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“Chỉ là nỗi đam mê” (Passion Simple – 1991) là 

một trong số gần 30 tác phẩm của nhà văn nữ người 

Pháp Annie Ernaux, người vừa được Hàn Lâm Viện 

Thụy Điển trao tặng giải thưởng Nobel về Văn 

Chương 2022. 

Đây là một câu chuyện có thực từ một đoạn đời sôi 

nổi của một người đàn bà năm nay 82 tuổi, đã từng 

phá thai, đã từng ly dị và đã từng có nhiều tình nhân. 

Tất cả những tác phẩm của bà đều lấy đề tài từ chính 

mình, về cha mẹ mình. Giới phê bình văn học Pháp 

không bao giờ có sự đồng thuận với nhau về việc 

xếp loại những tác phẩm của Ernaux: Tự truyện, Hồi 

ức, Tiểu thuyết. Nhưng họ đều phải đồng ý rằng tất 

cả những nhân vật trong các tác phẩm của bà không 

phải là nhân vật hư cấu (hiểu theo nghĩa nhân vật 

của tiểu thuyết). Bà được giới phê bình văn học Mỹ 

mệnh danh là người biến những hồi ức đời mình, 

những sự kiện có thật đã từng xẩy ra, thành những 

ghi chép mang đầy tính nghệ thuật. 
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Tác phẩm “Chỉ là nỗi đam mê” được giới thiệu ở 

đây là một thí dụ chính xác nhất cho nhận định trên. 

Câu chuyện có thật, nhân vật có thật, những tình tiết 

có thật (trong truyện, TÔI chính là tác giả; CHÀNG 

hay A – viết tắt – là một nhà ngoại giao người Nga 

làm việc cho sứ quán Nga ở Paris.) Người đọc sẽ 

ngạc nhiên trước những tình tiết rất thầm kín xẩy ra 

trong một cuộc tình “vụng trộm” (CHÀNG đã có 

vợ; Nàng ly dị nhưng có hai con trai tuổi thành niên) 

mà địa điểm gặp gỡ nhau chỉ có một nơi duy nhất: 

phòng ngủ của người đàn bà. Người kể chuyện lại là 

một nhà văn tăm tiếng trong thế giới văn học Pháp. 

Tác phẩm “Passion Simple”, ấn bản Pháp ngữ được 

Ernaux cho ra mắt độc giả năm 1991. Năm 2001, bà 

cho nhà Gallimard xuất bản quyển Se Perdre (Lạc 

Lối), nguyên là tập nhật ký ghi lại từng chi tiết ngày 

tháng và những gì đã xẩy ra từ năm 1988 đến 1990, 

khoảng thời gian Ernaux “dan díu” với người tình 

trẻ tuổi – nhà ngoại giao Nga đã có vợ. Chính trong 

tập nhật ký này, bà xác nhận người tình của mình là 

một nhà ngoại giao người Nga (trong nhật ký này, 

bà gọi tên ông ta là S.) qua chi tiết cuộc điện thoại 

gọi đến tòa đại sứ Nga ở Paris để hỏi thăm tin tức về 

CHÀNG sau một thời gian dài CHÀNG vắng tin. 



4 | c h ỉ  l à  n ỗ i  đ a m  m ê  

 

Năm 2021, trong một cuộc trò chuyện với độc giả ở 

Thư Viện Quốc Gia Pháp, có độc giả thắc mắc 

nguyên nhân nào Ernaux đã cho công bố một tác 

phẩm mô tả hết sức “thành thực”, hết sức “trần trụi” 

về một cuộc tình không lấy gì làm trong sáng lắm 

hiểu theo nghĩa luân lý như quyển Passion Simple. 

Annie chỉ nhún vai, và trả lời bằng một phong cách 

rất “Ernaux” qua một câu ngắn ngủi “Well, 

passion!” (Ờ, Đam mê mà!), và không nói thêm bất 

cứ lời nào để giải thích. 

Đoạn trích dưới đây nằm ở phần cuối quyển sách sẽ 

chuẩn bị tâm tư người đọc trước khi bước vào thế 

giới khác thường của “Chỉ là nỗi đam mê”: 

“…Tôi ngắm nhìn những trang giấy đầy chữ với một 

nỗi kinh ngạc và một cảm giác tương tự như sự xấu 

hổ, những cảm tưởng mà trước đây - khi còn đắm 

chìm trong nỗi đam mê và nhu cầu cần phải viết về 

nỗi đam mê ấy - tôi đã không hề có. Viễn tượng một 

ngày nào đó quyển sách sẽ đến tay độc giả đưa tôi 

đến gần hơn với sự phán xét của công chúng và 

những chuẩn mực „bình thường” của xã hội. (Phải 

trả lời những câu hỏi đại loại “đây có phải là một 

quyển tự truyện hay không?” và phải tìm cách biện 

minh điều này điều kia có thể làm cho nhiều quyển 
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sách không bao giờ được ra đời, ngoại trừ dưới 

dạng tiểu thuyết hư cấu như một cách để giữ sĩ 

diện.)…” 

Bản chuyển ngữ này dựa trên bản Anh ngữ của 

Tanya Leslie (NXB Seven Stories Press 2003).  

T.Vấn 

PASSION SIMPLE đã được dựng thành phim năm 

2020 với đạo diễn Danielle Arbid và hai diễn viên 

Lætitia Dosch (TÔI) và Sergei Vladimirovich 

Polunin (CHÀNG). 
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Annie Ernaux 

(hình chụp năm 1960) 

 

 

 

 
Annie Ernaux 

(hình chụp năm nhận giải Nobel Văn Chương 2022) 
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MỞ * 

 

Mùa hè năm nay, lần đầu tiên tôi xem phim sex trên 

băng tần ti vi Canal Plus. Vì cái máy TV của tôi quá 

cũ, không có hệ thống giải mã nên hình ảnh trên 

màn hình bị mờ, rất khó xem; còn âm thanh, thay vì 

lời nói của diễn viên thì chỉ là những tiếng động lạ 

lẫm, nghe như  tiếng huýt gió, tiếng trẻ bi bô vô 

nghĩa hay hao hao một thứ ngôn ngữ nào đó, mang 

âm hưởng giả tạo và kéo dài không ngừng. Tuy 

nhiên, người xem vẫn có thể nhìn ra một người đàn 

bà chỉ mặc áo ngực, chân đi vớ dài và bên cạnh là 

một người đàn ông. Không thể hiểu được tình tiết 

câu chuyện đang diễn ra; lại càng không thể đoán 

được hai người sẽ làm gì, nói gì với nhau. Người 

đàn ông tiến về phía người đàn bà. Màn hình chiếu 

cận cảnh bộ phận sinh dục của người đàn bà, trông 

rất rõ dưới ánh sáng lung linh của màn hình. Rồi ống 

kính chiếu qua bộ phận sinh dục của người đàn ông 

trong tình trạng cương cứng hoàn toàn. Cả hai bộ 

phận sinh dục nam nữ cứ thế quấn quýt lấy nhau, 

nhịp nhàng ra vào lên xuống và ống kính di chuyển 

ở nhiều góc độ khác theo với nhịp độ của hành động 

trên sàn diễn. Sau rốt, bộ phận nam xuất hiện, nằm 
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gọn trong bàn tay người đàn ông, rồi tinh trùng tinh 

khí bắn tung tóe trên bụng người đàn bà.  

Với thời gian, hoạt cảnh vừa kể đã trở nên quen 

thuộc và hầu như bình thường với mọi người, dù cho 

lần đầu tiên nhìn thấy có lẽ người ta sẽ hơi bị 

“choáng”. 

Hàng thế kỷ đã trôi qua; hàng trăm thế hệ đã nối tiếp 

nhau tồn tại; nhưng chỉ đến bây giờ người ta mới có 

thể ngồi xem cảnh hai cơ thể trần trụi nam và nữ lao 

thẳng vào nhau rồi tinh trùng từ dương vật người 

nam bắn ra – một cảnh tượng mà người ta khó lòng 

tin rằng mình sẽ có dịp được xem bỗng trở nên dễ 

dàng như nhìn thấy hai người bắt tay nhau. 

Từ đó, tôi nhận ra việc viết lách của mình cũng nên 

nhắm đến mục đích đó – truyền đạt được cái ấn 

tượng hầu như chỉ nẩy sinh lúc người ta làm tình: 

một cảm giác đòi hỏi mạnh mẽ đến u mê đờ đẫn và 

gạt bỏ qua một bên những ám ảnh của chuẩn mực 

luân lý. 

 

*Do người dịch tự đặt để độc giả dễ theo dõi 
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Từ dạo tháng 9 năm ngoái, tôi chẳng làm gì ngoài 

việc ngồi chờ đợi một người: chờ A gọi điện thoại 

hẹn giờ ghé thăm tôi. Tôi vẫn đi chợ, đi xem phim ở 

rạp hát, đem quần áo bẩn đến tiệm giặt, đọc sách, và 

kể cả chấm điểm các bài luận văn. Sinh hoạt hàng 

ngày của tôi giống hệt như trước đây. Giả như một 

chuỗi những việc làm ấy không tự định hình như 

một thói quen từ lâu, có lẽ tôi sẽ khó mà duy trì 

được chúng mà không phải vận dụng tất cả sự cố 

gắng của mình. Cả khi nói năng chuyện trò, tôi cũng 

nhận ra đó là hoạt động của bản năng. Những câu 

nói, cách sắp xếp chữ, tiếng cười phát ra từ miệng 

tôi cũng không phải là do tôi thực sự nghĩ mình sẽ 

nói như vậy, muốn làm như vậy. Trong trí tưởng của 

tôi, chỉ mơ hồ lãng đãng hình ảnh một cuốn phim 
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vừa xem, những con người vừa mới gặp. Tôi sinh 

hoạt bằng một phong cách hết sức giả tạo. Những 

việc làm duy nhất khiến tôi phải vận dụng đến ý chí, 

sự ham muốn, đến cái mà tôi cho là sự hiểu biết 

mang tính người (chuẩn bị, xem xét nên hay không 

nên, ước lượng hậu quả), đều có liên quan đến con 

người này: 

Đọc tin trên báo về xứ sở của chàng (chàng là người 

ngoại quốc) 

Chọn mua quần áo và mỹ phẩm 

Viết thư cho chàng 

Thay chăn nệm giường và cắm hoa trong phòng ngủ 

Ghi vội những gì có thể khiến chàng thích thú để 

nhớ mà nói với chàng trong lần gặp tới 

Mua rượu whisky, trái cây, đủ loại thức ăn ngon 

chuẩn bị cho bữa ăn với chàng 

Tưởng tượng xem nên làm tình ở phòng nào. 

Trong các cuộc đàm thoại, chỉ có những đề tài liên 

quan tới chàng mới kéo tôi ra khỏi sự dửng dưng 

thường lệ; chẳng hạn như công việc của chàng, xứ 
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sở chàng và những nơi chốn chàng đã từng dừng 

bước. Nhân vật đang đối thoại với tôi không thể nào 

biết được rằng sự hào hứng bất ngờ mà tôi biểu lộ 

chẳng có gì liên quan đến cách họ diễn đạt hay chính 

bản thân đề tài cuộc nói chuyện; đơn giản chỉ là vì 

sự kiện, một ngày của 10 năm trước khi tôi gặp 

chàng, A đã được phái đến công tác ở Havana và rất 

có thể chàng đã đặt chân đến “Fiorendito”, tiệm hộp 

đêm đang được mọi người nhắc đến với từng chi tiết 

tỉ mỉ nhờ vào sự chú ý lắng nghe của tôi. Tương tự 

như vậy, khi đọc sách, những câu văn khiến tôi phải 

ngừng lại suy nghĩ là những câu có nội dung nói về 

mối quan hệ giữa một người đàn ông và một người 

đàn bà. Tôi mang cảm tưởng chúng có thể giúp tôi 

hiểu biết thêm  về A và tăng thêm mức độ khả tín 

cho những điều tôi muốn được tin. Chẳng hạn như, 

tôi đọc trong tác phẩm Cuộc đời và Số Phận của 

Vassili Grossman có đoạn diễn tả “kẻ đang yêu khi 

hôn thường hay nhắm mắt” khiến tôi tin A yêu tôi 

thực sự vì mỗi khi hôn tôi chàng đều nhắm mắt lại. 

Sau đoạn văn đó, phần còn lại của quyển sách cũng 

giống như những thứ khác đã xẩy ra với tôi trong 

suốt cả một năm nay – giúp tôi lấp đầy khoảng thời 

gian giữa hai lần gặp mặt (với chàng). 
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Tôi chẳng có một tương lai nào khác ngoài việc chờ 

điện thoại gọi đến báo ngày giờ cho cuộc hẹn kế 

tiếp. Tôi cố ra khỏi nhà càng ít càng tốt ngoại trừ 

những lúc phải đi làm (tất nhiên chàng biết rõ giờ 

giấc làm việc của tôi), luôn luôn lo sợ chàng gọi đến 

lúc tôi không có mặt để bốc máy. Tôi cũng tránh 

việc sử dụng máy hút bụi hay máy sấy tóc, sợ rằng 

tiếng ồn của chúng làm tôi không nghe được chuông  

điện thoại reo. Mỗi lần nghe tiếng reo ấy, lòng tôi 
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tràn ngập hy vọng. Và thường thì nỗi hy vọng chỉ 

kéo dài một khoảng thời gian ngắn ngủi từ lúc tôi 

đưa tay bốc máy cho đến khi tôi mở miệng nói câu 

chào hỏi. Khi nhận ra không phải chàng gọi, tôi cảm 

thấy một nỗi thất vọng khủng khiếp đến độ tôi đâm 

ghét lây người ở bên kia đầu dây. Nhưng mỗi khi 

nghe được giọng nói của chàng thì sự chờ đợi vừa 

mệt mỏi, vừa đầy ắp phiền muộn cộng thêm với 

lòng ghen tuông không đâu bỗng mau chóng tan 

biến như thể tôi là một kẻ khùng điên vừa lấy được 

sự tỉnh táo minh mẫn trở lại. Tôi thấy mình bị 

choáng bởi tính cách vô nghĩa và những ảnh hưởng 

hầu như quá cường điệu của giọng nói ấy phủ xuống 

cuộc đời của mình. 

