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Lời đàu sách
H ình như những người cầm bút xưa nay a i cũng có trong người ít nhiều
máu mê chuyển dịch. Sự d i chuyển đáp úng mong m ỏi vượt cái chân nhàm cuộc
sống thường nhật, đối vôi người làm báo, đ i là tác nghiệp. Không có thực tế, lấy
đâurađètài, vốn sống, kiếnthúcđểm à viết? Đ i một ngày đàng, ôngchatatừng
dạy. Đương nhiên, không phải bất cứ a i chuyển dịch rồ i cũng có thể viết nên
nhũng trang như Sông Dà của Nguyễn Tuân hay chép thành Thượng kinh ký sự
tựa cụ Lãn ồng. Cũng như không phải nhà báo nào rồ i cũng sẽ trỗ thành Ernest
Hemingvvay hay Gabrie!Marquez, những văn hào giật GiảiNobe!xuất thân là ký
giả. Dù sao, vói chút ít máu mê và rất nhiều lòng thành, chúng ta vẫn có quyên
hy vọng cung hiến bạn đọc một số thông tin có thể có người chưa biết, từ đó
người đọc - người viết sẻ chia cảm thụ.
Uông Thái Biểu đ i nhiều, gặp nhiều, viết nhiều. Đ i với tấm lòng rộng mỏ
đón nhận cái mới, cái đẹp, cái hay, anh chịu khó hỏi han, gh i chép. Sinh ra trên
vùng có nhiều cánh rừng nước mặn giũa đàm lầy ngằn ngặt lá xanh, triền miên
hoa tím đát Lam Hồng, anh lặn lộ i vào miền Nam, lên cao nguyên nghe âm thanh
những ngọn đuốc Mọ Cọ nổ lép bép và rực sáng trong đêm. Anh đến rùng núi
Hương Khê, Hà Tỉnh tìm gặp những lão nông bao năm chắt chiu gìn giữ d i vật
nhà vua yêu nước Hàm Nghi. Anh trò chuyện vói nhũng người sục sạo kho báu
đồn là của người xưa cất giấu tại Lâm Đồng, Bình Thuận. Anh thả hồn chơi vơi
theo dòng Thu Bồn, anh lắng nghe tiếng hát sông cầu, anh hành hương về Dất
Tổ, anh thưỏng ngoạn Núi Cốc sông Công và thăm Tây Phương chùa cổ. Anh
lên xứ Lạng (chẳng biết cùng ai?), rồ i chắc là cùng a i trở lạ i Đà Lạt, Lâm Viên, lộ i
rừng "Tây Nguyên miền đát huyền ảo" - chũ của nhà nghiên cứu ơacques
Dournes mà đồng bào Ể đê g ọ i là Đam Bo. Qua các chuyến đi, anh để lạ i nhiều
trang gợi cảm. Báo chílà thời sự. Báo viết vè những con người và sự kiện tức thòi,
phục vụ tức thời. Thờigian nhưnưôc chảy qua càu, nếu bà i báo còn lưu lạ i chút
cảm hoài trong lòng bạn đọc, thế đã là quá quý.
Trong thòi đại ngày nay, cho dù thế giớ i còn lâu mới phẳng, ta vẫn có thể
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quả quyết, hành tinh chúng ta đang ngày một co lại trỏ thành cái làng cái xóm,
du lịch, vốn là một nhu cầu tự thân của con người, hầu như trong tầm tay của
nhiều tàng lớp sang hèn, và quốc gia nào cũng c ố gắng tạo điều kiện thu hút
khách du. Việc viết du ký ngày một khó khăn hơn. Chúng ta có thể lản đàu trong
đòi đặt chân tới một nơi ch ỉ m ôi nghe tiếng. Chúng ta sửng sốt, chúng ta ngẩn
ngơ, chúng ta thích thú trước cái lạ, cái mới, cái kỳ thú, cái hùng vĩ của cảnh
quan và con người chợt gặp. Tuy nhiên nó c h ỉ lạ, ch ỉ mới, c h ỉ làm ngẩn ngơ kỳ
thú riêng ta. Trước ta đã có bao nhiêu người đặt chân tới, và họ có thể từng có
cảm giác ban đầu y hệt ta hõm nay. Trong bối cảnh ấy, nếu người viết đơn thuần
ghi chép những điều mắt thấy tai nghe, vậy thì có khác chi m ọi du khách, ai cũng
có khả năng đưa chiếc mấy ảnh nhỏ xíu vôi giá mua bèo bọt hoặc đắt hơn vàng
lên nháy nháy Hên hồi. Và biết đâu rồ i đây một người nào đó tình cờ bắt gặp các
trang viết mà anh đã đặt hết tâm huyết vào, chẳng thốt lên lời bạc bẽo: biết rồi,
khổ lắm.
Người viết mấy dòng này m ỗi lần có dịp ra nước ngoài vẫn cảm nhận, các
ngôi nhà chọc trời kia, nhũng cầu cống to đẹp, đường sá phẳng !ỳ sắp đặt lóp
lang cho giao thông ngày đêm chảy điệp điệp tràng giang kia, chúng ta là dân
xứ "nghèo nàn lạc hậu” cũng nên nhìn cho biết, nhìn để cảm nhận cái hay, cái
dỗ của người khác làm bài học cho mình. Một đôi lần là đủ. Nhiều hơn nữa sẽ
cảm thấy chán chường, bởi nhà, đường hiện đại thì đâu cũng giống đâu. Cho
nên tình trạng khách du “đến một lần, rồi ra đ i không trở lại" chẳng có g ì quá khó
hiểu. Chúng ta sang các nước bạn Campuchia hay Lào đâu phải để chiêm
ngưỡng các khách sạn năm sao lộng lẫy ỏ thủ đô, mà hãy viếng đền Angkor hay
Tháp Luông, nhìn tận mắt Biển Hồ hoặc dòng Mèkhoỏng biên cương hai nước,
thăm thú các Hoàng Cung đẹp như những báu vật làm bằng gỗ đá quý và vàng
son. Cũng như ta sang Paris, London đâu ch ỉ để tràm trồ trước những công trình
hiện đại đẹp đẽ hài hòa, mà làm sao có dịp đến nghiêng mình trước d i tích Cách
mạng dân quyền, nơi ra đời "tự do, bình đẳng, bác ái", thăm thú các Viện bảo
tàng lưu g iũ d i sản văn hóa không riêng một dãn tộc, hay là c ố tìm cho ra sương
mù nơi con sông từ lâu khồng còn mấy sương mù, ngắm điện VVesminter trụ sở
Nghị viện lâu đời nhất thế gian, 1/1/. Bạn có thể đã sang Nhật Bản nhiều như đ i
chợ, song nếu bạn chưa m ột lần thăm c ố đô Kyoto, viếng chùa vàng Kim Các,
chưa có dịp thưởng ngoạn chén trà theo cung cách c ổ truyền của bạn, vẫn có
thểgọi là chưa đủ. Do vậy, thông thường giã từ một công trình văn hóa đích thực,
a i cũng có cảm giác như còn thòm thèm, mình ngầm hẹn với mình ta còn trở lại,
mặc cho ước mơ này cho đến cuối đời rồ i cũng sẽ chỉlà ước mơ thôi.
Cái níu giữ hồn người xem là tinh anh văn hóa, là cái thần toát lên từ cảnh
quan nơi ta đến, ở con người tình cở ta gặp. Tôi thích thú nhiẻu trang Uông Thái
Biểu viết về các chuyến đ i của anh. Thông thuộc đất Tây Nguyên, anh về buôn
nghe kể sử thi hay vui tết cồ truyền với đồng bào dân tộc thiểu số. Là người xú
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Nghệ, anh ra Hà Nội thưởng thức câu xẩm xoan, đến Bắc Ninh vui cùng các nền
anh nền chị, anh trở lại quê hương lắng nghe câu hát "Ai biết nưôc sông Lam
răng là trong là đ ụ c/A i biết cuộc đời răng là nhục là vinh". Anh tìm lạ i "giáo
phường ty đệ nhất ca trù", tiếp kiến ca nương c ổ Đạm một thời nức tiếng tài sắc
vẹn toàn nay là “cố" (cụ, tiếngmiền Trung) móm mém tuổi ngoại bất tuần đề hầu
chuyện và nghe giọng ca vàng của cố. Ca nương trẻ sớm giã từ gia nghiệp, bởi
ngày trước thời thế lắm biến thiên: “Quan thì cách, khách thì về Tàu, nhà giàu lên
địa chủ, có còn ai nghe ca trù nữa mô mà hát. ’’ Ngày nay nàng, đúng hơn là cụ,
trở lại truyền nghề cho cháu chắt, do ta chủ trương phục hồi văn hóa dân
tộc... Viết về dạng đề tài này, nhũng trang Uông Thái Biểu vừa mang tính thòi sự
vừa đậm đà bản sắc.
Viết ký cũng như chụp ảnh, không phải là việc quá khó. A i cũng có thể làm
ra tấm ảnh nếu có chiếc máy hiện đại trong tay. Song tạo nên tác phẩm nhiếp
ảnh hoàn hảo cũng như viết được bài bút ký thật hay, hoàn toàn không dễ.
Ngoài đam mê, người viết phải đ i nhiều biết nhiều. Ngoài chuyển dịch, quan sát
và lắng nghe, còn phải thường xuyên bồi đắp, cập nhật kiến thức. Đọc Uông
Thái Biểu, thấy rõ anh hiểu khá sâu văn học, là người ham đọc và đọc được
nhiều. Không ch ỉ vãn học, thi ca đương đại mã cả những tác giả cổ điển như
Bạch Cư Dị, Nguyễn Du, Nguyễn Cồng Trứ, D ể hiểu văn hóa và phong tục xưa,
anh cậy cồng trình những nhà vãn hóa uyên thâm mà tôi e ngày nay ít bạn trẻ
chịu khó tìm đọc, như Dào Duy Anh, Hoàng Xuân Hãn, Toan Ánh. Anh còn tiếp
cận một số học giả nước ngoài từng ăn dầm ỏ dề để nghiên cứu văn hóa nước
ta, như G. Condominas, bác s ĩ Yersìn hay J.Dournes (thủ hỏi chúng ta mấy ai
nghe danh tác giả này?) Kiến thức tạo chiều sấu văn chương. Một dòng thơ, một
câu ví dẫn ra đúng lúc xộc thẳng vào lòng người.
Uông Thái Biểu không tự bằng lòng với cái nhìn thấy trước mắt, Anh c ố tìm
cái hồn văn hóa dân tộc lẩn khuất đâu đây. Những điều chưa tường tận hay
muốn tường tận hơn, với tư cách nhà báo, anh cậy lờ i các học giả, các văn nghệ
sỹ qua nhũng cuộc trao đổi. Văn hóa là sức hấp dẫn, mà cũng là cái đền đáp
công sức những chuyến đi, những làn gặp gỗ của Uồng TháiBiểu.
11-2010

Nhà báo, nhà văn, dịch giả
PHAN QUANG
NGUYÊN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÀI TIẾNG NỐI VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM
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TÌM ĐÀO NƯƠNG
ở ĐẤT CA TRÙ

Núi không xa lắm. Sông thì ở rất gần. Ngoài kia, tiếng sóng rì rầm từ
biển vọng âm qua những rặng phi lao, qua những trảng cát trắng nối dài
suốt miền duyên hải. Cát dưới bàn chân mềm và mát rượi. Làng c ổ Đạm quê hương của những đào kép ca trù, đón tôi trong buổi trưa tràn không
gian hoài niệm về vùng đất Nghi Xuân nhân kiệt, địa linh. Ngàn Hống cao
xanh còn in dáng ngạo nghễ của Uy viễn Tướng công nhong nhong yên
ngựa hát khúc tiêu dao ca ngợi ngàn thông đứng thẳng. Lam giang lộng
gió đẩy thuyền trăng còn đó bóng Tố Nhưphe phẩy quạt điều chia nỗi vui
buồn cùng kê, đỗ, ngô, khoai....
Thưở xưa, Bạch cư Dị xuống thuyền thưởng một canh hát mà gửi lại
khúc “Tỳ bà hành” thao thiết ngàn sau. Nguyễn Du một lần nghe điệu hổ
cầm trên đất đế đô mà viết nên “Long Thành cầm giả ca” đắm đuối thân
phận. Kẻ vạn bối không mấy am hiểu ca phú, không làu cung bậc ngũ âm,
tôi chỉ về Cổ Đạm với khao khát đi tìm những đào nương cô' cựu của phường
hát năm nào. Đi tìm một kho tàng di sản quý và những báu vật sống đang
ngày càng vắng bóng. Đi tìm không gian xưa mà quan Dinh Điền Sứ đã thốt
lên câu “Giang sơn một gánh giữa đồng - Thuyền quyên ứ hự...” trong tâm
trạng “khắc dấu tìm gươm”. Đi tìm canh hát cũ còn in cốt dáng trong tiếng
đàn nỉ non ứa lệ trang Kiều. Những đào, những kép ở nơi thôn dã gắn việc
nông phu. Những canh hát kịp tàn cùng tiếng gà gọi canh làm say lòng bao
tao nhân mặc khách, quan viên, chức sắc, từ bậc nho sỹ đến người bình
dân. Ai còn, ai mất? ôi, những kép đàn tiều phu. Những đào nương ruộng
rẫy. Trong lam lũ bần hàn, câu hát không lấm bùn, vẫn trọn vẻ sang trọng,
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quý phái dù thân phận người đàn, người hát từng trải bao tủi hờn, cơ cực.
Tôi về Cổ Đạm, đi tìm câu hát
cũ. Đi trong nỗi tiếc nuối một dòng
Tôi về Cổ Đạm, đi tìm câu hát
tolklore bình dân trong buổi “hoàng
cũ. Đi trong nỗi tiếc nuối một
hôn”. Đi trong thương nhớ lối hát dân
dòng tolklore bình dân trong
gian từng chảy tràn trên những cánh
buổi “hoàng hôn”. Đi trong
đồng, là phù sa nuôi dưỡng tâm hồn
thương nhớ lối hát dân gian
bao thế hệ, tưới tắm cho cây, cho đất
từng chảy tràn trên những cánh
qua những cơn bão tố, những mùa
đồng, là phù sa nuôi dưỡng tâm
thối, chiêm khê. Tôi đi tìm đào nương
hồn bao thế hệ, tưới tắm cho
và đã nghe họ hát. Đất quê nghèo,
cây, cho đất qua những cơn
người quê khổ sao tiếng hát cất lên từ
bão tố, những mùa thối, chiêm
lồng ngực đào nương già ấy vẫn vẹn
khê. Tôi đi tìm đào nương và dã
tròn âm sắc, vẫn giữ nguyên ngọn lửa
nghe họ hát. Đất quê nghèo,
đam mê như thưở xuân xanh. Bà là
người quê khổ sao tiếng hát cất
Phan Thị Mơn, một trong vài đào
lên từ iổng ngực những đào
nương già nhất còn sót lại của làng ca
nương già ấy vẫn vẹn tròn âm
trù cổ. Bà kể với tôi, 10 tuổi đã được
sắc, vẫn gỉữ nguyên ngọn lửa
thầy Phan Hưng dạy hát nhuyễn các
đam mê như thưở xuân xanh...
làn điệu ca trù rồi cùng đào kép trong
phường đi hát hầu quan viên khắp xứ
Bắc, xứTrung, vào tận Đồng Nai hátviệc làng, việc tổng, hội hè, đình đám.
Năm 17 tuổi, quan bộ Lễ ở Huế ra vời vào hát tiến vua Bảo Đại ở điện Thái
Hòa. Thế rồi, đứt gánh giữa đường, 17 tuổi lấy chồng, bỏ câu hát lửng lơ. Bà
nói ví: “Quan thì cách, khách thì về Tàu, nhà giàu lên địa chủ. Có ai nghe
nữa mô mà hát!” Năm mươi năm ngậm câu hát trong dạ, nuốt nước mắt,
thương nhớ lắm mà chẳng có dịp cất lời. Thế rồi, nay bước sang tuổi 87, ca
trù phục hồi, tự dưng lại được hát mà giọng hát ngân lên vẫn đắm say, vang
rền nền nẩy. Không thể nào hiểu nổi! Lối hát ấy, giọng hát ấy, những câu
hát ấy đã hòa chung dòng lưu huyết trong cơ thể những đào nương ở đất ca
trù...

Cổ Đạm nay xanh tươi khá giả hơn ngày xưa nhưng vẫn mang dáng
vẻ một sa mạc nhỏ. ở đây cát lẫn vào người. Ruộng nương còi cọc, trong
ngàn cây chỉ có phi lao tà xanh. Đất duyên hải này là nơi những cơn bão từ
biển đổ vào trú ngụ, năm nào cũng có một vài trận bão tràn qua. Nhà cửa
không phên dậu, thấp lè tè, vườn tược xơ xác. ở đất này, làm lụng cực nhọc,
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cuộc sống bần hàn. Chỉ khi nhắc đến ca trù thì người già người trẻ đều hứng
khởi, mê sảng, lên cơn sốt như về làng Diềm - Bắc Ninh nghe quan họ cổ,
về làng Khuốc - Thái Bình vào đêm điểm trống chèo...
“Tích giáo phường ca trù à? Chuyện là như ri...” - cụ Nguyễn Phùng,
chủ tịch Câu lạc bộ ca trù c ổ Đạm, kể rằng: Theo sách “Đại Nam sử ký” , lối
hát ca trù ở làng c ổ Đạm xuất hiện từ thế kỷ 16. Người ta không cắt nghĩa
được ca trù hình thành như thế nào nhưng trong làng thì già trẻ đều thuộc
nằm lòng một truyền thuyết cũ. xưa có chàng Đinh Lễ, tự là Nguyên Sinh,
con nhà nghèo ở làng c ổ Đạm nhưng chịu khó dùi mài kinh sử và đỗ đạt
cao. Vì ghét thói đời xu nịnh, lại không màng danh lợi nên chàng Lễ không
chịu làm quan. Một hôm Lễ được một cụ già dặn dò rồi cho một khúc gỗ ngô
đồng. Lễ y lời dặn, đẽo thành cây đàn. Tiếng đàn phát ra một âm sắc khác
thường, không lảnh lót mà khoan thai, không réo rắt mà trầm đục. Từ đó, Lễ
hằng ngày ôm đàn và hát những giai điệu do mình ngẫu tác. về sau, chính
tiếng đàn của Lễ đã khiến cho công chúa Bạch Hoa vốn bị câm đã bật
giọng oanh vàng. Đinh Lễ được lưu lại trong cung để hát hầu cho vua,
hoàng hậu và các quan đại thần, về sau, chàng được vua gả công chúa làm
vợ, hai người về c ổ Đạm sinh sống và trở thành cặp đào kép đầu tiên của
xứ cát này. Làng c ổ Đạm bây giờ vẫn còn đền thờ Đinh Lễ, ông tổ ca trù.
Giáo phường ty c ổ Đạm từng là trung tâm ca trù của 4 phủ, 12 huyện của
Nghệ An, Hà Tĩnh và là giáo phường lớn nhất ở bắc Trung Bộ. Xưa, vào dịp
tết, Cổ Đạm nô nức đón các giáo phường khắp nơi về hội đền xứ. Sau canh
hát chầu tổ, các giáo phường có những cuộc gặp gỡ so dây, khoe giọng
trong từng gia đình đào kép kéo dài tùy hứng. Thường là, mở đầu mỗi canh
hát, đào nương c ổ Đạm bao giờ cũng cất giọng tự hào về giáo phường của
họ:
Giáo phường ty đệ nhất
Tiếng tài hoa từ những thưở con con
Hạt mưa ngấu lác đác dưới thềm son
Làn son phấn mơ màng cung Hán đế...
Nguyễn Công Trứ, bậc sỹ phu “ngất ngưởng”, người con đất Nghi
Xuân cũng là một kép đàn khét tiếng trong gánh hát của người đẹp Huệ
Thư thưở xưa của ca trù c ổ Đạm. ông được coi là người đặt lời hát nhiều
nhất cho ca trù. Khi Uy viễn Tướng công vào triều làm quan, ông đã đưa
ca trù bước khỏi xóm làng, ra khỏi đình miếu dân dã để vào cung đình
như một nghệ thuật bác học...
Người Cổ Đạm cũng kể về thân phận một đào nương tài sắc nhưng
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chìm nổi ba đào của làng. Đào nương đó là Phan Thị Khánh, giọng hát tuyệt
vời, sắc đẹp nức tiếng. Năm 18 tuổi cô lên rừng hái củi, gặp quan tri huyện
đi săn, nhà quan mê đắm sắc đẹp nàng sơn nữ và một đám cưới ép duyên
đã xảy ra sau đó. Cô Khánh sinh được hai người con nhưng đều đoản mệnh,
làm vợ quan cũng không hợp tính, cô xin về quê thay cha mẹ nuôi em. về
làng, lại đi hát nổi đình nổi đám. Có quan ba đốc tờ giám đốc bệnh viện Vinh
mê cô Khánh nên xin được gá nghĩa phu thê. Cô Khánh không sinh con
cùng quan đốc nhưng làm nghĩa mẫu chăm sóc chu toàn 10 người con của
người vợ cả. Quan đốc mất, những người con ăn ở vô hậu, bà Khánh lại về
Cổ Đạm trong túp lều lủi thủi ra vào như chiếc bóng. Năm 2000, cơn bão
quét qua Nghi Xuân, túp lều ngã đổ. Người em rể cùng các cháu ở thôn
Song Phượng, cách c ổ Đạm non chục cây số đón cụ Khánh về nuôi. Năm
1998 ca trù c ổ Đạm phục sinh, cụ Khánh cũng bắt đầu ốm liệt giường. Thế
nhưng lạ lắm, có hội hát ở huyện, ỏ tỉnh, người ta vẫn võng cụ đi. Người
thẳng đơ như cây héo trên võng nhưng giọng cụ vẫn mượt mà não nùng,
nếu buông rèm mà hát thì chẳng khác gì giọng đào nương ở tuổi đôi mươi.
Ngoài tuổi 90 thì cụ không còn nhấc ra khỏi giường, nhưng rất may, các nhà
nghiên cứu đã kịp ghi âm những làn điệu ca trù c ổ Đạm cổ mà cụ Khánh đã
thuộc nằm lòng trước khi tắt tiếng hẳn.
Cuộc đời đào nương, giai nhân Phan Thị Khánh cũng ba chìm bảy nổi
như thân phận lối hát ca trù. Có lúc hoàng kim, có lúc tắt bặt như nến trước
gió. Đầu thế kỷ 20, khi Pháp vào đô hộ Việt Nam, ca trù biến thành hát ả
đào và người ta cho đó là trò tiêu khiển. Những đào nương thanh sắc được
gọi là con hát, những kép đàn nức tiếng trở thành “kép Tư Bền” như miêu tả
của Nguyễn Công Hoan. Kháng chiến, đào kép cũng lên rừng xuống biển,
quên nghiệp cầm ca của tổ tông, ca trù c ổ Đạm bặt giọng hơn nửa thế kỷ.
Cứ tưởng lối hát ấy đã phải theo những đào kép cuối cùng trở về với đất, cho
đến một ngày ca trù c ổ Đạm, trong làn sóng phục hưng các giá trị truyền
thống, đã lại hồi sinh...
* * *

Xưa ở làng, tôi thường nghe câu “thầy già, con hát trẻ” . Nhưng vận
vào những đào nương già ỏ đất Nghi Xuân này thì không phải vậy. Giọng
đào Khánh trẻ tươi cho đến ngày rụng tóc, khô xương. Những nghệ nhân
dân gian Phan Thị Mơn, Trần Thị Gia, Phan Thị Nga, Hà Thị Bình mà tôi
đang đối diện trong canh hát ngẫu hứng này thì càng đúng là những báu vật
sống. Họ đã bước vào thất thập, bát thập nhưng mãi mãi là những huyền
thoại thanh sắc. Đập đập xoa xoa đôi bàn chân phủi cát, các cụ chọn thế
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ngồi rồi cất tiếng hát, giọng đắm đuối phiêu linh. Nào là: tỳ bà, vọng đại
thạch, chúc hộ, bài bông; nào là: nhi.p ba cung bắc, rước, sắc bùa, trống
quân, bắc phản...Ai đó từng nhận xét “tiếng hát ca trù tự nó đã mang sẵn
một cây đàn nhiều phím”. Quả là như vậy, tôi đang được nghe, tiếng hát
ngọt mềm, tươi xanh mà ảo huyền. Cụ Mơn cất giọng điệu hát mưỡu mượn
lời thơ cụ Nguyễn Công Trứ:
Ngồi buồn mà trách ông xanh.
Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.
Kiếp sau xin chớ làm người.
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo...
Giọng lên cao mà không chói, xuống trầm chẳng thấy bi. Cụ Mơn nói:
“Xưa, quan viên cầm chầu mà gõ bảy tiếng cắc là báo hiệu không muốn
nghe đào nương hát nữa. Ai bị mời xuống là hổ thẹn lắm. Nên đào nương
ngày xưa phải luyện giọng để hát sắc nét, phong thái phải đài các lịch thiệp,
trong thảm thiết tài tình còn chứa chút lẳng lơ” . Đào nương già nheo mắt
cười móm mém và tiếp tục nhịp phách. Các cụ truyền, để giữ giọng, trong
thời gian nhận hát, đào nương hoàn toàn tuyệt giao chăn gối. ở làng này
còn có một loài ếch, ăn vào sẽ thanh giọng, người theo nghề hát vẫn thường
chọn ăn. Đó là chuyện cầu kỳ khổ luyện. Còn sức lay động thật sự, tôi nghĩ,
ở chính hổn người hát. Đào kép thưở xưa thường nếm bao ngọt bùi, cay
đắng, trăm bước truân chuyên, vận câu hát vào phận người mà hát, hát mới
ngấm, mới đau, mới say...
Xa xôi chi, ngẫm đời cụ Mơn đủ thấy. Đạo diễn LƯU Trọng Ninh thật
tinh ý khi mời cụ vào vai mẹ liệt sỹ trong bộ phim nổi tiếng “Ngã ba Đồng
Lộc” . Người mẹ quê ấy bình thản, ung dung, chân thấp chân cao leo lên
miệng hố bom vừa ngân nga khúc hát ca trù. Người mẹ quê ấy cộng cảm,
sẻ chia với những cô con gái TNXP anh hùng trong những phút giây đối
diện với cái chết. Những trường đoạn điện ảnh vừa huyễn hoặc vừa tha
thiết, vừa ám ảnh vừa bạo liệt. Còn hôm nay, tôi ngồi lặng bên bà trên chiếc
giường tre cũ kỹ dưới mái lều nhỏ mấy mét vuông lợp ngói xi măng. Nghệ
nhân Phan Thị Mơn vén chiếc mền lỗ chỗ vết rách, chằng chiu những mụn
vá nhường chỗ cho tôi hầu chuyện. Tuổi 87 lưng còng mà trong giọng hát
dù da diết, đắm say sao chứa nhiều uẩn khúc, đáy mắt nhìn xa xôi sao lắm
nỗi u buồn. Cụ ngừng nhịp phách kể lại chuyện đời: “Chuyện xưa, cháu đã
rõ. Đất quê n g h è o Ị g ^ a r ^ ả f t g ạ j] ^ ặ j^ J ig £ Ị Ị * iì lúc vang lúc tắt Sinh
được năm người cc n.Tđủá w ậ w
nó nheo nhóc>con một
đàn lo chẳng nổi. T Ji c
c
p
cữnpịqtTaTT3 muốn phiền con”. Thế
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rồi, tuổi già xế bóng, cụ sống một mình. Lọ mọ tự lo nấu nướng, giặt giũ, tay
mỏi đấm lưng mỏi. Thân già héo hắt vậy mà ngọn lửa ca trù trong hồn chưa
bao giờ tắt. Với chiếc gậy tre đỡ tấm lưng còng, cụ đã cùng những đào kép
già lê thân khắp xã rủ rê cháu con tập đàn, tập hát. Thế rồi, làng ca trù c ổ
Đạm đã có thêm nhiều lứa trẻ tự tin vào chiếu. Đó là những thôn nữ như các
cô Vân, Cảnh, Hà, Hương, Phương, Xanh, Nết...; rồi thêm các cháu nhỏ
Giang, Hoa, Hiền, Ngọc, Hằng, Trang....
★ * *

Tôi đã về Cổ Đạm, đã nghe câu hát cũ. Tôi đã gặp những đào nương
một thời, những đào nương cuối cùng. Mắt tôi cay cay trong một nỗi u hoài
không thể định giải. Niềm vui cũng kịp nhen lên khi những báu vật của tổ
tiên sẽ không bị vùi chôn vào lòng đất sâu. Người già trước khi hòa mình
trong cát còn kịp truyền lại câu hát cho lứa trẻ. Con trẻ vùng quê này sinh ra
đã ngậm sữa ca trù, lớn lên trong đắm đuối điệu đàn, nhịp phách. Trong cát
bỏng, gió lào, trong gian khó cuộc đời, người quê ấy vẫn vịn vào giai điệu
ngàn xưa mà vui vầy hôm sớm, mà quên đi cội cằn, bần bạc. Giã biệt đất ca
trù Cổ Đạm, đất sinh những bậc hiển tài, văn nhân trứ danh, tôi lâng lâng
trong da diết thẳm sâu câu thơ của bạn tôi, thi sỹ Nguyễn Ngọc Phú người
xứ Hà Tĩnh:
Bánh đa cong mái nhà lá cũng cong
Con đường cát giấc mơ đêm cũng cát
Nhưng câu hát...trời ơi...câu hát
Không đành lòng nỡ oán trách chi ai...
( Báo Người Lao Động, 2009 )
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KÝ ỨC SÔNG CẦU

Tháng Giêng, bốn mươi chín làng quan họ khắp xứ Kinh Bắc rận
ràng vào hội. Trung tuần tháng Giêng, Hai Lấm gửi thư vào: “Nếu còn nhớ
Lim, mời bạn ra với quan họ chúng tôi”. Nhận thư liền anh Hai Lấm, tôi nao
nao nhớ, mới đó mà đã hơn 365ngày lỗi hẹn với sông c ầ u ...
Ngày chúng tôi về Lim không phải mùa quan họ. Thực ra, quan họ hát
quanh năm, hát từ trong máu chứ đâu đợi đến mùa. Đầu Thu se se gió. Trên
đỉnh đồi chùa Tiêu, dưới chân bức tượng Thiền SƯVạn Hạnh, tôi phóng mắt
về Lim. Trong một không gian khoáng đạt, mơ màng sau luỹ tre xanh, dòng
Tiêu Tương uốn khúc ôm lấy đền c ổ Pháp thờ Lý Bát Đế. Chiều Bắc Ninh
mưa đà rây nhạc. Hồn lữ khách run lên từng phím tơ. Lơ thơ nước chảy miệt
mài sông Cầu...
Quan họ là đây. Ai có thể hình dung cụ bà tám mươi ba tuổi nhai trầu
móm mém ngồi kia lại là một liền chị mộtthời mắt phượng, má đào iúng liếng
từng mê hoặc các liền anh khắp xứ Kinh Bắc. Nghệ nhân Hoàng Thị Đối vừa
nhai trầu vừa hát: “Hôm nay tứ hải giao tình. Tuy trong bốn bể như sinh một
nhà”. Cụ dùng giọng cổ theo lể lối để mở đầu cho một canh hát. Điệu la rằng
ấy với nhiều tiếng láy, tiếng đệm vừa là câu chào mời, vừa để cho mọi người
tham gia canh hát chuẩn bị yên vị. Rượu nếp làng Lim cất, thịt chó Bắc Ninh
bày trên mâm đổng dưới trải chiếu hoa. Niềm vui cũng như ngôi nhà, như
không có góc. Không gian như thực như hư. Hư là từ những ý tưởng lãng mạn
nao nao. Thực bởi ngồi kia là các liền chị, liền anh xoắn xuýt trong những làn
điệu mượt mà, da diết. Ngoài kia sông cầu lặng lẽ đón mưa rơi. Liền anh Quý
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Mùi khăn đóng áo dài mời khách theo nghi lễ của người quan họ:
" Hôm nay các liền chị đã đánh đường sang đất nước quê mùa chúng tôi,
trước là thăm thầy mẹ chúng tôi, sau là ca vài canh cho vui xóm vui nhà, cho
anh em chúng tôi học đòi đôi lối đôi câu. Nhà chúng tôi nhà gianh vách đất,
chiếu hẹp, mái thưa, nhưng chúng tôi có tấm lòng mến khách thành kính quê
mùa...”
Lời mời nhưcởi lòng, như níu kéo. Liền chị Hai cả i cất giọng mời khách
dùng cơm mà nhưđang hát:
“Hôm nay các liền anh đã đánh đường sang thăm đất nước quê mùa
chúng em. Nhà chúng em chạy được mâm cơm. Dầu mâm dĩa muối cuối mâm
dĩa gừng, mâm đan bát đàn. Xin mời đương quan họ dựng đũa lên chén để nhà
em được vui đấy ạ!... ”
Lời mời tế nhị của liền chị Hai Cải hòa trong âm thanh chúc tụng khai
canh...
Rượu nếp đượm lòng. Đất trời trôi vào câu quan họ. Ba Trọng gõ phách
ưhừ. Tư Vinh nâng ly rượu ngang mày và hát:
Tay tiên chuốc chén rượu đào
Sánh ra thì tiếc, uống vào thì say
Ru hời ru hõi hời ru tính ru tình ru...
Càng về khuya, canh hát càng đậm. Mưa ngoài trời cũng nặng hạt
thêm. Tiếng ếch kêu uôm uôm vọng từ ao làng như đẩy tâm linh tôi về tận
thưở xaxưa.
Chuyện kể rằng: Thời Vua Lê cảnh Hưng, có ông quan Thái phó người
làng Nội Duệ cấp tiền cho dân các xã quanh vùng mua gỗ lập đình. Người
dân của làng Lũng Giang đã đến bến Thăng Long lấy gỗ. Theo sông Tiêu
Tương, họ đưa gỗ qua làng Tam Sơn. Được sự giúp đỡ của dân làng này nên
gỗ được đưa về đúng hẹn. Sau khi dựng xong đình, nhân dịp khánh thành
vào ngày 13 tháng Giêng âm lịch, dân làng Tam Sơn được mời qua để ăn
uống, vui chơi. Trong dịp này hai làng tổ chức ca hát. Họ kết chạ với nhau và
lối hát trong ngày hội này được gọi là hát quan họ. Và từ đó, ngày 13 tháng
Giêng đã trở thành ngày hội truyền thống hàng năm của người quan họ...
Cũng có cách lý giải khác về cái tên của lối hát quan họ: Cách đây mấy
trăm năm, ở làng Bịu Xim có một Trạng Nguyên tục gọi là Trạng Bịu. Thời đó
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nhân dân thường ca hát, vui chơi. Muốn được lòng quan trạng nên dân làng
đã đặt tên cho lối hát này là hát quan họ - ý nói, đây là lối hát của họ nhà quan
Trạng. Còn theo cụ Toan Ánh người quê làng Nhị cầu (Võ Giàng - Bắc
Giang), trong bộ sách “Nếp Cũ” ghi iại thì: “Theo các cụ tôi truyền lại thì đầu
tiên những người hát là thân nhân, họ hàng của quan Hầu được ngài dạy cho
trước. Quan họ là những người họ hàng với quan Hầu. Và lối hát quan họ là lối
hát của quan Hầu tập cho những người này đầu tiên”. Thật tiếc, Hiếu Trung
Hầu, nhân vật trong sách cụ Toan Ánh không nói rõ là người thế nào mà lối
hát quan họ lại phong phú làn điệu và đậm tình đến thế...
Trầm tích, gốc gác quan họ cũng như thực như hư. Thực hư như ánh
mắt lúng liếng của liền chị Thuý Hường đang hát: “Má hồng là má hồng ơi
Cho tôi được tỏ đôi lời được chăng?”. Tôi như lạc vào xứ mê ly của những giai
điệu. “Người về con nhện nó (ấy mấy) giăng mùng”. Những câu hát nhớ
thương có chi mà trắc ẩn, lời hát nặng lòng như giọt luỵ vắn dài. Quý Mùi giải
thích: “Liền anh, liền chị quan họ xưa có yêu thương nhau mà không thể kết
duyên cầm sắt. Đó là luật chơi của người quan họ. Vì chưng như vậy nên tất
cả nỗi lòng đành ngậm ngùi gửi vào lời ca. Thôi thì liền anh, liền chị không
hợp thuý, hợp loan nhưng để đời lung linh những điệu dân ca bất hủ cũng
mãn nguyện lắm rồi!” ...
Đêm ở làng quan họ không có trăng thì đã có mưa, không có thuyền
rồng dạo hổ bán nguyệt thôi đành trải chiếu hoa trong nhà cụ Đối. Có một
đêm như thế để 365 ngày mơ đủ thắt lưng hoa lý, vành nón quai thao. Quan
họ ơi, những làn điệu ấy đượm men gì mà tôi không nguôi tơ tưởng. Để bạn
tôi bỏ cả một mùa Xuân cao nguyên để được về Kinh Bắc đắm mình trong
không gian hội Lim. Để đêm đêm, khi ngấm chút men đời lũ chúng tôi lại gõ
phách ngân nga “hừ ơi hừ là hừ ơi hừ...” rồi chìm lẫn vào nhau trong dấu lặng
củacâu quan họ./
(Báo Lâm Đồng, 2000)
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VỀ HÀ THÀNH, NGHE XẨM
“Đời buồn như chiếu xẩm người đời từng ví như thế. Cách diễn giản
dị, lối hát nôm na của những người hành khất mù lòa, ngày xưa, người ta
gọi đó là hát xẩm. Cuộc sống ngày một sáng tươi, những chiếu xẩm mất
dẩn khi người mù được quan tâm và hòa nhập cộng đồng. Họ có nhiều
nghề nghiệp khác thay cho tiếng hát giang hồ mưu sinh. Thế nhưng, thời
gian gần đây, vào mỗi tối thứ Bảy hằng tuần, người Hà Nội được gặp lại
hình ảnh chiếu xẩm trên một góc phố cổ - do một nhóm nghệ sỹ chuyên
nghiệp của Thủ đô thể hiện. Đó là cách làm sống lại một loại hình nghệ
thuật bình dân từng để lại dấu ấn một thời...
CHIẾU XẨM TRONG HỔI ức...

Mỗi lần xem truyền hình có nghệ nhân Hà Thị cầu xách cây đàn nhị
lên sân khấu và khoan thai ngồi xếp bằng cất giọng hát “vang-rền-nền-nẩy”
của bà trên chiếu xẩm là tôi lại như được trở về với không khí ngày xưa quê
nhà. ở một góc nào đó trong ký ức tuổi thiếu thời của tôi có hình bóng gia
đình ông xẩm vẫn thường về hát bên cổng chợ đầu làng. Không biết quê
quán nhà ông ở đâu và ông bao nhiêu tuổi, chỉ biết người ta vẫn thường gọi
gia đình ông bằng cái tên chung là nhà xẩm Lộng. Tháng đôi ba bận, gánh
xẩm gồm ông bố mù, bà mẹ nửa mù nửasáng và hai đứa con mộttrai một gái
ấy lại lếch thếch lôi nhau về chợ Mộc làng tôi đàn hát mưu sinh. Không biết là
mê mẩn tự lúc nào cái ngón đàn ai oán và những câu hát nghe buồn não lòng
ấy mà thường những lần nhà xẩm Lộng về làng y như rằng tôi lại trốn học lên
chợ nghe hát.
Đến buổi chợ đông, ông Lộng mù mang cây đàn nhị bóng nước ra lên
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dây ò e í è. Thằng cu lớn đặt cái mõ tre và cái sanh tiền lên manh chiếu rách.
Con bé em vừa quẹt mũi vừa cầm chiếc chậu thau sứt soạng kê trước mặt
đám đông. Người đi chợ đã bắt đầu xúm đen xúm đỏ. Bà Lộng quệt cốt trầu
trên miệng, chuẩn bị hát đế đôi câu và nhận thêm phần việc gom những
đồng tiền lẻ đẫm mùi mồ hôi, tanh mùi cá mú từ chiếc chậu thau sứt. Tiếng
đàn nhị ỉ eo, tiếng sênh tiền xúc xắc, tiếng mõ tre lốc cốc. Dù lời ca không
phải là buồn lắm, dù giọng hát lão Lộng nhừa nhựa âm sắc nhưng trong đó
ẩn chứa tâm trạng thật não nề nên người nghe như muốn điếng hồn. Lão hát:
Con sông kia nước chảy đôi dòng
Đèn khêu đôi ngọn anh trông ngọn nào
Muốn tắm mát lên ngọn sông đào
Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh...
Ồng hát một lèo những bài xẩm chợ được lấy lời từ những bài thơ của cụ
Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, A Nam Trần
Tuấn Khải, Nguyễn Bính...Có ai đó nhờ ông hát bài “Thập ân phụ mẫu”, thế là
ông xẩm Lộng lại so lại dây đàn và lên giọng liền ngay. Bài hát xẩm tôi nhớ
nhất qua giọng hát của lão xẩm Lộng là bài “ 15 ngày phép” - một bài xẩm rất
“thời sự” vào cái thời gần kết thúc chiến tranh chống Mỹ:
Vụ mùa gặt hái vừa xong
Nghe tin anh về phép trong lòng em
Sướng vui
mà trong lòng em sướng vui...
Bấy lâu anh công tác xa xôi
Nay anh được phép về chơi thăm nhà
Ngày thứ nhất anh thăm mẹ thăm cha
Hai thăm cô chú bác ba là anh thăm em
ba là anh thăm em ...
Tiếng hát lẫn trong âm thanh bán mua,
cãi cọ giữa buổi chợ quê cùng với tiếng rơi
mỏng mảnh của những đồng chinh thả xuống
chiếc chậu thau sứt mẻ. Làng quê nghèo khó
và bình yên. Giọng xẩm chợ dù bao năm đi xa
mà vẫn nao nao nhớ. Lớn lên, đi qua nhiều
vùng quê, tôi lại gặp ở bến xe, ga tàu, nơi chờ
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Trong không gian thâm trầm
của phố đi bộ chợ đêm Hàng
Đào - Đồng Xuân, bất chợt
từ sân khấu nhỏ đầu phố
Hàng Đào tiếng phách giòn
tan, tiếng đàn nhị ỷ eo, tiếng
trống cơm cắc tùng vang lên
với âm giai của điệu xẩm xưa
cũ. Phố đêm như sáng lên
một sắc thái khác. Du khách
được thưởng thức những
điệu xẩm lời cổ đã có từ trăm
năm trước. Người Hà Nội
dừng chân trong xúc cảm
hoài niệm về một thời mà
đây đó lưu bóng những gánh
hát xẩm giữa đất kẻ chợ hay
chốn thôn quê...
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phà qua sông hay những góc chợ phố chợ quê bao gánh xẩm khác mang
hình bóng của thân phận nhà xẩm Lộng trong ký ức của một thời thơ ấu...
Ngày xưa, hát xẩm đồng nghĩa với những người khiếm thị lấy ngón đàn,
tiếng hát làm nghề kiếm sống. Hát xẩm là tiếng hát của những nghệ nhân
dân gian nghèo khó cất lên, là cách họ tìm đến để giải tỏa nỗi lòng và chia sẻ
niềm cảm thông với người thiên hạ. Nghe hát xẩm cũng là kiểu thưởng thức
văn nghệ giản dị và tiện lợi của người bình dân lam lũ. Nghệ nhân Hà Thị Cẩu
- người có cuộc đời dài gần bảy mươi năm hát xẩm và đã được Nhà nước
phong Nghệ sỹ Ưu tú đã nói rằng: “Xẩm là hát nơi đầu đường xó chợ”...
ĐIỆU XẨM VANG LÊN GIỮA PHỐ c ổ HÀ THÀNH.

Nhà thơ Chế Lan Viên trong một bài thơ nổi tiếng đã viết: “Câu hát xẩm
xoan xưa vút ngã ba đường.” Trong không khí của câu thơ vừa chứa đựng nét
hào hoa phong trần, vừa ẩn chứa bao nỗi niềm cay đắng của đời người hát
xẩm. Nay, đời đã sáng tươi hơn. Người mù lòa đã có nhiều nơi, nhiều chốn,
nhiều nghề nghiệp mưu sinh. Trên đầu đường xó chợ thưa thớt và mất dần
điệu hát xẩm dân dã. Có lẽ ý thức về “một loại hình nghệ thuật dân gian sẽ bị
quên lãng” nên ngành văn hóa thông tin Hà Nội đã khôi phục lại hát xẩm như
“phục hồi trí nhớ” của mọi người về một thời chưa xa và cũng là một cách hấp
dẫn du khách đến với chợ đêm phố cổ...
Trong không gian thâm trầm của phố đi bộ chợ đêm Hàng Đào - Đồng
Xuân, bất chợt từ sân khấu nhỏ đầu phố Hàng Đào tiếng phách giòn tan,
tiếng đàn nhị ỷ eo, tiếng trống cơm cắc tùng vang lên với âm giai của điệu
xẩm xưa cũ. Phố đêm như sáng lên một sắc thái khác. Du khách được
thưởng thức những điệu xẩm lời cổ đã có từ trăm năm trước. Người Hà Nội
dừng chân trong xúc cảm hoài niệm về một thời mà đây đó lưu bóng những
gánh hát xẩm giữa đất kẻ chợ hay chốn thôn quê. Những cô cậu thế hệ @thì
xúm lại bằng sự tò mò về một loại hình nghệ thuật dân gian mà họ gần như xa
lạ. Sân khấu xẩm hút hồn thật sự bởi sự “lạ” của nó. Giữa Hà Thành hoa lệ,
chợt bắt gặp nhóm nghệ sỹ Xuân Hoạch, Văn Ty, Mai Tuyết Hoa, Thanh
Ngoan... với trang phục rất “xẩm”: trai mặc quần áo gụ, gái bận áo nâu yếm
thắm, váy “bu gà” chân đất. Nét phong thái biểu diễn, cách đi đứng nói cười
cũng hết sức tự nhiên, phóng khoáng, phù hợp với không gian “đầu đường xó
chợ” và gần gũi với nhân gian. Trên chiếu xẩm “chuyên nghiệp” ấy, công
chúng đã được trở về với những làn điệu như xẩm chợ, xẩm thập âm, xẩm tàu
điện, xẩm ba bậc, xẩm sa mạc, xẩm xoan, xẩm huê tình... những làn điệu
xẩm mà người dân Hà Nội tưởng như đã thất truyền. Những lời thơ dân gian
vang lên trong bài xẩm chợ “Vui nhất có chợ Đồng Xuân” , hay điệu xẩm tàu
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điện “Hà Nội ba sáu phố phường” đã đưa người nghe trở về với cuộc sống Hà
Thành những năm đầu thế kỷ trước:
Hà Nội như động tiên sa
Sáu giờ tắt hết đèn xa đèn gần
Vui nhất có chợ Đồng Xuân
Mùa nào thức nấy xa gần chen mua...
Nghệ sỹ Xuân Hoạch đã lột tả được sự ai oán tột bậc của những người
dân nước Việt phải đi phu, đi lính cho thực dân Pháp trong xẩm “Anh khóa” và
xẩm “Ba Bạc”. Nghệ sỹ Đoàn Thanh Bình thì từ tốn mà ám ảnh trong xẩm
“Huê tình” . Văn Ty sôi động trong xẩm “Mục hạ vô nhân”. Thật ngỡ ngàng và
ngập tràn cảm xúc khi nghe cô xẩm trẻ Mai Tuyết Hoa thả hồn trong điệu
xẩm tàu điện “Giăng sáng vườn chè” hay “Lỡ bước sang ngang” lấy lời từ thơ
Nguyễn Bính. Và Thanh Ngoan, tôi đặc biệt ấn tượng với nữ nghệ sỹ chèo nổi
tiếng này trên sân khấu hát xẩm Hàng Đào. Thanh Ngoan đã nhập thần vào
xẩm, buồn nhưng không quá lụy, tưng tưng mà đau đớn, trong veo mà tuyệt
vời uẩn khúc. Cẩm lòng sao đặng khi nghe cô cất cao giọng xẩm bình dân có
pha chất men của một đào lẳng trên sân khấu chèo:
Nước trong xanh lơ lửng cái con cá vàng
Cây ngô đồng cành biếc
cái con chim phượng hoàng nó đậu cành cao
Thương em phận gái hoa đào
Bởi tham đồng bạc trắng
Nên em phải vào cái chốn cực thân...

Trong không gian phố cổ, người Hà Nội đã cố gắng gìn giữ và đắp bồi
hồn cốt cho phố. Đưa hình ảnh gánh xẩm xưa vào lòng phố đi bộ Hàng Đào Đồng Xuân là một trong những cách bảo tồn nét cũ của đất Hà Thành, thu
hút khách muôn phương tìm về và thưởng lãm. Đêm phương Bắc thật sâu,
không gian phố cổ trải đầy cảm xúc. BƯỚC chân tôi lâng lâng. Bên tai vẫn
văng vẳng tiếng đàn nhị ò e í e, tiếng sênh tiền xúc xa xúc xắc, tiếng đàn bầu
ngọt ngào, tiếng sáo réo rắt. Những điệu xẩm cứ quấn quyện theo mỗi cung
bậc và sắc thái tâm hồn của khách lãng du trong đêm Hà Thành...
(Báo Nhân Dân hàng tháng, 2006)
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DÒNG SÔNG HÁT

1.
Nếu mẹ là đất thì cha là trời. Nếu mẹ là nước thì cha là lửa. Nếu c
là đỉnh núi thì mẹ là dòng sông. Không biết tự bao giờ, những dòng sông
được ví như hình ảnh của người phụ nữ. Có lẽ cũng do bản tính mát mẻ, dịu
dàng, dáng vẻ mềm mại và uyển chuyển. Người đi xa thường nhớ mẹ hơn
cha, người đi xa cũng nhớ sông hơn núi. Tôi cũng hằng đêm nghĩ và nhớ về
dòng Lam quê tôi như gửi gắm về nơi lắng sâu nhất trong tâm hồn mình.
Sông Lam trong tôi cũng là hình ảnh của người đàn bà, nhưng là người đàn
bà sinh nở sau những quằn quại của nỗi đau thân xác. ở phía thượng nguồn,
sông vật vã bấu víu cỏ cây, bấu víu vào những vách đá, bấu víu vào lòng bùn
đất của mình. Sông trằn mình giữa nhục thể và khát vọng để khẳng định độ
nông sâu, khẳng định giá trị như chính người đàn bà mỉm cười yếu ớt sau cơn
“vượt cạn”. Nước từ nguồn đổ về, từ màu đỏ của đất, màu nâu của đá, trở
thành màu xanh hiền hòa khi càng gần với biển. Ai đó nghĩ rằng, sông có tên
là Lam bởi nước sông trong xanh, còn tôi thì khác. Nước sông Lam đục nhiều
hơn xanh, bởi dòng sông ấy đã phải chở trong mình quá nhiểu những âu lo,
những trầm luân và cát bụi của thượng nguồn. Tôi yêu con sông quê tôi bắt
đầu từ những trầm tích của sông, cũng như người con yêu mẹ mình hơn khi
ngắm hình dáng yếu ớt của bà xoã tóc bạc bên thềm sau những tháng ngày
bươn chải, dâng hiến...
Từ thượng lưu, qua những khúc quanh co trên nguồn, qua những bản
làng heo hút giữa nơi thâm sơn cùng cốc hay trườn qua những thung lũngđầy
nắng và gió, sông vẫn là sông Lam dù có lúc là sông Con, sông Cái, sông
Giăng theo cách gọi mỗi vùng. Sông gắn với người và người hiểu cặn kẽ tâm
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tính của sông. Có lúc sông vui cười xoà nhưthác lành, cũng có lúc sông giận
dỗi ầm ào như thác dữ. Có lúc sông chỉ là dòng suối nhỏ cho thiếu nữ mạn
ngược giặt áo chàm và cũng có lúc sông trải rộng đôi bờ xa ngát mắt. Quê
tôi thật may mắn, ỏ nơi cuối cùng trước khi sông Lam xuôi cửa Hội Thống đổ
ra biển Đông. Đó là hình ảnh người đàn bà sau những quằn quại rên rỉ của
nỗi đau sinh nở đang mãn nguyện giang rộng vòng tay nghỉ ngơi và trên
miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Trước bến quê, bao năm rồi tôi thấy dòng
sông vẫn hiền như thế. Sông cứ lành mặc cho trời đất dữ dằn, khốc liệt. Mặc
chiêm khê mùa thối, mặc nắng cháy lưng, mặc lạnh thấu xương. Dòng Lam
trước bến vẫn an nhiên tự tại như Thiền sư vừa hoá giải xong một công án
Thiền...
Bao năm qua, bao tháng qua, bao ngày qua trong một đời người. Bao
đời người đã qua bên bến sông quê. “Không ai tắm hai lần trên một dòng
sông” - như ý niệm của một triết gia Hy Lạp cổ đại, thời gian thật khắc nghiệt!
Thế nhưng, gió mãi mãi thổi lên từ mặt sông cái hương vị ngai ngái nông
nồng của bùn, của cá và của muối. Gió lau khô dòng nước mắt cho những
thân phận tủi hờn. Gió thoa dịu nỗi âu lo. Gió ru em bé vào giấc. Gió đưa linh
người già. Những ngọn gió của chia sẻ và thông cảm. Người bên sông, khi hò
hẹn giao cảm cũng đến với sông, khi đau khổ cũng nhờ sông vuốt ve. Một nôi
oan ức vụt tan khi ta hét vang một tiếng lan toả mặt sông. Những âu lo, vât vả
biến mất khi lao xuống dòng nước tinh khiết an lành...
Với miền quê khắc nghiệt của tôi, dòng Lam ở phía hạ nguồn như một
lời an ủi, một sự ban ơn hoặc là chuộc lỗi của Tạo Hoá đối với con người...

2.
Bác dâu của tôi thuở xuân thì không phải là giai nhân, vẻ đẹp của
người tựu trung ở dáng nét đoan trang và đặc biệt là lối bẻ chữ sắc sảo và
một giọng hát nặng tình tha thiết. Giọng hát của người, tôi còn nhớ, nhớ như
những đêm không ngủ có cơn gió nào nhòn nhọn xoắn xuýt qua lòng. Đó là
giọng hiền dịu, ấm áp trong những khuya người vỗ về tôi vào giấc ngủ. Cha
tôi mất sớm, mẹ thêm một lần “sang sông” , bác dâu trở thành mẹ tôi. Người
đã lần hồi tạo trên nét mặt tôi dáng vẻ hồn nhiên. Người cho tôi những xúc
cảm bình thường và cất tiếng hát để lau khô cho tôi những dòng nước mắt.
Nhớ về người, tôi lại nhớ sông Lam và nhớ...
Đó là những đêm trên sông Lam trăng xanh, trăng mát lành lạnh. Gió
hạ nguồn lồng lộng đẩy đưa những luỹ tre vật vờ, những mái tranh va lang
xóm ven bờ sẫm bóng. Tuổi thơ tôi gắn với bác dâu tôi trong những chuyến
đò dọc những chuyến xuống bến “ngược lường” . Người trải cỏ khô ấm mịn, ủ
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tôi dưới lòng thuyền. Tôi không còn nhớ những lúc như thế mình ngủ hay là
thức. Trên mặt tôi lấp lánh ánh trăng. Bên mạn thuyền sóng vỗ ỳ oạp cùng
tiếng lẫy chèo khua nước. Lưng êm trong mùi hương nồng nồng của cỏ. Hiu
hiu gió và mang mang tiếng hát. Hình như hồi ấy cả dòng sông đang hát.
Dòng sông như sống động, lung linh, ảo huyền, gần gũi đầy sự giao cảm.
Người câu cá, đóng đáy, thả lưới hát. Người đưa cá, tôm, chiếu cói, võng lác
từ biển lên non hát. Người chở lâm thổ sản về xuôi hát...Tiê'ng hát, bóng người
và những con thuyền lấp loá dưới trăng. Người không thấy mặt người nhưng
tiếng hát thì chạm vào những nơi sâu thẳm nhất. Cũng nhưbà mẹ mượn lời ru
con để tự ru mình, người hát ví trên sông cũng hát để trấn an tâm hồn cô độc
trong đêm khuya mông lung quạnh quẽ. Bây giờ tôi thấu hiểu, những đêm
như thế sông thiếu tiếng hát thì sông buồn đến chết, và con người nữa, chỉ
lầm lũi những máichèođộc hành....
Tôi như còn nhớ bóng bác dâu tôi in sẫm, dáng người uyển chuyển
theo mỗi nhịp chèo. Giọng ví của người cất lên mang mang sâu thẳm những
xao động và trống trếnh:
Ai biết nước sông Lam răng là trong là đục
Ai biết trước cuộc đời răng là nhục là vinh
Chơ...thuyền em lên thác mà xuống...ơ...ghềnh...
Và giọng ai đó ở một nơi nào đó trên dòng sông mênh mang:
Xuống bến sông Lam bắt vài con cá
Lên truông Ngàn Hống hái nửa trái sim
Thương em anh phải đi tìm
Bây chừ xáp mặt như Kim kháp Kiều...

3.
Khi tôi lớn lên dòng sông hình như hẹp lại. Bác dâu tôi tạ thế đã
lâu rồi. Cụ Nhã cho thuê thuyền dưới bến c ổ Đan cũng từ lâu đã về với
đất. Tôi thẫn thờ trước bến sông quê chỉ nghe gió mang mang kể chuyện.
Chuyện rằng, ngày xưa có những đêm sông hát! Sông hát rằng :
Bao giờ Ngàn Hống hết cây
Sông Lam hết nước thì đó với đây hết tình.
Cũng như công sinh thành của mẹ, công dưỡng dục của bác, dòng
sông quê đã cho tôi hương vị của bùn để hiểu nỗi gian truân, màu xanh của
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nước để không khuấy đục, cho sự mát lành của gió để tôi biết thế nào là tình
yêu thương. Tôi đã lớn và đã xa sông quê, đã đến với trăm miền đất lạ. Đã
rầu lòng trước điệu hò ba lý, đã trầm mình hoà cảm trước điệu nam ai, miên
man tình với cái liếc mắt của liền chị quan họ và cùng xòe ô với cô gái Tày
trong điệu sli... Yêu mọi miền quê để thêm yêu quê mình, nghe nhiều khúc
hát để càng da diết nhớ thương câu ví, câu dặm. Những phường nón, phường
củi, phường cấy lúa, phường thợ đấu, phường dệt chiếu, phường thợ sơn
tràng...Những cô gái Trường LƯU làm ngẩn ngơ hồn thi hào Nguyễn Du,
những cô đào xứ Hương Sơn động lòng bậc đại trượng phu Nguyễn Công Trứ
và những cô gái làm nghề canh cửi trước bến Tam Soa đã làm cho chí sĩ
Phan Bội Châu dứt áo dùng giằng...
Họ không có “bùa mê thuốc lú” , họ chỉ có câu hát. Câu hát chân tình
như chính tâm hồn của họ, dòng máu của họ đã hoà trong mưa, trong nắng,
trong thế núi, dáng sông:
Đã thương thì thương cho chắc
Còn như trúc trắc thì trục trặc cho luôn...
( Báo Tuổi trẻ Cuối tuần , 2005 )
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CHUYỆN LẠ TRÊN
■

■

ĐẢO LONG SƠN

Đảo Long Sơn đâu có xa xôi gì. Hòn đảo nhỏ, thực ra là một dãy núi có
hình dáng hao hao con rồng với mười mấy ngàn cư dân ở đây là một xã
thuộc thành phố Vũng Tàu. Từ 1997 về trước, đảo hoàn toàn cách biệt vởi
đất liền, bởi xung quanh bị bao bọc bởi một hệ thống đầm phá, nước mặn và
sú vẹt. Dân đảo kể rằng, muốn vào đất liền hồi đó phải đi đò qua đầm mất
nửa tiếng đồng hổ, hàng ngày có gần hai mươi con đò chở khách thường
trực đón đợi. Nay thì khác, đảo đã vĩnh viễn được nối với đất liền bởi một con
đường nhựa hiện đại, một cây cầu vững chắc bắc qua đầm với hệ thống
chiếu sáng. Điện đã về cùng với đường và từ vài năm lại đây dân đảo Long
Sơn đã được dùng nước máy. Vậy, trên hòn đảo này có điêu gì lạ? Những
điều chúng tôi thông tin khi ghi nhận ở đây không lạ vởi nhiều người nhưng
có thể thú vị với những ai chưa một lần đến với Long Sơn..
MỘT KHÔNG GIAN LẠ

Lịch sử hình thành vùng cư dân đảo Long Sơn có từ 127 năm trước. Hơn
100 năm chưa phải là cổ nhưng một không gian văn hóa, cảnh quan và kiến
trúc có tính quần thể và hệ thống còn được lưu giữ khá nguyên vẹn từ buổi khởi
nguyên ở đây đã tạo nên những xúc cảm hoài niệm cho những người chứng
kiến.
Chúng tôi như lạc vào một vùng đất lạ. Có cái gì đó vừa rất xưa cũ lại vừa
rất mới mẻ hiện ra. Trong cái nắng đặc trưng của đảo, gió từ biển thổi vào cái
hương vị mằn mặn nồng nồng. Khu vực trung tâm đảo mang dáng dấp một thị
tứ cổ. Một quần thể kiến trúc sắp xếp đối xứng, tiền - hậu thống nhất, theo thuật
phong thủy "tiền trì hậu chẩm" trong quan niệm phương Đông. Trung tâm là
Nhà lớn (nhà khách), điện thờ, nhà hậu, năm dãy nhà phố, rồi chợ và trường
học... Trên bến, dưới thuyền... Khỏi thủy đểu do một người lập nên từ đầu thế
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kỷ trước. Đón chúng tôi là những người đàn ông vạm vỡ, cốt cách khoáng đạt.
Trên người họ là những bộ áo quần bà ba đen, trên đầu là những búi tóc củ
hành. Những người phụ nữ cũng vận đồ đen, ãn nói bặt thiệp, đặc biệt họ dùng
rất nhiều những từ ngữ "ngày xưa" - những từ ngữ mà bây giờ người ta ít dùng.
Một không gian, dù không "liêu trai" nhưng tạo cho chúng tôi liên tưởng đến
những chàng Tử Trực, Hớn Minh, những nàng Nguyệt Nga, Kim Liên trong
truyện thơ "Lục Vân Tiên" của cụ Đổ Chiểu...
AN TIÊM CỦA ĐẢO LONG SƠN

Cụ bà Nguyễn Thị Định (87 tuổi) là một trong những người già nhất hiện
nay trên đảo. Cụ vốn quê gốc Bến Tre, theo cha mẹ đến lập cư ở đây "thuở còn
chưa mặc quần" - đó là lời cụ Định nói trong khi móm mém cười. Cụ kể về lịch
sử đảo Long Sơn, mà theo cụ là "do cha mẹ kể lại":
Hổi mới lập cư làng đảo gọi là làng Nứa. Gọi là làng Nứa vì trên đảo toàn
là rừng rậm, đặc biệt có nhiều cây nứa, cây le. Một vùng đất hoang vu nổi lên
giữa mênh mông nước chưa hề có một dấu chân người, chỉ có dấu chân của
loài thú hoang. Cách nay 127 năm trước có một người đàn ông đã trở thành
công dân đầu tiên của đảo. Người đó là Lê Văn Mưu, quê vùng biển Giang
Thành, Châu Đốc, An Giang. Chán cảnh đen trắng cuộc đời, ông từng tu tại gia
và khi "đắc đạo" thì lên một con thuyền lênh đênh trên biển đi tìm "đất linh".
Một ngày kia, vô tình gặp hòn đảo hoang vu này ông cắm sào lập nghiệp.
Chàng An Tiêm đó bắt đầu dựng xây "cơ đồ" trên hoang đảo từ hai bàn tay
trắng và tấm lưng trần, ông về lại quê nhà và kéo theo những người thân và đệ
tử. Làng Nứa càng ngày càng đông, từ vài chục rồi lên vài trăm người, ông
cùng mọi người phát quang rừng rậm, dọn dẹp lau sậy, khai núi dựng nhà, kê
biển làm ruộng, ông đã cùng mọi người dựng nên Nhà Lớn, lập chợ, cất trường
học, xây lên năm dãy nhà phố. Năm dãy nhà phố này nhằm mục đích cho
người nghèo mới đến ngụ cư. Họ ở trong những nhà phố đó miễn phí, khi có
tiền cất nhà riêng thì trả lại và dành cho người đến sau. Đến tận bây giờ tập
quán này vẫn được người trên đảo lưu giữ. Cô bé Thơ (sinh năm 1984) chuyện
rằng, gia đình em sắp trả lại nhà phố vì đã đủ tiền cất nhà riêng...
Ông Lê Văn Mưu đã chết từ ngày 19-2 năm Hợi, cách đây hơn 70 năm
(dân đảo cung kính gọi là ông "qui vị" - về chỗ ban đầu). Dù ông có danh tánh
nhưng dân đảo chỉ cung kính gọi bằng "ông", hoặc đầy đủ là "ông Trần", vì họ
tưởng nhớ ngày xưa ông đã phơi lưng trần khai hoang lập đảo...
ĐẠO ÔNG TRẦN

Bạn đã bao giờ biết đến một tín ngưỡng gọi là "đạo ông Trần" chưa? ở
Việt Nam chỉ duy nhất ở đảo Long Sơn thờ đạo ông Trần và "tín đổ" chiếm
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khoảng 2/3 cư dân trên đảo (khoảng hơn 10 ngàn người), ông Trần là ai thì ở
phần trên chúng tôi đã nói, chính là người công dân đầu tiên của đảo Long Sơn
- Lê Văn Mưu. Cô Ba Kiềm, chắt bốn đời của ông Trần thứ lỗi không thể tiếp
chuyện với chúng tôi lâu bởi cô bận đón tiếp bá tánh. Cụ bà Nguyễn Thị Định
và cụ bà Nguyễn Thị Nhầm trở thành hai người "truyền đạo".
Tôi hỏi:
- Chủ trương của đạo ông Trần là gì?
Bà cụ Định trả lời:
- Thưa, ông là người từng tu tại gia. (Tôi hỏi "ông tu đạo gì" thì cụ Định trả
lời là "không biết"). Đạo của ông sáng lập là "Nhân đạo" (đạo làm người), ông
răn mọi người sống phải biết tu thân, tu nhân, tích thiện, sống hiền lương. Con
cháu phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; xóm giềng phải đoàn kết, tương ái
tương thân...
- Thưa cụ, tại sao lại gọi là đạo "ông Trần"?
Cụ Định:
- Đạo do ông sáng lập nên, bá tánh gọi tên đạo theo cách gọi tên ông.
Ông cũng đồng ý với cách gọi đó và giảng nghĩa thêm: làm người, có trần ai mới
có thành đạt!
- Ông có để lại giáo lý, kinh bổn gì không?
Bà cụ Nhậm tiếp lời:
- Đạo chúng tôi có một nguyên tắc là "di ngôn bất di tự" (để lời nói, không
để lại văn tự). Tất cả lời ông giáo huấn thì ông bà truyền cho cha mẹ, cha mẹ
truyền lại con cháu. Người trước truyền cho người sau cái tinh thần của đạo...
Theo thiển nghĩ của chúng tôi, đây là một loại hình tín ngưỡng dân gian.
Nó tự nhiên sinh thành và tồn tại bởi hợp với nhu cầu hướng thiện tất yếu của
con người. Trong năm, đạo ông Trần tổ chức hai ngày lễ trọng, đó là ngày vía
ông (giỗ) vào 19 và 20 - 2 và Tết Trùng cửu 9 - 9. Hàng ngày có bốn lần cung
kỉnh: đầu giờ sáng kỉnh nước và hương; khoảng 7 giờ 30 kỉnh cơm; 14 giờ 30
kỉnh cơm và 16 giờ kỉnh hương...
MỘT TÁNG TỤC RẤT ÍT NGƯỜI BIẾT

Từng nghe và biết trên thế giới và ở Việt Nam có nhiều hình thức táng tục
lạ như: hỏa táng, thủy táng, chôn người chết trong lòng cây lớn đang
sống...Nhưng bạn đã từng nghe kiểu táng "người chết chung hòm" chưa?
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Người theo đạo ông Trần quan niệm: "Sống đồng tịch, đồng sàng; chết
đồng quan, đồng quách". Khi sống chung nơi, ngủ chung giường thì khi chết
cũng phải liệm chung một quan tài. Từ quan niệm đó, khi đạo hữu tạ thế họ
không đóng quan tài riêng để chôn. Cả đạo có một cái hòm "chung" mà họ gọi
là “bao quan". "Bao quan" được đặt tại nhà Sơn Long hội. Khi có người chết họ
"thỉnh" và rước "bao quan" về nhà liệm người chết vào đó. Di quan ra nghĩa địa,
trước lúc hạ huyệt người ta mở nắp bao quan chuyển thi hài sang liệm vào đôi
chiếu cói và chôn. Còn "bao quan" vẫn giữ nguyên và đưa về chỗ cũ trong Sơn
Long hội, chờ đám tang mới...
Theo chân bà Nhậm, chúng tôi đến Sơn Long hội và chứng kiến tận mắt
cái "bao quan". Trong cảnh tranh tối tranh sáng của ngôi nhà thấp và kín, chiếc
"bao quan" nằm đó, được đan bằng tre và sơn màu đỏ. Chúng tôi có cảm giác
rờn rợn khi tưởng tượng cảnh đã có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn thi thể đã
từng nằm trong đó trên đường lìa trần. Trên nắp "bao quan" là những lớp tàn
nến cháy chồng lên nhau. Cái ý tưởng "đồng quan, đồng quách" ấy xin miễn
bàn về khoa học hay những ý niệm siêu hình mà ở một khía cạnh nào đó nó
mang chất "người"! Có lẽ đứng trước "bao quan" trong giờ vĩnh biệt một con
người chắc những người đang sống sẽ gần gũi và chia sẻ với nhau hơn vì rồi
một ngày nào đó trong tương lai họ cũng sẽ "mặc" chung, một "tấm áo" này....
LỜI TẠM KẾT

Cơn mưa chiều bất ngờ đổ xuống. Đảo mờ nhòa dẩn phía sau lưng. Chợt
dâng lên xúc cảm như là hoài niệm về một điều gì đó xa vắng. Những ngôi nhà,
những dãy phố cổ kính, con thuyền 127 năm trước cập đảo; những án thư,
hương án, những bộ phản gỗ khảm xà cừ; bến thuyền, phô' chợ... - một bảo
tàng sống động của những ngày đầu tiên có mặt con người trên đảo. Rồi những
tấm lưng trần phơi nắng phơi mưa, những bàn tay chai sạn đã biến rừng rậm
hoang vu, biến làng Nứa sơ khai thành Long Sơn trù phú hôm nay...
Có thể còn những điều chúng tôi chưa khám phá hết trên hòn đảo nhỏ
này. Ngay cả những gì trên đây cũng chỉ là ghi nhận qua lời kể và mục kích sở
thị. Thật tiếc là chưa kịp tích lũy thêm tư liệu và tham khảo ý kiến của các
chuyên gia về tôn giáo, lịch sử, văn hóa. vẫn biết rằng, Nhà Lớn (đền ông
Trần) đã được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa quốc gia từ năm 1991 và
hiện tại, ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã có cái nhìn chiến lược đối với
đảo Long Sơn...
( Báo Nhân Dân hàng tháng, 2002)
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SƠN PHÒNG KÝ Sự

Cũng là nơi in dấu chân lịch sử, nhưng là lịch sử dân tộc trong thời kỳ
nguy biến và tang thương nhất. Là nơi mà đã có lúc hoàng đế và bá quan
tụ hội, nhưng không phải để lại “dấu xưa xe ngựa”, “nền cũ lâu đài”. Đó là
vùng biên ải (thuộc xã Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) hoang vu, nơi
vị vua thiếu niên yêu nước Hàm Nghi cùng những tưởng sỹ thuộc phái chủ
chiến dừng chân lập phòng tuyến chống lại quân xuân lược. Việc lớn
không thành, nhà vua bị bắt và chịu cảnh lưu đày biệt xứ, biết bao tưởng
sỹ và nghĩa binh trận vong, để lại trang sử đớn đau vong quốc gần một thế
kỷ. Chiểu cuối năm mây trắng, từ phương Nam xa xôi, tôi về đây, cùng
những người dân quê tìm dấu xưa tòa thành cũ Sơn Phòng và đắm chìm
trong suy tưởng về một thời bi tráng..
VỊ VUA THIẾU NHI VÀ TÒA THÀNH ĐẤT

Sáu giờ chiều, tôi có mặt ở thành phố Hà Tĩnh. “Còn 40 cây số, đường
đèo, vắng dân, nguy hiểm lắm”. Anh xe thồ tốt tính bên ngã tư đường chân
thành nói khi tôi thuê xe về làng Phú Gia. Thế rồi hai chúng tôi vẫn quyết định
lên đường khi hoàng hôn buông xuống. Những địa danh nổi tiếng của một
thời kháng chiến chống Mỹ trên hành trình ngược về miền thượng du Hà Tĩnh
như càng thôi thúc tôi tìm về vùng ghi dấu lịch sử giai đoạn đầu chống Pháp.
Qua cầu Khe Giao, đường rừng vắng không một bóng người. Nghe trọn vẹn
tiếng gió, tiếng côn trùng rừng núi. Không gian ấy làm người đi tìm dấu xưa
dạt dào cảm xúc liên tưởng về vùng đất Hương Khê của ký ức hơn một thế kỷ
trước. Ngày mà vua Hàm Nghi về đây xây thành Sơn Phòng vào tháng 6-
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1885 để bắt đầu cho sự nghiệp cần vương khi ông mới tròn 14 tuổi...
Đêm ngủ lại thị trấn miền rừng Hương Khê. Sáng ra, cụ Lê Khắc Tùng,
đạo chủ thứ 14 được dân làng tín nhiệm giao phó bảo quản các báu vật của
vua Hàm Nghi tặng dân làng Phú Gia trước khi đức vua rời vào Rú Quạt
(Quảng Bình) kháng chiến, dẫn tôi đi thăm dấu tích thành Sơn Phòng. Đất đá
cũng không thể trơ gan cùng tuế nguyệt. Hơn 125 năm trôi qua, tòa thành đất
rộng bốn mươi hai nghìn mét vuông chỉ còn lại là những lũy đất cao không
quá đầu người. Trong thành, người dân từ lâu đã trồng lúa, ngô và thả trâu
bò. Cụ Tùng chỉ, kia là kho vũ khí, kia là chỗ voi phục, nọ là chỗ hội quân. Hào
nước sâu bao bọc quanh thành chỉ còn lại là những vũng nước đọng um tùm
cỏ lác. Chưa có tài liệu nào giải thích tại sao vua Hàm Nghi và đại thần Tôn
Thất Thuyết lại chọn địa điểm này xây thành kháng chiến nhưng khí chất địa
linh thì vẫn tồn cho đến hôm nay. Phóng mắt qua những lũy đất vẫn rõ dấu
phế tích thành Sơn Phòng, tôi cảm nhận rõ cái dáng thế “thành trong thành”
giữa bốn bề rừng núi biên ải. Tương truyền, khi vua Hàm Nghi và quan quân
kháng chiến về Phú Gia, người dân trong vùng đã bỏ hết công việc đồng áng
tập trung xây lũy đắp thành cả ngày lẫn đêm. Chỉ trong vòng một tháng, tòa
thành hình chữ nhật mỗi cạnh hơn 200 mét, chân rộng 9 mét, cao 7 mét có
hào nước sâu 2 mét bao quanh đã hoàn thành. Thành có bốn cửa Đông, Tây,
Nam, Bắc và phía trong có đầy đủ các công trình phục vụ việc sinh hoạt và
bố phòng kháng chiến.
Chiêm ngắm tòa thành đất lập nên ngày ấy, ngày mà vận nước đang
hồi suy vong, tôi chợt nghĩ, làm sao mà nhà vua và những chiến binh chủ
chiến có thể chống nổi giặc Pháp trang bị tối tân chỉ với ý chí quyết tâm bảo
vệ sơn hà và những vũ khí chiến đấu thô sơ. Nhưng lại nghĩ, cũng chính từ
những ngày tháng bi tráng này, khi chiếu cần vương ban ra, đã dấy nên một
phong trào chống giặc ngoại xâm khắp cả ba miền. Dù Hàm Nghi bị bắt và
lưu đày, dù phong trào cần vương thất bại, nhưng đã để lại những trang vàng
bất diệt trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Dù hào nước, thành
đất, giáo mác thô sơ nhưng nhà vua đã xây được một tòa thành tâm linh ngay
giữa lòng dân.
Trở lại với lịch sử, Sơn Phòng chỉ xây xong khoảng ba tháng sau, vua
Hàm Nghi đã quyết định bỏ lại tòa thành này chỉ vì một điềm mộng. Người
Phú Gia kể lại chuyện xưa, rằng vào đêm 20-9-1885, Đức Hàm Nghi nằm
chiêm bao thấy một nữ thần báo mộng: “Đất là của vua, vua ở đâu cũng
được. Nhưng ta báo tin rằng bọn bạch quỷ sắp đến đây, nếu vua ở lại thì sát
dân. Hãy mau định liệu!” Tỉnh dậy toát mồ hôi, vua liền vời các bô lão trong
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làng Phú Gia vào hỏi chuyện thì biết người báo mộng cho mình chính là nữ
thần đền Trầm Lâm trong vùng. Ngay sau đó, vua đã thiết triều giao cho Tôn
Thất Thuyết cùng các đại thần vào đền làm lễ tạ ơn và sắc phong nữ thần là
“Thượng thượng đẳng tối linh tôn thần” rồi rời khỏi thành Sơn Phòng vào Rú
Quạt, một vùng rừng hiểm trở thuộc huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình tiếp tục
kháng chiến. Theo các bậc cao niên ở Phú Gia kể lại, quả nhiên, sau khi
Hàm Nghi và quan quân rút khỏi Sơn Phòng thì giặc Pháp kéo tới truy lùng.
Cảm cái tình người dân quê vùng đất nghèo sát cánh trong những ngày cùng
nhà vua “nếm mật nằm gai” , trước khi lên đường, Hàm Nghi đã ban tặng cho
dân làng Phú Gia một vi bố (màn vua nằm) bằng gấm có gắn 36 lục lạc đồng,
8 bộ áo mũ triều thần, 20 cờ lộng, 1 con voi bằng đồng, 2 con voi bằng vàng,
một cặp kiếm lệnh và 37 đạo sắc phong của các vua triều Nguyễn. Trong các
đạo sắc này có một đạo sắc của Hàm Nghi phong cho Hầu Công Kiến Quốc
nguyên Huân Dương Chính tướng quân đề Hàm Nghi nguyên niên (Hàm
Nghi năm thứ nhất, tháng 9 ngày 25) không có đại triện. Theo sử liệu thì có lẽ
đây là đạo sắc duy nhất của vua Hàm Nghi phong thần ở nước ta...
100 NĂM GIỮ BÁU VẬT QUỐC GIA

Những báu vật vua ban đã tổn tại trong lòng dân ở Phú Gia 125 năm
qua. Những người nông dân nghèo của vùng đất thượng du Hà Tĩnh này đã
bảo vệ những báu vật của Đức Hàm Nghi bằng cái cách vô cùng độc đáo, có
thể nói là độc nhất vô nhị trên thế giới. Dù trải qua bao biến cố thăng trầm lịch
sử, với tấm lòng thành kính vị vua yêu nước và các nghĩa sỹ cần vương,
người dân Phú Gia đời này kế tiếp đời khác đã dày công gìn giữ những bảo
vật quý hiếm này. Trong điều kiện không có đền thờ vua, nhân dân đã tự
nguyện đưa hiện vật về thờ ngay tại gia đình mình. Tục lệ hằng năm, ngày 25
tháng Chạp, dân làng tề tựu làm lễ mộc dục kiểm kê, lau rửa bảo vật, bình
chọn cố đạo (người được chọn trách nhiệm chính trong việc thờ vua và gìn
giữ bảo vật). Ngày 7 tháng Giêng rước bảo vật về nhà cố đạo mới. c ố đạo
được nhận làm đạo chủ thờ vua phải là người có tâm, có đức, gia đình hạnh
phúc. Nhà ở cố đạo khi được nhận làm đạo chủ phải chuyển bàn thờ tổ tiên
ra gian ngoài, dành gian giữa để thờ vua. ổ Phú Gia, có cụ Phan Đình Giơn
đã nhận được sự vinh hạnh ấy suốt 11 năm 6 tháng trong những ngày chiến
tranh chống Mỹ...
Căn nhà cụ Lê Khắc Tùng, đạo chủ đời thứ 14, nơi đang lưu giữ bảo vật
nằm ở rìa làng, sát ruộng lúa là một căn nhà lợp lá cọ lụp xụp, thấp lè tè. Nơi
trang trọng nhất trong căn nhà ấy ỉà bàn thờ vua Hàm Nghi, chiếc két sắt và
chiếc tủ sắt nhiều ngăn nhiều khóa cất giữ báu vật vua ban thưở xưa. Sau khi
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các vị bô lão trong làng tề tựu, đạo chủ Lê Khắc Tùng trong khăn đóng áo dài
nghiêm trang gióng lên một hồi trống. Rồi cụ kính cẩn thắp lên bàn thờ Đức
Hàm Nghimột nén nhang xin phép cho khách phương xa về được vào điện
bái vọng. Tôi kính cẩn nghiêng mìnhthi lễ trước bàn thờ vị vua yêu nước. Bức
chân dung nhà vua lúc lên ngôi và vào rừng kháng chiến khi mới mười bốn
tuổi búi tóc phía sau, đôi mắt quắc thước, vừa như một chiến binh vừa giống
một nông phu. Bàn thờ vua dần phủ mờ khói hương trong ngôi nhà ba gian
còn che phên nứa và rèm lá cọ. Một khoảng sân nhỏ trước bàn thờ vua được
gia chủ rào kín và không một ai ngoài đạo chủ được bước chân vào mỗi lần
làm lễ bái Đức Ngài. Gần 70 hiện vật vua ban được cẩn mật lưu giữ trong một
két sắt và hai cái tủ đứng ngay cạnh bàn thờ. Mỗi lần muốn mở tủ phải làm lễ
cúng. Cụ Tùng kể rằng, trong những năm đói khát trước đây, đã có lúc một
tay trùm đồ cổ từ Thái Bình vào gạ đổi 2,5 tấn gạo để lấy cặp kiếm lệnh
nhưng y đã bị dân làng đuổi đi. Từ năm 1954 đến năm 1966, đề phòng mất
trộm và chiến tranh tàn phá,
cụ Trần Văn Dơn đã phải
Từ Phú Gia, Hương Khê, cố đạo Lê Khắc
khoét rỗng cột nhà mình để
Tùng gọi điện cho tôi thông báo: Cung
cất giấu bảo vật...
điện Hàm Nghi được xây dựng ngay trên
Suốt hơn một thế kỷ
dấu tích tòa thành Sơn Phòng đã được
qua, ở vùng quê nghèo
khánh thành. Vậy là 125 năm sau, những
thượng du này đã bao phủ
di vật vô giá ghi dấu ấn một thời của vị vua
một màn sương huyền thoại.
thiếu niên yêu nước và những tướng sỹ
Chính những huyền thoại
một lòng theo vua chiến đấu bảo vệ xã tắc
siêu linh ấy, cùng với ý thức
đã được đặt đúng chỗ trên dấu thành xưa.
của những người nông phu
Châu vể hợp phố, ở vùng thượng du Hà
Phú Gia đã trở thành một
Tĩnh này, bàn thờ đức Hàm Nghi đã được
“hàng rào” có uy lực vô hình
đặt giữa nơi trang trọng, những báu vật
trong quá trình giữ gìn báu
vua ban đã mãi mãi được yên vị giữa đất
vật. Đến nay người Phú Gia
thiêng và giữa lòng dân. Sau hơn một thế
còn kể cho nhau nghe một
kỷ, đất Phú Gia đã được ghi công xứng
câu chuyện khó tin: Hơn bảy
đáng với một hệ thống di tích như đền
mươi năm trước, một đạo chủ
Trầm Lâm, thành Sơn Phòng, đền Công
đã phạm húy để hai con trai
Đồng...được đầu tư nâng cấp. Rồi đây,
mang một con voi vàng vua
những di tích quốc gia quý giá này sẽ trở
ban vượt rừng sang Lào đổi
thành một địa chỉ lịch sử - văn hóa - du lịch
được
42 con trâu. Trên
nổi tiếng, nơi chào đón các nhà nghiên
đường lùa trâu vể đến dốc
cứu và du khách chiêm bái.
Chân Trụt (xã Hương Vĩnh,

37

ỉ

UÔNGTHẨI BIỂU
huyện Hương Khê ngày nay) thì một trong hai người đã bị trâu húc chết.
Cùng lúc đó, vợ người con trai còn lại của vị đạo chủ ở nhà đã bỏ con trai mới
sinh vào nồi luộc chết mà không hề biết mình đang làm gì! Từ bên Lào, nghe
được tin dữ ấy, người đổi trâu đã phải sang Phú Gia để trả lại bảo vật của nhà
vua. Sức mạnh từ huyền thoại này đến nay vẫn không cũ ở Phú Gia. Những
người dân quê mà tôi gặp hỏi đều nói rằng, đó là câu chuyện có thật.

“Thếsự du du nãi lão hà. Vô cùng thiên địa nhập hàm ca. Thời lai đồ điếu
thành công dị. Vận khứ anh hùng ẩm hận đa”. Những câu thơ trong bài “Thuật
hoài” của chí sỹ Đặng Dung vào thời thất thế trước quân Minh xâm lược cũng
nói thay tâm trạng của đức Hàm Nghi trong thời vận nước suy vong trước sức
mạnh của Tây Dương. Chia tay đất Phú Gia, ngắm một lần cuối cùng tòa
thành đất Sơn Phòng, tôi cảm nhận không khí linh thiêng bao trùm lên vùng
quê nghèo sơn cước. Chia tay vùng địa linh, nhân kiệt trong tiếng mõ trâu
thong thả về làng, tiếng những người nông dân vọng lên từ ruộng lúa, tiếng
trẻ tan trường. Âm thanh cuộc sống thật vui. Có nhiều người trẻ ở đất này thật
khó cảm nhận để có cuộc sống thanh bình hôm nay, người xưa đã phải trải
biết bao ngọt bùi cay đắng. Và, ngay chính trên vùng quê nghèo của họ, từng
một thời có vị hoàng đế thiếu niên yêu nước đã lưu lạc về đây, cùng tụ nghĩa
bốn phương quyết đối đầu giặc dữ. Việc lớn không thành nhưng ngài và
những bậc sỹ phu yêu nước đương thời đã thể hiện một ý chí chống giặc
ngoại xâm đến cùng. Ghi lại những trang vàng chói lọi trên pho sử dân tộc./.
(Báo Thời Nay, 2010)
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CHỢ QUÊ, MỘT ĐỐM
LỬA THIÊNG
1. Cổng làng và đình làng người ta dỡ mất từ hổi cải cách, nhưng cái nền
đình vẫn còn đó bên gốc đa cổ thụ đầu làng. Cạnh gốc đa và cái nền đình trơ gan
tuế nguyệt ấy là chợ. Chợ làng có tự thuở chưa có tôi và đến hôm nay gần bốn
mươi năm cho tôi sinh ra, lớn lên và đi khắp đó đây, chợ làng vẫn thế. Chợ làng tôi
to lắm, “to” chứ không phải lớn đâu nhé! Ấy là tôi hình dung lại cái nhìn của cậu bé
lên bốn lần đầu tiên được mẹ dắt tay vào chợ...
Chợ quê, một đốm lửa thiêng
Cháy trong tôi suốt bao miền tôi xa...
Câu thơ đó là của Hà Cừ bạn tôi, một nhà thơ xứ Bắc. Thật có lý và cũng
thật tinh tế. Người viết nên những dòng lục bát da diết ấy đã thật sự trải lòng ra với
cố hương. Anh đã phát hiện ra cái “góc” tươi vui, rộn rã và văn minh nhất trong cái
làng quê ngàn đời lặng lẽ sau lũy tre và nuôi dưỡng cái sức nóng âm ỉ của ngọn
lửa thiêng vô hình ấy bằng tình yêu nồng nàn, tha thiết..
2. Người ta gọi người thành phố là “dân kẻ chợ” và đã sinh ra câu thành
ngữ “thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì kẻ chợ” để vạch một nét chuẩn cấp độ trong phép
so sánh. Nhưng lịch sử của phố thì có sau lịch sử của chợ, bởi chợ là “người mẹ”
của phố, người mẹ ấy ra đời từ quê. Văn hóa chợ quê có từ trước công nguyên,
khi loài người có nhu cầu trao đổi hàng hóa. Hình thức giao thương sơ khai nhât
trong lịch sử thương mại là “vật đổi vật” mà cách nói hình tượng là “một con cừu
bằng hai bao bột ngũ cốc”.
Việt Nam ta, cái xứ nhiệt đới với nền văn minh lúa nước ngàn đời này đã từ
cổ xưa đẻ ra cái chợ quê mà nó trở thành tâm thức cộng đồng, là một yếu tố cấu
thành nền văn minh làng xã. Lùi thời gian vào hồi đầu thế kỷ trước ta hình dung lại
gương mặt chợ quê qua những dòng khảo luận lưu lại của các học giả. Năm 1929,
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trong cuốn “L'lndochine en Ziggzas”, ông Pierre Billotey - một nhà nghiên cứu
người Pháp đã viết: “Trên con đường chính, cả một đoàn người nối đuôi nhau đi.
Phải chăng họ từ phiên chợ trở về, những người dân quê gánh nặng và đông đảo
ấy? Họ bước thoăn thoắt vội vàng, chiếc đòn gánh tre trên vai có lủng lẳng thõng
xuống như hai đĩa cân, hai rổ sảo giống như hai chiếc ly hoặc những thúng mủng.
Trong những cái thúng mủng này chồng chất hàng ngàn thứ khác nhau, thóc, gạo,
chuối, rau, cỏ, hạt, cau, trầu, rơm, nồi đất buộc rất tài tình và nhiều thứ khác nữa...”
Còn đây là một óoạn trong cuốn: “Việt Nam văn hóa sử cương” mà học giả Đào
Duy Anh đã viết từ năm 1938: “ở quê thì cái chợ là nơi dân xung quanh họp nhau
mỗi ngày hay mỗi phiên để đổi chác những đồ thổ sản hoặc về nông nghiệp hoặc
về công nghiệp, cần dùng cho sự sinh hoạt hằng ngày. Ngoài những người nhà quê
đến chợ để bán thổ sản, còn có ít nhiều người lái buôn chuyến như hàng vải, hàng
xén, hàng cau, hàng thuốc, hàng thịt, hàng bánh, cứ gánh hàng đi chợ này chợ
khác để bán rong...".
Ai đó thật có lý khi nói rằng, muốn biết đời sống ở một vùng quê nào đó ra
sao thì hãy ra ngắm chợ. Chợ là trung tâm văn hóa cộng đồng. Chợ là hồn của
quê. Cái hồn Việt ấy trải dài từ Bắc chí Nam, từ xuôi lên ngược. Dù trên bến hay
dưới thuyền, dù giữa dòng sông hay lưng chừng núi, dù vùng sầm uất trù phú hay
xơ xác chốn nghèo...ở đâu và ở đâu thì chợ quê vẫn mang bóng dáng như nhau.
Một lúc nào đó ở một nơi chốn nào đó ta qua trên bước đường tha hương, chợt gặp
lại hình bóng ta xưa qua hình dáng những quán lá liêu xiêu vương trắng bụi trần.
Những quán lá lúc xao động sắc màu, rộn rã âm thanh; lúc thảnh thơi, tự tại. Chợ
quê đấy! Lòng chợt ngân lên rưng rức trong cảm xúc hoài niệm, cái thời xa xưa ấy
của ta nào đã xa đâu...

3.
Giữa ánh sáng xanh, đỏ, tím, vàng của đời sống thị thành, có ai cũ
giống tôi trong cảm xúc hoài niệm về một vùng cố xứ, hoài niệm về những túp lều
tranh mọc lên trên rơm rạ quê nghèo. Chợ quê, trung tâm văn hóa sinh hoạt tự
nhiên trong đời sống cộng đồng làng quê. Chợ đã đi vào tâm thức người Việt
Nam, hòa vào dòng chảy văn hóa ngàn đời của cư dân Việt với những nét truyền
thống khó phai mờ. Chợ ghi lại những dấu ấn đặc trưng, nơi mua bán, chứng kiến
những cuộc mưu sinh gian khó và cơ cực...Nhưng, đâu chỉ vậy! Thuỏ thiếu thời, ta
đã bao lần trốn học ra chợ chơi trò đánh đáo, đánh khăng. Tuổi thơ ai không thuộc
nằm lòng những câu xẩm của ông lão mù quanh năm, suốt tháng ngồi bên góc
chợ. Những lời rao của ông lão thuốc lào, chú khách bán thuốc dấu hay những
anh lực điền nồi đất đã ám ảnh ta như chút “vốn văn chương” dân dã đầu đời. Trai
làng trên, gái làng dưới lấy chợ làm nơi hẹn hò. Người đi làm đồng về gặp buổi
chợ trưa, chổng bắn khói thuốc lào, vợ vạch vú cho con bú trong tiếng cãi nhau ồn
ào góc chợ. Con gái lấy chồng khác làng gặp mẹ đẻ giữa phiên chợ quê, dấm dúi
gửi về biếu cha cút rượu, gửi em út tấm quà...
Chợ quê, một không gian sinh động của trần gian. Đốm lửa thiêng ấy là
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nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều thế hệ thi nhân Việt Nam, và họ đã để lại
những câu thơ thực sự sáng giá trong nền thơ dân tộc. Chỉ xin lược mấy dòng. Bà
Huyện Thanh Quan khi bước tới Đèo Ngang:
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà...
Nhà thơ Đoàn Văn Cừ vương vấn với không gian cuối buổi chiều chợ
Tết ở một làng quê xứ Bắc:
Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê
Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ...
Hoặc buồn như Nguyễn Bính trên bước đường giang hồ iưu lạc:
Ta đi nhưng biết về đâu chứ
Đã dấy phong yên lộng bốn trời
Thì cứ ở đây ngồi giữa chợ
Uống say mà khóc thế nhân ơi!
Hoặc vui như Hoàng cầm khi nhớ về làng quê, chợ quê Kinh Bắc bên kia
sông Đuống trong những ngày thi nhân theo bước đoàn quân diệt Pháp:
Những cô hàng xén răng đen
Cười như mùa thu tỏa nắng...
4. Khi mà những món ăn dân dã, quê mùa được in nắn nót song ngữ Việt
- Anh trong những tờ thực đơn của các nhà hàng sang trọng thì cũng là lúc người
ta nghĩ ra chiêu thức kinh doanh mới: mở chợ quê giữa lòng đô thị. ở Hà Nội đã có
một “chợ quê” như thế, nó nằm trên tầng thứ 11, tòa nhà OASIS số 19 Láng Hạ.
Những cái đầu kinh doanh nhạy cảm đã biết cách khai thác chút tâm lý hoài cảm
của những con dân thành phố vốn xuất thân từ những xứ đồng chua nước mặn.
Những VIP comple, cà vạt chải chuốt đi tìm một chút phong vị quê nghèo từ thuở
hàn vi giữa lòng Thủ đô, mặc dù quê hương họ không cách xa nơi này là mấy
nhưng vì công chuyện làm ăn bận rộn nên khó về thăm...
Từ chuyện “chợ quê" mọc trên cao ốc giữa lòng đô thị, tôi chợt liên tưởng
đến một ngày nào đó bên gốc đa làng tôi mọc lên một cái siêu thị mang tên Cora
hay Plaza. Và lúc đó, không biết cỏ còn không gian nào cho câu ca dao, tình tứ,
quê mùa:
Chàng buông vạt áo em ra
Để em đi chợ kẻo mà chợ trưa...
( Tạp chí Du Lịch TP. HCM, 2011)
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PHỐ XƯA, NGƯỜI CŨ...

