
1VÙN NGHÏå
xûá laång-Söë 313-11/2019

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

* Thơ:
Của các tác giả: LỘC BÍCH KIỆM,
LƯƠNG HỒNG QUÂN, NGUYỄN ĐÌNH
THỌ, NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN, VI
HỒNG NHÂN, HÀN KỲ, LÃ TRUNG
SƠN, VÂN DU, ĐINH ÍCH TOÀN. 

* Văn xuôi:
Đồng chí Hoàng Văn Thụ với phong trào cách mạng Lạng
Sơn (HOÀNG VĂN NGHIỆM), Giải thưởng văn học nghệ
thuật Hoàng Văn Thụ lần thứ V Tôn vinh những giá trị sáng
tạo (DƯƠNG XUÂN HUYÊN), Ngôi nhà từng nuôi giấu
đồng chí Hoàng Văn Thụ (HỮU SƠN), Núi rừng nổi giận
(NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN), Thăm các di tích lưu niệm
đồng chí Hoàng Văn Thụ ở Long Châu (Trung Quốc) (CHU
QUẾ NGÂN), Bí ẩn Phụng Hoàng Sơn (CHU THANH
HƯƠNG), Hoa trên đá núi (NGUYỄN LUÂN), Giải Nobel
Văn học 2018: Linh hoạt giải mã huyền thoại (ĐĂNG BẨY
tổng hợp), Ý chí kiên trung trong “Bài thơ chúc Tết năm
Nhâm Ngọ 1942” của đồng chí Hoàng Văn Thụ (VI THỊ
QUỲNH NGỌC), Vẻ đẹp tiềm tàng, khuất lấp của các nhân
vật nữ trong một số tác phẩm văn xuôi Việt Nam hiện đại
(NGUYỄN THẾ LƯỢNG).
* Nhạc:

Ngời sáng tên anh Hoàng Văn Thụ
Nhạc: VY NƯỚC
Lời thơ: VI THỊ THU ĐẠM

Bên tượng đài anh Hoàng Văn Thụ
Nhạc: BÙI MINH TẤN
Lời thơ: NGUYỄN ĐÌNH THỌ 

- Và các chuyên mục khác.

Ảnh bìa 1: Quang cảnh xã Hoàng Văn Thụ
Ảnh: BÙI VINH THUẬN 

TRONG SÖË NAÂY

Sè 313
(Th¸ng 11-2019)

* Chịu trách nhiệm xuất bản:
LA NGỌC NHUNG

(Chủ tịch Hội)

* Chịu trách nhiệm nội dung
VI THỊ THU ĐẠM
(Phó Chủ tịch Hội, 
Phó Tổng biên tập)

* 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 11/2019

* Trình bày:

NGUYỄN LAN HUYỀN

GIÁ:12.000 đồng



Ngày 03/11/2019, nhân dịp kỷ niệm 110
năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn
Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), tại

thành phố Lạng Sơn, Học viện Chính trị quốc
gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Lạng
Sơn và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức
Hội thảo khoa học “Đồng chí Hoàng Văn Thụ
- Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng,
người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn”.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung
ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc
gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận
Trung ương, đồng chí Lâm Thị Phương
Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh
ủy tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Lê Mạnh Hùng,
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có
lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung
ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố nơi đồng
chí Hoàng Văn Thụ từng hoạt động cách
mạng, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu
lịch sử, văn hóa. Về phía tỉnh, dự Hội thảo có
đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,
đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí
nguyên lãnh đạo tỉnh, các Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các
Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, đại diện lãnh
đạo các huyện, thành phố.

Phát biểu chào mừng Hội thảo, đồng chí
Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cuộc đời
cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ mãi
là tấm gương sáng về lòng yêu nước, trung
thành tuyệt đối với Đảng, sẵn sàng vượt qua

khó khăn, gian khổ, chiến đấu, hy sinh để bảo
vệ Đảng, phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Hội
thảo là một trong những hoạt động có ý nghĩa
thiết thực kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng
chí Hoàng Văn Thụ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
trân trọng cám ơn sự dày công nghiên cứu
của các nhà khoa học, các vị đại biểu, đã góp
phần làm phong phú, sâu sắc thêm những
thông tin về cuộc đời và những cống hiến to
lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ, góp phần
khơi dậy lòng tự hào dân tộc, giáo dục truyền
thống yêu nước cách mạng và trách nhiệm
của mỗi người trong sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc.

Trong báo cáo đề dẫn Hội thảo, đồng chí
Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương
Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia
Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung
ương tiếp tục nhấn mạnh, Hội thảo lần này là
dịp để tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu làm rõ
thêm về cuộc đời cách mạng vẻ vang, tấm
gương hy sinh anh dũng và những cống hiến
to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự
nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng thời, làm sâu
sắc những phẩm chất đạo đức cao đẹp, ý chí
cách mạng kiên cường, mẫu mực của người
đảng viên cộng sản Hoàng Văn Thụ.

Hội thảo có sự tham dự của gần 200 đại
biểu với trên 40 bài tham luận, tập hợp nhiều
tư liệu sống động, có giá trị lịch sử hết sức
quan trọng, quý báu về cuộc đời hoạt động
cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ và
những cống hiến của đồng chí với sự nghiệp
cách mạng của dân tộc.

PV
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“Đồng chí hoàng Văn Thụ - nhà lãnh Đạo
Tiền bối Tiêu biểu của Đảng, người con ưu Tú

của quê hương lạng Sơn”

Hội tHảo kHoa Học



Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Người chiến
sỹ cộng sản kiên trung, bất khuất,
người con ưu tú của nhân dân các dân

tộc Lạng Sơn. Đồng chí đã chiến đấu kiên
cường, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải
phóng dân tộc và lý tưởng cộng sản cao đẹp,
với tinh thần cách mạng hết lòng vì nước, vì
dân. Trong sự nghiệp hoạt động cách mạng
của mình, đồng chí Hoàng Văn Thụ đã có
nhiều công lao, đóng góp to lớn đối với phong
trào cách mạng Lạng Sơn, được đồng bào,
đồng chí các dân tộc tỉnh Lạng Sơn yêu mến
và biết ơn sâu sắc.

1. Xây dựng phong trào yêu nước và
chuẩn bị cho việc thành lập chi bộ Đảng
cộng sản đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Hoàng Văn Thụ, sinh ngày 4-11-
1909 trong một gia đình người dân tộc Tày tại
làng Phạc Lạn, tổng Nhân Lý, châu Văn Uyên,
tỉnh Lạng Sơn (Nay là thôn Nhân Hòa, xã
Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng
Sơn) có truyền thống yêu nước, lao động cần
cù và hiếu học; cha là Hoàng Khải Lan, mẹ là
Hà Thị Mùi – là những người nông dân cần cù,
chất phác; đồng chí Hoàng Văn Thụ là con trai
cả của gia đình, có hai chị gái và một em trai.
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Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tham
luận tại Hội thảo.                                                                                     Ảnh: PHƯƠNG LINH

ĐồNG CHÍ  HoàNG VĂN THụ
với phong trào cách mạng Lạng Sơn

Đồng chí HOÀNG VĂN NGHIỆM
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND

tỉnh Lạng Sơn



Từ thủa nhỏ, đồng chí Hoàng Văn Thụ là người
hiếu học, ham hiểu biết và sớm có tinh thần yêu
nước, được gia đình cho học chữ Nho tại
trường làng. Bước sang tuổi thiếu niên, năm
1923, Hoàng Văn Thụ được cha mẹ cho ra thị
xã Lạng Sơn học tại Trường Tiểu học Pháp -
Việt. Trong thời gian học tại đây, đồng chí
Hoàng Văn Thụ đã chứng kiến nhiều biến động
mới của phong trào yêu nước đang diễn ra sôi
nổi khắp cả nước. Những biến động đó đã tác
động mạnh mẽ tới tư tưởng của người thanh
niên Hoàng Văn Thụ. Anh tham gia cuộc đấu
tranh của thanh niên, học sinh đòi thả nhà yêu
nước Phan Bội Châu (1925) và để tang nhà yêu
nước Phan Chu Chinh (1926) do Hội Việt Nam
Cách mạng Thanh niên phát động. Hoàng Văn
Thụ và người bạn học là Lương Văn Tri đã tích
cực tham gia vào phong trào yêu nước thời kỳ
đó ở Lạng Sơn. Đặc biệt, Hoàng Văn Thụ là
một trong những người đầu tiên thành lập ra
nhóm thanh niên yêu nước ở trường Tiểu học
Pháp - Việt, Lạng Sơn và cùng nhóm học sinh
yêu nước trong Trường đã tìm hiểu, nghiên
cứu, góp phần tuyên truyền tài liệu, truyền đơn
của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở thị
xã Lạng Sơn.

Qua tiếp xúc với các chiến sỹ cách mạng
của tổ chúc Hội Việt Nam Cách mạng Thanh
niên đã thôi thúc Hoàng Văn Thụ tìm đến với
những người cách mạng đang hoạt động ở khu
vực biên giới Việt - Trung. Tháng Giêng năm
1928, Hoàng Văn Thụ và Lương Văn Tri đã bí
mật từ Đồng Đăng (Lạng Sơn) sang Trung
Quốc, bắt liên lạc với ông Bùi Ngọc Thành, đại
diện của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
hoạt động ở khu vực Long Châu - Nam Ninh
(Quảng Tây , Trung Quốc). Để đảm báo bí mật
cho việc học tập và gây dựng cơ sở quần
chúng, thời gian này, Hoàng Văn Thụ lấy bí
danh là Lôi Minh Hạ, đóng vai người thợ của
“Xưởng cơ khí Nam Hưng”, vừa làm công việc
của một người thợ cơ khí thực thụ, vừa thâm
nhập tuyên truyền gây dựng các cơ sở quần
chúng bí mật giúp đỡ cách mạng Việt Nam. Cuối
năm 1928, Anh được kết nạp vào tổ chức Hội
Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Đầu năm 1929, ngoài thời gian làm việc và
hoạt động tại “Xưởng cơ khí Nam Hưng” với tay
nghề của một thợ cơ khí giỏi, đồng chí Hoàng
Văn Thụ được giới thiệu vào làm việc ở Tu giới
Sở, là một cơ sở của công binh xưởng của Quốc
dân Đảng ở Long Châu và thường xuyên được

cử đi sửa súng, pháo ở các đồn lính thuộc khu
vực biên giới. Thông qua hoạt động thực tiễn,
đồng chí Hoàng Văn Thụ đã gây dựng được một
số cơ sở hoạt động bí mật ở Long Châu, trong
đó có cơ sở liên lạc quan trọng tại nhà ông Nông
Nhân Bảo ở phố Bát Bảo, thị trấn Long Châu
(Trung Quốc), tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ
cách mạng Việt Nam hoạt động ở khu vực Long
Châu - Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc).
Giữa năm 1929, trong vai một người thợ cắt tóc,
đồng chí Hoàng Văn Thụ ra Nam Ninh bắt liên
lạc để tìm hiểu và nắm bắt phong trào cách mạng
ở trong nước. Cuối năm 1929, sau một thời gian
hoạt động, trải nghiệm thử thách, các đồng chí
Hoàng Văn Thụ, Hoàng Đình Giong và Hoàng
Văn Nọn được kết nạp vào Đông Dương Cộng
sản Đảng - một trong ba tổ chức tiền thân của
Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mùa Xuân 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam
ra đời. Được sự chỉ đạo trực tiếp của Trung
ương, chi bộ Đảng vùng núi biên giới Việt –
Trung được thành lập gồm các đồng chí: Hoàng
Đình Giong, Hoàng Văn Thụ, Lương Văn Tri,
Hoàng Hồng Việt… do đồng chí Hoàng Đình
Giong làm Bí thư. Là một trong những đảng viên
đầu tiên ở vùng miền núi Cao – Lạng, đồng chí
Hoàng Văn Thụ được giao nhiệm vụ chỉ đạo xây
dựng, phát triển phong trào quần chúng cách
mạng tỉnh Lạng Sơn. Giữa năm 1930, đồng chí
đã chỉ đạo gây dựng được 03 tổ chức quần
chúng trung kiên tại Lũng Nghịu (Trung Quốc),
lan rộng tới các xóm Khưa Đa, Ma Mèo, Tà Lài
thuộc xã Tân Yên, châu Văn Uyên, tỉnh Lạng
Sơn. Tại hang Áng Cúm trên dãy núi Khưa Đa,
Ma Mèo, đồng chí đã tổ chức in tài liệu tuyên
truyền để giác ngộ quần chúng yêu nước.

Cuối năm 1930, những hạt giống cách
mạng của Đảng được người chiến sỹ cộng sản
Hoàng Văn Thụ bắt đầu gieo mầm trên mảnh
đất Xứ Lạng. Các đồng chí Mã Khánh Phương,
Nông Khép Chang, Nông  Khì Chay – là quần
chúng cảm tình của Đảng người Việt Nam sống
ở Bằng Tường – Trung Quốc đã tích cực hỗ trợ
đồng chí Hoàng Văn Thụ bí mật về tổng Nhân
Lý, châu Văn Uyên gây dựng cơ sở. Đầu tiên,
đồng chí đã tuyên truyền, giác ngộ những người
thân thích, họ hàng như: Hà Viết Thạch, Hà Viết
My, Hà Viết Tạt, Hà Tợ Chao, Hoàng Viết Liêm,
Hà Viết Kế, cụ Hà Thị Mùi (là mẹ ruột), bà
Hoàng Thị Dụ (là chị gái của đồng chí Hoàng
Văn Thụ)… Đến cuối năm 1931, đồng chí
Hoàng Văn Thụ đã chỉ đạo tuyên truyền, vận
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động và giác ngộ, tập hợp được 10 tổ chức
quần chúng cách mạng với 30 người ở Khơ
Lếch (Văn Uyên). Hoạt động của các tổ chức
quần chúng ở đây chủ yếu là xây dựng địa bàn,
đường dây liên lạc cho hoạt động của các chiến
sỹ cách mạng Việt Nam giữa hai vùng biên giới
Việt - Trung.

Từ cuối năm 1932 đến đầu năm 1933, bằng
sự hoạt động tích cực của mình, đồng chí
Hoàng Văn Thụ đã trực tiếp chỉ đạo các tổ chức
quần chúng trung kiên ở Khưa Lếch (Trung
Quốc) và Khưa Đa, Ma Mèo, Tài Lài, xã Tân
Yên (Văn Uyên, Lạng Sơn) tổ chức rải truyền
đơn trong các dịp kỷ niệm, nhất là trong cao trào
cách mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh. Truyền đơn cách
mạng được rải ở nhiều nơi trong tỉnh thực sự đã
làm cho kẻ thù hoang mang lo sợ. Phong trào
quần chúng cách mạng tiếp tục được phát triển
tới các xã ở Văn Uyên, Thụy Hùng, Hồng Phong
và Phú Xá. Sau 3 năm tích cực xây dựng phong
trào, đến giữa năm 1933, đồng chí Hoàng Văn
Thụ tới xã Thụy Hùng (Văn Uyên), tổ chức kết
nạp đảng viên, thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản
đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn do đồng chí trực tiếp
làm Bí thư. Đến cuối năm 1933, Chi bộ Đảng đã
chỉ đạo phát triển các tổ chức quần chúng trung
kiên tại xã Nhân Lý (quê hương đồng chí Hoàng
Văn Thụ), từ đó phong trào cách mạng không
ngừng phát triển rộng khắp ở Văn Uyên.

2. Đồng chí Hoàng Văn Thụ với công tác
huấn luyện, đào tạo cán bộ, phát triển các tổ
chức Đảng và lãnh đạo phong trào cách
mạng tại Lạng Sơn

Đầu năm 1934, tại hang Áng  Cúm, thay
mặt Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hồng
Phong tuyên bố thành lập Ban cán sự Đảng tỉnh
Lạng Sơn. Đồng chí Hoàng Văn Thụ được phân
công trực tiếp phụ trách Ban cán sự Đảng tỉnh
Lạng Sơn.

Từ cuối năm 1934 đến đầu năm 1935,
hoảng sợ trước sự phát triển của phong trào
cách mạng ở Văn Uyên, thực dân Pháp tăng
cường khủng bố khốc liệt những chiến sỹ cộng
sản và quần chúng trung kiên, phần lớn cán bộ
chủ chốt của Ban cán sự Đảng Lạng Sơn bị bắt,
bị giam cầm tại các nhà tù của thực dân Pháp ở
Sơn La, ở Hỏa Lò (Hà Nội). Phong trào cách
mạng ở Văn Uyên tạm thời lắng xuống, song
ảnh hưởng của phong trào là rất lớn trong nhân
dân các dân tộc Lạng Sơn, tạo cơ sở quan trọng
cho sự phát triển phong trào đấu tranh cách
mạng ở Lạng Sơn những năm tiếp theo.

Đầu năm 1935, ảnh hưởng của phong trào
cách mạng từ Văn Uyên đã lôi cuốn quần chúng
tích cực ở thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định
và huyện Bắc Sơn tìm đến với tổ chức cách
mạng. Đồng chí Hoàng Văn Thụ đã trực tiếp
tuyên truyền giác ngộ và đưa nhiều quần chúng
trung kiên sang dự các lớp huấn luyện cách
mạng bí mật ở Lũng Nghịu - Long Châu (Trung
Quốc) do đồng chí trực tiếp tổ chức. Các lớp
huấn luyện này đã góp phần đào tạo đội ngũ cán
bộ cho việc gây dựng, củng cố phong trào quần
chúng cách mạng của tỉnh Lạng Sơn và tỉnh
Cao Bằng.

Tại địa bàn Văn Uyên, hệ thống các trạm
liên lạc bí mật cũng được khôi phục, củng cố ở
các xã Tân Yên, Thụy Hùng và Phú Xá. Các
trạm liên lạc bí mật đã góp phần tích cực vào
việc đưa, đón, bảo vệ an toàn, thuận lợi cho
một số đại biểu ở trong nước đi dự Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức từ
ngày 27 - 3 đến ngày 31-3-1935 tại Ma Cao
(Trung Quốc).

Tháng 7 năm 1936, thông qua anh Đường
Kỳ Tân – một quần chúng yêu nước ở Bắc Sơn,
đồng chí Hoàng Văn Thụ đã tới Bắc Sơn để giác
ngộ quần chúng, gây dựng các cơ sở cách
mạng. Sau 2 tháng tích cực vận động, đồng chí
đã nhanh chóng tổ chức được các cơ sở quần
chúng cách mạng ở các xã Vũ Lăng, Vũ Lễ,
Hữu Vĩnh, Ngư Viễn, Vũ Sơn và Hưng Vũ (châu
Bắc Sơn). Ngày 25-9-1936, đồng chí Hoàng
Văn Thụ đã tới thôn Mỏ Tát, xã Vũ Lăng (Bắc
Sơn), tổ chức kết nạp đảng viên và thành lập
Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Bắc Sơn.

Đầu năm 1937, đồng chí Hoàng Văn Thụ đã
tới Thông Nông (Cao Bằng) để chỉ đạo vận
động, tổ chức quần chúng đấu tranh công khai
hợp pháp và nửa hợp pháp, đồng thời trực tiếp
chỉ đạo mở một số lớp huấn luyện cán bộ ngắn
ngày để làm nòng cốt cho phong trào cách
mạng ở Cao Bằng. Song song với việc tăng
cường chỉ đạo phong trào cách mạng ở Thông
Nông (Cao Bằng), đồng chí Hoàng Văn Thụ đã
thường xuyên liên hệ chỉ đạo phong trào cách
mạng ở Tràng Định (Lạng Sơn). Trước yêu cầu
mới của phong trào ngày càng mở rộng ở Tràng
Định, ngày 11-4-1938, đồng chí đã tới xã Phi
Mỹ, Tràng Định(1) tổ chức kết nạp đảng viên,
tuyên bố thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu
tiên ở Tràng Định.

Sự ra đời của Chi bộ Đảng Cộng sản ở Bắc
Sơn và Tràng Định, cùng với những hoạt động
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hiệu quả của Chi bộ Đảng Cộng sản ở Văn Uyên
và phong trào quần chúng đã đánh dấu bước
trưởng thành vững chắc của phong trào cách
mạng Lạng Sơn trong nhiều năm do đồng chí
Hoàng Văn Thụ dày công xây dựng và phát triển.

Từ giữa năm 1938, trước yêu cầu của tình
hình và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn
mới, đồng chí Hoàng Văn Thụ được Xứ ủy Bắc
Kỳ phân công tăng cường chỉ đạo củng cố
phong trào cách mạng ở các tỉnh Thái Nguyên,
Vĩnh Yên và Hải Dương. Tháng 9-1939, thực
hiện chủ trương của Xứ ủy Bắc Kỳ về việc củng
cố và tăng cường phong trào đấu tranh của
công nhân mỏ Quảng Ninh, đồng chí Hoàng
Văn Thụ đã tới mỏ Hà Lầm chắp nối, củng cố
các cơ sở trung kiên, động viên, khích lệ, xây
dựng và củng cố niềm tin đấu tranh của công
nhân mỏ. Tại Hội nghị Xứ ủy Bắc Kỳ mở rộng
ngày 08-9-1939, Trung ương Đảng đã cử đồng
chí Hoàng Văn Thụ làm Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của
các cơ sở Đảng trong thời kỳ hoạt động bí mật,
với cương vị Bí thư Xứ ủy, đồng chí đã đề nghị
Xứ ủy lập tờ báo Giải phóng làm cơ quan tuyên
truyền của Xứ ủy và đảm nhận vai trò chủ bút;
với bí danh là Lý, đồng chí thường xuyên viết
nhiều bài tuyên truyền chủ trương đấu tranh của
Đảng, của Xứ ủy Bắc Kỳ.

Ngay khi cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn bùng nổ
(27-9-1940), đồng chí Hoàng Văn Thụ đã họp
bàn với Ban Thường vụ Xứ ủy, đề ra chủ
trương: Duy trì Đội du kích Bắc Sơn để làm
nòng cốt xây dựng lực lượng vũ trang và căn cứ
địa cách mạng sau này. Thống nhất với đề nghị
của Xứ ủy Bắc Kỳ, Hội nghị Trung ương Đảng
lần thứ 7 họp tại Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh)
vào tháng 11-1940 đã đề ra chủ trương và quyết
định phát triển hình thức đấu tranh vũ trang,
thành lập căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai. Tại Hội
nghị này, đồng chí Hoàng Văn Thụ được cử vào
Ban Thường vụ Trung ương lâm thời, được
Trung ương giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo
thành lập căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai.

Cuối tháng 12-1940, đồng chí Hoàng Văn
Thụ được Ban Thường vụ Trung ương Đảng
giao nhiệm vụ quan trọng đi Tĩnh Tây (Trung
Quốc) gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc để bàn việc
tổ chức thống nhất lực lượng cách mạng trong
và ngoài nước; đồng thời xin chỉ thị của Người
về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị Trung ương
lần thứ 8 - Đây là lần đầu tiên đồng chí Hoàng
Văn Thụ được gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Sau khi nhận nhiệm vụ, đồng chí đã liên lạc với
Tỉnh ủy Cao Bằng để chuẩn bị địa điểm tổ chức
hội nghị.

Cuối tháng 02-1941, trên đường đi dự Hội
nghị Trung ương lần thứ 8 tại Pác Bó (Cao
Bằng), đồng chí Hoàng Văn Thụ và các đồng chí
lãnh đạo Trung ương đã làm việc với Ban chỉ
huy Đội du kích Bắc Sơn tại Khuổi Nọi, Vũ Lễ
(Bắc Sơn) và thông báo chủ trương của Đảng
về việc phát triển Đội du kích Bắc Sơn làm nòng
cốt cho phát triển lực lượng vũ trang cách mạng,
cử đồng chí Lương Văn Tri, Ủy viên Ban
Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ làm Chỉ huy trưởng
Đội Cứu quốc quân.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 tổ chức
ở Pắc Bó, Cao Bằng từ ngày 10 đến ngày 19-5-
1941, đồng chí Hoàng Văn Thụ được bầu vào
Ban Thường vụ Trung ương Đảng, đặc trách
công tác công vận và binh vận của Đảng. Trên
cương vị và nhiệm vụ được phân công phụ
trách, từ cuối năm 1941, đồng chí Hoàng Văn
Thụ đã thường xuyên tới các thành phố lớn: Hà
Nội, Hải Phòng, Nam Định… trực tiếp chỉ đạo
công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp lực
lượng cách mạng trong công nhân, binh lính yêu
nước ủng hộ cách mạng.

3. Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Người
chiến sỹ cộng sản kiên trung, bất khuất

Giữa lúc phong trào cách mạng cả nước
đang có những bước phát triển mạnh mẽ, ngày
25-8-1943, đồng chí Hoàng Văn Thụ đã bị giặc
Pháp bắt tại ngõ Nam Diệm, khu Tám Mái, Hà
Nội. Biết đồng chí là cán bộ cao cấp của Đảng
ta, Phủ Toàn quyền Đông Dương đã ra lệnh cho
Sở Mật thám Bắc Kỳ bằng mọi cách bắt đồng
chí phải khai ra cơ quan lãnh đạo Trung ương
của Đảng ta. Thực dân Pháp đã dùng mọi thủ
đoạn dụ dỗ, mua chuộc và tra tấn dã man hòng
khuất phục ý chí cách mạng của người chiến sỹ
cộng sản. Vượt lên mọi cực hình dã man và
những thủ đoạn nham hiểm của kẻ thù, đồng chí
Hoàng Văn Thụ đã nêu cao khí tiết của người
chiến sỹ cộng sản gang thép không chịu khuất
phục. Đồng chí đã biến nhà tù của thực dân
thành trường học cách mạng lớn, thành nơi rèn
luyện và thử thách cho ý chí cách mạng của
những người cộng sản.

Không khuất phục nổi người chiến sỹ cộng
sản Hoàng Văn Thụ, tháng Giêng năm 1944,
thực dân Pháp cho mở phiên tòa để xử tội đối
với đồng chí Hoàng Văn Thụ. Tại phiên tòa,
chúng còn cho một số anh em tù chính trị của ta
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tới dự, hòng gây áp lực đánh vào tinh thần của
các đồng chí của ta đang bị giam cầm tại nhà tù
Hỏa Lò, Hà Nội.

Trong những ngày bị thực dân Pháp giam
cầm, tra tấn dã man tại nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội),
với ý chí cách mạng kiên cường, với khí phách
của người chiến sỹ cộng sản và tinh thần lạc
quan luôn tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp
cách mạng, đồng chí Hoàng Văn Thụ đã viết bài
thơ “Nhắn bạn” rất nổi tiếng, nhắn nhủ, cổ vũ
đồng bào, đồng chí hăng hái chiến đấu để giành
lấy độc lập tự do:

“Việc nước xưa nay có bại thành
Miễn sao giữ trọn được thanh danh
Phục thù chí lớn không hề nản
Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành.
Thân dẫu lao tù lâm cảnh hiểm
Chí còn theo dõi buổi tung hoành
Bạn hỡi gần xa hăng chiến đấu
Trước, sau xin giữ tấm lòng thành”.
Rạng sáng ngày 24-5-1944, kẻ thù đã sát

hại đồng chí tại trường bắn Tương Mai (Hà Nội).
Trước mặt kẻ thù, đồng chí Hoàng Văn Thụ đã
nói những lời đanh thép: “Trong cuộc đấu tranh
sinh tử giữa chúng tôi, những người mất nước
và các ông những kẻ cướp nước, sự hy sinh
của những người như tôi là sự dĩ nhiên, chỉ biết
rằng cuối cùng chúng tôi sẽ thắng”. Khi tên cố
đạo hỏi: “Anh có muốn rửa tội không?” đồng chí
Hoàng Văn Thụ đã ôn tồn trả lời: “Xin cảm ơn.
Chúng tôi, những người làm cách mạng cứu
nước không có gì mà có tội. Chỉ bọn người đi
cướp nước mới thực sự là có tội”.

Trong tư thế của một người chiến thắng,
trước lúc hy sinh, trong giờ phút vĩnh biệt đồng
bào, đồng chí của mình, đồng chí đã hô vang
những lời bất từ làm cho kẻ thù vô cùng khiếp sợ:

Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm!
Việt Nam độc lập muôn năm!
Đồng chí Hoàng Văn Thụ đã hy sinh anh

dũng trong niềm tiếc thương vô hạn của toàn
Đảng và toàn dân ta. Tuổi thanh xuân và cuộc
đời đấu tranh cách mạng sôi nổi, đầy nhiệt huyết
của người chiến sỹ cộng sản Hoàng Văn Thụ đã
trở thành bài ca cách mạng âm vang về tinh
thần đấu tranh bất khuất của các thế hệ cách
mạng Việt Nam trên con đường đấu tranh giải
phóng dân tộc. Suốt cuộc đời hoạt động cách
mạng của mình, đồng chí Hoàng Văn Thụ đã có

những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách
mạng của Đảng, của dân tộc và của phong trào
cách mạng tỉnh Lạng Sơn nói riêng. Dù ở cương
vị nào đồng chí cũng đem hết tài năng và nghị
lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng giao
phó. Với tư chất của một cán bộ lãnh đạo năng
động, sáng tạo, trong cuộc đời hoạt động cách
mạng sôi nổi và nhiệt thành của mình, đồng chí
Hoàng Văn Thụ đã có những đóng góp quan
trọng, có tính chất quyết định tới thắng lợi của
đường lối lãnh đạo của Đảng, của cách mạng
Việt Nam. Đồng chí để lại cho chúng ta những
bài học quý báu về đoàn kết, tinh thần tự phê
bình và phê bình trong Đảng, tình cảm thân ái,
hòa đồng giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân,
những bài học kinh nghiệm lớn trong việc thuyết
phục và vận động quần chúng, bài học trong
công tác dân vận và binh vận. Đối với quê
hương Lạng Sơn, đồng chí đã có nhiều công lao
trong việc thành lập các tổ chức quần chúng
cách mạng, huấn luyện, đào tạo cán bộ, phát
triển các tổ chức Đảng và lãnh đạo phong trào
cách mạng Lạng Sơn ngày càng phát triển,
giành được nhiều thắng lợi, cùng hòa chung
trong thắng lợi lớn của dân tộc trong công cuộc
đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ
nghĩa xã hội.

