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Paris: Những Quầy Bán Sách Cũ Ven Bờ Sông Seine. 

Sóng Việt 

 

 

Khi có dịp ñi thăm Paris, chúng ta ai ai cũng ñều ñi thăm nhà thờ Notre Dame và có dịp ñi 
dọc theo hai ven bờ sông Seine. Chúng ta sẽ thấy những quầy bán sách nằm dọc theo ven 
ñường, quay lưng vào bờ tường ven bờ sông Seine.; ñó là những quầy bán sách cũ mang tên 
là bouquinistes của Paris. 

Những quầy bán sách cũ này là một ñiểm dễ thương của Paris. Những quầy sách này 
ñã xuất hiện từ giữa thế kỷ thứ 16. Một thời trong lúc ñó, họ bị gán cho danh hiệu là kẻ trộm 
khi bày bán những tài liệu liên quan ñến ñạo Tin Lành khi mà trận chiến tranh Tôn giáo của 
những người theo Thiên Chúa Giáo khởi xướng. 

Chữ bouquinistes có lẽ bắt nguồn từ chữ boeckin, có nghĩa là sách nhỏ. Ban ñâu họ 
dùng xe cút kít (wheelbarrows) ñể chuyên chở sách, họ cột những hàng hóa trưng bày của họ 
vào bao lơn của cầu bằng dây da nhỏ. Sau cuộc Cách mạng, buôn bán trở nên ñông ñúc và 
náo nhiệt sau khi mà nhiều thư viện của quý tộc bị phá hoại và tất cả sách trong thư viện 
ñược mang ra bán tống bán tháo bên bờ sông Seine. Cho ñến năm 1891, bouquinistes ñược 
cho phép lưu trữ sách tại ven bờ sông sau khi có giấy phép của chính quyền. Một ñơn xin 
phép mở một quầy sách cũ có thể phải chờ ñến 8 năm mới có cơ hội ñược chấp thuận. 

Mỗi quầy hàng bán sách cũ ñược chính quyền phát cho 4 hộp có kích thước quy ñịnh, 
và bouquinistes chỉ phải trả tiền mướn ñịa ñiểm mảnh ñá lề ñường mà họ mở quầy và trữ 
những hộp này (giá muớn là 100 Euro một năm). Những bouquinistes này phải tự lo việc bảo 
trì những quầy mà chúng ta thấy giống như một dàn xe lửa ñặt trên bờ lan can với màu xanh 
lá cây ñậm. Mỗi quầy ñược phát cho một con số, ghi rõ ràng trên những hộp xanh này. Vào 
cuối ngày những toa sắt xanh này ñuợc khóa kỹ lưỡng. Với tiền mướn chỗ và bảo trì quá rẻ 
nên giá cả sách có thể rẻ hơn trong tiệm sách trong phố. Bouquinistes thường có nhiều sách 
hay, sách cổ, sách khó kiếm, mà những người có thì giờ có thể lang thang cả ngày xem không 
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hết. Hầu hết sách hay những hàng bày bán ñều có bọc bằng bao plastic trong. Bouquinistes 
phải theo quy luật là chỉ ñược có một hộp chứa và bán magnets, posters, keychains, etc… còn 
3 hộp kia bắt buộc phải là sách cũ. Họ cũng phải bắt buộc mở cửa ít nhất bốn ngày một tuần.  

    

 

Tại một khúc sông Seine có bến của những nhà tàu (boathouses). Người ñịa phương 
cho hay một số lớn nhà tàu trên sông Seine là của những người bán sách cũ ven bờ sông. 
 
Sóng Việt 
November 22, 2009 

 


