
1VÙN NGHÏå
xûá laång-Söë 303-01/2019

TẠP CHÍ SÁNG TÁC, NGHIÊN CỨU,
LÝ LUẬN PHÊ BÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

* Thơ:

Của các tác giả: NGUYỄN ĐÌNH THỌ,
DIỆP THANH, LINH QUANG TÍN, KIM
TRỌNG THÀNH, PHẠM ANH VŨ, VŨ
ĐÌNH THI, LÃ TRUNG SƠN, NGÔ BÁ
HÒA, HOÀNG MINH LŨY, HÀN KỲ,
HOÀNG CHOÓNG, ĐINH XUẤT BẢN.

* Văn xuôi:
Nửa thế kỷ sáng tạo và phát triển (NGUYỄN THỊ BÍCH
THUẬN), Nhớ về Đại hội II Hội Văn nghệ Lạng Sơn
(QUANG HUYNH), Văn học nghệ thuật Lạng Sơn giai
đoạn 2013 - 2018 - Một bước đi trên chặng đường phát
triển (VI THỊ THU ĐẠM), Văn học nghệ thuật Lạng Sơn
trong thời kỳ mới (MAI THUẬN), Nhiếp ảnh Lạng Sơn -
Đoàn kết - Đam mê - Sáng tạo (HOÀNG THANH LUYỆN),
Mỹ thuật Lạng Sơn - Đổi mới và khởi sắc (CAO THANH
SƠN), Nhớ mãi một chuyến đi (TRƯƠNG THỌ), Theo con
đường gập ghềnh (VY THỊ KIM BÌNH), Nước mắt sông
(TRẦN THIỆN KHIÊM), Duyên nghiệp (LỘC BÍCH KIỆM),
Gặp gỡ Văn nghệ sĩ Xứ Lạng trước thềm Đại hội VIII
(NGỌC HẰNG), Viết dưới chân núi lửa (CAO TUẤN)

* Nhạc:
- Mắt na Chi Lăng

Nhạc: BÙI MINH TẤN

Lời: Thơ VÂN DU

- Mẫu Sơn tình yêu huyền thoại

Nhạc Và lời: VY NƯỚC 

Và các chuyên mục khác.

* Bìa 1:  Mùa vàng Bắc Sơn Ảnh: BÙI VINH THUẬN
(Tác phẩm đạt giải Khuyến khích tại Triển lãm Ảnh nghệ thuật
Việt Nam năm 2018)

Sè 303
(Th¸ng 01-2019)

* Tổng Biên tập:
HOÀNG QUANG ĐỘ

(Phó Chủ tịch Hội)

* Phó Tổng Biên tập
VI THỊ THU ĐẠM
(Phó Chủ tịch Hội)

* Ban Biên tập:
TRỊNH TRỌNG ANH
(Phó Trưởng ban)

NGUYỄN LAN HUYỀN
HOÀNG THỊ THU HƯƠNG
LÊ THỊ THUẬN
VY THỊ NGỌC HẰNG

* Tham gia biên tập:
HOÀNG KIM DUNG
ĐINH QUANG TRUNG
* Trị sự và phát hành: VĂN PHÒNG
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT LẠNG SƠN

* Trang thông tin điện tử tổng hợp
www.vanhocnghethuatlangson.org.vn

* Tòa soạn:
Số 3 Trần Hưng Đạo -
P. Chi Lăng, Tp. Lạng Sơn
ĐT: (0205) 3812 338
Email:
vannghexulang@gmail.com

* Giấy phép xuất bản:
Số 880/GP-BTTTT do Bộ
Thông tin và Truyền thông
cấp ngày 23/5/2012; Giấy
phép sửa đổi, bổ sung số
2173 do Bộ TT&TT cấp ngày
15/11/2012

* In tại:
Công ty cổ phần In Lạng Sơn.
In xong và nộp lưu chiểu
tháng 01/2019

* Trình bày:
NGUYỄN LAN HUYỀN

GIÁ:12.000 đồng

TRONG SÖË NAÂY



NGUYỄN ĐÌNH THỌ -  (Giải A)

Chóp Chài 

Chóp Chài - căng ngực núi
bầu vú giữa bầu trời
mây vờn bay
mượt mà tóc sương thiếu phụ
ru hồn lữ khách đóa hoa bung nở

Chóp Chài - trầm mặc uy nghi
bao lần Vọng Phu nép mình lau giọt lệ chia ly
mịt mù bóng chim… tăm cá…
trầm tích nỗi buồn hóa đá

Chóp Chài - chiếc nón ai quên
cô đơn, đỏng đảnh giao duyên
tròng trành giữa vòm trời xanh thắm
dãi gió, dầm sương, gội mưa, tắm nắng

Chóp Chài - bao đời nhàu nỗi áo cơm
chắt từ ruột đá từng giọt thèm bú mớm
gạn từ lòng đất đãi tìm no ấm
khâm liệm lầm than
gieo những mầm xanh

Chóp Chài - bao phen lửa nước
nụ cười chạm vào nước mắt
ngan ngát hương hoa, hương lúa, hương đời
gieo mầm xanh tươi
ướt ngọt làn môi, ửng hồng đôi má
nhuộm thắm sắc chàm, đẹp tình hoa lá
đất gối ước mơ người, lặng lẽ sinh sôi.

Trở lại bảo tàng Bắc Sơn

Phơ phơ đầu bạc
bác du kích năm xưa
say sưa
tìm dấu tay mình trên cây súng kíp
sáng ngời ánh thép
chai sạn dãi dầu
bầm dập nỗi đau
hơn bảy mươi năm còn hoen máu

Như thuở nào
duyên dáng xanh chàm tà áo
trên lưỡi mác, bà mẹ Bắc Sơn nhận ra dấu tay mình
hằn vết chai sần
thuở xanh xưa thiếu nữ
thuở quê hương một thời sinh tử.

Còn mãi nơi đây, ấp ủ nơi đây
quê hương một thời máu thắm chưa phai
bao bàn tay các mẹ, các chị 

bên "nhóm tre Đắk Lắk" (1)

bao chàng trai của núi người người lớp lớp (2)

rùng rùng xốc tới
cùng miền Nam,
cùng ruột thịt Tây Nguyên
rưng rưng… máu chảy ruột mềm

hoa chen hoa, từng đôi trai gái
từ cổ tích bước ra, xênh xang dập dìu bước tới
phơi phới ước mơ
nghe đất dặn dò
vịn dấu tay trên súng kíp, lưỡi mác
vượt lên thác ghềnh, thăng trầm, 

vần xoay thế cuộc
vững lòng tin
son sắt nỗi niềm
"đất này mọc lên từ nước mắt" (3)

(1) Hoạt động kết nghĩa Lạng Sơn - Đắk Lắk của
Hội Phụ nữ huyện Bắc Sơn (19/8/1960)
(2) Tiểu đoàn Bắc Sơn 1, Bắc Sơn 2 (1965 - 1966)
(3) Thơ Văn Cao
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Tác phẩm đoạt giải Cuộc thi sáng tác thơ về chủ đề "Xứ Lạng quê hương tôi"



DIỆP THANH - (Giải B)

Tiếng quạ kêu

Phía núi xa vọng về tiếng quạ kêu
Lâu lắm mới được nghe tiếng quạ
Người ta bảo:
- Tiếng kêu ai oán quá!
Trời sinh ra quạ để báo tin buồn
Đen như quạ
Miệng la như quạ!
Cái giống chim mang theo điềm gở
Khắp tám hướng, mười phương…

Tiếng quạ kêu thương
Tiếng quạ kêu sương…
Đầy trời, trăng rụng.
Ai người đồng vọng
Thổn thức canh chầy mong ngóng tin nhau.
Chẳng còn tiếng kêu nào vẳng đến nữa đâu…

Đời người
Buồn đau, mất mát
Ôi! Có loài chim nào chỉ hót lời vui?
Đếm được bao nhiêu người suốt đời sung sướng
Có chiếc cầu vồng nào
Chiếu đủ bảy sắc màu lóng lánh đến ta?

Con quạ đen
Nhưng không phải cái gì đen cũng là con quạ
Đời người
Sướng vui, đau khổ
Ác độc, nhân từ…

Kiêng ghét làm gì
Tiếng quạ kêu!!!

Đến Tam Thanh động nhớ
Quan đốc trấn Ngô Thì Sĩ

Là Thơ, là Tướng, là Tiên
Là Người trấn giữ, vỗ yên biên thùy.

Một tay thao lược quyền uy
Một tay thi, họa, cầm, kỳ… tài hoa.

Đất trời Xứ Lạng bao la
Núi cao, động thẳm nguy nga diệu kỳ.

"Tuềnh toàng, lểu lảo"(1) dáng đi
Vẫn mê tạo tác hang kia, động này.

Hình trên vách núi còn đây (2)

Xênh xang như múa, như bay ảo huyền. 
"Nhị Thanh động tập" (3) thơ tiên

Cõi nào, cõi thực, đâu miền hư vô?

Suối kia chảy đến Ngũ hồ
Tỏ tường trong, đục, lô xô kiếp người.

Khói chùa Tam Giáo chơi vơi
Đâu Nho, đâu Đạo, đâu nơi Niết bàn?

Thương dân trĩu nặng lòng quan
Người đây, cảnh đấy thế gian soi cùng.

Ghi chú
(1) Chữ dùng trong bài "Tự tán" của Ngô Thì Sĩ
(2) Hình Ngô Thì Sĩ khắc trên vách núi cửa động
Tam Thanh
(3) Tên một tập thơ của Ngô Thì Sĩ

3
VÙN NGHÏå
xûá laång-Söë 303-01/2019

Tác phẩm đoạt giải Cuộc thi sáng tác thơ về chủ đề "Xứ Lạng quê hương tôi"



Chi hội Văn nghệ Lạng
Sơn thuộc Hội Văn
nghệ khu tự trị Việt

Bắc được thành lập vào
những ngày cuối tháng 2 đầu
tháng 3 năm 1968 tại Bản
Khoai, xã Yên Khoái, huyện
Lộc Bình do ông Hoàng Quốc
Hoan (quê huyện Bình Gia)
làm Thư ký khóa đầu.

Ra đời trong khói lửa của
cuộc chiến tranh khốc liệt
chống Mỹ cứu nước, lúc này,
giặc Mỹ tăng cường leo thang
đánh phá miền Bắc, trong đó
có Lạng Sơn. Sự ra đời của
Chi hội Văn nghệ Lạng Sơn
đã làm nức lòng những văn
nghệ sỹ, bởi từ nay đã có nơi
hội tụ, giao lưu, chia sẻ kinh
nghiệm, tiếp nhận các chủ
trương, định hướng của Đảng
và Nhà nước, của địa phương
về văn hóa - văn nghệ và
đồng thời cũng là nơi để
người cầm bút sáng tạo, văn
học - nghệ thuật và người biểu
diễn được động viên, khích lệ
và quảng bá "đứa con tinh
thần" của mình, được dùng trí
tuệ, tâm huyết của mình chiến
đấu cho độc lập tự do của dân
tôc, dựng xây đất nước. Như
một cây đơn lẻ, nay tập trung
nhiều cây lại thành vườn,
thành rừng đâm chồi, nảy lộc,
đơm hoa kết trái.

Thời kỳ này, có một đội
ngũ "Đi tiên phong" khởi đầu
cho các hoạt động văn học -
nghệ thuật của tỉnh nhà.
Trước hết, phải kể đến các
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Nửa thế kỷ 
SÁNG TẠo Và PHÁT TrIểN

NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN

Hội viên Chi hội Nhiếp ảnh tham dự triển lãm ảnh nghệ thuật Lạng
Sơn lần thứ 3, năm 2000.     Ảnh: VŨ BÁCH

cây bút: Vương Viết Khoàng, Mã Thế Vinh, Vy Thị Kim Bình,
Nguyễn Trường Thanh đã có bài in trên "Văn nghệ Việt Bắc" và
một số cơ quan báo chí xuất bản Trung ương. Trong đó, lĩnh vực
thơ có một số bài của các tác giả được in trong tập "Tình rừng"
của các tỉnh miền núi phía Bắc.

Từ thủa sơ khai những tập thơ, ca Lạng Sơn được in với
khổ nhỏ, tiếp đó là tập "Hương Hồi Xứ Lạng", tạp chí "Xứ Lạng"
và ngày nay là Tạp chí "Văn nghệ Xứ Lạng".

Đội ngũ quản lý công tác văn nghệ của Xứ Lạng ban đầu
do những văn nghệ sỹ làm lãnh đạo, cán bộ tuyên huấn, văn
hóa kiêm nhiệm. Song từ khi có tổ chức Hội, hoạt động văn
học nghệ thuật ngày càng đi vào ổn định, phát triển theo chiều
sâu. Từ chỗ chỉ có một cán bộ văn phòng Hội cùng một Văn
thư kiêm tạp vụ, lãnh đạo và ba cán bộ giúp việc, nay tổ chức
Hội đã có đội ngũ lãnh đạo gồm ba người, cùng Ban Biên tập
Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng, Ban Công tác Hội viên và Sáng tác
và Văn phòng Hội. Đó là một tổ chức đội ngũ giữ vai trò kết nối
hội viên, phát triển lực lượng, định hướng sáng tác, công bố,
quảng bá tác phẩm… Thông qua các hoạt động này, sản phẩm
văn hóa, văn học nghệ thuật của các tác giả Lạng Sơn đã được



thực hiện công nghiệp hóa -
hiện đại hóa, đổi mới đất
nước nói chung, Xứ Lạng nói
riêng, văn nghệ sỹ Xứ Lạng
đã không ngừng nỗ lực trong
sáng tạo văn học nghệ thuật,
đồng hành cùng quê hương,
đất nước, sáng tạo và quảng
bá nhiều hơn, sinh động hơn,
sâu sắc hơn về thực tế đời
sống ngày càng phong phú
của nhân dân các dân tộc
Lạng Sơn. Văn học Nghệ
thuật Lạng Sơn còn tham gia
vào các cuộc thi về lĩnh vực
văn học nghệ thuật và đã có
nhiều tác phẩm đạt giải cao
cấp quốc gia, khu vực. Điều
đó khẳng định sự nỗ lực
không ngừng nghỉ, sức vươn
lên của kết quả sáng tạo và
sự nghiêm túc "Bút sắc - lòng
trong". Đó cũng là kết tinh của
tài năng và sáng tạo trong 50
năm qua của đội ngũ văn
nghệ sỹ. Qua đó, đủ cơ sở để
chúng ta tin tưởng rằng,
tương lai những năm tiếp theo
văn học nghệ thuật luôn nở
hoa, kết trái dâng đời.

Có thể nói, nửa thế kỷ
sáng tạo và phát triển, đội ngũ
văn nghệ sỹ tỉnh nhà luôn
được Đảng, Nhà nước, các
cấp, các ngành từ Trung ương
đến địa phương chăm lo về cả
vật chất và tinh thần, ghi nhận
và gửi gắm niềm tin vào các
văn nghệ sỹ, động viên khích
lệ kịp thời sức sáng tạo cho
các văn nghệ sỹ phấn chấn và
nỗ lực hơn trong sáng tạo văn
học nghệ thuật, góp phần
quan trọng vào việc: "Xây
dựng nền văn hóa Việt Nam
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân
tộc", "Xây dựng và phát triển
văn hóa, con người Việt Nam,
đáp ứng được yêu cầu phát
triển bền vững đất nước" do
Nghị quyết của Đảng đề ra.
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Các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Liên hiệp các Hội
VHNT Việt Nam tặng hoa cho các nhà văn tại Hội thảo “Sự nghiệp
sáng tác Văn học nghệ thuật của các nhà văn Mã Thế Vinh, Nguyễn
Trường Thanh, Vy Thị Kim Bình”.             Ảnh: TIẾN THẮNG

chọn giới thiệu với công chúng, được các nhà nghiên cứu phê
bình quan tâm, nhận xét và đánh giá tốt.

Cùng với đội ngũ chuyên trách công tác Hội Văn học Nghệ
thuật tỉnh, các chi hội chuyên ngành (thơ, văn xuôi, lý luận phê
bình, nhiếp ảnh, âm nhạc - sân khấu, mỹ thuật, kiến trúc…) và
các câu lạc bộ thơ - văn đồng loạt ra đời, tạo ra sức mạnh vừa
ở bề nổi vừa là chiều sâu về văn học nghệ thuật.

Trong quá trình hình thành đội ngũ văn nghệ sỹ, ban đầu
mới chỉ đếm trên đầu ngón tay, sau 50 năm số hội viên Hội
Văn học Nghệ thuật đã kết nạp lên tới gần 400 người (chưa
kể các cây bút là cộng tác viên) điều đó nói lên sức mạnh của
đội ngũ.

Rất trân trọng và tự hào từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo
của các nhà quản lý đến sự nỗ lực của các văn nghệ sỹ Xứ
Lạng đã, đang đồng hành cùng sự phát triển của quê hương,
đất nước, góp công sức cho sự thành công trên chặng đường
vẻ vang của dân tộc Việt Nam anh hùng. Trong đó, những nỗ
lực vượt bậc của các bậc cao niên đã gắn bó máu thịt với cuộc
sống thời chiến, các tác phẩm văn học nghệ thuật đều thấm
đẫm tinh thần yêu nước, góp phần động viên, khích lệ các tầng
lớp nhân dân ở mọi vùng miền tích cực hưởng ứng phong trào
"Tất cả vì tiền tuyến", "Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm
lược". Đặc biệt là quân và dân Lạng Sơn đã đoàn kết một lòng
bảo vệ vững chắc "cảng nổi" để chi viện sức người, sức của
cho tiền tuyến, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược - thống nhất đất
nước. Bước vào thời kỳ khắc phục hậu quả chiến tranh và



Vào những ngày
cuối năm 2018
này, anh chị em

văn nghệ sĩ Lạng Sơn
đang phấn khởi chào đón
Đại hội lần thứ VIII Hội
Văn học Nghệ thuật Lạng
Sơn và năm 2018 cũng
là năm kỷ niệm lần thứ
50 ngày thành lập Hội, tôi
lại bồi hồi nhớ về lần
được dự Đại hội II Hội
Văn nghệ Lạng Sơn.

…Đầu tháng 8-1985,
tôi nhận được "Thông tri
triệu tập hội viên dự Đại
hội Văn nghệ toàn tỉnh
lần thứ II" do Phó Chủ
tịch Thường trực Mã Thế
Vinh ký. Thông tri nói rõ:
"Các đại biểu ở xa tập
trung tại 82 Cửa Đông,
Lạng Sơn vào chiều 14-8-
1985 để hôm sau đại hội
khai mạc đúng 8 giờ".

Đại hội được tiến
hành tại hội trường của
Thị ủy - UBND thị xã
Lạng Sơn. Đây vốn là
khu nhà của Tỉnh ủy
Lạng Sơn thời kỳ 1954 -
1976, khi sát nhập thành
tỉnh Cao Lạng, Tỉnh ủy
đã bàn giao cho Thị ủy
quản lý sử dụng. Trong
chiến tranh bảo vệ biên
giới phía Bắc năm 1979,
khu nhà chính bị phá hủy,
đổ nát nhiều, nhưng đã
được thị xã khắc phục,
sửa chữa nên vẫn là nơi
có cơ sở vật chất, hội
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NHớ Về ĐẠI HộI II 
HộI VĂN NGHỆ LẠNG SơN

QUANG HUYNH

Đoàn Chủ tịch Đại hội II (Tháng 8/1985)        Ảnh: TƯ LIỆU

trường để tổ chức các hội nghị, đại hội vào loại khang trang nhất ở
thị xã Lạng Sơn lúc bấy giờ. Lãnh đạo tỉnh đã ưu ái dành cho anh
chị em văn nghệ sĩ được tổ chức Đại hội ở nơi tốt nhất.

Gần 8 giờ sáng, chúng tôi đến địa điểm tập trung 82 Cửa Đông
rồi sang hội trường. Mọi người đã tề tựu đông đủ, gặp nhau tay bắt
mặt mừng. Ai cũng hồ hởi, phấn khởi, niềm vui lộ trên từng khóe
mắt, nụ cười, như háo hức, chờ đợi một điều gì đó rất mới sẽ đến
với anh chị em văn nghệ sĩ tỉnh nhà.

Đúng giờ, đại hội khai mạc. Đại hội phấn khởi được các đồng
chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự và chỉ đạo đại
hội, đón đoàn đại biểu Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt
Nam, do nhà văn Xuân Thiêm - Thư ký Liên hiệp dẫn đầu; Hội
Nghệ sĩ Tạo hình và Mỹ thuật Việt Nam do họa sĩ Nguyễn Quân và
Hội Văn nghệ tỉnh Hà Bắc do nhà văn Đào Thiệp, Phó Chủ tịch Hội
dẫn đầu, cùng lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh và Binh đoàn
Chi Lăng, đại diện lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn đến dự.

Sau lời khai mạc của đồng chí Vi Hồng Nhân, Chủ tịch Hội,
Đại hội phấn khởi được nghe đồng chí Trần Rỹ - Phó Bí thư Tỉnh
ủy, đọc thư của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh gửi Đại hội. Bức thư
ngắn gọn, súc tích nhưng chan chứa ân tình của Đảng, của các
đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với anh chị em văn nghệ sĩ tỉnh nhà và



những lời căn dặn, nhắn nhủ
tới anh chị em văn nghệ sĩ khi
vào Đại hội.

Tiếp đó, nhà thơ Mã Thế
Vinh - Phó Chủ tịch Thường
trực Hội, thay mặt Ban Chấp
hành đọc báo cáo tổng kết
công tác nhiệm kỳ I, phương
hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ II
(1985 - 1990). Báo cáo mang
tiêu đề: "Nắm bắt cuộc sống
sôi động sản xuất chiến đấu
của quân dân Lạng Sơn để
có nhiều tác phẩm văn nghệ
xứng đáng hơn nữa". Báo
cáo nêu rõ: Xuất phát từ
phong trào quần chúng hoạt
động văn hóa nghệ thuật
trong tỉnh, từ những năm 60
(thế kỷ XX) Lạng Sơn đã hình
thành một đội ngũ những
người sáng tác, biểu diễn,
sưu tầm khai thác, lý luận phê
bình văn học nghệ thuật,
trong đó có một số cán bộ, hội
viên của các hội cấp trên tại
địa bàn. Được Liên hiệp Hội
Văn học Nghệ thuật Việt Nam
và Chi hội Văn nghệ Việt Bắc
quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo
chuyên môn, được Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn
đặc biệt quan tâm lãnh đạo,
tạo điều kiện, từ ngày 29-2
đến 3-3-1968, Đại hội Văn
nghệ Lạng Sơn lần thứ nhất
đã chính thức thành lập Phân
Hội Văn học nghệ thuật. Sau
đó, tháng 9-1969 đổi tên
thành Chi hội Văn nghệ Lạng
Sơn (theo điều lệ của Hội Văn
nghệ Việt Bắc quy định),
thành viên tập thể của Hội
Văn học nghệ thuật Việt Bắc,
Liên hiệp Hội VHNT Việt Nam
và là thành viên của Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh Lạng Sơn.

Từ cuối những năm 60 và
thập kỷ 70, Hội và ngành Văn
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Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn khóa II (8/1985 -
3/1992)                                                       Ảnh: TƯ LIỆU

hóa tỉnh đã cho ra mắt bạn đọc các tập sách, tạp chí Văn nghệ
Lạng Sơn khá đều đặn như: "Sáng tác Lạng Sơn", "Ở xứ
Hoa đào", "Cửa gió", "Vách đá quê hương", "Đứng trên
núi mẹ", "Đường Bốn anh hùng", "Tiếng khèn A-Pá", "Sli,
then, lượn, phong slư"… đặc biệt đã ra được những tập
sách chuyên đề về chiến đấu chống Mỹ, bảo vệ biên giới, về
giao thông, về nông nghiệp, thiếu nhi, dân tộc Dao, các tập ca
khúc truyền thống v.v… Một số hội viên thuộc các ngành nghệ
thuật khác như nhạc, múa, sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ
thuật - tạo hình đã có những tác phẩm được dàn dựng thành
tiết mục sân khấu, quay thành phim phóng sự, tham gia triển
lãm tranh, ảnh trong tỉnh và trong nước. Như múa và nhạc của
Ngọc Lương - Mông Lợi Chung; ảnh của Lê Công Mai, Vũ
Bách; tranh của Chu Thị Thánh, Nguyễn Đức Tuệ, Lã Thanh
Hữu; sân khấu của Dương Công Trinh, Phan Quế; một số bài
viết giới thiệu phê bình của Phan Lạc Tước và phim phóng sự
"Ở Lạng Sơn một ngày đánh Mỹ" do tổ làm phim của Ty Văn
hóa thực hiện… đã được dư luận chú ý và đánh giá cao.

Năm 1976, Lạng Sơn hợp nhất với Cao Bằng thành tỉnh
Cao Lạng. Nhưng thời kỳ này do phía Cao Bằng chưa có tổ
chức Hội, mặt khác tỉnh hợp nhất còn khó khăn nên một tổ
chức văn nghệ chung cho cả hai phía chưa chính thức được
công nhận và công khai hoạt động, đó là bước hẫng về mặt
tổ chức và ảnh hưởng đến công việc lao động sáng tác của
hội viên, cộng tác viên.

Đầu năm 1979, tỉnh Lạng Sơn được tái lập trở lại, nhưng
do cuộc chiến tranh xâm lược 6 tỉnh biên giới phía Bắc ngày
17-2-1979 đã gây nhiều khó khăn cho nhân dân ta, trong đó



có hoạt động văn học nghệ thuật. Mặt khác,
một số cán bộ, hội viên tuổi cao, sức yếu được
Nhà nước cho nghỉ hưu, mất sức hoặc chuyển
vùng công tác về xuôi, nên hoạt động của Hội
bị gián đoạn mất bảy, tám năm. Tuy nhiên,
cũng có những hội viên, cộng tác viên có nhận
thức và lương tâm nghề nghiệp, trước thực tế
cuộc sống lao động, sản xuất, chiến đấu anh
dũng của địa phương, được các đồng chí lãnh
đạo tỉnh và các đơn vị cơ sở nhắc nhở, động
viên tạo điều kiện nên vẫn có những sáng tác
kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị. Hơn nữa,
được sự giúp đỡ của Sở Văn hóa Thông tin,
Hội đã mở nhiều cuộc tọa đàm, sáng tác, mở
trại viết văn, thơ, kịch, nhạc (1980), trại sáng
tác tranh năm 1985 và tổ chức đón, đưa một
số đoàn nghệ sĩ của các Hội chuyên ngành
trung ương và tỉnh bạn đến thâm nhập sáng
tác hoặc sưu tầm khai thác vốn văn nghệ dân
gian truyền thống của địa phương, nên phong
trào sáng tác văn học - nghệ thuật tỉnh ta được
từng bước phát triển. Hội kết hợp với Sở Văn
hóa - Thông tin đã xuất bản khá đều kỳ Báo
Văn nghệ Lạng Sơn và Tạp chí Hương Hồi,
nhiều tập thơ, văn, ca khúc như: "Những
người con núi Mẹ", "Gia đình giáp biên",
"Khúc hát Chi Lăng", "Theo bước chân
Anh", tập thơ "Nhắn bạn" của Hoàng Văn
Thụ, truyện lịch sử "Ngả đường khiếp sợ"
của Nông Văn Côn, tập thơ "Biên giới mùa
hoa" của 4 tác giả Mã Thế Vinh, Vân Hồng,
Hoàng Trung Thu, Nguyễn Thông, tập "Ca
khúc Lạng Sơn" của nhiều tác giả… Một số
tác giả Lạng Sơn được các Nhà xuất bản
Trung ương xuất bản như: tập thơ song ngữ
"Vẽ bản đồ quê tôi" của Mã Thế Vinh, tập
truyện ngắn "Niềm vui" của Vy Thị Kim Bình,
tập truyện lịch sử "Kỳ tích Chi Lăng" của
Nguyễn Trường Thanh…

Thực hiện Thông tư số 54-TH/TW của Ban
Tuyên huấn Trung ương về việc thành lập các
Hội Văn học nghệ thuật cấp tỉnh, thành phố
trực thuộc và thông báo số 17-TB/TW ngày
16/5/1983 "Ý kiến Ban Bí thư về Đại hội và tiến
hành tổ chức các hội văn học nghệ thuật",
trước tình hình thực tế của tỉnh nhà, ngày
21/7/1983 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký quyết
định số 96-QĐ/TU về việc "Kiện toàn lại Ban
Chấp hành Hội VHNT Lạng Sơn" với 11 ủy
viên. Đặc biệt từ đầu tháng 5-1985, cơ quan

thường trực Hội đã có tổ chức biên chế, có trụ
sở và kinh phí, tài khoản riêng. Đây là một
bước rất quan trọng đánh dấu sự phát triển đi
lên của văn học - nghệ thuật tỉnh ta.

Từ chỗ năm 1961 Lạng Sơn mới có 2 hội
viên (Hội Văn nghệ Việt Bắc), đến năm 1970
có 12 hội viên, năm 1975 có 31, và đến 30-1-
1985 có tròn 40 hội viên. Tới khi triệu tập Đại
hội văn nghệ toàn tỉnh lần thứ II (8-1985) Hội
đã có 70 hội viên (chưa kể 9 hội viên chuyển
công tác đã giới thiệu đi sinh hoạt nơi khác và
3 hội viên đã qua đời).

Theo Điều lệ của Liên hiệp các Hội Văn
học nghệ thuật Việt Nam đã được Hội đồng
Bộ trưởng phê duyệt ngày 13-6-1985, xác
nhận tên gọi thống nhất của các hội văn nghệ
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là "Hội
Liên hiệp Văn học Nghệ thuật". Do các hội
chuyên ngành của ta còn hạn chế, tính chất
"liên hiệp" chưa rõ nét, nên tổ chức văn nghệ
tỉnh ta được gọi là "Hội Văn học Nghệ thuật
Lạng Sơn".

Tiếp đó, Đại hội đã được đón đồng chí La
Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh
ủy đến dự và nói chuyện với Đại hội, nghe
nhiều ý kiến tham luận, phát biểu chào mừng
của các Hội Trung ương, tỉnh bạn, các cơ
quan ban ngành và đại diện lực lượng vũ
trang trong tỉnh. Bầu Ban Chấp hành nhiệm
kỳ II gồm 15 đồng chí (Nguyễn Duy Chước,
Nguyễn Dĩnh, Nguyễn Đức, Lã Thanh Hữu,
Hoàng Duy Lượng, Nguyễn Ngọc Lương, Lê
Công Mai, Vi Hồng Nhân, Hoàng Trung Thu,
Triệu Thủy Tiên, Đinh Ích Toàn, Nguyễn
Trường Thanh, Vi Minh Tơ, Nguyễn Quang,
Mã Thế Vinh). Ban Chấp hành cử ra Ban
Thường trực Hội gồm: Chủ tịch Vi Hồng
Nhân, Phó Chủ tịch: Mã Thế Vinh, Đinh Ích
Toàn, Ủy viên Thường trực: Hoàng Trung Thu,
Nguyễn Trường Thanh.