Ôn lại cuộc đời, sự nghiệp, những cống
hiến lớn lao, phẩm chất đạo đức cách mạng của
đồng chí Hoàng Văn Thụ, Đảng bộ, chính quyền
và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tràn đầy
niềm tự hào và lòng biết ơn đồng chí cũng như
các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng bộ và nhân
dân các dân tộc Lạng Sơn đã và đang phát huy
những thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, đẩy
mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, nâng cao
hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân
dân, thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Đại
hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

* Tham luận tại Hội thảo khoa học “Đồng chí
Hoàng Văn Thụ - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu
của Đảng, người con ưu tú của quê hương Lạng
Sơn” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;
Tỉnh ủy Lạng Sơn; Ban Tuyên giáo Trung ương tổ
chức nhân dịp Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng
chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 – 4/11/2019).
(1) Nay là xã Tri Phương, huyện Tràng Định
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Những năm qua Đảng, Nhà nước ta
đã có nhiều chủ trương, chính sách
dành cho lĩnh vực văn học nghệ

thuật; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn cũng đã dành nhiều
sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện
thuận lợi cho sự phát triển của văn học nghệ
thuật. Hòa cùng sự phát triển của nền văn
học, nghệ thuật cả nước, văn học nghệ thuật
Lạng Sơn đã kế thừa và phát huy chủ nghĩa
yêu nước và nhân văn, gắn bó sâu sắc với
sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và nhân
dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, cổ vũ nhiệt
tình cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội,

giữ vững an ninh quốc phòng, bảo đảm ổn
định an ninh trật tự và an sinh xã hội.

Ra đời từ năm 1995, Giải thưởng văn
học nghệ thuật mang tên đồng chí Hoàng
Văn Thụ là giải thưởng cao quý nhất của tỉnh
Lạng Sơn dành cho lĩnh vực văn học nghệ
thuật nhằm ghi nhận, động viên, khuyến
khích các văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh có
những tác phẩm, công trình văn học nghệ
thuật có giá trị sâu sắc về nội dung, tư
tưởng, hình thức nghệ thuật, sáng tác về
vùng đất, con người Lạng Sơn trong sự
nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc thời kỳ
đổi mới. Sau này, Giải thưởng được thống
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GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
HoàNG VĂN THụ LẦN THỨ V 

TÔN VINH NHỮNG GIÁ TRỊ SÁNG TẠO
Đồng chí DƯƠNG XUÂN HUYÊN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét
Giải thưởng VHNT Hoàng Văn Thụ lần thứ V - năm 2019

Đồng chí Dương Xuân Huyên,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức
các ngày kỷ niệm, các sự kiện
quan trọng của tỉnh Lạng Sơn
trong năm 2019 - 2020 phát
biểu khai mạc tại Lễ trao
Giải thưởng.

Ảnh: 

HOÀNG THANH HUYỀN



nhất tổ chức định kỳ 5 năm một lần, nhân dịp
kỷ niệm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ.
Giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn
Thụ lần thứ V được xét tặng đúng vào dịp
toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh
Lạng Sơn tổ chức các hoạt động thiết thực
kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đồng chí Hoàng
Văn Thụ - người chiến sĩ cộng sản kiên
trung, bất khuất, người con ưu tú của nhân
dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.  

Giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng
Văn Thụ lần thứ V là Giải thưởng tôn vinh
các tác phẩm văn học nghệ thuật sáng tác
trong giai đoạn từ tháng 9 năm 2014 đến
tháng 8 năm 2019. Sau thời gian thông báo
Thể lệ Giải thưởng theo quy định, cơ quan
thường trực tham mưu cho Ủy ban nhân dân
tỉnh tổ chức xét Giải thưởng văn học nghệ
thuật Hoàng Văn Thụ là Hội Văn học Nghệ
thuật tỉnh Lạng Sơn đã nhận được 143 tác
phẩm thuộc 6 loại hình văn học nghệ thuật
của 66 tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài
tỉnh gửi tham dự Giải thưởng. Hội đồng xét
Giải thưởng Văn học nghệ thuật Hoàng Văn
Thụ đã thành lập các Tiểu ban thẩm định các
tác phẩm tham gia xét Giải thưởng văn học
nghệ Hoàng Văn Thụ gồm các nhà văn, nhà
thơ, nhà nghiên cứu - lý luận - phê bình,
nghệ sĩ, họa sĩ và nhạc sĩ là những người có
uy tín nghề nghiệp, am hiểu về lĩnh vực văn
học nghệ thuật ở trung ương. Căn cứ vào
kết quả thẩm định của các Tiểu ban thẩm
định, Hội đồng xét Giải thưởng Văn học
nghệ thuật Hoàng Văn Thụ đã thống nhất đề
nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công
nhận và tặng Giải thưởng văn học nghệ
thuật Hoàng Văn Thụ lần thứ V cho 36 tác
giả có 36 tác phẩm, công trình sáng tác
thuộc các loại hình nghệ thuật: Văn xuôi,
Thơ, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Âm nhạc, Nghiên
cứu - lý luận phê bình - văn nghệ dân gian,
gồm 5 giải A, 12 giải B và 19 giải C. Thay mặt
lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi nhiệt liệt
biểu dương, chúc mừng các tác giả, thân

nhân các tác giả có tác phẩm, công trình
được trao tặng Giải thưởng văn học nghệ
thuật Hoàng Văn Thụ lần thứ V. 

Giải thưởng lần này quy tụ được lực
lượng văn nghệ sĩ của tỉnh với nhiều tác
phẩm có nội dung tư tưởng tốt, mang đậm
bản sắc văn hóa dân tộc, phản ảnh chân
thực đời sống con người, quê hương trong
công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhìn chung những tác phẩm tham dự giải và
đoạt giải là những tác phẩm tiêu biểu của
mỗi tác giả, đây đều là những tác phẩm
được chính thức công bố ở các nhà xuất
bản, các hội diễn, các cuộc trưng bày, triển
lãm của địa phương, khu vực và của cả
nước. Trong số này, có những tác phẩm
từng đoạt giải thưởng quan trọng, uy tín
trong các cuộc thi, các cuộc vận động sáng
tác văn học, nghệ thuật của tỉnh, của khu
vực, của quốc gia và quốc tế, đã được công
chúng thừa nhận và yêu mến. Các tác phẩm
đoạt giải ở 6 chuyên ngành là những sáng
tạo nghệ thuật chân thực, nghiêm túc với chủ
đề tư tưởng mang tính dân tộc, nhân văn,
tính giáo dục sâu sắc, phù hợp với chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, các
tác phẩm còn thể hiện tính chuyên nghiệp,
sự lao động nghệ thuật tâm huyết, cần cù,
sáng tạo của các tác giả. Đặc biệt trong số
các tác giả đoạt giải lần này có sự xuất hiện
của nhiều gương mặt trẻ, là tín hiệu đáng
mừng về tiềm năng sáng tạo trong đội ngũ
văn nghệ sĩ tỉnh nhà. Một số tác giả cao tuổi,
đã có quá trình cống hiến lâu dài, vẫn miệt
mài sáng tác, tham gia và được tặng Giải
thưởng trong đợt xét tặng lần này là những
nỗ lực rất đáng trân trọng và hoan nghênh.

Với lợi thế là một tỉnh miền núi biên giới,
Lạng Sơn được thiên nhiên ban tặng nhiều
danh lam thắng cảnh hấp dẫn như: Động
Tam Thanh, Nhị Thanh, núi Tô Thị, khu du
lịch Mẫu Sơn… Lạng Sơn còn là nơi nổi
tiếng với nhiều địa danh lịch sử như: Ải Mục
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Nam Quan, Ải Chi Lăng, Thành nhà Mạc đã
bao lần chứng kiến các trận đánh đuổi quân
xâm lược trong suốt tiến trình dựng nước và
giữ nước.  Đặc biệt, Chính phủ đã phê duyệt
Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch
Quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn với mục
tiêu phấn đấu đến năm 2030, Khu du lịch
Mẫu Sơn đáp ứng được các tiêu chí và trở
thành khu du lịch quốc gia với sản phẩm du
lịch đặc trưng là du lịch nghỉ dưỡng núi, du
lịch văn hóa tâm linh và du lịch sinh thái của
vùng trung du miền núi phía Bắc Bộ và cả
nước. Lạng Sơn cũng là nơi hội tụ những nét
văn hóa độc đáo của nhiều dân tộc với
những tập quán sinh hoạt, phong tục, lễ hội,
những món ăn truyền thống, những làn điệu
dân ca độc đáo như hát then (Tày, Nùng),
pựt, hát sli sloong hàu, sình làng (Nùng), hát
lượn slương (Tày), cỏ lẩu, đồng dao, hát
quan lang… say đắm lòng người.  

Phát huy những lợi thế đó, tỉnh Lạng
Sơn chủ trương tiếp tục thực hiện mục tiêu
xây dựng một nền văn hóa, văn học nghệ
thuật tiên tiến, hiện đại, giàu tính nhân văn,
nhân ái, giàu bản sắc dân tộc, góp phần định
hướng xã hội phát triển lành mạnh và hình
thành con người mới với những phẩm chất
cao đẹp, hướng đến chân - thiện - mỹ. Để
thực hiện được những mục tiêu đó, đội ngũ
văn nghệ sĩ, đặc biệt là lực lượng sáng tác
phải là những chiến sĩ xung kích, đi đầu
trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, cổ vũ,
động viên phát triển kinh tế - xã hội, làm giàu
thêm đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân
dân, làm tăng thêm giá trị các di sản văn hóa
của tỉnh Lạng Sơn. Đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh
nhà cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện
có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng,
Nhà nước về văn học nghệ thuật, trọng tâm
là Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị
(Khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển
văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, Nghị
quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành
Trung ương Đảng (Khóa XI) về xây dựng và

phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp
ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Thường trực Hội, Ban Chấp hành Hội Văn
học Nghệ thuật Lạng Sơn khóa VIII (nhiệm
kỳ 2018 - 2023) cần tiếp tục là bộ phận nòng
cốt trong công tác giáo dục chính trị, tư
tưởng cho cán bộ, đảng viên và đội ngũ văn
nghệ sĩ, chăm lo xây dựng, phát triển Hội
ngày càng vững mạnh. Cụ thể trước mắt,
cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:
Tổ chức tốt các hoạt động sáng tạo văn học
nghệ thuật, tạo môi trường sáng tác tích cực,
lành mạnh, hiệu quả, phấn đấu có nhiều tác
phẩm có chất lượng cao; Phát hiện, biểu
dương kịp thời những tác giả, tác phẩm văn
học nghệ thuật có giá trị, làm tốt công tác sơ
kết, tổng kết, thi đua khen thưởng; Tích cực
tổ chức các hoạt động quảng bá, đưa các tác
phẩm có giá trị đến với công chúng để văn
hóa, văn nghệ thực sự có sức sống và chỗ
đứng xứng đáng trong xã hội; Phối hợp chặt
chẽ, tranh thủ sự giúp đỡ của Ủy ban toàn
quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật
Việt Nam và các Hội Văn học nghệ thuật
chuyên ngành trung ương; Đẩy mạnh việc
phối kết hợp với các cấp, các ban ngành
đoàn thể để đưa hoạt động văn hóa văn
nghệ lan tỏa hơn, mạnh mẽ hơn, phục vụ
cuộc sống, đấu tranh chống lại biểu hiện tiêu
cực, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến
hòa bình” trên mặt trận tư tưởng văn hóa của
các thế lực thù địch đồng thời tăng cường
giao lưu học hỏi, phối hợp có hiệu quả với
các tỉnh, thành phố trong khu vực, cả nước
và quốc tế; Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy,
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân nhân tỉnh
về chế độ, cơ chế, chính sách khuyến khích
đối với các văn nghệ sĩ có nhiều công lao
cống hiến, có tác phẩm chất lượng cao;
Tham mưu, đề xuất với tỉnh những biện
pháp nâng cao chất lượng hoạt động sáng
tạo văn học nghệ thuật gắn với việc bảo tồn,
phát huy nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản
sắc dân tộc.
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Theo lời hẹn, tôi cùng
ông Nông Ngọc Thới,
Giám đốc Ngân hàng

Nhà nước tỉnh Lạng Sơn về
thăm quê ông Bế Trình vào
một ngày giữa hè, đúng dịp
tết mồng 5 tháng 5 âm lịch.
Ông Bế Trình quê ở bản Nà
Han, xã Tri Phương, huyện
Tràng Định, một địa danh
gắn liền với sự ra đời Chi
bộ Đảng Cộng sản đầu tiên
của huyện Tràng Định và
cũng là Chi bộ thứ ba của
tỉnh Lạng Sơn (sau Chi bộ
Thụy Hùng huyện Văn
Uyên và Chi bộ Vũ Lăng
huyện Bắc Sơn) do đồng
chí Hoàng Văn Thụ trực
tiếp tuyên truyền, tổ chức,
tuyên bố thành lập từ
những năm ba mươi của
thế kỷ XX. 

Biết có khách đến, ông
Hoàng Văn Bồng, nguyên
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến
binh huyện Tràng Định, hiện
là Chủ tịch Hội Cựu chiến
binh xã Tri Phương nhà gần
đó cũng sang chơi. Ông
Bồng tính tình xởi lởi, vui vẻ
là con trai của đồng chí
Hoàng Kim Sơn - một trong
bẩy đảng viên đầu tiên của
chi bộ xã Phi Mỹ (nay là xã
Tri Phương, huyện Tràng
Định) do đồng chí Hoàng
Văn Thụ trực tiếp giác ngộ,
kết nạp. Ông gần bẩy mươi
tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh
và minh mẫn.   
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NGÔI NHÀ TỪNG NUÔI GIẤU
ĐỒNG CHÍ HOÀNG VĂN THỤ

Ký của HỮU SƠN

Bằng có công với nước của gia đình cụ Bế Thị Thiềm

Chúng tôi ngồi uống nước, trò chuyện trong căn nhà hai tầng
rộng rãi, thoáng mát của gia đình ông Bế Trình. Ông Bồng nói:

- Nơi chúng ta đang ngồi đây là ngôi nhà do gia đình chú Bế Trình
mới xây dựng được vài năm nay. Trước đây gia đình ở ngôi nhà sàn
bên kia. Đó chính là ngôi nhà đã từng cưu mang, nuôi giấu đồng chí
Hoàng Văn Thụ và nhiều cán bộ lãnh đạo tiền bối khác của Đảng từ
những ngày cách mạng còn hoạt động bí mật.

Theo hướng tay ông Bồng chỉ, chúng tôi thấy một ngôi nhà sàn
ba gian, tường xây gạch, lợp ngói âm dương nay đã rêu phong, nép
mình dưới chân núi đá. Chúng tôi thực sự ngỡ ngàng và mừng vui
khó tả vì đến nay tại nơi đây vẫn còn lưu giữ được ngôi nhà có nhiều
kỷ niệm lịch sử này. Đó là ngôi nhà sàn của cụ Bế Văn Ca và Bế Thị
Thiềm - những người đã từng nuôi giấu đồng chí Hoàng Văn Thụ
ngay từ những ngày đầu đồng chí về hoạt động cách mạng tại xã Phi
Mỹ và nhiều cán bộ cách mạng tiền bối khác.

Ông Bế Trình là cháu đích tôn của cụ Bế Văn Ca và Bế Thị
Thiềm cho chúng tôi biết: Vào khoảng những năm 1937 - 1938, đồng
chí Hoàng Văn Thụ về xã Phi Mỹ (nay là xã Tri Phương, huyện Tràng
Định) tuyên truyền, giác ngộ cách mạng cho nhân dân ở đây. Trong



một lần cụ Bế Văn Ca đi Lủng Khẩu (dưới chân
hang Cốc Mười) lấy cây về làm sân rơm chứa
rơm tích trữ cho trâu ăn qua mùa đông. Khi đã
lấy đủ cây, bó xong, cụ ngồi nghỉ, giở gói cơm
nắm ra chuẩn bị ăn “lèng”, ngoảnh lại thấy một
thanh niên đứng ngay đằng sau lễ phép nói
bằng tiếng Tày:

- Cháu chào ông!  
Cụ ông Bế Văn Ca nhìn người thanh niên

từ đầu đến chân, rồi hỏi: 
-   Mày là thằng nào? Mày không phải người

ở đây!
- Dạ! Cháu ở rất xa, về sống ở đây.
- Thế mày về đây làm gì?
- Dạ, làm Cách mạng.
- Làm “Cách mạng” là làm cái gì?
Người thanh niên giải thích:
- Là vận động các ông, các bà cùng vùng

lên đánh duổi giặc Tây về nước để dân ta được
độc lập, tự do làm ăn, sung sướng, không bị
bóc lột.

- Thế mày về đây lâu chưa?
- Mới về đây được khoảng nửa tháng thôi.
- Thế mày ăn bằng cái gì?
- Không có gì ăn cả, đói lắm. Con đào củ

mài ăn thôi, cả quả mác nạng, mác chả... ở
trên núi.

- Hấy dà! - Ông nhìn người thanh niên, ái
ngại - Đây, tao có nắm cơm lèng đây, mày ăn đi.

Người thanh niên ngồi xuống ăn tự nhiên,
vừa ăn vừa nói chuyện. Cụ ông bảo: 

- Tao biết như thế này rồi thì ngày mai tao
đi hái cây tiếp, tao sẽ mang cơm cho. 

Hôm ấy, ông về nhưng chưa nói gì với bà
mà còn giả vờ mắng bà:

- Hôm nay bà gói cơm cho tôi đi ít quá, ăn
còn đói lắm.

Bà bảo:
-  Ông này buồn cười thật, "kin lèng" thì sao

mà nắm to? Thôi được, ngày mai tôi nắm cho
gói to hơn! 

Hôm sau bà nắm một bọc cơm to cho vào
túi dết, ông mang đi rừng.

Đến giờ, anh thanh niên nọ lại xuống.
Ông bảo:

-  Hôm nay tao nắm nhiều cơm, mày ăn đi.
Ăn ngay hay mang lên hang tí ăn cũng được.

Hai người ngồi nói chuyện. Anh thanh niên
cho cụ ông biết ngoài anh còn một số “đồng chí
cách mạng” nữa cũng hoạt động quanh đây. Cụ
ông ngẫm nghĩ rồi bảo: 

- Thế này không ổn! Tao hái cây làm sàn
rơm xong rồi, mà cứ vào rừng mãi thì người ta
sẽ nghi ngờ, dễ bị lộ... Dạo này bọn lý trưởng,
chánh tổng ở đây hay săm soi lắm. Ngày mai
lấy lý do hái cây chưa đủ, tao vẫn vào đây một
hôm nữa, mang cơm vào cho mày và mang cả
gạo để mày tự nấu mà ăn!

Hôm sau, cụ ông lại gói nắm cơm to và
mang theo khá nhiều gạo. Nhưng ở nhà khi bà
lấy gạo nấu cơm, thấy “théc” (chum sành) gạo
bị vơi, bà nghi ông mang gạo đi đổi rượu. Khi cụ
ông đi hái cây về, cụ bà kéo tay chỉ vào théc gạo
bảo:

- Lạo ké trộm gạo đem đi đâu? Lấy đi đổi
rượu phải không?

Cụ ông gãi đầu, gãi tai, buộc phải nói thật:
- Mấy hôm nay tao đi lấy cây, gặp mấy

thằng nó ở xa lắm về đây làm cách mạng, tao
lấy đi cho chúng nó ăn. 

Cụ bà bảo:
- Làm cách mạng là làm thế nào? 
Cụ ông giải thích làm cách mạng như người

thanh niên đã nói. Cụ bà bảo:
- Thế tại sao ông không bảo tôi trước, lại cứ

dấm dấm, dúi dúi?
- Tôi bảo lại sợ bà mắng!
Cụ bà bảo:
-   Nó đi làm cách mạng thì mình phải nuôi

nó chứ! Nhưng nếu đi xuống nhà theo con
đường mọi người vẫn đi thì vừa xa, vừa dễ bị
lộ. Nhà mình ở sát núi đá. Bảo nó đến bữa, men
theo núi, rồi bám gốc cây si ấy mà xuống, vào
nhà ăn, ta tiếp tế cho!

“Ờ, thế mà mình không nghĩ ra!” ông lẩm
bẩm. Được lời như cởi tấm lòng, ông lên bàn
với người “thanh niên cách mạng”, chỉ đường
đi, lối xuống nhà, hẹn ám hiệu cẩn thận.

Từ hôm ấy và những ngày sau, cứ đến bữa
là anh Hoàng Văn Thụ lại lần theo núi xuống nhà
ăn. Ban đầu chỉ có Hoàng Văn Thụ, sau còn
nhiều “người đồng chí” nữa cùng xuống. Nhất
là dịp có nhiều cán bộ từ dưới xuôi lên đi Cao
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Bằng họp Hội nghị Trung ương 8
(tháng 5 năm 1941) rồi trở về qua đây
gia đình ông bà đều đón tiếp, cưu
mang. Lúc đó, hai cụ chỉ biết Hoàng
Văn Thụ là cán bộ “to” nhất vì nói gì ai
cũng nghe theo. Sau này hai cụ mới
biết những người đã đến ăn ở nhà
mình là những cán bộ cao cấp của
Đảng như các đồng chí Trường Chinh,
Nguyễn Lương Bằng, Phùng Chí Kiên,
Hoàng Văn Hoan, Hoàng Minh Thảo,
Chu Văn Tấn, Lê Dục Tôn, Bế Chấn
Hưng... nhiều người từng đi lại nhiều
lần, hoạt động ở đây rất lâu. 

Ngôi nhà của hai cụ Bế Văn Ca và
Bế Thị Thiềm nằm dưới chân núi Nà
Han, xung quanh có hàng rào tre dày
đặc để chống trộm, cướp, từ ngoài
nhìn vào không biết bên trong có gì và
không ai có thể chui vào được. Nhà chỉ
mở một lối vào phía đằng trước. Hằng
ngày đến bữa, các đồng chí cách
mạng xuống ăn cơm, cụ bà thường bắt
ngồi ăn trong buồng của bà. Nếu có ai
vào nhà phía trong im lặng nên cũng
không hề hay biết gì. Bữa tối ngồi ăn
không được thắp đèn. Nhưng cứ ăn
trong buồng mãi cũng bí, khó chịu, có
khi các anh ra sàn nhà ngồi ăn cho
thoáng. Lần ấy, mấy anh em đang ngồi
ăn thì bất chợt lão trưởng thôn đến.
Hai bên đều bất ngờ, trố mắt nhìn
nhau, chào nhau cái rồi lão trưởng
thôn quay ngoắt về luôn. 

Cụ ông mới bảo ông Bế Văn Bính: 
- Tao đã bảo rồi, chúng mày không

nghe. Bây giờ bị lộ rồi đấy, làm thế nào
thì làm!

Ông Bính nhanh ý nhảy xuống
phía sau, chặn đường trưởng thôn, rút
súng cảnh cáo:

- Tao cấm không được nói cho ai
biết. Kể từ giờ phút này, cái nhà này bị
làm sao, tao thay mặt cách mạng xử
tử mày đấy!  

Trưởng thôn mặt tái xanh, run lập
cập nói: “Không... không có gì đâu!”

Sau đó cũng không có chuyện gì
xảy ra. Nhưng từ ấy, những người
xuống ăn cơm đều tuân thủ nghiêm
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Ngôi nhà sàn của cụ Bế Văn Ca và Bế Thị Thiềm

ngặt quy định là ngồi ăn ở trong buồng. Bên ngoài có hai
người con của hai cụ là Bế Thị Ngôi, Bế Thị Nang canh
gác. Từ nhà sàn, nhìn ra cửa, có ai đến đều biết.

Hai cụ Bế Văn Ca và Bế Thị Thiềm có năm người con:
Bế Văn Tành sinh năm 1914, Bế Thị Đâu sinh năm 1917,
Bế Thị Ngôi sinh năm 1921, Bế Văn Châm sinh năm 1923
và Bế Thị Nang sinh năm 1929. Bế Văn Tành được bố mẹ
cho đi học ở trường Tiểu học Thất Khê. Tành học giỏi có
tiếng và sớm giác ngộ cách mạng, tích cực vận động
người dân ở Tràng Định thành lập các Hội Tương tế, Hội
Ái hữu... đoàn kết giúp đỡ nhau. Chính gia đình ông Nông
Văn Thới ở xã Đoàn Kết còn được ông Tành đến tuyên
truyền vận động cách mạng, gia đình vẫn nhớ mãi. Nhưng
khi đó, chỉ biết ông Tành là người cùng huyện, còn ở xã
nào, thì gần đây nghe ông Bế Trình nói mới biết. Năm
1933, trong một lần ông Tành tổ chức lực lượng rải truyền
đơn, cắm cờ búa liềm lên nóc trụ sở quan Tây ở thị trấn
Thất Khê bị bại lộ, ông bị địch bắt, kết án tù khổ sai, đưa
đi giam cầm tại nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội). Ở nhà gia đình bị
địch hành hạ đủ kiểu, ngôi nhà sàn làm bằng gỗ nghiến bị



chúng đốt. Hai cụ bị địch bắt lên trại Đoỏng Én
(xã Hoàng Đồng, Cao Lộc) quản thúc cùng với
những người tham gia cách mạng khác trong
tỉnh. Ông Tành sau đó bị đày lên Sơn La, giam
cùng phòng phạm nhân chính trị Đặng Xuân
Khu (Trường Chinh), Nguyễn Lương Bằng...
Nhờ phong trào Mặt trận Bình dân Pháp (năm
1936 - 1939) đòi thả  phạm nhân chính trị, năm
1937 ông Tành được thả về. Sau khi trở về vì bị
địch tra tấn rất dã man, mắc nhiều bệnh tật, gia
đình hết sức chạy chữa nhưng ông Tành không
qua khỏi. Trong đám tang của Bế Văn Tành,
đồng chí Bế Văn Bính (Bí thư chi bộ bí mật) đọc
điếu văn truy điệu và đã biến đám tang thành
cuộc biểu tình rầm rộ phản đối quân thù. 

Bà Bế Thị Ngôi là con gái thứ ba của hai cụ.
Bà thường giúp mẹ những việc cơm nước phục
vụ và canh gác khi các cán bộ xuống nhà ăn
cơm rồi được Hoàng Văn Thụ giao cho nhiệm
vụ làm liên lạc, đem những tài liệu từ đây xuống
Hà Đông và ngược lại lấy những tài liệu của
Đảng từ Hà Đông lên Phi Mỹ in thạch, in roneo
rồi chuyển về xuôi. Hang Cốc Mười, Lủng Khẩu
là cơ sở in của Trung ương Đảng, của đồng chí
Hoàng Văn Thụ một thời. Ban đầu, đồng chí
Hoàng Văn Thụ giao cho Bế Văn Bính, Bí thư
chi bộ đưa tài liệu đi. Sau đó, hai người vận
động bà Ngôi: “Chị đi với chúng tôi, tài liệu thì
buộc như thế này... thế này...”. Bà Ngôi đồng ý,
lần đầu bà đi cùng Bế Văn Bính xuống đến Na
Sầm (Văn Uyên) thì đi bằng thuyền (“pây lừa”).
Ngày ấy, con sông Kỳ Cùng còn nhiều nước, có
thể đi thuyền ngược đến tận Na Sầm. Nếu
không đi thuyền thì đi xe ngựa cũng đến được
Na Sầm rồi theo tầu hỏa về xuôi. Lúc ấy, Na
Sầm là ga đầu của tuyến đường sắt Na Sầm -
Hà Nội. Lên tầu, ông Bính ngồi ở đầu toa, bà
Ngôi ngồi cuối toa nhưng vẫn theo dõi sát nhau.
Đến Hà Nội xuống tầu, hai người đi lắt léo đánh
lạc hướng phòng có kẻ địch theo dõi rồi đến Hà
Đông, tìm cơ sở giao nhận tài liệu. Sau lần đó,
bà Ngôi tự đi một mình. Cứ như thế, bà làm liên
lạc chuyển được nhiều tài liệu bí mật của Đảng
từ đây về xuôi và từ dưới xuôi lên đây. Mỗi khi
đi lại, bà phải mặc bộ quần áo dân tộc Tày, thắt
lưng, vấn khăn, đeo vòng cổ, khoác tay nải lịch
sự để đánh lạc hướng, người khác khỏi nghi
ngờ. Tài liệu quan trọng được bà quấn vào cái
“sảy ngang” buộc quanh mình. Khi về, bà lấy
trầu cau nói là đi mua trầu cau về bán để che
mắt địch. Lần đầu đi một mình, bà hồi hộp, lo

lắng, nhưng sau cũng quen, hơn nữa là phụ nữ
người dân tộc, mặc quần áo dân tộc, xách cái
tay nải nên ít người nghi ngờ để ý. Những người
trong làng thấy bà đi Hà Nội nhiều lần liền xì xào
bàn tán, nói những lời rất không hay. Bà Ngôi
uất ức, cả nhà bực mình với làng xóm nhưng
vẫn phải nuốt giận, lặng thinh, không một lời
thanh minh.