Nếu chàng cho biết sẽ có mặt trong khoảng một 

tiếng đồng hồ nữa – “một thời cơ thuận lợi”, câu nói 

hàm nghĩa chàng đã tìm ra được một lý do để về 

muộn mà không gợi sự nghi ngờ của bà vợ ở nhà – 

tôi sẽ lại bước vào một giai đoạn khác của sự chờ 

đợi; khi ấy, đầu óc rỗng không, đôi khi không cả 

cảm giác thèm muốn (đến mức khiến tôi phải tự hỏi 

liệu mình có thể tới được đỉnh điểm sướng khoái 

hay không); nhưng bên trong người tôi lại cảm thấy 

một sinh lực tràn trề như muốn vỡ tung đến độ 
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không thể sắp xếp được một việc đơn giản nhất như 

tắm rửa, bỏ mắt kính ra, sơn lại móng tay, lau nhà. 

Thậm chí tôi không còn biết tôi đang chờ đợi ai nữa. 

Tôi hoàn toàn bị chi phối bởi cái phút giây trọng đại 

ấy, cái phút giây tôi sẽ nghe tiếng xe đậu lại, tiếng 

cửa xe đóng và tiếng bước chân của chàng vang lên 

trên thềm gạch trước nhà – cái khoảnh khắc tôi luôn 

đoán biết trước với một cảm giác khiếp hãi không 

thể nói ra được. 

Khi chàng cho tôi được một khoảng thời gian dài 

hơn để chuẩn bị (tức từ lúc chàng gọi đến lúc chàng 

tới), chừng 3 hay 4 ngày gì đó, tôi tưởng tượng với 

một cảm giác ghét cay ghét đắng những việc phải 

làm, những người tôi phải gặp từ giờ cho đến khi 

chàng hẹn sẽ ghé. Tôi ước gì mình không phải làm 

gì hết trong khoảng thời gian này, chỉ ngồi nhà chờ 

đợi. Tôi luôn sống trong trạng thái bị ám ảnh bởi 

một điều gì có thể xẩy ra bất cứ lúc nào, ngăn cản 

không cho chúng tôi gặp nhau. Một buổi trưa, đang 

trên đường lái xe về nhà để đón chàng trong khoảng 

nửa giờ nữa, đột nhiên trong đầu tôi nẩy ra ý tưởng 

có thể tôi gặp tai nạn. Ngay lập tức, tôi phân vân: 

“chưa chắc mình sẽ ngừng xe lại nếu chẳng may 

điều đó xẩy ra.” 
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Sau khi đã tắm rửa, thay quần áo, trang điểm, sắp 

sửa nhà cửa gọn ghẽ xong, cho dù vẫn còn một ít 

thời gian chưa đến giờ hẹn, tôi cũng không thể nào 

đọc sách hay chấm bài học trò được nữa. Vả lại, tôi 

không muốn đầu óc mình tập trung vào một việc gì 

đó ngoài sự chờ đợi kẻo mình lại làm hỏng cái giây 

phút ấy đi. Thường thì tôi hay viết xuống giấy ngày, 

giờ chàng hẹn và câu “chàng sẽ đến” cùng với 

những câu khác, chẳng hạn: nỗi lo sợ - rằng có thể 

chàng không đến, có thể chàng không cảm thấy 

cùng một nỗi thèm khát như mình. Đến tối, tôi lại 

lấy tờ giấy ghi chép ra, viết xuống: “chàng đã đến” 

cùng với vài đoạn ghi rời bất chợt về cuộc gặp hôm 

đó. Rồi, vẫn còn trong trạng thái mê mẩn, tôi chăm 

chú nhìn những hàng chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy, 

với đoạn viết trước và đoạn viết sau nối đuôi nhau 

không một dấu tách rời. Xen vào giữa những đoạn 

văn rời rạc ấy là những chữ, những dấu trông có vẻ 

vô nghĩa, kể cả những chữ được viết xuống nhằm 

mục đích diễn tả chính chúng. Khoảng thời gian 

đọng lại giữa hai âm thanh phát ra từ chiếc xe của 

chàng – tiếng chiếc Renaul 25 đậu lại và tiếng rồ 

máy chạy đi – đó là khoảng thời gian tôi tin rằng tất 

cả những gì đã xẩy ra trong đời mình (con cái, thi 

đậu, những chuyến đi đến các xứ sở xa xôi) đều 
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không có ý nghĩa gì với tôi bằng lúc này đây, tôi 

đang nằm trên giường với một anh đàn ông vào giữa 

buổi trưa im ắng. 

Khoảng thời gian thoát tục như thế cũng chỉ kéo dài 

chừng vài giờ. Tôi không bao giờ đeo đồng hồ, vì 

trước khi chàng đến tôi đã tháo bỏ nó ra rồi. Nhưng 

chàng vẫn giữ đồng hồ và tôi lại có cảm giác sợ hãi 

mỗi khi liếc thấy chàng đang kín đáo xem giờ. 

Những lúc vào bếp để lấy thêm nước đá, tôi thường 

ngước lên nhìn cái đồng hồ treo trên cửa ra vào: 

“chỉ còn hai tiếng nữa,” “chỉ còn một tiếng nữa,” 

hoặc “trong một giờ nữa, chàng sẽ rời khỏi nơi đây, 

còn ta vẫn sẽ ở lại.” Sửng sốt, tôi tự hỏi mình: “thế 

hiện tại ở đâu?” 

Chàng sẽ từ từ mặc quần áo. Tôi ngồi đó, ngắm 

chàng cài khuy, mặc vớ, xỏ quần lót, rồi quần dài và 

quay qua tấm gương để thắt cà vạt. Rồi chàng khoác 

vào người chiếc áo jacket, lúc này thì mọi việc đã 

xong. Và tôi chỉ còn là thời gian trôi xuyên qua 

chính mình. 

Chàng đi rồi, tôi trở nên rũ rượi toàn thân. Không 

còn sức lực đâu để thu dọn phòng ốc, tôi chỉ biết 

ngồi đó, giương mắt nhìn ly tách dĩa muỗng, đồ ăn 
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thừa, cái gạt tàn đầy ắp mẩu thuốc, quần áo, đồ lót 

vung vẩy khắp phòng, cả trên lối đi, ngay đến chăn 

nệm cũng rơi vãi trên mặt thảm. Tôi ao ước được 

giữ lại nguyên trạng của mớ hỗn độn ấy sau một 

cuộc ân ái – trong cái mớ hỗn độn, mỗi một vật thể 

đều gợi cho tôi nhớ đến một cử chỉ ve vuốt hoặc một 

khoảnh khắc khó quên, tạo nên một bức tranh tĩnh 

vật còn nguyên vẹn những xúc động mãnh liệt, 

những đau đớn tràn ngập hân hoan mà tôi sẽ không 

thể tìm được ở bất cứ bức họa nào, một viện bảo 

tàng nào. Không cần phải nói, tôi sẽ không tắm rửa 

cho đến ngày hôm sau, để có thể giữ lại tinh khí hơi 

hướm chàng trên cơ thể mình. 

Tôi có thể đếm được số lần chúng tôi cùng nhau ân 

ái. Tôi cảm thấy rằng, cứ mỗi lần bên nhau, là mỗi 

lần một điều gì mới được cộng thêm vào cho mối 

quan hệ giữa hai chúng tôi; đồng thời, lại cũng chính 

những tích lũy của các động tác ve vuốt, của khoái 

cảm thể xác, dường như chúng đẩy hai đứa tôi ngày 

một cách xa nhau hơn. Chúng tôi đang đốt phí số 

vốn liếng dục vọng mình sở hữu. Chúng tôi lời được 

những cảm xúc mãnh liệt nhưng vì chính cái lời ấy 

chúng tôi đã bị lỗ về thời gian. 
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Tôi sẽ đằm mình chìm đắm trong trạng thái nửa thức 

nửa ngủ. Nó cho tôi cảm giác mình đang ngủ trong 

cơ thể của chàng. Ngày kế tiếp, tôi lại rơi vào trạng 

thái hờ hững với hết thẩy mọi thứ trên đời. Tôi chỉ 

muốn nhớ lại, làm sống lại những cử chỉ ve vuốt của 

chàng, những lời nói yêu đương say đắm của chàng. 

Chàng không hề biết đến một chữ tục nào trong 

ngôn ngữ Pháp. Cũng có thể chàng biết nhưng từ 

chối không sử dụng vì cho rằng chúng không phù 

hợp với những chuẩn mực xã hội của mình; thực ra, 

cũng như những chữ khác, những chữ tục hoàn toàn 

vô tội. (Điều này hẳn cũng sẽ áp dụng cho tôi trong 

trường hợp nếu tôi có sử dụng những chữ tương tự 

trong ngôn ngữ của chàng.) Trong xe điện ngầm, 

giữa siêu thị thực phẩm, tôi nghe như có tiếng chàng 

thủ thỉ bên tai: “em ơi, lấy lưỡi ve vuốt thằng bé của 

anh đi.” Một lần, mải chìm đắm trong những giấc 

mơ ngày ở trạm chờ xe điện ngầm, tàu đến rồi tàu 

lại đi mà tôi không hề hay biết. 

Tình trạng mê ám này sau đó cũng giảm dần với thời 

gian. Tôi lại bắt đầu mong đợi những cú điện thoại 

của chàng với cảm giác sầu khổ lo lắng ngày một 

gia tăng vì lần hẹn cuối cùng cứ xa dần xa dần trong 

quá khứ. Giống như trước đây, thời gian chờ đợi sau 
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mỗi lần thi cử càng dài tôi càng có cảm tưởng mình 

sẽ bị rớt; thì giờ này, cứ mỗi ngày qua đi không có 

tiếng chuông điện thoại reo, tôi quả quyết rằng 

chàng đã phụ rẫy tôi rồi. 

Những lúc không gặp chàng, tôi chỉ sung sướng khi 

đi mua sắm quần áo mới, vòng tai mới, vớ mới. 

Đem chúng về, tôi lần lượt đứng thử trước gương, 

với ý tưởng rằng – một điều hơi khó thực hiện - 

chàng sẽ nhìn thấy tôi trong một bộ quần áo mới ở 

mỗi lần gặp. Trong thực tế, chàng chỉ liếc nhìn tôi 

trong chiếc áo mới, đôi giầy mới độ chừng một hai 

phút trước khi chúng bị cởi bỏ vất vào một góc xó 

nào đó cho đến khi chàng ra về. Hiển nhiên, tôi phải 

hiểu sự vô dụng của quần áo mới một khi tâm tư 

chàng đã hướng về một người đàn bà khác. Nhưng 

xuất hiện trước mắt chàng trong một bộ quần áo 

mình đã mặc trước đó, ở một lần nào đó, là một sai 

lầm, một sự chểnh mảng trong nỗ lực tự hoàn chỉnh 

hóa bản thân, mà mục đích tối hậu của nó là gìn giữ 

mối quan hệ với chàng. Cũng trong tinh thần tự 

hoàn chỉnh hóa ấy, tôi đã từng chăm chú lật từng 

trang của quyển sách “Những kỹ thuật làm tình” 

được bầy bán ở một khu chợ đông người ngoài phố. 
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Phía dưới tên quyển sách, người ta đọc được hàng 

chữ “700,000 ấn bản đã được bán ra”. 

Rất thường khi tôi mang cảm tưởng mình đã sống 

nỗi đam mê của mình giống hệt như mình viết một 

quyển sách: cũng với quyết tâm phải viết một 

chương sách cho ra một chương sách, những chi tiết 

phải đắt đến từng phút từng giây. Tôi thậm chí sẵn 

sàng chấp nhận cái chết miễn là tôi được sống trọn 

nỗi đam mê này cho đến tận cùng – mà không phải 

định nghĩa trong thực tế “cho đến tận cùng” là gì -; 

cũng không loại trừ trường hợp tôi sẽ có thể chết chỉ 

vài tháng sau khi hoàn tất quyển sách này. 

 

 

 

Mỗi khi gặp gỡ những người quen biết, tôi luôn cố 

hết sức để tránh tình trạng lỡ lời khiến họ biết được 

nỗi ám ảnh của mình, mặc dù hiểu đó là một nỗ lực 

không phải dễ dàng. Một hôm, tại tiệm làm tóc, tôi 
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chứng kiến một bà nhiều chuyện đang ngồi gội đầu. 

Trước đó, mọi người trong tiệm đối xử với bà ta một 

cách rất bình thường. Cho đến khi bà, đầu còn kê 

trên thành chậu gội, cho biết: “tôi đang được điều trị 

bệnh thần kinh.” Ngay lập tức, các nhân viên của 

tiệm đổi giọng, họ cố tạo ra một khoảng cách với bà, 

như thể lời thú nhận về tình trạng sức khỏe là một 

bằng chứng rằng bà ta đã bị mất trí. Tôi cũng e sợ 

mình sẽ bị coi là bất thường nếu một ngày nào đó lỡ 

lời tiết lộ: “tôi đang ôm ấp một mối tình vô cùng mê 

đắm.” Dù vậy, mỗi khi gặp gỡ những phụ nữ khác, ở 

quầy tính tiền của siêu thị hay ở ngân hàng, tôi đều 

ngờ rằng họ chắc cũng khó thoát khỏi vòng luẩn 

quẩn ái tình với một người đàn ông nào đó. Nếu 

không, làm sao mà họ có thể sống được một cuộc 

sống quá đơn điệu – ý tôi muốn nói rằng, cứ nhìn 

qua cuộc sống cũ của tôi trước đây, suốt tuần chẳng 

có gì để chờ ngoại trừ ngày thứ bẩy chủ nhật, một 

bữa ăn ngoài tiệm, một lớp thể dục ở phòng tập, 

hoặc giấy báo điểm học của con cái từ trường gởi 

về: những thứ mà giờ đây tôi chẳng thèm quan tâm 

đến, thậm chí ác cảm. 
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Nếu có một ai đó thổ lộ với tôi rằng họ đang có, hay 

đã có “cuộc tình điên đảo với một chàng trai” hay 

“mối quan hệ thân thiết với một người,” thì thỉnh 

thoảng tôi muốn được tỏ ra mình cũng rất cởi mở. 

