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Cä tám truyŒn trong tÆp này 
ÇŠu hay. Hay cä vŠ nghŒ 

thuÆt lÅn n¶i dung. NguyÍn 
Månh An Dân vi‰t truyŒn v§i š 
thÙc trách nhiŒm: TÓ cáo c¶ng 
sän, trách cÙ nh»ng ngÜ©i lãnh 
Çåo phía bên này, ÇŠ cao tình 
nghïa và nh»ng tÃm gÜÖng tÓt, 
nhÃn månh vào lòng khoan 
dung cho nh»ng cänh huÓng 
khó khæn... 

T¿a ÇŠ NgÜ©i Lính Không 
Có VÛ Khí có š muÓn nói "Çã là 
chi‰n sï chÓng c¶ng, thì dù 
không có súng Çån, vÅn chi‰n 
ÇÃu ÇÜ®c" Tuy tình ti‰t có khác 
nhau, nhÜng các truyŒn ÇŠu có š 
hÜ§ng nói lên tinh thÀn phÃn 
ÇÃu v§i nghÎch cänh. 

Có mÃy truyŒn trong tÆp 
làm tôi th¿c s¿ xúc Ç¶ng. Có th‹ 
cÛng vì tôi Çã sÓng qua hoàn cänh cûa nhân vÆt, và ÇiŠu này làm cho câu 
chuyŒn thêm sÓng Ç¶ng. Có nh»ng ch‡ trong hai truyŒn Gi© CuÓi Ÿ M¶t 
ñÖn VÎ NhÕ và ñám HÕa Châu Le Lói, tôi vØa Ç†c vØa Ùa nÜ§c m¡t. BÒi hÒi 
lo âu, rÒi chán nän Ç§n Çau. CÓ g¡ng Ç‰n cùng, nhÜng rÒi cÛng phäi buông 
tay chÎu thäm båi. S¿ thäm båi mình không góp phÀn gây ra! 

Vi‰t truyŒn nhÜ vÆy là thành công. 
NhÜng truyŒn cûa NguyÍn Månh An Dân có m¶t nhÜ®c Çi‹m chung vŠ 

n¶i dung. Anh nh¡m vào hÜ§ng tích c¿c, nên các nhân vÆt cûa anh có hÖi lš 
tÜªng. Tôi nói "có hÖi", vì nhìn chung, h† vÅn vÅn là nh»ng con ngÜ©i "sÓng 
thÆt", "có th‹ nhÜ th‰ thÆt". NhÜng n‰u h† "kém dÛng cäm" Çi m¶t chút, m¶t 



chút thôi, "b§t vÎ tha" Çi m¶t chút, m¶t chút thôi, cho vØa Çû bình thÜ©ng, thì 
có lë truyŒn së hay hÖn n»a. 

 
NguyÍn Månh An Dân dùng th‹ truyŒn ng¡n Ç‹ vi‰t hÒi kš. Nh»ng câu 

chuyŒn, nh»ng hoàn cänh, cä nh»ng tình ti‰t n»a, ÇŠu là nh»ng gì anh Çã 
sÓng, không tr†n thì cÛng m¶t phÀn. 

- Nh»ng ñÙa Con V¡ng M¥t k‹ låi cu¶c di tän cûa chính gia Çình cûa 
anh; chính anh Çã có m¥t tåi cách ÇÖn vÎ chi‰n ÇÃu dÛng cäm nhÜng tuyŒt 
v†ng trong hai truyŒn Gi© CuÓi Ÿ M¶t ñÖn VÎ NhÕ và ñám HÕa Châu Le 
Lói. RÒi khi bÎ b¡t bu¶c phäi buông súng, anh vào tù trong hai truyŒn M¶t 
Ch‡ Cho Ông Linh Møc và NgÜ©i Lính Không Có VÛ Khí; khi mãn tù, anh ra 
ngoài cùng bån sÓng ch© vÜ®t biên trong truyŒn Làm ˆn; rÒi anh ª tråi tœ 
nån Ç‹ nhìn thÃy nh»ng cu¶c Chia Tay NgÆm Ngùi gï»a nh»ng ngÜ©i thân 
ÇÆu và r§t thanh l†c; truyŒn cuÓi tÆp, Tr® Lš Và Th¢ng Tù Con, có th‹ không 
dính líu Ç‰n cu¶c sÓng thÆt cûa tác giä. NhÜng truyŒn cÛng ÇÜ®c d¿ng rÃt 
khéo. Có ÇiŠu Çáng ti‰c, nhân vÆt "th¢ng Út" (m§i mÜ©i mÃy tu°i) låi bi‰t nói 
nh»ng câu Çåi Ç‹ "không có tình cäm thì Ç©i còn gì Çâu ông thÀy. SÓng nhÜ 
vÆy Çâu ra sÓng n»a..." 

NhÜng m¶t vài cái không hay nhÕ không làm giäm nh»ng cái hay l§n. 
Tôi không dÅn riêng truyŒn nào, vì cä tám truyŒn ÇŠu có nh»ng Çi‹m hay.◙ 
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