Ông Bế Trình cho biết, bà nội ông, cụ Bế Thị
Thiềm nói rằng gia đình đã nuôi giấu cán bộ
cách mạng từ những năm đầu đồng chí Hoàng
Văn Thụ đến xã Phi Mỹ hoạt động (1937 - 1938)
đến cách mạng tháng Tám năm 1945. Sau đó,
năm 1947 giặc Pháp chiếm đóng Lạng Sơn,
chiếm đóng Tràng Định, cán bộ cách mạng vẫn
dựa vào cơ sở cũ để hoạt động. Đánh hơi thấy
gia đình cụ nuôi giấu cán bộ, cuối năm 1947,
ngôi nhà của hai cụ bị giặc đốt lần thứ hai. Sau
lần ấy, gia đình tích cóp, làm lại nhà, quyết tâm
xây bằng gạch như chúng ta còn thấy để nếu kẻ
địch có đốt phá cũng khó cháy và dễ làm lại.
Năm 1950, Lạng Sơn, Tràng Định được giải
phóng nhưng cả nước vẫn phải kháng chiến
chống Pháp, đến năm 1954 giải phóng Điện
Biên hòa bình mới lập lại. Tổng cộng gia đình hai
cụ đã nuôi giấu cán bộ cách mạng đến mười lăm
năm. Nhà hai cụ có 6,6 mẫu ruộng cấy hai vụ và
có hai con trâu khỏe để cày bừa nhưng vẫn phải
thuê người về cày cấy cho kịp thời vụ. Làm được
bao nhiêu thóc lúa đều để dùng, không được
bán mà còn phải mua thêm nhiều thóc gạo để
nuôi cán bộ hoạt động. Không những ăn tại nhà,
nhiều người còn lấy gạo đi theo.

Thời kỳ cải cách ruộng đất, thấy nhà hai cụ
có hơn 6 mẫu ruộng, đội cải cách đã quy gia
đình là địa chủ và đem ra đấu tố. Tuy nhiên sau
đó ông trưởng đoàn công tác về Trung ương
báo cáo. Ông Trường Chinh lệnh lên là "Cấm
chỉ, không được đấu tố các cụ. Trường hợp đó,
nếu có gì thì là địa chủ yêu nước chứ không
phải địa chủ phản động”. Lúc đó nhiều người
mới biết hai cụ là người có công với cách mạng. 

Hòa bình lập lại ở miền Bắc, các đồng chí
lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn nhớ đến công
lao của gia đình đối với cách mạng. Trong một
lần cụ bà được đón về Hà Nội, đồng chí Trường
Chinh hỏi thăm ông Bế Văn Tành, người cùng
bị tù ở nhà tù Sơn La năm xưa mới biết đó chính
là con trai của bà đã hi sinh nên càng yêu quý
gia đình hơn. Những năm 1960 - 1964, cứ vào
dịp Tết Độc lập mồng 2 tháng 9, năm nào Trung
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ương, tỉnh cũng đưa xe tới đón cụ bà về Hà Nội
dự lễ kỷ niệm. Đầu tiên là ông Nguyễn Lương
Bằng về thăm trực tiếp, đem quà về tặng.
Những năm sau, năm nào cũng có quà, thường
gồm hai mét vải lụa Hà Đông, hai mét vải xanh
sĩ lâm Trung Quốc để may quần áo cùng với
bánh Trung thu. Chỉ từ năm 1965, khi chiến
tranh phá hoại của giặc Mỹ lan rộng mới không
đón được các cụ về Hà Nội.  

Khi Nhà nước có chính sách khen thưởng
những người có công với cách mạng, gia đình
cụ Bế Văn Ca và Bế Thị Thiềm đã được ghi
nhận công lao và khen thưởng xứng đáng. Ông
Bế Trình dẫn chúng tôi lên tầng hai ngôi nhà,
giữa trung tâm trang trọng là ban thờ gia tiên với
những bát hương và ba tấm chân dung khảm
trên đá. Đó là chân dung cụ ông với dòng chữ:
“Cụ Bế Văn Ca mất ngày 20 tháng 4 (âm lịch)
năm 1962” và cụ bà “Bế Thị Thiềm mất  ngày 16
tháng 10 (âm lịch) năm 1974, thọ 83 tuổi”. Cạnh
phía bên phải, đặt thấp hơn là bức chân dung
ông Bế Văn Châm, con của hai cụ và là bố của
ông Bế Trình. Trên tường cao ở vị trí trang trọng
là ba tấm huân, huy chương được đóng khung
cẩn thận: Tấm thứ nhất: “Bằng có công với
nước” do Chính phủ nước Việt Nam dân chủ
cộng hòa “Tặng gia đình bà Bế Thị Thiềm, xã Tri
Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, đã
nêu cao tinh thần yêu nước, tích cực đấu tranh
chống đế quốc và bảo vệ cách mạng, góp phần
xứng đáng vào thắng lợi của cuộc cách mạng
tháng Tám” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn
Đồng ký ngày 13/12/1967 có số bằng 01/KNC;
Tấm thứ hai là Huân chương Độc lập hạng ba,
do Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký ngày
20/6/2001 “Truy tặng đồng chí Bế Thị Thiềm,
sinh năm 1891, quê xã Tri Phương, huyện Tràng
Định, tỉnh Lạng Sơn, đã có công lao đóng góp
vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân
tộc”; Tấm thứ ba là Huy chương kháng chiến
hạng Nhất do Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn
Đồng ký ngày 23 tháng 8 năm1963 tặng ông Bế
Văn Châm là “Cán bộ nhân lực huyện” xã Tri
Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, đã
có thành tích trong cuộc kháng chiến lâu dài và
anh dũng của dân tộc”.  

Chỉ tay về phía tấm Huân chương Độc lập
và Bằng có công với nước đều ghi tên cụ bà Bế
Thị Thiềm, ông Bế Trình nói với chúng tôi:

- Nếu nói gặp được cách mạng, gặp ông
Hoàng Văn Thụ thì cụ ông tôi là người gặp

trước. Sau đó, ông nói lại với bà để bà đứng ra
trực tiếp làm, như vậy người ta mới không để ý,
giữ được bí mật. Đàn ông dễ bị người ta nghi
ngờ, theo dõi. Vì vậy bà tôi có nhiều thành tích
hơn và các giấy tờ đều ghi tên bà. Ông Bế Trình
nhấn mạnh với chúng tôi: “Bằng có công với
nước” của Chính phủ tặng gia đình tôi mang số
01/KNC, đây là niềm vinh hạnh lớn với gia đình
tôi vì nó chứng tỏ Đảng, Nhà nước đã ghi nhận
và đánh giá cao công lao của gia đình với cách
mạng. Năm 1974, cụ bà Bế Thị Thiềm mất,
chiến tranh vẫn ác liệt, các đồng chí lãnh đạo
vốn được gia đình nuôi dưỡng cưu mang biết
tin không có điều kiện về dự nhưng đồng chí
Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng và Bế
Chấn Hưng (Bí thư kiêm Chủ tịch tỉnh Lạng
Sơn) đều gửi vòng hoa về phúng viếng, chia
buồn với gia đình. 

Ông cũng cho biết, bà bá Bế Thị Ngôi,
người liên lạc viên của Đảng năm xưa, lấy
chồng bản Pá Lầu (cùng xã) cũng được Nhà
nước tặng Huân chương Độc lập hạng ba cùng
đợt với cụ bà. Năm 2000, khi pháp lệnh về
người có công với nước được thực hiện, cả cụ
Bế Thị Thiềm và bà bá Bế Thị Ngôi đều được
tặng thưởng năm mươi triệu đồng và bà bá còn
sống nên được hưởng trợ cấp 1,7 triệu đồng
mỗi tháng những năm cuối đời.

Ông Hoàng Văn Bồng nói với chúng tôi:
Thành tích của gia đình là như vậy đấy. Công
lao thì đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận,
nhưng ngôi nhà của các cụ, nơi trực tiếp nuôi
giấu đồng chí Hoàng Văn Thụ và nhiều cán bộ
cách mạng của Đảng hiện vẫn tồn tại nhưng
chưa được đánh giá đúng và coi trọng. Chúng
tôi nghĩ, ngôi nhà của các cụ rất xứng đáng
được trùng tu, tôn tạo và xếp hạng di tích lịch
sử để làm vật chứng giáo dục tinh thần cách
mạng cho các thế hệ sau. Hội Cựu chiến binh
xã chúng tôi đã nhất trí viết đơn đề nghị gửi lên
trên nhưng vẫn chưa có kết quả.

Chia tay gia đình ông Bế Trình và ông
Hoàng Văn Bồng, lòng chúng tôi rộn lên niềm
vui vì đã được biết nhiều chuyện quý giá về tinh
thần cách mạng của người dân tỉnh ta những
năm tháng cách mạng còn hoạt động bí mật và
cũng không khỏi trăn trở trước mong mỏi chính
đáng của gia đình và người dân ở vùng quê
cách mạng của huyện Tràng Định này.

(Ảnh trong bài do tác giả 
bài viết cung cấp)
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LỘC BÍCH KIỆM

Từ ngôi nhà

Hoàng Văn Thụ

Như còn vương vấn tuổi thơ anh
Những thân thương trong lành kí ức
Dẫu im lặng mà như thầm nhắc
Khúc đưa nôi còn đó mỗi ngày

Khau Bay… Khau Bay…
Rừng hồi vẫn xanh ngút ngát
Ngày ngày anh về nghe câu hát
Quê mình dìu dặt điệu then

Từ nơi đại ngàn cánh chim bay lên
Sải cánh cùng cao xanh đất nước
Người Tày người Kinh cùng chung nguyện ước
Tìm nhau đánh giặc đuổi thù

Nhen lửa nung lòng khởi nghĩa Bắc Sơn
Triệu triệu đồng bào đồng tâm đồng sức
Tiếng thơ anh - tiếng núi rừng thúc giục
Châu Xưa từ đó có ngày

Khau Bay… Khau Bay…
Có mối tình nồng say gửi lại
Cùng lời hẹn ước ngày mai
Ủ trong hương hồi thơm mãi

Người con gái áo chàm túi vải
Tiễn anh đi trở lại bản làng
Nhớ anh… rừng hồi mãi xốn xang
Và ngân mãi… bản tình ca Xứ Lạng.

LƯƠNG HỒNG QUÂN

Trọn tình nước non
(Kính dâng anh Hoàng Văn Thụ)

Trong lòng nuôi chí căm thù
Tìm đường cứu nước, diệt trừ sài lang
Ngày vào Nam Ninh, Bằng Tường
Cơm lam, tay nải, áo chàm ra đi

Phương trời xa thẳm hiểm nguy
Càng tôi, càng luyện, lòng càng hăng say

Đồng bào, đồng chí Quảng Tây
Giúp ta xây dựng những ngày phôi thai
Cháo ngô, khoai, sắn ngày dài
Nấu nung ý chí ngày mai trở về…

Sải dài trên mọi nẻo quê
Đồng bào đón đợi, bạn bè tin yêu
Xưởng máy, bến cảng, cần lao…
Ở đâu anh cũng dạt dào niềm tin

Không may sa lưới giặc thù
Dụ dỗ, tra khảo, vẫn không nao lòng
Giữa pháp trường, anh hiên ngang:
Chúng bay là lũ bạo tàn thực dân

Mắt anh sáng quắc như gươm
Xói vào lũ giặc sợ run trước người
Cuộc đời tranh đấu nổi sôi
Ba mươi lăm tuổi - Một đời thanh cao

Máu đào tô thắm cờ sao
Ngôi sao sáng ấy hóa vào bình minh
Tên anh gắn với phố phường
Và cho cả những mái trường em thơ

Quê hương khắc mãi ghi sâu
Tấm lòng yêu nước trước sau vẹn tròn
Ra đi để tấm lòng son
Chiến sĩ Cộng sản - Kiên trung - Anh hùng!
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NGUYỄN ĐÌNH THỌ

Viếng Anh

Tươi tươi thắm một màu xanh Phạc Lạn
Trời trong xanh, rừng núi, ruộng đồng xanh
Tươi tươi ngói, hồng thắm hồng làng bản
Hồng ánh bình minh, hồng mái trường xinh…

Dòng người về viếng anh
Nườm nượp mái đầu xanh

bên sương bay trắng tóc
Ánh mắt tìm đến bao ánh mắt
Bàn tay tìm đến những bàn tay
Hân hoan nét cười
Thênh thang mơ ước
Lửa đầy lòng - Tự hào - Trầm mặc…

Sáu mươi lăm năm thấm thoắt dần trôi (*)
Ngày ấy, ráng hồng một nửa thắm Tương Mai
Một nửa thắm đất trời Phạc Lạn
Ngày ấy, anh dũng kiên cường anh ngã xuống, 

xôn xao mùa phượng
Văng vẳng còi tàu lưu luyến tiễn đưa
Ải Bắc mờ sương rùng rùng hận thù, 

thương tiếc chia xa

Ôi! Một trái tim hồng giữa màn đen ngục thất
Súng đạn quân thù không ngăn nổi bước
Xuống đồng bằng cõng núi trên lưng
Trước đại dương vang vọng tình rừng…

Một trái tim không băn khoăn còn - mất
Một trái tim trọn đời khao khát
Trọn lời nguyền: Rửa nước bằng gươm (**)
Đất mẹ bình yên cho hạnh phúc nảy mầm…

Bâng khuâng mái ngói âm dương
Một nén tâm hương, biển trời thương nhớ
Lời “Nhắn bạn” của anh
Thả vào bất tử

(*) Đồng chí Hoàng Văn Thụ hy sinh ngày 24-5-1944
(**) Người xưa nói: “Trăm thứ bẩn lấy mưa mà
rửa. Nước bẩn lấy gươm mà rửa”.

NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN

Khắc ghi lời anh

Hoàng Văn Thụ

Xuân xanh để lại cho đời
Lời thơ “Nhắn bạn” người người khắc ghi

Bồi hồi nhớ thuở anh đi
Theo lời Đảng, Bác sá gì gian nan

Từ làng quê đến vùng than
Anh về già, trẻ dâng tràn niềm tin

Sánh vai bảo vệ xóm thôn
Mưa nguồn - chớp bể vẫn tròn lòng son

Ruộng bậc thang biếc trên non
Lúa đồng trĩu hạt vẹn tròn hậu phương

Trai xông pha các chiến trường
Chiến công nở rộ đơm hương nghĩa tình.

Anh ơi, trên đất quê mình
Cùng chung gánh vác nghĩa tình nước non

Lời anh - tạc dạ sắt son
Xã, phường năm tháng mãi còn vươn xa

Xuân về rực rỡ sắc hoa
Câu sli, câu lượn đậm đà hồn quê

Lời giao duyên… thả bùa mê
Níu hồn du khách tìm về nơi đây

Rừng hồi ngan ngát hương bay
Bắc Sơn quýt ngọt vàng đầy thung sâu

Chi Lăng - na trĩu - dân giàu
Lê Tràng Định mãi ngàn sau ngọt lành

Rừng thông Đình Lập biếc xanh
Vùng quê Xứ Lạng trở thành tâm giao

Chiều buông lấp lánh ngàn sao
Bao vần thơ đã tạc vào non xanh.

Trẻ - già - trai - gái nhớ anh
Sánh vai tiếp bước… đất lành nở hoa.
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VI HỒNG NHÂN

Tính tẩu slam slai
(In trong tập “Cằm xướng rườn chạn” 

(Khúc hát nhà sàn), Nxb văn hóa dân tộc,
2019 - Giải B, Giải thưởng VHNT 

Hoàng Văn Thụ lần thứ V)

Bín bính boong boong
Tính tẩu fặt tềnh boong…

Noọng lẻ ăn tính tẩu slam slai
Xo lẩn tuyện cốc pjai sle chắc
Mửa pày mì fủ báo Xiên Cân
Slam slíp nhằng đơn thân léng lẻ

Cừn vằn hăn quẹng quẹ đơn thân
Xo Ngọc Vàng nưa bân cáng mọn
Xo muối tẩu chay dón pần ăn
Nàng tiên tạy cằm van then pỏi

Khửn đông xa mạy ngỏi hắt càn
Slam căm tẩu cẩu căm càn pền tính
Slíp nhỉ slai thánh thót moòng vang
Vằn bứa oóc hang chàn fặt tính

Bặng xá mạ khửn lính xâm xâm
Tính vọng thuổn Tây - Đông - Nam - Bắc
Slíp nhỉ slai rằng rặc ẻn bân
Slai slầm slập fạ fân rầy cuổi

Slai rì rào rầy ỏi lầm bân
Slai nấng bặng tiểng then tàng nặm
Slai nâng mì ngũ sắc thanh xuân
Slai nâng mì ái ân slương điếp

Xiên Cân mì slim tiếp tương tư
Tính tẩu căm chang mừ bấu tả
Moóc lồm bân nưa fạ xâm xi
Cần thiên hạ lưt lư nàn chắc

Ná chắc kin ná chắc hắt công
Nộc ná chắc mừa rằng oóc xáy
Ngọc Vàng dú ná đảy ỏn slim
Pắt cắt pây cẩu lằm slai tính

Nhằng slam slai sle hử Xiên Cân
Mì slảy dú nhân gian độ thế
Đảy hắt then mì lệ khửn chầu
Bính bính boong boong…
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HÀN KỲ

Thạch khuyên
(In trong tập “Lời biển gọi”, Nxb Văn hóa 

dân tộc, 2016 - Giải C, Giải thưởng VHNT
Hoàng Văn Thụ lần thứ V)

Đường vào bản chông chênh toàn đá
Đá chị cõng em, đá vợ bên chồng
Phía sau bản đá hình tượng Phật
Tay chỉ lên trời, sắc sắc, không không.

Tên của bản chứa bao điều kỳ lạ
Mài đá thành vòng nên gọi Thạch Khuyên
Ngô, lúa, sắn, khoai lớn lên từ đá
Ngôi nhà sàn mang bóng núi bình yên.

Già bản tặng tôi chiếc vòng đá đỏ
Lăn qua vầng trăng khuyết – căng tròn
Lăn qua mặt trời lá biếc sườn non
Lăn qua đời người tình yêu muôn thuở…

Trong vòng tay đá phập phồng hơi thở
Nâng bước chân ánh sáng nối chân trời.

LÃ TRUNG SƠN

Làm duyên
(In trong tập “Xứ Lạng ơi”, Nxb Văn hóa

dân tộc, 2018 - Giải C, Giải thưởng VHNT
Hoàng Văn Thụ lần thứ V)

Đã nghe tiếng rừng chưa?
Lá ngàn xanh nói hộ
Cả khi lòng giận dữ
Lúc thả hồn mộng mơ…

Tự xòe tán làm thơ
Xanh như là vốn có
Nuột nà đôi tay gió
Xoa mát cả vầng trăng

Xin chớ làm tan hoang
Lòng rừng đau quặn lắm
Gom bao mùa mưa nắng
Cho môi rừng lên hương

Nhịp tim thập… thình… rung
Tóc mây xòa vai núi
Thẹn nghiêng soi bên suối
Khi xuân về làm duyên.

VÂN DU

Trà núi
(In trong tập “Vông vang núi”, Nxb Văn hóa
dân tộc, 2018 - Giải C, Giải thưởng VHNT

Hoàng Văn Thụ lần thứ V)

Em - người đàn bà núi
hồn hóa mầm non
xanh thì ngọt
khô lại chát
một đời ve lưỡi đầu môi.

Có cái chát nào
làm người ta thích? 
Có cái đắng nào
khiến người ta say?
Có cái sâu nào
chiều lòng người háo hức?

Là ly trà
hay là em - người đàn bà xuôi ngược
trăm năm gùi hương
gánh thơm cho người.

Em muốn gục đầu dốc một hơi
uống cạn
nhìn lên đồi non mơn mởn
bỗng ngẩn ngơ…
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Những cánh rừng trám đen không
biết có từ bao giờ. Chỉ biết với
người dân châu Sơn Lộc, từ khi

còn bé đến khi lớn lên đã gắn bó với
những cây trám cổ thụ phải hai người
ôm, thân thẳng đứng, cao vút, tán lá
xanh thẫm nổi bật trên màu xanh của
vô vàn các loài cây khác trong rừng. Cứ
mỗi khi cuối hè, trong cái nắng oi ả,
tiếng ve ran, là rừng trám lại đồng loạt
trổ hoa. Chùm hoa màu trắng ngà, từng
chùm lấp ló kẽ lá hoặc đầu cành, hoa
nở lan khắp vạt trám lưng đồi, rồi lan
tràn những loài hoa trong các cánh
rừng trám bạt ngàn. Trong mai sớm,
giữa tiết trời trong trẻo là hương hoa
thoang thoảng. Trám chín vào khoảng
tháng bảy, tháng tám âm lịch. Để thu
hái, người ta phải lấy tre gai buộc chặt
ở đầu, sau đó treo mắc lên cành trám,
để dễ leo lên những cây trám cổ thụ hai
người ôm mới xuể. Sau vụ quả, người
dân lại vào rừng trám để lấy nhựa. Họ
tìm chặt những đoạn rễ nổi gồ trên mặt
đất hoặc chích vào thân những cây
trám to, cao thẳng đứng để cho dòng
nhựa trám chảy ra. Dòng nhựa có màu
vàng nhờ, thoang thoảng mùi thơm.
Rồi được đem trộn với than cây đậu
tương để làm hương thắp tết.

Ông Hoàng Dếnh ngồi ở góc sân,
đang lặng lẽ vót những mũi tên. Chàng
trai thợ săn của Núi Mẹ, người đã giết
chết con hổ thọt - ác thú của rừng xanh
khi xưa giờ đã gần tuổi bảy mươi,
nhưng trông ông vẫn rất tráng kiện.
Mặc dù mái tóc đã bạc trắng, nỗi đau
thương người vợ xấu số, những vất vả
của cảnh gà trống nuôi con đã làm bạc

20
VÙN NGHÏå

Söë 313-11/2019 - xûá laång

Núi rừng
NổI GIẬN

(Trích chương IV tiểu thuyết “Núi mẹ” của Nguyễn Đức Nguyên – Tác phẩm
đạt giải A Giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ lần thứ V)

Minh họa: KHÁNH KIÊN

mái tóc ông, nhưng đôi mắt của ông vẫn nhanh nhẹn như
cái nhìn của thợ săn năm nào. Đã mấy chục năm qua vẫn
chưa hề để vuột mất bóng con thú rừng. Ông ngồi vững
chãi như cây lim cổ thụ trong đại ngàn, gân guốc im lìm.

Có tiếng nói cười đâu đó, lát sau xuất hiện đôi trai gái
đi lại, nhìn dáng vẻ tươi cười mà nét mặt ngời hạnh phúc,
ai cũng thấy họ đang yêu nhau. Cô gái và chàng trai đều



trong bộ quần áo vải chàm truyền thống của
người Tày sống dưới chân Núi Mẹ này. Màu
xanh chàm càng làm nổi bật nước da trắng hồng
của người con gái, trông cô lộng lẫy, tươi tắn
như bông hoa rừng mỹ miều. Với gương mặt
tròn xinh xắn, đôi mắt đen long lanh với hàng mi
dài, đôi môi mọng đỏ thơm như một quả vả rừng
chín mọng, hàm răng ngời trắng. Bên cô là
chàng trai có gương mặt rắn rỏi, đôi lông mày
rậm, ẩn dưới lớp vải là một cơ thể cường tráng,
khỏe mạnh. Cả hai đến bên ông Hoàng Dếnh,
cất tiếng chào ông. Chàng trai nói:

- Ké! Hôm nay chúng con vào rừng lấy trám
lấy nhựa để Sao Nhi làm hương đốt tết.

Ông Hoàng Dếnh ngước nhìn đôi trẻ trìu
mến:

- Ừ! Hai con đi nhớ về sớm. Bây giờ thời
buổi nhiễu nhương, các con phải cẩn thận đấy!

- Ké yên tâm, con sẽ không để ai bắt nạt
Sao Nhi đâu.

Nói rồi, chàng trai đưa tay kéo cô gái đi theo
mình, con dao rừng gài bên hông đung đưa theo
nhịp chân mạnh mẽ. Sau lưng là ống tên và cây
ná khoác trên vai. Ông Hoàng Dếnh mải nhìn
theo đôi trẻ, cho đến khi tiếng cười và bóng của
họ khuất hẳn sau gốc đa cổ thụ đầu bản. Ông
thấy thằng Lâm Báo – con ông đã lớn thật rồi…

Từ sau khi vợ ông mất, trong nỗi đau lớn
phải xa lìa người vợ, ông còn phải rất vất vả để
nuôi nấng Lâm Báo. Thời gian đầu, thiếu vắng
mẹ, Lâm Báo khóc ngằn ngặt. Trong ngôi nhà
giờ chỉ còn hai cha con, ông đã ngồi ôm đứa con
trai của mình, cất tiếng ru cho nó ngủ, cất lên lời
hát của rừng già, kể chuyện tình của chàng trai,
cô gái trên thảo nguyên. Câu chuyện kể rằng:
Đôi trai gái yêu nhau tha thiết, tình yêu của cánh
đồng thảo nguyên có lời gió, lời cỏ mênh mông.
Rồi chiến tranh, chàng trai phải lên đường chinh
chiến, không về. Nhớ chàng, cô đã quyết định
lên đường tìm người yêu, thảo nguyên mênh
mông vô tận, trời đất rộng bao la, bốn phương,
tám hướng, tìm đâu bây giờ. Cô gái cứ đi cho
đến khi gục ngã trên thảo nguyên. Cô chết rồi,
nhưng để thỏa nguyện ước tìm người yêu, cô
hóa thành bông cỏ may, những bông cỏ may
bám víu, vương vấn bước chân lữ khách, tỏa đi
bốn phương để tìm người yêu của cô. Ông cứ
hát, cứ kể chuyện tình yêu bằng tiếng hát u uất,
đau buồn của mình cho con ông nghe. Ngày qua
ngày, mùa đông rét buốt trôi qua, đến mùa hè
chói chang nắng nóng, mùa thu đầy gió, mùa
xuân ngọt ngào hương sắc, rồi biết bao mùa,

bao năm trôi qua để Lâm Báo của ông giờ đã
lớn khôn, mạnh mẽ như hôm nay.

Cũng như mọi trai tráng ở vùng đất Núi Mẹ
này Lâm Báo cũng sớm được học võ và bố anh
– ông Hoàng Dếnh vừa là cha, vừa là sư phụ
của anh. Ông đã truyền dạy cho con mình tất cả
mọi chiêu thức của mọi môn phái mà ông theo
học. Lâm Báo sẵn mang dòng máu ông trong
người, nên ngoài lòng ham mê võ nghệ, còn có
tố chất của con nhà võ, nên anh lĩnh hội rất
nhanh các chiêu thức trong các môn phái cũng
như những đường côn, quyền sử dụng dao,
kiếm và nhanh chóng nổi danh cả vùng. Nhưng
cũng như cha, mặc dù sớm nổi tiếng, giỏi võ
hơn người anh không vì thế mà tự kiêu, ức hiếp
người. Trái lại, với bản tính hào hiệp, anh luôn
bênh vực kẻ yếu, chống lại những việc làm
ngang tai chướng mắt của những kẻ cậy có thế
lực, có tiền của. Lâm Báo được các cô gái trong
bản làng luôn dõi theo bằng con mắt ngưỡng
mộ. Nhưng anh đã nặng tình cùng Sao Nhi,
người con gái lớn của mế Ón. Sao Nhi thua anh
ba tuổi, dưới cô còn có em gái là Sao An năm
nay mười hai tuổi, cũng xinh xắn và chăm chỉ
như chị. Mế Ón đã ở vậy, nuôi hai con lớn khôn,
mặc dù chồng mế chết sớm khi Sao An mới
được năm tuổi. Những khó khăn, buồn khổ của
người đàn bà góa bụa vùng cao, mế đã cắn
răng nhẫn nhục vượt qua, tất cả chỉ bằng tình
yêu con như trời biển mà mế đã dành cho hai
chị em.