1.
Tiếp nước từ đại ngàn Trường Sơn, về qua phố cổ Hội An sông T
Bồn đổi tên gọi Hoài Giang. Ồ đây, bên dòng sông Hoài thơ mộng này,
không có chỗ cho những ồn ã, náo nhiệt. Dòng sông nhỏ lặng lẽ trôi như đã
từng suốt một đời theo hướng Đại Chiêm hòa nhập cùng đại dương xa thẳm.
Phố tự làm cũ mình đi cho giống với ngày xưa, thưở khai cư tứ hải khách
thương về đây lập phố. Con người của đất này cũng hòa nét tính cách riêng
vào với cảnh quan chung. Ăn mặc giản dị, đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ
nhẹ. Âm sắc của người phố Hội chỉ đủ giao cảm vừa phải cùng người đối
diện. Lá bàng đỏ rơi thảng thốt trước con đường nhuốm màu heo may dọc
chiểu sâu của phố. Xúc cảm riêng tưăm ắp dâng trào trong bảng lảng hoàng
hôn. Hội An thao thiết một niềm gió. Khách lãng du như bồng bềnh trôi giữa
những dãy phố, giữa những rêu phong cổ kính. Nghe như trong từng hơi thở
của đất của trời chiều hàn phong trái mùa chất chứa những thông điệp từ quá
khứ vọng về...
Phố thâm trầm màu của rêu, của đá, của đấi, của cây hàng trăm năm
tuổi. Mưa như bụi rây thảng hoặc đủ làm thấm một làn áo mỏng. Gió cũng chỉ
vừa đủ đẩy đưa những chiếc lá xào xạc suốt con đường nhỏ xinh hun hút.
Không gian ấy, gió ấy, mưa ấy và những tiếng rơi mỏng mảnh của lá đủ để
đánh thức những tâm cảm sâu kín trong hồn khách đa tình. Buồn như buồn
sâu hơn. Vui như nở nụ cười chìm lặng bên trong. Tơ trời giăng lên phố những
ánh mắt xa xăm u uẩn. Nhòa trong màu nâu trầm mặc của góc tường cổ xưa
gió thổi mái tóc Man nương nhập vào rêu đá ảo huyền. Nhip thời gian có lẽ đã
hằn những nếp gấp thật sâu khi dạo qua nơi đây...
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Tôi đi giữa Hội An, đọc thấy trong xúc cảm của mình một miền hoài
vọng. Không phải khói sóng quê nhà mà sao thấy nhớ. Không có ký ức mà lại
thấy gần gũi, thân quen. Nỗi hoài niệm mơ hồ ấy phải chăng được đánh thức
từ chiều sâu văn hóa, từ lịch sử, trầm tích của một vùng non nước. Và có
chăng cùng đó là những khắc khoải không thể gọi thành tên trên hành trình
phiêu lãng phận người...
2.
Đô thị ấy một thời sầm uất, tấp nập, rộn rã. Rồi một thời vẫn là phố
có tên mà như miền ký ức chìm vào lãng quên. Tự lúc nào, người ta nhìn về
góc trời gần gũi này và nhận ra nó. Có ai đó kịp hiểu ra rằng, không gian Hội
An quý giá biết ngần nào. số phận của đô thị cổ này như số phận của một
nhân vật lịch sử nào đó từng phải trải qua bao thăng trầm biến vi. Như số
phận của một tảng đá khắc bài bi ký vô giá mà nhiều năm bị dùng kê chân
cột nhà. Như số phận của những viên ngói âm dương mang tuổi trăm năm
trên mái đình cổ, bền vững đó mà mục nát đó. Phố mang dáng dấp của thân
phận đa đoan.
Thời xa xưa, nơi đây chỉ là vùng đất hoang sơ không dấu chân người
trước cửa biển Đại Chiêm. Hơn bốn trăm năm trước đã trở thành đô thị nhỏ
bên tả ngạn Thu Bồn. Người Trung Quốc gọi là Hải Phố, người Pháp gọi
chệch thành Faifoo. Dù gọi là gì đi nữa thì trước thế kỷ 15, đất này cũng từng
là một hải cảng trọng yếu của đế chế Chămpa thời còn thịnh trị. Tiếp đó, từ
thế kỷ 17 đến 19, Hội An lại là thương cảng lớn nhất và sầm uất nhất của xứ
Đàng Trong, trung tâm giao lưu kinh tế, văn hóa phát đạt bậc nhất Việt Nam
vào thời chúa Nguyễn. Đến thế kỷ 19, do chính sách “bế quan tỏa cảng” của
chế độ phong kiến, do điều kiện biến động tự nhiên của các con sông đổi
dòng, cửa Đại Chiêm phù sa bồi lấp cạn dần, thuyền bè ra vào khó khăn nên
cảng mới hình thành ở Đà Nang, Hội An dần tiêu điều và bị lãng quên.
Thương cảng của ngày xa xưa ấy trở thành hình bóng chập chờn của nỗi
buồn vật đổi sao dời, thế gian biến cải...
Mùa buôn bán ngày xưa, Hội An tấp nập. Bao gương mặt khách thương
đến từ xứ xa. Tàu thuyền san sát. Những kho bãi và vô vàn hàng hóa. Hội An
của một thời là nơi giao thoa và gặp gỡ của các nền văn hóa Đông - Tây. Có
thể gặp ở đô thị cổ này hình bóng của người Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, Hà Lan
cùng với dáng nét Trung Hoa, Nhật Bản...qua sự hiện diện của các công trình
kiến trúc, những tập tục văn hóa đa dạng, những làng nghề truyền thống.
Trên hai cây số vuông của khu phố cổ có bốn trăm năm tuổi, bắt gặp biết bao
hình ảnh bến cảng, cầu, đình, chùa, nhà thờ, hội quán, lăng mộ, phố xá, các
chứng tích văn hóa Việt, Chăm, Trung Hoa, Nhật Bản và các quốc gia
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phương Tây. Nếu kiến trúc chùa cầu xây dựng theo kiểu “trên nhà - dưới
cầu” được các thương gia Nhật Bản tạo lập với hơn 300 năm tuổi thì các hội
quán nhưTriểu Châu, Hải Nam, Phúc Kiến lại do các gia đình người Hoa đến
sinh sống và buôn bán lập nên. Nhà nguyện Tin Lành, nhà thờ Kito. Rồi nhà
Việt, chùa Việt và những nét văn minh lúa nước ngàn năm ở vùng đồng bằng
miền Trung bên dòng Thu Bồn...
3.
Bạn tôi nói rằng, Hoài Giang là dòng sông đa tâm trạng. Thực
sông không cất thành lời mà dòng chảy vĩnh hằng và muôn lớp sóng trào là
nơi gửi gắm, chuyển tải tâm trạng của những kiếp người. Đời phố lúc thịnh
lúc suy, đời sông lúc lở lúc bồi, đời người khi lành khi bạc. Chảy, chảy đi sông
ơi! Ngắm buổi hoàng hôn bên dòng Hoài Giang, khách tha phương dễ cảm
nhận về một nỗi cô đơn khôn tả dù quanh mình đang tấp nập phố xá...
Người Hội An nhận thức được giá trị tên gọi của quê hương mình - di sản
văn hóa thế giới. Hội An tự tin trên hành trình đến với tương lai bằng một
gương mặt cũ và phong cách mới. Không có ai đánh thức, mỹ nhân ngủ quên
cả hàng thế kỷ. Chợt một ngày nàng tỉnh giấc và chải đầu, vấn khăn tất tả
vào hội. Cả dân lẫn quan, trong nhà ngoài phố, từ đường đến chợ, cả Hội An
cùng lúc tập làm du lịch. Chẳng mấy chốc, thương cảng bị lãng quên ngày
xưa nay đã trở thành đô thị du lịch nổi tiếng và chuyên nghiệp vào loại nhất
Việt Nam. Phố Hội thu hút du khách bởi sự bình thản cố hữu với những nét
rêu phong trơ gan tuế nguyệt, bởi vẻ trầm mặc u hoài như ẩn chứa những
thông điệp xa xăm. Người hoài cổ và ưa thích khám phá sẽ ngập chìm trong
vô vàn trạng thái cảm xúc vừa lạ vừa quen khi xuôi ngược dọc ngang phố cổ.
Đối diện với Hội An là đang tự cởi mở tâm hồn để đối thoại với đa chiều biểu
hiện của các nền văn hóa cổ - kim, đông - tây. Đối diện với Hội An là đối thoại
với mang mang cố sự và ngổn ngang tân văn thế sự...
Từ đổ nát hoang phế, Hội An đã thành công. Đêm phố cổ đã trở thành
một “thương hiệu” của đô thị cổ. Phố trở ngược, xoay xuôi làm du lịch. Nhà
dân quay tứ hướng để chọn vị trí kinh doanh tốt nhất, ở đô thị này, kinh doanh
đã trở thành lẽ sống và các biển hiệu trên phố chính là sự...biểu hiện sức
sống Hội An. Biểu hiện ấy bạn sẽ cảm nhận khi đến với những dãy hàng lồng
đèn đậm nét hoài cổ, những gallerry sát nhau trên một con đường tìm dáng
và đánh bóng nét xưa, những tiệm cao lầu mang dư vị thời khai phố hay
những con đường cà phê bên bờ sông Hoài và cả những resort hiện đại vừa
mới tạo dựng. Biểu hiện ấy bạn cũng sẽ cảm nhận khi tiếp xúc với ông từ ở
miếu Quan Công hay bà lão bán tò he trước ngôi nhà cổ 300 năm tuổi mang
tên chủ nhân Thái Quân Thái. Biểu hiện ấy bạn cũng sẽ cảm nhận rõ nét khi
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tiếp xúc với người đạp xích lô bên cầu cẩm Nam hay bà chủ khách sạn An
Huy ở phố Nguyễn Thái Học. Đến với phố Hội, khách muôn phương sẽ được
thoả mãn từ thị giác đến tâm tưởng về cảm xúc hoài niệm, được níu giữ
những khoảnh khắc nhân văn từ thời quá vãng. Cùng đó, những hình ảnh
sống động của một không gian đô thị cổ đang tích cực đón làn gió mới với
đường nét hiện đại và cởi mở là những điều mà khách cũng dần nhận ra
trong cơ duyên gặp gỡ...
Tôi men theo bến sông và bắt gặp, trong các hẻm nhỏ của đô thị đang
làm du lịch rất phát đạt ấy vẫn còn những ngôi nhà cổ kín cổng cao tường,
những ngôi nhà lặng tẽ an nhiên với không gian hoàn toàn biệt lập như không
hề biết đến đời sống ngoài kia. Những chủ nhân của các ngôi nhà không chịu
“mở cửa” ấy - tôi nghĩ - phải là những bậc cao nhân. Họ đã vượt khỏi sự tính
toán thông thường để giữ lấy cho mình một không gian sống. Họ tự tại trước
cuộc sống hiện đại lắm cơ hội và cũng nhiều cạm bẫy. Lặng lẽ ngắm những
ngôi nhà ấy, và tôi bất chợt hướng mắt về phía dòng sông. Ngoài kia, Hoài
Giang vẫn trầm tư và thao thiết chảy. Đôi bờ hư thực của sông và phù sinh
trôi nổi như những giọt thời gian đang chầm chậm trôi về hướng bắt đầu ngọn
gió...
(Báo Văn Nghệ Trẻ, 2009)
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THẢ HỔN CÙNG
NÚI CỐC - SÔNG CÔNG
“Chè Thái, gái Tuyên” - dân gian, không biết tựthưở nào, đã lưu truyền
câu thành ngữ ấy. Gái Tuyên mỹ miều và đoan trang có tiếng. Tỉnh Tuyên
Quang mạn ngược này từ lâu đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng những cô hoa
hậu. Còn chè Thái, người sành chè nhất cũng phải gật gù một câu “đệ nhất
danh trà. ” Lẩn này chưa kịp lên Tuyên, chỉ ghé Thái Nguyên và sự tích “Sông
Công - núi Cốc” đã giữ tôi lại với hồ trên núi, và đắm chìm trong không gian
huyền thoại...
Phó Đức Phương được công chúng biết đến như một nhạc sỹ của những
mối tình và những suy nghiệm lãng đãng sương khói. Đúng hơn, âm nhạc của
anh được cảm nhận từ chiều sâu tâm linh. Những nỗi buồn cứ thấp thoáng xa
vắng. “Huyền thoại hồ núi Cốc” cũng là một giai phẩm thể hiện phong cách đó
của Phó Đức Phương.
Bồng bềnh (hừ) bồng bềnh
Tròng trành (hừ) tròng trành
Một vùng núi cao, nước sâu, thuyền trôi...
Những ca từ hư hư thực thực không giống ai khác là của người nhạc sỹ họ
Phó. Và giai điệu nữa, xa vắng đâu đó là âm hưởng của kinh siêu độ và hơi ca
trù giăng phủ, kết nối. Đã có lúc Phó Đức Phương ngao du sơn thủy. Đến hồ núi
Cốc, chàng nhạc sỹ đa tình gặp huyền thoại tình chàng Cốc - nàng Công. Phó
Đức Phương trào dâng cảm xúc. Kết cục mối tình bi thương ấy đã chạm vào nơi
nhạy cảm trong tâm hồn nghệ sỹ và bản tình ca “Huyền thoại hồ núi Cốc” đã ra
đời nhưthế...
Một người đi nước mắt thành sông
Một người chờ hóa núi...
Đã từng nghe nhiều lần, nhưng phải đến tận khi thực sự “bồng bềnh” theo
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conthuyền trên hồ, tôi mới phần nào tận hưởng hiện thực của lời ca và giai điệu
ấy. Thực và ảo hòa quyện trong một không gian lưng chừng âm dương, khói
sóng, núi nước. Tạo Hóa đã dựng nên Tam Đảo và cũng rạch đất nên dòng
sông Công. Con người nhìn thế núi, dáng sông mà tưỏng tượng nên huyền tích.
Sông Công - núi Cốc đã là một chỉnh thể tự nhiên nhưng càng đẹp thêm bởi
huyền tích ấy. Câu chuyện tình hóa sông, hóa núi đã dẫn trí tưởng tượng của ta
về với một thế giới thấm đẫm chất nhân văn.
Õng lão Mừng, người sống trong một túp lều canh giữ vườn cây ở giữa đảo
Cò là người quê gốc ở xã Phúc Tân - huyện Đại Từ, nơi có dòng sông Công
dừng lại dưới chân núi thành hồ núi Cốc. Không biết bao nhiêu lần ông đã kể “sự
tích sông Công - núi Cốc” cho khách phương xa đến và lần này ông cũng đã
thành hướng dẫn viên tự nguyện. Lão Mừng nói rằng, ông từng nghe và thuộc
nằm lòng câu chuyện này từ thời xa xưa lắm.
“Ngày xửa... ngày xưa... Đã lâu lắm rồi, ở vùng đất màu mỡ và đông đúc
dưới chân Tam Đảo, có một chàng trai nghèo khó sống bằng nghề kiếm củi.
Chàng tên là Cốc, tên giống một loài chim cô độc, chuyên mò mẫm kiếm ăn một
mình. Ngoài cây sáo tự làm, không có ai bè bạn cùng chàng, chàng đã gửi tất cả
tâm tình vào tiếng sáo...
Thưở ấy, ở vùng sông Đáy, sông Gâm có một quan lang giàu có và độc
ác. Cô con gái độc nhất của tên quan lang lại xinh đẹp, dịu dàng, hát hay, múa
giỏi nổi tiếng. Vì vậy, dân trong vùng quen gọi là nàng Công...”
vẫn một mô-típ chung của nhiều chuyện cổ tích, ông lão dẫn dắt mọi
người vào nỗi buồn thi vị của câu chuyện tình có kết thúc bi thảm đầy nước mắt
của chàng Cốc - nàng Công. Nàng đã chết nhưng nước mắt đã hóa dòng sông,
còn chàng thì hóa núi để ngăn dòng nước mắt thủy chung và đau thương muôn
kiếp ấy. Mọi người đến đây và nghe câu chuyện bằng cảm nhận riêng theo “văn
hóa sống” của mình. Không biết chàng Công và nàng Cốc có thực hay chăng
nhưng dòng sông, mặt hồ và ngọn núi thì mãi mãi là hiện thực giữa không gian
huyền thoại.
Là người miền Trung lại sống ở Tây Nguyên, với tôi, mảnh đất Thái
Nguyên thực sự là một miền mới lạ. Những điểu hiểu biết của tôi về xứ sở này
được gói gọn trong dăm ba trang sách và những câu chuyện góp nhặt của bạn
bè khi ngồi nhâm nhi hương vị đáng nhớ của chè Thái. Tuy vậy, cái địa danh Đại
Từ tôi đến hôm nay, nơi có dòng sông Công từ Bắc Cạn, Định Hóa chảy về và
xuôi sông cầu trôi ra biển Đông đã từng in dấu đậm nét qua sử sách: Những
chiến tích của danh tướng Lưu Nhân Chú - một tùy tướng của người anh hùng Lê
Lợi trong cuộc kháng chiến chống giặc Minh ỏ thế kỷ XV; là địa bàn hoạt động
của nghĩa quân Hoàng Hoa Thám - Đội cấn vào đầu thê kỷ XX; rồi an toàn khu
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cách mạng trong những năm kháng Pháp...
Hồ núi Cốc cũng là lần đầu tiên tôi đặt chân đến và đã choáng ngợp bởi
không gian mênh mông hùng vĩ với những điểu kỳ thú ở nơi này, từ chiều sâu
văn hóađến vẻ đẹptựthân củathiên nhiên.
Đến với hồ núi Cốc, lên chiếc du thuyền thong thả trôi, chúng tôi như là
những người khám phá thiên nhiên rực rỡ. Một bên là rừng xanh ngút mắt và
một bên là mênh mông hồ nước in bóng dãy Tam Đảo. Một không gian hiếm hoi
còn khá trong lành. 89 hòn đảo lớn nhỏ nổi lên giữa mặt hổ rộng trong không
gian toàn vùng lên tới 60 ngàn ha như một sự sắp đặt của Tạo Hóa. Những gò
Chùa, hang Rắn...trong màn sương bảng lảng về chiều như bao bọc mộtthế giới
cổ tích riêng. Kia là đảo Dê, những chú Dê thong thả tìm lá non bên những mỏm
đá mồ côi lô xô mép nước. Kia là đảo Cò, những cánh cò trắng điểm lên trời
xanh như dải áo nàng tiên thứ chín đang bay về với chàng Nhượng còn ngồi chờ
nơi bến Đợi huyền thoại. Chúng tôi xuống thuyền, thắp nén nhang thơm lên bàn
thờ Bà Chúa ĩhượng Ngàn giữa rừng đảo xanh thăm thẳm, tâm hồn nhưgột rửa
bụi trần ai trong tâm thức thành kính. Chiều như lưu từ cổ tích. Thật thú vị, thấp
thoáng một bóng thuyền độc mộc lướt sóng, một khoang thuyền nặng cá, hay
những bó củi khô từ rừng xa về. Phảng phất trong hơi gió như có mùi thơm ngô
nướng. Trong làn khói lam chiều nhẹ bay, trên mái nhà sàn từ chân núi xa thấp
thoáng những thiếu nữ áo chàm. Không gian nên thơ ấy cho du khách thật nhiều
những liên tưởng. Có gì đó như là ấm áp, lại có gì đó ngùi ngùi, thoáng cô đơn và
những khao khát trong làn hơi may lành lạnh về chiều. Ta chợt hiểu, mình đang
là khách đường xa...
Bạn đã bao giờ nghe nói đến một chợ phiên có tên gọi là Ba Cây Thông
giữa trời nước mênh mông hồ Núi Cốc? Những người dân Dao, Tày, Sán Dìu ở
ba hòn đảo gần nhau (thuộc xã Phúc Tân) cứ đến ngày ba, ngày tám hàng
tháng lại họp chợ phiên ở nơi có ba cây thông, giáp giới giữa ba hòn đảo. Đỏ là
nơi tập trung nhiều nét văn hóa độc đáo trong giao thương và giao lưu của người
vùng cao. Một nhân viên khách sạn du lịch Công đoàn hồ núi Cốc đã giới thiệu
như thế. Chị tỏ ra tiếc cho chúng tôi lên không gặp dịp và hẹn sẽ là người dẫn
đường trong một phiên chợ nào đó.
Thuyền trôi trên hổ núi Cốc. Tôi và mọi người lặng lẽ dành cho riêng mình
những cảm giác và liên tưởng. Trước buổi hoàng hôn, mặt trời hắt xuống mặt hồ
những tia sáng yếu ớt cuối ngày. Một không gian huyền thoại thấp thoáng ẩn
hiện trong một không gian vật chất vừa thân thuộc, gần gũi lại vừa hùng vĩ, xa
vắng. Ưu phiền như tan biến trước bao la vũ trụ - đó là điều mà mọi người cùng
có chung cảm nhận và chia sẻ với nhau khi thuyền vừa cập bến...
(Báo Lâm Đổng, 1998)
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LINH THIÊNG NGUỒN CỘI
■

Trên nước Việt mình có một di tích lịch sử được các nhà sử học vọng
mộ tôn phong là “siêu di tích ”, đó là đền thờ 18 đời Hùng vương và có một
vùng đất là “đất Tổ” của trăm họ dân Việt, đó là Phú Thọ. Mồng mười
tháng ba nguyệt lịch, nếu không thể về thắp nhang củng Tổ thì người Việt
Nam mọi miền cùng hướng mắt về đỉnh núi Nghĩa Lĩnh để tâm thức được
bái vọng chốn linh thiêng, nơi bắt đầu cho sự mở mang một quốc gia có
bốn ngàn năm văn hiến..
Mỗi một thời đi qua, bánh xe lịch sử lại hằn thêm những dấu ấn trên lộ
trình hướng về phía trước. Lịch sử của mỗi quốc gia thường để lại chứng tích.
Chứng tích có thể ngắm nhìn, có thể sờ mó nhưng bản nguyên lịch sử thì đã
đi vào tâm thức mỗi người theo tuần hoàn của máu và trường tồn trong giao
ứng đồng vọng giữa quá khứ và hiện tại. Là người Việt thì có thể khóc khi mỗi
sớm mai thức dậy đặt bàn chân lên đất và nghe mạch nguồn sâu thẳm chảy
nguồn lịch sử - văn hiến từ thưở ngàn xưa. sử sách và huyền tích chứng ghi:
lịch sử - văn hiến Việt Nam bắt đầu từ thời đại các Vua Hùng.
Rất nhiều năm trước, người ta đặt ra dấu hỏi: có hay không thời đại các
Vua Hùng? Thực tế mấy trăm năm qua và nhất là mấy chục năm qua, các
nhà sử học, dân tộc học, khảo cổ học và nghệ thuật học với lòng yêu nước và
niềm tự hào dân tộc đã dày công vén lên những bức màn và hiển hiện dần
quá khứ, hiển hiện dần mộtthực tế Quốc Tổ từ bốn ngàn năm trước.
Lịch sử hay huyền thoại? Tôi thực sự thú vị khi đọc được một câu của
giáo sư sử học Trần Quốc Vượng: “Huyền thoại phủ lên những di tích và danh
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thắng như một màn sương nhẹ khiến các đường nét của cỏ cây và kiến trúc
đều nhạt nhoà như hiện trong hiện thực cuộc đời. ” Và cũng thêm cảm mến nữ
văn sĩnổi tiếng Blaga Dimitrova khi bà thăm Việt Nam đã có nhận xét: “ở xứ
sở này thật khó phân biệt đâu là huyền thoại, đâu là lịch sử”. Xin cảm ơn giáo
sư Trần Quốc Vượng và nữ văn sĩ Blaga Dimitrova trong những ý tưởng súc
tích đã khai sáng cho kẻ ít học một cái nhìn rõ ràng hơn khi ngẫm về ngọn
nguồn lịch sử của đất nước mình.
Thưở thiếu thời tôi đã mê nàng công chúa con Vua Hùng thứ 18 bởi bà
đã làm cho cả Sơn thần và Thuỷ thần nổi trận lôi đình. Tôi mê mối tình Tiên
Dung và Chử Đồng Tử. Tôi thích chàng hoàng tử hiếu nghĩa biết chọn dâng
vua cha thứ bánh gạo dẻo tượng trưng cho đất vuông, trời tròn. Trong giấc
mơ của tuổi ấu thơ tôi có hình ảnh cậu bé làng Gióng mới lên ba đã vụt nhiên
đứng dậy ăn hết “một nong cơm, ba nong cà, uống một hơi nước cạn đà khúc
sông” và nhổ tre đằng ngà đuổi giặc Ân cứu nước...
Thưở ấy, trong tư duy non nớt của tôi chưa thể phân định đâu là thực,
đâu là huyền thoại mà chỉ biết đó là chuyện ngày xưa của đất nước mình. Tôi
sinh ra, lớn lên và đã sống trong mạch nguồn cảm xúc tâm tưởng nhưthế.
Người Tây phương duy lý nhưng
đã đẻ ra một kho tàng thần thoại
phong phú vô cùng mà đỉnh cao là
vương quốc của thần Deus ngự vì đỉnh
Olimpia. Phải chăng là bóng dáng của
các quốc gia cổ đại thời sơ sử của họ?
Nói điều này như một liên tưởng ngẫu
hứng, không có ý so sánh...

Tiến sỹ K.Taylo người Mỹ, đã
chứng minh rằng vua Hùng là tổ
tiên bắt đầu dựng nước và giữ
nước của người Việt Nam từ
trước công nguyên. Thời đại
các nhà quý tộc Lạc là thời đại
hình thành những truyền thống
sâu xa của dân tộc Việt Nam,
không bao giờ phai nhạt, hình
thành một nền tảng xã hội làng
nước - độc chuyên theo phương
thức Á châu. Còn luận án của
tiến sỹ I.Sakurai người Nhật thì
đề cập đến quá trình khai thác
đồng bằng sông Nhị hết sức
độc đáo với hệ thống đê,
mương, ao...bẳt đầu từ thời đại
các vua Hùng...

Lịch sử và huyền thoại về thời
đại Hùng vương đan dệt, hòa quyện
vào nhau. Công việc của các nhà
khoa học là “giải ảo hiện thực” để
phục chế lại sự thực khách quan thời
đại các vua Hùng, còn dân gian xưa
thì nội tâm hóa mọi nghiệm sinh lịch
sử để qua cái nhìn huyền thoại hay
huyền tích mà xuất lộ những câu
chuyện truyền miệng để đời. Trong
một thời đại của tiền nhân cổ sơ, tổ
tiên ta đã thật lãng mạn khi thần thánh
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hóa sức mạnh trần gian, những cái “thực' mà không “thật” . Giữa lịch sử và
huyền thoại về thời đại Hùng vương, về đất tổ Phú Thọ được nhìn bằng một
cái nhìn nhưthế.
Mẹ Tiên Âu, bố Rồng Lạc là cặp vợ chồng khởi nguyên thần thoại của
dân tộc Việt Nam. Nhưng Âu Việt miền đồi gò thung lũng kết hợp với Lạc Việt
miền biển cả để trở thành quốc gia Âu Lạc lại là hiện thực.
Vén qua bức màn huyền thoại, sự nghiệp dựng nước của các vua
Hùng, sự nghiệp chống bành trướng Bắc phương của người Việt cổ lại là hiện
thực lịch sử. Lịch sử ấy mơ hồ ẩn hiện trong huyền thoại về cuộc chiến “trị
thuỷ” Sơn Tinh - Thuỷ Tinh, trong hình ảnh cậu bé làng Gióng vung roi sắt
đuổi giặc Ân ra khỏi bờ cõi. Lịch sử ấy có thể sờ bằng tay, nhìn bằng mắt qua
hàng trăm di chỉ đồ đá, đổ đồng, đổ sắt sớm được phát hiện và khai quật liên
tiếp trong mấy chục nấm qua trên vùng đất Tổ. ở Bảo tàng Hùng vương, tôi
đã được nhìn thấy chiếc lưỡi cày đồng, chiếc liềm hái đồng, chiếc rìu sắt,
chiếc cuốc đá, những ngọn giáo búp đa, những mũi tên đồng hình lá, hình ba
cạnh...Đó là cả một kho báu vật minh chứng cho cả một chặng đường dài lịch
sử vài thiên niên kỷ trước công nguyên của dân tộc Việt Nam.
Không chỉ Việt Nam, thế giới cũng ngày càng lắng nghe âm vang vể
thời đại các vua Hùng. Một giáo SƯ người Anh, ông O.W.Wohers trong một
công trình nghiên cứu đã khái quát: Nước Văn Lang của các vua Hùng là một
không gian xã hội huyền nhiệm, ở đó mỗi thủ lĩnh Lạc quản trị một vùng, một
địa phương mà người ta thường gọi là “bộ lạc”. Siêu việt lên trên mọi vùng là
chót đỉnh của tam giác châu thổ Bắc Bộ, kẹp giữa hai dãy núi Tam Đảo - Ba
Vì, với dòng sông Thao chảy tràn kẽ giữa. Vị thủ lĩnh vùng đó, nhờ tài năng đã
vươn lên thành thủ lĩnh tối cao - vua Hùng. Còn tiến sỹ K.Taylo người Mỹ,
trong luận án của mình đã chứng minh rằng vua Hùng là tổ tiên bắt đầu dựng
nước và giữ nước của người Việt Nam từ trước công nguyên. K.Taylo cũng
phát triển thêm: Thời đại các nhà quý tộc Lạc là thời đại hình thành những
truyền thống sâu xa của dân tộc Việt Nam, không bao giờ phai nhạt, hình
thành một nền tảng xã hội làng nước - độc chuyên theo phương thức Á châu.
Còn luận án của tiến sỹ I.Sakurai người Nhật thì đề cập đến quá trình khai
thác đồng bằng sông Nhị hết sức độc đáo với hệ thống đê, mương, ao...bắt
đầu từ thời đại các vua Hùng...
Thật sự cảm ơn các nhà khoa học nước ngoài chân chính đã có một cái
nhìn tâm huyết và xác thực về lịch sử Việt Nam. Thật sự cảm ơn tiến sỹ
K.Taylo khi ông chứng minh: “Thời đại các nhà quý tộc Lạc là thời đại hình
thành các truyền thống sâu xa của dân tộc Việt Nam, không bao giờ phai
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nhạt". Suy ngẫm ý tưởng này của ông, tôi chợt nhớ câu thơ của nhà thơ Tố
Hữu: “Bốn ngàn năm ta lại là ta”...Việt Nam qua biết bao gian nan trong lịch sử,
hàng ngàn năm Bắc thuộc, hàng trăm năm Tây hóa nhưng chúng ta không bị
vong thân, vẫn tồn tại như một chân lý bất tuyệt. Con người và dân tộc Việt
Nam đã và vẫn tìm thấy bản thân mình trong lịch sử của mình. Từ thời đại
Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh sự tồn tại Việt Nam vẫn vẹn nguyên tư
chất Việt Nam...
Thời đại Hùng Vương - lịch sử và huyền thọai cứ hòa quyện vào nhau,
mơ mà thực, thực mà mơ. Chính cái hay, cái đẹp trong tâm tưởng hành hương
tìm về cội nguồn là vậy. Chim tìm tổ, người tìm tông, giá như mồng mười
tháng ba lịch trăng tất cả mọi người dân Việt đều có mặt ở vùng đất Tổ để
trẩy hội cộng đồng. Ta đi thăm đền Thượng, đền Trung, đền Hạ, đền Giếng,
ta ngắm nhìn vùng ngã ba Bạch Hạc hoành tráng, những núi đồi như bát úp ở
trung du. Ta đi tìm cái thực trong mơ. Ta dẫm chân trên tảng nền đất Tổ
nhưng tâm ta được hòạ trong khói hương nhiệm màu huyền thoại. Ta tìm về
nguồn cội để thấy mọi người trong mình và mình được bao bọc trong ruột thịt
đồng bào con Lạc - cháu Hồng.
( Báo Công AnTP.HCM, 2001)
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HÀNH HƯƠNG ĐẤT T ổ

Sách Lĩnh Nam Chích Quái viết: “Tổ tiên Nước Việt ta, tương truyền,
vua đầu tiên gọi là Kinh Dương Vương Lộc Tục, dòng dõi Viêm Đế Thần
Nông, lấy con gái Đông Đình Quân sinh ra Lạc Long Quân Sùng Lãm.
Hùng vương là con trưởng Lạc Long Quân nối ngôi vua đóng đô ở Phong
Châu, đặt quốc hiệu là Văn Lang, truyền 18 đời”. Tính từ Hùng Vương, dân
tộc Việt đã trải qua lịch sử4000 năm dựng và giữ nước..
Có lẽ trong làng báo chả có “thầy bịa” nào lại dám “phóng” những “sự”
về các Vua Hùng, về những đền đài, miếu mạo Quốc Tổ mà các nhà sử học
chỉ dám vọng mộ gọi là “siêu di tích”. Thực tế, qua các triều đại phong kiến
Việt Nam chẳng có ông vua “to gan lớn mật” nào dám sắc phong cho đền
Hùng, sợ phạm tội bất kính. Không dám ngồi ở xứ cao nguyên phóng bút, kẻ
hậu sinh nhỏ bằng hạt cát là tôi sợ các cụ sỉ vả đã khăn gói lên đường về với
đền Hùng. Không may mắn cho tôi, về bái vọng tổ tiên Hồng Lạc không
trúng vào dịp giỗ Tổ 10-3 (âm lịch) để hòa điệu tưởng niệm của con dân trăm
họ đồng bào!...
Từ Hà Nội lên Phú Thọ đường dài 100 km, ngồi trên xe lửa êm như ru
trong màu xanh trung đu. Từ Phú Thọ về Phong Châu đường dài 15km, anh
bạn quê xứ cọ cùng tôi giong về đất Tổ trên chiếc xe đạp cà tàng. Trời nắng
nhưđổ lửa nhưng tâm linh mát rượi. Trong một đời người ngắn ngủi được một
lần thắp nén nhang cho tiền nhân 4000 năm trước cũng sung sướng lắm
thay! Đến con đường rẽ bên dòng sông Thao, người bạn đồng hành chỉ tay:
“Ngã ba sung sướng đấy”. Chúng tôi ngồi lại làm ly đá chanh, hóa ra cái tên
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nghe “vi phạm 87/CP” ấy lại được áp vào cho ngã ba Thậm Thình. Thậm
Thình là tên tượng thanh của tiếng chày giã gạo. Thuở Hùng vương đất này
là nơi chuẩn bị quân lương, dâng lương thực cho vua và các Lạc tướng, Lạc
hầu. Rẽ tay trái gò lưng hơn 3km, chúng tôi đã có mặt ở thôn c ổ Tích, xã Hy
Cương, huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ. Nguồn cội là đây, tôi nghe như
tiếng ngàn xưa vọng về ấm áp trong nghĩa đồng bào...
**★

Trước mặt tôi là núi Nghĩa Lĩnh trong màu xanh cây lá. Núi chỉ cao
175m, được tạo thành cách đây khoảng...1027 triệu năm (?). Thế núi như
chiếc đầu rồng, thân rồng uốn lượn thành núi Trọc, núi Pheo, núi. Vặn.
Quanh quẩn Phong Châu có tất cả 99 ngọn núi như đàn voi phủ phục chầu
về đấtTổ. Đứng trên đỉnh núi, tầm mắt mở vô biên về ngã ba Hạc, nơi hợp lưu
của sông Lô nước xanh, sông Thao nước đỏ thành sông Hồng đổ vể châu thổ
sáng lóa đôi bờ phù sa. Ngày xửa... ngày xưa...Vua Hùng đã đi khắp thiên hạ
và cuối cùng chọn đất sơn thủy hữu tình này làm chốn đế kinh. Kinh đô Văn
Lang nay là Việt Trì. Cung vua tại gò làng cả. Tháp Lang là nơi các Lạc hầu
ở. Cẩm Đội đặt trường huấn binh. Nông Trang là kho lúa. Chợ Lú mua bán
lương thực. Đồng Minh Nông là nơi vua dạy dân cấy cày. Gò Tiên Cát, nơỉ
dựng lầu kén chồng cho các công chúa. Đồng Hương Trầm, nơi Lang Liêu
hoàng tử trồng nếp thơm gói bánh chưng, bánh dày dâng bậc sinh thành...
Tôi đã đếm dưới chân 539 bậc thềm để viếng khu di tích gồm 4 đền, 1
chùa và lăng Vua Hùng. Nơi cao nhất là đền Thượng và lăng trên đỉnh núi
Nơi đây các Vua Hùng lập miếu thờ Trời “Kính Thiên lĩnh diện” , thờ ba ngọr
núi thiêng là Đột Ngột Cao Sơn, Áp Sơn, Viễn Sơn, thờ thần Lúa (có mảnh vc
trấu bằng chiếc thuyền thúng mới mất trong kháng chiến chống Pháp), đềr
Thánh Gióng là tướng nhà trời giúp đuổi giặc Ân. Khi Thục Phán được nhậr
ngôi từ Hùng Vương 18, ông đã lập miếu thờ họ Hùng và dựng hai cột đá thề
Lăng chính là mộ Vua Hùng thứ 6. Tương truyền, sau khi đuổi giặc Ân, ngà,
cỏi áo vắt lên cành kim giao rồi hóa táng tại đó. Hạ xuống là đền Trung. Nơi
này trên 2.300 năm trước dựng quán nghỉ ngơi ngắm cảnh của Vua Hùng,
đôi khi dùng để bàn việc cơ mật với các Lạc hầu, Lạc tướng. Sau thời Hùng
Vương nhân dân đã lập “Hùng Vương Tổ miếu” tại đây. ở lưng chừng núi, mé
phải là đền Hạ và chùa. Theo truyền thuyết, đây là nơi Tổ mẫu Âu Cơ chuyển
dạ sinh ra bọc trăm trứng nở thành trăm con trai. Do sự tích này mà nhân dân
lập đền Hạ thờ các Vua Hùng. Bên phải đền là chùa Sơn Cảnh Thừa Long tự.
Phía trước chùa là gác chuông, trước đền là bia công đức. Phía chân núi
hướng về Việt Trì là đền Giếng, ở đây có giếng Ngọc của hai công chúa Tiên
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Dung và Ngọc Hoa con Vua Hùng 18. Tương truyền, giếng này là nơi hai
nàng rửa mặt, chải tóc, chít khăn. Giếng nằm giữa lòng đền. Không biết đã
có bao con dân đất Việt đến đây và uống ngụm nước mát từ giếng Ngọc đền
Hùng...
Không có một triều đại nào trong lịch sử lại kéo dài như thưở Hùng
Vương. 18 triều vua qua 2.976 năm (?) và cũng không có bản ngọc phả nào
như ngọc phả đền Hùng, chẳng có đấng tối thượng nào dám phê sắc phong
công nhận! Ngọc phả đền Hùng được viết lần đầu vào triều Tiền Lê, năm
Thiên Phúc nguyên niên, tức 980 tây lịch. Bản ngọc phả soạn thời Trần (TK
XIII), năm Hồng Đức thứ nhất Hậu Lê (1470) sau nhuận lại có ghi: “Từ nhà
Đinh, Lê, Lý, Trần đến triều đại ta là Hồng Đức hậu Lê vẫn cùng hương khói
trong đền. Những ruộng đất, SƯU thuế từ xưa để lại dùng vào việc cúng tế vẫn
không thay đổi. ở đây nhân dân toàn quốc đều đến lễ bái để tưởng nhớ công
ơn gây dựng nước nhà của các đấng Thánh Tổ ngày xưa...” Kiến thiết đền
chùa Hùng Vương thưở xa xưa, qua khảo sát thực địa thì đã hư hại hết. Đa
phần kiến trúc còn lại là của thời hậu Lê và Nguyễn. Dịp đại trùng tu lớn nhất
là 6 năm liền 1917-1922 với sự góp của, góp công của nhân dân 18 tỉnh Bắc
Bộ. Từ đó đến nay, di tích Hùng Vương liên tục được trùng tu mở rộng.
Thời kỳ Hùng Vương hay thời đại Hùng Vương ? Các nhà lịch sử, khảo
cổ học đã và đang dày công vén bức màn huyền thoại để khẳng định sự thật
về lịch sử 4000 năm của dân tộc Việt, để khẳng định Hùng vương là tổ tiên
xaxưacủacon Lạc cháu Hồng. Dù hiện thực hay huyền thoại thì tôi và muôn
triệu trái tim người Việt cũng hướng về đền Hùng Nghĩa Lĩnh bằng tâm thức
ngưỡng vọng linh thiêng. Chim hướng tổ, người tìm tông, 10-3 (âm lịch) - giỗ
Tổ Hùng Vương dù không thể trẩy hội cộng đồng cũng xin thắp nén nhang
thơm hướng về đất Phong Châu bái Tổ.
ị Bảo Lâm Đồng, 1997)
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THÊM GIẢ THUYẾT TỪ
KHO BÁU BÌNH THUẬN
■

Cuối năm 1988, có một người đàn ông mang đến nộp cho cơ quan công
an Lâm Đồng một lá đồng mỏng có hình dáng tương tự một chiếc đồng la của
đổng bào dân tộc. Qua thẩm định, các chuyên viên khảo cổ học của Bảo
tàng Lâm Đồng và Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt xác định: lá đồng có
niên đại cách thời điểm này khoảng một trăm năm. Có một cứ liệu đáng chú
ý là trên bề mặt phải của lá đổng có in nổi mười chữ Hán song song như hình
thức hai câu thơ cổ:
“Thập ấn gia chiếu tử
Tương tăng minh thạch tam"
Có thể tạm dịch nghĩa: “Mười cái ấn gia tộc để lại cho con. ở nơi mà
nước chảy vào chỗ sáng của ba hòn đá”. Nội dung sau những dòng chữ nổi
trên lá đồng đã kích thích mạnh óc tò mò của nhiều người. Căn cứ vào những
gì đang có, người ta xác định đây là hình thức của một bản giả thuyết gia phả
mà trong đó ngầm chỉ sơ đổ về một kho báu.
Phải chăng kho báu này có thực?!
Khi được hỏi về nguồn gốc của lá đồng, người nộp đã trả lời bằng một
câu chuyện khá ly kỳ, mang nhiều yếu tố huyền thoại: Trước đó một thời
gian, một thanh niên người dân tộc Kơ Ho ở xã Tà Nung - Đà Lạt đi vào khu
vực núi Voi săn thú. Suốt ngày anh ta không gặp một con thú nào, về chiều
bỗng gặp một con kỳ đà rất lớn, anh ta nổ súng. Dù bị thương khá nặng, con
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kỳ đà vẫn cố thoát thân về núi Đá Mẹ, Đá Con (một di chỉ khảo cổ học). Theo
vết máu, người thanh niên tìm đến nơi kỳ đà chạy trốn. Một nửa trước của
thân kỳ đà đã lọt vào trong một hang đá hẹp, phẩn đuôi vẫn ở ngoài. Người
thanh niên cầm đuôi kéo con kỳ đà ra. Thật lạ, lúc đó con kỳ đà đã chết
nhưng trên miệng nó lại ngậm lá đồng có in mười chữ Hán đã nói ở trên. Theo
lời khai của người nộp lá đồng, ông ta đã mua lại lá đồng từ anh thanh niên Kơ
Ho với giá 40.000 đồng và một chiếc xe đạp Thống Nhất...
Câu chuyện kể ở trên mang một vẻ huyền bí, kỳ lạ, nhưng điều xác thực
là lá đồng hiện nay vẫn được lưu giữ bởi cơ quan có trách nhiệm thuộc tỉnh
Lâm Đồng. Xác thực hơn, vào đầu năm 1989, căn cứ vào nội dung của lá
đồng và câu chuyện kể trên, tỉnh Lâm Đồng đã vội vã cho khai quật khu vực
núi Đá Mẹ, Đá Con thuộc xã Tà Nung, nơi nghi là chỗ cất giữ kho báu gia sản
của vua Chàm để lại. Tham gia khai quật là một lực lượng hùng hậu gồm
công an, quân đội, lâm nghiệp và bảo tàng tỉnh. Sau hai tháng ròng rã, đào
bới hàng ngàn mét khối đất đá và tốn khá nhiều công của, kết quả cuối cùng
chỉlà con số không...
Cũng trong thời điểm này, tại triền phía nam núi Voi (Đức Trọng, Lâm
Dồng) đã diễn ra một cuộc đào bới tương tự. Lý do là có một tù nhân đang bị
giam giữ đã để nghị các cơ quan chức năng thả y ra, y sẽ giao cho một bản đồ
về một kho báu do cha y trao lại. Tỉnh và cơ quan công an đã chấp thuận điểu
đó, cuộc khai quật tốn kém đã diễn ra trong thời gian hơn một tháng nhưng
cuối cùng cũng chẳng thấy gì...
Những câu chuyện kể trên như thật như đùa, vừa hiện thực lại vừa
mang sắc màu huyền thoại. Có hay không những kho báu bí ẩn mà người ta
cho rằng đó là tài sản của những vương triều xa xưa để lại? Có sợi dây liên hệ
nào giữa những điều kể trên với những thông tin về kho vàng lớn ở huyện
Tánh Linh - Bình Thuận như dư luận xôn xao?
Trên bản đồ hành chính, khu vực rừng núi huyện Tánh Linh - Bình
Thuận giáp giới với huyện Đơn Dương - Lâm Đồng, đa số CƯdân khu vực này
là đồng bào Chăm, Raklây, Chu Ru sinh sống từ lâu đời. Chị Đoàn Bích
Ngọc, chuyên viên của Bảo tàng Lâm Đồng cho biết: Tại khu vực này hiện
còn một ngôi đền cổ của người Chăm, mà đích thân chị đã đến tận nơi khảo
cứu. Mặc dù hiện vật bề nổi không còn nhiều, nhưng qua những câu chuyện
truyền miệng có nét thần bí thì đây là nơi lưu giữ những báu vật và tài sản của
vương quốc Chămpa của những năm tháng cuối cùng tồn tại.
Giữa ngôi đền Chăm và kho báu ở Tánh Linh đang bàn luận hiện nay có
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quan hệ nào chăng? Theo những thông tin khởi đầu của một số cơ quan báo
chí, người lặn tìm đã trông thấy khối vàng có đường kính một sải tay, ước
lượng nặng vài tấn và có hình dáng giống bộ phận sinh dục của người nam.
Vậy cỏ mối liên hệ gì giữa tục thờ phồn thực với bộ ngẫu tượng sinh thực khí
(Linga -Yoni) của tộc Chăm theo đạo Bàlamon và khối vàng kia?...
Đã từ lâu, ở Lâm Đồng đã truyển tụng một câu chuyện nửa hư, nửa thật
mà chưa ai tìm ra được nguồn tư liệu xác đáng để chứng minh. Người ta nói
rằng: Sau đại chiến thế giới thứ 2, người Nhật thất bại. Quân đội các nước
Đồng minh đã vào giải giáp quân Nhật tại Đông Dương và Việt Nam. Trong
những ngày giải giáp, quân Nhật bị tập trung chủ yếu tại địa bàn tỉnh Lâm
Đồng hiện nay. Trong thời điểm này, người Nhật đã kịp thời cất giấu 40 tấn
vàng mà họ đã chiếm được trong chiến tranh ở khu vực Thái Bình Dương. Địa
điểm họ cất giấu là khu vực giáp ranh giữa Lâm Đồng và Thuận Hải (cũ). Tất
cả mọi điều thật khó xác định vào lúc này. Công việc hiện nay là trách nhiệm
của các nhà sử học, dân tộc học, khảo cổ và các cơ quan hữu trách...
Những thông tin tài liệu về “kho báu ở Lâm Đồng hay Bình Thuận”
không có gì mới so với vài năm trước. Mới chăng là đã xảy ra tranh chấp,
đụng chạm gay gắt giữa một số người hùn hạp, làm ăn. Vì mâu thuẫn tranh
chấp, họ đã tung ra mọi mánh khóe để bảo vệ mình, tấn công đối thủ. Qua
nhiều lần tiếp xúc với những người trong cuộc, với những thông tin có được
cho đến nay, chúng tôi có thể khẳng định rằng: Không có gì chắc chắn về
một kho báu ở Bình Thuận hay Lâm Đồng. Không nên tốn công, tốn của cho
mộtmụctiêu mơ hồ.
( Bài viết năm 1998)
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CHỨNG TÍCH CỦA TỘI Á c
■

Hơn 30 năm đã trôi qua nhưng không một phút giây nào những người
dân Ba Chúc nguôi ngoai cái cảm giác kinh hoàng của 11 ngày đêm tang
thương vào năm 1978. Bia đà của lòng căm thù đã được những người còn
sống dựng lên, những lớp sọ người chết chồng lên nhau như nỗi đau chất
lên nỗi đau thấu tới trời xanh. Nước mắt mãi mãi chảy ngược về quá khứ.
Chưa có vụ thảm sát nào, chưa có tội ác nào kinh hoàng và rùng rợn như
thế!..
3.157 NGƯỜI DÂN VÔ TỘI BỊ SÁT HẠI

Nằm dưới chân dãy núi Thất Sơn hùng vĩ, Ba Chúc là một xã thuộc
huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Cách biên giới Việt Nam - Campuchia 7km
đường chim bay, vùng đất này là cửa ngõ mở xuống đồng bằng miền Tây
Nam Bộ. về Ba Chúc hôm nay, dưới những rặng dừa tỏa bóng bình yên bên
những cánh đồng lúa ngậm sữa, không ai ngờ hơn 30 năm trước, mảnh đất
này đã từng gánh chịu một nỗi tang thương, đau đớn đến thế! Cùng với những
hồi ức của người dân Ba Chúc, chúng tôi đã lần ngược thời gian..
Ngày 30-4-1977, bọn diệt chủng Pôn Pốt vô cớ xua quân tấn công vào
tám tỉnh phía Tây Nam của Tổ quốc, trong đó có An Giang (mà xã Ba Chúc là
một điểm trọng yếu trong hướng tấn công của chúng). Vùng đất nhỏ bé này
đã phải chịu đựng 30 đợt tấn công, mà đỉnh cao của tội ác là vụ thảm sát
3.157 người dân vô tội, từ ngày 18-4 đến 30-4-1978.
Sáng 18-4, sau khi chọc thủng phòng tuyến của du kích xã, bọn Pôn Pốt
xua quân vào Ba Chúc. Xã bị chìm trong biển lửa và máu. Những cảnh giết
người hàng loạt, dã man hơn cả thời trung cổ: bắn người tập thể, dùng búa
đập đầu, cắt cổ; với trẻ em thì chúng xé làm đôi hoặc nắm hai chân rồi đập
đầu vào gốc cây, vào đường, bờ đất hay tung lên rồi xóc lưỡi lê vào cơ thể; với
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phụ nữ thì bọn dã thú hãm hiếp, dùng dao xẻo vú, thọc tầm vông, cán búa
hoặc nhét đất đá vào chỗ kín cho đến chết. Những người dân Ba Chúc từng
phải chứng kiến các cảnh man rợ trên cho đến bây giờ vẫn thảng thốt ngạc
nhiên tại sao lại có những kẻ mang khuôn mặt con người mà độc ác, dã man
đến nhưvậy!...
Cùng với một người bạn sinh ra ở Ba Chúc, chúng tôi đến thăm những
địa danh ghi lại tội ác của bọn diệt chủng. Đã hơn 30 năm mà tiếng mõ cầu
kinh của chùa Tam Bửu vẫn rền rĩ ngân như tiếng vọng của những oan hồn.
Những ngày cuối tháng 3-1978, khi quân Pôn Pốt lấn qua biên giới, nhân dân
thường chạy vào chùa trú ẩn vì cứ ngỡ rằng chúng sẽ không giết người trước
Đức Phật từ bi. Ai ngờ rằng, ngày 17-4, loạt pháo đầu tiên chúng đã nã vào
hậu liên Tam Bửu tự. 40 người chết không toàn thây, 20 người bị thương, máu
loang đỏ nền chùa, tiếng kêu la cất lên thảm thiết. Sáng hôm sau, giặc tràn
vào chùa Tam Bửu và bắt hơn 800 người đang ẩn nấp nơi đây, xua họ đi thảm
sát tập thể ở cánh đồng cầu sắt và giồng ông Tướng. Đối diện với chùa Tam
Bửu là chùa Phi Lai. Ba giờ chiều hôm đó, giặc tràn vào chùa này và xả súng
bắn chết tại chỗ 80 người; 100 người khác nấp dưới bàn thờ Phật cũng bị lựu
đạn tung vào, chỉ sống sót 1 người. Những hang đá trên núi Tượng (Kỳ Lân
Sơn trong dãy Thất Sơn) đã trở thành mồ chôn người tập thể. Trong hang Ba
Lê, 50 người trong một dòng họ không còn sống sót một ai và bên cạnh là
giồng ông Tướng đã vùi thây 100 sinh linh vô tội khác. Hang Cây Da có 17
người vào trốn, chúng xả súng giết ngay 14 người, hiếp dâm chị Chuột rồi
dùng cây đâm vào chỗ kín cho đến chết, hai người liều mình chạy thoát là anh
Phan Văn Ba và người con trai 19 tuổi của mình. Bạn tôi kể lại: sau ngày bọn
Pôn Pốt đã bị đẩy về bên kia biên giới, nhân dân Ba Chúc đã gom xương tàn
của những người xấu số chất đầy cả mấy chiếc xe bò kéo...
NHỮNG NHÂN CHỨNG SỐNG

Bà Hà Thị Nga là một trong những nạn nhân còn sống sót sau vụ thảm
sát. Ngôi nhà trơ trọi của bà cũng hoang lạnh rợn người nằm sát bên nhà mồ
Ba Chúc. Khi chúng tôi vào nhà, bà thắp nhang xá bốn phương tám hướng và
cắm lên vô số bát nhang. Trên gương mặt như vô hồn của người phụ nữ chịu
quá nhiều đau thương chợt đanh lại và ép ra những giọt nước mắt khi phải hồi
ức về những ngày bi thảm. Bà sinh năm 1939, lúc ấy 39 tuổi. Cả dòng họ trên
100 người của bà đã bị bọn Pôn Pốt giết hại; riêng gia đình bà đã vĩnh viễn
mất đi 37 người, từ cha, mẹ, anh, chị, chồng và 6 đứa con thân yêu. Bà đã tận
mắt chứng kiến cảnh kẻ thù giết hại những đứa con của mình. Đứa con gái út
bị bọn chúng đập đầu ba lần không chết vẫn ngẩng đầu kêu “mẹ ơi!” đau đến
xé lòng. Bà đã ngất xỉu đi và gục lẫn vào đống xác người cho nên thoát chết.
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Còn chị Nguyễn Thị Ngọc Sương năm ấy mới 11 tuổi - cha mẹ và tất cả các
anh chị em đều bị sát hại. Sương kể trong nước mắt: “Chiều 18-4 giặc tràn vào
chùa Tam Bửu và lùa bà con đi tàn sát tập thể, Sương chạy theo cha. Tại cánh
đồng Cầu Sắt - Vĩnh Thông, cha chị cầm tay con và dặn: “Cha còn 7 đồng
bạc, con cầm lấy” . Giặc bắn cha chị, xác nằm chồng với hàng trăm người
khác. Chị cũng bị bắn vào đầu và ngực nhưng may mắn không chết. Ban
ngày sương đi lượm trái xoài ăn, đêm về nằm bên xác cha. Qua 11 ngày đêm,
các vết thương trong người chị nhiễm trùng thối rữa ra. Sau thảm họa, chính
quyền địa phương đã đưa chị đi chữa trị đến ba tháng sau mới lành, ông
Nguyễn Văn Kỉnh là một trong 300 người bị bọn chúng dẫn đi tàn sát tại cánh
đồng Vĩnh Thông. Ông kể: chúng chia từng tốp 20-30 người rồi đồng loạt nã
đạn, đến tốp ông Kỉnh, khi súng nổ ông hoảng sợ chết ngất. Sáu xác người
khác phủ lên người ông. Khi tỉnh lại, ông bàng hoàng nhìn cảnh tượng xung
quanh và muốn chết thật khi nhìn thấy đứa cháu ngoại năm tháng tuổi của
mình đang day vú mẹ trong khi người con gái của ông tắt thở đã lâu rồi...
DI TÍCH CỦA LÒNG CĂM THÙ

Năm 1977, Ba Chúc chỉ có 6 ngàn dân mà chỉ trong 11 ngày đã mất đi
vĩnh viễn 3.157 người. Phần lớn trong số họ là người già, phụ nữ và trẻ em.
Trên 100 hộ bị giết sạch không còn ai sống sót. Giữa lòng Ba Chúc vẫn còn
đó những nền nhà cũ bám rêu vô chủ. Trên mảnh đất nhỏ bé này đến hôm
nay vẫn như còn nhuốm máu. Những người dân Ba Chúc hình như không đủ
niềm vui để nở một nụ cười. Chính quyền và nhân dân An Giang đã xây dựng
tại đây quần thể chứng tích tội ác và Nhà nước đã công nhận là Di tích căm
thù, theo quyết định 92/VH-QĐ của Bộ Văn hóa ngày 10-7-1980.
Trước mắt chúng tôi là nhà mổ Ba Chúc. Nhà mồ có hình lục giác, mỗi
góc là một cột đỡ mái nhà bằng hình tượng bàn tay cầm chuôi kiếm đẫm máu
giương thẳng. Chính giữa nhà mồ là khung hộp kính tám cạnh, chứa trong đó
1.159 hài cốt của những người dân vô tội; số còn lại đã được chôn cất và rất
nhiều hài cốt khác đã lẫn vào đất đá hay chìm lấp trong các hang sâu trên dãy
Kỳ Lân Sơn. Trước chứng tích của lòng căm thù, nỗi đau không thể cất thành
lời, chúng tôi chỉ biết cúi đầu tưởng niệm. Tiếng vọng của những oan hồn mãi
mãi ám ảnh trong lòng những người dân Ba Chúc, những người dân Việt
Nam, thức tỉnh lương tri của những người dân Campuchia chân chính và nhân
loại yêu chuộng hòa bình!...
ị Báo Kinh tế Nông thôn Cuối tuần, 2010)
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DƯỔI CHÂN
GÁC KHUÊ VĂN

Đón mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô lại thêm một lần
tôn tạo Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Tôi tìm đến Khuê Văn Các, bởi từng
nghe lời ai dặn: Mỗi lần định xưng danh ta nên đến gác Khuê Văn, nhờ ánh
sáng nhân văn soi tỏ, xỉn các bậc hiền tài xa xưa tỏa sáng phút giây, mong
làm một chút thực để khỏi thẹn với danh!
Đến với Khuê Văn Các, nghe trong mạch đất, thớ đá ngàn năm rực
sáng thiêng liêng tiếng người xưa nhắn nhủ về nhân cách của bậc sĩ phu.
“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí vững thì thế nước mạnh và
thịnh, nguyên khí kém thì thế nước yếu và suy. ” (Vãn bia của chỉ s ĩ Thân Nhân
Trung thảo vào năm 1483). Tư tưởng ấy không bao giờ, không thời nào cũ.
Với tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới, Lý Thái Tổ đã từ bỏ hành cung
Hoa Lư về định đô ở đất Đại La - Thăng Long. Ngay từ đầu, vị vua khởi lập
triều Lý đã biết dựa vào các bậc thức giả trong việc đắp xây thế nước. Năm
1070, Lý Thánh Tông cho xây dựng Văn Miếu, đắp tượng Khổng Tử, bốn
mùa cúng tế và cho Hoàng Thái Tử đến học. Năm 1076, lập Quốc Tử Giám.
Từ đó, trong suốt hơn 700 năm (1076 -1802) đây là nơi đào tạo và tuyển chọn
hiền tài cho bộ máy nhà nước phong kiến Việt Nam. Văn Miếu - Quốc Tử
Giám trở thành một biểu tượng rực rỡ về phương kế nuôi dưỡng nhân tài
dựng xây đất nước của cha ông ta.
Năm 1484, vua Lê Thánh Tông, cho xây dựng bia ghi tên các Tiến sĩở
Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Hiện vẫn còn 82 bia Tiến sĩbằng đá thanh thạch,
được xây dựng trong gần 300 năm (1484-1780). ở những văn bia này, ngoài
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việc ghi tên họ, quê quán của 1036 vị Tiến sĩ, còn ghi lại quy chế học và thi
nghiêm ngặt. Những văn bia ấy, ngoài mục đích khuyến tài, khuyến học, lẽ
sâu xa là răn dạy kẻ sĩmuôn đời về đạo lý và trách nhiệm của mình. Đọc văn
bia, ta nghe vang vọng tiếng những danh sĩ Chu Văn An, Lương Thế Vinh,
Ngô Sỹ Liên, Lê Quý Đôn...nhắn gửi đời sau.
Bia đá khắc ghi từ hàng trăm năm trước nhưng tư tưởng thì không bao
giờ cũ. Xin được ghi (theo tư liệu của GS Vũ Khiêu): Văn bia khoa thi năm
1442 ghi: “Thử đem tên học của những người đậu trong một khoa này mà
điểm lại, hạng người đã đem văn học chính trị ra mà tô điểm cho cảnh trị bình,
hiến mình cho nước nhà mấy chục năm nay kể cũng khá nhiều, nhưng cũng
có kẻ vì hối lộ mà mắc tiếng xấu hoặc sa vào lũ gian tham.”
Văn bia năm 1518 ghi: “Danh là khách của thực, thực là chủ của danh,
có danh, lại có thực thì danh vì thế được coi trọng. Có danh mà không có thực
thì danh vì thế bị coi khinh.”
Văn bia năm 1577 ghi: “Nếu chỉ mượn tiếng đỗ đạt để cầu ấm no, chỉ
mưu cho tham, không nghĩ đến nước, thì người ta sẽ chỉ tận tên (trên bia) mà
nói: kẻ này gian, kẻ này nịnh, kẻ này đặt việc nhà lên trên việc nước làm gầy
người để béo ta, kẻ này làm hại người lành, kết bạn cùng lũ gian tham. Như
thế thì bia càng lâu càng bị bôi nhọ. Đó, việc lập bia có ý nghĩa sâu xa như
thế, có phải chỉ cốt để lâu dài cho vẻ vang thôi đâu” ...
Dưới chân gác Khuê Văn, trong một vùng thiêng liêng xanh thẳm
nguyên khí tụ từ muôn đời, ta lắng nghe và suy ngẫm lời của cha ông. Lời
biểu dương, lời chỉ dạy, lời răn đe nghiêm khắc. Từ hàng trăm năm trước, tiền
nhân đã chỉ dạy cho ta đâu là danh thực, đâu là đá thô. Đâu là tiếng thơm
muôn đời, đâu là nỗi nhục vạn kiếp. Xưa cũng vậy mà nay cũng thế. Xưa,
người ứng thí rất đông nhưng người đỗ đạt thì ít. Người thi đỗ được vua ban
thưởng và ban chức tước. Nhưng không phải ai được làm quan cũng đều lo
việc ích nước lợi dân. Cũng có kẻ lợi dụng chức quyền để gian tham, móc túi
dân, bán rẻ đất nước. Chuyện nhưthế ngày nay không hiếm!
“Hiển tài là nguyên khí của quốc gia...”. Lời người xưa dạy muôn đời sau
vẫn mới. Thời nay không ít kẻ là “tiến sĩ giấy”, có danh mà không có thực. Học
“giả”, bằng cấp giả mà vẫn luồn lách thăng quan tiến chức. Đọc lại những lời
ghi trên văn bia Tiến sĩ Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thật hổ thẹn với người xưa.
( Tập san Dalat lnfo, 2010)
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MỘT NGÀY TRÊN
SÔNG THU BỔN

Một ngày bình thường trên xứ Quảng. Không hội hè đình đám,
không một sự kiện đặc biệt nào được tổ chức. Một chuyến đi trọn ngày
hoàn toàn ngẫu hứng trong một tour du lịch hết sức bình thường. Nhưng
cuối cùng, cảm giác mang lại là sự thú vị và thanh thản trong tâm hổn của
người thưởng lãm ...
Với sự trợ giúp của nhân viên An Huy hotel, buổi sáng, chúng tôi lên
chiếc xe buýt của Công ty Lữ hành Camel có văn phòng đặt tại trung tâm đô
thị Hội An. Điểm đến làm tất cả mọi người đểu háo hức, đó là Mỹ Sơn - một
phế tích kiến trúc còn sót lại của đế chế Chămpa được công nhận là di sản
văn hóa thế giới từ tháng 12 năm 1999. Tour “hành trình di sản” từ đô thị cổ
Hội An đến thánh địa Mỹ Sdn mà ngành du lịch Quảng Nam thiết kế từ nhiều
năm qua, thậttự nhiên, lại là con đường đi dọc dòng sông Thu Bồn thơ mộng.
Dòng sông bắt nguồn từ dãy Trường Sơn trôi qua xứ sở rồi tuôn trào về đại
dương qua cửa Đại Chiêm này có thể gọi là dòng trầm tích, nó ẩn chứa trên
mình sự phong phú và sâu thẳm những giá trị nhân văn.
Những du khách đến từ phương Tây cứ xuýt xoa ngạc nhiên trước vẻ
đẹp dân dã và bình dị của vùng quê miền Trung Việt Nam trên suốt hành
trình ngược về phía đầu nguồn. Đó là những dãy phố cổ mang sắc màu hoài
niệm quá khứ vừa lùi sau cửa kính ô tô. Đó là những cánh đồng lúa xanh màu
con gái, là những người nông dân túc tắc dẫn trâu ra đồng, là những ngôi nhà
mái ngói cũ kỹ nép mình dưới những rặng tre già hay ngọn cau trĩu quả xanh
in bóng giữa trời xanh. Đó cũng là những nong bánh tráng phơi giữa sân gạch
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gốm làng nghề Duy Phú hay khi xe qua miền Trà Quế với những luống rau
thơm trải dài xa ngát mắt...
ÔngTony Briner, một du khách đến từ Anh Quốc, cứ xuýt xoa mãi: “Khi
xem bộ phim Trời và Đất của đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Oliver stone, tôi ám
ảnh về Quảng Nam như là một vùng đất bị bom cày đạn xới. Thế mà hôm
nay, khi đến đây được ngắm phong cảnh thật đẹp, cảm giác thật bình yên.
Tôi không thể nào quên được chuyến đi thú vị này”. Bà Mạn Vũ - người Trung
Quốc, thì nói: “Tôi đến Việt Nam, đến Quảng Nam lần đầu. ở đây, tôi đã gặp
nét gì đó rất thân quen, có lẽ bởi vùng bán sơn địa Quảng Nam giống Vân
Nam quê tôi” .
Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn nằm giữa rừng già Duy Xuyên. Trải dài
suốt thung lũng trên một không gian rộng lớn là một quần thể đền tháp
phong cách Ấn Độ giáo lớn nhất, đặc trưng nhất của nghệ thuật Chămpa, có
quá trình phát triển liên tục từ thế kỷ 4 đến thế kỷ 13. Nhiều du khách quốc tế
tỏ ra vô cùng thích thú và ngạc nhiên trước vẻ đẹp kỳ vĩ và bí ẩn của khu
thánh địa. Quả như vậy, người Chăm cổ ở Việt Nam đã được tôn là bậc thầy
của nghệ thuật xây gạch. Không hề dùng đến các chất kết dính thông
thường, các viên gạch xây như chỉ được mài khít, chồng xếp nhưng liền khối
vững chắc. Giá trị của các di tích ở Mỹ Sơn còn được thể hiện qua nghệ thuật
điêu khắc, chạm nổi trên gạch, trên đá với những hình ảnh sống động vể các
vị thần trong tín ngưỡng Ấn Độ giáo, các tu sỹ, vũ nữ, hoa lá, muông thú và
các vật tế lễ. Các bạn nước ngoài rất hứng thú trước lời giới thiệu khá chi tiết
của người hướng dẫn viên quê ở Hội An - Quảng Nam tên là Ngô Quang. Họ
chọn nhiều góc hình để ghi lại những chi tiết kiến trúc và nghệ thuật của khu
thánh địa nổi tiếng và để làm kỷ niệm cho chuyến đi này. Hai bạn trẻ người
Nhật mà tôi đoán là một đôi uyên ương trong chuyến trăng mật đã ngắm rất
lâu cặp ngẫu tượng linga - yoni trên bệ thờ sinh thực khí của người Chăm cổ
rồi cùng cười ý nhị...
Chặng đường về của chúng tôi được người hướng dẫn chọn phương
tiện du thuyền trên sông Thu Bồn. Dòng sông lớn nhất chảy qua Quảng Nam
đẹp đến nao lòng. Du khách xuống bến ở một làng quê thuần Việt với những
lối mòn ngoắt ngoéo dẫn ra bờ sông và lũy tre ken dày ngút ngàn lá rơi dày
mặt nước. Trưa nắng lấp lóa như mát lại bởi những nương ngô xanh ngát phù
sa, bởi mái chèo của những ngư dân khoan thai đẩy đưa mặt nước, những
đám trẻ hồn nhiên dỡn sóng và những ngôi làng bình yên trải dài hai phía bờ
sông.
Làng mộc Kim Bồng đón khách trong tiếng cưa xẻ, đục đẽo rộn ràng.
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Làng cổ này đã có lịch sử từ thế kỷ 15 trong một cuộc di dân thưở tổ tiên của
họ trên bước “hành phương Nam”. Nghề xưatrên đất Bắc đã phát huy ở vùng
lập cư mới này. Những nghệ nhân làng mộc Kim Bồng đã trở thành vốn quý
của triều đình nhà Nguyễn trong quá trình kiến thiết cung đình và mỏ mang
các vùng dân cư. Nhiều đình chùa, miếu mạo, nhiều công trình kiến trúc cổ
có giá trị ở khắp các vùng quê của khúc ruột miền Trung đã in dấu bàn tay tài
hoa trên thớ gỗ của những người thợ của làng quê bên dòng Thu Bồn.
Nghệ nhân Huỳnh Ri nói rằng, tổ tiên của ông từ Thanh Hóa đến
Quảng Nam từ năm 1462 và đến nay đã có mười hai đời theo nghề thợ mộc.
Đến nay, ông có một xưởng mộc lớn với sự tham gia của hơn 50 người thợ, tất
cả đều là người cùng làng. Nhiều du khách không dấu niềm thán phục trước
những sản phẩm độc đáo được khắc chạm bằng gỗ mà họ được chứng kiến
ở làng mộc Kim Bồng, không ít người đã thích thú lựa chọn một vài món hàng
mà họ muốn mang về nhà để làm kỷ niệm sau chuyến đi đến xứ sở của
những “vẻ đẹp tiềm ẩn” này. Bà Giulian - du khách Pháp, vừa mân mê bức
tượng Phật Di Lặc vừa nói: “ở châu Âu, các sản phẩm bằng gỗ cũng rất đẹp
và phong phú nhưng chủ yếu bây giờ được sản xuất bằng máy móc công
nghiệp. Nhìn trực tiếp bàn tay những người thợ chạm khắc những sản phẩm
độc đáo và tinh xảo ở làng quê này, quả thật là thú vị...”
Một ngày rong ruổi trên dòng Thu Bồn, nơi sản sinh câu dân ca dễ
thương “Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm - Rượu hồng đào chưa ngấm đã
say” đã cho du khách tràn ngập trong nhiều trạng thái, sắc thái cảm xúc.
Hành trang của mọi người như giàu có thêm từ bữa tiệc thị giác và cảm nhận.
Thuyền cập bến khi trên bờ, những dãy đèn lồng đã thắp lên sắc màu huyền
ảo và những mái ngói rêu phong cổ kính soi bóng lung linh xuống dòng Hoài
Giang. Bữa tiệc Buffettrên thảm cỏ xanh giữa lòng phố cổ là nơi chia sẻ cùng
nhau những xúc cảm sau một ngày dạo gót trên xứ Quảng đa sắc, đa tình.
Mọi người cùng thong thả nhẩn nha nhấm nháp hương vị của những món ăn
lạ miệng trong danh mục những sáng tạo ẩm thực của người địa phương.
Trăng đã lên trên những ngọn dừa và vọng vào không gian này giọng hô bài
chòi trong dập dìu tiếng đàn tranh, tiếng sáo trúc từ phía bờ sông. Đêm phố
cổ Hội An, đô thị nằm ở phía cuối dòng Thu Bồn thật lãng mạn, tràn đầy cảm
xúc.
( Tạp chí Du lịch TP.HCM, 2009)
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NAM THIÊN NHẤT TRỤ
■

Tháng 10 năm Kỷ sửu (1049), vua Lý Thánh Tông khởi lập chùa Một
Cột ở Thăng Long. Năm 1958, tức 909 năm sau, một phiên bản của ngôi
chùa Một Cột được dựng lên ở đất Sài Gòn, với tên gọi Nam Thiên Nhất
Trụ.
Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: “ Vua Lý Thánh Tông chiêm bao ác
mộng qua thế giới bên kia. Vua được dẫn lên tòa sen nơi có Phật Quan Âm
tĩnh tọa. Tỉnh dậy, nhà vua đem việc ấy kể cho bề tôi, có người cho là điềm
chẳng lành. SưThiền Tuệ khuyên vua làm chùa, dựng cột đá ở giữa ao, làm
tòa sen của Phật Quan Âm đặt lên trên cột như đã thấy ở trong mộng. Cho
các nhà sư đi xung quanh tụng kinh cầu cho vua sống lâu. Vì thế, gọi là chùa
Diên Hựu tức “kéo dài cõi phúc”.
Chùa Một Cột là hình ảnh bông sen cách điệu mọc lên từ hồ nước, mà
trụ đá là thân sen, ngôi chùa nhỏ như bông sen nghìn cánh nơi đức Phật ngồi,
gợi lên một tha lực vô bờ. Có lẽ, cây trụ đá của chùa Một Cột bắt nguồn từ
Linga, tượng trưng cho sức mạnh nảy sinh, cho sự trường tồn, biểu tượng
tuyệt đối của tối thượng thần Siva. Cây cột đá chuyên chở tha lực của Phật
và Quan Âm Bồ Tát xuống cho đất và nước, từ đó làm bừng lên cuộc sống
hạnh phúc trường cửu. Có thể nói, chùa Một Cột là nghệ thuật kiến trúc cho
thấy sự dung hội giữa đạo Phật và tín ngưỡng dân gian, mở đầu một nét kiến
trúc mới, trỏ thành một biểu tượng độc đáo của văn hóa Thăng Long - Hà Nội
Hoài niệm về ngôi chùa Một Cột ở Hà Nội, năm 1958, hòa thượng Thích
Trí Dũng và các đệ tử của mình đã sáng lập nên ngôi chùa Nam Thiên Nhất
Trụ tại Thủ Đức, Sài Gòn. Trong bia ký hòa thượng viện chủ chép: “Tôi đặt
tên như vậy vì mọi người đểu nhớ đến lịch sử đất nước. Thứ hai là tôi nhớ về
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quê hương. Thứ ba là phần lớn người miền Nam chỉ mới nghe tên chứ chưa
có dịp chiêm ngưỡng chùa Một Cột”.
Theo chân du khách vãn cảnh chùa, chúng tôi bước lên năm bậc cấp
rồi lắng xuống ba bậc sau hệ thống tam quan. Khoảng sân mở rộng trải ra và
hướng dần lên cao hơn mặt sân 14 bậc cấp nằm giữa lòng hồ Long Nhãn rập
rờn hoa sen với diện tích mặt hồ khoảng 600m2. Sự độc đáo về kiến trúc
chùa Nam thiên nhất trụ là toàn bộ ngôi chùa được đặt trên một cột cao
khoảng 12m. ở đây có sự kết hợp táo bạo của trí tưởng tượng đầy thi vị qua
hình bông sen nở và những giải pháp hoàn hảo về kết cấu kiến trúc gỗ, bằng
hệ thống mộng giằng. Đặc biệt là sử dụng các cột chống chéo, vừa tạo thế
vững chắc, vừa mang lại nét thẩm mỹ như đường lượn của cánh sen. Trên
mặt hồ, ngôi chùa vươn lên với ý niệm cao cả, vừa tạo nét gần gũi tinh khiết,
vừa tạo nên không gian thanh tịnh, cảm giác về sự uy khiêm của hình tượng
kiến trúc như chia sẻ, hòa mình vào trời nước và màu xanh ẩn hiện của cây
lá, khiến du khách thưởng ngoạn như rũ sạch nỗi Ưu phiền để đạt đến sự
thanh cao củatâm hồn.
Phía sau Nam Thiên Nhất Trụ là chính điện, nhà Tứ Ân, giảng đường và
nhà lưu niệm. Ngoài ra, du khách còn được chiêm bái tượng đức Địa Tạng
đúc bằng 61 kg kim loại quý, tượng Phật Di Đà đồ sộ. Theo Thượng tọa Thích
Thanh Ngọc, trụ trì Nam Thiên Nhất Trụ hiện thời, quá trình xây dựng có một
việc xảy ra là khi đào đất làm hồ Long Nhãn đã phát hiện một cổ vật có hình
dáng như cái đĩa, trên mặt có ghi bốn chữ “Ngũ tử đăng khoa”. Chùa đã hiến
tặng cổ vật trên cho Bảo tàng Cách mạng thành phố Hồ Chí Minh vào năm
1988.
Việt Nam thời Lý, tiền nhân chúng ta chỉ tưởng tượng bông sen nở trong
đầm mà hình thành một công trình kiến trúc văn hóa hoàn mỹ, thể hiện khá
linh hoạt giấc mơ đầy thi vị của một hoàng đế. Chùa Một Cột đã thành một
biểu tượng khá rõ nét về nghệ thuật kiến trúc, về lịch sử, văn hóa Việt Nam.
Từ Một Cột đến Nam Thiên Nhất Trụ, một phiên bản dựng lên trong những
ngày đất nước còn chia cắt như một nỗi hoài hương và khát vọng non sông
thống nhất. Chiêm bái chùa Nam Thiên Nhất Trụ tôi chợt liên tưởng đến câu
thơ thuở nào của thi sĩ, tướng quân Huỳnh Văn Nghệ:
Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long.
( Báo Nhân Dân hàng tháng, 2002 )
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TÂY PHUỔNG CỔ Tự
■

TẢN MẠN KÝ
■

Kẻ hậu sinh là tôi chẳng phải gốc Thiền, về thăm Tây Phương cổ tự
không phải là một cuộc hành hương của kẻ mộ đạo. Tôi sùng kính và
ngưỡng vọng Tây Phương bắt đẩu từ xúc cảm với những câu thơ của
Quang Dũng, Huy Cận. Thăm chốn Thiền môn bằng cảm hứng thi ca thật
là thú vị. Qua khỏi Từ Liêm, ngước mắt về Thạch Thất, xa xa núi Ba Vì sừng
sững chắn ngang trời Hà Tây. Xe lướt giữa cánh đồng xanh mát rượi,
những câu thơ từ 200 năm trước của thi tài Phan Huy ích vọng lại, phiêu
bồng trong hoài niệm quá khứ: “Cát lệnh dư sa đôi xích nhưỡng. Phan lâm
Cô viện ỷ u hoàng”
Xe rẽ con đường đất dẫn về Thạch Thất. Anh bạn làm thơ của tôi mắt
rưng rưng. Chàng trai gốc Trung Bộ này vốn là chủ bút của một tờ báo sinh
viên thời chống Mỹ, anh run run lẩm nhẩm những câu thơ Quang Dũng. Lúc
này không còn thể phân biệt cõi Đạo, cõi đời, đâu là tâm linh, đâu là thực tại.
Đất trời Hà Tây như bồng bềnh trôi vào cõi cảm xúc. Không biết ý tưởng về
những “đống thuốc tiên thừa” của huyện quan họ Cát thời Giao Chỉ quận ià
thực hay hư, nhưng rừng trúc xanh trên núi Câu Lậu thì vẫn hiển hiện phủ lên
ngôi chùa cổ kính. Tây Phương cổ tự là đây. Chân đặt lên từng bậc đá tam
cấp, có 260 bậc. Đá khắc dấu ngàn năm. Những dấu chân nhẵn thín mặtthời
gian ngưỡng vọng. Chùa Tây Phương xứng đáng là niềm tự hào của Việt
Nam ta về nghệ thuật kiến trúc và mỹ thuật từ thuở tiền nhân. Nhiều vị khách
nước ngoài, nhất là các đoàn Phật giáo quốc tế đã đến thăm chùa. Trong đó
có các bạn từ đất Phật Ấn Độ, Miến Điện, Srilanca, Nhật Bản, Trung Quốc và
cả các bậc Hòa thượng từ quê hương Tây Tạng, nhiều ông Hoàng, bà Chúa
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từ đất nghìn chùa Campuchia. Họ không tiếc lời ca nghệ thuật cổ tự Tây
Phương.
Theo truyền thuyết, chùa Tây Phương được khởi dựng từ thế kỷ thứ 3,
đến thế kỷ 9 được xây lại nhưng bấy giờ chỉ là một ngôi chùa nhỏ với tên gọi
khỏi thủy là chùa Sùng Phúc. Năm Giáp Dần (1554) mới xây mới quy mô như
hiện nay. Thời vua Thần Tông năm Canh Tý (1666) Trịnh Tạc qua đây thấy
chùa trang nghiêm đẹp đẽ nên cho sửa sang lại. Đến thời Tây Sơn - Quảng
Toản năm cảnh Thịnh (1795) chùa mới được trùng tu lớn và mang tên gọi
mới: Tây Phương...