Sau hai ngày làm việc, Đại hội Văn nghệ
Lạng Sơn lần thứ II đã thành công tốt đẹp.
Các đại biểu, hội viên tham dự Đại hội phấn
khởi, thầm hứa hẹn sẽ "Nắm bắt cuộc sống
sôi động sản xuất, chiến đấu của quân, dân
Lạng Sơn để có nhiều tác phẩm văn nghệ
xứng đáng hơn nữa" và xây dựng Hội ngày
càng lớn mạnh, trưởng thành./.
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Hội Văn học Nghệ thuật
tỉnh Lạng Sơn kết thúc
một chặng đường 5

năm (2013- 2018), với việc
thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội VII đề ra. Dưới
sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội
đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân tỉnh, sự tạo điều kiện của
các cấp, các ngành, các đoàn
thể trong tỉnh, sự quan tâm
giúp đỡ của Ủy ban toàn
quốc Liên hiệp các Hội Văn
học Nghệ thuật Việt Nam, sự
hợp tác chặt chẽ của các Hội
Văn học Nghệ thuật chuyên
ngành Trung ương cùng với
sự nỗ lực của Ban Thường
vụ, Ban Chấp hành, các Chi
hội và toàn thể hội viên Hội
Văn học Nghệ thuật Lạng
Sơn, hoạt động sáng tạo văn
học nghệ thuật đã đạt được
những thành tựu quan trọng,
tạo ra bước phát triển mới,
đóng góp vào sự phát triển
chung của tỉnh; góp phần
khẳng định vị thế, vai trò của
văn học nghệ thuật trong sự
nghiệp xây dựng và phát triển
đất nước.

Là một tổ chức chính trị -
xã hội nghề nghiệp, hoạt động
dưới sự lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam, dưới sự
quản lý của Nhà nước và theo
quy định của Pháp luật Nhà
nước Cộng hòa xã hội chủ
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Văn học - Nghệ thuật Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2018

MộT BƯớC ĐI TrÊN
CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TrIểN

VI THỊ THU ĐẠM

Du xuân Hải Yến - Sơn dầu - NguYễN LaN HuYềN
Tác phẩm đạt Giải B - Giải thưởng Văn học nghệ thuật 

Hoàng Văn Thụ (Năm 2014)

nghĩa Việt Nam, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh Lạng Sơn, Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn với tinh
thần đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo, không ngừng
đổi mới, đã tổ chức được nhiều hoạt động phong phú, thiết
thực. Các hoạt động của Hội đã góp phần bồi dưỡng, nâng
cao năng lực sáng tác, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ của
tỉnh Lạng Sơn sáng tạo, cổ vũ động viên nhân dân tích cực
thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, nâng cao đời sống văn
hoá tinh thần của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, gìn giữ và
phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, phục vụ nhiệm vụ chính
trị của địa phương.

Góp phần định hình nên diện mạo của một thời kỳ văn
học là kết quả hoạt động trên các lĩnh vực:

Lĩnh vực Văn học: Với lực lượng sáng tác ổn định, bền bỉ
và  giàu tiềm năng, trong giai đoạn 2013 - 2018, sáng tác văn
học vẫn là một trong những lĩnh vực chủ lực, đóng góp nhiều



thành tựu quan trọng. Thường
trực Hội cũng đã tổ chức nhiều
trại sáng tác văn học, tổ chức
và phối hợp tổ chức các cuộc
thi sáng tác văn học nghệ
thuật, trong đó tập trung trọng
điểm vào sáng tác văn học.
Các cuộc thi đã góp phần làm
xuất hiện một lực lượng tác
giả trẻ, mới trong đó có những
tác giả quay trở lại với sự
nghiệp sáng tác sau một thời
gian dài vắng bóng trên văn
đàn. Một số tác giả có tác
phẩm văn xuôi được tuyển
chọn vào các tuyển tập quốc
gia. Nhiều tác phẩm văn xuôi
của hội viên đã đạt giải
thưởng trong các cuộc thi,
cuộc vận động sáng tác về
chủ đề “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh” cấp tỉnh và cấp
Quốc gia. Một số tác giả gạo
cội, đã thành danh và có tác
phẩm xuất bản cách nay cả
gần nửa thế kỷ, vẫn miệt mài
sáng tác và xuất bản sách
trong giai đoạn này. Trong đội
ngũ sáng tác văn học đương
đại của Lạng Sơn, xuất hiện
những cây bút trẻ viết tiểu
thuyết, viết truyện dài, kịch bản
phim và được xuất bản tác
phẩm ở những nhà xuất bản
có uy tín. Đây là tín hiệu rất
đáng mừng.

Lĩnh vực Lý luận phê bình,
nghiên cứu - sưu tầm văn học
nghệ thuật và sáng tác bằng
tiếng dân tộc: Trong giai đoạn
2013 - 2018, tạp chí Văn nghệ
Xứ Lạng đăng tải hơn một
trăm bài viết về lĩnh vực này.
Đây là lĩnh vực góp phần định
hướng sáng tác đồng thời
nâng cao chất lượng, hiệu quả
của các hoạt động sáng tác nói
chung, công tác lý luận phê
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Một số ấn phẩm Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn xuất bản trong
giai đoạn 2013 - 2018

Ảnh: CHU TUyểN

bình văn học nghệ thuật nói riêng; góp phần phát hiện, lưu
giữ các giá trị văn hóa phi vật thể của Lạng Sơn. Trong 5 năm
qua, một số tác giả tham gia hoạt động trong lĩnh vực này đã
công bố nhiều công trình nghiên cứu có giá trị, một số hội viên
cũng đã có những bài tham luận công phu tại các hội thảo về
các vấn đề mang tầm quốc gia, khu vực. Đặc biệt, xuất hiện
những hội viên trẻ tham gia sáng tác bằng tiếng dân tộc. Hội
Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn đã tổ chức nhiều hội thảo
chuyên đề về các lĩnh vực văn học nghệ thuật. Bên cạnh việc
tổ chức hội thảo, một số công trình về lý luận phê bình văn
học cũng đã được tài trợ hoàn thành và xuất bản, được dư
luận đánh giá cao. Hội cũng thường xuyên cử các tác giả
tham dự các lớp tập huấn về công tác lý luận phê bình văn
học nghệ thuật do Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ
thuật Trung ương tổ chức. Chi hội Nghiên cứu - Lý luận phê
bình có 01 hội viên được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam
chuyên ngành Lý luận phê bình Văn học. Đặc biệt năm 2018,
01 công trình nghiên cứu của tác giả là hội viên Chi hội đã đạt
Giải B- Giải thưởng Văn học Nghệ thuật của Ủy ban toàn
quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. 

Lĩnh vực Mỹ thuật: Mỹ thuật Lạng Sơn có sự chuyển mình
bằng những thay đổi để thích ứng với những điều kiện mới
trong thực tiễn. Chi hội Mỹ thuật vẫn nỗ lực duy trì việc tham
gia triển lãm khu vực thường niên. Một số tác giả có tác phẩm
tham gia triển lãm Mỹ thuật quốc gia. Và mặc dù lực lượng
sáng tác có phần thu hẹp nhưng không vì thế mà ảnh hưởng
đến chất lượng sáng tác. Một số tác giả Mỹ thuật Lạng Sơn
đã khẳng định được tên tuổi, giành được giải thưởng ở các



kỳ triển lãm địa phương, khu vực và Trung
ương; Đặc biệt tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực
III (Tây Bắc - Việt Bắc) lần thứ XXI tại Lai
Châu năm 2016, lần đầu tiên trong lịch sử
hoạt động Mỹ thuật Lạng Sơn, Hội Văn học
Nghệ thuật Lạng Sơn đạt 01 giải A. Cũng
trong năm 2016, Mỹ thuật Lạng Sơn đã giành
được 1 giải Ba - Giải thưởng thường niên của
Hội Mỹ thuật Việt Nam. Tác phẩm của họa sĩ
Lạng Sơn cũng đã được chọn để lưu giữ
trong bộ sưu tập của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Lĩnh vực Nhiếp ảnh: Giai đoạn 2013 -
2018 lĩnh vực Nhiếp ảnh tiếp tục duy trì vị trí
là lĩnh vực thế mạnh của văn học nghệ thuật
Lạng Sơn với đội ngũ nghệ sỹ tâm huyết,
năng động, bắt kịp xu thế thời đại. Nhiếp ảnh
mang lại nhiều giải thưởng trong các kỳ triển
lãm, liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền
núi phía Bắc và toàn quốc. Trong 5 kỳ triển
lãm khu vực từ năm 2013 đến nay, hội viên
Chi hội Nhiếp ảnh Lạng Sơn đã giành được
04 Huy chương Bạc, 06 Huy chương Đồng, 01
Giải Khuyến khích và 03 Giải Đồng đội. Nhiều
tác giả có tác phẩm được trưng bày và đạt giải
thưởng tại các triển lãm khu vực, toàn quốc
và quốc tế.  Năm 2014 tại Lạng Sơn diễn ra
triển lãm ảnh nghệ thuật “Đất nước con người
Việt Nam”. Đây cũng là triển lãm ảnh nghệ
thuật cá nhân đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn.

Lĩnh vực Âm nhạc - Sân khấu, Biểu diễn:
Hội viên chi hội Âm nhạc - Sân khấu đóng vai
trò nòng cốt trong phong trào sáng tác, đóng
góp nhiều tác phẩm mới ca ngợi quê hương,
đất nước đổi mới. Hàng trăm ca khúc, kịch
bản múa, kịch bản sân khấu đã được sáng
tác, dàn dựng, công bố để phục vụ phong trào
văn nghệ quần chúng ở địa phương cũng như
tham gia các hội diễn chuyên nghiệp ở Khu
vực và Trung ương. Giai đoạn 2013 - 2018,
có 01 hội viên Chi hội Âm nhạc - Sân khấu
được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ
sĩ nhân dân, 02 Hội viên được phong tặng
danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú; 05 hội viên được kết
nạp vào Hội nhạc sĩ Việt Nam. Năm 2018, có
01 hội viên đã đạt Giải B - Giải thưởng Liên
hoan âm nhạc toàn quốc do Hội Nhạc sĩ Việt
Nam tổ chức. Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại

Lạng Sơn cũng đã được thành lập (tháng
11/2018) với 7 hội viên. Trong khuôn khổ các
hoạt động nhằm hướng đến việc đề nghị Tổ
chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của
Liên hợp quốc (Tổ chức UNESCO) công nhận
then là di văn hóa phi vật thể đại diện của
nhân loại, nhóm hát then gồm một số nghệ
nhân của tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng đã có
chuyến lưu diễn, thực hành nghi lễ then tại
Paris - Pháp. Chuyến lưu diễn được bạn bè
quốc tế chú ý và hoan nghênh. Sự kiện này
cũng góp phần mở ra một hướng đi mới trong
việc kết hợp bảo tồn và khai thác các giá trị
văn hóa phi vật thể...

5 năm là một quãng thời gian không dài,
nhưng nhìn vào những nỗ lực và thành quả
của văn học nghệ thuật Lạng Sơn trên tất cả
các lĩnh vực, có thể thấy rằng đội ngũ văn
nghệ sĩ Lạng Sơn tuyệt đối tin tưởng vào sự
lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, nỗ lực phấn
đấu, khắc phục khó khăn, lao động sáng tạo,
hòa mình vào dòng chảy của văn học nghệ
thuật nước nhà, cùng với đội ngũ văn nghệ
sĩ trong cả nước đảm đương sứ mệnh lịch
sử của văn học nghệ thuật trong thời đại
mới, theo tinh thần Nghị quyết 23-NQ/TW
(ngày 16/6/2008) của Bộ Chính trị “Văn học,
nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt
tinh tế của văn hoá; là nhu cầu thiết yếu, thể
hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con
người; là một trong những động lực to lớn
trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh
thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của
con người Việt Nam”.  

5 năm - một bước đi vững chắc trên
chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển
của Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn. Kế
thừa và phát huy những thành quả của 50
năm xây dựng và phát triển, văn học nghệ
thuật Lạng Sơn vững bước trên chặng đường
mới với những triển vọng tốt đẹp, với khát
vọng sáng tạo tích cực và mạnh mẽ, phấn đấu
nâng cao chất lượng và hiệu quả sáng tạo, lý
luận, phê bình, quảng bá tác phẩm, nỗ lực
góp phần vào sự nghiệp xây dựng văn hóa,
xây dựng con người, sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc./.
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Ông Mã Thế Vinh, nguyên Chủ tịch
Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn:

Biên tập viên: Hiện nay các tác giả sáng
tác thơ, văn bằng tiếng dân tộc thiểu số của
tỉnh ta đang ngày càng ít đi, và số bài viết đạt
chất lượng cao ngày càng khan hiếm. Bản
thân ông nguyên là lãnh đạo Hội, đồng thời
cũng là người có nhiều sáng tác thơ văn tiếng
dân tộc, xin ông cho biết quan điểm của ông
về vấn đề này cũng như phương hướng tới
đây mà Hội VHNT Lạng Sơn nên thực hiện để
đẩy mạnh hoạt động sáng tác thơ văn tiếng
dân tộc thiểu số?

Ông Mã Thế Vinh: Dân ca tiếng dân tộc,
cụ thể là sli của người Nùng, lượn của người
Tày xuất phát từ tình cảm của con trai, con gái
người dân tộc Tày, Nùng. Ngày nay, giới trẻ,
nhất là ở thành thị ít được tiếp xúc với dân ca,
ít sử dụng tiếng dân tộc trong sinh hoạt hằng
ngày. Bản thân người dân tộc thiểu số biết
tiếng dân tộc mình cũng ngày càng ít hơn. Tuy
nhiên, nếu đi vào các làng bản có nhiều người
dân tộc Tày, Nùng sinh sống, ngay cả các
làng quanh thành phố Lạng Sơn, thì bà con
vẫn sử dụng ngôn ngữ Tày, Nùng trong sinh
hoạt thường ngày. Mặc dù giao tiếp bằng
tiếng dân tộc vẫn tương đối thịnh hành, nhưng
việc sáng tác thơ ca tiếng dân tộc lại đang
ngày càng khan hiếm. Lí do là thơ văn tiếng
dân tộc và các loại hình nghệ thuật diễn
xướng dân gian không còn được bà con quan
tâm như trước nữa.

Nếu như trước đây, người ta dễ dàng bắt
gặp cảnh bà con hát sli, hát lượn ngay trong
cuộc sống đời thường như khi trai gái trong
làng tìm hiểu nhau, khi đi chợ mua bán hàng
hóa, lúc giải lao khi làm vườn làm ruộng, thì

ngày nay, sli, lượn thường chỉ thấy trong các
dịp lễ hội và ngày tết. Ngày xưa, thơ văn, sli,
lượn đối với bà con dân tộc thiểu số cũng
giống như "miếng trầu mở đầu câu chuyện"
của người Kinh. Làm quen với nhau thường
dùng thơ ca, hát giao duyên để mào đầu. Thì
ngày nay, đây không còn là hình thức làm
quen nữa. Xã hội phát triển ngày càng hiện
đại, trai gái không còn cần đến thơ ca và hát
giao duyên để làm thân nữa, mà họ có thể
dùng điện thoại, dùng mạng xã hội và nhiều
phương thức khác.

Hiện nay, Đài phát thanh truyền hình và
các báo, tạp chí trong tỉnh cũng có tổ chức các
cuộc thi sáng tác thơ văn tiếng dân tộc, đặt lời
cho dân ca; các cuộc thi biểu diễn sli, lượn;
nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể, vì số người
thực sự yêu thích, quan tâm đến không nhiều.
Đối với Hội VHNT Lạng Sơn, hiện nay số hội
viên viết bằng tiếng dân tộc rất ít. Theo tôi,
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Văn học nghệ thuật Lạng Sơn

TroNG THỜI kỳ MớI
MAI THUẬN

Nhà thơ Mã Thế Vinh.     Ảnh: TrỌNG ANH

Chào mừng Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn lần thứ VIII nhiệm kỳ 2018 -
2023, Biên tập viên Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng đã có cuộc trò chuyện với một số đồng
chí nguyên lãnh đạo Hội, xin được thông tin cùng bạn đọc.



ngoài việc chú trọng phát triển một số hội viên,
Hội cần kết hợp với các trường học, đặc biệt
là trường Sư phạm, Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch, các Phòng Văn hóa thông tin và Đài
phát thanh truyền hình địa phương để tổ chức
các cuộc vận động, cuộc thi sáng tác thơ ca
tiếng dân tộc; các phong trào hát đối đáp. Nếu
chỉ vận động chung chung sẽ không mang lại
hiệu quả cao, mà cần phải có sự đầu tư về
kinh phí, đủ sức thu hút bà con tham gia.
Sáng tác đạt chất lượng tốt cũng cần phải
được đầu tư cho công bố, biểu diễn. Với bài
đặt lời cho làn điệu dân ca, Hội Văn học Nghệ
thuật cần phối hợp chặt chẽ với Đoàn nghệ
thuật trong khâu thẩm định, công bố, biểu
diễn…, từ đó chủ động phát triển thêm hội
viên; chủ động vận động, khích lệ sáng tác;
chủ động công bố - đó là điều Hội Văn học
Nghệ thuật Lạng Sơn cần thực hiện để phát
triển mảng thơ ca tiếng dân tộc.

Ông Vi Hồng Nhân, nguyên Chủ tịch
Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn:

Biên tập viên: Thưa ông, ông nhìn nhận,
đánh giá như thế nào về việc giữ gìn, phát huy
bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số trong sáng
tác văn học nghệ thuật Lạng Sơn hiện nay?

Ông Vi Hồng Nhân: Từ xưa đến nay, Hội
Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn rất chú trọng
vấn đề giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân
tộc trong sáng tác văn học nghệ thuật. Tỉnh
Lạng Sơn có nhiều dân tộc cùng sinh sống,
nhưng nổi bật của văn hóa Xứ Lạng là văn
hóa dân tộc Tày và dân tộc Nùng, gọi tắt là
Văn hóa Tày Nùng. Văn hóa Tày Nùng làm
nên đặc trưng văn hóa Xứ Lạng. Văn học
nghệ thuật Lạng Sơn đã thể hiện đậm đà bản
sắc văn hóa Tày Nùng Xứ Lạng với những nét
riêng độc đáo, ấn tượng. Bên cạnh đó, văn
hóa các dân tộc Dao, Sán Chỉ… cũng đã
được phản ánh qua nhiều tác phẩm văn học
nghệ thuật.

Ngày nay, với xu thế phát triển của xã hội,
văn hóa Tày Nùng Xứ Lạng ít nhiều bị pha
trộn. Đòi hỏi người sáng tác văn học nghệ
thuật phải am hiểu sâu sắc văn hóa các dân
tộc trong tỉnh, sáng tạo phải tinh ý, mỗi loại
hình văn học nghệ thuật (thơ, văn, âm nhạc,
hội họa, nhiếp ảnh...) đều phải tìm ra những
nét đặc trưng, chọn lọc những gì rõ nét nhất

để thể hiện cho ra bản sắc văn hóa dân tộc.
Chẳng hạn như khi nói đến dân tộc Tày Nùng
là nói đến hội lồng tồng, hát sli, hát then, lượn,
múa chầu; nói đến dân tộc Dao phải có kèn pí
lè, múa chuông;… Nói đến Lạng Sơn là Xứ
hoa đào phải làm bật lên được nét riêng của
hoa đào Xứ Lạng so với hoa đào ở các địa
phương khác. Lạng Sơn còn là Xứ hoa hồi,
và là nơi có nhiều đặc sản quý như lợn quay,
vịt quay, trám đen, khoai mật… Nói đến các
sản vật của Lạng Sơn phải thấy được sự khác
biệt của các sản vật đó so với các địa phương
khác. Cũng là áo chàm, khăn mỏ quạ nhưng
hình ảnh người dân tộc thiểu số Lạng Sơn sẽ
khác so với các tỉnh bạn. Về mảng âm nhạc,
ngày nay người sáng tác và biểu diễn âm
nhạc phải biết chắt lọc những nét tinh túy của
âm nhạc dân gian sli, then để đưa vào trong
tác phẩm âm nhạc hiện đại, sao cho vẫn giữ
gìn được bản sắc văn hóa cổ xưa, mà vẫn
được công chúng đương thời chấp nhận.

Và quan trọng hơn, nói đến bản sắc văn
hóa Xứ Lạng phải thấy được nét đẹp tâm hồn
của người dân địa phương. Muốn vậy, người
viết văn, làm thơ phải hiểu thấu phẩm chất,
tấm lòng của bà con, để từ đó khai thác và
đưa vào trong tác phẩm một cách hài hòa,
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uyển chuyển, phản ánh được nét đặc sắc của
đất và người Xứ Lạng. Muốn hiểu bà con,
hiểu sâu sắc về văn hóa Xứ Lạng, người sáng
tác cần có điều kiện thâm nhập thực tế nhiều
hơn, ăn, ở, sinh hoạt, tham gia các ngày hội
văn hóa cùng với bà con dân tộc, gần gũi với
nhân dân tỉnh nhà nhiều hơn.

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số
trong sáng tác văn học nghệ thuật Lạng Sơn
không chỉ thể hiện qua các tác phẩm văn học
nghệ thuật viết bằng tiếng phổ thông, mà còn
được thể hiện sâu sắc qua các sáng tác văn
học bằng tiếng dân tộc thiểu số, vốn là một
mảng có nhiều khó khăn trở ngại và ít người
mặn mà, đam mê. Thơ song ngữ Xứ Lạng
những năm gần đây xuất hiện khá thường
xuyên trên các số Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng
(mỗi số từ 1 - 2 bài), hàng năm có từ 1 - 2 tập
sách văn học song ngữ được xuất bản; là đã
có sự chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn
khá khiêm tốn đối với một tỉnh có trên 80% là
dân tộc thiểu số (chủ yếu là Nùng, Tày) với 50
năm xây dựng và phát triển Hội Văn học Nghệ
thuật. Thơ văn song ngữ Xứ Lạng hiện nay có
đề tài đa dạng, phong phú, hình thức chuyển
biến rõ, ngày càng tiếp cận thơ hiện đại
nhưng vẫn giữ được sắc thái riêng. Các nhà
thơ ý thức rõ hơn, đầy đủ hơn tầm vóc của
dân tộc mình, đi từ bản sắc dân tộc mình đến
hội nhập văn hóa để từ đó khẳng định một vị
thế mới. Muốn làm tốt công tác giữ gìn, phát
huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số trong
sáng tác văn học nghệ thuật Lạng Sơn, cần
thiết phải thúc đẩy các hoạt động sáng tác và
biểu diễn các tác phẩm văn học nghệ thuật
bằng tiếng dân tộc thiểu số và song ngữ Tày
- Nùng - Việt hơn nữa.

Ông Hoàng Văn Páo, nguyên Chủ
tịch Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn:

Biên tập viên: Trải qua hai nhiệm kỳ là
lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn,
ông đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng
và kiện toàn bộ máy tổ chức của Hội. Xin ông
cho biết ý kiến về vấn đề này?

Ông Hoàng Văn Páo: Mô hình tổ chức
của Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn hiện
nay gồm: Các bộ phận trực thuộc: Phòng
Hành chính quản trị; Tạp chí Văn nghệ Xứ

Lạng; Ban Công tác hội viên và Sáng tác; Các
chi hội và Câu lạc bộ trực thuộc: Mỹ thuật,
Nhiếp ảnh, Văn xuôi, Thơ, Âm nhạc - Sân
khấu, Nghiên cứu lý luận phê bình; Câu lạc bộ
Thơ Xứ Lạng.

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện nay còn
có các câu lạc bộ thơ văn không trực thuộc
Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn như: Câu
lạc bộ Thơ thành phố Lạng Sơn; Câu lạc bộ
Thơ phường Hoàng Văn Thụ thành phố Lạng
Sơn; Câu lạc bộ Văn học Nghệ thuật huyện
Hữu Lũng; Câu lạc bộ Thơ huyện Lộc Bình.
Và các chi hội văn học nghệ thuật Trung
ương đóng trên địa bàn gồm: Đại diện Hội
Nhà văn Việt Nam; Chi hội Văn học Nghệ
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam; Chi hội
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; Chi hội Mỹ thuật
Việt Nam; Chi hội Văn học dân gian Việt
Nam; Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Lạng Sơn;
Câu lạc bộ Thơ Việt Nam…
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Xác định công tác tổ chức là hết sức quan
trọng, quyết định sự thành công của sự nghiệp
văn học nghệ thuật. Công tác tổ chức bao gồm
Bộ máy và cán bộ. Trong hai nhiệm kỳ, tôi đã
cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và lãnh
đạo Hội xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm đẩy
mạnh củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên.
Thường xuyên kiện toàn các chức danh nhằm
đảm bảo hoạt động của Hội có hiệu quả như:
Chủ tịch; các Phó Chủ tịch; Ban Thường vụ;
Ban Chấp hành, các phòng ban chuyên môn
giúp việc, các hội đồng nghệ thuật, các chi hội
trực thuộc, các câu lạc bộ trực thuộc các cơ
quan, các huyện, thành phố.

Ở Văn phòng Hội, duy trì, nâng cao chất
lượng làm việc của phòng Hành chính quản
trị; Đề xuất bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp
chí Văn nghệ Xứ Lạng, thành lập Ban Sáng
tác làm nhiệm vụ tham mưu, tư vấn, thẩm
định tác phẩm văn học và tổ chức các sự kiện.
Duy trì Ban Công tác hội viên làm nhiệm vụ
tập hợp hội viên, quản lý và nắm tình hình hội
viên và là cầu nối giữa hội viên và cơ quan
Hội. Tập trung kiện toàn các chi hội: Văn xuôi,
Thơ, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Âm nhạc - Sân
khấu, Nghiên cứu lý luận phê bình.

Về Cán bộ: Tập trung đào tạo bồi dưỡng
năng khiếu trẻ, cán bộ, nguồn lãnh đạo quản
lý. Làm tốt quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm cán bộ
vào các vị trí phù hợp và phát huy hiệu quả.

Ông Đinh Ích Toàn, nguyên Phó Chủ
tịch Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn:

Biên tập viên: Xin ông cho biết ý kiến về
vấn đề xây dựng, phát triển đội ngũ và phát
hiện, bồi dưỡng tài năng văn học nghệ thuật
của Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn thời
gian qua?

Ông Đinh Ích Toàn: Thời kỳ mới thành
lập, đội ngũ của Hội VHNT Lạng Sơn còn ít,
chưa được đào tạo cơ bản, nên chưa có cán
bộ chuyên trách cho từng mảng công việc. Số
lượng văn nghệ sĩ cũng chưa nhiều. Hội viên
mới thời đó cũng rất ít. Năm 1985 Hội có
khoảng 30 hội viên. Cho đến năm 1997 Hội
cũng mới chỉ có khoảng 70 hội viên. Từ sau
Đại hội IV trở về đây, việc phát hiện và bồi
dưỡng tài năng văn học nghệ thuật được Hội
chú trọng hơn, nên số lượng hội viên ngày

càng tăng lên, đến nay đã có hơn 200 hội
viên. Cán bộ Hội ngày nay cũng đều là những
người đã được đào tạo qua trường lớp, có
trình độ chuyên môn thích hợp, đáp ứng được
yêu cầu và nhiệm vụ của Hội.

Hàng năm, Hội Văn học Nghệ thuật
Lạng Sơn vẫn đều đặn kết hợp với Hội Nhà
báo Lạng Sơn và các Hội Văn học Nghệ
thuật Trung ương tổ chức các lớp tập huấn
chuyên môn cho các biên tập viên tạp chí,
mở các trại sáng tác, các đợt thực tế sáng
tác cho hội viên, tạo điều kiện thuận lợi cho
việc phát triển đội ngũ và bồi dưỡng tài
năng văn học nghệ thuật. Tạp chí Văn Xứ
Lạng cũng có mục Hộp thư thông báo tên
các tác giả gửi bài, và thường xuyên có thư
mời cộng tác viên gửi bài cộng tác, chú ý
động viên các cộng tác viên tiềm năng, từ
đó phát triển thêm được nhiều hội viên tài
năng. Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn
cũng đều đặn mở các cuộc thi, các cuộc vận
động sáng tác văn học nghệ thuật. Nhờ đó,
số lượng bài vở, tác phẩm nghệ thuật của
hội viên và cộng tác viên đã ngày càng
nhiều hơn, số tác phẩm đạt chất lượng cao
dần tăng lên. Đề tài sáng tác cũng ngày
càng được mở rộng, đi sâu, theo sát các
mặt của đời sống xã hội hiện đại. Có thể nói
rằng, văn học nghệ thuật Lạng Sơn đang
ngày càng gần gũi hơn với đời sống xã hội.
Đây là thành quả rất đáng mừng nhờ sự chú
tâm của Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn
về mọi mặt.

15
VÙN NGHÏå
xûá laång-Söë 303-01/2019

Ông Đinh Ích Toàn.       Ảnh: TrỌNG ANH



Nhiếp ảnh là một
bộ môn nghệ
thuật có sức

truyền tải và lay động
người xem. Khi ngắm
một bức ảnh đẹp và ý
nghĩa, người ta thêm
yêu cuộc sống này và tự
nhủ mình sẽ phải sống
sao cho thật xứng đáng.

Theo cách hiểu
thông thường, làm nhiếp
ảnh thì cần phải có máy
ảnh, nhưng quan trọng
hơn vẫn là năng lực
chuyên môn của người
cầm máy. Ngoài ra,
nhiếp ảnh cần phải có
sức khỏe tốt, một làn da
chống được cái nắng,
cái rét và sương gió; có
cái đầu lạnh, một chút
gan lì và kiên nhẫn để tác
nghiệp. Những khoảnh
khắc lướt qua rất nhanh,
bởi vậy các bạn thấy các
nhiếp ảnh thực thụ luôn
lúc nào cũng bên mình
chiếc máy ảnh, như một
chiến binh với cây súng
để sẵn sàng bắn, chớp
lấy bất cứ động thái nào.
Và theo suy nghĩ của tôi,
đối với nghề nhiếp ảnh
"mĩ thuật" vẫn là cái đi
đầu; nói cách khác nền
tảng của nhiếp ảnh là mĩ
thuật chứ không hẳn là
kỹ thuật. Tuy nhiên, kỹ
thuật lại là yếu tố vô cùng
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Nhiếp ảnh Lạng Sơn
ĐOÀN KẾT - ĐAM MÊ - SÁNG TẠO

Cắt băng khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Miền núi phía Bắc
lần thứ XIV (Năm 2014) tại Lạng Sơn.        Ảnh: TrỊNH QUỐC ToẢN

HOÀNG THANH LUYỆN
Chi hội trưởng Chi hội Nhiếp ảnh

quan trọng không thể xem nhẹ. Trong thời kỳ kỷ nguyên số hóa, sự ra
đời, phát triển máy ảnh kỹ thuật số là không tách rời. Bởi vậy việc bắt
buộc phải hiểu biết tường tận các vấn đề kỹ thuật máy móc và sử dụng
thành thạo thì mới có thể chuyển tải giá trị nghệ thuật, nội dung tác phẩm
muốn nói. Được xem như một bộ môn nghệ thuật giàu tính biểu cảm và
lan tỏa, nên gần đây nhiếp ảnh đã được giới chuyên môn hết mực quan
tâm. Các lễ trao giải, những cuộc triển lãm, cuộc liên hoan… cho thấy
nhiếp ảnh Việt đang phát triển mạnh mẽ.