Năm 1943 này, Lạng Sơn phải chịu một đợt
hạn hán kéo dài. Đã hết mùa mưa, nhưng dòng
Kỳ Cùng – con sông duy nhất ở nước ta có
dòng chảy ngược lên phương Bắc, sang bên
kia biên giới để hòa vào dòng chảy của các con
sông lớn khác đổ ra biển, vẫn chưa có trận lũ
lớn nào. Ngay cả vào tiết ngâu vừa qua, cũng
chỉ có vài ba cơn mưa rả riết. Nhưng dù sao,
nó cũng làm dịu đi cái nóng oi ả của mùa hè
khắc nghiệt. Những cơn mưa tạnh hẳn, vòm
trời lại cao lên xanh ngắt. Các khu rừng lại bừng
sáng, sặc sỡ dưới làn nắng mai đang vương
tỏa trên các tán lá của cỏ cây trên dãy đại ngàn.
Màu xanh của những cây lim trong rừng xanh
ngắt. Nổi bật trên muôn màu sắc khác nhau của
muôn loài cây cối. Buông thõng trên các cành
cây cổ thụ thân to bằng cả mấy người ôm là
những chùm phong lan muôn màu khoe sắc
hương nồng nàn cùng với muôn loài hoa khác
của núi rừng. Sao Nhi bước đi bên cạnh Lâm
Báo, trong lòng dâng trào niềm hạnh phúc khó
tả. Cả hai đã vào đến rừng trám. Lâm Báo đưa
tay kéo Sao Nhi sang một tảng đá đến bên một
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gốc cây trám cổ thụ, thân to bằng cả người ôm,
thẳng tắp. Tít trên cao là tán lá xòe rộng như
một chiếc ô khổng lồ che kín cả vòm trời xanh
trên đầu hai người. Làn gió thu nhẹ thổi, lá rừng
xào xạc cùng với gió, những cành cây như
những cánh tay khẽ đung đưa cất lên nhạc điệu
riêng của rừng xanh làm ngất ngây, quyến rũ
lòng người. Những giọt nắng tinh quái lọt qua
kẽ lá đậu lại trên gương mặt xinh xắn của Sao
Nhi. Những giọt nắng như nụ cười của người
thiếu nữ càng làm cô rạng ngời. Lâm Báo mải
mê ngắm người yêu, không kìm được tình cảm
của mình trước vẻ đẹp cuốn hút của người
thiếu nữ, anh đưa tay kéo Sao Nhi về phía
mình, cả hai ngồi lại trên thảm lá rừng trải dài
trên mặt đất như một tấm thảm mềm.

- Sao Nhi này, sau mùa gặt, anh bảo Ké đến
nhà xin với mế cho em về làm vợ anh nhé!

- Để một hai năm nữa, cho Sao An lớn
thêm, giúp mế làm nương đã anh. Nếu giờ em
về nhà anh, không có ai giúp mế, em thương mế
đã vất vả vì em và Sao An nhiều rồi.

- Chúng mình vẫn về giúp mế làm nương
mà, anh sẽ cùng em giúp mế nuôi Sao An khôn
lớn. Không để mế phải khổ đâu!...

- Thế với em thì sao? Anh có để em phải
chịu khổ không?

Chưa để Lâm Báo nói hết câu, Sao Nhi nhìn
Lâm Báo tinh quái. Nghe người yêu bắt bẻ, anh
say đắm nhìn tận đáy mắt của người yêu:

- Sao Nhi, em cũng biết anh yêu em nhiều
thế nào phải không? Cả đời này, anh sẽ không
để em chịu khổ đâu. Anh sẽ không cho phép ai
làm Sao Nhi phải buồn.

Lâm Báo đưa tay nâng gương mặt Sao Nhi,
nhìn vào đôi mắt người yêu, đôi mắt huyền tuyệt
đẹp của cô lúc này đang long lanh vì hạnh phúc.
Cô nhìn anh say đắm, đôi môi hé mở gọi mời,
để lộ hàm răng trắng muốt đều đặn, gương mặt
cô ửng hồng, nóng rực. Lâm Báo thấy cảm giác
ngột ngạt trong người, cháy bỏng cả cổ họng,
một cảm giác ham muốn đang dâng trào trong
anh. Anh đưa tay kéo cô sát vào mình, cảm
nhận đôi vai cô đang run từng cơn nhỏ. Đưa tay
nâng khuôn mặt nóng bỏng của người yêu, anh
nhìn sâu tận đáy mắt cô. Bộ ngực người thiếu
nữ đang nâng lên gấp gáp trong hơi thở. Lâm
Báo không làm chủ được mình, anh cúi xuống
gắn chặt đôi môi của mình lên đôi môi mọng đỏ,
nóng bỏng của người yêu. Sao Nhi nhắm
nghiền hai mắt, cơ thể cô run lên dưới sự vuốt
ve của ban tay chàng trai. Khi Lâm Báo đưa

ngón tay bật tung nút áo ngực của cô, hiện ra
trước mắt anh làn da trắng nõn và đôi vú căng
tròn của bộ ngực trinh nữ khiến anh như có làn
điện giật trong người. Anh đưa môi lướt từ cổ
xuống chân vú trắng mịn, tròn căng của cô một
cách tham lam. Sao Nhi thả người mềm nhũn
dưới cơ thể anh. Nhẹ nhàng, anh cởi bỏ váy áo
của người yêu… Sao Nhi như lịm đi, hai mắt
nhắm nghiền. Bộ ngực trần căng mịn nâng lên,
hạ xuống gấp gáp theo hơi thở. Khi bộ váy áo
của cô đã được Lâm Báo cởi hết, để lộ ra một
cơ thể tuyệt đẹp, một sản phẩm của tạo hóa quá
vẹn toàn. Thật đúng là một bông hoa rừng còn
nguyên nhụy chớm nở. Lâm Báo đưa môi hôn
lên mắt, lên môi người yêu, nụ hôn gấp gáp,
tham lam và chiếm đoạt. Sao Nhi như bừng tỉnh
đê mê, cô cố gắng bật lên tiếng kêu thảng thốt:

- Đừng! Đừng như thế anh Lâm Báo. Mế sẽ
giết em mất…

Nhưng Lâm Báo đã không còn nghe lời van
nài của cô nữa, anh thật sự bị ngọn lửa đam mê
nhấn chìm trong cơn lũ ái tính. Anh đưa lưỡi của
mình cuộn chặt lấy lưỡi của cô, bịt chặt miệng
cô bằng nụ hôn đê mê kéo dài. Bàn tay anh lướt
nhẹ từ bộ ngực căng tròn xuống dưới vùng eo
thon nhỏ của cô và khẽ dừng lại vùng bụng
dưới. Sao Nhi uốn cong người. Cô thực sự
hoang mang khi thấy mình nửa vừa muốn Lâm
Báo dừng lại, nửa như muốn buông thả, muốn
cùng anh đi đến tận cùng sự khám phá của tình
yêu. Khi tay của anh mơn man đến vùng cấm,
cô thấy như có một nguồn suối đang trào ra, hai
đùi cô khẽ mở ra vô thức. Lâm Báo cũng không
kìm chế được nhục dục, anh vội vã đi sâu vào
cơ thể của cô. Sao Nhi nhăn mặt rên lên một
tiếng nhỏ, hai tay cô bíu chặt vào tấm lưng khỏe
mạnh của anh, nửa như muốn đẩy ra, nửa như
muốn vịn chặt anh đi đến tận cùng. Lâm Báo
không ngừng cử động, anh cảm nhận tấm thân
mềm mại, nóng bỏng của Sao Nhi đang tan
chảy dưới cơ thể cường tráng của anh. Thấy cô
quá bé nhỏ, anh sốc cô dậy, cô ngả người mềm
nhũn, anh đưa tay kéo cô sát vào người mình,
cô như lịm đi, rũ người xuống trong tiếng rên
kéo dài. Lâm Báo rùng mình, anh cảm thấy
không kìm nén được nữa, khi đã tưới đẫm vùng
đất khô cằn của người yêu…

Sao Nhi bật khóc tức tưởi, Lâm Báo không
ngừng vuốt ve gương mặt người yêu, anh thủ
thỉ mãi mãi không bao giờ rời xa cô. Giờ đây, cô
đã là của anh. Anh thấy mình có trách nhiệm với
cô trong suốt cuộc đời này. Nhẹ ôm người yêu
vào lòng, anh nói với cô:
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- Từ nay, nếu anh lìa xa em, để em phải
buồn khổ, anh sẽ bị trời đánh chết, bị ma núi làm
điên đảo, bị thú dữ ăn thịt…

Sao Nhi không để anh nói hết, cô đưa tay
bịt miệng anh không có nói.

- Anh Lâm Báo, em tin anh, và em cũng
yêu anh nữa, em không hề tiếc đã trao cả đời
em cho anh, chỉ mong anh đừng làm em buồn
anh nhé!

***
Sáng hôm ấy, Lý Cương thức dậy muộn

hơn thường lên. Đã một năm nay, được quan
thầy Pháp cùng quan châu cho làm xã đoàn,
càng ngày, hắn càng tỏ ra cần mẫn phục vụ cho
giặc Pháp và quan triều đình. Trong khi đó, tổ
chức Việt Minh ngày càng lớn mạnh và có ảnh
hưởng sâu rộng trong quần chúng. Tại các làng
bản của Tổng Sơn Đông này, Việt Minh đã xây
dựng được cơ sở của mình. Trong chợ phiên
của châu lỵ, truyền đơn Cách mạng rải trắng
chợ. Tin tức Việt Minh lan truyền từ người này
sang người khác như một vết dầu loang. Lý
Cương dẫn tụi lính dõng ngày ngày lùng sục,
khám xét mọi người qua lại để tìm bắt Việt Minh.
Hắn không có tính nhu nhược như Lý Cường
cha hắn. Và cũng mới ngoài tuổi hai mươi
nhưng hắn có lắm mưu mô, có lẽ được thừa
hưởng từ ông lão Lý Cấu. Cũng như cha hắn
trước đây, hắn giống ở bản tính chơi bời, trăng
hoa. Ngay từ bé hắn đã được mọi người trong
dòng họ Lý chiều chuộng. Sống trong nhung lụa,
lớn lên được cha hắn cho ăn học, nhưng vốn dĩ
chỉ tìm thú vui trong bàn khói thuốc của ả phù
dung, trong các nhà cô đầu phố chợ, nên hắn
không có được tấm bằng Xéc-ti-phi-ca, hắn
không học tiếp mà trở về nhà. Là người duy
nhất kế thừa sự nghiệp của dòng tộc. Hắn cũng
được ông lão Lý Cấu yêu chiều và mọi người
trong nhà đều theo ý hắn. Hắn ngày càng quậy
phá, bất kể người con gái nào trong vùng lọt vào
mắt hắn là hắn tìm cách chiếm đoạt. Tính háo
sắc lớn theo cùng năm tháng. Mặc dù hắn sớm
được cha hắn lấy vợ cho, nhưng hắn vẫn không
thỏa mãn. Hôm trước, hắn tìm thú vui mới với
mấy ả trên châu lỵ, còn không thường ngày, hắn
đã dẫn mấy tên lính dõng đi chặn các ngả
đường. Sau khi tiêm cho mình mấy điếu thuốc
phiện xong, hắn thấy tỉnh táo, lấy ống nhòm
quan sát lối vào cửa Núi Mẹ. Núi rừng sau mấy
ngày mưa rả rích đã rực rỡ hơn khi trời hửng
nắng. Đang quan sát thì hắn thấy đôi trai gái
đang dắt tay nhau đi về phía rừng trám. Nhìn kỹ
thì đó chính là Lâm Báo, con trai của lão thợ săn

Hoàng Dếnh, người vừa giỏi võ lại có tài săn
bắn, người đã giết chết con hổ xám thọt chân
được mọi người trong vùng yêu quý nhất mực
này. Lâm Báo, mặc dù chỉ hơn hắn hai tuổi,
nhưng nếu Lý Cương nổi tiếng với tính háo sắc,
sự hung bạo và những toan tính thâm hiểm, liều
lĩnh, thì Lâm Báo lại được mọi người quý mến,
anh luôn lấy trượng nghĩa, hào hiệp, bảo vệ
những người yếu thế bị ức hiếp. Đi cạnh anh là
Sao Nhi, người con gái đẹp người đẹp nết nhất
vùng, từng làm si mê biết bao trai tráng trong
làng. Lý Cương để ý  đến Sao Nhi từ lâu, nhưng
lúc nào Sao Nhi cũng tỏ sự khinh ghét hắn ra
mặt và chưa bao giờ tiếp chuyện hắn. Đã nhiều
lần hắn mượn cớ đến nhà mấy mẹ con mế Ón,
nhưng cô cũng tìm cớ tránh mặt không tiếp.
Nhìn Sao Nhi hớn hở đi bên Lâm Báo, Lý
Cương tức tối ra mặt, hắn vội vàng gọi thêm
mấy thủ hạ mang theo súng, cả bọn kéo nhau
ra đường rẽ vào Núi Mẹ và cả đường cái quan
dẫn lên châu lỵ để khám xét người qua lại.

Trời về chiều, bóng núi đã đổ sập trên các
bản nhỏ dưới chân núi. Lâm Báo và Sao Nhi
cũng đã lấy đầy ống nhựa trám, anh còn chặt
thêm bó nứa mang về để Sao Nhi rào lại mảnh
vườn trồng rau trước sân nhà không để gà, lợn
vào phá. Cả hai đang rảo bước để về nhà, bất
chợt có tiếng quát:

- Ai! Đứng lại!
Và một toán người túa ra, vây cả hai người.

Đó chính là Lý Cương và mấy tên lính. Nhìn hai
người, Lý Cương hất hàm:

- Chúng mày vào rừng tiếp tế cho Việt Minh
phải không?

Lâm Báo nhìn thẳng vào bộ mặt gian xảo
của Lý Cương và nói:

- Tôi và Sao Nhi vào rừng lấy nhựa trám và
nứa về rào vườn trồng rau. Không biết Việt Minh
nào cả.

Lý Cương hắng giọng:
- Chúng mày còn chối hả! Đợi đấy! Thấy

bằng chứng thì chúng mày biết tay.
Nói rồi hắn liền kêu tụi lính khám xét hai

người. Bọn chúng tháo tung vác nứa Lâm Báo
mang trên vai rồi sấn sổ khám người Lâm Báo.
Tên Sáng Lé - một tên đầu trộm đuôi cướp, theo
gót Lý Cương ức hiếp dân bản đưa tay định
tháo cây ná sau lưng Lâm Báo. Nhưng tay hắn
vừa chạm vào thân cung, thì Lâm Báo đã
chuyển người, dùng tay túm lấy tay của nó và
bẻ quặt tay hắn. Sáng Lé nhăn nhó kêu lên một
tiếng đau đớn, vội lùi lại sau lưng Lý Cương. Lúc
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này, Lý Cương đang sấn đến chỗ Sao Nhi định
giở trò sàm sỡ. Giằng lấy tải ngàm từ tay cô,
trong có ống nhựa trám, lục tung tất cả, không
thấy gì, y liền đưa tay định khám người Sao Nhi.
Cô tức giận đỏ mặt hất tay của Lý Cương,
nhưng hắn vẫn sấn đến, dồn Sao Nhi về phía
gốc cây đa. Mấy tên tay chân cười rú trước vẻ
giận dữ của người con gái xinh đẹp nổi tiếng
nhất trong vùng này. Vừa lúc đó, Sáng Lé chạy
lại sau lưng, lại thấy Lâm Báo đang tiến đến. Lý
Cương thoáng chút e ngại. Khi ánh mắt của
Lâm Báo quét qua một lượt lũ người của Lý
Cương anh quát lớn:

- Lũ khốn chúng mày định giở trò đốn mạt à!
Vừa nói, anh vừa giơ tay gạt Lý Cương.

Đồng thời xoay người chắn trước Sao Nhi. Tên
Sáng Lé đưa tay chỉ Lâm Báo nói với Lý Cương:

- Bẩm ông xã! Thằng này nó chống lại
không cho xét người.

Lý Cương tức tối nhìn Lâm Báo và quát lũ
tay chân:

- Bắt nó lại cho tao!
Lập tức, cả bọn ùa vào, vây lấy Lâm Báo.

Rất nhanh, Lâm Báo cùng lúc thi triển tuyệt kĩ
các chiêu thức trong môn phái Hoàng sư phụ,
dùng Thiết tiến quyền và võ ảnh cước đánh
trúng Sáng Lé, hất hắn ngã lăn ra. Đồng thời
đưa chân mình quét một vùng, ra đòn “quan âm
chuyển liên” khiến ba bốn tên lính quanh đó ngã
cả ra đất. Lý Cương thấy thế vội rút khẩu súng
ngắn trong người ra. Nhưng một bàn tay cứng
như thép đã bóp chặt tay hắn, khiến hắn đau
đớn rú lên, buông rơi khẩu súng. Lâm Báo đá
văng khẩu súng ra xa, đưa tay chỉ vào mặt Lý
Cương:

- Thằng khốn! Đừng để tao ra tay lần nữa,
tao quyết không tha!

***
Tại phủ quan châu, Vy Mạnh Cường đang

có khách. Đó là bà cả nhà Chánh tổng Lý
Cường. Ngay từ sáng, bà đã cho đánh cỗ xe hai
ngựa lên châu lỵ đến thẳng phủ quan.

Ở châu Sơn Lộc này, gia tộc họ Vy cũng là
một gia tộc nổi tiếng vào bậc nhất. Cụ tổ trong
họ đã được các vua triều trước phong tặng tước
quan công, được ban thưởng nhiều ruộng đất,
bổng lộc. Đến hiện giờ, cũng có quan tổng đốc
họ Vy có danh tiếng và thế lực rất lớn, khiến
nhiều người Pháp cũng phải kiêng nể một phần.
Quan châu Vy Mạnh Cường được bổ về làm
quan của châu Sơn Lộc này từ những năm hai

mươi của thế kỷ 20 này. Lúc đó, quan vừa có
được mảnh bằng phéc-ti-ca của trường tiểu học
Pháp - Việt. Được quan tổng đốc giúp đặt lên
chiếc ghế của phủ quan châu đầy uy quyền cả
một vùng biên ải này. Cho đến nay, tuy tuổi đã
ngoài năm mươi, mái tóc đã bạc phần nào,
nhưng quan vẫn giữ được vẻ đầy uy quyền.
Trên khuôn mặt nung núc những thịt, đôi má
bóng bẩy no đủ là một cặp mắt ti hý, mà đối với
những người được hầu chuyện quan, lầm
tưởng quan đang ngủ, bởi lúc nào nó cũng
được nhắm hờ không nhìn ai cả. Nhưng thực
ra, quan luôn quan sát họ qua cặp mắt ti hý đó
của mình. Với cung cách này, quan luôn dò xét
và nắm bắt được tâm lý của con mồi, trái lại,
không để lộ ra một tí gì cho họ. Từ đó, quan sẽ
điểm trúng huyệt để con mồi của mình phải tê
liệt mọi ý thức phản kháng, chỉ biết phục tùng
những lời nói vàng ngọc đầy uy quyền của quan
mà thôi. Thực tế, đã có nhiều vị khách trong
những buổi gặp quan, bất chợt bắt gặp tia nhìn
sắc lẹm từ cặp mắt ti hý đang nhắm hờ mà đổ
mồ hôi thành hột mặc dù trời rất lạnh, cái lạnh
của mùa đông ở vùng cao biên ải. Sau khi thừa
lệnh quan, mời bà cả nhà họ Lý vào, viên thư ký
quay ra, đưa tay khép chặt cánh cửa phòng để
quan tiếp khách. Đã nhiều năm làm việc dưới
quyền quan lớn, nên viên thư ký phủ quan đã
hiểu rõ tính cách của quan châu họ Vy này trong
các lần tiếp khách tại phủ lỵ. Tùy theo từng
trường hợp và từng vị khách mà quan có cách
tiếp đón riêng biệt. Đối với những khách là phụ
nữ, nhất là vợ con của các ông chánh, ôn lý
trong châu Sơn Lộc này, những người nằm
trong quyền điều hành của quan, cũng như với
các nhà buôn bán ở phố chợ trong châu lỵ, vốn
phải luôn nhờ cậy cửa quan trong chuyện làm
ăn của mình. Với những đối tượng khách này,
quan sẽ tiếp riêng trong phòng ở. Những khi đó,
không được cho phép bất cứ ai vào nếu không
có lệnh của quan.

Khi cánh cửa phòng được viên thư ký đóng
lại sau lưng, bà cả tiến thẳng đến trước bàn làm
việc nơi quan đang ngước cặp mắt ti hý nhìn bà.
Trên bộ mặt bóng nhẫy lộ nét hoan hỷ. Mặc dù
bà cả đã ở độ tuổi tứ tuần, nhưng với một người
phụ nữ, không phải chân lấm tay bùn, xuất thân
là con gái của một thương nhân phố chợ, nên
bà rất biết cách chăm chút cho bản thân. Vẻ đẹp
đằm thắm nhất của người phụ nữ tuổi này có
sức cuốn hút đặc biệt. Chưa để bà cả chào và
ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện, quan đã
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chồm dậy nhanh nhẹn khác hẳn với vóc dáng
phì nộn chậm chạp ngày thường của mình,
bước đến bên bà cả:

- Đã lâu lắm, hôm nay mới lại thấy em đến
tìm quan, nhớ quan hay lại muốn nhờ quan việc
gì nào?

Vừa nói, quan châu vừa đưa tay vòng ôm
lấy tấm thân đẫy đà của người đàn bà có đôi
mắt rất lẳng. Bà cả đưa tay hất tay của quan và
nói:

- Chỉ được mỗi việc đó là giỏi! Tôi đang có
việc tức muốn chết đấy!

- Việc gì để chút nữa sẽ giải quyết hết, còn
giờ hãy làm xong việc này đã hé hé.

Vừa cất tiếng cười dâm đãng, quan sấn
đến ôm chầm lấy bà cả, mặc cho người đàn bà
ngúng nguẩy, né tránh đôi môi của mình. Quan
bế thốc bà lên và đi vào nơi buồng trong là
phòng ngủ của quan, lấy chân đá cho cánh cửa
buồng đóng lại, quan châu đặt bà cả lên chiếc
giường trải tấm nệm dày. Bà cả nhìn quan
khiêu khích:

- Cứ làm như giỏi lắm! Rồi lại chả còn tí hơi
nào, để nói chuyện cho xong đã, vội vã làm gì!

Bà chưa hết lời, cả thân hình to béo của
quan đã đổ chồm lên bà. Mặt đệm lún xuống
dưới sức nặng của hai tấm thân nần nẫn thịt,
tiếng hấm hứ, tiếng thở hổn hển, những va
chạm đầy nhục dục vang lên trong phòng ngủ
của quan.

Bà cả cài lại cúc áo ngực, lấy tay sửa sang
lại đầu tóc, ra ngồi trên chiếc ghế trước bàn
quan châu. Ít phút sau, từ trong phòng ngủ,
quan châu bước ra.

- Giờ thì em nói xem, việc gì làm em tức
chết đây?

- Tôi hỏi quan, lần trước quan đã đồng ý số
hàng muối và cá biển từ Quảng Ninh về là để
cho bên bố mẹ tôi cả. Quan cũng đã nhận đủ số
tiền tôi đưa. Vậy mà bên Châu đoàn và Tây
đoàn lại giữ cả, lại bảo không cho, sợ đem tiếp
tế cho Việt Minh Cộng sản là thế nào chứ?

Nghe bà cả tức giận tuôn ra một hồi. Quan
châu hềnh hệch:

- Tôi biết rồi! Vừa qua trên tỉnh có trát về đòi
kiểm soát gắt gao việc buôn bán muối và lương
thực khác. Mẹ kiếp, cũng chỉ tại bọn Việt Minh
Cộng sản cả, dạo này cũng đang có rất nhiều
người mua hàng tiếp tế cho bọn chúng. Bên
Châu đoàn họ làm theo lệnh của quan tỉnh.

- Tôi không cần biết lệnh của ai, nhưng đã
đóng đủ tiền cho các người. Tôi cũng đếch cần
biết Việt Minh Cộng sản nào cả. Chỉ cần quan
hãy giải quyết cho tôi số hàng này.

Quá quen với tính cách bà cả, đã hàng
chục năm rồi, quan hệ giữa quan và người
đàn bà này vừa là mối quan hệ già nhân ngãi
non vợ chồng, vừa là mối quan hệ làm ăn
buôn bán. Như chúng ta đã biết, bà cả là con
của nhà thương nhân ở châu lỵ, có cửa hàng
lớn, danh tiếng trong vùng. Mặc dù về làm vợ
Lý Cường theo sự sắp xếp của bố mẹ bà, lúc
đó, Lý Cấu đang làm Chánh tổng, và uy
quyền họ Lý cũng rất lớn trong vùng, nhưng
việc Lý Cường nhu nhược cùng với thói trăng
hoa đã để bà thấy khinh thường chồng mình.
Từ đó, bà lại quay về bỏ mối làm ăn với bố
mẹ mình. Thời buổi này, để làm ăn buôn bán
được thì không chỉ cần có tiền là đủ, phải dựa
vào quan châu mới khỏi bị bọn nhà đoan và
quân lính gây khó dễ, bị vu cho đem hàng tiếp
tế cho Việt Minh. Để tiện cho việc làm ăn
buôn bán của bố mẹ bà và của chính mình,
bà cả từ những năm trước đã phải đến phủ
quan châu nhờ vả. Không những phải đem
tiền, vật đút lót cho quan châu, mà còn phải
đem thân xác của mình làm cuộc trao đổi,
mua bán. Bù lại, việc làm ăn của bà và gia
đình bố mẹ bà cũng được thuận lợi hơn.
Không một nhân viên thuế đoàn nào cũng
như bọn lính gây khó dễ như trước đây. Tuy
nhiên, không hiểu sao số hàng từ Quảng Ninh
về mấy hôm trước đây lại bị bên châu đoàn
cho quân chặn giữ lại. Quan châu viết cho
châu đoàn một bức thư và gọi viên thư ký vào
dặn dò. Tiếp đó quay sang bà cả:

- Em yên tâm, mọi việc sẽ được giải quyết,
nhưng cũng phải cho bên đó ít tiền.

- Các người chỉ nghĩ đến tiền, có biết thời
buổi này kiếm được đồng tiền khó thế nào
không?

Tuy nói vậy, nhưng bà cả vẫn lôi từ trong
chiếc ví đeo bên người ra một xấp tiền, ném
trước mặt bàn quan châu:

- Đây! Ông liệu giải quyết cho xong, tôi phải
về đây!

- Em yên tâm, mà xong việc lên quan bảo
nghe không?

- Để xem quan giải quyết thế nào đã!
Nói rồi, bà ném lại cho quan một cái nhìn

sắc lẹm./.
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Để chuẩn bị cho việc tổ
chức các hoạt động kỷ
niệm 110 năm Ngày sinh

đồng chí Hoàng Văn Thụ
(4/11/1909 - 4/11/2019), những
ngày đầu tháng tư năm nay tôi
may mắn được theo đoàn công
tác của Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn
do đồng chí Nông Đức Kiên -
Giám đốc Bảo tàng làm trưởng
đoàn  đến Long Châu nghiên
cứu các di tích, di vật về đồng chí
Hoàng Văn Thụ. Chuyến đi này
được các thành viên trong đoàn
háo hức mong chờ vì đây là lần
đầu tiên Bảo tàng tỉnh được phép
phối hợp với Bảo tàng Long
Châu tổ chức nghiên cứu, khảo
sát chuyên đề nhằm xây dựng tư
liệu lưu trữ về đồng chí Hoàng
Văn Thụ ở Long Châu một cách
có hệ thống. 

Long Châu là huyện biên
giới phía Tây Nam của Trung
Quốc “núi liền núi, sông liền
sông” với Lạng Sơn, là vùng đất
rất giàu bản sắc văn hóa. Trong
tiến trình phát triển của lịch sử,
Long Châu có mối quan hệ vô
cùng khăng khít với hai tỉnh cận
kề của Việt Nam là Lạng Sơn và
Cao Bằng. Từ năm 1926 đến
năm 1944, những người cách
mạng Việt Nam đã đến đây đặt
cơ sở và từng bước tổ chức hoạt
động cách mạng và để lại nhiều
di tích, di vật có giá trị về thời kỳ
lịch sử trước Cách mạng tháng
Tám 1945 của dân tộc.

Sau khi đón đoàn tại Cửa
khẩu Quốc tế Hữu Nghị, theo kế
hoạch cán bộ Bảo tàng Long
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Căn phòng đồng chí Hoàng Văn Thụ đã ở và làm việc 
tại 76 phố Nam (thị trấn Long Châu)  

THĂM CÁC DI TÍCH LƯU NIỆM 
ĐồNG CHÍ HoàNG VĂN THụ Ở LoNG CHÂU

(TRUNG QUỐC)
Ghi chép của CHU QUẾ NGÂN

Châu đưa chúng tôi về trung tâm huyện. Điểm dừng đầu tiên là
nhà trưng bày các tài liệu, hiện vật về hoạt động của Chủ Tịch
Hồ Chí Minh và các nhà cách mạng Việt Nam tại số 74, 76 phố
Nam. Đây đồng thời là một di tích lịch sử rất quan trọng ở Long
Châu, gắn liền với hoạt động của Hồ Chủ Tịch và các nhà lãnh
đạo tiền bối của Đảng: Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ… Ngay
trước cửa, chúng tôi thấy có tấm biển ghi tên di tích rất trang
trọng bằng tiếng Trung “Cơ quan bí mật của Đảng cộng sản Việt
Nam tại Long Châu”. 