Nhưng ngay sau khi niềm vui của sự chia sẻ tâm 

tình vừa tan biến, tôi lại tự trách sao lại buông thả 

mình như thế, dù chỉ là một chút hé mở. Những cuộc 

trò chuyện, trong đó tôi cứ tiếp tục đáp ứng người 

đối diện bằng những câu đại loại: “cả tôi nữa, nó 

giống hệt như trường hợp của tôi, tôi cũng không 

làm khác,” chúng khiến tôi cảm thấy phù phiếm, 

tách rời hẳn khỏi thực tại của nỗi đam mê riêng của 

tôi. Nói cho đúng, một điều gì đó đã bị mất mát qua 

phút giây của sự xởi lởi này. 
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Với các con trai tôi, hoặc những học trò muốn ở lại 

trong nhà tôi đôi ba ngày, hay dăm bữa, tôi chỉ cho 

chúng biết vài điều căn bản nhất trong cuộc sống 

hiện tại của tôi; những thông tin vừa đủ để tôi duy trì 

sự liên lạc với chúng. Trước hết, chúng phải gọi điện 

thoại hỏi trước, để biết rõ liệu chúng có thể đến và ở 

lại không. Và một khi chúng đã ở trong nhà rồi, thì 

chúng phải đồng ý ra khỏi nhà ngay lúc chàng thông 

báo ngày giờ chàng sẽ ghé thăm tôi. Những sự sắp 

xếp này – nếu có thể gọi thế - không lần nào xẩy ra 

sự gì rắc rối.  

Tuy nhiên, tôi vẫn muốn các con tôi không bao giờ 

dính líu đến chuyện tình cảm của riêng tôi, giống 

như ngày xưa tôi không hề tiết lộ điều gì về bạn trai 

hay người yêu với bố mẹ. Vả lại, cha mẹ và con cái 

luôn là những người cuối cùng thoải mái chấp nhận 

cuộc sống tính dục của những người thân yêu nhất 

và vì thế, giới hạn ấy vẫn sẽ mãi mãi còn đó, chưa 
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thể vượt qua, không thể vượt qua. Con cái luôn luôn 

từ chối những sự thực trong đời sống riêng của cha 

mẹ. Những sự thực phản ánh qua đôi mắt vô hồn, 

qua cách cư xử lặng lẽ của người mẹ: có lúc chúng 

chẳng là gì với bà ta; hệt như lũ mèo con, một khi đủ 

lông đủ móng rồi thì không còn có ý nghĩa gì với 

mèo mẹ, nhất là khi nàng đang nôn nóng  đi gào 

đêm ngoài kia (2). 

 

 

 

 

Trong suốt thời kỳ này, tôi không một lần mở nhạc 

cổ điển; tôi thích nghe nhạc có người hát hơn. 

Những bài hát tình cảm, trước đây tôi không để ý 

tới, bây giờ chúng làm tôi xao động. Bằng một 

phong cách biểu lộ thẳng thắn, đơn giản, những bài 

hát ấy diễn tả trọn vẹn bản chất phổ quát hầu như 

tuyệt đối của sự đam mê. Khi nghe Sylvie Vartan 
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hát, “c‟est fatal, animal,” (Làm sao tránh khỏi được 

em ơi), tôi biết mình không phải là người phụ nữ 

duy nhất cảm bài nhạc theo cách đó. Những bài hát 

như vậy đã cùng tôi sống qua một đoạn đời và lý 

giải những gì tôi trải qua:   

Cầm mấy tờ báo dành riêng cho phụ nữ lên, mục 

đầu tiên tôi đọc là Tử Vi. 

Tôi cảm thấy một thôi thúc mãnh liệt rằng mình nên 

đi xem phim đó phim đó, vì bị thuyết phục là nó kể lể 

câu chuyện giống như của riêng mình; và cảm thấy 

thất vọng não nề, như trong trường hợp cuốn phim 

quá cũ như “Đế quốc của những giác quan” của 

Oshima đã không còn tìm thấy ở đâu chiếu nữa. 

Tôi cho tiền những người ngồi dọc hành lang lối vào 

trạm Metro, vừa đưa tiền vừa thầm ước tối nay 

chàng sẽ gọi điện thoại đến. Tôi tự hứa sẽ gởi cho 

cơ quan UNICEF 200 quan nếu chàng đến thăm tôi 

trước một ngày giờ hạn định nào đó tôi vạch ra. 

Ngược lại với lối sống trước đây, bây giờ tôi là một 

kẻ vung tiền qua cửa sổ. Tôi cho rằng phung phí tiền 

bạc, về đại thể, là một cách đầu tư, là cần thiết và 

không thể tách rời với nỗi đam mê của tôi dành cho 

A. Nó cũng bao gồm cả thời gian tôi dành cho sự 
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chờ đợi và mơ mộng, và tất nhiên, cả thời gian tôi 

dành cho cơ thể mình: làm tình cho đến khi mệt lử 

kiệt sức; như thể đó là lần cuối cùng. (Ai là người có 

thể nói rằng đó không phải là lần cuối cùng?) 

 

 

 

 

 

Một buổi trưa, sau cuộc làm tình, lúc chàng vẫn 

chưa ra về, tôi đã làm cháy tấm thảm phòng khách 

đến lòi cả lớp độn ra ngoài vì sơ ý để bình cà phê 

vừa nấu xong lên đó. Tôi cũng chẳng quan tâm. Mà 

phải nói ngược lại. Mỗi lần nhìn thấy vết cháy trên 

mặt thảm là tôi lại vui sướng nhớ đến cái buổi trưa 

hôm đó với chàng. 

Tôi không bị ảnh hưởng chút nào bởi những bất tiện 

xẩy ra trong cuộc sống hàng ngày. Tôi chẳng mảy 
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may quan tâm đến cuộc đình công kéo dài hai tháng 

trời của các nhân viên Bưu Điện, bởi vì A có viết 

thư cho tôi bao giờ đâu (cũng không có gì ngạc 

nhiên với sự cẩn thận ấy của các ông có vợ). Tôi có 

thể ngồi thản nhiên chờ cho đến khi quãng đường 

tắc nghẽn trước mặt từ từ khai thông; kiên nhẫn 

đứng xếp hàng ở nhà băng mặc kệ cho thái độ cáu 

kỉnh của cô gái ngồi quầy. Không có gì đủ sức làm 

tôi nổi nóng, mất bình tĩnh. Tôi cảm được nỗi đau 

của người khác, thông cảm với họ và thương xót họ. 

Tôi hiểu thấu nỗi lòng của những cô cậu bỏ học 

đang nằm dài trên các băng ghế công cộng, những 

khách hàng tội nghiệp của các cô gái đứng đường, 

hoặc một người đàn bà nào đó say sưa đọc những 

quyển tiểu thuyết diễm tình của nhà xuất bản Mills 

& Boon * (dù tôi không thể giải thích được tại sao 

tôi lại nghĩ mình giống họ). 

Một hôm, trong lúc trần nồng nỗng ra mở tủ lạnh lấy 

chai bia, tôi bỗng nghĩ đến những người phụ nữ, - có 

gia đình rồi hay vẫn còn độc thân, hoặc là bà mẹ của 

những đứa con, ở trong khu nhà cũ của tôi hồi trước 

– họ thường kín đáo dắt trai vào nhà ngay giữa trưa. 

(lời đồn đãi cứ “tám” tràn lan: rất khó mà nói rằng 

những phụ nữ này bị chê trách vì hành động thiếu 



28 | c h ỉ  l à  n ỗ i  đ a m  m ê  

 

đúng đắn của họ hay là chỉ vì họ đã chọn cái giờ 

giấc đáng lẽ dành cho các công việc lau chùi nhà 

cửa thì lại lôi nhau ra mà làm cái việc của ban đêm 

ấy. Tôi nghĩ những người phụ nữ này chắc hẳn phải 

đạt được sự thỏa mãn đến cực cùng.) 

Trong quãng thời gian này, tôi tin rằng mình đã sống 

trọn vẹn nỗi đam mê của mình như là một nhân vật 

của tiểu thuyết, nhưng giờ đây, tôi không biết mình 

nên chọn lối viết nào khi kể lại câu chuyện đời 

mình: bằng cách ghi lại những lời thú nhận chân 

thực, giông giống như kiểu “gửi chút niềm riêng” 

hay “tâm sự của nàng”  thường thấy trong các tạp 

chí dành riêng cho phụ nữ, hay mạnh mẽ hơn như 

một bản tuyên ngôn (nữ quyền); hoặc với một thái 

độ đánh giá nghiêm chỉnh.  

Tôi không có ý định nói đó là một mối quan hệ nam 

nữ bất chính, tôi cũng không nghĩ mình sẽ kể lại một 

câu chuyện (một nửa của nó không thuộc quyền sở 

hữu của tôi) dựa trên những ngày tháng chính xác 

khi nó xẩy ra – chàng đến vào ngày 11 tháng 11 hay 

cũng quanh quẩn khoảng thời gian đó, chênh lệch 

trước sau đôi chút. Trong chừng mực mà tôi quan 

tâm đến, thì ý niệm thời gian không ảnh hưởng gì 

đến mối quan hệ giữa hai người. Tôi chỉ có thể nắm 
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bắt được ý niệm vắng mặt hoặc có mặt. Đơn giản, 

tôi chỉ liệt kê những biểu lộ của đam mê, nhập 

nhằng giữa “một ngày” và “mỗi ngày”, như thể một 

danh sách những biểu lộ như thế sẽ giúp tôi hiểu 

được thực tại của nỗi đam mê. Một cách tự nhiên, 

trong việc liệt kê và mô tả những gì đã xẩy ra, không 

có chỗ cho ẩn ý mỉa mai hay chế nhạo; vì đấy là 

cách người ta kể lại - cho người khác nghe hay cho 

chính mình - câu chuyện sau khi nó xẩy ra; chứ còn 

trong lúc chuyện đang xẩy ra thì chắc không thể nào 

có ẩn ý đó được. 

Còn về nguồn gốc của nỗi đam mê thì tôi không hề 

muốn lục tìm chúng trong quãng đời thơ ấu – để làm 

việc này, người ta cần đến sự giúp đỡ của nhà phân 

tâm học – hoặc nhìn lại những đoạn đời gần đây 

nhất; hoặc, nhờ ánh sáng chiếu rọi của những chuẩn 

mực văn hóa dùng để kềm chế những xúc cảm một 

con người, xem coi điều gì đã ảnh hưởng đến tôi từ 

khi còn cắp sách đến trường (Cuốn theo chiều gió, 

Phèdre, hoặc những bài hát của Edith Piaf cũng có 

những dấu ấn có tính cách quyết định như mặc cảm 

Oedipus **.) 

Nói cách khác, tôi không muốn gỉai thích cái đam 

mê của mình – làm như vậy sẽ hàm ý đó là một sai 



30 | c h ỉ  l à  n ỗ i  đ a m  m ê  

 

lầm hoặc một tình trạng bất thường nào đó mà tôi 

phải biện minh -. Đơn giản, tôi chỉ muốn mô tả nó. 

Có thể, tiêu chuẩn duy nhất mà tôi chọn sử dụng sẽ 

là thứ tự của những gì đã xẩy ra: thời gian và sự tự 

do mà tôi sở hữu trong suốt chiều dài của câu 

chuyện. 

 

 

 

Chàng thích mặc vét nhãn hiệu Yves Saint-Laurent, 

đeo cà vạt Cerruti và xe hơi phân khối lớn. Chàng – 

một người đến từ Đông Âu, khá kiệm lời– chớp 

chớp đèn xe là phóng vút đi, như thể được chắp cánh 

bởi niềm phấn khởi của tự do, của ăn mặc đẹp đẽ và 

của vị thế thẩm quyền trên những xa lộ của nước 

Pháp. Chàng thích nghe người ta bảo chàng trông 

giống Alain Delon ***. Tôi có cảm tưởng rằng  - 

trong chừng mực sự hiểu biết của mình về một 

người ngoại quốc – tuy chàng tôn trọng văn hóa của 
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nước Pháp, nhưng lại không mặn mà lắm với các 

vấn đề về nghệ thuật, tri thức. Về truyền hình, chàng 

thích các chương trình “đố vui để học”, và đặc biệt 

chương trình truyền hình nhiều tập của Mỹ Santa 

Barbara ***. Mặc dù vậy, tôi chẳng mảy may quan 

tâm. Hiển nhiên là vì tôi luôn cho rằng khẩu vị của 

chàng – tức là của một người ngoại quốc – xét cho 

cùng, khó đánh giá vì tính khác biệt về văn hóa; 

trong khi đó, nếu khẩu vị ấy ở một người Pháp, tôi 

sẽ cho đó là sự khác biệt về tầng lớp xã hội. Phần 

khác, có thể tôi muốn nhìn thấy trong con người 

chàng cái phần “hãnh tiến” (parvenu, 

upstart)****của con người tôi: khi còn là một thiếu 

nữ mới lớn, tôi luôn thèm khát quần áo đẹp, dĩa 

nhạc, những chuyến du lịch khắp nơi trên thế giới 

nhưng khi ấy tôi tin rằng mình đã bị những đứa bạn 

cùng trang lứa con nhà giàu tước đoạt đi mất – cũng 

giống như A bây giờ - chàng “tước đoạt” từ một đất 

nước nghèo khó của chàng những ước muốn sở hữu 

quần áo đắt tiền, máy móc sang trọng trưng bày 

trong các cửa hàng Tây phương (3). 

Như bất cứ một người Đông Âu nào, chàng uống 

rượu rất nhiều. Điều đó làm tôi lo lắng vì khả năng 

xẩy ra tai nạn rất cao một khi chàng lái xe trở về trên 
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những xa lộ đông đúc, nhưng tôi không khinh ghét 

chàng vì điều đó. Mặc dù, cũng có khi chàng bước 

đi lọang choạng hoặc ợ hơi khi đang hôn tôi. Ngược 

lại, tôi vui thích được gần gủi chàng trong những 

khoảnh khắc mà người ta gọi là hạ tiện này. 

