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A

i yêu sách hẳn không còn lạ gì với cái tên học giả Nguyễn
Hiến Lê - một nhà văn, nhà giáo, tác giả, dịch giả của hàng

trăm đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực như: Văn học, triết học,
giáo dục, chính trị, kinh tế… Trong đó nhiều cuốn đã trở thành
“Sách gối đầu giường” như Đắc Nhân Tâm, Quẳng Gánh Lo Đi
Và Vui Sống, Bảy Bước Đến Thành Công, Chiến Tranh Và Hoà
Bình, Sử Ký Tư Mã Thiên, Bài Học Do Thái, Kinh Dịch…
Nguyễn Hiến Lê tự là Lộc Đình, sinh năm 1912, mất năm

1984, hưởng thọ 73 tuổi. Sẽ không ngoa khi gọi Nguyễn Hiến
Lê là “tượng đài văn hoá”. Cả đời ông gần như dành trọn cho
nghiệp viết. Trong hơn 30 năm cầm bút, ông đã xuất bản 120 bộ
sách - con số gần gấp 1,5 lần tuổi đời của ông.
Viết nhiều nhưng Nguyễn Hiến Lê lại vô cùng cẩn trọng và
nghiêm túc. Năm 1968, khi dịch Chiến Tranh Và Hoà Bình, do

tình hình chiến sự căng thẳng, ông đã chép tay trên giấy than
thành 3 bản, một đưa cho nhà xuất bản, một cất ở nhà và một
gửi về quê phòng khi thất lạc. Cũng vì cẩn trọng nên ông luôn
ý thức được việc phải xin phép trước khi dịch tác phẩm. Trong
hồi ký, Nguyễn Hiến Lê đã kể tỉ mỉ việc ông viết thư cho tác giả
Dale Carnegie để xin dịch cuốn Đắc Nhân Tâm và trở thành
người đầu tiên đưa tác phẩm giá trị này về Việt Nam. Đây là một
trong những cuốn sách nổi tiếng nhất mọi thời đại, luôn đứng
đầu danh sách bán chạy nhất, được dịch sang hầu hết các thứ
tiếng và có ảnh hưởng làm thay đổi cuộc đời hàng triệu người
trên thế giới.
Bắt đầu xuất bản ở Việt Nam từ năm 1951, Đắc Nhân Tâm
nhanh chóng gây chú ý và trở thành “hiện tượng” trong ngành
xuất bản khi liên tục được tái bản. Sức sống từ cuốn sách qua bản
dịch của Nguyễn Hiến Lê đã ghi dấu ấn và có tầm ảnh hưởng
lớn đến người đọc Việt bao thập kỷ qua. Bản thân cái tên “Đắc
Nhân Tâm” là một sáng tạo đắt giá của Nguyễn Hiến Lê. Về sau
các dịch giả khác đã dịch tác phẩm “How to win friends and
Influence People” với những văn phong khác nhau nhưng vẫn
đều sử dụng cái tên “Đắc Nhân Tâm” do Nguyễn Hiến Lê đặt bởi
không có một cái tên nào khác có thể chuyển ngữ xuất sắc hơn.
Bên cạnh đó, phiên bản “Đắc Nhân Tâm” của Nguyễn Hiến
Lê còn có thêm chương “Những bức thư màu nhiệm”, “Bảy lời

