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VViiệệtt  HHọọcc  RRaa  MMắắtt  22  TTáácc  PPhhẩẩmm  CCủủaa  GGSS  NNgguuyyễễnn  VVăănn  SSââmm::  
CCuuộộcc  nnổổii  llooạạnn  TTrruuôônngg  MMââyy  vvàà  ttậậpp  ttrruuyyệệnn  QQuuêê  HHưươơnngg  VVụụnn  VVỡỡ  

  
  

 
Hai tác phẩm mới của GS Nguyễn Văn Sâm ấn hành bởi Viện Việt Học là: “Người Hùng Bình 
Định: Nổi Loạn Truông Mây,” một thơ tuồng chữ Nôm độc đáo về một tướng cướp, chuyên lấy 
của nhà giàu để chia cho nhà nghèo, và rồi sau cuộc khởi nghĩa đã bị quân triều đình dập tắt; và 
“Quê Hương Vụn Vỡ,” tập truyện ngắn, phần nhiều là bút ký, nội dung hầu hết ghi lại những gì 
tác giả nhìn thấy trong thời hậu nội chiến, mang nhiều nỗi đau thời thế.Sau phần MC Hồng 
Nhung giới thiệu, cô Kim Ngân đã nói sơ lược về tiểu sử GS Nguyễn Văn Sâm, người suốt đời 
gắn bó với nghề sư phạm, từ Việt Nam trước 1975 (dạy ở trường Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho, 
Pétrus Ký, Đại Học Văn Khoa (Sài gòn) và các trường Đại Học Vạn Hạnh, Cao Đài, Hoà Hảo, 
Cần Thơ) và sau 1975 đã đi dạy tại một đại học Hoa Kỳ trước khi về hưu, nhưng đã cầm bút 
sáng tác văn học vì bị thôi thúc phải nói lên sự suy nghĩ của mình về quê hương và thân phận 
người Việt, ngay trên quê hương, hay lạc loài tha hương. 
 
Diễn giả đầu tiên là nhà văn Phan Tấn Hải, Chủ bút nhật báo Việt Báo và là tác giả một số tác 
phẩm văn học và nghiên cứu đạo học. Diễn giả, tự nhận là một học trò cũ của GS Nguyễn Văn 
Sâm, đã trình bày một số điểm độc đáó của thơ tuồng “Người Hùng Bình Định: Nổi Loạn 
Truông Mây,” có nội dung tóm lược như sau. 
 
Chính sử không viết gì về nhân vật Chàng Lía, và cũng không viết gì về cuộc nổi loạn Chàng 
Lía. Tuy nhiên, có một nền văn học truyền khẩu, bản văn dài tới gần 1,350 câu thơ được hát và 
diễn qua nghệ thuật sân khấu, lưu diễn từ làng này qua xã nọ tại Bình Định và nhiều tỉnh Miền 
Trung. Và tập thơ tuồng Chàng Lía, còn gọi là Văn Doan Diễn Ca, đã nuôi sống nhiều gia đình 
nghệ sĩ tuồng trong một thế kỷ rưỡi. Trong khi đó, nền văn hóa vào cận thời lúc đó có tập Chinh 
Phụ Ngâm dài 483 câu thơ, ai cũng biết tác giả là Đặng Trần Côn, và Truyện Kiều ai cũng biết 
tác giả là Nguyễn Du. Tại sao Chàng Lía không có trong chính sử nhưng lại được vinh danh 
trong tập thơ tuồng? Vấn đề là, Chàng Lía chỉ là người nổi loạn, và không triều đình nào ưa thích 
người nổi loạn. Và khi dẹp loạn xong, là xóa luôn hình ảnh Chàng Lía trong lòng người dân. 
 