Giữa lưng chừng dốc dõi mắt xa xa. Sông Tích nước xanh màu chàm.
Nắng trải nhẹ trên những quả đồi đất đỏ trông như đàn ngựa hồng khổng lồ
đang chồm lên trên thảo nguyên mênh mông.
Chuông chùa vọng ngân. Tâm thức vịn vào
Đứng trước những pho
tiếng chuông, chúng tôi cầm tay nhau lên bậc
tượng cổ chùa Tây
tam cấp. Núi Câu Lậu từ ngàn xưa đã nổi tiếng
Phương, cảm xúc trào
là một sơn quả tuyệt vời của Tạo Hóa. Bút tục
dâng. Tôi chỉ biết đốt
không thể tả nổi, chỉ biết rằng, từ thời nhà
thêm một tuần nhang,
Đường, một học giả tên là Đỗ Quang Bình đã
chắp tay ngưỡng vọng.
nhắc tên ngọn núi này trong bài ký “Động thiên
Trên mỗi đường nét hòa
phú địa” : “Câu Lậu là động thứ 22 của 36 động
quyện Đạo và Đời ấy
thiên. Núi có chu vi 40 dặm, nằm ở phía Tây
như có một sợi dây
thành Thăng Long cách 30 dặm.” Chùa cổ Tây
xuyên suốt giữa kí ức,
Phương đặt giữa khung cảnh Câu Lậu sơn như
hiện tại và mai sau.
một sự hòa kết kỳ diệu giữa thiên tạo và nhân
Đánh thức giữa tâm linh
tạo. Vừa u tịch, thâm nghiêm vừa mộng mơ,
ta một miền không gian
phóng túng...
sâu thẳm.
Mãi hoài niệm mông lung, chân đã đặt
lên sân chùa lát đá. Mùi ngọc lan hòa trong
mùi trầm hương dìu dịu. Bóng mát sân chùa như lưu từ cổ tích. Nắng chiếu
tỏa ánh sáng lung linh lên những pho tượng cổ ngời sáng, càng khắc họa một
thế giới thâm nghiêm. Kiến trúc Tây Phương tự là một trong những công trình
kiến trúc cổ xưa nhất Việt Nam. Mỗi ngôi nhà có 2 tầng, 8 mái, lợp ngói hình
lá đề, ngói cỡ lớn và dày giống mũi hài. Các mái ống cong gần hình tứ linh
Long - Ly - Quy - Phượng bằng sành, rất thanh thoát. Trên các chân cột, đá
xanh đều trổ hình cánh sen. Mái thượng diêm, hạ diêm ở mỗi đầu đao đầu hồi
đều chạm rồng, phượng, hoa sen, lá mẫu đơn, tia mặt trăng, mặt trời-Các
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nét chạm trổ và bố cục toát lên ý tưởng thẩm mỹ và trí tuệ Việt Nam. Từ thuở
xaxưa, các nghệ sĩ Việt Nam đã thể hiện sự thông minh và cảm xúc thành
công đến lỳ lạ.
Lần vào hậu đường, tôi như lặng đi trước những pho tượng ẩn hiện sau
màn sương khói. Sự linh diệu tỏa sáng. Người nghệ nhân dân gian Việt Nam
từthưở ấy đã mượn để tài Phật giáo để khắc họa những sắc thái của xã hội
đương thời. 16 vị La Hán (trong Thiền Uyển kế đăng lục thống kê có 18 vị) với
46 bức tượng lớn nhỏ khác nhau trước bái đường và chánh điện, tổng cộng
62 pho tượng. Mỗi pho tượng thể hiện một cuộc đời, một tâm sự, một thế giới
tâm linh mà như khái quát, mà diễn đạt sự biến ảo khôn lường. Mỗi pho tượng
một vẻ riêng, qua bàn tay điêu luyện của người tạc tượng. Hiếp Tôn Giả cầm
quạt, tay để vào thân cây, không nói chỉ bậm môi nhìn. La Hầu La Đa và Phật
Tuyết Sơn biểu hiện như những con người rất thật. Những con người khổ
hạnh, bàn tay gầy gò trơ ra những đốt xương đang tập trung tinh thần trầm tư
mặc tưởng. Mã Linh, Ca Tỳ La La, Long Thụ Tôn Giả...mỗi bức tượng toát
riêng một sắc thái, một tinh thần...
Đúng trước những pho tượng cổ chùa Tây Phương, cảm xúc trào dâng.
Tôi chỉ biết đốt thêm một tuần nhang, chắp tay ngưỡng vọng. Trên mỗi
đường nét hòa quyện Đạo và Đời ấy như có một sợi dây xuyên suốt giữa kí
ức, hiện tại và mai sau. Đánh thức giữa tâm linh ta một miền không gian sâu
thẳm. Thêm một tuần nhang thành kính trước tiền nhân, những nghệ nhân
Việt Nam xưa đã hòa tài năng và tâm hồn vào hình sông, dáng núi. Giã từ
Tây Phương cổ tự, xe lướt về Ba Vì trong tiếng chuông ngân. Tôi ngoái đầu
trông lại, Câu Lậu sơn lung linh giữa sắc vàng nắng chiều Hà Tây...
( Đà Lạt Nguyệt san, 1995)
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DẤU XƯA PHƯỢNG HOÀNG
■

Phía trước /à dòng sông Lam uốn khúc, sau lưng là thành Vinh - núi
Dũng Quyết nổ i lên giữa đô thị đồng bằng Nghệ An sừng sững và uy nghi
như m ột nhân chứng của thời gian và lịch sử. về thăm Dũng Quyết chợt
hoài vọng về xa xưa Phượng Hoàng Trung Đô và giấc mộng dời đô không
thành của vị hoàng đế áo vải Quang Trung, xao xuyến nhở những ngày
thành Vinh cùng cả nước vượt sông Lam đi chống Mỹ cứu nước...
Đứng trên đỉnh núi Dũng Quyết, hoài cổ trước dấu xưa Phượng Hoàng
Trung Đô là lúc chợt suy ngẫm về mối quan hệ Vua - Tôi đặc biệt độc đáo
giữa hoàng đê' Quang Trung và La Sơn
Phu Tử Nguyễn Thiếp. Đó là cuộc gặp
Tuy gọi là Trung Đô nhưng
gỡ có một không hai trong lịch sử dân
thành Phượng Hoàng quy mô
tộc. Cuộc tâm giao vì đại nghĩa dân tộc
nhỏ bé. Và, vì Quang Trung mất
giữa một đại sĩ phu chối bỏ công danh
sớm, chưa kịp dời đô, Quang
lui về thôn sơn ẩn dật và vị anh hùng
Toản nối ngôi vẫn định đô tại
dân tộc chí lớn, tài cao biết cách đãi sĩ
Phú Xuân. Đến triều Nguyễn thì
chiêu hiền. Cuộc hội kiến giữa Quang
không còn nhắc đến chuyện dời
Trung và Nguyễn Thiếp có nhiều nét
đô về Nghệ An nữa. Từ đó,
tương đồng với tích “tam cố thảo lư” (ba
Phượng Hoàng Trung Đô lui vào
lần đến lều cỏ) của Lưu Bị - Khổng
sử sách và giấc mộng mở mang
Minh trong lịch sửTrung Hoa.
cơ nghiệp của vị hoàng đế áo vải
Thành phố Vinh - Nghệ An chưa
một lần thực sự là đất đế đô, nhưng sử
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sách ghi rõ, trên thực tế hoàng đế Quang Trung đã chọn cô' hương để lập
kinh thành. Tiếc thay, sự nghiệp của người anh hùng áo vải ấy giữa đường
đứt gánh, ông qua đời ở tuổi bốn mươi sau nhiều năm chinh chiến và 5 năm trị
vì đất nước. Giấc mộng mở mang cơ nghiệp của Nguyễn Huệ không thành,
nhưng dấu tích và tên gọi Phượng Hoàng Trung Đô thì mãi mãi lưu vào sử
sách và trên mỗi hòn đá, cành cây của ngọn núi Dũng Quyết nổi tiếng này...
Để khởi dựng kinh đô tại Nghệ An, Quang Trung hạ chiếu thư (ngày 3
tháng 9 năm Thái Đức thứ 11, tức 1-10-1788): “Nhớ lại buổi hồi loạn kỳ trước,
lúc qua Hoành Sơn, Quả Cung đã từng mở xem địa đồ. Thấy ở huyện Chân
Lộc, xã Yên Trường hình thế rộng rãi, khí tượng tươi sáng. Có thể chọn để xây
đựng kinh đô mới, thực là chỗ đất đẹp để đóng đô vậy". Ông cũng đã nhiều lần
gửi chiếu thư hỏi ý Nguyễn Thiếp, trong đó có chiếu ghi: “Nay kinh Phú Xuân
hình thế cách trở. Ỏ xa trị vì Bắc Hà sự thế rất khó khăn. Theo đình thần nghị
rằng: chỉ đóng đô ở Nghệ An là độ đường vừa cân, vừa có thể khống chế được
trong Nam ngoài Bắc, và sẽ làm cho người tứ phương đến kêu kiện tiện việc đi
vổ..
Theo sách La Sơn phu tử của học giả Hoàng Xuân Hãn: Để lập kinh đô
tại Nghệ An, Quang Trung đã cho đổi chỗ đến ba lần và cuối cùng mới đến
Phượng Hoàng - cách trung tâm thành phô' Vinh ngày nay chừng 3 km về
phía đông nam. Thành xây nằm giữa núi Con Mèo và núi Dũng Quyết. Trong
thành xây lầu ba tầng, xung quanh có các đồn, trên núi có kho lúa. Ngày nay
vẫn còn dấu tích một toà thành cũ, hình gần giống tam giác. Dấu thành và
hào còn rõ...Tuy gọi là Trung Đô nhưng thành Phượng Hoàng quy mô nhỏ bé.
Và, vì Quang Trung mất sớm, chưa kịp dời đô, Quang Toản nối ngôi vẫn định
đô tại Phú Xuân. Đến triều Nguyễn thì không còn nhắc đến chuyện dời đô về
Nghệ An nữa. Từ đó, Phượng Hoàng Trung Đô lui vào sử sách và giấc mộng
mở mang cơ nghiệp của vị hoàng đế áo vải đã trở thành phế tích như bi kịch
hậu kỳ của triều đại Tây Sơn...
vể thăm Dũng Quyết, trèo lên những phiến đá gan gà dưới tán rừng
thông mướt xanh lại hổi niệm về những ngày đất nước còn chiến tranh. Từ
những ngày Xô viết Nghệ Tĩnh đến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp,
ngọn núi này được chọn làm điểm tựa. Trong cuộc trường chinh chống Mỹ,
cứu nước, núi Dũng Quyết, dòng sông Lam và phà Bến Thuỷ đã tô một điểm
son chói lọi trên bản đổ chiến thắng. Vùng đất nhỏ bé trên chặng quan trọng
của huyết mạch Bắc - Nam này đã phải hứng chịu hơn 250 ngàn tấn bom
đạn, ngư lôi của 5.000 lượt đánh phá của kẻ thù hiếu chiến. Trong khói lửa,
dòng điện thành Vinh vẫn sáng từ máy phát đặt trong lòng núi; những người
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công nhân Nhà máy gỗ Vinh vẫn đội mũ sắt, khoác súng trường vào ca; cửa
hàng ăn uống và khách sạn “bà Liên” dưới chân núi trở thành “trạm tiếp sức”
của người ra tiền tuyến; bến phà vẫn thông...Địch phá thì ta dựng lại, người
trước hy sinh thì người sau thay vào vị trí. Hằng đêm, dưới chân Dũng Quyết,
trong ánh chớp của đạn bom, có 1.500 chuyến xe qua sông chi viện cho
chiến trường miền Nam. Kẻ thù muốn dùng sức mạnh quân sự hòng dập tắt
ngọn lửa của lòng yêu nước và chí căm thù nhưng chính chúng đã chuốc lấy
thất bại thảm hại: 127 máy bay Mỹ đã bị bắn rơi trên bầu trời có ngọn núi này.
Nếu ngày xưa con mắt Quang Trung đã nhìn ra “địa linh” thì trong cuộc kháng
chiến thần thánh, đất này đã tạo nên “nhân kiệt”: 13 đơn vị và 7 cá nhân đã
được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Tấm bia ghi công
mới được dựng lên trên đỉnh núi hôm nay không thể nào diễn tả hết những
mất mát, hy sinh và những chiến công oanh liệt của ngày tháng đã đi vào lịch
sử...
Biển Đông ngoài xa vẫn ỳ ầm vỗ sóng, sông Lam trước mặt uốn khúc
dịu dàng và quốc lộ 1A - con đường thiên lý Bắc Nam tấp nập, rộn rã trải dài
trong nắng. Từ đỉnh Dũng Quyết dõi mắt về xa chợt lòng xao xuyến, câu ca
cũ như càng ngân nga hơn: “Đường vô xứ Nghệ quanh quanh...”. Non xanh
này, nước biếc kia vẫn còn vang vọng tiếng của những năm tháng đã qua,
như nhắc nhỏ những người của hôm nay và mai sau không được phút giây
nào lãng quên quá khứ...
( Báo Nhân Dân hàng tháng, 2008)
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VIẾNG MỘ Cự
NGUYỄN DU
■

■

Quê tôi ở làng Ngư Hải, tổng Chân Lộc cũ. Xưa, chí sỹ Đặng Thái
Thân sinh ra và bị bắt cũng ở làng này. Phía tả ngạn sông Lam đổ ra cửa
Hội Thống là làng c ổ Đan, đất tổ của cụ Nguyễn Hữu Chỉnh làm tướng thời
Tây Sơn. Làng c ổ Đan ngửa mặt sang tổng Nghi Xuân đoạn bến Giang
Đình là xứ Tiên Điền. Thưở còn để chỏm, lần đầu tiên theo bác gái đi hát ví
đò dọc, bác tôi nói, đó là quê hương của cụ Nguyễn Du. Cái thời một chữ
bẻ đôi chưa biết, tôi đâu ngờ đó là danh tánh của nhà đại thi hào dân tộc..
Mùa này, tôi về thăm quê và quyết định đi thắp nhang vọng cụ. Sang xứ
Tiên Điền, tôi không mượn con đường cái quan qua cầu Bến Thuỷ mà xuống
bến Cổ Đan thuê một chuyến đò. Đò trôi theo con nước triều dâng. Dòng
sông Lam trưa nắng lấp lóa mà tâm hồn mát rượi. Cụ Nhã lái đò cũng là
người hay chữ. Tay vặn mái chèo, miệng cụ đưa đẩy: “Xuông bên sông Rum
(Lam) bắt vài con cá - Lên truông Ngàn Hống (núi Hồng Lĩnh) hái nửa trái sim Thương em anh phải đi tìm - Bây chừ xáp mặt như Kim xáp Kiều”. Tôi như lây
cái nỗi niềm cụ Nhã, người cắm sào trên bến bấy nhiêu năm nay và không
biết bao lần đón đưa “tao nhân mặc khách” về viếng Tố Như. Tôi là kẻ hậu
sinh chỉ dám nhẩn nha đôi đoạn truyện Kiểu. Tài hèn, trí mọn nhưng cũng
biết cúi đầu ngưỡng vọng bậc thi tài “Mực muốn múa mà bút muốn bay, chữ
hayphô mà câu hay nói" (Đào Nguyên Phổ).
Thuyền cập bến Giang Đình, cụ Nhã cắm sào ngồi đợi. Tôi lần theo
ngọn tiểu khê vào nhà tư văn họ Nguyễn Tiên Điền, cảnh vật khoả khuây,
nắng vừa độ chí gay gắt trên đầu. Đâu cảnh đoàn viên, đâu sân hoè quế?!
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Những rêu phong phủ trên nền gạch cũ nâng bước chân tôi về cõi xa xưa.
Đất Nghi Xuân còn ít “Cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia” , làng cũ Tiên Điền
giờ nhà xây ngói mới. Theo chiều những chiếc lá vàng bay, đám mục đồng
cũng cùng tôi lần về không gian cổ tích trong ngày thực tại...
Gốc tích của dòng họ Nguyễn Tiên Điền từ huyện Thanh Oai, phủ ứng
Thiên, trấn Sơn Nam Thượng. Có một
cuộc thiên di gia hệ đã đưa những
Bậc văn nhân sống cuộc
người họ Nguyễn vào lập cư ở chốn
đời dân dã. Trong cái sâu thẳm
Tiên Điền, xứ Hoan Diễn, thuộc đất
của tâm tình quê kiểng, ông cảm
Việt Thường. Nguồn gốc sâu xa của
kích, và những trang viết thấu tới
cuộc thiên di đó đã được bắt đầu từ câu
cao xanh cũng bắt đẩu từ những
chuyện tình ngắn ngủi của cậu ấm
đêm mài lệ chong đèn. Âu cũng là
Toại con họ Nguyễn Doãn ở Tảo
nhân cách của kẻ sỹ trong thời li
Dương và cô Thanh Hiển con họ
loạn, một văn nhân tìm đúng cho
Nguyễn Đức ở Canh Hoạch. Cuộc tình
mình con đường đắc dụng giữa
huyền thoại đã sinh ra cậu con trai tên
buổi hỗn trào...
là Nguyễn Thiếu, ông tổ xa xưa của họ
Nguyễn Tiên Điền, ông là người đậu
Trạng Nguyên khoa thi Hội năm Nhâm
Thìn, niên hiệu Đại Chính thứ ba, đời Mạc Thái Tông...
Phả hệ và những truyền sử về gia tộc Nguyễn Du sách vở đã nói nhiều,
kẻ hậu sinh không dám lạm ngôn, chỉ dám lật từng trang “Hoan châu Nghi
Tiên Nguyễn gia thế phả” mà thắp một tuần nhang kính vọng. Xa xưa, trên
mặt đất nơi tôi đang đứng có dấu chân của những bậc trâm anh thế phiệt,
những người lừng danh trong một đại gia. Trong đại tộc ấy có một bậc văn
hào chối bỏ kinh kỳ, từ đường hoạn lộ, về đây gửi can tràng đinh ninh mài lệ
chépthơ.
Nguyễn Du về lại Tiên Điển lần thứ hai vào thời gian nào, 1796 hay là
trước đó? Đó là công việc của các nhà nghiên cứu - chỉ biết, đất Tiên Điền từ
thưở Nam Dương Hầu Nguyễn Nhậm vào nương náu trong thời lưu lạc đến
khi về lại của Nguyễn Du đã cách hàng trăm năm. Nếu cuộc tìm đến của
người xưa đã để lại di duệ cho dòng họ thì sự tìm vể của người sau đã làm cho
dòng họ lừng danh...
Làng cũ Tiên Điền nơi tôi di gót trong trưa hoài vọng đã từng lưu truyền
một câu ca dao: “Sông về cho núi khoả chân - Để đất nuôi dưỡng văn nhân
cho đời”. Xa xa, một dãy núi trùng điệp như luỹ đá chống trời và ngay mép
chân tôi, một con sông trẻ như rồng cuộn đổ ra cửa biển bao la. Núi phát
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nguyên từ nhiểu nơi, sông nhận nước từ nhiều nguồn về đây châu tuần tạo
nên cảnh quan kỳ thú. Đó là Hồng Lĩnh cao vời, Lam Giang sâu xanh. Đến
đất Nghi Xuân, khách tha phương dễ cảm nhận về một miền dĩvãng...
Lam Giang chia nước với sông Cửu Long, với sông Chu, sông Gianh ở
phía thượng lưu. Sông Lam chảy qua Phù Thạch thì gặp núi Hồng, tiếng địa
phương gọi là Ngàn Hống. Vào thời nhà Trần, Phạm Sư Mạnh từng viết:
“Hương tượng sơn cao hơn Bắc Đẩu", ý nói: Các ngọn núi Hương Sơn và
Thiên Tượng trong dãy Hồng Lĩnh cao chạm đến ngõ Bắc Đẩu nhà Trời. Núi
sông quấn quýt với nhau, núi sông hòa điệu tình người: ‘‘Bao giờ Ngàn Hống
hết cây - Sông Lam hết nước đó đây hết tình. "Câu ca ấy, người xư Nghệ ai ai
cũng thuộc. Từ Tiên Điền, Lam Giang xuôi không xa lắm là gặp cửa biển Hội
Thống, sông - núi - biển giao hòa. Có phải chăng thế đất, thế nước đã góp
phần tạo nên sự đua phát nhân tài? Tích xưa có chép, thưở đầu dựng nước,
Kinh Dương Vương khởi lập triều Hùng từng một lần có ý chọn Hồng Lam làm
đất đế kinh. Qua các triều đại, Mai Hắc Đế xây tháp cờ, Lý Thái Tổ mở trại
Định Phiên, Lý Thánh Tông lập hành cung, Trần Minh Tông dựng bia đá, Lê
Thánh Tông làm thơ vịnh, Quang Trung dựng kinh đô Phượng Hoàng, Gia
Long chọn cảnh Hồng Lam khắc vào cửu đỉnh...Và chính đại thi hào Nguyễn
Du đã viết: “Hồng Lĩnh, Lam Giang vô hạn thắng” (Cảnh đẹp Hồng Lam khôn
tả xiết).
Làng Tiên Điền - Nghi Xuân như “bụng con rồng cao ráo, bằng phảng,
bên trái dựa vào núi Hồng, bên phải là dải sông Lam uốn khúc, phía trước đảo
Song Ngư nổi lên như hai đoá hoa biển. Chợ Giang Đình sớm chiều nhóm họp
đông vui, đường thuỷ bộ đôi chiểu thông suốt, thật là nơi danh thắng vậy" (Nghi
Xuân địa chỉ).
Qua bao thăng trầm, biến cải, từ Bích Câu - Thăng Long đến trấn Sơn
Nam, từ Kinh Bắc về miệt Thái Bình, cuối cùng Nguyễn tiên sinh đã chọn đất
quê để gửi can tràng. Năm tháng quê hương đối với ông vừa thân thuộc lại
vừa bí ẩn. Từ thưở cậu Chiêu Bảy theo mẹ về chịu tang cha cho đến khi về lại,
ông đã trải qua biết bao biến thiên thế sự, nhân tình. Tôi nhìn lên Ngàn Hống
cao xanh như còn thấy bóng ông nhong nhong yên ngựa vượt truông, trèo
đèo vào Trường Lưu hát ví phường vải. Nhìn ra bến Giang Đình tưởng tượng
như còn đó ẩn sỹ Tô' Như phe phẩy quạt điều hóng gió Lam giang. Thời của
ông, đất Tiên Điền còn bần bạc lắm. ông trầm mặc cùng quê nhà nắng sớm
mưa mai. ông ăn bát cơm chiên với quả cà om, uống bát nước chè xanh. Ong
chia sẻ nỗi niềm với người ngư phủ, với kẻ tiều phu, với thập loại chúng sinh.
Ông nghe nhiều lời ăn tiếng nói của dân gian, hiểu tâm tính của ngô, khoai,
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kê, đỗ. Bậc văn nhân sống cuộc đời dân dã. Trong cái sâu thẳm của tâm tình
quê kiểng, ông cảm kích, và những trang viết thấu tới cao xanh cũng bắt đầu
từ những đêm mài lệ chong đèn. Âu cũng là nhân cách của kẻ sỹ trong thời li
loạn, một văn nhân tìm đúng cho mình con đường đắc dụng giữa buổi hỗn
trào...
Tôi bái lạy từ đường họ Nguyễn và di gót trên con đường cát bỏng tìm
đến phẩn mộ đại thi hào. Có lẽ ngày xưa ông từng đi lại nhiều lần trên con
đường này và ngẫm điều “cát vàng cồn nọ”, buồn nỗi “cửa bể chiều hôm’’,
khóc cùng “thếgian lắm việc thương tâm nhĩ'. Không thể nào thay đổi thời thế,
ông đành gửi tâm can vào Từ Hải. Không đủ sẻ chia cảm kích với phận người,
ông đành giãi bày nỗi lòng trong thân phận Thuý Kiều...Tôi đốt nén nhang
thơm bái bốn phương trời cung kính dâng lên phần mộ thi nhân. Trong khói
hương như chứa nỗi trắc ẩn xưa vào tiết Thanh minh đôi Thuý gặp nấm đất
Đạm Tiên hồng nhan bạc phận. Ngơ ngẩn cùng trời đất, tôi nhẩn nha cùng
những câu thơ Tố Như: “Tam niên lưỡng cú đắc - Nhất ngâm song lệ lưu” (Ba
năm viết được hai câu thơ - Dọc lên hai hàng lệ tuôn chảy). Bậc văn nhân như
cùng chìm mình trong cõi trầm luân, nhưcùng chịu cảnh oan trái, đau thương
của mọi kiếp người, ông khóc nỗi người, ai khóc nỗi ông: “Bất tri tam bách dư
niên hậu - Thiên hạ hà nhân khốc Tố Như’...
Truyện Kiều, áng văn bất hủ - “tiếng kêu đứt ruột mới” ấy đã hòa cảm
cùng mọi kiếp người tự cổ chí kim, từ bậc đại nho đến người hành khất. Xưa,
bà nội tôi mù chữ vẫn thuộc nằm lòng những câu Kiều ru tôi vào giấc. Mẹ tôi
thuở thanh xuân đi hát Kiểu, lẩy Kiều chọn bạn. Bạn tôi mỗi lần bất ổn thường
lật sách bói Kiều. Tôi vẫn thường ví một câu Kiều mỗi khi xáp sự. Trời chiều
đã ngả về Tây, tôi lạy từ vong hồn cụ Nguyễn. Thuyền đã nhổ neo rời bến
Giang Đình, xa xa, nhà lưu niệm khuất dần sau rặng phi lao...
( Báo Nhân Dân hàng tháng, 2005)
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KHÚC ĐỔNG DAO THƠ ẤU...
Cao nguyên đêm giao mùa, gió trở mình vật vã với những tiếng hú dài
nhưvọng vể từ miền dĩ vãng. Lạnh. Tôi tỉnh giấc giữa khuya sau một giấc mơ
dài. Giấc mơ theo gió thổi về từ miền thẳm sâu ký ức. Nhở, da diết nhở! Bao
nhiêu năm tháng đi qua, bàn chân đã rê qua biết bao vùng đất, gió bụi thời
gian đã phủ lên một quãng đời dài ắp đầy kỷ niệm. Lâu lắm rồi không được
khóc, nước mắt chảy về đâu những giọt tiếc nuối. Tôi tỉnh rụi, khô khốc như
bãi cát giữa trưa chang chang nắng. Có một đứa trẻ nít nào trong tâm hồn đã
lắm phẩn cằn cỗi của tôi đang trò chuyện cùng những thằng bạn chân đất,
đầu trần, tóc hoe màu lửa trên mỏm cát bờ sông quê nhà..
Danh ơi! Lâm, Thu, Sơ, Anh, ích, Minh ơi!... Đứa còn, đứa mất. Đứa trụ
vững giữa đời, đứa lấm như trâu cày giữa đồng chiêm trũng. Vậy mà, trong giấc
mơ giữa đêm giao mùa này, tao vẫn vẹn nguyên với chúng mày trên đôi cánh
thiên thần của bờ bãi ngày xưa. Một cơn khát, khát đến cháy lòng cháy cổ, cơn
khát của một tiếng gọi nghé theo bầy. ôi, tiếng gọi len qua lau lách phù sa tưởng
nhưđã lạc vào hoang sơ cổ tích:
Nghé là nghé ơi
Nghé bông nghé hoa
Đến tiết tháng ba
Nghé ra ăn cỏ
Nghé bầy nghé bạn...
Nghé bầy nghé bạn - khúc đồng dao dóng dả từ tuổi ấu nhi như quất vào
đáy lòng khô cạn của tôi một ngọn roi phi lao rát rạt. Gió cao nguyên khuya càng
rền rĩ dữ. Tâm hồn lặng lẽ trôi về bờ bãi ngày xưa với khúc sông ngắn bên lở bên
bồi, với quê hương bần hàn, lam lũ, với một thưở thiếu thời hồn nhiên như bùn
đất...
* * *

Bạn bè của tôi ơi! Thằng Danh tính nóng như lửa, lắm tài vặt và ưa làm thủ
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lĩnh. Thằng Thu thích võ hiệp, suốt ngày hoa chân múa tay đấm đá. Thằng Sơ cà
lăm chưa mở miệng đã lập bà lập bập. Thằng Lâm hiền như con gái lại hay mủi
lòng...Chúng tôi, những đứa trẻ chân lấm trong bùn, đầu chạm trời mây trắng,
quần xà lỏn rách mông, lưng cháy như da trâu. Những đứa trẻ lớn lên trong lời ru
trời đất, giữa một bên là tiếng sóng vỗ về từ biển Đông và phía bên kia là ì ầm
bom đạn. Chiến tranh, câu chuyện ấy tưởng chừng đã trở nên xa lạ, nhưng sao
vẫn nhưin trong ký ứccủatôi!...
“Ầm...” Một tiếng nổ khủng khiếp long trời vỡ oà giữa trưa Hè 1972. Đám trẻ
chúng tôi, dù người iớn niu chân cũng cố chui tuột ra khỏi nắp hầm Triều Tiên kín
bưng như nhà mồ. Huýt sáo một tiếng là có mặt đông đủ, rồng rắn kéo nhau đi
xem bom đạn mà vui như đi coi hội Cầu Ngư. vẫn là thằng Thu, thằng Danh,
thằng Lâm, thằng Sơ... Trong cổ đứa nào cũng lủng lẳng một chiếc súng cao su,
vừa bắn chim chích vừa hy vọng “lỡ mà trúng máy bay thì nó cháy phải biết”.
Chúng tôi chạy ào qua kỳ Đồng Cạn về nơi phát ra tiếng nổ. Khói bom khét lẹt.
Lửa của những ngôi nhà trúng bom vẫn bốc cháy ngùn ngụt. Trước mặt tôi là
hình ảnh một con trâu chết. Bụng của nó bị bom cắt sâu hoắm. Gan ruột trào tràn
cả ra mặt đất. Máu thấm trên cát tím bầm. Đó là con trâu của bà Minh Tuyền.
Anh Thìn con bà Minh hơn tôi ba tuổi, vẫn thường tập cho tôi cưỡi con trâu này
môi lần dắt nó ra bãi. Bà Minh nước mắt ròng ròng. Anh Thìn nấp sau đám cây
chuối bị bom xén cụt khóc nức khóc nở. Hai mắt con trâu xấu số vẫn mở trợn
trừng trừng. Suốt đời, trong ký ức của tôi, đôi mắt của con vật tội nghiệp ấy
không bao giờ khép...
Giặc Mỹ leo thang bắn phá điên cuồng miền Bắc. Làng tôi tản cư lên mạn
ngược. Nửa đêm bị đánh thức. Bọn trẻ nhỏ chui vào quang gánh. Đám chúng tôi
lên bảy, được Ưu tiên cưỡi trâu. Trâu người dằng dặc một đoàn quân tướng Đinh
Tiên Hoàng lầm lũi trong đêm chạy giặc. Máy bay ầm ì như xay lúa trên đầu.
Pháosáng đỏ rực một góc trời. Đâu đó mộttiếng nổ vọng về, lại nhà cháy, người
chết. Lần đầu tiên được đi xa trên lưng trâu, mấy đứa chúng tôi thích chí hát như
chim, gọi nhau ơi ới mặc cho người lớn gắt gỏng. Hoá ra, đây là đợt tập sự. Sau
cái lần sơ tán ấy, tất cả đã trở thành mục đồng theo nghiệp chăn trâu...
“Ai bảo chăn trâu là khổ - Tôi chăn bò còn khổ hơn trâu” - trệu trạo một câu
vè người lớn, chúng tôi “ghẹo” lũ chăn bò đồng gần trong khi cà rịch cà tàng cưỡi
trâu đủng đỉnh đồng xa. Đồng xa cách làng bốn năm cây số. ở nơi ấy là hói Hà,
hói Soi, hói Kênh, vườn Quảng, làng Kiều, cồn NổLSông nước mênh mang tha
hồ ngụp lặn. Chim cuốc, rằng rặc, cu đồng kêu ra rả suốt dọc rừng bần nước
mặn. Không có ai cai quản, lũ con trời chúng tôi làm giặc ở đồng xa. Trâu được
đổi tên khác là “ngựa”. Người hoá thành quân, thành tướng. Nghe lỏm được tên
vị tướng nào trong sử sách là chúng tôi gán ghép cho nhau. Tôi gầy còm, cao
nghều nhưng được cái “già” trước tuổi nên lũ bạn mệnh danh là Khổng Minh Gia
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Cát. Chao ôi! Quân sư của LƯU Huyền Đức ra trận trên lưng con trâu cái. “Ngựa”
thằng Sơ sừng quặp húc đâu thua đấy nên phải chạy dài mỗi lần nghênh chiến.
“Ngựa” tôi khoẻ, lầm lỳ nhưng chậm, không biết lừa miếng. “Ngựa” thằng Danh
nhỏ con mà lanh lẹ, cặp sừng nhọn hoắt vì “chủ tướng” của nó vẫn thường lấy
mảnh chai vót vót mỗi khi rỗi rãi. Uỵch! Tôi rớt như trời giáng, còn chị “ngựa” nhà
tôi vọt phốc xuống bờ sông. “Ngựa” rủ nhau lặn ngụp đen ngòm nước. Hết
“ngựa” đến người. Quân tướng trần trùng trục lao vào xáp lá cà. Trận giả hoá
thành trận thật, trán u đầu bướu. Rồi cả lũ lao ầm xuống nước. Dòng sông hiền
hoà ngọt như sữa mẹ đã ôm ấp, thoa dịu, làm lành. Lại bơi ngửa, bơi chim, bơi
bướm, bơi sải, lại bốc bùn ném tèn tẹt vào nhau...
Bóng tà tây, chiều gió Nồm mát rượi. Trên đỉnh con đê dài đàn trâu đen
bóng, no tròn đủng đỉnh sải bước. Chúng tôi, những đứa trẻ lãng mạn hồn nhiên
chơi trò đoán mây. Mây trắng, mây đen, mây xanh, mây hồng. Kia là ông tướng
cưỡi ngựa cầm quân. Nọ ông thầy Nho đọc sách. Ấy là đám ma kèn trống rập
rình. Đây lại là chú rể, cô dâu xúng xính đám cƯỚLChiều qua nhanh, đêm phủ
xuống thật mau. Trăng như chiếc nong phơi lúa đỏ rực đội biển nhô lên từ phía
Hòn Ngư. Trâu hích hích giục nhau sải bước. Thằng Sơ siêng ngủ gật đã đánh
một giấc khoèo, hai tay ôm chặt lấy thân trâu. Thằng Lâm cỏ vẻ trầm ngâm.
Thằng Danh đang suy tính một trò nghịch mới. Thằng Thu hích hích đôi chân
hiếu động. Tôi tập tọe gieo mấy vần thơ con cóc...
***

Bao nhiêu năm rồi mà không thể nào quên. Danh, Thu, Sơ, Lâm, Anh, ích,
Minh...ơi! Con sóng vô tình ngậm tăm không một iời thủ thỉ. Quê nhà giờ xa lắc.
Dòng sông chảy ngược về ngày xưa. Trăng hoàng hôn ký ức đã lặn. Mây kỷ
niệm ngẽn lối trong chiều. Thằng Thu theo trâu cày ruộng. Lâm đi buôn bè gỗ
đường dài thành kẻ lục lâm rồi nối bước giang hồ. Sd thả trâu về đồng chăn vịt.
Minh đã từng là tỷ phú. ích rởi làng lên thị. Danh sớm lìa bè bạn đi xa!... Đà Lạt
trong khuya nỗi nhớ mông lung mà da diết quá, ký ức cứ miên viễn tìm về với bờ
bãi ngày xưa. Như còn văng vẳng đâu đây tiếng gọi nghé theo bầy. Một tiếng gọi
bầy tha thiết như gọi tên bạn bè tôi mộtthưở, cái thưở hồn nhiên, trong trẻo nhất
của một đời người. Thèm lắm một cơn gió Nồm thảng hoặc rượt nhau qua bãi cỏ
đồng xa. Thèm một mùi khét của mồ hôi trâu. Con trâu của tôi xưa giờ đây cũng
đã là trâu thiên cổ...
Đêm trở gió giao mùa. vẫn biết sớm mai đã chuyển mùa mà sao khuya nay
lạnh quá. Một chút ấm còn sót lại giữa đời thường bươn chải, đục trong xin gửi về
ký ức, về những tháng ngày thơ ấu bạn bè...
(Báo Sài Gòn Tiếp Thị, xuân 2009)
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Hầu dễ cũng hơn hai mươi năm rồi, ngày cuối năm này tôi mới gặp lại
chị, chị Hảo. Chị là người bà con bên họ ngoại nhà tôi. Vai vế trong họ, tôi ở
hàng dưới. Ngày xưa, trong con mắt lũ trai chớm lớn chúng tôi, chị Hảo xinh
lắm. Mà chị xinh thật, vừa xinh vừa ngoan. Dân mấy làng ven suốt dọc bờ
sông từ Lộc Thọ, c ổ Đan đến Lịch Hạ, Lịch Thượng đều phải công nhận chị
là người con gái thùy mỵ và đoan trang nhất vùng. Trai làng trên xóm dưới
mỗi lẩn giáp mặt chị là trống ngực thì thùm. Có mấy đám đánh tiếng “xin” chị
về làm dâu nhà họ nhưng chị Hảo đã có nơi, có chốn từ lâu. Trái tim cô thôn
nữ xứ đồng chua nước mặn ấy đã gửi cho một người con trai đang ở nơi
phương trời bom đạn. Đó là anh Thanh, người bạn trai từ thưở mò cua bắt ốc
của chị. Hồi đó, nhà chị Hảo ở gần bờ sông, đoạn bến đò c ổ Đan. Mỗi lần
giong trâu ra bãi, tôi vẫn thường ghé vào cái lu bên hàng hiên nhà chị vục cái
gáo được gò từ mảnh duyra máy bay Mỹ bị dân quân bắn cháy dạo nọ tu
nước lã ừng ực. Có bữa, chị Hảo còn dúi theo cho trái ổi mơ mơ hay củ khoai
lang mới luộc còn nóng hôi hổi...
Thế rồi, chị đi biền biệt, tôi cũng ly hương. Hơn hai mươi năm, chiều Sài
Gòn, chị em ngồi hàn huyên chuyện cũ. Chị Hảo rưng rưng:
-Nhớ lắm cậu ạ! Nhớ như điên như dại ấyLTóc đã chớm pha sương rồi
mà chị vẫn hồi tưởng như in từng dấu chân trên bãi bồi thưở ấy. Có đêm chị
nằm mơ đang cùng đám bạn chèo xuồng vào rừng bần nhặt củi, leo cây hái
trái, ngắt hoa rồi rơi tõm xuống hói, cười nắc nẻ như nứt đất...
Thời gian trôi thật mau. Tôi còn nhớ, ngày đó anh Thanh từ chiến
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trường về và anh chị tổ chức lễ cưới, c ả hôn trường hôm đó tràn ngập trong
màu phớt tím tinh khiết và mùi hương thanh tao, ngọt ngào của hoa bần.
Những người bạn gái của chị Hảo đã từ sáng vào rừng chọn những cành hoa
bần đẹp nhất về cắm đầy khoảng sân làm quà vu quy cho người bạn gái quê.
Thế rồi, sau đám cưới mấy năm chị Hảo khăn gói theo chồng vào miền Nam,
anh Thanh xuất ngũ chuyển ngành và lập cư trong đó...
Câu chuyện trở vể ký ức và cái đám cưới rực màu hoa bần của người
chị họ hơn hai mươi năm trước đã thức dậy trong tôi nỗi nhớ cố hương, nhớ
rừng bần da diết. Hơn hai mươi năm, những cánh rừng nước mặn quê nhà
cũng đã trải qua bao mùa thay lá, biết bao mùa hoa nở, trái tàn.
* * *

Làng tôi tên cổ là làng Kiều, tục gọi làng Mộc, nhưng từ xưa có thầy
khóa hay chữ nào đó đã đặt cho làng cái “đại tự” là làng Lịch. Làng nghèo
truyền kiếp mà cái tên thì kêu rõ to, vang còn hơn cả chuông chùa làng Lộc
Thọ kế bên. ồng già Vương Phong, người giỏi chữ Hán nhất làng, buồn bã
triết lý:
-Tại làng mình có rừng bần vây tứ phía nên đời chachochíđời con cứ là
nghèo kiết xác. Cái chữ “bần” nó hãm mất đó mà...
Làng tôi hồi đó nghèo thật. Cái nghèo của làng chia đểu cho tất cả mọi
gia đình, không chỉ riêng nhà nào. Lũ trẻ chân đất đầu trần chúng tôi đã chịu
cái cảnh nghèo chung ấy suốt những tháng năm dài thơ ấu, suốt những
tháng năm dài của tuổi ăn tuổi chơi. Đó là khoảng thời gian lê thê của thời
bao cấp cộng với tiếng bom đạn ỳ ùm của những năm cuối cả nước cùng
đánh Mỹ. Sự hồn nhiên, chân chất và cái dáng nét già lụ khụ trước tuổi của
mỗi đứa cũng được hình thành trên cái nền đất lam lũ và hiểm nguy gian khó
của quê nghèo trong thời chiến tranh.
Sông Lam bắt nguồn từ cao nguyên Xiêng Khoảng với tên gọi trên đầu
nguồn là sông Cả do hợp lưu hai dòng nhánh Nậm Mộ và Nậm Nơm của
nước bạn Lào mà thành. Sông Lam chảy đến đoạn quê tôi thì nở mình ra,
giang rộng vòng tay trước khi xuôi ra biển Đông theo cửa Hội Thống. Đoạn
sông ấy đẹp và bình yên vô cùng, trải đôi bờ mờ xa ngát mắt. Bên tả ngạn và
hữu ngạn của sông là hai dãy đê sừng sững. Quê tôi bên hữu, còn bên tả là
huyện Nghi Xuân nức tiếng xưa nay bởi có dòng họ Nguyễn ở làng Tiên
Điền. Theo di thư để lại, đại thi hào Nguyễn Du từng có những buổi chiểu thơ
ihẩn phía bờ sông bên ấy để nghe nỗi lòng của đồ điếu, ngư tiều, tìm tiếng
nói của ngô khoai kê đỗ, của thập loại chúng sinh nhằm mang hơi thở bình
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dân vào những áng văn chương. Đó là chuyện từ thưở xưa lắm rồi. Chuyện
gần gần là thời mà lũ chúng tôi chớm lớn. Ngoài bờ đê, không biết hình thành
tự khi nào những đầm lầy tự nhiên, có lẽ là tự rất lâu, trước khi người ta đắp
con đê to lớn này, mà đê thì đã có từ thời cụ Trương Khuông, ông cố nội của
thằng Tý Ngụ bạn học cùng lớp với tôi còn làm lý trưởng. Chạy dài theo chân
đê là những cánh rừng nước mặn xanh ngút mắt, rậm rạp và âm u. Những
cánh rừng hoang sơ, cổ thụ ấy đã đẻ ra vô số những câu chuyện ma quái.
Những tình tiết rùng rợn nhưng đầy hấp lực trong những câu chuyện kể của
cố Cu Bòng vào những đêm mưa gió ấy đã ám ảnh lũ trẻ chúng tôi suốt cả
thời niên thiếu. Những gương mặt Cố Bợ, Đức Thánh Thượng, ma Rắn làng
Đăng cứ theo chúng tôi vào mỗi giấc ngủ. Rừng nước mặn xanh ngút mắt,
màu xanh của cánh rừng mãi đậm in trong tâm trí, tái tê lòng người tha hương
trong xúc cảm hoài niệm. Cánh rừng giữa đầm lầy lam lũ là chứng nhân của
những phận đời, của làng quê qua những “thăng trầm, biến vi”, dù nó chỉ là
cánh rừng tự nhiên ngày hai bận đón đưa thuỷ triều lên xuống. Trên nền phù
sa cổ, trên nển bùn ẩm ướt và đặc dày lớp lớp lá mục là hàng trăm loài sinh
vật lớn nhỏ chen chúc nhau vươn lên tìm ánh sáng mặt trời. Nổi bật nhất
trong đám hỗn sinh ấy ià cây bần. Cây bần lạ lắm. Có lẽ nó là một trong
những loài cây có sức sống dẻo dai nhất, khó có loài nào bì kịp. So sánh với
bần có chăng chỉ có thể là cây tràm, cây đước, cây mắm, sú vẹt trong vùng
ngập mặn cuối đất Nam Bộ. Gốc rễ cây bần cắm rất sâu trong lòng bùn đất,
thân cây loang lổ những vảy địa y và vô số rong rêu vày bám cùng với bao
nhiêu vết thương phủ dày năm tháng thành những hang động giữa thân cổ
thụ. Những hang hốc dày đặc trên thân cây là nơi trú ngụ cho các loài động
vật đầm lầy: nào tôm cá, nào lươn lệch, nào rắn, nào chim...Hàng triệu triệu
cành cây giao nhau, hàng triệu triệu chiếc lá đung đưa rì rào với gió, với bão,
với mưa, với nắng. Từ bùn đọng nước hôi, loài cây ấy đã nở ra một loài hoa
đẹp một cách lạ lùng, cái đẹp thanh khiết tinh khôi đến nao lòng. Hoài niệm
cố hương, trong tôi luôn thổn thức, ám ảnh bởi những cánh hoa bần. Những
cánh hoa mỏng manh, khiêm nhường nép mình sau tán lá rậm rì. Những nụ
hoa luôn chập chờn bướm ong, toả một mùi hương đằm thắm và ngọt ngào.
Sau những ngày khai hoa, đến ngày bần kết trái. Trái bần khi còn mơ có vị
chua thanh, lúc chín rục thì chuyển sang vị ngọt, ngọt lừng như được ủ men.
Một điều rất lạ là trái bần lúc còn non cũng như lúc đã chín vẫn giữ một màu
vỏ xanh đậm, không hể chuyển màu như nhiều loài hoa quả khác. Lũ trẻ
chăn trâu chúng tôi gọi trái bần một cách sang trọng là “cam nước mặn”. Đó
là thứ quà mà thiên nhiên, đất lành quê hương ban tặng cho những đứa trẻ
lấm lem ở một chốn quê lam lũ, khó nghèo. Cứ thế, những mùa hoa bần đi
qua là tuổi chúng tôi lại được đếm thêm. Cái lũ trẻ của ngày xưa ấy đã trở
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thành người lớn tự lúc nào không biết...
★* ★
Ký ức của tôi gắn với những cánh rừng nước mặn giữa đầm lầy ngằn
ngặt lá xanh, triền miên hoa tím. Đã biết bao đêm thị thành thao thức nhớ âm
thanh những bàn chân trần úp đất rộn ràng quãng đường đê mở dần buổi
bình minh của cố hương xa xăm. Những bàn chân trần nghèo khó suốt một
thời mở mắt là hướng về rừng bần, tìm vể nơi đó như tìm về với hy vọng cuối
cùng cho những cuộc mưu sinh đằng đẵng của trần ai gian khó. Với tôi, có lẽ
ám ảnh gây nhiều thổn thức nhất là
những ngọn gió. Cái gió hoang hoải thổi
Đôi bờ sông và những
suốt một thời thơ dại. Gió thổi như thể
cánh rừng xanh mênh mang
hiện khát khao từ ngàn đời nay được thổi.
trải
dài trong gió và nắng,
Gió nằng nặng trên mình những gian lao
trong mưa lũ và bão tố đã
trong hành trình của những ráng phù sa
nuôi trong mỗi chủng tôi niềm
ngầu đỏ xuôi về từ đại ngàn xa thẳm. Gió
khát khao đến với những
ngai ngái mùi bùn non chắt chiu từ đời
chân trời mới lạ. Ký ức tuổi
sống phồn sinh. Gió vờn theo tiếng chim
thơ
của tôi và bè bạn ngày
lạc bầy khắc khoải cuối khuya. Giỏ mang
xưa mãi mãi lưu vào cổ tích và
mang sẻ chia với những phút giây hạnh
cùng giang những cánh tay
phúc, cảm thông và làm nhẹ vơi những
vờn sóng với lũ trẻ hôm nay
nỗi phiền muộn của người. Làm sao tôi có
trong buổi chiểu bình yên.
thể quên cơn gió man dại, đam mê và
nghĩa tình ấy! Ngày ấy, tôi và bạn bè thơ
ấu của tôi đã lấy bến sông quê và cánh
rừng bần ngập mặn làm “công viên” thực sự cho tuổi thơ nghèo khó, thiếu
thốn nhưng đầy ắp hình ảnh thiên nhiên của mình. Trong cái nắng của trưa
Hè, dòng nước sông quê đã lau nước mắt và ban tặng cho chúng tôi những
tâm hồn mãi mãi tươi lành, khoáng đạt và trẻ trung. Cái lạnh của cơn mưa
chiều Đông rây hạt trên sông đã giúp chúng tôi cứng cáp thêm khi phải đối
diện với những bất trắc của cuộc đời. Đôi bờ sông và những cánh rừng xanh
mênh mang trải dài trong gió và nắng, trong mưa lũ và bão tố đã nuôi trong
mỗi chúng tôi niềm khát khao đến với những chân trời mới lạ. Ký ức tuổi thơ
củatôi và bè bạn ngày xưa mãi mãi lưu vào cổ tích và cùng giang những cánh
tay vờn sóng với lũ trẻ hôm nay trong buổi chiều bình yên. Những ngọn gió
không bao giờ đổi hướng, vẫn thủy chung và nghĩa tình. Gió cũng rưng rưng
theo cảm thức của người hồi niệm ...
Câu chuyện của chị Hảo, người chị họ giữa đất Sài Gòn trong buổi
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chiều cuối năm cùng với những kỷ niệm của một thời thơ ấu đã đưa bước
chân tôi về tìm lại dấu xưa, tìm lại rừng bần cố hương, tìm lại màu xanh của lá,
màu tím của hoa, hương vị của trái và biết bao kỷ niệm ngọt lành. Biết bao
mùa rừng bần thay lá mới, vậy mà giờ đây người con đi xa mới tìm lối cũ quay
về. Ngày tôi về bên bến sông quê, bạn bè thưở chân đất đầu trần đã mười
phương phiêu bạt. Tôi men theo những bậc đá xanh rêu xuống bến và chợt
nhận ra bóng dáng thật sự của mình khi soi gương mặt đã lắm vết chân chim
xuống dòng nước trong xanh. Ánh mắt của sông lấp lóa một nỗi trách hờn.
Gió vẫn triền miên thổi suốt triền đê và những ngọn cỏ lau phất phơ như hiện
ra từ chốn Liêu Trai man man kể về những năm tháng cũ. Tôi lặng mình trước
bến. Rừng bần ngày xưa bây giờ còn đâu?! Màu hoa phớt trắng tinh khiết bây
giờ còn đâu?! Lũ trẻ hôm nay có còn sung sướng với hương vị những trái bần
chắt chiu từ muối biển và bùn non? Thế gian biến cải. Vật đổi sao dời. Âu đó
cũng là lẽ thường tình theo dòng thời gian. Bước chân tôi như lạc vào một
vùng đất lạ, không còn nhận ra nổi hình bóng của rừng bẩn cổ thụ ngày xưa.
Ngày xưa, rừng chở che, rừng chung thủy với người bởi những cuộc mưu sinh
nghèo khó, bởi những kỷ niệm chung của một thời khốc liệt, của nghèo đói
và chiến tranh. Rừng là chứng nhân của lịch sử làng quê. Thế mà, rừng ơi!
Tôi rưng rưng dõi mắt về miền xa vắng, thao thiết gọi rừng và gọi tên của bạn
bè mộtthưở...
Rừng cũ còn đâu! Không gian cổ tích, nơi lưu giữ những kỷ niệm thơ ấu
còn đâu! Những ô vuông nối tiếp những ô vuông. Rừng bần một thưở đã
nhường chỗ cho những hồ nuôi tôm nối nhau san sát. Quê tôi đã thoát
nghèo. Nhiều người dân quê đã trở nên giàu có từ nghể nuôi tôm siêu lợi
nhuận. Cái cách nói chữ ngày xưa của ông lão Vương Phong quả thật đã trở
nên lạc hậu, đã lùi về ký ức. Làng tôi không còn bị vây hãm bởi những cánh
rừng bần tứ phía nữa, và làng cũng chẳng còn “bần”. Tôi mừng cho quê mà
lại rưng rưng cảm thức. Biết chuyện bây giờ chắc chị Hảo, người chị họ tha
phương của tôi cũng sẽ có tâm trạng giống tôi. Giữa âm thanh rộn ràng của
tiếng máy bơm sình sịch, tiếng reo vui của mẻ lưới nặng tôm, tiếng ý ới bán
mua, tôi trở thành người xa lạ trong không gian biến cải. Đi giữa quê hương
mà lòng da diết nhớ một thưở quê hương. Tôi thổn thức về những ngày quá
vãng. Gặp ngọn gió đi hoang bên triền đê lồng lồng, chợt thương đến nao
lòng những cánh hoa bần phớt tím một sắc màu tinh khôi. Những cánh hoa
của ký ức thơ ngây không còn nơi để nở thêm một lần nào nữa trong đời...
( Báo Nhân Dân Cuối tuần, 2011)
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NƯỔC THÁI NHÌN GẦN

Những tư liệu về Thái Lan mà người bạn đồng nghiệp “móc” từ mạng
Internet hầu như đều cứng đơ trước một Thái Lan mà tôi đã gặp, đã thấy;
trước một Băngkok đang chọc lên trời bởi vô số cao ốc, một Nakhon
Pathom nóng như chảo rang và một Pattaya nồng nàn gió biển
Chiếc Boeing 747 của Hãng hàng không Thái Lan (Thai Airvvays Intetnationa) hạ độ cao đột ngột. Phía dưới, qua khung cửa máy bay điểm những
giọt mưa li ti, là ngoại ô Bangkok với những nông trại ngay hàng thẳng lối như
vẽ trên bản đồ và một Bangkok nhìn gần với vô số cao ốc và hệ thống giao
thông đường bộ vào loại hiện đại nhất nhì Đông Nam Á.
Ổ quầy báo tại sân bay Don Muang, một đồng nghiệp của chúng tôi vớ
tờ Bangkok Post số mới nhất và đọc được thông tin: Các chuyên gia kinh tế
thế giới khẳng định “Thái Lan đã vượt qua khủng hoảng” . Còn nhà báo
Chavarong tờ Thai Rath (Nước Thái) lại nói: “Đó mới chỉ là lý thuyết, còn thực
tế thì chưa hẳn vậy.” Cuối tháng 4 vừa rồi, ở Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Thái Lan, ông Surin, cùng các nhà lãnh đạo ASEAN trong khi hưng phấn
trước một ASEAN -10 với sự có mặt của người anh em Campuchia, đã nói:
“Vượt qua khủng hoảng bằng mọi giá, nhưng kết quả của nó phải là sự phát
triển bền vững trong tương lai.” Trước khi trở thành Bộ trưởng, ông Surin từng
là một cậu học sinh nghèo ở vùng nông thôn xa xôi và ông quá hiểu cái giá
của con đường đến sự bền vững.
Hôm chúng tôi ở Bangkok, hãng tin Reuter (Anh) loan báo: Nhà sư
P.H.Yana sampanno, sau một năm, đã hoàn thành tâm nguyện “cứu nguy
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quốc gia” bằng cách quyên góp được 1,07 tấn vàng và 3 triệu USD trao cho
Ngân hàng TƯ Thái Lan để giúp đỡ nền kinh tế đất nước. Và hình như trong
những ngày này, không những nhà sư nêu trên mà tất cả mọi người dân Thái
Lan đều có chung tâm nguyện “đưa con thuyền nước Thái vượt ra khỏi cơn
sóng khủng hoảng”. Những tòa cao ốc, công sở, nhà máy tiếp tục được xây
dựng. Lượng người đến siêu thị ngày càng đông. Một chủ hàng điện tử tại
Siêu thị số 8 Bangkok nói: “Đã qua hồi ế ẩm ngáp vặt, đuổi ruồi. Hàng bắt
đầu bán chạy.” Nền kinh tế Thái Lan đã có bước khởi động lại. Các nhà dự
báo của Quỹ tiền tệ quốc tế (I.M.F) đưa ra con số: mức tăng trưởng kinh tế
của Thái Lan năm 1999 này là 0,9% so với -5% của năm 1998.
Từ phi trường Don Muang đến xa lộ Hoàng Gia, chúng tôi đã nghe
ngóng được khá nhiều thông tin đáng lạc quan về nước Thái Lan sau cơn bão
tài chính - tiền tệ. Trên các con đường trung tâm thủ đô Bangkok và nhất là
khu vực Hoàng cung, hình ảnh đậm nét nhất là lá cờ nước Thái, biểu tượng
Hoàng gia và hình ảnh nhà Vua, Hoàng hậu và những người trong Hoàng tộc
Thái. Nhà vua thăm bệnh viện, trường học, nhàvuaxuống ruộng, nhà vua trò
chuyện với dân chúng...Chúng tôi đã gặp rất nhiều những bức ảnh Vua tại vị
B.Adnlaydej được cung kính đặt trên các đường phố, các công sở và nhà
dân.
ở nước Thái, sau cuộc đảo chính năm 1932, kết thúc nển dân chủ
chuyên chế ngự trị, hiến pháp mới của một quốc gia quân chủ lập hiến đã
được ban hành. Theo đó quy định rõ: Nhà vua, Quốc hội, Hội đổng quốc gia
và các tòa án luật pháp sẽ thực thi quyền lực vì công dân. Chính phủ Thái với
các bộ chịu trách nhiệm về các vấn đề như: tài chính, nông nghiệp, y tế, giáo
dục, viễn thông, tư pháp...Đơn vị chính quyền địa phương cơ bản là tỉnh
(changvvat). Thái Lan có 73 tỉnh; dưới cấp tỉnh là huyện, thị, khóm, xã và làng.
Các đô thị tự trị trong vương quốc được phân loại thành phố, thị xã hay công
xã tùy theo dân số...
Trước kia, người ta thường cho nguổn gốc Thái xuất phát từ Trung Hoa,
nhưng ngày nay người ta tin rằng dân tộc nói tiếng Thái bắt nguồn từ miền
Bắc Việt Nam và bắt đầu định cư ở bán đảo Đông Dương và miền Nam, Tây
Nam Trung Hoa từ khoảng 1000 năm trước. Khi dân tộc này di chuyển về
phía Nam đến nước Thái Lan ngày nay họ đã hội nhập với người Mon và
người Miến từ phía Tây, người Java từ phía Nam, người Khmer từ phía Đông,
chịu ảnh hưởng của tất cả truyền thống văn hóa ấy. Thêm vào đó, sự hiện
diện của dân tộc Ấn cũng đã thiết lập tại khu vực này một thành tố quan trọng
trong việc phát triển văn hóa Thái Lan. Người dân Thái cũng lo lắng đến sự
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vong bản, hay nhẹ hơn, là mai một nền văn hóa truyền thống. Trong việc
“chạy đua ngược” với thời gian, Hoàng gia Thái Lan đóng vai trò quan trọng
trong việc dẫn dắt và bảo tồn văn hóa thông qua các lễ nghi, thông tục của
Vương triều. Bên cạnh đó, ở một số đất nước có 94,8% dân số theo đạo Phật
thì trách nhiệm và sự chi phối của nhà chùa cũng không kém phần quan
trọng trong việc phát huy văn hóa và định hướng kỷ cương xã hội.
Bandhit Rajavatanadhanin - Chủ tịch danh dự Liên đoàn báo chí Thái
Lan, cựu biên tập viên của tờ Bangkok Post là một người cởi mở. Và đặc biệt,
ông Bandhit luôn luôn tự hào về đất
nước của mình. Chính vì vậy, ông muốn
Bên cạnh những tòa nhà cao ốc
giới thiệu với chúng tôi thật nhiều
chọc trời, những giao lộ chằng
những địa chỉ mà theo ông là “độc đáo” chịt và hiện đại, những siêu thị
hoặc “có một không hai” : Bayoke - nhà
mênh mông cả hàng chục mẫu
hàng cao nhất thế giới; Sriracha-trạicá
ta, là những xóm ngoại ô
sấu đứng đầu thế giới, Pra Pathom - Bangkok ngập rác rưởi với những
ngôi chùa cổ lớn nhất thế giới” v.v... và
khu nhà ổ chuột. Bên cạnh
những nhà tư bản kếch sù, xe hơi
dày đặc trên đường phố là nhiều
Khác với Bandhit, các đồng
người say rượu vì chán đời do mất
nghiệp Chavarong ở tờ Thai Rath, việc làm và cả ăn mày nằm lăn
Damrlit và Chutima ở tờ Daily News có
lóc bên vỉa hè trước cổng First
vẻ kín đáo và “bình tĩnh” hơn trong khi
Hotel.
tiếp xúc. Đó có thể là những nét khác
nhau trong các thế hệ người Thái. Mấy
người trẻ tuổi mà tôi kể tên trên có vẻ thích hành động nhiều hơn “lập ngôn” ,
ở đâu đó tôi đã đọc được một câu “đừng hy vọng kết bạn thâm giao với người
Thái” nên vẫn ái ngại khi tiếp xúc với họ. Hay đúng hơn, đã vấp phải những
“cú sốc văn hóa” khi tiếp xúc, giao lưu với những con người thuộc một nền
văn hóa khác.
Những ngày thăm đất nước Thái Lan, tôi cũng được chứng kiến bên
cạnh những tòa nhà cao ốc chọc trời, những giao lộ chằng chịt và hiện đại,
những siêu thị mênh mông cả hàng chục mẫu ta, là những xóm ngoại ô
Bangkok ngập rác rưởi với những khu nhà ổ chuột. Bên cạnh những nhà tư
bản kếch sù, xe hơi dày đặc trên đường phố là nhiều người say rượu vì chán
đời do mất việc làm và cả ăn mày nằm lăn lóc bên vỉa hè trước cổng First
Hotel. Cũng ở Thái Lan, bên cạnh lễ trao y (Kathina) truyền thống với những
ấn tượng đặc sắc về văn hóa dân tộc Thái là những Sex show đầy tính thực
dụng và phi nhân bản ở thành phố du lịch biển Pattaya...
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Cũng như một số nước trong khu vực, Thái Lan đang đối diện với rất
nhiều vấn nạn, đặc biệt là các vấn đề xã hội như mại dâm, ma túy, tộc ác và
bệnh AIDS tràn lan ...Chính phủ và cả những người dân bình thường của nước
Thái đang nỗ lực để cải thiện tình hình, cả kinh tế, văn hóa và xã hội. ở siêu
thị, các cửa hàng trên đường phố, các quán ăn nhỏ đều từ chối khi chúng tôi
mua hàng bằng đô la Mỹ, họ đề nghị được nhận tiền bath Thái. Vâng! Đó là
một biểu hiện của lòng yêu nước và tinh thần phát huy nội lực của công dân
Thái Lan trong những ngày đất nước đứng trước nhiều khó khăn của cuộc
khủng hoảng.
Trên đường phố Bangkok, những thanh niên Thái đi như chạy với cuốn
sách tiếng Anh trên tay và chiếc máy điện thoại di động bên hông. Đêm hè ở
thành phố biển Pattaya gần như không ngủ bởi du khách nườm nượp đến
đây từ nhiều châu lục. Trước cổng chùa Pra Pathom Chedi ở tỉnh Na Khon
Pathom, người phụ nữ Thái quê mùa sau khi dâng hương Đức Phật đang
cầm tờ The Nation để theo dõi thị trường chứng khoán trong ngày...
Nước Thái nhìn gần, một nước Thái vội vã...
ị Báo Lâm Đổng, 1998)
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HOÀI NIỆM NHỮNG
■

CHUYẾN TÀU

Không có tham vọng làm một thiên ‘‘ký sự hỏa xa”, chúng tôi chỉ là
những người mang tâm trạng hoài niệm khi thực hiện hành trình khám phá
lại dấu tích của tuyến đường sắt “độc nhất vô nhị” ở Đông Dương. Đó là
những hình ảnh sót lại của tuyến đường xe lửa vô cùng độc đáo từ duyên
hải Phan Rang - Tháp Chàm leo núi, vượt đèo lên cao nguyên Lang Bian.
Theo tư liệu, đây cũng chỉ là công trình thứ hai trong lịch sử đường sắt thế
giới, cùng có thiết kế tương tự là tuyến đường sắt leo núi Anpơ - một di sản
nổi tiếng ở Thụy Sỹ...
HÀNH TRÌNH TÌM LẠI DẤU XƯA...

Người dẫn đường là Nguyễn Văn Hoàng, con trai áp út của ông Nguyễn
Hường - người từng là Hạt trưởng đường sắt ở K'rôngpha, trông coi việc xây
dựng tuyến đường leo núi. Bắt đầu lên đường, chúng tôi dần dần bị cuốn hút
bởi câu chuyện chứa đầy cảm xúc của người con trai ông hạt trưởng ngày
xưa. Từ nhỏ, Hoàng đã sống trong không khí hỏa xa và là người gắn bó suốt
cuộc đời mình với những cánh rừng và tuyến đường đầy ký ức này. Cái nắng
như rang của xứ Ninh Thuận càng khắc nghiệt hơn trên những trảng rừng chỉ
còn lúp xúp của vùng núi Lâm Sơn. Từ chân đèo ngước mắt trông lên đỉnh
KYôngpha cao ngút, làm người lần đầu chinh phục phát hoảng. Nhưng, quyết
tâm đã đi là phải đến đã củng cố trong chúng tôi ý nghĩ “phải được nhìn thấy
phế tích nhà ga Kà Bơ nằm trên đỉnh núi” . Và để làm được điều đó, chúng tôi
đã có một chuyến đi bộ leo núi, xuyên rừng giữa trời trưa bức bối nắng như đổ
lửa. Can nước của người dẫn đường đã cạn giọt cuối cùng và chúng tôi gần
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như kiệt sức khi băng qua những rẫy bắp của đồng bào Rắklây. Anh Hoàng
là dân sơn tràng bản địa nhưng cũng không khá hơn vì cảm giác chiếc gậy và
con dao đi rừng đeo ở thắt lưng đã trở nên quá nặng. Khát, đói và mệt hoa cả
mắt nhưng cảm xúc của hành trình tìm lại dấu xưa cứ ngập tràn trên mỗi bước
di...
Tôi từng chứng kiến nhiều du khách ngoại quốc mua vé tàu du lịch từ ga
Đà Lạt để đi tìm lại dấu vết tuyến đường sắt cũ. Rất tiếc là hai toa tàu du lịch
từ ga này chỉ có thể giúp họ tìm lại được 12km từ Đà Lạt vể đến Trạm Hành.
Thế là, nhiều người ưa khám phá, thích tìm dấu xưa phải đi ô tô về vùng É
Lâm Thượng này (xã Lâm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận) và đi bộ vượt rừng tìm
dấu đường sắt răng cưa. Anh Hoàng kể rằng, trước khi dẫn chúng tôi lên ga
Kà Bơ, anh đã đưa một đoàn khách ngoại quốc đi bộ xuyên rừng trước đó ít
ngày. Sau khi xuất phát từ ga Krôngpha đến ga Phú Thuận (Đơn Dương, Lâm
Đồng), những du khách này đã ngạc nhiên lẫn tiếc nuối khi chứng kiến dấu
vết của tuyến đường ray nổi tiếng chỉ còn lại là những hầm chui xuyên núi
phủ đầy dây leo, những bờ kè sừng sững bên vực sâu và một ít đá vôi trên vết
tích lối đi.
Cùng chung cảm giác với những người khách đến từ phương xa ấy,
chúng tôi mang theo bước chân lên núi rất nhiều háo hức và những cảm xúc
khó tả. Nằm ngay bên bờ vực sâu hoắm của thác nước Xa Kai hùng vĩ, hầm
đá số 1 dài hơn trăm mét, cao hơn 6 mét không hề có sự gia cố nào bằng bê
tông cốt thép vẫn tổn tại vững chãi sau gần một thế kỷ là một điều kỳ lạ.
Những vết đục đá thủ công còn nguyên trong căn hầm này là minh chứng
cho sức mạnh và sự kiên trì vô biên của con người. Suốt từ hầm số 1 lên đến
ga Kà Bơ ở độ cao hơn 1.200 mét so với mực nước biển, hàng chục kè đá xây
dựng kiên cố, sừng sững cao cả chục mét, thẳng đứng, nhìn đến chóng mặt.
Chúng tôi không thể nào hiểu nổi tại sao những chuyến tàu răng cưa lên
xuống Phan Rang - Đà Lạt ngày ấy vẫn có thể an toàn?...
Chui qua hầm đá rồi băng qua những rẫy bắp của người Răklây ở lưng
chừng núi, dấu vết tuyến đường sắt đã gần như mất hẳn. Chúng tôi đành
phải chọn cách tìm những trụ cầu bằng bê tông đã bị phủ kín bởi dây leo
chằng chịt để nhắm hướng đi ở những đoạn đường mất dấu. Còn cách ga Kà
Bờ hơn 2km hình thù tuyến đường còn lại là những vệt sỏi đường ray lộ rõ
dần. Anh Hoàng nói rằng, “chỗ này ít bị xâm phạm hơn vì có am Bà rất
thiêng!”. Sự tích am Bà - hiện nằm lẩn khuất trong một hẻm núi đá vôi với rất
nhiều cây rừng cổ thụ - cũng là câu chuyện gắn liền với cung đường đẹp
nhưng cực kỳ hiểm trở này. Chuyện rằng, khi tuyến đường vừa mới khánh
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thành, một lần tàu xuống núi vào khúc cua gấp này đã bị đổ nhưng không
một người Việt Nam nào trên tàu lâm nạn. Tin rằng có thần linh phù hộ nên
những người thoát nạn đã lên núi lập am thờ. Chẳng biết thần linh ở đây có
thật sự linh thiêng hay không nhưng đi qua dấu tích tuyến đường như vắt
ngang lưng chừng ở hẻm núi này và nhìn xuống bờ kè đá dựng đứng cao hơn
hai chục mét, chúng tôi chóng mặt và phải nằm xuống bờ kè mới dám chụp
hình...
CHUYỆN CỦA NGƯỜI GÁC GHI

Ông Nguyễn Kinh mà mọi người thường gọi Năm Kinh năm nay đã tám
mươi mốt tuổi và mỗi lần nói chuyện cứ phải nghiêng mặt chìa tai cho người
đối thoại. Cái kiểu nghe của ông có lẽ là thói quen cũ của một người hơn 18
năm cầm đèn đi dọc đường tàu và luôn phải nghe tiếng động cơ phát tần số
mạnh của đầu máy hơi nước leo núi. vẻ nghễng ngãng, già nua của ông như
biến mất khi nghe chúng tôi ghé sát tai nhắc đến mấy từ “đường sắt răng
cưa”, “ga K'rôngpha”. ông Năm có người gợi lại để sống về ký ức của một
thời trai trẻ lên xuống tuyến đường rừng kỳ vĩ nối Ninh Thuận - Lâm Đồng.
Chúng tôi thì như “bắt được vàng” vì trên hành trình tìm lại dấu tích tuyến
đường sắt độc đáo đã phải lần tìm không biết bao nhiêu đầu mối ở ga Tháp
Chàm và nhà ga Đà Lạt đều không có được nguồn tư liệu nào đáng kể,
không gặp được nhân chứng sống nào khả dĩ biết chuyện. Già Năm Kinh với
trí nhớ còn khá tốt đã trở thành nguồn sử liệu sống trong những ngày ở rừng
K'rôngpha của chúng tôi.
Hàng trăm người từ mọi miền đến đây và không bao giờ trở về. Xương
trắng hòa tan dọc tuyến đường, một thanh ray đặt lên biết bao máu và mồ hôi
đổ xuống. Người chết vì đá đè, vì sốt rét, vì hổ vồ, rắn cắn và cả vì đòn roi của
bọn thực dân. Những nông phu khoét núi làm đường và bỏ mạng giữa chốn
thâm sơn này chưa một lần được nhìn thấy đoàn tàu lên núi và thậm chí
chẳng bao giờ biết rằng ga cuối của cung đường là thành phố Đà Lạt, đất
Hoàng triều cương thổ mộtthời...
Nếu so với lịch sử kể từ khi người Pháp nghiên cứu khảo sát và thi công
tuyến đường này thì ông Năm chỉ là thế hệ “hậu sinh” , bởi ông gác ghi ở ga
K'rôngpha từ năm 1955 đến năm 1973. Nhưng thật lạ, ông lại rành rọt và
thuộc nằm lòng lịch sử cung đường độc đáo. Trước khi chúng tôi lên rừng,
ông không kể nhiều vể sự kỳ vĩ, về thời huy hoàng của tuyến đường mà chỉ
trầm tư thật lâu và khuyên chúng tôi đi tìm...khu mộ của hàng trăm người phu
hỏa xa chết ở hầm đá số 1. Ký ức của ông đã dẫn cảm xúc của chúng tôi trở
về với những đau thương của một thời đã xa. Vùng đất É Lâm Thượng xưa là

93

UỔNG th á i

b iể u

vùng ma thiêng nước độc, nơi người Pháp chọn xây nhà ga K‘rôngpha và
khởi đầu của đoạn đường sắt leo núi. Để làm nên tuyến đường sắt độc đáo
này, hàng trăm người phu Việt đã bỏ mạng giữa chốn lam sơn chướng khí.
Theo chỉ dẫn của ông Năm và người dẫn đường, chúng tôi đã tìm đến nơi còn
lưu dấu tích khu mộ của những người phu lục lộ. Với ánh sáng leo lét từ bó
đuốc và hai chiếc điện thoại di động, chúng tôi chui qua hầm đá lạnh trong
tiếng nước chảy tí tách và những đàn dơi núi đập cánh ầm ĩ. Cảm giác còn ớn
lạnh và xúc động hơn khi nhớ lại lời kể của ông Năm Kinh về những người
xấu số nằm lại nơi này gần thế kỷ trước. Vùng nghĩa địa nằm trên nóc hầm đá
số 1, theo lời kể của người bản xứ, đó là nơi kế sát khu tá túc của hàng trăm
hộ gia đình phu làm đường gần 80 năm trước. Giờ đây thật hoang vắng, chỉ
còn là bình địa với những gò đất lúp xúp không một dòng mộ chí. v ế t tích của
khu dân cư, nơi từng tồn tại sự sống đông đúc của những người thợ đục đá,
đào hầm chỉ còn lại là những khối đá kê cột nhà có hình thù đục đẽo. Hàng
trăm người từ mọi miền đến đây và không bao giờ trở về. Xương trắng hòa
tan dọc tuyến đường, một thanh ray đặt lên biết bao máu và mồ hôi đổ xuống.
Người chết vì đá đè, vì sốt rét, vì hổ vồ, rắn cắn và cả vì đòn roi của bọn thực
dân. Những nông phu khoét núi làm đường và bỏ mạng giữa chốn thâm sơn
này chưa một lần được nhìn thấy đoàn tàu lên núi và thậm chí chẳng bao giờ
biết rằng ga cuối của cung đường là thành phố Đà Lạt, đất Hoàng triều cương
thổmộtthời...
LỊCH SỬ TUYẾN ĐƯỜNG SẮT...

Trở lại với lịch sử, với thời “hoàng kim” của tuyến đường sắt mà chúng
tôi vừa mới khám phá dấu tích. Theo đó, địa hình đổi núi là những trở ngại lớn
nhất về tự nhiên đối với sự hình thành và phát triển loại hình giao thông vận
tải này. Mặc dù vậy, việc xây dựng tuyến đường sắt từ Tháp Chàm - Phan
Rang lên Đà Lạt đã được bắt đầu từ khá sớm. Trở lại với lịch sử, trong cùng
thời gian bắt đầu xây những chặng đầu tiên của tuyến đường sắt xuyên Đông
Dương, từ Sài Gòn đến Nha Trang, từ Đà Nang đến Đông Hà, và từ Vinh đến
Hà Nội, Toàn quyền Pháp tại Đông Dương Paul Doumer đã chỉ thị tiến hành
nghiên cứu mở tuyến đường sắt nối vùng đồng bằng ven biển lên cao
nguyên Lang Bian. Với đạo luật ban hành ngày 25-12-1898, Chính phủ Pháp
chấp thuận cho Chính quyền thuộc địa vay một ngân khoản 200 triệu
phờrăng và Paul Doumer đã sử dụng số tiền này để tân trang có quy mô hệ
thống đường xe lửa ở Đông Dương, trong đó đoạn Sài Gòn - Nha Trang lập
một tuyến nhánh rẽ lên đô thị miền cao Đà Lạt. Sau cuộc tân trang này đen
tận năm 1917, khách đi xe lửa cũng mới chỉ đến được chân đèo KYôngpha tại
ga Xóm Gòn và muốn lên Đà Lạt phải đi kiệu hoặc đi bộ qua núi....
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Năm 1922, Toàn quyền Long - người thay thế Paul Doumer cai trị
Đông Dương, mới giao cho Công ty thầu khoán Châu Á do kỹ sư Porte chỉ
huy nghiên cứu và xây dựng một con đường sắt với những đoạn có răng cưa
nối chân đèo K'rôngpha với Đà Lạt. Công việc nghiên cứu và xây dựng hết
sứcvất vả vì địa hình hiểm trở với nhiều cầu và hầm phức tạp. Theo nghị định
ngày 29-1-1927 của Toàn quyền Đông Dương, việc khai thác tuyến đường
sắt từ K'rôngpha đã được quyết định chính thức và đến ngày 10-2-1927 bắt
đầu thi công, hoàn thành xong chặng nào là đưa vào sử dụng ngay. Đến năm
1932 thì tuyến đường sắt leo núi từ Tháp Chàm lên Đà Lạt hoàn thành và
chính thức khai thác. Tuyến đường có chiều dài tổng cộng 84km, trong đó có
tới 34km đường răng cưa và phải đi qua 5 hầm với tổng chiều dài gần 1.OOOm
và nhiều cầu qua vực và suối. Trong toàn tuyến đường thì đoạn K'rôngpha Eo Gió (Đơn Dương - Lâm Đồng) là cung đường hiểm trở nhất. Để qua được
đèo dốc người ta phải thiết kế những bánh răng cưa lắp vào tàu và đường ray
được chế tạo kiểu răng thay cho ray trơn. Tuyến đường vượt độ cao 1,500m
trên mực nước biển với độ dốc thường xuyên 12%. Các đoàn tàu được vận
hành bằng 11 đầu máy hơi nước hiệu Fuka của Thụy Sĩ. Trên tuyến đường
này, xưa kia mỗi ngày có hai đôi tàu chạy tuyến Đà Lạt - Nha Trang với ba toa
khách, một toa hàng và ngược lại. Hành khách bao giờ cũng đông với phần
lớn là người Pháp và quan chức người Việt. Theo lời ông Năm Kinh thì mỗi lẩn
tàu xuống dốc, người ta phải cho vận hành răng cưa về cả hai phía để vừa
kéo đầu vừa níu đuôi tàu. Những lần trời mưa, nhân viên đường sắt phải
mang cát nung nóng rải lên đường ray tạo thêm lực ma sát để tàu không lao
xuống vực...
ĐỐI THOẠI HOANG PHẾ

Theo biến thiên lịch sử, từ sau ngày giải phóng, tuyến đường sắt này
gần như bị hủy bỏ, chỉ còn đoạn từ ga Đà Lạt đến Trạm Hành được ngành
đường sắt phục hồi để khai thác du lịch. Theo một thông tin từ Cục Đường sắt
dịp cuối năm 2007, Chính phủ đã cho phép khôi phục lại tuyến đường sắt
Tháp Chàm - Đà Lạt với vốn đầu tư khoảng 320 triệu USD theo hình thức
BOT. Tin vui này sau khi được báo chí loan, đã được những người dân bản địa
đón nhận và họ còn cho biết đã nhiều lần có các đoàn cán bộ đi khảo sát lại
tuyến đường hoang phế. Trong ký ức của những người dân Lâm Sơn, ga
K'rôngpha và tuyến đường sắt leo núi là những hình ảnh tươi sáng, sôi động
nhất của vùng rừng thâm u. Anh Cường, anh Hoàng và nhiều hộ dân khác
đang ở trên nền ga cũ cho biết họ sẵn sàng trả lại diện tích đất chiếm tự do
sau ngày ga bỏ hoang cho Nhà nước để phục hồi tuyến đường trong nay mai.
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Nhà ga K'rôngpha đã trở thành nơi nuôi lợn, nuôi bò. Nhà ga Kà Bơ nổì
tiếng độc đáo chỉ còn là nền đá hoang phế. Cung đường sắt leo núi là tài sản
kiến trúc, văn hóa và du lịch quý giá nối rừng và biển này đang đứng trước
nguy cơ mất cả dấu vết còn lại trước sự hủy hoại của con người và thời gian.
Khi chúng tôi mang hình ảnh về những điểm tập kết gỗ khai thác lậu, những
mảng rừng cháy loang lổ phơi ra những trụ cầu đường ray cũ từ rừng về cho
già Năm Kinh xem, ông trầm ngâm: “Ngày xưa đứng ở đèo Ngoạn Mục, nhìn
tàu lên núi chỉ thấy khói từ đầu máy mà không thấy tàu. Rừng già bao phủ,
phải đi tàu bay mới thấy đường ray như sợi chỉ vắt ngang qua rừng. Đẹp lắm!”
Ông lão gác ghi già nua nén tiếng thở dài nuối tiếc. Không chỉ rừng dần dần
tan hoang, sau năm 2000, khi tuyến đường sắt răng cưa bị tháo không còn
một mẩu sắt, chiếc cầu tàu bắc qua sông Đa Nhim ở huyện Đơn Dương nhìn
từ đèo Dran đẹp như một chiếc lược kiêu sa vắt trên sông cũng đã được địa
phương này “sáng kiến” dỡ bỏ để bán phế liệu! Sau khi bị báo chí lên tiếng
phản đối, người ta đã chừa lạLhai cái trụ cầu trơ gan cùng tuế nguyệt, trở
thành chứng tích về sự ẩu tả. Nhà ga Phú Thuận đầu cầu sắt này hiện còn
nguyên mái che nhưng đã được người dân tận dụng làm chuồng nuôi bò. Ga
Trạm Hành ở Đà Lạt với kiến trúc độc đáo cũng hoang tàn, mục nát. Tuyến
đường ray độc nhất vô nhị đã biến mất. Chiếc đầu máy hơi nước Fuka lịch sử
cũng đã bị bán cho người Thụy Sĩ mang về chân núi Anpơ làm du lịch. Thời
huy hoàng của một công trình nổi tiếng đã chấm hết hàng chục năm nay
nhưng chút phế tích còn lại nếu không được cứu vãn, phục dựng rồi cũng sẽ
biến mất chẳng bao lâu nữa!...
Hơn tám mươi năm sau khi nó ra đời, hành trình du khảo tìm lại dấu tích
của tuyến đường sắt độc đáo K'rôngpha - Đà Lạt, chúng tôi đang tìm lại
không gian hoài niệm và ký vãng về những dòng lịch sử chưa phải đã quá xa.
Cảm xúc chợt chùng lòng khi nghĩ về biết bao máu xương người Việt đã từng
đổ xuống giữa chốn nước độc, rừng thiêng cho sự hình thành những nhà ga,
cho sự rộn rã của những chuyến tàu. Trong ký ức của người dân địa phương,
tuyến đường sắt này chưa bao giờ “chết”. Nhưng giờ đây, cảm giác thật nao
lòng, bởi chúng tôi đang phải cùng họ đối thoại với hoang phế...
( Tạp chí Xưa và Nay, xuân 2011)
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LAN MAN CÙNG ĐÀ LẠT

Từ thưở niên thiếu, hai tiếng Đà Lạt đã tạo trong tôi thật nhiều cảm
hứng. Tiếng gọi mơ hồ từ phương Nam xa xôi cứ lôi cuốn và hấp dẫn cậu bé
xứNghệ bằng Ước nguyện sẽ có một lần trong đời đặt chân đến xứ sở bát
ngát sương hoa này. Thế rồi, như một tiền định, tôi trở thành công dân của
thành phố cao nguyên sau một chuyến lãng du đến nơi này không định
ngàyrờixa...
NGƯỢC DÒNG KÝ ức...

Giã biệt vùng quê miền Trung gió Lào cát bỏng, tôi trở thành công dân
củađô thị thấp thoáng bên những triền đồi. Tôi được thở hít chung bầu khí trời
thanh khiết và hòa nhịp sống thường nhật với hàng vạn người dân thành phố.
Tôi sẻ chia với bạn bè, với đổng nghiệp, với những người thân thương và
khách phương xa những xúc cảm tốt lành mà đất và người nơi này mang lại...
Hồi cố vể lịch sử sơ khai của thành phố Đà Lạt là trở về với không gian
mênh mang hoài niệm. Ngày xa xưa ấy, xứ Thượng mờ mây và heo hút như
lạc giữa rừng già. Vài bộ tộc thiểu số miền cao sinh sống, họ có một đời sống
tương đối an bình nhưng lạc hậu, đói nghèo. Những thư tịch về vùng đất này
đã được lưu bút bởi Dương Văn An (thế kỷ 16), Lê Quý Đôn (thế kỷ 18) và rồi
nhà sử học Phan Huy Chú đã vẽ những ngọn núi, dòng sông vùng La Ngư
Thượng trong “Đại Nam thống toàn đồ”. Tiếp theo, chí sỹ Nguyễn Thông
(1782 - 1867), vị quan triều Nguyễn, một trung thần yêu nước và là một thi
nhân đã trèo đèo lội suối đến tận vùng La Ngư, nơi giáp giới với Đà Lạt hiện
nay. Là một mệnh quan triều đình, ông được trao trọng trách “khảo sát” địa
giới, dân tình. Nhưng cũng là một chí sỹ của phong trào kháng Pháp, lên với
cao nguyên, ý đồ của Nguyễn Thống là lập một căn cứ địa bí mật hòng quy tụ
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nghĩa sỹ gần xa cùng chống kẻ thù chung. Việc lớn bất thành, nhưng tự đáy
lòng nhà chí sỹ đã sáng lên lấp lánh bao niềm cảm xúc. Với những trước tác
còn lại, Nguyễn Thông đã dành cho vùng La Ngư Thượng những vần thơthậtỊ
đẹp. Đẹp và sáng nhất là khi ông diễn tả tấm lòng của đổng bào miền cao:
Na tu bản vũ man yên địa
Thượng hữu giang hồ lão khách tinh.
(Ngờ đâu xứ thượng mờ mây phủ
Gặp bạn tâm tình khách quý mong.)
Nhà bác học người Thụy Sỹ mang quốc tịch Pháp A.Yersin trong
chuyến thám hiểm lần thứ hai vào ngày 21-6-1893 đã ghi lại cảm xúc vể
những người dân bản địa thô mộc và chân thành: “Dân cư trong vùng thưẵ
thớt. Vài làng người Lạch sống tập trung dưới chân núi Lang Bian. Họ làm ruộng
lúa rất tốt và rất hiếu khách. Chúng tôi được tiếp đón trong nhà chung của buôn
Đăng Ya. Các chức sắc mang đến một chóe rượu cần..." Cũng như Nguyễn
Thông, thiên nhiên hữu tình và tâm tính cởi mở của người Lạch, người Chil đã
tạo nên ấn tượng đầu tiên trong lòng nhà bác học người Pháp. Đọc lại hồi ký
“Bảy tháng nơi xứ Thượng"của ông sẽ hiểu thêm về nhà y học tràn ngập lòng
nhân ái này. Đó là những xúc cảm tốt lành đã dẫn đến sự hình thành ý tưởng
khởi lập đô thị giữa miền sơn cước. A.Yersin đã làm được điều mong muốn khi
Toàn quyền Paul Doumerchấp thuận lờiđệ trình của ông...
Lịch sử có những biến động, những khúc quanh co. Từ đô thị nghĩ
dưỡng nhằm xua cảm giác hoài nhớ “mẫu quốc” của các nhà thực dân, từ
“Hoàng triều cương thổ” của hoàng đế mãn triều Bảo Đại, từ nơi ăn chơi của
quan chức Ngụy quyền, Đà Lạt trở về trong lòng Tổ quốc. Gương mặt thành
phố hôm nay được xây nên bởi biết bao hy sinh, cống hiến của nhiều thế hệ
người dân Đà Lạt và những người con Việt chiến đấu, kiến thiết cho cây trái
đơm hoa trên mảnh đấtnày...
KHÔNG GIAN CỦA CẢM x ú c VÀ SÁNG TẠO

Đà Lạt từng được gọi với rất nhiều mỹ danh, nào là: vương quốc hoa,
thành phố mộng mơ, thành phố trong rừng...Không gian Đà Lạt là không gian
đa tình, đa tâm trạng, nơi hội tụ những giây phút đam mê và thăng hoa. Một
khung cảnh tự nhiên rất phù hợp với việc nuôi dưỡng tâm hồn hướng thượng,
sáng tạo. Có lẽ là thông và hoa, là sương lãng đãng trên đồi cao lũng thấp, là
dòng suối trong xanh, mặt hồ gợn sóng hay bầu khí hậu nhuốm vẻ u hoài đã
tạo nên những cảm xúc ấy. Không mấy người dính dáng đến nghệ thuật lại
không chọn Đà Lạt cho ít nhất một lần dừng chân và để lại chút gì đó đền đáp
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thiên ân.
Hồi đầu thế kỷ trước, những bước chân văn nhân Việt đẩu tiên đã đến
xứ sở này. Nam tước Đại thần Đoàn Đình Duyệt, Thượng thư Bộ Công dưới
triều Khải Định là một trong những người đầu tiên. Với sứ mạng được giao là
khảo sát miền Nam, ông đã lên với cao nguyên và để lại tác phẩm “Lâm Viên
hành trình nhật ký"ghi lại thực tế và cảm xúc chân thật của mình. Đọc lại những
trang văn ngày đó của ông, thật gợi: “Trời vào tiết đầu Thu, miền trung châu
chưa bớt nóng mà ở đây thì trời đã lạnh dần, có mưa phùn, mặc áo lông cừu thật
thích hợp. Xem khỉ hậu thấy giống đầu Xuân. Theo lời quý quan trú ở đây thì
vùng đất này tới mùa Đông hàn thử biểu có lúc xuống một, hai độ, giống như khí
hậu miền Nam châu Âu. Đôi khi cũng có mưa tuyết. Qủa là điều kỳ lạ trên đất
nưóc Lĩnh Nam vậy”.
Cũng hồi đầu thế kỷ 20, những thi sỹ tiên phong của phong trào Thơ Mới
đã từng đến đất này và gửi lại tác phẩm để đời. Hãy lần giở những trang thơ,
áng văn trác tuyệt của Hàn Mặc Tử, Quách Tấn, rồi vể sau là Xuân Diệu hay
Chế Lan Viên. Người dân Đà Lạt hãy còn nhớ tên tuổi các văn sỹ từng sống
và sáng tác ở đây: Võ Hồng, Nhất Hạnh, Phạm Công Thiện, Đinh Cường,
Nguyễn Thị Hoàng, Nguyễn Đức Sơn, Phạm Cao Hoàng, Lệ Khánh...Rồi tiếp
đó là Nguyễn Tường Văn, Trần Hữu Lục, Trần Minh Thảo, Phan Minh...Những
ngày đất nước còn mịt mù bom đạn, chàng trai đa tài, đa cảm Trịnh Công Sơn
chán ngán binh lửa điêu tàn đã lên đất này và vút lên những giai điệu đầu tiên
của đời nghệ sỹ hát rong ca ngợi hòa bình và tình yêu. Những tháng ngày cuối
đời, nhạc sỹ họ Trịnh thường chọn nơi có “hàng thông thắp nến” để “hành
hương”. Sau ngày nước nhà thống nhất, những người lính vãn nghệ đã đến
với Đà Lạt: Văn Thảo Nguyên, Hà Linh Chi, Phạm Vũ, Trọng Thủy, Hà Huy
Hiền...Cùng các anh là những bạn văn mới: Huỳnh Chính, Phạm Vĩnh, Trần
Thăng, Trần Ngọc Trác, Chu Bá Nam, Vũ Long, Vi Quốc Hiệp, Trần Đức Tài,
Dương Toàn Thiên, Đình Nghĩ, Lê Công, Thái Tuấn...
Ngày trước, nữ sỹ Tựơng Phố của “Giọt lệ Thu", văn sỹ Nhất Linh chủ
soái Tự lực Văn đoàn đã đến đây để ký thác phần cuối cuộc đời. Gần đây,
họa sỹ lãng tử Hoàng Lập Ngôn cũng chọn đất này để dừng bánh chiếc xe lăn
Mê Ly từng lăn xuyên qua hai thế kỷ. Họa sỹ Lưu Công Nhân gắn với Đà Lạt
những ngày tận cuộc và gửi thân xác vào đất cao nguyên. Điêu khắc gia
Phạm Văn Hạng thì rời quê nhà đến đây xây vườn tượng cuối cùng của ông
giữa một rừng thông cổ thụ. Bao nhiêu tao nhân, mặc khách đã từng đến,
từng yêu và sáng tạo cùng mùa sương, tháng gió cao nguyên.
ít có nơi nào lại hấp dẫn giới văn nhân như đất Đà Lạt. Khách văn mọi
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miền đến xứ này quanh năm. Nhà sáng tác của Bộ VH-TT-DL trên đường
Yên Thế ít có lúc thưa vắng các đoàn văn nghệ sỹ đến giao lưu và sáng tác.
Đạo diễn điện ảnh Lê Cung Bắc, cựu sinh viên văn khoa Đà Lạt người của
nhóm kịch “Thụ Nhân” ngày xưa, đã từng ví thành phố này là một phim trường
khổng lồ. Các nhiếp ảnh gia nổi tiếng như Võ An Ninh, Đào Hoa Nữ và hầu hết
những người cầm máy trong nước đều có những tác phẩm ấn tượng được
sáng tác tại quê hương của thông và hoa. Ngay chính thành phố xinh đẹp này
cũng sinh ra những quái kiệt trong làng nhiếp ảnh như trước đây là Nguyễn
Bá Mậu, Đặng Văn Thông và nay là M.P.K, Lý Hoàng Long, Bá Trung...Còn
sinh viên các trường mỹ thuật thì có thể ôm giá vẽ lê la suốt ngày trên các con
đường uốn lượn hay lang thang bên những triền đổi rực màu hoa dại, ngắm
không chán những ngôi biệt thự cổ, phác thảo những họa phẩm tương lai...
Cũng như nghệ thuật, Đà Lạt được coi tà một trung tâm giáo dục, đào
tạo và nghiên cứu khoa học. Trước giải phóng, các gia đình khá giả ở Sài Gòn
thường gửi con cái lên đây học hành như gửi niềm tin đến một vùng có nền
giáo huấn tốt và là nơi nuôi dưỡng tâm hồn lý tưởng. Người nào từng được cấp
tấm bằng văn khoa hay quản tri kinh doanh tại Viện Đại học Đà Lạt thời đó thì
giá trị không thua kém mấy so với những tấm bằng được mang về từ nước
ngoài bây giờ. Những viện nghiên cứu về canh nông, sinh học và nhất là khoa
học hạt nhân ở Đà Lạt từng nổi tiếng từ lâu.
DÁNG NÉTẢOHUYỀN

Di sản kiến trúc phối cảnh giữa thiên nhiên Đà Lạt mang dáng nét kiêu
sa quyến rũ. Đó là định giá của nhiều người khi ngồi ở một nơi nào đó của
thành phố và thư thái phóng rộng tầm mắt. Có lẽ, nét kiêu sa ấy phảng phất từ
không gian khoáng đạt, từ bầu khí hậu, từ hệ thống những di sản kiến trúc và
cả từ tâm tính hiền hòa của con người. Viết đến đây, tôi chợt nhớ tới kiến trúc
sư Ngô Viết Thụ, nhà kiến trúc tài danh đã quá cố. Dù đã đi khắp biển Á, trời
Âu, đã từng đạt giải Khôi nguyên La Mã và góp công mở mang nhiều vùng cư
dân từ nông thôn đến đô thị Việt Nam nhưng ông luôn nhớ bước khởi nghiệp
đầu tiên của mình từ mảnh đất này. Trong một lần tiếp xúc lúc sinh thời, ông
nói: “Đà Lạt có thế mạnh số một của vùng Đông Nam Á, đó là một cái máy
lạnh khổng lồ. Nhà không thấy trọn, núi không thấy trọn, cảnh luôn ảo huyền,
Thiên nhiên Đà Lạtthanh thoát và uyển chuyển, núi nặng mà thấy nhẹ. Thiên
nhiên ấy phảng phất như nét vẽ thủy mặc, nét kiêu sa của nghệ thuật Á Đông.
Quan điểm của tôi về sự tham gia của con người đối với Đà Lạt là kiến trúc
phải đi theo thiên nhiên, không được phá vỡ bố cục củaTạo Hóa...”
Không gian Đà Lạt đã tạo nên và sở hữu một nỗi buồn, một nỗi buồn

100

MÙA Lữ HÀNH

trong lành. Dáng nét kiêu sa, ảo huyền phảng phất ngay chính trên cái nền
buồn lãng đãng mà tại một hội thảo, KTS Hoàng Đạo Kính đã không ngần
ngại dành cho hai chữ “đặc sản”. Đó là nỗi buồn sang trọng, đẹp như bản tình
ca chiều được sinh thành từ cuộc hôn phối giữa thiên nhiên và bàn tay kiến
tạo tài hoa của con người. Nỗi buồn lãng mạn ấy đã tạo nên những mỹ cảm
tuyệt vời. Đó là kết quả kiến tạo của con người nhưng là sự sáng tạo “đi theo
thiên nhiên”...
Giới kiến trúc nhận định, có một “bảo tàng” kiến trúc Pháp thế kỷ 19 tại
Bà Lạt. Người Pháp thời đó quảng bá đô thị mới này như một trung tâm du
lịch, văn hóa, khoa học và săn bắn. Năm 1949, toàn thành phố đã có trên
1.000 biệt thự, dinh thự. Điều độc đáo là không có biệt thự nào giống biệt thự
nào, mỗi công trình là một tác phẩm kiến trúc hoàn thiện, hoàn mỹ. Thỉnh
thoảng trên đường tôi được gặp hình ảnh những du khách nước ngoài đứng
lặng hàng giờ trước một tòa biệt thự mà ngắm, mà chụp hình và xuýt xoa khi
được mời vào trong. Có lẽ, họ đang muốn sẻ chia với chúng ta những phút
giây mỹ cảm thú vị đến bất ngờ...
***
Ngày cuối năm, ngồi trong không gian tĩnh lặng viết đôi dòng về thành
phố nơi mình đang sống. Ẩn dấu phía sau mỗi con chữ là một tình yêu xứ sở
và nỗi ái ngại của người tha hương chọn Đà Lạt làm quê nhà của mình. Trong
đó, còn là niềm tiếc nuối, tiếc nuối trong ý nghĩ về những điều “không ai tắm
hai lần trên một dòng sông”. Đà Lạt đang tự đánh mất dần những nét độc đáo
kiêu sa riêng có của mình. Bản tình ca chiều với giai điệu một thời da diết thế
đang từ từ được thay thế bằng những tiết tấu dậm dật xa lạ. Cùng với môi
trường mất dần sự trong lành, nắng nóng, mưa gió thất thường là những rừng
thông bị thảm sát và nhà cửa mọc lên vô lối. Mỗi lúc mang trong mình tâm
trạng như thế, tôi thường đọc lại những trang nhật ký của A.Yersin, những
dòng ký vãng của Hoàng Xuân Hãn hay những trích lục về quy hoạch đô thị
Đà Lạt hồi đầu thế kỷ trước và lại thêm tiếc nuối về một thời mà danh xưng Đà
Lạt trở thành mẫu mực về cách kiến tạo ra một đô thị độc đáo ở vùng Viễn
Dông. Xin hãy lắng nghe và kịp nắn dòng thủy lưu khi những điều bất thường
ấy chưa trở thành lũ dữ...
(Báo Nhân Dân hàng tháng, 2010)
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CÀ PHÊ HỒI NIỆM
■

Chiều nay tôi lại về Đà Lạt và chọn một góc khiêm nhường trong quán cà
phê Tùng để ngắm phố mưa qua. Tùng nổi tiếng bởi địa chỉ này xuất hiện trong
hầu hết sách hướng dẫn của các hãng lữ hành và còn bởi nó tồn tại trong một
không gian đã đi qua thời gian. Quán cà phê nhỏ không mấy nổi bật ấy từ lâu
đã trở thành một góc hồi niệm quá vãng và hơn nữa, là chốn tưởng niệm cho
những kẻ luôn mang quá khứ vào đời sống hiện tại. Thật lâu rồi tôi mới có lại cái
cảm giác thư thái như thế. Được ngồi lặng lẽ giữa những ẩm khách lặng lẽ.
Nhạc, vẫn những giai điệu của người nghệ sĩ rong rêu ấy, thong thả những
thanh âm cầu hổn theo tiếng tí tách. Cà phê kết tinh qua phin. Những tà áo dài
lướt qua cửa kính như những cánh layơn run rẩy trong màn mưa thoang thoảng
leo dốc...
Thời gian ngai ngái ủ vàng trên những mép viền khung cửa, những ranh
gỗ của bàn và ghế. Thời gian lê bước chân chậm chạp đi qua và đọng mờ
những vết bụi của mình lên những bức tranh tường mà chủ nhân đã tôn trọng
lưu giữ như những dấu ấn không dễ xoá nhòa. Tôi có cảm giác như những
người quanh mình đều mang một tâm sự hay ít ra là hoài niệm về một miền ký
ức đã xa. Họ run rẩy đón nhận và sợ chạm vào thực tại sẽ xoá mất cái cảm giác
như là chút vốn quý hiếm hoi trong phút cuối ngày. Trong một góc khuất, đôi
ghế nan tre còn đó, thời gian đánh bóng lên từng vân tre của ngày xưa một màu
vàng như nhũ. Ngày xưa chưa thật đã xưa, nhạc sĩ họ Trịnh - người hát rong đi
qua cuộc đời và nữ tri âm của mình đã có những buổi chiểu lãng đãng khói
sương nơi đây trên đường dài du ca và luân lạc. Trong không gian thoắt ẩn
thoắt hiện, nửa thực nửa hư đâu đây là những di âm của cung la thứ mở đầu cho
những bản tình ca đồng hành với thời gian. Giờ đây, nàng đã cách hơn nửa
vòng trái đất, chàng còn xa hơn, nhưng đôi ghế nan tre lên bóng kia như nấn ná
đợi chờ một hội ngộ tương phùng trong tưởng tượng. Không biết người ra đi có
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còn hồi niệm? Còn tôi và những ẩm khách chiều nay dường như đang hoài
niệmvề họ trong dư âm của những giai điệu với xúc cảm tốt lành...
Người ta nói, cà phê không phải là thú thanh thản như trà, càng không
mạnh mẽ, bạo liệt như rượu. Người thưỏng thức nhẹ nhàng cho rằng cà phê là
gạch nối giữa niềm vui và nỗi buồn. Với ai đang muộn phiền, cà phê càng day
dứt như một bản nhạc có nhiều dấu lặng. Còn những kẻ môn đồ của giáo phái
càphê thì cho nó là người đàn bà mang bùa ngải trong mình...
Từng có một quán cà phê bên hổ Xuân Hương mang cái tên nhẹ bồng
bềnh bằng tiếng Pháp: Danube Bleu. Dòng sông xanh ấy gắn bó với tôi và bạn
bè từ những ngày đầu đặt chân lên xứ sương mù. Có một đêm như mọi đêm,
bản sonate "Ánh trăng” của Beethoven lung linh và thánh thiện đến thế. Những
ánh đèn đường ngả bóng xuống mặt hồ như chùm ly pha lê sóng sánh rực rỡ.
Chúng tôi vỡ oà cảm xúc và liên tưởng đến cái bi kịch thần thánh trong bức
tranh “Bữa tiệc ly” của danh họa Leonar De Vinci. Đó là đêm cuối cùng, ngày
mai bạn tôi rời thành phố cao nguyên đi xa. Đèn trong quán tắt dần. Bữa tiệc với
những vũ điệu ánh sáng trên hồ cũng nhạt. Bản sonate chỉ còn du dương
những thanh âm cuối cùng, nấn ná luyến lưu cho một cuộc chia tay chưa hẹn
ngày tái ngộ. Và nhiều đêm như thế, tôi và người đã ở trọ trong tâm hồn nhau.
Cùng “dòng sông xanh” ngửa mặt trông đồi Cù sẫm bóng và lan man những
điều gì không còn nhớ nữa. Gặp lại nhau, người hỏi, tôi ngậm ngùi: “Danube
Bleu đóng cửa lâu rồi”. Lại có thêm xúc cảm “khắc dấu tìm gươm”. Cà phê đâu
còn là cà phêLTâm hồn đã quyện vào nhau trong những giọt tí ta tí tách thõng
như sương ấy. Không gian ấy ta luôn lưu giữ và gợi lại những thổn thức hoài
niệmvề một thời đã qua.
ở những đô thị khác, muốn có một không gian uyển chuyển tự nhiên như
Bà Lạt thật khó. Người dịu tính coi đây như nơi trú chân lý tưởng. Khách giang
hổ coi đây là chốn thỏa chí tang bồng. Trong cái se lạnh của heo may cao
nguyên, lượn theo những con đường lúc ẩn lúc hiện, những quán cà phê giữa
lưng chừng dốc như những quán Ba Cá Bống trong cổ tích về cậu bé Buratino ở
đất nước Tí Hon. Nào Bích Đào, Dương cầm, Nam Giao, Nghệ Sĩ...; nào
Guitare, Valentine, Memory...; nào 57,60,72,81...
Kẻ tục lụy vạn sinh là tôi chưa phải là người sành thứ thức uống đầy thi vị
này, cũng không dám lạm ngôn về những thú tao nhã tạo nên hưng phấn sáng
tạo của các bậc tao nhân mặc khách. Chỉ biết rằng, chiều nay trong góc quán
khiêm nhường ngắm phố mưa qua chợt nao lòng về những ngày quá vãng,
những ngày không trở lại thêm một lần nào nữa trong đời...
(Báo Thời Nay, 2010)
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MÙA PHƯỢNG TÍM
VÀ CÂY HOA GIÀ
LẶNG LẼ...
■

Đà Lạt vừa trải qua những ngày Đông ấm nồng sắc nắng của dã quỳ
vàng, những ngày xuân rực rõ, kiêu sa với mai anh đào. Và giờ đây, đang
là mùa bừng lên sức sống của màu phượng tím. Phượng nở bừng, tím ngát
một khung trời. Màu hoa như gợi bao điều, như muốn nói bao điều. Ám
ảnh và ẩn chứa trong màu tím thao thiết ấy là một không gian có sức lay
động, lan tỏa và chảy tràn những dòng hoài niệm...
Bạn tôi ở xa, chưa một lần đến với phố núi. Dù chỉ nghe qua lời kể,
nhưng vẫn “bảo thủ”: chỉ duy nhất còn một cây phượng tím già, ở ngay đường
Nguyễn Thị Minh Khai, lối vào chợ Đà Lạt. Tôi không phân bua, chỉ lặng lẽ
vác máy ảnh lang thang trên những con đường Đà Lạt và chụp hàng chục
bức ảnh về hoa phượng tím. Nhận email với những bức ảnh, bạn xúc động trả
lời: “Không ngờ, xứ sở ấy lại là vùng đất lành của cây trái, hoa lá đến vậy.
Cách đây mấy năm, tôi chỉ nghe còn một cây phượng tím, mà giờ loài cây với
màu hoa mỹ miều ấy đã ngập tràn trên khắp phố núi. Góc máy nào, cây
phượng tím nào cũng đẹp, cũng làm nao lòng người cảm nhận.”
Bạn tôi đã nói đúng một phần. Dù phượng tím đã được nhân giống
thành công và trồng khắp phố núi Đà Lạt. Trên các trục đường chính, những
công viên đều có phượng tím. Trong khuôn viên các công sở phượng tím
mùa này bừng hoa rực rỡ. ở nhiều khu dân CƯ, người Đà Lạt cũng chọn một
khoảnh đất đẹp nhất trong tư gia của mình đặt loài cây đặc trưng ấy vào. Thế
nhưng, cây phượng tím trên đường Nguyễn Thị Minh Khai vẫn là một “giá trị
độc lập”, nó không lẫn vào bất cứ một cây cùng loài nào. Giữa một rừng
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phượng tím thì người ta vẫn nhận ra nó. Bởi, nó chính là cây duy nhất sót lại
trong bốn cây phượng tím đầu tiên có mặt ở phố núi. Sự tồn tại của cây
phượng tím già như một hình ảnh để nhắc nhở rằng, loài cây quý này có mặt
ởĐà Lạt gắn liền với tên tuổi người kỹ SƯcanh nông đã quá cố cách đây mấy
năm. Đó là ông Lương Văn Sáu, người góp công đưa những giống hoa quý,
hoa lạ về làm phong phú thêm cho “vương
Ngắm màu phượng tím mùa
quốc hoa” trên cao nguyên Lâm Viên.
này, tôi chợt nghĩ về người kỹ
Ngắm màu hoa phượng tím, tôi nhớ sư già với câu chuyện bút
lại lần duy nhất gặp “tác giả” của những đàm năm nào. ông đã là
người thiên cổ, nhưng người
loài hoa quý. Đó là một ngày cuối năm
Đà Lạt và tôi đi giữa mùa
1995, cùng một người bạn ở báo Lâm
phượng trổ bông vẫn không
Đồng, tôi được nghe câu chuyện về những
cây hoa lạ từ chính lời tâm sự của người kỹ thể nào nguôi nhớ về ông sư già. Hóa ra, cái xứ sở hoa đã được một cây hoa già lặng lẽ. Người
đã từng tạo ra cho thành phố
truyền tụng qua hơn nửa thế kỷ, vẫn còn
hoa này những màu sắc mới
lắm bí ẩn. Mà người đang giữ trong mình
lạ. Mùa xuân rồi chúng vừa
những bí ẩn đó chính là kỹ SƯ Lương Văn
Sáu. Ông là một kỹ SƯ chuyên vể hoa, tốt trổ hoa...
nghiệp trường Canh Nông ở Versailles
(Pháp), một trong vài người đầu tiên thiết
lập nên công viên hoa Đà Lạt (1962). Tất cả những cây hoa quý Đông - Tây
trong vườn hoa bây giờ đều lưu dấu những cuộc tìm kiếm, những kỷ niệm của
ông, người một đời theo đuổi những loài hoa thân mộc. Điều đặc biệt nhất, tôi
muốn nhắc lại, ông chính là người đầu tiên đưa loài phượng tím có nguồn gốc
từchâu Mỹ về trồng ở Đà Lạt từ năm 1962. Các tài liệu thực vật học phân loại
hoa độc đáo này vào loại hoa quý, nhưng mãi đến đầu năm 1994, người ta
mới thật sự biết đến như là một bí mật về hoa Đà Lạt được khám phá. Vào
thời điểm chúng tôi tiếp kiến, căn bệnh hạch thanh quản đã cướp đi giọng nói
của ông Sáu vĩnh viễn. Câu chuyện bằng bút đàm cùng ông đã cho cuốn sổ
tay của chúng tôi rất nhiều tư liệu về tiểu sử của những loài hoa lạ, cực kỳ quý
hiếm trên đất Đà Lạt.
Năm 1958, từ Trường Canh Nông Versailles trở về, hành trang của
người kỹ sư canh nông là những cuốn sách và hạt giống của những cây hoa
quý, trong đó có phượng tím, đậu tía, chuông đỏ, vông kê...Ban đầu, ông
trồng nó ở Lâm Viên Trảng Bom (Tây Ninh), rồi sau đó, cùng ông, các loài
cây ấy được di thực lên Đà Lạt để thiết lập vườn hoa. Qua giới thiệu của ông
Sáu, cây đậu tía có tên khoa học là VVistaria, tên thường gọi là Slycine, có hai
màu: xanh lơ (bleu) và trắng (blanc), hương rất thơm. Hoa có nguồn gốc từ
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Đài Loan, một loài hoa phương Đông rất hiếm. "Người Đài Loan và Trung
Quốc mà chọn để trồng trước cổng là quý lắm! Tôi lấy gốc từ Đài Loan về
trồng tại vườn hoa vào năm 1963". về loài cây này, sách Guiness 1991, ghi
rằng: "Cây đậu tía khổng lồ của Trung Quốc (VVistaria Sinenis) được trồng
năm 1812 tại Sierra Madre - Calitornia, cành dài 100m, bao phủ 0,4ha đất,
nặng 230 tấn. Kỳ đơm hoa thông thường là 5 tuần, mỗi cụm có 1 triệu 5 hoa,
có đến 30.000 người đến ngắm". Cây chuông vàng duy nhất nay vẫn còn ở
chùa Quan Thế Âm còn cây vông kê thì vẫn đơm hoa ở cổng sau khách sạn
Palace trên đường Trần Phú. Loài hoa thân mộc này có nguồn gốc từ Trung
Đông và úc Châu. Tên khoa học Erythrina Crista Gallill. Anh em với cây vông
nem ở ta. Cái tên vông kê là do ông Sáu đặt, vì hoa nở từng chuỗi dài năm
tấc, màu đỏ như mào gà. Cây hoa ở Palace được trồng vào năm 1965.
Những năm đầu hoa kếttrên 5000 chùm, đỏ rực, nặng trĩu cả cây...
* * ★

Cảnh vật đổi thay. Cuộc sống theo nhịp hải hà mỗi ngày mỗi khác.
Nhưng cây phượng tím già trên đường Nguyễn Thị Minh Khai vẫn ung dung,
tự tại như một hiền nhân thong thả nở màu hoa tím mỗi độ xuân về. Trải bao
thăng trầm, biến động, người dân Đà Lạt và những ai yêu mến xứ sở này
không thể nào quên hình ảnh phượng tím, loài hoa đặc trưng và phù hợp lạ
lùng với không gian phố núi. Mỗi người ngắm hoa trong cảm xúc riêng tư,
khắc khoải về những miền hoài niệm, những ký ức khi dòng chảy thời gian đi
qua. Từ vài cây phượng tím đầu tiên, Đà Lạt hôm nay đã ngập tràn phượng
tím trên khắp các nẻo đường. Người Đà Lạt dịu tính, màu hoa phượng cũng
không chói chang. Màu tím dịu dàng, tinh khôi ấy làm đất trời quang đãng
hơn trong những cơn mưa đầu mùa; làm ấm hơn trong cái se lạnh mỗi sáng
mai qua phố. Màu tím ấy cũng sẽ dành riêng cho mỗi người trọn vẹn cảm xúc
riêng tư với những cung bậc khác nhau, có thể là ngập tràn trong vọng niệm
ký ức, có thể là le lói một khao khát, một niềm tin khi nghĩ đến những điểu sắp
đến...
Với tôi, ngắm màu phượng tím mùa này, chợt nghĩ về người kỹ sư già
với câu chuyện bút đàm năm nào. ông đã là người thiên cổ, nhưng người Đà
Lạt và tôi đi giữa mùa phượng trổ bông vẫn không thể nào nguôi nhớ về ông một cây hoa già lặng lẽ. Người đã từng tạo ra cho thành phố hoa này những
màu sắc mới lạ. Mùa xuân rồi chúng vừa trổ hoa...
ị Báo Nhân Dân Online, 2010)
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1.
Tây Nguyên, những tháng gió. Những cơn gió trở mình không vật vã,
không bùng lên thành những trận cuồng phong, không làm tơi tả cỏ cây.
Những cơn gió không rít gầm như bão tố ở miền duyên hải. Gió thổi dài qua
núi, qua đồi, qua sông, qua thác chỉ đủ lan tỏa lên mặt đất tất cả những chất
chứa ngàn năm trong lồng ngực đại ngàn sâu thẳm. Những cơn gió hoang
dại và phóng túng. Tây Nguyên vào mùa gió. Đó là mùa mà từng đàn voi
rùng rùng sải bước chân ào qua thung lũng. Mùa của những đàn chim ngược
về rừng xanh bay rợp, che lấp một khoảng trời. Mùa mà từng đàn ong ríu rít rủ
nhau đi làm mật. Mùa cây cối cội cằn trút lá như những chàng trai trẻ khoe cơ
bắp, bộc lộ một sức sống mãnh liệt thách thức sự khắc nghiệt của không
gian, thời gian. Mùa của những con người trên núi đỏ rừng xanh thể hiện rõ
nhất bản tính khoáng đạt của họ.
Mùa gió là mùa đi. Mùa của những kẻ phiêu bồng trong những chuyến
lữ hành vô định. Đã bao nhiêu lần rong ruổi trên những nẻo đường gần xa
của vùng đất hoang dã và bí ẩn này, tôi đã gặp họ. Người Bana, người Jarai
vấn khố lội qua đầu nguồn sông Ba hùng vĩ. Người Êđê, người Mơnông ngập
thân trong dòng K'Rông Ana, K'Rông Anô nghĩa tình rồi xuôi về thảo nguyên
Madrăk. Người Châu Mạ, người Kơho ngược dòng Đạ Dâng và thung thăng
giữa cao nguyên Lang Bian, DJiring bát ngát dã quỳ vàng. Người Churu theo
những lối mòn xuyên giữa rừng già tìm hướng về phía biển. Có những đoàn
người đi. Những người đàn bà lưng khoác gùi, mặt chúi về phía trước. Những
người đàn ông đóng khố, vai trần, tay cầm xà gạt. Họ đi trong lặng thinh.
Trong đầu họ là những tâm sự ẩn chìm và cũng có thể là những giấc mơ
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phóng túng. Những bước chân dạn dày, chắc nịch mà bay bổng. Những bước
chân nhịp đểu hơi thở phồn sinh của mùa. Tôi đã nhiều lần tự hỏi: Họ đi đâu?
Và vẫn chưa tìm nổi câu trả lời. Làm sao có thể trả lời được câu hỏi của chính
mình khi tôi không thể nào là họ...