 

 

 

Ngay từ hồi đó, tôi đã không biết rõ làm sao mà 

chúng tôi lại bị cuốn hút vào nhau trong một mối 

quan hệ như vậy. Lúc đầu, căn cứ vào một vài cử chỉ 

bên ngoài, tôi đồ rằng chàng cũng có những đam mê 

như tôi – với vẻ mặt chợt rạng rỡ rồi ngay sau đó 

trầm ngâm lại, chàng bảo: “anh lái xe như một 

thằng điên đến đây”. Chàng kể tôi nghe về thời thơ 

ấu của mình. Với thời gian, sự tin tưởng ban đầu của 

tôi không còn được như trước nữa. Chàng như mỗi 

ngày thêm xa cách, ít cởi mở; đôi khi chàng nói về 

người cha của mình, về năm 12 tuổi chàng phải vào 
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rừng hái dâu. Chàng kể những câu chuyện như vậy 

chỉ với mục đích khiến tôi lánh xa chàng. Chàng 

không còn mua quà cho tôi nữa. Những khi nhận 

được hoa hay sách vở do bạn bè gởi tặng, tôi đều 

nghĩ đến chàng bây giờ đâu có còn quan tâm nhiều 

đến mình như ngày xưa. Nhưng, ngay sau đó tôi lại 

bào chữa cho A: “nhưng chàng đã cho ta sự thèm 

khát của chàng”. Tôi sẽ uống vào lòng từng giọt chữ 

mà tôi cho rằng chàng đã sơ hở để lộ ra sự ghen 

tuông, bằng chứng duy nhất của tình yêu chàng dành 

cho tôi. Mãi đến một thời gian sau tôi mới nhận ra 

câu hỏi “em có định đi đâu kỳ nghỉ Giáng Sinh này 

không?” chỉ là một câu hỏi vừa đơn giản, vừa thực 

tế để xem coi có nên hẹn gặp tôi hay không; chứ 

chắc chẳng phải một lối nói vòng vòng để tìm hiểu 

xem tôi có hẹn đi chơi trượt tuyết với một anh đàn 

ông nào khác không (có thể chính chàng cũng muốn 

tôi đi chơi với ai đó để chàng được dịp gặp gỡ một 

phụ nữ khác). Tôi thường tự hỏi mình, những buổi 

trưa hẹn hò ân ái như thế này có ý nghĩa gì đặc biệt 

với chàng không. Có lẽ chẳng có ý nghĩa gì khác 

hơn là làm tình. Tôi không thấy có dấu hiệu gì để 

mất thì giờ tìm hiểu những lý do nào khác. Tôi chỉ 

có thể quả quyết được duy nhất một điều: chàng có 

thèm khát tôi hay không. Một sự thực không thể 
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chối cãi cho điều này luôn hiện ra trên bộ phận sinh 

dục của chàng: cứ nhìn nó thì biết ngay câu trả lời. 

 

 

 

 

 

Sự kiện chàng là một người ngoại quốc khiến cho 

tôi khó mà hiểu được cung cách cư xử của chàng. 

Vả chăng, những hiểu biết của tôi về văn hóa con 

người xứ sở chàng chỉ là mớ kiến thức đóng khung 

trong những khuôn mẫu, những  truyền tụng dành 

cho du khách. Hồi đầu, tôi khá thất vọng với những 

giới hạn khó tránh khỏi trong giao tiếp. Tuy chàng 

nói một thứ tiếng Pháp không tệ, nhưng tôi lại 

không thể tự biểu lộ mình qua ngôn ngữ của chàng. 

Sau này, tôi nhận ra nhờ vậy mà tôi không mang ảo 

tưởng rằng chúng tôi đã hình thành nên một mối 
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quan hệ tuyệt hảo, hoặc thậm chí tin rằng cả hai đã 

trở nên một. Bởi vì tiếng Pháp của chàng đôi khi 

không hoàn toàn đúng với chuẩn mực sử dụng của 

một người Pháp chính tông, và bởi vì thỉnh thoảng 

tôi cũng có đôi chút nghi ngờ về ý nghĩa những từ 

chàng gắn cho chúng nên tôi biết giới hạn những ý 

nghĩa đến từ các cuộc đối thoại giữa chúng tôi. Ngay 

từ lúc khởi đầu, rồi xuyên suốt thời gian của cuộc 

tình, tôi đã có được cái đặc quyền được biết một 

điều mà cả hai chúng tôi cùng nhận ra khi không còn 

là gì của nhau nữa: cái người mà chúng tôi yêu đắm 

là một kẻ hoàn toàn xa lạ. 

 

 

 

 

  Tình trạng khó khăn gây ra bởi chàng là một người 

đã có gia đình – không thể gọi điện thoại, viết thư, 

hay gởi quà cáp cho chàng và mọi cuộc gặp gỡ đều 
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bị lệ thuộc vào thời khóa biểu của chàng – thực sự 

không làm cho tôi khó chịu. Những bức thư tôi viết 

cho chàng sẽ được trao lúc chàng rời khỏi sau mỗi 

cuộc gặp. Tôi ngờ rằng sau khi đọc xong, chàng sẽ 

xé bỏ chúng trên đường lái xe; nhưng điều này cũng 

không làm cho tôi ngừng viết. Tôi cũng cẩn thận 

không để bất cứ một dấu vết nào của tôi trên quần 

áo của chàng hay trên cơ thể chàng. Lẽ dĩ nhiên, tôi 

không muốn chàng phải đối đầu với vợ chàng vì 

những chuyện này; nhưng tôi sợ rằng nếu mình 

không để ý, sẽ khiến chàng bực bội và quyết định 

không gặp tôi nữa. Vì chính lý do này mà tôi luôn 

tránh gặp chàng ở những nơi có vợ chàng đi theo. 

Tôi sợ rằng, trước mặt chàng, tôi không kềm được 

mình có những cử chỉ quen thuộc với chàng – ve 

vuốt cổ chàng, sửa lại chiếc áo chàng đang mặc, vân 

vân… (Mặt khác, tôi không muốn mình phải chịu tra 

tấn một cách không cần thiết với sự tưởng tượng 

chàng đang làm tình với bà vợ, vì mỗi lần nhìn thấy 

bà ấy là tôi không thể không nghĩ đến cảnh này. Dù 

cho tôi có nhận xét bà ấy “trông nhàn nhạt thế nào 

ấy”, rằng chàng làm việc đó vì chẳng qua “bà ấy 

nằm ngay bên cạnh”, cũng chẳng giúp cho sự tra tấn 

này nhẹ bớt đi phần nào.) 
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Cũng rất lạ, tình trạng khó chịu này lại là nguồn 

nuôi dưỡng cho sự chờ đợi nung nấu, cho thèm khát 

tích lũy. Chàng luôn luôn gọi tôi từ những trạm điện 

thoại công cộng; và vì thế, rất nhiều khi tôi bốc máy 

trả lời mà không có người nào ở phía đầu dây bên 

kia. Phải mất một thời gian sau tôi mới nhận ra 

những cú gọi “giả” này đi trước, rồi sau đó sẽ là 

những cú gọi “thật”, có khi lâu tới 15 phút để chàng 

tìm ra một trạm điện thoại kế tiếp còn sử dụng được. 

Nói cách khác, cú gọi không lời lần thứ nhất là khúc 

dạo đầu cho giọng nói của chàng, một hứa hẹn 

(hiếm hoi) của hạnh phúc, và khoảng lặng trống xen 

giữa lần gọi thứ hai – lần mà chàng sẽ nói tên tôi và 

câu “mình gặp nhau được không em?” – đó là 

khoảnh khắc tràn ngập của niềm vui và cảm xúc. 
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Mỗi tối, ngồi trước màn hình TV, tôi hay tự hỏi 

không biết chàng có xem cùng một băng tần, một 

cuốn phim đang chiếu với tôi không; nhất là khi chủ 

đề của cuốn phim là về tình yêu, về sex hoặc là nội 

dung của cuốn phim na ná như chuyện tình của 

chúng tôi. Tôi tưởng tượng chàng đang xem cuốn 

phim la femme d‟à côté (người đàn bà hàng xóm) và 

thay thế các nhân vật trong phim bằng chính chúng 

tôi. Nếu chàng bảo cũng đã xem phim ấy thì tôi bèn 

nghĩ chàng chọn phim ấy là vì chúng tôi và rằng, 

nếu so sánh câu chuyện trong phim và chuyện của 

hai chúng tôi thì chuyện của chúng tôi ly kỳ hơn và 

có vẻ dễ chấp nhận hơn (Nhưng tôi vội bỏ ngay ý 

tưởng cho rằng mối quan hệ của chúng tôi có thể 

gây phiền phức cho chàng – trong phim ảnh, tất cả 

những đam mê ở bên ngoài hôn nhân đều không thể 

tránh khỏi có một kết thúc đầy thảm họa.) (4) 

 

Cũng có khi tôi tự hành hạ mình với ý nghĩ, trong 

một ngày chàng có thể sẽ chẳng có giây phút nào 
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nghĩ đến tôi. Hãy hình dung chàng đứng dậy, đi lấy 

cà phê uống, rồi nói, rồi cười, như thể mình chưa 

bao giờ hiện hữu. Đem ra so sánh với những ám ảnh 

nặng nề của tôi, một thái độ dửng dưng như thế làm 

cho tôi cứ thừ ra suy nghĩ. Sao có thể như vậy được 

cơ chứ? Chính chàng sẽ phải ngạc nhiên nếu biết tôi 

lúc nào cũng nghĩ đến chàng từ sáng sớm cho đến 

tối mịt mỗi ngày. Không có một điều gì để có thể 

nói rằng nỗi ám ảnh của chàng đối với tôi có vẻ hợp 

lý hơn. Dù sao, tôi vẫn may mắn hơn chàng. 

Khi đi dạo vòng quanh phố phường  Paris, tôi nhìn 

thấy những chiếc xe hơi bóng lộn trên đường, ngồi 

bên tay lái là những nhân vật trông bệ vệ quyền 

chức giống nhau, tôi nhận ra rằng A cũng chẳng 

khác gì họ, cũng lo lắng trước hết cho sự nghiệp của 

mình, rồi đến những thú vui dâm dục và có lẽ cũng 

sẽ thay tình độ hai hay ba năm một lần. Sự khám 

phá này xuất hiện như một cách giải thoát cho tôi. 

Có lẽ tôi sẽ quyết định thôi không gặp chàng nữa. 

Tôi tin chắc rồi chàng cũng sẽ trở nên vô danh và vô 

nghĩa với tôi cũng giống như những chàng trai trẻ 

ngồi trong những chiếc BMWs và Renault 25 kia. 

Nhưng trong lúc dạo bước, tôi lại ngắm nghía những 
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chiếc áo, những loại đồ lót khiêu gợi như thể đang 

chuẩn bị cho lần gặp tới của tôi với chàng. 

Những khoảnh khắc ngắn ngủi của sự tỉnh táo này 

xuất hiện là do những yếu tố ở bên ngoài: tôi không 

muốn chúng xẩy ra. Trái lại, tôi còn tìm cách tránh 

né mọi cơ hội kéo tôi rời xa khỏi những ám ảnh của 

mình – sách báo, giao lưu xã hội, và những họat 

động khác trước đây tôi thường ưa thích. Tôi mong 

đợi được rảnh rỗi hoàn toàn, không vướng bận gì. 

Đã có lần tôi giận dữ từ chối thẳng thừng đề nghị 

làm thêm việc của sếp, gần như muốn xúc phạm đến 

ông ta qua điện thoại. Tôi tin rằng mình có quyền 

không chấp nhận bất cứ điều gì ngăn cản không cho 

tôi được thụ hưởng những cảm giác sung sướng và 

bay bổng của trí tưởng tượng nhằm thỏa mãn những 

đam mê của riêng mình. 

Trên sân nhà ga xe lửa, ở trạm xe điện ngầm, trong 

phòng đợi, ở bất cứ nơi đâu người ta không được 

phép làm bất cứ điều gì, ngay khi vừa ngồi xuống là 

tôi lập tức mơ mộng nghĩ ngợi về A. Một cơn rùng 

mình sung sướng có thể chiếm ngự được tôi ngay 

khoảnh khắc tôi bước vào trạng thái mê đắm ấy. Tôi 

có cảm tưởng mình đã đầu hàng mọi nhục cảm, như 

thể trí óc tôi do đã trải qua nhiều hình ảnh, nhiều sự 
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kiện lập đi lập lại khiến cho nó cũng có thể đạt được 

khoái cảm tột đỉnh như những bộ phận tính dục khác 

trên cơ thể. 

 

 

 

 

Một sự thật hiển nhiên là, tôi không cảm thấy xấu hổ 

chút nào khi viết xuống những điều này vì khoảng 

cách thời gian giữa lúc những điều này được viết – 

lúc ấy chỉ có mình tôi đọc được – cho đến khi chúng 

được đọc bởi những người khác, với tôi, có vẻ như 

giây phút ấy sẽ không bao giờ đến. Cho đến lúc ấy, 

có thể tôi đã chết vì một tai nạn; hoặc một cuộc 

chiến tranh, một cuộc cách mạng có thể bùng nổ. Ý 

tưởng về một sự trì hoãn này giúp tôi ngồi viết được 

những điều này ở hôm nay; cũng giống như tôi đã 

từng nằm dưới ánh nắng chói chang suốt ngày trời 

thuở mới mười sáu tuổi,  hoặc làm tình mà không có 
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dụng cụ ngừa thai năm tôi hai mươi tuổi: không nghĩ 

ngợi chút nào hết về những hậu quả có thể xẩy ra. 

 

 

 

 

Cho đến mùa xuân năm đó thì sự chờ đợi của tôi đã 

trở nên hầu như vô tận. Từ những ngày đầu tiên của 

tháng 5, một đợt nóng sớm đã tràn về. Những chiếc 

áo đầm mùa hè đã xuất hiện trên đường phố. Các 

tiệm cà phê vỉa hè chật ních người. Khắp cả phố 

người ta bàn tán về một loại nhạc khiêu vũ gợi nhục 

cảm, lại được rỉ rả bên tai bằng một giọng nữ khè 

khè, đó là nhạc điệu Lambada. Có vẻ như chỗ nào 

cũng gợi lên một màu sắc lạc thú mới mà tôi tin 

chắc chàng thể nào mà không tìm cách hưởng thụ và 

chẳng màng gì đến sự có mặt của tôi. Địa vị và 

những trách nhiệm nghề nghiệp của chàng ở Pháp 

trông rất bề thế qua cái nhìn của tôi và chắc chắn 
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phải thu hút được sự ngưỡng mộ của phụ nữ Paris. 

Ngược lại, tôi tự hạ thấp mình, không tìm ra được lý 

do nào thuộc về mình để có thể giữ chân chàng. Mỗi 

khi ở Paris, tôi đều nghĩ sẽ nhìn thấy chàng lái xe đi 

ngang với một người phụ nữ khác ở bên cạnh. Nếu 

cuộc gặp gỡ ấy thực sự xẩy ra, tôi sẽ bước thẳng, và 

cố khoác cho mình một vẻ lãnh đạm đầy kiêu hãnh. 