khuyên để tăng hạnh phúc trong gia đình”, đặc biệt phần “Vài
câu hỏi” được ông viết thêm vào cuối sách để độc giả có thể thực
hành và tự tìm câu trả lời. Sau mỗi chương lại có phần tóm tắt để
độc giả dễ hiểu, dễ thấm. Nguyễn Hiến Lê không phải là người
duy nhất dịch “How to win friends and Influence People” nhưng
bản dịch của ông được đánh giá là súc tích nhất, toàn diện nhất
và sắc sảo nhất.
Thế nên, trên các diễn đàn văn học, người đời vẫn truyền
tai nhau: “Muốn thành công và hạnh phúc, hãy đọc Đắc Nhân
Tâm, mà phải là Đắc Nhân Tâm của Nguyễn Hiến Lê”. Cái hay,
cái khiến người đọc tâm đắc có lẽ ở chính cách sử dụng ngôn từ
triết lý mà gần gũi của Nguyễn Hiến Lê.
Để có được những giá trị ấy, không chỉ bởi Nguyễn Hiến Lê
đã tiếp xúc với tác giả, truyền tải được đúng “linh hồn” của bản
gốc mà ông còn thổi vào đó nhân sinh quan của chính mình nhân sinh quan của một hiền tài, một nhà nho, một nhà giáo,
một vị học giả đáng kính.
Nguyễn Hiến Lê từng tự bạch: “Ghi được một vẻ đẹp của
thiên nhiên, của tâm hồn, tả được một nỗi khổ của con người
khiến cho đời sau cảm động, bấy nhiêu cũng đủ mang danh
nghệ sĩ rồi”. Và với những gì ông để lại cho cuộc đời, Nguyễn
Hiến Lê xứng đáng là một nghệ sĩ lớn trong lòng người đọc bao
thế hệ ngày trước, ngày nay và cả ngày sau.

Như một sự tri ân sâu sắc đến ông, tôi tin rằng BIZBooks sẽ
“phục dựng” tủ sách Nguyễn Hiến Lê. Với mong muốn những
cuốn sách có thể tiếp tục đồng hành cùng người Việt bao thế hệ,
không chỉ với tinh thần của các tác giả thế giới mà còn với cốt
cách của một Nguyễn Hiến Lê Việt Nam.
TS. Lê Thẩm Dương
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Tựa

N

gười ta thường nói nhân loại ngày nay tiến mau
quá, chỉ trong mười năm mà bằng một thế kỷ hồi

xưa. Về phương diện kỹ thuật, vật chất thì lời đó đúng,
nhưng về phương diện tinh thần, cảm xúc, suy tư, tập
tục thì chưa chắc.
Tôi xin lấy thí dụ vấn đề nam nữ bình quyền. Từ
khi nữ sĩ Pháp Maria Deraismes sáng lập tờ Le Droit des
Femmes (Nữ quyền – năm 1867) tới nay đã trên một thế
kỷ mà ngay ở Pháp vẫn còn những người như Simonde de
Beauvoir trong cuốn Le deuxième sexe (Giống thứ nhì),
hoặc như Francoise Parturier, trong cuốn Lettre ouverte
aux hommes (Thư ngỏ gửi phái nam) thỉnh thoảng phải
lên tiếng nhắc nhở rằng vấn đề đó chưa giải quyết xong,