2.
Thế rồi, tôi đã được lý giải. Vâng, thật may mắn cho tôi khi tìm đư
những dòng miêu tả của học giả nổi tiếng người Pháp Dam Bo - tức Jacques
Dournes, trong cuốn sách “Miền đất huyền ảo”, một trong những công trình
khảo cứu sắc tộc mà ông đã hiến tặng Tây Nguyên với tất cả tài năng và tâm
huyết. Dam Bo đặt tên cho những người đi ấy là “kẻ lữ hành”. Trong tác phẩm
nói trên, ông viết:
Anh ta hằng ngày sông thê nào thì cứ thế mà ra đi, hoặc gần như vậy,
Buổi tối, anh quyết định mờ sáng hôm sau sẽ lên đường đi đến một làng xa nào
đó, cách hai hay ba "đêm" đường...Mặt trời vừa ló, anh đeo gùi lên lưng, chỉ
mang theo đúng một nhúm gạo, và cũng có thể thêm một cái chăn. Anh cầm
theo cái xà gạt, đôi khi là một ngọn giáo. Nhưng chủ yếu là phải có cái ống
điếu. Bao giờ anh cũng có thể tìm được thuốc và thức ăn ở các làng hiếu khách
mà anh sẽ đi qua. Đối với anh không hề có chuyện phải dự tính trước này nọ
phải mang theo thức ăn, đồ dự phòng, quần áo để thay. Anh vốn là sao thì cù
thế mà ra đi, theo nhịp bước quen thuộc của mình, lúc nào đến thì đến.
Không bao giờ anh đi một mình. Đi cùng nhau hai hay ba người vẫn là dễ
chịu hơn. Điều đó tạo nên sức mạnh và không phải bẽ mặt khi đến các làng xa
lạ. Nhưng số người đi có đông đến đâu, họ vẫn đi theo hàng một, bước chân
người đi sau dẫm đúng vết chân người đi trước; bề ngang con đường chẳng cho
phép lối đi nào khác được. Một người trẻ tuổi đi trước, đàn bà đi giữa, già làng
đi sau. Khi sấp đến làng, người ta thay đổi vị trí: Già làng đi lên trước, để là
người đầu tiên bước vào làng; những người khác theo sau. Kỷ luật đi đường rất
nghiêm nhặt; những chặng đường dài đến hai ba mươi cây số mỗi ngày, rất ít
khi dừng lại nghỉ: chỉ hai hay ba giờ một lần. Nếu người lữ hành chưa kịp đến
một làng mà đêm đã đổ ập xuống, thì anh ta sẽ dừng lại nghỉ trên đường. Anh
dọn một chỗ để ngả lưng, đốt lửa bốn bên, trừ chỗ gần đầu, "sợ làm óc chảy
tan ra mất", cắm cây giáo sát tầm tay, đặt chiếc gùi cạnh đầu và nàm xuống.
Suốt đêm, thỉnh thoảng anh trở dậy, để thổi lửa. Và sáng ra, lại sảng khoái, sẵn
sàng đi tiếp một chặng đường mới.
Dam Boviếttiếpvề hiện tượng “lữ hành”:
Lot bbon cau... nau pôleng arang (đi - đến - làng người). Người Tây
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iguyên rất khoái chuyện ấy. Khi công việc đồng áng đã xong, khi thóc đã
'óngkho và thời tiết còn khô, là mùa lữ hành đã đến. Ấy là lúc anh thích thú lên
ỉìlờng, rảo theo các con đường mòn, gùi trên lưng và giáo cầm tay...
3.
Người ở rừng, dù Tây Nguyên hay phía Bắc, đều có chung tính cách
phóng khoáng và bay bổng. Những chuyến lữ hành không định trước, đi chỉ
đểlhỏa khao khát được đi, cũng là một nét biểu hiện của bản tính đó. ở
những triền núi cao phía Bắc, tôi đã từng được biết người Dao, người Hơ
Mông với những chuyến xuống núi quên cả lối về. Họ nghèo, chỉ rượu ngô và
mèn mén, thắng cố. Nhưng tính cách lãng mạn và phóng túng của những
người đàn ông “cõng trâu mộng qua rừng làm rẫy” (ý thơ Dương Thuấn) thì
chỉcó Phạ của họ mới hiểu nổi. Họ không chỉ say rượu, họ say tình, say chính
mình, say thiên nhiên hoang dã với tất cả máu thịt và giác quan họ có. Đẹp
ngất ngây và cao hứng vô cùng là hình ảnh trên lưng chừng núi, người vợ
thong thả dắt ngựa thồ chồng về ngôi nhà của mình trên dốc đá cao. Không
biết trong cơn say trên lưng ngựa, những người đàn ông của núi có mơ thấy
những giấc mơ thần linh khi hồn bồng bềnh trôi qua triền đá tai mèo?...
Ổ vùng quê rừng dòng Nậm Mộ, Nậm Nơm nơi đầu nguồn sông Lam,
lôi cũng đã gặp những người bạn Thái mà ròng rã hàng chục năm rồi không
thể nào quên tấm tình của họ. Có việc qua bản, từ trên bậc cầu thang người
đàn ông núi gọi: “Tày buôn ơ, pay dù hươn kin nậm chè mơ!” (Anh bạn người
Kinh ơi, vào nhà ta uống nước chè mới). Chỉ có thế thôi, trước lạ sau quen,
thế rồi thân tình, thế rồi kết giao, thế rồi coi nhà bạn như chính nhà mình,
ĩiuốn ở đến bao lâu, muốn đi ngày nào tùy khách. Đến bản khác, chỉ một lát
sau đó, ta lại gặp ngay một người bạn mới. Chỉ một lời mời, họ sẵn sàng bỏ
;ông, bỏ việc, bỏ nhà, bỏ bản để theo bạn về miền đồng bằng chơi ròng chơi
'ãcả hàng tháng trời.
Tây Nguyên cao cao, Tây Nguyên xa xa cũng vậy. ổ Gia Bắc, Sơn
Diền, ở Lộc Lâm, Lộc Bắc, ở Đạ Sa, Đạ Chais, ở Đinh Trang Thượng hay
Dồng Nai Thượng vùng nam Tây Nguyên... Xa hơn nữa là đến với phía bắc
rây Nguyên. Tôi đã gặp họ, những người bạn núi. Họ là người Bana, người
Êđê, người Mơnông, họ là người Kơho, người Churu, người Stiêng, Châu
Mạ...Sân vườn của họ không có hàng rào. Ngôi nhà của họ cửa không hề
khép. Những ngôi nhà dài nhiều thế hệ cư trú mà không có vách ngăn. Tấm
khố của đàn ông, chiếc ùi của đàn bà chỉ là một tấm thổ cẩm liền, không cần
đường kim mũi chỉ. Người Tây Nguyên phóng khoáng và hoang dã. Người
Tây Nguyên mộc mạc, cởi mở và chân tình. Người Tây Nguyên “đường ngay
mực thẳng” ngay từ trong lối sống đến cách ăn lời nói. Đến nhà bạn Tây
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Nguyên, chủ sao khách vậy. Và
những chuyến đi cũng vậy, nói như
Dam Bo, họ chỉ cần “gùi trên lưng và
giáo cầm tay”...

Miệng ngậm đọt lúa làm khèn Đinh
Puốt, mắt nhìn rẫy lúa đầy những
chiếc chong chóng màu đang
quay. Vòng quay chầm chậm,
tiếng quay buồn buồn. Tiếng lục
lạc giục trâu thong thả vể buôn.
Tiếng đàn tre đẩy nước ngoài bến
sông như kéo dài thêm dòng chảy
của thời gian vĩnh cửu. Tiếng con
chim bay về núi xa. Tiếng con nai,
con hươu gọi bầy tha thiết. Lúa
suốt xong, khi bàn chân đạp lên
cuống rạ lòng bỗng nao nao buồn
vì thiên nhiên đã mang hổn lúa đi
về phía rừng Yàng...

Vâng, chỉ có “gùi trên lưng và
giáo cầm tay” mà tù trưởng Dam
San dám bước lên cầu thang nhà
trời để bắt Nữ thần Mặt Trời vể làm
vợ. Chỉ cần gùi và giáo mà những
người miền cao trong lịch sử hàng
trăm năm trước đã vượt sự ngăn
cách của núi cao sông sâu tìm về
đồng bằng trao đổi, bán buôn. Cũng
chỉ gùi và giáo mà những thợ săn voi
xuyên rừng Chân Lạp, Ai Lao, Xiêm
La...

“Khi đi con gái còn đỏ hỏn, lúc về nó sắp bắt chồng”, lời một vua săn
***
Mỗi lần có dịp lang thang trên những nẻo đường Tây Nguyên, tôi lại
lâng lâng trong cảm xúc về những người bạn núi. Họ như những cánh chim
Tia Chôm, chim Phí bay về nguồn cội, như ngọn gió phiêu bồng tìm về bến
nước thiêng. Có lẽ vì vậy, khi về nơi những buôn làng heo hút, tít tắp mờ xa
dưới chân dãy Trường Sơn, tâm hồn tôi lại ám ảnh với những ca từ huyễn
hoặc và giai điệu khắc khoải của nhạc sỹ Yphôn K'sor trong ca khúc “Đi tìm
lời ru mặt trời” :
Một mình lang thang trên đất này,
theo dấu chân cha ông từng ngày.
Một mình qua sông, qua núi đồi,
tìm mặt trời và tìm lời ru ngàn đời...
Những đứa con của đại ngàn yêu biết bao những ngôi nhà dài, những
bến nước xưa, những bức tượng nhà mồ đầy ma lực, tiếng chiêng trầm hùng
hay những đêm khan. Họ khao khát được đắm chìm trong ngôn ngữ tộc
người, trong dòng chảy văn hóa của xứ sở mình. Trong thời hiện đại, những
“người lữ hành" Tây Nguyên đã có những chuyến đi dài vượt qua những cánh
rừng. Họ đi ra với thị thành, với rộng dài đất nước, tiếp xúc với những nền văn
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hóa khác nhau. Họ tìm đến cái mới và thích nghi dần với đời sống hiện đại.
Nhưng, nơi họ trở về với chính tâm thức của mình vẫn là làng buôn, nương
rẫy, núi rừng, với thiên nhiên bí ẩn mà gần gũi. Đêm đêm, bên bếp lửa nhà
sàn giữa những người đồng tộc, khi cần rượu trên chiếc chóe cổ ngấm men
lúa mẹ nồng nàn vít xuống là lúc tiếng chiêng ngân lên những giai điệu thiết
tha. Vồng ngực căng buông thả tự nhiên, lưng trần đóng khố, họ hiện thân
tràn căng sức sống giữa vũ trụ phồn sinh. Những chàng trai, cô gái của rừng
lớn lên bằng nguồn sữa trào dâng từ dòng nước nguồn của những dòng sông
Mẹ, sông Cha...
Trong những câu hát lãng du nồng nàn và da diết nỗi buồn trong lành
của họ, tôi thấy những đôi mắt màu nâu ánh lên giấc mơ trở về với những
mùa suốt lúa thơ mộng ngày xưa. Đó là mùa cao nguyên trùng trùng những
trận gió hoang dại. Miệng ngậm đọt lúa làm khèn Đinh Puốt, mắt nhìn rẫy lúa
đầy những chiếc chong chóng màu đang quay. Vòng quay chầm chậm, tiếng
quay buồn buồn. Tiếng lục lạc giục trâu thong thả về buôn. Tiếng đàn tre đẩy
nước ngoài bến sông như kéo dài thêm dòng chảy của thời gian vĩnh cửu.
Tiếng con chim bay về núi xa. Tiếng con nai, con hươu gọi bầy tha thiết. Lúa
suốt xong, khi bàn chân đạp lên cuống rạ lòng bỗng nao nao buồn vì thiên
nhiên đã mang hồn lúa đi về phía rừng Yàng...
Mùa gió, mùa đi. Những chuyến lữ hành không hẹn trước. Nhưng
những người bạn núi đang đi trong tâm thức trở về.
( Báo Nhàn Dân Cuối tuần, 2010)
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HÃY TRẢ SỬ THI VỀ
CHO NHẢN DÂN
Nhà rông dù là ngôi nhà to nhất và nóc cao nhất so với những ngôi nhà
khác trong buôn nhưng vẫn lọt thỏm giữa mênh mông đại ngàn. Bên ngoài là
tiếng thú đi hoang, tiếng lá lao xao, tiếng gió thổi về từ chân Trường Sơn.
Những gộc củi to nhất được chất thêm vào, lửa phập phù tối sáng. Hàng trăm
con người như ngừng thở khi nghe tiếng ồ ồ của người già bắt đẩu đêm khan.
Chỉ còn những ánh mắt sáng long lanh trong đêm và những mùi vị đặc trưng
của người sống ở rừng, mùi mồ hôi và mùi thuốc rê khen khét. Người kể khan
và người nghe khan như cùng hóa thân, như được sống trong bối cảnh tiền
sử.
Có lẽ, đặc trưng nhất của một đêm khan chính là cái không gian "thoát ly"
đời sống thực tại của nó. Quên đau ốm, bệnh tật, quên cái đói, cái rét, quên
những sự lạc hậu, tăm tối vây hãm. Hãy nhìn kìa, bà lão gầy nhom thu lu bó gối
trong góc tối kia đang như có phép lạ tỏa sáng trong ánh mắt và hóa thành hình
bóng của vẻ đẹp nàng Hơ Bhi. Hãy nhìn kìa, ông già hom hem quấn chăn nằm
bên góc sàn có gương mặt vàng như nghệ bởi sốt rét rừng bỗng trở nên linh lợi
như thần sắc của dũng sĩĐam San. Nơi hội tụ đêm khan chính là ngọn lửa. Lửa
nuôi khan - lửa là linh hồn của đêm khan Tây Nguyên. Ngọn lửa đêm khan như
có sự hóa phép củathần linh, nỏ phập phù phập phùng thôi miên mọi người, nó
vừa mang ánh sáng thiêng liêng vừa có hình thù ma quái. Bao năm qua, bao
tháng qua, bao ngày qua, trong những đêm rừng hoang dã ngọn lửa trong buôn
vẫn sáng, nó sưởi ấm linh hồn cho những người ở rừng. Trên cái nền ánh sáng
huyền bí ấy mà những sử thi "Đam San", "Xinh Nhã", "Đăm Noi", Diong Dữ"...
xuất hiện, tồn tại và sống rất thật, rất sinh động trong đời sống tâm linh mọi
người.
Sử thí, hay người Kinh gọi là trường ca, người Êđê gọi là khan, người Ba Na

112

MÙA Lữ HÀNH

gọi là H'ăng mon, người Jarai gọi là H'Rih, người Mơ Nông gọi là ố t nrông... đã
ăn sâu, đã sống, đã phát triển hòa trong không gian sinh tồn ngàn đời của cư
dân miền thượng và chính nó đã góp phần làm cho không gian ấy càng trở nên
kỳvĩ. Sử thi không chỉ là huyền thoại. Nó không chỉ tồn tại trong không gian tiền

sửmà trường tồn trong đời sống tinh thần của các tộc người, của nhân loại bởi
chính những giá trị thẩm mỹ lớn lao của nó. Sử thi là một loại hình nghệ thuật
tổng hợp, là một kho tư liệu về các tộc người thời cổ xưa. Khơi nguồn sử thi chính
làcon đường tìm về thời tiền sử, tìm về những giá trị văn hóa đích thực của các
dântộc.
Trên thế giới, các quốc gia đều đặt sử thi ở một vị trí đặc biệt quan trọng.
Sửthi định vị như một giá trị văn hóa bất diệt. Nói không quá, người ta đã từng
đánh giá tầm vóc văn hóa của một dân tộc, hay rộng hơn là một quốc gia qua
tầmvóc sử thi.
Nếu bạn có mặt trước cổng Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội vào đúng
ngày 28-12 với cặp nến chúc mừng trong tay, chắc chắn bạn sẽ được những
công dân Phần Lan ở đây mời dự tiệc cốc-tai và được nhận nhiều lời cảm ơn. Đó
làngày lễ trọng gì vậy? Thưa, đó là ngày kỷ niệm mốc chính phủ Phần Lan ký
xuất bản sử thi "Kalevala" - một bộ sử thi ghi lại những dấu ấn tiền sử của đất
nước này. "Kalevala" sống trong dân gian và người có công SƯU tầm, chỉnh lý và
văn bản hóa là bác sĩ Elias Lonnrot, một thầy thuốc tỉnh lẻ. Công việc của
Lonnrot hoàn thành đúng vào ngày 28-12-1935 và ngày này đã trở thành lễ hội
hàng năm của nhân dân Phần Lan. Còn Ấn Độ, một quốc gia rộng lớn với dân
SỐxấp xỉ một tỉ người thì muôn đời tự hào là chủ nhân của hai bộ sử thi nổi tiếng
thế giới: "Ramayana" và "Mahabharata". Người Ấn coi sử thi là kho bách khoa
thưthời cổ, họ cho rằng "Cái gì không có trong sử thi thì cũng không có trên đất
Ấn Độ, trong sử thi chứa đựng tất cả, nếu không tìm thấy trong đó thì cũng
không tìm thấy được Ấn Độ". Ấn là một quốc gia đa sắc tộc, đa tôn giáo, đa ngôn
ngữ thế nhưng ở mỗi ngôn ngữ đều lưu truyền một bản "Ramayana" và
'Mahabharata". Người Ấn, từ già tới trẻ đều ít nhất thuộc vài câu trong hai bộ sử
thi này nhưthuộc những câu kinh trong tôn giáo của họ. Người ta có thể tiếp xúc
với "Ramayana" và "Mahabharata" bằng tiếng Hindi, tiếng Kanada, tiếng
Kasmia, tiếng Fêlêgu hay tiếng Malayalam... "Không có Hy- La cổ đại thì không
cóchâu Âu hiện đại"- người phát biểu như thế là Karl Marx. Hy Lạp và La Mã cổ
dãdựng nên một đỉnh Olympia về văn hóa mà những tư tưởng khởi nguyên này
lànền tảng thức tỉnh châu Âu. Người Hy Lạp xưa đã sáng tạo nên nhiều bộ sử thi
vĩđại mà đỉnh cao là hai thiên anh hùng ca bất hủ "lliat" và "Odice". Đây là 2
trường ca trong tổng bộ sử thi về cuộc chiến thành Troy lưu truyền trong dân
gianmà người có cống chỉnh biên vào khoảng thế kỷ IX-VIIITCN là nhà thơ mù
thông thái Homere. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường trung học, chúng ta -
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những cô cậu học trò Việt Nam từng bị mê hoặc bỏi những chiến công lẫy lừng
của người anh hùng Ulysse hay Akhin dũng cảm - người bị tử trận vì gót chân
chưa được nhúng vào nước của dòng sông thần. Gần với chúng ta, các nước
Đông Nam Á đều có sử thi và coi trọng sử thi. Sử thi còn tồn tại "sống" trong các
vùng nông thôn - miền núi Thái Lan, Brunây, Philippin. Đặc biệt, người Malaysia
và Indonesia có một loại sử thi mà họ gọi là Hicaiet. Có một Hicaiet nổi tiếng của
người Malaisia là "Chisagmono" đã từng lưu truyền sang cả vùng Chăm từ thế
ky XVI...
Trong một lần tiếp xúc, nhà Folklore học - GS.TS Tô Ngọc Thanh đã dẫn
lời một đồng nghiệp của ông người Philippin: Tây Nguyên là một cái nôi của văn
hóa cồng chiêng Đông Nam Á (Gong Cultura). ông Thanh còn nói thêm, có thể
"Tây Nguyên cũng là một cái nôi văn hóa sử thi”. Gần đây, khi gặp nhà "sử th
học" PGS.TSKH Phan Đăng Nhật, ông cũng đồng ý với luận điểm đó. Giả thiế
vẫn cứ là giả thiết, nhưng dù thế nào đi nữa thì Tây Nguyên cũng đã thể hiện rc
là một vùng văn hóa sử thi lớn của Việt Nam. Một dự án được Chính phủ phể
duyệt và đầu tư một nguồn kinh phí khá lớn do Trung tâm khoa học xã hội về
nhân văn chủ trì thực hiện bắt đầu từ năm 2000 để sưu tầm, nghiên cứu sử th
Tây Nguyên là một quyết định sáng suốt và mở ra những triển vọng tốt đẹp. Mộ
dự án dù tiến hành chậm nhưng còn chưa muộn...
Khi nghĩ về Tây Nguyên, có lẽ hình ảnh
Sử thi Tây Nguyên sinh ra
đầu tiên thoáng qua trong đầu chính là chàng
từ khát vọng của người
Đam San huyền thoại, vị "tù trưởng của các tù
dân bản địa, từ thực tế đời
trưởng". Người anh hùng của đại ngàn với
sống, từ không gian núi
những chiến công lẫy lừng, cây nỏ trong tay bó
rừng. Vì vậy, muốn sử thi
tênsau lưng đi bắt Nữ thần MặtTrờiđãtrở thành
có một sức sống thực sự
biểu tượng bất khuất không chỉ của tộc người Ê
thì hãy trả nó về với chính
Đê mà của cả Tây Nguyên. Một nhà khoa học
nơi đã sinh ra nó. ồ nơi
nhận định: Khi nói về Folklore của các dân tộc
đó, sử thi sẽ góp phần bồi
tiền Đông Dương thi ta nghĩ ngay đến khan
đắp cho những cánh rừng
"Đam San - một kiệt tác không thể chối cãi".
phồn sinh, nương rẫy tốt
Một học giả người Pháp, ông Sabatier đã SƯU
tươi.
tầm và công bố sử thi này lần đầu tiên vào năm
1927. Từ núi rừng Tây Nguyên hoang dã, chàng
Đam San về với đồng bằng, đi ra ngoại quốc và mọi người sửng sốt trước một
hình tượng nghệ thuật đẹp như thế của một tộc người chưa có chữ viết sống giữa
mịt mù đại ngàn. Thế nhưng, có lẽ điều này ít người biết, ông Sabatier chỉ mới
công bố 2/4 cuộc chiến đấu của tù trưởng Đam San.
Đặc trưng thẩm mỹ, xương sống của sử thi là phạm trù cái "hùng" và hình
ảnh bất tử của sử thi "Đam San" chính là chất anh hùng ca. Thông qua "Đam

114

MÙA Lữ HÀNH
1

San", người Êđê đã phản ánh quá trình chuyển biến của lịch sử. "Đam San"
không chỉ là ghi nhận những tập tục như cướp vợ, nối dây...mà xuyên suốt sử thi
làcuộc chiến đấu tập hợp các bộ tộc cát cứ. Chiến tranh là bà đỡ của lịch sử.
Chàng Đam San có sức mạnh khuất phục cả thần linh đã đoàn kết các bộ tộc để
dẫntới hòa bình. Sau cuộc chiến tranh ấy không có sự trả thù, không có đổ máu
màchỉ có lễ hội, có cây nêu và rượu cần. Cuộc chiến ấy đã chấm dứt nạn cát cứ,
phânquyền, tăng nguồn nhân lựcvà mở rộng đất đai...
Tiếp theo Sabatier, một học giả người Pháp khác là Condominas đã SƯU
tẩmvà dịch thuật sử thi “Đăm Di". Lâu nay, chúng ta tiếp xúc với hai bộ sử thi
này bằng tiếng Việt qua bản chuyển ngữ của nhà thơ Ngọc Anh (đã hy sinh
trong kháng chiến chống Mỹ) và nhà văn Y Điêng. Nhưng không chỉ có vậy,
càng ngày những phát hiện mới mẻ về sử thi Tây Nguyên lại càng làm chúng ta
ngạc nhiên. Sau hai bộ sử thi được phát hiện hồi đầu thế kỷ, cho đến nay có
khoảng 30 bộ sử thi đã được công bô như: "Chi Chơ Kok", "Kinh Dú", "Dăm Đơ
Roăm", "Yprao", "Mơhiêng" (Ê Đê); "Mùa rẫy Bongtiang" (Mơ Nông); "H'Điêu",
'Chin Cheng" (Jarai); "Đăm Noi", "Xing Chion", "Diôông" (Ba Na)... Và gần đây
là"Cây nêu thần" của người Mơnông do Tấn Vịnh, Điểu Kâu sưu tầm và "Giông
nghèo tám vợ", "Tre vắt ghen ghét Giông" do Phan Thị Hồng sưu tầm, biên
soạn theo lời kể của các nghệ nhân Bana. Các nhà khoa học nhận định, Tây
Nguyên có khoảng 200 bộ sử thi đã phát hiện và chưa phát hiện nhưng nó đang
"sống" trong buôn làng, trong lễ hội và các sinh hoạt văn hóa của cư dân bản
địa. Chúng ta cũng đã phát hiện ra sử thi ở cả hai ngữ hệ tộc người bản địa Tây
Nguyên: Ngữ hệ Mon-Khmer (như Ba Na, Xê Đăng, Md Nông) và ngữ hệ Nam
Đảo (như Êđê, Jarai). Chính điều đó đã cung cấp căn cứ xác đáng cho luận
điểm khoa học về một "Vùng văn hóa sử thi Tây Nguyên". Sử thi Tây Nguyên
không chỉ là di sản phi vật thể của một tộc người riêng lẻ mà nó thuộc dòng chảy
văn hóa của cả vùng CƯdân. Nó "sống" trong mối quan hệ thống nhất với các
giá trị văn hóa khác của vùng đất này như âm nhạc cồng chiêng, văn hóa nhà
mồ, các bộ luật tục, tập quán và tín ngưỡng. Bên cạnh đó, ngoài hai loại hình
chính là sử thi sáng chế (sử thi huyền thoại) và sử thi thiết chế xã hội (sử thi anh
hùng), Tây Nguyên có tất cả các loại hình sử thi cơ sở - thưở nghệ thuật nhân
loại còn mang tính nguyên hợp...
Cũng như nhiều loại hình nghệ thuật dân gian khác, sử thi Tây Nguyên ra
đời khi con người chưa có chữ viết. Nó được lưu truyền chỉ nhờ vào khả năng
nhớ, diễn và kể của các nghệ nhân. Không như Homere diễn kể "Odice" giữa
chợ, không như Lonnrot đọc "Kalevala" trong nhà hát giữa ánh sáng đèn điện,
sửthi Tây Nguyên có không gian sống chủ yếu bên bếp lửa dưới mái nhà rông.
Người kể sử thi kể từ đêm này qua đêm khác, người nghe cũng vậy. Nếu ai đã
cùng người Tây Nguyên dự một đêm khan sẽ thấu hiểu nỗi đam mê của cư dân
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bản địa với khan. Này đây là người kể khan. Giọng ông lên bổng, xuống trầm,
rồi ông hú, ông hét, ông hát, ông giả giọng củatất cả các nhân vật có trong cây
chuyện. Ông bắt chước tiếng chim hót, suối chảy, cọp gầm, mang tác, tiếng
khiên đao va nhau, tiếng mũi tên lướt vèo trong gió...Này đây là người nghe
khan. Lúc thì tất cả mọi người nghệt mặt ra thẫn thờ; lúc thì bi thảm, xót thương:
lúc thì cười lăn cười bò; lúc lại cùng ồ lên ngạc nhiên hoặc phẫn nộ. Cứ nhưthế
sáng theo ngọn lửa, khan kéo dài từ đêm này qua đêm khác.
Sử thi Tây Nguyên sinh ra từ khát vọng của người dân bản địa, từ thực tế
đời sống, từ không gian núi rừng. Vì vậy, muốn sử thi có một sức sống thực sự thl
hãy trả nó về với chính nơi đã sinh ra nó. ỏ nơi đó, sử thi sẽ góp phần bồi đắp
cho những cánh rừng phồn sinh, nương rẫy tốt tươi. Thật buồn lòng khi phải
chứng kiến: ở một vài hội diễn nghệ thuật quần chúng, người ta đã đưa nghệ
nhân lên sân khấu kể khan. Giữa ánh đèn xanh đỏ tím vàng loè loẹt, dây nhợ
lằng nhằng, trước những vị giám khảo "cổ cồn, cà vạt" và đủ loại khán giả, nghệ
nhân đóng khố đứng trước micro, ọc ạch đọc...khan. Phát huy bản sắc văn hóa
các dân tộc là đúng đường lối nhưng "phát huy" kiểu ấy chỉ tổ giết chết một loại
hình nghệ thuật dân gian vô cùng độc đáo. Kiểu "phát huy" này đã kéo khan ra
khỏi đời sống thực sự của nó, kéo khan ra khỏi tâm linh của những chủ thể,
những người sáng tạo nên khan.
Lại nữa, gần đây khi bắt đầu triển khai dự án về điều tra, SƯU tầm, bảo
quản, biên dịch và xuất bản kho tàng sử thi Tây Nguyên, người ta thường hay níu
tay nhau hỏi đến số tiền được đầu tư và vấn đề phân bổ nguồn kinh phí ấy ra
sao. Mong rằng, đừng nhìn văn hóa truyền thống bằng con mắt "thị trường" mà
phải hiểu rằng trên vai là gánh nặng. Từ cái nhìn này sẽ đẻ ra sự cẩu thả, qua
loa trong công việc. Tính nghiêm túc và chính xác là một sự đòi hỏi tuyệt đối,
bên cạnh cái "tâm", trong công tác này rất cần một nền tảng tri thức bởi đây là
vấn đề văn hóa dân tộc, một lĩnh vực rất nhạy cảm và cũng khá trừu tượng, mơ
hồ. Cảnh báo điều này không cỏ gì là mới, bởi vì hậu quả của nó đã từng xảy ra:
Khi những thầy giáo ngồi trên thành phố và s ử dụng những "văn bản" SƯU tầm
cũa các cô cậu sinh viên năm thứ nhất còn non kém về phương pháp và thiếu
thốn về tri thức; khi những nhà nghiên cứu ôm một mớ tư liệu điền dã trở về xếp
ngăn nắp dưới đáy ba lô và để nó khô héo trên các giá sách mà quên trả nó vể
với môi trường, với đời sống của nó...
Vâng, hãy trả sử thi về cho nhân dân! Nếu không nó sẽ “chết” như cồng
chiêng, goong, tơ rưng đã bị lấn lướt bởi dàn âm thanh điện tử, sân khấu dân
gian bị lu mờ trước những mỹ nữ xinh đẹp Hàn Quốc trên tivi và những giai điệu
bốp chát, cha cha cha đã lấn át điệu dân ca thôn quê dịu dàng, tình tứ...
ị Tạp chí Tia Sáng, 2005)
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NHƯ CHIM PHÍ BAY
VỀ CỘI NGUỒN...

1.
Mỗi lẩn trên những nẻo rừng Tây Nguyên, tôi lại rơi vào cảm xúc “trở
về”. Trở về với những hình ảnh xa xưa đang được lưu giữ trong không gian
văn hóa đầy bản sắc, trong tiềm thức của các tộc người ngàn năm trên núi
đỏ, rừng xanh. Bao thế hệ người dân Tây Nguyên như những cánh chim Tia
Chôm, chim Phí bay về nguồn cội, như ngọn gió phiêu bồng tìm về tự tình bên
bến nước thiêng. Bỗng một ngày, người Tây Nguyên và người yêu Tây
Nguyên chợt thấy nao lòng lo lắng khi không gian huyền thoại ấy hình như
đang bị mai một và mờ nhạt dần...
Có những lời tự tình thay nỗi lòng cho biết bao những chàng trai, cô gái
núi “da nâu, mắt sáng, vóc dáng hiền hòa" (Lời trong ca khúc “ơi, Madrac” của
NSNguyễn Cường). Họ, mộtthế hệ lớn lên trong những nỗi niềm băn khoăn.
Họ muốn được “hát giữa mọi người không ngại ngần” như khẳng định về sự
lổntại với thời cuộc hiện đại đang đổi mới từng ngày. Họ cũng đang tìm cách
níu giữ những không gian, những khoảnh khắc huyền thoại. Họ muốn đổi
thayvà phát triển nhưng lại chưa biết tìm con đường nào để không đánh mất
Dẩn sắc văn hóa của dân tộc mình, không đánh mất những gì mà cha ông
igàn đời nay tích góp, lưu giữ như những di sản vô giá trước vòng quay nghiệt
igã của thời gian.
Những ca từ và giai điệu trong tác phẩm của Y phôn K'Sor, của Linh
^ga Niê K'Đăm, của K'razăn Đích, K'razăn K'Plin...cứ cất lên thống thiết,
:uồng nhiệt và thẳm sâu. Những thông điệp của niềm khát khao cần một sự
ìẻchia, một lời giải đáp. Tôi không hiểu nhiều về họ nhưng tôi hiểu nỗi khắc
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khoải và âu lo của họ. Họ đi ra với thị thành, với rộng dài đất nước, tiếp xúc
với những nền văn hóa khác nhau. Họ tìm đến cái mới và thích nghi dần với
đời sống hiện đại. Nhưng, nơi họ trở về với chính tâm thức của mình vẫn là
làng buôn, nương rẫy, núi rừng, với thiên nhiên bí ẩn mà gần gũi. Những
chàng trai, cô gái Ể Đê, Ba Na, Mơ Nông, Châu Mạ, Kơ Ho...uống dòng nước
nguồn của những con sông K'rông Nô, K'rông Ana không thể lớn lên, không
thể vững vàng khi rời bỏ cội nguồn, xa lạ với không gian văn hóa mà ông cha
đã dày công gìn giữ và bồi đắp. Tôi đã cảm nhận ra điểu đó trong giai điệu
“Giữ ấm bếp hồng” của K'razăn K'Plin, trong “Chuyện tình Yung - Lang” của
K'razăn Đích, trong “Chim Phí bay về cội nguồn” của Y phôn K'Sor. Tôi cũng
nhận ra điều đó trong âm sắc cuồng nhiệt như trái tim tự đốt rực lên ngọn lửa
của Y Moan, của Y z ắ c , của Siu B'Lách hay Y Zang T uyn...

2.
Có một lần cũng như mọi lần, tôi bước chân lên bảy bậc cầu thang
độc mộc của một trong những ngôi nhà dài cuối cùng của đồng bào Châu Mạ
ở xã Lộc Bắc (Bảo Lâm, Lâm Đồng). Ngôi nhà có chiều dài khoảng bốn chục
mét, trong nhà có năm chiếc bếp đều đang đỏ lửa thổi bữa cơm chiều. Mái
tranh cũ, vách nứa thưng, những nụ cười hồn nhiên và hiền hòa. Bên bếp
chính, hai cụ già đang hơ tay sưởi ấm, bên quanh họ là quây quần những bếp
lửa cháu con. Cụ ông da nhăn nheo, mái tóc xoăn bạc trắng nhả khói mơ
màng từ tẩu thuốc ngậm chặt trên môi. Cụ bà mặc chiếc ùi thổ cẩm, ngực
trần teo tóp. Bên hông nhà, dàn chóe cổ lên nước bóng loáng. Trên gác mái,
những chiếc chiêng đồng im lìm thiêm thiếp ngủ dưới lớp bụi mờ. Bàn thờ
Yàng giản đơn mà trang trọng. Không gian thật huyền ảo, lắng sâu nhưng
cũng thật dung dị, ấm áp.
Văn hóa nhà dài sẽ còn có rất nhiều điều đáng nói. Bởi, gắn với nhà dài
là hình thái tổ chức xã hội của người Tây Nguyên xưa ở dạng “công xã thị
tộc”, “gia tộc mẫu hệ”. Nhà dài là nơi sinh hoạt chung của gia tộc, là nơi uống
rượu cần, tấu cồng chiêng, kể khan, nơi có bếp lửa ấm cúng và sẻ chia. Thế
nhưng, cùng với nhà sàn dài huyền thoại của người Châu Mạ, người Ê Đê là
nhà rông Ba Na kiêu hãnh, nhà trệt Mơ Nông lãng tử...đang mai một, đang
mất bóng dần. Mất đi nhà dài, nhà rông, không chỉ mất đi một dạng thức kiến
trúc nhà ở như một nơi cư trú cụ thể mà còn mãi mãi mất đi những gì nhiều
hơn thế nữa, đó là những giá trị thuộc về bản sắc văn hóa, thuộc về tâm hồn
của người Tây Nguyên. Những ngôi nhà gỗ, những ngôi nhà bê tông đơn lẻ
với nhu cầu tách hộ của các thành viên gia đình “một bếp” là một điều tất yếu
trong xã hội hiện đại. Biết là vậy, thế nhưng vẫn thấy tiếc không nguôi mộl
không gian nhà dài. Chợt ngẫm lời của người già K'Noi: “Không còn nhà dài,
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toàn ở nhà xây thì còn nơi nào để mà nuôi cái chóe, cái chiêng nữa!”
Ổ Tây Nguyên cũng đang có nhiều dự án tốn kém rất nhiều kinh phí về
đầu tư xây “nhà”, như: nhà rông văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đổng trong
vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đó là những ngôi nhà mái lợp bằng tôn,
lường cốt thép xi măng, sàn lót gạch men bóng loáng, ở nơi đó có phông
màn nhiều màu đẹp mắt, có dàn âm thanh và các nhạc cụ điện tử. Nhưng
nói thật lòng, đồng bào không mấy mặn mà khi đặt chân vào những ngôi nhà
“không phải của họ” ...
3.
‘‘Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại...” Lời hát ấy của một
nhạc sỹ người Kinh mà cũng nói thay tâm trạng của những người con trên đại
ngàn Tây Nguyên. Không gian huyền thoại đang dần dần trở về với thời dĩ
vãng. Những buôn làng Ê Đê, Ba Na, Mơ Nông, Kơ Ho, STiêng, Rắc Lây,
Chu Ru...không còn gì nhiều để phân biệt với nhau và với xóm làng người
Kinh. Họ ăn mặc như nhau và cũng giống người Kinh. Nhà khá giả thì xây biệt
thự, đi làm rẫy bằng xe ô tô, xe máy đời mới. Lễ hội các dân tộc cứ nhạt nhòa
rồi mất dần. Sinh hoạt truyền thống cộng đồng buôn làng cũng không còn
mấy người quan tâm. Nước ngọt, bia lạnh thay cho rượu cần. Những bến
nước nguồn thiêng không còn được sửa sang, chăm chút. Những nghệ nhân
dân gian trong các buôn làng cũng dần dần ra đi và bỏ lại phía sau họ những
khoảng trống không thể bù đắp. Sợi dây thắt chặt một cộng đồng văn hóa
hình như đang lơi lỏng, tuột dần theo nhịp sống hiện đại. Người già ngậm tẩu
ngồi im lìm bên bậc cầu thang mà lòng nao nao buồn nhớ tháng ngày đã xa.
Lứa trẻ hoang mang, khó tìm đường theo cánh chim Phí bay về cội nguồn.
Già làng Ha Tông người Kơ Ho ở huyện Lạc Dương (Lâm Đổng) nói rằng:
‘Bây giờ đã phải kể chuyện buôn làng như chuyện ngày xưa rồi. Lũ con trai,
con gái trong buôn thích mặc váy đầm, áo phông rồi cưỡi cái xe hon da dạo
phố, hát karaoke và nhảy đầm chứ không hể biết dân ca Yalyău, cũng không
cònthíchmúaxoangn ữa”...
Văn hóa dân gian (Folklore) chỉ có thể trường tồn trong không gian của
nó. Khi không gian sống, nơi lưu giữ kho tàng văn hóa bị mai một, mờ nhạt thì
rổiđây những biểu hiện, những thành tố cấu thành văn hóa sẽ “sống” và
pháttriển ra sao...?!
( Báo Đất Việt, xuân 2011)
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ĂN TẾT NGUYÊN ĐÁN ^
v ổ l ĐỎNG BÀO THIỂU SỐ
Một ngày lễ trọng nào đó trên đất nước bình yên và phát triển này đều
đã trở thành dịp vui chung của cả cộng đồng. Lời chúc “Giáng Sinh an lành”
không chỉ dành cho các đạo hữu Kito. Lễ Phật Đản cũng trở thành ngày sẻ
chia chung của nhiều người không phải là phật tử. Tây Nguyên mùa Xuân
về, chúng tôi đã có dịp hòa vào niềm vui ngày Tết Nguyên Đán cổ truyền của
dân tộc Việt với đồng bào Châu Mạ và Cơ Ho đang sinh sống trên đất Lâm
Đồng...
Du xuân ngày mồng hai Tết, gặp ông bạn thân là một người đam mê và
am hiểu về dân tộc học, ông bạn rủ rê: “Vào xã Lát ăn Tết với anh em Cơ Ho
đi!”. Thế là lên đường. Trong những ngày Tết cổ truyền, chúng tôi đã về thị trấn
xã Lát của huyện Lạc Dương, Lâm Đồng. Đây là vùng đất đẹp tươi dưới chân
núi Lang Bian, nơi tụ cưcủađồng bào Cơ Ho Chil và Cơ Ho Lạch. Hòa vào dòng
xe cộ ngược xuôi, chúng tôi ghé thăm những ngôi nhà sàn khang trang bên
đường. Thật vui khi được chứng kiến không khí rộn ràng trong mỗi gia đình
đồng bào thiểu số đang cùng chia sẻ với cộng đồng người Kinh niềm vui đón
Tết. Nhà nào cũng trang hoàng đẹp đẽ. Cây nêu, hoa cảnh, mứt kẹo, rượu
ngon và trà thơm đãi khách. Mọi người chúc nhau và chúc chúng tôi những lời
thật đẹp. Ngày Tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc Việt đã trở thành ngày
hội sẻ chia, ngày hội vui, dịp thư giãn, nghỉ ngơi sau những ngày cật lực mưu
sinh của toàn thể cộng đồng...
Nhà K'razăn K'Plin ngày Tết thật vui vì được đón rất nhiều khách quý.
Chàng trai núi tài ba vừa viết nhạc, vừa làm thơ, vừa là ông chủ của một sân
khấu cồng chiêng khá nổi tiếng này bắt tay chúng tôi thật chặt và mời vàc
chiếu rượu.
- Uống với nhau mộttý cho năm mới may mắn! Tết mà... - K'Plin nói.
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Dưới mái nhà sàn, bên chóe rượu cần và bếp thịt nướng, chúng tôi cảm
nhận được không khí gắn kết và đầm ấm. Khách của nhà K'Plin hôm ấy có linh
mục Thanh - chánh xứ giáo phận Lang Bian, có mục sưHa Sơng đến từ buôn
Bneur c, có già làng Cil múp Ha Tang của buôn Đăngya và rất nhiềunhững
người bà con bên nội, bên ngoại đến từ vùng Đầm Ròn. Đặc biệt, gia đình anh
vinh dự được đón những vị khách quý từ phương xa đến - đó là gia đình GS-TS
Lê Ngọc Trà từTP Hồ Chí Minh chọn vùng đất xa xôi này du Xuân. Đêm mồng
hai Tết, giữa sân nhà K'razăn K'Plin là một bếp lửa rực hồng. Quanh bếp lửa ấy
lànhững chàng trai, cô gái Cơ Ho Chil trong sắc màu thổ cẩm khỏe khoắn, tươi
trẻ. Rượu cần, lửa, những vũ điệu, những làn điệu lả lông, tăm pớt Tây Nguyên
và âm thanh của dàn chiêng quý làm cho tâm hồn của chủ và khách như rạo
rực hơn, hòa vào sinh khí tốt tươi của xứ đại ngàn trong ngày đầu năm. Cậu con
trai của GS-TS Lê Ngọc Trà đang du học ở Pháp, nói rằng: “Cái Tết này là một
ấntượng khó quên đối với bản thân em”. Còn vị giáo sưthì tỏ vẻ xúc động:
- Chưa bao giờ gia đình tôi được
đón một cái Tết ấn tượng như thế. Thật
vui, thật thú vị và giàu ý nghĩa. Trong
hành trang văn hóa Việt của tôi có
thêm vài trang đẹp...
Chúng tôi cảm nhận được tình
cảm chân thành trong lời nói của nhà
nghiên cứu văn hóa nổi tiếng này.
Cùng du Xuân với chúng tôi trong
ngày đầu năm, thạc sỹ Đặng Trọng Hộ
■một người khá am hiểu và gắn bó với
đồng bào dân tộc thiểu số Tây
Nguyên, nhận xét:

Từ quá trình xen CƯvà cộng hưởng
văn hóa, đời sống với đồng bào
người Kinh trong nhiều năm qua,
nên hầu hết các dân tộc anh em
gốc bản địa Tây Nguyên đã biết
đón Tết và tổ chức vui Tết. Quá
trình cộng cư và cảm nhận ấy giúp
đồng bào hiểu rằng, cái Tết của
người Kinh là một sinh hoạt văn
hóa mang đậm bản sắc dân tộc, là
dịp để mọi người xích lại gần nhau
hơn, hiểu biết, sẻ chia và yêu
thương nhau nhiều hơn. Nhưng
phải hiểu rằng, cách đón Tết của
đồng bào thiểu số không hoàn
toàn “Việt”.

- Hoàn cảnh kinh tế - xã hội
chuyển một bước căn bản theo chiều
hướng phát triển đi lên, kéo theo đó là
sự biến thái của một số phong tục, tập
quán, tín ngưỡng và lễ hội. Đặc biệt, sự xen cư giữa các sắc tộc đã tạo nên quá
trình giao lưu, tiếp biến các yếu tố văn hóa của các dân tộc khác nhau một cách
tựnhiên. Khi đồng bào các dân tộc thiểu số bản địa tổ chức các lễ hội của họ thì
người Kinh cũng hòa nhập và chia sẻ. Tết Nguyên Đán vốn là cái Tết cổ truyền
của dân tộc Kinh giờ đây đã trở thành dịp vui chung của cả cộng đồng. Theo tôi,
đó là một nét đẹp, một sự hòa hợp rất giàu ý nghĩa.
Chúng tôi cũng chia sẻ quan điểm đỏ của thạc sỹ Hộ. ở Tây Nguyên có
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hơn 20 dân tộc anh em hợp cư, sinh sống. Trong đó, riêng các dân tộc bản địa
chia làm hai nhóm chính theo ngữ hệ, đó là nhóm Môn - Khơme và nhóm Mã
Lai - Đa Đảo. Cùng với họ là những cư dân thiểu số từ phía Bắc mới đến nhập
CƯsau ngày miền Nam giải phóng thuộc nhóm Thái - Tày như đồng bào Tày,
Nùng, Cao Lan, Sán Dìu, Mông... Tại Lâm Đồng, trong các dân tộc thuộc ngữ
hệ Môn - Khơme và Mã Lai - Đa Đảo thì các dân tộc như Cơ Ho, Mạ, Churu có vị
trí lịch sử đặc biệt, có quá trình giao thoa văn hóa sâu đậm với người Kinh, trong
đó có “văn hóa Tết”. Phân tích thêm, có thể nói rằng, đồng bào các dân tộc
thiểu số nói trên với hệ thống tín ngưỡng đa thần trong niềm tin tuyệt đối các vị
Yàng, họ chỉ tổ chức các nghi lễ chuyển tải các thông điệp thiêng liêng gửi gắm
đến thần linh. Với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, “ngày Tết cổ truyền”
chính là lễ hội kết thúc chuỗi các nghi lễ liên quan đến sản xuất nông nghiệp.
Trong chu trình nghi lễ nông nghiệp của người Cơ Ho thì Nhô Lirvong tức là
“uống mừng đậy kín bồ lúa” - là dịp lễ kết thúc mùa màng, là cái Tết thực sự của
đồng bào. Tương tự, đồng bào Châu Mạ lại gọi nghi lễ kết thúc những ngày
đồng áng ấy là Nhô Rhe, tức là “mừng lúa mới”, họ cũng tổ chức sa rơpu (ăn
trâu) và diễn ra trong bảy ngày, bảy đêm. Người Churu thì ăn Tết mừng lúa về
nhà với tên gọi là Mơ nhum hơma. Trong văn hóa các dân tộc thiểu số bản địa
Tây Nguyên không hề có khái niệm “Tết Nguyên đán” như của người Kinh. Tết
cổ truyền của họ chính là những lễ nghi nông nghiệp và những ngày lễ hội cổ
truyền mang sắc màu văn hóa tộc người.
Thế nhưng, điều kiện sống, hoàn cảnh kinh tế - xã hội của họ đã có nhiều
đổi khác. Từ quá trình xen cư và cộng hưởng văn hóa, đời sống với đồng bào
người Kinh trong nhiều năm qua, nên hầu hết các dân tộc anh em gốc bản địa
Tây Nguyên đã biết đón Tết và tổ chức vui Tết. Quá trình cộng cư và cảm nhận
ấy giúp đồng bào hiểu rằng, cái Tết của người Kinh là một sinh hoạt văn hóa
mang đậm bản sắc dân tộc, là dịp để mọi người xích lại gần nhau hơn, hiểu biết,
sẻ chia và yêu thương nhau nhiều hơn. Nhưng phải hiểu rằng, cách đón Tết
của đồng bào thiểu số không hoàn toàn “Việt”. Họ đã tiếp nhận yếu tố “hội”
trong cái Tết Nguyên đán chứ không tiếp nhận yếu tô' “lễ”. Ngày Tết, họ cũng
qua thăm nhà và chúc tụng lẫn nhau, trẻ con được cho quà bánh, được mặc áo
mới, được đến các điểm vui chơi cộng đồng. Tuy nhiên, trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số không xuất hiện cảnh cúng rước, không kiêng cữ, không có
tục hái lộc đón Xuân...như đối với người Kinh. Tết đối với họ là dịp nghỉ ngơi, thư
giãn, vui chơi sau một năm lao động, mưu sinh cực nhọc. Những yếu tố đó cũng
chính là nhu cầu nảy sinh và tổn tại ngay trong lòng cộng đồng các dân tộc
thiểu số. Và chính nhu cầu ấy của đồng bào đã được chính cái Tết của người
Kinh thỏa mãn. Có nghĩa là, văn hóa Tết của người Kinh được các dân tộc thiểu
sốTây Nguyên tiếp nhận một cách hoàn toàn tự nhiên, tự giác và có chọn lọc.
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Có thể nói thêm, cây lúa cùng chuỗi nghi lễ nông nghiệp với những “năm
ăntháng uống” vẫn tồn tại nhưng giờ đây, cây công nghiệp với đặc điểm thời vụ
và phương thức canh tác hoàn toàn khác với cây lúa đã phổ biến trong vùng
Tây Nguyên. Mùa vụ, thời gian thu hoạch, quá trình lưu chuyển sản phẩm cũng
nhưthu nhập đã khác, cái khác ấy có chung hoàn cảnh với cả cộng đồng. Vì
vậy đồng bào các dân tộc thiểu số cùng chia sẻ niềm vui trong cái Tết Nguyên
Oán là đieu không mấy khó hiểu. Bên cạnh những nghi lễ cổ truyền, đồng bào
đón cái Tết Nguyên đán với cộng đổng như một quá trình giao thoa văn hóa và
tiếp nhận văn hóa cộng đồng...
Trong những ngày đầu năm mới này, chúng tôi lại về với buôn Ka Ming
của đồng bào Cơ Ho ở xã Gung Ré (Di Linh) và vùng Châu Mạ ở xã Đạ Đờn
thuộc huyện Lâm Hà. Ka Ming là đất học nổi tiếng từ lâu, chỉ một buôn nho mà
có hơn 60 người đạt trình độ đại học và cao đẳng. Ngày giáp Tết, nhiều người
con của buôn làng đang công tác, học tập ở nơi xa cùng về tụ họp với người
thân và quê hương. Gìa làng K'set Tambo rất vui: “Buôn mình nhiều người làm
việc Nhà nước, lương thưởng cũng khá. Năm nay lại được mùa cà phê nữa. An
Tết năm nay sẽ vui lắm đấy!”
Thôn ba của người Cơ Ho của xã Đạ Đờn nằm bên dòng Đạ Dâng cũng
hân hoan đón Tết trong niềm vui bội thu cà phê. Nhà chị Ka Sin ngày trước
nghèo lắm, nay thì đã khá nhiều rồi. Chị nói: “Năm nay, nhà em thu nhập hơn
100 triệu từ vườn cà phê. Ngày Tết, vợ chồng em sẽ sắm sanh đủ hết” . Ong
Nguyễn Văn Sinh - Chủ tịch MTTQ huyện Lâm Hà, nói rằng: “Đồng bào Châu
Mạ Cơ Ho ở Lâm Hà ăn Tết Nguyên Đán chung với đồng bào Kinh từ nhiêu
năm rồi. Tết nào chúng tôi cũng tổ chức hội Xuân chung cả cộng đồng và đến
tặng quà, chúc Tết tại nhiều gia đình đồng bào sản xuất giỏi, gương mâu và các
vị già làng, nhân sỹ...”
Văn hóa không phải là sự áp đặt. Sức lan tỏa và phổ biến của nó là quá
trình vận động theo điều kiện sống và theo quy luật khách quan. Cùng với
những nét đặc trưng của mỗi tộc người, bước pháttríển đi lên của cuộc sống đã
tạo nên một quá trình giao lưu văn hóa thật thú vị và giàu ý nghĩa. Ngày Têt
Nguyên Đán đã là ngày vui chung của cộng đồng các dân tộc anh em. Mời bạn
lên với Lâm Đồng, với Tây Nguyên cùng hòa chung không khí đón mừng năm
mới trong tiếng cồng tiếng chiêng rộn rã và hòa vào vòng xoang tham tinh đoan
kết.
(Báo Nhân Dân, 2010)
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CON MA
CỦA NGƯỜI TÂY NGUYÊN

Ở bất cứ dân tộc nào, ít nhất cũng có một loài ma. Trên núi rừng Việt
Bắc, Tây Bắc người Thái có ma gà, người Tày có ma cà rồng mũi đỏ, người
Hơ Mông có ma xó. Những con ma “chạy” vào vùng Tây Nguyên qua
người Ê Đê, Mơ Nông, Mạ, KơHo thì có tên là ó ma lai...
Người Mơ Nông kể rằng: Thuở xưa có một người đàn ông làm nghề đặt
đó bắt cá kiếm sống. Nhưng nhiều hôm ông ta chẳng bắt được con cá nào vì
ai đó đã bắt trộm hết. Một hôm, ông ta ngồi rình kẻ trộm và thấy trong gốc cây
đa lớn gần chỗ đơm đó có một ngôi nhà nhỏ lúc ẩn lúc hiện, một người đàn
bà đang vạch vú cho con bú, bên cạnh là một gùi cá đầy. Nghi ngờ người đàn
bà là thủ phạm ăn cắp cá của mình, ông ta liền giương nỏ bắn chết rồi đưa
đứa bé gái về nuôi. Đứa bé lớn lên rất nhanh, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp
khiến nhiều chàng trai trong buôn phải mê mẩn. Một hôm, trong làng có
người chết. Nửa đêm, trong lúc mọi người đang ngồi buồn ngủ ở gian ngoài
bỗng nghe trong buồng, chỗ đặt người chết có tiếng nói vọng ra rất lạ lùng.
Mọi người chạy vào xem thì thấy người thiếu nữ xinh đẹp nổi tiếng đó đang ăn
thịt người chết. Tất cả đều hoảng sợ bỏ chạy, cả ông bố nuôi của thiếu nữ
cũng vậy. Thiếu nữ đó, theo người kể chuyện, là “thuỷ tổ” của loài ma lai...
Theo quan niệm cổ xưa, cùng tồn tại với thế giới hữu hình của con người
là thế giới vô hình của thần linh và ma quỷ. Nếu thần linh là thế lực phù trợ thì
ma quỷ nhập vào thế giới hữu hình để hãm hại con người. Ma lai thường nhập
vào thuồng luồng, hồ tinh, hà bá (ở cấp độ cao) và người xấu (ở cấp độ thấp)
để hớp hổn con người, gây ra thiên tai, bệnh tật...Ma lai ăn thịt người!? Người
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“xấu” khi bị nhập hồn thì bị biến thành ma lai và cả dòng họ của người đó bị
dân làng xem là dòng họ ma lai. Nếu ma lai và dòng họ ma lai có thế lực
mạnh thì cả làng sẽ bỏ đi nơi khác tìm đất sống. Còn ngược lại, nếu thế yếu
thì sẽ bị dân làng trừng trị bằng những nhục hình khủng khiếp: trói, đánh,
chặt đầu thả trôi sông. Trong các buôn làng Tây Nguyên, già làng là người có
quyền lớn nhất trong việc kết án tử hình ma lai. Đó là luật bất thành văn
truyền trong cộng đồng người dân tộc thiểu số...
Ma lai do tiếng K'mlai của người Raglai và người Churu mà ra, K'mlai
chỉ một loại ma quỷ đội lốt người. Tiếng Ê Đê gọi là Mtâo, tiếng Giarai gọi là
R'nung, người Bana và người Kơ Ho gọi là Samát, người Mơnông gọi là
Chiak và người Chil gọi là Chà. Dù gọi là gì đi nữa thì ma lai đã trở thành nỗi
SỢhãi khủng khiếp phổ biến trong các buôn làng Thượng, một hủ tục mê tín,
dị đoan có từ lâu đời và ăn sâu trong nếp sống tinh thần của đổng bào.
Trong những chuyến điền dã về các vùng đồng bào dân tộc thiểu số,
chúng tôi đã được nghe kể về ma lai và người dân tộc bản địa khẳng định
chắc chắn ma lai là điểu có thật (!) Họ giải thích: ma lai là người “xấu” đã bị
nhập hồn ma. Ma lai có tính cha truyền con nối. Ma lai ăn hồn người, khi hồn
bị ăn thì xác sẽ chết. Ma lai đi bằng linh hồn và bắt linh hồn người khác nhét
vào ống nứa, cho ăn đất đá, khiến người đó quằn quại đau đớn trước khi từ
giã cõi đời. Người Thượng cũng cho rằng: trong núi rừng có rất nhiều ma quỷ.
Nếu ma quỷ muốn nhập vào ai nó sẽ đem cho linh hồn người ấy ăn rau bí, rau
bầu, ăn thịt, ăn chuối. Người bị quỷ nhập vào sẽ mơ thấy ăn những thức đó
nhiều lần và trở thành ma lai. Linh hồn của ma quỷ nhập vào người kia, người
Tây Nguyên thường gọi là “bui” . Bul thường ở dưới nách của người ma lai.
Ban ngày, người ma lai sinh sống như người thường. Nét mặt họ hung
dữ. Theo người Ê Đê và Mơ Nông thì người ma lai có đôi mắt đỏ ngầu, mặt đỏ
dừ, miệng và mũi đều to. Theo người Chil thì người ma lai có đôi mắt trắng dã
không một tia máu. Ban đêm, bu! mò đi kiếm ăn. Thường thường, nó hay đến
nhà người mới chết, hoặc những ngôi mộ mới, chúc đầu xuống để ăn, mông
chổng lên trời, phải lấy đá ném vào mông nó. Tên ma lai thế nào về nhà cũng
ngã cầu thang mà chết. Khi người nào đứng gần ma lai mà trên mình nó có
một con cào cào thì đó chính là cái bul. Hãy lén bắt và giết con cào cào đi.
Chắc chắn tên ma lai về nhà thế nào cũng đau mà chết. Người Thượng còn
tin ma lai có thuốc biến hình, có thể hoá thành con cú, con chim, con chuột,
con cọp... Nó lại còn có một thứ súng đặc biệt để bắn tên, đá, chông vào
người ta, tàm cho người bị bắn đau ốm mà chết.
Người Thượng sợ hãi và căm thù ma lai lắm. Nếu biết có những người
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— lai làm hại nhất
s
xúc với nhau, họ cố gắng làm thoả mãn ma lai. Họ e ngại ma
là lo cho con cháu. Họ tin ma lai hay ăn thịt trẻ con. Vì vậy, nếu có người lạ
đến nhà, người Thượng thường giữ con cái không cho gần khách lạ. Thường
ngày, họ ít cho trẻ con đi chơi xa, muốn gọi con vào nhà họ thường dọa: “Đi
vào ngay không thì ma lai bắt ngay bây giờ!”
Khi con cái đau ốm, họ giấu kín không cho ai
Nhiều cuộc chiến đẫm máu
biết con họ đau chỗ nào. Họ sợ ma lai biết
của các bộ tộc trong lịch sử
sẽ hút máu ở chỗ bị đau và người bệnh sẽ bị
đôi lúc lại bắt nguồn từ
nặng hơn...
nguyên nhân nghi kỵ đối
Mỗi khi nhà có người ốm đau, người
phương mình có ma lai.
Trong các buôn làng, những Thượng thường đến hỏi thầy phù thuỷ. Thầy
dòng họ bị nghi ngờ có ma phù thuỷ có thể là đàn ông, có thể là đàn
lai nhập trở thành những ốc bà. Tiếng Ê Đê kêu phù thuỷ là mjeo, tiếng
đảo cô lập. Họ luôn phải Bana, Churu, Giarai là pjao cũng thế. Phù
chống đỡ đồng tộc của mình thuỷ sẽ cho họ biết vì sao con họ đau ốm.
trong đau đớn, nghèo khổ, Nếu là ma lai làm đau, họ sẽ cho biết ma lai
phấp phỏng với nỗi ám ảnh đòi ăn cái gì: gà, heo hay trâu. Người đi xem
phải cúng theo lời thầy phù thuỷ. Cũng có
bị tận diệt.
khi họ tự mơ ngủ thấy người ma lai đến nhà
làm hại. Họ trình báo với dân làng, bắt người
bị tình nghi là ma lai đem ra thử. Có nhiều cách thử. Người Ê Đê thường cúng
Yàng rồi lấy thanh gươm đập nhẹ vào cổ tay người bị nghi là ma lai ba cái.
Nếu là ma lai, người kia sợ hãi nhận ngay. Cũng có thể người ta cúng Yàng
rôi dìm người bị tình nghi xuống nước. Trong lúc dìm người kia, không ai được
giẫm chân xuống nước cả. Nếu là ma lai, người bị dìm sẽ ngoi lên ngay. Có
thể thử bằng cách đốt một đống lửa bắt mọi người nhảy qua, ai không nhảy
qua được, người đó là ma lai. Người Ê Đê còn có cách thử hết sức dã man.
Người ta dùng loại nhựa cây êrăng đem về cúng Yàng rồi bỏ vào nồi đun sôi
lên. Người bị nghi bắt buộc phải thò tay vào nồi, để tay gần sát mặt nhựa cây
êrăng, nếu là ma lai tay họ sẽ phồng rộp và phải rút lên ngay. Người Mơnông
lấy chì nấu lỏng đổ vào giữa lòng bàn tay người bị tình nghi. Nếu nước chì đục
thủng lòng bàn tay thì người đó chính là ma lai!...

Một khi biết chắc người nào là ma lai làm hại gia đình họ, người Thượng
thương tìm cách ám hại ma lai. Nếu họ không đủ can đảm, họ sẽ bí mật bàn
với một vài người, nhờ những người này giúp sức. Trong trường hợp dân làng
đã thử và biết người nào là ma lai, họ trừng trị ma lai hết sức rùng rợn. Người
ma lai bị xích cổ tay trói lại, người ta đánh đập tàn nhẫn rồi đem giêt đi.
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rhường thường họ còn giết hại cả gia đình người đó, họ nói, làm như thế để
ĩhotiệt dòng ma lai. Người Chil thường làm hai cái hàng rào khoảng cách rất
hẹp, chỉ đủ một người đi lọt. Họ lùa cả gia đình ma lai vào trong hai hàng rào
đó rồi thay phiên nhau lấy cây, lấy dao, lấy giáo đâm chém những con người
tội nghiệp kia. Dân làng đứng hò reo xung quanh y như một buổi lễ đâm trâu
vậy. Tàn ác hơn, có khi họ không giết mà chỉ khoét mắt, xẻ mũi, lấy lửa đốt
hay cột dây vào bụng rồi mỗi người kéo một phía làm cho người ma lai phải
đau đớn quằn quại. Sau đó dân làng tụ tập vui chơi, ăn uống bên cạnh gia
đinh đau khổ kia. Khi nào đã no say và hành hạ chán những người này họ mới
đemđi giết. Nhưng không phải bao giờ họ cũng giết hết cả gia đình của người
ma lai. Thường thường họ giết người lớn, còn trẻ nhỏ đem bán làm nô lệ, giá
của mỗi đứa trẻ mồ côi tội nghiệp bằng giá trị một chiếc ché thường...
Một hủ tục man rợ - những năm đẩu thế kỷ XXI vẫn còn tổn tại những
kiểu giết người rùng rợn như thời trung cổ! Trong các buôn làng Tây Nguyên
người ta sợ, ghê tởm và căm thù những con người và dòng họ bị coi là ma lai.
Người ta kỵ nhất khi rủa nhau là ma lai. Không bao giờ cho con cháu mình
thành chồng thành vợ với con cháu mai lai. Khi trong buôn có người già chết
trong đau đớn, người trẻ chết bất đắc kỳ tử, thậm chí trẻ con lười ăn hay khóc,
họ đều đổ lên đầu những người bị nghi là ma lai. Dân làng đồng tình với hành
động đó. Nhiều cuộc chiến đẫm máu của các bộ tộc trong lịch sử đôi lúc lại
bắt nguồn từ nguyên nhân nghi kỵ đối phương mình có ma lai. Trong các
buôn làng, những dòng họ bị nghi ngờ có ma lai nhập trở thành những ốc đảo
cô lập. Họ luôn phải chống đõ đồng tộc của mình trong đau đớn, nghèo khổ,
phấp phỏng với nỗi ám ảnh bị tận diệt. Sự sống của họ luôn bị lơ lửng dưới
chiếc xà gạc “chuyên dùng” cho việc xử tử ma lai...
( Báo Văn Nghệ DTMN, 2003)
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NHỮNG “HIỀN NHÂN”
CỦA RỪNG

1.
Lần ấy, tôi về buôn người Châu Mạ ở Lộc Bắc (Bảo Lâm, Lâm Đồn
gặp già làng K'Noi lần đầu và già đã cho tôi một bài học ứng xử. Trong ngôi nhà
chứa đầy chiêng chóe cổ của già K'Noi, nhìn vật gì tôi cũng mê mẩn, trong đó tôi
rất thích con dao nhỏ lưỡi sắc và cỏ chiếc cán bằng sừng trâu được chạm trổ rất
tinh xảo. Thích quá, tôi cứ hỏi mua, dù hết bao nhiêu tiền. Hỏi bao nhiêu lần già
cũng đều cười và không trả lời. Hỏi thêm nữa, già trở nên khó chịu. Trước khi
chia tay, khi tôi đã không dám hỏi mua chiếc dao quý ấy nữa thì già K'Noi cầm
con dao đặt vào tay tôi và nói: “Người Mạ chúng tao không bán vật quý mà chỉ
tặng cho người mình quý. Tao quý mày, tặng mày!”. Bao năm qua, tôi đã trân
trọng lưu giữ con dao ấy như một báu vật, không chỉ vì con dao mà còn vì lối ứng
xử tuyệt vời của người già Châu Mạ, người mà từ đó về sau tôi coi như một hiền
nhân giữa rừng đại ngàn...
Ai cũng biết, làng Tây Nguyên được điều hành bằng một hội đồng già
làng. Già làng là những người hiền minh nhất của làng, những người am hiểu
rừng núi, đất đai, phong tục tập quán, giàu kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiệm
sống, giỏi giang trong đối ngoại, là người có đức độ cao được dân làng bầu lên.
Hội đồng già làng quản lý làng theo một hệ thống luật pháp đặc biệt: luật tục
của làng. Đó là những điều luật được cả cộng đồng công nhận và tuân theo.
Nhưng ở miền cực Tây Tổ quốc, những người được cho là hiền minh không chỉ
là những vị già làng. Hai mươi năm làm báo ở Tây Nguyên, bước chân tôi đã
từng rảo qua biết bao buôn làng. Con của đồng bằng lên sống với núi rừng,
ngày càng thấy yêu rừng, yêu những người bạn rừng tha thiết. Những tên đất,
tên buôn mang đặc trưng Tây Nguyên. Những ngọn núi, những triền đá cao,
những dòng sông xiết chảy phía thượng nguồn. Không gian hoang dã và thẳm
sâu ấy, hút hồn khi đến, nao lòng khi phải rời xa. Ngoài không gian đại ngàn,
điều làm tôi nhớ nhất chính là những cuộc tiếp xúc với các vị hiền minh của
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rừng. Đi đến đâu, dù ở buôn gần hay ở làng xa, dù ở tộc Cơ Ho, Châu Mạ
stiêng, Chu Ru hay Ê Đê, Ba Na, Rắc Lây ...tôi cũng được gặp họ, những nhà
thông thái giữa sắc xanh rừng già. Họ như những “túi khôn” của buôn làng. Họ
giỏi giang mọi việc, và có những cách hành xử làm người đối diện ngạc nhiên
đếnsửng sốt.
Cũng như già K'Noi ở buôn làng Châu Mạ, ở plei của người Chu Ru, tôi
gặp ông Ya Loan, người giàu có và giỏi giang nhất ở vùng Tu Tra. ở buôn Ka
Ming, tôi gặp thầy giáo dạy tiếng Cơ Ho tên là K'Brịt. ở vùng xã Lát tôi gặp nghệ
nhân cồng chiêng Krazan K'Plin và người đàn bà biết đánh chiêng tên là Chil
Ka...Môi người trong họ với sự thông tuệ, với cách hành xử mang đậm tô chất
văn hóa rừng đã cho tôi giàu có thêm hành trang của mình. Người thì giải nghĩa
giúp một nét hoa văn. Người phân tích một câu chuyện cổ tích. Người đọc cho
nghe đôi câu luật tục. Người hát vài điệu dân ca. Người dạy cách cầm cây ná
cầmcây xà gạt khi vạch lối vào rừng. Người chỉ cho cách tìm chiếc lá đắp lên vết
thương khi bị nứa cắt, muỗi vắt cắn. Chỉ là vậy thôi, nhưng với tôi, họ là những
nhàthông thái. Tôi thấy mình mang ơn và mắc nợ tấm chân tình của họ. Những
bậc hiền minh ấy ít dạy bằng lời nói, họ truyền kinh nghiệm và tri thức sống cho
người khác bằng chính những hành vi ứng xử linh hoạt và giàu chất nhân văn
củamình...
Lâu không về rừng, không dạo gót buôn làng, lòng tôi lại dâng lên nỗi nhớ
vềhọ.
2.
Chuyện cách đây đã hơn 20 năm, ngày ấy lần đầu tiên tôi lặn lội vượt
sông Giăng lên miền Tây Nghệ An đi buôn bè gỗ đường dài. Lần đầu vào rừng
sâu, cùng đồng hành với tôi trong chuyến vượt rừng đó là Vi Văn Suối, người
dân tộc Thái ở Bản Hàu - xã Môn Sơn - huyện Con Cuông. Suối là một người
chuyên sống về rừng, anh thuộc tên từng loại côn trùng, thảo mộc. Núi rừng là
cuộc sống, là máu thịt của anh.
Trời ngả sang chiều, chúng tôi dừng chân trong căn lều canh nương từ lâu
đã bị ai đó bỏ hoang, căn lều xiêu vẹo, trống hoác, nhưng dưới nền đất vẫn
nguyên vẹn ba viên đá kê làm bếp. Lủng lẳng trên mái lều một ống nứa đựng
muối vẫn còn sạch sẽ, trong đó vẫn còn một dúm muối khô như ai đó vừa bốc
bỏra. Tôi và Suối mở cơm nắm ra ăn, lội bộ đường rừng mệt lả, hai chúng tôi chỉ
ănhết phần nửa mo cơm. Theo thói quen, tôi định hất phần cơm còn lại ra rừng
nhưng Suối kịp ngăn lại, nhặt lấy. Tôi lạ lẫm nhìn anh gói ghém phần cơm và
treo lên bên dưới mái lều, anh không quên bốc một nắm muối mang theo bỏ vào
ống nứa và bỏ lại bên hòn đá dăm bảy que diêm. Thấy tôi ngạc nhiên, Vi Văn
Suối giải thích: Lần đầu tiên đi rừng, cậu không hiểu là phải. Đây là tập quán
của những người quanh năm sống và gắn bó với rừng. Qua lời người bạn Thái,

UỔNG THÁI BIỂU
tôi đã hiểu. Một nắm cơm thừa, vài ba hột muối đôi lúc đã cứu được cả mạng
người trong khi lạc đường đói khát. Một viên thuốc rét cắt tạm cơn sốt và một
que diêm có thể đốt lên ngọn lửa sưởi ấm một người lạc rừng đang bị cô đơn và
bệnh tật hành hạ. Những túp lều hoang trơ trọi giữa núi rừng trùng trùng điệp
điệp này là nơi trú chân tránh nạn cho những người lỡ lạc đường giữa mênh
mông đại ngàn. Là người đi rừng, ai cũng có thể bị lâm vào hoàn cảnh nhưthế...
Bao nhiêu năm đã qua, tôi không thể nào quên được lời của Vi Văn Suối,
người bạn Thái chỉ chung một chuyến đi rừng. Ấn tượng về một nét đẹp dành
riêng cho những người bạn rừng vẫn theo tôi mãi.

3.
Em là “Ka” gì, tôi không kịp hỏi. Mà biết hay không, nhớ hay không m
cái tên cũng có nghĩa lý gì. Mười mấy năm rồi, tôi nhớ về em bởi một ánh mắt.
Một tia nhìn không rõ nghĩa của ngày ấy tôi vẫn mang theo đến tận bây giờ. Em
tựa cầu thang nhìn về bếp lửa, nơi ấy có tôi, thằng con trai người Kinh nán lại với
rừng trong một đêm nhỡ đường công tác...
Buổi tối ấy giữa rừng sâu K'Long K'Lanh sương muối về lạnh lắm. Người
già không chăn, trẻ nhỏ cũng không chăn. Cái ăn còn thiếu nói gì đến ấm. Lửa
đốt lên giữa sàn và ngọn lửa suốt đêm không tắt. Nồi bắp sùng sục sôi. Một
tiếng chim khuya khắc khoải tìm chốn trọ. Gió hú vờn qua thung lũng cỏ tranh.
Tôi buốt lạnh tới tim. Lửa nhìn tôi lửa cười. Những ánh mắt người già thì thương,
thương cái “thằng” cán bộ người Kinh không quen chịu khổ. Còn em, em nhìn tôi
không cười...
Mười mấy năm rồi đó, ơi “Ka” gì ơi! Tôi nhớ làng buôn và nhớ em như người
mắc nợ. Đêm ấy, đêm duy nhất trong đời tôi không được ăn cơm, bởi buôn làng
mình chưa hề biết hạt cơm là gì! Sương muối giăng dày hơn. Màn trời như đổ sụp
xuống buôn làng vốn đã lọtthỏm giữa rừng sâu tội nghiệp. Già làng nói: “Những
lá bắp non cuối cùng sau đêm nay sẽ úa. Mưa sắp kéo về ngâm rừng đến thối,
không biết củ mài có kịp mọc lên không... Thôi nói nữa mà làm chi, cái thằng
người Kinh, tao biết cái bụng mày buồn!”. “Ka” gì ơi! Em đã nhìn tôi với cái nhìn
gì? Mười mấy năm rồi tôi không được nghe em nói. Có phải mẹ em đã quỵ
xuống sau một trận sốt rét rừng khi cõng muối vượt rừng về nuôi cán bộ? Có
phải cha em đã hy sinh anh dũng trong một trận chống càn? Em đã lớn lên như
một nhánh lan rừng vượt qua giông bão...
Sáng dậy, tôi đi. Giã từ làng buôn không có em nhìn theo mà tôi như nhìn
thấy cả rừng núi nhìn theo, chờ đợi. Như mắc nợ làng buôn, tôi đành hoài niệm
đôi mắt của em, và gọi mắt em là: m ắt-của-rừng...
(Báo Thời Nay, 2010)
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MÓN N ộ “BẮT CHỎNG”
■

Trai gái trong các buôn làng Tây Nguyên bước vào mùa cưới trong
những ngày cuối vụ, thường là từ tháng giêng đến tháng tư hằng năm. Đó
là lúc mà mùa màng vừa xong, lúa đã suốt trơ từng cuống rạ, những trái cà
phê cuối cùng đã vể yên vị ở góc nhà. Mùa cưới, vốn là mùa của những đôi
uyên ương hạnh phúc. Nhưng đâu đó, với những hủ tục đang tồn tại, thậm
chí còn phát triển mạnh với những hệ lụy của nó đã làm khổ sở, khốn
quẫn cho biết bao cặp vợ chồng và những bậc sinh thành của họ...
DUNG DĂNG DUNG DẺ... EM ĐI BAT c h ồ n g

Nhiều tộc người ở Tây Nguyên theo dòng mẫu hệ. Khác với người Kinh,
con trai đi hỏi vợ thì ở đây, các cô gáLdung dăng dung dẻ “em đi bắt chồng” .
Trong khoảng thời gian “nông nhàn” đó, những cô gái và chàng trai miền sơn
cước “da nâu, mắt sáng, vóc dáng hiền hòa” làm cổ động viên kéo nhau theo
sơ đíu (cô dâu) đi kiếm tấm chồng. Lúc mặt trời chực chờ xuống núi, đám đi
dạm hỏi chuẩn bị bắt đầu, và đám hỏi ấy sẽ kếtthúc khi bình minh ló dạng.
Đã có ba mặt con rồi nhưng chị Ma Hen người Chu Ru ở buôn Krăng Gõ
(Đơn Dương, Lâm Đồng) còn đỏ mặt ngượng nghịu kể với chúng tôi về cái
đêm cả tộc kéo về nhà chị để chuẩn bị đi “chạm ngõ” nhà trai. Trời nhá nhem
tối, khi mọi người đang tất bật xếp rượu, xếp khăn và cặp nhẫn cưới bằng bạc
để sang nhà trai thì cô dâu tương lai lóng ngóng trong bộ đồ thổ cẩm truyền
thống ngồi đợi ở góc phòng. Mặc dù trong cái bụng đã thấu hiểu là “thằng”
Ya Sen nó thương mình, nhà trai chắc sẽ không từ chối lễ hỏi đơn sơ, nhưng
Ma Hen vẫn hồi hộp lắm. Lần đầu tiên và cũng là duy nhất trong đời con gái,
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Ma Hen đLbắt chồng. Đêm ấy là một đêm cuối năm, khi mọi người vừa đến
đầu buôn của chàng rể tương lai thì cũng là lúc đàn gà trống cất tiếng gáy
sáng. Bây giờ, Ya Sen đã là chồng của Ma Hen, nhà Ma Hen nghèo lắm, họ
thương nhau và dòng họ nhà trai này có lòng cảm thông và nhận thức tiến bộ
không thách cưới, nên đám hỏi không rườm rà lễ vật. Dầu vậy, Ma Hen nói,
nhà đằng gái vẫn không bỏ sót thứ lễ vật và thủ tục gì trong phong tục cưới
xin truyền thống của đồng bào mình...
ở buôn Pró Ngóh (huyện Đơn Dương), già làng Ya Ngôn là người hiểu
biết đầy đủ phong tục cưới xin truyền thống của đồng bào Chu Ru. Già bắt
đầu câu chuyện: Ngày xưa, trai buôn nào “được mắt”, nhà gái sẽ âm thầm
chuẩn bị lễ vật rồi chọn một đêm tối trời nào đó bất ngờ kéo sang họ nhà trai.
Thương lượng được thì bắt chồng, không được thì cả họ gái kéo về, đợi đến
một ngày khác sẽ quay trở lại. Sao phải đi bắt chồng vào ban đêm? Già Ya
Ngôn giải thích: “Phải đi trong đêm tối, vì may được nhà trai thuận ý thì tốt,
còn không thì cũng về trong đêm nếu không người ta nhìn thấy thì xấu hổ
lắm”.
Lễ vật trong đám cưới truyền thống của người Chu Ru bao gồm những
thứ gì? Thường vẫn là tiền, vàng, dây cườm, khăn... Khăn trắng của người
Chăm tốt nhất chỉ đáng giá 40 - 50 ngàn đồng, nhưng khăn đen của người Cơ
Ho đáng giá 1 chỉ vàng một chiếc. Khăn là vật rất quý của đổng bào Chu Ru,
dùng để quấn quanh người như áo ấm. Có ba loại khăn được người Chu Ru
dùng để làm lễ vật, gồm khăn luh (màu trắng), khăn aban (màu đen) và khăn
dơla (màu trắng). Khăn dơla là khăn đắt nhất, từ 700 - 800 ngàn đồng/tấm.
Tấm khăn cũng là một vật quan trọng trong đám hỏi. Khi nhà trai đã Ưng
thuận rồi, sẽ giao một căn phòng riêng cho đôi trẻ. Cô dâu (sơ đíu) và chú rể
(pơ sang) sẽ trùm chung một tấm khăn, cầm chung một chiếc liềm và bước
vào phòng. Tấm khăn và chiếc liềm tượng trưng cho sự đầm ấm, cho sự ăn
nên làm ra của họ. Già làng Ya Ngôn nói: “Khi xong xuôi rồi bên nhà trai giao
phòng cho đôi vợ chổng mới cưới. Hai vợ chồng trùm khăn và cầm liềm bước
vào phòng. Khoảng 3 - 4 giờ sáng thì nhà gái đón và nhà trai cùng đưa con
trai tới nhà gái, đưa trong đêm luôn.”
Thông thường, sau đám hỏi cô dâu về nhà chú rể sống khoảng tám
ngày. Đó là khoảng thời gian cô dâu mới phải làm việc để giúp gia đình chồng
chăm lo vườn tược, sắm sửa cửa nhà. Sau tám ngày này nhà gái sẽ làm một
mâm lễ vật sang trọng mang sang nhà trai để dắt con gái và xin con rể về.
Lúc này bố mẹ chú rể nếu có điều kiện sẽ cho con mình 1 con trâu, 4 gùi lúa
giống, nồi niêu, chén bát để làm của hồi môn. Nếu nhà gái có điều kiện thì tổ
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chức đám cưới, còn không thì chú rể về nhà vợ sống và đôi trẻ chính thức
thành vợ chồng. Trong khoảng thời gian này, nhà gái và nhà trai thường tổ
chức ăn mừng, đánh đồng la và thổi khèn mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ.
KHỐN KHỔ KHỐN NẠN...NẠN THÁCH CƯỚI

Tục phổ biến ở các buôn làng Nam Tây Nguyên trong đời sống lứa đôi
làtục bắt chổng, do các tộc người như Chu Ru, Cơ HoCil, Lạch...vẫn còn giữ
chế độ mẫu hệ. Ngày nay, cuộc sống ở vùng đồng bào dân tộc từng bước
được cải thiện, điều kiện về văn hóa tinh thần cũng được nâng lên, những
tưởng rằng hủ tục trong đời sống đồng bào đã được xóa bỏ, nhưng thực tế
cáchủ tục ấy đã có những biến thái mới ở một số buôn làng, nhất là tục thách
cưới. Cộng đồng người Chu Ru ở thôn Kan Kil, xã Próh (Đơn Dương), hay ở
xãTà Năng (Đức Trọng, Lâm Đồng) vẫn còn tồn tại hủ tục thách cưới nặng
nề mỗi khi người phụ nữ tuổi cập kê đi “kiếm tấm chổng”. Già làng Ya Du,
trưởng thôn Próh Ngoh, cho biết: Bây giờ, nhiều nhà người Chu Ru trong
thôn vẫn còn thách cưới cao, từ 1 đến 2 cây vàng, hoặc chí ít cũng 5 chỉ trở
lên.
Bà Tuteng Ma Bao, người Chu Ru ở xã Ka Đơn có đến chín người con - 5
trai, 4 gái. Ba con trai đã đi lấy vợ, bà cũng “đòi” được của nhà gái đưa mỗi
đứaba chỉ vàng. Nhưng con gái bà bắt chồng, bên nhà trai quyết liệt đòi từ 11,5 lượng vàng. Cực chẳng đã, bà Ma Bao đã phải bán dần cho đến những
mảnh ruộng cuối cùng và bây giờ phải kiếm sống từ việc bắt cua đồng. Gia
đình sống trong một căn nhà tình thương nhỏ bé, bên cạnh một túp lều cũ
rách dùng làm bếp. Trong nhà bếp không có lấy một hạt gạo, ngoài vườn
không một cây bắp, khóm bí. Những người mẹ khác như Tu Prong Mapia (80
tuổi, người Chu Ru, thôn Ka Đê), Jơ Lâng Ma Ních (73 tuổi, người Cơ ho, xã
Próh)...cũng đã “khuynh gia bại sản” để cho 5 - 6 cô con gái của họ
được...“bắt chồng”. Nhiều gia đình khác trở thành “chúa chổm” vì lo “kinh phí
bắt chồng cho con” . Gia đình bà Pdum Ma Nhen, người Chu Ru, xã Ka Đơn:
Côcon đầu “bắt chồng”, nhà trai đòi 8 chỉ vàng, 5 triệu tiền mặt, 10 cái khăn
(trị giá từ 100-500 ngàn đồng/cái); 15 dây cườm (300 ngàn đồng/dây). Đến
conthứ, nhà trai đòi 8 chỉ vàng; 5,7 triệu đổng; 9 cái khăn; 12 dây cườm. Đám
cưới đầu tiên bà Ma Nhen đi vay 20 triệu đồng, bà thỏa thuận nộp cho chủ nợ
80bao lúa. Cô thứ hai đi “bắt chồng”, bà cho thuê 2 sào ruộng trong 10 năm
đểđổi lấy 5 chỉ vàng. Và vay thêm 5 chỉ nữa, mỗi chỉ vàng phải trả 30 ngàn
đổng tiền lãi một tháng. Tính nguyên tiền lãi mỗi tháng bà Ma Nhen phải trả
một triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng. Một số tiền cực lớn đối với một hộ
nghèo người dân tộc Chu Ru!...
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Việc thách cưới cao hay thấp tùy thuộc vào dòng họ của nhà trai lớn hay
nhỏ, tùy thuộc vào “giá” của chàng con rể tương lai. Ngày nay, nhà trai
thường “ra giá” 5 - 6 triệu đồng tiền thách cưới thay lễ vật. Nếu như nhà trai
không chịu cho con của họ về nhà gái, họ sẽ đòi nhà gái thêm một lần tiền
như vậy nữa mới được “bắt” về. Bởi vậy, nếu sơn nữ nhà nghèo không bắt
được chồng về thì phải theo ở nhà trai, khi nào làm gom đủ số vốn trả nợ lúc
thách cưới khi đó mới được phép đón chồng về nhà mình. Cũng có nhiều
trường hợp vì thách cưới quá cao, nên hai bên trai gái ăn ở với nhau có mấy
mặt con rồi mới gom góp đủ tiền làm lễ cưới. Nhà ông Ya Thang ở buôn Próh
Ngoh có thằng Ya Leo vào tuổi trưởng thành, ông nói: “Nhà Ma Oanh phải
đưa tao 5 chỉ tao mới ưng cái bụng mà gả con trai cho.” Còn nhà Ma Lan đòi 6
chỉ vàng mới cho nhà gái
bắt con trai mình, kèm
Hiện nay, ở các buôn làng Tây Nguyên, có
rất nhiều phụ nữ độc thân, đơn thân do không
theo tiệc tùng mổ bò, giết
bắt được chồng vì nghèo, không có tiền,
heo để mời cả bà con
vàng, vì hình thức không đẹp, vì cha mạ
dòng họ. Và còn rất nhiều
không có con trai để trao đổi cho nhau. Từ
nhà trai “ra giá” kiểu như
chế độ mẫu hệ, phụ nữ có quyền lực và được
thế. ở cái thôn miền núi
quý trọng hơn nam giới (khi người vợ chết,
còn lắm khó khăn này mà
người chồng phải khăn gói trở về bên nội),
đám cưới cô Jơlông Ma
nhưng trước gánh nặng của tập tục thách
Hờm vào tháng 12 - 2009
cưới, giờ đây nhiều gia đình dân tộc thiểu số
là một kỷ lục, khi gia đình
muốn sinh cả con trai con gái để thực hiện
cô phải trao cho nhà
“giải pháp” có qua, có lại. Tục bắt chồng,
chồng 50 triệu đồng, và
thách cưới đã hệ lụy đến kế hoạch hóa gia
kinh phí tổ chức đám cưới
đình. Và hơn hết, hủ tục đã làm cho sự nghèo
sẽ hết 50 triệu nữa....
túng mãi mãi đeo bám trên những mái nhà,
Ông Ya Bây ở xã Tà
những buôn làng, những nẻo đường cao
Năng (Đức Trọng), một
nguyên
người đàn ông Chu Ru có
5 người con gái, nói: “Bây giờ một nhà mà có nhiều con gái như tao là khó
khăn lắm, nào phải chia ruộng đất, trâu bò cho nó; nếu nó xấu, không bắt
được chồng thì phải nuôi nó, nếu bắt chồng được thì tiền thách cưới hơn cả
cây vàng, có khi còn bù thêm 5 chỉ nữa nhà trai mới chịu” .
Đám cưới người dân tộc thiểu sô' bây giờ linh đình hơn, làm tiệc lớn, có
khi kéo dài mấy ngày, có nhạc sống, có trống chiêng thâu đêm suốt sáng.
Chúng tôi là vị khách không mời của đám cưới nhà Ha Rong Bình, tổ chức
cho con gái bắt chồng, một đám cưới có “quy mô” vào loại trung bình. Ngồi
bên già Ha Gút, tôi hỏi: Đám này thách bao nhiêu? “ô, hơn 5 triệu đấy, nhà
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gái còn phải làm heo, mổ trâu mời hết cả bà con trong buôn cùng dự tiệc.”
Dối với người Cơ Ho Cil ở đây tiệc cưới vẫn thường kéo dài vài ngày khi con
gái bắt chồng. Nếu như ngày xưa “đồng la ba chóe” (lễ vật thách cưới), thì
nay lễ vật nhà gái phải nộp cho nhà trai vẫn là: đồng la, chóe, tô, chén, chuôi
cườm, ùi (khăn quấn)...trị giá lễ vật hết khoảng 2 cây vàng, không kể việc
nhà gái tổ chức tiệc tùng đãi cả già trẻ, lớn bé trong buôn.
GÁNH NẶNG...ĐẾN TƯƠNG LAI

