra ba chén sứ mắt trâu. Rượu có mầu mận chín. Anh nói:
- Đây là rượu chưng cất từ nếp cẩm, có mầu nâu thẫm, người thiểu số trồng nó trên sườn núi.
Chúng tôi nâng cốc:
- Thơm lắm, hơi ngọt, lần đầu tiên tôi được uống loại này. Cũng nhẹ, chỉ khoảng 20 độ cồn.

Anh tôi nói:
- Anh Thiệp, tiệm ăn này có đông khách không?
- Tháng đầu tiên thì đông lắm. Tháng sau vắng hơn. Từ tháng ba đến nay thì vắng hẳn. Ngày càng vắng.
- Vì sao? Anh tôi hỏi.
- Có nhiều lý do. Giống như Hương, Hoài, Bảo Ninh, các toà báo và nhà xuất bản từ chối ấn hành các tác
phẩm của tôi. Có lần tôi hỏi gặng thì họ trả lời: Vì chính sách văn nghệ quần chúng nên họ đăng các tác phẩm
ban đầu của tôi. Bây giờ thì phải dành cho các tác phẩm mới của những tác giả mới khác. Đến những nhà văn
lão thành của Hội nhà văn nhà báo cũng phải tự bỏ tiền túi ra in sách của họ và tự tiêu thụ, huống chi tôi. Tôi
nói vậy cho tôi giấy phép xuất bản, tôi sẽ tự tiêu thụ. Họ lắc đầu. Cái tên Nguyễn Huy Thiệp đã nhàm và độc
giả đã dần quên rồi. Chính quyền địa phương có thái độ kỳ thị, thù địch với tiệm ăn này. Ở đầu đường rẽ vào
đây tôi dựng tấm bảng “Nhà hàng Nguyễn Huy Thiệp”. Ban đêm tụi dân phòng nhổ lên mang đi nốt. Họ xúi
dân đêm đem rác ra đổ ở dưới nhà sàn. Tôi dựng tấm bảng: “Ai ơi còn chút tình người. Xin đừng đổ rác ở đây,
chỗ này. Thiệp”. Dân quanh đây thương tôi nên chấm dứt việc vứt rác bậy. Họ, chính quyền, công an, tổ dân
phố... đến thu tiền đóng góp cho địa phương, tôi hỏi có hoá đơn không. Họ nói không. Tôi nói nếu họ không có
hoá đơn như thuế, điện, nước... thì tôi đóng hay không và đóng bao nhiêu là tuỳ tâm tôi. Chủ đầu tư thì cho
rằng tiệm ăn này vắng khách là do ở vị trí khuất nẻo và muốn thuê nhà ở nội đô để mở tiệm, nhưng tôi nói
không muốn cộng tác với họ làm nghề tiệm ăn này nữa...
- Vì sao? Tôi hỏi.
Anh Thiệp trầm ngâm một lát:
- Vì sao à? Vì từ tác giả tới tiểu nhị là một khoảng cách. Bầu trời thi hứng sáng tác của tôi bị che phủ bởi bề
bộn toan tính tiền bạc thu chi, bởi nấu nướng, cơm rượu... làm cho tôi không cầm bút được nữa.
- Dạo này anh còn gặp chị Hương (Dương Thu Hương) và Hoài (Phạm Thị Hoài) nữa không?
- Không, Hương lấy một anh Việt kiều Pháp. Vợ chồng đi Pháp rồi. Hoài lấy chồng người Đức, cũng đi Đức
rồi.
Anh tôi nói:
- Tôi đã đọc mấy truyện của chị Hương được một tạp chí văn học tiếng Việt ở Mỹ đăng tải. Về Việt Nam tôi
mới được đọc những truyện của anh Thiệp. Ấn tượng lắm. Tôi cũng đã đọc “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo
Ninh. Anh có quen họ không?
- Có. Tôi khá thân với Hương. Ngoài đời cô ấy là người thẳng thắn bộc trực, không khôn khéo cho lắm.