phái nữ mới chỉ được bình đẳng với phái nam trên phương
diện pháp luật, chứ sự thực, trong xã hội, vẫn còn bị thiệt
thòi nhiều thứ, vẫn còn bị coi là “giống thứ nhì”, thua kém
“giống thứ nhất”.
Nguyên nhân có nhiều, trong lời giới thiệu này, chúng
tôi không thể xét hết được, chỉ xin đưa ra những nguyên
nhân chính: thay đổi luật pháp là chuyện dễ, chỉ cần một
nét bút, mà thay đổi lòng con người, tinh thần con người,
tập tục trong xã hội, nhất là thay đổi cả một nền văn minh
đã có từ mấy nghìn năm thì phải vài thế kỷ. Tôi nghĩ rằng
phải qua thế kỷ XXI, khi mà đại đa số phụ nữ chứng tỏ
bằng hành động, một cách khiêm tốn, nhã nhặn, chứ
không huênh hoang, hằn học – rằng họ cũng thông minh,
tài giỏi trong như đàn ông. Nhất là đừng nghĩ rằng hễ
là đàn bà có những cặp giò khêu gợi, những môi son đỏ
choét, những móng tay móng chân vấy máu… thì lúc đó
họ mới thực sự bình đẳng với đàn ông. Xã hội loài người
mới bước qua một giai đoạn mới: giai đoạn không còn sự
phân công, cách biệt giữa nam nữ sẽ cùng nhau chia sẻ
mọi việc trong gia đình và xã hội, tùy theo khả năng của
từng người.
Chúng tôi không xét xã hội lúc đó có tốt đẹp hơn xã hội
của ông cha chúng ta không, vì cái gì cũng có hai mặt của
vấn đề, mà dòng lịch sử luôn luôn chảy xuôi, có cố lội ngược
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dòng thì cũng chỉ được một khúc rồi cũng bị cuốn theo mất.
Ngay như giới nữ sĩ - giới phụ nữ tiến bộ nhất, cơ
hồ cũng không muốn gánh nhiệm vụ của họ nữa; đôi khi
ta cũng thấy họ mô tả trong tiểu thuyết thân phận của
những kẻ xấu số nhất trong phái họ, nhưng đọc xong ta có
cảm tưởng rằng họ không có ý thức xây dựng, tranh đấu
mà chỉ nhằm mục đích chiều theo thị hiếu độc giả. Còn
trong thơ thì tôi mới đọc xong một tập phê bình thơ hiện
đại, thấy phụ nữ xuất rất nhiều, nhưng chỉ xuất hiện trong
cái điệu “anh anh em em”.
Nhưng tôi tin chắc rằng khi hòa bình trở lại, vấn đề
phụ nữ sẽ được nêu lên và ít nhất là ở thành thị, họ sẽ
đòi được cái thân phận như thân phận phụ nữ phương
Tây. Ngay bây giờ đây, chúng tôi đã được nghe một bà bạn
thuộc vào cái lớp cũ, trách chúng tôi rằng:
“Các ông viết sách hình như chỉ để cho bọn đàn ông
các ông đọc, quên hẳn bọn đàn bà chúng tôi đi. Viết về vấn
đề giữ gìn sức khỏe mà có ông tuyệt nhiên không nhắc tới
vệ sinh của phụ nữ, lạ chưa! Còn ông nữa, ông viết được
tiểu sử mấy chục danh nhân rồi? Năm nay sáu chục? Và
có bao nhiêu danh nhân là nữ giới? Marie Chrie, Helen
Keller, Florence Nightingale, G. Sand, bà La Fayette, rồi ai
nữa? Các ông chỉ đề cao các ông thôi”.

Tôi đáp:
“Lời trách của bà rất đúng, nhưng lỗi là lỗi chung chứ
không phải của riêng tôi. Mười năm nay tôi đã cố kiếm
tiểu sử các nữ danh nhân, các vị đã hy sinh cho nhân loại,
chứ không phải các bà hoàng bà chúa, mà chỉ kiếm được
bốn năm vị đó thôi. Không phải vì lẽ bẩm sinh, tài đức của
đàn bà kém đàn ông đâu. Nhưng cái văn minh nhân loại
hiện nay là do đàn ông xây dựng cho nên mặc dù đàn bà
có công lao đóng góp ngang đàn ông mà cho tới bây giờ
chỉ giữ một vai phụ, thiên tư không được phát triển tột
bậc, trừ một số rất hiếm, mà sự nghiệp phải thua đàn ông
trong hầu hết các ngành hoạt động… Cũng còn do lẽ này
nữa: Lịch sử nhân loại hoàn toàn do đàn ông viết, và dĩ
nhiên họ đề cao họ trước hết, như bà đã nói. Vậy lỗi là lỗi
của nền văn minh chúng ta”.
Hai tháng sau, tôi đã quên câu chuyện đó thì một hôm
nhận được một cuốn sách dày, bìa cứng, bà bạn đó cho
đem tới. Mới đọc nhan đề: Femmes dhier et de demain, dici
et dailleurs(1) - và coi qua bảng mục lục, tôi đã hiểu thâm ý
của bà và xin nhận nhiệm vụ chứ không dám từ chối.
Tác giả Marianne Monestier là một nữ sĩ kiêm kí giả
(1) Phụ nữ hôm qua và ngày mai, ở đây và ở những nơi khác – nhà xuất bản Plon-Paris, 1967.
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có tác phẩm đầu tiên hồi mười tám tuổi (A premières vues,
được giải thưởng của Viện hàn lâm Pháp), hợp tác với
tờ Marie Claire và vài đài phát thanh, hiện nay đã cho
ra được trên mười cuốn: tiểu thuyết, tiểu sử, khảo luận,
phóng sự…
Trong cuốn Femmes dhier et de demain, dici et
dailleurs, bà muốn góp công vào bộ lịch sử của phụ nữ,
sửa lại nỗi bất công họ phải chịu: bà phỏng vấn, điều tra,
gom góp tất cả các tài liệu về vài trăm phụ nữ hữu danh
và vô danh có công ít nhiều với đồng bào, nhân loại, để
chúng ta khỏi quên những vị đó.
Tác phẩm dày 380 trang, khổ trung bình, tài liệu dồi
dào, nhưng thiếu tính cách nhất trí, bố cục không chặt
chẽ. Phần thứ nhất, dày hơn cả – non 200 trang – mà đọc
cũng vui hơn cả, gồm mười hai bài chép những hồi ký
cùng các cuộc phỏng vấn một số phụ nữ danh tiếng. Phần
thứ nhì chỉ khoảng sáu chục trang mà ghi có cả trăm nhà,
mỗi nhà được hai trang, có khi chỉ vài hàng, y như những
bản khai lý lịch vậy. Phần thứ ba chép đời và sự nghiệp
của tất cả các phụ nữ được giải thưởng Nobel, từ trước