Ở tỉnh ta những năm gần đây, nhiếp ảnh và phong trào nhiếp ảnh
Lạng Sơn đã có bước phát triển nhất định, điều đó được đánh dấu bằng
số lượng hội viên chuyên ngành và số người cầm máy ngày một tăng,
nhiều hội viên trẻ được kết nạp. Nếu  như ở đầu nhiệm kỳ khóa II của
chi hội (2013 - 2018) là 37 hội viên, đến nay cuối 2018 đã là 44 hội viên,
trong đó có 06 hội viên là hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam; cùng
với đó là những gặt hái khá thành công, nhiều tác phẩm tốt được trao
giải qua các cuộc thi và triển lãm, liên hoan trong tỉnh, khu vực và toàn
quốc. Trong 5 năm qua, hội viên trong chi hội và cộng tác viên chuyên
ngành đã chọn gửi tham dự Triển lãm Ảnh nghệ thuật Khu vực hơn



1.200 file ảnh, kết quả có 94 tác phẩm được
chọn trưng bày, trong đó giành 04 Huy chương
Bạc, 06 Huy chương Đồng, nhiều giải Khuyến
khích; Đặc biệt trong 03 năm 2014, 2017, 2018
nhiếp ảnh Lạng Sơn liên tục đoạt Giải Đồng đội
trong Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực 15 tỉnh
miền núi phía Bắc, một thành tích rất đáng khích
lệ. Trong phong trào nhiếp ảnh đã xuất hiện một
số hội viên trẻ tích cực trong sáng tác và tham
gia các hoạt động điển hình như: Lưu Minh Dân,
Dương Doãn Tuấn, Dương Trường Sơn, Bùi
Vinh Thuận, Dương Công Bao… Bên cạnh
những hội viên lâu năm vẫn giữ vững niềm đam
mê sáng tạo như: Nguyễn Tiến Thắng, Đàm
Sơn, Đinh Văn Tưởng, Thanh Luyện, Nguyễn
Văn Dương, Trần Bẩy, Nguyễn Vàng Lộc, Trịnh
Trọng Anh… là lực lượng nòng cốt trong phong
trào sáng tác của nhiếp ảnh. Vai trò nhiếp ảnh
trong đời sống đồng bào các dân tộc Xứ Lạng
ngày càng được khẳng định.

Có thể nói nhiếp ảnh đóng vai trò khá quan
trọng trong nền văn hóa, góp phần phát triển
khả năng thẩm mỹ xã hội. Đây là một loại hình
nghệ thuật độc nhất vô nhị, kết hợp được tính
thời sự với tính nghệ thuật, mặc dù không ít số
nhà lý luận chuyên môn vẫn quan niệm rằng hai
tính chất đó đối lập nhau trong văn học nghệ
thuật nói chung. Song nhiếp ảnh lại mang lại
cho con người ta "khả năng nhìn thấy thế giới
một cách vắng mặt". Nhiếp ảnh chính là hình
ảnh hóa, hiện thực hóa những ý tưởng. Hiện
thực của cuộc sống và nghệ thuật nhiếp ảnh
không thể tách rời nhau. Nhưng hiện thực cuộc
sống lại là khái niệm toàn bộ và đa dạng còn
hiện thực nhiếp ảnh là một hiện thực đã được
phản ánh thông qua ống kính máy ảnh,  và cái
nhìn của người cầm máy. Nhiếp ảnh không đơn
thuần chỉ là nhiếp ảnh mà đó còn là sự hài hòa
giữa tâm lý học, triết học thậm chí đó là cả khoa
học; về một phương diện nào đó nó đòi hỏi một
tiêu chuẩn khắt khe, hạn hẹp hơn. Chúng ta
không thể đưa toàn bộ những biểu hiện của
cuộc sống gói vào trong những bức ảnh, mà chỉ
có thể chọn lựa những gì tinh túy nhất, phù hợp
nhất đối với khả năng ghi lại hiện thực thông
qua ống kính. Như vậy, hiện thực này cần phải
có một sự sáng tạo thật sự thông qua bản lĩnh
của nhà nhiếp ảnh. Vì thế để có được một tác
phẩm đạt yêu cầu trong hàng trăm lần bấm
máy, quả là một quá trình lao động thật sự "lao

tâm, khổ trí". Những năm gần đây được sự
quan tâm của tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật đã
có nhiều đổi mới, chăm lo phát triển các chuyên
ngành, trong đó có chuyên ngành nhiếp ảnh đã
có những bước khởi sắc và đạt được những
thành quả nhất định. Song nhìn chung, chất
lượng vẫn còn chưa được như mong đợi. Một
trong những lý do chính, là hoạt động nhiếp ảnh
chưa thật sự được đầu tư một cách đúng mực.
Tỷ dụ như về thời gian, về các hoạt động thực
tế sáng tác, bồi dưỡng nâng cao về chuyên
môn, kỹ thuật… và kể cả khả năng hỗ trợ, động
viên về mặt tài chính.

Để tiếp tục đưa nhiếp ảnh và phong trào
hoạt động nhiếp ảnh tỉnh nhà ngày một đi lên
đúng với vị thế của nó trong xã hội hiện đại, mỗi
người cầm máy cần hướng tới một mục tiêu
chung "chân - thiện - mỹ". Hoạt động nhiếp ảnh
đồng thời cần chấp hành nghiêm chỉnh chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật Nhà nước.

Từ thực tế hoạt động nhiếp ảnh trong nhiệm
kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ tới (2018 -
2023) chúng tôi xin đề xuất với Hội hai vấn đề
sau: Một là: Tiếp tục duy trì và mở rộng hình
thức phối hợp với ngành, đơn vị, địa phương để
tổ chức đưa hội viên đi thực tế, xem đây là một
hình thức xã hội hóa cách tổ chức trại sáng tác,
nhất là chuyên ngành nhiếp ảnh, tin rằng sẽ
được các đơn vị, địa phương ủng hộ phối hợp;
hội viên vừa có cơ hội thâm nhập thực tế nhiều
hơn, sâu hơn, sáng tác nhiều hơn, vừa được
giao lưu học hỏi đồng nghiệp nhiều hơn. Đồng
thời cũng là dịp tốt để các đơn vị, địa phương
có cơ hội giới thiệu, quảng bá hình ảnh nét đẹp
con người, văn hóa, tiềm năng kinh tế - xã hội,
vẻ đẹp thiên nhiên qua tác phẩm vươn ra ngoài
phạm vi của mình để hội nhập. Trong điều kiện
kinh phí còn hạn hẹp, việc xã hội hóa này sẽ còn
tạo điều kiện hỗ trợ một phần nguồn tài chính từ
xã hội cho Hội và động viên các văn nghệ sĩ
thêm hăng say sáng tạo. Hai là: Hàng năm Hội
nên có kế hoạch cụ thể tổ chức trại sáng tác
chuyên sâu nâng cao, để có những nghệ sĩ có
uy tín tham gia hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức
kinh nghiệm sáng tác, sáng tạo tác phẩm và khả
năng xử lý hậu kỳ. Có được như vậy, nhiếp ảnh
và phong trào nhiếp ảnh Lạng Sơn mới có cơ
hội đạt được đỉnh cao và phát triển trong những
năm tới.
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2013 - 2018 là quãng thời gian không
dài nhưng cũng đủ để chiêm nghiệm, đánh giá
một quá trình đổi mới, sáng tạo và khẳng định
chính mình của tập thể, anh chị em họa sĩ Chi
hội Mỹ thuật.Với tinh thần chào mừng Đại hội
Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn nhiệm kỳ
2018 - 2023, Mỹ thuật Lạng Sơn điểm lại quá
trình hoạt động với những thăng trầm, biến
động và sự vươn lên tạo hướng đi mới cho
Mỹ thuật tỉnh nhà.

Trước tiên thay mặt Chi hội Mỹ thuật xin
được cảm ơn các cấp lãnh đạo: Tỉnh ủy, Hội
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng
Sơn đã quan tâm đến sự phát triển của văn
học nghệ thuật tỉnh nhà; Lãnh đạo Hội Văn
học Nghệ thuật đã trực tiếp đồng hành cùng
Chi hội trong những năm qua; bỏ qua những
tiêu cực ảnh hưởng đến Chi hội, nhìn về phía
trước với những đổi mới và khởi sắc của đội
ngũ nghệ sỹ trong sáng tác, cống hiến và kết
quả đạt được.

Sau nhiều năm hoạt động sáng tác với
suy nghĩ, tư duy cũ của đa số anh, chị em
nghệ sỹ, với nhiều khó khăn thách thức từ chủ
quan đến khách quan mang lại, đội ngũ hoạt
động sụt giảm nghiêm trọng. Từ năm 2014
đến nay số họa sỹ "còn sáng tác" chỉ chiếm
khoảng 1/3 trên tổng số 27 hội viên. Ít nhưng
không phải là yếu, tự vận động cộng với các
giải pháp về phương thức, kế hoạch thực
hiện… Chi hội từ chỗ thường chỉ trông chờ
vào những tài trợ, động viên từ các tổ chức
trực tiếp hay gián tiếp, nay đã tự chủ động
vượt khó, tự tìm con đường cho sản phẩm
sáng tạo của mình. Thế giới quan được mở
rộng, vượt qua những e ngại, hay còn gọi là

"vùng cấm", hay "nhạy cảm" trong sáng tạo.
Và tất nhiên những gì được phản ánh trong
tranh của các họa sỹ tỉnh nhà vẫn hiền hòa,
đẹp và rất đáng yêu… vẫn là những đề tài
quen thuộc: Tình yêu quê hương; đôi lứa; quê
hương đổi thay trong công cuộc xây dựng và
bảo vệ đất  nước; hay các phong trào lớn như
"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh"… mà tinh thần
trong các tác phẩm của họa sỹ Xứ Lạng hoàn
toàn mang một sắc thái mới. Bởi mỗi cá nhân,
mỗi nhóm không ngừng sáng tạo, trao đổi,
học tập với nhau, từ đội ngũ họa sỹ các tỉnh
bạn, từ các cuộc triển lãm cá nhân trong giới
Mỹ thuật, triển lãm nhóm, triển lãm khu vực,
triển lãm do hội Mỹ thuật trung ương tổ chức,
triển lãm của các lớp, khoa, trường Đại học
Mỹ thuật Việt Nam, hoặc do các nhà tổ chức
triển lãm khác như Trung tâm triển lãm nghệ
thuật Vincom Hà Nội (VCCA); Viet Art Now;
Viet Art Space… để nắm bắt, kịp thời cập nhật
những kinh nghiệm, quan điểm sáng tạo mới
cho hoạt động của mình. Chính vì vậy Mỹ
thuật Lạng Sơn không còn xa lạ với giới mỹ
thuật trong nước, sự nhìn nhận của các nhà
chuyên môn cũng cởi mở hơn trước. Một số
tên tuổi anh em họa sỹ Lạng Sơn, mà tiêu
biểu nhất là họa sỹ Hoàng Văn Điểm, luôn có
tác phẩm tham dự các triển lãm ngoài khu
vực, ngoài tỉnh… nhiều tranh được các nhà
sưu tập tư nhân mua, có tranh được Hội, Bảo
tàng Mỹ thuật Việt Nam sưu tập, và cũng là
một trong số ít các họa sỹ có thể sống bằng
tranh, bằng sáng tạo của mình. Tự tìm lối đi,
tự vận động là một bước chuyển mình tất yếu
của con đường sáng tạo, khó khăn, thử thách,
khẳng định được chính mình, không bị trói
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buộc thì nghệ thuật mới phát triển và khởi sắc
đúng với quy luật.

Từ sau năm 2013 đến nay, vấn đề của
các họa sỹ Xứ Lạng về chất liệu, xu hướng
sáng tạo cũng được mở rộng. Các họa sỹ
thay vì đầu tư sử dụng những họa phẩm đắt
tiền, khó mua thì sáng tạo trên những chất liệu
mới, rẻ, dễ kiếm có độ bền tốt mà vẫn có thể
đạt những hiệu quả nghệ thuật cao. Tranh
sơn mài (lacque) ít vì đắt và cầu kỳ, tranh lụa;
sơn dầu, khắc gỗ - đồ họa, đặc biệt là chất liệu
"nho mài" vẫn được các họa sỹ sáng tác đều
đặn ví dụ như Lương Mai Anh rất thành công
trong sáng tác đồ họa giá vẽ, đạt giải trong
các triển lãm do vậy chất liệu đắt tiền không
làm nên "tác phẩm lớn". Chất liệu lụa, giấy Dó
cũng được ưu ái bởi các họa sỹ như Chu Thị
Thiều, Chu Thị Trình, Đoàn Bích Thùy, Vy

Hương Ly… Sáng tác trên các chất liệu này
đòi hỏi sự say mê, vẽ tỷ mỷ nhiều lớp nhằm
nhuộm màu các sợi vải, tạo sự mềm mại, óng
ả của chất liệu này, nhưng cũng có lúc vẽ
nhanh để kịp truyền hết cảm xúc tức thời, việc
đổi mới không bồi giấy vào mặt sau của lụa,
mà thêm vài lớp lụa và giấy lót để tạo chất
riêng cho tranh cũng được các họa sỹ thể
nghiệm tạo được những hiệu ứng đẹp.

Với nhiều người cứ nói đến tranh thay vì
nội dung, chất lượng nghệ thuật thì câu đầu
tiên họ nói đến "tranh sơn dầu" như một dạng
"mỹ từ" nói cho "sang", cho "có sự hiểu biết"
mà lại không biết chất liệu này cụ thể như thế
nào? Để tạo chất và biểu đạt tốt hơn cả tất
nhiên là sơn dầu, một chất liệu phương Tây
cực kỳ đắt, chỉ thua sơn mài của ta nhưng
tương đối khó khai thác triệt để bởi chất sơn
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tốt thì đắt tiền như sơn Anh, Đức, Hà Lan, thêm
nữa kỹ thuật vẽ thế nào cho "đúng" cũng rất
công phu, nếu vẽ không đúng kỹ thuật sẽ khó
bảo quản với khí hậu nhiệt đới ở nước ta, ngay
như vải vẽ hay gọi là toan (toile, canvas) loại
tốt cũng rất đắt (nếu vẽ sơn tốt), thêm vào đó
nhiều phụ gia khác như chất nền (gesso), chất
đắp, dầu loãng, khô nhanh, khô lâu, véc ni phủ
tranh sau khi vẽ nhằm tăng giảm hiệu ứng bề
mặt… Tuy vậy các họa sỹ vì say mê cũng gắng
sử dụng chất liệu này mặc dù rất tốn kém, như
các họa sỹ Âu Việt Sơn, Hoàng Văn Điểm, Chu
Thị Trình… và nhiều tác phẩm chất liệu này đã
đoạt giải cao của khu vực và trung ương.

Trong Chi hội Mỹ thuật Lạng Sơn có hai
họa sỹ sử dụng chất liệu nho mài rất thành
công là Hoàng Văn Điểm và Dương Thời
Tuyên mỗi người một vẻ, với họa sĩ Điểm thì
luôn đa dạng, bức nào cũng tuyệt đẹp, tranh
có dùng cả màu sắc, Dương Thời Tuyên thì
rất thành công về duy sắc, tranh cũng rất đẹp,
dung dị, họa sỹ vẫn vẽ đều mặc dù ở xa, bận
bịu với nghề dạy học. Một chất liệu cũng rất
hay được các họa sỹ trong Chi hội dùng là
sơn acrylic, rẻ và tương đối bền, nếu xử lý tốt
cũng đạt hiệu quả cao ví dụ loạt tranh "Sắc
màu vùng cao" của Hoàng Văn Điểm được
mua theo những bộ 5 - 10 tranh khổ lớn, được
mời tham gia triển lãm ở trung tâm nghệ thuật
VCCA; triển lãm dành cho Hội nghị APEC tại
Đà Nẵng 2018; triển lãm tại Hà Nội của Viet
Art Now; triển lãm của trường Đại học Mỹ
thuật Việt Nam…

Bên cạnh đó, những năm gần đây với
những chủ trương được thay đổi, thị trường
Mỹ thuật trong nước được hình thành tạo ra
số đông các nhà sưu tập, đầu tư về nghệ
thuật, tổ chức triển lãm, việc mua bán tác
phẩm ngày càng nhiều đã tác động không
nhỏ đến đội ngũ họa sỹ Lạng Sơn, nhiều tác
phẩm của các tác giả trong chi hội được mua,
đặt hàng thường xuyên, có những tranh vừa
vẽ xong chưa khô đã có người mua, giá cả
cũng rất rẻ từ trên dưới chục triệu đến 95
triệu cho mỗi tác phẩm tùy chất lượng, khuôn

khổ. Đa số các nhà sưu tập mua bán rất
nhanh, vì đã có cả một đội ngũ tư vấn, định
giá chính xác… đó là dấu hiệu đáng mừng
cho anh, chị em Chi hội Mỹ thuật, nhưng cũng
đáng buồn vì nhiều tác phẩm rất đẹp, đáng
được lưu giữ tại tỉnh đã đạt giải cao của khu
vực và trung ương của các họa sỹ Lạng Sơn
(như tác phẩm "Chợ Lợn", "Những mảnh
ghép chợ phiên"…) đa phần được các nhà
sưu tập ngoài tỉnh mua.

Họa sỹ trước khi sáng tạo, cống hiến… thì
phải "sống" được đã, mà sống bằng tranh của
mình thì rất đáng tự hào, mới có kinh tế để
đầu tư cho vẽ, cho triển lãm, đầu tư cho nghề
vì họa phẩm rất đắt, không như trước đây đa
phần anh, em họa sỹ phải sống bằng các
nghề khác, hoặc "mỹ thuật ứng dụng" như
quảng cáo, tạo mẫu, dạy thêm, may… sau đó
mới chú tâm vào sáng tạo nghệ thuật. Điều
này một lần nữa khẳng định đầu tư cho nghệ
thuật là đúng đắn nhất, mà hiệu quả nó đem
lại thì rất lớn, tuy nhiên việc này ít được chú
trọng. Nhưng nếu chỉ nhìn vào những vấn đề
trên thì người nghệ sỹ sẽ đánh mất "đời sống
sáng tạo" mất sáng tạo họa sỹ chỉ còn ở dạng
"tồn tại", vì vậy anh em hay nói đùa nhau "cứ
bơ đi mà sáng tác"…

Tóm lại với thời gian 5 năm giữa hai kỳ
Đại hội, trước những thực tế khó khăn, đội
ngũ nòng cốt của Chi hội Mỹ thuật Lạng Sơn,
và cũng là Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh
Lạng Sơn vẫn không ngừng trau dồi nghề
nghiệp, học hỏi và hăng say sáng tạo, hoạt
động nghệ thuật phục vụ quê hương, đất
nước. Đội ngũ họa sỹ, hội viên Chi hội Mỹ
thuật, tuy không đông đảo về số lượng, vẫn
miệt mài, hăng say, cần mẫn dệt ước mơ,
dùng "cái đẹp" phục vụ cuộc sống, quê hương
đất nước, góp phần vào những thành tích của
Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn, cũng như
công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương Xứ
Lạng. Một thời kỳ sáng tạo, đổi mới của chi
hội Mỹ thuật Lạng Sơn đang khởi sắc, xứng
đáng với niềm tin của những người biết trân
trọng và yêu mến Mỹ thuật.
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Chập tối lão nhận được cú điện thoại
"Đúng sáu giờ sáng mai ông có mặt
ở nhà tôi để đi một chuyến". Hỏi đi

đâu thì chỉ nghe tiếng trả lời ngắn gọn từ đầu
dây bên kia "Mai sẽ biết". Rồi hắn cúp máy.
Lạ thật!

Tối hôm đó lão cứ thấp thỏm, chập chờn
mãi không ngủ được vì câu nói ỡm ờ của
Thái, người bạn chí cốt. Chưa bao giờ Cường
với Thái từ chối nhau một việc gì, nhất là

những việc đại sự. Chắc ngày mai Thái có
việc gì quan trọng lắm đây.

Chưa bảnh mắt, lão đã choàng dậy. Thời
tiết thì như dở hơi, đã gần cuối tháng Tư mà
vẫn còn gió mùa Đông Bắc. "Càng tốt" lão
nghĩ vậy, vì được dịp để diện chiếc áo vest và
đôi giày da bóng lộn con trai tặng hôm Tết vừa
rồi. Nghĩ vậy lão tung chăn vùng dậy đi đánh
răng rửa mặt. Rồi vào buồng dắt chiếc xe máy
đi gặp bạn.
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Nhớ mãi 
MộT CHUyẾN ĐI

Truyện ngắn của TRƯƠNG THỌ

Minh họa: CHÂU LoNG



Hơn bảy giờ mặt trời đã lên cao bằng
ngọn tre, Cường đèo Thái đi. Lão thì thấp bé
nhẹ cân mà Thái thì to béo đẫy đà như hộ
pháp. Trên đường chiếc xe cứ tròng trành,
tròng trành có lúc như chực lao xuống rãnh.
Trời lạnh mà lão toát mồ hôi. "Cái lão béo phải
gió nhà có ô tô bốn chỗ xịn lại không đi. Sao
hôm nay lão dở chứng vậy" lão ngầm rủa Thái.

Thỉnh thoảng từng làn gió lạnh táp vào
mặt, những chiếc lá vàng khô cong rơi trên
đường bánh xe lăn qua nghe xào xạo. Xe chạy
được khoảng nửa tiếng đồng hồ thì đến chỗ
mà Thái muốn đưa Cường đến. Ngôi nhà một
gian hai chái lợp bằng ngói rộng chừng hai
mươi mét vuông nằm chênh vênh bên sườn
núi. Ồ thì ra khu rừng bạch đàn hơn mười
hecta của nhà Thái mà Cường đã biết từ hồi
lão mới khai sơn phá thạch. Chà mới có từng
ấy năm mà sao chúng lớn nhanh vậy, khai
thác được rồi còn gì. Chẳng bù cho những
năm trước cả một vùng đất đồi trọc hoang vu,
đến cỏ cây còn khó sống. Thế mà bây giờ. Ôi
sức người! Tự dưng lão nhìn Thái với con mắt
khác… Bước vào trong nhà lão thấy ở gian
giữa kê một bàn tròn làm bằng gốc cây và có
sáu chiếc ghế cũng bằng gốc cây xếp ở xung
quanh, bằng gỗ gì mà bàn và ghế đều có vân
đẹp lắm. Hai bên chái nhà, một bên kê cái
giường mô - đét cũ, một bên dựng chiếc tủ
đứng hai buồng để quần áo. Giáp bức vách
gian giữa là chiếc tủ búp - phê bên trong chứa
lỉnh kỉnh mọi thứ. Trên tường treo tấm bản đồ
huyện Hữu Lũng cỡ lớn. Ô, toàn những đồ
nhà Thái mới thải ở nhà ra thế mà cũng đầy
đủ ra phết. Y như một gia đình vợ chồng trẻ
mới ra ăn riêng. Đây chỉ là nhà nghỉ cho người
giúp việc trông nom trang trại, còn Thái thi
thoảng mới về thăm và nghỉ lại. Thái dọn dẹp
qua loa vài thứ rồi nói với Cường:

- Chúng ta chờ ít phút nữa là họ đến đấy!
Cường chẳng hiểu rồi việc gì sẽ xảy ra ở

chốn rừng không mông quạnh này. Và họ là
ai sẽ đến. Hỏi thì Thái chỉ tủm tỉm cười, không
nói. Trời đất, đi chơi mà không biết được nội

dung. Bàn trống không tất tần tật mọi thứ
chẳng có gì nữa mà Thái phải "tuyệt mật" thế.
Hai đứa đã từng ra sống vào chết với nhau
bao nhiêu năm: cùng nhập ngũ một ngày năm
sáu nhăm; trong một trận giữ cao điểm 355 ở
Khe Sanh, Thái đã cứu Cường thoát khỏi tử
thần sau một quả pháo của địch, hầm của
Cường bị sập, Thái đã bới Cường lên… Hai
người kết nghĩa anh em phần nữa cũng là vì
đều dân Hữu Lũng, Lạng Sơn với nhau cả.
Miền Nam được giải phóng, đất nước thống
nhất, Thái chuyển ngành về làm việc ở ngành
Văn hóa thông tin rồi trở thành nhà văn. Còn
Cường thì lại về dạy học với nghề cũ của
mình. Giờ thì cả hai đã nghỉ hưu, Cường lại
theo Thái tập tọe viết lách… Để cho Cường
đỡ sốt ruột, Thái đưa cho Cường tập giấy
đánh máy vi tính dày cộp khổ A4 và dặn
"Trong lúc chờ đợi đọc câu chuyện này, có lẽ
hết phần 1 là họ đến đấy!". Cường cầm tập
bản thảo có dòng chữ in đậm "Truyện ngắn:
Chờ - Quảng Trị" trong tay, tự nhiên sức hút
của nó làm Cường quên hết mọi sự việc đang
xảy ra. Lão bắt đầu đọc, đọc ngấu nghiến.
Còn Thái thì vác dao quắm lên đồi thăm rừng
bạch đàn của nhà đang đến hạn được thu
hoạch. Cũng luôn thể kiểm tra hơn bốn mươi
thùng ong mật mà Thái đã đặt rải rác khắp lô
bạch đàn vừa quay lấy mật hôm nọ. Nhìn
từng tốp ong bay đi rồi lại cần mẫn tải về tổ
những mảng phấn hoa trông tấp nập và vui
mắt lạ thường. Nắng đã xiên qua khe lá chiếu
vào gáy Thái nóng rát vì lão quên không đội
mũ. Nhưng Thái vẫn xăm xăm bước lên đồi,
đầy vẻ hứng khởi lạc quan, miệng còn huýt
sáo vang vang: "Rừng ơi ta đã về đây".

Một mình ngồi ở ghế Cường vẫn say sưa
đọc tập bản thảo truyện ngắn mà Thái vừa
đưa. Chuyện kể:

"Năm 1972, Thái một tay lái cự phách của
Trung đoàn P951 chi viện miền Nam. Tối hôm
ấy sau khi vượt ngầm khu Khe Cạn Quảng Trị
thì xe Thái bị dính bom Mỹ đánh chặn buộc
phải theo cô giao liên Phượng đưa đường cho
xe đi cất giấu. Đêm ở chiến trường đầy bom
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rơi đạn lạc, sự sống và cái chết gần nhau
trong gang tấc, nhưng cái chính là trong đêm
hôm ấy chỉ có hai người. Sau khi cất giấu xe
vào cái hầm ếch ở ven đường thì từng đợt
pháo sáng làm cả vùng trời chói lòa, rõ như
ban ngày, Phượng nhanh nhẹn kéo Thái chạy
vào chiếc hầm cách đó vài chục mét. Từng
loạt bom nổ chát chúa. Cả khu rừng rùng rùng
chuyển động, Phượng ấn Thái nằm xuống rồi
đè lên anh che chở. Phải đến năm phút sau
tiếng bom mới ngừng, pháo sáng cũng tắt
ngấm. Thái đẩy Phượng định ngồi dậy nhưng
anh nghe rõ hơi thở gấp gấp của cô, mùi
hương bưởi trên làn tóc tỏa ra… Phượng hôn
Thái nồng nàn và vội vã. Nàng thì thầm: "Anh
ơi, kệ xác chúng nó bây giờ chỉ có anh và em
thôi…" Và việc gì đến nó sẽ đến. Ánh trăng
cuối tháng mờ ảo Thái nhìn thấy bộ ngực
phập phồng khêu gợi. Không gian chênh
chao, hư hư thực thực. Họ cuốn vào nhau,
tiếng thì thầm đứt quãng và run rẩy… Thái chỉ
nhớ lời thì thầm của Phượng bên tai: "Nếu có
con thật thì em đặt tên con là Chờ, anh nhé -
Chờ - Quảng Trị". Thái như đang trôi trên mây,
bồng bềnh và vương vướng. Anh đi về bên
Đào - vợ anh nhưng bước chân xiêu vẹo
không cất nổi. Đào đây rồi! Ngày ấy vợ anh
hai mắt đỏ hoe đẫm lệ vai đeo ba lô ngồi sau
chiếc xe đạp Phượng Hoàng để tiễn anh đi
nhận ô tô với hàng chở đi chiến trường… Thái
giật mình tỉnh dậy vì những chiếc hôn và cả
thân thể Phượng vẫn còn đang đè lên anh. Họ
lại quấn vào nhau, nhấp nhô theo lời thì thầm
đứt quãng. Bầu trời vẫn yên tĩnh… Sáng sớm
hôm sau hai người chia tay chẳng nói được gì
hơn. Thái chỉ biết nắm hai tay Phượng mà lắc
lắc…" - Đọc đến đây Cường ngẫm nghĩ: "Tay
này bợm thật"… Và lão căng mắt đọc tiếp -
"Thế rồi Phượng có thai và cô được gửi về địa
phương để sinh con, Phượng đặt tên cho con
là Chờ, Chờ - Quảng Trị… ấy là năm 1973…"

Mặt trời đã lên cao, những tia nắng xiên
chếch qua kẽ lá xuống mặt Cường, nhìn đồng
hồ đã mười giờ. Một chiếc xe con đang trên
đường leo lên trang trại, đích thực là xe nhà

Thái rồi. Trong xe có hai bà và một người phụ
nữ còn trẻ. Xe mở cửa lão thấy Đào vợ Thái
tự tay lái xe  và có lẽ hai mẹ con ai đó vì trông
họ giống nhau kỳ lạ. Họ bưng đồ ăn đã chuẩn
bị sẵn cho chuyến đi picnic này. Cường ngạc
nhiên và lặng đi một lúc rồi cất giọng:

- Thế này là thế nào hả lão béo?

Thái cười to đáp lại:

- Thì ông xem rồi còn gì?

Cường vẫn chưa hết ngạc nhiên thì thức
ăn đã bày kín chiếc bàn bỏ không khi nãy. Mọi
người ngồi yên vị, Đào nói:

- Hai anh chờ tụi em lâu chưa? Giới thiệu
với anh Cường đây là Phượng, mẹ cháu Chờ,
còn đây là cháu Chờ… - Đào đưa mắt và tay
chỉ về hai mẹ con người lạ giới thiệu với
Cường rồi nói tiếp - Thôi ta cùng nhau vừa ăn
vừa nói chuyện kẻo đói.

Cường vẫn chưa hết ngỡ ngàng chẳng
biết nói gì thì Thái tiếp lời:

- Chắc ông mới đọc hết phần 1 chứ gì?
Về nhà đọc nốt, bây giờ ta cùng nhau nâng
cốc và nghe mẹ con Phượng kể chuyện về
chuyến đi ra Bắc mấy hôm nay.

Cường đã lờ mờ hiểu những người trong
cuộc. Nhưng lão vẫn chưa hình dung nổi sự
việc gì đã xảy ra. Sau khi giới thiệu, Phượng
khẽ hất mái tóc đã điểm bạc của người phụ
nữ ở tuổi trên dưới sáu mươi nhưng vẫn còn
chắc khỏe, nhất là đôi mắt còn long lanh và
rất "điệu", quyến rũ, nét mặt hao hao giống
Đào, Phượng nói nhỏ nhẹ pha giọng lơ lớ
miền Trung:

- Mẹ con em ở Do Linh ra đây mất mười
tiếng, cũng chỉ tranh thủ cho cha con ông ấy
gặp nhau một ngày rồi phải về vì cháu Bắc
con Chờ đang đợi đi làm, cháu đã học xong
Đại học Giao thông vận tải theo nghề bà ngoại
và thi đỗ công chức ở tỉnh Quảng Trị rồi.