Trong thực tế, rất dễ hiểu, cuộc gặp gỡ này chẳng 

bao giờ xẩy ra. Kết quả là tôi ở trong trạng thái thất 

vọng, bực bội: cứ sải bước đi tới đi lui khu phố 

người Ý, người đầm đìa mồ hôi, trong ánh mắt nhìn 

mà tôi tưởng tượng của chàng; trong khi, thực ra 

chàng đang ở một nơi nào đó, không thể biết để đến 

được. Cái cảnh tượng chàng lái xe hướng về khu 

thượng lưu Sceaux hoặc vùng rừng núi Vincennes, 

kính xe hạ xuống và máy nhạc mở hết ga, luôn ám 

ảnh tôi. 
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Một hôm, đọc trên tờ tuần san truyền hình, có bài 

báo nói về một nhóm những vũ công người Cuba 

đang lưu diễn ở Paris. Tác giả bài báo nhấn mạnh 

đến sự gợi cảm và nhất là tính cách buông thả của 

phụ nữ Cuba. Trong bài, có bức hình người nữ vũ 

công được phỏng vấn, cao ráo, tóc đen huyền, phô 

bày cặp chân dài. Đọc đến đâu, trực giác của tôi nổi 

lên mạnh mẽ đến đấy. Cho đến khi đọc xong bài báo 

thì tôi tin chắc rằng A, người đã từng đến Cuba, có 

quen biết với cô gái trong bức hình. Tôi tưởng tượng 

họ ở trong khách sạn với nhau. Đến lúc này, không 

một điều gì có thể thuyết phục tôi tin rằng đã lấy gì 

làm chắc việc ấy có xẩy ra. Trái lại, ngay cái ý 

tưởng cho rằng việc ấy chưa chắc đã xẩy ra trở nên 

thậm vô lý với tôi, vô lý đến độ không thể nào tin 

được.  
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Rồi chàng cũng gọi đến để sắp xếp ngày giờ gặp gỡ 

- cú điện thoại được chờ đợi qúa lâu này không có 

một tác dụng gì với tôi nữa. Tôi đã bị bó khuôn 

trong cùng một trạng thái lo sợ như trước khi nghe 

điện thoại. Giờ đây, ngay chính giọng nói của chàng 

cũng không thể làm cho tôi sung sướng. Một cảm 

giác trống rỗng vô tận bao trùm; nó chỉ tạm tha cho 

tôi lúc quay cuồng trong ân ái. Thậm chí ngay cả 

giữa cơn mê đắm ấy, tôi vẫn lo sợ cái giây phút rồi 

sẽ đến: giây phút chàng sẽ ra đi. Tôi hưởng thụ lạc 

thú hiện tại như đang hứng chịu một cơn đau của 

tương lai.  

Tôi đã từng mong sao cho cuộc tình này sớm chấm 

dứt; để tôi không còn bị ám ảnh bởi những cú điện 

thoại bất chợt gọi đến; để tôi không còn chịu đau 

khổ vì chờ đợi. Nhưng ngay lập tức, tôi lại nhận ra 

cái hậu quả không cách gì tránh khỏi một khi tôi 

quyết định chia tay với chàng: một chuỗi những 

ngày trống rỗng, không có một điều gì để chờ đợi. 

Thế nên, tôi lại nghĩ mình cứ nên tiếp tục và chấp 

nhận bất cứ cái giá nào phải trả - bằng lòng cho 

chàng có một phụ nữ khác, thậm chí vài phụ nữ 

khác. (Nói cách khác, sẵn lòng chấp nhận một nỗi 

đau khổ lớn hơn cả nỗi đau khổ mà tôi đang nhận 
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chịu, nỗi đau khổ khiến tôi muốn lìa bỏ chàng.) So 

sánh với sự trống rỗng khủng  khiếp ấy, nỗi đau khổ 

hiện tại của tôi xem ra vẫn còn dễ chịu và cho dù sự 

ghen tuông có thế nào đi nữa thì tôi vẫn tin rằng, 

mình có họa điên mới muốn cắt đứt cuộc tình với 

chàng, vì, rồi đây một ngày nào đó nó cũng phải 

chấm dứt, - bằng cách này hay cách khác – ngoài sự 

kiểm soát của tôi: chàng rời Pháp về nước hoặc đơn 

giản hơn, không muốn gặp tôi nữa. 

Tôi cũng cố tránh những dịp gặp gỡ chàng ở những 

nơi công cộng, nơi chàng không bao giờ đi một 

mình, vì tôi không thể chịu đựng được ý tưởng gặp 

chàng chỉ để gặp thế thôi. Cũng bởi lý do đó, tôi 

không có mặt ở một dịp lễ lạt chàng được mời đến, 

vì những ám ảnh của hình bóng chàng sẽ xuất hiện 

giữa đám đông: mỉm cười với bà này, gieo ánh mắt 

tình tứ với những bà kia, y hệt cách chàng đối xử 

với tôi ở lần gặp đầu tiên. Sau này, tôi nghe nói buổi 

lễ không có nhiều người tham dự. Tôi thở phào nhẹ 

nhõm và tỏ ra vui thích khi lập lại cử chỉ ấy, như thể 

đã có một sợi dây liên hệ giữa không khí buổi lễ, số 

phụ nữ được mời dự và một điều chỉ có thể xẩy ra 

một cách ngẫu nhiên: nói cách khác, chàng có tỏ ra 

thích thú mồi chài một chị đàn bà nào không; trong 
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trường hợp này thì chỉ cần một người phụ nữ có mặt 

là đã quá đủ. 

Tôi còn tìm cách để biết chàng làm những gì trong 

lúc rảnh rỗi hay thường đi đâu vào những ngày nghỉ 

cuối tuần. Tôi sẽ tự bảo mình, “hiện giờ chàng đang 

chạy bộ trong khu rừng Fontainebleau,” “chàng 

đang lái xe đi Deauville,” “chàng đang ngồi cạnh 

vợ ở bãi biển,” và đại loại cứ thế. Những thông tin 

như thế này làm cho tôi cảm thấy được an lòng. Tôi 

tin rằng nếu mình biết được chàng đang ở đâu, làm 

gì vào một khoảng thời gian nào đó, sẽ giúp tôi tránh 

khỏi bị dằn vặt bởi ý tưởng về sự lang chạ của 

chàng. (Ẩn sâu trong lòng, tôi cũng đã từng có một 

sự tin tưởng tương tự: biết được con mình đang ở 

đâu – trong một bữa tiệc hay một kỳ nghỉ lễ - là đủ 

để chúng an toàn, không gặp tai nạn, không ngộ 

thuốc hay chết đuối ngoài biển.) 
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Mùa hè năm đó, tôi không muốn đi nghỉ mát xa nhà 

với viễn ảnh mỗi sáng thức dậy, nghĩ đến mình sẽ 

trải qua suốt ngày trời mà không có cảm giác chờ 

đợi điện thoại chàng gọi đến. Nhưng từ bỏ những 

ngày nghỉ của mình cũng hàm nghĩa thú nhận rằng 

nỗi đam mê của mình dành cho chàng ở một mức độ 

còn lậm hơn kiểu nói “em đã phát điên vì yêu anh 

rồi đấy!” 

Một hôm, bị thôi thúc bởi ý tưởng muốn dứt bỏ cuộc 

tình đau khổ này, tôi quyết định mua vé xe lửa và 

đặt phòng khách sạn ở thành phố Florence cho một 

chuyến đi dự trù trước cả hai tháng. Bằng cách này, 

tôi không phải tự mình chọn sự lìa xa chàng. Tôi 

tiên đoán giây phút lên đường của chuyến đi giống 

như trước đây tôi đã từng đoán trước tâm trạng của 

mình khi tham dự một cuộc thi ghi danh từ rất sớm 

nhưng lại không có một sự chuẩn bị chu đáo: một 

thứ tâm trạng chán nản hầu như tuyệt vọng. Nằm dài 

người trên chiếc giường của toa nằm, tôi cứ nhìn 

thấy mình ở trên cùng chuyến tàu, nhưng lại là 

chuyến quay về Paris tám ngày sau đó: ước vọng về 

một khoảng thời gian hạnh phúc tuyệt đỉnh, tuyệt 

đỉnh quá đến độ không bao giờ biến thành sự thật 
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(tôi có thể chết ở Florence, hoặc có thể tôi sẽ không 

bao giờ gặp lại chàng lần nào nữa) càng khiến tôi 

mang một cảm giác lo sợ đến hãi hùng khi chiếc xe 

lửa mỗi lúc đưa tôi xa dần Paris và biến khoảng thời 

gian giữa hai chuyến đi và về trở nên không thể nào 

chịu đựng nổi. 

Tệ hại nhất là tôi không thể nào cứ ở lì mãi trong 

khách sạn, chờ cho đến ngày trở về lại Paris. Tôi 

phải làm sao cho chuyến đi xa này là một chuyến đi 

nghỉ ngơi đúng nghĩa. Tôi phải đi thăm viếng những 

địa điểm văn hóa, những khu di tích lịch sử; tôi phải 

đi dạo phố, điều mà tôi thường làm mỗi khi đi nghỉ 

hè đây đó. Hàng giờ liền tôi đi dạo ở khu Oltrarno, 

khu vườn Boboli Gardens, lên tới cả quãng trường 

San Michelangelo và San Miniato. Thậm chí, tôi còn 

ghé vào cả 3 ngôi nhà thờ lúc nào cũng mở cửa cho 

khách thập phương. Ở mỗi nơi, tôi đều quỳ xuống 

cầu nguyện, xin một điều khác nhau với niềm tin 

tưởng rằng ít nhất sẽ có một điều mình cầu ước sẽ 

được đáp ứng (lẽ dĩ nhiên, cả 3 điều cầu ước đều có 

liên quan đến chàng). Cũng ở những nơi đó, tôi ngồi 

thinh lặng hồi lâu giữa sự yên tĩnh và mát mẻ, trí óc 

luôn chìm đắm trong các cuộc gặp gỡ tưởng tượng 

với chàng, ở nơi này nơi kia, ở lúc này lúc nọ (chẳng 
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hạn một chuyến đi cùng nhau đến Florence, hay ra 

đón chàng ở phi trường 10 năm sau đó, đại loại 

những điều như vậy). 

Tôi không hiểu tại sao người ta hay lục tìm các chi 

tiết về ngày tháng, về lịch sử ra đời của mỗi bức 

tranh trong các quyển sách hướng dẫn du lịch. 

Những điều đó chẳng có gì liên quan đến cuộc sống 

hàng ngày của họ. Cách tiếp cận của tôi với các tác 

phẩm hội họa thuần túy cảm xúc. Tôi đến thăm ngôi 

nhà thờ La Badia đơn giản chỉ vì nơi đó Dante đã 

gặp gỡ người yêu dấu của mình Beatrice lần đầu 

tiên. Những bức bích họa trên vách các bức tường 

của ngôi thánh đường Santa Croce ngày một nhòa 

dần đi đã làm tôi xúc động vì câu chuyện tình của 

chúng tôi rồi đây sẽ có cùng số phận  - sẽ nhòe nhoẹt 

và phai nhạt trong ký ức của chàng, và của tôi. 

Trong các viện bảo tàng, tôi chỉ xem những gì liên 

quan đến tình yêu. Tôi đặc biệt chú ý đến những bức 

tượng đàn ông lõa thể. Ở những bức tượng này, tôi 

nhận ra hình dáng bờ vai, vòng lưng, dương vật của 

chàng. Và nhất là khoảng hơi hóp vào của vùng da 

thịt từ chân lên đến háng. Tôi đã không thể nào rời 

bước bỏ đi khi đứng xem bức tượng David của 

Michelangelo, lòng đầy cảm xúc ngưỡng mộ cái đẹp 
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của thân xác một người đàn ông – chứ không phải 

đàn bà – được khắc họa một cách tuyệt vời. Người 

ta nói đến tình cảnh bị áp bức của người phụ nữ thời 

đó, nên không thể có một bức tượng hoàn mỹ như 

vậy khắc họa cơ thể người đàn bà. Cho dù là như 

vậy, tôi vẫn cảm thấy đó là một sự mất mát không 

thể nào cứu vãn nổi. (5) 

Trên chuyến xe lửa về lại Paris, tôi có cảm tưởng đã 

sao chép toàn bộ những say đắm của nỗi đam mê 

tình ái riêng mình ở Florence, bằng những cuộc đi 

dạo trên các khu phố, chuyến viếng thăm viện bảo 

tàng; ở nơi đâu cũng đều có bóng dáng chàng hiện 

diện để tôi chia sẻ, ăn với chàng, ngủ với chàng 

trong cái khách sạn ồn ào trên bờ sông River Arno. 

Tôi chỉ cần đọc lại câu chuyện tình của một người 

đàn bà yêu say đắm một người đàn ông; đó cũng là 

câu chuyện của chính tôi. Tám ngày của chuyến đi 

một mình, không có sự tiếp xúc chuyện trò với bất 

cứ ai, - ngoại trừ những người phục vụ ở nhà hàng – 

với cái bóng của A luôn che phủ - làm tôi ngạc 

nhiên vì cũng có những gã đàn ông đến ve vãn 

mình: bộ họ không nhìn thấy bóng dáng chàng lúc 

nào cũng ẩn hiện bên trong thân xác của tôi sao? – 

Tôi nhìn tám ngày của chuyến đi ấy như là một thử 
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thách để tình yêu của tôi dành cho chàng trở nên 

toàn vẹn hơn. Nói cách khác, đó là một cách để nuôi 

dưỡng tình yêu, nhưng lần này ở trong sự tưởng 

tượng và khao khát vì chàng đã không có mặt. 

 

 

 

 

 

 

Sáu tháng trước, A đã rời Pháp trở về lại quê hương 

của chàng. Có lẽ, tôi sẽ không bao giờ gặp chàng 

được nữa. Thời gian đầu, sau khi chàng ra đi, mỗi 

khi thức giấc lúc 2 giờ sáng, tôi không buồn quan 

tâm mình còn sống hay đã chết. Cả người tôi đau ê 

ẩm. Tôi muốn nắm lấy cái đau, vất nó ra khỏi  cơ thể 

mình. Nhưng nó ở khắp cả người, chỗ nào cũng có 

nó. Lúc ấy, tôi ước gì có tên trộm nào đó bước vào 
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phòng và giết phứt tôi đi cho rồi. Còn ban ngày, tôi 

phải cố tìm một việc gì đó để làm, hầu tránh sự nhàn 

rỗi; nếu không, tôi sẽ cảm thấy mình như bị “lạc” 

(cái từ này giờ đây mang những ý nghĩa mơ hồ: tinh 

thần bị suy sụp, bắt đầu nghiện rượu, và nhiều thứ 

khác tương tự). Với cùng một lý do ấy, tôi cố phục 

sức và trang điểm kỹ lưỡng chu đáo hơn; gắn thấu 

kính (contact lenses) thay vì đeo mục kỉnh, dù rằng 

tôi phải thu hết can đảm để làm việc này. Tôi không 

thể nào xem TV, đọc sách báo tạp chí; tất cả các tiết 

mục quảng cáo thương mại, bất kể giới thiệu về một 

loại nước hoa mới hay máy vi sóng, với tôi chỉ nói 

có một điều: một người đàn bà đang mong mỏi một 

người đàn ông. Thậm chí, mỗi khi đi ngang cửa hiệu 

bán quần áo lót phụ nữ, tôi đều tìm cách tránh né 

hoặc ngoảnh mặt đi chỗ khác. 