đến nay về Hòa Bình, Văn chương và Khoa học(1). Phần
cuối, tạp nham nhất, khoảng năm chục trang, gồm ba đề
tài: Phụ nữ và óc phát minh; Đàn ông phán đoán chúng ta
(phụ nữ) ra sao; Phụ nữ và hoa.
Vì muốn giữ đúng chủ trương từ trước tới nay: Tiểu
sử phải hấp dẫn, truyền cảm thì mới tác động tới tâm hồn
người đọc, nên chúng tôi chỉ lựa trong phần nhất và phần
ba lấy mười lăm nhà để giới thiệu với độc giả, rồi xếp đặt
lại thành ba mục: Bốn nhà hy sinh cho nhân loại; Năm nhà
mạo hiểm; Sáu nữ sĩ.
Sau cùng chúng tôi phải xin lỗi tác giả và độc giả đã
không dịch sát từng chữ mà phải châm chước, có khi lược
bỏ vài câu, vài đoạn, cũng chỉ để cho bản này được dễ đọc.
Nhưng tôi vẫn phải theo lối hành văn của tác giả: đó là cái
lụy của người dịch.
Tôi mong rằng đọc xong cuốn này, lòng tự tín của các
bạn gái sẽ tăng lên, họ sẽ thấy nếu họ muốn thì cũng lập
được những sự nghiệp lẫy lừng như đàn ông, mà nền văn
(1) Tôi xin kể tên dưới đây những bà được giải thưởng Nobel không được lựa trong
tập này vì tiểu sử quá vắn tắt, khô khan:
- Giải thưởng Hòa Bình: Bertha Kinsky (1905), Jane Adams (1931), Emily Greene
Balch (1946).
- Giải thưởng Văn chương: Grazia deledda (1945), còn năm nhà kia, đều dịch hết.
- Giải thưởng Khoa học: Gerty Gori về sinh lý học và y học (1947); Maria Goepper
Mayer về vật lý học (1963), Dorothy Crowfoot Hodgin về hóa học (1964); và Marie
Curie (1903) và Irène Curie (1934) mà ai cũng nhớ tên và chúng tôi đã giới thiệu
trong cuốn Gương hi sinh kỹ hơn Marianne Monestier.
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minh tương lai sẽ không phải của riêng đàn ông xây dựng,
vì họ không kém đàn ông về một phương diện nào hết.
Sài Gòn ngày 1.5.1970
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CLOTILDE LOMBORO
ÂN NHÂN CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠI LIỆT