Cường nhìn Thái rồi lại liếc nhìn mẹ con
Phượng và thầm nghĩ "Sao mụ Đào lại chịu để
yên thế này từ bao giờ nhỉ, con mẹ có tiếng là
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"sư tử Hà Đông" kia mà. Không, nhất định có
vấn đề gì đây. Còn Chờ nữa sao chẳng có nét
gì là con của Thái cả". Chuyện đi chuyện lại,
chuyện trước chuyện sau một loáng đã quá
trưa và cuộc vui picnic hôm nay cũng kết thúc.

Cường chia tay mọi người và lại lóc cóc
cưỡi con "ngựa sắt" trở về, còn vợ chồng Thái
và mẹ con Phượng vẫn ở lại trang trại. Họ hẹn
gặp nhau vào ngày khác khi nào có dịp. Trên
đường về nhà, Cường vẫn ấm ức và đầy vẻ
nghi ngờ Thái. Mang tiếng là hai người thân
nhau như anh em ruột thịt thế mà Thái lại giấu
chuyện mẹ con Phượng, để đến bây giờ lão
mới biết. Tay Thái này giỏi bày binh bố trận
thật! Mặt trời đã ngả về phía Tây. Nắng ấm.
Về tới nhà thì đã khoảng hơn một giờ chiều.
Cường ra bể nước rửa chân tay rồi vào nhà
đọc tiếp phần 2 tập truyện mà Thái đưa cho…

"Cuối năm 1973 Phượng sinh con gái đặt
tên là Chờ. Hà Thị Chờ, cái tên chẳng đẹp đẽ
gì nhưng có ý nghĩa lắm - Chờ đợi, thủy
chung… Con bé trời cho cứ vậy mà lớn lên,
nó giống bố đẹp "hết sảy", môi và mắt lúc nào
cũng như được tô son thoa phấn. Con được
hai tuổi Phượng để cho bố mẹ nuôi và chị
thoát ly làm công nhân giao thông. Hòa bình
lập lại. Niềm vui cả nước vỡ òa, tất cả hàn gắn
vết thương chiến tranh xây dựng chủ nghĩa xã
hội. Vốn đẹp người đẹp nết lại trải qua công
tác trong chiến tranh nên từ một công nhân
Phượng đã được cất nhắc làm công tác quản
lý ở tuổi ngoài bốn mươi. Cũng thời gian này
Phượng xây dựng gia đình với anh Nam cán
bộ văn phòng của Ủy ban nhân dân tỉnh vợ
mất sớm. Anh Nam cũng có một con trai hơn
Chờ hai tuổi - Cháu Hoàng Đình Đông. Thế
rồi Đông và Chờ lấy nhau sinh ra cháu Hoàng
Việt Bắc".

Đọc đến đây, Cường lẩm bẩm: Tay Thái
này kể chuyện về mình cứ tự nhiên như đi
dạo vậy. Chẳng biết thế nào là xấu hổ cả! Ừ
truyện là bịa thật nhưng sao Thái không lấy
tên nhân vật là một người nào đó mà lại chính
là tên mình, địa chỉ chỗ ở của mình hẳn hoi?
Lão mường tượng việc Thái đã phải tốn rất
nhiều công sức để dàn xếp gia đình giữa Đào

và Phượng. Nhưng tại sao việc tày đình thế
này mà lão ấy cứ giữ kín như bưng? Chắc là
có vấn đề gì đây. Thế rồi lão tò mò đọc tiếp:

"Lại nói đến chuyện Thái và Phượng tìm
thấy nhau: Năm 2000 trong đợt hội thảo ở Hà
Nội về kinh nghiệm đổ đường bê tông thay
đường nhựa, Thái có được dự để viết bài. Thế
là họ đã nhận được nhau sau gần ba mươi
năm không có tin tức (thật bất ngờ vì họ có tìm
nhau đâu). Năm 2001 gia đình Thái và
Phượng tổ chức gặp mặt tại thị trấn Do Linh,
Quảng Trị và hè năm 2005 hai gia đình Thái -
Phượng lại gặp nhau ở khu nghỉ mát Mẫu
Sơn, Lạng Sơn. Và từ đấy đến nay hầu như
họ thường xuyên gặp mặt"…

Cường quẳng cuốn bản thảo xuống bàn
và khẳng định: "Dứt khoát là tay này bịa! Thế
ra thiên hạ nói chẳng sai, nhà văn…".

Ít ngày sau Cường đến nhà Thái chơi,
mặt thẫn thờ vì một đêm mất ngủ. Vợ chồng
Đào tiếp lão với vẻ mặt thờ ơ, coi như không
có chuyện gì xảy ra. Cường bực lắm. Đã thế
thì phải nói ra, Cường hỏi Thái:

- Câu chuyện mà ông cho tôi đọc, tại sao
nhân vật Thái lại là ông, mà thực hư thế nào
tôi vẫn không hiểu?

Thái cười nói to:

- Trời ạ! Vợ chồng tôi bịa đấy. Thứ nhất
tôi muốn đưa ông vào trang trại để ông cùng
tôi kiểm tra lô bạch đàn của nhà sắp đến ngày
được khai thác. Đấy ông xem cây rất đẹp, nếu
chỉ "đánh" tỉa cũng kiếm được món tiền "khơ
khớ" đủ để tôi làm được một dinh cơ nữa. -
Ngừng một lát Thái cười và nói tiếp - Thứ hai,
truyện ngắn: "Chờ - Quảng Trị" là tác phẩm
thu hoạch tôi viết đợt đi trại viết ở Tam Đảo để
ông tham khảo về cách viết truyện của tôi.
Đấy ông cứ ghi chép những vấn đề mà ông
quan sát khắc viết được thôi mà…

Cường nói:

- Bực thật, khi tôi đọc đã thấy nghi nghi.
Thế mẹ con Phượng hôm nọ là thế nào?
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Đào nhìn Cường nét mặt rạng rỡ, rồi ồ lên
một tiếng:

- Xin lỗi anh, đó là hai mẹ con dì Mai, em gái
em ở thị trấn Đồng Mỏ xuống trang trại chơi…

Thì ra là vậy, Cường cười gượng nhưng
trong bụng lại nghĩ thầm "Vợ chồng Thái bậy
thật, chả trách vốn nổi tiếng là "sư tử Hà
Đông" mà sao giờ lại hiền như đất, thứ nữa là
Mai quá giống Đào mà sao lão còn hỏi ngốc
vậy". Thái bèn nói câu chữa thẹn:

- Tưởng thế nào chứ viết như thế thì dễ
ợt, tớ nhiều chuyện đáng viết lắm.

Đào vừa rót nước vừa nói với Cường:

- Em giao nhiệm vụ cho nhà em muốn viết
gì thì viết nhưng lô bạch đàn và mấy chục
thùng ong vẫn phải được duy trì và chăm sóc
cho tốt. - Ngừng giây lát Đào nói tiếp - Tiền ở
đấy chứ đâu, cứ trông vào mấy đồng nhuận
bút của các ông thì có mà đói mờ mắt!

Bây giờ thì Cường mới vỡ lẽ buổi dạo
chơi trang trại nhà Thái hôm nọ và ý đồ của
bạn, lão thầm cảm ơn vợ chồng Thái:

- Lô bạch đàn tốt quá! Phục ông thật đấy!
lại chiến thắng trên mặt trận mới rồi. Tôi phải
học tập ông nhiều lắm! - Thái phóng tầm mắt
ra xa, nhìn về phía rặng tre cuối vườn, rồi nói
nhỏ nhẹ như chỉ đủ cho Cường nghe - Ơn trời,
nhờ cái trang trại này mà vừa rồi bài thi trong
cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác
phẩm văn học nghệ thuật, báo chí chủ đề "Học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh", tác phẩm "Khi người lính
trở về" tôi đã được giải thưởng của tỉnh đấy!

Cường nhìn vợ chồng Thái với ánh mắt
đầy thiện cảm rồi cả ba người cùng nâng cốc
chè tươi "cây nhà lá vườn" lên và cười mãn
nguyện. Xa xa văng vẳng tiếng chim gáy hót
từng hồi khoan nhặt. Cảnh miền quê yên bình
và trong lành biết bao.
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Một buổi tối mùa đông rét buốt, ba chị em gái
tôi ngủ chung với mẹ trên một chiếc giường
đôi. Bố tôi ngủ với anh cả ở một chiếc giường

con. Nửa đêm đang ngủ trong chăn bông ấm áp,
bỗng nghe tiếng kẻng thúc liên hồi: “Keng... keng...
keng...! Keng... keng... keng...!”. Tiếng kẻng dồn dập.
Tiếng kẻng xua tan màn đêm yên tĩnh. Bố mẹ tôi bật
dậy. Chúng tôi thò đầu ra khỏi chăn, nghe ngóng, sợ
hãi. Mẹ tôi nói:

- Ông lên Nhà dây thép (Bưu điện - TG) xem có
chuyện gì mà kẻng thôi thúc thế?

Bố tôi vừa đi vừa chạy về phía có tiếng kẻng.
Lúc này tiếng kẻng vẫn thôi thúc, dồn dập. Một lúc
sau, bố tôi hốt hoảng chạy vào sân, nói:

- Đi thôi! Đi thôi!
Mẹ tôi sốt ruột hỏi:
- Đi đâu? Có chuyện gì mới được chứ?
Bố tôi thở hổn hển, nói:
- Giặc Tây... từ thị xã Lạng Sơn... lên tới thị trấn

Đồng Đăng rồi. Một tiếng nữa... chúng có thể đến...
thị trấn Na Sầm.

Nghe bố mẹ nói với nhau như thế, chúng tôi bật
dậy ngay, không cần ai phải giục. Mẹ tôi bảo:

- Các con mặc được bao nhiêu quần áo thì
mặc vào.

Anh cả và chị thứ hai cùng bố mẹ thu dọn nhanh
chăn màn, quần áo lành, ấn vào các bao tải, tay nải,
vào các thúng mủng. Mẹ tôi cẩn thận mang theo
chiếc nồi đồng, đựng năm ống gạo, mỗi ống tương
đương một cân, bố tôi gánh một gánh nặng. Anh cả
lúc đó mười lăm tuổi, cũng gánh một gánh nặng. Chị
gái thứ hai gánh hai tay nải. Chị gái thứ ba trên tôi ba
tuổi gánh hai cái bị. Mẹ tôi yếu, bà vác hai cái chiếu,
một chiếu đôi và một chiếu đơn. Bố tôi đưa cho tôi
xách cái đèn bão. Năm ấy tôi sáu tuổi. Đó là mùa
đông năm 1947. 

Cả nhà tôi, gồng gồng, gánh gánh chạy theo
dòng người hối hả. Con đường vào rừng vòng vèo,
lên dốc, xuống dốc. Đường chỉ rộng khoảng hai gang
tay. Một bên là vách núi, một bên là khe suối. Lúc này,
cả nhà tôi không chạy được nữa. Chúng tôi vừa đi

vừa buồn ngủ và chân bắt đầu đau, các ngón chân
sưng tấy, mọng đỏ. Chiếc đèn bão trên tay tôi rơi
xuống vệ đường nhiều lần, có lúc nó lăn lông lốc
xuống khe, may mà có các cây cỏ giữ lại, chiếc đèn
vẫn sáng. Bố tôi phải đặt gánh xuống rồi men theo
bờ khe nhặt chiếc đèn bão lên. Ông không cho tôi
xách đèn nữa, mà treo đèn lên đầu chiếc đòn gánh.

Mải miết chạy giặc, chẳng ai để ý đến con chó
của nhà. Bỗng con Vằn xuất hiện, cả nhà mừng ơi là
mừng. Con Vằn có lông màu vàng, xen lẫn những
vòng màu nâu sẫm, vòng quanh người xuống tận
đuôi giống như con hổ con. Bố mẹ tôi đặt cho nó cái
tên là Vằn. Vằn rất ngoan, nó được bốn tuổi. Nó
không sủa inh ỏi, không cắn trộm như những con chó
khác. Thường ngày, nó nằm ngủ dưới gầm giường
của mẹ con tôi, như muốn bảo vệ chúng tôi. Mỗi khi
nó gầm gừ trong họng là y như có người đứng ngoài
cửa hoặc là có trộm rình rập, hoặc là có người đi
đường đứng trú mưa. Cả nhà tôi yêu quý nó. 

Người dẫn đường là bố tôi, bố tôi đi đường nào,
chúng tôi đi đường đó, con Vằn cũng đi rất nhanh. Vì
bố tôi là người Tày nên ông thông thạo đường rừng.
Con Vằn lúc đi sau, lúc vượt lên trước, cứ đến ngã
ba, ngã tư nó lại ngồi đợi.

Đi đường rừng, đi trong đêm tối, chẳng biết là
chúng tôi đã đi được mấy giờ đồng hồ, đi được bao
nhiêu đường đất? Trời đã sáng, đoàn người chạy
trước nằm ngủ la liệt trên bãi cỏ. Bố mẹ tôi trải chiếu
lên cỏ cho chúng tôi nằm. Thấy mọi người nấu cơm,
mẹ tôi cũng lấy gạo, lấy nồi và xuống suối lấy nước
nấu cơm.

Bố tôi rút con dao nhọn, vật bất li thân của ông.
Con dao to bằng ba ngón tay, dài khoảng mười lăm
xăng ti mét, đầu nhọn. Con dao lúc nào cũng được
ông mài sáng bóng và sắc lẹm. Ông bảo: 

- Con dao để phòng thân, con dao để phát
đường, con dao để đốn củi, con dao để thái thịt, con
dao để gọt quả... 

Ông dùng con dao nhọn khoét vào vách núi một
chỗ phẳng, rồi tìm ba hòn đá hoặc đất cứng làm ba
ông đầu rau(1). Xong ông vơ ít củi khô trên núi về cho
mẹ tôi nấu cơm. Củi khô trên rừng thì nhiều vô kể.
Người dân ở đây chỉ lấy những cây củi to bằng cái
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- Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc năm 2018)



phích trở lên. Những cành củi nhỏ họ
vứt ngổn ngang trên núi.

Tất cả những người chạy giặc là
dân phố Na Sầm. Không ai biết tin tức
gì. Trong khi chờ đợi mẹ tôi nấu cơm,
bố tranh thủ chạy về nhà nghe ngóng.
Nếu giặc chưa sang được bên này
sông, thì ông sẽ xem trong nhà còn cái
gì tốt lấy để đem theo.

Chúng tôi ăn cơm xong, ngủ
được một giấc dài thì bố tôi hớt hải
chạy về, nói: 

- Bọn giặc sang được sông rồi! 
Ông lại giục chúng tôi:
- Đi thôi! Đi thôi!
Mẹ tôi nói:
- Mấy mẹ con ăn cơm rồi, cơm còn

để phần ông trong nồi, ông ăn đi.
Bố tôi vội lùa bát cơm. Ông

thường dạy chúng tôi: “Cơm ba bát, áo
ba manh”. Ăn được ba bát cơm, mặc
được ba manh áo trên người là không
sợ chết đói, chết rét.

Mọi người nghe được thông tin từ
bố tôi, họ gồng gánh đi trước. Cả nhà
tôi lại đi sau cùng. Đi được một quãng
thì chân tôi không thể đi dép được. Tôi
phải bỏ dép đi chân đất. Đi chân đất lại
càng đau. Bàn chân mỏng, trên đường
đi có nhiều viên đá nhỏ, đất cứng. Anh
cả tôi, chị thứ hai, thứ ba dù đã được
ăn cơm no, nhưng người cứ lả dần vì
mệt. Bố tôi bỏ bớt quần áo ở gánh của
anh cả và hai chị gái tôi, rồi gánh vào
làng gửi một gánh nặng.        

Đến lúc này, tôi không thể đi được
nữa. Tôi nghĩ, khi ở  nhà, chạy nhảy, đi
chơi chẳng thấy đau chân, chẳng thấy
mệt, thế mà bây giờ người tôi mềm
nhũn ra, chân đau không đi được. Ba
gánh của anh cả và hai chị gái tôi đã
nhẹ, mọi người thở phào. Bố tôi dồn đồ
đạc sang một bên, một bên là chiếc
thúng không, rồi bảo tôi ngồi vào. Mới
đầu tôi còn xấu hổ, không chịu ngồi.
Nhưng nhìn các ngón chân tóe máu,
không lê được nữa, tôi đành ngồi vào
chiếc thúng để bố gánh đi. Bao nhiêu
gánh nặng đều dồn lên vai bố. Mẹ tôi
thì lo:

- Chạy giặc thế này, không biết sống
chết thế nào, các con lại bị thất học?
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Ngồi trên chiếc thúng êm, tôi thương cho con sáo của tôi đang
bị nhốt trong lồng. Nó sẽ chết vì đói, vì khát, vì rét. Tôi trách:

- Sao bố không thả con sáo ra cho con?
Bố tôi bảo:
- Bố chẳng còn bụng dạ nào nhớ đến con sáo nữa. Bố chỉ

mong không bị đạn lạc và chạy được ra đây với mấy mẹ con.
Mẹ tôi đầu đội hai chiếc chiếu, bà vừa đi vừa khấn lầm rầm:
- Lạy trời, lạy Phật cho đất nước Việt Nam không giặc giã,

không thiên tai. Có ăn cơm với muối, con cũng thấy sung sướng.
*

Làng Nà Cưởm thuộc xã Tân Lang. Đó là mảnh đất phù sa
màu mỡ, bằng phẳng, nằm bên bờ sông phía bên kia phố Na Sầm.
Dân ở đây hầu hết là người Tày. Họ cấy lúa nước, trồng mía, trồng
củ đậu, củ cải và các loại rau, như: su hào, cải bắp, cà chua, cải
xanh, cải trắng, cải làn…

Từ ngày cả nhà tôi sang đất Nà Cưởm, sáng nào mẹ tôi cũng
đi chợ Na Sầm. Bà phải đi qua chiếc cầu làm bằng hai cây tre bắc
qua đoạn sông nông nhất. Người dân ở hai bên sông đi lại đều qua



chiếc cầu này. Mấy sáng nay mẹ tôi đi chợ, thấy một
bà người gầy đét, cao lòng khòng, gánh hai cái thúng.
Đứa em ngồi thúng trước, đứa chị ngồi thúng sau.
Cả hai đứa trẻ gầy còm, bụng ỏng, đít beo, ghẻ lở
đầy người, da khô như da cóc. Ba mẹ con bà mắt
đều toét nhèm. Bà mặc chiếc áo nâu bạc phếch,
chiếc quần đen bạc mốc meo. Cả quần, áo đều vá
chằng, vá đụp. Ai nhìn thấy cũng biết ngay, bà từ
dưới xuôi mới lên. Mẹ tôi thấy ba mẹ con bà không
có chỗ nương thân liền gọi: 

- Bà ơi, bà về nhà tôi, tôi cho bà ở nhờ một
chái nhà. 

Nghe mẹ tôi nói thế, bà mừng hơn bắt được
vàng. Bà gánh hai cô con gái đi theo mẹ tôi ngay. Cô
con gái đầu tên là Lụa, đứa em tên Là. Mọi người gọi
bà là bà Lụa, gọi theo tên con đầu của bà. Cô chị chín
tuổi, bằng tuổi chị Trung tôi. Đứa em sáu tuổi, bằng
tuổi tôi. Bà Lụa nói với mẹ tôi:

- Thật phúc đức cho tôi quá! Bà thật tốt bụng!
Ba mẹ con tôi từ xuôi lên, ngủ vật vờ ở đầu đường,
xó chợ, đói rét lắm bà ạ. Tôi nghĩ, cứ thế này, không
chết đói, ba mẹ con tôi cũng chết rét mất thôi. Bà
cho mẹ con tôi ở nhờ hẳn một chái nhà thì còn gì
bằng. Tôi cảm ơn lòng tốt của bà. Mẹ con tôi đội ơn
bà suốt đời. 

- Bà đừng nói thế, trong lúc hoạn nạn, chị em,
bà con giúp đỡ nhau là chuyện thường. Chúng tôi
cũng nghèo, ông nhà tôi là người Tày ở trên này. Còn
tôi cũng là người Nam Định, lên đây lâu rồi. Ông nhà
tôi người thấp, bé nhỏ nhưng khỏe lắm, ông ấy vác
bao gạo nặng một tạ, chạy băng băng. Với sức ông
ấy, làm một nếp nhà tranh, vách đất, ba gian, hai chái
nho nhỏ như thế này là chuyện thường. Nhưng ông
ấy lại rất sợ máy bay. Gần đây máy bay của cả Nhật
và Pháp thường đảo qua đây. Dân Na Sầm nghe thấy
tiếng máy bay là chạy tán loạn lên hang. Dạo này
người Na Sầm ra phố hay gặp phải bọn lính Nhật
nghênh ngang. Ai không may động vào nó, là dùi cui
nó quất cho tối mắt tối mũi. Ông nhà tôi bảo “tránh
voi chẳng xấu mặt nào”, ông ấy bỏ nhà ở phố sang
đất Nà Cưởm làm nhà. Ông nhà tôi đào một cái hầm
chữ chi, có nắp hẳn hoi. Hầm đào vào vách núi, ngay
trước cửa nhà, tiện lắm. Mới đầu chỉ có một mình nhà
tôi ở đây, sau này có thêm nhà ông Ký Hồ, nhà bà
Mão, nhà ông Sẩn. Nhà ông Ký Hồ và nhà bà Mão
đông con, nhà tôi bốn cháu. Thế là thành một xóm,
già có, trẻ có, sớm tối có nhau, vui lắm bà ạ. Nhà tôi
sang ở đây gần được hai cái Tết rồi. 

Bà Lụa thở dài, lo lắng hỏi:
- Nhỡ ông nhà bà không cho tôi ở nhờ thì sao?
- Bà không lo. Ông nhà tôi hiền và tốt bụng lắm.

Nạn đói năm 1945, sáng nào ông ấy cũng dậy sớm,
nấu một nồi cháo to. Sáng thì nhờ thằng Viên, con cả
tôi; có sáng thì nhờ con Chức, đứa thứ hai, hai bố

con khiêng nồi cháo ra đầu chợ, tìm xem ai còn may
mắn sống sót thì mang cho họ bát cháo nóng. Ông
ấy không dám cho họ ăn cơm. Họ bị đói lâu ngày ruột
mỏng. Có người không biết, cho họ ăn một bát cơm.
Ăn xong họ đau bụng quằn quại, đau vật vã, bục ruột
ra mà chết đấy! Trong lúc đi tìm người sống, thì thấy
cả người chết còng queo, từ đêm. Ông nhà tôi lại tìm
người cùng cảnh như mình, gom các xác chết, chất
lên xe bò. Cả hai ông lại đi từng nhà xin những chiếc
chiếu rách về bó cho họ, đem lên núi, chôn cất. Tội
cho họ lắm bà ơi! Họ đói khát, rách rưới, lê được lên
tận đây, thì đã kiệt sức rồi. Về sau, những người dân
ở phố Na Sầm mới cắt cử mỗi nhà nấu cháo một
ngày để cứu đói cho họ. Thế mà, cũng cứu được một
số người bà ạ! Giá họ lên đây sớm một chút, có phải
còn cứu được thêm một số người nữa.

Bà Lụa nói như reo lên:
- Thế là trời đất run rủi, mẹ con tôi gặp được ông

bà. Ông bà phúc đức quá. Mẹ con tôi thoát chết rồi. 
- Chúng tôi cũng cảnh nghèo, nên rất thương

người, giúp được ai cái gì thì giúp. Tuy nghèo, nhưng
nhà tôi sống tạm ổn. Vì ông nhà tôi có nghề gò thùng.
Những miếng tôn hoa, ông ấy cắt ra, gò thành những
đôi thùng gánh nước, đẹp lắm. Ông ấy còn gò những
chiếc thùng to, có nắp đậy, để họ luộc bánh chưng
ngày Tết. Dân trên này, họ ăn Tết ta to lắm bà ạ. Có
nhà gói bánh chưng hàng thúng gạo nếp. Có nhà
đông con, đông cháu, còn gói bánh cả một gánh gạo
nếp. Dân ở quanh đây, họ khác (2) đến đặt hàng, làm
không hết việc. Họ đặt gầu, ông ấy làm gầu, họ đặt
chậu, ông ấy gò chậu. Những người đi chợ còn đặt
ông ấy gò những chiếc ống cân, cứ một ống gạo
đong lên vừa vặn một cân. Làm cái ống như thế này
mới khó, mà ông nhà tôi làm được. 

- Ông nhà bà khéo tay quá nhỉ?
- Còn tôi, sáng nào cũng ra chợ, buôn đầu chợ,

bán cuối chợ, cũng kiếm được vài hào, thêm thắt chút
ít mua rau cho cả nhà. Ba đứa lớn tôi đều cho đi học.
Còn con bé út ít quẩn quanh ở nhà với bố mẹ. Hè
sang năm tôi mới cho nó đi học. Ở nhà, nó học theo
anh, theo chị, tự đọc được hết hai tập sách vỡ lòng
rồi. Nhà tôi kia rồi, bà ơi! Ngay cạnh đường đi, lại gần
sông, giặt giũ cũng tiện lắm. Ông nhà tôi ở đâu cũng
đào giếng. Nước giếng dùng để ăn. Nước giếng ở
đây trong và mát lắm. 

- Đây, bà ở chái này, chưa có giường chiếu gì cả.
Ông nhà tôi làm cửa bằng tre nẹp, chắc chắn, bà cứ
ở tạm. Sau này, có chỗ nào tốt hơn, bà cứ chuyển đi. 

- Có chỗ nào tốt hơn nhà ông bà nữa. Ông bà
thương người, giúp đỡ người. Đã gần hai năm nay
tôi chưa bao giờ có một chỗ che mưa, che nắng ấm
áp như thế này. Giường chiếu tôi chẳng cần. Mùa này
dân họ đang gặt. Tôi ra ruộng vơ ít rơm về rải ổ. Ba
mẹ con tôi chui vào đống rơm ngủ, càng ấm bà ạ.
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- Bà nhớ nhặt mấy hòn đá, quây một góc mà đun
nấu. Bà phải cẩn thận, kẻo lửa bén vào ổ rơm thì
khốn cho cả nhà tôi.

- Vâng tôi phải cẩn thận chứ! Bà đừng lo. 
Ba mẹ con bà Lụa ở nhà tôi chưa ấm chỗ, mới

được khoảng hai, ba phiên chợ, thì đùng một cái,
giặc Pháp từ Lạng Sơn tấn công lên Na Sầm. Giữa
đêm khuya rét buốt đến tận xương, tận tủy, cả dân
phố Na Sầm nghe thấy tiếng kẻng dồn dập, tiếng
kẻng thúc liên hồi, tiếng kẻng vang lên tưởng như
không bao giờ dứt. Dân quân du kích thì dùng loa,
kêu gọi: 

- Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý! Giặc Pháp
từ Lạng Sơn đã lên đến Đồng Đăng. Chỉ một giờ nữa,
chúng sẽ tới Na Sầm. Đồng bào tạm lánh ra xa. Khi
nào có lệnh, đồng bào lại trở về làm ăn như cũ. 

Nhân dân ở phố Na Sầm, già, trẻ, gái, trai dắt
díu nhau, gồng gồng, gánh gánh chạy rầm rập qua
cửa nhà tôi. Cả nhà tôi ra đến sân, mẹ tôi gọi với:

- Bà Lụa ơi! Chạy đi!
Không thấy tiếng bà Lụa trả lời. Có thể bà đi

trước nhà tôi, bà gọi mà cả nhà tôi mải lo thu dọn, nên
không nghe thấy. Mà cũng có thể bà sợ quá không
kịp gọi bố mẹ tôi. Nhà bà gọn nhẹ. Tài sản của bà chỉ
có đôi quang gánh. Thúng đằng trước con Là ngồi,
quanh thúng giắt vài bộ quần áo rách của ba mẹ con
và hai cái niêu đất, một cái nấu cơm, một cái vừa đun
nước, vừa luộc rau. Thúng đằng sau con Lụa ngồi,
cạnh thúng nhét một túi đựng một, hai ống gạo. Trong
túi gạo là ba cái bát mẻ, ba đôi đũa tre, bà ra chợ hay
vào làng đều gánh hai đứa con đi như thế. 

Cả nhà tôi hớt hải chạy giặc. Lo cho nhà mình
thì ít, lo cho ba mẹ con bà Lụa thì nhiều. Ở phố đông
người, mỗi người chỉ cần bớt một ngày, một nắm
gạo, là nuôi được mẹ con bà cả tháng. Chạy giặc thế
này, không ai kiếm ăn được, lấy đâu ra giúp mẹ con
bà. Ba mẹ con bà sẽ sống ra sao? 

Cả nhà tôi chạy giặc từ nửa đêm. Chúng tôi đi
mải miết, vừa đi vừa buồn ngủ. Chúng tôi mệt rũ ra,
không ai nói với ai câu nào. Cả nhà tôi được ăn một
bữa cơm trưa nấu ở bên bờ suối giữa rừng. Ăn xong
cả nhà lại gồng gồng, gánh gánh chạy. Những nhà
khác họ khỏe, họ chạy trước. Đi gần một ngày
đường, chúng tôi cũng không gặp nhà ông Ký Hồ,
ông Sẩn, bà Mão và bà Lụa. Chẳng biết họ chạy
đường nào. Có lẽ nhà tôi đi chậm nhất, may có con
Vằn lẽo đẽo đi theo chủ mà chẳng làm phiền đến ai.
Có Vằn, cả nhà cũng thấy yên dạ hơn. Vằn là người
bạn trung thành và tốt nhất của chúng tôi. 

Trời mùa đông chóng tối. Một buổi chiều u ám,
bầu trời xám xịt. Núi rừng phủ một màn sương mờ.
Cả nhà tôi lầm lũi đi, vừa mệt, vừa đói, vừa buồn ngủ.
Tôi ngồi trên thúng, thương bố quá. Đôi vai bố gánh

bao nhiêu thứ, lại còn gánh cả tôi nữa. Tôi bảo:
- Bố ơi! Cho con xuống đi bộ, chân con khỏi đau

rồi. 
Bố tôi bảo:
- Bố gánh được mà, con đừng lo.
- Bố cứ cho con xuống. 
Thế là tôi được đi bộ cùng các anh chị tôi. Cả

nhà tôi đi mãi, đi mãi không gặp người nào, không
thấy một nếp nhà nào. Tôi không dám nói ra, nhưng
trong lòng lo và sợ lắm. Nhỡ không gặp được nhà
nào để vào ngủ nhờ, cả nhà tôi chỉ có cách là ngủ ở
giữa rừng núi hoang vu này. Tôi đã nghĩ đến phải đốt
một đống lửa to để không bị chết rét. Chiếc bật lửa
Mỹ không biết ai cho bố tôi, lúc nào cũng nằm gọn
trong túi áo dạ của ông. Chiếc áo dạ màu cứt ngựa
của lính Nhật, không biết mẹ tôi mua mấy đồng. Bố
tôi mặc vừa dài, vừa rộng nhưng ấm lắm. Có một
đống lửa to, không sợ chết rét, không sợ thú dữ,
nhưng tôi vẫn nghĩ đến những con hổ vằn ăn thịt
người, ăn thịt trâu, bò, lợn. Lại còn sợ chó sói, gấu,
báo, lợn rừng… Tôi run lắm, mà không dám hé răng,
sợ bố mẹ kiêng. Nhìn từ xa dưới chân núi, thấy có
một ngôi nhà sàn hiện ra, tôi reo lên: 

- Có một nhà ở đằng kia rồi, bố ơi!
Cả sáu cặp mắt đổ dồn về phía ngôi nhà sàn.