Hai ngôi nhà liền kề rất đẹp, quy mô, bề thế mang nét đặc
trưng điển hình của kiến trúc Trung Hoa cổ nằm trên một con
phố dài hun hút chạy dọc theo sông Lệ Giang. Nơi đây vẫn giữ
được nét đẹp cổ kính với những ngôi nhà truyền thống một hoặc
hai tầng xây bằng gạch chiên, lợp ngói máng, đường đi lát hoàn
toàn bằng đá xanh, mang vẻ trầm mặc, tĩnh lặng của không gian
xưa cũ. Nhà có kết cấu gỗ, gồm có hai tầng: tầng dưới dùng
làm cửa hiệu, tầng trên để ở, khoảng giữa có giếng trời. Phía
trong của ngôi nhà khá sâu và kín đáo, phía sau là dòng sông
Lệ Giang hiền hòa, thơ mộng. Bà Lục Quốc Kỳ - thuyết minh tại
nhà trưng bày cho chúng tôi biết: Đây là ngôi nhà cổ được làm



từ cuối đời Minh, đầu đời Thanh (khoảng cuối
thế kỷ 17), chủ nhân của ngôi nhà là ông Hoàng
Đại Quang và Ôn Sĩ Kiệt. Từ năm 1931 đến năm
1936, những chiến sĩ cách mạng Việt Nam thuê
lại ngôi nhà này với danh nghĩa để làm ăn, buôn
bán nhưng thực chất là tạo nên một địa điểm
liên lạc an toàn, thuận tiện cho việc tổ chức hoạt
động bí mật. Từ năm 2006, nơi đây hoàn thiện
nội dung trưng bày, trở thành nhà triển lãm Chủ
tịch Hồ Chí Minh, thường xuyên mở cửa đón
tiếp nhân dân hai nước Việt - Trung tới tham
quan nghiên cứu, tìm hiểu.

Qua nội dung thuyết minh và tư liệu lưu trữ
ở Bảo tàng Long Châu chúng tôi được biết ngôi
nhà này còn là nơi thường xuyên tổ chức các
lớp đào tạo, huấn luyện cán bộ cốt cán từ Việt
Nam sang để đưa về nước gây dựng, phát triển
phong trào cách mạng ở khu vực biên giới Việt
- Trung. Thông thường mỗi lớp có khoảng năm
đến sáu học viên, thời gian học khoảng bẩy đến
tám ngày. Đồng chí Hoàng Văn Thụ đã tham gia
các lớp huấn luyện chính trị đó với vai trò là một
trong số những người tổ chức lớp học, đưa đón
các cán bộ từ trong nước sang. Căn phòng nhỏ
nơi đồng chí Hoàng Văn Thụ ở nằm phía bên
phải trên tầng hai của ngôi nhà số 76, rộng
khoảng 20m2. Trong phòng có một chiếc
giường đôi khung gỗ kiểu cổ, một chiếc tủ gỗ
nhỏ cánh mở dùng để đựng tư trang cá nhân,
một bộ bàn ghế tựa dùng để ngồi làm việc và
một số vật dụng sinh hoạt khác như đèn dầu,
gương, giá kê chậu rửa bằng gỗ… Kế bên là
phòng khách rộng rãi dùng để họp và căn phòng
nơi Bác Hồ đã từng nghỉ khi về đây. Những vật
dụng đơn sơ, bình dị như: thùng gỗ, chày tay,
cối xay bằng đá… được đồng chí Hoàng Văn
Thụ và Lê Hồng Phong sử dụng khi ở ngôi nhà
này gợi cho chúng tôi nhớ về những tháng năm
hoạt động đầy hiểm nguy của các đồng chí.
Trong không gian trưng bày tại di tích, chúng tôi
nhận ra những tài liệu, hiện vật quý hiếm liên
quan đến cuộc đời hoạt động của đồng chí
Hoàng Văn Thụ ở những nơi khác tại đây. Đó là
những chiếc đe gỗ, kìm sắt đồng chí đã dùng
thời kỳ ở Sở quân giới quân đoàn Tâm Hồng
quân công nông Trung Quốc; kéo cắt vải, bàn là
than, máy khâu… của hiệu may Đức Hưng - cơ
sở bí mật, nơi đồng chí đã lao động kiếm sống
và hoạt động cách mạng; sách “Cách mạng
Trung Quốc với Đảng cộng sản Trung Quốc” -
tài liệu đồng chí đã dùng để tập huấn cho cán
bộ, quần chúng trung kiên; một số là đồ dùng cá
nhân như gối sứ đồng chí đã dùng thời kỳ hoạt

động ở Nà Tạo. Bên cạnh đó còn có các vật
dụng nhân dân Trung quốc đã dùng để nuôi
dưỡng đồng chí và các chiến sĩ Cách mạng Việt
Nam như: nồi đồng ông Nông Hiển Nghĩa ở Nà
Tạo (Hạ Đống, Long Châu) dùng để nấu cơm
cho đồng chí Hoàng Văn Thụ và Bác Hồ; cối giã
thuốc ông đã dùng để bào chế thuốc điều trị cho
đồng chí Hoàng Văn Thụ và các cán bộ Cách
mạng Việt Nam… Tất cả đều là những hiện vật
gốc được nhân dân Trung Quốc gìn giữ và hiến
tặng cho Bảo tàng. Và còn nhiều tư liệu quý về
những cơ sở đã nuôi giấu, che chở cho đồng
chí khi hoạt động ở Long Châu được lưu giữ
như: ảnh ông Nông Kỳ Chấn, Phan Toàn Trân,
Lâm Phú Đình, gia đình ông Nông Nhân Bảo -
bà Hai Nông, ông Hoàng Bính Chi - bà Hoàng
Nguyệt Sơ; những người cùng hoạt động với
đồng chí Hoàng Văn Thụ như: Bùi Ngọc Thành,
Nguyễn Đức Hưng, Hồ Đức Thành; danh sách
tổng hợp những người đã giúp đỡ, nuôi dưỡng
cán bộ Cách mạng Việt Nam thời kỳ đó từ cuộc
điều tra năm 1964 của Công an Trung Quốc.
Toàn bộ các tư liệu hiện vật về đồng chí Hoàng
Văn Thụ và những người cùng hoạt động với
đồng chí ở Long Châu đã hội tụ tại đây tạo nên
một góc nhìn khá toàn diện, phong phú về
những năm tháng hoạt động cách mạng của
đồng chí tại Trung Quốc.

Thị trấn Long Châu rộng lớn và phát triển.
Đến nơi đây, bên cạnh những tòa cao ốc, trung
tâm thương mại hiện đại, chúng tôi vẫn tìm
được không gian xưa khi đến các di tích lưu giữ
quá trình hoạt động của đồng chí Hoàng Văn
Thụ. Đó là những khu phố cũ ở vị trí trung tâm
vốn là nơi làm ăn, buôn bán của nhân dân thị
trấn. Những ngày đầu tìm đến tổ chức cách
mạng ở Long Châu, đồng chí Hoàng Văn Thụ
đã đến đây tìm kiếm việc làm nuôi sống bản
thân và tiết kiệm để đóng góp kinh phí hoạt động
cho tổ chức cách mạng. Chúng tôi tới địa điểm
xưởng dệt Đức Hưng tại một con ngõ nhỏ trên
phố Bạch Sa, nơi đồng chí Hoàng Văn Thụ từng
làm việc. Khu xưởng dệt tuy không còn nguyên
vẹn nhưng vẫn còn đó những ngôi nhà cũ kỹ
nhuốm màu thời gian. Cách đó không xa là một
khu vườn rộng, cây cối um tùm, rậm rạp có
nhiều lối thông sang nơi khác vốn là nơi đồng
chí Hoàng Văn Thụ và những người hoạt động
cùng thời qua lại. Trong một con hẻm tại phố
Long Giang, cơ sở xay xát gạo năm xưa đồng
chí Hoàng Văn Thụ làm việc vẫn còn nguyên
dãy nhà xưởng theo kiểu cấp bốn, lợp ngói
máng thông suốt, hiện đã không còn duy trì sản
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xuất. Trên phố Bạch Sa, có bến
thuyền, dấu tích cầu sắt bắc qua
sông Lệ Giang là nơi đồng chí
Hoàng Văn Thụ thường qua lại
hoạt động. Đặc biệt, chúng tôi vô
cùng xúc động khi đặt chân đến
nhà ông Nông Nhân Bảo ở 81
phố Bát Bảo (nay là 73 phố
Doanh). Đây là cơ sở bí mật do
đồng chí Hoàng Văn Thụ trực tiếp
gây dựng từ năm 1929. Ông
Nông Nhân Bảo - bà Hai Nông là
những người thuần hậu, tốt tính,
hiếu khách. Bà Hai Nông vốn là
Việt kiều hiền lành, rất mực chu
đáo. Suốt thời gian dài hơn một
thập kỷ, ông bà đã cung cấp nơi
ăn, chốn ở, mua giúp thuốc men,
vải vóc, dụng cụ thông tin liên lạc
và đảm bảo an toàn cho những
người cán bộ Việt Nam ở trong
nhà mình. Ngôi nhà này cũng là
nơi các cán bộ cách mạng Việt
Nam dùng làm địa điểm liên lạc,
tổ chức các lớp tập huấn và cuộc
họp quan trọng từ năm 1930 đến
năm 1944, trong đó, có cuộc họp
trù bị Hội nghị Trung ương lần
thứ 8 với sự tham gia của các
đồng chí Trường Chinh, Hoàng
Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt… Rất
tiếc, ngôi nhà xưa đã không còn
nhưng trên nền nhà chúng tôi
thấy còn khá nhiều vật dụng cũ
làm bằng đá xanh, có kích thước
khá lớn như cối giã gạo bằng tay,
cối xay… Phía sau nhà là hồ
nước khá rộng với những lùm
cây um tùm. Đó là con đường rút
bí mật của các chiến sĩ cách
mạng ở đây. 

Được sự giúp đỡ tận tình
của Ban Giám đốc, cán bộ
chuyên môn Bảo tàng Long
Châu, chúng tôi đã tới một số
điểm khác nữa ở thị trấn Long
Châu như xưởng dệt khăn mặt ở
số 7 và 9 phố Long Giang, trạm
sửa chữa cơ khí giới của Hồng
Bát Quân tại phố Hưng Nhân -
những nơi đồng chí Hoàng Văn
Thụ từng làm việc. Tuy nhiên,
cảnh quan nơi đây có nhiều thay
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Hang Nham Lôi (bản Nà Tạo, Hạ Đống, Long Châu), nơi đồng chí
Hoàng Văn Thụ đã trú ẩn, in ấn tài liệu tuyên truyền Cách mạng.

đổi, không còn giữ nguyên được kiến trúc cũ. Đi trên những con
phố nhỏ lắt léo, nhiều đường ngang ngõ tắt, chúng tôi như
mường tượng thấy dáng tận tụy của người chiến sĩ cộng sản
Hoàng Văn Thụ năm xưa. Với bản tính thông minh, nhanh nhẹn,
chịu khó, anh đã vượt qua muôn vàn khó khăn để trụ lại nơi đây
và trưởng thành trong đấu tranh cách mạng. 

Rời thị trấn Long Châu, chúng tôi đến một địa bàn hoạt
động quan trọng khác của đồng chí Hoàng Văn Thụ, vùng Hạ
Đống, cách thị trấn Long Châu khoảng 10 đến 30 km. Bà Lý
Mẫn, Giám đốc Bảo tàng và các cán bộ phụ trách chuyên môn
đã tận tình đưa đường và giúp đỡ chúng tôi trong suốt hành
trình. Để chuyến đi đạt kết quả tốt, phía bạn còn mời thêm ông
Hoàng Chí Quang, nguyên Giám đốc Bảo tàng đã nghỉ hưu, ông
vốn là người am hiểu về các di tích, tư liệu ở đây cùng đi. Hạ
Đống là khu vực biên giới gồm nhiều xã thuộc huyện Long
Châu, địa bàn khá hiểm trở với những dãy núi điệp trùng, nhiều
hang động bao quanh bản làng. Tháng 12 năm 1930, trước
nguy cơ bại lộ, từ mối quan hệ quen biết với các ông Nông Kỳ
Chấn, Phan Toàn Trân, qua ông Nông Nhân Bảo, đồng chí
Hoàng Văn Thụ về đây xây dựng cơ sở để đảm bảo an toàn
cho tổ chức và tiếp tục duy trì hoạt động. Nhà ông Nông Kỳ
Chấn ở bản Nà Tạo là nơi được chọn làm cơ sở đầu tiên đồng
chí hoạt động ở khu vực này. Tại đây, đồng chí Hoàng Văn Thụ
và đồng sự đã thiết lập một xưởng in tài liệu tuyên truyền với
sự che chở hết lòng giúp đỡ của ông Nông Kỳ Chấn và các
thành viên trong gia đình. Trong hoàn cảnh khó khăn, đồng chí
phải lấy cả bia mộ mài nhẵn để làm công cụ in thạch bản. Hiện
dưới chân núi Phi Vân vẫn còn dấu tích ngôi nhà này ở ngay
cạnh đường làng nhưng chỉ còn chân móng xây bằng đá và các
đoạn tường thấp đổ nát. Quanh Nà Tạo có khá nhiều di tích liên
quan đến hoạt động của đồng chí Hoàng Văn Thụ thời kì này.
Lúc đó, đồng chí Hoàng Văn Thụ sử dụng các hang động tự
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nhiên trong lòng các dãy núi bao quanh bản làng
làm nơi trú ẩn an toàn, bí mật in ấn tài liệu tuyên
truyền, có thời điểm đồng chí còn đúc cả đồng
bạc từ đồ trang sức do nhân dân gom góp để
làm quỹ cho cách mạng. Các hang động ở gần
chân núi như: Nham Lôi, Ngườm Pác Sao hoặc
những hang động nằm tít lưng chừng núi Phi
Vân được che phủ bởi rừng cây rậm rạp. Chúng
tôi tiếp tục đến địa điểm nhà Âu Dương Tất
Chiều ở Trượng Thê để tận mắt thấy nơi đồng
chí Hoàng Văn Thụ và đồng sự bí mật sản xuất
đồng bạc Việt Nam nhằm giải quyết tạm thời về
kinh phí. Hiện nơi này là một khoảng đất thuộc
khu vườn rộng trồng các loại cây ăn quả.

Trong chuyến đi, chúng tôi còn đến một
số làng bản ghi dấu những năm tháng hoạt động
của đồng chí Hoàng Văn Thụ như: bản Cát, bản
Nà Thành (xã Xuân Tú, trấn Hạ Đống). Nơi đây
từng có những người nông dân miền núi cần cù,
chất phác đã hết lòng giúp đỡ cách mạng Việt
Nam. Đến thăm các gia đình thuộc thế hệ cháu
của những người từng nuôi giấu đồng chí
Hoàng Văn Thụ và các cán bộ cách mạng Việt
Nam như ông Nông Bài, Hoàng Nguyệt Sơ, Lê
Vĩnh Cơ… chúng tôi thấy nhiều nhà treo ảnh
các cán bộ lãnh đạo của Đảng ta. Họ coi đó là
những “người nhà” thân thiết của gia đình và
nhắc đến với tình cảm thân thương, kính trọng.
Nhiều bức ảnh kỷ niệm về những chuyến thăm
Việt Nam của ông bà theo lời mời của Bác Hồ
và các vị lãnh đạo Đảng được họ cất giữ cẩn
thận. Tại nhà một người cháu của ông Lê Vĩnh
Cơ ở bản Cát (xã Xuân Tú), chúng tôi được xem
lá đơn viết bằng tiếng Việt của bà Lê Hiểu
Phương (con gái ông Lê Vĩnh Cơ) gửi đến Tổng
Bí thư Nông Đức Mạnh năm 2001 xin xác nhận
có công với cách mạng Việt Nam. Trong đó kể
khá chi tiết về quá trình giúp đỡ đồng chí Hoàng
Văn Thụ những năm đồng chí hoạt động tại Hạ
Đống. Cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi với các gia
đình đã giúp đỡ cán bộ chiến sĩ cách mạng Việt
Nam đã diễn ra hết sức chân tình và cởi mở.
Qua lời kể của cán bộ Bảo tàng Long Châu,
chúng tôi vô cùng cảm kích tấm lòng của những
người dân nơi đây dành cho đồng chí Hoàng
Văn Thụ và các chiến sĩ cách mạng Việt Nam.
Thật cảm kích khi nghĩ về những năm đó, cuộc
sống của người dân ở đây vốn rất khó khăn
nhưng họ đã không ngần ngại, hào phóng giúp
đỡ những người cách mạng Việt Nam. Nhân dịp
này, ông Hoàng Tử Cường ở bản Cát trao tặng
Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn chiếc mũ của bố ông là
Hoàng Đức Quyền đội trong chuyến đi thăm Việt

Nam theo lời mời của Bác Hồ năm 1959. Qua
quá trình khảo sát, chúng tôi nhận thấy các di
tích liên quan đến hoạt động của Bác Hồ, đồng
chí Hoàng Văn Thụ và các nhà cách mạng Việt
Nam được Chính phủ Trung Quốc, huyện Long
Châu trân trọng giữ gìn và xếp hạng các cấp để
bảo vệ. Trong số đó di tích nhà số 74, 76 phố
Nam trở thành điểm tham quan hấp dẫn thu hút
nhân dân hai nước đến nghiên cứu, tham quan,
học tập. 

Những ngày ở Long Châu tuy ngắn ngủi
nhưng chúng tôi đã được tiếp cận khá đầy đủ di
tích, di vật về đồng chí Hoàng Văn Thụ nhờ sự
tận tình, chu đáo của Bảo tàng bạn. Đó sẽ là
những tư liệu quý giúp cho nội dung trưng bày
về lịch sử và đồng chí Hoàng Văn Thụ của Bảo
tàng tỉnh Lạng Sơn phong phú hơn. Trở về từ
Long Châu, hình ảnh những tháng năm gian khổ
phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành trong đấu
tranh cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ
trong tôi trở nên rõ nét, đọng lại cảm xúc, ấn
tượng đẹp đẽ bởi những tấm lòng ân nghĩa, một
miền quê sâu nặng nghĩa tình.

(Ảnh trong bài do tác giả 
bài viết cung cấp)

Thùng gỗ, chày giã, cối xay đồng chí Hoàng Văn
Thụ, Lê Hồng Phong đã sử dựng khi ở ngôi nhà 76
phố Nam (thị trấn Long Châu).



ĐINH ÍCH TOÀN

Hà Nội – Mát-xcơ-va,
một bài ca không tắt

Thuở còn là học sinh
Tôi ham học bài về Lê-nin yêu dấu
Vẽ bản đồ dành màu đỏ cho Mát-xcơ-va
Vẽ màu xanh cho núi, sông, biển cả
Muốn nghe những bài dân ca U-krai-na 

duyên dáng
Những bản nhạc không lời 

ca ngợi chiến sĩ Hồng quân
Bài hát Ka-chiu-sa với nhạc phong cầm tha thiết
Tìm đọc Lê-nin, “Thép đã tôi thế đấy”
Nao nức vô cùng khi được xem phim
Những thành phố vươn cao chạm tầng mây bạc
Những máy gặt đập liên hoàn 

trên đồng lúa nông trang
Những con tàu vượt đại dương muôn trùng 

sóng vỗ
Những giàn khoan ở Ba-Cu và biển Cát-xpiên
Muốn hiểu rừng Tai-ga Xi-bia phong phú tài nguyên
Muốn biết về những chiến công 

Xê-vát-xtô-pôn, Von-ga-grát
Tôi chưa đến mà yêu Mát-xcơ-va tha thiết
Ôi, hy vọng tràn đầy hỡi tổ quốc Lê-nin!
Nơi tiếng chuông ngân 

báo thức nhân loại lên đường
Ta nghe vọng nơi đây một bài ca anh hát
Ngợi ca người châm đuốc từ quê hương 

cách mạng
Soi sáng con đường Tổ quốc Việt Nam
Thắp ngọn lửa Nghệ Tĩnh, Bắc Sơn, 

tháng Tám bùng lên
Khai sinh nước Việt Nam trên bản đồ thế giới
Hỡi Lê-nin – Hồ Chí Minh, Người đã đi xa
Không! Người vẫn sống như chúng ta đang sống
Vẫn hướng ta đi trên khắp nẻo đường
Vẫn mang nặng phù sa từ Von-ga 

đến sông Hồng bất tận

Vẫn bồi đắp phì nhiêu những cánh đồng 
bên bờ sông Đơ-nhép, Cửu Long

Vẫn chắp cánh cho Phạm Tuân – 
Go-rơ-bát-xcô bay lên vũ trụ tầng cao

Vẫn xây những công trình huy hoàng ở Xi-bia, 
sông Đà, Phả Lại…

Vẫn cùng chúng cháu hành quân lên 
điểm tựa biên cương

Sống mãi trong tim nhân loại anh hùng!
Hà Nội – Mát-xcơ-va hy vọng và niềm tin
Ơi Tổ quốc Mẹ hiền - Người là bài ca không tắt
Hát nữa đi anh – bài ca Hà Nội – Mát-xcơ-va.
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Ngày 31/10/2019, tại Trung tâm Hội nghị
tỉnh, Ban chỉ đạo tổ chức các ngày kỷ
niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng

Sơn trong năm 2019 - 2020 đã tổ chức lễ trao
Giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ
lần thứ V; tổng kết phong trào thi đua đặc biệt,
cao điểm và cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời hoạt
động cách  mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ
(04/11/1909 - 04/11/2019). Tới dự có đồng chí
Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban chấp hành
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí
Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm
Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt
Nam tỉnh; nhà văn Cao Duy Sơn, Phó Chủ tịch
Hội VHNT các Dân tộc thiểu số Việt Nam, Tổng
Biên tập tạp chí Văn hóa các dân tộc; nhà thơ Y
Phương, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Thơ,
Hội Nhà văn Việt Nam; các thành viên Hội đồng
thi đua khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh đạo các
sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành ủy,
các tác giả đoạt giải thưởng và các tập thể, cá
nhân được biểu dương, khen thưởng. 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Dương Xuân
Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ
đạo các ngày lễ lớn của tỉnh cho biết: Trong thời
gian qua, tỉnh Lạng Sơn đã và đang tổ chức
triển khai thực hiện nhiều chương trình, hoạt
động ý nghĩa hướng tới chào mừng kỷ niệm 110
năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ. Các
chương trình hoạt động nhận được sự hưởng
ứng tham gia bằng tình cảm, tâm huyết và trách
nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ
trang, đội ngũ văn nghệ sĩ trí thức và đông đảo
quần chúng nhân dân trên địa bàn, phong trào
đã đạt được những kết quả tích cực. 

Tham gia xét Giải thưởng văn học nghệ
thuật Hoàng Văn Thụ lần thứ V có 143 tác
phẩm, công trình của 66 tác giả gửi tham dự ở
6 chuyên ngành VHNT: Thơ, Văn xuôi, Nghiên
cứu - Lý luận - Phê bình VHNT, Mỹ thuật, Nhiếp

ảnh và Âm nhạc. Trong đợt trao giải lần này có
36 tác phẩm của 36 tác giả đạt giải trong đó có
5 giải A, 12 giải B và 19 giải C.

Đối với phong trào thi đua đặc biệt và cao
điểm chào mừng Kỷ niệm 110 năm ngày sinh
đồng chí Hoàng Văn Thụ ngay sau khi phát
động đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng
kịp thời, đông đảo của các cấp ủy, chính quyền,
quân và dân các dân tộc ra sức thi đua hoàn
thành và đạt kết quả cao các nhiệm vụ trọng tâm
của tỉnh, góp phần hoàn thành vượt mức các
mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019. Nhân
dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng 53 Bằng khen
cho 27 tập thể, 26 cá nhân, gia đình có thành
tích tiêu biểu, xuất sắc.

Cuộc thi viết “Tìm hiểu về cuộc đời hoạt
động cách mạng và những cống hiến to lớn của
đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách
mạng của Đảng và Dân tộc” sau 9 tháng phát
động, Ban tổ chức đã nhận được 18.188 bài dự
thi. Qua 3 vòng chấm, kết quả: đối với cá nhân
có 35 cá nhân đoạt giải gồm 1 giải Nhất, 3 giải
Nhì, 5 giải Ba và 26 giải Khuyến khích; đối với
tập thể có 9 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong
công tác tuyên truyền, triển khai cuộc thi đạt
hiệu quả, chất lượng trong đó có 1 giải Nhất, 2
giải Nhì, 2 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Phát biểu tại Lễ trao giải, đồng chí Phạm
Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và chúc
mừng các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tập
thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu trong các phong
trào thi đua, các cuộc thi tìm hiểu, sáng tạo nghệ
thuật. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, tiếp
tục tăng cường tuyên truyền về cuộc đời, sự
nghiệp cách mạng và những đóng góp to lớn của
đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với cách mạng Việt
Nam gắn với những phong trào thi đua thiết
thực, phù hợp, tạo động lực thi đua trong toàn
Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh nhà, phấn
đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương
Xứ Lạng ngày càng phát triển bền vững.

HOÀNG HƯƠNG
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LỄ TRAo GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
HoàNG VĂN THụ LẦN THỨ V; TổNG KẾT PHoNG TRào
THI ĐUA ĐẶC BIỆT, CAo ĐIỂM Và CUỘC THI TÌM HIỂU

VỀ CUỘC ĐỜI HoẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐồNG CHÍ
HoàNG VĂN THụ (04/11/1909 - 04/11/2019)
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Chương 1

Phòng cấp cứu, Bệnh viện 198, Bộ Công an.
Người đàn ông ấy nằm thiêm thiếp trên

giường, khuôn mặt già cỗi héo hắt, thân hình
cũng bị tuổi già và cơn bạo bệnh vắt kiệt nên
khó suy đoán tuổi tác. Ông ta hoàn toàn tương
phản với một chàng trai vừa chạy xộc từ ngoài
cửa vào. Chàng trai chừng ngoài ba mươi,
khuôn mặt tuấn tú, thân hình vạm vỡ, khỏe
khoắn trong bộ quần áo công sở đắt tiền.

- Bố, bố ơi, con và mẹ đây rồi!
Người đàn ông khe khẽ hé mắt ra, đôi mắt

mờ đục và yếu ớt:

- Khoan hãy bảo mẹ vào, bố muốn nói
chuyện với con trước.

Sự hoảng hốt trên mặt chàng trai dịu lại,
đọng đầy tình cảm thương yêu, kính mến với
người đang nằm trên giường bệnh. Anh ra hiệu
cho mẹ đứng chờ bên ngoài và nắm chặt tay
cha như muốn truyền cho ông một phần sức
sống. Người cha già khẽ mỉm cười như thấu
hiểu điều đó. Rồi ông ta hỏi thật lạ lùng:

- Tên của con là gì?
- Dạ, là Ân, Nguyễn Trường Ân.
- Con còn nhớ vì sao mẹ lại đổi tên con

thành như vậy không?
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Bí ẩn
PHỤNG HOÀNG SƠN

(Trích tiểu thuyết “Bí ẩn Phụng Hoàng Sơn” của nhà văn Chu Thanh Hương  - 
Tác phẩm đạt giải C Giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ lần thứ V)

Minh họa: NHẬT QUANG



- Thưa bố, vì mẹ muốn con luôn nhớ về
những điều bố đã làm cho mẹ và con. Đó là ân
tình mà con không biết phải làm sao mới báo
đáp được.

- Tốt.. tốt lắm – Người đàn ông bệnh tật
khục khặc chút hơi tàn – Bố không còn sống
được bao lâu nữa, ngoài việc mong con hãy
chăm sóc thật tốt cho mẹ, bố còn một tâm
nguyện sau cùng. Con có thể vì ân tình đó mà
giúp… giúp bố hoàn thành được không?

- Xin bố đừng nói vậy, cho dù không phải vì
trả ơn, con cũng sẽ làm tất cả những gì bố
muốn.

- Đây là chuyện rất nguy hiểm và bí mật…
không ai khác ngoài con được biết…

Nguyễn Trường Ân liền ghé tai lại gần để
nghe cho rõ lời cha dặn dò. Sau khi nghe hết,
anh khẽ khựng lại như có chút đắn đo. Nhưng
rồi lập tức, ánh mắt chàng trai trẻ trở nên kiên
quyết. Anh siết chặt tay cha mình.

- Con làm, con nhất định sẽ làm được, dù
với bất kỳ giá nào!

Người đàn ông có lẽ đã dốc hết chút sức
lực cuối cùng, đầu ông ngoẹo ra gối, hơi thở đứt
quãng cùng nụ cười thật mong manh.

- Vậy là bố có thể… yên tâm rồi. Mẹ… mẹ
con…

- Mẹ! Mẹ ơi! – Ân nghe lòng thắt lại, hoảng
hốt gọi.