M

ùa hè năm 1928, một nhóm thanh niên nam nữ
được nghỉ học rủ nhau tập các môn thể thao: quần
vợt, bơi lội và xe đạp.
Một thiếu nữ chơi hăng hái nhất. Cô chưa đầy mười
tám tuổi, có cặp mắt màu xanh dương. Cô rất sung sướng,
mới đậu xong Tú tài toàn phần(1). Gia đình vui vẻ, hòa
thuận, điều đó thật hiếm thấy. Cô đã được trời cưng, tuổi
thơ êm đềm, và vui vẻ.
Bọn trẻ đó đạp xe cố leo một cái dốc dựng đứng, hai
bên là rừng; dưới ánh nắng chói chang miền Nam, họ cười
giỡn, cố đuổi kịp nhau, vượt nhau, và cô Clotidle thắng
cuộc đua. Cô tới nơi trước nhất; mình đẫm mồ hôi, nhưng
mừng rỡ, cô lắc mạnh đầu cho mớ tóc khỏi xòa trên trán.
Mớ tóc cô đen nhánh, như một mảnh đêm tối nổi bật lên
nền cây xanh của rừng, dưới bầu trời nóng nực.
Vậy mà hôm sau, cô đã bị chứng tê liệt của trẻ em;
(1) Kỳ thi cuối lớp 12, tương đương thi tốt nghiệp THPT hiện nay

chứng bệnh như một con mãnh cầm sà xuống bắt mồi và
chỉ trong mấy giờ, làm cho thân thể tràn trề sức sống đó
bị vật ngã. Hồi đó chưa có thuốc tiêm phòng bệnh và bệnh
tăng lên theo một tiến triển tàn nhẫn.
Mấy ngày đầu, viên y sĩ trị bệnh cho cô, cũng như các
y sĩ khác trong trường hợp đó, dò dẫm và không kiếm ra
được gì cả. Thấy cô đau đớn lắm, nhưng ông ta vẫn không
ngờ bệnh đương tàn phá cơ thể tới mức nào. Ông biết rằng
những đau đớn đó có thể kéo dài mười, hai mươi ngày và
làm cho ông đoán sai bệnh. Nhưng ông giảng rằng dần
dần mọi sự sẽ lắng xuống, cái gì hiện ra ngoài sẽ biến đi và
cô sẽ cử động được một chút… nhưng cần nhất là phải giữ
vững tinh thần đã. Ông tự nhủ: “Tinh thần của bệnh nhân
sẽ chịu ảnh hưởng tới mức nào đây?” Điều đó, không ai
biết được. Nỗi khó khăn là ở đó, phải chiến đấu với bệnh
từng bước một, giành lại được sự cử động mà bệnh đã làm
cho tê liệt, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, mà trường hợp
của mỗi bệnh nhân một khác. Như cô Clotilde này sẽ phải
chiến đấu như vậy mấy năm? Hai năm? Hay hơn nữa? Tội
nghiệp!… Một thiếu nữ đẹp như vậy!
*
Hôm nay cô Clotilde Lomboro vẫn còn cặp mắt xanh
lạ lùng đó, nhưng tóc đã hoa râm. Cô bình thản kể lại
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những giai đoạn chiến đấu đầu tiên hồi đó.
Chắc bà đã biết, khi mới bị bệnh đó, người ta vẫn còn
hy vọng. Ngay từ mấy ngày đầu, tôi đã thấy mấy ngón tay
của tôi cử động được một chút, rồi tới cả bàn tay. Do bản
năng, tôi ráng làm thêm những cử động khác. Khó nhọc
vô cùng, nhưng mặc, cứ ráng! Dần dần tôi khôi phục được
một chút, nhưng có một hồi gần như không tiến bộ được
chút nào cả. Sáu tháng sau, chị tôi đem cho tôi một bó hoa.
Tôi đưa tay ra đỡ mà nước mắt mừng rỡ ròng ròng chảy
xuống ướt đẫm cả hoa. Đó là cử động đầu tiên của tôi mà
không thất bại thảm hại”.
Nhưng khi cô Clotidle biết rằng chỉ có thể khôi phục
lại các cử động tới mức đó thôi, còn một bức tường chắn
ngang nữa không sao vượt nổi thì cô đâm ra tuyệt vọng.
Hết rồi, hết hẳn rồi đã đạt tới mức tối đa có thể hi vọng
được rồi.
Cô có để cho nỗi tuyệt vọng đó hủy diệt cô không?
Không. Vì song thân cô thông minh, can đảm, âu yếm cô,
tin tưởng ở tương lai nên truyền cho cô một sức mạnh
tinh thần lớn lao, một nghị lực phi thường, quyết tâm
chiến đấu với sự sống, nếu không thì cô đã thành một
người bỏ đi rồi.
Sau hai năm được huấn luyện lại ở Viện Chỉnh hình