Mắt ai cũng sáng lên. Tôi thấy ngôi nhà, tưởng là rất
gần. Cả nhà tôi sẽ được vào đấy nghỉ và nấu cơm
nhờ. Thế mà đi hết một nửa vòng của quả đồi trước
mặt, vẫn chưa tới. Cả nhà tôi còn phải vượt qua một
cánh đồng rộng. Đi hết một khoảng đất trống mênh
mông, chúng tôi mới tới được chân cầu thang. Đó là
ngôi nhà sàn duy nhất ở khu rừng này. Bố tôi gánh
trên vai một gánh nặng, nhưng ông leo lên nhà sàn
một cách dễ dàng. Tôi và chị Trung phải bò lên cầu
thang, theo ông. Rồi đến anh Viên, chị Chức, sau
cùng là mẹ tôi. Cả nhà tôi đặt quang gánh ở ngoài
sàn, bố tôi vào nhà trước. Chủ nhà đang thắp đèn.
Đèn là một cái đĩa nhỏ, men hoa xanh, bị mẻ một góc.
Dầu là sáp ong, bấc là một miếng vải nhỏ bằng ngón
tay út. Nhà chỉ có hai người đàn bà, một bà khoảng
trên dưới năm mươi tuổi, một người khoảng gần ba
mươi tuổi. Bố tôi nói bằng tiếng Tày: 

- Gia đình chúng tôi ở Na Sầm, chạy giặc Tây,
đến đây thì tối. Chúng tôi ngủ nhờ nhà bà đêm nay.
Mai cả nhà tôi lại đi tiếp. 

Chủ nhà bảo: 
- Ngủ thì ngủ thôi, nhưng không được mang

quần áo, chăn màn vào nhà. Sợ con ma nhà ông bà
nó đánh nhau với con ma nhà tôi. 

Bố mẹ tôi đồng ý. Tôi thấy giữa nhà có một bếp
lửa đang cháy bập bùng. Trên nhà sàn, đồng bào
thường quây một ô vuông ở giữa nhà để đun nấu.
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Nhà sàn rộng, có bếp lửa, sẽ sáng cho cả nhà. Chiếc
đèn đĩa chỉ để góc cửa ra vào, cho sáng lối đi. Tôi
nghĩ, bà chủ nhà cho nhà mình vào ngủ nhờ là may
lắm rồi, còn hơn ngủ giữa rừng. Bà không cho mang
chăn vào nhà. Không có chăn, cũng không sợ, cả
nhà chúng tôi nằm quanh bếp lửa, vừa ấm, vừa
không sợ thú dữ. Mẹ tôi lên tiếng hỏi: 

- Hai mẹ con bà ăn cơm chưa?
- Ăn rồi. Bà nấu cơm thì nấu, bếp đấy! Nước ở

trong vại sau nhà. 
Bố tôi mượn cái nồi gang của bà để nấu cơm.

Nồi nhà tôi còn đựng mấy ống gạo. Khi lấy gạo ra nấu
cơm, mẹ tôi nhìn bố tôi, ông hiểu ý ngay. Ông mượn
cái ống cân của bà chủ nhà và một cái mẹt. Ông lấy
gạo đong vào mẹt hai ống. Ông đong thêm một ống
cho vào chiếc nồi gang sạch bong, không dính một
hạt cơm. Không rõ chủ nhà ăn cơm hay ăn cháo?
Một ống đó tương đương một cân gạo. Mẹ tôi bê
chiếc mẹt gạo cho bà chủ:

- Chúng tôi biếu bà, nhà tôi mang đi nhiều gạo,
nên nặng lắm. Bây giờ là mùa gặt rồi, đi đến đâu mà
thiếu thì mua ở đấy, không lo.       

Bà chủ nhà nhìn mẹt gạo rồi nói: 
- Ông bà khác cho tôi nhé! Tôi không đòi đâu

nhé! 
- Vâng. Chúng tôi biếu bà. Bà cho chúng tôi ngủ

nhờ là quý lắm rồi. 
Mẹ tôi nhìn quanh nhà, không thấy có một thúng

hoặc một giậu thóc nào. Hẳn nhà này chưa gặt. Cánh
đồng mà cả nhà tôi vừa đi qua, lúa chưa chín. 

Mẹ tôi vào bếp nấu cơm, bà chủ nhà nói với bố
tôi, bà đổi ý rất nhanh, bà bảo:

- Tối nay cho ông bà mang chăn màn vào - Bà
chỉ cái giường đôi bằng gỗ cạnh cửa sổ, gần lối đi -
mấy mẹ con ngủ ở đây, còn hai bố con, trải chiếu ra
ngủ cạnh bếp. 

Tôi và chị Trung nhảy ngay lên giường, hai chị
em ôm nhau reo lên: 

- Ôi! Sướng quá, sướng quá! - Rồi cười khúc
khích. 

Bố tôi thấy thế thì quát:
- Sướng, sướng cái gì. Đang chạy Tây, không biết

sống chết thế nào, chúng mày còn cười, cười cái gì? 
Hai chị em tôi sợ quá, nằm vật ra giường, duỗi

thẳng chân thẳng tay ra cho đỡ mỏi, rồi ngủ thiếp đi
cho đến khi mẹ gọi dậy ăn cơm.

Trong bữa ăn, cả nhà tôi để dành cho con Vằn
một bát cơm. Nhìn con Vằn, cả nhà tôi nhớ lại: Có
lần, ông Sẩn sang nhà tôi chơi. Trong một đêm trăng
sáng, ông thấy con Vằn ngồi cạnh đường. Ông nghĩ
bụng, con Vằn ra tận đây chơi cơ à? Từ nhà ông đến

nhà tôi khoảng hơn một trăm mét. Ông gọi nó: 
- Vằn, Vằn.
Không thấy nó nhúc nhích, mắt nó nhìn thẳng.

Ông đến gần, vuốt đầu nó và lại gọi: 
- Vằn, Vằn. 
Con Vằn giật mình lao qua đường, chạy vụt lên

núi. Vừa đến cửa nhà tôi, ông gọi bố tôi mở cửa. Bố
tôi còn đang rút then cửa, ông Sẩn đã hỏi:

- Con Vằn nhà ông có nhà không? 
- Có. - Bố tôi trả lời.
- Thật không?
- Thật chứ.
Bố tôi vừa mở toang cánh cửa, ông Sẩn bước

vào nhà, lại hỏi:
- Đâu, con Vằn đâu?
- Nó ngủ dưới gầm giường.
Mẹ tôi hỏi ông Sẩn:
- Sao hôm nay ông cứ hỏi con Vằn? Ông chưa

bước vào nhà, ông đã hỏi con Vằn đâu?
- Bà gọi nó ra đây, tôi xem nào? 
Bố mẹ tôi và cả bốn anh em tôi đều gọi:
- Vằn, Vằn ra đây… Vằn, Vằn ra đây…
Con Vằn từ trong gầm giường của mẹ con tôi

chui ra. Vừa đi nó vừa vẫy đuôi, đứng giữa nhà. Mẹ
tôi nói:

- Đấy, nó vẫy đuôi, mừng ông đấy! 
- Nó biết ông thân với nhà tôi, nó có gầm gừ

gì đâu. 
Ông Sẩn vỗ tay đánh đét một cái vào đùi, nói:
- Thôi chết tôi rồi! Tôi vừa mới vuốt đầu con hổ

rồi! Tôi cứ tưởng là con Vằn. Thấy nó lao lên núi, nên
tôi ngờ ngợ…

- Thế là ông cao số đấy, suýt nữa thì ông bị hổ
vồ. 

Bố tôi nói với ông Sẩn như thế. Mẹ nói tiếp:
- Ông đến nhà tôi, ông có thấy con Vằn nó sủa

bao giờ đâu. 
Bố tôi vừa cho nó ăn vừa vuốt đầu nó, ông than

vãn: 
- Cả xóm đang làm ăn yên ổn. Bỗng chốc bọn

giặc Tây tấn công lên Na Sầm, làm mọi người chạy
tán loạn. Mỗi người một phương. Rồi đây biết làm gì
để sống? - Bố tôi thở dài - Vằn, Vằn... Ngoan nhé!
Tao khổ, mày cũng khổ. 

Con Vằn như hiểu được nỗi khổ tâm của bố tôi.
Nó thè lưỡi ra liếm tay bố tôi, cái đuôi nó ve vẩy. Bố

30
VÙN NGHÏå

Söë 303-01/2019 - xûá laång



tôi giơ tay ra, nó cũng giơ một chân trước, bố tôi cầm
lấy chân trước của nó bắt tay:

- Tốt! Tốt! Mày ngoan lắm, mày cũng biết an ủi tao. 
Con Vằn nhà tôi rất sạch, không bao giờ nó ăn

bậy. Thịt chó không bao giờ nó ăn. Bát cơm tôi chỉ
rưới một thìa nước thịt chó, nó ngửi, rồi bỏ đi. Có chết
đói, nó cũng không ăn. Biết tính nó, nên khi nhà tôi
ăn thịt chó, thì phải cho nó thức ăn khác. 

Hôm nay con Vằn rất biết điều, không dám vào
gầm giường ngủ như khi còn ở nhà. Nó ăn xong,
uống nước, rồi nằm ở ngoài hiên nhà sàn, thè lưỡi
ra thở hồng hộc. 

Sáng hôm sau, bố mẹ tôi khua chúng tôi dậy
sớm, để đi tiếp. Mẹ tôi bảo: 

- Phải đi thôi, bây giờ còn nấu ăn, có mà hết buổi
sáng. Đi đến đâu đói đã có sẵn gạo đây rồi.

Trời sáng, có ánh nắng mặt trời ấm áp. Đi đến
trưa thì gặp một con suối chắn ngang đường. Nước
suối trong veo, nhìn thấy rõ những hòn sỏi nhỏ dưới
lòng suối. Hai bên bờ suối là hai vạt cỏ xanh mượt như
hai tấm thảm nhung. Mặt trời đứng bóng. Bố tôi bảo:

- Nghỉ ở đây, nấu cơm ăn thôi, đói rồi!
Chúng tôi cũng đói lắm, nhưng không dám kêu.

Mẹ tôi vơ củi, bố tôi bắc bếp. Chị Chức vo gạo. Ba
anh em lấy hai cái chiếu trải ra bãi cỏ nằm nghỉ. Bố
tôi xuống suối mò lấy ba hòn cuội to bằng cái mũ về
bắc làm bếp. Bố tôi reo lên:

- Nhiều cá lắm! 
Mẹ tôi nấu cơm, bố tôi đi bắt cá.
Ba anh em tôi chạy lại phía bố tôi, xem cá. Cá

nhiều thật, chúng bơi lội từng đàn. Tôi lội xuống, dùng
hai tay bắt cá. Bố tôi đuổi ba anh em lên bờ, ngồi xem
ông bắt cá. Ông bảo nếu các con lội xuống, nước
động, cá chui vào hốc hết. Ông lật các viên sỏi to
bằng cái chậu thau lên, tìm bắt con sâu đá. Con sâu
to bằng đầu nhỏ của chiếc đũa, mình tròn, hơi dẹt,
màu xanh rêu, có nhiều chân, gần giống như chân
rết. Nó bám chặt vào những hòn sỏi to, nằm chìm sâu
dưới nước. Bắt con sâu đá không khó. Ông buộc con
sâu đá vào một cọng cỏ, rồi thả con sâu xuống nước.
Cá xúm vào đớp mồi. Ông cầm cọng cỏ, con cá nào
ham mồi, bố hất vào chiếc rổ. Thế là một con cá bằng
ngón tay nằm gọn vào rổ, giãy đành đạch. Thấy bố
tôi câu cá dễ ợt, chị Chức, chị Trung, anh Viên đều
làm theo bố tôi. Chị Trung nhanh chân lấy được cái
rá để hứng cá, anh Viên lấy cái mũ, chị Chức lấy cái
nón. Các anh, các chị không câu thành thạo như ông.
Con sâu đá vẫn còn, cá tiếp tục cắn mồi. Cứ câu như
thế, rất nhanh, khoảng mười lăm phút sau bố tôi dồn
tất cả cá lại, được gần lưng rổ. Ông giao cho bốn anh
em tôi làm cá và nói: 

- Bố lên núi tìm xem có khóm riềng nào không?

Khoảng năm phút sau, ông xách về một khóm
riềng to, còn cả lá. Ông lấy một củ to, cạo sạch vỏ,
mang xuống suối rửa, rồi thái củ riềng thành nhiều lát
mỏng, đưa cho mẹ. Số riềng còn lại, ông vùi vào
sườn núi gần suối, để cho người sau còn dùng. 

Mẹ tôi thấy có nắm riềng, bà thích lắm, ở giữa
rừng, được như thế là quý lắm rồi. Kho cá không có
tương, không có dưa chua, chỉ có muối, có củ riềng
là nhất rồi. Bà rải một lượt riềng xuống đáy nồi, rồi rải
một lượt cá, rắc ít muối, lại rải một lượt riềng, rải một
lượt cá, rắc muối. Cứ làm như thế cho đến khi hết cá.
Trên cùng, bà lại rải một lượt riềng và rắc một ít muối.
Bà đổ ít nước suối vào nồi, đun sôi, sau khi sôi, đun
nhỏ lửa, cho đến khi nồi cá cạn hết nước. Mở vung
ra, những con cá vàng ươm, mùi cá, mùi riềng, bay
lên thơm nức. Nồi cơm vừa chín tới, cá kho riềng
vàng ươm, thơm nức, bụng chúng tôi lại đang rỗng.
Bữa cơm ăn giữa rừng ngon nhất đời. Khi còn ở nhà,
mẹ tôi rán cá rất ngon, chúng tôi còn õng ẹo chưa
muốn ăn. Nhưng hôm nay chúng tôi ăn kễnh bụng.
Ăn no quá, không đi được. Năm mẹ con tôi lăn ra
ngủ. Lúc này, chúng tôi quên hết cả trời đất, không
nghĩ rằng mình đang chạy giặc. Riêng bố tôi không
ngủ. Ông đi đi lại lại trên đường đất, canh cho năm
mẹ con tôi ngủ. Được một lúc, ông hô: “Dậy, đi!”. Cả
nhà lại gồng gánh lếch thếch đi, chúng tôi vừa đi vừa
dụi mắt. Ông mà không gọi, thì chúng tôi ngủ đến
sáng hôm sau mất. Thèm ngủ quá. 

Đi được khoảng một tiếng đồng hồ, mẹ tôi chợt
nhớ ra hai cái chiếu trải để nằm vẫn nguyên bên bờ
suối, quên không mang theo. Mẹ tôi định quay lại, tiếc
hai cái chiếu còn mới. Bố tôi ngăn: 

- Quay lại, quay lại, nhỡ có người lấy rồi, thì
mình mất công. Trời về chiều, sợ lại như tối hôm qua.
Mình đi từ sáng đến giờ, có gặp một nhà dân thứ hai
nào đâu. 

Cả nhà vừa đi vừa tiếc. Nhưng bố nói đúng, cả
nhà phải nghe theo. 

Nhà tôi đi chậm nhất. Sau nhà tôi chẳng còn nhà
ai nữa. Đi… đi mãi đến chiều, tất cả cùng reo lên: 

- Mọi người ở đây rồi! 
Chúng tôi đã gặp những nhà quen thân ở phố

Na Sầm vào đây từ hôm trước. Nhưng vẫn chưa gặp
bốn nhà hàng xóm. Đây là một cánh đồng rộng, thuộc
xã Hội Hoan. Người dân ở đây đã gặt xong. Trên
ruộng còn trơ những gốc rạ và những đống rơm to
nằm rải rác khắp cánh đồng. Mùi rơm mới thơm ngọt
và nồng ấm.

(1) Ba ông đầu rau: Ba vị thần, hai ông một bà, phụ
trách việc trông coi bếp núc. Ý ở đây là tìm ba hòn
đá hay đất cứng, xếp thành bếp để bắc nồi nấu cơm.
(2) Ý nói: “họ tự đến đặt hàng”. “Khác”, tiếng địa
phương, ý nói tự làm, tự đến, tự quyết...
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LINH QUANG TÍN

Chúc mừng Đại hội
(Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn

lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023)

Chúc mừng Đại hội Tám thành công
Mỗi một thành viên một đóa hồng
Xứ Lạng thơ ca bừng nắng hạ
Quê hương nhạc họa sáng trời Đông
Tình thơ lấp lánh muôn hình ngọc
Ý nhạc lung linh vạn dáng rồng
Văn nghệ trên đà đang đổi mới
Xứng danh Xứ Lạng đất anh hùng./.

KIM TRỌNG THÀNH

Sứ mệnh và hiến dâng
(Chào mừng Đại hội Hội Văn học 

Nghệ thuật Lạng Sơn)

Dù đời vất vả trăm bề
Quyết không từ bỏ cái "nghề" thơ văn
Dù cho thiếu cả miếng ăn
Thiếu tiền điện nước - Không ngăn nhiệt tình
Cuộc đời - ai cũng mưu sinh
Hơn người - phân định nhục vinh ươn hèn
Không chụp giựt, không bon chen
Vô tư sống chẳng tị ghen phận mình
Giữ cho trọn nghĩa trọn tình
Hồn thơ sáng ánh bình minh mặt trời
Hiên ngang bước thẳng giữa đời
Văn chương chữ nghĩa rạng ngời lương tri
Lòng nhân ái, tâm từ bi
Cổ nhân dạy phải biết vì nhân sinh!
Trái tim đập bởi nghĩa tình
Mới đi hết cuộc hành trình hiến dâng
Lòng thanh bạch - nhẹ lâng lâng
Mới là hiền sĩ sáng vầng trăng thu
Hiến cho đời tiếng hát ru
Lời mẹ là cả bài thơ tình người!

NGÔ BÁ HÒA

Triển lãm

Bức ảnh mới
chụp phiên chợ cũ
ai ngang qua cũng nhìn

Nét hồn nhiên
ngủ yên
lưng mẹ
mơ giấc gì
môi xòe hoa thắm
mắt cài then
chốt nắng
suối tóc bay ngược gió ngày thơ

Kẻ bán người mua
không lời ngã giá
ai nỡ lòng đem bao vất vả
chi li…

Cuối chợ một người đi
giữa đám đông lạc lõng
họ đem hy vọng
chất đầy gùi nặng oằn lưng

Người xem ảnh mỗi lúc càng đông
không phẩm bình, đánh giá
mỗi người xem đều có phiên chợ riêng mình!
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VŨ ĐÌNH THI - (Giải B)

Trăng mười lăm

Bà đi xa không của chìm của nổi
Gửi lại mẹ con hoa núi vân tay
Mẹ lại sẻ san cho con gái mẹ
Núi rừng chìm trong tiếng tính mê say

Tiếng trong veo như mùa thu suối vắng
Như giọng sơn ca ngày nắng đẹp trời
Ngọt như mật ong, đanh như tiếng đá
Nõn như chồi cây, thơm tựa hương hồi

Bầu đàn tròn như trăng rằm lúng liếng
Con tuổi mười lăm mười ngón tay vàng
Hãy giữ hồn mình trong từng câu hát
Nước mắt mồ hôi đã mặn dây đàn.

LÃ TRUNG SƠN - (Giải Khuyến khích)

Tạ với quê hương

Sống trên mảnh đất yêu này
Trở trăn bao điều chưa trả
Vó khua đọng trong vách đá
Sứ đi trĩu gánh sơn hà…!

Rêu phong Bến Đá đò qua
Sóng sánh chở hình non nước
Bồng con ngóng hoài ải Bắc
Đuốc trời soi khối thủy chung

Sao sông lại gọi "Kỳ Cùng"
Lòng em chẳng khi cạn kiệt
Mây ủ Tam Thanh da diết
Mẫu Sơn lòng Mẹ nỗi niềm…

Hang động vọng tiếng tổ tiên
Phá đá xây nên thành lũy
Đầu giặc đắp "Môn quan quỷ"
Muôn đời nỗi nhục "bá vương"!

Lửa đá Bắc Sơn dẫn đường
Đường Bốn cuộn con rồng lửa
Đỉnh xanh bóng Tiên ngồi đó
Thế giăng "Ngưu - Đẩu"… diệt thù

Xanh thắm Xứ Lạng… vào thu
Ru bước chân ta vào mộng
Trăng ngàn ngủ quên trên võng
Bé em là một thiên thần…

Nợ nhiều tấm lòng nhân dân
Sắn, khoai… nuôi ngày gian khổ
Giờ kia lầu cao lộng gió
Ngọt bùi… ai biết sẻ chia?

Gửi hồn vào lượn vào sli
Cúi tạ nơi sinh nơi dưỡng
Ngàn năm cho ta phương trưởng
Kết từ máu thịt cha ông!
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PHẠM ANH VŨ

Tranh thêu

Những chiếc kim thêu,
Những sợi chỉ màu
Trong tay người nghệ sĩ.
Thác Pren hùng vĩ
hiện lên.
Lang-bi-ang thơ mộng
hiện lên.
Những người con gái đẹp
hiện lên.
Những câu chuyện tình
hiện lên.
Có biết đâu đằng sau bức tranh kia
là hàng ngàn mối nối
bối rối
đau
nhìn nhau
không nói
Giữa những mối nối kia
hình như có cả tiếng thở dài./.

HOÀNG MINH LŨY

Hạt chữ mùa xuân

Bao nhiêu là con chữ
Chẳng khi nào ngủ yên
Biết bao là khát vọng
Có thể nào lãng quên.

Chữ bể dâu sóng bạc
Dặm trường cùng thời gian
Vượt qua bao ghềnh thác
Mang về hương sắc xuân.

Lòng người lại bâng khuâng
Trước mùa xuân chạm ngõ
Trên cánh đồng xuân mở
Hạt chữ gieo mùa đầy.

HÀN KỲ

Chùa Tiên

Bao năm qua lòng đá chẳng già nua
Mẹ lên chùa tìm lại thời con gái
Nắng xuân tươi vàng chân cỏ dại
Chùa Tiên lạc lối bơ vơ…

Nhũ đá lặng yên rơi xuống tự bao giờ
Mẹ thắp hương đặt lên cầu cô cậu
Tà áo quệt ngang mắt buồn che giấu
Động Song Tiên vương vấn lòng trần

Non ngàn lặng rót chuông ngân
Vòm hang mịt mùng khói tỏa
Tàn lửa quằn cong nghiệt ngã
Riêng chung sáng tối giao hòa

Mẹ dâng đức bụt hương hoa
Đồng tiền giấu trong lòng mẹ…
Theo những lối mòn tìm lại thời thơ trẻ
Cành chân châu nghiêng xuống vai gầy

Mẹ cúi mình uống cả trời mây
Uống cả dấu chân người xưa để lại
Đường lên chùa mênh mang nắng trải
Nhìn mẹ già tôi hiểu thấu lòng tiên.
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HOÀNG CHOÓNG

Phja Giang

- Nầư mà thâng Phja Giang?

Phjăm phjẳm pò phjăm phjẳm

Phjăm phjẳm pò kheo kheo

Pò ủm pò tò điếp

Táng răng noọng cáp chài

Vằn mí lìa căn đảy

Tò điếp ủm căn noòn

Fà hấm lồng dường moóc

Slút khang lồng khao dồm

- Tỉ chài dú tặm hẩư?

Chài mà thâng du lịch

Hặn đây mí chài ơi?

Slim cần tỉ Lạng Sơn

Điếp cần đây lủm pện

Khách du lịch dương thâng

Cần Lạng Sơn lai điếp

Táng răng pò phjăm phjẳm

Lạng Sơn lai dân tộc

Lai lạo slật cần ơi!

Chằn slim tò pang căn

Mí san sáo chảng liển

- Táng răng pò Phja Giang

Nhựng vằn pò slán moóc

Đét hồng lương kheo kheo

Noọng cáp chài mảt soáng

- Oóc mừa noọng chứ mại

Chứ mảt soáng Phja Giang

Chứ mại cần Lạng Sơn.

ĐINH XUẤT BẢN

Slon cạ lục lan

Tới cần sinh oóc dú dương gian

Nhớ pò mé chượng khun cải  mả

Cạ slon slư lại cạ hắt kin

Chàu mì do mừ tin hắt oóc

Lười chạn là khỏ khát giác dên 

Số xẩu đây: mường bân chia hử

Thể gian sinh mì nự mì nam

Chính mì nghịa tao khang phu phụ

Tin mừ hắt oóc cúa chượng thân

Chắc ngẳm nghị hắt kin lá ím

Ná nấư mì cúa đính hử đai

Cạ lục lan nhình chài có chứ.

Dịch:

Khuyên bảo cháu con

Đời người sinh ra ở thế gian

Nhờ cha mẹ nuôi ăn khôn lớn

Dạy học hành lại dạy làm ăn

Giàu có do chuyên cần chăm chỉ

Lười nhác thì nghèo khổ gian truân

Số tốt - xấu, trời phân chia cả

Thế gian sinh có nữ có nam

Mới có nghĩa ái ân chồng vợ

Bàn tay làm ra của nuôi thân

Biết suy nghĩ, làm ăn no đủ

Đời chẳng ai có của cho không

Khuyên con cháu trong lòng ghi nhớ.
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Tôi về nhà sau đám tang
bố bốn ngày. Căn nhà
hoang lạnh điêu tàn.

Hàng xóm bảo bố say rượu
ngã sông mà chết. Họ hàng
hỏi thăm qua quýt rồi mặc tôi
với căn nhà hoang vắng. Tôi
ngồi khóc, không biết khóc
thương bố hay thương tấm
thân cơ cực ô uế của mình
sau bốn năm lưu lạc trở về.

Tôi lại ra bờ sông. Sông
quê nhà hiền hòa vẫn đợi tôi
những khi cơ cực buồn bã trở
về như thời thơ ấu. Tôi khóc,
sông biết lắng nghe và hứng
vào lòng sông bao dòng lệ
của đứa bé mồ côi mẹ. Ngày
nhỏ, thầy tôi thường bảo trái
tim mẹ rộng vô bờ, dòng
sông là thứ hai. Sông hãy cho
tôi sự bình yên mãi mãi sông
ơi. Tôi nhảy ào xuống sông.
Gào thét như một con trâu
điên khùng ngụp nước. Chảy
đi sông ơi, chảy đi nỗi buồn
thời con gái đau nhói. Sông
dài ơi dìm đi, dìm mãi đi, tôi
sẽ không vớt mình lên trên
cuộc đời này nữa.

*
Nhà tôi bên bờ sông, con

sông nhỏ như một nét chì mờ
rạch ngang qua thung lũng
mướt mát xanh. Sông lặng lẽ
chứng kiến tôi lớn lên, sông
nghe tôi thầm thì tâm sự từ
thủa bé. Nói chuyện chán tôi
lại ngắm ảnh mẹ. Đôi mắt mẹ
đẹp lắm nhưng đượm buồn.
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Mẹ trẻ đẹp, bao năm rồi trong ảnh mẹ chẳng
chịu già đi - tôi vui vui với ý nghĩ tinh nghịch
đó. Rời bờ sông, tôi lại sang nhà ông thầy mo
cách đó không xa. Ở đó tôi có niềm vui khác.
Bên bếp lửa nhà sàn bập bùng tôi được nghe
kể chuyện. Thầy mo và thầy giáo tôi cùng một
vẻ trầm ngâm như thể chìm vào một thời xa
lắc lơ nào đó mà tôi không sao hiểu hết.

Thầy mo bảo:
- Người Mông, người Dao ở phương Bắc.

Sống với nhau như anh em ruột thịt. Nhưng
Đại thiên triều gọi người Mông là Miêu, gọi
người Dao là Man. Đại triều đánh đuổi chém
giết. Người Dao, người Mông chạy về
phương Nam.

- Đó là sự thiên di, mỗi hành trình thiên di
của người Mông, người Dao đều đánh đổi
bằng máu và nước mắt - Thầy giáo đáp lời.

- Không chỉ máu và nước mắt đâu thầy
giáo ạ! Còn nhiều thứ nữa. Lòng dạ Đại triều
ác như cọp như beo. Người Mông, người Dao
trốn chạy họ, vừa chống lại cọp beo rừng già.
Người Mông chạy lên núi cao hiểm trở, người
Dao vào khe sâu xa vắng. Bị giết mà chết, bị
đói khát, bệnh tật mà chết nhiều lắm. Người
Dao phải sinh đẻ để có con cháu nhiều, để
cho dòng giống còn sống mãi. Con trai, con
gái đến tuổi biết đỏ mặt nhìn nhau là phải đẻ
con cái rồi. Nói như nhà nước tuyên truyền là
tảo hôn đó.

Thầy giáo thở dài:
- Biết vậy mà sao giờ người Dao vẫn

nghèo, vẫn tảo hôn?
- Người Dao đốt rừng làm nương, sau ba

mùa đất bạc màu lại đi chỗ khác, cái nghèo
nó chạy theo. Sau này có đất làm ăn rồi lại có
con ma thuốc phiện nó làm cho phải khổ. Đấy
thầy giáo xem cả cánh đồng như cái lòng
chảo này ruộng lúa tốt thế mà người Dao bán
hết đi nuôi ma thuốc phiện. Hết ruộng lại bám
vào rừng, rừng hết rồi thì bỏ đi khắp nơi làm
thuê… mà kiếp làm thuê có giàu được không?

Những câu chuyện rì rầm giữa rừng
khuya ấy hằng đêm ru chúng tôi ngủ hết thời
thơ bé. Chuyện ngày xưa của thầy mo kể,
chuyện mới lạ ngày nay của thầy giáo nói
tưởng như không bao giờ hết. Sẽ không bao
giờ hết nếu như tôi mãi chỉ là một con bé mồ

côi mẹ chỉ biết chạy sang hàng xóm hóng
chuyện người lớn. Nhưng tôi ngày một lớn. Tôi
đã biết vừa thẹn thùng vừa thích thú ánh mắt
trai làng cứ như dán vào mình mỗi khi tôi đi
qua. Có người còn nói "trường túc bất chi lao",
"cổ cao chân dài thế kia thì ngựa đực còn thích
nói gì đến người". Chuyện của các thầy hết
thật sự khi nhà tôi bắt đầu có người khách lạ.
Sau vài hôm thì khách lạ thành quen. Bố có
rượu uống nhiều hơn. Một hôm bố sai tôi đi
mua rượu nhiều hơn thường lệ. Bố uống mãi
với người đàn ông có nước da trắng, đẹp trai.
Ông ta là kĩ sư, chừng bốn mươi tuổi, già hơn
bố gần chục tuổi nhưng sao mà trắng trẻo
hồng hào chẳng giống như bọn trai bản đen
đúa hay những người đàn ông như bố mặt
mày bủng beo vì rượu. Bố đã say mèm và
ngủ. Ông khách bảo tôi ngồi xuống giường
uống rượu với mình. Tôi khép nép ngồi xuống
vì không muốn làm mất lòng khách. Uống
được vài chén tôi thấy người lâng lâng. Hôm
ấy tôi mặc áo trễ cổ, lộ ra hai khoảng trăng
trắng đầy đặn của đứa con gái mười sáu với
cái khe sâu hun hút. Ông khách vừa ép tôi
uống vừa nhìn chằm chặp vào ngực tôi. Tôi
thấy run và ngượng. Ông ta đưa hai cánh tay
ra ôm ngang lưng tôi. Bị bất ngờ, tôi giật mạnh,
đứng dậy nhưng không kịp. Ông ta phá lên
cười: "Đúng là bố em bảo con gái chưa bị lần
nào, hay quá". Ông ta lao vào ôm chặt lấy tôi,
tôi càng giẫy giụa, ông ta càng ôm chặt, hai tay
chặt như gọng kìm, áo tôi trễ xuống ngang
lưng. Tim tôi đập loạn xạ, phập phồng khuôn
ngực trắng hồng lộ liễu. Đôi môi ông ta nhanh
chóng tìm đến bờ vai, đến ngực tôi. Một cái gì
từ trong sâu thẳm cuộn trào làm tôi đờ đẫn đê
mê. Tiếng kêu đau đớn duy nhất của đời con
gái chẳng làm bố tôi tỉnh giấc. Năm triệu đồng
đã đủ cho một món hàng mang tên "con gái"
của người đàn ông chưa một lần ra khỏi rừng
để nhìn ánh đèn điện văn minh.

