
trung tâm William Joiner 
(W.J.c) thuộc trường Đại học 
massachusetts là một trong 

những tổ chức phi chính phủ, được 
thiết lập ngay sau ít năm chiến tranh 
chống mỹ của nhân dân Việt nam kết 
thúc. công việc của W.J.c là nghiên cứu 
hậu quả chiến tranh và xã hội. trước 
khi quan hệ chính thức Việt nam – hoa 
Kỳ được thiết lập vào năm 1995, trung 
tâm này đã ưu tiên cho chương trình 
nghiên cứu hậu quả chiến tranh ở Việt 
nam. nhà văn William Joiner, cựu chiến 
binh mỹ tại Việt nam, hiện là giám đốc 
W.J.c, dẫn đầu đoàn đại biểu nhà văn 
mỹ sang thăm Việt nam lần này. cùng 
đi còn có 5 nhà văn nổi tiếng người mỹ 
là bruce Weigl, Fred marchant, martha 

collins, Sam hamill, george Kovach; nhà 
văn John Dean (người Ailen) và dịch giả 
nguyễn bá chung (Việt kiều tại mỹ).

Sở dĩ các nhà văn mỹ muốn phối hợp 
tổ chức hội thảo với trường Đại học Văn 
hóa hà nội vì nòng cốt là Khoa Sáng tác 
và lý luận – Phê bình Văn học (tiền thân 
là trường Viết văn nguyễn Du), một địa 
chỉ đào tạo có uy tín.

Đây không chỉ là buổi hội thảo mang 
tính học thuật chuyên ngành mà còn 
là buổi gặp mặt cảm động của “những 
người trở về”, như các nhà văn trong 
đoàn tâm sự: “chúng tôi coi Việt nam 
như quê hương thứ hai của mình, một 
miền quê tuyệt đẹp và ân nghĩa, thế mà 
trước đây chính chúng tôi đã có lỗi với 

con Đường cỦA cái ĐẹP
tuần QuA, một Sự Kiện Văn 

học Đáng chú ý Đã Diễn 
rA tại hà nội Và hòA bình, 

hội thảo “Văn học Việt 
nAm – hoA Kỳ SAu chiến 

trAnh” Do trường Đại học 
Văn hóA hà nội Và trung 
tâm WilliAm JoinEr Phối 
hợP tổ chức trong hAi 

ngày 1, 2 tháng 6. Đặc biệt, 
Đến thAm Dự hội thảo có 
Đoàn nhà Văn hoA Kỳ, các 

Văn nghệ Sĩ Việt nAm Và 
ĐÔng Đảo trí thức, Sinh 

Viên trẺ.
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người”. 

tính đến thời điểm ngày hôm nay, cuộc 
chiến tranh giải phóng miền nam, 
thống nhất đất nước của nhân dân Việt 
nam đã kết thúc tròn 35 năm. nhân 
dân cả nước cũng vừa tưng bừng kỷ 
niệm ngày lễ trọng đại này. từ thời điểm 
lịch sử đó đến nay, Việt nam không 
ngừng phấn đấu vươn lên, xây dựng 
một đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp 
hơn” theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
như bác hồ từng mong ước, thực tế đã 
đạt được nhiều thành tựu to lớn trên 
nhiều lĩnh vực. nói riêng về phương 
diện ngoại giao, Đảng và nhà nước 
ta đã thiết lập quan hệ đa phương với 
nhiều quốc gia trên thế giới, xây dựng 
tình đoàn kết hữu nghị, cùng hợp tác và 
phát triển, trong đó có đất nước và nhân 
dân hoa Kỳ.