Huyện Đơn Dương chỉ cách thành phố Đà Lạt khoảng 40 km, nhưng khi
tìmhiểu về tục bắt chồng và thách cưới ở đây, chúng tôi cảm tưởng như mình
đang lạc vào một thê giới khác. Ví như ở xã Ka Đơn có 538 hộ người Cơ Ho,
215 hộ người Chu Ru vẫn đang lưu giữ tục “bắt chồng”. Theo đó, người con
gái đến tuổi lấy chổng sẽ được cha, mẹ hoặc người mai mối tìm cho một tấm
chồng. Nếu được ưng thuận, tất cả việc đám hỏi, đám cưới do nhà gái lo liệu.
Sau khi cưới, chàng rể về sống bên nhà vợ. Một “tấm chồng” thông thường ở
Ka Đơn hiện nay có giá từ 1-1,5 lượng vàng, kèm theo 5-10 triệu đổng tiền
mặt. Cá biệt, như đã nói ở trên, có đám mà giá được nhà trai đưa ra ngất
ngưởng, từ 2 - 5 lượng vàng, kèm theo...50 triệu tiền mặt. Đa phần người Chu
Ru ỏ Đơn Dương hiện nay không cho nhà gái tổ chức đám cưới, nếu chưa
giao đủ lễ vật. Tất cả những trường hợp nợ do bắt chồng trước đây, nếu để
qua ba đời mà không trả được, khi “con nợ” chết gia đình vẫn phải làm thịt
trâu, bò để cúng. Dân làng vẫn đến dự, nhưng rất lạ là tất cả đều không ăn.
Còn với tộc người Cơ Ho, luật tục cho phép trong hoản cảnh quá ngặt nghèo
gia đình phía vợ được nợ các lễ vật trong đám cưới. Họ có thể trả dần và dĩ
nhiên đôi vợ chồng trẻ phải nai lưng ra làm để trả. Trong trường hợp cặp vợ
chồng này không trả hết thì đến đời con, đời cháu phải trả.
Chính vì vậy mà những gia đình có đến năm, bảy cô con gái thì coi như
là tai họa trên trời rơi xuống. Vì thế mà có nhiều gia đình chỉ đủ tiền bắt chồng
cho một trong sô' năm, bảy cô con gái của mình, số còn lại đành chấp nhận “ở
giá”. Chị Nai Thu, một cán bộ phụ nữ xã, tính giùm tôi riêng thôn Próh Ngó
(xã Próh) đã có tới 14 cô không thể bắt được chồng. Nhưng vì thương con,
nhiều gia đình trong các tộc người đã làm tất cả những gì có thể để “mua
hạnh phúc” cho con gái mình: có người bán trâu, bò, có gia đình vay ngân
hàng, cầm cố nhà cửa, ruộng đất, vay nợ bên ngoài với lãi suất cao ngất
ngưởng. Có gia đình bán hết ruộng đất của cha ông để lại, bán cả ruộng đât
do nhà nước cấp, để con gái của họ...có một tấm chồng cho bằng chị bằng
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Bên cạnh những phong tục truyền thống của đồng bào các dân tộc
thiểu sô' ngày nay đã trở thành những nét văn hóa đặc sắc, thì nhiều hủ tục
lạc hậu vẫn còn dai dẳng đeo bám, không chỉ cản trở nếp sống văn minh mà
còn là những nguyên nhân trực tiếp đẩy không biết bao nhiêu thân phận lâm
vào bi kịch. Từ tục “bắt chồng” đến tệ “thách cưới” là một câu chuyện dài mà
với phóng sự nhỏ này thật khó nói hết. vốn là một tập tục truyền thống của
những tộc người theo dòng mẫu hệ mà ở nhiều nơi đã biến thái thành những
hành vi thực dụng. Cùng với những hủ tục lạc hậu khác, hệ lụy của nó đã
gặm nhấm trực tiếp vào cuộc sống đồng bào, từ kinh tế đến đời sống tinh
thần xã hội. Đã đến lúc, cần có sự can thiệp của bộ máy chính quyền và các
đoàn thể, mà trước hết là đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, với
mục tiêu mang lại hạnh phúc bển vững cho những lứa đôi, giảm bớt sự bần
cùng cho các gia đình vốn đã nghèo mà còn phải bán chác, cầm cố, vay
mượn và bằng mọi cách để hòng “mua hạnh phúc” cho con cái mình./.
( Báo Nhân Dân, 2010)
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CHIẾC NHẪN BẠC
VÀ NGHI LỄ ĐỜI NGƯỜI
■

Đối với những cô gái, chàng trai trẻ Churu sinh sống trong các plêi
dọc triền thung lũng phì nhiêu bên dòng Đa Nhim, chiếc nhẫn bạc khi họ
được sở hữu không chỉ là đồ trang sức, là của hồi môn quý giá mà còn là
một tín vật thiêng liêng trong hôn ước của ngày đôi lứa nên duyên cầm
sắt. Khi trai gái trao nhau chiếc srí, sră được chạm khắc tinh vi bằng bạc,
không bao giờ họ nghĩ đến một ngày chia xa...
Nếu ở miền duyên hải, đồng bào Chăm nổi tiếng với nghề làm gốm,
trên cao nguyên có người Châu Mạ, Cơ Ho, Êđê khéo tay với nghề dệt thổ
cẩm, thì những tiền nhân Churu đã truyền lại cho con cháu của họ nghề kim
hoàn bằng nguyên liệu bạc. Chuyện về những chiếc nhẫn srí, sră (nhẫn mái,
nhẫn trống) là một trong những ấn tượng của nghề đúc bạc Churu. Để có
được một cặp nhẫn cưới, người nghệ nhân phải thực hiện nhiều thao tác,
nhiều cung đoạn tỉ mẩn mà không phải ai cũng có thể làm được. Trong cả
hàng chục ngàn người dân Churu hiện nay duy nhất chỉ còn lại một nghệ
nhân chế tác nhẫn bạc, đó là anh Ya Tuất ở plêi (làng) Ma Đanh, xã Tu Tra,
huyện Đơn Dương, Lâm Đồng.
Với sự hướng dẫn của nghệ nhân YaTuất, chúng tôi tham gia vào một
cuộc tìm hiểu “công nghệ” đúc nhẫn. Thứ nguyên liệu chính để tạo khuôn
đúc là loại sáp ong tốt. Người nghệ nhân dùng sáp ong nấu chảy và lấy dùi
gỗ nhúng vào sáp nóng sau đó để nguội sẽ cho ra một ống sáp tròn như hình
bánh cuốn. Tùy theo kích thước của ngón tay, nghệ nhân sẽ cắt thành những
chiếc khoen tròn lớn nhỏ để tạo khuôn. Phần hoa văn trên nhẫn, được cán
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thành những sợi nhỏ như sợi chỉ khâu rất mảnh, cứ ba sợi sáp bện thành một
viền hoa văn. Cuống nhẫn được làm bằng sáp như đầu chiếc đũa con, dài
khoảng 2cm. Lấy lá dứa làm thành chiếc phễu cuốn lấy cuống nhẫn, bên
trên cắm que tre để giữ khuôn. Mỗi khuôn bao giờ cũng đúc một lần hai chiếc
nhẫn, một chiếc nhẫn mái và một chiếc nhẫn trống. Sau khi tạo dáng xong,
người nghệ nhân mang nhẫn sáp nhúng đều vào dung dịch, đó là phân trâu
hòa lẫn với đất, sau đó đưa đi phơi nắng chừng từ nửa ngày đến cả ngày cho
khô hoàn toàn. Tiếp theo, khuôn sáp ấy sẽ được mang đốt trên than lửa, sáp
bên trong sẽ nóng chảy, phần dung dịch phân trâu còn lại sẽ tạo thành một
khuôn âm bản. Sau đó, mang bạc nấu chảy đổ vào khuôn. Lúc khuôn nguội,
một đôi nhẫn bạc màu đen xin xỉn sẽ hiện ra. Mang cặp nhẫn ấy bỏ vào nồi
bồ kết rừng đang đun sôi để nấu thêm vài phút thì tự nhiên cặp nhẫn đã lên
màu sáng bóng lấp lánh...
Trong ngôn ngữ của dân tộc Churu ở Nam Tây
“Nghề làm nhẫn
Nguyên, từ “ s rí” (n h ẫ n mái) có nghĩa là chiếc nhẫn
bạc tuy không phải
dành cho nữ giới và sră là chiếc nhẫn dành cho nam
là nghề làm ra
giới (nhẫn trống). Có những điều thật lạ lùng và rất
nhiều tiền nhưng nó
khó lý giải xung quanh chuyện những chiếc srí, sră.
là cái nghề truyền
Ya Tuất nói đôi điều về bí quyết đúc nhẫn: Khi tạo
thống của người
khuôn, người nghệ nhân mang sáp ong nhúng vào
Churu mình. Không
dung dịch phân trâu, nhưng phải là phân trâu đực ba
thể bỏ nghề của
tuổi trộn với đất, cũng là loại đất lấy từ một nơi bí mật
ông bà được...”
trong rừng chỉ có người làm nhẫn mới biết, sẽ cho ra
một hỗn hợp không cháy trong độ nóng làm chảy
bạc. Củi đốt là một loại cây rừng có tên kasiu, nếu đốt bằng các loại củi khác
thì nhẫn sẽ bị nứt, gãy. Trước khi đúc nhẫn, đêm đó người nghệ nhân phải
cách ly hoàn toàn với VỢ; bốn giờ sáng bắt đầu nấu bạc, đúc nhẫn và tới tám
giờ thì phải hoàn thành công đoạn cuối cùng.
Nếu như nghề làm gốm, nghề thổ cẩm có thể nhiều người học và làm
được, thì đối với nghề đúc bạc làm nhẫn, chỉ có người Churu biết làm và trong
cộng đổng Churu chỉ còn lại duy nhất nghệ nhân YaTuất. Chị Ma Wêl, vợ Ya
Tuất kể rằng: “Nó (tức Ya Tuất - ngôi thứ hai, theo cách gọi của đồng bào)
học được cái nghề này là do bố mẹ bắt học. Cùng học có nhiều người nhưng
chỉ có nó được ông cậu là nghệ nhân Ya Grang thực sự truyền nghề cho. Lúc
đã học thành nghề rồi nhưng về làm mãi mà cũng không được. Mãi tới khi
ông cậu tặng cho bộ đồ nghề và ông qua đời rồi nó mới làm được.” Ya Tuất
thừa nhận: “Học nghề này rất khó. Con mắt phải tinh, cái đầu phải sáng và
cái tay phải lanh thì mới làm được”, ông Ya Tiêng, cha của Ya Tuất, nói thêm:

138

MÙA Lữ HÀNH

"Nghề làm nhẫn bạc tuy không phải là nghề làm ra nhiều tiền nhưng nó là cái
nghề truyền thống của người Churu mình. Không thể bỏ nghề của ông bà
được...” Cũng bởi vì, trai gái của dân tộc này vẫn coi chiếc nhẫn bạc là vật
trang sức ưa thích nhất, và trong lễ cầu hôn Chum, những chiếc srí, sră vẫn là
tínvật mang ý nghĩa thiêng liêng...
Đám cưới được coi là một trong những nghi lễ đời người quan trọng nhất
của người Churu. Theo chế độ mẫu hệ, con cái trong dân tộc này theo họ mẹ
và hôn nhân là do phái nữ chủ động trước. Khi đến tuổi trưởng thành, các cô
gái thường chọn cho mình một “ý trung nhân” , tự đi đặt nhẫn trước khi bắt
chổng. Hôn nhân được đánh dấu bằng việc cô gái và gia đình chọn một ngày
tốt lành sang nhà trai “chạm ngõ”. Thường thì cô gái không xuất hiện ngay
mà tạm lánh vào nhà người quen gần nhà chàng trai nhất. Sau khi cha mẹ,
người cậu bên nhà gái trình bày nguyện vọng muốn kết duyên của cô gái đối
với chàng trai, nếu anh ta đổng ý thì sẽ có mặt để tiến hành nghi lễ đeo nhẫn.
Khi trao nhẫn cho nhau, nữ trao cho nam trước, nam trao cho nữ sau. Gia đình
nhà trai sẽ mang rượu uống với gia đình bên gái ngay sau khi lễ đeo nhẫn kết
thúc. Lễ cưới của đôi trai gái Churu là dịp vui của cả cộng đổng. Ngay sau lễ
cưới, đôi vợ chồng trẻ về ra mắt nhà trai, họ có thể lưu lại vài ngày và sau đó
người con trai khăn gói về ở hẳn bên gia đình nhà vợ. Hôn nhân thủy chung
một vợ, một chồng được người Churu đặc biệt coi trọng. Ly hôn được xem là
một tội trọng khi srí, sră đã lổng ngón tay nhau...
( Tạp chí Nội Thất, xuân 2010)
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NỮTƯỔNG Kơ HO
Cao nguyên vào mùa mưa. Tôi tìm về mảnh đất Dong Dor nổi tiếng một
thời, nơi khởi nguồn của phong trào chống Pháp do nữ thủ lĩnh Ka Nhỗi hay
còn gọi là Mọ Kọ người dân tộc Kơ Ho lãnh đạo. Cơn mưa giữa trưa cũng vừa
bất ngờ trào tới, rả rích những âm sắc nao buồn. Ngắm màn mưa trong trưa
dễ liên tưởng về một miền dĩ vãng đã qua, những năm tháng và những con
người chỉ có thể hồi tưởng qua ký ức, qua những câu chuyện kể.
Mùa này cà phê còn xanh. Những tán lá non tơ đọng những giọt nước trời
phát ra một thứ ánh sáng long lanh và tinh khiết kỳ lạ. Ngắm những mắt lá xanh
đọng nước bên những triền đồi trập trùng giữa cao nguyên Di Linh, tôi như còn
nghe âm thanh những ngọn đuốc nổ lép bép và rực sáng trong đêm, dư âm của
những tiếng hô vang vọng qua những ngọn núi, những cánh rừng gần bảy mươi
năm trước của nghĩa quân Mọ Kọ làm lễ ăn trâu thề không đội trời chung với giặc
Pháp xâm lược. Như còn được chứng kiến ánh mắt rực lửa của bà, mái tóc của
bà, mà hậu duệ kể rằng nó trắng phau như mái tóc của người bạch tạng, rung
rung trong gió và lời bà âm vang trầm hùng trước hàng quân: “Rạp nen an se, Bo
K'rong...Chau go! Cau lec mu, lec mac, lec mong, dhau yo, chouyo... - Trâu đã giết!
Hỡi thần linh! Đến uống đi! Đến uống nào, hãy đến đây tất cả ...Hỡi các thần! Hãy
giết hết bọn thực dân Pháp xâm lược! Để cho người Thượng, người Chăm, người
Kinh cùng nhau chung sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc!...”.
Đã biết từ rất lâu, huyện Di Linh lấy tên bà để đặt tên cho một con đường
trong thị trấn nhưng đến bây giờ tôi mới thực sự được bước chân trên con đường
mang tên người phụ nữ Kơ Ho với cuộc đời đẹp như huyền thoại ấy. Con đường
không dài và cũng không rộng lắm nhưng tên gọi của nó được đặt đúng chỗ nên
càng thêm ý nghĩa. Đường Mọ Kọ bắt đầu từ quốc lộ 20 đoạn ngang qua thị trấn
Di Linh, gần với buôn Dong Dor nơi Ka Nhỗi cất tiếng khóc chào đời, cũng là nơi
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bà hội quân ăn thề chống Pháp. Hơn một cây số trải nhựa băng qua buôn Ka
Ming của người Kơ Ho Srê, rồi dừng lại dưới chân đồi Đăng Kér, đó là nơi an nghỉ
cuối cùng của nữ tướng rừng xanh vang bỏng một thời. Anh K'Nhẽo, người cháu
gọi Ka Nhỗi bằng dì ruột cùng tôi lên thăm phần mộ của bà. Ngôi mộ ấy cũng
đơn sơ, khiêm nhường như bao nhiêu phần mộ của những người đồng tộc.
K'Nhẽo nghiêng người cúi xuống nhổ những ngọn cỏ đang lan trùm lên mộ. Từ
đỉnh đồi Dăng Kér, tôi dõi rộng tầm mắt ra xa. Quanh thị trấn Di Linh sôi động,
những buôn làng của người Kơ Ho, người Kinh ấm khói trên những mái nhà sàn
chuẩn bị bữa cơm trưa và những vườn cà phê trải dài xanh ngút mắt đang xòe
tán lá đón cơn mưa giữa mùa...
**★

Người già ở Dong Dor kể rằng: Tên mà cha mẹ và những người đồng tộc ở
buôn đặt cho bà trong lễ thổi tai là Ka Nhỗi, một cái tên dịu dàng dành cho các cô
gái Kơ Ho. Bà lớn lên, sổng yên lành cùng với sáu anh chị em của mình là K'Gìm,
K'Brìm, K'Gẹp, KaTroil, Ka Dim, Ka Dép. Ka Nhỗi đẹp dịu dàng nhưcon nai rừng
thường về uống nước và nô giỡn cùng trăng bên suối Đạ Brăng, hồn nhiên như
con chim R'tang vẫn véo von cất tiếng hót trên ngọn Dăngkér. Nếu cuộc sống
mãi mãi yên lành thì Ka Nhỗi sẽ hàng ngày lên rừng hái măng, chiều chiều
xuống suối kín nước. Đến tuổi cập kê cô gái ấy sẽ bắt chồng, sinh con trai khỏe,
con gái khéo tay và sống một cuộc đời bình yên giữa buôn làng cùng với những
người thân. Nhưng rồi ngày vui không lâu, giặc Pháp, cái lũ sài lang từ miền đất
xa lạ nào đó đã mang theo súng đạn đến đây. Chúng làm khổ người dân Việt
Nam, bắt người Thượng Tây Nguyên đi xâu, nộp thuế. Buôn làng sống trong
cảnh tang thương, đau khổ và cùng cực. Trong những đêm dài trong mỗi nhà
sàn người già co ro vì lạnh, trẻ em khóc thét vì đói và câu chuyện không dứt là lời
kể tội kẻ thù xâm lược. Có áp bức là có đấu tranh. Từ một cô gái Kơ Ho dịu dàng,
bà trở thành nữ tướng của một phong trào chống Pháp - phong trào Mọ Kọ (một
tên gọi khác của thủ lĩnh Ka Nhối). Bắt đầu từ buôn Dong Dor của cao nguyên
Djirinh, tỉnh Đồng Nai Thượng (thuộc xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, Lâm Đồng
ngày nay), phong trào lan rộng, hàng ngàn người dân Kơ Ho, Châu Mạ, Chăm
và tất cả những người dân tộc thiểu số cùng khổ khắp vùng Đồng Nai Thượng đã
tụ về dưới trướng của bà. Người con gái Kơ Ho vừa bước qua hai mươi mùa rẫy
đã trở thành nữ tướng. Bà là huyền thoại, là niềm tự hào của vùng đất Nam Tây
Nguyên đau thương và bất khuất, là nỗi kinh hoàng, khiếp sợ của kẻ thù...
TƯ liệu về thủ lĩnh Ka Nhỗi và phong trào Mọ Kọ trên các trang sử địa
phương không nhiều. Trong cuốn “Địa chí Lâm Đồng” do tỉnh biên soạn và xuất
bản, tôi đã đọc được những dòng ngắn ngủi: “Cùng với phong trào đấu tranh của
giai cấp công nhân, từ năm 1937, một phong trào chống Pháp rất sôi động của
đồng bào các dân tộc thiểu số bắt đầu từ miền Tây Bắc tỉnh Phú Yên đã lan rộng
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ra các vùng xung quanh và các tỉnh Tây Nguyên. Là một thành viên của phong
trào, hai thủ lĩnh Ka Nhỗi và K'Voai đã thành lập những hội kín, vận động nhân dân
quyên góp xu đồng để đúc mũi tên làm vũ khỉ, không đi xâu cho Pháp. Phong trào
bắt đầu từ Dong Dor (Djirinh), sau đó phát triển đến hầu hết các huyện trong tỉnh,
thu hút gần 10.000 ngưới tham gia. Giữa lúc phong trào đang phát triển mạnh thì
thực dân Pháp phát hiện, bắt giam và tra khảo nhiều người, trong đó có hai thủ lĩnh
nói trên. Ngày 13-12-1938, chúng lập tòa án tại huyện Djirinh, kết tội 14 người “âm
mưu làm loạn chống lại chính quyền Pháp” và kết án họ từ 14 đến 20 năm tù, trong
đó Ka Nhồi chịu mức án 20 năm khổ sai. Bà bị giam ở Huế... ”
Đã nhiều lần tôi thử tưởng tượng và suy luận nhưng không sao tự trả lời
được câu hỏi mà bấy lâu phân vân: Tại sao, một cô gái Kơ Ho mới bước qua hai
mươi mùa rẫy, không hề biết chữ,
Ông K'Sen ra đi cũng mang theo không một ngày làm quen với việc binh
những bí mật về câu chuyện tình đao lại có thể vận động và tổ chức một
lãng mạn và độc đáo “kể suốt ngày phong trào chống Pháp quy mô lớn
dài đêm thâu không dứt” của nữ nhưthế? Có cứ liệu nào để chứng minh
chủ tướng chân đất mà ông hằng cho giả thiết của tôi là phong trào Mọ
kính mến với chàng trai đồng tộc Kọ trong thời kỳ đó có sự chỉ đạo ngầm
K'Jéo. Đó là mối tình duy nhất, mối của các chiến sỹ cộng sản người Kinh?
tình đẹp như huyền thoại đã theo Tôi đã tự hỏi và đã không thể tự trả lời.
bà đến suốt cuộc đời, kể cả những Một nhà báo đi góp nhặt chuyện của
năm tháng sống trong cảnh tù đày thời dĩ vãng không thể thay thế nổi
kìm kẹp của kẻ thừ, kể cả khi bà đã công việc của những người viết sử. Với
về với đất sâu Dang Kér bên dòng cách tự an ủi như vậy, tôi chỉ dám ghi
lại đôi điều về nữ thủ lĩnh và phong trào
Dạ Brăng từ năm 1973
chống Pháp do bà lãnh đạo qua hồi ức
của ít ỏi nhân chứng, của hậu duệ bà
và những trang tư liệu mà các đồng nghiệp của tôi đã góp nhặt trước đó. Và vì
vậy, câu chuyện về phong trào Mọ Kọ, về nữ tướng Kơ Ho lại tiếp tục bỏ ngỏ...
* ★★

Thật ngậm ngùi và cũng không may cho tôi, về Dong Dor lần này đã
không còn được gặp người mà tôi cần gặp. ông K'Sen, mà trong hồ sơ của mật
thám Pháp ghi là K'Suon, đã vĩnh viễn ra đi. Ông là người đồng chíhướng, người
cậu ruột của bà và cũng là nghĩa quân thân cận của chủ tướng Ka Nhỗi. K'Sen
về đất Yàng cách đây hai năm đã mang theo nhiều tư liệu quý của phong trào
Mọ Kọ và cuộc đời của nữ chủ tướng mà những người quan tâm chưa kịp ghi hết.
Sinh thời, trong một lần tiếp xúc, ông K'Sen đã kể thêm về cuộc nổi dậy,
đặc biệt là ông nhớ như in buổi lễ ăn thề. ông nói rằng, sau lời khấn Yàng của

142

MÙA Lữ HÀNH
[hủ lĩnh Ka Nhỗi, nước thánh Da Yơn được phân phát cho từng nghĩa quân. Có
nghĩa là sức mạnh của thần linh được truyền vào đôi tay cho đôi tay thêm rắn
chắc, truyền vào đôi chân cho đôi chân thêm khỏe. Họ cùng tuyên thệ không
đội trời chung với kẻ thù xâm lược. Họ quyên góp tiền xu để rèn mũi tên đồng,
quyên góp lương thực để nuôi quân chuẩn bị cho cuộc kháng Pháp lâu dài. Thế
rồi, bọn thực dân và tay sai đã đánh hơi được, sau báo cáo hỏa tốc của Công sứ
Pháp tại tỉnh Đồng Nai Thượng gửi Khâm sứ Trung Kỳ với nội dung: “Cuộc bạo
loạn của người Thượng tại Đồng Nai Thượng”, kẻ thù đã tổ chức một cuộc bao
vây quy mô lớn trong bảy ngày bảy đêm tại căn cứ Dong Dor. Thủ lĩnh Mọ Kọ và
toàn bộ ban tham mưu của bà bị giặc Pháp bắt. Tòa án thực dân đã kết án nữ
tướng Kơ Ho và “đồng bọn” tội “làm loạn, chống lại nhà nước bảo hộ”. Trước
súng gươm của quân xâm lược, Mọ Kọ và những nghĩa quân của bà vẫn thể
hiện tinh thần bất khuất, hiên ngang, vẫn lớn tiếng tố cáo tội ác của lũ sài lang
cướp nước. Ông K'Sen ra đi cũng mang theo những bí mật về câu chuyện tình
lãng mạn và độc đáo “kể suốt ngày dài đêm thâu không dứt” của nữ chủ tướng
chân đất mà ông hằng kính mến với chàng trai đổng tộc K'Jéo. Đó là mối tình
duy nhất, mối tình đẹp như huyền thoại đã theo bà đến suốt cuộc đời, kể cả
những năm tháng sống trong cảnh tù đày kìm kẹp của kẻ thù, kể cả khi bà đã về
với đất sâu Dang Kér bên dòng Dạ Brăng từ năm 1973...
Dong Dor ngày xưa, Djirinh và cả vùng đất Nam Tây Nguyên ngày xưa, cái
ngày cách đây chưa xa ấy đã không bình yên. Cả đất nước cũng chìm trong
cảnh lầm than dưới gót giày và họng súng của quân xâm lược. Trong bóng tối
của đêm dài nô lệ, đã lóe lên ánh sáng của những phong trào phản kháng,
chống lại kẻ thù chung mà cuộc nổi dậy của nghĩa quân Dong Dor dưới sự chỉ
huy của nữ tướng Ka Nhỗi là một minh chứng sinh động của lòng yêu nước. Lịch
sử phải được đánh giá một cách khách quan và chính xác. Phong trào Mọ Kọ với
quy mô, tính chất và ý nghĩa thực sự của nó phải được ghi nhận đầy đủ. Là người
làm báo, như tôi đã nhận, chỉ là người góp nhặt chuyện ngày xưa không đủ sức
làm thay công việc của người viết sử. Chỉ biết rằng trong chiều mưa tháng Tám,
cúi đầu ngưỡng vọng trước ngôi mộ đơn sơ không một dòng mộ chí của bà, tôi
càng thêm khâm phục người nữ chủ tướng giữa rừng xanh năm xưa. Cô gái Kơ
Ho dịu dàng, không hề biết chữ, chưa một lần làm quen binh đao với mái tóc
trắng phau đứng trước hàng ngàn nghĩa quân tuyên thệ không đội trời chung với
quân xâm lược. Tôi chợt nghĩ, giá như ngay trên đỉnh đồi nơi ngày xưa bà hội
quân ăn thề, một ngày không xa du khách đi qua ngước lên sẽ bắt gặp hình ảnh
oai phong lẫm liệt của một bức tượng đài. Tượng đài ấy mang tên Mọ Kọ...
(Báo Văn Nghệ, 2010)
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TRẢ NỢ XƯƠNG CỐT
■

Pơthi Shakơrtinh - một tập tục ứng xử với người chết của đồng bào
Kơ Ho và Churu, có nghĩa là “xây mộ ” và “ăn xương”mà cách nói khác là
“trả nợ xương cốt”. Đó là hủ tục hay mỹ tục? Trước câu hỏi của chúng tôi,
già làng Drong Blum cứ nhắc đi nhắc lại mãi bằng tiếng của dân tộc mình:
“Cau chơt la jơh”(nghĩa tử là nghĩa tận) khi chúng tôi trò chuyện cùng già
và bà con trong buôn La Bouye (xã Lạc Xuân, Đơn Dương, Lâm Đồng). Với
ý nghĩa từ câu nói của mình, người có uy tín nhất buôn La Bouye muốn
khẳng định rằng, cần giữ nguyên tục lễ Pơthi Shakơrtinh như ông bà ngày
xưa truyền lại. Già làng Drong Blum nói đúng nhưng chỉ đúng ở ý nghĩa
nguyên thủy của tục Pơthi Shakơrtinh...
MÓN NỢ PƠTHI...

Trưa đứng bóng, chị Nai Thu dẫn chúng tôi lên thăm nghĩa địa của buôn
La Bouye mà tiếng Kơ Ho gọi là kut. Kut nằm trên một ngọn đồi thấp, không
gian trú ngụ của các linh hồn cách không xa lắm với làng buôn của những
người còn sống, ở nơi ấy có hàng trăm ngôi mộ và tất cả đểu đã được xây cất
khang trang - điều làm chúng tôi thực sự bất ngờ khi ở đây là một vùng đổng
bào dân tộc thiểu số mà cuộc sống vẫn còn nhiều gian khó. Chị Nai Thu là
một phụ nữ thông minh, chân thực và cởi mở. Chính sự cởi mở của chị đã cho
chúng tôi biết được thêm nhiều điều...
Người phụ nữ Kơ Ho ấy kể rằng, cho đến nay chị đã đứng ra cáng đáng
việc xây mộ và “trả nợ xương cốt” cho gần mười người đã mất trong dòng họ.
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Gần đây nhất, chị vừa mới làm Pơthi Shakơrtinh cho ông cậu, người anh ruột
củamẹ. ÔngcậuTouwetterK'Nhermấttừnăm 1994, ông cũng có một người
con trai và một người con gái, nhưng theo tập tục: con trai không có trách
nhiệm xây mộ cho bố, còn người con gái của ông tên là Ma Xuyên thì khó
khăn quá không thể lo được. Nai Thu là cháu gái, người có vai trò chính trong
một dân tộc theo chế độ mẫu hệ, và vì vậy, chị đứng ra cáng đáng việc hậu
sựcho cậu - mà theo quan niệm của người Kơ Ho, ông cậu là người có vai trò
quyết định trong một gia đình. Nai Thu nói: “Là con cháu, mình phải làm tròn
bổn phận và trách nhiệm” . Lễ Pơthi Shakơrtinh của ông Touvvetter K'Nher
mời hơn 300 thực khách đến dự tiệc rượu, xây mộ hết một triệu đồng nhưng
chi phí đãi tiệc tốn kém hơn 10 triệ u đồng...
Trên kut của buôn La Bouye, chúng tôi đã gặp mộ phần của ông Tou
Prong Hiou, một nhân sỹ trí thức khá nổi tiếng, ông Hiou là một trong những
người đầu tiên tốt nghiệp khóa đào tạo bác sỹ Đông Dương của người Pháp,
bạn đồng môn với bác sỹ người Ê Đê Y ngông Niê K'Đăm. ông Hiou nguyên
làchánh án Tòa án sắc tộc tỉnh Đồng Nai Thượng, cũng từng là chủ tịch Việt
Minh quận Dran và nguyên chủ tịch Hội đồng sắc tộc trong Hạ nghị viện chế
độ ngụy quyền Sài Gòn thời Nguyễn Văn Thiệu. Tou Prong Híou là một
người thuộc tầng lớp trên, điều đó còn được thể hiện khi ông đã mất (năm
1993). Những người con của ông đã xây cất cho người cha đáng kính của
mình một mộ phần với thời giá năm 1993 lên tới 14 triệu đồng. Đó là chưa kể
những ngày đãi tiệc “trả nợ xương cốt” với hàng trăm khách mời cho “xứng
tầm” với một tên tuổi như Tou Prong Hiou. Mà ngôi mộ của ông lớn thật, nó
được xây cất trong một khuôn viên riêng cùng với vài ngôi mộ của người thân
ông. Nó cách biệt hoàn toàn với những
Già làng Drong Blum của ngôi mộ khác của những người đồng tộc
buôn La Bouye nói gằn từng bình dân đã khuất...
tiếng khi chúng tôi hỏi quan
Thế nhưng, khách quan mà nói, trong
điểm của ông về Pdthi
cộng đồng người dân tộc thiểu số, không
Shakơrting: “Việc xây mộ và
có nhiều người có chút ít của nả như nhà
ăn xương là trách nhiệm phải
chị Nai Thu và thực sự giàu có như con cái
làm. Thế hệ này không làm
được thì thế hệ sau làm. Bà Tou Prong Hiou mà luật tục quy định về
làm chưa được thì chuyển Pơthi Shakơrtinh thì không có một biệt lệ
sang mẹ, mẹ làm chưa được nào cả. Chị Ka Chuông, chi hội trưởng chi
thì chuyển sang con, con làm hội phụ nữ buôn M'Răng, xã Lạc Lâm đưa
chưa xong thì cháu chắt phải mắt ái ngại nhìn chồng rồi dè dặt tâm sự với
chúng tôi: “Người vợ mất chồng đã khổ tứ
làm..”
bề. Thế nhưng, điều họ lo hơn sau khi
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chổng mất chính là món nợ Pơthi Shakơrtinh. Không có cũng phải đi vay, đi
mượn mà làm. Nếu chưa làm xong nghĩa vụ này thì bị nhà chồng liên tục
nhắc nhở, thậm chí còn dọa nạt bắt phải làm cho bằng được.” Để minh chứng
cho những điều vừa nói, Ka Chuông dẫn chúng tôi đến nhà chị Ka Thiu.
Trong căn nhà lá tồi tàn không thể nghèo hơn, Ka Thiu nuốt nước mắt kể:
Chồng chị không may bị chết từ năm 1996, để lại cho người vợ yếu ớt ấy một
nách 8 đứa con thơ dại. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thế nhưng, phía
bên nội vẫn luôn tìm cách bóng gió nhắc nhở chị phải xây mộ cho chồng và
“trả nợ xương cốt” cho gia đình họ. Chưa thể khắc phục được hoàn cảnh khó
khăn, mẹ con chị Ka Thiu chỉ biết cắn răng chịu đựng, nhẫn nhục. Cũng tại
buôn M'Răng, chị Ka Dều có chổng là K'Bá mất từ năm 1998, đến năm 2003,
10 mẹ con mới chắt bóp và vay mượn đủ tiền để mua trâu xây mộ cho chồng
cho cha. Ông Rôđa Tê, thành viên của Hội đồng nhân sỹ trí thức trong cộng
đồng thiểu số tại Đơn Dương, người có uy tín nhất tại M'Răng kể rằng: Em gá
của ông là chị Ya Nhai sống ở buôn M'Lọn thuộc thị trấn Thạnh Mỹ đã phả
mổ một lần 8 con trâu (khoảng 40 triệu đồng) để tổ chức Pơthi ShakơrM
cho tám thế hệ từ đời cố ngoại để lại. Anh Touneh Ket ở buôn La Buoye cũnc
cho chúng tôi biết, vợ anh vừa làm Pơthi Shakơrtinh hồi tháng ba năm naj
cho ông cố ngoại đã mất hơn hai trăm năm ...
SỨC NẶNG CỦA LUẬT TỤC

Trên mảnh đất Tây Nguyên này, nhiều mỹ tục có ý nghĩa đã biến thànl
hủ tục khi yếu tố thực dụng len vào mà Pơthi Shakơrtinh là một ví dụ. Pơth
Shakơrtinh, như đã nói ở trên, có nghĩa là “xây mộ” và “trả nợ xương cốt"
Theo quy định của luật tục từ bao đời nay, một phụ nữ nếu có chồng khôni
may bị chết trước thì họ phải đứng ra sắm sửa lễ vật mang đến nhà trai xii
được xây mộ cho chồng. Mộ được xây xong, họ phải lo làm thịt một con trâu
và làm tiệc để mời họ hàng nhà trai ăn uống. Khi tàn cỗ, người vợ không may
mắn ấy còn phải chuẩn bị một đùi trâu, một chóe rượu và tiền để gửi về tạ gia
đình bên chồng. Tùy vào vai vế của người chồng trong dòng tộc mà người vợ
phải mổ một con trâu lớn hay vừa cho tương xứng. Người chồng có vị thế cao
thì mổ trâu “bốn gang” , tức là con trâu có sừng dài bốn gang tay, và ngược lại,
Nếu do hoàn cảnh kinh tế khó khăn mà đời mình không hoàn thành nghĩa vụ
này thì con gái của người vợ góa bụa ấy phải tiếp tục thay mẹ “pơthi” cho cha
và “shakơrtinh” cho họ hàng bên nội. Và đến lượt mình, người con gái mồ côi
chưa có khả năng hoàn thành nghĩa vụ nặng nề thì phải tiếp tục truyền lại
gánh nặng cho con, cháu, chắt gái của mình...Đối với những cô gái trẻ có
chồng không may bị qua đời sớm thì họ cũng phải trả xong món nợ xương cốt
rồi hãy nghĩ đến chuyện bước thêm bước nữa. Không có chiều ngược lại, vi
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luật tục cũng đã quy định rõ, nếu người vợ không may qua đời trước thì người
đàn ông sẽ phải vác xà gạt về nhà bố mẹ đẻ mà không được phép ở lại chính
ngôi nhà của mình để làm nghĩa vụ người cha nếu anh ta có ý định thêm một
lần“sang ngang” ...
Người có uy tín nhất trong buôn cũng không có quyền can thiệp vào
những điều khoản như trói buộc này của luật tục. Gíà làng Drong Blum của
buôn La Bouye nói gằn từng tiếng khi chúng tôi hỏi quan điểm của ông về
Pơthi Shakơrting: “Việc xây mộ và ăn xương là trách nhiệm phải làm. Thế hệ
này không làm được thì thế hệ sau làm. Bà làm chưa được thì chuyển sang
mẹ, mẹ làm chưa được thì chuyển sang con, con làm chưa xong thì cháu chắt
phải làm...” Theo quan niệm của người Kơ Ho, trong cuộc đời một người đàn
ông có ba mốc chính: bắt vợ, chết và xây mộ. Họ cũng cho rằng, cái chết của
một con người là điểm mốc vô cùng quan trọng trong một đời người. Người
KơHo nói rằng “chơt la yơh” (chết là hết) nhưng họ cũng tâm niệm “cau chơt
layơh” (nghĩa tử là nghĩa tận). Cho nên, trong cộng đồng, dòng tộc có người
qua đời, dù xa xôi và bận rộn thế nào thì họ cũng phải có mặt để phúng
viếng, vĩnh biệt và chia xa. Nhưng chết chưa thật sự là mất, hổn của người
chết vẫn vương vấn với họ tộc, vợ con, với những người còn sống, chỉ đến khi
đã làm Pơthi Shakơrtinh thì người xấu số mới thực sự ra đi vĩnh viễn. Pơthi là
ngày chính thức tiễn đưa linh hồn người quá cố về thế giới bên kia, là sự kết
thúc tất cả những ràng buộc giữa người còn sống với người đã khuất. Pơthi
Shakơrtinh còn là cuộc từ giã giữa dòng họ nhà chồng và dòng họ nhà vợ, từ
đây hai nhà chẳng còn nợ nần gì lẫn nhau. Người Kơ Ho cho rằng, đám cưới
có thể qua loa và cho nợ nhưng “ăn xương” thì phải thật chu toàn đúng như sự
quy định của luật tục. Người Kơ Ho không sợ cái chết đến với chính mình
nhưng họ rất sợ người chết “quay trở về” và trừng phạt những người sống.
Cho nên, người sống phải làm tất cả mọi điều để cho linh hồn người chết
được bình yên ở thế giới bên kia và không còn có lý do trách cứ, quấy nhiễu
khi người sống đã đối xử tốt với họ.
TIẾP TỤC ĐỐI ĐẦU?

Dân tộc Kơ Ho theo dòng mẫu hệ, và người phụ nữ vẫn là người có
quyền thừa kế và có vai trò quyết định nhiều việc hệ trọng trong mỗi gia đình.
Nhưng trong hệ thống luật tục ông bà để lại, thì họ vẫn là người phải chấp
hành những quy định nặng nề hơn so với người đàn ông, mà Pơthi
Shakơrtinh là một ví dụ. Mặt khác, tâm lý “phú quý sinh lễ nghĩa” và “con gà
tức nhau tiếng gáy” cũ ng đã len vào đời sống của đồng bào.
Chị Nai Linh - cán bộ Hội phụ nữ xã Lạc Xuân, Đơn Dương đưa cho
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chúng tôi xem tấm thiệp mời dự lễ Pơthi Shakơrtinh của nhà Touneh Thương
ở buôn La Buoye và nói thêm: “Đây là sự ganh đua giữa các dòng tộc. Đời
sống kinh tế có phần khá lên nên gia đình nào, dòng họ nào cũng muốn thể
hiện sự sung túc của mình. Đó cũng là một trong những lý do để các hủ tục
thức dậy. Chỉ khổ cho những người phụ nữ nghèo”. Đúng như vậy, đa số chị
em phụ nữ dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung và Kơ Ho, Churu nói riêng
là những người ít được học hành. Trong nhận thức hạn chế của mình, họ tiếp
nhận mọi quan niệm xaxưam ột cách thụ động. Những quy định của luậttục
ăn sâu vào tiềm thức, dù biết là gánh nặng nhưng họ coi như những sức
mạnh thần bí vượt quá khả năng vùng thoát của mình. Chị Ka Sri ở buôn
M'Răng là một người được học hành khá tử tế so với người khác nói nhưtâm
sự thay mọi người về Pơthi Shakơrtinh: “Vãn muốn bỏ hoặc làm đơn giản,
nhưng đó là tục lệ của ông bà để lại nên đành phải chịu. Chị em cũng chỉ dám
nói nhỏ với nhau thôi...” .
Chỉ tính riêng địa bàn huyện Đơn Dương đã có 27 thôn, buôn tập trung cư dân
là đồng bào dân tộc thiểu số với hơn 5.630 phụ nữ dân tộc Kơ Ho và Churu có
tuổi đời từ 18 trở lên. Chưa thể làm một phép thống kê để biết có bao nhiêu
người đang phải đối mặt với Pơthi Shakơrtinh, tục thách cưới quá cao hay
những hủ tục khác. Họ phải sống bằng nhận thức thụ động trong bi kịch của
những sự ràng buộc lỗi thời và lạc hậu. Đôi vai yếu ớt của phận liễu yếu đào
tơ trong cảnh gian khó phải gánh chịu tất cả những quy định ngặt nghèo do
sự hiểu biết nguyên thủy sơ khai về vũ trụ, về nhân sinh mà tổ tiên xa xưa
truyền lại. Một nghịch lý đáng buồn là 15/27 thôn, buôn nêu trên đã đăng ký
xây dựng thôn, buôn văn hóa. Trong khi đó, về phía chính quyền và các đoàn
thể ở địa phương vẫn chưa thực sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận
động bà con xây dựng một đời sống văn hóa lành mạnh. Đồng thời, một thực
tế đáng lo ngại là vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ của những người làm công
tác đoàn thể, văn hóa trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngay cả những
cán bộ là người dân tộc thiểu số cũng thể hiện sự thiếu hiểu biết về tập quán
của đồng bào mình và không phân biệt đâu là phong tục, đâu là hủ tục. Đó
chỉ là một vài khó khăn trong vô số khó khăn.
Làm gì để cuộc sống đồng bào Kơ Ho, Churu cũng như các dân tộc
thiểu số Tây Nguyên vươn lên phát triển, ấm no đồng hành với một môi
trường văn hóa lành mạnh mang đậm dấu ấn truyền thống - đó vẫn là một
câu hỏi không dễ trả lời!...
( Báo Sài Gòn Giải Phóng, 2009)
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BAO GIỜ
LÀNG GỐM CHURU ?...
Khi những buôn làng khác ở Tây Nguyên từng bao đời du canh du cư
như con vượn, con nai nơi triền rừng dốc núi thì người Churu buôn
Krănggọ (xã Pró, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) chỉ tụ cư bên suôi
Đạyòng dưới chân ngọn núi Pnum Trom ủ. Đất và nước thượng nguồn
giúp những bàn tay tài hoa ở vùng quê này tạo ra một nghề thủ công
ịruyền thống quý giá: nghề gốm. Ngày xưa, chính nhờ nghề làm gốm mà
người dân Krănggọ sống sung túc, nhàn hạ. Nhưng ngày nay thì khác,
cùng với nhiều nghề thủ công truyền thống của đồng bào thượng du,
nghềgốm nổi tiếng của Krănggọ đang đứng trước nguy cơ thất truyền...
TÌNH YÊU CỦA ĐẤT, NƯỚC VÀ LỬA

Nghề làm gốm ở Krănggọ bắt đầu từ bao giờ? Ai là người đầu tiên khai
sinh ra nghề gốm ở đây? Những câu hỏi chúng
tôi đưa ra chưa có câu trả lời. Qua tâm sự với Từ bàn tay tài hoa của
những người già, chỉ biết rằng, nghề gốm có người thợ miền cao, một
mặt ở Krănggọ từ thưở xa xưa và ở buôn này sản phẩm gốm ra đời là
rất nhiều người biết làm nghề gốm. Tên gọi kết quả của sự điêu luyện
của buôn bây giờ cũng gắn với nghề truyền trong thao tác lao động,
thống của cư dân nơi đây. Anh Tou Brong của cảm xúc và những nét
Dương, một người khá rành nghề làm gốm đã đẹp văn hóa Churu. Trong
dẫn cho chúng tôi một giả thiết: “Buôn của mỗi sản phẩm ấy còn
mình là Krănggọ. “Krăng” chính là tên của ông chứa đựng tình yêu vững
chủ làng ngày xưa đã khai sinh ra vùng đất, bền của đất, nước và lửa ở
còn “gọ” theo tiếng bản địa là chỉ nghề làm nồi vùng đất lành bên suối
đất...” Chưa có điều kiện kiểm chứng nhưng Đạyòng.
chúng tôi tin vào giả thiết của Tou Brong
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Dương. Như những gì đã được nghe kể, tìm hiểu và hình dung thì Krănggọ
thưở xa xưa là một vùng chuyên làm nghề gốm như một sự phân công tao
động tự nhiên của những buôn làng, những tộc người sống trên miền núi
cao...
Chị Ma Sinh - một trong những phụ nữ trẻ hiếm hoi còn biết làm nghề
gốm ở Krănggọ - vừa đốt xong một mẻ gốm. Chả là chị vừa làm đám bắt
chồng cho đứa con gái thứ hai. Mẻ gốm hôm ấy chị làm là để có những vật
dụng cần thiết lo cho đám tiệc đãi khách. Khi chúng tôi đến, chị lại ra vườn để
làm tiếp mẻ gốm nữa nhưng chỉ là “biểu diễn”. Vừa làm, chị Ma Sinh vừa
chắp nối kể những câu chuyện nghề của chị và bà con trong buôn. Qua lời kể
và đôi bàn tay thao tác của chị, chúng tôi hình dung những công đoạn chính
của nghề làm gốm vùng này. Người Krănggọ lấy đất về từ núi PnumT'romủ,
Theo tập tục, người thợ gốm chỉ đi lấy đất làm gốm khi cảm thấy trong người
sạch sẽ và tâm trạng thanh thản. Theo quan niệm của họ, trái với điều này thl
sản phẩm làm ra sẽ không tốt, hoặc rạn vỡ, hoặc quá non hay quá già. Thậm
chí, thưở xưa khi chủ đất chết thì một năm sau vẫn chưa được lấy đất làm
gốm. Khi chủ đất “mãn tang” mới được lấy lại, nhưng phải sắm sửa lễ vật như
heo, gà để khấn xin vong hồn. ông chủ đất Ka Chạp mất đã lâu và cháu ông
là bà Ma Xoan hiện đang kế thừa vùng đất sét ở dãy núi Pnum T'rom ủ. Đất
sét lấy về được nhào kỹ cho thật mịn và ủ thêm vài ngày cho chín. Đất được
phơi cho giòn rồi dùng chày để giã. Những phụ nữ trong buôn đãi đất bằng
sàng rồi rưới nước lên cho đất dẻo ra. Tiếp theo mới đến phần nặn gốm. Việc
nặn gốm được tiến hành trên một chiếc bàn xoay đặt trên tấm gỗ phẳng, cao
tầm ngang hông người. Người ta nặn gốm bằng tay và một gọ thường được
nặn làm ba đoạn, sau đó nối lại với nhau và chỉnh sửa để cho ra một sản
phẩm hoàn chỉnh. Dụng cụ làm gốm ở Krănggọcũng hết sức đơn giản. Dùng
để nắn cho đẹp là một chiếc vòng được làm bằng tre, gọi là cái knu. Một tấm
gỗ nhỏ (tanạp), một quả trám rừng (playcanh), một miếng vải (sute) là những
dụng cụ dùng để hoàn thiện một sản phẩm gốm cả về mặt kỹ thuật lẫn mỹ
thuật. Khi gốm đã được nặn xong, người thợ gốm xếp sản phẩm thô giữa
vườn rồi chất củi xung quanh, nổi lửa lên và đốt. Thường thì hai ba nhà cùng
góp lại đốt chung cho đỡ tốn củi và cũng là để giúp đỡ nhau về mặt kỹ thuật.
Củi được tiếp liên tục, đốt từ chập tối đến quá nửa đêm thì mẻ gốm hoàn
thành. Khi gốm chín, người ta bỏ tấm gạo vào nấu thử, công đoạn này được
gọi là lơhenggọ...
Từ bàn tay tài hoa của người thợ miền cao, một sản phẩm gốm ra đời là
kết quả của sự điêu luyện trong thao tác lao động, của cảm xúc và những nét
đẹp văn hóa Churu. Trong mỗi sản phẩm ấy còn chứa đựng tình yêu vững
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bểncủa đất, nước và lửa ở vùng đất lành bên suối Đạyòng.
TRƯỚC NGUY CƠTHẤTTRUYỀN

Ngày xưa, gốm Krănggọ từng nổi tiếng khắp vùng. Cụ ông Ja Len và cụ
bà Narakia kể rằng, nghề gốm của buôn đã có những thời thật sự thịnh
vượng. Mùa khô cao nguyên cũng là mùa nông nhàn, tất cả các gia đình
trong buôn đều nổi lửa đốt gôm. Phụ nữ vào núi Pnum T'rom u chọn đất tõt.
Dàn ông gùi đất về buôn. Khắp cả buôn ồn ào tiếng sàng sảy đãi đất, tiêng
phơi đất, nhào đất và nặn gốm. Suối Đạyòng rộn rã từ buổi bình minh mờ
sương đến tận cuối chiều nắng xế. sản phẩm gốm của Krănggọ cũng chỉ là
những vật dụng tối thiểu thường dùng. Đó là những cái kòngọ để nấu bồ kết
cho phụ nữ gội đầu, là gọkrơ dùng để làm tô ăn cơm, là gọprò như chiếc nổi
nhỏ để nấu cháo bắp, là gọrôồng như chiếc nồi to để nấu cho hàng chục
người ăn trong những bữa tiệc lớn, rồi gọavú miệng hẹp cho phụ nữ xuống
sông lấy nước, gọpờnhăunh là cái bếp lò như ba ông đầu rau của người miên
xuôi...
Bà Narakia năm nay đã xấp xỉ bảy mươi, là một trong những người thợ
gốm giỏi nhất còn lại ở buôn Krănggọ. Khi chúng tôi hỏi chuyện, bà nheo măt
cười rất hiển nhưng trong nụ cười ấy như ẩn giấu một nỗi buồn, một luyên
tiếc: “Làng gốm ngày xưa vui lắm!” Người thợ gốm già nói rồi cúi xuống hơ tay
lên cái bếp được kê bằng gọpờnnhăunh giữa nhà, cái gọ này bà đã nặn từ
hàng chục năm trước. Cái “ngày xưa” mà cụ bà Narakia muốn nói đã cách
đây cũng mấy chục năm. Ngày ấy, cô gái Churu Narakia mới mười mấy tuôi
đã được mẹ dạy cho làm nghề nặn gốm. Gốm của cô đẹp có tiêng khặp
vùng. Trai Cơho ở buôn Krăngchớ, Kađê, gái Chil ở buôn Pró, Kađơn đều
phục tài cô gái Krănggọ. Những cái gọroổng, gọavú, kòngọ, gọkơrớ do
Narakia và những người đổng tộc của cô làm ra đã trở thành những món
hàng hấp dẫn của các thương gia đến từ nhiều miền. Cái ngày xưa ấy, sau
mùa gặt lúa, dân các buôn trong vùng lại đến Krănggọ để trao đổi, bán mua
đồ gốm. Lúc rảnh rang, người Krănggọ lại quang gánh khắp vùng để rao bán
sản phẩm của mình. “Người Cơho rất thích gốm Churu, họ không thích gốm
của người Chàm” - bà Ka Ing, mẹ của chị Ma Sinh nói với chúng tôi như thế.
Và thế là, người Churu buôn Krănggọ sản xuất thật nhiều gốm để trao đổi
hàng hóa với người Cơho khắp vùng. Một gọ nhỏ lấy một gùi lúa nhỏ, một gọ
lớn lấy một gùi lúa lớn. Những thương đoàn người Lào, người Campuchia
cũng từng đến đây. Họ thường dùng voi chở chiêng, choé, váy khố và đồ săt
vượt rừng núi sang đổi gốm Krănggọ về dùng. Nhưng thật buôn, vì đó chỉ là
chuyện từ hồi ức về ngày xưa của những bậc cao niên. Thời hoàng kim của
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gốm được hồi tưởng lại trong một niềm luyến tiếc đến chạnh lòng. Còn bây
giờ, trước sự tấn công của đồ nhôm, đồ sắt, đồ nhựa và những sản phẩm của
công nghiệp gia dụng, gốm Chum của người Krănggọ đang mai một dần...
Chị Ma Sinh nói rằng, bà Ka Ing - mẹ chị, dạy con gái làm gốm từ khi tóc
chớm đuôi gà. Hồi chị biết làm gốm thì cũng là thời mà trai gái trong buôn ai
cũng biết làm và cả buôn của chị sống bằng nghề làm gốm. Thế nhưng, đến
bây giờ người còn biết nặn gốm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Những đứa
con của chị Ma Sing, cháu của bà Ka Ing đã thật sự xa lạ với nghề ruột của
mẹ, của bà. Chúng không còn yêu gốm, không thích dùng đồ gốm và vì thế,
chẳng còn hào hứng học cách làm nghề gốm. Còn những cô gái trẻ Naria
Jeu, Naria Tex - con gái của nghệ nhân Narakia thì lắc đầu trước những câu
hỏi về nghề gốm của chúng tôi. “Nghề của mẹ, mẹ vẫn làm, nhưng bọn em
thL.không biết gì đâu!...” Câu trả lời thật buồn. Nghề gốm, một nghề thủ công
truyền thống từng gắn bó như máu thịt với buôn Krănggọ, một nét đẹp văn
hóa độc đáo của người Churu đang đứng trước nguy cơ thất truyền!...
LỜI KẾT LẠC QUAN

Chúng tôi muốn có chung tâm nguyện lạc quan cùng với những người
thợ gốm Churu ở buôn Krănggọ, rằng: một ngày nào đó, nghề gốm nơi đây
sẽ được hồi sinh. Rồi dòng suối Đạyòng lại tấp nập người qua, kẻ lại. Đất sét
từ núi Pnum Trom ủ lại trở về sống động trong bàn tay gần gũi, thân thương
của những người thợ gốm. Ngày ngày, Krănggọ lại rộn rã âm thanh quen
thuộc của tiếng phơi đất, sàng đất, ủ đất, nặn gốm, kín nước, chẻ củi. Đêm
đêm, buôn làng sẽ lại sáng những bếp lửa hồng chờ gốm ra đời. Người khắp
mọi miền lại tìm đến với những sản phẩm độc đáo và thán phục trước sự dày
công, điêu luyện, tài hoa của bàn tay những người thợ gốm Churu. Bà Ka Ing,
bà Narakia, chị Ma Sinh trở thành những người nhiệt tình truyền nghề cho
con cháu. Những cô gái trẻ như Naria Jeu, Naria Tex sẽ trở thành những
nghệ nhân nổi tiếng của làng gốm Churu. Krănggọ sẽ trở thành một làng
nghề nổi tiếng, một cơ sở kính tế hiệu quả và một địa chỉ du lịch độc đáo trên
hành trình khám phá những nét đẹp văn hóa cao nguyên...
Dù sao thì đó cũng mới chỉ là những phác thảo nằm trong mơ ước.
Nhưng mơ ước ấy có đầy đủ cơ sở để trở thành hiện thực. Hãy cứu lấy nghề
gốm và làng gốm Churu Krănggọ trước nguy cơ mai một và dẫn đến thất
truyền trong nay mai!...
(Báo Nhân Dân, 2008)
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CÁT TIÊN
CÂU HỎI CÒN B ỏ NGỎ

Cuối năm 1985, hai cán bộ bảo tàng địa phương là Đinh Thị Nga và Hồ
Thị Thanh Bình đã bất ngờ phát hiện ra những dấu hiệu đầu tiên của một
quẩn thể di tích thuộc địa bàn huyện Cát Tiên, Lâm Đồng. Bắt đầu từ đây
đã hé mở về một quần thể di tích vô cùng giá trị. Tháng 9 năm 1997, Bộ VHTT đã công nhận Cát Tiên là “di tích lịch sử, văn hoá, nghệ thuật quốc
gia”. Rồi tiếp đến là tám cuộc khai quật và hai cuộc hội thảo khoa học quy
mô lởn. Nhưng, những gì cẩn quan tâm về di tích này vẫn là câu chuyện
chưa có hồi kết...
NHỮNG PHÁT HIỆN VÔ GIÁ

Ngay sau cuộc thăm dò đầu tiên, Viện KHXH tại TP HCM (nay là Viện
KHXH vùng Nam Bộ) đã mở những cuộc thám sát mang tính chuyên môn
cao hơn tại Cát Tiên. Các nhà khảo cổ đã hết sức vui mừng khi phát hiện tiếp
khu di tích nằm ở Dốc Khỉ thuộc xã Quảng Ngãi. Đây là nơi đầu tiên xuất lộ
một khu phế tích đền đài hoành tráng. Cùng đó, trên đĩnh núi cao, một đền
thờ có kiến trúc gạch hình ovan, 8mx13m. Trên sáu ngọn núi nhỏ đểu có dấu
hiệu của những kiến trúc gạch. Giữa các đền, tháp được nối liền với nhau bởi
sàn gạch phẳng, nhiều phiến đá lớn có đục mộng, đục lỗ làm bệ tượng, một
cột đá có khắc 8 cánh sen và 2 linga cực lớn...
Trong suốt hơn 20 năm, Viện Khảo cổ học Việt Nam, Trung tâm khảo
cổ học - Viện KHXH vùng Nam Bộ và Bảo tàng Lâm Đồng đã phối hợp tổ
chức 8 cuộc khai quật. Dưới lòng đất Cát Tiên ngàn đời ngủ yên đã xuất lộ
dần những di vật vô cùng quý giá. Suốt dọc bờ bắc sông Đồng Nai, trong
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suốt chiều dài gần 20km, một quần thể di tích dần dần hiện ra. Đó là hàng
chục ngôi đền tháp, đền mộ lớn nhỏ hoàn toàn khác nhaũ về chi tiết nhưng
lại hoà quyện trong kiểu dáng, vươn lên trong một không gian huyền diệu,
thể hiện một thế giới tâm linh bí ẩn, kỳ vĩ. Đó là vô vàn những hiện vật quỷ
báu: những cặp ngẫu tượng linga - yoni, biểu tượng của CƯdân cổ xưa với tín
ngưỡng phồn thực; là những bức tượng phúc thần Ganêsa, Siva, Uma...bằng
chất liệu đá quý, thuỷ tinh và kim loại. Đặc biệt, tại đây các nhà khảo cổ học
đã phát hiện được hàng trăm lá vàng và phù điêu bằng vàng với kỹ thuật vẽ
nổi và khắc chìm điêu luyện, ô trên đó là những hình ảnh chung một chủ đề
tôn giáo thần bí với tín ngưỡng “thần mẹ” như thần Siva, nam thần, nữ thần...;
hình ảnh các tu sĩ, vũ nữ, người dâng lễ, chiến binh...; muông thú dưới dạng
vật tổ và hoa lá...
Hiện vật phát hiện được từ di tích Cát Tiên ngày càng nhiều và phong
phú. Không thể thống kê hết, chúng tôi đành dẫn lời khái quát của TS Lê
Đinh Phụng: “Đây là khu di tích thu được hiện vật nhiều về số lượng, các hiện
vật được chế tác từ nhiều chất liệu có giá trị nhất không những ở vùng Đông
Nam Bộ mà cả vùng đất phương Nam trong lịch sử. Quy mô kiến trúc, số
lượng hiện vật hòa nhập với nhau thành một thể thống nhất đã khẳng định
đây là một khu di tích giữ vị trí trọng yếu trong lịch sử vùng đất phương Nam”.
NHỮNG BÍ ẨN CHƯA ĐƯỢC GIẢI MÃ

Văn hóa Cát Tiên ra đời trong thời gian nào và thuộc phong cách nghệ
thuật nào? Ai là chủ nhân thực sự của di tích Cát Tiên? Sau những phát hiện
đầu tiên, các nhà khảo cổ học tại TP HCM dự đoán: Cát Tiên có thể là đô thị
tôn giáo của Vương quốc Phù Nam thế kỷ ll-VII (SCN). GS Hà Văn Tấn nguyên Viện trưởng Viện khảo cổ học Việt Nam, thì cho rằng: “Di tích Cát
Tiên là điểm quan trọng để nghiên cứu sự hình thành quốc gia, nhà nước cổ
đại phương Nam. Với những chứng tích và di vật từ Cát Tiên có thể khôi phục
được lại giai đoạn lịch sử không thành văn mà Cát Tiên là một trung tâm
chính trị, tôn giáo của một quốc gia cổ đại”, c ố GS Trần Quốc Vượng - Đại
học quốc gia Hà Nội, đã đưa ra nhận định: “Có thể hiểu, người Mạ đã chiếm
lĩnh phần cao nguyên Lang Bian và gần như toàn bộ trung lưu sông Đồng
Nai, và trước kia cả ở hạ lưu sông Đổng Nai với vùng Bà Rịa, Đồng Nai, Cần
GÌƠ...HỌ làm chủ cả một khoảng rừng rậm mênh mông giữa Biên Hòa và
Phan Thiết...Vào khoảng cuối thế kỷ VI đầu thế kỷ VII họ đã thành lập một
nhà nước Mạ có quan hệ một cách lỏng lẻo với các nước Chiêm Thành và
Chân Lạp. Tiểu vương quốc Mạ lấy con sông Đổng Nai làm xương sống của
mình. Toàn bộ cuộc sống của vương quốc này đều xoay quanh một con sông
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Mẹ ấy. Có thể hình dung ra một mô hình cho tiểu vương quốc Mạ và con sông
Đồng Nai: bến cảng là vùng cần Giờ, trung tâm hành chính là Biên Hoà,
thánh địa là Cát Tiên...”
Trong hai đợt khai quật mới nhất, các nhà khảo cổ đã phát hiện một phế
tích kiến trúc bằng gạch của một đền thờ có hình vuông (3,35x3,35m), tiền
điện xây theo hình bán nguyệt, mà theo họ là “chưa hề thấy trước đây” . Cũng
tại lần khai quật này còn phát hiện tượng Phật cũng “chưa hề xuất hiện trong
những lần khai quật trước” . Đặc biệt là một hộp kim loại hình bầu dục dài cỡ
9x18cm bằng bạc trên nắp chạm một con sư tử oai vệ, rồi con dấu bằng đá
có khắc chữ cổ và máng nước thiêng (somasutra)...Từ những gì đã thấy, TS
Đào Linh Côn cho rằng, ở đây có yếu tố văn hóa bên ngoài, rất giống văn
hóa Lưỡng Hà. TS Bùi Chí Hoàng bổ sung thêm: Những hiện vật phát hiện
lần này là một bằng chứng cho thấy, CƯdân chủ nhân của vùng đất Cát Tiên
cổ xưa đã có sự giao lưu mạnh mẽ với bên ngoài, và khung niên đại của di
tích này có thể sớm hơn, khoảng từ thế kỷ IV-VIII, so với nhận định trước đây
làthế kỷ VIII đến X...
VẪN LÀ NHỮNG THÁCH THỨC

Những giả thiết nêu trên vẫn còn
bỏ ngỏ, nó như một thách thức treo
trong đầu các nhà nghiên cứu trong và
ngoài nước. “Có lẽ còn lâu mới xác định
được chủ nhân của di tích Cát Tiên, vấn
đề này không hề đơn giản”, xin dẫn lời
phát biểu của GS Phan Huy Lê - Chủ
tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tại
cuộc hội thảo tổ chức tháng 12-2008
để khái quát cho khó khăn này.

Xác định phong cách nghệ thuật,
niên đại và chủ nhân của di tích
Cát Tiên là một công việc có ý
nghĩa vô cùng khó khăn nhưng đó
chính là nhiệm vụ cực kỳ quan
trọng, vì nó chính là tiền đề cho sự
hoạch định những công việc tiếp
theo. Đặc biệt, đó là yếu tố cấp
thiết nhằm có cái nhìn thống nhất
giúp các nhà quản lý, các cơ
quan chuyên môn đưa ra phương
án tốt nhất cho việc bảo vệ, tu bổ
và phát huy những giá trị của di
tích.

Tại cuộc hội thảo nói trên với sự
chủ trì của Cục Di sản - Bộ VHTT và
DL, có sự tham dự của nhiều nhà khoa
học hàng đầu chuyên nghiên cứu về
văn hóa Phù Nam, Chân Lạp, Champa và...Cát Tiên. Hội thảo này đã có 30
tham luận, ý kiến, thảo luận xung quanh các vấn đề: vị trí và giá trị của di tích
văn hóa Cát Tiên trong mối quan hệ với văn hóa ó c Eo - Phù Nam, Chân Lạp
và Champa; niên đại của di tích Cát Tiên; chủ nhân văn hóa Cát Tiên; khả
năng và hướng tiếp tục nghiên cứu để có cơ sở khoa học xây dựng hồ sơ trình
UNESCO đưa di tích vào danh mục Di sản văn hóa thế giới. Các nhà khoa

155

UÔNG THÁI BIỂU
học đều thống nhất rằng, di tích Cát Tiên không chỉ có ý nghĩa lớn đối với việc
nghiên cứu các nền văn hóa cổ nước ta mà còn có giá trị trong khu vực. Dù có
một vài nhận thức có chỗ khác nhau, nhưng ý kiến chung đểu cho rằng, khu
di tích Cát Tiên là một thánh địa của tiểu vương quốc cổ chịu ảnh hưởng của
văn hóa Ấn Độ; Cát Tiên có mối quan hệ với Phù Nam nhưng không phải là
thuộc quốc của Phù Nam, rất gần với dòng Chapa nhưng không phụ thuộc
vào Champa. Văn hóa Cát Tiên đứng giữa giao lưu hỗn dung cả ba nền văn
hóa: Phù Nam, Chân Lạp và Champa...
Xác định phong cách nghệ thuật, niên đại và chủ nhân của di tích Cát
Tiên là một công việc có ý nghĩa vô cùng khó khăn nhưng đó chính là nhiệm
vụ cực kỳ quan trọng, vì nó chính là tiền đề cho sự hoạch định những công
việc tiếp theo. Đặc biệt, đó là yếu tố cấp thiết nhằm có cái nhìn thống nhất
giúp các nhà quản lý, các cơ quan chuyên môn đưa ra phương án tốt nhất
cho việc bảo vệ, tu bổ và phát huy những giá trị của di tích. Việc lập hồ sơ
trình UNESCO công nhận di tích Cát Tiên là Di sản Văn hóa thế giới cũng
chưa thể thực hiện khi chúng ta chưa có câu trả lời cho những vấn để cơ bản
đó. Nói vậy, nhưng ngay cả khi các nhà khoa học chưa có cái nhìn thống nhất
về những câu hỏi nêu trên thì việc bảo tồn và trùng tu di tích cũng phải tiến
hành. Một cán bộ Sở KH-CN Lâm Đồng gây sửng sốt tại hội thảo nói trên khi
đưa ra lời cảnh tỉnh: “Thánh địa kỳ diệu mà các vị ngợi ca đang đứng trước
nguy cơ tàn tạ!” Hiện trạng của những đền tháp sau khi khai quật là thả cho
mưa nắng. Thách thức cho những phế tích ở Cát Tiên là nó nằm sát bên dòng
sông Đồng Nai, ngự trong một vùng lòng chảo, lại chung sống với khí hậu
nhiệt đới gió mùa nên những kiến trúc cổ này đã già cỗi lại lâm vào hoàn
cảnh lão hóa nhanh hơn...
Công việc cấp thiết là cần có một quy hoạch tổng quan và chi tiết đối
với khu di tích. Hãy tạm dừng việc khai quật mà nên tiến hành bảo vệ và tu bổ
với những dự án khoa học và quy mô chứ không phải là “ứng xử tạm thời” .
( Báo Nhân Dân Cuối tuần, 2009)
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THÁM NHẶP KHO
MỘC BẢN TRIỀU NGUYỄN
■

■

Ngày 30-7-2009, mộc bản triều Nguyễn đã được UNESCO công nhận là
"Di sản tư liệu thế giới” và đưa vào chương trình “Ký ức nhân loại”. Trong
Ì4.618 tấm mộc bản hiện đang lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV (Đà
lạt) có chứa những thông điệp nào của ông cha về chủ quyền, về chính
ĩách cai trị, luật pháp và những câu chuyện nhân tình thế thái ?

Bài 1:
BÍ MẬT ở BIỆT ĐIỆN TRẦN LỆ XUÂN
Những bậc cao niên ở thành phô'Đà Lạt kể rằng ngày xưa đây là nơi không
một thường dân nào được phép bén mảng. Cũng chẳng biết trong đó thường có
mặt ai và bài trí những gì. Chỉ biết phía sau hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt ấy là
sựhiện diện của những kẻ có quyền uy bậc nhất của chính quyền chế độ cũ.
Từ“đệ nhất biệt điện”...

Vào thời hưng thịnh nhất của gia đình họ Ngô, năm 1958, vợ chồng ông
‘cố vấn” đã cho khởi công xây dựng khu biệt điện. Công trình này được coi là
‘sân sau” của gia đình quyền lực ấy nên được huy động tối đa trí lực, nhân lực
rà vật lực.
Khu biệt điện gồm ba biệt thự là Hồng Ngọc, Bạch Ngọc và Lam Ngọc.
Bạch Ngọc là nơi giải trí của gia đình Trần Lệ Xuân và tướng tá chế độ Sài Gòn.
Lam Ngọc được sử dụng làm nhà nghỉ cuối tuần của gia đình ông bà “cố vấn”.
Còn Hồng Ngọc là tòa biệt thự mà bà Nhu xây tặng riêng cho bố đẻ của mình là
ông Trần Văn Chương lúc này đang là đại sứ Việt Nam cộng hòa tại Hoa Kỳ.
Chẳng ai biết Trần Lệ Xuân đã bỏ ra bao nhiêu tiền của, nhưng vẻ kiêu
sa, lộng lẫy của công trình này vẫn hiện diện cho tới ngày nay. Chỉ là một biệt
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điện cho những ngày ăn chơi, nhưng cũng thể hiện đỉnh cao quyền uy của chủ
nhân.
Khuôn viên của tòa biệt điện nằm trên diện tích 13.000m2 với đầy đủ
phòng làm việc, hội họp, phòng khiêu vũ, phòng chiêu đãi... Ngoài sân có hồ
bơi nước nóng, có vọng đài và một hoa viên cực đẹp do các kỹ sư đến từ đất
nước Phù Tang thiết kế, vì vậy nó còn được gọi là vườn hoa Nhật Bản. Phía sau
vườn hoa này có một hồ sen, khi bơm đầy nước thì từ mặt hồ sẽ hiện rõ hình địa
đồ Việt Nam.
Đặc biệt, để đề phòng bị tấn công bất ngờ, trong biệt thự Lam Ngọc còn
có một căn hầm trú ẩn được thi công bằng loại thép đặc biệt, có thể chống đỡ
sức công phá của hỏa lực hạng nặng. Trong căn hầm này có một đường hầm
thoát hiểm, cho đến nay người ta vẫn chỉ phỏng đoán nó dẫn ra phía phi trường
Cam Ly, cách nơi này chừng hai cây số...
Trong thời gian gia đình họ Ngô trên đỉnh cao quyền lực, biệt điện Trần Lệ
Xuân là một trong những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Suốt ngày đêm có
hàng chục cảnh sát và vệ binh cộng hòa túc trực tuần phòng. Một con chim lạ
bay vào khu vườn cũng sẽ bị bắn hạ.
Thế nhưng, nhân nào thì quả nấy. Cuộc chính biến 1963 đã kết thúc sự
“trị vì” của chế độ độc tài Ngô Đình Diệm. Cùng số phận với chủ nhân, tòa biệl
điện được trưng dụng làm Bảo tàng sắc tộc Tây nguyên vào thời Nguyễn Văn
Thiệu nắm quyền.
Đến năm 1975, trong cuộc tháo chạy của chế độ cũ, không ít cổ vật vô
giá tại bảo tàng này đã bị tuồn ra nước ngoài, nhiều món cổ vật khác bị lấy cắp,
đập phá.
Sau ngày nước nhà thống nhất, chính quyền cách mạng đã tiếp quản và
gìn giữ nơi này như một phần tài sản quốc gia. Đầu năm 2007, Bộ Nội vụ đã
quyết định đầu tư 53 tỉ đồng để nâng cấp khu biệt điện này và thành lập tại đây
Trung tâm LƯU trữ quốc gia4...
Đến kho lưu trữ mộc bản triều Nguyễn

Năm 1949, khi Bảo Đại lên làm quốc trưởng của chính phủ bù nhìn thuộc
Pháp, ông ta đã chọn Đà Lạt làm hoàng triều cương thổ. Toàn bộ mộc bản triều
Nguyễn được ông vua cuối cùng của dòng họ này cho chuyển về miền đất cao
nguyên. Ban đầu, kho tàng ấy được cất giữ ở Nha Ngân khố, sau đó chuyển
đến Nhà dòng Chúa Cứu thế.
Từ năm 1983 đến nay, những tài liệu quý này tiếp tục được lưu giữ tại biệt

158

MÙA Lữ HÀNH
điện Trần Lệ Xuân. Mộc bản triều Nguyễn chính là những tấm gỗ quý được
khắc chữ Hán và chữ Nôm (chữ khắc ngược) dùng để nhân bản tài liệu nhằm
phổ biến rộng rãi ra công chúng các chuẩn mực xã hội, các điều luật bắt buộc
thần dân y tuân. Đó cũng là những bản khắc lưu truyền công danh, sự nghiệp
của các bậc vua chúa, các sự kiện lịch sử, các biến cố thời cuộc, các cuộc tiễu
trừgiặc dã...
Tất cả các bản thảo nói trên đều được đích danh hoàng đế ngự lãm, phê
duyệt bằng bút tích trước khi giao cho những người thợ tài hoa nhất trong cung
đình khắc lên gỗ quý.
Theo các chuyên gia, do tính chất cực kỳ quan trọng của mộc bản, dưới
thời Minh Mạng nhà vua từng có chỉ dụ: “Sai quan Bắc thành kiểm xét các ván
innguyên trữ tại Văn Miếu (Hà Nội) về các sách ngũ kinh, tứ thư đại toàn, vũ
kinh trực giải cùng tiền hậu chính sử và tứ trường văn thể gửi về kinh để ỏ Quốc
TửGiám (kinh đô Huế)”.
Ngay sau khi đăng quang vào năm 1841, vua Thiệu Trị cũng đã ban sắc
chothuyền binh chở toàn bộ mộc bản từ Quốc Tử Giám, Hà Nội về kinh đô Huế
dểbảoquản,tu bổ...
Sự ra đời của tài liệu mộc bản do Quốc sử quán đảm nhận chính. Quốc sử
quán được thành lập năm 1821.
Để chế tác tài liệu mộc bản, Quốc sử quán đã phải tuyển nhiều thợ chạm
khắc giỏi của cả nước. Những chữ được khắc lên mộc bản như chứa đựng tất
cảtâm huyết của mỗi người thợ. Mỗi chữ Hán - Nôm trên mộc bản được khắc
rấttinh xảo, sắc nét. Mỗi tấm mộc bản không những là một trang tài liệu quý giá
màcòn là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo.
Mộc bản triều Nguyễn có nội dung rất phong phú và được chia làm chín
chủ đề gồm: lịch sử, địa lý, quân sự, pháp chế, văn thơ, tôn giáo - tư tưởng - triết
học, ngôn ngữ - văn tự, chính trị - xã hội, văn hóa - giáo dục.
Trong khối tài liệu này có một số bộ sách rất có giá trị mà các nhà nghiên
cứu về lịch sử, địa lý, pháp luật, văn hóa của Việt Nam không thể bỏ qua như:
Đại Nam thực lục, Hoàng Việt luật lệ (luật Gia Long), Đại Nam nhấtthống chí...
Trong đó bộ sách Đại Nam thực lục là đồ sộ nhất được biên soạn trong 88 năm
(1821-1909).
Theo một số tài liệu, những bản khắc mộc bản chủ yếu sử dụng gỗ thị để
khắc, bởi gỗ thị có màu trắng, thớ gỗ mịn, nhẹ, thường được dùng để khắc dấu
không nứt mẻ, không cong vênh. Vì thế trải qua mấy trăm năm mà đến nay
mộc bản vẫn có tình trạng vật lý tốt. Ngoài ra người ta còn dù ng gỗ lê, gỗ táo để
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khắc mộc bản.
Theo sách Đại Nam nhất thống chí - một bộ sách địa chí nổi tiếng của
triều Nguyễn: “Gỗ dùng để khắc mộc bản là gỗ cây nha đồng, thớ gỗ mịn, trắng
sáng nhưngà voi”.

Bài 2:
v ụ ÁN TRUNG THẨN VÀ NƯỚC MAT t i ề n n h â n
Nguyễn Văn Thành (1758-1817) là một trong những vị khai quốc công thần
của triều Nguyễn và có công lớn nhất trong việc đưa Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi,
trở thành vị vua đầu tiên của triều Nguyễn, ông là người đã bôn ba theo vua Gia
Long từ lúc khó khăn nhất đến khi thống nhất giang sơn.
Nghi án “bài thơ phản”

Cùng với vua Gia Long, ông đã trải qua bao gian lao và hiểm nguy, nhưng
trí thông minh và tài thao lược đã giúp Nguyễn Văn Thành vượt qua. ông là một
bậc đại thần văn võ song toàn.
Năm Nhâm Tuất 1802, vua Gia Long nghĩBắc Hà mới bình định, dân vật
đổi mới, cố đô Thăng Long lại là trung tâm của Bắc Thành với nghìn năm văn
hiến đồng thời cũng là nơi từng chứng kiến bao cuộc thăng trầm của lịch sử dân
tộc, nên phái trọng thần về trấn thủ bèn phong cho Nguyễn Văn Thành làm
tổng trấn Bắc thành, còn vua trở về kinh đô Phú Xuân.
Vua ban cho Nguyễn Văn Thành sắc ấn, trong ngoài 11 trấn đều thuộc
vào cả, các việc cất nhắc quan lại, xử quyết việc án đều được tùy nghi làm việc,
sau mấy năm mà đất Bắc Hà được yên trị. Là một võ tướng nhưng Nguyễn Văn
Thành lại rất coi trọng việc học, cùng thời gian sửa sang lại Bắc thành, ông đã
cho tu bổ Văn Miếu - Quốc Tử Giám, dựng thêm Khuê Văn Các, công việc
được hoàn thành vào mùa thu năm 1805. Kiến trúc được đặt ở cửa Nghi Môn và
chính tại đây hằng năm vào mùa xuân và mùa thu chọn hai ngày Đinh lệnh cho
quan đến tế, lấy bốn tháng giữa xuân, hạ, thu, đông tổ chức khảo thí học trò.
Tuy nhiên, nổi bật nhất trong công trạng của Nguyễn Văn Thành với vương
triều Nguyễn là việc ông đã soạn thảo được bộ Hoàng Việt luật lệ (*).
Kỳ án Nguyễn Văn Thành xuất phát từ một bài thơ hàm tư tưởng “phản
nghịch” và ông đã phải chịu trách nhiệm liên đới. Nguyễn Văn Thành có con
trai trưởng là Nguyễn Văn Thuyên, đỗ hương cống năm Ất Hợi 1815, vốn là
người hâm mộ văn chương, thường làm thơ, ngâm vịnh với kẻ sĩ đương thời.
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Bấy giờ nghe người ở Thanh Hóa là Nguyễn Văn Khuê và Nguyễn Đức Nhuận
cótiếng hay chữ, ông Thuyên có làm một bài thơ tặng.
Mộc bản triều Nguyễn sách Đại Nam thực lục chính biên đệ nhất kỷ (ghi
chép lịch sử thời vua Gia Long) nhắc đến bài thơ có nội dung sau: “Nghe nói Ái
Châu nhiều tuấn kiệt - Dành để
chiếu bên ta muốn chờ - Vô tâm
ômmãi ngọc Kim Sơn - Tây sành (*) Hoàng Việt luật lệ là bộ sách mà ván
mới biết ngựa Ký Bấc - Thơm khắc có kích thước và khối lượng lớn
nghìn dặm lan trong hang tối - nhất trong mộc bản triều Nguyễn. Mỗi
Vang chỉn chằm phượng hót gò tấm mộc bản có độ dày trung bình 5cao - Phen này nếu gặp tể (tướng) 10cm. Người được vua Gia Long giao
trong núi - Giúp ta kinh luân đứng đầu công việc soạn thảo bộ luật
này là Tiền quân Bắc thành Tổng trấn
chuyển hóa cơ”.
Nguyễn Văn Thành làm tổng tài.
Bài thơ đã đến tai triều đình,
Hoàng Việt luật lệ là bộ luật lớn, hoàn
trong đó có cả vua Gia Long. Có
chỉnh và đầy đủ nhất của thư tịch pháp
lẽ do Nguyễn Văn Thành là một
luật VN thời phong kiến. Bộ luật được
công thần nên có một số người
biên soạn trong một thời gian dài, đến
ghen tị. Nhân cơ hội này, những
năm 1811 thì hoàn tất, năm 1812 được
người có hiềm khích với ông đã
khắc in lần đầu ở Trung Quốc. Nhà vua
dựa vào hai câu cuối của bài thơ đã trực tiếp đọc duyệt, tu chỉnh sau
mà lập luận, suy đoán, thêu dệt cùng, sau đó mới cho phép khắc in và
thành ý phản loạn truất ngôi vua ban hành, áp dụng trên phạm vi toàn
củachaconông.
quốc vào năm 1813.
Theo
mộc bản, trong bài tựa bộ Hoàng
Nỗi lòng tôi trung
Việt luật lệ, Gia Long viết: “Trẫm nghĩ:
Vụ án đã lan rộng ra khắp Thánh nhân cai trị thiên hạ đều dùng
nơi và trở thành vụ án lớn nhất luật pháp để xử tội, dùng đạo đức để
thời bấy giờ. Vì là người có công giáo hóa mọi người. Hai điều ấy không
trạng lớn trong triều đình nên việc thể bỏ được điều nào. Thật vậy, sống
xử lý Nguyễn Văn Thành rất khó trong xã hội, con người với những ham
khăn. Ông bị tước hết ấn và tiếp muốn vô bờ, nếu không có luật pháp để
tục chờ xử lý. Mộc bản triều ngăn ngừa thì không có cách gì để dẫn
Nguyễn sách Đại Nam thực lục dắt người ta vào đường giáo hóa mà biết
chính biên đệ nhất kỷ, quyển 53, được đạo đức. Cho nên người xưa có
năm Gia Long thứ 15 (1816) có nói: “Pháp luật là công cụ giúp cho việc
chép: “Vua nói: “Văn Thành vốn cai trị thêm tốt đẹp”. Lời nói đó há chẳng
là kẻ có tội nhưng thể thống đối phải là chuyện không thực đâu".
với đại thần cũng nên có cách xử
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trH. Bèn thu ấn và kiếm về ở nhà riêng, Văn Thành mất chức. Vua bảo bầy tôi
rằng: “Văn Thành thân làm đại thần mà dung túng cho con kết nạp môn khách
là hiếu danh ư? Hay ý muốn làm gì? Có bầy tôi như thế xử trí thực khó! Nếu
không bảo toàn được công thần thì cũng không phải là việc hay của trẫm, thế
mới khó chứ”.
Vụ án ngày càng trở nên căng thẳng trong triều đình, cuối cùng Nguyễn
Văn Thành đã phải chịu cái án nặng nhất - cái chết. Mộc bản triều Nguyễn
sách Đại Nam thực lục chính biên đệ nhất kỷ, quyển 55 năm Gia Long thứ 16
(1817) có chép: “Vua nói: “Trẫm đãi Văn Thành không bạc, nay hắn tự mình
làm nên tội thì phép công cũa triều đình trẫm không thể làm của riêng được".
Bèn sai bắt Văn Thành và con giam ở nhà quân Thị lang. Bầy tôi họp ở Võ công
thị để xét hỏi Văn Thành. Hỏi: “Có làm phản không?”. Thành nói: “Không”.
Văn Thành trả lời rồi đi qua, sắc mặt bừng bừng. Trỏ về nhà quan nói với
Thống chế Thị trung Hoàng Công Lý rằng: “Án đã xong rồi, vua bắt bầy tôi
chết, bầy tôi không chết không phải là trung”. Rồi thân đi nằm hồi lâu, uống
thuốc độc chết. Việc tâu lên, vua triệu Hoàng Công Lý hỏi rằng: “Văn Thành
khi chết có nói gì không?”. Công Lý đem hết lời Thành nói thưa lên. Vua giận
nói rằng: “Văn Thành không biện bạch mà chết, sự nhơ bẩn càng rõ rệt”. Bỗng
có quân lại nhặt được tờ di chiếu trần tình của Văn Thành ở nhà quân đem
dâng. Vua cầm tờ biểu khóc to đưa lên cho bầy tôi xem mà dụ rằng: “Văn
Thành từ lúc nhỏ theo trẫm có công lao to. Nay nhất đán đến nỗi chết, trẫm
không bảo hộ được ấy là trẫm kém đức”.
Vụ án Nguyễn Văn Thành khép nhưng để lại những dấu hỏi lớn trong
triềụ đình. Nguyễn Văn Thành phải uống thuốc độc tự tử, còn con trai của ông
là Nguyễn Văn Thuyên thì bị trảm quyết.

Bài 3:
ẨN K H U Ấ T QUÂN - TH Ầ N

Tả quân Quận công Lê Văn Duyệt (1764-1832) là một công thần trụ cột
của nhà Nguyễn, ỏng đã theo chúa Nguyễn Phúc Ánh từ năm 17 tuổi, cùng với
chúa và các tướng lĩnh khác lấy thành Bình Định, chiếm thành Phủ Xuân, thu đất
Bắc Hà về cho nhà Nguyễn, giữ chức tổng trấn thành Gia Định hai lần: từ 18121815 (triều Gia Long) và 1820-1832 (triều Minh Mạng).
Sóng ngầm triều chính

Sau khi vua Gia Long băng hà, Lê Văn Duyệt vẫn được vua Minh Mạng
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giao cho nhiều quyền hành trong triều đình và ông đã hoàn thành tốt trách
nhiệm của mình. Tả quân Lê Văn Duyệt có công bình định các nước lân bang,
cho xây dựng nhiều công trình để phòng bị đất nước và phục vụ đời sống nhân
dân. Sau này dưới sự cai quản của ông, vùng đất phía Nam đã trở nên trù phú...
Thế nhưng cuộc đời Lê Văn Duyệt đã gặp một chuyện hi hữu liên quan
đến người con nuôi của ông là Lê Văn Khôi. Năm 1833 Lê Văn Khôi nổi loạn
chiếm thành Phiên An (GiaĐịnh).
Kể rằng, trước khi có biến cố thành Phiên An thì mối quan hệ giữa vua
Minh Mạng và Lê Văn Duyệt ở mặt công khai nào đó vẫn rất bình thường. Thậm
chí Lê Văn Duyệt còn là một trong những vị quan được vua Minh Mạng nể
trọng, mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị kỷ, quyển 64 năm
Minh Mạng thứ 11 (1830) có chép: “Tổng trấn Gia Định Lê Văn Duyệt dâng sớ
xin về kinhthành chúcthọ.
Vua dụ rằng: “Xem lời trong sớ đủ thấy tấm lòng thành của khanh. Nhưng
nghĩkhanh nay tuổi đã già yếu lại vừa mới khỏi ốm, chính nên tĩnh tâm để điều
dưỡng. Vả lại, Gia Định là trọng trấn của một phương, khanh nên lưu lại làm
việc, gia tân trù biện để trẫm khỏi phải lo nghĩ về phương Nam. Như thế hơn
việc chúc thọ ở khuyết đình nhiều lắm”.
Thế nhưng, những cứ liệu lịch sử phía bên trong cho thấy có những “cơn
sóng ngầm” giữa một “khai quốc công thần” triều trước và một vị vua thuộc thế
hệ sau của một triều đại kế tiếp. Trong suốt quá trình làm quan của mình, tả
quân Lê Văn Duyệt và vua Minh Mạng đã có những mâu thuẫn nhưng ngấm
ngầm.
Trong số ấy có thể kể vài việc: việc có lẽ quan trọng nhất là trong cương vị
của mình Lê Văn Duyệt đã ủng hộ con của hoàng tử Cảnh, chứ không phải
hoàng tử Đảm (sau này là vua Minh Mạng) lên ngôi khi vua Gia Long băng hà.
Rồi cũng chính ông đã xử chém Huỳnh Công Lý, cha đẻ một quý phi được vua
Minh Mạng sủng ái.
Một điều khó chấp nhận khác với một vị vua là Lê Văn Duyệt từ triều trước
đã từng được hưởng quyền “nhập triều bất bái” (vào triều không phải lạy) nên
sau này ông không chịu lạy vua Minh Mạng. Cộng với khi hành xử quyền lực,
nhiều lúc ông vượt quyền hoặc làm không đúng ý triều đình trung ương... Tuy
nhiên, vị đại thần với công lao và quyền uy quá lớn khiến nhà vua cũng không
thể làm gì cho đến khi ông qua đời năm 1832.
Án trên ngôi mộ

Năm 1835, sau khi triều đình dẹp xong cuộc nổi dậy Lê Văn Khôi, Phan
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Bá Đạt ở Đô sát viện dâng sớ kể tội tả quân, xin truy đoạt quan chức, vợ con
phải giải về Hình bộ xét tội. Minh Mạng dụ cho đình thần nghị xử.
Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị kỷ, quyển 112 năm
Minh Mạng thứ 16 (1835) chép về tội án của Lê Văn Duyệt như sau: “Duyệtvì
lời nói và việc làm bội nghịch, có bảy tội đáng chém: 1- Sai người riêng của
mình sang Diến Điện kết ngoại giao ngầm. 2- Xin đưa thuyền Anh Cát Lợi đến
kinh thành để tỏ mình có quyền. 3- Xin giết thị vệ Trần Văn Tình để khóa miệng
người khác. 4- Dâng sớ chống lại mệnh vua, có xin cho viên quan đã bổ thụ đi
nơi khác được lưu lại và điều một viên quan đi làm việc khác khi đã có chiếu chỉ
tuyên triệu. 5- Kết bè đảng và xin cho Lê Chất được thêm tuổi thọ. 6- Giấu riêng
những giấy đóng sẵn ấn ngự bảo. 7- Gọi mộ tiên nhân là “lăng”, đối với người tự
xưng là “cô”...
Vua dụ rằng: “Thế đủ thấy lẽ trời sáng tỏ công khai, đạo công tồn tại ở ta
thực không thể bưng bít. Kẻ quyền gian gây vạ cả thiên hạ đều giận, mọi việc
ác đều dồn vào, muôn miệng cùng nói như một, đủ tỏ là cái án đích xác, nghìn
năm bất dịch, vả, tội của Lê Văn Duyệt đếm tội cũng không kể hết, nói đến đau
lòng, dù bổ áo quan mà phanh thây cũng không oan. Song nghĩ hắn chết đã
lâu, trước chịu tội âm rồi, lại đã truy đoạt quan tước nắm xương khô trong mả
nay cũng chẳng thèm gia hình.
Vậy sai đốc phủ Gia Định lập tức san mổ mả thành đất phẳng và dựng cái
bia đá ở trên khắc tám chữ: “Quyền yêm Lê Văn Duyệt phục pháp xứ” (Chỗ
hoạn quan lộng quyền Lê Văn Duyệt chịu tội) để nêu rõ tội danh sau khi chết
mà làm sáng tỏ phép nước về sau này và để làm gương răn cho những kẻ
quyền gian muôn đời...”. Mộ Lê Văn Duyệt ở Gia Định bị cuốc bằng và bị xiềng
xích. Các ngôi mộ cha mẹ ông bị đục bỏ tước hiệu khắc trên bia. Có lẽ sinh thời,
vị khai quốc công thần Lê Văn Duyệt khó mà nghĩ đến một bản án giáng lên
chính ngôi mộ của mình...
Hổi kết từ hậu thế

Vụ án Nguyễn Văn Thành và Lê Văn Duyệt kéo dài cho đến triều vua Tự
Đức mới chính thức được chấm dứt. Người dâng sớ xin minh oan cho hai vị công
thần là Vũ Xuân cẩn, thân sinh Lệ Thiên Anh hoàng hậu (vợ vua Tự Đức). Mộc
bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ tứ kỷ, quyển 2, Tự Đức năm thứ nhất
(1848) có ghi: “Xuân cẩn dâng sớ xin thu dụng các con cháu của Nguyễn Văn
Thành, Lê Văn Duyệt, Lê Chất...
“Nước nhà ta khi mới trung hưng, phàm các công thần tá mệnh, công liệt
rất rõ rệt, đều được phong tước lâu đời, cúng theo vào nơi điếu đình. Còn những
người có chút tài giỏi, tấc công lao cũng đều lúc sống có danh tiếng hiển vinh,
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lúcchết có thụy hiển tốt đẹp. Điển lễ báo đền người có công rất là ưu hậu.
Trong đó Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Duyệt, Lê Chất đều gặp hội gió
mây, ruổi theo tên đạn, thân làm đại tướng, tước đến quận công. Khoảng năm
Gia Long, Văn Thành vì không biết ngăn cấm được con, bực lòng tự tử. Văn
Duyệt và Chất đều sau khi đã chết phát xuất ra án nặng đều phải truy đạt hết
quan tước, xử phải tội lây. Cứ theo như án đã xử thì tội không thể chối được.
Nhưng xét đến nguyên nhân vị tội thì tình còn có thể đáng thương... Cúi
xin gia ơn đặc cách, sắc xuống xét hỏi dòng dõi những người ấy, hiện nay còn
người nào có thể dùng làm việc được thì lượng bổ cho chức hàm nhỏ, nếu
không có tài cũng miễn cho ra lính và tạp dịch trọn đời, cho giữ việc thờ tự để tỏ
lòng nhân hậu”. Khi sớ dâng lên, vua rất cảm lời nói, bèn sai bộ Binh iục sức
cho các tỉnh Bình Định, Gia Định tra hỏi dòng dõi Nguyễn Văn Thành, Lê Văn
Duyệttâu lên thi hành”.
Hai vụ án Nguyễn Văn Thành và Lê Văn Duyệt được phản ánh trong mộc
bản triều Nguyễn khá chi tiết nhưthế.