Tuy nhiên, người soạn ra 1,350 câu thơ để trở thành bản Văn Doan Diễn Ca lại ẩn danh, có thể 
suy đoán rằng tác giả không muốn bị triều đình bắt về tội ca ngợi cuộc nổi loạn. Thêm nữa, để 
cho các gánh hát lưu diễn thơ tuồng naỳ mà không bị triều đình bắt tội, tác giả phải cho Chàng 
Lía các tật xấu như ăn trộm ăn cắp, tính tình hung hăng, và háo sắc, nên mới trúng mỹ nhân kế 
để bị vây ở Truông Mây. Nhưng cái chết cũng cho thấy tấm lòng Chàng Lía luôn nghĩ tới người 
khác: chàng tự cắt đầu và bảo bác tiều phu là hãy mang đầu ra trình quan triều đình để lãnh 
thưởng. 
 
Đặc biệt, nhà văn Quách Tấn trong cuốn Nước Non Bình Định đã xem Chàng Lía như một nhân 
vật có thật, và gọi đó là một hiệp sĩ áo vải. Hiện nay, mộ Chàng Lía ở Truông Mây, Bình Định, 
đang hoang tàn, huyện Hoài Ân xin bảo tồn như di tích lịch sử nhưng chưa được phép. Nhưng, 
theo diễn giả Phan Tấn Hải, Thơ tuồng Chàng Lía là một tượng đài trong lòng người dân Bình 
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Định, và bản văn được nhà nghiên cứu chữ Nôm Nguyễn Văn Sâm sưu tầm và giới thiệu  đã 
tuyệt vời dựng lên một tượng đài Chàng Lía trong nền văn hóa Chữ Nôm thích nghi với ngôn 
ngữ thời đại. 
 

 

 
Trái, GS Nguyễn Văn Sâm ký tên vào sách cho một thân hữu. Phải, diễn giả Trần Phong Vũ đứng nói chuyện. 
(Photo VB) 
Nhà bình luận Đặng Phú Phong đã trình bày ý kiến, nói rằng văn học truyền khẩu trong thời loạn 
là cách duy nhất để lưu truyền các ký ức lịch sử mà nhà cầm quyền cấm.  Thí dụ, như bài Văn Tế 
Tây Sơn chỉ được học trọn bài là vị Chánh Tế để đọc trong buổi tế lễ  thường niên, và bài này chỉ 
truyền cho vị Chánh Tế kế tiếp... vì thời Nguyễn Gia Long lên nắm quyền là xóa sổ tất cả những 
gì liên hệ tới anh em nhà Tây Sơn. Do vậy, Thơ Tuồng Chàng Lía là đặc chất Bình Định. Ông 
cũng nêu lên rằng, làm được tập thơ tuồng Chàng Lía như tác giả Nguyễn Văn  Sâm là một công 
trình độc đáo, không ai khac1 làm nổi. 
 
Kế tiếp, ca sĩ Hồng Tước đã trình diễn 2 ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Phúc. Cô Kim Ngân 
trong phần giới thiệu đã nói rằng Viện Việt Học có duyên may khi gặp 2 nghệ sĩ tuyệt vời này, 
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và 2 ca khúc “Lời Mẹ Khẽ Ru” và “Mơ Trong Nỗi Nhớ” do Nguyễn Ngọc Phúc sáng tác đã 
mang tinh hoa dòng nhạc thoang thoảng tiền chiến, và đã ca ngợi xuất sắc tình mẹ và vẻ đẹp quê 
hương. Với đệm đàn do nhạc sĩ Ngô Tín, ca sĩ Hồng Tước đã trình diễn với goịng ca rất mực 
chuyên nghiệp. Sau đó, cũng tương tự như thế, ca sĩ Hàn Phúc và ca sĩ Mai Dung cũng đã trình 
diễn những ca khúc về quê hương. Một lời phải nói trung thực: Viện Học đã có các nghệ sĩ trình 
diễn không thua các nghệ sĩ nhà nghề chút nào. 
 
Tiếp theo, cô Kim Ngân giới thiệu diễn giả Trần Phong Vũ, từng là nhà giáo dạy nhiều trường ở 
VN trước 1975, như Nguyễn Bá Tòng, La San Tabert và rồi khi ở hải ngoại là Chủ Bút Đường 
Sống, Diễn Đàn Giaó Dân, đã xutấ bản 8 tác phẩm ở hải ngoại. 
 