nhìn lại mối quan hệ giữa Việt nam và 
hoa Kỳ trong 35 năm qua, tuy có lúc ấm 
lạnh khác nhau, nhưng tinh thần hợp 
tác hữu nghị giữa hai nước ngày càng 
phát triển. Không chỉ trên cấp độ nhà 
nước, mà ở hàng loạt các tổ chức thuộc 
chính phủ và phi chính phủ, cùng các 

cá nhân của cả hai phía đã có những 
bước đi tích cực trong các mối quan hệ 
nhiều mặt. W.J.c đã lĩnh sứ mệnh tiên 
phong, nghiên cứu hậu quả chiến tranh 
ở Việt nam, nên trong những bước đi 
đầu tiên trung tâm đã gặp phải vô vàn 
những khó khăn về nhiều mặt. nhưng 
có lẽ, khó khăn lớn nhất chính là bức 
tường thành của định kiến, thù hận, sự 
cố chấp dai dẳng của không ít tổ chức 
và cá nhân trên đất mỹ. theo đó, có cả 
những sự nguy hiểm đe dọa tiến trình 
hoạt động của trung tâm, thậm chí đe 
dọa an ninh đối với một số thành viên 
hoạt động ở đây. nhưng bằng tất cả ý 
chí và nghị lực, bằng lương tâm và tình 
yêu con người, bằng thiện chí muốn 
đền bù một phần mất mát vô cùng to 
lớn trong chiến tranh cho nhân dân Việt 
nam, các nhà văn và thành viên trung 
tâm đã vô cùng kiên nhẫn, bền lòng, 
quyết chí thực hiện mục đích của mình. 
họ đã làm được nhiều việc có ý nghĩa, 
góp phần hòa giải, hòa hợp dân tộc.

trong bài phát biểu khai mạc hội thảo, 
tiến sĩ nguyễn Văn cương, hiệu trưởng 
trường Đại học Văn hóa hà nội, nhấn 

mạnh: trong rất nhiều công việc mà 
trung tâm William Joiner đã làm cho 
Việt nam, vì Việt nam, có một công việc 
thật đẹp đẽ: bằng văn hóa, nghệ thuật. 
các nhà văn, dịch giả mỹ đã chọn lọc, 
dịch và xuất bản nhiều tác phẩm văn 
học có giá trị của Việt nam để giới thiệu 
với công chúng mỹ, như thời xa vắng 
(lê lựu), nỗi buồn chiến tranh (bảo 
ninh), các tập thơ của các nhà thơ trung 
đại thơ thiền lý – trần, nguyễn trãi, hồ 
Xuân hương, và các nhà thơ hiện đại có 
hữu thỉnh, trần Đăng Khoa, nguyễn 
Quang thiều… Đó là những sứ giả đầu 
tiên lĩnh sứ mệnh cây cầu văn hóa, cây 
cầu của tình hữu nghị, lòng yêu chuộng 
hòa bình và công lý, lòng yêu thương 
con người giữa nhân dân và nền văn 
hóa của hai nước.

tham gia hội thảo có 17 tham luận và 
nhiều ý kiến đóng góp xây dựng của 
giới trí thức hai nước. ngoài 7 nhà văn 
đến từ W.J.c, có nhiều nhà văn Việt nam 
cùng tham dự, đó là nhà thơ hữu thỉnh, 
nguyễn trọng tạo, nguyễn Quang 
thiều, nguyễn Việt chiến,… nhà văn 
lê lựu, nguyễn Quang Sáng, Đỗ chu,...  
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nội dung chung buổi hội thảo là chủ đề 
con đường của cái đẹp mà các nhà văn 
Việt – mỹ đã cùng nhau đi suốt 20 năm 
qua. 

nhà văn Kevin bowen được gặp lại 
những người bạn Việt nam thân thiết 
của mình, đã rất xúc động đọc bài thơ 
"chơi bóng rổ với Việt cộng" mà ông 
dành tặng nhà văn nguyễn Quang 
Sáng. nhìn cái bắt tay rất chặt, mắt 
ngấn nước nhưng khuôn mặt thì rạng 
rỡ hôm nay, không ai nghĩ cách đây 
hơn 35 năm trước họ đã từng chĩa mũi 
súng vào nhau. chiến tranh Việt nam 
tuy đã lùi xa, những vết thương về thể 
xác trên mỗi người và trên khắp tổ quốc 
ta đã dần lành lại nhưng sẽ chẳng bao 
giờ lành lặn được vết thương tâm hồn. 
Song nhân dân Việt nam vẫn có câu 
“chín bỏ làm mười”, sẵn sàng giang tay 
đón lấy những người biết quay về nhận 
lỗi, hoàn lương, biết yêu thương và vì cái 
đẹp.