*
Sông đưa tôi đi mãi theo dòng chảy định

mệnh. Tôi mơ thấy cả cái hình hài tiều tụy của
bố tôi sáng hôm ấy cất tiếng:

- Con Hà, mày sợ chửa à? Chửa càng tốt,
có ai lấy trâu đực về làm vợ đâu. Mày ngu lắm,
nó có nhiều tiền cho bố mày sửa nhà, mày
được sống ở thành phố đấy…
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Tôi thấy mình lần đầu tiên được ngồi xe
máy đi ra khỏi thung lũng có dòng sông cắt
ngang. Chồng tôi đưa tôi về một thành phố
phồn hoa xa lắc. Anh đưa tôi về một vùng
ngoại ô có căn nhà ba tầng kiên cố nằm cách
xa khu dân cư. Anh bảo: "Giờ em là vợ yêu
của anh. Chờ khi em đủ mười tám tuổi mình
sẽ làm đám cưới". anh nhìn tôi đắm đuối rồi
thì thầm: "Anh mê đắm khuôn mặt và đôi mắt
hút  hồn của em". Đứa con gái mới lớn mê đi
trong lời đường mật. Mê đi trong sự chiều
chuộng của chồng. Năm nay mùa xuân như
đến sớm hơn. Cây lá khe khẽ nảy mầm, nảy
nụ đơm hoa, lòng tôi khe khẽ rung khúc hát
xuân phơi phới.

Chồng tôi như một hoàng tử cứu vớt cuộc
đời đói nghèo của tôi ra khỏi chốn rừng sâu
tăm tối. "Anh sẽ vì em làm thơ tình ái, anh sẽ
gom mây kết thành lâu đài". Lời hát đó ngày
ngày vang lên trong ngôi nhà của chúng tôi.
Chưa khi nào tôi thôi ước muốn sống cùng
anh bình an đến hết cuộc đời. Nhà tôi thường
có khách, toàn những người bạn làm ăn của
chồng tôi. Chuyện của họ toàn những dự án,
những công trình, những dự toán… tôi không
sao hiểu nổi. Tôi chỉ bẽn lẽn rót rượu cho họ,
bẽn lẽn cười nhận những lời khen và cùng
chồng nhiệt tình cạn li với khách. Những lúc
như vậy chồng tôi vui ra mặt làm tôi hạnh
phúc lâng lâng. Say thì đã sao, miễn là anh
vui thì dẫu có say nữa tôi cũng vui lòng. Tôi
muốn được say mãi trong vòng tay ấm áp của
anh. Một sáng tỉnh dậy tôi hốt hoảng khi thấy
mình nằm gọn trong lòng một người đàn ông
to lớn đầu hói bóng nhẫy. Tôi hét lên kinh hãi.
Gã cũng lồm cồm đứng dậy mặc quần áo. Gã
nheo nheo mắt cười nhăn nhở:

- Cảm ơn em đã cho anh lên thiên
đường nhé! Chồng em nói đúng quá, non tơ
và điệu nghệ.

Tôi chết sững người chưa kịp phản ứng
ra sao thì hắn tiếp:

- Lại còn làm bộ làm tịch nữa… vậy thì
anh phải kiểm chứng lại độ ngọt đôi môi em
lần nữa.

Gã gắn vào môi tôi một nụ hôn dài. Đoạn
móc túi quẳng xuống giường vài tờ năm trăm
nghìn nói là thưởng thêm rồi cút thẳng.

Chồng tôi bước vào nhìn tôi hơi bối rối mà
chẳng nói gì. Chồng tôi đây ư? Người mà tôi
tôn thờ đây ư? Người mà tôi nguyện sống gắn
bó hết cuộc đời đây ư? Thì ra hắn mua tôi về
để hưởng thụ và kiếm tiền trên thân xác của
tôi. Tôi gào lên thảm thiết và lao vào cào cấu
hắn. Hắn mặc cho tôi cào cấu đến tơi tả áo
xống, mặt hắn có vết cào rớm máu, tóc tai bù
xù te tua. Tôi mệt lử rũ xuống như một tàu lá
chuối bị hơ lửa. Hắn nhẹ nhàng ôm tôi vào
lòng và bắt đầu dỗ dành ngon ngọt. Hắn bảo
tại hắn say quá không biết trời đất gì. Hắn bảo
chuyện này có lợi cho việc làm ăn của hắn.
Người ta sẽ cho hắn những dự án, những
thuận lợi để kiếm được nhiều tiền lo cho
tương lai. Hắn bảo tôi vẫn là vợ yêu của hắn,
việc này chỉ có lợi chứ không thiệt hại gì. Tôi
chồm lên như một con thú hoang, tát mạnh
vào cái mặt trơ trẽn của hắn. Cái mặt mà chỉ
vài giờ trước thôi tôi vẫn tôn thờ. Hắn không
còn kiên nhẫn nữa, xô dúi tôi xuống giường
và bắt đầu làm việc của giống đực với giống
cái một cách điên cuồng cho đến khi tấm thân
tôi chỉ còn là một hình hài nhàu nhĩ nhũn ra vì
kiệt sức. Hắn thở hồng hộc hồi lâu rồi nghiến
răng bảo tôi:

- Tôi mất tiền cho thằng bố nát rượu của
em đưa em về đây không phải để thờ mà em
phải giúp tôi kiếm tiền.

Hắn lấy điện thoại và khóa trái tất cả cửa
trước cửa sau rồi bỏ đi. Nửa tiếng sau hắn
quay lại với một con bec giê to tướng và ra
lệnh cho nó án ngữ cửa ra vào. Hắn nâng
cằm tôi lên gí sát mặt xuống và gằn giọng:

- Biết điều thì ngoan ngoãn nghe lời. Em
không có cơ hội chạy trốn đâu.

Tôi hiểu từ lâu tôi đã trở thành một đồ vật
của hắn. Thứ đồ vật có tên là gái non tơ. thứ
đồ vật bị giam giữ, bị phục vụ chủ vô điều kiện
mà ngốc nghếch tưởng rằng mình là bà hoàng.

Từ đó hằng đêm tôi phải tiếp khách. Ban
ngày ngủ và nấu ăn, dạo chơi trong khu vườn
vài chục mét vuông có tường cao cắm tua tủa
mảnh chai và dây thép gai. Người bạn trung
thành nhất của loài người lại không trung
thành với tôi. Nó yêu quý tôi vô hạn và không
muốn rời xa tôi. Chỉ cần tôi bước đến cánh
cổng trước nhà là nó lịch sự mời tôi vào bằng
cách nhe hàm răng trắng ởn ra và gầm gừ dữ

42
VÙN NGHÏå

Söë 303-01/2019 - xûá laång



tợn. Tối đến, sau bữa ăn là lên giường với
khách. Đêm bình thường là hai khách, có đêm
tới bốn khách. Khách trung tuổi thì bậm bịch
hiền hòa. Đám khách trẻ hơn đúng là những
cực hình làm tôi phải gồng mình, nghiến răng
chịu đựng. Tôi nghĩ đến những con chó hành
động theo bản năng, còn con người, vì kìm
nén để được gọi là có nhân tính, nếu không
cũng chẳng khác gì loài súc vật. Mà không, ở
đây chỉ có thể là chuyện giống đực có quyền
chiếm đoạt giống cái sau khi trả tiền cho chủ
của nó. Họ vật vã tôi, vần vò tôi thỏa thích rồi
bỏ đi. Sau những cuộc truy hoan bạo liệt, tôi
đờ đẫn bất động, thấy rã rời nhừ mỏi toàn
thân. Tôi giống như người bị tai nạn giữa
đường đang giần giật thoi thóp, đang hi hóp
thở những hơi cuối cùng của cuộc đời. Thế
nhưng khốn nạn nhất là khách đi rồi tôi lại
thành con cái cho chủ của mình ngấu nghiến
hết phần còn lại của đêm. Biết đã thuần hóa
được tôi nên mỗi khi kiếm được tiền hắn cũng
đưa tôi đi đó đi đây chơi. Khi thì ra biển, lúc
lên rừng. Đi rồi mới biết hắn đưa tôi đi dâng
tặng cảm ơn bạn hàng của hắn. Tôi là món
hàng mang giới tính cái… Dù sao những lần
như thế tôi được nhiều tiền hơn, mà cũng
được nhàn nhã hơn.

Ngày sinh nhật của tôi bao giờ hắn cũng
nhớ. Tôi không còn hi vọng gì vào lời hứa hão
huyền của thằng đàn ông khốn nạn về đám
cưới. Cái đầu lọc lõi của hắn thừa sức để
chiêu dụ vài thằng thừa tiền thiếu gái… Hắn
tổ chức sinh nhật cho tôi trong ánh nến lung
linh lãng mạn. Ba thằng trẻ tuổi tặng hoa tặng
quà trong tiếng nhạc du dương. Tôi thổi nến
và cầu nguyện hi vọng đời sẽ sang trang mới
vì cái hành động tử tế đột xuất của người
chồng. Hi vọng của tôi cũng tắt vụt đi như
những ngọn nến kia sau khi hết chức năng
trang trí. Ngày chồng tổ chức sinh nhật cho
vợ cũng là ngày tôi phải gồng mình tiếp đủ ba
thằng trâu điên sung mãn. Tôi đã ngất đi sau
khi ban tặng cho khách những giây phút hoan
lạc tuyệt cùng.

Năm nay hắn lại nhăn nhở thông báo tổ
chức sinh nhật tuổi hai mươi cho tôi. Tôi nghe
mà đầu óc trống rỗng, không buồn, không vui,
không hi vọng. Cuộc đời này vốn dĩ không có
cái gì mang tên là hi vọng. Hắn đang ba hoa
về mấy đại gia thì có điều bất ngờ xảy ra. Một

gã giới tính thứ ba thuê tôi làm người yêu về
ra mắt cha mẹ. Tất nhiên là ngoài hợp đồng
với chủ thì tôi phải đòi thêm. Bắt chẹt được gã
người yêu hờ đang bí thế là một bất ngờ lớn
khiến tôi rất vui. Tôi vui tung tăng bên gã. Tôi
líu lo như chim mặc kệ mặt gã buồn thiu
không cần biết đến sự tồn tại của tôi bên
cạnh. Mặc kệ, vui cười đi, vui cười cho quên
bao đắng chát của đời. Đau đời ư? Khi trái tim
chằng chịt vết xước thì người ta không còn
biết đau là gì nữa. Cuộc đời xô đẩy ta đến bến
bờ nào hạnh phúc hay khổ đau ta cũng không
có quyền lựa chọn.

Cuộc đời quả đầy rẫy những bất ngờ,
những run rủi của số phận cho người ta gặp
nhau, đó là những cuộc gặp gỡ oái oăm. Xe
chầm chậm tiến vào ngôi biệt thự xa hoa. Gã
kia nhanh nhẹn mở cửa đỡ tôi xuống và hân
hoan giới thiệu với gia đình. Bỗng tôi choáng
váng vì người đàn ông to lớn trước mặt. Đúng
rồi cặp mắt sáng như điện và cái đầu hói bóng
nhẫy kia. Chính hắn là kẻ đầu tiên cho tôi biết
chồng tôi là một thằng chủ chứa khốn nạn. Để
rồi giờ đây một cô gái hai mươi đã trơ lì mọi
cảm xúc, chai sạn trước cuộc đời đen bạc.
Lão bối rối đôi chút rồi cũng lấy lại vẻ trầm tĩnh
nghiêm nghị của một người cha. Sau phút hốt
hoảng tôi cũng đã lấy lại bình tĩnh. Việc gì phải
sợ, đời còn gì để mất mà phải sợ lão. Ánh mắt
bối rối khi đứng trước một con điếm đủ cho tôi
hiểu lão nghĩ gì. Tôi thoáng nghĩ và tự tin ôm
tay "chàng" bước vào nhà. Suốt bữa ăn hai
bố con lão cố tỏ ra vui vẻ, tôi ngoan ngoãn
quấn quýt con lão. Vở kịch hoàn hảo của
chúng tôi qua mắt được bà vợ khờ. Bà liên tục
khen tôi cao ráo, có tướng mắn đẻ, có đôi mắt
đẹp toát ra vẻ phúc hậu. Đương nhiên tôi giả
bộ e thẹn thể hiện hoàn hảo vai diễn của
mình. Tôi hình thành kế hoạch chạy trốn khỏi
kẻ khốn nạn với sự trợ giúp của một kẻ khốn
nạn khác. Mỗi lời tôi nói như dao đâm xuyên
qua tim lão nhưng cái mặt trơ trẽn kia quả là
rất giỏi che đậy cảm xúc. Sự sợ hãi và tức
giận của lão chỉ có tôi đọc ra được mà thôi.

Sau bữa ăn tôi chủ động tách lão già ra
khỏi gia đình.

- Dạ thưa con có việc muốn phiền bác trai
một lúc ạ!

- Việc gì thế con, bác sẵn sàng giúp con
mà - Bà vợ khờ nhanh nhẩu.
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- Bác trai cao lớn y như bố con ấy, con
muốn nhờ bác đi thử bộ comple cho bố con ạ!

Đương nhiên rồi, lão chỉ cần có lí do ấy là
đồng ý chở tôi ra khỏi nhà ngay. Chúng tôi
chọn một bàn vắng khuất trong quán cà phê.
Người phục vụ vừa đi khỏi tầm mắt lão đã
sừng sộ:

- Cô nên biến khỏi cuộc đời con trai tôi
ngay.

- Nhưng cháu yêu anh ấy… chúng con
yêu nhau… xin bác…

- Cô nghĩ mình là ai mà dám bước vào
nhà tôi?

- Tôi là một con đĩ đã từng ngủ với ông -
Tôi đanh mặt trả lời.

Đời nào lão chịu một con điếm từng qua
tay lão về nhà làm dâu.

Thái độ hăm dọa của tôi làm lão hói mềm
nhũn. Lão chịu thua bằng cách chủ động trao
cho tôi một bọc tiền lớn với điều kiện phải biến
ngay và không được dính dáng gì đến con trai
lão nữa. Tôi đòi luôn tiền taxi cho chuyến về
quê. Lão nhận lời ngay, đứng ra xa gọi điện
bắt taxi cho tôi rồi cút thẳng. Nửa giờ sau,
chiếc taxi từ từ đến quán trong sự mừng vui
vô bờ của tôi. Nào ngờ xe chưa đỗ hẳn cánh
cửa đã bung ra, hắn nhảy ra khỏi xe túm lấy
con mồi vừa lôi xềnh xệch vừa chửi rủa:

- Con đĩ, mày bỏ chồng bỏ con theo thằng
nào?

Thì ra tôi đã bị lão hói lừa. Tôi vùng vẫy
và gào lên giữa đám đông rằng tôi không phải
vợ hắn. Chả một ai tin tôi. Tôi sắp bị ấn vào
xe thì một ý nghĩ lóe lên. Tôi dùng hết sức cắn
mạnh vào tay hắn. Hắn gào lên đau đớn. Tôi
vùng chạy thục mạng, cắm đầu chạy vào ngõ
rồi chạy mãi ra cánh đồng. Không biết mình
chạy đi đâu, chạy mãi đến chạng vạng tối tôi
loạng choạng đi vào một con đường làng
vắng. Tôi cứ đi vô hồn vô định, cho đến khi
kiệt sức khuỵu xuống bên đường vừa lúc nhìn
thấy vài người đàn bà từ trong ngõ đi ra.

- Cứu tôi với!
Tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong một căn

phòng xa lạ. Thầy giáo tôi và hai người đàn
bà đang ngồi ưu tư. Tôi rên lên khe khẽ làm
mọi người mừng rỡ. Tôi tỉnh táo trở lại rồi chỉ

biết ôm lấy thầy khóc như mưa. Thầy bằng
xương bằng thịt trước mặt tôi chứ không phải
ảo ảnh trong những giấc mơ bốn năm vừa
qua tôi thường mơ thấy. Đã bốn năm tôi xa
rừng núi quê hương, bốn năm xót xa tủi cực.
Bốn năm tôi không còn được nghe thầy giảng
bài trên lớp, không còn được nghe thầy và
ông mo kể chuyện hằng đêm. Tôi không dám
giấu thầy về quãng đời nhơ nhớp vừa qua.
Thầy cho tôi biết thầy đi thăm họ hàng mà vô
tình gặp tôi. Hai hôm sau thầy đưa tôi đến thị
trấn rồi gọi một anh chàng cao lớn lực lưỡng
đến nhờ anh đưa tôi về nhà. Trời ơi, đi năm
chục cây số đường rừng với một gã đàn ông
ư? Tôi nghĩ trừ thầy ra, tất cả đàn ông đều đốn
mạt. Nhưng gã này là người thầy nhờ cậy, tôi
nghĩ thế và yên tâm dần…

*
Sông đưa tôi đi mãi theo dòng chảy định

mệnh. Tôi tỉnh lại trong bệnh viện huyện. Bên
cạnh tôi là anh chàng xe ôm hôm trước. Anh
lúng túng ngượng nghịu hồi lâu rồi mới lên
tiếng:

- Em may đấy, anh về kể lại chuyện cho
thầy nghe, thầy hốt hoảng bắt anh đưa quay
trở lại… thế mới cứu được em dưới sông đấy.

- Anh Báo, sao anh với thầy không để cho
em chết đi… cứu em làm gì?

Báo nhìn tôi xa xăm một lát rồi bảo:
- Thầy bảo em đã chết rồi. Em tỉnh lại sẽ

là người khác. Ngày xưa anh ra tù thầy cũng
bảo thế.

*
Sau ngày đó, thầy cho tôi ở một ngôi nhà

nhỏ ở bến xe gần với nhà Báo. Tôi nhanh
chóng thân với anh hơn những người hàng
xóm khác. Tôi mở hàng bán trà đá và những
thứ lặt vặt khác. Ngồi bán hàng tôi biết được
nhiều chuyện về Báo. Anh cao to lực lưỡng,
cơ bắp cuồn cuộn, sức vóc như trâu mộng. Gì
chứ anh nhấc bao xi măng nhẹ như người ta
xách mớ rau. Báo ăn khỏe, anh có thể xơi tái
một con vịt quay sau khi đã đánh gọn một
chậu tám gói mì tôm. Trí óc nằm trên lằn ranh
giới giữa người bình thường và kẻ thiểu năng.
Có tiền Báo uống rượu tì tì. Đang say thì được
người ta thuê đi đòi nợ, anh ta hăng máu đi
luôn. Khốn nạn cho Báo gặp con nợ khánh
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kiệt ra sức xin xỏ. Báo điên tiết nện cho tay
kia một trận nhừ tử. Kết quả là lãnh hai năm
tù. Ra tù mới biết cha mẹ đều đã chết. Báo
thất thểu đói khát trở về căn nhà cũ. May quá
được thầy giáo cho ăn uống một tháng thì lại
sức. Người trở lại to khỏe vạm vỡ và làm
nghề bốc vác như xưa.

Báo thường nhìn tôi đăm đăm làm tôi bối
rối. Nhưng thật lạ, nếu ngày nào không gặp
ánh mắt đó của Báo tôi cứ thấy bứt rứt như
thiếu đi một điều gì đó khó diễn tả. Tôi trốn
chạy khỏi cái nghèo và nỗi vất vả phải trả
bằng trinh tiết cộng thêm nỗi tủi cực suốt đời.
Liệu Báo có chấp nhận tôi? Một con điếm như
tôi có xứng đáng với anh? Cuối trời chênh
chếch một mảnh trăng, gió thở lào thào và
nhoi nhói trong tim đứa con gái tơi tả sau
nhiều cuộc chơi. Tôi lang thang trên đường
nghe lòng hoang vắng chông chênh. Nhìn
những đôi yêu nhau, tự dưng mơ một cuộc
tình, một niềm hạnh phúc mới. Tôi hai mươi
tuổi và hạnh phúc có đợi tôi? Tôi biết Báo yêu
tôi nhưng anh không dám mở mồm. Tôi nhận
ra con tim trơ lì của mình đã xốn xang trước
Báo. Tôi nhận ra đã đến lúc tôi cần một bờ vai
để gửi gắm cuộc đời như lời thầy tôi nói.
Nhưng không biết mình cần làm những gì.
Vũng bùn mình lội vào lún quá sâu, có thể vừa
mới bước qua nó lại là vũng khác.

Gái độc thân lại xinh đẹp như tôi giống
thỏi nam châm hút từ đám trai trẻ đến các ông
già hám của lạ. Tôi bán hàng được vài tháng
thì những lời bóng gió về cái loại ca ve đường
chợ nhiều dần. Tôi trở thành nghi án của sự
đi sớm về khuya của đàn ông trong phố.
Không một ngày nào là không có một hai bà
sồn sồn hoặc các cô vợ trẻ chạy đến quán
của tôi gọi các ông chồng về mà không kèm
theo những lời bóng gió cay độc. Thầy tôi biết
điều đó, thầy bảo "Đã đến lúc con cần có một
tổ ấm cho riêng  mình". Tôi cười chua chát "Ai
thèm rước con hả thầy?". Thầy như nhìn thấu
gan ruột của tôi:

- May thay sự vùi dập của số phận không
làm tắt lửa yêu trong lòng. Khi con còn muốn
hướng đến ngày mai là còn biết yêu. Hạnh
phúc gần con lắm đấy!

Một chiều trời mưa, quán hàng của tôi có
ông khách ngoài bốn mươi ngồi trầm tư. Lão
dê già này tấn công tôi mãnh liệt. Đã nhiều lần

lão muốn tôi đẻ cho một đứa con trai. Bỗng
đâu một người đàn bà dẫn theo hai cô con gái
xồng xộc lao vào. Tôi không có cơ hội phân
bua với ba cái loa phóng thanh mở hết công
suất ca lên những bài ca bất hủ. Chưa hết, ba
mẹ con lao vào cấu xé tôi tơi tả. Tôi vừa
chống đỡ quyết liệt vừa nhìn sang nhà thầy
cầu cứu thì thấy Báo ở đó lao sang. Anh ném
hai con ranh với mụ già vào góc nhà, kèm
tiếng thét như sấm:

- Mày phá vợ tao này!
Hàng xóm đen đỏ đứng xem, không một

ai dám nói gì. Báo hung hãn trợn ngược mắt
thét đuổi chúng ra về. Đám đông tan hết. Báo
cúi mặt không dám nhìn tôi, mặt anh đỏ như
mặt gà chọi, chân tay luống cuống. Tôi cũng
luống cuống không kém. Báo vừa nói gì? Vợ
Báo ư? Tôi chạy một mạch sang nhà thầy
tránh mặt Báo. Một lát Báo chạy sang theo,
mặt anh đỏ dừ, mồm lắp bắp mãi mới lí nhí
được lời xin lỗi. Chả hiểu vì sao tôi cất tiếng
hét vào mặt anh:

- Anh cút đi…
Báo chạy biến về nhà. Thầy lại nói chuyện

với tôi. Không biết thầy nói những gì làm tôi
vừa bừng tỉnh vừa hoang mang. Tôi đã bị bao
thằng đàn ông dập vùi. Làm vợ Báo chả phải
là điều tôi mong muốn sao? Cớ sao tôi lại hắt
hủi anh? Tôi yêu Báo và anh cũng yêu tôi cơ
mà. Tôi phải làm sao đây? Tôi chưa hết cơn
ngây dại thì thầy hóm hỉnh nói:

- Hai mảnh vỡ hoàn hảo, sang nấu mì cho
nó ăn đi, nó đang khóc vì con đó.

Báo khóc thật. Báo hất tung bát mì tôi nấu
và vẫn khóc như một đứa trẻ.

- Cô đi đi… cô cút đi…
Tôi lao đến ôm cứng lấy anh, tôi xin anh

đừng khóc. Nhưng rồi chính tôi lại khóc như
chưa bao giờ được khóc. Tôi cảm nhận được
cái gì đang phá vỡ cái ù lỳ, xơ cứng trong mọi
hang hốc tâm hồn tôi.

Ngày cưới, chúng tôi hạnh phúc cười tươi
như hoa trong nắng sớm. Thầy tôi cười vui
mặc cho dòng lệ chảy dài. Dòng lệ thầy hay
dòng sông quê tôi sâu trong thung lũng mờ xa
kia vẫn miệt mài chảy, sẵn lòng đón nhận
những lời tâm tình, và sẽ không còn những
giọt nước mắt mặn chát nhỏ vào lòng sông.
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Người đàn ông đầu tiên xuất hiện tại khu
Nhà Sáng tác vắng vẻ, tay xách cặp,
chân bước đi nhanh nhẹn. Bỗng anh ta

đưa mắt nhìn về phía tôi đang đứng tựa cửa
căn phòng 17. Hình như anh hơi bất ngờ khi
nhìn thấy người lạ, lại trong sắc phục váy dân
tộc thiểu số. Tôi cũng thoáng sững sờ khi nhìn
thấy anh, vì từ hôm đến đây ngoài người của
Đoàn, thì chúng tôi đã biết nhau cả. Đang
trong tư thế đứng chùng người thoải mái tôi co
chân lại đứng cho ngay ngắn rồi đi vào phòng.

Buổi trưa, người đàn ông ấy ăn cơm cùng
đoàn chúng tôi. Chúng tôi được giới thiệu đó
là Giám đốc Nhà sáng tác. Anh ngồi cạnh chị
Đoàn trưởng. Trong bữa cơm, mọi người
chào hỏi, tay bắt mặt mừng. Lần đầu tiên dự
trại sáng tác văn học nghệ thuật tôi chưa thật
chủ động. Tận cuối cuộc tôi cầm chén rượu
sang mời anh. Sáng hôm sau, khi ăn sáng
xong trở về phòng, chưa kịp ngồi vào bàn viết,
có tiếng gõ cửa, tôi ra mở… là anh. Tôi mời
anh ngồi và rót nước mời. Vài câu thăm hỏi
tên tuổi, quê quán, công việc, Nhà sáng tác…
Anh trả lời gẫy gọn. Thế rồi anh xin số điện
thoại của tôi. Tôi tỏ ra không ngần ngại khi cho
anh số điện thoại. Ừ, rõ người rõ việc có gì
mà ngại.

Mùa hè Đại Lải nóng bức, Giám đốc nhắn
tin cho tôi "Em có đi dạo bờ hồ cho mát mẻ và
ngắm cảnh quan không?". Tôi trả lời "Em
chưa quen thông thổ nơi này nên chưa đi đâu.
Vả lại Đoàn còn ở đây lâu cơ mà". Đại Lải
buồn hay do tôi buồn? Lần đầu tiên tham gia
dự trại viết tôi thật sự chưa nhập cuộc. Hơn
nữa tôi là người của công việc, của những lo
toan, quán xuyến, động chân động tay chứ
không phải là người quen ngồi một chỗ để
viết. Không khí trại viết có vẻ trầm lắng, tẻ
nhạt. Tôi không hiểu đó là do Nhà sáng tác
hay do chính từ Đoàn chúng tôi. Tôi thoáng
thấy sai lầm và tự trách mình khi quyết định
đến đây những nửa tháng giời. Ở đến ngày

thứ năm tôi có ý định về nhà. Tôi nói điều này
với Vi Thị Thu Đạm là bạn cùng dự trại viết.
Tôi không ngờ rằng Thu Đạm cũng nghĩ giống
tôi. Có lẽ do rời xa hai đứa con nhỏ chưa đầy
năm, mười tuổi nên Đạm cũng sốt ruột. Vậy
là chúng tôi cùng về.

Đoạn đường từ Đại Lải về nhà dài trên hai
trăm cây, chúng tôi đi hai chặng xe, đường
nhỏ bụi mù mịt. Tôi nghĩ về nhà chắc sẽ không
xuống nữa. Cũng may là vào ngày thứ ba sau
khi đến đây các trại viên đã phải nộp tác
phẩm, bản thảo. Tôi có một chút bản thảo thôi
cũng đã nộp. Mặc dù vậy quyết định về nhà
cũng làm tôi không khỏi băn khoăn bởi tôi đi
công tác chính đáng theo giấy mời của Hội
Văn học Nghệ thuật mà công lệnh của Hiệu
trưởng Trường Cao đẳng sư phạm nơi tôi dạy
học. Vậy là tôi đã không thực hiện đúng thời
gian chuyến đi công tác của mình. Chỉ vì
buồn? Chỉ vì không thích viết? Mãi sau này tôi
mới hiểu ở trại viết hay viết tại nhà, sôi động
hay trầm lắng, vui nhộn hay buồn tẻ, viết
nhiều hay viết ít… thực ra là ở chính mình.

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong tôi
với Thu Đạm về nhà. Tôi chào mọi người, ai
nấy ngạc nhiên, Giám đốc Nhà sáng tác đang
ngồi đó cũng ngạc nhiên. Tôi đã đoán được
điều này nhưng lẽ nào lại không chào. Tuy
nhiên, Giám đốc nói "Từ đây lên Hà Nội rồi về
Lạng Sơn tiện xe hơn, thư thả sẽ về, xe tôi
cũng về Hà Nội, mời hai chị em cùng đi". Tôi
và Thu Đạm từ chối và hai chị em ra bến xe
Vĩnh Phúc đón xe về. Ngồi trên xe, Thu Đạm
không biết rằng tôi cứ phải đọc tin nhắn, trả
lời tin nhắn từ một người vừa mới chào hai chị
em trước lúc rời Nhà Sáng tác. "Qua phòng
17 anh cảm giác như mình vừa đánh rơi một
vật gì rất quý giá". Tôi nhắn tin đáp chào tạm
biệt. Lòng bùi ngùi…

Tôi về nhà khi mẹ chồng vẫn an tâm ở
nhà chăm các cháu, trông nhà. Thường thì bà
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rất ham việc nhà nông nên mỗi khi đi đâu đến
hai ngày là đứng ngồi không yên. Lần này con
dâu phải đi công tác tới mười lăm ngày mà khi
về đón bà ra trông nhà, bà đồng ý ra luôn,
chắc hẳn bà nghĩ việc của nó phải quan trọng
lắm. Tôi về nhà được dăm ngày thì nhận
được thông tin từ Ban tổ chức trại viết "Đề
nghị tất cả các trại viên tham dự tổng kết trại
viết đầy đủ vào ngày…". Tôi nghĩ "Lại khó xử
đây, đi hay không đi". Theo đó tôi cũng nhận
được thông báo của Trường Cao đẳng sư
phạm nơi tôi dạy học "Tham gia tập huấn
phương pháp dạy học theo Dự án Việt Bỉ tại
Hà Nội". Vậy là lại hành lý lỉnh kỉnh lên đường.