Mỗi khi cảm thấy tuyệt vọng đến đỉnh điểm, tôi lại 

bị thôi thúc mãnh liệt bởi ý tưởng tìm đến một bà 

thầy bói nào đó nhờ họ xem cho tương lai của mình; 

đó là điều duy nhất tôi muốn làm trong khoảng thời 

gian này. Một hôm, tôi thử mở danh mục các nhà 

chiêm tinh trên mạng. Một danh sách rất dài. Có 

người tự quảng cáo, cho biết mình là người đã từng 

tiên đoán trận động đất xẩy ra ở San Francisco và 



54 | c h ỉ  l à  n ỗ i  đ a m  m ê  

 

biết trước cái chết của ca sĩ Dalida. Tôi viết ra giấy 

tên họ, địa chỉ, số điện thoại của họ mà lòng cảm 

thấy cùng một sự rộn rã như hồi mấy tháng trước 

đây tôi mặc thử chiếc áo đầm mới đón chàng, như 

thể tôi làm việc này là để cho chàng. Rồi thì tôi cũng 

chẳng tiếp xúc với bất cứ ông bà thầy bói nào. Tôi 

sợ rằng họ sẽ bảo tôi chàng không bao giờ quay lại 

nữa đâu. Chính tôi cũng ngạc nhiên với mình khi tự 

nghĩ: “mình cũng biết chàng sẽ không bao giờ quay 

về mà!” Dù sao, tôi không thấy có lý do nào khiến 

tôi không kết luận như vậy. 

Một buổi tối, tôi thoáng nghĩ hay là mình nên đi thử 

xem coi có bị lây bệnh AID không: “Nếu có bị, thì ít 

nhất cũng là điều chàng đã lưu làm kỷ niệm cho 

mình.” 

 

Tôi muốn được nhớ đến cơ thể chàng với tất cả sự 

hiện hữu của cơ thể mình – từ tóc xuống đến đầu các 

ngón chân. Tôi có thể hình dung một cách sống 

động mọi thứ thuộc về chàng: màu mắt xanh, lọn tóc 



55 | a n n i e  e r n a u x  

 

lòa xòa trên trán, hình cong của đôi bờ vai. Tôi còn 

có thể cảm thấy được hàm răng của chàng, phía bên 

trong miệng chàng, hình dạng hai bên đùi, sự mềm 

mại của làn da của chàng. 

Tôi  không nghĩ mình nhìn thấy sự khác biệt gì lớn 

lao giữa những hình ảnh tái hiện và những ảo giác 

tôi có về chàng, giữa hồi ức về chàng và sự nhung 

nhớ chàng đến điên cuồng. 

Có hôm, nằm sấp trên giường, tôi đã tự làm cho 

mình đạt tới sự sướng khoái; chẳng hiểu sao, tôi lại 

cảm thấy đó là sự sướng khoái của chàng. 

 

 

 

Sau đó, trong nhiều tuần lễ liên tiếp: 

Tôi hay thức giấc lúc nửa đêm, rồi cứ nằm đó thao 

thức, đầu óc mù mờ lẫn lộn, không thể suy nghĩ 

được điều gì. Tôi muốn được thả xuôi mình trong 
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giấc ngủ sâu, dài nhưng hình bóng chàng cứ lởn vởn 

trên đầu, trước mặt. 

Tôi không muốn ngồi dậy chút nào, vì chỉ thấy trước 

mặt một ngày dài vô định. Tôi có cảm tưởng thời 

gian không còn dẫn đưa mình đi đến đâu nữa, mà 

chỉ làm cho mình trở nên già hơn với mỗi ngày qua 

đi. 

Ở chợ, tôi thường hay tự nhắc nhở: “mình không cần 

mua mấy thứ đó nữa” (rượu whisky, cá hồi muối, và 

các thứ đại loại). 

Nhìn mấy bộ áo, mấy đôi giày tôi đã sắm sửa để làm 

vui lòng một người đàn ông; giờ thì chúng chỉ là 

những thứ vô nghĩa, hiện hữu với một mục đích duy 

nhất là thỏa mãn nhu cầu thời trang. Liệu người ta 

có thể mong ước có được những thứ trang phục này, 

hay bất cứ thứ vật dụng nào khác mà không phải vì 

chúng có liên quan đến một con người, đến một mục 

đích yêu đương nào đó? Trước đây, tôi đã phải mua 

một chiếc khăn quàng cổ vì trời lạnh buốt xương: 

“chàng có bao giờ thấy chiếc khăn ấy đâu.” 

Tôi không còn chịu đựng được sự gặp gỡ bất cứ một 

người nào khác. Những người mà tôi gặp là những 

người tôi quen biết qua mối quan hệ với A. Họ là 
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một phần trong sự đam mê của tôi. Cho dù tôi không  

cảm thấy có chút cảm tình nào với họ nhưng đôi khi 

tôi lại thấy họ gần gủi với mình hơn. Nhưng tôi lại 

không thể xem một chương trình truyền hình nào mà 

người giới thiệu, hay diễn viên có màu mắt, vẻ ngoài 

hay cách nói chuyện dí dỏm đã khiến tôi liên tưởng 

đến chàng. Những nét giống như chàng hiện hữu 

trong một người mà tôi chưa hề bao giờ quan tâm 

đến, với tôi, hầu như là một sự mạo danh. Tôi ghét 

những người như thế vì họ lúc nào cũng trông giống 

như A. 

Tôi thề ước: nếu chàng liên lạc với tôi trước khi hết 

tháng, tôi sẽ biếu 500 quan cho một tổ chức từ thiện. 

Tôi tưởng tượng tôi và chàng gặp nhau trong một 

khách sạn, ở phi trường, hoặc chàng đã gởi cho tôi 

một bức thư. Tôi đã đáp lại những lời chàng chưa hề 

thốt, những câu văn chàng chưa hề bao giờ viết. 

Nếu có lần nào tôi đến một nơi mà dạo trước tôi đã 

đến với sự có mặt của chàng, tôi sẽ mặc cùng một 

bộ trang phục như lần ấy, với niềm tin tưởng rằng 

những tình cảnh giống nhau như vậy sẽ tạo nên 

những cộng hưởng tương tự và chàng sẽ gọi cho tôi 

ngay sau đó. Để rồi, bước chân lên giường lúc nửa 

đêm với tâm trạng tuyệt vọng chán nản, tôi mới nhớ 
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ra rằng, cả ngày hôm ấy tôi đã tin rằng chàng sẽ gọi 

đến. 

 

 

 

 

 

Trong suốt những đêm mất ngủ, tôi thường đưa 

mình trở về lại Venice, nơi tôi đã đến đó nghỉ hè 

một tuần lễ trước khi gặp A. Tôi cố nhớ lại lịch 

trình, những nơi chốn tôi đã viếng thăm. Tôi tưởng 

tượng mình đang bước đi dọc theo đường đi bộ 

Zattere và vùng thung lũng của đảo Giudecca. Tôi 

hình dung lại căn phòng của khách sạn La Calcina, 

căng óc ra nhớ từng chi tiết: chiếc giường nhỏ xíu, 

cửa sổ phòng bị bức tường của tiệm cà phê Cucciolo 

che khuất, cái bàn có khăn phủ trên đó tôi để mấy 

quyển sách. Tôi còn nhớ rõ từng nhan đề mỗi quyển. 
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Tôi có thể liệt kê những thứ đã có ở đó, từng thứ 

một, như thể muốn tái hiện một lần nữa mọi vật 

trong căn phòng tôi đã ở trước khi chuyện tình của 

tôi với A bắt đầu, với hy vọng làm như vậy sẽ giúp 

tôi thổi sự sống vào một chuỗi những sự kiện liên 

quan đến cuộc gặp gỡ của tôi với chàng. Và cũng 

chính vì nghĩ như vậy, thỉnh thoảng tôi mang cảm 

giác bị thôi thúc quay trở lại Venice, ở cùng một 

khách sạn, ở cùng một căn phòng như trước đó. 

Trọn suốt thời kỳ này, tất cả những suy nghĩ, những 

việc làm của tôi đều có liên quan đến nỗ lực tái tạo 

những gì đã xẩy ra. Tôi muốn biến hiện tại thành 

quá khứ, mở lại lần nữa cánh cửa hạnh phúc. 

 

 

 

Tôi hay đếm, “đã hai tuần rồi, năm tuần rồi từ khi 

chàng ra đi” hoặc “năm ngoái, cũng dạo này, mình 

đã ở đó, mình đã làm việc này.” Hễ có bất cứ dịp 
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nào – khai trương một khu mua sắm mới, cuộc viếng 

thăm của Gorbachev đến Paris, chiến thắng của 

Chang ở giải quần vợt Pháp Mở Rộng Roland-

Garros – là tôi lại nghĩ: “Lúc đó chàng có ở đây 

mà.” Tôi cố làm sống lại những khoảng thời gian 

ấy, dù tự chúng chẳng có ý nghĩa gì đáng kể - Mình 

đang đứng tại phòng lưu trữ ở La Sorbonne, mình 

đang đi bộ dọc theo đại lộ Voltaire, mình đang thử 

một cái váy ở tiệm Benetton – với những chi tiết 

sống động đến độ tôi ngạc nhiên tự hỏi sao mình lại 

không thể lẻn vào những khoảng thời gian ấy như 

người ta lẻn bước từ phòng này qua phòng khác. Cả 

trong những giấc mơ, tôi cũng mang cảm giác muốn 

đảo ngược thời gian. Tôi nói chuyện, cãi nhau với 

người mẹ đã qua đời của mình, dù là trong giấc mơ, 

tôi và mẹ đều biết rằng mẹ đã chết. Cũng chẳng có 

gì khác thường về việc này, mẹ tôi chết đã lâu rồi, 

chỉ là hơi lạ lạ một chút thôi. (Những giấc mơ gặp 

mẹ của tôi cũng xẩy ra vài lần.) Ở một lần khác, giấc 

mơ là về một bé gái nhỏ mặc bộ đồ bơi đột nhiên 

biến mất trong một buổi đi chơi. Sự mất tích của cô 

bé được tái diễn lại ngay sau đó. Cô bé được làm 

sống lại để lần tìm chuỗi sự kiện dẫn đến việc cô bé 

bị hãm hại chết. Tuy nhiên, với viên chánh án, biết 

rõ những gì thực sự xẩy ra làm cho việc tái tạo hiện 
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trường trở nên phức tạp hơn. Ở những giấc mơ khác, 

tôi thấy mình bị lạc đường, bị thất lạc túi xách, hoặc 

không chuẩn bị kịp hành lý để đáp chuyến tàu sẽ 

khởi hành trong vài phút nữa. Tôi bắt gặp khuôn mặt 

của A, chàng bị những người chung quanh vây kín. 

Chàng không nhìn thấy tôi. Chúng tôi ngồi chung 

trong một chiếc taxi, tay tôi ve vuốt dương vật của 

chàng, nhưng nó cứ thu mình ủ rũ. Sau đó, chàng 

xuất hiện trước mặt tôi lần nữa. Lần này, sự thèm 

muốn của chàng được biểu lộ dũng mãnh. Chúng tôi 

ôm nhau trong một quán cà phê, ở giữa phố, bên 

cạnh một bức tường. Và chàng lẳng lặng vào sâu 

trong tôi mà không một lời han hỏi. 

Vào những ngày cuối tuần, tôi bận rộn mình với 

những việc nặng quanh nhà, như làm vườn hoặc dọn 

dẹp lau chùi nhà cửa. Đến tối, tôi mệt lử, cả người ê 

ẩm; cảm giác giống như những buổi trưa chàng đến 

với tôi. Nhưng giờ đây, sự mệt mỏi trở nên rỗng 

tuếch, không có cảm giác nhớ nhung một cơ thể 

khác. Sự thiếu vắng này làm tôi vô cùng khó chịu. 
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Tôi khởi sự viết “Từ dạo tháng 9 năm ngoái, tôi 

chẳng làm gì ngoài việc ngồi chờ đợi một người…,” 

khoảng hai tháng sau khi A ra đi; tôi không nhớ 

ngày tháng chính xác. Mặc dù tôi có thể nhớ lại 

được hết tất cả những gì đã xẩy ra trong suốt khoảng 

thời gian chúng tôi gặp gỡ nhau – cuộc nổi dậy 

tháng 10 ở Algeria, cái nóng  và bầu trời mù mịt 

hôm 14 tháng 7 năm 1989, cả những chi tiết không 

có gì đáng chú ý như việc tha bổng một người thợ 
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pha màu vào tháng 6, một ngày trước khi chúng tôi 

gặp nhau – nhưng tôi lại thấy mình không thể nào 

nối kết được một trang viết nào đó với một trận mưa 

bão, hay bất cứ sự kiện nào xẩy ra trên thế giới trong 

5 tháng qua: sự sụp đổ của bức tường Bá Linh hay 

cuộc xử tử gia đình Ceausescus. Sống với nỗi đam 

mê cuồng nhiệt của mình hay viết lách: trong mỗi 

trường hợp, ý niệm về thời gian của người ta về cơ 

bản khác nhau hoàn toàn. 

Dù vậy, khi khởi sự viết, tôi muốn được ở trong 

khoảng thời gian của sự đam mê đó, khoảng thời 

gian mà mọi hành động của tôi  - từ việc chọn một 

cuốn phim để coi cho đến việc chọn mua một thỏi 

son – đều được lọc qua hình ảnh một người. Thì quá 

khứ sử dụng trong phần thứ nhất của quyển sách này 

nhằm ám chỉ một sự lập đi lập lại liên tục và truyền 

đạt sự tin tưởng rằng “trong những ngày ấy, cuộc 

sống của tôi tươi đẹp hơn rất nhiều.” Nó cũng gợi 

lên trong tôi một nỗi đau khó tả khi nhớ lại những 

ngày tháng khó ở vì mệt mỏi chờ đợi những cú điện 

thoại và những cuộc viếng thăm của A (ngay cả bây 

giờ, đọc lại những trang viết đầu của quyển sách, tôi 

vẫn có cùng một cảm giác phiền muộn như khi đưa 

tay cầm lấy chiếc áo ngủ A thường mặc mỗi khi đến 
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nhà và chỉ cởi ra khi chàng thay quần áo để chuẩn bị 

ra về. Tuy nhiên, vẫn có một sự khác biệt: những 

trang viết này luôn luôn mang một ý nghĩa nào đó 

cho tôi, và cũng có thể cho những người khác nữa. 