Khi được chúng tôi hỏi về cảm xúc thời 
gian tham chiến tại Việt nam, nhà văn 
Kevin bowen tâm sự: “ngày đó, nỗi ám 
ảnh tôi lớn nhất là vẻ mặt buồn bã mệt 
mỏi của những người dân nơi đây. tôi 
không có cách nào để hiểu được tâm 
hồn và văn hóa của họ. Và sau khi chiến 

tranh kết thúc, tôi luôn mong muốn 
được trở lại Việt nam. thời gian gần đây, 
khi được thăm lại mảnh đất này, tôi rất 
ấn tượng bởi âm nhạc truyền thống, sự 
thanh bình của đất nước các bạn. tôi 
đã đến thái bình xem một tiết mục hát 
chèo, đến huế nghe dân ca trên sông 
hương, tôi yêu cây sáo trúc, tất cả đều 
rất tuyệt vời.”

tuy vẫn còn đâu đó đôi bờ thái bình 
Dương thăm thẳm những thành kiến 
ấu trĩ, thù hận hẹp hòi, nhưng hai dân 
tộc Việt nam - hoa Kỳ đều yêu chuộng 
hòa bình, họ biết hòa hợp người trong 
nước cũng như Việt kiều và bạn bè quốc 
tế thì không một thế lực đen tối nào 
chia cắt được tình cảm của họ. Đó chính 
là truyền thống đạo đức, là căn cước 
văn hóa Việt nam, như ý kiến của giáo 
sư nguyễn huệ chi nhận định.

cuối buổi hội thảo, giáo sư hoàng 
ngọc hiến, chủ tịch hội đồng khoa 
học (trung tâm minh triết Việt) tâm sự, 
ông đã đến mỹ ba lần, cả ba lần ấy đều 
để lại trong ông những ấn tượng và 
bài học sâu sắc. Về hướng hoạt động 
lâu dài, giáo sư hoàng ngọc hiến đề 
xuất mong muốn hợp tác với W.J.c về 
việc biên soạn bộ "từ điển bách khoa 
Việt nam" bằng đĩa cD. tiến sĩ nguyễn 

Văn cương cũng đã thông báo sẽ có 
nhiều chương trình hoạt động trong 
lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, đào tạo, 
cùng phối hợp với W.J.c. nhà văn Kevin 
bowen cho biết, sau thời gian này sẽ 
tiếp tục đẩy mạnh việc truyền bá tác 
phẩm văn học nghệ thuật Việt nam tại 
mỹ và một số nước khác. Ông nghẹn 
ngào bắt tay những người bạn Việt 
nam của mình, bày tỏ: “lần này, chúng 
tôi sang đây vẺn vẹn chỉ một tuần, lịch 
gặp gỡ và làm việc kín hết, mệt đấy 
nhưng thấy vui, cảm nhận được sự ấm 
áp bởi tình cảm của các bạn. chúng tôi 
rất biết ơn các bạn.” 

Sáng ngày 4 tháng 6, đoàn nhà văn hoa 
Kỳ đã ra sân bay trở về đất nước xa xôi 
của họ. Sự “xa xôi” ấy chỉ là khoảng cách 
địa lý, còn những hình ảnh đẹp, tình 
cảm nồng hậu của người Việt sẽ luôn 
gần gũi, ấm áp bên họ.

Vâng, lòng nhân ái chính là con đường 
duy nhất, ngắn nhất để hướng đến cái 
đẹp, không gì tuyệt vời hơn thế, sâu sắc 
hơn thế.

thảo Dân

>> nhà văn William Joiner, cựu 
chiến binh mỹ tại Việt nam, hiện 
là giám đốc W.J.c , nơi đã chuyển 
ngữ rất nhiều tác phẩm văn học 
Việt nam sang tiếng Anh.
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