Trở lại Đại Lải lần này tôi thấy có phần
nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên khi gặp gỡ anh em
trại viên bám trại từ ngày đầu đến ngày cuối
tôi lại đọc được những ưu tư trên gương mặt
họ. Tôi gặp lại Hoàng Kim Dung, Mã Văn
Tính, Hoàng Trung Thu… Trong họ có phần
mệt mỏi và lặng lẽ. Chỉ có Nông Ngọc Bắc là
còn có vẻ thần thái hơn cả. Trong sâu xa tôi

nghĩ đến một cách thức, một mô hình tổ chức
trại sáng tác khác hơn. Dẫu biết rằng sáng tác
là nghiệp của mỗi người nghệ sĩ, thành công
hay không thành công là do tài năng của họ
nhưng nếu không có môi trường và cách thức
hay có thể sẽ thui chột cảm hứng, tinh thần,
sức khỏe của họ. Tuy nhiên, tôi cũng biết đây
không phải nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của
tôi là giảng dạy văn học. Tôi chớm bước vào
lĩnh vực này thôi. Sở dĩ cứ hay nghĩ vậy là do
thói quen nghề nghiệp nặng về tư duy. Thế rồi
tôi có ngờ đâu sau này tôi lại bước sâu vào
cái vườn hoang dại kì thú này.

Biết tôi trở lại Đại Lải dự tổng kết trại sáng
tác, Giám đốc Nhà sáng tác nhắn tin "Cô giáo
sang phòng uống nước để tôi chào một câu".
Thoạt đầu tôi nghĩ cũng là xã giao bình
thường nhưng thoáng nghĩ rồi tôi nhắn tin lại
"Mời anh sang phòng, hai chị em pha nước
rồi", "Cô giáo sang phòng tôi đúng hơn chứ".
Tôi nghĩ đúng với không đúng ở chỗ nào?.
Vậy thì tôi cũng không sang "Em chuẩn bị lên
phô tô bài nộp". Tôi cầm tập bản thảo lên
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phòng hành chính phô tô. Sau chừng dăm
phút tôi thấy Giám đốc đi lên. Vẻ mặt anh lạnh
lùng, nghiêm nghị như chưa hề quen biết. Tôi
nghĩ chắc anh ta giận vì mình chưa ứng xử
đẹp. Kệ, tôi có lỗi gì đâu. Phô tô xong đến giờ
cơm trưa, khi đi qua cửa phòng của anh tôi
nói "Chúng em mời anh đi ăn cơm!". Anh có
phần sững sờ "Vào phòng anh uống nước
đã". "Xuống phòng ăn thôi anh em chờ rồi anh
ạ". "Sáng mai tổng kết rồi khi nào em về?".
"Em chưa được về còn phải đi Hà Nội tập
huấn công việc của nhà trường". "Thế à, vậy
mai anh về Hà Nội đi cùng xe anh". "Cứ đi ăn
cơm đã em sẽ trả lời sau anh ạ". Sau này tôi
bỗng nghĩ sao họ không tổ chức cơm nước
riêng cho Giám đốc và cán bộ nhân viên Nhà
sáng tác. Ăn cơm chung một chế độ, một bàn
với các trại viên có thể đông vui hơn nhưng
đôi khi khó xử cho cả hai bên.

Lễ tổng kết trại sáng tác diễn ra theo nghi
thức đơn giản nhưng đủ các bước theo thông
lệ. Trại viên tham dự đầy đủ. Đại biểu Liên
hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam có
nhà thơ Mai Liễu, anh cũng là người đọc thẩm
định tác phẩm cho trại viết lần này. Giám đốc
Nhà sáng tác cùng một số cán bộ đại diện
phòng ban của đơn vị dự tổng kết. Đáng chú
ý hơn cả trong nội dung tổng kết là phần nhận
xét tác phẩm, bản thảo của các trại viên. Nhà
thơ Mai Liễu là người miền núi, khi cái nghiệp
văn chương đã ăn sâu trong anh thì anh
chuyển công tác về Hà Nội. Anh thường
xuyên quan tâm đến văn chương của các tỉnh
khu vực. Một tỉnh biên giới như chúng tôi cũng
luôn nhận được sự chăm lo của anh. Tôi từng
làm giảng viên thẩm bình văn chương trên
bục giảng cùng với sinh viên. Kiến thức và
khả năng cảm thụ của tôi không đến nỗi nào.
Lại thêm cái yêu mến, đam mê nên tôi từng
viết. Viết nghiên cứu, sáng tác thơ. Thi thoảng
tôi gửi bài về Tạp chí Văn nghệ của tỉnh và
một số nơi. Bài được đăng tôi càng phấn khởi
nuôi dưỡng cái sở thích "giời đày". Một người
mẹ trẻ với mấy đứa con nhỏ, một giảng viên
với gánh nặng công việc chuyên môn, một
mối lo cơm áo gạo tiền của cán bộ thời bao
cấp vắt sang cơ chế thị trường… chưa đủ cho
tôi còng lưng ra hay sao mà tôi vẫn cứ thích
viết. Viết như một sự giải tỏa, viết như một sự

tự giải phóng mình. Không viết thì như món
nợ nặng lòng đầy uẩn ức. Vậy nên đó cũng là
nguyên cớ đưa tôi đến đây. Chiếc micrô
không được tốt, tiếng không rõ, nhà thơ Mai
Liễu lại nói nho nhỏ nên tôi nghe câu được
câu chăng "Chị là nhà giáo, thơ nhẹ nhàng
nhưng chứa đựng những tâm tư. Có những
câu thơ ám ảnh: Một đời những tưởng thong
dong/ Lối xa quay lại thấy lòng vắng ai. Truyện
của chị gợi ra thân phận những đứa trẻ miền
núi lầm lũi, thiệt thòi. Tuy nhiên chưa khắc họa
được rõ số phận nhân vật… Và, có thể chị viết
còn quá thật, trong văn học chân thực nhưng
đừng thật thà". Chỉ bấy nhiêu thôi cũng cho tôi
những suy ngẫm. Văn chương là cái gì đó rất
gần mà lại rất xa, tưởng của ta mà không
phải, tưởng nắm bắt được mà chơi vơi.
Nghiên cứu, giảng dạy, bình luận là vậy
nhưng sáng tác là chuyện rất khác. Nhưng tôi
cũng có bao giờ ngộ nhận đâu, ngay trong
giảng dạy khai thác đến đâu cũng là cả một
vấn đề bởi tác phẩm là một thế giới mở, vô
cùng vô tận. Huống hồ sáng tác là cái hoàn
toàn ngoài ta mà lại trong ta. Chỉ có một điều
tôi không ngờ rằng sau những ngày Đại Lải,
duyên nghiệp lại kéo tôi về hẳn với cái thế giới
mơ hồ mà hối thúc này.

Bỗng nhiên lại thành tình huống khó xử.
Bữa cơm tổng kết đang vui thì chị Đỗ Ngọc
Mai lên tiếng "Đề nghị anh Mai Liễu cho Đoàn
Lạng Sơn gửi một thành viên về Hà Nội". Và
hình như cả đoàn thấy đề nghị đó là hợp lý
nên hùa theo "Đúng rồi, đúng rồi". Nhà thơ
Mai Liễu đi xe máy từ Hà Nội về đây gần sáu
mươi cây số, lại là đại biểu cấp trên đến dự,
tại sao lại làm phiền anh. Tôi lúng túng
"Không, em chưa về đâu. Có thể…". Trưởng
đoàn Vũ Kiều Oanh nói "Mọi người không lo,
Đoàn sẽ có trách nhiệm đưa chị về Hà Nội".
Giám đốc Nhà sáng tác "Mai xe ô tô tôi về Hà
Nội, cô giáo đi về cùng". Tôi không nói gì thấy
ngài ngại vì bỗng nhiên mình thành câu
chuyện cho mọi người bận tâm. Nhà thơ Mai
Liễu băn khoăn "Tôi đi xe máy, đi cùng tôi
cũng được, nhưng chỉ vướng mấy cái quạt
vừa nhờ mua". Trong bữa cơm liên hoan vui
vẻ, mọi người nâng chén chúc mừng nhau.
Nhà thơ Mai Liễu nói khi hai anh em chạm
chén "Đồng ý về cùng ai nhỉ. Đúng là thấy
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người đẹp ai cũng muốn mời về theo". "Cám
ơn tất cả, cám ơn hai anh có thiện chí giúp
em. Vậy em hỏi thật anh nhé nếu đèo em mà
bỏ lại quạt anh tính sao?". "Rõ ràng là anh
chọn người hơn quạt rồi!". Tất cả cùng cười
vang. "Vậy là em xin phép Giám đốc em về
cùng nhà thơ ngay chiều nay để tối kịp họp
đoàn". Và bỗng thấy mình lựa chọn như thế
là hợp lý. Tiễn đoàn, Giám đốc nói "Em còn ở
Hà Nội hôm này anh về sẽ gặp!". Tôi và nhà
thơ Mai Liễu lên xe máy, Đoàn hội viên Lạng
Sơn lên xe ô tô bắt đầu hành trình.

Đã sau gần mười năm mà tôi vẫn không
thể quên buổi chiều hôm ấy. Một chiều hè oi
bức, ngột ngạt. Hai anh em đi trên con đường
rải nhựa chạy qua các khu dân cư làm nông
nghiệp. Thấy nhà thơ Mai Liễu đi xe chầm
chậm tôi nói: "Anh có mệt không", "Không, vì
đèo em nên anh đi chậm hơn", "Nếu khi nào
anh mệt để em đèo thay", "Không cần". Nói
vậy chứ tôi đi xe máy có cứng lắm đâu, lại
chẳng mấy khi phải đèo ai. Nhà cách trường
có chừng một cây số nên không được thử
thách tay lái mấy. Ngồi sau xe anh mới đầu tôi
thấy nhẹ nhàng thanh thản, đi chừng tiếng
đồng hồ tôi bỗng thấy khó thở, đau đầu. Có lẽ
do trời quá oi bức, hơi nóng từ mặt đường
phả lên hầm hập trông xa như sóng cuộn.
Người dân làm ruộng hai bên đường đốt rơm
rạ sau vụ gặt khói mịt mù làm cho cái nóng
càng tăng thêm. Tôi lấy tay day day trán
nhưng đầu vẫn không đỡ đau. Bỗng nghĩ
chẳng hay lúc này mà bị sao thì gay nhỉ. Tôi
nói với nhà thơ "Anh ơi xem chỗ nào có quán
nước nghỉ chút đã". Đường vắng. Nắng tỏa.
Quán thưa. Tôi và nhà thơ đi thêm chừng hai
chục cây số mới bắt đầu có nhà dân, có quán
xá nhỏ bên đường. Chúng tôi đỗ xe bên một
quán nước mía. Lúc đó đã bẩy giờ tối. Điện
đã sáng hai bên đường, xe cộ đi lại đã đông
hơn. Trong khi ngồi uống nước, tôi lấy điện
thoại gọi cho chị bạn thân trước kia cùng học
cao học. Hai chị em đã hẹn nhau về nhà chị
tối nay. Chị vẫn đang ở cơ quan chưa về "Đến
đó chỉ còn cách nhà chị khoảng năm cây số.
Em đến số… đường… Chị sẽ về luôn". Hai
anh em lại tiếp tục hành trình trong không khí
chập choạng đầu đêm Hà Nội. Tôi hỏi đường.

Tôi hỏi nhà. Tôi gọi điện. Tôi ngóng tìm… Vẫn
chưa đến được nhà chị. Nhà thơ Mai Liễu đã
thấm mệt "Bạn em là người thế nào em hiểu
rõ không? Hà Nội khác trên quê ta lắm đó em
ạ. Hay anh đưa em về nơi tập huấn?". "Nhưng
em đã hẹn rồi. Chị đang về. Chị là người tốt
mà". Đứng chờ thêm chút nữa, tôi bảo anh
"Anh về nhà đi để mình em chờ bạn được rồi".
Nhà thơ thoáng ái ngại rồi đồng ý. Trước khi
nổ máy xe anh dặn tôi "Có gì đặc biệt thì gọi
nhé". Đó là chuyến công du văn học nghệ
thuật đầu tiên của tôi. Sau này tôi cứ nghĩ nó
là duyên nghiệp, nó cũng quanh co khúc
khuỷu, kỳ thú và bí ẩn như con đường sáng
tác văn học nghệ thuật vậy. Có lần anh em
gặp nhau nhà thơ Mai Liễu nhắc "Mình cứ
nhớ mãi buổi chiều hôm ấy". "Quả là đáng
nhớ anh ạ" - Tôi nói.

Tôi đã đến với nghiệp văn như thế. Tiếp
đó là những ngày đầu tiên trong đời tôi thấy
cuộc sống không lặp lại nhàm chán, không
đơn điệu mệt mỏi. Ít nhất là trong cảm xúc của
tôi. Tôi đã từng gánh nặng chính tôi cùng với
những nỗi niềm, công việc, bổn phận tưởng
chừng như không bao giờ thay đổi được, cả
đời sẽ ảm đạm như thế. Tôi đã từng khóc một
mình, khóc hết nước mắt, khóc như nếu có
buồn đau nào hơn cũng không còn nước mắt
có thể rơi. Tôi thấy cuộc đời mình như bốn
bức tường đã khép kín chỉ đủ không khí cho
tôi thở và tồn tại. Để rồi công việc ở trường
lớp dù tôi đã dày công lập nghiệp cũng chỉ
như một lối nhỏ đủ để đi lại mỗi ngày. Tôi gắn
bó với công việc như một cái máy, một cái
máy luôn lo toan vận hành. Cái máy buồn vui
miễn cưỡng. Cái máy được chỉ đạo bởi một
cái não tỉnh veo, khô cứng. Bên tôi chỉ có mấy
đứa con nhỏ, mấy gia đình hàng xóm, mấy
người bạn đồng nghiệp và lớp học mà tôi chủ
nhiệm. Gần hai mươi năm như thế, nay tôi
như đi sang một ngõ mới với rất nhiều hoa
thơm cỏ lạ. Nó cho tôi cởi bỏ lòng mình, cho
tôi sự bình yên và tĩnh tại. Nó cho tôi cả
những bộn bề và háo hức. Và tất nhiên, nó
cũng khiến tôi đủ tỉnh táo để sau mỗi cuộc độc
dạo, tôi cần nhớ quay về bến đỗ, nơi có
những con người luôn cần tôi, không thể vắng
tôi đến một ngày./.
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Hoàng Choóng là một trong số ít những
tác giả của Văn nghệ Xứ Lạng có khả
năng sáng tác thơ song ngữ (Tày,

Nùng- Việt). Ông sinh năm 1947 tại huyện
Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Thuở nhỏ, thừa
hưởng vốn văn hóa dân tộc sẵn có từ những
người thân trong gia đình và môi trường sống
của đồng bào dân tộc thiểu số tại một huyện
vùng cao, nơi địa đầu Tổ quốc, ông đã am
hiểu về văn hóa truyền thống dân tộc Tày,
Nùng và thấm đượm những làn điệu then,
lượn, sli, phong slư. Làm công tác quản lý về
văn hóa (với chức danh nguyên Trưởng
phòng Văn hóa Thông tin huyện Văn Lãng),
Hoàng Chóong càng có thêm nhiều cơ hội để
tiếp xúc và am hiểu về cuộc sống sinh hoạt và
đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc
trên địa bàn. Ban đầu, để làm công tác tuyên
truyền, ông đã sáng tác những câu hát sli,
lượn và đây cũng là cơ duyên để ông kết nối
với Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn, bắt
đầu một hành trình tích cực cho hoạt động
sáng tác văn học nghệ thuật của tỉnh nhà. Trở
thành hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Lạng
Sơn từ năm 1995 đến nay đã hơn  hai mươi
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TrƯớC THềM ĐẠI HộI VIII

Chào mừng Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, Tạp chí Văn nghệ
Xứ Lạng đã có dịp gặp gỡ, trao đổi và ghi lại những tâm tình của một số các tác giả,
những người đã đồng hành với văn học nghệ thuật của tỉnh nhà, cống hiến tài năng,
tâm huyết trong suốt cuộc hành trình sáng tác. Xin trân trọng giới thiệu tới các độc giả.

Tác giả Hoàng Choóng
Ảnh: TrỌNG ANH

Tác giả Hoàng Choóng



năm, nhưng với ông dường như niềm đam
mê sáng tác chưa bao giờ vơi cạn.

Biên tập viên Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng
đến thăm nhà của tác giả Hoàng Choóng vào
một ngày mưa đầu đông, trong lúc ông đang
viết bản thảo mới. Ông chia sẻ: “Tranh thủ thời
gian để làm việc trước khi đi đón cháu”. Trong
cuộc chuyện trò vội vã với Biên tập viên Tạp
chí tác giả chia sẻ về đam mê, về những nỗi
niềm đau đáu của thế hệ đi trước với việc bảo
tồn tiếng nói bản sắc dân tộc Tày - Nùng, về
những giá trị văn hóa đang dần mai một...  Bên
cạnh sáng tác thơ, ông còn có những công
trình nghiên cứu và sưu tầm nhiều tài liệu về
lĩnh vực bảo tồn văn hóa dân gian, những
phong tục tập quán của người dân tộc Tày,
Nùng Lạng Sơn; Bảo tồn và chế tác đồ chơi
dân gian: con gà đất biết gáy, sư tử mèo. Hiện
tại ông  đang sáng tác về đề tài Lạng Sơn và
tổng hợp sưu tầm các câu thành ngữ, tục ngữ
tiếng dân tộc, dự định sẽ xuất bản hai tập sách
trong thời gian tới.  Ông chia sẻ “Sáng tác
bằng tiếng nói của người dân tộc hay việc
tham gia bảo tồn các giá trị dân gian, với tôi
không chỉ là đam mê mà còn là trách nhiệm,
dù ngày sau tất cả những giá trị đó chỉ còn trên
trang giấy, tôi vẫn viết để lưu lại, để con cháu
biết đến và tự hào về quê hương mình”.

Trong suốt quá trình nghiên cứu và sáng
tác, tác giả Hoàng Choóng đã xuất bản được
khoảng 10 đầu sách, chủ yếu là thơ, truyện
thơ song ngữ Tày - Nùng - Việt, một số tập
in chung, và công trình nghiên cứu văn hóa
dân gian. Nhiều tác phẩm đăng trên các báo,
tạp chí Trung ương và địa phương. Với
những nỗ lực cống hiến trong mảng sáng tác
thơ song ngữ, ông có nhiều tác phẩm được
giải thưởng.  Một số giải thưởng ông đã đạt
được: Giải C của Ban Chấp hành Trung

ương cho Giải thưởng Sáng tác, quảng bá
tác phẩm Văn học - Nghệ thuật, Báo chí về
chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh cho hai tác
phẩm: Hát lượn dân ca tày: “Slon vạ hắt nèm
Bảc - Rầu lèo hắt pệu rừ” (Học tập và làm
theo bác - Ta nên làm thế nào) và “Trường
ca lịch sử Tày - Việt”; Thơ hát lượn Tày:
“Đieng tẩy thắp tàng  pây nèm Bảc” (Đốt
đuốc tìm đường theo Bác) năm 2018; Giải B
của Tỉnh ủy Lạng Sơn Giải thưởng Sáng tác,
quảng bá tác phẩm Văn học - Nghệ thuật,
Báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
cho tác phẩm: “Đất là cha là mẹ” (Tâm chử
pá chử mẻ) năm 2018; Giải C của Ban Chấp
hành Trung ương cho Giải thưởng Sáng tác,
quảng bá tác phẩm Văn học - Nghệ thuật,
Báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
cho tác phẩm “Thi nhau học và làm theo
Bác” (Tò thi sloon vạ hắt nèm Bảc) năm
2015, Giải C - truyện thơ “Gửi câu lượn về
Trấn Ninh” (Ngưới cằm lượn mừa Trấn
Ninh); Giải B truyện thơ “Gửi câu lượn về
Trấn Ninh” Giải thưởng Sáng tác, quảng bá
tác phẩm Văn học - Nghệ thuật, Báo chí về
chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 2 năm
2015; Giải C Giải thưởng Văn học Nghệ
thuật Hoàng Văn Thụ lần thứ IV (2009 -
2014) cho tác phẩm “Pích nộc bân slung…”.

Ngoài lĩnh vực sáng tác văn thơ, Hoàng
Choóng còn là hội viên Hội Văn nghệ Dân
gian Việt Nam và thành viên Hội Di sản Văn
hóa tỉnh Lạng Sơn, ông tham gia nhiều
chương trình, hoạt động Bảo tồn về lĩnh vực
văn hóa dân gian do Trung ương và địa
phương tổ chức.
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Độc giả biết đến Lộc Bích Kiệm qua
những trang thơ, bài viết nghiên cứu,
tập sách lý luận - phê bình mà các tạp

chí và nhà xuất bản địa phương, Trung ương
ấn hành. Với tâm hồn nhạy cảm, lối viết giản
dị, đề tài phong phú về cuộc sống, tình yêu
quê hương, đất nước, con người cái tôi trữ
tình và sự hiểu biết về văn hóa dân tộc của
Lộc Bích Kiệm được bộc lộ rõ qua các tác
phẩm của mình. Với tình yêu văn chương và
nỗ lực cống hiến, năm 2017 tác giả Lộc Bích
Kiệm được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt
Nam, và trở thành Nhà Nghiên cứu Lý luận
Phê bình văn học đầu tiên của Lạng Sơn. Vậy
là sau hai mươi năm, kể từ khi nhà văn
Nguyễn Trường Thanh được kết nạp, tỉnh
Lạng Sơn lại có thêm một thành viên đứng
trong hàng ngũ của Hội Nhà Văn Việt Nam -
nơi tập trung các cây bút chuyên nghiệp, hội
tụ các tinh hoa của nền văn chương Việt Nam.
Đó là niềm vinh dự, tự hào cho chính bản thân
tác giả Lộc Bích Kiệm và cho tỉnh nhà, cũng
là thành quả phấn đấu của một đời người cầm
bút mà không phải ai cũng làm được. 

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền
thống văn hóa, yêu văn học nghệ thuật, Lộc
Bích Kiệm chịu ảnh hưởng sâu sắc, tích cực.
Bà nội, bố mẹ của tác giả am hiểu văn hóa
dân gian, như một kho văn học dân gian thu
nhỏ với những câu sli, câu lượn mang đậm
màu sắc dân tộc, là dòng suối mát mẻ, ngọt
ngào để bà nuôi dưỡng tình yêu văn chương.
Từ khi còn bé, Lộc Bích Kiệm đã rất hiếu học,
tranh thủ học sau  những lúc giúp đỡ bố mẹ
công việc ruộng vườn, nương rẫy. Ở lứa tuổi

của bà khi ấy, theo phong tục tập quán của
người Tày vùng cao, con gái ở quê thường bị
bố mẹ gả chồng từ tuổi mười lăm mười sáu.
Phải lấy chồng sớm nhưng với tinh thần hiếu
học, Bích Kiệm nhất quyết không chịu bỏ học
mà tiếp tục theo đuổi con đường tri thức. Tốt
nghiệp cấp ba, Lộc Bích Kiệm thi đỗ đại học
Sư phạm chuyên ngành Ngữ Văn, được học
đúng bộ môn mà mình yêu thích, bà như con
chim được chắp thêm đôi cánh để sải tới ước
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Nhà nghiên cứu, lý luận phê bình Lộc Bích Kiệm
Ảnh: Do nhân vật cung cấp

Nhà Nghiên cứu lý luận 
và phê bình Lộc Bích Kiệm 



mơ văn chương. Sau khi tốt nghiệp đại học,
Lộc Bích Kiệm trở thành giảng viên trường
Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, lúc này bà bắt
đầu vừa giảng dạy, vừa sáng tác văn thơ.
Những bài viết đầu tiên mà tác giả gửi đăng
tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng là những bài
nghiên cứu về văn hóa, văn học. Bà được kết
nạp vào Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn
năm 1997. 

Năm 2007, đón nhận cái duyên với
nghiệp văn, cô giáo Lộc Bích Kiệm rời bỏ
ngành giáo dục sau bao năm gắn bó, chuyển
sang công tác tại Hội Văn học Nghệ thuật
Lạng Sơn. Là Phó Chủ tịch Thường trực
Hội, bên cạnh công tác quản lý, bà vẫn tích
cực sáng tác văn học. Bà chia sẻ “Có lẽ khi
đó môi trường văn học nghệ thuật mang lại
cho tôi nhiều cảm xúc, viết được nhiều hơn,
hơn nữa để làm tốt công tác quản lý, để có
thể hòa nhập, đồng cảm với các hội viên tôi
cũng thử sức mình ở nhiều thể loại sáng tác,
chủ yếu là thơ, còn có cả các bài nghiên
cứu, ký và truyện ngắn. Với áp lực quản lý
ngành đặc thù có nhiều bộn bề, bên cạnh
việc học hỏi để nâng cao về công tác quản
lý, tình yêu với nghiệp viết trong tôi cũng dần
được nhân lên. Được lời khuyên của những
thế hệ đi trước, đặc biệt nhà văn Trường
Thanh có nói với tôi rằng: Tôi hiểu làm quản
lý không có thời gian đâu, nên người viết
phải tranh thủ mọi nơi, mọi lúc. Và thế là tôi
viết, những lúc rảnh rỗi ngồi trong phòng làm
việc, viết về đêm”... 

Nghiên cứu lý luận và sáng tác thơ là hai
mảng chuyên ngành bà đam mê theo đuổi, đã
tạo nên những thành công và dấu ấn riêng.
Am hiểu, trân trọng và yêu mến tiếng nói của
dân tộc Tày, khi còn công tác giảng dạy, tác
giả Lộc Bích Kiệm cũng tham gia vào công
trình biên soạn tài liệu dạy tiếng Tày cho cán
bộ người dân tộc công tác tại vùng dân tộc

thiểu số của tỉnh. Đồng thời, tham gia vào
sáng tác thơ song ngữ Tày - Việt, với mong
muốn góp phần nuôi dưỡng và bảo tồn thơ
song ngữ đối với văn chương vùng núi dân
tộc thiểu số. Hiện tại, có một công trình bà
đang biên soạn: “Tiếng Tày với thi ca”...

Với sức sáng tạo dồi dào và bền bỉ, cho
đến nay Nhà Nghiên cứu Lý luận Phê bình
Lộc Bích Kiệm đã xuất bản được 07 đầu sách
in riêng và nhiều sách in chung. Nhiều tác
phẩm nhận giải thưởng của Trung ương và
địa phương. Từ năm 2018, sau khi đã nghỉ
hưu, hoàn thành nhiệm vụ mà Nhà nước giao
phó, bà dành toàn lực cho sáng tác. Tất cả
những trải nghiệm, vốn sống, niềm đam mê,
cảm xúc được bà trải bầy trên trang giấy.

Hơn ai hết, Lộc Bích Kiệm có sự cảm
thông, chia sẻ với tất cả những người cầm
bút: “Họ là những người mang tố chất, với
tình yêu văn học nghệ thuật không thể tính
toán được về vật chất, họ chịu nhiều thiệt
thòi. Hiện nay Lạng Sơn có đội ngũ cán bộ
và sáng tác trẻ có nhiều triển vọng, tài năng.
Nhiều tác giả đã dấn thân không biết mệt
mỏi với văn học nghệ thuật. Ngược lại,  vì
cuộc sống có nhiều bộn bề, vất vả, có một
số tác giả đánh rơi hành trình văn chương
của mình ở đâu đó. Tuy vậy tôi cho rằng tố
chất và tình yêu với văn học nghệ thuật
không bao giờ mất, họ sẽ quay trở lại khi có
điều kiện. Phần đa các tác giả vẫn kiên trì
với con đường sáng tác, tiếp tục hành trình
và góp phần tạo nên bước tiến mới cho văn
học nghệ thuật Lạng Sơn, với tâm thế bắt
nhịp với cái mới của thời đại, hòa nhập cùng
với các tác giả cả nước. Tôi chỉ mong Hội
Văn học Nghệ thuật sẽ có những quan tâm,
khích lệ kịp thời. Mong muốn các tác giả có
sự xả thân hơn, đặc biệt là lớp trẻ, cháy hết
mình hơn nữa để nền văn học nghệ thuật
của tỉnh ngày càng phát triển”.
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Nhạc sĩ Bùi Minh Tấn sinh năm 1959 tại
thị trấn Lộc Bình huyện Lộc Bình, tỉnh
Lạng Sơn. Ông là Phó trưởng Chi Hội

Âm nhạc Sân khấu Hội Văn học Nghệ thuật
Lạng Sơn, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Bùi
Minh Tấn đam mê âm nhạc từ thuở nhỏ, cho
đến tận bây giờ âm nhạc vẫn luôn là một
người bạn đồng hành cùng ông trên khắp các
nẻo đường của cuộc sống.

Được thừa hưởng năng khiếu âm nhạc
của cha, một người yêu nhạc, biết làm sáo
trúc và thổi sáo rất hay, Bùi Minh Tấn sớm có
niềm yêu thích với đàn nhạc. Tiếp xúc với âm
nhạc qua chương trình “Học Ký xướng âm”
trên Đài tiếng nói Việt Nam, học từ cha và
cùng với tinh thần ham học hỏi, tốt nghiệp cấp
ba ông đã đánh đàn Ghita thuần thục và biết
thổi sáo trúc. Cho đến sau này, học chuyên
nghiệp tại Đại học Bách Khoa, ông có cơ hội
tiếp tục học tập với các nhạc sĩ chuyên
nghiệp, nâng cao hơn kiến thức về âm nhạc,
trình độ biểu diễn và bắt đầu tìm hiểu sáng tác
các ca khúc, chuyển soạn hòa âm cho đàn
Ghita. Ông sáng tác từ khi 19 tuổi, tác phẩm
đầu tay là ca khúc “Thu chiều” (năm 1978).

Tốt nghiệp đại học, Bùi Minh Tấn tham
gia vào Quân đội nhân dân Việt Nam, đã từng
chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang.
Trong thời gian tham gia vào quân ngũ, Bùi
Minh Tấn tích cực tham gia vào hoạt động
sáng tác. Ông từng là đội trưởng đội tuyên
truyền văn hóa văn nghệ Trung đoàn 24 (E20,
F10, QĐ30), đội trưởng đội văn nghệ sư đoàn
10 (F10, QĐ3). Ở môi trường văn hóa văn
nghệ trong quân đội, đảm nhiệm vai trò chỉ
đạo nội dung, sáng tác, hòa âm phối khí và
biểu diễn, ông được tham gia các lớp tập
huấn về văn hóa tại nhà văn hóa Quân đoàn
3 (năm 1985) do các giảng viên trường Cao
đẳng Văn hóa nghệ thuật quân đội giảng dạy.

Sau này, ông tiếp tục tham gia các lớp nhạc
tư thục, nhà văn hóa quận huyện thành phố...