Một người phụ nữ chạy vào. Bà đã luôn túc
trực ở ngoài để đợi nghe ông gọi. Bà rất muốn
gặp ông, cũng còn rất nhiều điều muốn nói với
ông. Vậy mà giờ đây, khi đã đối diện nhau, bà
lại lặng đi không thể nói được gì, chỉ nghe nghẹn
giọng và nước mắt chứa chan.

Người đàn ông cũng không nói gì, bàn tay
gầy gò của ông đưa lên như muốn lau nước mắt
cho vợ, nhưng đã quá kiệt sức, ông chỉ có thể
cựa mình đặt nó lên đôi tay bà. Ông mỉm cười
dù trong hốc mắt đã đọng đầy nước. Bà cũng
mỉm cười nắm chặt lấy bàn tay ông:

- Xin lỗi, cuối cùng tôi cũng đã không thể
sinh cho ông một đứa con…

- Bà nói gì vậy, chẳng phải chúng ta đã có
một đứa con trai rất ngoan và tài giỏi rồi ư? Tôi
đã có một gia đình, có vợ và con, giờ cả hai
người đều ở đây bên tôi, thế là quá đủ rồi.

Hai người nhìn nhau không nói thêm gì
nữa, nhưng dường như họ đã hiểu tất cả tình
cảm và những gì người kia muốn nói. Cứ như
vậy, trong im lặng, nụ cười và nước mắt, người
đàn ông đã vĩnh viễn ra đi.

*

Cách đó một bức tường, người đàn ông
mặc quần áo màu xanh lá mạ với cấp hàm thiếu
tướng lặng người khi nghe cấp dưới, một nữ
trung úy trẻ báo cáo:

- Thưa thủ trưởng, Sơn Núi đã chết. Huyền
thoại về băng cướp Phụng Hoàng Sơn đã kết
thúc.

- Cũng mong là như vậy – Ông thở dài –
Nhưng chỉ e mọi sóng gió giờ mới bắt đầu.

Chương 2

H.N là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị
lớn, vì vậy, nơi đây luôn ồn ào và náo nhiệt đến
từng con phố nhỏ.

Phố Văn Hóa là một trong những nơi như
vậy. Phố khá rộng, đủ để chiếc taxi bốn chỗ đi
từ đầu này thông qua đầu kia. Các hộ dân cư
ngụ ở đây nữa là công nhân viên chức, nửa là
những người kinh doanh buôn bán nên buổi
sớm thì nhộn nhịp hàng quán bán quà ăn sáng.
Khi hàng phở, hàng xôi, hàng cháo rửa bát úp
nồi thì cũng là lúc mấy hàng rau thịt, hoa quả
nhộn nhịp người ra người vào. Cứ thế, ngày này
qua tháng khác, cuộc sống ở đây ồn ào tấp nập
cuốn người ta theo vòng quay mạnh mẽ nhưng
đều đặn. Tuy nhiên, cũng đôi khi vòng quay ấy
bị chựng lại vì những sự kiện bất ngờ.

*
Cuối giờ sáng, đầu giờ trưa là lúc con phố

bắt đầu bước vào thời điểm đặc biệt ồn ào náo
nhiệt. Bởi đây đó, trong hàng quán bán quà
sáng vẫn có những người lúc này mới đang sì
sụp bát phở thơm lừng mùi hành ngò, vài bát xôi
nức mùi nếp mới. Các gánh hàng rau, thịt, tôm,
cá thì bắt đầu được những bà nội trợ bu lấy
chọn lựa, mặc cả trong đó hàng thịt lợn lúc nào
cũng đông khách và náo nhiệt nhất.

- Thịt lợn vai bán thế nào đấy?
- Trăm ba, bác ạ.
- Khiếp, đắt thế, hôm qua tôi mua có trăm

hai thôi.
- Bác cứ đùa. Dạo này mưa lụt khắp nơi,

kinh tế khủng hoảng nên rau, thịt đều đắt đỏ,
đào đâu ra giá trăm hai. Bác mua nhiều cháu lấy
bác trăm hai tám đấy.

- Trăm hai nhăm thì cắt tôi ba lạng.
- Vâng, thì chiều bác vậy.
- Cắt cho tôi lạng rưỡi với - Một bà thấy rẻ

tranh thủ theo giá luôn.
- Cháu tính rẻ rồi, bác lấy thêm đi, cắt thế

vụn hết thịt.
- Tôi lấy thế thôi, chị có bán không hả?

39
VÙN NGHÏå
xûá laång-Söë 313-11/2019



- Vâng, vâng.
Người  bán thịt cố gắng nhún nhường để

kéo khách nhưng bụng bảo dạ đúng là mấy bà
già ki bo. Chả biết nhà có mấy người, cắt lạng
rưỡi thịt thì dính vào nồi còn chẳng đủ nữa là để
ai ăn ai đừng? Đây mà có tiền thì mua cả cân
ăn cho sướng miệng chứ chẳng tiếc.

Bên cạnh, mấy người bán rau cũng trong
tâm trạng tương tự. Họ vào bán trong khu phố
này đã nhiều năm, nhưng rau không phải do tự
trồng mà đều lấy công làm lãi. Từ tinh mơ, họ
đã phải đi ra chợ đầu mối lấy hàng rồi đưa vào
các khu phố để kiếm lời. Thế mà các bà nội trợ
thì cứ mặc cả từng đồng từng hào, chiều họ thì
lợi nhuận bị giảm, không chiều họ sang hàng
khác thì càng mất khách. Nhiều khi gặp phải
những khách oái oăm kỹ tính, trót cắt thêm vài
hoa(1) thì rách việc. Bởi năn nỉ lấy thêm thì họ
nhất quyết không chịu, cắt ra thì không bõ
miếng, vụn cả thịt, thôi thì đành cho không, bụng
tức anh ách mà vẫn cố tỏ ra vui vẻ:

- Thôi, cháu khuyến mại cho bác.
Buôn bán gặp mấy chuyện như thế là

thường, bù lại, cũng có khi gặp được khách
“sộp” thì tâm trạng được thoải mái hơn nhiều.
Đó thường là những khách đàn ông chẳng mấy
khi chợ búa, song nhằm hôm vợ con bận rộn
hoặc nguyên do nào đó mà tạt qua mua vội mớ
rau, lạng thịt. Hoặc những cô gái trẻ mới lớn
ngại làm người khác mếch lòng. Những khách
này có đặc điểm rất riêng biệt. Thường thì họ sẽ
không đến thẳng các hàng quán như người
quen chợ búa mà cứ ngó hết hàng này đến
hàng khác, băn khoăn không biết mua chỗ nào.
Hai là họ ít khi mặc cả, có chăng thì chỉ dám nói
một lời, nếu chủ hàng không đồng ý thì  họ
không kỳ kèo mà trả tiền luôn. Ba là nếu chủ
hàng có trót lấy nhiều hơn số họ muốn mua,
hoặc làm tròn vài đồng lẻ rồi nói khó thì họ cũng
không kêu ca gì. Gặp được những người khách
ấy, tuy cũng chẳng lời lãi hơn bao nhiêu nhưng
chủ hàng lại thấy phấn khởi và may mắn lắm –
Một niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống rất nhiều
lo âu, toan tính của họ.

- Mong là mong thế chứ đời nay dễ gì gặp
được những người khách như vậy!

Khi một loạt những bà nội trợ bu lấy hàng
đã mua xong, người bán thịt vừa cất mớ tiền
bán hàng vào chiếc túi trước bụng than thở.
Đúng lúc đó thì có giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:

- Cô ơi, thịt hôm nay bán thế nào ạ?
Lập tức, người bán hàng liếc nhìn người

khách mới xuất hiện. Đó là một cô gái ước
chừng hơn hai mươi tuổi, khá xinh đẹp và khỏe
khoắn. Có lẽ thay vì đi những đôi giày cao gót
lêu nghêu và mặc những bộ đồ thiếu vải hở

khúc này khúc kia, cô gái này lại bận chiếc quần
bò, tóc buộc cao gọn ghẽ, đi giày thể thao và
khoác một chiếc áo gió nhẹ. Trông cô ta cũng
khá hiền lành, dễ gần với nụ cười tươi tắn
thường trực trên môi.

Với kinh nghiệm bán hàng lâu năm ở con
phố này, người bán hàng có thể nhận ra ngay
cô gái không phải người sống trong khu phố,
cũng không phải người có kinh nghiệm đi chợ
mua đồ ăn.

- Gặp khách sộp rồi – Người bán hàng vui
vẻ nghĩ và lập tức trả lời – Tôi tính rẻ trăm ba
thôi, cô lấy bao nhiêu?

- Trăm ba cơ ạ? – Cô gái kéo nốt chiếc tai
nghe nhỏ màu trắng mà thanh niên bây giờ vẫn
dùng để vừa đi vừa nghe “ai-pót”, “ai-piếc” gì
đấy xuống để nghe được rõ hơn.

- Dạo này thịt tăng giá, tôi lấy tận lò mổ ở
ngoại thành nên mới được thế đấy. Cô lấy nhiều
tôi sẽ bớt cho.

Cô gái lưỡng lự cân nhắc một chút rồi bảo:
- Cháu lấy ba lạng thịt vai ngon ngon cô

nhé.
- Yên tâm, thịt tôi bán đảm bảo ngon nhất

khu này!
Vừa nói, người bán hàng vừa thoăn thoắt

cắt ngay một miếng thịt để khách khỏi đổi ý. Vừa
liệng lên cân, bà ta xoay ngay mặt cân về phía
người mua rồi hồ hởi nói:

- Ba lạng rưỡi, vị chi là bốn nhăm nghìn
năm trăm. Tôi cắt hơi quá tay cô lấy cả giúp nhé,
chứ xẻo lại nửa lạng thì thịt vụn hết, khó bán
lắm, tôi tính bốn nhăm nghìn chẵn thôi.

Cô gái chưa kịp phản ứng thì miếng thịt đã
được cho vào túi nilon đặt trước mặt một cách
gọn gàng. Dường như không hài lòng, nhưng cô
vẫn đưa ra tờ năm mươi nghìn đồng. Người bán
hàng vừa tìm tiền bù vừa hỏi thăm cho có lệ:

- Tôi bán hàng ở đây đã lâu nhưng chưa
từng thấy cô bao giờ, hình như cô không phải
người khu này?

- Vâng, cháu không phải người ở đây,
nhưng nghe nói ngôi đền sau lưng phố mình
thiêng lắm nên nhà cháu và họ hàng rủ nhau
đến lễ, vừa đi chơi luôn. Nhà cháu nghỉ ở nhà
nghỉ cuối phố kia. Chẳng may mấy đứa nhỏ đi
đường mệt nên cháu mới đi mua ít thịt về nhờ
họ nấu cháo - Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng.

- Thảo nào hai hôm nay tôi thấy quanh phố
toàn người lạ mặt. Đền ấy thiêng thế cơ à? Vậy
mà lâu nay tôi có biết đâu.

- Vâng, nhà cháu cũng nghe giới thiệu thôi.
Đền, miếu hợp từng người mà.

40
VÙN NGHÏå

Söë 313-11/2019 - xûá laång



Hai người đang nói chuyện thì từ đầu phố
vọng vào sự huyên náo bất thường.

- Có chuyên gì thế nhỉ?
Ai nấy đều gióng mắt trông, vài người hiếu

kỳ nhanh chân chạy ra xem, nhưng họ vừa dợm
chân thì đã bị ai đó chạy ngược lại tông uỵch
vào.

- Ối ối, cái anh này, đi đứng kiểu gì thế hả?
Người chạy ngược chiều là một người đàn

ông râu ria xồm xoàm. Sau khi bị tông ngã, hắn
vùng đứng dậy định chạy tiếp, nhưng ngước lên
mới thấy đường đi đã bị những người dân
quanh đó bít kín. Lập tức, hắn túm ngay lấy một
người và kêu lớn!

- Tất cả đứng im không tôi bắn!
Ai nấy đều hoảng hồn khi nhận ra trong tay

hắn là một khẩu súng đen sì, và giờ họ cũng mới
để ý bộ đồ kẻ sọc đen sọc trắng hắn mặc là
quần áo đặc trưng của phạm nhân.

Chưa ai kịp phản ứng gì thì một đoàn người
mặc quân phục màu xanh lá mạ cũng chạy ập
đến bao vây và chĩa súng vào hắn:

- Đầu hàng đi Nguyễn Trường Ân, anh
không thoát được đâu, đừng làm ẩu.

- Tôi không cần biết, các ông đến gần, tôi
sẽ bắt chết bà cụ này!

Gã tù nhân tỏ ra kích động. Trong khi con
tin của hắn, một bà cụ khoảng chừng hơn bảy
mươi tuổi, mái tóc đã điểm bạc đang run rẩy, lo
sợ:

- Xin… xin anh tha cho tôi… tôi có tội tình
gì đâu…

Thấy vậy, gã tù nhân càng tỏ ra hung hăng:
- Tôi bị buộc tội giết người, không chịu án

chung thân, tử hình thì cũng tù vài chục năm.
Nếu các người không nghe, tôi sẽ bắn bà cụ này
rồi tự sát, đằng nào thằng này cũng chẳng còn
gì để mất.

Cô gái trẻ đứng cạnh hàng thịt lợn nhận ra
con tin thì hoảng hốt kêu lên:

- Ôi, bà tôi!
Cô vội len lại gần:
- Bà ơi, bà ơi!
- Này cô gái, hãy lui lại đi nguy hiểm lắm! –

Một chiến sĩ Cảnh sát cản lại nhưng cô gái càng
cuống cuồng hơn:

- Xin các chú, đó là bà cháu, hãy cứu bà
cháu.

- Cô hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ làm hết sức
để đảm bảo an toàn cho bà cụ - Người cảnh sát
đeo hàm Đại tá dường như là chỉ huy khẳng
định. Rồi ông quay qua nói với tên tội phạm.

- Anh đừng làm ẩu, tuy kết luận đã chứng
minh anh là hung thủ giết người, nhưng anh
chưa từng có tiền án tiền sự khi ra tòa có thể
được xem xét giảm hình phạt. Hãy thả bà cụ và
hạ súng đầu hàng, đừng để mình dấn sâu vào
tội ác.

- Đừng nhiều lời, tôi không muốn vào tù, các
người không nghe tôi sẽ bắn chết bà cụ rồi tự
sát!

Tên tội phạm dí chặt súng vào đầu bà cụ và
càng tỏ ra kích động. Dường như chính hắn
cũng đang bắt đầu mất kiểm soát về hành động
của mình.

- Đừng, xin đừng, đó là bà tôi.
- Hãy tha cho mẹ tôi!
- Bà ơi!
Người nhà của bà cụ dường như đã nghe

tin dữ nên đổ hết đến kêu khóc thảm thiết, các
đồng chí Công an bối rối nhìn nhau.

- Anh Nam, làm sao bây giờ?
- Việc này vượt quá tầm kiểm soát của tôi

rồi – Đại tá Nam, Trưởng phòng Cảnh sát điều
tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành
phố H.N, người chịu trách nhiệm cao nhất nói
– Hãy báo về trụ sở xin chỉ thị của đồng chí Phó
Giám đốc.

- Rõ!
Rồi ông quay ra tên tội phạm:
- Anh Ân, hiện chúng tôi đang liên lạc với

người có thẩm quyền, anh hãy bình tĩnh đừng
làm hại đến con tin. Bà cụ đã có tuổi rồi, hãy
nghĩ đến người nhà của bà.

Tên tội phạm nhìn những người thân của
bà cụ đang hốt hoảng lo âu thì dường như có
phần dịu lại, hắn nới tay khống chế bà nhưng
vẫn không rời khẩu súng.

- Cho tôi nói chuyện với người có thẩm
quyền.

- Ông ấy đang trên đường đến đây, mất
khoảng nửa tiếng, hay chúng tôi nối máy để anh
nói chuyện?

Tên tội phạm suy tính nhanh chóng, hắn chỉ
có hai tay, một đã ôm chặt con tin, một cầm
súng, vả lại mọi việc diễn ra quá nhanh, chính
hắn cũng chưa hình dung nổi mình đang hành
động liều lĩnh thế này. Hắn cần thời gian để bình
tâm suy tính. Vì vậy, hắn liếc mắt vào một quán
phở ngay cạnh đó và nói:

- Tôi sẽ chờ, hãy bảo những người trong
quán đi hết đi.

- Được!
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Đại tá Nam đáp. Nhưng không cần ông yêu
cầu, những người trong quán vừa nghe tên tội
phạm nói thế đã ù té chạy cả.

Tên tội phạm đưa con tin vào quán một
cách cẩn trọng. Sau khi cảm thấy an toàn hắn
mới kéo xịch chiếc cửa sắt lại:

- Tôi sẽ ở trong này, khi nào ông ta đến
chúng ta sẽ nói chuyện.

Đại tá Nam đành chấp nhận thỏa thuận tạm
thời này và truyền lệnh:

- Anh em hãy phong tỏa khu vực, sơ tán
đám đông đừng để ai đến gần trong khi chờ
đồng chí Phó Giám đốc.

- Chúng tôi không đi, bà chúng tôi đã có tuổi
e rằng không chịu đựng được lâu. Chúng tôi có
quyền biết bà có được an toàn không?

Người nhà của bà cụ khoảng hơn chục
người nhất quyết không rời khỏi hiện trường, dù
những người khác đã sơ tán cả.

- Các bác hãy bình tĩnh, đây là tên tội phạm
nguy hiểm và rất manh động, các bác ở lại đây
chỉ khiến chúng tôi khó giải cứu con tin mà thôi.

- Không, nếu bà chưa được an toàn thì
chúng tôi nhất quyết không đi.

- Các ông làm sổng tội phạm để hại đến
dân, các ông không có quyền sai bảo chúng tôi.

- Đúng thế, đừng cậy là cảnh sát rồi muốn
làm gì thì làm.

- Này, nấy người đừng có ngoan cố như
thế, chúng tôi đang làm nhiệm vụ… - Một cán
bộ cảnh sát trẻ không kìm được lớn tiếng,
nhưng Đại tá Nam ngăn lại:

- Con tin là người nhà của họ, họ lo lắng là
lẽ thường. Rồi ông quay qua người nhà con tin
nhẹ nhàng:

- Thưa gia đình, tôi xin được giải thích
chuyện này. Tên tội phạm đang trốn trong kia là
hung thủ giết người đang được đưa về trại giam
để chờ ngày xét xử. Nhưng trên đường áp tải
đến đầu phố này, xe chở phạm bị tai nạn nên
hắn mới thoát được. Đây là lỗi của chúng tôi,
nhưng anh em cũng bị thương đổ máu, lại thêm
không khí căng thẳng nên có phần nặng lời,
mong gia đình thông cảm.

Người thân của bà cụ nhìn lại, quả nhiên
thấy mấy cán bộ công an gần đó đều đi khập
khiễng hoặc đầu, tay đầy máu me. Nhớ lại thì
ngay cả một bên sườn và đầu của tên tội phạm
cũng có vết máu đỏ. Thấy những người này đã
dịu lại, Đại tá Nam nói thêm:

- Điều quan trọng là phải giải cứu con tin an
toàn, tôi biết gia đình lo lắng, nhưng các vị đứng
đây không những chẳng giúp được gì, có khi mà
còn làm nhỡ việc thì người gặp nguy hiểm đầu

tiên chính là cụ nhà. Vậy xin mọi người hãy hợp
tác.

Thấy họ vẫn chần chừ, Đại tá Nam nhượng
bộ thêm một chút nữa:

- Các vị không sơ tán khỏi đây cũng được,
nhưng xin hãy đứng sau hàng rào an toàn và
tuyệt đối không được manh động.

- Vậy xin nhờ các anh cứu giúp bà, mẹ
chúng tôi.

- Tôi hứa sẽ nỗ lực hết mình.
Ngay khi người nhà của bà cụ đã hợp tác,

Đại tá Nam hạ lệnh:
- Nối máy cho tôi với Thiếu tướng Trần Đình

Dũng.
Đầu dây bên kia, giọng của Phó Giám đốc

phụ trách cảnh sát Công an thành phố H.N vang
lên cùng tiếng gió tạt mạnh:

- Đại tá Nam, hãy báo cáo tình hình!
- Vâng, xe chúng tôi đang trên đường áp tải

hung thủ giết người tại H.D về H.N, khi đi qua
phố Văn Hóa, phường C, cách trung tâm
khoảng bốn mươi ki-lô-mét thì va chạm với một
xe tải biển kiểm soát 29M-xxxx. Do va chạm
mạnh nên các đồng chí của ta bị chấn động,
choáng váng bất tỉnh trong ít phút. Lợi dụng tình
thế đó, tên Ân đã lục chìa khóa tháo được còng,
lấy súng của một đồng chí và chạy thoát vào nơi
dân cư đông đúc, bắt một bà cụ làm con tin.

- Thương tích của anh em và người điều
khiển xe va chạm thế nào?

- Báo cáo, anh em và người lái xe chỉ bị
thương nhẹ, tôi đã liên hệ đội giao thông ra giải
quyết, những người còn lại đều đang ở đây
bao vây đối tượng, sơ tán nhân dân khỏi vùng
nguy hiểm.

- Tốt, báo cáo tình hình đối tượng.
- Hiện tên Ân đang nhốt con tin trong một

quán phở. Chúng tôi đã tìm hiểu qua, đây là
một ki-ốt xây kín, đổ trần bê tông, diện tích
khoảng hai mươi lăm mét vuông. Phía sau có
một cửa sổ song sắt chắc chắn, một cửa gỗ
thông vào nhà dân khóa kín, phía trước là một
cửa sắt lớn bị đối tượng kiểm soát. Về cơ bản
chúng ta không có đường đột nhập. Hắn nhất
quyết không tha con tin mà chờ anh đến
thương lượng.

- Tôi đang trên đường đến rồi, cố gắng kiểm
soát tình hình, đừng để đối tượng gây hại cho
con tin.

- Rõ!
*

Thời gian trôi qua trong không khí căng
thẳng, đến nghẹt thở. Bên trong quán phở hoàn

42
VÙN NGHÏå

Söë 313-11/2019 - xûá laång



toàn không có tiếng động gì dù là nhỏ nhất, vì
vậy lực lượng công an không thể đoán được tên
tội phạm đang làm gì, suy tính thế nào. Họ chỉ
còn cách giữ nguyên đội hình và động viên
người nhà bà cụ hãy lạc quan. Những người
này sau khi bình tĩnh lại dường như cũng hiểu
họ không thể làm gì để thay đổi tình hình, vì vậy,
ngoài việc cầu trời cho người thân của mình
được bình an, thì chỉ còn cách ngồi chờ.

Đúng ba mươi phút sau, từ trong quán phở
có tiếng nói vọng ra:

- Đã hết ba mươi phút, chỉ huy của các
người đâu?

- Tôi đây!
Vừa lúc đó, một chiếc xe biển xanh đi thẳng

vào con phố và dừng lại, một người đàn ông
bước xuống dõng dạc trả lời.

- Tôi là Thiếu tướng Trần Đình Dũng, Phó
Giám đốc Công an thành phố H.N, tôi thay mặt
lãnh đạo Công an thành phố đến nói chuyện với
anh, anh có thể ra ngoài này không?

Thiếu tướng Trần Đình Dũng năm nay đã
sắp bước sang tuổi lục tuần nhưng vẫn giữ
được thân hình cường tráng, mạnh khỏe,
khuôn mặt nghiêm trang, uy dũng. Điều đó
không có gì khó hiểu, bởi ngay từ ngày còn là
cán bộ của Cục Cảnh sát hình sự, ông đã nổi
tiếng với những chiến công truy bắt tội phạm
nguy hiểm tại nhiều địa bàn trong cả nước, lập
được nhiều chiến công xuất sắc. Ngọc càng
mài càng sáng, càng kinh qua nhiều vụ án, đảm
nhận nhiều chức vụ quan trọng, ông càng tích
lũy được nhiều kinh nghiệm và trở thành một
trong những chiến sĩ cảnh sát xuất sắc, được
cấp trên và đồng đội tin tưởng, quần chúng
nhân dân tin yêu, nể phục. Có thể nói đến nay,
hầu hết người dân H.N đều không xa lạ gì với
tên tuổi và hình ảnh của ông, một người đã luôn
chiến đấu quên mình với tội phạm, bảo vệ sự
bình yên cho Tổ quốc.

Tên tội phạm này cũng vậy, chỉ trông qua
khe cửa, hắn đã biết đây đích thực là người
mình cần gặp. Sau một phút yên lặng cánh cửa
sắt được kéo ra, tên Ân xuất hiện, không quên
đem theo vũ khí và con tin. Có điều, sau ba
mươi phút suy nghĩ, tính toán, hắn đã không còn
vẻ kích động mà điềm tĩnh, tự tin hơn nhiều.

- Ông Thiếu tướng, tôi đã có thời gian suy
ngẫm và lựa chọn, vì vậy ông không cần mất
thời gian thuyết phục tôi đầu hàng nữa.

Với kinh nghiệm của mình, Thiếu tướng
Trần Đình Dũng biết hắn không nói đùa. Ông đã
đối đầu với nhiều tên tội phạm, nhưng kẻ có ánh
mắt kiên định, quyết đoán đến bất chấp tất cả

thế kia thì ông chưa gặp quá ba người. Và giờ
ông biết, kẻ thứ tư này cũng vậy.

- Tôi hiểu, tôi sẽ không khuyên anh nữa,
nhưng tôi đã mất công đi đón một người, anh
hãy cân nhắc xem có nên nghe lời người đó
không.

Mọi người nhìn ông ngạc nhiên, nhưng vừa
khi đó, một chiếc xe khác từ phía sau đi tới. Khi
xe vừa dừng lại, từ trên xe bước xuống một
người đàn bà. Tuy trông khá trẻ và đẹp, nhưng
nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra bà ta ít nhất cũng
ngoài năm mươi tuổi.

- Mẹ! - Tên tội phạm thốt lên.
- Ân, con!
Người đàn bà chạy về phía con mình,

nhưng khi nhớ ra tình huống trước mắt, bà dừng
lại trước tầm chắn của lực lượng công an. Bà
nhìn về phía Thiếu tướng Trần Đình Dũng, ông
khẽ gật đầu như thể họ đã có thỏa thuận từ
trước. Bà ngừng lại một lát, rồi giọng nói trở nên
mạch lạc:

- Ân, con đang làm gì vậy? Con có lường
hết hậu quả của hành động này chưa?

Tên tội phạm tỏ ra xúc động khi mẹ hắn vừa
xuất hiện, nhưng nghe giọng bà bình tĩnh như
thế thì hắn cũng trấn tĩnh lại ngay tức thì.

- Con biết, thưa mẹ. Con không phải hung
thủ giết người, nhưng dù có giải thích thế nào
thì những người này cũng không chịu tin con.
Lúc này họ nói sẽ khoan hồng giảm nhẹ để con
thả bà cụ, chứ cắt cổ người khác là hành vi giết
người dã man, không bị tử hình thì cũng tù
chung thân. Con không muốn chết vì hành vi
mà con không làm. Con không muốn, con
không muốn.

- Nhưng con à, chạy trốn cũng không phải
là giải pháp, con định lẩn trốn cả đời ư?

- Con không trốn, con chỉ muốn có thời gian
để tự minh oan cho mình. Con sẽ chứng minh
cho họ thấy con là người vô tội, con không muốn
ngồi im chờ chết. Mẹ, con xin lỗi, nhưng hãy
hiểu cho con!

Hai mẹ con tên tội phạm dừng lại nhìn nhau
trong phút giây. Cuối cùng, người mẹ quay lại
nói với Thiếu tướng Trần Đình Dũng:

- Tôi đã hết lời nhưng nó không nghe, tôi
cũng đành chịu.

- Thưa chị, xin chị hãy cân nhắc… - Đại tá
Nam định khuyên can.

- Tính khí con tôi là thế, nó đã quyết định
chuyện gì thì không ai có thể thay đổi, cho dù là
mẹ nó. Huống chi – Bà ta nhìn trừng trừng vào
Thiếu tướng Trần Đình Dũng – Tôi cũng tin con
tôi không phải hung thủ giết người.
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Người phụ nữ tuy vóc dáng hao gầy mong
manh nhưng tính cách lại rất mạnh mẽ. Thiếu
tướng Trần Đình Dũng biết có tiếp tục thuyết
phục cũng vô ích. Người nhà của con tin cũng
vậy, họ quây lại chỗ ông, lo lắng và khẩn thiết.

- Xin ông đừng để anh ta hại mẹ tôi, bà đã
già yếu lắm rồi không thể chịu thêm kích động. 

- Chúng tôi cầu xin ông hãy bảo hắn thả bà
chúng tôi. Cầu xin ông…

Thiếu tướng Trần Đình Dũng cân nhắc, đây
quả thực không phải là quyết định dễ dàng,
nhưng xem ra ông không còn lựa chọn nào
khác.

- Thôi được, anh Ân, giờ anh muốn gì?
- Tôi muốn có một bộ quần áo bình thường,

một xe ô tô có người lái, một chiếc ba lô có thực
phẩm khô ăn đường, đèn pin và một số thuốc
men, bông băng. Khi nào đến nơi an toàn, tôi sẽ
tự động thả bà cụ:

- Chúng tôi cũng có điều kiện, con tin trong
tay anh đã già yếu, bà cụ chắc chắn không thể
chịu được những căng thẳng, vất vả trong hành
trình chạy trốn của anh, hãy thả bà cụ ra và chọn
một trong chúng tôi làm con tin, được chứ?