Bài 4:
BIỂN ĐÔNG TRONG NHỮNG BU ổl TH IẾT TRIỀU
Những việc về Hoàng Sa và Trường Sa được triều đình nhà Nguyễn đem ra
luận bàn trong những lần thiết triều. Đó không phải là việc riêng của bộ nào mà
là việc chung của toàn nội các.
Thiết triều, hướng phía biển Đông

Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị kỷ, quyển 165 năm
Minh Mạng thứ 17 (1836) ghi lại: “Bộ Công tâu: “Cương giới mặt biển ta có xứ
Hoàng Sa rất là hiểm yếu. Trước kia đã phái vẽ bản đồ mà hình thế nó xa rộng,
mới chỉ được một nơi cũng chưa rõ ràng. Hàng năm nên phái người đi dò xét
cho khắp để thuộc đường biển.
Xin từ nay trở về sau, mỗi khi đến hạ tuần tháng giêng, chọn phái biển
binh thủy quân và vệ giám thành đáp một chiếc thuyền ô, nhằm thượng tuần
tháng hai thì đến Quảng Ngãi, bắt hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định thuê bốn
chiếc thuyền của dân, hướng dẫn ra đúng Hoàng Sa. Khi thuyền đi đến phải
tường tất đo đạc, vẽ thành bản đồ...”.
Vua y lời tâu, sai đội suất đội thủy quân Phạm Hữu Nhật đem binh thuyền
đi. Chuẩn cho mang theo 10 cái bài gỗ, đến nơi đó dựng làm dấu ghi. Mỗi bài gỗ
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dài 5 thước, rộng 5 tấc, dày 1 tấc, mặt bài khắc chữ “Minh Mệnh thứ 17, năm
Bính Thân, thủy quân chánh đội trưởng suất đội Phạm Hữu Nhật, vâng lệnh đi
Hoàng Sa trông nom đo đạc đến đây lưu dấu để ghi nhớ”.
Nhưng trước đó, từ các thời chúa thì câu chuyện biển Đông đã được nhắc
đến rồi. Mộc bản sách Đại Nam thực lục tiền biên, quyển 10 thời chúa Nguyễn
Phúc Khoát, có chép: “ồ ngoài biển, về xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi, cỏ hơn 130 bãi cát cách nhau hoặc đi một ngày đường, hoặc vài
trống canh, kéo dài không biết mấy ngàn dặm, tục gọi là “vạn lý Trường Sa”.
Trên bãi có giếng nước ngọt. Sản vật có hải sâm, đồi mồi, ốc hoa, vích, ba
ba... Buổi quốc sơ khai đặt đội Hoàng Sa 70 người, lấy dân xã An Vĩnh sung
vào. Hằng năm, đến tháng 3 thì đi thuyền ra, độ ba đêm ngày thì đến bãi, tìm
lượm hóa vật, đến tháng 8 thì về nộp. Lại có đội Bắc Hải, mộ người ở thôn Tứ
Chánh thuộc Bình Thuận hoặc xã Cảnh Dương sung vào, sai đi thuyền nhỏ đến
các xứ Bắc Hải, Côn Lôn để lượm hóa vật. Đội này cũng do đội Hoàng Sa kiêm
quản”.
Như vậy, từ thời các chúa đã cho lập hải đội Hoàng Sa với nhiệm vụ bảo
vệ và khai thác tài nguyên trên các đảo. Sang thời các vua triều Nguyễn,
Hoàng Sa và Trường Sa còn được triều đình quan tâm hdn. Ngoài hải đội
Hoàng Sa, nhà Nguyễn đã cho xây dựng ở hai quần đảo trên một số công trình
như: chùa chiền, miếu thờ, bia xác lập chủ quyền...
Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị kỷ, quyển 154 năm
Minh Mạng thứ 16 (1835), chép rằng: “Hoàng Sa ở hải phận Quảng Ngãi, có
một chỗ nổi cồn trắng, cây cối xanh um, giữa cồn cát có cái giếng, phía tây nam
có miếu cổ, có tấm bài khắc bốn chữ “Vạn lý ba bình” (tức là: muôn dặm sóng
êm). Cồn Bạch Sa có chu vi 1.070 trượng, tên cũ là núi Phật Tự, bờ đông, tây,
nam đều đá san hô thoai thoải uốn quanh mặt nước.
Phía bắc, giáp với cồn toàn đá san hô, sừng sững nổi lên, chu vi 340
trượng, cao 1 trượng 3 thước, ngang với cồn cát gọi là Bàn Than thạch. Năm
ngoái (tức năm 1834) vua toan dựng miếu lập bia chỗ ấy, bỗng vì sóng gió
không tàm được. Đến đây mới sai cai đội thủy quân là Phạm Văn Nguyên đem
lính thợ giám thành cùng phu thuyền hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định, chuyên
chở vật liệu đến dựng miếu (cách tòa miếu cổ 7 trượng). Bên tả miếu dựng bia
đá, phía trước miếu xây bình phong. Mười ngày làm xong rồi về”.
Gửi gắm “việc muôn đời” nơi hải phận

Không những thế, trong ý vị của vương triều nhà Nguyễn, cương vực lãnh
hải đã được gửi gắm một cách sâu xa ở tầm chiến lược. Mộc bản sách Đại Nam
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thực lục chính biên đệ nhị kỷ, quyển 104 năm Minh Mạng thứ 14 (1833) ghi lại
rằng: “Vua bảo bộ công rằng: Trong hải phận Quảng Ngãi có một dải Hoàng
Sa, xa trông trời nước một màu, không phân biệt được nông hay sâu.
Gần đây, thuyền buôn thường bị nạn (mắc cạn). Nay nên dự bị thuyền
mành, đến sang năm sẽ phái người tới đó dựng miếu, lập bia và trồng cây cối.
Ngày sau cây cối to lớn xanh tốt, người dễ nhận biết, ngõ hầu tránh khỏi được
nạn mẳccạn. Đó cũng là việc lợi muôn đời”.
Trong mộc bản triều Nguyễn, chưa có văn bản nào phản ánh việc liên
quan đến việc tranh chấp về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Điều đó
cho thấy chủ quyền của nhà Nguyễn về hai quần đảo này là rất rõ ràng. Bên
cạnh đó Hoàng Sa và Trường Sa còn được sách địa lý Đại Nam nhất thống chí
miêu tả chi tiết và đưa vào hải phận cụ thể của địa phương trực thuộc.
Mộc bản triều Nguyễn, sách Đại Nam nhất thống chí, quyển 6, về tỉnh
Quảng Ngãi có đoạn: “Đảo Hoàng Sa ở phía đông cù lao Ré (đảo Lý Sơn)
huyện Bình Sơn. Từ bờ biển Sa Kỳ đi thuyền ra, thuận gió thì độ ba bốn ngày
đêm có thể đến nơi. Có đến hơn 130 đảo nhỏ cách nhau hoặc một ngày đường
hoặc mấy trống canh. Trong đảo có bãi cát vàng, liên tiếp kéo dài không biết
hàng mấy ngàn dặm, bằng phẳng, rộng rãi tục gọi là “Vạn lý trường sa”, nước
rất trong, trên bãi có giếng nước ngọt, chim biển tụ tập không biết cơ man nào.
Sản vật nhiều ốc hoa, hải sâm, đồi mồi, vích...
Hồi đầu bản triều có đặt đội Hoàng Sa, có 70 người, lấy dân xã An Vĩnh
sung vào hàng năm, cứ tháng 3 là ra biển tìm kiếm hải vật, đến tháng 8 mang
về cửa biển Tư Hiền để nộp, lại đặt đội Bắc Hải, do đội Hoàng Sa kiêm quản,
để đi lấy hải vật của các đảo. Đầu đời Gia Long phỏng theo lệ cũ đặt đội Hoàng
Sa. Đầu đời Minh Mệnh, thường sai người đi thuyền công đến đấy thăm dò
đường biển. Năm Minh Mệnh thứ 16, sai thuyền công chở gạch đá đến xây
đền, dựng bia đá ở phía tả đền để ghi dấu và tra hột các thứ cây ở ba mặt tả,
hữu và sau. Binh phu đắp nền miếu đào được lá đồng và gang sắt có đến hơn
2.000 cân”.
Việc khẳng định chủ quyền cương vực, ngoài các quần đảo, nhà Nguyễn
cũng chú ý đến các đảo như: Côn Lôn (Côn Đảo), Phú Quốc, Lý Sơn... Mộc
bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị kỷ, quyển 134 năm Minh Mạng
thứ 13 (1832), ghi: “Vua nghĩ: Côn Lôn thủ và Hà Tiên Phú Quốc thủ đều là
những nơi xung yếu, dân ở đông đúc, thế mà thường có giặc biển ẩn hiện. Liền
truyền dụ cho quan thành chọn đất hai chỗ thủ ấy xây đặt pháo đài, liệu cấp
súng đạn khí giới, thuyền bè, phái quân đóng giữ. Những CƯdân cũng cấp cho
khí giới để cùng phòng giữ. Lại chuyển sức cho năm trấn trong thành hạt, ra
lệnh cho các làng sở tại ven biển đều sẵn sàng thuyền bè khí giới, nếu thấy
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thuyền giặc đến gần bờ thì cùng nhau tiếp ứng góp sức cùng đánh”.
Mộc bản triều Nguyễn cho thấy vương triều luôn ý thức mạnh mẽ về chù
quyển khi ngó mặt ra phía biển Đông..

Bài 5:
VỮNG BIÊN CƯƠNG CHO ĐỘC LẬP CHỦ QUYỀN
Bất kỳ vương triều nào củng vậy, việc khẳng định chủ quyền cương vực đất
nước trên đất liền trước hết là phải xác định biên giới lãnh thổ. Tài liệu mộc bản
cho thấy triều Nguyễn luôn coi việc xác định biên giới là sự thể hiện tinh thần độc
lập tự chủ.
Rạch ròi cương vực...

Mộc bản triều Nguyễn, sách Đại
Nam thực lục chính biên đệ nhị kỷ, quyển
79 năm Minh Mạng thứ 13 (1832) phản
ánh việc nhà Nguyễn xác định biên giới
với nhà Thanh ở phía Bắc nhưsau:
“Sửa đắp lại các tấm bia phân chia
địa giới ở sông Đổ Chú, tỉnh Tuyên
Quang. Khoảng năm Thái Bảo (17201728) đời Lê, biên lại ở phủ Khai Hóa nhà
Thanh chiếm đất biên giới. Vua Lê đưa
thưcho nhà Thanh, người Thanh sai quan
đi hội khám, bèn trả lại đất cho ta, chia địa
giới ở sông Đổ Chú, bờ phía nam và bờ
phía bắc sông này đều dựng bia để làm
mốc.
ở bờ phía nam, bia nước ta khắc
những chữ: “Châu địagiới châu Vị Xuyên,
trấn Tuyên Quang, nước An Nam lấy
sông Đổ Chú làm mốc”, ở bờ phía bắc,
bia nhà Thanh ghi: “Huyện Khai Dương là
nơi xa tận chân trời, tiếp giáp với nước
Giao Chỉ...”.

Tôi xin được tỏ lòng cảm phục
khi VN vẫn lưu giữ được những di
sản quý báu này. Tôi rấtthú vị và
bất ngờ khi được tiếp xúc với kho
tư liệu mộc bản triều Nguyễn
của các bạn. Mộc bản triều
Nguyễn không chỉ là tài sản
riêng của VN mà đã trở thành tài
sản của nhân loại. Mong rằng
các bạn thật sự quan tâm, đầu tư
công sức để bảo tồn hệ thống sử
liệu đồ sộ này cho tương lai. Hàn
Quốc và VN có sự gần gũi về lịch
sử - văn hóa. Chúng tôi cũng có
những tư liệu như thế ở Hàn
Quốc và đang được bảo tồn tốt...
Đại sứ Hàn Quốc tại VN IM
HONG JAE (phát biểu tại lễ đón
nhận bằng di sản tư liệu thế giói
của UNESCO cho mộc bản triều
Nguyễn)

Từ đó chốn biên cương được vững bền muôn ức năm hưởng sự tốt lành
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không đời nào bỏ mất. Bấy giờ là năm Bảo Thái thứ 9 đời Lê, tức năm Ung
Chính thứ 6 (1728) nhà Thanh. Đến nay (nhà Nguyễn) các bia ở bờ phía nam
sông ấy đổ gãy, quan tỉnh Tuyên Quang tâu lên. Vua (Minh Mạng) sai sửa lại
mộc biên giới cho rõ ràng”.
Việc làm đó cho thấy nhà Nguyễn luôn để cao việc xác định biên giới của
đất nước nhằm tránh những chuyện không hay có thể dẫn đến tranh chấp làm
nảy sinh những vấn đề khó xử...
Thếđứng sơn hà

Nhà Nguyễn đã có tầm nhìn xa trong việc xây dựng những vùng chiến
lược ảnh hưởng đến sự phòng vệ của đất nước. Mộc bản triều Nguyễn, sách
Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị kỷ, quyển 88 năm Minh Mạng thứ 14(1833)
nói về việc xây dựng tỉnh An Giang phục vụ việc phòng bị đất nước, có ghi:
“Vua cho rằng tỉnh An Giang là đất xung yếu, tất phải xây dựng thành trì
để cho sự phòng thủ biên cương được hùng tráng. Còn đồn Châu Đốc thế đất
hẻo lánh chật hẹp, chưa được tiện lợi. Sai giám thành theo tuần phủ Ngô Bá
Nhân cùng đi xem đất chọn lấy chỗ nào cao ráo, chống chế được cả Tiền
Giang, Hậu Giang, mà đường cái được trung độ thì lập làm tỉnh thành. Sau đó,
chọn được hai nơi: một là ở thôn Long Sơn, một là ở thôn Kiến Long và thôn Tú
Điền (ba thôn Long Sơn, Kiến Long, Tú Điền đều thuộc huyện Đông Xuyên) vẽ
thành bản đồ dâng lên.
Vua sai đình thần bàn xét, tâu lên. Họ cho rằng tỉnh An Giang phía tây liền
với Chân Lạp, phía nam chống đỡ Xiêm La. Sự khống chế biên cương là quan
hệ ở việc xây thành này.
Theo bản đổ thì thôn Kiến Long và thôn Tú Điền ở vào giữa tỉnh, địa thế
hơi thấp. Nhân dân tuy đông đúc, tiện việc đóng góp nhưng đông - bắc đi Nam
Vang hơn 31.000 trượng, tây - nam đi Hà Tiên hơn 28.000 trượng. Khi có việc
cần tiếp ứng chẳng khỏi cách trở xa khơi! Còn Long Sơn thì là đất thượng du,
địa thê cao rộng lại thêm có Tiền Giang, Hậu Giang như vạt áo và đai lưng ôm
thắt lấy. Thực là nơi hiểm trở hữu tình.
Dầu người còn ở ít, đường bộ hơi xa nhưng tây - nam đi Hà Tiên hơn
19.000 trượng, đông - bắc đi Nam Vang hơn 25.000 trượng. Dùng đó làm nơi đi
lại tiếp ứng thì tình thê rất dễ dàng. Nếu đóng tỉnh thành ở đấy, tưởng cũng là
nơi hình thắng để khống chế biên giới”.
Đó chỉ là một trong nhiều địa phương được triều đình chú ý. Nhà Nguyễn
đã trải qua nhiều thời kỳ yên ổn bởi những chính sách về biên giới lãnh thổ
được thực hiện rất khoa học. Qua những việc làm đó làm cho các nước có cái
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nhìn tôn trọng, khâm phục mà không dám “gây sự”.
Ngoài ra, nhà Nguyễn cũng rất quan tâm đến việc xây dựng quân đội
vững mạnh làm tiền đề khi có những biến cố liên quan đến cương vực lãnh thổ.
Triều đình đã đề ra những định lệ trong việc tuyển quân, các cuộc tập trận,
duyệt binh, việc thưởng phạt trong quân đội. Dưới triều Nguyễn, về mặt tổ chức
quân đội, trên hết có năm phủ đô đốc chỉ huy năm quân (trung quân, tiền quân,
hậuquân,tảquân, hữuquân).
Đứng đầu mỗi phủ đô đốc có chức đô thống chưởng phủ sự, rồi đến các
chức thống chế, chưởng vệ. Năm phủ đô đốc đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp
của nhà vua. Hoàng đế nắm quyền quyết định tối hậu về việc điều động và di
chuyển quân đội.
Quân đội thời Nguyễn có tổ chức chặt chẽ, quy củ, từng bước đi vào chính
quy hóa từ tổ chức đến trang bị, là một đội quân khá mạnh ở vùng Đông Nam Á
bấy giờ. Không những thế, việc phòng bị đất nước luôn được đề cao, nhất là
việc phòng thủ ở những vùng biên giới.
Mộc bản sách Đại Nam thực lục chính biên đệ tứ kỷ, quyển 11 năm Tự
Đức thứ 7 (1854) phản ánh về việc phòng thủ ở biên giới Cao Bằng - Lạng Sơn
“Nguyễn Đăng Giai tâu: Lạng Sơn - Cao Bằng có nhiều ngả giáp với nước
Thanh, xin đặt chòi canh và đài đốt khói lửa báo hiệu, tùy thế đắp tường và cắm
hàng rào chung quanh để tự giữ lấy, chọn mỗi tổng một người làm thiên hộ
hoặc bách hộ để xướng suất, cấp cho súng ống, thuốc đạn và dự bị thứ tên bắn
thuốc độc, chông thuốc độc. Mỗi đoàn luyện (đoàn quân do tự dân lập ra, theo
binh pháp mà luyện tập) của mộttổng thì cấp cho một lá cờ vuông. Lâm thời có
việc biến động cũng ra tiếp ứng, người nào có công trạng thực sự sẽ được
thưởng”.
Mộc bản còn rất nhiều chi tiết liên quan đến thái độ của triều đình nhà
Nguyễn trong việc khẳng định chủ quyển lãnh thổ cương thổ. Tuy nhiên, như
bất kỳ vương triều phong kiến nào, hết giai đoạn thịnh vượng sẽ đến giai đoạn
suy thoái, nhà Nguyễn cũng không nằm ngoài quy luật đó.
Sau giai đoạn thịnh trị ở các triều Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, từ triều
vuaTự Đức nhà nước phong kiến nhà Nguyễn đã bắt đầu suy yếu. Cũng từ đó
lãnh thổ của đất nước bắt đầu bị đe dọa. Sự xuất hiện của người phương Tây đã
làm thay đổi toàn bộ những vấn đề củatriều Nguyễn...
(Bài viết chung với Khắc Niên, Báo Tuổi Trẻ, 2010)
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TỪ LANG BIAN
ĐẾN HỮU NGHỊ QUAN
■

Những ngày tháng 9 vừa qua, chúng tôi đã lên đường ròng rã gần một
tháng, đi qua dải đất miền trung, lặn lội trong phù sa đồng bằng châu thổ
sông hồng, gập nghềnh trên vòng cung đông bắc bộ và lên đến Hữu Nghị
Quan-km o của QL1A. Loạt bài này là những hình ảnh thoáng qua nhưng
cũngđẩy ấn tượng về những vùng đất, nơi chủng tôi đi qua...

BÀ11:
MIỀN TRUNG QUA CỬA KÍNH

Miền Trung - khúc ruột cận kề, đối với chúng tôi thì đã quá chứng kiến
quen thuộc. Mỗi năm, cũng ít nhất bốn lần qua lại. Thân quen đến mức, có thể
nhắm mắt lại và đọc thuộc lòng những thị trấn dọc đường Quốc lộ: Cam Ranh,
Diên Khánh, Ninh Hòa, Tuy An, Sông cầu, Đập Đá, Phù Cát, Phù Mỹ, Mộ Đức,
SơnTịnh, Châu ô, Nam Phước, Vĩnh Điện, Phú Lộc, Phú Bài, Hồ Xá, Hoàn Lão,
KỳAnh, Hà Trung...
“Nỗi niềm thị trấn” là ấn tượng sâu đậm, hình ảnh lưu trữ, là tâm trạng đã
hình thành trong chúng tôi từ lâu và luôn sống dậy trong những chuyến đi đến
một vùng đất mới. Với dải đất ốm eo mà dài da diết ấy, thì ấn tượng về thị trấn
càng trở nên dai dẳng hơn, khi hình ảnh phố huyện cứ liên tục đập vào mắt
khách du bằng cự ly 30-40km. Những khu phô' nhỏ nhắn như đồ chơi trẻ con;
những phiên chợ đông tràn ra đường quốc lộ với những rổ cá, thúng bún, gánh
cải, xe đạp và nón lá...Có nhiều bài thơ về miền Trung rất hay, nhiều câu thd đặc
sắc về thị trấn, nhưng cỏ những câu thơ viết về thị trấn Phù Cát (Bình Định) cứ
làm người ta day dứt về nỗi nhớ miền Trung - thị trấn: “Loa phóng thanh và
những cửa hiệu tạp hóa, những nỗi niềm thành thị ở miền quê. Như trưa nay trời
nắngchang chang. Tôi vào quán uống ly nước mỉa...”
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Và chúng tôi gọi đó là “văn hóa thị trấn”. Nếu bạn đã có ít nhất một lần ngồi
bên cửa kính xe khách trôi qua dằng dặc miền Trung, hẳn trong hành trang bạn
mang về đã có ấn tượng về một miền Trung - thị trấn. Thêm một lần gặp lại hình
ảnh đó, lặp lại một ấn tượng dường như đã lưu cữu vào tâm thức, tự nhiên tôi
chợt hỏi: Các công ty du lịch, sao không thiết kế một “tour thị trấn” nhỉ? Và hãy
chọn những: Sông cầu, Bình Định, Tam Quan...
Miền Trung đang lướt qua ngoài cửa kính, nhưng không hề trượt khỏi cảm
xúc của khách du. Những thị trấn, những xóm dừa, đồng lúa, dòng sông...lướt
nhanh qua ô cửa kính tưởng chừng như không kịp nắm bắt ấy, là những hồi
quang lịch sử rọi về, những dư vị văn hóa dậy lên. Qua cửa kính của ký ức, của
kỷ niệm, của nỗi niềm cố hương, của tình thương khúc ruột miền Trung nghèo
khó mà da diết nghĩa tình.
Và bây giờ là một miền Trung đang thay tấm áo quê nghèo. Đi đến đâu
cũng nghe người miền Trung bàn tán về Dự án cảng biển Dung Quất lớn nhất
nước và khu công nghiệp hóa dầu cùng với thành phố trên cát trắng Vạn Tường
- đòn bẩy cho “đòn gánh” miền Trung. Chúng tôi đã bắt gặp nhiều xe du lịch của
TP.HCM, Hà Nội rẽ xuống xem cái vũng Dung Quất của ngày mai. Ra đến Huế
cũng vừa lúc khởi công đường Công vụ phục vụ cho việc khởi công Dự án Cảng
nước sâu Chân Mây. Tại Hội nghị Top Ten hàng tiêu dùng VN-97, tỉnh Thừa
Thiên - Huế cũng tranh thủ cơ hội giới thiệu tiềm năng của tỉnh để mời gọi đầu tư,
do đích thân ông chủ tịch tỉnh “đăng đàn...tiếp thị”. Tinh thần “trải thảm đỏ mời
đầu tư” ấy chúng tôi lại tiếp tục bắt gặp ở Nghệ An, và nỗi lòng của khách du đã
nhanh chóng cảm tình. Hai năm trước, trong chuyến về Nghệ An dự hội thảo báo
chí, đứng trước một thành Vinh - đô thị hạng II mà nghèo và xấu quá, chúng tôi
đã đặt câu hỏi với ông Chủ tịch UBND tỉnh: Thành Vinh, bao giờ phồn vinh?
Trước đó nữa là ấn tượng không mấy đẹp đẽ về một thành Vinh nơm nớp tội
phạm hình sự. Thay cho việc trả lời phỏng vấn, ỏng chủ tịch đã mời chúng tôi lên
xe đi thị s á t m ộ t v ò n g q u an h nội, n g o ạ i õ. Hệ th ố n g cơ sở hạ tầ n g đã được cải

thiện một cách nhanh chóng, trong đó tỉnh đã đầu tư xây dựng một đại lộ lớn
giữa bãi đất hoang ven ô. với hai làn xe rộng, đèn cao áp, ra tận sân bay Nghi
Liên. Ông TBT Báo Nghệ An nói: Nghệ An đang mời gọi các nhà đầu tư trong
tỉnh đấy! Bãi tắm và cảng biển Của Lò đang tìm cách nối sang Trung Lào.
Nhắc đến cảng biển mới nhớ lại cảng Vũng Rô (Phú Yên) cũng đang bắt
đầu thi c ô n g . Và một tuyến đường bộ ven biển nối Phú Yên với Quy Nhơn để
tránh đèo Cù Mông với 6 làn xe cũng vừa khởi công. Cùng với cảng Quy Nhơn,
Đà Nang, Cửa Việt...BỜ biển miền Trung khúc khuỷu như là mối hiểm họa của
miền Trung mấy trăm năm qua, bây giờ đã trở thành những cảng biển lớn cho cả
nước. Mừng cho miền Trung, nhưng thói quen nghề nghiệp cứ khiến chúng tôi
đặt câu hỏi: Sao mà nhiều cảng nước sâu thế? Có lẽ, việc CNH - HĐH này đã
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được Chính phủ tính toán kỹ càng, để đừng xảy ra tình trạng tỉnh nào cũng có
nhà máy bia hay nhà máy đường. Tuy nhiên, nghe qua Dự án cảng Vũng Áng
(HàTĩnh), xem ra có tính chiến lược hơn...
Miền Trung thì nhiều chuyện lắm, nhưng có một chuyện rất giống nhau
của ngành du lịch các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, cứ làm cho những du
khách của Đà Lạt lưu tâm. Đó là “vấn nạn” thừa chỗ ăn ngủ, thiếu chỗ vui chơi!
Du khách đến Nha Trang trong mùa hè này thấp nhất kể từ khi bắt đầu hình
thành ngành kinh doanh du lịch ở vùng biển du lịch này. Các khu du lịch quen
thuộc như: Hòn Chồng, Tháp Chàm...không có gì mới hơn; hổ cá Trí Nguyên bị
hỏng nặng. Trong khi đó khách sạn mọc lên như...rong. Khách sạn của Công ty
Du lịch Khánh Hòa giảm giá một nửa mà vẫn ế khách, Trong 78 tỉ doanh thu 8
tháng đầu năm thì thu về dịch vụ đã chiếm 51 tỉ (còn lại là khách sạn). Du lịch
Huế vốn ung dung với nguồn “Di sản văn hóa nhân loại”, cũng đã báo động về
nạn thừa - thiếu ấy từ đầu năm. Chỉ mỗi bãi tắm sầm Sơn (Thanh Hóa) mà có
đến gần 200 khách sạn (!) Trong khi thắng cảnh Hòn Trống Mái ở ngay bên
cạnh không biết có nên gọi tên là Khu Du lịch được không?
Có một miền Trung hôm qua và bây giờ như thế. Qua cửa kính xe mà đã vô
thiên lủng chuyện, huống hồ dừng lại lâu hơn. Nhưng mục tiêu của hành trình
“Từ Lang Bian đến Hữu Nghị Quan” chính là Đồng bằng sông Hồng, vòng cung
Đông Bắc và biên giới Lạng Sơn. Nên đành tạm biệt miền Trung...

BÀI 2:
ĐÊM VÀ NGÀY ĐỒNG BANG c h â u THổ

Như bắt đầu loạt ký sự đường xa này bằng “Miền Trung qua cửa kính", những
ỷ niệm về nghề nghiệp của những người làm báo Lâm Đồng chúng tôi trong
chuyến “hành phương Bắc” ìần này chủ yếu được hình thành theo từng chặng xe
lăn. Khônq đủ thời gian cho những tin tức nóng, những bài viết có vấn đề, tâm thức
người làm báo đồng hành với vãn hiến cội nguồn, cùng lãng mạn vòi dáng sông,
thế núi...
Bỏ lại phía sau những thị trấn miền Trung xinh và gọn như những hộp đựng
trà bằ n g gỗ quê d ọ c QL.1 A. Bỏ lại nhữ ng D ung Q u ấ t, C hân M ây, p h ố cổ H ội An
và Kinh th à n h H uế. T ạ m b iệ í V in h, tạm b iệ t nhữ ng người bạn xứ T h a n h hồ n hậu,

ngước mắt thành kính về hướng Lam Kinh, hít một hơi thật sâu ngọn gió sầm
Sdn nồng vị biển, chúng tôi lên xe về với đồng bằng Bắc Bộ.
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NINH BÌNH, ĐÁ VÔI VÀ...

Cổ nhân từng đưa ra thuyết “Ngũ hành” để chỉ 5 thành phần tạo nên vũ trụ:
kim - mộc - thủy - hỏa - thổ. Phật giáo giải thích vạn vật được sinh thành từ bốn
nguyên tố: đất - nước - gió - lửa. Còn đồng nghiệp của tôi mới vừa đặt chân lên
đất Ninh Bình đã run rẩy thốt lên: “Chỉ có đá vôi thôi! Cho tôi được hôn lên đá vôi
và...khóc!” Giữa những cánh đồng thẳng cánh cò bay, đá vôi tự ngàn năm vươn
lên đẹp như một câu ca cổ. Con sông Hoàng Long ở đâu đó từ thượng nguồn đổ
về thong thả qua Ninh Bình. Nhưng Ninh Bình đâu chỉ có đá vôi. Đêm ở khách
sạn Thúy Sơn giấc ngủ thật khó sâu. Say với bạn một chén rượu Kim Sơn cấttừ
gạo nếp bạn phải đánh đường mấy chục cây số mang về. Say một câu hát: “Cúc
Phương ơi, chiều nay anh đến thảm em”,.. Không thể ngủ, hai chúng tôi bách bộ
trên đường phố Thị xã Ninh Bình. Núi Thúy như chiếc mũ chiến binh thời Đinh
Tiên Hoàng sót lại đơn độc trong lòng thị xã. Sông Vân Sàng nước như ngừng
chảy để ôn chuyện ngày xưa. Tương truyền: Khi Lê Hoàn chiến thắng giặc ngoại
xâm trở về, Thái hậu Dương Vân Nga đã gióng thuyền ra bến này đón vị tướng
anh hùng. Đêm khải hoàn cũng là đêm hai người hợp hôn chồng vợ, đêm Dương
Vân Nga trở thành Hoàng hậu hai vua, nên sông Vân được nối thêm chữ Sàng
(giường) theo cách gọi dân gian...
Ninh Bình đâu chỉ có đá vôi, len lỏi giữa núi và nước “Hạ Long trên cạn”,
giữa Tam Cốc, Bích Động, Thiên Tôn, Bàn Long, Hoa Sơn động, chúng tôi gặp
cổ tích và sừng sững anh linh những đại đế đời Trần. Đền Thái Vi còn đó, hình
ảnh Thái sư Trần Thủ Độ, Hưng Đạo Đại Vương và cả tiếng quân reo “Sát Thát”
hào khí Đông A. Còn đây tiếng gõ mõ tụng kinh siêu độ của các Thái Thượng
Hoàng sau buổi loạn lạc trở về với quốc thái dân an. Đá vôi đâu chỉ là đá!...
Đã từ lâu, chúng tôi ao ước có dịp thực hiện một đề tài đầy ý nghĩa “Viết
một cái gì đó về các thành quách cổ Việt Nam”. Vâng, Đoàn Thành, Mạc Thành,
Thăng Long, Phú Xuân, Lam Kinh, Hồ Thành...Còn hôm nay, ở Ninh Bình chúng
tôi đang được sống trong âm hưởng Hoa Lư - Cố đô thời Đinh - Lê của nước Đại
Cồ Việt. Sách “Đại Việt sử ký toàn thư” viết: “Vua Đinh Bộ Lĩnh lúc còn nhỏ cùng
với lũ trẻ chăn trâu ngoài đồng, lũ trẻ tự biết kiến thức không bằng vua, cùng nhau
tôn làm trưởng. Phàm khi chơi đùa bắt chúng khoanh tay làm kiệu, lấy hoa lau làm
cờ đi hai bên để rước như nghi vệ Thiên Tử". Từ chú bé chăn trâu ở Thung Lau,
năm 967 Đinh Bộ Lĩnh đã dẹp loạn 12 sứ quân, đưa non sông về một mối và một
năm sau đó lên ngôi vua, lấy hiệu Đinh Tiên Hoàng, đặt tên nước là Đại cồ
Việt...Thành cũ, dấu xưa đã lùi về đâu? Giữa đất Trường Yên (huyện Hoa Lư
ngày nay) vẫn còn đó ngôi mộ của vua Đinh trên núi Mã Yên, vẫn còn đó đền
thờ Triều Đinh và Lê Đại Hành, hai vị vua có công lớn với trăm họ, hai người
chồng của một đời Hoàng hậu Dương Vân Nga.
Sách cũ chép lại: Năm 968 Đinh Bộ Lĩnh đắp thành, đào hào, làm cung
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điện đặt triều nghi ở Hoa Lư. Đinh Bộ Lĩnh chưa có điều kiện xây kinh đô to đẹp
thì Lê Hoàn đã cho dựng nhiều cung điện: “Làm điện Bách bảo thiên tuế ở núi Đại
Vản, cột điện dát vàng bạc làm nơi coi chầu, bên đông là điện Phong Lưu, bên tây
làđiện Tử Hoa, bên tả là điện Bồng Lai, bên hữu là điện Cực Lạc...” (Đại Việt sử ký
toàn thư). Với cố đô Hoa Lư thật khó lòng viết hết trong câu chữ ngắn, chỉ dám
đọc lại đôi câu đối ngợi ca trước bái đường đền Đinh:
Cồ Việt quốc đương Tống Khai Bảo
Hoa Lư đô thị Hán Tràng An
(Nước Đại Cồ Việt sánh ngang niên hiệu Khai Bảo nhà Tống
Kinh Đô Hoa Lư không khác Kinh đô Tràng An nhà Hán)
Vâng, với cố đô Hoa Lư, với quần thể nhà thờ đá Phát Diệm, với rừng Cúc
Phương, với Tam Cốc, Bích Động...Ninh Bình, cửa ngõ phía Nam của đồng bằng
Bắc Bộ đã mở ra một vùng lịch sử văn hóa vô giá của dân tộc. Đêm uống rượu
Kim Sơn ở khu tập thể báo Ninh Bình với các bạn đồng nghiệp, chúng tôi càng
hiểu thêm điều đó. Nhưng, đành tạm biệt Ninh Bình trong lòng ngưỡng vọng
không dám bàn cụ thể thêm một điều gì...
THÁI BÌNH, CẢM NHẬN PHÙ SA

Những rặng cây đay bên bờ sông Thái Bình rũ mình vươn ra biển. Dòng
sông trong buổi trưa không một giọt mưa mà vẫn chở nặng màu mỡ phù sa. Phà
Tân Đệ chở chúng tôi từ Nam Định đi qua Thái Bình có cảm giác nặng nề hơn
những chuyến phà đi dọc miền Trung, bởi dòng sông bên dưới như là dòng sông
đặc. Những cánh đồng phì nhiêu, những vườn cây tốt tươi, con người dũng cảm,
bất khuất, cần cù, nhân hậu, điệu chèo mát rượi đêm trăng sân đình. Chúng tôi
bắt đầu với Thái Bình bằng những điều nhưthế...Khi xưa, cụ Nguyễn Công Trứ lo
cho dân quai đê lấn biển mở thêm hai huyện mới Kim Sơn (Ninh Bình), Tiền Hải
(Thái Bình) không biết mấy năm thì thành, còn giờ đây trên chiếc Toyota đời mới
chúng tôi đã công du qua mấy tỉnh chỉ trong một tiếng đồng hồ.
Ai đó ghẹo chơi “Thái Bình có cái Cầu Bo. Có nhà máy cháo, có lò...”
nhưng sợ vị đồng nghiệp lớn tuổi phật lòng đành bỏ dở mà nghe ông Q.TBT báo
Thái Bình “quảng cáo”: “Thái Bình chúng tôi có nhiều cái “nhất nước”, này nhé:
nữAnh hùng quân đội VN đầu tiên (Nguyễn Thị Chiên), Anh hùng phi công vũ
trụ đầu tiên (Phạm Tuân), người chiến sĩ tình báo xuất sắc nhất (Vũ Ngọc
Nhạ)...”.
Từng có một phép so sánh: về diện tích và dân số, Thái Bình lớn hơn Đài
Loan. Diện tích Thái Bình là 1.500km2, dân số 1,8 triệu người, mật độ 1.600
người/1 km2, chỉ thua duy nhất TP.HCM về tỷ lệ này. Trong khi đó, lịch sử hình
thành nên Thái Bình mới 300 năm nhưng người xách gói xa quê đã đủ lập nên
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một tỉnh Thái Bình mới ở vùng quê khác. Sao vậy nhỉ? Ông Sơn - Q.TBT báo
Thái Bình nói: “Đất chật, người đông, đất đai màu mỡ khai thác mãi cũng trở
thành cánh đồng chó ngáp. Ngày xưa đói thì đi, ngày nay học hành, đỗ đạt rồi đi.
Đất này ham chữ lắm các ông ạ, tốt nghiệp lớp 12 đa số về nhà đội nón đi chăn
trâu...”.
Từ khách sạn Sông Trà ra sông Trà Lý chỉ khoảng 20 bước. Đêm đầu tiên
ở thị xã Thái Bình, hai chúng tôi bỏ bữa tiệc chiêu đãi của các bạn đồng nghiệp
để làm cuộc “vi hành”. Bên này sông là phố, cách 30 sải nước bên kia là làng.
Trên cầu Bo, chúng tôi ngược đường với những đôi trai gái phóng xe vào phố để
theo dòng người gồng gánh từ phố về làng. Làng bây giờ cũng khác xưa nhiều
lắm! Men đường làng rải nhựa dọc theo ruộng lúa chúng tôi đi theo tiếng nhạc
karaoké phát ra từ một “nền văn hóa tháp nhọn” của những ngôi nhà mới xây
của mấy ông “có vẻ làm ăn đang phất”. Mà hình như ở vùng đồng bằng châu thổ
này đang từng bước “nhọn hóa” lên trời thì phải!...

“Văn minh đầu chợ, văn nghệ đầu đường, văn chương đầu cầu” - không
biết từ đâu chúng tôi nghe lỏm được một câu như vậy. Thực ra chị Lý bán quán
đầu cầu Thái Bình bắc qua sông Trà Lý nối thị xã Thái Bình đi Hải Phòng không
phải vì văn chương mà từ 5h chiều xách chõng ra bán đến 11h đêm mới về để
ngày mai lên ngồi gật gà làm nhân viên của Chi cục Thống kê Thái Bình. “Lương
tháng của chị bao nhiêu?”. “Ba trăm ngàn”. “Anh?" “Cũng vậy”. “Một đêm bán
hàng lời được bao nhiêu?” “Vài ba ngàn". “Sống đủ không?” “Đắp đổi nên cũng
đỡ”. Chúng tôi đổi đề tài: “Chị có biết hát chèo không?” “Mê lắm, nhưng bây giờ
chèo khác xưa, không giống như mẹ dạy cho chị hổi còn ở làng. ít đi xem vì vé
đắt quá, tiếc tiền”. Nghe chất giọng giản dị, hồn hậu của chị bán quán đầu cầu
chúng tôi thấy ấm áp lạ. Y hệt chị hổi còn ở làng vậy, làng có cây đa, sân đình,
tường bao, cửa gỗ, có đêm trăng sáng trốn nhà đi hội gặp chàng trai phố rồi lên
phố bỏ làng, bỏ làng nhưng không thể quên làng và điệu chèo dân dã...
Men theo phiên chợ chiều, chúng tôi bỏ lại bên đường những vấn nạn về
rác, về sự lộn xộn của phố xá, của sự chen lấn mưu sinh vỉa hè, của những ngôi
nhà sơn vàng “bao cấp” lẫn lộn trong những khu phố “tháp nhọn” mới phất để
đến với đầu đường sau bữa cơm cá rô chiên, rau muống chẻ và cơm gạo tám
thơm phưng phức như vừa ướp trong phù sa châu thổ. Ông “chè chén” đầu
đường Lê Lợi là cựu chiến binh miền Đông Nam bộ thời đánh Mỹ. “Tụi mình bỏ
súng về làm dân và làm ăn nhưng làm sao quên được cái thời “Thóc không thiếu
một cân. Quân không thiếu một người” các ông. Nếu thằng lính mà quên thì ai
còn nhớ thay cho Thái Bình có đến 4 vạn liệt sĩ, 1.880 Bà mẹ VNAH, hàng vạn
thương binh và rất nhiều cựu binh chịu ảnh hưởng chất độc màu da cam, nhớ
những người TNXP sau chiến tranh còn sống sót phải bỏ nhà lên chùa...” Chợt
nhớ câu “Văn nghệ đầu đường”, chúng tôi hỏi: “Bác có biết Minh Chuyên
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không?” “Minh Chuyên ở báo Thái Bình viết cái “Người không cô đơn” ấy à? Biết
chứ, nhưng mà ..."Chúng tôi đã đem cái “nhưng mà...” bỏ dở của bác chè chén
cựu chiến binh ấy đi lục vấn ông bạn già nhà văn Minh Chuyên, anh trầm ngâm
trả lởi: “Cái may mắn của tôi là thằng lính còn sống sót và đã biết viết văn. Tôi
viếtvăn để trả nợ cho người đã hy sinh, cho đồng đội còn sống và cho chính quá
khứcủa mình. Tôi làm cái việc mà nhiều đồng đội của tôi không làm thay được...”
Chúng tôi hiểu cái “nhưng mà...” ấy của bác chè chén: Minh Chuyên làm sao viết
hết được những điều hôm qua đang tồn tại giữa ngày hôm nay...
Một nghìn rưỡi mét vuông diện tích nổi lên, bốn phía là sông bao bọc, Thái
Bình qua tỉnh khác bằng ba con phà vượt sông. Mấy trăm năm trước, nơi chúng
lôi đang đứng là biển. Biển bồi lên thành đất, phù sa từ thượng nguồn đổ về phủ
màu mỡ lên đất Thái Bình và con người của vùng đất này đã tạo lập trên đó một
cuộc sống đang hứa hẹn những điều tốt đẹp. Sự phồn vinh chỉ thực sự khi phát
triển những nền tảng bền vững. Với Thái Bình, làn điệu chèo cổ trên cánh đồng
lúađang thức dậy, 80 làng nghề truyền thống đang cựa mình tìm một lối đi, nghể
biển và cảng biển phục hưng, cao lanh, khí đốt đang được phát huy...Đến thăm
làng nghề khảm bạc Đồng Xâm, trò chuyện với giám đốc trẻ tài hoa Đặng Văn
Triển, đến thăm di tích lịch sử - văn hoá chùa Keo, một công trình nghệ thuật độc đáo được xây từTK 17 chúng tôi đã hình dung ra nội lực Thái Bình.
Đồng bằng châu thổ không thể hình dung trọn vẹn qua mấy dòng câu chữ
thô sơ. Từ dòng Hoàng Long đến dòng Trà Lý, từ chùa Tiêu đến chùa Keo, từ
làng Đình Bảng đến làng Nguyễn, từ câu quan họ Bắc Ninh ngọt ngào đến điệu
chèo Thái Bình mượt mà nhân hậu... Có lời hẹn với bạn đọc trong những bài viết
sau. Để những người làm báo Lâm Đồng chúng tôi tiếp nối mạch “Ký sự đường
xa” cho kịp vành bánh xe lăn.

BÀI 3:
TỪ HẠ LONG DƯỚI NƯỚC ĐẾN HẠ LONG TRÊN CẠN

Trong cuộc hành trình thiên lý từ cao nguyên Lang - bian đến vùng biên ải
Hữu Nghị Quan, chúng tôi đã thực hiện được một hành trình khác đầy thú vị: từ Hạ
Long dưới nước đến Hạ Long trên cạn, và hạnh phúc thay, trong cuộc rong ruổi
theo những tuyệt tác của tạo hoá, chúng tôi đã được hội ngộ với dòng sông lịch sử:
Bạch Đằng Giang.
Xe dừng lại ở một bến phà khá lớn có tên là phà Rừng. Tôi hỏi một anh lính
Hải quân cũng đứng đợi phà: Sông gì đây anh? Sông Rừng! Sao lại là Sông
Rừng? Người địa phương gọi như vậy, còn nó chính là sông Bạch Đằng! Giây lát
đó tôi muốn lao ra dang tay và quỳ xuống trước dòng sông lịch sử với một niềm
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cảm khái dâng trào: Bạch Đằng Giang - Người đấy ư!... Tôi đứng trước mũi phà
và bắt đầu phút giây diện kiến với dòng sông. “Đằng Giang tự cổ huyết do hồng”
chính là đây. Dòng nước vẫn đỏ ngầu, thao thiết trôi từ hơn một ngàn năm trước
đến giờ. Dòng sông lịch sử tôi cứ hình dung sông nhỏ lắm, mới có cảnh quân lính
hai bên bờ nhảy ào xuống thuyền giặc. Nhưng anh lính hải quân lại cười và chỉ
cho tôi xem: Trận địa của Ngô Quyền nằm trong dòng lạch nhỏ đó, nơi có những
bụi cây kè mọc lúp xúp trên bùn ấy. Bây giờ bãi cọc của Ngô Quyền và sau đó là
Trần Hưng Đạo vẫn còn đó. Trong phút chốc, tôi đã hình dung ra ngay trận đánh
lịch sử thuở nào. Nghe như có tiếng reo hò của ba quân. Chao ôi, vậy mà đã
1054 năm về trước rồi...
Những hồi quang lịch sử cứ rọi về đồng thời với hình ảnh Tổ quốc cụ thể,
từng lúc mở ra với chúng tôi. Từ xa, đã nhìn thấy Hạ Long với hằng hà sa sô
những ngọn núi đủ mọi hình dáng, hệt như những hòn non bộ trong bể nước. Xe
chạy dọc bờ biển Bãi Cháy. Tên thì xấu như vậy nhưng bãi tắm thì “bá cháy!”
Qua phà Bãi Cháy là vào trung tâm thành phố Hạ Long. Có lẽ ở Việt Nam, chỉ hai
nơi vẫn còn phà trong thành phố, là: Đà Nẵng và Hạ Long. Phà Đà Nắng thì qua
sông (Hàn) còn phà Hạ Long thì qua một cửa biển (cửa Lục). Đó là nét độc đáo
đầu tiên của Hạ Long nhưng cái độc đáo nhất, đáng nói nhất chính là đảo đá vôi
trong Vịnh.
Nói về vẻ đẹp của Hạ Long ư? Cho đến bây giờ khi đã bình tĩnh với Hạ
Long, tôi vẫn không biết chọn cách nói nào khác hdn là: không giấy bút nào tả
xiết! Chẳng phải thế mà UNESCO đã đưa Hạ Long vào danh mục Di sản văn
hoá nhân loại. Trước chúng tôi, đã có hàng triệu người đặt chân đến đây, trong
đó đã có rất nhiều bậc tài danh. Đại thi hào Nguyễn Trãi, vị vua tài hoa Lê Thánh
Tông, thi hào Trung Quốc Quách Mạt Nhược, nhà thơ Nga M.Gursanop...Trong
vô vàn di bút ca ngợi vẻ đẹp Hạ Long, có hai câu tuyệt bút mà tôi nghĩ đã làm
sống dậy tâm hồn của 1600 hòn đảo đá vôi: “Một chuỗi trân châu nghe nói xưa
Rồng đã phun rơi” (Quách Mạt Nhược) và “Đây bản thảo tạo vật còn nặn dở”
(Xuân Diệu). Một cách ngắn gọn nhất và đầy đủ nhất là những dòng chữ trong
tấm bằng công nhận Vịnh Hạ Long vào danh mục di sản thế giới: “Việc công
nhận vào danh mục này khẳng định giá trị ngoại hạng và giá trị toàn cầu của một
di sản văn hoá và thiên nhiên cần thiết phải được bảo vệ vì lợi ích nhân loại”.
Vì lẽ đó, tôi không muốn nói gì hơn ngoài việc thuật lại cảm giác của mình
về một vùng cảnh quan lạ thường ấy. Đêm hôm trước, vì nôn nao nên chúng tôi
đã thuê thuyền ra đảo với một cảm giác tò mò ghê gớm. Trong đêm tối đen, đảo
như những con gà, con rùa, đại bàng, thiên nga, gấu và cả rồng nữa, đang chìm
trong giấc ngủ sâu, đến mức không biết người đến bên cạnh. Sáng hôm sau,
bầy thú ấy tỉnh dậy từ sớm, bơi ra xa và thay đổi dạng. Vùng vịnh liên tục biến ảo
khi chiếc tàu du lịch đi sâu vào bên trong như một sân khấu vừa kéo màn ra và
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một vở diễn bắt đầu. Trước đó, bầy thú ấy đã được nở ra từ những quả trứng đá.
Vâng, đá vôi - sự sinh thành vĩ đại, sự biến đổi vô thường. Chỉ đá vôi mới làm
được công việc sáng tạo nghệ thuật một cách bền bỉ và huyền ảo như vậy. Tất
nhiên là phải cỏ nước. Vì NƯỒC là mẹ và ĐÁ VÔI là cha. Tuyệt tác Hạ Long đã
dượcsinh thành từ cuộc hôn phối kỳ diệu đó.
Nên khi vừa đặt chân đến Tam Cốc (Ninh Bình) tôi đã bàng hoàng sung
sướng vì đã gặp đích thị người anh em sinh đôi của Hạ Long. Đúng vậy, họ là anh
emsinh đôi từ nước và đá vôi, khuôn mặt họ giống nhau như tạc nên người ta
mới gọi Tam Cốc là “Hạ Long trên cạn". Và sự thật là từ trong sâu thẳm lòng đất,
họ đã có huyết thống với nhau. Các nhà địa chất cho biết thời kỳ cổ sinh đại và
trước cổ sinh đại, cả miền Bắc Việt Nam là một bộ phận trong toàn miền bao la
của những dãy núi xen kẽ giữa các trũng biển. Các núi đá vôi ở “Hạ Long cạn”
vẫn còn dấu tích những ngấn nước biển và ở “Hạ Long nước” cũng còn dấu tích
tương tự như thế. Vào thưở đó, cả vùng Hoa Lư - Tam Cốc bây giờ ngập trong
biển, chẳng khác gì Hạ Long bây giờ.
Và cuộc xê dịch của chúng tôi trở thành cuộc hội ngộ của hai người anh em
con cái của đá vôi và nước từ lâu lắm rồi chưa có dịp gặp nhau. Hơn thế nữa, cả
hai đều làtuyệttácthiên nhiên...
Bài 4:
AI LÊN XỨ LẠNG CÙNG ANH

Nhà văn Nguyễn Tuân thuở sinh thời là người nổi tiếng đi nhiều, viết hay mà
vẫn luôn miệng nhắc:“Khi tôi chết đi hãy thuộc da tôi làm một chiếc valy!’’. Còn
chủng tôi, từ chuyến “hành phương Bắc” kỳ này xin nhắn gửi cùng bạn đọc, những
người Việt Nam yêu nước, nếu bước chân của bạn chưa rong ruổi hết dặm dài đất
Việt thì hãy khoan nghĩ tới chuyện đặt vé máy bay đi du ngoạn nước ngoài...
Hoàng hôn hôm trước còn cảm khái trước “Đằng Giang tự cổ huyết do
hồng”, sáng hôm sau đã dạo chơi giữa đá nước Hạ Long và 8h30 tối đã vượt ải
Chi Lăng lên xứ Lạng. Cảm xúc như bình sữa ngọt ngào chưa nén đã chực trào
Xuất hành từ thành phố Hạ Long lúc một rưỡi chiều. Qua phà cẩm Phả
chúng tôi ngược hướng với vòng cung Đông - Bắc. Bỏ lại biển và TP Hạ Long
đẹp như Thuỷ thần, bỏ lại than và bến Vân Đồn lịch sử, xe mơn man trôi giữa
những làng Quan họ Bắc Giang trữ tình như lời ca mời rượu. Hoàng hôn tím sẫm
lưng trời như ánh mắt người cô phụ dùng dằng vó ngựa chinh phu lên ải Bắc.
Những dãy núi sừng sững chắn ngang khoảng trời trước mặt như trùng trùng lũy
thép. Như còn nghe từ xa xưa vọng lại tiếng gươm khua, ngựa hí, quân reo. Như
còn đây lời Hịch tướng sỹ “Sát Thát” vang dậy non sông và bài Cáo khải hoàn chí
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nhân chiến thắng cuồng bạo. Thương lắm Lạng Sơn muôn dặm quan hà, ai đó
từ cuối xe cất lên lời ca “Đường về biên giới”. Chúng tôi hát những bài tráng ca
lịch sử, hát như vỡ tung lồng ngực, hát bằng cảm xúc của chính những người con
tha thiết yêu đất nước mình. Chúng tôi tiếp nối giai điệu của tráng sĩ ngày xưa
trùng trùng ra chiến trận và hát cho ấm lòng những điểm chốt tiền tiêu. Tiếng hát
cất lên trong đêm tối điệp trùng, ba mươi cây số đèo Sài Hồ vào Thị xã Lạng Sơn
nhưngắn lại...
Lạng Sơn đón chúng tôi bắt đầu bằng mùi hương ngào ngạt, ngây ngất,
rạo rực của hoa hồi. Bên quán nhỏ ven đường, em gái người Tày cất giọng Then
ngọt lịm: “Lạng Sơn ơi Lạng Sơn...Ta quen nhau từ trong rừng hồi...Ta thương nhau
từ hương hoa hồi...” Đất nước rộng dài là thế chợt gần gũi, thân quen sau những
cái lắc vai, siết tay ấm áp. Bữa cơm tối dù muộn mà đậm đà hương vị miền sơn
cước. Món măng muối ớt cay trào nước mắt. Bà chủ quán người Nùng cởi mở: “A
lúi! Ai lên đây mà không “chết” với cái cay nồng nàn này của người xứ Lạng. Đó
là khách chưa được nếm thắng cố, mèn mén đó thôi...”.
Đêm đầu tiên của Lạng Sơn thật khó mà chợp mắt khi dưới kia dòng Kỳ
Cùng vẫn lặng lẽ chảy về hướng Bắc. Kỳ Cùng, ai đó gọi là dòng sông chảy
ngược, vắt mình qua thị xã như một nét sổ trong bài thơ quan tái duyên dáng bên
dãy Mấu Sơn sững sờ ở phía trời Đông. Mới hôm kia còn mê mải với cao nguyên
Trung phần, đêm nay đã ở nơi cuối đất. Trong tâm thức chúng tôi đang diễn tiến
những ý tưởng mới mẻ và hùng tráng về đất nước. Điều mà trước khi đến đây
nhưchưa hề xảy ra. vẫn là phố xá Lạng Sơn được xây dựng lại từ đống gạch vụn
chiến tranh. Gần 20 năm, những con đường mới mở chưa kịp già nua dưới những
hàng cây vừa đủ che bóng mát. Chợ Đông Kinh tấp nập kẻ bán, người mua. Đây
được coi là “trạm trung chuyển” hàng hoá trên con đường lại qua biên giới, vẫn
một cuộc sống đời thường như những miền quê khác mà sao Lạng Sơn như có
một hơi thở, một sắc màu riêng, sắc màu riêng đó là gì? Từ tâm cảm, cứ tạm gọi
là sắc màu của lỵ sở, phô' thị miền biên giới trong thời mở cửa...
Lục từ những thư tịch cổ còn sót lại, sách “An Nam chỉ nguyên" của tác giả
Cao Hùng Trưng (Trung Quốc - đời Minh) ghi lại: “Núi Lạng Sơn tên cũ là núi
Khâu Mã, ở huyện Khâu ôn. Núi cao chọc trời, mây trắng thường phủ trên đỉnh.”
Còn “Lịch triều Hiến chương loại cft/”củaPhan HuyChútóm lược lịch sử xứ Lạng:
“Lạng Sơn, đời cổ là đất Lạc Long, Tần /à quận Nam Hải, Hán thuộc quận Giao
Chỉ, Đường đổi là đất Giao Châu, Đời Trần là lộ Lạng Giang. Buổi đầu nhà Lê
cũng theo thế. Giữa năm Quang Thuận (1466) đặt làm thừa tuyên Lạng Sơn có
một phủ bảy châu thuộc vào”. Từ cổ chí kim, Lạng Sơn giữa ngã tư đường, là cửa
khẩu quan trọng, chiến lược ra vào đất nước. Theo dòng lịch đại, Lạng Sơn có
dấu ấn riêng trong lịch sử Việt Nam. Trấn lỵ Lạng Sơn từ các triều đại phong kiến
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lànơi đưa đón, chứng kiến những cuộc bang giao, cũng là nơi đầu sóng ngọn gió
chịuđựng những cuộc tranh chấp biên cương, địa giới. Người xứ Lạng ngày xưa
vàhôm nay cũng vậy, họ cần mẫn, chất phác và lạc quan, họ lo toan làm ăn, xây
[dựngnhư chưa hề có điều gì xảy ra.
Theo dấu vết còn sót lại của Đoàn Thành và lần giở tư liệu “Lạng Sơn Doàn
lììành Đồ"của Nguyễn Nghiễm viết vào năm Cảnh Hưng thứ 19 (1758) chúng
lôihiểu được tầm quan trọng của Lạng Sơn qua cách bố phòng của triều đình
nhà Lê. Qua dấu vết và vật chứng sót lại của thành nhà Mạc phía Tây thị xã,
chúng tôi ngẫm nhiều hơn đến những năm tháng dung thân cuối cùng trên ải
Bắccủa triều đại phong kiến đến hồi suy tàn. Những ngày ỏ Lạng Sơn chúng tôi
đãgần như thăm hết Lạng Sơn bát cảnh (tên bài ký của Ngô Thì Sĩ), từ dấu tích
Đoàn Thành, động Nhị Thanh - Tam Thanh, bến đá Kỳ Cùng, phô' chợ Kỳ Lừa,
chùa Song Tiên, luỹ cũ Hoàng Đồng...Đặt chân lên vùng đất Lạng Sơn, dẫu ở
:hỗnào cũng in đậm một nỗi niềm, một cảm xúc khó tả. Nhưng có lẽ trong cuộc
lời làm báo rong ruổi đường xa, với Lạng Sơn chúng tôi không thể nào quên nổi
:ảmxúc khi đặt chân lên KmO cửa khẩu Hữu Nghị Quan.
vẫn biết rằng, ở nơi đầu đường cuối đất này nắng mưa và những cơn lũ
ừng không chia biên giới, một tiếng gà gáy hai nước đều nghe, vẫn biết rằng
igười bên kia mở hội người bên này cưỡi ngựa sang chơi, bên này giỗ chạp
người bên kia dắt vợ, dắt con về bái vọng. Nhưng giữa ngày đầu thu, trên rẻo đất
cuối cùng Tổ quốc chúng tôi ôm lấy cột cây số đầu tiên mà con tim rạo rực
những nỗi niềm, số không là nơi bắt đầu, số không là hạn định cuối cùng, sô'
không cũng mở ra tất cả. Trong ánh mắt của hai người lính biên phòng của hai
quốc gia đang thể hiện điều gì? Họ cùng có một sứ mệnh giống nhau nhưng lại
cómột Tổ quốc, một cội nguồn lịch sử, một xuất xứ văn hoá khác nhau. Vâng,
chúng tôi đã hiểu dân tộc mình hơn qua ánh mắt và tư thế của người lính biên
phòng Việt Nam như những cột mốc sống giữa núi rừng biên ải!
Lạng Sơn trong tôi buổi thiếu thời, ngọt lịm, trữ tình như câu ca dao “Ai lên
ứ Lạng cùng anh - Bõ công bác mẹ sinh thành ra em - Tay cầm bầu rượu nắm
nem- Mải vui quên hết lời em dặn ơở.” Lạng Sơn hôm nay với những người làm
báoLâm Đồng còn mở ra bao điều mà vài trang viết ngắn không thể nào nói hết.
Loạt ký sự đường xa “Từ Lang Bian đến Hữu Nghị Quan” chúng tôi đành khép lại
ihưng cuộc hành trình thực sự trong tâm thức của các bạn, của những người làm
ỉáo Lâm Đổng chúng tôi thì mãi còn rong ruổi trên mọi miền quê yêu dấu Việt
'lam...
(Bài viết chung với Minh Tự, Báo Lâm Đồng, 1997)
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ĐOI THOẠI - NHAN VẬT
■

■

NHA SỬ HỌC DƯONG TRUNG QUỐC
■■ NSND - ĐD ĐĂNG NHẬT MINH
- NHẢ NGHIÊN CỨU HÀ THÚC MíNH
- NHẠC SỸ ĐỖ HỒNG QUẰN
- NHÀ ĐIÊU KHẮC HÀ TRÍ DŨNG
- NHÀ THƠ INRASARA
- NHÀ VÃN MINH CHUYÊN
- NHẠC SỶ NGUYỄN CƯỜNG
- NHÀ THO THẢO PHƯONG
- NGHỆ SỸ ƯU TÚ VÃN QUYỀN
- NHÀ THƠ NGUYỄN KHOA Đ'ẺM
- GS - TS - NHẠC SỸ Tồ NGỌC ì HANH
NHÀ THO TRINH ĐƯỜNG
- GS - HOẠ SỸ VŨ GỈÁNG HƯONG
■■ NHÀ BÁO BANDHiT RAJAIAVAVADHANiN
- PGD - TSKH PHAN ĐĂNG NHẬT
- NHÀ THO VI THUỲ LINH
- NHÀ THO LỂ MINH QUỐC
- KIẾN TRÚC Sư NGÔ VIẾT THỤ
- HOA SỸ JEAN CABANE....
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GIỔI TRẺ
KHÔNG QUAY LƯNG
VỔIQUỐCSỬ
.Trò chuyện với nhà sử học Dương Trung Quốc.
TỔNG THƯ KÝ HỘI sử HỌC VIỆT NAM

Một kỳ thi tuyển sinh vào đại học với tỷ lệ quá đông thí sinh “liệt” điểm thi
môn sử đã gây choáng váng đối với toàn xã hội. Nhiều bài thi của những cô
cậu có trình độ tú tài với sự biểu đạt ngô nghê, mù mịt về lịch sử đã trở thành
trò bêu riếu trong các cuộc đàm luận. Các phương tiện truyền thông đại chúng
cũng tốn khả nhiều giấy mực để cảnh báo và truyền dẫn những thông tin về sự
“dốt sử” của giới trẻ hiện nay. Trước thực trạng trên, chúng tôi đã có cuộc tiếp
xúc với nhà sử học (NSH) Dương Trung Quốc - Tổng thư ký Hội sử học Việt
Nam và ông vui lòng đưa ra những chính kiến dưới đây...
.NSH DƯƠNG TRUNG

Quốc đã mỏ đầu cuộc tiếp xúc bằng những

lời khẳng định; vấn để này không có gì mới. Những cảnh báo trong thời gian
gần đây thực ra chỉ là sự bộc lộ tiếp theo của quá trình đã diễn ra từ rất nhiều
năm trước. Có điều, thực tế ấy, khi đã chưa được thực thi những giải pháp
hữu hiệu thì bức xúc dường như ngày càng tăng cùng với mức độ ngày càng

cao hơn.
Xin dẫn lại một vài thông tin để minh chứng cho điều tôi vừa nhận định.
Năm 1996, cách đây hơn một thập kỷ, trong một cuộc điều tra có chủ đề:
“Thanh niên TP HCM trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc” ,
một kết quả thu lại đã làm cho tất cả mọi người “hoảng hốt” . Trong số 1.800
em được hỏi có 39% không biết Hùng vương và 65% không biếtTrương Định
là ai. Nhưng cũng trong sô đó, có đến 85% biết rất rõ về Michael Jackson và
65% thì nhớ chi tiết cuộc đời và sự nghiệp của Madonna...
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Quả thật, việc học sử và sự hiểu biết lịch sử của giới trẻ rất đáng báo
động và những hồi chuông đã gióng lên từ nhiều năm trước. Những bài thi
tuyển sinh về môn lịch sử với nội dung mù mờ và có phần bông phèng như
báo chí đã dẫn gần đây chỉ là “nói thêm cho rõ” về thực trạng đó.
.Chúng tôi được biết, không chỉ riêng Việt Nam chúng ta mà ở nhiều
quốc gia trên thế giới, sự hiểu biết lịch sử của giởi trẻ cũng đang báo
động?
.NSH DƯƠNG TRUNG QUỐC: Không những học sinh phổ thông mà
ngay cả giới sinh viên của nhiều quốc gia cũng hiểu biết rất mù mờ về lịch sử.
Năm 1987, Tổ chức Bảo trợ KHXH và NV ở Mỹ đã lên tiếng cảnh báo rằng,
2/3 học sinh năm cuối bậc trung học của quốc gia này, khi kiểm tra đã không
xác định được thời gian diễn ra cuộc nội chiến ở chính nước Mỹ, Có mội
chuyện nữa, GS Games Loevven khi hỏi các sinh viên giai đoạn hai ngành
XHNV của Trường Đại học Vermouth nơi ông giảng dạy rằng, những phe nào
đã tham chiến trong cuộc chiến tranh Việt Nam thì có tới 22% trong số sinh
viên được hỏi cho câu trả lời hết sức buồn cười: “Đó là Nam và...Bắc Triều
Tiên”(!). Kết quả đó khiến cho vị giáo SƯ khả kính phải than trời: “Nếu lịch sử
không được giảng dạy tốt, chúng ta sẽ có một xã hội đần độn!”. Lời cảnh báo
của GS G.Loevven cũng như thực trạng của nền giáo dục môn sử đã khiến
cho nước Mỹ lo ngại và họ đã tìm cách ứng phó tức thời. Nhiều tiểu bang của
Mỹ đã kịp thời bổ sung một học trình pháp lệnh thêm một năm học thứ ba về
môn lịch sử. Năm 1989, chính Tổng thống Mỹ đương thời ià G.Bush (cha) đã
phát thông điệp xác nhận môn lịch sử là một trong những môn học quan
trọng của nền giáo dục Mỹ, cùng với toán, văn, vật lý và địa lý...
Tôi nhắc lại những điều đã cũ trên đây để muốn nhấn mạnh thêm, vấn
đề chúng ta đang nhắc đến không có gì mới. Nỗi bức xúc qua một kỳ thi thực
ra là sự tiếp nối của một hiện tượng đã xảy ra từ lâu và không chỉ riêng Việt
Nam. Chỉ có điều, ở nước ta, sự khắc phục cho tình trạng đó tỏ ra quá chậm
trễ, trong khi với các quốc gia khác, người ta khắc phục nhanh chóng khi họ
phát hiện ra vấn để.
.Là một nhà sử học, trước thực trạng nêu trên, ông có cho rằng giới
trẻ đang quay lưng lại với bộ môn lịch sử và điểu quan ngại sâu sắc hơn,
thờ ơ với quốc sử?
.NSH DƯƠNG TRUNG QUỐC: Không, tôi không nghĩ như vậy. Không
cần phải nói nhiều về chuyện này, bởi vì có rất nhiều dữ liệu cần phải diễn
giải và nhiều dẫn chứng để khẳng định rằng, giới trẻ không quay lưng lại với
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bộ môn lịch sử và thờ ơ với lịch sử của dân tộc mình và quá khứ nhân loại.
Nhân bàn luận về vấn đề này, chúng ta giải thích thế nào về một hiện tượng
đang diễn ra và thu hút mối quan tâm của dư luận. Đó là việc toàn xã hội, đặc
biệt là giới trẻ, đang có chung làn sóng bày tỏ niềm xúc động sâu sắc trước
việc công bố hai bản di cảo “nhật ký” của hai người bạn trẻ “tiền bối” hy sinh
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước: Liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc và
Liệt sỹ Đặng Thùy Trâm? Lịch sử đấy, lịch sử của cả một đất nước trong thời
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hiện hữu sống động qua những trang số phận
con người cụ thể với những niềm vui và nỗi buồn có thật...

. Thế thì lỗi từ đâu và từ ai, thưa ông?
.NSH DƯƠNG TRUNG QUỐC: Đó mới chính là điều mà chúng ta cần
phải quan tâm và cùng nhau tìm hướng giải quyết. Hình như vấn đề lại đang
nằm ở chính chúng ta, trong đó có trách nhiệm trực tiếp của giới sử học
chúng tôi. Những người làm sử, dạy sử đã mang đến cho lớp trẻ những sản
phẩm mà rất có thể là không phù hợp về nội dung và cách thể hiện. Điều dễ
thấy nhất là chúng ta đã biến lịch sử thành một thứ khổ sai về trí nhớ. Chúng
ta đang mang đến cho các em qua sách giáo khoa, qua giờ dạy sử, trong
những đề thi và các cuộc chơi những câu hỏi mang nặng tính đánh đố. Trong
khi đó, ở thời đại thông tin này, mọi tri thức đều có thể trở nên bội thực. Để trả
lời cho một câu hỏi mà ngày xưa có khi mất cả ngày trời tìm kiếm thì bây giờ là
một cú “click” trên Computer.

Cần phải nói thêm rằng, có hai phẩm chất để tạo nên sự hấp dẫn của
lịch sử, đó là tính chân thực và sự công bằng. Khi đến với lịch sử, tất cả mọi
người, trong đó có giới trẻ, đều muốn tìm trong đó cái nghĩa lý ấy, nói cách
khác, đó là tìm cái chất “ngụ ngôn” của lịch sử. Trong khi đó, lịch sử mà ta đã
và đang mang đến cho lớp trẻ là một thứ “lịch sử vô nhân xưng” nói về những
biểu tượng, những khái niệm nhiều hơn là nói vể những con người và số phận
của con người, những mốc năm tháng và sự kiện dày đặc, những kết quả
bằng sô' từ khô khan...vv...Tất cả những cái đó đã làm cho lịch sử trở nên xơ
cứng, xa lạ và giảm tính hấp dẫn.
Thừa nhận rằng, có sự bất ổn trong việc dạy và học môn sử. Nhưng
không chỉ có vậy, bởi vì bộ môn lịch sử mang tính xã hội rất cao. Sự phản
chiếu của xã hội đương đại, sự tác động của đời sống thực tại cũng có sức chi
phối rất lớn đối với giới trẻ khi họ tiếp xúc với bộ môn này. Làm sao chúng ta
có thể hấp dẫn giới trẻ bằng các đạo lý tốt đẹp qua các trang sử mà nó đã trở
nên xa lạ với đời thực mà hàng ngày các em phải chứng kiến. Chúng ta dạy
con em mình phải biết tôn trọng và giữ gìn di sản văn hóa dân tộc, trong khi
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người lớn thì xâm hại di tích không thương tiếc với động cơ thực dụng, trục
lợi?! Chúng ta dạy con em “đền ơn đáp nghĩa”, “ăn quả nhớ người trồng cây’
írong khi biết bao nhiêu người có công chưa được đền đáp và có người còn bị
ngược đãi?!...
Học trò làm bài thi môn sử điểm thấp và kiến thức lịch sử mà các em
được trang bị rất hạn chế là một thực tế, nhưng lỗi của nó không chỉ riêng ai!
Khuyết tật hay nguyên nhân của những hiện tượng đáng buồn mà chúng ta
đề cập tới sau một kỳ thi về môn sử đúng là bắt nguồn từ trong nhà trường,
nhưng cũng bắt nguồn từ ngoài xã hội nữa.
.Nhận thức của giới lãnh đạo, những người nghiên cứu và giảng dạỵ
lịch sử về vấn đề này?
.NSH DƯƠNG TRUNG QUỐC: Tôi xin nhắc lại một chuyện cũng đã cũ.
Năm 1996, mộttrong những thành viên của Hội sử học Việt Nam là Hội Giáo
dục lịch sử tổ chức đại hội. Trong đại hội, chúng tôi đã nhận được một lá thư
chào mừng của một đổng nghiệp người Đức, tiến sỹ Rainer
Riemenschneider. Trước câu hỏi mà anh đặt ra, tôi xin dẫn lại vài ý trong lá
thư của vị đồng nghiệp nêu trên như sự chia sẻ chung một thực tiễn. Tiến sỹ

Rainer viết: “Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi việc đều chuyển
động nhanh chóng và đi vào chiều sâu. Điều này tạo nên một thách thức đối
với các nhà sử học, các nhà nghiên cứu cũng như những nhà giáo dục chúng ta
trên thế giới. Bổn phận của chúng ta đối với tất cả mọi người là góp phần bằng
bài giảng lịch sử ở mọi cấp học vào việc đào tạo những công dân có trách
nhiệm, tự do suy nghĩ, nhạy cảm với những yêu cầu của sự đoàn kết, yêu hòa
bình và sự hiểu biết giữa các dân tộc trên thế giới...Một trong những điều kiện
quan trọng nhất là những nhà cầm quyền ở tất cả các nước phải thừa nhận giá
trị của nghề nghiệp chúng ta, phải làm cho việc giảng dạy lịch sử trở thành mộí
trong những Ưu tiên, trong những nỗ lực của cả dân tộc. Tương lai của nhân loại
không thể tách rời khỏi sự hiểu biết và ý thức về bản thân mình, tức là về lịch sử
của mình...”.
Tôi đồng cảm với những lời lẽ đầy tâm huyết trong lá thư của vị đổng
nghiệp người Đức. Cũng xin nói thêm rằng, xét đến tận cùng, lâu nay lịch sử
mới chỉ được dùng như một “lợi khp’ của những tầm nhìn ngắn hạn mà thôi.
Cũng vì thế, giá trị nghề nghiệp của những người nghiên cứu và giảng dạy
lịch sử hình như vẫn chưa tương xứng với những chức nghiệp của nó đối với
xã hội.
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.Thực trạng và những nguyên nhân dẫn đến việc học sinh “dốt sử”
đã rõ. Vậy, chúng ta đã làm gì và còn phải làm gì để cho giới trẻ ngày càng
học bộ môn lịch sử tốt hơn và yêu nền quốc sử hơn ?
.NSH DƯƠNG TRUNG QUỐC: Có thể nói rằng, chúng ta không thúc
thủ mà đã có nhiều cố gắng trong việc thúc đẩy việc học sử của giới trẻ bằng
nhiều hình thức. Ví như, NXB Giáo dục đã được Bộ GD-ĐT chỉ đạo cải tiến
sách giáo khoa môn lịch sử bằng sự tranh thủ cộng tác với các giới chuyên
môn cùng các hội nghề nghiệp. Nhiều nhà xuất bản khác như Kim Đồng, Trẻ
cũng đã đầu tư để làm những bộ tranh truyện công phu và khá thành công.
Truyền hình Việt Nam vừa đưa ra một chương trình làm phim hoạt hình khai
thác đề tài lịch sử. Phim truyện lịch sử dẫu chưa thành công nhưng đã thể
hiện sự khao khát và lòng mong muốn của các nhà làm phim Việt Nam đối
với thể tài này. Các sân chơi có thưởng trên các phương tiện thông tin đại
chúng cũng đã dành một sự quan tâm đáng kể khi đưa vào nhiều câu hỏi về
tri thức lịch sử. Mới đây, ngày 11-8-2005, NXB Giáo dục đã tổ chức phát
động cuộc thi làm sách tranh truyện lịch sử bổ trợ theo chương trình của sách
giáo khoa. Đó là những nỗ lực rất đáng được ghi nhận, tuy nhiên, cũng mới
chỉ là những bước khởi động tích cực trước một thực trạng đã và đang được
báo động...
.Xin chân thành cảm ơn nhà sử học Dương Trung Quốc đã dành cho
chúng tôi cuộc trò chuyện cởi mở này!
(Báo An Ninh Thế Giới, 2009)
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“TAM GIÁC MA QUỶ”
ĐÃ GÓP PHẦN CHÔN SỐNG
NỀN ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM
■

■

.Trò chuyện với NSND - Đạo diễn Đặng Nhật Minh
CHỦ TỊCH HỘI ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM

Một thực trạng không thể giấu diếm là cho đến thời điểm này nền điện
ảnh Việt Nam đang đứng trước bờ vực của sự khủng hoảng. Nhìn nhận rõ điều
đó, gần đây, Bộ VH-TT đã thiết lập chương trình “Củng cố và phát triển điện
ảnh” (còn gọi là “Chấn hưng điện ảnh”), một trong ba chương trình cấp Nhà
nước của Bộ. Trước sự kiện này, cái nhìn và trách niệm của các nhà “chức
trách” thuộc ngành điện ảnh ra sao? Cuộc trao đổi giữa chúng tôi và NSND đạo diễn Đặng Nhật Minh - Tổng thư kí Hội Điện ảnh Việt Nam nhằm cung cấp
cho bạn đọc những thông tin cần thiết...
.Điện ảnh Việt Nam đã ngoài tuổi 40, đến thời điểm này mới phải đặt
ra vấn để “chấn hưng”, có nghĩa là thừa nhận thực trạng bế tắc hiện tại.
Xin ông Tổng thư kí dẫn giải về thực trạng đó ?
.ĐD ĐẶNG NHẬT MINH: Trước đổi mới, điện ảnh Việt Nam hoạt động
với sự phối hợp nhịp nhàng của ba chân kiềng: các xưởng phim quốc doanh,
phát hành phim và chiếu bóng quốc doanh dưới sự quản lý, điều hành của
Nhà nước. Không có gì trục trặc bởi toàn bộ vốn liếng, kế hoạch đều do Nhà
nước nắm và điều tiết. Từ 1987 trở lại, điện ảnh từ bỏ cái “cuống rau” bao cấp
và đây là sự mở đầu của cái “chết” . Các hãng phim quốc doanh đi đến tình
trạng “trên mặt nước chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc”. Không sản xuất nổi phim vì
thiếu vốn, phát hành phim chỉ lo nhập phim ngoại. Người xem ở các vùng
nông thôn và miền núi bị bỏ rơi. Các nhà làm phim và CB-CNV của các hãng
phim nhà nước gần như thất nghiệp. Thế nhưng, thị trường phim ảnh thì lại
hết sức nhộn nhịp...
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. Vâng, nhộn nhịp thật...nhưng đó là sự phát triển giả tạo, xét về chất
lượng. Điện ảnh Việt Nam về bản chất đang xuống cấp trầm trọng, phim
Việt Nam mất dẩn người xem, thị trường nhiễu loạn, ông có thể rút ra vài
nguyên nhân?
.ĐD ĐẶNG NHẬT MINH: Điện ảnh hiện nay là ngành có hoạt động rối
loạn nhất trong các ngành nghệ thuật. Có rất nhiều nguyên nhân, ở đây tôi
chỉxin nói đôi nét về một khái niệm “tam giác ma quỷ”, gồm các chủ làm phim
tưnhân, các rạp (về bản chất đã tư nhân hóa) và lớp khán giả với thị hiếu tầm
thường. Chính tam giác này, vì không được điều chỉnh nên đã góp phần
“chôn sống nền điện ảnh Việt Nam”. Năm 1990, Bộ VHTT đã ký cho 40 hãng
phim mới ra đời. Chẳng hạn: Hãng phim Hội cờ vua, hãng phim Hội đất hiếm
cộng với 5 hãng phim nhà nước, tất cả là 45 hãng. Thực tế, điện ảnh Việt
Nam chỉ có 5 hãng còn 40 hãng là những cái mác của các ông chủ phim tư
nhân. 90% phim được sản xuất hiện nay là của tư nhân. Những bộ phim này
không bị kiểm duyệt. Họ chỉ phải qua một chiếc cầu nhỏ là trình chiếu qua loa
trước Hội đồng duyệt phim trước lúc phát hành. Nhưng hầu như qua hết, bởi
loại phim thương mại này không dại gì dính dáng đến 'chính trị” mà chủ yếu là
“anh - em, dao - súng, mô tô - tắm biển” ...Chưa bao giờ nội dung phim Việt
Nam lại tệ hại nhưthế!
Những phim đó ra thì đã có các rạp bao tiêu. Hai ông, chủ phim và chủ
rạp cấu kết với nhau: quảng cáo bằng mọi cách, chiết xuất 5/5; thậm chí 2/8.
Chỉ có phim tư nhân được sản xuất theo phương thức “mì ăn liền” mới chịu
được tỉ lệ đó. Mối quan hệ này thực chất là mối quan hệ tiền bạc, phi nghệ
thuật và vô trách nhiệm...
Từ nền sản xuất đó đã hình thành một lớp khán giả tầm thường, chưa
nói là tồi tệ. Đa phần trong số này là thanh niên thành thị có tiền nhưng trình
độ tri thức và thẩm mỹ thấp. Nguy hiểm hơn, “tam giác quỷ” này đã vắt óc
nghĩ ra một thứ lí luận thị trường “cung - cầu” rất thực dụng đã gây nỗi đau
cho ngành điện ảnh Việt Nam...
.Trong chương trình “Chấn hưng điện ảnh”, được biết, về lượng vốn
đầu tưcho ngành điện ảnh trong năm 1994 là 65,773 tỷ. Quả thật đó là con
sốcực lớn so với năm 1993 (khoảng 10 tỷ). Qua đó, thấy rõ Đảng và Nhà
nước đang rất quan tâm đến ngành điện ảnh. Là một đại biểu Quốc hội,
đổng thời là Tổng Thư ký Hội Điện ảnh Việt Nam, ông có chủ kiến gì trước
những chương trình này?
.ĐD ĐẶNG NHẬT MINH: Trong các kì họp Quốc hội, tôi đã trình bày

191

UÔNG THÁI BIỂU
.

thực trạng của ngành và đề nghị Nhà nước quan tâm tháo gỡ những bế tắc
hiện tại của ngành điện ảnh Việt Nam. Và cũng ngay từ khóa họp đầu tiên
của Quốc hội khóa IX, chúng tôi đã trình bày nguyện vọng được Quốc hội
khởi thảo luật Điện ảnh. Theo tôi được biết, nguyện vọng này được ghi vào
chương trình hoạt động của Quốc hội.

Như anh đã biết, chương trình “Chấn hưng điện ảnh” do Bộ VH-TT chủ
quản và Cục Điện ảnh thực hiện. Lượng vốn đẩu tư to lớn như vậy thì Nhà
nước đã rất quan tâm đối với ngành điện ảnh. Tuy nhiên, điều quan tâm là:
Liệu chỉ với số vốn lớn đó là đã có thể “chấn hưng” được nền điện ảnh? vấn
đề là đầu tư vào chỗ nào để phát huy hiệu quả, tránh lãng phí. Điện ảnh chân
chính Việt Nam phải đến được đông đảo công chúng trên mọi miền của Tổ
quốc.
Đối lập với cái “tam giác ma quỷ” như đã nói ở trên, điện ảnh Việt Nam
phải xác lập được cái kiềng ba chân lành mạnh để ta đặt lên đó những giá trị
chân chính, dân tộc. Vai trò của Nhà nước đối với vấn đề này rất lớn.
.Chân thành cảm ơn đạo diễn!
(Báo Lâm Đồng, 1995)
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NÊN CHĂNG, CẦN CÓ NHỮNG TÁC
PHẨM NGHIÊN CỨU VỀ NHỮNG
ĐIỂM YẾU CỦA NGƯÒI VIỆT NAM
■

.Trò chuyện với PGS Hà Thúc Minh
NHÀ NGHIÊN cứu TRIẾT HỌC

Tên tuổi của Phó giáo sư Hà Thúc Minh không xa lạ gì với giới nghiên
cứu, giảng dạy và cả những ai quan tâm đến lĩnh vực tư tưởng, triết học. Với bề
đàynhiều năm nghiên cứu và hàng chục công trình khoa học đã được công bố,
ôngđược đánh giá là một trong những chuyên gia có uy tín hàng đầu Việt Nam
4 triết học nói chung và triết học phương Đông nói riêng. Cuộc trao đổi ngắn
giũa chủng tôi và PGS Hà Thúc Minh đã gợi mở thêm một số thông tin về lĩnh
vựcvăn hóa, tư tưởng và triết học.
.Là một người nghiên cứu, giảng dạy triết học nói chung, triết học
phương Đông nói riêng, hơn ai hết, PGS hiểu rất rõ những cơ sở hình
ỉhành tư tưởng Việt Nam. Đây có thể coi là một vấn đề không hề đơn giản,
nhưng xin ông lý giải giúp: Tư tưởng Việt Nam, ngoài những yếu tô' ngoại
lai được dung nạp, tiếp thu và nâng cao thì đâu là yếu tô' tự thân, hay nói
cáchkhác - là tư tưởng mang cốt cách Việt Nam ?
.PGS HÀ THÚC MINH: Là một người nghiên cứu, giảng dạy triết học
nói chung và triết học phương Đông nói riêng, đương nhiên tôi phải có trách
nhiệm trình bày về vấn đề này, chứ không dám phát biểu với tư cách là “hơn
ai hết”.

Tôi có viết bài cho tạp chí “Nghiên cứu Lý luận” nói về quan hệ giữa lịch
sửtư tưởng và lịch sử triết học. Cái trước có phạm vi rộng hơn cái sau. Không
ai cho rằng Việt Nam không có tư tưởng, nhưng vể triết học thì cũng có người
nhận định rằng, chỉ có triết học “ở' Việt Nam chứ không có triết học “của” Việt
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Nam. Có lẽ “cấn cái” gì đó cho nên người ta thường nói và viết về “lịch sử tư
tưởng Việt Nam” chứ không nói và viết về “lịch sử triết học Việt Nam”. Mệnh
đề “tư tưỏng mang cốt cách Việt Nam”, nhiều công trình nghiên cứu đã đề
cập, đặc biệt là các công trình của GS Trần Văn Giàu. Những công trình đó
rất có giá trị. Người đi sau như tôi may mắn lắm là có thể đủ sức để kế thừa
những thành quả đó. Nếu như muốn nói được gì thêm thì phải chờ sau khi tôi
nghiên cứu kỹ hơn về triết học Trung Quốc, triết học Ấn Độ. Biết về họ thêm
bao nhiêu thì hiểu về mình nhiều bấy nhiêu. Nếu hiểu biết thêm vể triết học
Nhật Bản chẳng hạn thì có thể so sánh cũng là chịu ảnh hưởng của Ấn Độ và
Trung Quốc nhưng Nhật Bản khác với Việt Nam chỗ nào. “Nhờ Trời”, tôi có
thể thực hiện được điều đó!
.Người ta cho rằng, nền văn hỏa là “tấm thẻ căn cước” của một quốc
gia trên bước đường hội nhập với nhân loại, ông có thống nhất với quan
điểm đó không?
.PGS HÀ THÚC MINH: Xu hướng toàn cầu hóa là xu hướng tất yếu
không thể đảo ngược được. Bây giờ người ta gọi thế giới là “làng thế giới”, bởi
vì thế giới đang thu hẹp lại như một ngôi làng trước đây. Không ai có thể sống
một mình trong cái “làng” đó được. Mình phải học tập người ta và cũng để cho
người ta học tập mình. Quan hệ giữa có cái để người ta học và học người ta là
mối quan hệ thống nhất.
.Thưa PGS, văn hóa là một phạm trù có tính lịch sử, kế thừa và phát
triển là mộ tđặc trưng của nó...
.PGS HÀ THÚC MINH: Đúng vậy. Văn hóa là phạm trù lịch sử, cho nên
kế thừa cũng mang tính lịch sử. Năm 1995, tôi được mời tham dự hội thảo
khoa học về “Nho học và kinh tế thị trường” tại Bắc Kinh. Trong tham luận tại
hội thảo, tôi có nêu một vấn đề, đó là: Cùng một ông Khổng Tử nhưng tại sao
có lúc bị đánh đổ, xem như là tư tưởng của giai cấp phong kiến, không có lợi
cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, còn bây giờ lại xem là truyền
thống, là di sản quý báu của dân tộc Trung Hoa? Một số học giả Trung Quốc
tỏ ra rất tâm đắc với vấn đề mà tôi nêu ra.
Theo tôi, kế thừa và phát triển cái gì tùy thuộc vào chỗ đứng của chủ
thể kế thừa. Nếu đứng ở bình diện dân tộc sẽ khác với đứng ở lập trường giai
cấp. Tả khuynh hoặc hữu khuynh đều sai lầm.
.Ở một góc nhìn khác, chúng ta cũng phải nhận diện những tàn dư tư
tưởng có tác động tiêu cực hoặc không phù hợp vởi xã hội hiện đại mà
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truyền thống để lại. Ở một vài quốc gia họ có những tác phẩm tự trào, tự
vạch ra những “tật xấu” của mình để tìm cách “chữa trị”. Liệu PGS có ý
định viết một cuốn sách tương tựnhưthế về người Việt Nam chúng ta ?
.PGS HÀ THÚC MINH: ổ Trung Quốc có cuốn sách như anh nói và ở
Nhật Bản cũng có một cuốn tương tự như vậy. Nếu bây giờ tôi cũng đề cập
đến “tật xấu” hay nói nhẹ hơn là “điểm yếu” của người Việt Nam chúng ta thì
không khéo người ta sẽ cho rằng một trong những “tật xấu” đó là thói “bắt
chước” đấy!
.PGS đã có một quá trình nghiên cứu lâu dài về triết học phương
Đông, đặc biệt là có rất nhiều công trình nghiên cứu về Nho giáo mà Nho
giáo thì có ảnh hưởng hết sức sâu sắc trong đời sống xã hội và con người
Việt Nam. Theo ông, trong giai đoạn hiện nay, chúng ta có thể tiếp thu và
phát huy hệ tư tưởng hày ở phương diện nào?
.PGS HÀ THÚC MINH: Nho học ra đời cách nay hơn 2.500 năm, nhưng
giờ đây vẫn là vấn đề thời sự. Năm 1994, tại Bắc Kinh khi thành lập Hội Nho
học quốc tế, ông Cốc Mục - nguyên Phó Thủ tướng Nước CHND Trung Hoa
tuyên bố rằng: Nho học là kho báu của truyền thống Trung Quốc. Càng
ngày, Trung Quốc càng triển khai điều đó trong thực tế. Ở Việt Nam, Nho học
cũng có hơn 2000 năm lịch sử. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở rằng,
Nho giáo có điểm hay cần phải học tập và điểm dở cần phải loại bỏ. sở dĩ
người ta quay lại khai thác Nho học bởi vì họ tin rằng Nho học là liều thuốc
cứu chữa căn bệnh suy thoái đạo đức của thời đại hiện nay. Bác Hồ từ lâu đã
nói rằng: “Hãy tự hoàn thiện mình bằng cách đọc các tác phẩm của Khổng
Tử và về mặt cách mạng thì cần đọc các tác phẩm của Lênin” . Quả là rất
đúng với thời đại hiện nay.
.Xin chân thành cảm ơn PGS Hà Thúc Minh về cuộc trao đổi ngắn
này!
(Bảo Lâm Đồng, 2002)
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NGHỆ THUẶT PHAI TRUYÈN CÁM,
■

1

■

PHẢI CÓ ĐỊA CHỈ ĐỂ GỬI TÓI
■

.Trò chuyện với nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân
TỔNG THƯ KÝ HỘ! NHẠC SỸ VIỆT NAM

Sinh năm 1956, đã bước sang cái tuổi “nhi bất hoặc” mà trông Đỗ Hồng
Quân vẫn còn tinh nghịch và trẻ trung như cậu trai 20. Trong đêm giao lưu
Những nốt nhạc xanh với công chúng Đà Lạt, nét mặt trịnh trọng của ông Phó
tiến sĩ âm nhạc, ông “quan nhạc” (Đỗ Hồng Quân là ủy viên BCH Hội NSVN,
hiện là Tổng thư ký Hội Nhạc sỹ Việt Nam - TG) biến mất, chỉ còn lại ánh mắt
tinh quái của “thằng Cuội” và một nhạc s ĩ Đỗ Hồng Quân trẻ trung với ca khúc
Hãy tin ở hoa hồng...
Đỗ Hổng Quân tự nhận mình là người may mắn. Là con trai của cô' nhạc
sỹ Đỗ Nhuận, anh được tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ. Sáu tuổi đã học piano
với sự hướng dẫn của bà Thái Thị Liên (mẹ NSND Đặng Thái Sơn). Từ những
nốt nhạc đầu tiên, anh bước vào Khoa Sáng tác của Nhạc viện Hà Nội với
người thầy gần gũi là GSND Thế Bảo. ổ đây, tư chất sáng tác khí nhạc của
anh bắt đầu phát triển với những tác phẩm đầu tay Quê dừa, Mưa rơi biến tấu
từ dân ca. Năm 1981, Đỗ Hồng Quân tốt nghiệp Nhạc viện Tchaikovski với
tấm bằng màu đỏ (một năm sau đó là Đặng Thái Sơn). Tiếp đó, năm 1985, Đỗ
Hổng Quân đã hoàn thành luận án PTS âm nhạc tại đây vể chỉ huy và sáng
tác. Về nước, anh bắt đầu sự nghiệp của mình tại Nhà hát Nhạc vũ kịch VN.
Những tác phẩm lớn do anh dàn dựng lần lượt ra mắt, đó là vở opéra Madame
Butterỉly (Puccini-Ý), Ruồi trâu{Spadavesky- Tiệp Khắc) và Cô Sao, vở opéra
đầu tiên của Việt Nam. Từ Nhà hát Nhạc vũ kịch VN, anh chuyển qua làm
PGĐ Nhà hát Tuổi Trẻ và sau đó là Nhạc viện Hà Nội, và giờ đây Đỗ Hổng
Quân vừa làm công tác đào tạo, giảng dạy, vừa là thành viên BCH Hội Nhạc
sĩ Việt Nam. Đỗ Hồng Quân là một trong số ít nhạc sĩ viết khí nhạc. Anh đã
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bảy lần đoạt giải về nhạc phim trong các phim Thằng Bờm, Đêm hội Long Trì
và Cỏ lau. Năm 1993, lần đầu tiên Hội Nhạc sĩ VN trao giải cho nhạc giao
hưởng, anh đã đoạt giải nhất với nhạc kịch Hồng hoang. Năm 1994 lại đạt giải
nhất với hòa tấu ba sáo Tiếng rừngvà một giải nhì đồng thời là Tiếng vọng...
.Là con trai của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, lại được sống trong môi trường
nghệ thuật từ nhỏ (khu tập thể 65 Nguyễn Thái Học- Hà Nội là nơi định cư
của các HS Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng, nhà
văn Nguyễn Đình Thi, Vũ Tú Nam...), anh là người thành công, vậy trong
phong cách nghệ thuật và trong từng bước đường tạo lập, anh có mang
theo dấu ấn và tâm lý con nhà nòi?
.ĐO HONG QUÂN: Người cho tôi âm hưởng của nhạc là bố tôi, nhưng
những năm chiến tranh, phần lớn tuổi thơ tôi theo nhà trường trong những lẩn
sơtán. Tôi có tính độc lập từ nhỏ. Khi lớn lên bố tôi hướng tôi sang chuyên
môn sáng tác. Thế hệ chúng tôi được đào tạo khá cơ bản. Cá nhân tôi chuyên
về khí nhạc, còn bố tôi chuyên sáng tác ca khúc...