Có lẽ, những năm tháng hoạt động nghệ
thuật sôi nổi trong quân ngũ đã làm phong phú
thêm tâm hồn người nghệ sĩ, tình yêu đối với
âm nhạc ngày càng thêm sâu sắc. Rời quân
ngũ, Bùi Minh Tấn trở về cuộc sống đời
thường, bận rộn với nhiều công việc, từng giữ
nhiều chức vụ quản lý trong quá trình công tác
tại các doanh nghiệp: Quản đốc, Trưởng
phòng Kỹ thuật Nhà máy Tinh dầu Lạng Sơn,
Phó Giám đốc công ty cổ phần Vĩnh Hưng
Lạng Sơn, và hiện nay là Phó Chủ tịch kiêm
Thư ký Hiệp hội rượu vùng cao Mẫu Sơn, tỉnh
Lạng Sơn. Đặc thù ngành kinh doanh bận rộn
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và không hề liên quan đến nghệ thuật, nhưng
ông vẫn tiếp tục sáng tác, dành nhiều thời
gian cho niềm đam mê Âm nhạc.  Những bản
soạn cho đàn Ghi ta, những ca khúc của ông
toát lên lòng yêu quê hương tha thiết, tình
người đằm thắm và phong cách rất riêng từ
cách nhìn, thể hiện trong âm hưởng, lời ca…
phản ánh nét văn hóa và tính cách riêng của
một người con Xứ Lạng.

Trong quá trình hoạt động âm nhạc, ông
từng tham gia và là Phó chủ nhiệm “Câu lạc
bộ Ghita thị xã Lạng Sơn”,  dạy nhạc và đàn
Ghita tại Trung tâm Văn hóa thông tin thành
phố Lạng Sơn, Cung thiếu nhi Lạng Sơn,
trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Lạng
Sơn và các lớp dạy nhạc tư thục trên địa bàn
thành phố Lạng Sơn. Tích cực tham gia công
tác sáng tác và văn nghệ tại địa phương như:
sáng tác phục vụ các nhiệm vụ chính trị của
tỉnh, phục vụ các dịp lễ kỉ niệm, các sự kiện
của tỉnh, của hội Văn học nghệ thuật Lạng
Sơn và các ban ngành tỉnh tổ chức, nhiều tác
phẩm phát sóng trên đài phát thanh truyền
hình tỉnh… Và tham gia nhiều trại sáng tác do
Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn, các
ngành, các đơn vị tổ chức.

Một số tác phẩm chính của Nhạc sĩ Bùi
Minh Tấn là các tác phẩm chuyển soạn hòa

âm cho Ghita độc tấu (cổ điển): (Lời cây đàn
Tính quê em - nhạc: Hoàng Tú, Lạng Sơn quê
tôi - nhạc Phạm Tịnh…); sáng tác và xuất bản
tập ca khúc: Lạng Sơn quê hương tôi (năm
2016); CD Ước mơ núi rừng (năm 2016) gồm
09 ca khúc thiếu nhi, Giấy phép số 01/GP-
SVHTTDL Lạng Sơn... Các bài hát được phát
sóng trên truyền hình Lạng Sơn: tập 06 ca
khúc thiếu nhi: Tiếng hát Lê Quỳnh Chi, Người
mẹ núi....

Với những đóng góp và sáng tạo trong
lĩnh vực sáng tác âm nhạc, Nhạc sĩ Bùi Minh
Tấn đã nhận được khá nhiều giải thưởng
của Trung ương, địa phương. Năm 2018,
ông được giải B của Hội Nhạc sĩ Việt Nam
cho tác phẩm “Mắt Na chi Lăng”, phổ thơ
Vân Du, biểu diễn ca sĩ Giàng Hoa tại Liên
hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I Khu vực phía
Bắc 2018. 

Chia sẻ về những dự định của bản thân
trong thời gian tới, ông cho biết  ông sẽ tham
gia nhiều hơn nữa các cuộc vận động sáng
tác của tỉnh, Trung uơng. Với sự kiện thành
lập Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn
(tháng 12/2018) ông cũng mong muốn rằng
các nhạc sĩ Xứ Lạng sẽ có một sân chơi riêng,
cùng giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau phát triển, sáng
tác ra nhiều tác phẩm âm nhạc có giá trị,
chuyên nghiệp hơn.
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Họa sĩ Đoàn Bích Thùy sinh năm 1971
tại Lạng Sơn. Chị là hội viên Hội Văn
học Nghệ thuật Lạng Sơn, Hội viên

Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên Hội Văn học
nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam.
Vốn có năng khiếu và yêu thích bộ môn vẽ từ
nhỏ, sau khi tốt nghiệp Phổ thông, Đoàn Bích

Thùy học vẽ tại trường Văn hóa Nghệ thuật
Lạng Sơn hệ trung cấp. Dù cha mẹ định
hướng chọn nghề sư phạm, nhưng chị vẫn
quyết tâm lựa chọn theo đuổi bộ môn mình
yêu thích. Khi ấy, điều kiện học tập cơ sở vật
chất trang bị cho chuyên ngành Mỹ thuật còn
nhiều thiếu thốn, mỗi khi làm bài tập thầy cô
giao rất vất vả, học trò bắt buộc phải đi thực
tế vào tận những làng bản xa xôi, rồi phải
nhanh nhạy quan sát ghi lại hết tất cả bằng trí
nhớ... để vẽ lại. Bù lại những ngày miệt mài

Họa sĩ Đoàn Bích Thùy



học tập, phấn đấu, chị giành được học bổng.
Những đồng học bổng ít ỏi chỉ có vài chục
nghìn khi ấy là một niềm động viên khích lệ
để chị cố gắng hơn. Rồi những giải thưởng,
tấm bằng khen có được thời sinh viên chính
là động lực để chị cháy hết mình hơn với nghệ
thuật, chị lưu giữ lại và hết sức trân trọng,
những tấm bằng khen được ép plastic và bọc
giấy bóng cẩn thận. Các giải thưởng chị đã
đạt được trong quá trình sáng tác: Bằng khen
cho tác phẩm “Đi chợ phiên” do Bộ Văn hóa
Thông tin trao tặng tại Triển lãm Mỹ thuật cho
học sinh, sinh viên các trường Văn hóa nghệ
thuật toàn quốc năm 1994 tại thủ đô Hà Nội;
Giải Khuyến khích cho tác phẩm Phong cảnh
(bột màu) do Hội Nghệ sỹ tạo hình Việt Nam
tặng và trưng bày triển lãm tranh tượng các
tác giả dân tộc ít người, Giấy khen của Ban
Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam cho tác
phẩm “Thiếu nữ Hải Yến dệt thổ cẩm”; Tham
gia triển lãm Mỹ thuật khu vực 3 (Tây Bắc -
Việt Bắc) năm 2006; Tác phẩm “Dệt thổ cẩm”

đạt Giải Khuyến khích Tại triển lãm tranh, ảnh
Dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi phía Bắc
năm 2017; Giải Ba trong cuộc thi sáng tác Văn
học nghệ thuật kỉ niệm 100 năm ngày sinh
đồng chí Lương Văn Tri (17/08/1910 –
17/08/2010) do UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức
cho tác phẩm “Thăm nhà lưu niệm”; Giải
Khuyến khích cho tác phẩm “Làng Bản”, thể
loại tranh lụa năm 2012 do Hội Văn học Nghệ
thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam tặng năm
2012, Tặng thưởng Triển lãm Mỹ thuật khu
vực III năm 2012 do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ
chức, giải B Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Lạng Sơn
năm 2012 do Hội Văn học Nghệ thuật Lạng
Sơn tổ chức, giải B Giải thưởng Văn học
Nghệ thuật Hoàng Văn Thụ lần thứ IV (2009 -
2014) do Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tặng;
Nhiều tác phẩm treo Triển lãm Mỹ thuật khu
vực III, một số bằng khen, giấy khen của
Trung ương và địa phương và nhiều tác phẩm
đăng trên các báo tạp chí Trung ương, địa
phương. Với nhiều thành tích và tình yêu
dành cho mỹ thuật, chị được kết nạp vào Hội
Mỹ thuật Việt Nam năm 2010. 

Được gặp gỡ, trao đổi với nữ họa sĩ Đoàn
Bích Thùy về hội họa về cuộc sống riêng của
chị, ấn tượng của tôi là chị đẹp. Hẳn là một
người đẹp, tài năng cũng có đủ... đáng lí ra
cuộc sống phải êm đềm, viên mãn, nhưng
không phải vậy, cuộc sống vốn có vô vàn
những khó khăn, thử thách. Bên cạnh những
thành công nhất định, cũng tồn tại những góc
khuất, những khó khăn mà  chị phải trải qua.
Có một điều đáng tiếc, đó là chị không thể tiếp
tục học lên cao hơn để phát triển hơn nữa sự
nghiệp cũng như thỏa mãn theo đuổi tình yêu
với hội họa. Sau khi tốt nghiệp trường Trung
cấp Văn hóa Nghệ thuật  Lạng Sơn, chị kết
hôn và ở nhà làm công việc nội trợ chăm sóc
gia đình. Rồi có những chuyện không mong
muốn xảy ra, khi bệnh tật khiến cho chồng chị,
người chủ gia đình ngã xuống, vậy là tất cả
gánh nặng trong gia đình dồn hết lên vai
người phụ nữ, chị đồng thời vừa là người cha,
là mẹ một mình nuôi con, thay chồng chăm
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sóc mẹ già. Hiện tại sự trưởng thành của con
trai là niềm an ủi động viên lớn nhất với chị.
Cháu có thành tích học tập xuất sắc, được
tuyển thẳng vào đại học và tích cực tham gia
các hoạt động phong trào của đoàn trường…
Nhìn con, chị  tự hào, vì như thấy lại chính
mình của tuổi trẻ, tràn đầy năng lượng, khát

khao.  Thời gian gần đây, do cuộc sống bận
rộn chị ít dành thời gian cho sáng tác, nhưng
với niềm đam mê nghệ thuật luôn cháy bỏng,
họa sĩ Đoàn Bích Thùy vẫn tích cực tham gia
các cuộc thi do chi hội Mỹ thuật phát động, và
luôn tham gia đầy đủ hoạt động của Hội Văn
học Nghệ thuật Lạng Sơn tổ chức. 
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Trong bài “Tâm sự cùng ngôi trường”,
tác giả Lê Tiến Thức có viết “Tôi rất
thích câu triết lý của nhà giáo dục

William ArthurWard: Một giáo viên bình
thường kể chuyện. Một giáo viên giỏi giải
thích. Một giáo viên xuất sắc chứng minh.
Một giáo viên vĩ đại truyền cảm hứng”.
Vâng, hẳn là như vậy mà là thầy giáo dạy
môn văn, Lê Tiến Thức đã làm tốt vai trò
của người thầy, truyền cảm hứng đến các
thế hệ học sinh qua những kiến thức và vốn
sống của mình. Không những thế với niềm
say mê đối với văn chương ông còn tham
gia vào phong trào sáng tác văn học nghệ
thuật của tỉnh và cũng có một số thành công
nhất định.

Là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Lạng
Sơn, chi hội Văn xuôi từ năm 2002 đến nay.
Lê Tiến Thức là một trong số ít các tác giả có
thể đa dạng sáng tác ở nhiều thể loại: thơ,
truyện ngắn, lý luận văn học và cả âm nhạc…
Ông có nhiều tác phẩm được đăng tải trên
Tạp chí Trung ương và địa phương. Một số
giải thưởng ông đã đạt được như: Giải A  cho
hợp xướng “Tổ Quốc, Bác Hồ” trong Cuộc
vận động sáng tác quảng bá tác phẩm Văn
học, Nghệ thuật, Báo chí về chủ đề “Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
tỉnh Lạng Sơn năm 2010; Giải Khuyến khích
do UBTQ Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ

thuật Việt Nam trao tặng và A Giải thưởng Văn
học Nghệ thuật Hoàng Văn Thụ lần thứ IV
năm 2014 cho cuốn tiểu thuyết “Phương Bắc
hoang dã”. Là một người con sinh ra và lớn
lên trên mảnh đất biên cương Xứ Lạng, Lê
Tiến Thức vẫn nhớ như in những kỉ niệm tuổi
thơ. Từ khi còn là một cậu học trò nhỏ nghịch
ngợm cùng gia đình sơ tán đến nơi núi rừng

Tác giả Lê Tiến Thức
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hoang vu vì đế quốc Mỹ trở mặt tại cuộc hòa
đàm Pari, những năm 1970 với những kỉ niệm
tuổi học trò nhất quỷ nhì ma. Kỉ niệm với các
thầy cô giáo: thầy Siêu rất giỏi và cô Oanh
nhút nhát, hay những ngày cả gia đình sống
trong nỗi nơm nớp lo sợ máy bay B52 bắn
phá. Rồi đến những rung động đầu tiên với
người bạn khác giới năm học lớp bẩy và
những lời thơ tỏ tình đầy thảo mai tặng nàng
là những kỉ niệm được ông hết sức trân trọng.
Và cả trong cuộc sống sau này, sau khi tốt
nghiệp đại học Sư phạm Thái Nguyên trở về
quê hương với vai trò là thầy giáo, có thời
gian ông bỏ nghề chuyển sang làm kinh
doanh, tận hưởng thành công rồi thất bại, Lê
Tiến Thức một lần nữa tái tuyển quay trở lại
với công tác giảng dạy. Có lẽ tất cả những trải
nghiệm ngọt ngào lẫn cay đắng đã kinh qua
trong cuộc sống, tâm hồn nhạy cảm, đã trở
thành chất liệu, cảm hứng để ông sáng tác,
nuôi dưỡng tình yêu với văn chương.

Cuốn tiểu thuyết “Phương Bắc hoang dã”
là một minh chứng cho điều đó. Đó là kỉ niệm
tuổi thơ ấu, tất cả những nhân vật đều có thật,
được tác giả sắp đặt có dụng ý, để sáng tạo,
hư cấu nên một câu chuyện dài đầy ý nghĩa,
với cuộc hành trình quay trở lại những năm
tháng chiến đấu cam go và khốc liệt nhất của
đất nước, và sự đồng lòng gắn bó keo sơn,
không chịu khuất phục kẻ thù của đồng bào
dân tộc miền núi vùng Đông Bắc Bộ, đã phần
nào góp sức vào thắng lợi trong công cuộc
đấu tranh chống lại kẻ thù của dân tộc.  

Với ý nghĩa chính trị sâu sắc và cả màu
sắc nghệ thuật phong phú đã mang đến thành
công cho cuốn tiểu thuyết “Phương Bắc
hoang dã”, các giải thưởng cao quý giống như
phần thưởng ngọt ngào, xứng đáng với tài
năng, nỗ lực, tâm huyết của thầy giáo- tác giả
Lê Tiến Thức trên chặng đường sáng tác.
Gần đây nhất ông đạt giải C cho tác phẩm
“Giấc mơ Mỹ” Cuộc thi sáng tác Truyện ngắn
năm 2016 -2018 do Hội Văn học Nghệ thuật
Lạng Sơn tổ chức.

Thời gian gần đây, bên cạnh những tác
giả có thâm niên trong hoạt động sáng
tác, Chi hội Nhiếp ảnh Hội Văn học

Nghệ thuật Lạng Sơn có thêm nhiều tác giả
trẻ đã hoạt động sôi nổi, góp phần nâng thành
tích cả về số lượng lẫn chất lượng cho Nhiếp
Ảnh Lạng Sơn thể hiện qua các giải thưởng
họ đã giành được ở những cuộc thi của Trung
ương, khu vực và địa phương tổ chức. Tác
giả Dương Doãn Tuấn là một trong những tác
giả tiêu biểu của đội ngũ Nhiếp ảnh trẻ có
tiềm năng.

Dương Doãn Tuấn biết đến nhiếp ảnh
qua sự giới thiệu của bạn bè. Nhiều năm đã
trôi qua nhiếp ảnh đã trở thành một phần
không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Tuấn vẫn nhớ như in ngày đầu tiên tập tành
chụp ảnh, đó là sự rung cảm của chàng trai
trẻ trước vẻ đẹp thơ mộng của quê hương
Bắc Sơn, và cứ thế những khoảnh khắc đẹp
của cuộc sống, của quê hương Bắc Sơn thơ
mộng được Tuấn chụp lại qua ống kính của
chiếc điện thoại Smart phone đời đầu tiên.
Cảm thấy rằng chụp bằng điện thoại vẫn chưa
thể phản ánh được hết vẻ đẹp mình đã thấy,
anh đã mượn máy ảnh du lịch của bạn bè để
chụp thử, và rồi tiếp tục mạnh dạn đầu tư
chiếc máy ảnh chuyên nghiệp đời cao hơn.
Trở thành hội viên Chi hội Nhiếp ảnh từ năm
2012 đến nay, Dương Doãn Tuấn có nhiều
ảnh đăng trên Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng,
nhiều ảnh treo Triển lãm Khu vực. 

Năm 2017 có thể coi như một năm khá
thành công, Tuấn có 01 ảnh Treo triển lãm
Quốc tế (năm 2017) và đạt giải thưởng Huy
chương Bạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu
vực miền núi phía Bắc lần thứ 17, năm 2017
cho tác phẩm “Bắc Sơn mờ sương”.
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Chia sẻ về tác phẩm đạt giải “Bắc Sơn
mờ sương” anh cho biết:  “Giải thưởng đó
mang đến cho tôi niềm vui và thật sự rất bất
ngờ bởi có rất nhiều tác giả cùng chụp Bắc
Sơn. Tôi vẫn nhớ in ngày hôm đó, đúng dịp
dùng thử máy mới mua, tôi bắt đầu đi từ 4 giờ
30 sáng và đã chụp rất nhiều. Tấm ảnh được
giải chụp khoảng khoảng 7 giờ 30 phút, đúng
độ mùa lúa chín vàng rộ, nắng to, mây đẹp.
Mà cảnh đẹp cũng chỉ tồn tại trong giây lát thôi
bởi buổi sáng người ta bắt đầu gặt lúa, đến
hôm sau quang cảnh lại khác rồi... có lẽ tôi
may mắn hơn mọi người vì bắt kịp khoảnh
khắc khi đó”.

Gần mười năm trôi qua, kể từ khi gắn bó
với nhiếp ảnh, Dương Doãn Tuấn đã nâng
cấp vài đời máy, luôn không ngừng  tự học hỏi
và học kinh nghiệm từ các bạn bè. Anh cũng
thử sức ở nhiều mảng đề tài: từ chụp ảnh đời
thường, phong cảnh, lễ hội, thậm chí là cả
chụp ảnh dịch vụ để nâng cao tay nghề cho
bản thân. Nhiếp ảnh mang cho anh nhiều
niềm vui, vì không chỉ giúp anh ghi lại những
khoảnh khắc đẹp của cuộc sống của quê
hương mà còn được giao lưu học hỏi quen
biết thêm nhiều anh em, bạn bè từ khắp nơi
và cũng mang đến cho anh nhiều kỉ niệm
đáng nhớ. Một buổi tối mùa đông, Tuấn cùng
người bạn chí cốt đi săn ảnh Cấp sắc tại Lân
Châu xã Hữu Liên, trên đường về qua chiếc
cầu tre thì chiếc xe đột ngột bị tắt máy, cả hai
đều ngã xuống cầu, cũng may là mương
nước nông và máy ảnh không hư hại gì. Với
cái thời tiết lạnh dưới 5 độ của tháng 11 âm
và cuộc hành trình bắt đầu từ tối đến 2, 3 giờ
sáng tuy cả hai người không thu hoạch được
một bộ ảnh xuất sắc, nhưng tinh thần của
những người trẻ tuổi yêu nhiếp ảnh vẫn hừng
hực cháy và họ luôn sẵn sàng xách máy lên
và đi khi có cơ hội. 

Với công việc của Tuấn, một Bí thư Đoàn
xã bận rộn với những kế hoạch, chương trình
hoạt động Đoàn dày đặc, thời gian dành cho
Nhiếp ảnh không nhiều và còn nhiều hạn chế,

anh chia sẻ: “Tôi phải tranh thủ lắm mới đi
chụp được, bất kể ngày hay đêm và tiếc là
không thể đi xa. Nhiều lúc tôi ước gì mình có
nhiều thời gian hơn để có thể theo đuổi niềm
đam mê một cách trọn vẹn hơn. Muốn chụp
ảnh đẹp thì kĩ thuật thôi chưa đủ, cần phải đầu
tư lên đời máy liên tục, mà đôi khi điều kiện
của mình vẫn còn hạn chế lắm, nhưng để duy
trì được sở thích thì mình phải cố gắng khắc
phục thôi. Tôi dự định trong thời gian tới sẽ đi
sáng tác ở nhiều địa điểm xa hơn thậm chí là
cả ngoài tỉnh, và hoàn thiện bộ hồ sơ xin kết
nạp vào Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.
Hiện tại tôi đã đủ điều kiện để xét, tuy nhiên
bộ ảnh vẫn chưa ưng ý lắm, tôi muốn có thời
gian để chuẩn bị cho đứa con tinh thần của
mình một cách kĩ càng, chất lượng hơn.”

NGỌC HẰNG Thực hiện
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Núi lửa là một hiện tượng tự nhiên, hiếm
thấy, chất lỏng từ lòng sâu trái đất, có
sức nóng hàng nghìn độ, do điều kiện

nào đấy phun trào ra ngoài độ cao vài trăm
mét đến vài ngàn mét, tàn phá hủy diệt cả một
vùng đất đai, dân cư rộng lớn. Sau đó núi lửa
"ngủ yên", nham thạch nguội dần hóa thành
màu mỡ, phì nhiêu. Sự sống tái sinh, cây cối
đâm chồi nảy lộc, con người hồi hương, cuộc
sống mới bắt đầu…

Bài thơ của Hàn Kỳ viết về điều đó?
Không! Anh viết những điều khác hẳn thế. 

Mở đầu bài thơ anh kể, rất thực:
"Núi lửa mấy ngàn năm tuổi
Lặng yên đã ngủ lâu rồi

Dưới chân còn dòng suối khoáng…"
Câu thứ tư là miêu tả, tả để ngụ tình, để

gửi gắm suy tư, tình cảm của mình: "Trườn đi
nước ấm chân đồi". Xuất phát từ một trạng
thái nội tâm khi quan sát dòng chảy (dòng
suối), một sự vận động tự nhiên, Hàn Kỳ thể
hiện sự biện chứng tâm hồn mình bằng sự
suy ngẫm liên tưởng mang màu sắc triết luận
về một hiện tượng xã hội thuộc một vùng đất
phên dậu, về đồng bào các dân tộc ít người
nơi anh sống.

Anh suy ngẫm về sức sống của một miền
đất quê nhiều dâu bể, về những con người
chân cứng đá mềm sinh ra từ đá, lớn lên với
đá, "trở về" trong đá, những người áo chàm
có cốt cách riêng, hồn vía riêng một dáng
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Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng, số 249 - 7/2014)

CAO TUẤN

ĐẾN VớI
BàI 

THơ HAy

Viết dưới chân núi lửa
(Tặng nhạc sĩ Hoàng Tú)

Núi lửa mấy ngàn năm tuổi
Lặng yên đã ngủ lâu rồi
Dưới chân còn dòng suối khoáng
Trườn đi nước ấm chân đồi.

Chợt nghe đất trời trở dạ
Gió vờn nắng biếc lô xô
Đàn bò hồn nhiên gặm cỏ
Bên con nhảy nhót nô đùa.

Và kia ngôi nhà bằng đá
Bóng người bên núi lặng yên
Bàn tay trao trà ấm nóng
Hương rừng hòa suối đào nguyên.

Cỏ non cựa mình nảy lộc 
Thiên nhiên hoang dã dịu dàng
Tình ca trong dòng men chảy
Hòa cùng vũ khúc nhân gian…

Ta nghe chuyện đời, chuyện núi
Lòng dân bám đất nơi này
Đá đen
Rừng xanh
Nước trắng
Nhựa chàm tím biếc trong cây…

Vời xa mây vờn đỉnh núi
Dưới chân nước ấm mạch đời
Hiện thân bao người thiên cổ
Lặng yên già bản mỉm cười.

Núi Chóp Chài, 6-1996
Hàn Kỳ



đứng kiên trung, bất khuất trước mọi tai ương
hiểm họa của thiên nhiên, trước mọi kẻ thù
xâm lược đến từ phương Bắc, trời Âu với mọi
thủ đoạn, vũ khí tàn độc man rợ để tồn tại và
phát triển.

"Dưới chân nước ấm mạch đời
Hiện thân bao người thiên cổ"
Dòng nước ấm là mạch đời ("như suối

ngầm trong đất chảy trăm nơi"). "Mạch đời" là
mạch sống, là sự sống, là sức sống đang sinh
sôi và phát triển. Có cái gì đó như là vô hình,
đầy chất tâm linh nhưng lại hiện hữu có thể
cảm nhận được bằng thị giác, bằng thính
giác. Tôi bỗng nhớ đến câu thơ đầy ám ảnh
của nhà thơ Nguyễn Đình Thi:

"Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về"
"Dòng nước ấm", "Mạch đời" của Hàn Kỳ

gợi cho tôi nhiều liên tưởng. Tôi cứ tưởng
tượng nơi chân núi Hàn Kỳ đứng, mặt đá, mặt
đất ấm nóng như một cơ thể sống. "Mạch đời"

theo nhịp đập của trái tim phập phồng, phập
phồng dòng máu hồng tươi chảy mãi không
thôi.

Động từ  "Trườn" tạo một ấn tượng cảm
giác về độ dài, sự gắn kết của dòng chảy với
bề mặt của triền đá, một sự vận động về nội
lực. 

Cụm từ "đất trời trở dạ" trong câu "Chợt
nghe đất trời trở dạ" có thể hiểu như đất đẻ,
trời sinh, hoặc đất trời sinh nở. Nhờ có "mạch
đời", dù "người thiên cổ lặng yên", "đã ngủ lâu
rồi" nhưng sự sống trường tồn cứ sinh sôi mãi
trong đời.

Hàn Kỳ miêu tả sự trở dạ của đất trời "Gió
vờn, nắng lô xô", "đàn bò gặm cỏ", "bê non
nhảy nhót, nô đùa", "cỏ non cựa mình",
"hương rừng hòa suối". Và con người "bàn
tay trao trà", "già bản mỉm cười".

Mười hai dòng thơ, bảy mươi hai chữ mà
có tới mười bốn động từ. Nội lực sống bật ra
từ từ ngữ. Cả một không gian động đậy, cựa
quậy rộn rã sinh lực, sức sống của đất trời,
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của con người vì thế trở nên mãnh liệt. "Mạch
đời" hóa thành trường sinh, chảy qua thời
gian hàng ngàn năm, chảy qua không gian
vạn biến. Sức sống bền lâu, mãnh liệt của một
vùng biên ải, phên dậu Xứ Lạng bất chấp sự
biến đổi của không gian và thời gian.

Lật giở trang sử của một trường kì
kháng chiến chống giặc ngoại xâm phương
Bắc, ta thấy hiện lên sừng sững những núi
lửa của lòng căm phẫn trước những tội ác
trời không dung, đất không tha phun trào từ
lòng yêu nước sâu thẳm của muôn dân
thiêu đốt kẻ thù.

Con người Xứ Lạng hiện ra trong bài thơ
vừa trong sáng, lãng mạn, vừa ung dung tự
tại trước những biến cố dữ dội của hiện thực.

"Và kia ngôi nhà bằng đá
Bóng người bên núi lặng yên"
Và kia nữa:
"Lặng yên già bản mỉm cười"
Sống với đá từ thuở cha sinh mẹ đẻ,

người Xứ Lạng trầm tĩnh như đá. Sống trong
đá, người Xứ Lạng ít nói bằng lời. Họ nói bằng
"ngôn ngữ hành động" giống như đá người
Xứ Lạng không thích hùng biện bằng lời,
người Xứ Lạng luôn mạnh mẽ, vững chãi, từ
mỗi việc làm, mỗi quyết định liên quan đến
cuộc sống của chính mình, cuộc sống của
nhân dân, đất nước với tất cả sự thủy chung
đằm thắm nghĩa tình.

Đáng quý biết bao khi Hàn Kỳ viết:
"Bàn tay trao trà ấm nóng
Hương rừng hòa suối đào nguyên"
Có cái gì đó vừa thuần phác, chân tình và

lịch lãm qua cử chỉ "trao trà". Vừa có cái gì đó
như là sự quý mến, trân trọng yêu thương tin
cậy "trao" cho khách hương thơm quyến rũ
của chè (của rừng) trao cả sự tinh nguyên,
thanh khiết của nước suối (đào nguyên).
Cảnh đời và cảnh tiên đâu phải là ảo ảnh? Đãi
khách nước trà một thứ nước uống giản dị
của người miền núi mà sao trang trọng. Tình
cảm nồng hậu ấy phải là tình của những
người tri kỉ, tri âm.

Ở câu thơ này, Hàn Kỳ đã phản ánh chân
thực một nét đẹp văn hóa trong ứng xử của

người Xứ Lạng. Không dừng ở đó, tứ thơ mở
ra rộng hơn, sâu hơn, đắm say hơn:

"Tình ca trong dòng men chảy
Hòa cùng vũ khúc dân gian"
Đất và người Xứ Lạng là hiện thân của

bao bản tình ca, của bao điệu "vũ khúc". Cuộc
đấu tranh để sinh tồn và phát triển, cuộc đấu
tranh để giành giữ độc lập, tự do, khẳng định
chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ tự thân nó đã
là tình ca, là vũ điệu quyến rũ, chinh phục lòng
người.

Dưới chân núi lửa, ta cùng tác giả lắng
nghe "Chuyện đời", "Chuyện núi", "Chuyện
lòng dân bám đất" để ngộ ra:

“Đá đen
Rừng xanh
Nước trắng
Nhựa chàm tím biếc trong cây”
Về hình thức, khổ thơ có cấu trúc khác

biệt với năm khổ thơ trong toàn bài. Câu một,
hai, bốn là thơ sáu chữ. Câu thứ ba sáu chữ
lại chia thành ba dòng, mỗi dòng hai chữ
mang tính chất liệt kê. Hãy chú ý các màu sắc
tác giả đã chọn. Màu đen (đá), màu xanh
(rừng), màu trắng (nước), màu chàm tím biếc
(cây). Có màu sắc được nhìn thấy bằng mắt
(thị giác), có màu sắc được nhìn thấy bằng
cảm giác (nhựa trong cây). Tôi muốn nhắc lại
từ "trong", bên trong không nhìn thấy chứ
không phải nhựa "trên" cây, thứ nhựa lộ thiên
nhìn thấy được

Khổ thơ khẳng định bản sắc, sức sống
tiềm ẩn của đồng bào dân tộc Tày, Nùng Xứ
Lạng nói riêng, đồng bào các dân tộc miền núi
phía Bắc nói chung.

Yêu lắm, tự hào lắm từng ngọn núi, từng
dòng sông hiển hách chiến công, lừng danh
dũng sĩ của quê hương mình. Tôi đến với bài
thơ trước hết vì bài thơ là tiếng nói đồng lòng,
tiếng nói đồng ý. Hàn Kỳ yêu dân, biết ơn dân,
kính trọng dân vì "lòng dân bám đất, một tấc
không đi, một li không rời", cha truyền con nối
đời đời canh giữ vùng đất phên dậu cho Tổ
quốc độc lập, tự do. Lời thơ giản dị, tự nhiên.
Sự đan xen giữa kể và miêu tả, hình ảnh ẩn
dụ đa nghĩa và đặc biệt tính chất suy tư tạo
nên chiều sâu và cái đẹp cho bài thơ.
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