Tên Ân nhẩm tính thấy những điều Thiếu
tướng Trần Đình Dũng nói cũng có lý, nhưng
biết mình đang ở thế thượng phong nên chỉ lạnh
lùng bảo:

- Khi nào các ông đáp ứng đủ yêu cầu của
tôi, chúng ta sẽ thỏa thuận tiếp.

Nói rồi hắn lại rút vào trong quán phở, đóng
kín cửa lại. Đại tá Nam lo lắng nhìn cấp trên.

- Anh Dũng, chúng ta sẽ làm theo yêu cầu
của hắn thật ư?

- Nguyễn Trường Ân đã bước vào đường
cùng, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, tính
mạng của con tin là quan trọng, ta đành phải
thỏa hiệp thôi. Anh hãy đi bố trí mọi thứ theo yêu
cầu của hắn, tôi sẽ tính toán đối sách tiếp theo.

Khi các yêu cầu của tên tội phạm đã được
chuẩn bị xong, Thiếu tướng Trần Đình Dũng lại
kêu gọi hắn ra thương lượng:

- Chúng tôi đã chuẩn bị xong những thứ mà
anh yêu cầu, xe đang ở bên ngoài, còn đây là
ba lô, anh kiểm tra đi!

Chiếc túi được mở qua các ngăn cho tên tội
phạm nhìn thấy số lương khô, thực phẩm và cả
thuốc men, bông băng mà hắn yêu cầu đã được
chuẩn bị chu đáo rồi mới được cất lên chiếc xe
bốn chỗ màu trắng đỗ ngoài đầu phố. Sau khi
nhìn rõ mọi thứ, đồng thời thay xong bộ quần áo
thường phục là quần jean, áo phông, giày thể
thao và một chiếc áo khoác nhẹ, hắn gật đầu
bằng lòng. Thiếu tướng Dũng điềm tĩnh nói:

- Tôi nhắc lại, yêu cầu của anh chúng tôi đã
đáp ứng, giờ anh phải tôn trọng điều kiện của
chúng tôi, hãy thả bà cụ và chọn con tin khác.

Bà cụ im lặng vì căng thẳng sợ hãi, nay cố
thở những tiếng đứt quãng:

- Xin… xin anh… Tôi đã hơn bảy mươi tuổi
rồi, xin anh…

Tên tội phạm cũng không muốn bà cụ già
cả làm vướng tay chân, hắn chỉ vào một chiến
sĩ Cảnh sát trước mặt.

- Anh hãy đứng yên ở đó.
Thiếu tướng Trần Đình Dũng và người

chiến sĩ kia nhìn nhau rồi gật đầu bằng lòng, tên
Ân bèn thận trọng cùng bà cụ tiến lại gần. Ngay
khi chỉ cách người chiến sĩ đó một bước chân,
tức thì hắn đẩy nhẹ bà cụ về phía lực lượng
công an, nhanh tay chộp lấy cô gái trẻ đứng gần
đấy và dùng súng khống chế. Đó không ai khác
hơn là cô gái vừa nãy ở hàng thịt, cháu của bà
cụ.

- Nguyễn Trường Ân, anh không giữ lời
hứa?

- Tôi chỉ nói các ông đứng yên ở đó chứ có
nói sẽ đổi con tin là người của các ông đâu? Tôi
còn nhiều việc cần phải làm, thật quá mạo hiểm
nếu đi cùng một ông công an. Nhưng đừng lo,
khi tôi làm xong việc của mình, cô gái này sẽ
được trả về nguyên vẹn.

- Anh sẽ không thoát được đâu - Thiếu
tướng Trần Đình Dũng không kìm nổi phẫn nộ
trước sự gian trá của tên Ân.

- Tôi biết – Giọng tên Ân nhẹ bẫng – Vì vậy
tôi không cần thương lượng, ông hiểu không

- Ngân, Ngân ơi!
Người nhà cô gái trẻ sững sờ vì sự việc bất

ngờ. Cô gái cũng kinh hoàng tột độ mà không
biết phải làm sao. Bất giác, họ đổ dồn ánh mắt
về phía Thiếu tướng Trần Đình Dũng trông chờ.
Nhưng kẻ nắm đằng chuôi lại là tên tội phạm,
ông biết mình không còn cách nào khác.

- Nếu cô gái này có mệnh hệ gì, chắc chắn
tôi sẽ không tha cho anh!

- Ông Thiếu tướng, ông không thể thí mạng
cháu tôi!

- Hãy cứu con tôi, hãy cứu con tôi!
- Xin các vị bình tĩnh, chúng tôi hứa sẽ đưa

cô ấy trở về an toàn.
Thiếu tướng Trần Đình Dũng ra hiệu, các

chiến sĩ cảnh sát lập tức lập vành đai vừa ngăn
người nhà nạn nhân manh động, vừa thắt chặt
vòng vây theo từng bước chân của tên tôi phạm
khi hắn đưa con tin ra xe. Nhưng trước khi lên
xe, tên Ân bỗng dừng lại:
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- Tôi đã được nghe về ông rất nhiều và biết
ông sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi. Xe này
chắc là của lực lượng công an các ông, trên xe
hẳn có bộ đàm chứ?

Trong khoảnh khắc, người dày dạn kinh
nghiệm như Thiếu tướng Trần Đình Dũng cũng
không hiểu tên tội phạm muốn gì.

- Tôi nhắc lại, trên chiếc xe này có bộ đàm
chứ?

- Có!
- Tốt! Vậy xin ông vui lòng mở hệ thống liên

lạc và bảo đảm bộ đàm sẽ thông suốt. Tôi
muốn mẹ tôi là người túc trực ở đầu dây bên
này và sẽ đảm bảo với tôi rằng sau khi chúng
tôi đi khỏi được mười phút, ông mới được nổ
máy truy đuổi.

- Anh đang nghĩ cái quái gì vậy?
- Tôi chỉ có một cơ hội này để lấy lại cuộc

đời mình nên không muốn lãng phí nó. Và tôi tin
rằng con tin này cũng vậy, chỉ có duy nhất một
tính mạng.

Tên Ân càng lúc càng tỏ ra lạnh lùng quyết
liệt Thiếu tướng Trần Đình Dũng không ngờ có
ngày mình phải đối mặt với một tên tội phạm liều
lĩnh và tinh quái đến thế. Nhưng ông đã nhượng
bộ đến mức này vì an toàn của con tin, ông
không thể không nhượng bộ thêm chút nữa.

- Thôi được, tôi hứa!
Hắn quay sang mẹ mình:
- Nếu tin con xin mẹ hãy giúp con.
- Được.
Chỉ trong chốc lát, chiếc xe đã rời khỏi con

phố, chạy mất hút ra tuyến đường quốc lộ ngoại
thành. Thiếu tướng Trần Đình Dũng quay qua
người phụ nữ:

- Bà đang tiếp tay cho tội phạm đấy, chẳng
lẽ bà muốn con mình ngày càng dấn sâu vào
vòng tội lỗi sao?

Người đàn bà chưa kịp trả lời thì bộ đàm
trong xe của Thiếu tướng Trần Đình Dũng đã
vang lên giọng tên Ân.

- Ông Thiếu tướng, đừng quên bộ đàm
đang mở, giờ tôi chỉ còn tin tưởng mẹ mình,
đừng cướp nốt thứ cuối cùng tôi có chứ?

Lúc này, Thiếu tướng Trần Đình Dũng đã
thực sự mất bình tĩnh, ông đấm mạnh vào thành
xe và không còn cách nào khác hơn là buộc
lòng phải chờ thêm mười phút đồng hồ qua đi
thật nặng nề.

Ngay khi vừa hết mười phút, mẹ tên Ân
thông báo trong bộ đàm:

- Ân à, họ đã giữ đúng lời hứa. Và mẹ tin
con, đừng phụ lòng mẹ.

- Con hứa, mẹ hãy giữ gìn sức khỏe!
Tên Ân đáp và ngắt bộ đàm. Thiếu tướng

Trần Đình Dũng lập tức hành động, ông chỉ vào
một chiến sĩ cạnh mình:

- Cậu ở lại ổn định tinh thần cho người nhà
con tin, đưa mẹ của tên Ân về trụ sở, còn tất cả
lên xe đuổi theo.

Ngay khi họ rời khỏi khu phố, Đại tá Nam,
người trực tiếp điều khiển xe hỏi:

- Làm sao chúng ta biết hắn đi đâu?
Thiếu tướng Trần Đình Dũng không trả lời

mà rút điện thoại ra gọi:
- A lô, tôi – Dũng, gọi trung tâm. Hãy cho

chúng tôi biết “chim trắng”(2) đang di chuyển về
đâu?

- Trung tâm báo cáo, hiện “chim trắng” đang
di chuyển về hướng thành phố V.T, tỉnh P.T với
vận tốc trung bình là sáu mươi ki-lô-mét một giờ.
Đã điện cho lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh
sát giao thông và công an một số huyện liên
quan đến điểm X bố trí đội hình.

- Đã xác định kỹ tính khả thi của địa điểm
“săn mồi” rồi chứ?

- Báo cáo, căn cứ tình hình hiện tại chúng
tôi nhận định khoảng bốn mươi phút nữa con
mồi sẽ di chuyển đến một đoạn đường thưa
vắng dân cư, địa hình trống trải. Trung tâm đã
liên hệ Công an huyện phụ trách địa bàn và
xác định chỉ cần lái xe của ta làm theo kế hoạch
thì sẽ có cơ hội khống chế đối tượng, giải cứu
con tin.

- Tốt, thông báo tất cả các lực lượng, chúng
ta sẽ giăng thiên la địa võng chờ “con mồi” chui
đầu vào lưới. Hết.

- Thì ra anh đã bố trí trước máy phát tín hiệu
trên xe? – Đại tá Nam ngạc nhiên.

- Nếu anh biết hắn là ai thì anh cũng sẽ làm
như tôi thôi. Chuyện đó nói sau, giờ hãy tăng
tốc, chúng tôi phải đi đường vòng để tránh đối
tượng phát hiện, nhưng nhất thiết phải tới đó
trước hắn.

- Rõ!

(1) Đơn vị đo trọng lượng nhỏ hơn lạng theo cách gọi
của những người buôn bán ở chợ. 10 hoa = 1 lạng
(2) Ám hiệu gọi chiếc xe bốn chỗ cấp cho tên Ân
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Mưa. Ngày nào cũng mưa dù đã
cuối mùa, mưa như thói quen
lấy nước trên trời mà đổ ầm

ầm xuống đất của thời tiết.
Có gì sướng đâu, chỉ làm khổ

người nơi đây. Làm khổ cả Tó.
Tó ngồi dậy sau giấc ngủ trưa mê

mệt, nghĩ cũng thấy lạ, giờ Tó mới
phát hiện ra ngủ cũng mệt lắm chứ.
Mấy cơn gió như ve vãn người, dưới
gầm sàn Mần đang băm rau lợn, tiếng
dao đều đều nghe nặng trịch lại buồn
buồn. Tó ngồi nhìn Mần qua kẽ ván,
nhìn từ đầu xuống gáy, xuống lưng
xuống mông lại nhìn ngược lên trên
vài lần. Chẳng có chỗ nào đáng để
ánh mắt của Tó dừng lại nhìn lâu hơn.
Vậy mà ngày xưa Tó phải hát Sli cả
tháng Mần mới thèm để ý, đến khi
cưới mổ hai con lợn gần hai tạ, răng
nanh chúng dài hơn mũi mới lấy được
Mần về. Giờ Tó thấy Mần cũ quá,
chậm quá. Cái gì cũ người ta thường
nghĩ tới cái mới và còn có ý nghĩ thay
cái mới vào cái cũ nữa.

Tó tựa vào cửa nhìn ra cánh
đồng, lim dim mắt nhớ tới Khèn. Nhớ
thôi đã  thấy thích. Sao ngày trước
Khèn không hát hay, không đẹp bằng
Mần, không có cái ánh mắt nhìn Tó
làm Tó say bê bết như hút phải điếu
thuốc lào nặng dưới chợ phiên, như
uống cả bát rượu tầm gửi nghiến đặc
sánh chứ. Nhưng say như thế có mà
Tó say cả ngày cả đêm, cả đời được.

*
Lúa trong bản đã vàng ruộm

nhưng người ta chưa kịp gặt, cứ để
đấy đi đốt mấy mảnh nương gần chân
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TRÊN ĐÁ NÚI

(In trong tập “Đôi mắt sơn dương” - Tác phẩm đạt giải C Giải thưởng văn học
nghệ thuật Hoàng Văn Thụ lần thứ V)

Truyện ngắn của NGUYỄN LUÂN

Minh họa: THU THỦY

núi để kịp tỉa ngô đông. Mất mẻ ngô này tết lấy đâu rượu
say đến tận ngày rằm tháng giêng. Cứ phải lo chai rượu
tết trước đã, người trong bản bảo nhau thế.

Tối vào trời chuyển lạnh, cái rét hây hẩy vào mặt
người. Tó khoác thêm cái áo định bước ra thang xuống
bãi, Mần nói với theo:

- Lại đi à?



- Có gì không? 
- Sao tối nào cũng đi, ở nhà ai chặt chân

đâu?
- Thích thì đi thôi!
Tó xốc lại áo đi thẳng, cái bước chân chùng

chùng xuống cầu thang xa dần. Vài con chó sủa
ma vu vơ, Mần ngồi nhìn trân trân vào bếp lửa,
tay vẫn cầm cây “đảm” quấy nồi cám lợn đều
đều. Lửa cháy đượm, những cái lưỡi lửa liếm
vào răm củi nghiến ngọt xớt, Mần nhìn mà ngỡ
nó đang liếm vào lòng mình, bỏng rát. Lâu lắm
Tó không ở nhà buổi đêm, Tó đi chơi như hồi
còn chưa lấy vợ. Cũng lâu lắm hai vợ chồng chỉ
nói với nhau mấy câu ngắn ngủn, khô như đá
núi… càng nghĩ tay Mần càng quấy nhanh. Bếp
không khói mà nước mắt Mần cứ ứa ra, từng
giọt chưa kịp chảy xuống thì lửa đã hong khô.
Đến nước mắt cũng còn bị chết khi mới ra khỏi
khóe mắt. Người thì chết lúc nào chả được…

Tiếng con bé Dĩm khóc oe oe. Nó hơn một
tuổi nhưng tiếng khóc nó mãi không lớn. Mần rút
củi dụi vào tro cho tắt rồi vào nằm với con bé,
nó tìm sữa mẹ, Mần vạch bầu ngực trễ mướp
rồi nắn nhẹ cho sữa trào ra. Những công việc
này nhắm mắt Mần cũng làm được đâu cần ai
dạy, cũng như Tó thôi. Đi chơi với ai thì đi ngay
được cũng đâu cần ai dạy. Chắc giờ này Tó lại
say sưa dưới nhà Khèn, Tó mê Khèn từ lâu.
Mần biết rõ.

Nửa đêm Tó mới về, vẫn cái bước chân
nhẹ như con mèo hoang. Trong cái buồng che
bằng tấm vải cũ mèm toàn bụi Mần mang theo
từ ngày con gái. Tó thò đầu vào nhìn hai mẹ
con, một lúc lâu rồi mới vén chăn lên chui vào
nằm cùng. Nhìn tấm lưng Mần quay ra phía
ngoài Tó thấy hụt hẫng, lạnh và cô đơn. Con
người ta sợ nhất là khi quay lưng lại với nhau.
Đã lâu lắm khi vợ chồng ngủ với nhau Mần lại
quay mặt vào trong, không biết Mần thức hay đã
ngủ, nhưng chắc chắn cái bức vách phía trong
còn đẹp đẽ hơn Tó thì Mần mới quay vào đó
nhìn mãi như thế. Tó nhớ ngày mới lấy Mần về,
tối ngủ Mần quay mặt ra về phía Tó, mắt Mần
long lanh hai má phừng phừng, rồi lâu dần Mần
nằm ngửa nhìn lên mái nhà và bây giờ Mần
quay mặt sang bên kia. Đúng tròn một vòng rồi
đấy, Tó nhớ không nhầm đâu.

Sáng nay Tó dậy sớm đi chợ phiên. Tó
mang hai bao thóc còn phủ bạt trong hòm cáng
dưới gầm sàn đi bán. Tó có định bán thóc đâu
nhưng chẳng phải tối qua Khèn có ý rồi đấy sao,
mắt Khèn bảo thế miệng Khèn cũng bảo thế còn
gì. Tó nhớ như in trong đầu:

- Dạo này em hay đau bụng lắm, phải sang
tận bản Pòng Pụp mua thuốc. Mà em lại chẳng
có tiền.

Nói rồi Khèn cố nghiêng người đưa tay xoa
xoa kéo cái áo ba lỗ làm hở mảng da bụng trắng
ngần. Nhìn cặp mông tròn như lỗ cối giã gạo sau
lớp quần bò của Khèn cứ uốn éo về phía Tó,
mắt Khèn nheo nheo nhấp nháy làm người Tó
cứng đơ, hai tay cứ khua khoắng lung tung như
muốn sờ vào mảng da bụng để bóp chết cái
“đau” cho Khèn mà lại không dám. Chỉ tội mấy
cái chén ở gần bị tay Tó khua làm vỡ tan tành…
Giờ nghĩ lại, Tó vẫn thấy người mình vẫn đang
nóng, hai tay nhấc bổng cả bao thóc lên vai.
Chắc nó cũng nặng như Khèn mà thôi.

Từ  ngày Khèn về mở cái quán bán hàng ở
đầu bản, lũ đàn ông trong bản như bén bả bùa.
Đêm ngày quẩn quanh cái quán của Khèn, hút
điếu thuốc lào, uống chén chè cũng kiếm cớ ra
đó chỉ mong được nhìn Khèn, ngắm Khèn. Khèn
không giống bất cứ đàn bà con gái nào trong
bản, càng không giống Mần. Khèn không mặc
quần chàm đen, không áo cánh, không đội
khăn, không đeo vòng bạc. Khèn mặc quần bò
bó sát, mặc áo ba lỗ, áo cổ rộng để khoe nửa
bầu ngực lấp ló, gái trong bản từ xưa tới nay thì
giấu đi thật kĩ, có con mới dám lôi ra cho con bú.
Nhưng giờ lũ đàn ông lại thích nhìn của Khèn,
có phải của vợ mình đâu mà thích. Thế mới lạ.

Chuyện Tó mê Khèn cả bản ai cũng biết,
đàn ông trong bản ít nhiều đều muốn Khèn. Lũ
thanh niên mới lớn cũng thấy mê, từ ngày có
Khèn con gái trong bản cũng phải thay đổi,
người có chồng mua quần mới, áo đẹp để giữ
chồng. Con gái có đứa thêm tí phấn son để giữ
người yêu, để tìm người mới. Còn Mần vẫn cứ
thế, Mần bỏ ngoài tai ngoài mắt tất cả. Mần cứ
coi như giữa Khèn và Mần là ở hai thế giới,
không đụng chạm nhau, không ảnh hưởng
nhau. Dù người ta cứ nói Tó bây giờ mê Khèn
hơn mê vợ…

Đêm, gió nổi lên vun vút làm mấy con gà lạc
mẹ kêu chiêm chiếp. Con bé Dĩm lên cơn sốt, trời
vẫn se lạnh mà người nó nóng như hòn than đỏ.
Tó đi chơi vẫn chưa về. Mần ngồi dậy ôm con đi
lại khắp nhà, Mần đã đánh gió mấy lần bằng
gừng với rượu mà con bé vẫn không hạ sốt. Con
bé khóc ngất, Mần cũng khóc, trong cái đôi mắt
lòa nhòa vì nước Mần cố nhìn ra cửa ngóng xem
Tó đã về chưa. Có lẽ phải đưa con bé tới nhà lão
Mảng, chỉ có lão mới chữa được, bây giờ trạm Y
tế xã xa như thế, đi đến sáng mới tới mất. Nhưng
lão Mảng là một lão điên, phải thấy tiền ngay lão
mới chữa, không thì phải ngủ với lão ba đêm liền
nếu là đàn bà con gái. Tiền bán hai con lợn Tó
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cầm đi chơi từ chiều, nếu không…Nhìn môi con
bé đỏ rồi xám, Mần như ngồi trên đống than.
Không còn kịp nghĩ, Mần ôm con bé chạy xuống
cầu thang rồi lao ra đường, sương đêm hất vào
mặt lấm tấm. Không một ánh đèn, trời tối như bịt
mắt người, Mần không biết bao nhiêu hòn đá
đâm vào chân mình, cũng không biết bước chân
mình đã rớm máu bao lần, giờ chỉ còn cảm giác
bỏng rát và ươn ướt máu giữa những kẽ ngón
chân. Mần phải đi nhanh hơn, phải đi nhanh mới
kịp cứu con bé. 

Bé Dĩm bắt đầu ưỡn người lên, hai mắt nó
trợn ngược Mần gào lên kêu nó ở lại với mình,
chân Mần không thể chạy nhanh hơn được nữa,
hai ống quần rách bươm vì gai cào xé, mồ hôi
chảy từng dòng dọc sống lưng đến cạp quần.
Qua mấy khúc cua thì tới nhà lão Mảng, nhà lão
vẫn đỏ đèn. Mần ôm con bé chạy ngược lên cầu
thang miệng hét lên đến khản cả giọng:

- Lão Mảng ơi, cứu…cứu...
Mần chỉ biết gọi như thế, lão Mảng đang

nằm co bên cái điếu bát. Lão nhả khói thuốc ra
rồi hỏi lè nhè như không có chuyện gì quan
trọng:

- Ai làm sao mà cứu thế?
- Con bé sốt cao quá, nó co giật rồi.
Lão Mảng lồm cồm bò dậy tiến tới sát gần

hai mẹ con Mần, lão đưa tay sờ vào trán, vào
chân đứa bé nhưng mắt thì lại nhìn hau háu vào
cổ vào mặt, vào ngực mẹ nó.  Bỗng lão hỏi:

- Có tiền không?
- Không có! - Mần đáp mà lòng rối lên vì lo

lắng.
- Thế thì mày phải...
- Lão muốn làm gì tôi cũng được mau cứu

con bé đi, nó chết mất.
Mần khóc như rưng rức nước mắt lã chã

lên mặt con bé.
- Để yên xem nào, đồ đàn bà lắm nước mắt!
Nói rồi lão Mảng đi tới cái tủ cũ mèm lôi ra

một chai nước màu đùng đục rót ra một chén
đầy rồi bảo:

- Cho nó uống đi!
Mần làm theo nhưng hàm con bé cứng đơ.

Loay hoay thế nào cũng không mở miệng nó ra
được. Lão Mảng lại quát:

- Xoa vào dưới cằm nó, ngậm thuốc mà
mớm cho nó.

Nói xong lão ra vườn hái một nắm lá cây
tươi rồi vò nát bọc trong cái khăn chườm lên
trán cho con bé. Mần đặt nó nằm lên cái phản
nới rộng quần áo ra cho con. Con bé thở đều

dần, da thịt mát và hồng hào trở lại xem chừng
thuốc đã có tác dụng. Người ta đồn lão Mảng
giỏi thuốc quả không sai. Lão Mảng nheo mắt
nhìn con bé biết đã cứu được, lại quay sang cái
điếu hút một hơi thật dài rồi bảo:

- Mày đi rửa mặt mũi chân tay đi.
Mần giật nảy mình, lão…không lẽ lão làm

thật.
Thấy Mần chần chừ, lão lại giục:
- Mày còn đợi gì nữa?
Mần nhỏm người dậy bước ra ngoài. Gió

ngoài nhà nổi lên từng đợt, những ngọn cây
rung lên bần bật như một lũ quái vật khổng lồ.
Vã nước lên mặt làm Mần thấy lạnh dù chỉ trước
đó ít phút người Mần nóng như hòn than đỏ.
Dưới ánh điện lập lòe Mần nhìn qua kẽ ván thấy
bóng lão Mảng ngồi bó gối. Đôi mắt lão sáng
quắc lên đang nhìn qua cửa đợi Mần. Mần thấy
sợ, nỗi sợ xuất hiện kể từ ngày đầu tiên Mần lấy
chồng đến bây giờ. Nếu không có con bé, nếu
nó không ốm, nếu Tó ở nhà hôm nay… nếu
không…? Trong đầu Mần dấy lên không biết
bao nhiêu câu hỏi mà không mảy may có câu
trả lời. Mần sợ hãi phải bước qua cánh cửa kia,
bước qua đó không biết Mần sẽ ra sao. Mần
nhớ đến Tó, bỗng Mần thấy giận Tó ghê gớm.
Không biết đã bao lần Tó vượt qua cánh cửa
kia. Nếu ngày hôm nay Mần bước qua đó thì vì
con bé, Mần không thiết cái thân này. Còn Tó,
vì cái gì thì chỉ ông trời mới biết.

Mần bước từng bước nặng nề quay trở lại.
Lão Mảng vẫn ngồi bó gối hướng ánh mắt như
diều hâu về phía Mần. Mần liếc nhìn con bé thấy
nó ngủ ngon lành thì nín thở nhắm mắt phó mặc
tất cả ngồi cạnh lão Mảng. Mần thấy người mình
như rơi tõm xuống hố nước trên đỉnh Lê Đăng.
Người ta bảo hố nước đó sâu và lạnh ghê gớm
lắm. Lão Mảng nhoài người về phía Mần đưa
đôi tay nham nhở toàn nhựa cây, nước thuốc
xào xạo cởi cúc áo và vo vo lên ngực Mần. Bỗng
lão khựng lại như người bị chặt ngang thân. Lão
thét lên:

- Mày…
Mần mở mắt ra nhìn xuống thấy hai dòng

sữa trắng chảy dài ướt cả vạt áo. Lão Mảng ngã
người ra ghế như người trúng gió. Lão cứ ngồi
như thế không nói một lời, không lẽ lão sợ, Mần
tự nhủ như thế.

Một lúc sau lão mới nhổm người dậy nói:
- Mày mang con về đi, mai mang tiền trả tao.
Nói rồi lão đi thẳng vào chiếc phản phía góc

nhà nằm quay mặt vào phía trong không nói gì
thêm. Mần ôm con vào lòng thấy nó đã hạ sốt, vội
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vã xuống cầu thang. Rồi chạy như bay theo
đường cũ, nhà lão Mảng bỗng vụt tắt ánh đèn. Có
lẽ lâu lắm lão Mảng mới tắt đèn đêm như hôm nay.

*
Mần trở về khi trời đã mờ sáng, Tó vẫn để

đèn đợi cửa. Mần bước lên cầu thang định vào
nhà thì thấy con dao quắm đặt ngang lối đi. Tó
ngồi giữa nhà mắt trừng trừng nhìn Mần gằn
gằn giọng:

- Mày bế con đi đâu về?
- Nó bị sốt, tôi đưa đi chữa.
Tó không nói gì thêm, nhưng bỗng nhớ ra

điều gì Tó rít lên:
- Mày đến nhà lão Mảng phải không?
- Không tới đó con Dĩm chết mất.
- Á… à...mày ngủ với lão Mảng già ấy tới

giờ mới mò về đúng không? 
Mần thấy cái bực tức trào ngược lên đến

cổ, Mần muốn gào, muốn khóc, muốn phá tan
cái kiểu nói của Tó nhưng Mần không nói được
cũng không khóc nổi mà chỉ có gì đó, như cục
đá khồng khộc chặn ngang họng đắng ngắt
không nuốt trôi cũng chẳng nhổ ra được. Mần
chỉ biết nhìn Tó, cái ánh nhìn khô khốc như hai
con người lạ lẫm chưa từng quen biết. Không lẽ
khi người ta không còn tình cảm với nhau
thường nhìn nhau như thế.

Tó lảo đảo bước chân về phía hai mẹ con
Mần rồi đưa tay giật phăng con bé từ tay Mần.
Mần cố giữ chặt đứa bé trong tay nhưng giờ Tó
như một người điên, giằng co mãi làm con bé
khóc ré lên Tó đưa chân đạp mạnh vào ngực
người đàn bà héo hon vì nỗi khổ ăn mòn làm
Mần ngã gục giữa nhà. Tiếng Tó quát như tiếng
sấm:

- Mày cút ngay, mày ngủ với thằng khác thì
cút!

Mần từ từ bò dậy, đưa tay quệt nước mắt
rồi ngước nhìn con bé đang khóc trong tay Tó.
Mần thấy trong đầu trống rỗng, hai tai ù đi không
một âm thanh vọng lại, không đau đớn dù cú
đạp của Tó mạnh như cái đạp của một con thú
hoang. Mần quay lại bước xuống cầu thang, con
đường phía sau nhà hướng lên trên núi mờ hơi
sương như gọi người đi, con đường người ta đi
lên đỉnh Lê Đăng tìm thuốc cứu người, con
đường ấy người ta cũng đi lên đó để bớt đi một
người còn sống. Giờ Mần cũng đang đi lên đó,
bỏ lại sau lưng tiếng chửi rủa của Tó:

- Loại đàn bà mất dậy, cút…cút hết đi.