Trong khi đó, chiếc áo ngủ - chỉ có ý nghĩa với tôi – 

một ngày nào đó sẽ mất đi tất cả những gì gọi là ý 

nghĩa của nó và sẽ bị ném vào đống giẻ rách dùng 

để lau chùi. Khi viết những dòng này, tôi hy vọng sẽ 

giữ được cho chiếc áo không bị chìm vào sự quên 

lãng.) 

 

 

 

Và tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của riêng tôi. Nói cách 

khác, việc viết lách cũng không thể làm giảm nhẹ đi 

nỗi đau khổ của mình. Mỗi khi buông bút, tôi lại 

cảm thấy nhói đau vì nghĩ đến hình ảnh một người 

đàn ông có giọng nói mang nặng âm hưởng ngoại 

quốc  của chàng tôi không còn nghe được nữa, làn 
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da của chàng tôi không bao giờ được ve vuốt nữa; 

giờ đây người ấy đang sống một cuộc sống tôi 

không hề biết được chút gì trong một thành phố lạnh 

lẽo nào đó – cái con người thực sự ngoài đời ấy, vốn 

khó đến gần hơn rất nhiều so với con người trong 

những trang viết được biểu hiện bằng cái tên A. Vậy 

nên, tôi tiếp tục làm những việc giúp tôi khuây khỏa 

nỗi buồn, đem lại niềm hy vọng, dù về lý thuyết, 

không còn gì để mà hy vọng nữa: kiên nhẫn chờ đợi, 

ném vào bát của người hành khất ngồi ở trạm metro 

Auber một đồng xu 10 quan rồi thầm ước “chàng sẽ 

gọi, chàng sẽ quay lại” (có lẽ, viết cũng là một trong 

những điều tôi làm mang mục đích này.) 

Mặc dù không muốn gặp gỡ, tiếp xúc với bất cứ ai, 

tôi nhận lời đi dự một hội nghị ở Copenhagen, vì đó 

là một cơ hội để tôi kín đáo nhắn tin cho chàng: một 

bức bưu thiếp gởi đi, tôi tin chàng sẽ trả lời. Khi vừa 

đặt chân đến Copenhagen, tôi không nghĩ đến bất cứ 

việc gì khác: lập tức đi mua một tấm bưu thiếp, viết 

xuống đôi dòng mà tôi đã cẩn thận soạn thảo trước 

khi rời nhà, rồi tìm một hộp thư để bỏ vào, gởi đi. 

Trên chuyến bay trở về lại nhà, tôi nhớ ra là mình 

làm cuộc hành trình đến Đan Mạch chỉ để làm duy 

nhất một việc: gởi bưu thiếp cho một người đàn ông. 
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Tôi cảm thấy muốn đọc lại những quyển sách tôi đã 

lướt qua lúc chàng vẫn còn thường xuyên lui tới với 

tôi. Tôi tin rằng sự chờ đợi và những giấc mơ trong 

thời kỳ đó đã kết tinh lại trên những trang sách, giúp 

tôi tái khám phá trọn vẹn nỗi đam mê của mình. 

Nhưng tôi lại ngần ngại, trì hoãn mãi giây phút mở 

trang sách đầu tiên; lý do hầu như là vì mê tín, như 

thể quyển Anna Karenina là một tác phẩm bí truyền, 

trong đó có chứa đựng những trang sách đặc biệt về 

sự đau khổ, về những điều rủi ro bị cấm không cho 

ai được mở tới. 

 

 

 

 

Một hôm, tôi không thể cưỡng lại ý muốn thôi thúc 

mình quay trở lại khu Passage Cardinet nằm trong 

quận hạt 17, nơi cách đây 20 năm tôi đã bí mật đến 

để phá thai. Tôi cảm tưởng như có một mệnh lệnh 
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thầm kín nào đó buộc tôi phải đến để nhìn lại con 

đường,  khu nhà chung cư và leo lên đến tận căn hộ 

nơi sự việc năm xưa xẩy ra, với một niềm hy vọng 

mong manh rằng cái quá khứ không mấy gì vui vẻ 

ấy sẽ giúp tôi quên đi được nỗi đau hiện tại.  

Tôi xuống trạm metro Malesherbes, qua một quãng 

trường mà cái tên của nó – nay đã bị đổi – chẳng có 

ý nghĩa gì với tôi. Tôi phải ghé lại một tiệm bán 

thực phẩm để hỏi đường. Những hàng chữ trên bảng 

đường ghi Passage Cardinet nhưng một phần đã bị 

xóa đi. Nền chữ có vẻ như mới được sơn lại, màu 

trắng. Tôi bước thẳng đến số nhà mà tôi còn nhớ 

được, đẩy mạnh cửa. Đó là một trong vài căn nhà 

chưa được bảo vệ bằng khóa kỹ thuật số. Trên 

tường, treo một danh sách bao gồm tên những cư 

dân sống trong tòa nhà. Bà trợ tá già năm xưa có lẽ 

đã chết hoặc được chuyển tới nhà dưỡng già ngoài 

ngoại ô; những người sống trong tòa nhà này hiện 

giờ thuộc về một tầng lớp có thu nhập khá giả. Khi 

nhắm hướng Pont-Cardinet, tôi thấy mình đi bên 

cạnh một bà già, người mà 20 năm trước cứ khăng 

khăng đòi đưa tôi ra đến tận nhà ga gần nhất; hẳn 

nhiên là bà không muốn tôi ngất xỉu ngay trên 

ngưỡng cửa nhà bà với một cái ống tube nằm trong 
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bụng. Tôi tự bảo: “Mình đã từng đến đây mà.” Tôi 

không biết có sự khác biệt nào không giữa một thực 

tại đã xẩy ra trong quá khứ và văn chương tiểu 

thuyết; hay có lẽ chỉ là một cảm tưởng khó tin rằng 

chính mình đã có mặt nơi đây một ngày của 20 năm 

trước. Điều mà tôi chắc chắn sẽ không cảm thấy nếu 

đó chỉ là một nhân vật hư cấu của tiểu thuyết. 

Tôi quay lại trạm Malesherbes và bước lên xe điện 

ngầm. Chuyến đi này không thay đổi được gì như 

mong muốn; có chăng là tôi cảm thấy hài lòng mình 

đã chủ động không bỏ lỡ cơ hội làm sống lại một 

hành vi có tính cách cưỡng đoạt mà nguyên nhân 

cũng do từ một người đàn ông mà ra. 

(Tôi có phải là người phụ nữ duy nhất trở lại viếng 

thăm nơi mình đã đến để phá thai? Có lúc tôi tự hỏi, 

liệu việc viết lách của mình có mục đích là tìm xem 

những người khác có cũng nghĩ, cùng làm giống 

như mình không, hoặc nếu không, thì liệu họ có xem 

những việc làm như vậy là bình thường hay không? 

Có thể tôi cũng mong muốn họ vượt qua được 

những xúc cảm khi phải trải qua những tình huống 

tương tự và hãy cố quên đi những gì họ đã từng biết 

đến, từng đọc đến đâu đó.) 
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Bây giờ là tháng Tư. Đôi khi tôi thức dậy vào buổi 

sáng mà không hề nghĩ chút gì đến A. Triển vọng 

của nỗ lực tái khám phá “những lạc thú nho nhỏ của 

đời sống” – gặp gỡ bạn bè, đi xem phim, thưởng 

thức một bữa ăn ngon – đã không còn đáng sợ như 

trước kia nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn còn ở trong trạng 

thái của đam mê (một ngày nào đó tôi sẽ không còn 

nhận biết rằng tôi đã không nghĩ đến A khi thức 

giấc), nhưng nỗi đam mê ấy nay đã có chút thay đổi: 

nó không còn mang tính liên tục như xưa nữa. (6) 

Bỗng nhiên tôi nhớ đến những điều liên quan đến 

chàng, những điều chàng đã từng chia sẻ với tôi. Thí 

dụ như lần chàng đi xem đoàn xiệc Moscow trình 

diễn, chàng khen ngợi người huấn luyện đàn thú ở 

đó “hết sảy”. Trong một giây ngắn ngủi, tôi cảm 
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thấy mình hết sức bình ổn, giống như mỗi lần tỉnh 

dậy sau một giấc mơ có chàng hiện diện mà chưa 

nhận ra là mình đã mơ. Cái cảm tưởng rằng mọi 

chuyện đã trở lại bình thường và rằng “giờ thì ổn hết 

rồi.” Nhưng rồi sau đó, tôi nhận ra những lời trấn an 

này thuộc về một quá khứ khá xa: thêm một mùa 

đông nữa đã qua, người huấn luyện đàn thú của đoàn 

xiệc có lẽ không còn ở đó nữa, lời khen ngợi “anh ta 

hết sảy” thuộc về một thực tại nay đã hết sức lỗi 

thời. 

Trong những lần ngồi nói chuyện với A, đôi khi tôi 

thoáng thấy một thái độ nào đó của chàng hay bỗng 

nhận ra một khía cạnh nào đó trong mối quan hệ của 

chúng tôi mà trước đó tôi đã không để ý tới. Một 

đồng nghiệp của tôi, trong một buổi uống cà phê, đã 

thổ lộ  anh ta có một mối quan hệ thể xác rất gần gủi 

với một phụ nữ có gia đình và lớn tuổi hơn mình: 

“Ra khỏi nhà nàng, tôi cảm thấy mình vô cùng khích 

lệ; tôi hít thở không khí với niềm sảng khoái của một 

anh đàn ông tin mình lúc nào cũng có thể làm một 

người phụ nữ thỏa mãn.” Tôi nghĩ ngay đến A và 

tin rằng chàng có thể đã từng có chung một cảm xúc 

với người bạn đồng nghiệp của mình. Tôi cảm thấy 

vui với ý nghĩ này dù không có cách nào kiểm 
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chứng được chàng có thực sự nghĩ như vậy hay 

không, như thể tôi đã nắm giữ được một điều vĩnh 

cửu mà không một thứ hồi ức nào có thể truyền đạt 

nổi.  

Tối nay, trên xe điện ngầm, ngồi đối diện tôi là hai 

cô gái trẻ. Tôi thoáng nghe một cô nói, “họ có nhà ở 

Barbizon.” Tôi ngạc nhiên sao cái tên nghe quen 

thuộc với tôi. Trong vài phút, tôi nhớ lại có lần A 

bảo tôi chàng đã ở đó vào một ngày chủ nhật nào đó 

với vợ. Đó là một hồi ức như những hồi ức khác. 

Chẳng hạn, một địa danh như Brunoy, nơi một 

người bạn cũ nay tôi không còn liên lạc được nữa đã 

từng ở đó. Điều đó có nghĩa là thế giới chung quanh 

tôi bắt đầu hiện hữu trở lại mà không nhất thiết phải 

có liên quan đến A? Người huấn luyện đàn thú của 

đoàn xiệc Moscow, chiếc áo choàng ngủ A mặc mỗi 

khi ghé nhà tôi, Barbizon và toàn bộ những ý tưởng 

hiện ra trong đầu tôi trong từng ngày nối tiếp nhau 

kể từ đêm đầu tiên, những câu chữ, hình ảnh, động 

tác, tất cả nội dung của một quyển tiểu thuyết chưa 

được viết về một nỗi đam mê cháy bỏng đang bắt 

đầu rã ra từng mảnh. Trong số những gì được viết 

ra, quyển sách này chỉ là phần còn sót lại, một thứ 

vết tích nhạt nhòa. Một ngày nào đó nó sẽ trở nên vô 
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nghĩa với tôi, cũng giống như bất cứ những ai liên 

quan đến nó. 

 

Dầu vậy, tôi vẫn chưa thể dứt khoát chia tay với nó; 

giống như mùa xuân năm ngoái, tôi đã không thể 

nào cắt đứt mối quan hệ với A, khi mà sự mong 

muốn và khao khát của tôi với chàng vẫn cứ mãi dai 

dẳng. Tôi nhận thức rất rõ rằng tôi không thể mong 

đợi bất cứ điều gì từ sự viết lách, vì viết lách không 

giống như đời sống thực, nó luôn luôn loại trừ 

những gì không mong đợi. Tiếp tục viết cũng có 

nghĩa là trì hoãn sự tổn thương của việc công bố 

những trang viết này đến người đọc. Tôi không hề 

coi đây là một tình huống có thể xẩy ra bao lâu tôi 

còn cảm thấy có nhu cầu phải viết tiếp. Nhưng, giờ 

đây, nhu cầu này của tôi đã được thỏa mãn. Tôi 

ngắm nhìn những trang giấy đầy chữ với một sự 

kinh ngạc và một cảm giác tương tự như sự xấu hổ, 

những cảm tưởng mà trước đây - khi còn đắm chìm 

trong nỗi đam mê và nhu cầu cần phải viết về nỗi 

đam mê ấy - tôi đã không hề có. Viễn tượng một 

ngày nào đó quyển sách sẽ đến tay độc giả đưa tôi 

đến gần hơn với sự phán xét của công chúng và 

những chuẩn mực „bình thường” của xã hội. (Phải 



73 | a n n i e  e r n a u x  

 

trả lời những câu hỏi đại loại “đây có phải là một 

quyển tự truyện hay không?” và phải tìm cách biện 

minh điều này điều kia có thể làm cho nhiều quyển 

sách không bao giờ được ra đời, ngoại trừ dưới dạng 

tiểu thuyết hư cấu như một cách để giữ sĩ diện.) 

Lúc này đây, ngồi trước những trang giấy phủ đầy 

các hàng chữ viết tháu mà không ai có thể đọc được, 

ngoại trừ tác giả, tôi vẫn còn có thể thuyết phục 

mình rằng đây là những gì rất riêng tư, hầu như trẻ 

con, không hề có chút hệ quả nào dù dưới bất cứ 

danh nghĩa nào – và chúng chỉ có thể được xem như 

một tuyên ngôn về tình yêu hay những chữ tục tĩu 

tôi hay viết trên trang bìa sau những quyển vở bài 

tập hồi còn đi học, hoặc bất cứ nội dung gì khác mà 

người ta viết xuống không một chút nghĩ ngợi, 

không hề lo sợ bị trừng phạt, phê bình vì sẽ không 

bao giờ có người nào khác được đọc đến. Một khi 

tôi bắt đầu ngồi gõ lại những nội dung ấy, một khi 

chúng trở thành quyển sách gởi đến độc giả, khi ấy 

tôi không còn là một kẻ vô tội nữa. 
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THÁNG HAI 1991 

 

Tôi có thể kết thúc quyển sách này ở đây và giả vờ 

tin rằng không một điều gì xầy ra trên thế giới hay 

trong cuộc sống riêng của mình có thể làm thay đổi 

nội dung đã được viết xuống. Nói cách khác, tôi có 

thể xem như thế là đã hoàn tất và tác phẩm sẵn sàng 

cho việc in ấn ra mắt công chúng. Dù vậy, bao lâu 

mà những trang viết này còn là của riêng tôi, còn 

trong tầm tay với của mình, như ngay hôm nay đây, 

thì công việc viết vẫn còn có cơ hội được tiếp tục. 