Trước khi đi Pháp, vợ chồng cô ấy có thăm tôi, và chúng tôi có cuộc nói chuyện hơn ba tiếng đồng hồ. Chị
mời tôi góp ý thẳng thắn về văn phong của chị mà thiên về phê bình chứ đừng khen. Tôi nói chị nên có văn
phong khách quan và triết trung hơn chứ đừng hằn học, đả kích như trong “Bên kia bờ ảo vọng”, đó là giống
với văn phong của Aleksandr I. Solzhenitsyn. Các anh biết ông này chứ? Nhà văn Liên Xô thứ ba được giải
Nobel. Hai truyện của ông ta “Một ngày của Ivan Denisovich” và “Quần đảo Gulag” được dịch sang tiếng Việt
ở Sài Gòn trước năm 1975. Chị trong tác phẩm của mình nhân vật chính nên được xây dựng cho sao trở
thành motive văn học như Don Kyhote của Cervantes, AQ của Lỗ Tấn hoặc ít nhất ở cấp vi mô như Chí Phèo
của Nam Cao – một bần nông lưu manh ở nông thôn Việt Nam thời Pháp thuộc.
- Anh có hay trò chuyện với Hoài không?
- Ít hơn với Hương, Hoài có học vấn cao. Từng du học và tốt nghiệp đại học ở Đức rồi về nước làm việc ở
Viện lịch sử. Hoài cung cấp cho tôi những thông tin, tư liệu để viết mấy truyện lịch sử: cả chính sử và dị sử.
Trước đây, tôi là một giáo viên dạy lịch sử mà. Ví dụ như truyện về Thái sư Lê Văn Thịnh thời Lý. Ông là
người văn võ song toàn, từng cầm quân đi dẹp loạn ở nhiều nơi. Là thầy dạy Thái Tử , làm Thái sư (tức Tể
tướng) được mấy năm thì bị phe gian thần dèm pha vu khống nên ông bị tước bỏ mọi danh hiệu, chức vụ và
đi đày ở Phú Thọ. Sử chép rằng một hôm ông tháp tùng vua đi chơi trên sông. Đột nhiên trời nổi dông gió, một
thuỷ quái hiện ra trước thuyền định bắt vua. Ông bị quy tội mưu sát vua và bị xử tội như trên. Khi ông chết,
dân làng ở Phú Thọ lập đền thờ và tôn ông làm Thành Hoàng. Tôi đã đến đền này. Cửa đền có một con rồng
đá trông rất dữ tợn, dùng móng vuốt cào xé thân mình: hình tượng rồng tự phanh thây mô tả sự phẫn uất của
Thái Sư Thịnh chăng.
- Từ sau khi họ định cư ở nước ngoài, anh có liên hệ gì với họ không?
- Không.
- Anh có hay đọc không? Anh tôi hỏi.
- Có, tôi thích đọc lắm, ngày nào cũng đọc hoặc báo, hoặc sách mà mấy năm gần đây là văn học nước
ngoài dịch ra tiếng Việt.
- Văn học của nước nào, tác giả nào?

- Văn học đương đại Anh – Mỹ, các tác giả được dịch ra tiếng Việt như E. Hemingway, Arthur Miller, William
Faulkner và gần đây là những truyện ngắn và truyện dài “Vầng trăng vào đồng sáu xu”, “Thế nhân ô trọc” của
Somerset William Maugham.
- Nếu các tác phẩm hiện nay và sắp tới của anh không được phép xuất bản để ra mắt độc giả thì anh tính
sao? Anh có định ra ở nước ngoài sống không?
- Không. Tôi đã ngoài năm mươi tuổi. Gia đình tôi ở đây. Bầu trời thi hứng của tôi ở đây. Có thể hiện tại họ
không cho phép tôi xuất bản các tác phẩm của tôi. Tôi có thể gửi ra nước ngoài để cho các độc giả tiếng Việt.
Số độc giả đó có thể lớn hơn số độc giả trong nước và có tới năm triệu người Việt định cư ở nước ngoài. Văn
học trong nước đang giãy chết nhưng tiến trình dân chủ trên toàn cầu vẫn đang tiến bước và tôi vẫn hy vọng.
- Chúng tôi cũng hy vọng, mặc dầu vầng trăng thi hứng và những đồng sáu xu không song hành với nhau.
Chúng tôi cười ồ, cạn ly nếp cẩm và bắt tay tạm biệt. Lúc này đã tạnh mưa. Nắng vàng rực rỡ cùng những làn
gió mát. Tôi nói với anh tôi câu thành ngữ Anh: “Đám mây đen nào cũng có ánh bạc”. Và chúng tôi luôn có lý
do để hy vong.
Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2021
Bùi Phương