. Trong những lần tiếp xúc với các nghệ sĩ, tôi vẫn thường hỏi một câu
rất chung: “Quan niệm về sáng tạo nghệ thuật, hay nói đúng hơn, kênh tư
duycủa anh với tư cách là một nghệ sĩ ?”. Và giờ đây, câu hỏi đó lại tiếp tục
vớianh...
.ĐÔ HÔNG QUÂN: Nghệ thuật với tôi, là phải truyền cảm, phải có địa
chỉ để gửi tới. Nghệ thuật là một hình thái mà ở đó cá thể nghệ sĩ mượn nó để
truyền đạt đến với mọi người. Nói hơi lý luận: người nghệ sĩ phải có ý thức
công dân và tính cộng đồng.
.Thưa “ông” PTS âm nhạc, tôi còn nghe người ta gọi anh là “Thằng
Cuội”, vâng, đó là cách gọi đẩy cảm tình qua một vai diễn trên phim của
anh. NÓI như ngôn ngữ của anh “tôi là một ngôi sao điện ảnh sắp nổi”...
.ĐÔ HÔNG QUÂN: Tôi tham gia điện ảnh với vai diễn đầu tiên là nhân
vật Thái Dương trong phim Dịch cười của Đỗ Minh Tuấn. Sau đó đến Cuội
trong phim Thằng Cuội. Tôi đến với vai Cuội là một thú vị bất ngờ. vốn tôi
được mời làm nhạc cho phim này. Anh Bành Châu viết xong kịch bản tìm mãi
không ra diễn viên phù hợp với nhân vật, đề nghị tôi đóng thử. Cuối cùng thì
cái bản mặt láu lỉnh và dáng vóc ốm yếu này cũng đã làm nên chuyện. Và thế
là từ đó, lũ trẻ gặp tôi trên phố cũng nhè “thằng Cuội” mà réo. Rồi tôi còn
đóng nhân vật Tiến, một ông tiến sĩ du học nước ngoài, về nước trong phim
hài Tiền ơLTôi đóng phim không vì danh mà vì muốn hiểu điện ảnh hơn khi
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viết nhạc phim, và điện ảnh cũng là nơi bổ sung thêm về khả năng sáng tạo
của mình...
.Lâu nay không thấy anh xuất hiện trên màn ảnh, nhưng anh vẫn có
duyên sâu nặng với điện ảnh...
.ĐÔ HÔNG QUÂN: Cái duyên này to lắm! Tôi làm thằng Cuội lừa duy
nhất được một người, đó là vợ tôi, diễn viên Chiều Xuân. Xin “lăng-xê” “bà sư
tử” nhà tôi một chút: sinh năm 1967, tốt nghiệp Khoa Diễn viên sân khấu điện
ảnh xuất sắc và sau phim Mẹ chồng tôi, hiện đang khá “được lòng” khán giả
màn ảnh nhỏ.
(Đỗ Hồng Quân cho biết thêm: “Vợ chổng anh sống hạnh phúc cùng
người mẹ già và con gái Hồng Mi 9 tuổi. Hai “ngôi sao” trong nhà ít khi va “cộp"
vào nhau, bởi họ tôn trọng cá tính và thông cảm với đời sống của mỗi cá nhân.
Chạy sô không? ô, cuộc sống đòi hỏi phải vật lộn, bươn chảLnhưng bươn
chải là để sống và cũng để sáng tạo nghệ thuật).
.Xin trở lại với lĩnh vực của anh: Anh có đánh giá gì về đời sống âm
nhạc hiện nay?
•ĐO HONG QUÂN: Xã hội mở cửa, âm nhạc cũng chuyển mình. Nhưng
nếu các nhạc sĩ VN không cố tìm cho âm nhạc VN một ngôn ngữ riêng thì
trong quá trình du nhập đó nó sẽ bị xóa nhòa bản sắc. Theo tôi, một nền âm
nhạc muốn trụ vững phải đi bằng hai chân: khí nhạc và ca khúc, trong đó, khí
nhạc là xương sống của một nền âm nhạc. Thể loại này không có sự cách biệt
về ngôn ngữ, có sức lan tỏa lớn. vấn đề là phải xây dựng một nền khí nhạc
đậm đà bản sắc dân tộc..

.Đồng ý với nhận định của anh, nhưng...
.Đỗ HỔNG QUÂN: Tôi hiểu chữ “nhưng” của anh. Từ tác phẩm nền
móng đầu tiên Giao hưởng số 1 của Hoàng Việt, đến hôm nay, bước đi của khí
nhạc VN vẫn dừng lại ở một chỗ khiêm tốn so với thế giới. Tôi có cảm tưởng
như mình đang đứng ở thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX trong lĩnh vực này. Âm nhạc
thế giới như một dòng sông chảy, nếu mình không bắt kịp, sẽ để lỡ chuyến đò
xuôi dòng sông ấy. Lâu nay không gian giao lưu của âm nhạc VN rất hẹp, nền
khí nhạc VN bị “trầm tĩnh” hóa. sắp tới, VN sẽ tham gia Hiệp hội Âm nhạc
châu Á (A.C.N). Đây có lẽ là một tín hiệu tốt, là con đường để VN hòa nhập với
đời sống âm nhạc thế giới.

.Xin cảm ơn anh.
(Báo Thanh Niên, 1998)
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NGHỆ SỸ PHẢI CÓ CẢM QUAN
VỀ THẾ GIỚI SÂU RỘNG
■

.Trò chuyện với Nhà điêu khắc Hà Trí Dũng

Nhà điêu khắc Hà Trí Dũng - (đại biểu QH khóa X) sinh năm 1954 tại Thái
Bình. Tốt nghiệp Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp chuyên ngành điêu khắc về
công tác ở Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình. Tham gia và giành nhiều giải thưởng
tại các triển lãm mỹ thuật. Năm 30 tuổi được kết nạp vào Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Hiện nay đang sinh sống tại Hà Nội...
PHÁCTHẢOCHÂN DUNG

.Hình như, mảng đề tài tâm đẳc
nhất của anh là danh nhân - anh hùng
dàntộc, nói chung là đề tài lịch sử. Anh
hãylý giải, vì sao lại đặt tâm huyết của
mình vào dạng đề tài này?
.NĐK HÀ TRÍ DŨNG: Những
tượng đài danh nhân mang đậm tính tâm
linh nhằm tri ân và tôn vinh những yếu
nhân lịch sử, danh nhân của đất nước,
họlà linh hồn, là biểu tượng của thời đại
mà họ sống và cống hiến. Tượng đài về
những sự kiện lịch sử mang tính nhân
văn và chính trị sâu sắc. Tựu trung đều
là những công trình văn hóa bền vững
được thể hiện bằng hình tượng nghệ
thuật nhằm thức tỉnh người xem về quá
khứvẻ vang và hào hùng của dân tộc.
Tôi tâm huyết với tất cả những tượng đài

CÁC TÁC PHẨM CHÍNH DO NĐK
HÀ TRÍ DŨNG THIẾT KÊ
Tượng đài nhà bác học Lê Quý Đôn
tại tỉnh Thái Bình -1989 (Giải thưởng
Hội nghệ sĩ tạo hình VN - Năm 1993).
Tượng đài Trần Hưng Đạo tại tỉnh Hải
Dương - 1998 (Giải thưởng Hội mỹ
thuật VN - Năm 1999). Tượng đài
lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại Tp. Hải
Phòng - 2000. Tượng đài Nguyễn
Đức Cảnh tại Tp.Thái Bình - 2002
(Bằng khen của Tổng LĐLĐ VN).
Tượng đài Trung tâm tỉnh Sóc Trăng
- 2004. Tượng đài “Đội Hoàng Sa
kiêm quản Bắc Hải" tại đảo Lý Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi, năm 2009. Tượng
18 vị vua Hùng tại TP. Pleiku, tỉnh
Gia Lai-2009.
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mình đã làm và chỉ có tâm huyết thì mới sáng tạo nên những tác phẩm có sức lay
động, tạo nên ấn tượng tốt đẹp với công chúng. Cũng qua đó đem lại ý nghĩa giáo
dục truyền thống sâu sắc cho các thế hệ sau.
.Tượng đài “Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải” là một trong những tác
phẩm mới nhất và hoành tráng nhất trong đời nghệ sỹ của anh. Hãy giới thiệu
đôi nét về công trình đặc biệt này...
■Tượng đài “Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải" được dựng trên đảo Lý Sơn.
Tượng bằng đá cao 4,5m đặt trên bệ cao 3m, phía sau nhóm tượng là hình 3 cánh
buồm bằng bê tông cao 9,5m, tổng chiều cao của công trình là 12,5m. Cụm tượng
gồm 3 nhân vật “tam nhân đồng hành" tượng trưng cho Hải đội trong thế đứng
chân kiềng vững chãi sừng sững giữa ngàn trùng sóng nước hướng tới Hoàng Sa.
Nhân vật trung tâm là viên cai đội đứng giữa hai người dân binh. Các nhân vật
toát lên khí phách oai hùng, gương mặt quả cảm tự tin khi nhận lệnh triều đình nhà
Nguyễn hàng năm ra Hoàng Sa cắm mốc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Hình
cánh buồm làm nền cho cụm tượng đài tượng trưng cho hậu phương đất liền, vừa
chở che vừa thôi thúc hải đoàn. Mặt sau của cánh buồm lớn tạc dòng chữ “Bản
quốc hải cương Hoàng Sa xứ tối thị hiểm yếu" - Minh Mạng thứ 17 - năm 1836" gắn
bằng sành, một chất liệu thường thấy trang trí trên các công trình thờ tự dọc dải
đất miền Trung; được coi như bức thư pháp bằng gốm màu lớn nhất Việt Nam tại
thời điểm này.
.Nghệ sỹ thường định hình một phong cách, chọn cho mình một lối đi
riêng, nhưng thời gian và công chúng thì luôn thay đổi. Anh có tin rằng, hằng
trăm năm sau những tác phẩm của mình vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt?
■Nghệ sĩluôn hướng tới định hình một phong cách nghệ thuật cho tác phẩm
của mình nhưng điều này rất khó vì nó phụ thuộc vào tài năng dự báo xu hướng
nghệ thuật, khả năng đúc kết hấp thụ các tinh hoa nghệ thuật đã định hình để
chuyển hóa cho mình thành một lối đi riêng khi mà thời đại ngày nay con đường
nghệ thuật tưỏng chừng đã chật. Những người làm nghệ thuật đồng hành trên
đường sáng tạo nhưng mỗi người phải tự tìm cho mình một lối mòn phù hợp với
sức lực và tốc độ của mình đừng để dẫm lên lối mòn của nguùi khác hoặc là sẽ bị
đẩy ra bên lề. Với các công trình tượng đài của mình đã được dựng nên bằng các
chất liệu bền vững sẽ tồn tại lâu dài theo năm tháng nhưng tính nghệ thuật và tư
tưỏng của tác phẩm có được “trơ gan cùng tuế nguyệt” hay không thì phải qua thử
thách của thời gian và sự thẩm định của người đời! Tôi chỉ thấy rằng mình đã làm
việc toàn tâm, toàn ý và các tác phẩm của mình đã được dư luận chấp nhận và
đánh giá tốt.
QUAN ĐIỂM VỂ ĐIÊU KHẮC đ ư ơ n g đ ạ i

.Ở VN rất hiếm những công trình điêu khắc mang tính “vĩnh cửu”. Do
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đâu?
•Việt Nam cũng đã có những công trình điêu khắc mang tính vĩnh cửu chủ
yếu gắn với tôn giáo, các công trình thờ tự nhưng thường có qui mô nhỏ. Chiến
tranh liên miên cùng với khí hậu khắc nghiệt đã tàn phá nhiều công trình điêu
khắc quí giá, chỉ còn sót lại rất ít những di tích nay trở thành di sản văn hóa của
dân tộc như tượng Phật trong các đình chùa ở miền Bắc, nghệ thuật điêu khắc
Chăm Pa cùng các tháp Chàm ỏ miền Trung, Tây Nguyên. Nhiều công trình chỉ
còn là phế tích. Thật tiếc thay!
.Với tư cách là một nhà điêu khắc, quan điểm cá nhân anh vể “tượng
đài”?
.Tượng đài là công trình điêu khắc ngoài trời của một hoặc nhiều tác giả,
hình tượng nghệ thuật cao, chất liệu bền vững, có qui mô to lớn mang tư tưởng
thời đại. Nó trở thành biểu tượng của một thời hoặc của một địa phương, một đất
nước. Tượng đài mở ra khả năng phát huy quyền lực của điêu khắc trong mục
đích giáo dục con người toàn diện. Tượng đài phải có không gian riêng và là một
bộ phận cấu thành không thể tách rời không gian đó. Có không gian tâm linh và
không gian chính trị cho mỗi tượng đài. Không gian tâm linh mang tính tưởng niệm
mà ở đó tượng đài để cho người xem chiêm ngưỡng thành kính nhân vật đã có
công đức với dân với nước. Không gian chính trị là không gian mở mà trong đó
tượng đài mang tính cổ vũ ghi lại sự kiện lịch sử của dân tộc trong quá trình đấu
tranh dựng và giữ nước. Có khi hai không gian ấy hòa vào nhau trong một tổng thể
kiến trúc, nghệ thuật và môi trường. Điêu khắc đã cùng kiến trúc thiết lập một môi
trường thẩm mỹ phù hợp với những biến đổi về cấu trúc xã hội.
.Trong mỹ thuật Việt Nam nói chung và nghệ thuật điêu khắc nói riêng,
hình như, chúng ta vẫn loay hoay với câu hỏi: Truyền thống và hiện đại? Giữ
gìn bản sắc dân tộc nhưthếnào trong tiến trình hội nhập nhân loại?
■Truyền thống thuộc về quá khứ, nó hàm chứa cái tâm của tác giả thể hiện
linh hồn của tác phẩm. Hiện đại là tư duy tiếp thu cái mới của tác giả thể hiện ra
hình thức của tác phẩm. Trong nghệ thuật truyền thống cũng có đường nét hiện
đại vì các tác giả dân gian không diễn tả trực tiếp hiện thực đời sống mà ước lệ
không gian, mượn nhân vật iàm cái cớ để gửi gắm tâm hồn, tư tưởng của mình
qua tác phẩm, ở nghệ thuật hiện đại, các tác giả thường vay mượn các mô típ
truyền thống để đưa vào tác phẩm cũng có khi nhuần nhuyễn cũng có thể kệch
cỡm tùy cái tài và tầm tư duy của mỗi người. Theo tôi, trong sáng tạo nghệ thuật,
đã cũ thì phải kỹ và đã mới thì phải tinh.
Với “bản sắc dân tộc" thì “bản” là cái hồn cốt của dân tộc, “sắc” là cái hình
thái dân tộc. Hình thái bao hàm được cái hồn cốt là tạo ra bản sắc, tạo ra cái riêng,
cái độc đáo của dân tộc. Hội nhập nhân loại là tập hợp các bản sắc hòa vào nhau
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trong môi trường toàn cầu nhưng là để tôn vinh nhau, tồn tại chứ không làm tan
biến và mất đi. Nghệ sĩ muốn hội nhập mà vẫn giữ được bản sắc dân tộc thì phải
là người có tài, gắn bó với dân tộc mình trong máu thịt, trong tâm hồn nhưng phải
có cảm quan về thế giới sâu rộng và cởi mở, không bảo thủ nhưng cũng không lai
căng, cơ hội.
.Mỹ thuật đương đại, trong đó có điêu khắc, có rất nhiều trào lưu, xu
hướng. Anh chấp nhận sự thể nghiệm, đặc biệt là sự tìm tòi những cách thể
hiện mới (và khác) của giới trẻ ?
.Mỗi tác giả có cách thể nghiệm và tìm tòi hình thức bố cục phù hợp với
“tạng”, “chất” của mình mà cái “tôi” tác giả được bộc lộ rõ nhất. Ý thức chủ quan
trong ý đồ tạo hình không bị áp đặt bởi các nội dung và chủ đề, đòi hỏi tác giả phải
có bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng chấp nhận mọi chỉ trích cũng như tán đồng.
Tuy có nhiều yếu tố cực đoan song những tìm tòi ấy đã góp phần làm phong phú
thêm ngôn ngữ điêu khắc nước nhà mà những người trẻ tuổi đã đi tiên phong
khám phá học hỏi từ các trào lưu nghệ thuật đương đại trên thế giới. Tôi toàn tâm
ủng hộ họ.
.Lại nói về tượng đài - hình như, trong rất nhiều tác phẩm của chúng ta
mới chỉ dừng lại ở góc độ mô phỏng, tả thực mà chưa vượt thoát lên đỉnh cao
của sự sáng tạo? Rất nhiều tượng đài và phù điêu được dựng lên, nhưng tìm
được cái riêng, dấu ấn riêng rất khó...
.Khi sáng tác tự do, nhà điêu khắc làm việc bằng cảm tính không bị ràng
buộc và áp đặt bất cứ một điều kiện nào nên tác phẩm của họ là sự biểu đạt toàn
bộ ý đồ nghệ thuật, xúc cảm tâm hồn của người nghệ sĩ, không phụ thuộc vào sự
thành bại của tác phẩm. Khi làm tượng đài, nhà điêu khắc làm việc bằng lý trí phải
tuân thủ các điều khoản trong "Quy chế quản lý và xây dựng tượng đài, tranh
hoành tráng" được Bộ VH-TT quyết định ban hành vào năm 2000. Tác giả chỉ là
mộtthành viên tham gia trong dự án, tác phẩm chỉ là một hạng mục thuộc dự án.
Hầu hết các nhà điêu khắc lại rất mù mờ về việc xây dựng và triển khai dự án mà
đa số chỉ biết dừng ỗ bước mẫu tượng được phê duyệt. Tác giả là người giám sát
cao nhất về nghệ thuật trong quá trình thi công tác phẩm của mình nhưng việc
này vẫn chịu sự chi phối từ đơn vị trúng thầu và Ban quản lý Dự án vì tác phẩm
còn liên quan đến kỹ thuật xây dựng, sức bền vật liệu, kết cấu chịu lực, từ không
gian môi trường đến địa chất địa tầng... Người nghệ sĩ lúc này bị ràng buộc bởi
bản hợp đồng kinh tế với hàng trăm điều khoản. Bởi vậy nhà điêu khắc không thể
một mình làm được tượng đài, thành thử tác giả làm sao tạo nên tác phẩm có dấu
ấn riêng được...
.Xin cảm ơn NĐK Hà Trí Dũng về cuộc trao đổi thẳng thắn và thú vị này!
(Báo Nhân Dân cuối tuần, 2010)
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NGƯỜI LƯU GIỮ KÝ ỨC
DÂN TỘC
■

.Trò chuyện với Phú Trạm - Inrasara.
NHÀ THƠ, NHÀ NGHIÊN cứu VĂN HÓA CHĂM

Phú Trạm - Inrasara, “là gã nông phu mắc nợ văn chương, chàng thi s ĩ mang
khối óc học thuật, người nâng niu và sống hết mình với văn hóa dân tộc Chăm”,
một bạn viết của chúng tôi đã khái quát về anh như thế. Trong câu chuyện của
cuộc tao ngộ này, tôi thích được tiếp cận với những mảnh ký ức rời và những chia
sẻ những hàm ngôn trong đời sống tinh thần của một gã đàn ông Chăm đam mê
sáng tạo...
NHỮNG MẢNG RỜI KÝ ức...

.Năm 1978, Inrasara - chàng sinh viên năm thứ nhất khoa Anh - Trường
Đại học Sưphạm TP.HCM bỏ học giữa chừng, tưởng là để đi đâu làm gì, hóa
ralà tất tả vê quê nhà ở làng Chakleng - Ninh Thuận tiếp tục nghề cày ruộng;
nhưng nông phu trẻ làm đủ nghề mưu sinh lại mang một nỗi niềm đau đáu
vởi thơ ca và văn hóa Chăm. Có bao giờ anh thấy tiếc bởi quyết định này?
.INRASARA: Chưa bao giờ cả. Tôi còn cho đó là một quyết định thông
minh nữa đấy. Đôi lúc trong mơ, thấy mình trở lại ngồi ghế giảng đường mà...
kinh. Tỉnh ra, đó chỉ là giấc mơ, vui hết biết.
. Tiếng gọi linh thiêng nào đó từ cội nguồn đã cất tiếng giục anh trở vê,
như anh viết:‘‘Cởi bỏ rũ sau lưng quang gánh/ Ginăng, Baranưng giục vê/
Từng chuyến mưa nồng nã Katê... Anh lựa chọn sự trở về - nhưng theo tôi,
đó là sự trở về nhằm xốc lại hành trang cho những chuyến đi xa. Nếu không
có sự trở về ấy, thật khó để làm nên một Inrasara đẩy đặn của hôm nay. Có
đúng vậy không?
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.INRASARA: Tôi mê dân tộc mình. Và nhiều dân tộc khác nữa, có lẽ.
Cuộc đời của những sinh phận vô danh cuốn hút tôi kì lạ. ứng xử với giới học
thức, tôi còn vướng mắc vài trở ngại nhất định, riêng với người nông thôn vô
danh Chăm ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Khmerở Sóc Trăng, Trà Vinh hay Kinh
ở Hậu Giang, Bắc Ninh...tôi đều xử sự vô ngại. Họ đối xử với tôi cũng thế. Khi ta
cho đi thế nào thì ta cũng sẽ nhận được thế ấy. Chế Lan Viên: “Một ngày biếc thị
thành ta rời bỏ/Quay về xem non nước giống dân Chàm...” Khi ta rời bỏ như là rời
bỏ, để quay về như là quay về, ta mới thu phối vào tầm mắt và trái tím mình đủ
đầy câu chuyện, tâm cảm họ. Tôi gọi đó là “những ngày rỗng”, về, như là cách
nạp năng lượng để ra đi, để lên đường làm cuộc khai phá mới.
.Ở làng Chăm Chakleng, những người đồng hương có biết anh đã làm
được những gì và hôm nay anh đang làm gì?
.INRASARA: Vào Sài Gòn làm dân phố chợ gần hai mươi năm, nhưng tôi
chưa một lần để đứt rời cuống rốn. Cha mẹ, anh chị em, bằng hữu, người lạ
người quen...hầu như tất cả tác phẩm tôi, cả tác phẩm bị cho là khó hiểu, đều
đến tay họ. Ý kiến của họ có sức nặng đáng kể với tôi, hơn cả của các nhà phê
bình chuyện nghiệp. Nữa, tôi chủ biên Tagalau, mà đặc san này chủ yếu do các
cây bút Chăm viết, phát hành rộng trong cộng đồng Chăm. Cạnh đó, tôi còn lập
Tủ sách Inra, Nhà Trưng bày Văn hóa Chăm Inrahani ở quê cho bà con đến đọc
và thăm thú nữa. Đó là chưa kể hầu hết các vấn đề cộm của xã hội Chăm tôi đã
phản ánh kịp thời trên vvebsite inrasara.com...
.“Những con chữ nắm đuôi nhau xếp hàng chịu phận đời phiêu dạt”,
anh và người vợ Hani (Thuận Thị Trụ) cùng những đứa con đã có thời gian
phiêu bạt, nhưng đó cũng là những ngày thật đẹp khi anh biến sự khốn khó
làm một cuộc dạo chơi, một cuộc dạo chơi cho những trải nghiệm và thẩm
thấu văn hóa. Nghĩ lại mảng ký ức này, anh hàm ơn hay kinh hoàng nó ?
■INRASARA: Không chút nào gọi là kinh hoàng hay ân hận cả đâu. Đó là
những tháng ngày tuyệt đẹp. Đẹp, vì nó cần thiết cho tôi, vì tôi làm cho nó trở
nên cần thiết. “Mọi ngày là mỗi ngày linh thánh với fô/7"Không nhớ ai đã nói câu
này, nhưng đó là châm ngôn tôi viết bằng phấn màu trên bức tường đất trước
bàn học thuở thanh niên đầy mơ mộng của tôi. “Tạ ơn bước chân hoang, trái tim
lầm lạc"- thơ Inrasara đấy!
HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ “NĂNG LƯỢNG” VĂN HÓA CHĂM

.Chưa đủ cô đơn để sáng tạo. Anh đã viết một tiểu luận mang tên gọi
như thế. Nhưng thống kê lại những việc anh đã làm thì hẳn là ínrasara đã quá
đủ cô đơn rồi. Cô đơn nhưng không cô độc đâu nhé, tôi biết anh là con người
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nhưthế. Trong anh, cô đơn là tự thân hay một sự gượng ép, một lựa chọn bắt
buộc mình phải cô đơn “đểsáng tạo ”?
.INRASARA: Cendrars cho rằng có ba điều làm phong phú tâm hồn một
con người: Trải nghiệm ở nhiều vùng đất, tiếp xúc với nhiều con người và tiếp
cận nhiều ý tưởng. Tôi thêm: Cuối cùng phải cần thiết trở lại với cô đơn. Cô đơn
để kiểm nghiệm chúng, cho tất cả lắng lại ở miền thẳm sâu tâm hồn mình. Tôi
phân cô đơn làm ba tầng: Cô đơn trước khi viết, người viết đối mặt với con chữ
và ý tưởng chính của tác phẩm sắp viết mà không bị chi phối bởi đề tài nào khác;
cô đơn trong khi viết, tâm trí nhà văn không phải bị tán loạn bởi nên hay không
nên thế này thế kia, tự do hoàn toàn trước trang giấy hay màn hình trắng; cuối
cùng, cô đơn sau khi tác phẩm đã ra đời, kẻ sáng tạo loại bỏ mọi chộn rộn với
những khen chê; tác phẩm mình sẽ tự bảo vệ nó trước công luận, mà không cần
đến sự can thiệp của tác giả. Kẻ sáng tạo lao vào tác phẩm mới. Đó chính là sự
cô đơn toàn phần, cô đơn đầu tiên và cuối cùng.
.Inrasara đã góp công lớn trong việc “khai quật”, nghiên cứu và làm
xuất lộ nhiều tầng nền văn hóa Chăm hay chính văn hóa dân tộc Chăm đã
làm nên Inrasara?
■INRASARA: “Văn hóa Champa là văn hóa đùa vui/Chịu chơi cả trong đau
khổ” (ihơ Inrasara). Mười bảy thế kỉ tồn tại, sáng tạo và đùa vui, người Champa
đã để lại cho đời bao nhiêu thành tích giàu sang và chói sáng, đến nỗi hơn hai
trăm năm bị lãng quên và hủy hoại vẫn chưa thể chôn vùi hết chúng. Nửa đời
người yêu thương, nhập cuộc đùa vui với nền văn hóa ấy, tôi vỡ được vài lớp vữa
từtrầm tích phong nhiêu kia. Nhưng mấy thành tựu cỏn con đó không thấm vào
đâu cả, so với những gì tổ tiên Chăm để lại. Nói đúng hơn, chính văn hóa Chăm
đã làm nên Inrasara. Bạn có thể hỏi ngược lại, tại sao văn hóa kia đã không làm
nên người nào đó, mà là Sara? - Bí ẩn ở chính sự tiếp nhận tinh thần nhập cuộc
chịu chơi ra sao của sinh thể Chăm nào đó...
.Suốt cuộc đời anh là một cuộc hành trinh ra đi trong trở về - ra đi vào
thếgiới cao rộng và trở về với không gian văn hóa cội nguồn Chăm. Hãy lý
giải điều này?
.INRASARA: Có thể lấy con diều làm so sánh. Cánh diều càng to để có
thể tung bay giữa khoảng trời cao lộng gió thế nào thì nó cần đến sợi dây săn
chắc thế ấy; sợi dây đó càng bám chặt vào cọc trụ được cắm sâu vào lòng đất
quê hương. Không thể khác.

.Trong cuộc hành trình ấy, có lúc nào anh cảm thấy cô độc và mệt mỏi?
Anh có thấy hoang mang khi mà bể cả mênh mông văn hóa Chăm chỉ có rất ít
người, trong đó có anh, khám phá, trong khi đó, rất cần một cuộc chạy tiếp
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sức đến tương lai?...
.INRASARA: Xin trích đoạn “Bế tắc sáng tạo” trong Song thoại với cái mói
(2008): “Tôi biết rằng mình rất nghiêm túc trong nghiên cứu văn chương Chăm,
kiên nhẫn trình bày nền văn chương đang nguy cơ trầm một này cho thế giới bên
ngoài biết; rất nghiêm trang canh giữ ngôn ngữ dân tộc đang ngưỡng lai tạp bằng
sáng tác thơ ca, nhưng tôi cũng biết rằng cái nghiêm túc, nghiêm trang với nỗi
kiên nhẫn kia vẫn ià trò chơi. Khi nhận thức sâu thẳm như thế, chúng ta nhập cuộc
vào trò chơi. Không tỉnh toán. Ngôn ngữ mang chở nền văn chương ngàn năm kia,
nhúm tập thơ mỏng tang cùng dăm ba công trình nghiên cứu dày cộp này, ngày
nào đó rồi cũng tiêu vong. Không vấn đề gì cả! Không vì thế mà ta chán nản bỏ
cuộc hay bày trò bế tắc”. Tôi cho đó là lối chủng ngừa hiệu quả giữa cuộc vật lộn
vô tận này. Còn các cuộc chạy tiếp sức ở thì tương lai ư? Hãy xem bút lực của
các cây bút trẻ trong đặc san Tagalau, thì biết ngay thôi.

. Trong cuốn "Văn hóa xã hội Chăm - nghiên cứu và đối thoại” của anh
do NXB Văn học ấn hành năm 2008, tôi rất thích chương “Điểm danh các
khuyết tật Chăm". Đó là sự đồng thoại, song thoại hay đối thoại? Có ai trong
Chăm phản biện lại anh và phản ứng về những điểu anh nói ?
■INRASARA: Làm nhà văn có nghĩa là bị đẩy xuống tàu, Camus nói thế.
Không phải nhập cuộc (engagé) mà là bị đẩy xuống tàu (embarqué). Khi bị đẩy
xuống, tôi đã phải chiến đấu để chèo chống con tàu qua cơn sóng gió. Vào
cuộc, tôi không thể từ chối lên tiếng, về nhiều vấn đề nóng, cộm của xã hội. Lao
mình vào nhiều lĩnh vực: Sáng tác, nghiên cứu, phê bình, hoạt động xã hội... Một
nhà văn như thế không nhận phản hồi hay phản ứng từ cộng đồng mới lạ. Tốt và
xấu, tích cực hay tiêu cực, đồng tình với phản bác, đủ cả. Tôi bình tĩnh đón nhận
chúng. Có vị còn tố cáo tôi “kết án mười thói tật” của dân tộc mình nữa là. 0, nếu
suy luận kiểu đó thì có riêng Chăm đâu, tôi còn “kết án” giới phê bình (“Gọi tên
các căn bệnh phê bình hôm nay”), thành phần trí thức (“Khuyết tật của hội
thảo”) và cả giới sáng tác (“Giải Nobel cho văn chương Việt, tại sao chưa?”)
người Kinh nữa!
.Tagalau - cuốn tạp chí nghiên cứu văn hóa Chăm mang tên một loài
hoa tím quê hương anh, là cuốn tạp chi duy nhất ở Việt Nam chỉ tập trung chủ
đề cho việc nghiên cứu văn hóa của một tộc người. Từ đâu mà anh và những
cộng sự đã đưa ra ý tưởng xuất bản Tagalau? Anh có nghĩlà nó sẽ đủ sức vượt
khó, đứng vững và phát triển? Có nhiều người ngoài Chăm đọc Tagalau ?
.INRASARA: Tagalau manh nha từ năm 1996 qua số đặc biệt về Katê
Chăm do các cây bút Chăm viết, in ở đặc san Văn nghệ Dân tộc & Miền núi của
Hội Nhà văn Việt nam. Sau ba năm thử thách, mùa Katê 2000, Tagalau ra số

206

I

MÙA Lữ HÀNH
đầu tiên. Đây là ý tưởng của tôi và nhóm trí thức Chăm gồm Trà Vigia, Trầm
Ngọc Lan, Nguyễn Văn Tỷ...Qua hai kì, không ít vị đã chơi cáp độ về chuyện đến
năm nào nó cắt khẩu. Nhưng bạn thấy đó, dù bao gian nan trắc trở, mười một
cây Tagalau sống sót qua mười năm, ngày càng xanh lá tốt cây. Đến kì mười
một, nó còn được nhóm trẻ tiếp sức. Trong sô' đó không ít thuộc dân tộc ngoài
Chăm. Viết, đọc và ủng hộ.
THI SỸ CÁCH TÂN
.Trong tiểu thuyết Chân dung Cát, anh đã cho nhân vật của mình phát
biểu “viêt như một công dân của thế giới”, có lẽ đây cũng là phương châm
của tác giả - tnrasara? Và nếu như vậy, anh đã làm được mấy phần theo
phương châm ấy?
.INRASARA: Cứ cho đó là tuyên ngôn của tôi đi. Nhưng hãy hiểu nó theo
tinh thần của châm ngôn hậu hiện đại: Suy tư toàn cầu, hành động địa phương.
Ta hiểu hệ sinh thái của trái đất bị tàn phá đang tác động lên toàn thể cuộc sống
con người trên trái đất. Song ta đừng lo lắng cho thế giới mà hãy cặm cụi trồng
cây trong khu vườn nhà ta, can ngăn bà con ta chớ phá rừng, là ta đã làm việc
cho thế giới rồi. Với nhà thơ, cứ canh thức ngôn ngữ dân tộc, viết sâu thẳm về
con người sống quanh bạn, là bạn đã “viết như một công dân thế giới”. Bởi thê'
giới là bạn và tôi, chứ không là cái gì trừu tượng khác.

. Thi sỹ là người lưu giữ ký ức dân tộc. Inrasara đã nói như thế. Làm một
phép tự đánh giả, anh đã làm gì và còn làm gì để lưu giữ ký ức dân tộc Chăm
của mình (và mở rộng hơn là dân tộc Việt Nam)?
.INRASARA: Tôi đã làm Nhà Trưng bày Văn hóa Chăm Inrahani ở
Chakleng, trưng bày các sản phẩm văn hóa vật thể như: nông ngư cụ, đồ dùng
hàng ngày, nhạc cụ, các bản sao tượng cổ Chăm...Tôi cũng đã làm xong bộ Văn
học Chăm, Khái luận - văn tuyển, góp phần soạn ba cuốn Từ điển song ngữ
Chăm - Việt, biên soạn Tự học tiếng Chăm... để bảo lưu một phần văn hóa hóa
phi vật thể dân tộc. Nhưng nhà thơ “lưu giữ kí ức dân tộc” không như nhà khảo cổ
hay nhà sử học, mà như một nhà thơ. Nghĩa là phần tinh túy nhất của tinh thần
dân tộc ấy, văn hóa của dân tộc ấy. Là câu chuyện kể xuyên thế hệ, tồn tại và
lưutruyền đời này sang đời khác qua ngôn ngữ dân tộc.
.Chìriêng sáng tạo văn chương, Inrasara đã là một người rất nổi tiếng,
bởi số lượng tác phẩm và hàm lượng những giá trị sáng tạo. Đến lúc này, anh
thấy năng lượng sáng tạo của mình còn dồi dào hay đã sẳp bước vào thời kỳ
hanh hao?
.INRASARA: Chưa! Nó cứ tràn trào và đòi hỏi tôi thể hiện, vấn đề là tôi
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phải tìm ra cách nói khác, lối thể hiện khác. Khác tôi cũ, cũng như khác các nhà
văn khác.
.Inrasara là một thi sỹ cách tân và luôn cổ súy cho những cuộc cách
tân thi ca, ủng hộ những tác giả khao khát đổi mới. Những giải thưởng được
trao cho anh (về văn chương) thường được chấm bởi mật hội đồng không ưa
lắm sự cách tân? Vậy theo Inrasara, tại sao họ chấp nhận chọn tác phẩm của
anh? Trong tiến trình cách tân và ủng hộ cách tân không mệt mỏi, có lúc nào
anh e ngại sự đụng chạm đâu đó, ai đó ?
■INRASARA: về phần đầu câu hỏi, tốt hơn bạn nên hỏi hội đồng đó. Theo
tôi, sau Tháp nắng (Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 1997) ỏ lại với bút pháp
hậu lãng mạn, Lễ Tẩy trần tháng Tư(G\ả\ thưởng cũng của Hội này năm 2003)
vẫn còn “hiện đại” lắm. Nghĩa là lối thơ mà hội đồng đó có thể chấp nhận được.
Do đó, hai tập trên đoạt giải, chẳng có gì ngạc nhiên cả. Đến Chuyện 40 năm
mới kể & 18 bài thơ tân hình thức (2006), nhất là Ở nơi ấy [thơ thời cuộc] (2010)
đầy cảm thức hậu hiện đại được thể hiện bằng thủ pháp hậu hiện đại, thì hội
đồng (“không ưa lắm sự cách tân”, như bạn nói) đành im lặng thôi, có lẽ.
Cách tân, không phải cách tân hời hợt nửa vời như thay đổi trật tự câu chữ
hoặc uốn éo ngôn từ...mà là thay đổi lớn, thay đổi mang tính hệ mĩ học. Nó
không bị dị ứng hay va chạm với lực lượng bảo thủ, mới lạ. Sự thể đã xảy ra
nhiều lần và liên tục, biểu hiện bằng nhiều thái độ với mức độ khác nhau. Tôi
cũng đã có phản ứng rải rác đây đó, xin miễn nhắc lại. Nhưng lẽ nào ngại va
chạm mà từ chối làm hay ủng hộ, cổ súy cái mới? Như vậy, thơ Việt sẽ đi về
đâu?...
.Những gì Inrasara đang làm và những dự định tiếp theo của anh?
.INRASARA: Tôi đã xong bộ Thơ Việt đương đại ba tập, gồm: Thơ như là
con đường (tiểu luận), Thơ Việt, từ hiện đại đến hậu hiện đại (nghiên cứu, phê
bình, tuyển 18 nhà thơ), Thơ Việt - các khuôn mặt mới (nghiên cứu, phê bình,
tuyển 24 nhà thơ) chỉ chờ in. Hàng mã kỉ ức (tiểu thuyết) và Ở nơi ấy [thơ thời
cuộc] đang in. Trước mắt tôi là ba cuốn tiểu thuyết dự kiến. Và thơ, đương nhiên...
(Báo Lâm Đồng, 2010)
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NGƯỜI TỈA TÓT CUỘC ĐỜI
■

.Trò chuyện với nhà văn Minh Chuyên.

Với những bút ký đầy sức thuyết phục bởi sự dữ dằn, khốc liệt, nóng
bỏng về số phận người lỉnh vào thời hậu chiến, Minh Chuyên được đàng hoàng
đặt vào chiếu văn và chọn cho mình một chỗ ngồi riêng. Là đồng nghiệp và
cũng là những bạn đọc chia sẻ với anh, chúng tôi tìm gặp Minh Chuyên tại nhà
riêng ở TX Thái Bình. Chỉ đọc thôi thì làm sao biết nhà văn Minh Chuyên cởi
mở, chân tình và lành như phù sa châu thổ...
.Anh bắt đẩu với thể loại bút ký từ khi nào ?
.MINH CHUYÊN: Từ 1971-1972, khi tôi đang là lính sư 9 miền Đông
Nam Bộ. Đó là những bút ký viết về những đồng đội chiến đấu cùng mặt trận
với tôi: Lá thư mật, Mái tóc...

.Đang cầm súng, cái gì thôi thúc anh viết ?
.MINH CHUYÊN: Lòng dũng cảm, sự hy sinh của đồng đội tôi. Là
những cái chết vì đạn bom, vì sốt rét rừng, vì đói và cả nỗi nhớ quê hương,
người thân của những người cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

.Trở về sau cuộc chiến tranh anh lại đi vào đề tài số phận người lính
thời hậu chiến. Trong những bút ký ở dạng đề tài này anh đã xót xa, chia
sẻvà cảm thông bằng trách nhiệm và tình cảm của người trong cuộc. Vậy,
bảnthân anh có điều gì gọi là hội chứng chiến tranh không ?
.MINH CHUYÊN: Tôi bị thương ở chiến trường. Có người bảo có khả
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năng tôi bị nhiễm chất độc nhưng biểu hiện không rõ nét. Thỉnh thoảng vẫn
đau yếu. Tôi chung thủy với đề tài hậu chiến, bởi theo tôi, chiến tranh là cái gì
đó thật sự chưa kết thúc khi chiến trường đã im tiếng súng.
Người lính sau cuộc chiến xuất hiện trong bút ký của Minh Chuyên
bằng những nỗi đau, nỗi đau vì thương tật, vì nhiễm chất độc, và những nỗi
đau không thể nói thành lời. “Thủ tục làm người còn sống” (Báo Văn nghệ 1988) là bút ký đầu tiên chấn động dư luận cả nước của Minh Chuyên. Anh
Trần Quyết Định, nhân vật chính, là một người lính bị báo tử nhầm, suốt 10
năm chạy từ xã đến Bộ Tổng tham mưu làm thủ tục xin được “làm người
sống” mà không được giải quyết. Bi kịch, anh tự vẫn bằng thuốc sâu...Anh
Nguyễn Đình Thúc (trong bút ký “Người không cô đơn” - đã được dựng thành
phim) lại là một bi kịch kiểu khác. Sau khi bị thương sọ não ở chiến trường,
Thúc quên cả quê hương, người thân, cha mẹ. Anh lang thang suốt 10 năm
và nhờ sự bảo bọc nhân ái của gia đình ông Lê Minh Châu ở Hà Nội... Với bút
ký “Vào chùa gặp lại”, Minh Chuyên lại kể về SƯthầy Đàm Thân và các sư
bác, SƯcô, vốn là nữ TNXP Trường Sơn năm nào. Từ chiến trường trở về, dù
còn trẻ trung, họ lại thêm một lần hy sính. Chất độc màu da cam đã nhiễm
vào cơ thể, không lấy chồng, họ sợ tạo thêm nỗi đau cho xã hội. Những người
lính ấy đã chọn đường tu bằng sự tỏa sáng của tâm linh chứ không phải là nơi
giải tỏa bế tắc...
Lúc xót xa buồn, lúc dữ dằn, nóng bỏng, lúc tỉ tê tâm sự, những trang
văn của Minh Chuyên thấm đẫm chất nhân văn. Anh không dừng lại ở số
phận riêng của những người lính mà khai thác sâu mọi khía cạnh tâm linh của
thế giới con người.
.Nếu không từng cầm súng thì hôm nay, ngòi bút của anh, tâm linh
của anh có đủ để chuyển tải những điều nhưthê ?
.MINH CHUYÊN: Từng 6 tháng đi bộ vượt Trường Sơn và mười năm lăn
lộn giữa chiến trường miền Đông Nam Bộ, tôi hiểu được cái giá của chiến
tranh và sự gian khổ, hy sinh của người lính. Tôi hiện hữu trong tư tưởng của
những dao động tâm linh, sự chia sẻ của người trong cuộc tạo nên xúc động
và cảm hứng sáng tạo.

. Tại sao anh lại chọn bút ký?
.MINH CHUYÊN: Bút ký tôi viết là chuyện đời, chuyện thực được
chuyển tải bằng ngôn ngữ văn học. Tôi tự gọi đây là loại truyện ngắn có thực,
Sự “có thực” và chất văn học của bút ký đã gây được những chấn động và
hiệu quả xã hội.
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ở tuổi 51, sau những thành công về truyện ngắn và bút ký, cả ở các
giải thưởng lớn lẫn sự công nhận của dư luận xã hội, Minh Chuyên còn rất
nhiều dự định sáng tạo. Và anh nói, tiếp theo sẽ là tiểu thuyết và phim.
Nhưng dù sao, chúng tôi vẫn thấy rằng, thể loại bút ký vẫn đeo đẳng, duyên
nợvới Minh Chuyên, và, đề tài hậu chiến, đối với anh, viết cả đời không hết.

.Trong những nhà văn viết bút ký ở VN, anh thích phong cách nào ?
.MINH CHUYÊN: Nguyễn Tuân là sư tổ của thể loại này. Nhưng tôi
đồng ý với Trần Đăng Khoa: Điểm mạnh của Nguyễn Tuân là sự tỉa tót văn
chương, sự lưu tâm đến từng ý, từng tứ. Nhưng với tôi, bút ký của tôi lưu tâm
đến công việc tỉa tót cuộc đời. Tôi gợi lại nỗi đau đồng thời phản ánh hiện
thực xã hội. Còn Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng là người viết bút ký hay
nhưng anh ấy đi vào cái “hoa lá cành” của văn chương mà đọc kỹ thì người ta
khótin và tác động xã hội cũng không cao.
Đọc Minh Chuyên, chúng tôi cảm nhận đề tài hay, nhân vật thật và
điển hình, xúc động...nhưng đọc xong thấy thiếu một cái gì đó, có lẽ là VĂN.
Giá như bên cạnh tỉa tót cuộc đời, Minh Chuyên chú tâm hơn đến tỉa tót văn
chương có lẽ những trang viết sẽ trọn vẹn hơn? Trước phân vân này, anh nói:
Tôi không muốn làm văn bằng câu chữ. Tôi muốn thuyết phục bằng những
diều chân tình nhất của hiện thực phản ánh. Nhưng đó là hiện thực có sự
tham gia của sáng tạo. Tác phẩm của tôi mới đạt đến tác động xã hội chứ
chưa đạt ở mặt văn chương nhưng tôi không muốn sửa nó theo kiểu văn hoa
đểlàm hỏng mục đích sáng tác của mình”.
(Đà Lạt nguyệt san, 1997)
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MỘT THOÁNG
NGUYỄN CƯỜNG
■

- Xin lỗi, anh là nhạc sĩNguyễn Cường?
- Cậu đã gõ cửa đúng địa chỉ.
-Địa chỉ?
- Đúng vậy. Cái xác Nguyễn Cường chỉ là nơi trú ngụ và đôi lúc là cái nhà
tù củatâm hồn Nguyễn Cường.
Người nhạc sĩ mà tên tuổi đã từng mê hoặc chúng tôi suốt một thời sinh
viên là đây. Râu rậm, tóc dài, cao lớn, không bệ vệ mà mang đầy dáng vẻ
phong trần. Đó là “nơi trú ngụ” là “nhà tù” của tâm hồn Nguyễn Cường. Nói vậy
thôi, không thân xác nào trói buộc nổi một dòng máu chảy thành giai điệu,
những tơ tóc lang thang cùng mây gió thảo nguyên...
- ơi Madrác (một bài hát của Nguyễn Cường), gặp được anh mà lại gặp
trên mảnh đất cao nguyên, thú vị thật! Phỏng vấn nhé, thưa nhạc sĩ...
- To tát vậy nhà báo. Thôi, tranh thủ. Chúng ta có đủ thời gian để cạn hai
chai “333”.
- Ly bia rót tràn, sóng sánh qua thủy tinh là màu đất bazan. Nắng Pleiku
không gắt mà sáng màu mật ong. Ca sĩ Y Moan tạt ngang, lắc đầu cười: “Đừng
làm khổ ông anh ta nhiều nghe nhà báo”...
Từ lâu trong đời sống âm nhạc đã xuất hiện và sôi động bởi cặp bài trùng
Nguyễn Cường - Y Moan với những giai điệu Rock Tây Nguyên bốc lửa. Chất
hoang dã bản năng, hồn nhiên trong các ca khúc của anh qua chất giọng Yàng
cho của Y Moan đã thiêu đốt trái tim mọi người.
- Thưa nhạc sĩ, bí quyết nào đã làm nên thành công khi anh viết những ca
khúc về Tây Nguyên và lấy chất liệu dân ca Tây Nguyên?
- Bí quyết ư, đó là tình yêu. Tôi yêu Tây Nguyên như máu thịt. Tôi từng
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sống, từng hát, cùng khóc, cùng cười với những con người giữa núi cao, rừng
rậm. Họ sống thẳng như thân cây Kơ-nia, phóng khoáng như ngọn gió thảo
nguyên, cảm hứng nổi loạn như ngựa hoang trên sa mạc. Tôi yêu những điều đó
và hấp dẫn bởi những ngọn lửa huyền bí trong đêm nhà rồng. Âm nhạc người
Tây Nguyên cũng phóng khoáng, phong phú như những nét tính cách trong đời
sống của họ. Âm nhạc dân gian Tây Nguyên là một kho tàng thật phong phú và
đa dạng. Dòng suối quý giá đó là những nguồn cảm hứng vô tận cho những ai
yêu và hiểu Tây Nguyên. Thời gian qua tôi chỉ khai thác và đưa vào sáng tác
một phần nhỏ trong kho tàng đó là chất liệu âm nhạc Ê Đê với hai dòng chính là
Ayray và Kơứt...
-Còn cặp bài trùng...
- Vâng, Y Moan - ca sĩ Ê Đê chính là người sáng tạo thứ hai trong các ca
khúc. Ngoài chất giọng Yàng cho, khỏe và bốc lửa, sự thành công còn bởi anh
là bạn tri âm của tôi, anh hiểu nhạc tôi từ chính tình yêu buôn làng của anh.
Nghe Y Moan hát như có tiếng voi gầm trên núi, lửa cháy trên rừng, và dòng
suối róc rách tự tình giữa thung sâu...
- ở Đà Lạt - Lâm Đồng, nhiều bạn trẻ đã hát nhạc anh và họ đã thành
công. Từ điều đó, theo anh, có sự gặp gỡ nào giữa Nam Tây Nguyên và Bắc Tây
Nguyên?
- Họ khác nhau bỏi các nền phong tục, tập quán và văn hóa sắc tộc khác
nhau. Người Chu Ru, Mạ, Chil, Kơ Ho sẽ không hoàn toàn giống người Ê Đê, Ba
Na, Ja RaLNhưng có điều họ rất giống nhau là cũng sinh ra trên cao nguyên
mênh mang. Họ đều là con của thần linh, tâm hồn hoà quyện với núi, rừng, đá,
nước. Họ đều hồn nhiên, phóng túng, và trong sáng như đất trời của họ.
Năm 1991, tôi nghe K'Linh ở Đơn Dương hát “ơi Madrăc” và không ngờ
chàng trai Kơ Ho ấy đã thổi một hơi thở đồng điệu với tôi. Như thế, gần đây xem
băng video “Tiếng hát Liêng hót Uyên Ly” và tôi đã rưng rưng nước mắt khi nghe
cô bé người Chil ở tận Lạc Dương thả hồn trong “Lời ru đại ngàn”...
Đây là sự gặp nhau giữa Bắc và Nam Tây Nguyên, theo một lẽ thông
thường.
- Hình như có một ngọn lửa niềm vui đang lấp lánh mắt anh?
- Rất vui là khác! Tôi đã gặp đứa con của Y Moan biểu diễn trong Liên
hoan “Gặp gỡ Cao nguyên”. Đứa trẻ đang tiếp nối dòng suối từ cha nó. Dòng
suôi đó không bao giờ cạn mãi mãi là ngọn lửa thắp sáng tâm linh và nguồn cảm
hứng sáng tạo của tôi và chúng ta...
Câu chuyện thật vui và hai chai bia đã cạn. Tôi chia tay Nguyễn Cường
trong niềm vui. Nghe như ngoài kia, ngọn gió cao nguyên đang vẫy gọi hồn anh.
(Báo Lâm Đồng, 1994)
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NGƯỜI ĐÀN BÀ DO...
ĐÀN ÔNG SINH RA
.Trò chuyện với nhà thơ Thảo Phương.

Có một cô giáo Mai Hương từng tu nghiệp ở Hungari về môn Sinh vật học
và giảng dạy nhiều năm bộ môn này ở trường CĐSP Đà Lạt. Có một bà mẹ
đông con Mai Hương suốt ngày lúi húi vói chiếc bàn máy may cọc cạch và
những mớ cám heo, chăm chỉ tần tảo nuôi con...
Bỗng nhiên, một buổi sáng tỉnh giấc, người đàn bà chưa hề làm thơ ấy
bỗng trô thành thi s ĩ với một tên gọi mới: Thảo Phương. Bạn bè nhiều người
ngạc nhiên, không còn nhận ra chị. Giọng thơ Thảo Phương chân thật mà mới
lạ, một lối nói mà những người phụ nữ làm thơ cùng thời không thể nào nói
được như thế- nhất là những năm đầu đổi m ớ i...
.Thờisinh viên, tôi và bạn bè vẫn đọc cho nhau nghe bài thơ “Người
đàn bà và tẩm khăn choàng” của chị. Chúng tôi khoái bởi những điều chị
không né tránh, bởi đó là stf lột tả chân dung tâm trạng của người đàn bà
để thấy họ lồ lộ hiện ra là một-người - đàn - bà thật sự.
.Tôi đến với thơ muộn màng. Tận đến năm 1988 mới in thơ lần đầu, đó
là do nhà thơ Chim Trắng phát hiện như một giọng thơ để hy vọng có một
phong cách. Tôi được in trên báo Văn nghệ TW bảy bài, trong đó có bài
“Người đàn bà và tấm khăn choàng” được trao giải ba cuộc thi thơ hay báo
Văn Nghệ 1989-1990 (Bài thơ này ngẫu nhiên được giải, bởi tôi không gửi,
mà người gửi dự thi thay là nhà thơ Nguyễn Duy). Hồi đó tôi còn công tác ỏ
Bệnh viện phụ sảnTP.HCM.

. Và từ đó, chúng tôi cứ đọc chị đều đều các tập thơ lần lượt ra đời:
214

MÙA Lữ HÀNH
Thơ Thảo Phương (1990), Bài ca buồn (1992), Người đàn bà do đàn ông
sinh ra (1993- tái bản 1994). Đọc thơ chị, tôi có cảm giác chị viết riêng cho
mình: người- đàn - bà, nhưng là người- đàn - b à - của - đàn - ông, hay
nói đúng hơn: người đàn bà nhân loại...
•Tôi đã từng mấp mé giữa bờ tuyệt vọng. Cứ tưởng đến lúc ngã quỵ là
hết, nhưng chính lúc đó hai tiếng phục sinh từ tâm linh văng vẳng. Khi tuyệt
vọng, thơ là một điểm tựa để cho tôi vươn về sự phục sinh. Thơ tôi thường
hình thành từ những cú sốc của chính mình và được người khác thích bởi sự
truyền cảm và sẻ chia của những số phận.
.Chị còn là một nhà Sinh học...
■Trong thơ tôi, nhà khoa học đó hiện hữu và không lạc vào một mê cung
nào cả.
.Trừ tình yêu...
•Đúng vậy. Tình yêu, tự thân là một mê cung.

. Trong thơ chị, hướng nhiều về một đối tượng là đàn ông, các vị mày
râumà Thượng Đế đặt tên là A-Đam ấy đã “là m g ì” chị ?
■Họ cho tôi tình yêu và cũng mang đau khổ đến cho tôi. Và thế là tôi
mang ơn họ bởi chính họ đã góp phần sinh ra người - đàn - bà - thơ trong tôi.
.Thế mà đã có lúc chị kết tội A-Đam bằng tâm sự cay dắng: “Ta rớt
xuống từ bảy tầng địa ngục - Tay còn nắm, vô duyên, một tứ th ơ - Nơi tột
đáytôiđen- Takhóc-N hư một đời chưa cay đẳng bao giờ...”

•Vâng. Đó là sự kết tội đầy trách nhiệm của một nửa nhân loại đối với
nửa kia của họ.
Con người Thảo Phương sống rất đời mà là lạ. Một người phụ nữ “nóng”
mà tĩnh rụi, yêu đời đến đam mê và cay đắng và khó hiểu như...tranh siêu
thực. Khi còn đi dạy học với lấm lem cám heo, vụn vải không ai nghĩlà chị sẽ
làm thơ. Đến khi làm thơ và gặt hái được những thành công mà nhiều người
ao ước thì bỗng dưng chị dừng lại. Và rồi làm báo, phiên dịch, dạy trường
quản lý k in h tế ...và rồ i đi là m p h im , đi SƯU tầ m v ố n v ă n h ó a d â n g ia n (F o lk lo re

Tây Nguyên). Con người chị như sắp bốc thành lửa vì những đam mê ...

. Tại sao vậy Thảo Phương ?
■Hơn một năm nay, tôi có cảm giác như không thể vượt qua mình trong
thơ.
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.Những bài thơ “CUỐI cùng” của chị (Tiếng vọng, Tất cả dường như...)
đã trở nên ấn tượng, siêu thực, có phải điều đó đã báo hiệu sự dừng lại ?
.Thơ đi khỏi mình như một mối tình còn yêu mà không níu kéo được.Và
tôi đã vượt sang một thế năng khác. Đi tìm kiếm những giá trị tốt đẹp trong
vốn văn hóa dân tộc cũng là tìm một thế năng mới cho mình.
.Đổng thời tìm luôn chiếc xương sườn đã sinh ra mình?
•Không hẳn vậy, mà chính mình đang trở về với mình nguyên vẹn là một
chiếc xương sườn. Nói giỡn vậy! Thực ra tôi còn muốn đi tìm một cái gì đó lớn
hơn mình, hơn một chiếc xương sườn. Mình muốn chơi một cuộc chơi của đàn
ông. Muốn vươn tới một cái gì mang tính lý tưỏng.
Đúng vậy, Thảo Phương đang chuyển thế năng và thực hiện một cuộc
chơi mới. Những chuyến đi luôn thôi thúc chị, nhất là vùng văn hóa sắc tộc
Tây Nguyên. Đi Pleiku tôi gặp Thảo Phương, sang Buôn Mê Thuột gặp Thảo
Phương, về Đà Lạt, Thánh địa Cát Tiên cũng gặp Thảo Phương. Chị cười thú
nhận: “Tôi đam mê Tây Nguyên và còn mắc nợ Tây Nguyên rất lớn” . Sau nụ
cười ấy là những bài khảo cứu, những bộ phim “Tiếng vọng’’, “Bến nước”. Và
mới đây chị gửi tặng tôi tập truyện ngắn “Chiếcgạt tàn vỏ ốc lóng lánh” mới in.
Hình nhưThảo Phương lại chuẩn bị chuyển tiếp một thế năng.
(Đà Lạt nguyệt san, 1998)
Nhân vật đã mất
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ĐỪNG BẮT CHÈO PHẢI ĐI
CHẠY ChỢ
■

a

.Trò chuyện với NSƯr Vân Quyền.

Tuy ánh mắt Thị Mầu, bước chân Thị Mấu, điệu hát Thị Mầu: “Lẳng lơ đây
cũng chẳng mòn. Chỉnh chuyên cũng chẳng sơn son để thờ...”. Nhưng tôi vẫn thích
nhân vật Thị Mầu trong vở chèo cổ “Quan Ám Thị Kính” từ khi biết xem chèo và đã
mục kích nhiều nghệ sỹ, nghệ nhân vào vai Thị Mầu - một vai diễn đầy độ mở cho
sựsáng tạo. Đến nghệ sỹ ưu tú Vân Quyền, Thị Mầu lại thêm một lần hóa thân và
lung linh dưới ánh đèn sân khấu. Với vai diễn này, chị đã giành giải nhất Hội thi tài
năng sân khấu trẻ toàn quốc từ năm 1991...

. Trong 15 nhân vật của vở chèo “Quan Âm Thị Kính” thì tập trung nhất ở
Thị Kính và Thị Mẩu. Tôi nghĩ rằng, Thị Kính thì không còn gì để bàn thêm, bởi
đó là một nhân vật mẫu mực nên ít đất diễn, còn Thị Mầu là một nhân vật rất
nhiều độ mở...
.VÂN QUYỀN: Vâng, anh nói đúng. Vì rất nhiều độ mở nên khi nhập vai Thị
Mầu, diễn viên có quyền được sáng tạo theo sự thăng hoa cảm xúc của chính
mình. Vân Quyền thích Thị Mầu vì vai này có cá tính mãnh liệt, hợp với cá tính
sáng tạo của Quyền...
Nhưng NSƯT Vân Quyền đâu chỉ có Thị Mầu. Chị còn gặt hái rất nhiều
thành công trong các vai diễn khác như Hồ Xuân Hương trong vở "Hồ Xuân
Hương" (Giải nhất Hội diễn sàn khấu toàn quốc 1988), nàng Chúa Ba trong vở
“Nàng Chúa Ba” (Huy chương vàng Hội diễn sân khấu toàn quốc năm 1995).
Trước đó, năm 1994, tạp chí Sân Khấu đã bầu chị là diễn viên xuất sắc nhất
trong năm. Vân Quyển đã tự xây cho mình một chỗ đứng xứng đáng trên chiếu
chèo, chị đã được công chúng đón nhận và mến mộ - tuy nhiên, đó là những
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công chúng yêu mến nghệ thuật sân khấu chèo...
.Có thời gian sân khấu chèo không có khán giả, nhiều người đã tắt tivi
khi màn ảnh nhỏ phát chèo... Theo chị, công chúng Việt Nam hiện đại có quay
lưng với chèo không?
■Điều quan trọng là nhiều người đã không hiểu được chèo như một loại hình
nghệ thuật truyền thống đặc sắc và độc đáo của dân tộc. Bây giờ, nhiều người
xem, nếu không giải thích cho họ, họ không hiểu gì cả. Chúng tôi đi diễn, thường
cho người đi trước để giới thiệu cái hay, cái đẹp của nghệ thuật chèo, của từng
trích đoạn. Thật đáng tiếc, trong chương trình giáo dục phổ thông người ta không
cho học sinh được tìm hiểu một cách có hệ thống về sân khấu truyền thống dân
.Nhưng có người cho rằng, nghệ thuật chèo là trò tiêu khiển của cư dàn
nông nghiệp (cấy lúa, dệt vải) nên diễn thuật của chèo đơn điệu, lời hát chèo
dân dã...
■Không đúng đâu! Nghệ thuật chèo có bản sắc riêng, không nước nào có,
là loại hình nghệ thuật đậm đà tính dân tộc. Nghệ thuật chèo hết sức phong phú
cả về đề tài, chủ đề, tích diễn, diễn thuật...Nhân vậttrong chèo chẳng hạn, hài ra
hài, bi ra bi, lệch ra lệch, chín ra chín, là những nét điển hình của mọi thời đại.
.Tôi và chị đang nói về chèo truyền thống và chúng ta cùng khẳng định
rằng, ông cha đã sản sinh ra một loại hình nghệ thuật độc đáo tuyệt vời. Bây
giờ và mãi mãi người ta vẫn chưa thể hiểu hết Suý Vân, Thị Mẩu hay Từ Thức.
Mỗi ngày lại bóc mới thêm những lớp nhân văn từ những giá trị tưởng là đã lùi
về với cổ điển. Nhưng có điều này tôi thấy thực sự thất vọng: nhiều nơi, nhiều
đoàn, nhiều nghệ sỹ chạy theo thị hiếu công chúng và phẩn nào đó đã xúc
phạm đến nghệ thuật chèo bằng những kịch bản “không ra chèo ”, phục trang
sân khấu kệch cỡm, lối diễn xuất “phi” chèo. Chị có buồn vì điều đó không?
.Buồn chứ. Buồn, nhưng mà tin rằng, cơn “bĩ cực” ấy rồi cũng sẽ qua và
nghệ thuật chèo đích thực sẽ sống mãi. Các nhà lãnh đạo, nghiên cứu, các đoàn
chèo, những nghệ sỹ đích thực và công chúng yêu mến chèo đang làm mọi cách
để bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống mà ông cha để lại.
Là nghệ sỹ chèo đích thực, Vân Quyền đã nói đúng và rất có trách nhiệm.
Từ bao đời, chèo là nghệ thuật, là trò diễn hình thành trong nền văn hóa của cư
dân nông nghiệp, là hình thức giải trí của người lao động tiểu nông những lúc
nông nhàn. Trong thế kỷ XX, chèo của chúng ta đã có sự thay đổi cực kỳ mạnh
mẽ. Điều nổi bật nhất trong sự thay đổi đó là chuyển từ một nền sân khấu dân
gian sân đình, khuyết danh sang một nền sân khấu chuyên nghiệp có tác giả,
diễn xuất trên sàn diễn một mặt. Từ trò diễn đến tích diễn, cộng thêm các yếu tố
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ngoại lai, chèo đã qua nhiều lần lột xác. Hiện tượng này đã đem đến cho chèo
nhiều đổi mới nhưng cũng có lúc làm cho nó đi chệch hướng...
.Chèo cổ (chèo sân đình) thể hiện tính nguyên hợp của nghệ thuật diễn
xướng dân dã. Từ chèo cổ sang chèo hiện đại, theo chị, có sự khác nhau cơ
bản nào?
■Các cụ ngày xưa đi diễn chỉ mang theo một cái hòm. Trong đó đựng đạo
cụ, quần áo... Cái hòm cũng chính là một đạo cụ: lúc thì là ngai vàng, khi lại là án
thư, cũng có thể là cái ghế... Sân khấu chèo truyền thống là chiếu chèo với bốn
mặt khán giả. Diễn viên và khán giả không có khoảng cách. Người ta ứng tác rất
nhanh, diễn không theo một kịch bản nhất định mà theo ngẫu hứng... Còn chèo
hôm nay, như anh đã thấy, đã trở thành nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp: có
kịch bản, đạo diễn, diễn viên được đào tạo và đầy đủ những tính chất “chuyên
nghiệp” của nó. Tuy nhiên, để chèo hiện đại đứng được thì phải có một quá trình
lao động nghệ thuật đầy khéo léo, tinh vi và nhiệt tâm của nhiều người...
.Vâng, đã có những vở chèo hiện đại rất thành công như “Bài ca giữ
nước”, “Cô gái làng chèo”, “Hồ Xuân Hương”...Nhưng dân gian có câu ‘‘có
tích mới dịch nên trò ”, theo tôi, nghệ thuật chèo nên đi vào những đề tài lịch
sử, những đề tài thuộc kho tàng văn hóa dân gian sẽ dễ chấp nhận hơn...
.Đúng, ngọt hơn nhiều. Quyền rất thích diễn chèo cổ hoặc chèo hiện đại
nhưng lấy từ tích xưa. Đề tài hiện đại dễ bị ép, thiếu chất chèo. Làn điệu cũng
thế. Làn điệu chèo cổ hát lên, buồn thì buồn đến đứt ruột mà vui thì vui tưng
bừng, những sáng tác mới khó mà đạt được như thế.
★ **

NSƯT Vân Quyền đã nói rất đúng. Người trò chuyện với chị cũng là một
công chúng say chèo nhưng rất khó bắt nhịp với những vở chèo hiện đại mà ấn
tượng sâu đậm từ ấu thơ vẫn là “Từ Thức", “Kim Nham”, “Tôn Mạnh, Tôn Trọng”
hay “Trương Chi”, “Ngũ Hổ’”...Tôi cũng đồng ý với quan điểm của NSƯT Vân
Quyền: Muốn bảo tồn và phát huy nghệ thuật chèo thì trước hết phải giữ lấy
những gì nguyên sơ mà các cụ xưa để lại. Đừng bắt chèo phải đi “chạy chợ” mà
hãy để nó trở về với môi trường đã sinh ra nó. Nếu không quý trọng bảo lưu thì
một lúc nào đỏ, trong sách lịch sử cháu con chúng ta sẽ đọc được câu: “Ngày
xưa, ở nước ta từng có một loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống có tên gọi
làchèo”!...
(Báo Lâm Đồng, 1999)
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CHÚNG TÔI THÔNG QUA BÁO
CHÍ ĐỂ ỔN ĐỊNH KỶ CƯƠNG
CÁC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC
.Trò chuyện với nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm,
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN

Thời gian vừa qua nhiều cơ quan thông tấn báo chí đã lên tiếng khá gay
gắt về những hiện tượng không lành mạnh trong hoạt động biểu diễn ca nhạc.
Theo nhiều người thì nguyên nhân chính của hiện tượng trên là các cơ quan
quản lý văn hóa đã buông lơi mảng hoạt động khá quan trọng này. Nhận định
trên có đúng không? Để lý giải điều này chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ phỏng
vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin Nguyễn Khoa Điềm.
. Thưa Bộ trưởng, đề nghị Bộ trưởng cho biết quan điểm của mình về
sân khấu ca nhạc và đời sống âm nhạc hiện nay?
.BỘ TRƯỞNG NGUYỄN KHOA ĐIỀM: Điểu đầu tiên phải nói đó là đời
sống âm nhạc có sự khởi sắc, sống động và đã đem tới cho công chúng
(nhất là giới trẻ) nguồn sinh hoạt văn hóa khá phong phú. Âm nhạc trở thành
nguồn hưởng thụ tinh thần không thể thay thế. Qua đó, cũng đã hình thành
một lớp ca sĩtrẻ có khả năng, tạo ra được một đời sống âm nhạc mới mẻ, bổ
sung và hoàn chỉnh dần nền âm nhạc nước ta. Thế nhưng, bên cạnh đó công
tác quản lý các sân khấu ca nhạc chưa tốt, nên đã xuất hiện hiện tượng
thương mại hóa, các ông bầu tổ chức các chương trình chụp giật. Có cái gì đó
không bình đẳng trong cách đối xử giữa ông bầu với các nghệ sĩ, ngược lại,
các nghệ sĩcũng tìm cách đối phó lại để bảo vệ lợi ích của mình. Các nhạc sĩ
có tác phẩm biểu diễn bị “bỏ quên” quyền lợi chính đáng...

Số đông khán giả đều không bằng lòng với xu hướng âm nhạc thiên về
thương mại hóa. Điều đó bắt buộc các ca sĩ phải suy nghĩ. Vì vậy khi đứng
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trước công chúng, tiếng hát là giao lưu tinh thần, là ứng xử vãn hóa...Nếu như
xửlý nó không đúng cáctiêu chuẩn văn hóa thì sẽ bị công chúng lên án.
.Ý kiến của Bộ trưởng về những thông tin và thái độ thông tin cùa
báochí về đời sống âm nhạc trong thời gian gần đây.
.BỘ TRƯỞNG NGUYỄN KHOA ĐIỀM: Báo chí đã thực hiện đúng chức
năng của mình, đưa ra được những thông tin cần thiết và đúng lúc. Qua đó,
chủng ta sẽ sớm tìm ra những giải pháp tích cực hơn để thúc đẩy và phát triển
đời sống âm nhạc đúng định hướng, lành mạnh. Tuy nhiên, theo tôi, cũng
cần có một cái nhìn độ lượng hơn đối với một số anh chị em làm công tác
nghệ thuật. Bởi vì, bên cạnh một số ít người thiếu giữ gìn nên đạo đức, tư
cách chưa tốt, trình độ nghệ thuật hạn chế...thì phần đông anh chị em rất có
trách nhiệm và họ cũng muốn phục vụ tốt hơn, đáp ứng lòng mong mỏi của
những người yêu mến họ. Bởi vậy, không nên quá nặng lời, chỉ trích, nói
những chuyện không phải là điều đáng nói trước số đông.

Tôi thấy một vài bài báo ở một vài tờ báo có xu hướng giật gân trong
việc đề cập các thông tin này. Điều đó gây tổn thương nhất định đến các
nghệ sĩ. Theo tôi, đối với một xã hội đang phấn đấu xây dựng đời sống văn
hóa lành mạnh, phát triển thì nên có sự cân nhắc trong khi bàn đến những
việcnhưvậy.
.Còn vấn đề thị hiếu âm nhạc hiện nay, thưa Bộ trưởng?
.BỘ TRƯỞNG NGUYỄN KHOA ĐIỀM: Do sự quản lý của ta thiếu hệ
thống cho nên sân khấu ca nhạc có hiện tượng “tự tung tự tác”. Bây giờ các
ông bầu tư nhân muốn kiếm tiền nên cứ trở đi trở lại một số bài hát với một số
ca sĩ đang ăn khách. Điều đó mặc dù thỏa mãn nhất thời thị hiếu của một sô
thanh niên nào đó, nhưng rõ ràng nền âm nhạc nước ta đâu chỉ có vậy.
Không lẽ, nền âm nhạc Việt Nam chỉ có bi ai, buồn rầu với những ca khúc ăn
khách nhất thời? cần phải có sự điều chỉnh thị hiếu âm nhạc. Cung cấp cho
công chúng những chương trình có chất lượng nghệ thuật cao, những tác
phẩm âm nhạc có giá trị.
.Một trong những động thái nhằm chấn chỉnh hoạt động sân khấu là
ra đời quy chế về tổ chức biểu diễn và hoạt động của nghệ sĩ trên sân
khấu. Nhưng chúng tôi được biết, riêng việc này cũng có nhiều ý kiến
tranh luận.
•BỘ TRƯỞNG NGUYỄN KHOA ĐIỀM: Việc này đã được triển khai và
được một số đông nghệ sĩhoan nghênh, tuy nhiên, khi đã đưa vào quy chế thì

221

UÔNG THÁI BIỂU
tất nhiên một số người cảm thấy bị gò bó, trói buộc; hoặc không có đủ tiêu
chuẩn để hoạt động sân khấu. Sẽ có tổng kết về vấn đề này và điều chỉnh
theo tiêu chí, làm cho việc quản lý sân khấu tốt hơn.
.Không phải là phủ nhận công lao của ca sĩ, nhưng dù sao, cha đẻ
của tác phẩm âm nhạc trước tiên vẫn là nhạc sĩ. Nhiều nhạc s ĩ (và công
chúng) rất bất bình khi các bầu và một số ca sĩ thì “hốt bạc”, còn nhiều
nhạc sĩ thì bị bỏ “đói”. Theo Bộ trưởng, hưởng khắc phục như thế nào để
thực hiện nghiêm túc Luật Bản quyền?
.B ộ TRƯỞNG NGUYỄN KHOA ĐIỀM: Đây là một vấn đề lớn và phức
tạp. Hiện nay ta mới có Luật thôi còn những tổ chức đứng ra đảm nhiệm vấn
đề bản quyền thì vẫn chưa hình thành hoặc hình thành rất chậm, ổ TP. Hồ
Chí Minh vừa qua cũng đã hình thành được một nhóm lo việc này nhưng chỉ
mới thực hiện được ở một phạm vi rất hẹp. Trong tương lai, sẽ phải hình thành
các tổ chức do những người đứng ra góp vốn, đứng ra lo vấn đề bản quyền
cho âm nhạc. Tức là họ theo dõi có bao nhiêu nhà hàng, chương trình phát
thanh truyền hình, sân khấu, điểm vui chơi giải trLsử dụng tác phẩm của các
nhạc sĩ nào? Họ thống kê, thu tiền bản quyển trả lại cho tác giả và hưỏng
phần trăm, ở các nước, họ làm việc này tương đối tốt. Điều này chỉ thực hiện
triệt để khi có một bộ máy đồng bộ, hoạt động có hiệu quả.
.Xin cảm ơn Bộ trưởng!
(Báo Nhà Báo và Công Luận, 2000)
Nhân vật đã nghỉ hưu.
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ĐÊM ĐÀ LẠT
TÂM TÌNH VỚI NHẠC
sĩ
I
PHẠM
TUYÊN
a
I

Đà Lạt đêm, sương phủ như ấp ủ tâm linh của một vùng phố núi. Đà Lạt
nấp mô đổi dốc, lãng đãng mây ngàn, chủng chỉnh tự tại...Trong những ngày
qua, chiêm nghiệm trên những nẻo đường xứ sở 100 năm, có lẽ trong tâm hồn
của người nhạc s ĩ già đang lấp lánh những nét nhạc đầu. Biết vậy, tôi vẫn đánh
thức ông bởi lòng cảm mến của tôi, một người từng nghe, từng hát nhạc Phạm
Tuyên. Khi nhà sáng tác trầm lắng trong đêm, chỉ còn lại một già một trẻ và
tầmsự đồng hành ...
.Thưa nhạc sĩ, thiếu tế nhị nhưng đành phải hỏi: ông là con trai cụ
Phạm Quỳnh, một quan lại cao cấp trong triều đình cũ, vậy động lực nào
đãđưa ông và âm nhạc của ông đến với Cách mạng?
■Những gì thuộc phạm trù lịch sử hãy để cho lịch sử phán xét. Còn tôi,
lôi là người Việt Nam, xuất thân trong một gia đình Nho học. Bố tôi, Phạm
Quỳnh, là chủ bút báo Nam Phong, một tờ báo tiếng Việt. Không gian tiếng
Việt là chiếc nôi dẫn dắt tâm hồn những cá nhân hòa điệu trong dòng máu
dântộc...
Tôi được nuôi dưỡng trong tinh thần dân tộc, còn con đường để đến với
dân tộc lại muôn vàn. Tôi và âm nhạc của tôi đến với cách mạng là do sự tự
nguyện của ý thức. Ai phủ định khi ngoài tuổi 20 tôi đã viết "Đảng đã cho ta cả
một mùa xuân’]...
.Có người nói, nhạc Phạm Tuyên cái “ta” nhiều quá, bao la
quá...Đúng không, thưa nhạc sĩ?...
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■Tôi không quẩn quanh trong tình yêu đôi lứa, trong phạm trù cá nhân
hạn hẹp. Tôi đồng hành với cuộc đời. Tôi đến với quần chúng, hòa điệu, và
thấy chân trời mở rộng, vũ trụ bao la như không bao giờ cạn cảm hứng cho
người nghệ sĩ...
.Vâng, biết vậy. Còn một chức năng của nghệ thuật là sự phản ứng
để thúc đẩy...
■Lý giải điều này bằng một hiện tượng âm nhạc, đó là cơn sốt tình ca và
nhạc nhẹ trong đời sống âm nhạc gần đây. Tôi cho đó là sự phản ứng với cái
“ta” chung chung, với môtip sáo mòn. Sự trở về với cái “tôi” . Vì sao? Cái “tôi”
bị phủ định một cách cực đoan và nó cũng đã phản ứng lại một cách cực
đoan. Chính điều đó buộc nghệ sĩ phải cân bằng cảm xúc và phải thành thực
với cuộc sống và cảm xúc của mình...

. Thưa nhạc sĩ, theo ông gốc của âm nhạc có phải là văn học?
■Gốc của âm nhạc là văn học, văn học hầu như đã nói được tất cả
những gì cần nói. ông cha xưa đâu có hiểu biết về âm nhạc, cuộc sống dạy
cho họ hát đó thôi. Vậy mà dân ca, ca trù vẫn lung linh sáng trong âm nhạc
hiện đại. Tôi gặp và đổng tình với giáo sư Trần Văn Khê: “Ca trù, dân ca là
âm nhạc cổ điển, nó là của các bậc tiên nho, trí tuệ và tâm hồn nhân dân,
chúng ta chỉ là những cậu học trò...”.
Tôi hỏi Phạm Tuyên về hoàn cảnh sáng tác ca khúc ‘‘Như có Bác Hể
trong ngày vui đại thắng", một bài hát có tầm phổ biến cao. Nhưng ông đã nói:
Hoàn cảnh thì nhiều người đã biết, cứ để cho nhân dân hát, còn đừng nhắcgl
thêm về tác giả. Mà, tôi nghĩ, hỏi thêm làm gì nhỉ, khi người nhạc sĩ được
mệnh danh là con chim sơn ca của âm nhạc Cách mạng ấy đã dâng cho đời
hơn 500 tác phẩm của mình...
Phạm Tuyên đã về lại Thủ đô. Đêm hôm qua, Đài THVN lại phát đi bài
hát “Lời ru của mắt”, giai điệu của ông làm tôi nhớ ông: “Ngủ đi mắt ơi! Thức
chi thức mãi. Đêm đã sắp tàn, ngủ đi mắt hỡi. Lời ru có tay vỗ về mái tóc. ^
ơi ...lời ru hôn con mắt thức"...
(Tạp chí Sóng Nhạc, 1995)
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TẦY NGUYẼN LA MỌT VŨNG
VĂN HOÁTRONG TổNG THỂ NỀN
VĂN HÓA VIỆT NAM
■

■Trò chuyện với GS-TS-NS Tô Ngọc Thanh
CHỦ TỊCH HỘI VĂN NGHỆ DÂN GIAN VIỆT NAM.

Chúng tôi đã có vài ba lần tiếp xúc với ông - Giáo sư, tiến sỹ, nhạc sỹ Tô
Ngọc Thanh (GS-TS. TNT), một trong những nhà Folklore học (nghiên cứu văn
boá dân gian) hàng đầu Việt Nam. Với Tây Nguyên, GS-TS TNT đã đến rất
sớm và bằng tài năng tâm huyết của mình, ông đã cho ra đời nhiều công trình
nghiên cứu giá trị về vùng văn hoá đặc sắc và độc đáo nơi đây....
.Thưa Giáo sư, bàn về văn hoá đã có nhiều định nghĩa và các quan
điểm khác nhau, theo ông, với Việt Nam nên tiếp cận văn hoá theo con
đường nào là tốt nhất ? Hơn nữa, nên tìm hiểu nền văn hoá từ những giác
độ nào ?
.GS-TS TÔ NGỌC THANH: Đã có nhiều định nghĩa về văn hoá, bởi
những luận cứ và xuất phát điểm nghiên cứu khác nhau. Tôi đồng ý với quan
điểm: Văn hoá là thiên nhiên thứ hai do con người sáng tạo ra. Trong nền văn
hoá có hai thành phần chính: văn hoá bác học và văn hoá dân gian (tolklore).
ở Việt Nam, chỉ có người Kinh là có văn hoá bác học và văn hoá bác học của
người Kinh chịu ảnh hưởng văn hoá dân gian (VHDG). Nếu Việt Nam có 54
dân tộc thì đã có 53 dân tộc có VHDG mà không có văn hoá bác học. Như
vậy, văn hoá dân tộc Việt Nam thực chất nằm ở VHDG. Muốn tìm hiểu về con
người và dân tộc Việt Nam phải bắt đầu từ đây. Người Việt Nam không hiểu
VHDG có nghĩa là không hiểu chính mình...
Đến với văn hóa, chúng ta tạm chia mấy nhóm hiện tượng để dễ tiếp
cận: văn hoá sản xuất; văn hoá nghề nghiệp; văn hoá sinh hoạt; văn hoá
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nghệ thuật; văn hóa xã hội. Tuy nhiên, đó là cách chia của các nhà nghiên
cứu, còn thực chất, cuộc sống là một tổng thể nguyên hợp (syncrétique)
Vùng Đông Nam Á thuở xa xưa không phân chia ranh giới. Trên mảnh
đất đó, trong đó có Việt Nam là địa bàn cư trú của các tộc người nói tiếng Mon
- Khmer. Tiếp đó, cách đây khoảng 2.000 - 2.500 năm, các tộc người nói
tiếng Malayo từ biển tràn vào. Và Việt Nam trở thành nơi cư trú của nhiều tộc
người nói hai ngữ hệ: Mon- Khmer và Malayo...
Tây Nguyên xưa thuộc lãnh thổ của đế chế Phù Nam, rồi thuộc Xiêm
La, Chăm p a ... Các quốc gia cổ đại hưng thịnh rồi suy tàn, nhưng Tây Nguyên
thời cổ tới nay vẫn nằm trong lãnh thổ Việt Nam. Vùng đất này trở thành địa
bàn cư trú lâu đời của các tộc người nói hai ngữ hệ Mon - Khmer và Malayo,
những ngữ hệ thời cổ xưa của Việt Nam và Đông Nam Á. Theo G S -T S TNT,
người Tây Nguyên từ xa xưa đến nay cách biệt giữa núi rừng nên ít giao lưu,
và vì vậy, còn lưu giữ khá đầy đủ những tàn tích văn hoá Việt Nam và Đông
Nam Á cổ. Nói cách khác, văn hoá Tây Nguyên là hình ảnh thu nhỏ của văn
hoá Việt Nam và văn hoá Đông Nam Á...
.Ông và các cộng sự của mình đã tiếp xúc với nền văn hoá dân gian
Tây Nguyên như thế nào, thưa Giáo sư ?
.GS-TS TÔ NGỌC THANH: Mãi đến cuối năm 1979 tôi mới thực sự tiếp
xúc với nền văn hoá dân gian các tộc người Tây Nguyên. Trước đó, trước
cách mạng tháng Tám hoặc trong thời kỳ 1954-1975 đã có khá nhiều tư liệu,
công trình nghiên cứu về Tây Nguyên. Tuy nhiên, phần lớn các công trình, tư
liệu là tập hợp các SƯU tầm văn học và âm nhạc dân gian, trừ hai cuốn “Mọi
Kon Tum"của Nguyễn Kinh Chi - Nguyễn Đổng Chi và “Chúng tôi ăn rừng”
của Georges Condominas.
Tiếp xúc với văn hoá Tây Nguyên, tôi và các cộng sự đã tiếp cận theo
phương pháp đa ngành nhằm đáp ứng cho đặc trưng tổng thể nguyên hợp
của đối tượng nghiên cứu. Với sự trợ giúp của nhân dân, từ đợt công tác đầu
tiên ở Gia Lai - Kon Tum, chúng tôi đã thực hiện 2000 trang ghi chép, vài
trăm bức ảnh ghi lại các hoạt động, lễ hội, tập tục của người bản xứ. Nhiều
phát hiện lí thú từ chuyến công tác này đã tạo thêm sự hưng phấn cho tôi và
các đồng nghiệp; bắt đầu từ đây, những viên ngọc sáng trong kho tàng văn
hoá dân gian Tây Nguyên được đưa ra khỏi lớp bụi thời gian và quên lãng.

. Vâng, những phát hiện đầu tiên là những dự cảm đủng và càng ngày
thì văn hoá dân gian Tây Nguyên càng hé mở những giá trị độc đáo của
mình. Ở trên, Giáo sư đã nhận định “ văn hoả Tây Nguyên là hình ảnh thu
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nhỏ của văn hoá Đông Nam Á ”, xin được ông chứng minh thêm. Ví dụ,
hình thức văn nghệ dân gian như khan của người Ẽ Đê (H Mă mon của
Banar, H Rí của Jarai, Ốt Nrôông của M Nông) có sự tương đồng nào với
một s ố quốc gia trong khu vực ?
.GS-TS TÔ NGỌC THANH: Tôi đã trao đổi vấn đề này với các đồng
nghiệp ở Inđônêsia và Brunei. Họ cho biết, hiện nay ở Java và đặc biệt là tộc
người Đayak CƯtrú trên đảo Kalimantan cũng có một loại hình văn nghệ dân
gian tương tự. Nhưng, nó đã bị lấn át bởi sử thi Ramayana và Mahabharata(
An Độ) nên không còn phổ biến nữa. Còn các đồng nghiệp Brunei cho biết, ở
nơi thôn dã của họ vẫn còn những người già hay hát - kể và họ gọi đó là loại
hình văn nghệ dân gian “Ođice bản địa” .
Từ những tư liệu có được và những chuyến điền dã, tôi mạnh dạn nghĩ
đến một giả thuyết khoa học: Đông Nam Á cổ đại là một vùng văn hoá sử thi,
trong đó Tây Nguyên là nơi còn giữ được nhiều nhất những đặc trưng thể loại
và còn tồn tại với mật độ cao những tác phẩm của loại hình này so với các
nước Đông Nam Á khác. Và tôi cũng chia sẻ với nhà dân tộc học Philippin,
Giáo sư Jose Mareeda trong nhận định: “Có một nền văn hoá cồng chiêng
(gongs culture) Đông Nam Á cổ đại, trong đó Tây Nguyên và Trường Sơn là nơi
còn giữ được những phẩm chất điển hình nhất của loại văn hoá này” .
Theo GS-TS Tô Ngọc Thanh, con người thời nguyên thuỷ có bản chất
giống nhau ( “Hơn nhau cái áo cái quần - Cởi ra mình trần ai cũng giống ai”Ca dao Việt Nam). Bản sắc văn hoá dân tộc chính là hệ thống nhận thức của
con người với vũ trụ, thế giới, nhân sinh và phương pháp thể hiện nhận thức
đó. Tây Nguyên là một vùng văn hoá trong tổng thể nển văn hoá Việt Nam.
Bản sắc văn hoá Việt Nam chỉ có một: Con người Việt Nam không lãng quên
quá khứ, và biết hội nhập quá khứ vào hiện tại. Chỉ có điều, có những biểu
hiện khác nhau trong cùng một bản sắc Việt Nam

“Văn hoá là thiên nhiên thứ hai do con người sáng tạo ra. Một dân tộc
đánh mất văn hoá, dân tộc đó sẽ bị diệt vong”. Chúng tôi kết thúc cuộc trao
đổi với GS -T S Tô Ngọc Thanh trong một nỗi lo sợ khi mà vô vàn những biểu
hiện văn hoá Tây Nguyên đang từng ngày bị mai một. Rừng - không gian sinh
tồn đang cạn kiệt, những khu nhà mồ hoang phế, nạn chảy máu cồng chiêng
và cổ vật, những người già trong các buôn làng ra đi và mang theo những bộ
sửthivôgiávề với đ ấ t...
(Bảo Nhà Báo và Công Luận, 1998)
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ĐỔI MÔI CÁCH NÀO CŨNG
PHẢI GIỮ BẢN SẮC DÂN TỘC
■

.Trò chuyện với nhà thơ Trinh Đường.

Vào Dà Lạt lần này, nhà thơ Trinh Đường không phải là một khách văn
mà là người đi tìm văn. Ông vào làm “Đá Lạt thơ", tuyển tập do NXB Văn Học
ấn hành. Trong buổi gặp gỡ đầu tiên, tôi đã trò chuyện với nhà thơ Trinh Đường
về câu chuyện thơ mà mọi người có dính dáng đến thơ đang hè nhau tranh
luận...
.Ở trên đời có người chọn cho mình một nghề, còn yêu riêng một
nghiệp. Còn nhà thơ, ở cải tuổi thất tuần vẫn vung roi một cỗ xe thơ chu du
thiên hạ. Có ai đó hỏi: Nếu bắt đẩu lại từ đầu, ông sẽ trả lời ra sao ?
.TRINH ĐƯỜNG: Với tôi, thơ là nghiệp chướng cũng là nghiệp dĩ. Tôi
không ngừng trau dồi nghề để thực hiện hết đời cái nghiệp ấy.

. Thơ với ông là...? Và chữ “là ” đó ông đã thể hiện bằng chính phong
cách sáng tạo và lí tưởng thẩm m ĩ của cá nhân?
.TRINH ĐƯỜNG: Có vô sô' câu cắt nghĩa thơ từ xưa đến nay. Thơ là lửa,
là trận đánh...Tất cả đều đúng. Nhưng với tôi, thơ là nỗi người, nỗi mình, nỗi
người qua nỗi mình, qua thái độ và bản lĩnh sống của chính mình được thể
hiện một cách có nghệ thuật.

.Có rất nhiều nhà thơ cũng kêu: Thơ cẩn được tự do. Theo chúng tôi,
nó không thể tự do khỏi chính bản thân nó và khỏi thế giới, khỏi những
dục vọng chúng sinh, những bi kịch tâm hồn...ông quan niệm về hai chữ
tự do trong sáng tạo nghệ thuật nói chung và thơ nói riêng ?