Tôi cảm thấy việc nhắc đến một số sự việc vừa mới 
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xẩy ra quan trọng hơn là thay đổi vị trí của một vài 

tĩnh từ nào đó trong nội dung quyển sách. 

Trong khoảng thời gian từ tháng Năm năm ngoái, 

lúc tôi ngưng viết, cho đến hôm nay 6 tháng hai năm 

1991, cuộc xung đội vốn từ lâu được mong đợi giữa 

Iraq và liên minh quân sự Tây Phương cuối cùng 

cũng đã nổ ra. Một cuộc chiến tranh được các 

phương tiện tuyên truyền gọi là “sạch sẽ”, mặc dù 

Iraq đã nhận được “nhiều bom hơn cả toàn thể nước 

Đức trong đệ nhị thế chiến” (theo ấn bản buổi chiều 

hôm nay của tờ Le Monde) và nhiều nhân chứng đã 

xác nhận rằng trong số các nạn nhân có rất nhiều trẻ 

em nằm la liệt trên những đường phố Iraq như 

những kẻ say rượu giữa tiếng bom nổ đinh tai nhức 

óc. Ở đây, người ta đang chờ cho những thảm họa 

được tiên đoán là sẽ xẩy ra nhưng trong thực tế chưa 

xẩy ra: một cuộc tấn công bằng bộ binh của phe 

đồng minh, Saddam Hussein sẽ phản công bằng vũ 

khí hóa học, có lẽ siêu thị Galeries Lafayette sẽ bị 

ném bom. Tôi có cùng cảm giác bất an, cùng nỗi 

thất vọng khi khao khát muốn được biết rõ sự thật 

như khi tôi còn đang chìm đắm trong cơn đam mê 

điên cuồng ngày nào. Những điểm tương đồng mà 

tôi muốn nhắc đến phải ngừng lại ở đây. Vì trong 
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trường hợp này, không có chỗ cho những tưởng 

tượng không có thật. 

 

 

 

 

 

Vào buổi chiều ngày chủ nhật đầu tiên sau khi chiến 

tranh bùng nổ, chuông điện thoại reo. Giọng của A. 

Trong một giây bất ngờ, tôi bị sự hoảng hốt chế ngự. 

Tôi vừa khóc vừa nhắc đi nhắc lại tên của chàng. 

Còn chàng thì từ tốn, chậm rãi, “anh đây, anh đây 

mà,” chàng muốn được gặp tôi ngay lập tức. Và 

chàng sẽ đến bằng taxi. Trong khoảng thời gian 30 

phút trước khi  chàng đến, tôi thay quần áo và trang 

điểm với tâm trạng mê loạn. Rồi tôi ra đứng ở lối đi 

dẫn vào nhà, cổ quàng chiếc khăn chàng chưa từng 

thấy bao giờ. Tôi nhìn chăm chăm vào cánh cửa bật 
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mở mà không tin ở mắt mình. Như thường lệ, chàng 

không bao giờ gõ cửa. Chắc là chàng đã uống rượu 

ở đâu đó rồi; khi ôm tôi, chàng có vẻ như đứng 

không vững và loạng choạng khi bước lên cầu thang 

vào phòng ngủ. 

Sau đó, chàng đòi uống cà phê. Có vẻ như cuộc sống 

của chàng ở Đông Âu không khác hồi trước mấy: 

vẫn cùng một công việc như hồi còn ở Pháp, vẫn 

không có con cái dù rằng vợ chàng tha thiết muốn 

có một đứa. Ở tuổi 38, trông chàng vẫn còn phong 

độ trẻ trung dù ánh nhìn đã tỏ ra mệt mỏi. Móng tay 

chàng có vẻ ít được chăm sóc, bàn tay không còn 

được mềm mại như xưa. Có lẽ là vì thời tiết lạnh lẽo 

nơi xứ sở của chàng. Chàng có vẻ thích thú khi tôi 

trách móc sao không có một sự liên lạc nào hết kể từ 

khi gặp nhau lần cuối: “Vậy là em phải gọi điện 

thoại cho anh; chào anh, anh có khỏe không? Và 

sau đó?” Chàng đã không nhận được tấm bưu thiếp 

tôi gởi từ Đan Mạch, vì đó là địa chỉ của nơi làm 

việc cũ ở Paris. Chúng tôi nhặt mớ quần áo nằm lăn 

lóc trên sàn nhà mặc lại, rồi tôi lái xe đưa chàng về 

khách sạn gần L‟Etoile. Chúng tôi hôn nhau, ve vuốt 

nhau trong lúc chờ đèn xanh tại ngã tư Nanterre và 

Pont-de-Neuilly.  



78 | c h ỉ  l à  n ỗ i  đ a m  m ê  

 

Trên đường về nhà, lúc đi ngang qua đường hầm La 

Défense, tôi nghĩ, “câu chuyện của mình đến đâu 

rồi?” rồi thì, “bây giờ mình chẳng mong gì hơn 

nữa.” 

Ba ngày sau, chàng ra đi không một lần chúng tôi 

gặp lại. Trước lúc lên đường, chàng điện thoại cho 

tôi, “Anh sẽ gọi cho em.” Tôi không biết chàng sẽ 

gọi từ nơi xứ sở của chàng, hay từ Paris, khi chàng 

có dịp quay lại đây. Tôi cũng không buồn hỏi lại. 

Tôi mang một ấn tượng rằng lần gặp gỡ cuối cùng 

đã không bao giờ xẩy ra. Vì nó không phải là một 

chi tiết thuộc về câu chuyện của chúng tôi. Nó là 

một dấu mốc thời gian, ngày 20 tháng Giêng. Người 

đàn ông quay lại với tôi buổi chiều hôm đó không 

phải là người đàn ông mà tôi đã ôm ấp trong lòng 

suốt thời gian chàng có mặt ở đây, cũng không phải 

là người đàn ông trong câu chuyện mà tôi vừa hoàn 

tất. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông ấy 

nữa. Dù vậy, chính cuộc gặp gỡ cuối cùng rất khó 

tin là nó thực sự đã xẩy ra ấy, đã mang lại những ý 

nghĩa đích thực cho mối tình say đắm của tôi với A, 

vốn trong suốt thời gian 2 năm của một cuộc dan díu 

hầu như chỉ chứa đựng một thực tại cuồng nộ đến 
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mức khó hiểu và không hề có một chút ý nghĩa nào 

đáng kể. 

Trong bức hình duy nhất của chàng mà tôi còn lưu 

giữ, tôi có thể nhìn thấy một người đàn ông cao ráo 

với những nét tương tự như tài tử người Pháp Alain 

Delon. Tất cả những gì thuộc về chàng đều là những 

bảo vật đối với tôi – mắt, miệng, dương vật, ký ức 

thời thơ ấu, giọng nói, và cả cái cung cách quả quyết 

khi chàng bày tỏ ý kiến của mình.  

Tôi đã từng cố để học cho bằng được ngôn ngữ của 

chàng. Tôi đã giữ một cái ly chàng đã từng đặt môi 

uống, giữ nguyên như vậy không rửa ráy gì. 

Tôi đã từng ước rằng chuyến bay chở tôi về từ 

Copenhagen bị rớt xuống đâu đó nếu như tôi không 

còn được gặp lại chàng nữa.  

Mùa hè năm ngoái, ở Padua, tôi đã dán bức ảnh 

chàng lên bức tường nhà mồ của Thánh St. Anthony 

– cùng với những người khác, kẻ đặt khăn tay, 

người để những mẩu giấy trên đó viết những điều họ 

cầu xin – với ước mong chàng sẽ quay về với tôi. 

Chàng có “đáng” để  được tôi đối xử với chàng như 

vậy không? Đó không phải là điều tôi quan tâm. Kể 
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cả khi những mê đắm không còn chiếm ngự tôi nữa, 

như thể tôi không phải là người đàn bà đã từng một 

thời mê đắm; điều ấy cũng không thể thay đổi một 

sự thực: nhờ chàng, tôi đã có thể vươn tới được cái 

ranh giới ngăn chia tôi với những người khác, với 

niềm tin tưởng rằng rồi cũng có lúc tôi có thể vượt 

qua được ranh giới ấy. 

Tôi đo lường thời gian hơi khác người: bằng cả cơ 

thể của tôi. 

Tôi đã khám phá ra những khả năng  một con người 

có thể làm được, hầu như là bất cứ điều gì: ước vọng 

cao quý hay xấu xa, thiếu phẩm giá, không có lòng 

tự trọng, những quan điểm hay niềm tin tưởng mà 

tôi cho là hết sức vô lý nơi những người khác cho 

đến khi chính tôi tự mình chia sẻ cùng quan điểm, 

cùng niềm tin đó. Một cách vô thức, chàng đã dẫn 

tôi đến gần hơn với thế giới. 
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Chàng đã có lần bảo tôi, “Em sẽ không viết một 

quyển sách nào về anh đấy nhé.” Nhưng quyển sách 

này không phải được viết về chàng, cũng không phải 

nó đã được viết về tôi. Tôi chỉ làm công việc chuyển 

dịch thành câu chữ - những câu chữ có lẽ chàng sẽ 

không bao giờ đọc được; vì chúng không phải được 

viết cho chàng – cái cách thế mà sự có mặt của 

chàng trên cõi đời này đã ảnh hưởng đến cuộc sống 

của chính tôi. Để cho người khác được biết tới. 

Khi còn là một đứa trẻ, sự xa xỉ đối với tôi là chiếc 

áo choàng lông, là những bộ đầm dạ hội, và những 

căn biệt thự nằm trên bờ biển. Khi lớn lên, tôi khoác 

cho nó ý nghĩa một cuộc sống của người trí thức. 

Giờ đây, tôi cảm thấy rằng sự xa xỉ chính là khả 

năng sống qua và sống sót một nỗi đam mê mình đã 

dành cho một người đàn ông hay một người đàn bà. 
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CHỈ LÀ NỖI ĐAM MÊ (Simple Passion) của 

Annie Ernaux do T.Vấn chuyển ngữ, là tác phẩm 

thứ 70 trong Tủ Sách Điện Tử T.Vấn & Bạn 

Hữu. Bản điện tử được phát hành miễn phí trên 

hệ thống tòan cầu của trang  mạng văn học  

T.Vấn & Bạn Hữu 

(T-Van.Net). 

 

 

Bản Quyền (bản tiếng Việt) thuộc về dịch giả 

và Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu 
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TÁC PHẨM CỦA T.VẤN 

TRONG TỦ SÁCH T.VẤN & BẠN HỮU 

 

(Để đọc các tác phẩm của T.Vấn, độc giả có thể vào 

trang web VĂN HỌC và ĐỜI SỐNG: t-van.net, 

bấm chọn tủ sách điện tử T.VẤN & BẠN HỮU) 
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Tập hợp những bài viết về những người hoạt động trong 

các lĩnh vực nghệ thuật – thơ, văn, nhạc, họa, hình– mà 

tác giả đã có cơ duyên gặp gỡ, quen biết, hoặc chỉ giao 

lưu qua trung gian các loại hình nghệ thuật vừa kể. Hầu 

hết những tác giả được “viết” đến trong quyển sách đều 

tụ họp ở một sân chơi chung, đó là trang mạng văn học 

T.Vấn & Bạn Hữu. 
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Tác phẩm “Tiếng vọng từ Chernobyl” của nhà văn đoạt 

giải thưởng văn chương Nobel năm 2015 Svetlana 

Alexievich là tác phẩm văn chương đầu tiên lấy chủ đề 

chính từ vụ nổ nhà máy hạt nhân Chernobyl. Tác phẩm 

là tổng hợp những câu chuyện kể của từng con người, 

trực tiếp hoặc gián tiếp là nạn nhân của vụ nổ, xa hơn 

nữa, là nạn nhân của chính cách đối phó với thảm hoạ 

của nhà cầm quyền. 
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Ôi cố nhân! Ôi New Orleans! Ôi những hồi ức vừa dịu 

dàng, vừa đanh đá đâm những mũi kim đau buốt. Tôi đã 

gặp lại New Orleans sau 7 năm từ lần gặp gỡ đầu tiên 

đầy kỷ niệm và sau 6 năm từ trận bão thế kỷ Katrina tàn 

phá thành phố khởi nghiệp của Louis Armstrong, người 

nhạc sĩ Jazz vĩ đại nhất của mọi thời đại. Và trong đáy 

cùng tiềm thức, câu thơ cũ của Linh Vũ được trích dẫn 

trong một bài viết về thành phố này năm 2008, bỗng bật 

lên như có ai đưa tay chạm vào nút bí ẩn trong đầu: 

“Mai gió sớm có đêm nào ghé lại / Thổi Blues xanh phố 

cảng một nốt buồn .. .”. 
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Ai cũng có một quê hương, để khi xa thì nhớ về và 

để khi gần thì . . . ghét bỏ. Như mái nhà cha mẹ, từ 

đó mình được sinh ra. Như thành phố thân yêu, từ 

đó mình lớn lên và có những kỷ niệm. Đất và nước – 

hai thành tố cấu tạo một miền quê hương. Khổ đau 

và hạnh phúc- hai mặt của một định mệnh cấu thành 

cuộc sống con người. Quê nhà và quê người – hai 

nẻo của một cõi đi về. Một bên là hệ lụy. Bên kia là 

nấm mồ. 
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Một tác phẩm (dù là chuyển ngữ) ra đời đều có sự 

đóng góp, hay góp ý của những người ngoài tác giả 

(dịch giả). Trong trường hợp của tôi, tôi xin được 

gởi lời cám ơn tha thiết đến người phụ nữ năm xưa, 

người đã cùng tôi vào vai Thérèse Desqueyroux và 

Jean Azevedo trong những buổi “ngồi đồng” hàng 

nhiều tiếng đồng hồ tại một quán cà phê trong 

chung cư Nguyễn Thiện Thuật, Sài Gòn.  
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