Diễn giả Trần Phong Vũ nói rằng tác giả tập truyện ngắn Quê Hương Vụn Vỡ đã làm ông say 
mê, không chỉ là văn phong độc đáo kiểu Nam Bộ, mà còn hiển lộ vững vàng nhiều phương diện 
như lập trường vững, thấy rõ quê hương Miền Nam. 
 
Ông nói rằng có nói về cuốn Quê Hương Vụn Vỡ cả ngày cũng không hết, vì từng dòng trong 
sách đều mang cả những tâm tình tác giả, như các dòng thơ đầu sách: 

 
Quê hương vụn vỡ lòng man mác, 
Đất nước tan hoang dạ ngậm ngùi. 

 
Trần Phong Vũ nói rằng từng trang một đã mang những cái tên đặc sệt Miền Nam: Sáu Hấu, Tư 
Thẹo, Năm Đơn, Hai Hớn... cả một bầu trời Miền Nam. 
 
Trong đó, diễn giả Trần Phong Vũ nói, ông thích nhất là truyện “Viên Ngọc Bali,” trong đó tác 
giả viết sau khi đi tàu du hành trên biển Bali của Indonesia. Nhân vật chính gặp một thiếu nữ 
trông mặt như lai Việt Nam. Trong khi ngồi nơi bàn đánh bài trên tàu du hành, tác giả ngâm mấy 
câu thơ cổ, trích từ bài thơ của Đạm Phương Nữ Sĩ, cháu nội vua Minh Mạng: 

 
Côn Lôn mờ mịt mấy ngàn, 
Thầy đi để lại một đàn con thơ. 

 
Cô thiếu nữ người Bali nhận ra đó là thơ bà ngoại ru cô hồi nhỏ, vì ông cố của cô là người Việt 
chống Pháp, bị bắt giam ở đảo Côn Lôn, và rồi vượt ngục, thoát sang đảo Bali và kết hôn với 1 
cô gái điạ phương. Cô người Bali nửa đêm voà phòng tác giả trên tàu để tâm sự, nói rằng bà 
ngoại trước khi chết đã dặn cô là nên tìm người Việt để kết hôn. Cô mới đây đã thăm Việt Nam, 
tới tỉnh Vĩnh Long, quê hương ông cố của cô. Nhưng toàn là những hình ảnh xấu, cô bị mất 
trộm, bị giựt bóp... 
 
Diễn giả Trần Phong Vũ nói rằng, quê hương vụn vỡ như thế đó... Và tất cả những người quan 
tâm tới văn học và quê hương đều nên mua tác phẩm này. 
 
Đặc biệt, trước khi dứt lời, diễn giả mời mọi người tham dự buổi ra mắt sách: Nhà văn Thụy 
Khuê từ Paris sẽ tới Quận Cam giới thiệu tác phẩm Nhân Văn Giai Phẩm và Vấn Đề Nguyễn Ái 
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Quốc, do NXB Tiếng Quê Hương ấn hành, được tổ chức tại hội trường nhật báo Người Việt hồi 
2 giờ chiều Chủ Nhật 27-5-2012. 
 

 
 

Các nghệ sĩ trình diễn, từ trái: Hàn Phúc, Ngô Tín (ngồi đàn), Hồng Tước, Mai Dung. (Photo VB) 
 
 
Tham dự buổi ra mắt sách có hiện diện của GS Trần Văn Chi, nhà thơ Trần Văn Nam 
(www.tranvannam.com), Kỹ sư Bùì văn Liêm (Hội Lê Văn Duyệt Foundation), nhà thơ Nguyễn 
Chí Thiện, BS Nguyễn Duy Cung và nhiều nhà nghiên cứu văn học. 
 
Tìm mua 2 tác phẩm trên, xin liên lạc: Viện Việt Học, 15355 Brookhurst St., Suite 222, 
Westminster, CA 92683, USA. Tel: (714) 775-2050. www.viethoc.com.  
 
Buổi ra mắt sách được kỹ sư Bùi Bỉnh Bân đưa toàn bộ lên trang truyền hình VN: 
http://www.freevn.net. 
 

  
 

Nguồn: http://www.vietbao.com/D_1‐2_2‐349_4‐192353_5‐250_6‐1_17‐180885_14‐2_15‐2/ 