228

MÙA Lữ HÀNH
.TRINH ĐƯỜNG: Đối lập với tự do là gò bó, là ra đề hạn vận. Không tự
do không có sáng tạo, phát minh. Nhưng tự do ở thời nào cũng tương đối như
đi đường phải đi vể phía bên phải. Muốn giữ quả phải ràocây và như cây táo,
cuối mùa hái qua mỗi năm phải phạt hết nhánh nhóc mới đảm bảo có quả
mùa sau. Nói thi pháp là nói ràng buộc, nhưng nếu không có thi pháp thì
không có thơ.
.Cỗ xe thơ đang đi. Có người nó: Thơ VN đang tụt hậu. Có người lạc
quan: Một thời đại trong thi ca đã ra đời. Theo ông, chủ thể thẩm mĩthơcó
gìđổi khác và công chúng hôm nay đòi hỏi gì ở các nhà thơ ?
.TRINH ĐƯỜNG: Thời nào thơ ấy, nhưng tinh thần yêu nước, lòng hiếu
Ihảovới bố mẹ, lòng chung thủy vợ chồng, việc tôn sư trọng đạo ...là bất di bất
dịch. Song cách thể hiện mỗi thời một khác. Thời nào cũng có thơ tụt hậu và
Ihơtân tiến chứ riêng gì thời nay. Công chúng đòi hỏi gì ở các nhà thơ? Nhiều
đấy, nhưng chính yếu nhất có thể là họ muốn các nhà thơ nói lên nỗi lòng đối
vớithời đại họ đang sống.
.Trong các cuộc đàm luận về thơ, ông hay chú dẫn các tác giả cổ
điển như Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Nguyễn Công Trứ... như những mẫu
mực. Nhưng đồng thời ông là một nhà thơ “già ” rất quan tâm đến lớp trẻ.
Dẫnchứng là ông đang làm các tuyển tập các gương mặt thơmởi. Có logic
nào đang ơiễn ra trong tư tưởng của ông và quan niệm của ông về mối
quanhệ giữa truyền thống với hiện đại?
.TRINH ĐƯỜNG: Dòng đời tiếp nối. Tôi không những xem các tác giả
nhưNguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm là mẫu mực mà còn xem
Khuất Nguyên, Đỗ Phủ hay Bectôn Brếch, Victo Huygô, Uytman là bậc thầy
ịvềthơ, mà mình đuổi theo hết cả đời cũng không sao kịp. Phải công nhận
rằng, về tư tưởng, về nghệ thuật, về tài hoa, mọi người làm thơ về sau chưa
xứng đáng là học trò của các cụ. Và cái nạn lớn hiện nay có nhiều người học
Biơquá ít nếu không nói là không học hay không cần học nhưng lại viết thơ
quánhiều, viết vô tội vạ...
.Ông nghĩgi về lớp trẻ hôm nay và nhẳn gửi điều gì tởi họ ?
.TRINH ĐƯỜNG: Có người bảo các nhà thơ trẻ đang làm rối loạn thi
'đàn. Với tôi, mọi thể nghiệm đều rất đáng mừng. Không thành công nào
không bắt đầu từ những thất bại. Họ cứ leo, cứ ngã, nhưng cuối cùng leo
lượclên cao. Đã có người thức tỉnh và hối hận về những dòng viết bừa bãi, lố
lịch, thô thiển của mình và một số con ngựa chứng đã thành ngựa thuần với
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đầy đủ yên cương trước con đường muôn dặm gian nan của thơ. cần đổi mới
thơ như đổi mới đất nước nhưng đổi mới cách nào cũng phải giữ vững bản
sắc dân tộc, chống lai căng, mất gốc, lấy máu người khác làm máu mình...
Điều gì tôi muốn nói với họ ư ? Bạn hãy chắp một trăm lẻ chín cánh và
bay đi chinh phục một nghìn lẻ một tầng trời nhưng không nên quên mặt đất
và mảnh đất thần thánh là quê hương của bạn!
.Xin cảm ơn nhà thơ Trinh Đường.
(Báo Giáo Dục và Thời Đại, 1999)
Nhân vật đã m ất
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NGHỆ THUẶT PHÁI PHÁT
HIỆN ĐƯỢC NHỮNG VẤN ĐỀ
CỦA CUỘC SỐNG ĐƯƠNG ĐẠI
■

■

■

■

. Trò chuyện với PGS-HS Vũ Giáng Hương TỔNG THƯ KÝ HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

“Đối với tôi, giữa hình thức nghệ thuật và nội dung nghệ thuật phải là một
thực thể hữu cơ. Nghệ thuật phải đi liền và gắn bó với cuộc sống”. Giáo sư
-Họa s ĩ Vũ Giáng Hương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam, Tổng
thưký Hội Mỹ thuật VN đã mở đầu câu chuyện bằng quan điểm nghệ thuật của
bà...
.Xin bà khái quát thông tin về đời sống mỹ thuật trong thời gian gần
đây?
■Trong những năm gần đây, nền mỹ thuật VN đã có sự phát triển mạnh
mẽ. Nếu như trước đây đời sống mỹ thuật chủ yếu tập trung ở hai trung tâm
lớn là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh thì nay đã phát triển trong toàn quốc. Sự đánh
giá này dựa trên các yếu tố: Lực lượng sáng tác, số lượng giải thưởng, các
Iriển lãm và chất lượng tác phẩm. Từ khi Hội MTVN mở triển lãm và chấm
giải các khu vực trong cả nước với sự hưởng ứng hết sức nhiệt tình của các
họa sĩ, các nhà điêu khắc thì đời sống mỹ thuật các tỉnh, thành ngoài hai
trung tâm lớn đã sôi động hẳn lên. Giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam
năm 1998 đã có hai tỉnh vào giải toàn quốc.
.Mỹ thuật VN, theo bà, đang có vị trí như thế nào trong khu vực và
Irên thế giới?
.Là thành viên trong Ban chung khảo Triển lãm mỹ thuật các nước
ASEAN (1997,1998), tôi thấy rõ ràng vai trò của mỹ thuật VN đối với thế giới,
Irước hết là ASEAN có một vị trí, một chỗ đứng, một bản sắc riêng, không tụt
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hậu, mà còn có những nét nổi bật trong khu vực. Không riêng tôi mà một số
phóng viên phương Tây và nhiều nhà phê bình mỹ thuật nước ngoài cũng đã
đánh giá như vậy. Chúng ta đã tham gia giải 3 năm, năm đầu được 1 bằng
khen, năm thứ hai được một giải nhì đồng hạng và năm vừa rồi đạt 2 giải/5
giải (có 3 nước đạt giải).
.Bà vừa nói: Mỹ thuật VN có bản sắc riêng, xin cho ví dụ?
.Có thể đơn cử ở bộ môn sơn mài. Từ những năm 30, khi bắt đầu nền
nghệ thuật tạo hình VN thì tranh sơn mài chỉ mới ở tình trạng mỹ nghệ, hoành
phi câu đối, đồ thờ...Các danh họa chúng ta đã chuyển từ nghệ thuật trang trí
sang nghệ thuật tạo hình và phát triển theo hướng đặc sắc riêng. Sơn mài VN
trở thành một thể loại không giống nước nào trên thế giới.
.Những danh họa hàng đầu của VNnhư: Tô Ngọc Vân, Trẩn Văn cẩn,
Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Tư Nghiêm...đã đặt
dấu ấn như thế nào trong đời sống mỹ thuật hôm nay?
■Đã có 8 họa sĩ được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh. Họ đã đặt nền tảng
cho nền mỹ thuật VN hiện đại. Đó là một cống hiến lớn, cần phải tiếp nối.
Các họa sĩ ấy đã có những tác động rất lớn đối với các thế hệ sau. Các bạn
trẻ không chỉ học ở các ông sự say mê, mà còn học được sự tìm tòi, sáng tạo
không ngừng. Tô Ngọc Vân là người có công đầu xây dựng Trường mỹ thuật
VN, Nguyễn Sáng - bậc thầy thể hiện đề tài chiến tranh và cách mạng,
Nguyễn Tư Nghiêm thổi hồn dân gian vào hội họa hiện đại bằng những tìm
tòi, sáng tạo rất riêng...

. Vâng, dù cần phải tiếp nối và kế thừa, nhưng nghệ thuật không phải
là một lối mòn mà cẩn phải mở thêm những con đường mới... có phải vậy
không, thưa bà?
•Chúng ta tôn trọng mọi sự thể nghiệm, mọi sự tlm tòi và thừa nhận
những phong cách, những khuynh hướng mới. Các khuynh hướng mỹ thuật
đều xuất phát từ nhu cầu cuộc sống mà mỹ thuật phải phục vụ. vấn đề còn
lại là cần có một tầm nhìn trong tưduy sáng tạo và cả tưduy thẩm định. Ví dụ,
nhiều người phản đối nghệ thuật sắp đặt, nhưng tôi nghĩ, chúng ta cần học
tập các nước phát triển về loại hình này. Mỹ thuật trong nghệ thuật sắp đặt
không chỉ là bức tranh treo trong nhà, mà đã ra một không gian rộng lớn, mỹ
thuật gắn bó với môi trường -nhiều người được hưởng thụ. Hay trừu tượng
cũng vậy, cái chính là có cái để người ta cảm nhận chứ không phải là một cái
gì đó xa lạ và kỳ quái. Trước khi tìm cái lạ, phải tìm cách đi vào lòng người.
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.Xin bà cho biết một đôi điều băn khoăn về mỹ thuật VN hiện nay?
.Một số họa sĩ không tiếp cận được đời sống của đất nước, nhân dân.
Chính vì vậy đã sản sinh những tác phẩm đơn điệu, phiến diện. Điều chúng
ta cùng mong muốn là các nhà mỹ thuật phải đi vào trung tâm cuộc sống,
phát hiện được những vấn đề của cuộc sống đương đại VN. Bên cạnh phản
ánh những thay đổi lớn lao phải lý giải được những thử thách của dân tộc và
thời đại, những tồn tại cần khắc phục và cả nỗi đau khổ của con người.

. Và Hội Mỹ thuật Việt Nam đả giúp được những gì?
.Sự bảo trợ trong hoạt động nghề nghiệp. Còn họ muốn thành công thì
phải xuất phát từ nỗ lực của chính cá nhân mình.
(Báo Lâm Đồng, 2001)
Nhân vật hiện nay là CHỦ TỊCH ỦY BAN TOÀN QUỐC HỘI LHVHNT VIỆT NAM
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MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA LÀ
Sự PHÁT TRIỂN THỊNH VƯỢNG
CỦA ĐÔNG NAM Á
■

■

■

■

.Trò chuyện với ông Bandhit Raịiavanadhanirt
CHỦ TỊCH DANH Dự HIỆP HỘI BAO CHÍ ASEAN.

Đầu tiên và trước hết, Bandhit Raịiavanadhanin là một trong số những
nhà báo nổi tiếng nhất của Thái Lan. ông từng phụ trách khu vực Việt Nam và
đã từng phỏng vấn Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ở mặt khác của cuộc chiến,
ông từng chứng kiến sự sụp đổ của chế độ Ngô Đình Diệm và sự hấp hối của
Thiệu, Kỳ. Vào một buổi sáng đầu năm 1999, tại trụ sở báo Bangkok Post - tại
Thủ đô Bangkok, Thái Lan, Bandhit Raịiavanadhanin - với cương vị là Chủ tịch
danh dự Hiệp hội báo chí Dông Nam Á, đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi
ngắn này.
Bắt đầu buổi trao đổi, Bandhit nói: “Hai năm trước, tôi có cơ hội dẫn
đầu một đoàn đại biểu báo chí Asean đến Việt Nam và chính bản thân tôi
nhận được sự đón tiếp từ Tổng bí thư Đỗ Mười trong vòng một giờ. Trong buổi
găp mặt, Tổng bí thư nói: Các nhà báo Asean cần phải hợp tác trong việc
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữa các quốc gia, tăng cường trao đổi
thông tin giữa cộng đồng các quốc gia.
.Chính ngài là người đặt ra ý tưởng đầu tư tiên cho việc thu hẹp
khoảng cách giữa Asean và báo chí Việt Nam
BANDHIT: Đúng vậy. Tôi là một trong những người nghĩ về sự hợp tác
giữa Asean và báo chí Việt Nam cũng như Báo chíThái Lan và Việt Nam
.Thưa ngài chủ tịch! Tôi nghĩ buổi nói chuyện có thể mang lại ảnh
hưởng tới ngài, tôi và hơn 400 triệu dân Aseart
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BANDHIT: Tôi đồng ý.
.Tại hội nghị thượng đỉnh Asean 6 tại Hà Nôị, Thủ tưởng Việt Nam
Phan Văn Khải nói, chìa khoá cho sự thành công của Asean là Stf thông
nhất c h ặ t chẽ giữa c ác q u ố c g ia và ý tưởng của ô n g đã nhận được Stf ủ n g

hộ mạnh mẽ của lãnh đạo các nước trong cộng đồng. Quan điểm của ngài
nhưthế nào?
BANDHIT: Những gì mà Thủ tướng Phan Văn Khải nói rất đúng và sự
thật là tất cả lãnh đạo các quốc gia đều đồng ý với ông, không có gì ngạc
nhiên. Trong cộng đồng Asean, mỗi quốc gia đều có những nét riêng nhưng
cùng chung một mục đích đó là hợp tác vì một Asean thịnh vượng và nhiều
quốc gia thịnh vượng trong cộng đồng đó. Như những lời Thủ tướng Phan
Văn Khải nói, sự thống nhất chặt chẽ giữa các quốc gia Asean là điều tối cần
thiết.
.Xu hưởng phát triển trong thế giới hiện đại bao gồm một chuỗi mắt
xích tương tác giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ và cả thếgiởi. Theo ngài,
Asean đang ở vi tri' nào trên thế giới?
BANDHIT: Mười quốc gia Asean là nơi sinh sống của trên 400 triệu
người, bằng 10% dân số thế giới. Sự hợp tác của một khối như vậy tất nhiên
thu hút được sự chú ý của các quốc gia bao gồm cả các quốc gia Châu Á
ngoài khối. Theo ý kiến tôi, một sự hợp tác đúng đắn sẽ dẫn tới sự tác động
và phát triển thay đổi thế giới.
Hiện tại, một số quốc gia trong khối Asean đang khủng hoảng kinh tế,
tuy nhiên khoảng thời gian khó khăn sẽ qua nhanh. Hơn nữa toàn thế giới
đều nhất trí rằng, Asean là một vùng giàu tài nguyên bao gồm cả tài nguyên
con người. Khi khủng hoảng kết thúc, tốc độ phát triển sẽ rất nhanh.
.Lãnh đạo ASEAN cũng đề nghị hợp tác giữa các tiểu vùng. Việt Nam
và Thái Lan thuộc tiểu vùng sông Mekong. Ngài hãy cho biết quan điểm
của mình về sự hợp tác của các quốc gia trong tiểu vùng?
BANDHIT: Bắt nguồn từ Trung Quốc, sông Mekong chảy qua Thái Lan,
Lào, Campuchia và Việt Nam. Nếu hợp tác tốt bốn quốc gia sẽ tạo nên sự
thịnh vượng cho cả vùng sông Mekong. Chúng ta có đường biên giới gần
nhau, có nền văn hoá tương đồng , sản phẩm nông nghiệp giống nhau, vấn
đề chính là làm sao xây dựng một hệ thống giao thông tốt tạo cơ hội cho sự
phát triển.

235

ị

8" '

UÔNG THÁI BIỂU
•;

Thái Lan từng đề xuất một kế hoạch xây cầu bắc qua sông Mekong nối
liền Lào qua đường 9 của Việt Nam, thậm chí Trung Quốc. Tôi tin rằng, 150
triệu người vùng hạ lưu sông Mekong sẽ ủng hộ kế hoạch này. Theo tôi biết,
các quốc gia khác bao gồm cả Nhật Bản cũng ủng hộ.

.Chương trình làm việc của lãnh đạo các quốc gia Asean tại Hội nghị
thượng đỉnh Asean 6 tại Hà Nội là: Hợp tác thông tin giữa các quốc gia
Asean và giữa Asean và ngoài Asean. Là chủ tịch danh dự Hiệp hội báo chl
Asean, xin ngài Chủ tịch cho chúng tôi biết về các chính sách cụ thể?
BANDHIT: Hệ thống thông tin truyền thông Asean tương đối đa dạng.
Chúng ta có văn hoá, phong tục và thói quen tương đồng nhưng khác về hệ
thống chính trị, điểu đó làm cho hoạt động truyền thông rất đa dạng. Tôi nghĩ,
sự hợp tác thông tin sẽ phải làm từng bước, và trên hết truyền thông của mỗi
quốc gia phải nhận thức được tầm quan trọng của việc hợp tác.
Hiệp hội báo chí Asean ra đời 2 năm sau khi khối Asean được thành
lập. Ngay từ đầu, hiệp hội đã đề ra hai cam kết: Vận động cho đường lối của
các quốc gia thành viên, khuyến khích mọi người ở các quốc gia hợp tác để
đưa mục tiêu của Asean thành hiện thực.
.Ngài muốn nói gì về Việt Nam trong chuyến thăm lần này?
BANDHIT: Tôi tin rằng Việt Nam sẽ phát triển rất nhanh với các nguồn
lực giàu có. Tôi thăm Việt Nam nhiều lần, mỗi lần tôi đều cảm thấy sự thay
đổi.
Trong dip được thủ tướng Phan Văn Khải tiếp đón, tôi nói “Việt Nam
nên học tập kinh nghiệm từ Thái Lan và Trung Quốc” bởi vì có rất nhiều điểm
tương đồng giữa 3 quốc gia.
.Ngài cũng đã từng đến thăm thành phố Đà Lạt Đà Lạt thì thế nào,
thưa ngài Bandhit?
BANDHIT: Đây là thành phố tôi biết qua lời những người bạn. Những
điều họ nói đểu đúng, Đà Lạt là một thành phố có vẻ đẹp nguyên thuỷ, con
người hiếu khách và thân thiện. Tôi tin là sẽ trở thành trung tâm du lịch trong
tương lai không xa.

. Tôi cũng hy vọng thế. Rất cám ơn ngài vì cuộc trao đổi thú vị này
(Báo Lâm Đồng, 1999)
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TÂY NGUYÊN LÀ MỘT VÙNG
VĂN HÓA SỬ THI
.Trò chuyện với PGS-TSKH Phan Đăng Nhật

Với Tây Nguyên, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam PGS, TSKH
Phan Đăng Nhật đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết. Hai tác phẩm của
ông về vùng đất này: Sử thi Tây Nguyên và Luật tục Tây Nguyên được đánh
giá rất cao. Ngay cả bản luận án tiến s ĩ khoa học quốc gia của mình, ông cũng
lấy sử thi Tây Nguyên làm đề tài nghiên cứu. Những cuốn sách viết chung, viết
riêng và rất nhiều bài báo đã chứng tỏ Phan Đăng Nhật là một trong những
nhà “sử thi học” hàng đầu. Tiếp xúc với ông quả thật là thủ vị.
. Thưa ông, là một nhà khoa học đã dành nhiều thời gian nghiên cứu
về văn hóa Tây Nguyên và sử thi các dân tộc bản địa ở vùng đất này từ rất
sớm, khi mởi bắt tay nghiên cứu sử thi Tây Nguyên, ông đã có những dự
cảm....?
.PGS, TSKH PHAN ĐĂNG NHẬT: Tôi bắt đầu nghiên cứu sử thi Tây
Nguyên từ trước giải phóng. Hồi đó đất nước chưa thống nhất, tất nhiên là
không thể có những chuyến điền dã khảo sát. Tài liệu có trong tay cũng rất ít.
Tác phẩm tôi có được là cuốn “Trường ca Tây Nguyên"của mấy cán bộ miền
Nam tập kết ra Bắc cho mượn. Ngoài ra, những tài liệu bằng tiếng Pháp của
các học giả người Pháp như Condominas, Sabachie cũng đã giúp ích rất
nhiều, trong đó có hai bản sử thi cũng bằng tiếng Pháp là “Dam san"và “Đăm
ri". Anh hỏi dự cảm ư? Thú thực, không chỉ riêng tôi mà hồi đó chưa ai dám
khẳng định gì nhiều mà chỉ thấy sử thi Tây Nguyên vô cùng thú vị nên dày
công theo đuổi...
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.Trong một lần được tiếp xúc, GS, TS Tô Ngọc Thanh đã dẫn lờl một
nhà nghiên cứu Philippins để đặt ra giả thiết vởi chúng tôi: Tây Nguyên là
một cái nôi của văn hóa cồng chiêng Đông Nam Á và còn có thể là cải nôi
văn hóa sử thi. ông có cùng chia sẻ luận điểm này?
.PGS, TSKH PHAN ĐĂNG NHẬT: Tôi đổng ý với giả thiết mà ông bạn
Tô Ngọc Thanh của chúng ta đưa ra. Tôi cũng đã viết một cuốn sách về sử thi
Tây Nguyên trong đó có nêu lên những ẩn ý nhưng chưa kết luận về vấn đề
mà chúng ta đang nói tới. Tuy nhiên, hãy cứ để giả thiết là giả thiết, còn điều
trước mắt ta thấy rất rõ: Tây Nguyên là một vùng văn hóa sử thi lớn của Việt
Nam.
.Khi đánh giá “Tây Nguyên là một vùng văn hóa sử thi lớn”, chắc
ông và các đồng nghiệp đã có đủ những cứ liệu để chứng minh ?
.PGS, TSKH PHAN ĐĂNG NHẬT: Khi nghĩ về Tây Nguyên, hình ảnh
thoáng qua đầu tiên trong mỗi chúng ta là chàng Đam San huyền thoại, “vị tù
trưởng của các tù trưỏng”, biểu tượng người anh hùng bất khuất không chỉ
riêng người Êđê mà còn là niềm tự hào của các bộ tộc Tây Nguyên. Đó là
nhân vật trung tâm trong sử thi “Đam San” do học giả người Pháp ông
Sabachie đã sưu tầm và công bố lần đầu vào năm 1927. Tiếp đó, một người
Pháp khác là ông Condominas đã sưu tầm và dịch thuật sử thi “Đăm ri” cũng
của người Êđê. Nhưng không dừng lại ở đó, càng ngày, những phát hiện mới
mẻ vể sử thi Tây Nguyên lại càng làm chúng ta thêm ngạc nhiên. Cho đến
nay đã có hơn 30 bộ sử thi được phát hiện, công bố hoặc chưa công bố như:
Chichơkốk, Kinhdú, Đămđơroăn, Y Prao, Mơ Hiêng (Ẻđê); Mùa rẫy Bongtiang
(Mơnông). H'Điêu, Chin Cheng (Jarai), Đăm Noi, Xing Chion, Diôông
(Bana)...Chúng tôi nhận định, Tây Nguyên có khoảng 180 - 200 bộ sử thi
được phát hiện và chưa phát hiện, nhưng nó đang “sống” trong các buôn
làng, trong các lễ hội và sinh hoạt văn hóa của cư dân bản địa.

PGS, TSKH Phan Đăng Nhật là người dành nhiều thời gian và tâm
huyết để nghiên cứu sử thi Tây Nguyên, ông khẳng định: Sử thi Tây Nguyên
là sử thi “sống”, được sáng tạo nên khi con người chưa có chữ viết, được lưu
truyền nhờ vào khả năng nhớ, diễn và kể của các nghệ nhân. Sử thi “sống”
trong không gian núi rừng, trong đời sống dân dã, trong các lễ hội, các sinh
hoạt văn hóa và trong tâm linh của cư dân bản địa. Chính vì lẽ đó, PGS,
TSKH Phan Đăng Nhật rất tâm đắc khi đề xuất ý tưởng: Hãy trả sử thi về cho
nhân dân, về với nơi đã sinh ra nó. Sử thi chỉ có thể “sống” thực sự trong
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không gian đặc trưng. Nhưng ông cũng đã hài hước dẫn với chúng tôi một
câu ngạn ngữ của người Pháp: “Rất nhiều ý tưởng lớn được đem xuống mồ
và làm gạch lát nền cho địa ngục.” Chúng tôi biết, trong lòng nhà khoa học
già tâm huyết đang nặng một nỗi lo, nỗi lo về số phận của sử thi Tây Nguyên.
Vâng, một dự án lớn cấp quốc gia đã được Chính phủ phê duyệt và đầu tư
hàng chục tỉ đồng do Trung tâm KHXH và NVQG nay là Viện KHXH Việt
Nam chủ trì đã thực hiện nửa chặng đường trong thời gian kéo dài 5 năm
(2001 -2005) để sưu tầm và nghiên cứu sử thi Tây Nguyên. Đây là một dự án
rất có ý nghĩa. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm nhất là hiệu quả của nó và câu
hỏi dự án này sẽ đem lại được những giá trị gì cho tương lai?
(Báo Nhân Dân cuối tuần, 2005)
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TÔI SỐNG VÀ VIẾT KHÔNG PHẢI vì
“ĐỜI SỐNG Dư LUẬN”
.Trò chuyện với nhà thơ Vi Thùy Linh.

Vi Thùy Linh, cô gái - thơ mới hơn hai mươi tuổi ấy đã tuyên ngôn: “Đập
nát đơn điệu, khuôn khổ cũ kỹ, nhàm chán và
cam chịu - Em tự làm mất đối xứng - bằng
em ...Em sẽ vắt mình đến giọt sống cuối cùng,
làm nghiêng ngả mọi ổn định...”. Nói như
Nguyễn Thuy Kha: “Linh đã phóng những
con chữ thoát khỏi vò bóc vào thế giới thi ca
VÔ tận bằng sự mất cân bằng tột cù ng với tốc
độ choáng vảng..” . Và như thế, Vi Thùy Linh
đã trở thành đối tượng tấn công của dư luậnmột hiện tượng hiếm hoi trên thi đàn Việt
Nam gần đây. Vi Thùy Linh là ai mà “ghê
gớm” thế? Đó không phải là tự vấn của tôi
mà của nhiều người-đã từng đọc hoặc chưa
hề ngó lấy nửa chữ của Vi Thùy Linh...

v iT h ù y Lình sinh năm 1980.

Tốt nghiệp Đại học báo chí
năm 2001. Hội viên Hội Nhà
văn Hà Nội. Tác phẩm: Khát (
* p ««. NXB Hội Nhà yâ„
1999 ) ; Linh (tập thơ, NXB
27 0H
0 ;
èă
■” c'h| s j nJ
HƯơng ( Hội VH-NT Thừa
Thiên Huế, 1996); Bút Mới (
báo Tuổi Trẻ, 1997); Tác
phẩm Tuổi xanh (báo Tiền
Phong, 1998)

.Đã có nhà thơ nữ Việt Nam nào còn trẻ mà được “dành” nhiều dư
luận như cô. Linh có thể định nghĩa về hai chữ “dư luận" theo cách của
mình?
.Dư luận là những lời nói thừa.
.Cụ thể hơn?

.ổ VN thiếu trầm trọng những nhà phê bình ở tất cả các loại hình nghệ
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thuật. Nước ta phát triển thua kém nhiều nước về kinh tế và cả nền tảng dân
trí, văn hóa. Điểu đó dẫn đến việc tiếp nhận nghệ thuật chậm với cái mới, độc
đáo; chỉ quen với loại... dễ nghe, dễ xem. Và từ đó, dẫn đến việc đảo lộn giá
trị, chất xám tỷ lệ nghịch một cách tịnh tiến (oái oăm thay!) với những gì được
hưởng. Ví như có những ca sỹ không hề là nghệ sỹ, không biết một tý gì về ký
âm, xướng âm, kỹ thuật thanh nhạc nhưng có thể hát cả chục triệu bạc chỉ
một đêm diễn. Ví như có tập thơ vừa dở, vừa giả, vừa cũ lại được trao giải
thưởng lớn...Và công chúng, vẫn còn nhiều người xem phim, kịch qua báo
chí, nghe nhạc qua tai người khác, đọc sách qua lời đàm tiếu và đánh giá
người khác qua lời đồn đại. “Dư luận” pảy sinh từ một hiện tượng như thế không đáng nửa xu! Tôi sống và viết vì đời sống giá trị thực sự chứ không
phải vì “đời sống dư luận” kiểu rẻ tiền đó.
.Kể ra thì khẩu khí của Linh khá nặng ký. Hình như ở nơi cô không có
khái niệm về stf im lặng. Ỷ tôi muốn nói là cô thích nói cho người khác
nghe chứ ít khi nghe lời người khác nói...
•Tôi nói cả trong lúc ngủ, thậm chí, sau khi chết. Tôi không thích sự im
lặng theo nghĩa “im lặng” mà người ta vẫn hiểu. Sự “im lặng vua chúa” thì
khác, nó rất kiêu hãnh, là đỉnh cao của âm thanh. Trong đám đông tạp nham,
ta “im lặng vua chúa” nhưng trong cuộc tranh luận học thuật, không phải kẻ
ngồi im có nghĩa là “sâu sắc” vì có thể hắn ta chẳng biết gì mà nói. Tôi thích
sựim lặng đầy mãnh liệt và tôi nói, trong lúc ngủ và cả sau khi chết. Tiếng nói
ấy không phải là âm thanh cơ học phát ra từ sự chuyển động của khẩu hình
mà là tiếng nói của năng lực, tâm hồn và cốt cách, tiếng nói của tác phẩm...

. Tạm đồng ý. Nhưng khi Linh “tuyên ngôn” nhiều thì người ta lại bảo
côlắm lời, có kẻ ác miệng còn bảo cô rất “gấu”...
.Gấu tướng ư ? Không, tôi là người cả quyết và mạnh mẽ, thậm chí liều
ỉihh. “Đàn bà tính” của tôi thể hiện rất rõ qua thi ca của tôi. Tác phẩm là phản
ánh trung thực.
.Vâng, tôi hiểu. Đọc thơ Linh, tôi và nhiều người khác đã phải chạy
hụt hơi đến cái bản thể tự nhiên được giải thoát và phóng sinh qua ngôn
ngữấy. Hỏi tiếp nhé, điều gì đã thúc đẩy cô viết, hay nói cách khác, hành
visáng tác của cô đã được tạo nên từ động lực nào?
■Tâm hồn và cơ thể tôi. Một thúc bách bức bối và cuồng nộ làm tôi
không kìm giữ được mình. Những dòng nhiệt lưu trong cơ thể của tôi phát sinh
từvũ bão hiện thực và giấc mơ hoang đường. Tôi viết bằng sự xung động ấy,
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ngay lập tức, nhưng chỉ khi không “đừng” được. Tôi không ép mình viết bao
giờ. Còn để tác phẩm ấy không đơn thuần là “nhật ký” mà là tác phẩm nghệ
thuật, thì sau cơn “bùng nổ” ấy, lắng xuống một chút, tôi “vuốt” lại câu chữ và
hình ảnh. Tất nhiên, bởi nghệ thuật là sáng tạo, tôi không thích sự cũ kỹ và
lạc hậu.
.Cô là người chỉ thích thơ tự do và luôn cổ suý cho thơ tự do. Trong
Đại hội những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ V (8-1998), Linh leo lên
diễn đàn, đứng đó rất lâu và nói rất dài. Tôi nhớ, đại loại Linh nói: Không
thể nói thơ tự do là thơ không có tính dân tộc mà chỉ lục bát mới có. Tính
dân tộc không nằm ở hỉnh thức mà ở nội dung biểu đạt của nó...
.Tôi chỉ làm thơ tự do, trước hết bởi tôi thích tự do. Tự do ở đây được hiểu
là: nói, làm, dám mơ ước và tham vọng có được tất cả những gì mình muốn,
không bị tác động và chi phối bởi bất cứ ai, bới bất cứ điều gì.
Nếu đi sâu vào đặc điểm thể loại, thì tôi chuộng thơ tự do vì tôi thấy minh
ở đó và khi viết nó, nó là tôi. Các câu thơ giống như hơi thở: hơi thở dài buồn
bã, hơi thở yếu lúc ốm đau, hơi thở nồng nàn lúc mơ ngủ, hơi thở gấp gáp của
cuộc chạy, của sự hồi hộp, của giao linh, giao cảm...cũng khác nhau. Thơ tự
do cho phép tôi bộc lộ cảm xúc một cách nguyên bản nhất, khác với các thể
thơ khác bị quy phạm bởi âm tiết trong một dòng, bắt vần giữa các câu và số
câu trong một bài. Nhiều khi, để đảm bảo đúng niêm luật, người viết phải tập
trung “nghĩ bằng được” âm tiết dưới trùng với âm tiết trên, bắt vần một cách
gượng gạo và giả dối, thay vì tập trung sáng tạo ngôn ngữ và hình tượng.
.Hình như giữa sự nổi tiếng và “dư luận ” thường song hành với nhau.
Cô thích sự nổi tiếng chứ?
.Nếu nghệ sỹ nào đó nói rằng “Tôi xem thường sự nổi tiếng” thì đó là nói
dối. Và tôi, luôn nói thật. Nhưng động lực khi tôi sáng tác thì không phải là sự
nổi tiếng mà là đam mê. Tôi chìm đắm và bứt phá thi ca bằng tưởng tượng, để
thoả mãn chính tôi và tôi tin, thơ của tôi có đời sống, vì nó sinh ra từ đời sống
đầy bất trắc và mơ mộng, mà nhiều người có được sự chia sẻ, thấy mình ở đó.
Và đương nhiên, khi những con người yếu đuối và mạnh mẽ đó cần sự chia
sẻ thì tức là tôi và tác phẩm của tôi được biết đến nhiều. Người ta gọi đó là sự
nổi tiếng. Theo tôi, nếu dấn thân vào nghệ thuật mà những sáng tác và người
sáng tác vô danh thì kẻ đó là kẻ bất tài. Mà khi đã bất tài thì không nên theo
đuổi nghệ thuật, đi bán cá có khi lại tốt hơn...
.Cô là một thi sỹ trẻ ôm trong mình vô vàn khát vọng - hình như đã

242

MÙA Lữ HÀNH
ĩó ai đó nói về cô như thế. Còn tôi, để kết thúc cuộc trao đổi này, xin đặt
ìlếp một câu hỏi rất “sáo ước mơ của cô ?
.Tôi muốn chiếm hữu vị trí “người dũng cảm” trong sáng tạo thơ ca ở
/iệt Nam lúc này. Tôi mơ đến stockholm - Thuỵ Điển nhận giải Nobel văn
chương và cùng với người đàn ông của mình đến Paris - Pháp nhận vòng
nguyệt quế cho người có tình yêu vĩ đại.
.Cho phép tôi được nói thẳng, tôi thích đọc một số tác phẩm cùa cô
nhưng không hoàn toàn đồng ý với những phát ngôn của cô. Xin chào
nhé, Vi Thùy Linh và chúc cô đến gần với ước mơ của mình nếu nó có thể
đến. Còn trưởc mắt, chúng ta cùng tiếp tục đón chờ “dư luận” về những gì
mà cô vừa nói...
(Báo Lâm Đồng, 2002)
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SAU “TOI VE MẬT TOI”
ANH ĐỊNH “VẼ” MẶT AI ?
■

■

•

.Trò chuyện vởi nhà thơ Lê Mình Quốc.

Lê Minh Quốc, hội viên Hội nhà văn TP.HCM. Anh đã xuất bản ba tập
thơ: Trong cõi chiêm bao (1989), Ngày mai còn lại một mình tôi (1991) và Tôi
vẽ mặt tôi (1994) và những tập tiểu thuyết, truyện dài như: Sân trường kỷ niệm,
Về nơi nào để nhớ, Hoa cúc không phải màu vàng v.v...Hiện nay anh đang
công tác tại báo Phụ nữ TP.HCM.
. Với tác phẩm thơ Tôi vẽ mặt tôi của anh vừa chào đời đã gặp nhiều
sóng gió. Là tác giả anh có phản ứng gì? Và có thể nhận định lại tác phẩm
của mình ?
.LÊ MINH QUỐC: Đúng như anh đã nhận định. Tập thơ này ngay lúc
chào đời đã không gặp nhiều thuận lợi. Tôi tự phát hành bằng cách gửi qua
Chi nhánh của Tổng công ty phát hành sách các tỉnh phía Nam với số lượng
là 300 quyển, vì lý do: ai là hội không phát hành vì có lệnh khuyến cáo là
không nên phát hành rộng rãi tập thơ này. Lệnh này của ai? Tôi không biết.
Ngay cả công ty Fahasa tại TP. HCM tôi cũng đã gặp trường hợp giống hệt
như thế. Khi nhà nước không phát hành thì tự tôi phát hành. Bằng nhiều
cách, xin thưa với anh là hiện nay tập thơ của tôi đã đến tay bạn đọc. Nghĩcho
cùng, người ta dè dặt với tập thơ này vì quá cẩn thận đấy thôi. Chứ làm gì có
trên giấy trắng mực đen là không cho phát hành tập thơ này!
.Là người trong cuộc, anh hãy nói rõ hơn?
.LÊ MINH QUỐC: Tập thơ ra đời thì lập tức có nhiều dư luận khác nhau.
Trên báo Văn nghệ TP.HCM ông Diệp Minh Tuyền “nhắc nhở” nhưng ông
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Chú Minh lại khen (số 31/3/1994), báo Văn hóa Thể thao (số 29/3/1994)
không chê, báo Doanh nghiệp (số 8/3/1994) khen, báo Vũng Tàu Chủ Nhật
(số 13/3/1994) khen, báo Thanh niên (số 1/5/1994) thì bình luận quanh tập
thơ này, báo Tiền phong thì trong nhiều số báo liên tiếp phê phán nặng nề.
Và cuối cùng là ông giám đốc Quang Huy đã cấp giấy phép cho in tập thơ
này lên tiếng xin lỗi, kiểm điểm trên báo Tiền phong (số 16/8/1994). Ngoài ra
còn một số báo khác cũng đả kích, xiên xỏ vể tập thơ này.
Đối với tôi mọi lời khen chê này đều tương tự như nhau. Tôi không quan
tâm, không buồn lẫn không vui. Thiên hạ nói là quyền của họ, còn tôi, tôi
nghĩ sao thì tôi viết vậy. Có viết tự do như vậy thì mới sướng. Chứ đặt cái máy
tự kiểm duyệt trong đầu mình để cân nhắc khi làm thơ, đó là một việc làm tồi
tệ và phi thơ của một thi sĩ.
Vì những lẽ đó nên tôi im lặng và không buồn phản ứng lại. Phản ứng
làm gì khi thơ anh viết cho chính anh, để giải tỏa nội tâm của chính anh, chứ
đâu phải viết cho tất cả mọi người mà anh sợ những lời khen hoặc phỉ báng?
Nhận định lại tác phẩm này à? Tôi vẫn thích tập thơ này. Và tôi còn viết
nhưthế này.
.Thi đàn đang tranh luận thơ là gì và đi về đâu hỡi thi ca VN hiện đại,
theo anh?
.LÊ MINH QUỐC: Xin nói rõ là những tranh luận gần đây trên mặt báo
về vấn đề thơ thì tôi không quan tâm. Tôi không quan tâm vì mục đích của nó
không phải tìm hướng thúc đẩy thi ca - mà thật ra đó chỉ là một trò lập lờ bày
tỏ quan điểm hơn là tranh luận về học thuật. Trường hợp Trần Mạnh Hảo
hoặc Diệp Minh Tuyền là một ví dụ cụ thể. Đó là trò chơi của sự ngụy tín mà
I tôi vốn khinh bỉ. Vì lẽ đó tôi xin đứng ngoài mọi sự tranh luận lập lờ này.
Thi ca VN hiện đại đi về đâu à? Khó nói lắm. Theo tôi nó chỉ đi về đâu đó
(có thể tiến hoặc lùi - hai điều này đều quý giá như nhau) nếu một lúc nào đó
nó thoát khỏi ảnh hưởng của quỹ đạo Thơ Mới (1938- 1945). Có người lên
tiếng đào mồ chôn Thơ Mới, không phải họ quá khích mà chính là trăn trở một
cách có trách nhiệm về hướng đổi mới của thơ. Tôi ủng hộ tất cả những ai
dám thể nghiệm, dám đập đầu vào tường cho tóe máu để tìm một cảm hứng
mới cho thơ về tư tưởng lẫn thi pháp, nếu không làm được điều đó, chúng ta
đọc thơ làm gì nữa, nếu bằng lòng với cảm xúc thời Thơ Mới. Cứ thử nghiệm
đi, cứ ném ra đời những thể nghiệm mới đi, sợ gì! Thơ chỉ là một trò chơi của
những kẻ ham vui. Nếu thấy vui, thấy thích thì cứ chơi, bằng không thì thôi.
ịT ô ì luôn tìm cách xa lánh những nhà thơ cố tình mượn thơ để bày tỏ quan
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niệm và lập trường của mình. Điều này sẽ giết chết thơ. Thơ đi về đâu à? Nó
là một dòng nước, hãy để nó tự tìm đường chảy, nó là một hỏa diệm sơn, có ai
biết được sự tràn trề trào ra nham thạch từ ngọn núi lửa?
.Sau Tôi vẽ mặt tôi anh định “ vẽ” mặt ai?
.LÊ MINH QUỐC: Đặt tựa Tôi vẽ mặt tôi là một cách nói bông đùa bỡn
cợt với với thiên hạ. Nói tiếu lâm chơi cho đỡ buồn. Và chỉ có quyền nói như
thế nếu anh nói với chính anh. Còn nói với người khác không ai dại dột gì nói
thế cả, vì đó là sự khiêm nhã.
Thưa anh, hiện nay, tôi đang viết về anh hùng Nguyễn Thái Học - loại tủ
sách danh nhân do NXB Văn học phối hợp với Fahasa thực hiện. Viết
nghiêm túc và không bỡn cợt. Tôi kính trọng nhân vật này.
.Xin cảm ơn anh!
(Đà Lạt nguyệt san, 1999)
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CHẤT NGHỆ Sĩ CỦA PHÁT THANH
VIÊN LÀ KHẢ NĂNG TRUYỀN CẢM
ĐẾN KHÁN GIẢ
■

.Trò chuyện với Nghệ sỹ ưu tú Kim Tiến - Đài THVN.

Sinh năm 1947 và không bao lâu nữa sẽ được làm bà ngoại, nhưng
gương mặt, phong thái, nụ cười khả ái và giọng đọc truyền cảm của NSƯT Kim
Tiến vẫn có một sự hấp dẫn “bền bỉ” mỗi lần xoay an-ten bật kênh VTV Truyền hình Việt Nam.
Kim Tiến tốt nghiệp Trường Múa Việt Nam từ năm 1960 và lên rẻo cao
Hà Giang làm diễn viên gần chục năm ròng. Năm 1970 hạ sơn về Hà Nội làm
liều qua Đài TNVN dự tuyển phát thanh viên nhưng giám khảo Tuyết Mai
không nhận. Sau đó đến tuyển ở THVN, chị Lan Hương cũng chê là khuôn
hình không “xuya”. Trầy đi trật lại đến năm 1973 mới được ăn lương Đài
THVN và sang năm 1974 thì được theo nghề phát thanh viên (PTV) đến tận
bây giờ. Và bây giờ, Kim Tiến là một trong hai PTV được Nhà nước phong
tặng NSƯT...

.Con đường nào đã đưa chị từ mộ t cô diễn viên Trường múa đến nghề
PTV và trở thành NSƯT từ nghề không chọn trước này ?
.NSƯT KIM TIẾN: Đó là lòng yêu nghề và quá trình khổ luyện. Trong
nghệ thuật, bất cứ một nghệ thuật nào cũng có sự khó khăn, phức tạp, lòng
đam mê sẽ giúp hgười nghệ sĩ vượt qua những lực cản để làm “đẹp lòng”
công chúng.

.Chị tâm sự vài điều về nghề của mình ?
.KIM TIẾN: Mới thoạt thấy, thoạt nghe thì ai cũng nghĩ nghề “đọc” quá

247

UÔNG THÁI BIỂU
dễ dàng vì “đọc” là hình thức truyền tải ngôn ngữ phổ biến của loài người.
Thế nhưng điểu phức tạp lại nằm ở hai chữ “nghệ thuật”. Chúng tôi là nghệ sĩ
chứ không phải là máy đọc. Nghệ thuật nói, đọc truyền cảm và chính xác để
giúp cho khán giả tiếp thu lượng thông tin tối đa. Muốn đạt tới điều đó thì cần
nhiều điều, mà hai điều cơ bản nhất là kỹ năng và cảm xúc.
.Chất nghệ sĩ nằm ở đâu trong nghề PTV ?
.KIM TIẾN: ở trong tất cả, từ phong thái, nhân cách, kỹ năng, ngoại
hình và cảm xúc. Nói tóm lại, đó chính là khả năng truyền cảm đến với công
chúng.
.Nghệ thuật nào cũng vậy, muốn đạt đến sự thành công cần có sự
khổ luyện. Với chị?
.KIM TIẾN: Mỗi người đều có khiếm khuyết cần phải khắc phục. Tôi
cũng vậy. Tôi vào nghề có một Ưu điểm duy nhất là có sự phản xạ rất tốt và
đọc ít bị vấp. Nhưng về hình thức thì không có ưu điểm. Ngày xưa, chưa biết
hóa trang tôi lên hình rất xấu. Còn giọng đọc thì không được khỏe lại hay nói
tiếng gió và hơi khàn khàn...
Có lúc sếp đã định chuyển tôi qua bộ phận khác rồi đấy. Nhưng vì tôi
quyết tâm khắc phục và sự khổ luyện cá nhân đã giúp tôi đứng vững, được
đồng nghiệp và khán giả chấp nhận. Và cũng chính đồng nghiệp và khán giả
đã giúp tôi rất nhiều trong quá trình khắc phục những khiếm khuyết của
mình...

. Trở lại vởi nghề của chị, PTV có phải là người sáng tạo thứ hai của
tác phẩm?
.KIM TIẾN: Đúng thế, 50%, cũng như ca sĩ, nhạc công, diễn ngâm hay
múa... 50% là văn bản và 50% còn lại là người thể hiện thổi linh hồn vào đó.
Muốn làm được điều đó thì người PTV phải sống trong tinh thần của tác
phẩm.
.Theo chị, khi lên hình thì hình thức và giọng đọc điều nào quan
trọng hơn?
.KIM TIẾN: Cả hai đều quan trọng nhưng tùy theo từng lĩnh vực: Ví dụ,
khi PTV hiện hình trong lĩnh vực móc nối chương trình thì không tiếp xúc với
văn bản, vì vậy phải chinh phục bằng sự duyên dáng, bằng phong thái của
mình - đó là cái duyên riêng của mỗi người. Còn khi “chìm” sau tác phẩm
bằng giọng đọc thì không chỉ có kỹ thuật mà còn là nghệ thuật. Điều này tự
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khán giả lĩnh hội và ghi nhận, có lẽ họ là những “giám khảo” tinh tường và
khách quan nhất.

. Vài kỷ niệm nghề nghiệp của chị ?
.KIM TIẾN: 20 năm quá nhiều kỷ niệm, tôi không thể kể hết. Từ một cô
em đến bà chị, và hiện nay đã có nhiều cháu học sinh và bộ đội viết thư về
gọi tôi bằng mẹ rồi đấy. Khán giả tin yêu và quý trọng - đó là món quà lớn
nhất của tôi. Khi nào họ nói “Kim Tiến nghỉ đi” thì tôi xuống...
.Hiện nay, VTV đang có xu hưởng đưa biên tập viên và phóng viên
đọc trước máy thay thếPTV, ý kiến của chị ?
.KIM TIEN: Nhiều người, kể cả “chức sắc” của VTV cũng ủng hộ xu
hướng đó. Theo tôi, chỉ có thể thực hiện điều đó ở mảng thời sự, còn mảng
nghệ thuật thì không. Vì hơn ai hết, chúng tôi hiểu PTV là những nghệ sĩ.

. Xin cảm ơn chị. Hẹn gặp lại trong chương trình tối nay!
(Báo Nhà Báo và Công Luận, 2000)
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NẾU XÚC PHẠM TỚI THIÊN NHIÊN
THÌ PHẢI GÁNH CHỊU NHỮNG
CƠN THỊNH NỘ
■

■

■

■

.Trò chuyện với ông Jonathan Eamrer
ĐẠI DIỆN QUY QUỐC TE BẢO VỆ THIÊN NHIÊN

Trong một căn nhà sàn của đồng bào người Chill, dưới chân núi Bidoupthượng nguồn Đa Nhim, cách Đà Lạt chừng 100 km đường rừng, chúng tôi và ông
Jonathan Eamer (J.E) - nhà sinh vật học người Anh - trở thành bạn đồng cảnh:
bên ngoài căn nhà, lũ rừng sục sôi, tràn xả lũ hồ Đa Nhim vượt quá lưu tốc, nhà
trôi, người chết; xa hơn nữa, cả miền Trung đang gánh chịu hậu quả của cơn bão
số 11...
. Thưa ông Jonathan Eamer, /ả đại diện của w.W.F(Quỹ quốc tế về bảo
vệ thiên nhiên) đến VN, xin cho biết đôi nét về hoạt động của tổ chức này ?
.0. J.E: W.W.F là mộttổ chức phi chính phủ, không có mối liên hệ nào với
Liên Hiệp Quốc. Trụ sở W.W.F đóng tại Thụy Sĩ. Vì mục đích bảo vệ thiên
nhiên toàn cầu, tổ chức của chúng tôi quyên góp tiền từ nhiều quốc gia để
phục vụ vào các chương trình. W.W.F đã thực hiện nhiều dự án bảo vệ thiên
nhiên ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có các nước Đông Dương.
.Hoạt động của w. W.Ftại VN, thưa ông ?
.0. J.E: Hai năm trước đây, W.W.F lập cơ quan đại diện tại VN, phối hợp
với Bộ Lâm nghiệp và các địa phương thực hiện các dự án. Chúng tôi đã bước
đầu hình thành luận chứng cho 87 khu bảo tồn thiên nhiên tại VN cần được bảo
vệ, nằm trong dự án tổng thể VIE. 008 do W.W.F tài trợ. ở phía Bắc đã hoàn
thành các dự án Bạch Mã, Vụ Quang và hiện nay đang mở rộng vào khu vực
phía Nam. Bước đầu là khu bảo tổn tê giác Cát Lộc, hiện đang tiến hành khảo
sát rừng đặc dụng đầu nguồn Đa Nhim (Bidoúp) và tiếp tục đến Chuyăngsin.
Mục đích là giúp VN bảo tồn các điểm thiên nhiên quan trọng và kêu gọi các
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nhà khoa học đầu tư cho lĩnh vực này. Song song với việc thiết lập các dự án
W.W.F đang tiến hành đào tạo cán bộ VN phục vụ vào vấn đề bảo tồn thiên
nhiên...
. Thưa ông Jonathan, nơi chúng ta đang thấy là sườn phía Nam của dãy
núi Bidoúp, một trong hai dãy núi cao nhất của vùng Tây Nguyên. Chúng tôi
muôn biết kết quả bưởc đẩu của công việc khảo sát, tiến tới việc thực hiện
các dự án bảo tồn thiên nhiên thượng nguồn Đa Nhim ?
.0. J.E: Các nhà bảo vệ thiên nhiên quốc tê đang tìm kiếm các vùng quan
trọng. Thượng nguồn Đa Nhim là một trong những điểm mà W.W.F quan tâm.
Dự án này có hai mục đích: Bảo vệ thiên nhiên, môi trường đầu nguồn và bảo
vệ các giống loài động, thực vật đặc hữu (endemic).
Qua khảo sát, chúng tôi khẳng định, vùng Bidoúp phong phú về giống
loài và giàu động vật đặc hữu. Sự phân bố 30 loài đặc hữu là tỷ lệ cao nhất
nước. Chẳng hạn, 4 loài chim chỉ riêng có ở Bidoúp: Garrulax Yersini (khướu cổ
khoang mang tên Yersini), Garrulax Milleti (khướu đầu đen), Coroclas Lang
Bianus (mi đuôi dài Langbian) và Car du elis mongni lloti (sẻ thông), về gỗ đặc
hữu có: Pinus Krempíic (thông 2 lá dẹp), Pinus Dalatensic (thông Đà Lạt),
Gordoni a Bidoup en sis (chè Bidoup), hay dược liệu quý là hổng sâm Gallum
dala tensis. Bên cạnh đó, Bidoúp có 18 loài lan đặc hữu, trong đó có 2 loại rất
hiếm trên thế giới là Agros tophyllum brevlpes king et pangting và Coella
VVrenceana Rolfe. Mọi vấn đề đều đã rõ và tiến trình của dự án bắt đầu.
.Thưa ông, trong chuyến thám du này, ông cũng như chúng tôi cùng
chứng kiến một trận lũ rừng khủng khiếp, hậu quả của sự xúc phạm thiên
nhiên. Từ góc độ một nhà bảo vệ thiên nhiên, xin được biết từ ông mật vài
suy nghĩ?
.0. J.E: Đà Lạt vừa kỷ niệm 100 năm sinh thành, nhưng phải hình dung
Đà Lạt và các vùng phụ cận từ 100 năm trước. Riêng Bidoúp là loại rừng
thường xanh (rừng giàu), đa dạng sinh học và có giá trị lớn về cân bằng sinh
thái. Nhưng, rừng thường xanh Bidoúp đang bị xâm phạm nghiêm trọng bởi đốt
nương làm rẫy, bởi đào đãi khoáng sản, bởi khai thác bừa bãi. Môi trường bị hủy
hoại, nhiêu loài đặc hữu đi đến tuyệt chủng. Nếu không tôn trọng thiên nhiên
thì phải gánh chịu những cơn thịnh nộ! Bão lụt lớn xảy ra thường xuyên trong
thời gian gần đây - một nguyên nhân chính là do hệ cân bằng sinh thái bị xâm
phạm nghiêm trọng...
.Xin cảm ơn ông.
(Báo Thanh Niên, 1998)
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NGƯỜI ĐOẠT GIẢI
KHÔI NGUYÊN LA MÃ
■

Biết được lý do gặp gỡ của tôi, nhà kiến trúc tài năng Ngô Viết Thụ
phân bua: “Tôi sinh giờ Mão, ngày 1 7 - 9 năm Bính Dần (1925), nay đã tuổi
thất tuần. Ở cái tuổi “cổ lai hy” này thì nên an tĩnh chứ còn làm gì nên
chuyện. Tài trí Việt Nam à ? Xin cho khất, tài tôi nhỏ sao dám sánh với các
vị tiền bối và tài trí cổ kim...
Xuất thân trong một gia đình Nho học, đất Huế, kiến trúc sư Ngô Viết
Thụ từ nhỏ đã có được một nển tảng văn hóa khá vững chắc. Học hết Tam Tự
Kinh, Minh Tâm bữu giám, Luận ngữ, Trung dung, Đại học... sau đó vào trường
Trung học Thuận Hóa và học với thầy “Tây” . Cách đây gần nửa thế kỷ, cậu
khóa sinh xứ Huế giã biệt chiếc cầu ngói Thanh Toàn vào Đà Lạt mở cuộc
lập thân. Cậu theo học ở trường kiến trúc. Cậu khóa hàn vi đam mê sáng tạo
gặp Đà Lạt như Lưu Nguyễn nhập xứ Thiên Thai. Đà Lạt mù sương, đồi dốc,
suối hát, những bài học, những cảm hứng đầu đời nhen nhóm.
Thêm một lần nữa, cậu lại ra đi, đi về phía trời Tây du học để đem vinh
quang về cho đất nước.
Tên tuổi và tài năng của KTS. Ngô Viết Thụ không chỉ là niềm tự hào
riêng của giới kiến trúc và mỹ thuật Việt Nam. Năm 1955, lúc ông 30 tuổi, lần
đầu tiên một thanh niên Việt Nam đạt giải Khôi nguyên La Mã về kiến trúc và
năm 1962, lúc ông 37 tuổi, Viện Hàn Lâm kiến trúc Mỹ (HFAIA) lại bầu ông
làm Viện sĩ danh dự. Vòng nguyệt quế sáng chói đó, cùng với những công
trình do ông thiết kế ở Việt Nam là niềm tự hào, là tài sản quý của quốc gia...
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Mỗi lần về Sài Gòn, tôi lại ghé ngôi nhà số 22 Bis Trương Định để được
ấm áp trong mối giao cảm với ông. Được tiếp xúc với KTS. Ngô Viết Thụ, qua
phong thái ung dung và ánh mắt nhân hậu, tôi tự tin và an nhiên hơn. ở ông
như có sự tỏa sáng nội lực của một học giả được hòa kết Đông-Tây, ÂmDương, đạo học và đạo sống. Điều đó lý giải tại sao nhà kiến trúc Tây học
giỏi giang lại từ chối mọi phú quý vinh hoa, để lập chí sĩ phu. ông tâm sự:
- Tôi thích cái chí của cụ Nguyễn Công Trứ. Tôi mê thơ cụ và thích cái
chức “dinh điền sứ” của cụ. Sau khi tôi về nước, chính quyền đương thời có
mời tôi giữ chức Bộ trưởng Kiến thiết, tôi từ chối. Tôi nhớ mãi lời khuyên của
nhạc phụ tôi: “Làm Thượng thư thì chỉ có một thời, còn giật giải Khôi nguyên
để phụng sự đất nước, nhân dân thì đời nào cũng trọng” . Tôi từ chối quyền
chức là tránh cái sở đoản để thực hiện cái sở trường. Với nghề kiến trúc, ở
những vùng đô thị giàu có thì có tiền là có người phục vụ, còn các vùng nông
thôn hẻo lánh ít ai lo.
Bắt chước cụ Nguyễn, tôi xin phép được xây dựng, mở mang những
vùng đất mới giúp dân nghèo. Trong những năm đó, tôi đã góp phần xây
dựng 5 tỉnh và hàng chục huyện mới, mang lại sự trù phú cho những vùng xa
xôi, hoang sơ...

- Thưa ông, xin ông cho biết về giải Khôi nguyên La Mã mà ông từng
đoạt ?
- Tôi sang Ý với sự tuyển chọn của nước Pháp, nơi tôi du học. Gặp
thành phố La Mã (Rome) xây dựng từ hơn 2000 năm trước, tôi đã choáng
ngợp trước vẻ đẹp, không gian và bố cục tuyệt vời. Đi trên bất cứ con đường
nào cũng thấy rõ trung tâm La Mã. Các công trình nổi bật có lâu đài Médicis,
Viện bảo tàng Vatican, nhà thờ Saint Pierre de Rome... Tôi ở La Mã 3 năm
rưỡi và đã đi thăm gần hết các thánh đường. Chĩ điểm sơ cũng đủ thấy sự vĩ
đại của kiến trúc Hy La với cảm hứng vừa nên thơ, vừa hùng vĩ. Đi du học mà
tôi luôn nghĩ về quê hương nên đã cố công tu luyện và học hỏi. Học những
nét cao siêu trong sự sắp xếp, bố cục và xử lý không gian của các trung tâm,
các công trình. Tác phẩm đoạt giải của tôi là họa đồ một thánh đường giữa
trung tâm thành phố với sức chứa 40.000 tín đồ. Tác phẩm đạt điểm cao nhất
với 28 phiếu trên 29 phiếu giám khảo, như một nhà báo Pháp hồi đó viết: “29
phiếu trừ 1” . Dư luận chung hết sức ngạc nhiên bởi không tin một thanh niên
Việt Nam nhỏ bé lại đoại giải thưởng lớn. Thời gian ở Ý, tôi đã tổ chức các
cuộc triển lãm tại lâu đài Médicis. Các cuộc triển lãm đều có Tổng thống Ý
Gronchi, Tổng thống Pháp Rene Coty chủ tọa, khách mời là ngoại giao đoàn,
nhân sĩ trí thức và đông đảo báo giới...
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- Là người du học phương Tây nhưng lại am tường văn minh phương
Đông, ông có cảm nghĩgì về sự hòa kết Đông Tây ?
- Có thể nói: nếu chấm hai chấm thì không thể biết dấu nào trước, dấu
nào sau. Không có nền văn hóa nào lạc hậu, bởi nói đến văn hóa là nói đến
cái đẹp mà cái đẹp thuộc phạm trù vĩnh cửu. Vì Đông và Tây như một quả
lắc, khi lắc bên này thì ảnh hưởng bên kia. Có sự quy hợp Đ ô n g -T â y thì thật
là thú vị. Tôi may mắn được dưỡng ấu trong cái nôi văn minh phương Đông và
được học hỏi phần nào tri thức phương Tây nên rất tâm đắc với sự hòa kết đó.
Chúng ta có quyển tự hào về lịch sử, văn hóa dân tộc. Việt Nam nổi tiếng bởi
một nền văn hiến 4.000 năm, có Lạc thư, Hà đồ, có “bánh chưng, bánh dày”,
nghệ thuật Chăm, Phù Nam, có các triều đại Đinh - Lê - L ý -T rầ n với một bề
dày lịch sử và văn hóa vĩ đại. Con người phương Đông tôn trọng lẫn nhau bởi
có sự thăng bằng: Nhân - Lễ - N g h ĩa -T rí-T ín . sắc thái và văn hóa người
Việt sâu sắc, phong phú mà giản dị...
Hơn ai hết, KTS. Ngô Viết Thụ đã chuyển hóa tất cả những tư tưởng mà
ông tiếp thu vào công việc sáng tạo của mình một cách phù hợp. ông là nhà
kiến trúc sáng tạo trong tâm thức giải thoát, tự tại, không bị lệ thuộc. Giữa
động và tĩnh vẫn giữ được trung chánh, ông thấu hiểu từ cái cực tiểu đến cái
cực đại, từ vĩnh cửu, biến diễn đến thường hằng, ông luôn ý thức: nhà kiến
trúc phải biết tạo nên sự cân bằng, hài hòa giữa con người, công trình với vũ
trụ; kiến trúc sư chỉ góp sức tô điểm cảnh quan chứ không thể làm nên cảnh
quan và không được phép phá vỡ bố cục củaTạo Hóa.
Thật khó liệt kê hết những công trình mà KTS Ngô Viết Thụ tham gia
thiết kế và cố vấn, cũng như khó diễn tả đầy đủ những ý tưởng của ông, chỉ
xin điểm một vài công trình: lò phản ứng hạt nhân nguyên tử Đà Lạt, chợ Đà
Lạt, khu đại học Huế, sân bay Tân Sơn Nhất, hội trường Thống Nhất ( Dinh
Độc L ậ p )... Tất cả đều tạo nên sự nhất quán về tư tưởng, trong tổng thể chữ
nhất. Ông nói: “Ngày xưa học chữ Hán, bạn bè hay chọc nhau: “Chữ nhất (- )
cũng không biết. Chữ nhất là một gạch, ai cũng biết. Thật ra, để hiểu thấu
đáo chữ nhất phải thông thiên văn, đạt địa lý, thấm nhuần triết học, toán học
mới lắp ghép tất cả các mảnh rời thành một, hợp nhất tất cả, trong đó có tri và
hành... Biết được chữ nhất ẩn chứa rất nhiều, nhưng cũng không cần diễn đạt
nhiều. Tôi đã lấy những ý tưởng đó để xây dựng dinh Độc Lập(Thống Nhất)”.
Ngắm bức ảnh mà ông chụp chung với Anh hùng Nguyễn Thành Trung
(người ném bom Dinh Độc Lập ), Anh hùng tình báo Vũ Ngọc Nhạ (cố vấn
nhiều đời tổng thống ng ụy) vào dịp lễ kỷ niệm 20 năm sau ngày giải phóng
miền Nam, tôi thật sự thấm hơn về chữ nhất. Cái chữ nhất đó ở công trình lò
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phản ứng hạt nhân nguyên tử Đà Lạt được ông thể hiện ý tưởng kỹ thuật hạt
nhân là nhằm mục đích phục vụ hòa bình. Thế nên, xung quanh lò phản ứng
có thể gây “chết người” ấy, ông đã cho trồng 500 cây anh đào quanh năm
xanh tốt và nở hoa vào mỗi độ xuân về...
KTS. Ngô Viết Thụ nhắc tôi: “Đạo học phương Đông có ý niệm “vuông
lớn không có góc”. Vâng, thưa ông, người tài trí thường rất khiêm tốn, giản dị
và luôn ghi nhận về người khác. Nhắc nhở về xa xưa, trong đôi mắt già nua
nhưng tinh anh của nhà nghệ thuật Tây học mang cốt cách đạo gia phương
Đông, người của Ban tư vấn đặc biệt Chính phủ như có một dòng sông ký ức
lung linh. Xúc động, giọng ông nghèn nghẹn:
Từ khi rời Huế vô Đà Lạt, tôi là một khóa sinh nghèo với lưng vốn trí
thức tầm thường. Tôi được gặp thầy, gặp bạn. Được học từ cái cực tiểu đến
cái cực đại. Đà Lạt nên thơ và độ lượng đã CƯU mang tôi, cho tôi cảm hứng
sáng tạo. Xin cảm ơn tất cả các thầy, các bạn, những người thân, những
vùng quê yêu dấu đã giúp tôi từ một kẻ học trò nên người, giúp tôi nghị lực

dấn thân vào lĩnh vực kiến trúc đầy sáng tạo nhưng lắm gay go!...
(Tạp chí Thế Giởi Mới, 1997)
Nhân vật đã mất
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TO VU
NGƯỜI NHẠC Sĩ TÀI HOA
■

Trời Sài Gòn bỗng lất phất một cơn mưa chiểu, mưa rây những nốt
nhạc tình cờ lên phố. Căn nhà nhỏ khiêm nhường nép mình cuối đường
Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã có vài lần tôi bước qua cánh cổng. Không gian ấy
có bốn bề mưa nắng, có vườn cây xanh và thảng hoặc đôi tiếng chim gù.
Giáo sư- Nhạc sỹ Tô Vũ vẫn còn hào hoa lắm, cái chất phong trần, lãng tử
trong ông ngấm vào cả dáng hình. Đôi mắt nồng hậu, tinh anh và nụ cười
hồn nhiên như tuổi chớm hoa niên dù mái tóc dài bạc trắng trên đầu lão
bối đã ngoại bá t tuần...

Tôi gặp ông không nhiều, chỉ đôi ba lần. Lúc ở Sài Gòn, khi thì Đà Lạt và
có bận tận cao nguyên Plây ku nắng gió. Tôi tạm nhận mình là người quen
của ông. ông cầm đàn, tiếng đàn liêu trai, vẫn những giai điệu dìu dặt, sáng
tươi và đắm say ấy. Tôi nhẩm theo và cùng ông liên tưởng tới một “giấc mơ
mưa” xa xôi. ‘‘Lòng bồi hồi nhìn theo chân em chìm trong ngàn xanh...Ta ước
mơ một chiều thêm nắng, em đến chơi quên niềm cay đắng và quên đường
về...". Sang trọng và lãng mạn lạ lùng! Hòa trong giai điệu dịu êm của khúc du
ca tình ái, những ca từ da diết của nhạc phẩm “Em đến thăm anh một chiều
mưa” mà Tô Vũ viết từ hơn nửa thế kỷ trước vẫn rói tươi trong chiều mưa Sài
Gòn có ông, có tôi và những cặp tình nhân. Nhưtình yêu, âm nhạc không biết
già dù người nhạc sỹ và biết bao công chúng thì không cưỡng nổi vòng quay
của bánh xe thời gian. Tô Vũ vẫn hồn nhiên đàn, hổn nhiên hát và mơ màng
trong đáy mắt...
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Tên cha mẹ đặt cho ông là Hoàng Phú, cái tên trùng cặp chữ nghĩa với
nhạc sỹ Hoàng Quý, anh trai ruột của ông, người đã viết ca khúc “Cô láng
giềng” uổ\ tiếng mọi thời. Cái bút danh Tô Vũ ngẫu nhiên mà có. ông kể: “Hồi
ở chiến khu Việt Bắc, tôi mới ngoài hai mươi tuổi nhưng cũng để râu dài,
cũng mặc áo nâu, đi dép râu và chống gậy. Ấy là lớp nghệ sỹ chúng tôi thích
bắt chước Bác Hồ. Một hôm vào cuộc họp văn nghệ, mọi người đã có mặt
đông đủ chỉ riêng tôi đến trễ. Tôi vừa chống gậy leo lên sàn nứa, anh Xuân
Diệu chọc: “Tô Vũ đến kìa!” (Anh Xuân Diệu lấy tích Tô Vũ chăn dê bên Tàu
để chọc tôi). Từ đó, anh em văn nghệ sỹ gọi tôi là Tô Vũ, tôi cũng thích cái tên
đó và lấy làm bút danh cho đến tận bây giờ...”.
Ông đến với âm nhạc từ phong trào hướng đạo. Năm 1940, khi mới
mười bảy tuổi, Tô Vũ đã công bố hai ca khúc: “Con thuyền lướt sóng’’ và
“Tiếng loa trong rừng chiều". Sau đó, cùng Hoàng Quý, Văn Cao, Phạm Ngữ,
Canh Thân... ông tham gia lập nhóm Đổng Vọng nổi tiếng ở Hải Phòng với
mục đích “ làm cho âm nhạc Tây Phương gần gũi với Đông phương”. Cách
mạng tháng Tám thành công, rồi kháng chiến trường kỳ. ông khoác ba lô lên
đường. Giữa núi rừng Việt Bắc gian lao và oanh liệt trong cuộc trường chinh
ấy, ba bản tình ca nổi tiếng ra đời: “Em đến thăm anh một chiều mưa”, “Tạ từ”
và “Tiếng chuông chiều thu". Những phút giây thăng hoa tột đỉnh của người
nghệ sỹ đã làm say đắm công chúng Việt Nam qua nhiều thế hệ. Tô Vũ hồi
tưởng: “Đó là những ca khúc lãng mạn tôi đã viết trong kháng chiến và khi đi
kháng chiến. Ban đầu, bị phê dữ lắm. Người ta cho là lãng mạn quá và không
cụ thể. Tôi bảo rằng, thật ra đó là tâm hổn của một người kháng chiến, một
người trí thức hào hoa đi vào cuộc trường chinh. Giữa khói lửa chiến tranh,
tình yêu nở ra như một bông hoa đẹp. Lãng mạn thật nhưng lãng mạn lúc
kháng chiến chứ không phải lúc kháng chiến chỉ nghĩ đến tình yêu...” , ông lại
cười khi nhắc đến tình yêu, cử chỉ và phong thái hồn nhiên khi chợt nhớ lại
một thời trai trẻ. ồng cho biết, vẫn còn khoảng tám mươi ca khúc lãng mạn
ông chưa công bố, “Tôi tin có những bài nếu đưa ra, nghe hay chẳng kém
“Em đến thăm anh một chiều mưa”- Tô Vũ nói.
Không chỉ là nhạc sỹ với những ca khúc nổi tiếng, Tô Vũ còn là một nhà
nghiên cứu âm nhạc từ những năm năm mươi. Ông cùng một số nhạc sỹ,
trong đó có cả Văn Cao, mở trường âm nhạc chính quy đầu tiên của Việt Nam
trên chiến khu Việt Bắc. ông say sưa nghiên cứu dân ca, chèo cổ, nhạc khí
dân tộc Kinh và các dân tộc thiểu sô' vùng cao. ồng cũng tham gia cải tiến
cây sáo trúc Việt Nam và lý thuyết để làm ống sáo này đã được tặng giải
thưởng lớn. Nhạc sỹ Tô Vũ được trao giải thưởng Nhà nước năm 2001 không
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chỉ với những ca khúc nổi tiếng của ông mà còn có cả những tác phẩm
nghiên cứu vể lịch sử phát triển âm nhạc dân tộc, trong đó có “Sức sống của
âm nhạc truyền thống Việt Nam”. Đó là trí tuệ, là tâm huyết, là niềm đam mê
âm nhạc, là những năm tháng lao động và dâng hiến của ông...
Giáo sư- nhạc sỹ Tô Vũ là người hạnh phúc. Tôi cảm nhận điểu đó từ nụ
cười, ánh mắt, phong thái của ông. ông đã có những năm tháng cuộc đời
thật đẹp, đã làm một ráng phù sa bồi đắp thêm sự màu mỡ trên cánh đồng
âm nhạc Việt Nam. Qua tháng năm, những học trò của ông đã trưởng thành
và nhiều người là tên tuổi ấn tượng trong nền âm nhạc: Đoàn Chuẩn, Hoàng
Hiệp, Thế Bảo, Huy Thục, Hồng Đăng... Niềm hạnh phúc ấy càng được nhân
lên khi bốn người con của ông đã nối nghiệp bố: Hoàng Sơn - Phó viện
trưởng Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Hoàng Hưng - Phân viện trưởng
Phân viện Văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Tùng và
Hoàng Hoa đều là giảng viên của Nhạc viện Hà Nội. Đã ngoài tuổi tám mươi
nhưng Tô Vũ không thích nghỉ ngơi, ông vẫn đam mê sáng tạo, trái tim ông
vẫn thổn thức với những ca từ hay, những nốt nhạc có hồn. ông vẫn còn
nhiều trăn trở về thẩm mỹ âm nhạc trong đời sống hiện tại. “ Tạ ơn đất mẹ đã
cho tôi sức khoẻ dẻo dai và đầu óc minh mẫn” - ông nói. ồng vẫn tham gia

đều đặn những chuyến đi nghiên cứu âm nhạc, làm giám khảo các cuộc thi.
Ồng vẫn cộng tác đều đặn với Nhạc viện TP HCM, các trường đại học và
đang dự định thực hiện một số chuyên đề nghiên cứu âm nhạc dân tộc Việt
Nam. “Công việc cuối cùng của tôi- Tô Vũ nói - là viết tập Hồi ức và suy
ngẫm. Nó không phải là biên niên cuộc đời mà là những bước đi của người
nghệ sỹ trong hành trình đất nước; là những mảng, những sự kiện, những
cuộc đời, những kỷ niệm đậm sâu trong ký ức” .
Trò chuyện cùng ông tôi không nghĩ đối diện với mình là ông lão bát
tuần, vẫn hào hoa và ... liêu trai lắm. Hất tóc mơ màng, lại nụ cười nồng hậu,
hồn nhiên, Giáo SƯ- Nhạc sỹ Tô Vũ vẫn là chàng trai trẻ của hơn nữa thế kỷ
trước đợi chờ “Em đến thăm anh một chiều mưa”, ông lại cầm đàn và hát...
“Em đến chơi quên niềm cay đắng và quên đường về...”. Ngoài hàng hiên, trời
vẫn lất phất mưa.../
(Báo Nhân Dân cuối tuần, 2003)
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NGƯÒI BẠN XỨ PHÙ TANG
■

Có những sự lựa chọn không bắt đẩu từ những phép tính đơn thuần
về những cơ hội mà bắt đẩu bằng một tình yêu. Dù đã trải bước chân lên
lãnh thổ của 48 quốc gia trên thế giới, dù đã từng đầu tư làm ăn thành
công ở Mỹ, dù đã rất nổi tiếng và còn nhiều cơ hội phát triển ở chính quê
hương mình, nhưng ở tuổi trung niên, anh đã chọn Việt Nam làm nơi chốn
“hành hiệp”. Người mà tôi muốn nói trong bài viết này là Hidenhiko
Nakagavva, một người bạn Nhật “mắc bệnh”yêu Việt Nam...
Lê Thanh Phong, một người bạn của tôi chính là cầu nối đưa Nakagavva
đến với ngôi nhà nhỏ của gia đình tôi. Và có thể, từ những chén rượu ấm và
câu chuyện cởi mở trong cái se lạnh của chiều mưa Đà Lạt, chúng tôi đã trở
thành những người bạn của nhau. Vượt qua những khoảng cách về sự khác
biệt văn hóa, chúng tôi đã nhìn thẳng vào suy tư của nhau trong cảm xúc chia
sẻ và đồng điệu. “Kiếp trước tôi là người Việt Nam!”, Nakagavva nói. Từ
những lời mà anh tâm sự, từ những việc anh làm và những giọt nước mắt cảm
thông của anh với nỗi bất hạnh của Túy, người bạn Việt chung chiếu rượu
trong chiều Đà Lạt se lạnh này, tôi hiểu, đó là lời nói xuất phát từ tâm can của
người đàn ông đến từ đất nước Phù Tang xa xôi...
Nakagavva là một người mà ngay chính trên đất Nhật anh đã nổi tiếng
trên nhiều lĩnh vực. Một nhà kinh doanh trở thành triệu phú từ khi 28 tuổi. Một
nhà đầu tư và tư vấn đầu tư tài chính. Một người viết sách lịch sử. Một người
dẫn chương trình truyền hình. Một giảng viên dạy nhiều bộ môn. Một võ sư
kiếm đạo hành hiệp và sống bằng tinh thần Samurai truyền thống của xứ sở
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người anh hùng Ryoma Sakamoto bất tử. Với tất cả những gì đã có trong hành
trang của anh, Nakagavva chỉ cần sống và làm việc tại chính quê hương mình
là đã đầy đủ. Thế nhưng, anh lại chọn con đường đến với Việt Nam và ở lại với
xứ sở vốn còn nhiều gian khó này. “Chọn Việt Nam làm nơi chốn cho mình và
gia đình, tôi không lựa chọn vì tiền, mà vì tình yêu với đất nước này”. Nakagavva
đã nói như thế, và từ từng chuyện lớn nhỏ mà tôi biết về anh, tôi cảm nhận ra
trong đó là tất cả tâm huyết, tất cả những gì chân thành nhất của một doanh
nhân làm việc và sống bằng sự sẻ chia. Một người luôn chọn con đường gian
nan để có điều kiện “chiến đấu” bằng tinh thần võ đạo, chọn nơi chốn yêu
thương để thể hiện tâm huyết, chọn những người bạn tốt để giao cảm và
khẳng định giá trị của hạnh phúc...
Tháng 6-2006, lần đầu tiên Nakagavva và vợ đến Việt Nam bằng con
đường du lịch. Ngay lần đầu đến đất nước nhiệt đới này, dù chưa hiểu lắm về
Việt Nam, nhưng anh như đã thấy đây chính ià quê hương thứ hai của mình.
Tháng 11-2006, anh trở lại cùng với 8 doanh nhân Nhật Bản. “Tôi đã yêu Việt
Nam và muốn những người Nhật khác cũng yêu như mình”, anh nói và đã làm
đúng như điều mình nói. Cùng với Công ty Internet Service đang khá thành
công ở Nhật mà anh là chủ tịch HĐQT, đến Việt Nam, Nakagavva đã thành lập
Công ty Nhật Tinh Việt. Công việc của anh là tư vấn cho các doanh nhân Nhật
Bản đến đầu tư vào Việt Nam. Công ty này không đặt nặng mục tiêu lợi nhuận
mà làm sao để giới thiệu được càng nhiều nhà đầu tư Nhật Bản đến Việt Nam
càng tốt. Sau khi Nhật Tinh Việt đi vào hoạt động, anh thường xuyên về nước,
mỗi lần về là tranh thủ tổ chức các cuộc hội thảo giới thiệu về đất nước, con
người, văn hóa và những cơ hội phát triển kinh tế của Việt Nam, gặp gỡ và
thuyết phục các nhà đầu tư Nhật Bản đến Việt Nam. “Tôi thực sự vui mừng khi
có thêm một người Nhật cảm tình với Việt Nam. Người ta hỏi vì sao, tôi trả lời: vì
tôi yêu Việt Nam”. Ngoài hoạt động của công ty tư vấn nói trên, Công ty
Internet Service do Nakagavva làm chủ tịch HĐQT còn đầu tư chiến lược với
NHG, Gạch Đồng Tâm Long An và một vài công ty khác, Anh cũng tham gia tư
vấn tài chính cho một vài doanh nghiệp VN và thuyết giảng các chuyên đề về
tài chính, luật kinh tế cho một số trung tâm chứng khoán, doanh nghiệp trẻ tại
TP HCM. Nakagavva cũng đã mời cha anh, một chuyên gia có bốn mươi năm
làm việc trong ngân hàng của Mitsubishi sang Việt Nam và tham gia hoạt động
tư vấn...
“Cho đến hôm nay, từ đáy lòng mình, tôi mong ước Việt Nam phát triển
thật nhanh, thật mạnh. Nếu có một quốc gia nào vượt qua nước Nhật về sự
giàu có thì tôi mong đó là đất nước của các bạn”, Nakagavva nói tiếp: “Tôi đến
Việt Nam ỉàm ăn và Việt Nam có sức hấp dẫn mãnh liệt với tối. Tôi phát hiện ra
tiềm năng của đất nước này và tin rằng, Việt Nam sẽ vươn lên mạnh mẽ. Là
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doanh nhân, khi đến đầu tư ở quốc gia nào, tôi cũng nghĩ đến hiệu quả kinh
doanh. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả, bên lợi ích vật chất còn có tình cảm
của con người. Tôi từng sống và kinh doanh rất thành công ở Mỹ nhưng tôi
không yêu nước Mỹ. Tôi chưa thành công ở Việt Nam nhưng tôi rất yêu đất
nước này. Đó là quyền tự do của trái tim”. Nakagavva nói rằng, điều làm cho
anh yêu Việt Nam chính là con người Việt Nam. Anh đã từng đi đến 45 tỉnh,
thành trong nước, tiếp xúc với rất nhiều người và nhận ra rằng, người Việt Nam
giàu tình cảm, tốt bụng và thân thiện. “Có một điều thú vị mà tôi muốn chia sẻ,
đó là sức sống của thế hệ trẻ Việt Nam. Tôi nhìn thấy trên gương mặt của họ
sự lạc quan, tươi vui, sinh động và ý chí quyết tâm học hành, làm việc để thành
công. Người Việt Nam luôn nở nụ cười trên môi dù lúc khó khăn nhất. Buổi
sáng nào tôi cũng ngắm say sưa hình ảnh những quán cà phê với tất cả mọi
người đều cầm tờ báo trên tay hoặc chăm chú vào màn hình laptop”. Vì điều
đó, anh đã đưa ba con trai của mình sang Việt Nam sống và học hành với suy
nghĩ, đất nước này chính là một môi trường tuyệt vời cho các cháu rèn luyện và
trưởng thành. Cho các cháu tìm thấy hình ảnh quá khứ của nước Nhật vào thời
của ấu thơ anh và một xuất phát điểm lý tưởng để chúng phấn đấu...
Anh nói, “tôi lựa chọn Việt Nam làm môi trường sống của các con tôi, và
tôi nghĩ mình đúng”. Nhật Bản hiện nay là một dân tộc quá già. Tỷ lệ người già
ở Nhật đang chiếm đa số, thanh niên và trẻ em quá ít, đó là một sự báo động
về nguồn nhân lực. Trong khi đó, thanh niên Nhật đang có xu hướng xa rời
truyền thống, bản sắc của dân tộc và chạy theo lối sống thực dụng hiện đại.
Thế hệ những người như cha của chúng tôi sau chiến tranh đã đổ công sức và
tâm huyết xây dựng nước Nhật từ đống đổ nát và cả sự nhẫn nhục của kẻ bại
trận. Thế hệ trẻ ngày nay tự thấy quá đầy đủ, mọi thứ đã được bày sẵn, nên họ
lười suy nghĩ, không còn nhiều quyết tâm và lòng say mê sáng tạo. Nakagavva
trầm ngâm: “Một trong những điều tối quan trọng ở bất cứ quốc gia nào, đó là
phải dạy cho thế hệ sau hiểu thật đúng về lịch sử dân tộc. Phải thấy được thế
hệ cha ông đã phải nỗ lực như thế nào để tạo lập cuộc sống và thế đứng của
đất nước. Ngủ quên trên chiến thắng là một sự thảm hại. Nhưng chưa chiến
thắng mà đã ngủ quên còn thảm hại hơn...”.
Với nước Nhật của Nakagavva, chiến tranh đã từng là một đại thảm họa
sau vụ ném bom nguyên tử của Mỹ vào hai thành phố Hiroshima và Nagasaki.
Dựng lại nước Nhật từ đống đổ nát và nỗi đau, những người như cha anh đã
phải làm việc đến độ kinh hoàng. Họ mang nỗi uất hận của những người bại
trận và quyết tâm phục thù bằng sự nỗ lực vươn lên trở thành một quốc gia
giàu có. Người Nhật lặng lẽ ôm khát vọng chiến thắng trên thương trường và
đã làm được chỉ trong vài thập kỷ. Họ không làm một cuộc chiến tranh bằng
bom đạn để trả thù, họ dội “mưa xe hơi”, “bão máy tính” và tất cả những hàng
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hóa mang nhãn hiệu Japan vào thị trường của kẻ thù cũ. Những tên tuổi như
Honda, Suzuki, Mitsubishi, Toyota hay hệ thống tàu cao tốc mang tên
Shinkansen... đã trở thành những biểu tượng thành công của nhân loại trong
mấy thập kỷ qua. Cho đến nay, người Nhật hiện đại vẫn giữ một kiểu thi lễ
truyền thống: họ chào nhau và chào khách bằng cái gập đầu nghiêm cẩn và
nhún nhường. Tôi hỏi về điều đó, Nakagavva mỉm cười giải thích: “Những cây
lúa trĩu hạt thì luôn cong mình xuống, còn những cây lúa lép thì cứ dựng thẳng
lên”. Thế đấy, như Lê Thanh Phong, bạn tôi tiếp lời Nakagavva: “Người Nhật
cúi đầu chào cả thế giới bằng cái gập lưng tưởng chừng sát đất, nhưng trong
thiên hạ không ai không ngả nóntrướctrítuệ.ýchívà tầm vóc của họ...”.
** *

Đến với Việt Nam, Nakagavva cũng mong muốn sự thành công đến với
đất nước chúng ta. Tất cả những công việc mà anh đã làm, đang làm và sẽ làm
đều thể hiện và chuyển tải khát vọng tốt đẹp đó. Cùng với hoạt động tư vấn,
quảng bá Việt Nam, trong liên doanh với Gạch Đồng Tâm, Nakagavva đã chọn
con đường thành lập một ngôi trường đào tạo nghề mang tên Việt - Nhật,
tháng 9-2009 này trường chính thức khai giảng. “Tại sao anh lại chọn lĩnh vực
này để đầu tư, trong khi lợi nhuận mà nó mang lại không cao so với những lĩnh
vực khác?” Nakagavva nói: “Một đất nước đang phát triển như Việt Nam thì
giáo dục và đào tạo chính là một trong những vấn để có tính quyết định, ở
Nhật Bản, đào tạo nghề được cho là một công việc cực kỳ quan trọng, đôi lúc
được đặt cao hớn đào tạo đại học. Trong khi đó, ở Việt Nam, tình trạng thừa
thầy thiếu thợ đang trở nên phổ biến. Tham vọng của tôi cùng tập thể HĐQT là
sẽ tạo nên những người thợ lành nghề, có kỷ luật tốt và tinh thần trách nhiệm
với công việc cao”. Anh nghĩ sẽ thành công? “Tôi rất lạc quan, và tin tưởng vào
công việc mình làm. Tuy nhiên, vấn đề của chúng tôi là làm sao để lựa chọn
một bộ máy nhân sự tốt, trong đó có những người thầy đủ tài và tâm, cùng
“chiến đấu” không chỉ vì mục đích lợi nhuận, thu nhập của từng người, mà điều
cốt yếu nhất là thực hiện được hoài bão và thể hiện bằng hành động cụ thể
tình yêu với đất nước này”, Nakagavva nói...
Những điều tâm huyết của Hidenhiko Nakagavva, không chỉ thể hiện một
tình yêu Việt Nam đến “thành con bệnh”, mà bằng cả sự hiểu biết và từng trải
của một doanh nhân. Anh đã từng bán báo, cào tuyết và thức trắng hằng đêm
cho công việc với tinh thần không ỷ lại, không đổ lỗi. Ngọn lửa của lòng đam
mê, của ý chí, của hoài bão chảy trong dòng máu của anh, anh muốn chia sẻ
với những người bạn Việt Nam và những người học trò của ngôi trường dạy
nghề Việt - Nhật mà anh và những người đồng cảm đang nỗ lực tạo dựng./.
(Báo Người Lao Động, 2010)
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JEAN CABANE,
NGƯỜI ở LẠI HỘI AN
■

■

Thật tình cờ một buổi tối Hội An, tôi gặp họa sỹ người Pháp Jean
Canbane khi anh cùng tôi đều là cổ động viên của các chú gà trống
Gaulois trong trận gặp Nam Phi, kết thúc cho mùa tranh giải World Cup
2010 đẩy cay đắng của đội bóng đến từ thành Paris. Cuộc gặp gỡ của
chúng tôi bắt đầu từ một góc khuất ở quán cà phê của ông chủ người Ỷ
Lodovico, quán cùng nằm trên tuyến đường Nguyễn Thái Học với phòng
tranh mang tên Amigaleri của Jean Cabane...
.YÊU VIỆT NAM, ở LẠI...
Bóng đá chỉ là một cái cớ để rồi ngày hôm sau Jean đã dành trọn cho
tôi một buổi sáng. Trong không gian đậm chất hoài cổ của Ami galeri ở 46
đường Nguyễn Thái Học của Jean Cabane, tôi đã dần nhận ra những vẻ đẹp
từ tâm hồn của gã đàn ông “bụi bặm râu ria” đến từ nước Pháp. Anh là họa
sỹ, là thầy giáo, nhưng trước hết, Jean là một người luôn biết cách chia sẻ với
những cảnh đời bất hạnh trên mảnh đất hình chữ s mà anh đã gắn bó nửa
thập niên qua. Vì tình yêu Hội An, tình yêu Việt Nam, anh đến đây và đã ở lại,
trở thành công dân thân thiện của đô thị cổ bên bờ sông Hoài. Trong tiếng
Pháp, “ami” có nghĩa là “bạn bè”, Jean đã đặt tên phòng tranh của mình với
hàm nghĩa nhưthế. Anh sống, làm việc và vẽ ở đất này bằng tinh thần bạn bè
và truyền thống nhân văn mà một người mang dòng họ Cabane lâu đời đã
được hun đúc. “Cabane”, tiếng Pháp có nghĩa là “ngôi nhà nhỏ” , giống như là
“tổ ấm” trong tiếng Việt. Jean giải thích.
Đã nhiều năm nay, phòng tranh Ami của Jean Cabane đã trở thành
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một địa chỉ quen thuộc của người Hội An. ông Tây râu ria với ánh mắt hiền
lành, miệng lúc nào cũng nở nụ cười khi gặp bất cứ người dân nào trên phố đó là Jean. Du khách nước ngoài đến phố Hội cũng tìm đến với anh như là
một nhịp cầu thân thiện, một địa chỉ liên lạc trong chuyến du hành của họ.
Ami galeri trở thành trạm dừng chân của bạn bè tứ hải, Jean Cabane trở
thành người kết nối. Sự kết nối đó bắt đầu từ chính con người anh và cả hội
họa anh, khi mà Jean đã có bảy cuộc triển lãm tranh về đề tài Việt Nam tại
Hội An và các thành phố Pháp. Cô Phạm Thị Son, hướng dẫn viên du lịch ở
Hội An nói: “Khi nói về Việt Nam với những người bạn nước ngoài, em thấy
bác Jean giống như là người Việt.” Còn Dương Thị Vy, một cô gái phố Hội thì
xúc động đọc những vần thơ của ông họa sỹ người Pháp viết tiễn biệt người
bạn vẽ Từ Duy, một họa sỹ nổi tiếng ở đô thị cổ: “Ngày mưa - Mùa khô - Bạn
tôi đi lạc trong con hẻm nào...”. Giải thích thêm, Jean Canbane nói rằng, khi
vẽ được một tác phẩm tâm đắc, anh thường đề lên đó vài câu thơ, nói tiếp
những điều mà màu sắc chưa diễn tả hết...
GẮN BÓ VÀ CHIA SẺ
“Người Việt còn giữ được nhiều nét truyền thống tốt đẹp, đặc biệt là
người dân miền núi và nông thôn. Dù đời sống vật chất còn nhiều khó khăn
nhưng tâm hổn họ thì rất hổn nhiên, phóng khoáng và thân thiện” . Người đàn
ông đến từ thành phố cổ kính mang tên
Nimes nước Pháp đã nhận xét như thế khi Chuyện JEAN CABANE
tiếp tục câu chuyện. Sinh năm 1949, năm giúp đỡ người nghèo:
2005 anh kết thúc quãng đời 37 năm dạy
Khi lên khảo sát đời sống của
học ở quê nhà và sang Việt Nam. Lúc đầu,
bà con ở thôn Trường Định (xã
chỉ với mục đích là du lịch, khám phá vẻ đẹp
Hòa Bắc, huyện Hòa Vang,
lịch sử và văn hóa của một đất nước Á
TP Đà Nẵng), thấy bà con
Đông mà anh đã biết ít nhiều qua sử sách.
nghèo quá, Jean muốn giúp.
Đến rồi thì lại muốn ở lại để “làm điều gì đó”,
Anh đã vận động tiền của
như lời Jean nói. “Điều gì đó” đầu tiên là anh
Hiệp hội Nhân đạo Giọt Nước
nhận dạy tiếng Pháp thiện nguyện ở Đại
mua được 6 con bò cái sinh
học Đà Nang. Dạy học rồi có nhiều bạn bè,
sản. Với 6 con bò đẩu tiên,
nhiều học trò, nhiều kỷ niệm khó quên và
anh giao cho 6 gia đình nuôi.
càng ngày càng thấy không thể xa nơi này
Từ đó, bò đẻ bê con, lại giao
được nữa. Ổ Việt Nam năm năm, Jean
Canbane đã rảo gót khắp mọi miền đất cho nhà khác...Và cứ thế..bê
nước. Anh đam mê tìm hiểu lịch sử, khám thành bò và bò lại đẻ ra bê
phá văn hóa Việt. Jean thích thú nhất là tiếp...Cuổì cùng, cả làng đều
đến với đổng bào các dân tộc thiểu sô' Tây có bò.
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Nguyên hay Tây Bắc. Không phải là “cưỡi ngựa xem hoa”, mỗi chuyến đi của
Jean thực sự là “cọ xát thực tế”, cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt với đồng
bào. Jean nói: “Tôi rất khâm phục các học giả Pháp từng nghiên cứu về lịch
sử - văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam như Sabatier, George
Condominas hay Jacques Dournes...”. Anh đã từng bỏ cả hàng tháng trời
cùng con gái của nhà dân tộc học Condominas lang thang trong các buôn
làng Tây Nguyên để nghiên cứu về văn hóa M'Nông Ga hay tìm hiểu về nền
văn minh Chămpa cổ. Với nhiều buôn làng Kơ Tu ở vùng Quảng Nam, thì
“ông Tây hiền lành” này đã như là người nhà. Còn Jean thì phát biểu: “Gặp
những già làng thiểu số Việt Nam, tôi đã học được ở họ nhiều điều” .
Có một công việc khác trong mỗi chuyến đi của Jean, đó là công việc
của một nhà từ thiện. Anh là đại diện công vụ tại Việt Nam của Hiệp hội Giọt
Nước, một hiệp hội nhân đạo phi chính phủ tại Pháp do bà Minh Mần (cha
người Việt, mẹ người Pháp) lập ra. Mục đích của Giọt Nước là kêu gọi sự ủng
hộ của các tổ chức, cá nhân cùng góp sức xoa dịu nỗi đau của các nạn nhân
chiến tranh, nạn nhân chất độc da cam và người nghèo Việt Nam. Là đại diện
của hiệp hội, Jean đã tích cực vận động và chia sẻ vật chất và tinh thần với
nhiều người dân ở các vùng như Đà Nang, Quảng Nam, Kon Tum, Thừa
Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình...
VẼ TRANH VỀ VIỆT NAM TRÊN GIẤY DÓ
Jean Cabane học vẽ và vẽ tranh từ nhỏ. Anh vẽ một cách phóng
khoáng và hồn nhiên với bất kỳ đề tài gì tâm đắc. Nhưng anh nói, “tôi không
lựa chọn hội họa làm sự nghiệp, bởi phần lớn thời gian tâm huyết của cuộc
đời, tôi đã dành cho nghề dạy học” . Thế rồi, khi sang Việt Nam, niềm đam mê
sắc màu đã trở lại với Jean. Phong cảnh, cuộc sống và những cảm nhận trực
tiếp từ số phận của các nạn nhân chiến tranh trong những chuyến đi đã thúc
giục con người hội họa trong Jean Canbane. Và anh vẽ, vẽ như một khát
khao được giải tỏa cảm xúc, vẽ để chuyển tải những thông điộp nhân văn
đến với mọi người, đến với những ai yêu mến, chia sẻ, muốn khám phá vẻ
đẹp của cảnh sắc và đời sống muôn màu Việt Nam...
Tôi xem tranh của Jean Cabane và rất ngạc nhiên bởi tất cả tác phẩm
của anh đều được vẽ trên giấy dó. Tất cả là giấy dó, dù có thể là vẽ bằng mực

thường hay mực nho, !à bột màu hay phấn màu. Với giấy dó và họa pháp ấn
tượng của mình, Jean đã tạo ra một phong cách riêng, Tại sao lại lựa chọn
giấy dó, loại giấy do những người thợ thủ công Việt Nam iàm ra để vẽ? “ở
Pháp, tôi đã được tiếp xúc với nhiều kỹ thuật, chất liệu. Khi đến Việt Nam,
gặp giấy dó, tôi cảm nhận ra được đây mới !à thứ mình cần, Mộỉtờ giấy mỏng
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manh nhưng có thể tạo ra nhiều cảm xúc khi những sắc màu trên đó xuất
pháttừtấm lòng của người vẽ” . Jean nói.
Mỗi tác phẩm của Jean muốn chia sẻ một thông điệp nhỏ. Đó là tình
yêu với những nơi chốn mà anh đi qua. Là tấm lòng nhân hậu, dung dị. Là
những giọt nước mắt hòa trong dòng chảy miên man của nỗi đau nhân thế
mà anh từng chứng kiến và sẻ chia. Hội họa của anh tự nhiên như chính con
người anh vậy, giản dị và chân thành. Đặc biệt, anh nói rằng, khi tiếp xúc với
những trẻ em nạn nhân chất độc màu da cam, cảm xúc của anh dâng trào
mãnh liệt. Anh vẽ, nhưng không phản ánh hiện thực trần trụi và đau lòng,
trong các tác phẩm về đề tài này, anh muốn thể hiện những giấc mơ bay
bổng của những tâm hồn trẻ thơ bất hạnh. Xem tranh, tôi cảm nhận tình yêu
thương ngập tràn trong đó. sắc màu của Jean đã chuyển tải được những
điều anh muốn diễn tả, đã tìm được sự đồng cảm và sẻ chia của cuộc đời
dành cho các nhân vật của anh./.
(Báo Thời Nay, 2010)
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"Bao nám qua, bao tháng qua, bao ngày qua trong m ộ t đời người.
Bao đời người đã qua bên bên sông quê. "Không ai tám hai lân trên
m ột dòng sông" - như ý niệm của m ộ t triết gia Hy Lọp cổ đại, thời
gian th ậ t khác nghiệt! Thế nhưng, gió m õ i m õi thổi lên từ m ặ t sông
cái hương vị ngai ngái rtổng nổng của bùn, củo cá vò của muối. Gió
lau khô dòng nước m ố t cho những thân phận tủi hờn. Gió thoa dịu
nỗi âu lo. ũ ió ru em bé vào giấc. Gió đưa linh người già. Những ngọn
gió của chia sẻ và thông cảm. Người bên sông, khi hò hẹn giao cảm
cũng đến với sông, khi đau khổ củng nhờ sông vuốt ve. M ộ t nỗi oan
ức vụt ton khi ta hét vang m ột tiếng lơn toả m ặt sông. Những âu lo,
vất vả biến m ất khi lao xuống dòng nước tinh khiết an là n h ..
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