*

Mần đi một ngày vẫn chưa về, con bé khát
sữa khóc chán rồi lại ngủ, ngủ dậy nó lại khóc.
Tó không chịu được tiếng khóc của con lâu đến
thế. Bà Pẻn cũng đã sang với cháu mà nó vẫn
không nín. Chưa bao giờ người ta nghe tiếng
khóc của đứa trẻ nào xé ruột đến thế. 

Mấy hôm sau người ta bàng hoàng tìm thấy
một cái xác ngay đầu nguồn suối Pê Ta, con
suối thông với miệng hồ nước trên đỉnh Lê
Đăng. Mần chết mà khuôn mặt vẫn u uất buồn.
Bà Pẻn khóc lả đi vì thương con, anh em họ
hàng khóc thương một người đàn bà xấu số
trong họ, người trong bản cũng rơi nước mắt
thương đứa bé vừa mất mẹ... Riêng mình Tó
không khóc, nhưng Tó như người chết còn thở.
Tó ngồi một chỗ ba ngày ba đêm không nói một
lời, Tó không ăn, không ngủ chỉ nhìn lên đỉnh Lê
Đăng trừng trừng ánh mắt. Phía nhà Khèn đèn
vẫn đỏ như mọi ngày.

Người ta làm lễ đưa người chết năm ngày,
người chết nước phải chuộc hồn mới đưa về với
đất. Khi người ta đưa Mần đi ra cửa, Tó lảo đảo
bám vào hiên cửa đôi vai rung lên, những giọt
nước mắt đục ngầu ngấm tan nhanh trên khuôn
mặt đen sạm. Hôm nay cả bản đưa Mần đi, chỉ
còn Tó, lão Mảng và Khèn vắng mặt…

Đoàn đưa ma, hướng về chân núi Lê Đăng
bỗng giật mình nhìn lên phía đỉnh núi nở rực
những bông hoa đỏ như máu. Những bông hoa
sống trên đá núi. Đã từ lâu lắm người ta mới
thấy loài hoa này nở, lần này nó nở nhiều và rực
rỡ hơn bao giờ hết.

Lão Mảng đi từ trên núi xuống, sau lưng lão
gùi đầy một giỏ hoa lạ. Những bông hoa nở đỏ
rực sau lưng lão. Lão dừng chân ngồi trên mỏm
đá nhìn theo đám đưa ma. Lão nhìn về phía ngôi
nhà sàn có treo tang thấy một người đàn ông
cũng ngồi như lão, người ấy ngồi như đã chết.
Lão liếc nhìn những bông hoa trong giỏ rồi trộm
nghĩ “Hôm nay lão gặp được cây thuốc quý
nhưng người vẫn chết. Thuốc của lão không
cứu được đàn bà”.

Tó vẫn ngồi đó khi người ta đưa Mần đi
khuất, Tó sợ phải quay lại nhìn căn nhà. Giờ Tó
đã hiểu vì sao Mần luôn quay vào tường mỗi
đêm. Có những thứ khi người ta biết thì không
còn gì để quay đầu lại chưa nói để bắt đầu lại.
Gió nổi lên, sương mù đã che khuất phía nhà
Khèn, một cánh hoa theo gió rớt trên vành khăn
trắng trên đầu Tó, cánh hoa đỏ rực như màu
của máu.
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Đi tìm những bí ẩn

Cây bút tiểu thuyết và tiểu luận Olga
Tokarczuk thuộc số đại biểu của văn
trẻ Ba Lan thập niên 1990, nhưng đã

sớm đạt nhiều giải thưởng văn chương và
được yêu thích từ cả hai phía: giới phê bình
văn học và người đọc rộng rãi. 

Nữ văn sĩ chào đời ngày 29-1-1962 tại
Sulechów (một thị trấn thuộc huyện
Zielonogórski, tỉnh Lubuskie ở miền tây Ba

Lan) trоng một gia đình có bà nội người
Ukraina, ông nội người Ba Lan. Sau khi tốt
nghiệp khoa Tâm lý trường Đại học Tổng hợp
Warsaw, bà đã có một thời gian trực tiếp làm
bác sĩ tâm lý trị liệu tại Wałbrzych. Là người
am hiểu triết học và thần học, bà tôn sùng Carl
Jung (1875-1961, bác sĩ tâm thần - nhà tâm
lý học Thụy Sĩ nổi tiếng vì sáng lập trường
phái Tâm lý học mới - "Tâm lý học Phân tích"
nhằm phân biệt với "Phân tâm học" của Sig-
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GIẢI NoBEL VĂN HỌC 2018: 
LINH HOẠT GIẢI MÃ HUYỀN THOẠI

Viện Hàn lâm Hoàng gia Thụy Điển - sau một năm bị đình hoãn vì bê bối tình dục và
tài chính liên quan đến tổ chức - ngày 10 - 12 - 2019 sẽ trao cùng lúc giải thưởng Nobel
Văn học cho nhà văn nữ Ba Lan Olga Tokarczuk (2018) và nhà văn Áo Peter Handke
(2019), mỗi người sẽ nhận Huy chương Vàng Nobel, bằng chứng nhận cùng tiền thưởng
9 triệu krona Thụy Điển (tương đương 918.000 USD). Nữ văn sĩ Ba Lan Olga Tokarczuk
là phụ nữ thứ 15 từ trước đến nay nhận được vinh dự này. 

Huy chương Vàng Nobel, bản dành riêng cho giải Văn học



mund Freud). Bà theo xu hướng chính trị cánh
tả, là thành viên đảng Xanh, hiện sống và viết
tại Wrocław, đồng thời làm trong Hội đồng
biên tập tạp chí Phê bình chính trị.  

Olga Tokarczuk từng thử sức ở thể loại
thơ từ thời thiếu nữ, đã ra được tập thơ Mi-
asta w lustrach (1989, tạm dịch: Những thành
phố trong gương) nhưng sau đó rút vào im
lặng, cho đến năm 1993 mới trình làng tiểu
thuyết Podróż ludzi Księgi (Đường đi của
Người Sách) và nhận được phản hồi dễ chịu
từ giới phê bình. Tác phẩm này như một
truyện ngụ ngôn hiện đại kể về chuyến thám
hiểm nhằm tìm Cuốn sách Bí ẩn, kết quả tuy
thất bại nhưng hai nhân vật chính được bù lại
bằng một tình yêu vĩ đại. Diễn biến câu
chuyện có từ thế kỷ XVII tại Pháp và Tây Ban
Nha, sоng, điều quan trọng ở đây không phải
cảnh sắc địa phương, mà là sự quyến rũ của
Điều Bí Ẩn. Hai năm sau, trong tiểu thuyết
Е.Е. (1995, là viết tắt danh tính của nữ nhân
vật chính Erna Eltzner - mang trong người hai
dòng máu Ba Lan và Đức có biệt tài thần giao
cách cảm) tác giả đưa người đọc đến một thời
gian và không gian gần gũi hơn: thế kỷ XX, tại
Wrocław. Trong tác phẩm này người đọc cũng
có thể thấy sự quyến rũ của những điều bí ẩn
hằng tuột khỏi ý thức con người.
Xuất phát từ huyền thoại

Năm 1996, không còn nghi ngờ gì nữa,
nữ văn sĩ khẳng định vị thế trên văn đàn Ba
Lan bằng cuốn tiểu thuyết thứ ba, đồ sộ và
vang dội Prawiek i inne czasy (Prawiek và
những thời khác). Prawiek là tên một xóm làng
huyền thoại ở đâu đó tại trung tâm đất nước
Ba Lan - một vũ trụ vi mô mẫu mực và lý
tưởng, trong đó tập trung tất cả các vui buồn
được biết đến của con người. Về tiểu thuyết
này, nhà phê bình văn học Jerzy Sosnowski
(đồng niên với nữ văn sĩ) đã nhận định: “Từ
những mảnh vụn của thực tế lịch sử, Olga
Tokarczuk đã tạo nên huyền thoại, nơi tất cả
các sự kiện cả tồi tệ lẫn bi thương đều có cội
rễ nguồn cơn của mình. Không gian được tổ
chức giống như mandala - một hình vẽ trong
tròn ngoài vuông biểu thị vũ trụ trong cái nhìn
của một bậc giác ngộ – mà đó chính là biểu
tượng hình học của sự hoàn thiện và đầy
đặn”. Tác phẩm này được đánh giá là đỉnh

cao văn chương huyền thoại trong văn xuôi
mới nhất của văn học Ba Lan hiện nay. 

Cuốn tiểu thuyết tiếp theo Dom dzienny,
dom nocny (1998, Ngôi nhà ban ngày, ngôi
nhà ban đêm) lại được viết bằng một giọng
văn khác, một định dạng khác. Định nghĩa
“tiểu thuyết” áp dụng vào trường hợp này khá
là mong manh, bởi trong văn bản tập hợp
những phác thảo có cốt truyện khác nhau,
những câu chuyện tương đối liên hoàn và
những ghi chép mang tính tùy bút, tản văn. Ví
dụ, câu chuyện về nữ thánh thời trung cổ
Kummernis muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân
không mong muốn nên được Thượng đế giải
cứu bằng cách cho mang một khuôn mặt nam
giới. Xét về bản chất, Ngôi nhà ban ngày, ngôi
nhà ban đêm là cuốn sách riêng tư hơn cả và
cũng “cục bộ” hơn cả trong sáng tạo của tác
giả. Ở đây nữ văn sĩ lắng tai nghe ngóng
không gian xung quanh, hít thở bầu không khí
nơi mình đang sống, cụ thể là ở Sudety –
vùng Ba Lan giáp Czech. Ngôi nhà ban ngày,
ngôi nhà ban đêm đã đượс vào chung kết giải
thưởng văn học châu Âu IMPAC.

Về thể loại ngắn, tuy năm 1997 đã trình
làng Szafa (Cái tủ), một tập sách mỏng chỉ
gồm 3 truyện, nhưng phải đến 2001 bạn đọc
mới biết đến tài viết ngắn của Olga Tokarczuk
nhờ cuốn Gra na wielu bębenkach (Chơi trên
những cái trống khác nhau). Cuốn sách này
tập hợp 3 chùm gồm 19 truyện ngắn riêng rẽ.
Chùm thứ nhất có thể gọi là tự sự: nhà văn
suy ngẫm về đặc thù của việc sáng tạo (không
riêng trong lĩnh vực văn chương). Chùm thứ
hai gồm bốn truyện ngắn dạng mô phỏng kinh
Phúc âm, có điển tích tương tự nhân vật nữ
thánh Kummernis từng được tác giả đề cập.
Cốt truyện lấy cơ sở từ đời thực vẫn lưu
truyền ở vùng tây nam Ba Lan, nay được nhà
văn tiếp tục triển khai theo ý mình, phổ vào đó
những sắc thái tài tình và làm sống lại lịch sử
trần trụi. Cuối cùng, chùm thứ ba thiên về đề
tài hiện thực, nói đúng hơn – những điểm
nhấn trong thực tế diễn biến tâm lý của nhân
vật. Tập tiếp theo Ostatnie historie (2004,
Những truyện mới nhất) càng chứng tỏ tác giả
yêu thích thể loại này hơn và dẫn tới cảm
hứng sáng lập một festival quốc tế về truyện
ngắn tại Ba Lan. 
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Olga Tokarczuk cũng
gom các tiểu luận vào một
cuốn sách riêng Lalka i perła
(2000, Búp bê và châu báu),
trоng đó đề xuất một cách
đọc mới đối với tiểu thuyết
được coi là kiệt tác nghệ
thuật văn chương Ba Lan
của văn hào Bolesław Prus
(1847-1912).

Sau 2004 Olga Tokar-
czuk cho ra đời hai tác phẩm
(Anna In w grobowcach
świata - 2006, Nữ thánh
Anna In trong các lăng mộ
thế giới) và Linh hoạt
(Bieguni, 2007) đã được đề
cử vào giải thưởng văn học
Trung Âu ANGELUS. Khác
nhiều so với các tác phẩm
trước, Nữ thánh Anna In
trong các lăng mộ thế giới
vượt khỏi khuôn khổ dòng
sáng tác dựa trên những
truyện huyền thoại mà trên
thế giới đã có những tên tuổi
như Margaret Atwood
(Canada) và Jacek Dukaj
(Ba Lan)... Olga Tokarczuk
chọn câu chuyện xuất xứ từ
Sumer (nền văn minh cổ ở
phía nam Lưỡng Hà, Iraq) về
Inanna - nữ thần mùa màng
và chiến tranh - tìm đến
người em gái của mình - nữ
thần sinh sôi và chết chóc -
rồi đường đột quay về với
thế giới của những người
đang sống. Cuộc trở về đã
khả thi nhờ có một bạn
đường là nữ thần Ninshubur,
nhưng nhất thiết phải tuân
theo một điều kiện rất khắc
nghiệt - phải mang theo về
một người nào đó. Inanna
chọn người ấy là chàng bạn
trai của mình, nhưng oái
oăm thay - chàng đã bị cô
em chiếm giữ. Sоng, tác giả
đã làm người đọc ngạc nhiên
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khi không hướng về thần thoại, mà mô tả sự tạo lập thế giới
nơi thần thoại diễn ra trong những cảnh trí vị lai viễn tưởng. Các
nhân vật sử dụng những bản đồ không gian ba chiều, vương
quốc ngầm dưới đất thì không khác gì một thành phố viễn
tưởng, còn Thần Cha, người được nữ thần Ninshubur cầu cứu
thì như một nhà kỹ trị trong tập đoàn nào đó. “Đối với tôi - Olga
Tokarczuk tâm sự - viết tiểu thuyết là cách chuyển hóa những
câu chuyện cổ tích hồi nhỏ vào cuộc sống người lớn cho chính
mình đọc”. Về Nữ thánh Anna In trong các lăng mộ thế giới nhà
phê bình văn học Przemysław Czapliński đã khen: “Ở riêng
cuốn sách này, Olga Tokarczuk có sáng tạo: thể loại, ngôn ngữ
và cách kể chuyện hoàn toàn mới”. 

Sự vận động linh hoạt
Linh hoạt - nhan đề của tiểu thuyết này cũng chính là tên

của một tín ngưỡng từ thời cổ xưa, trong đó các thành viên đều
tin rằng nếu cứ ì một chỗ thì thể nào cũng bị cái ác tấn công,
nếu di chuyển không ngừng, linh hồn ắt được cứu rỗi. Cuốn tiểu
thuyết gồm nhiều khúc, những truyện ngắn, truyện vừa, tiểu
luận, du ký... vừa riêng rẽ lại vừa liên kết một cách tài tình. Tác
giả kể không chỉ về những chuyến chu du suốt từ thế kỷ XVII
đến thời nay, mà còn về sự kỳ thú của thiên nhiên, đồng thời lại
dùng kiến thức của một bác sĩ tâm lý trị liệu viết như một khảo
cứu độc đáo về giải phẫu cơ thể, qua đó hiện rõ hành trình tâm
lý của con người khi có động lực sáng láng, có khát vọng tự do.
Ngòi bút tinh tế mô tả diễn biến nội tâm của từng nhân vật: một
người đàn bà có đứa con nhỏ bị tật nguyền sau khi được nhà
thờ rửa tội đã không trở về ngôi nhà mình ở; một nữ học giả
Australia sau rất nhiều năm xa mới trở lại Ba Lan thăm người
bạn cũ đang gần kề cái chết; một người mẹ mang theo con trai
đi du lịch ở Croatia quyết định bỏ chồng... Trong tiểu thuyết này
có cả cuộc thiên di trái tim của nhạc sĩ thiên tài Frédéric Chopin



trở về đất mẹ. Đặc biệt quan trọng là câu
chuyện cha con nhà giải phẫu Hà Lan Frederik
Ruysch (1638-1731) và bộ sưu tập tiêu bản
giải phẫu của ông về sau bị bán cho Nga
hoàng. Đây là tiểu thuyết về người du mục
hiện đại trong đó có tất cả chúng ta, về nỗi lo
bị chôn chân tại chỗ, về những người đang
nhằm đến một cái đích nào đó, và về cả những
người coi cái đích là chính... cоn đường. 

Кết cấu của Linh hoạt có sự đan cài các
tuyến truyện với nhau như đã từng được tác
giả áp dụng trong Ngôi nhà ban ngày, ngôi
nhà ban đêm. Có thể thấy ở đây tác giả đã trở
về với một thủ pháp đã được kiểm chứng
thành công.

Sau Linh hoạt Olga Tokarczuk cho ra đời
một tác phẩm có vẻ giải trí: tiểu thuyết hình
sự, nhan đề lấy từ một câu thơ của nhà thơ
lớn người Anh William Blake (1757-1827)
Prowadź swój pług przez kości umarłych
(2009, Lái xe ngựa và mũi cày trên xương
người đã khuất). Trong một xóm nhỏ ở làng
Kłodzko có nhiều đàn ông bị chết, họ đều là
những tay súng săn sát mồi. Một vụ thanh
toán bởi băng đảng mafia chăng? Cũng rất có
thể đây là sự trả thù của lũ thú hoang? Nữ
nhân vật chính - trước đây làm nghề thiết kế
cầu đường, nay dạy tiếng Anh trong trường
làng và trông nom nhà nghỉ ven biển - rất quan
tâm đến địa lý, thiên văn, lúc rảnh thường đọc
thơ William Blake và rất coi trọng các loài chim
thú. Bà có luận thuyết riêng của mình, rằng
thế giới này là sự phản ánh những gì đã ghi
sẵn trên các vì sao, vậy mà dân làng nào có
để ý đến bà... Đây được coi như một truyện
ly kỳ về đạo đức và môi trường, nội dung mô
phạm và quan trọng nhưng được kể khá nhẹ
nhàng, được đề cử vào giải “Nike”. “Đoàn kết
với loài vật, loài yếu ớt nhất, chịu sự đối xử
cực kỳ thô bạo dưới roi xích của quyền lực -
nhà văn tuyên bố - đó là cách biểu thị phản
kháng chế độ phụ quyền”. Phê phán thế giới
truyền thống (đầu têu là lý tưởng khá bảo thủ
của nhà thờ) vốn có thói trọng nam khinh nữ,
coi con người là chúa tể muôn loài, tác giả
đứng hẳn về phía các loài vật anh em của loài
người đang chịu nhiều đau khổ. Nữ văn sĩ tự
coi đấy là cuốn sách đậm chất chính trị, là
đánh giá những gì diễn ra quanh ta, khiến
người đọc phải chọn mình đứng về phía nào
trong các sự kiện ấy. Căn cốt của tác phẩm

Lái xe ngựa và mũi cày trên xương người đã
khuất là thêm một lần luận bàn về chuyện đi,
đến và tính thay đổi. 

Năm 2012 Olga Tokarczuk ra thêm một
tập truyện ngắn nữa Moment niedźwiedzia
(Thời khắc của gấu) – về cơ thể, dục tính và
sự chết, vai trò của giới tính và sức quyến rũ
của căn phòng tối, đồng thời cũng đề cập
những tấm bản đồ kinh hoàng, những phố
phường, những dãy núi trong các chuyến đi
của mình. Hình như trong chặng đường mới,
bà đang quan tâm đến sự dị dạng của thế
giới, trong đó con người giết mổ và ăn thịt, đối
xử tàn tệ với loài vật, làm nô lệ của công việc,
đối địch và xâm lược lẫn nhau. 

“Đã mấy năm nay tôi theo đuổi ý tưởng
viết cuốn tiểu thuyết trong đó thế giới sẽ khác
đi, những nguyên tắc nhất định và hiển nhiên
sẽ hết hiệu lực. Tôi tin rằng, sự công nhận
điều gì đó là hiển nhiên không hề liên quan
đến thực tế, đấy chẳng qua chỉ là vấn đề thỏa
hiệp xã hội, là thói quen tư duy của chúng ta,
cho nên nó nằm trong lĩnh vực tâm lý hơn là
lĩnh vực vật lý”.  

Olga Tokarczuk từng gặp sự cố vì phát
biểu thắc mắc về lịch sử Ba Lan và lòng dung
thứ của dân tộc đa số đối với lối sống của các
dân tộc thiểu số còn lại, về thiện cảm rõ rệt
với hai dân tộc Do Thái và Ukraina. Cơn sóng
gió đã qua, và đến nay, người Ba Lan tự hào
vì bà là nhà văn đầu tiên của nước mình giành
được giải Booker quốc tế 2018 về bản Anh
ngữ Flights của Jennifer Croft từ tiểu thuyết
Linh hoạt, với phần thưởng 50.000 bảng Anh
(khoảng 1,5 tỷ đồng) chia đều cho tác giả và
dịch giả. Trước đó bà từng nhận hai giải văn
chương uy tín nhất Ba Lan “Nike”: 2008 về
Linh hoạt, 2015 về Địa chí Jakubow (trong cả
5 lần vào chung khảo giải này đều được giải
“Sách hay nhất” do độc giả bình chọn) và giải
quốc tế dành cho các nhà văn Đông - Trung
Âu “Vilenica” 2013. Viện Hàn lâm Hoàng gia
Thụy Điển đã quyết định trao giải Nobel Văn
học 2018 cho Olga Tokarczuk vì “lối viết giàu
sức tưởng tượng, chứa đựng đam mê uyên
bác, và đại diện cho một lối sống vượt trên
mọi rào cản”.  

Đăng Bẩy tổng hợp 
Theo Culture (Ba Lan)

(Ảnh trong bài do tác giả bài viết cung cấp)
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Thực hiện chủ trương của Trung ương
Đảng về việc đẩy mạnh phong trào
chống phát xít Nhật - Pháp, xây dựng

lực lượng, chuẩn bị tiến tới nổi dậy giành
chính quyền cách mạng, là một cán bộ lãnh
đạo Trung ương đặc trách công tác công vận
và binh vận của Đảng, từ cuối năm 1941,
đồng chí Hoàng Văn Thụ đã thường xuyên tới
địa bàn các thành phố lớn như Hà Nội, Hải
Phòng, Nam Định tiến hành chỉ đạo cuộc vận
động tập hợp lực lượng cách mạng trong
công nhân, binh lính yêu nước ủng hộ cách
mạng... Đồng chí luôn căn dặn cán bộ: dù
trong bất kỳ hoàn cảnh gian nan nào đều phải
chú ý giữ gìn bản thân, không làm tổn thương
đến thanh danh của Đảng, quý trọng và yêu
thương đồng bào mình, nêu gương sáng của
người cộng sản để quần chúng noi theo.
Ngay trong những ngày hoạt động cách mạng
khó khăn, nguy hiểm, là một cán bộ lãnh đạo
giàu tình thương yêu đồng bào, đồng chí,
đồng đội, yêu quê hương đất nước, đồng chí
Hoàng Văn Thụ đã có “Bài thơ chúc Tết năm
Nhâm Ngọ 1942”.

Bài thơ có 12 câu nói lên tâm tư của người
chiến sĩ cách mạng, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ
Hoàng Văn Thụ sau Hội nghị Trung ương lần

thứ 8 (tiến hành từ ngày 10 đến ngày 19 tháng
5 năm 1941), sau khi Mặt trận Việt Minh ra đời,
lời kêu gọi toàn dân hưởng ứng công cuộc đấu
tranh giải phóng dân tộc, một cao trào cứu
quốc được dâng lên mạnh mẽ trong cả nước.

Bốn câu thơ đầu nói lên bối cảnh, sự cơ
cực, lầm than của đất nước trong giai đoạn bị
thực dân Pháp đô hộ. 

Chỉ vì lũ thực dân cướp nước
Bọn Việt gian bán nước cầu vinh
Các anh chịu đủ cực hình
Bản thân tù tội, gia đình long đong
Là sự đồng cảm, thấu hiểu, sẻ chia, sự

nhận thức đúng đắn về tình hình đất nước,
hiểu cuộc sống của đồng bào, đồng chí. Một
sự tả thực, không né tránh, nói lên nỗi thống
khổ của người dân trong cuộc sống, chỉ ra rõ
lí do của nỗi cơ hàn đó, vạch mặt, chỉ tên kẻ
gây nên cuộc sống đọa đày của nhân dân.
Trong một số tác phẩm khác, Hoàng Văn Thụ
cũng từng viết:

“Din vỉ fong kiến mìn sai lệch
Dủng âu ú khi áp dân quàng”

(Tèo tàng cách mệnh)
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ĐẾN VỚI
BàI

THƠ HAY

Ý chí kiên trung trong “Bài thơ
chúc Tết năm Nhâm Ngọ 1942”

của đồng chí Hoàng Văn Thụ
VI THị QUỳNH NGọC

Bài thơ chúc Tết năm Nhâm Ngọ 1942 
của đồng chí Hoàng Văn Thụ

Chỉ vì lũ thực dân cướp nước
Bọn Việt gian bán nước cầu vinh
Các anh chịu đủ cực hình
Bản thân tù tội, gia đình long đong
Chiến tranh luyện chí anh hùng
Lao tù luyện đức, kiên trung với đời

Đường cách mạng bao người đi trước
Chỉ vì dân vì nước hy sinh
Đã thề sinh tử tử sinh
Tự do chết đứng hơn vinh sống quỳ
Nhắc nhau giữ trọn lời thề
Nhà tan, nước mất làm gì còn xuân! 

(Trang 134, Hoàng Văn Thụ - Tên anh
sáng mãi, Nxb Hội Nhà văn, 2009)



Dịch:   
“Bởi vì phong kiến lộng quyền lắm
Toàn dùng vũ lực đè nén dân”

(Con đường cách mệnh)
Đồng chí đã nói lên tâm tư của mình

khi nhìn thấy cảnh đất nước bị giày xéo,
dân tộc bị miệt khinh; làm thơ cả bằng
tiếng mẹ đẻ và tiếng dân tộc Tày để giải
thích, phân tích lẽ thiệt hơn của nhân dân
ta, đồng bào ta trong lúc đó; miền ngược
cũng như miền xuôi, người Việt cũng như
người Tày. Chỉ ra nỗi khổ cực cụ thể là
nước bị cướp, bọn Việt gian bán nước,
nhân dân phải chịu cảnh tù đày:

Chiến tranh luyện chí anh hùng
Lao tù luyện đức, kiên trung với đời
Đường cách mạng bao người đi trước
Chỉ vì dân vì nước hy sinh
Từ hoàn cảnh thực tế đất nước đang bị

nô dịch, nhân dân đang sống trong cảnh lầm
than thì việc trước tiên là chiến đấu bảo vệ đất
nước, bảo vệ nhân dân, tìm đường để dân tộc
thoát khỏi cuộc sống điêu linh. Những lời tự
sự, tâm tình với những người cùng chí
hướng; sự cảm thông, chia sẻ, khích lệ, động
viên. Cao hơn là sự khẳng định quyết tâm đấu
tranh giải phóng dân tộc, thể hiện bản lĩnh, khí
chất hiên ngang của người chiến sĩ cách
mạng chấp nhận sự hy sinh, gian khó trong
chiến tranh. Trong hoàn cảnh này đồng chí
Hoàng Văn Thụ cũng đã phân tích, nhận định
vào cuối năm 1942 đầu năm 1943:

“ Lăng mà dỉ dú cam slim nô lệ tì cò
Dần mìn Tông Dàng tứn mà thoò kè hử mắn
Dè Nàn khờ mỉnh oóc slèng tá táo tỉ cò
Tẩư bâư kì fốn lìu thai lầu dáng khửn…!”

(Chế độ Tông Dàng – 1943 - Hoàng
Văn Thụ - Trang 121, Hoàng Văn Thụ tên anh
sáng mãi - Nxb Hội Nhà văn, 2009)

dịch:
“ Sao nỡ đứng im cam tâm làm nô lệ đế quốc?
Nhân dân Đông Dương đứng dậy kết

đoàn cho chắc

Việt Nam cách mệnh ra sức đánh đổ đế quốc 
Dưới lá cờ, coi thường cái chết, ta dấn thân!”
(Chế độ Đông Dương – 1943 - Hoàng

Văn Thụ - Trang 122, Hoàng Văn Thụ tên anh
sáng mãi - Nxb Hội Nhà văn, 2009)

Bốn câu thơ cuối là lời khẳng định, là chí
hướng, là con đường phía trước, sự phân tích
lẽ sống, mục đích sống như tự nhắc nhở
chính mình và gửi gắm lời tâm sự, lời hiệu
triệu với đồng chí, đồng bào mình:

Đã thề sinh tử tử sinh
Tự do chết đứng hơn vinh sống quỳ
Nhắc nhau giữ trọn lời thề
Nhà tan, nước mất làm gì còn xuân!
Ý chí kiên trung của đồng chí Hoàng Văn

Thụ còn được khẳng định mạnh mẽ, đanh
thép qua lời nhắn lại trước lúc hi sinh trong
bài thơ “Nhắn bạn”: 

Việc nước xưa nay có bại thành
Miễn sao giữ trọn được thanh danh
Phục thù chí lớn không hề nản
Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành
Thân dẫu lao tù lâm cảnh hiểm
Chí còn theo dõi buổi tung hoành
Bạn hỡi gần xa hăng chiến đấu
Trước sau xin giữ tấm lòng thành.

( In trên báo Sự thật, số 37 năm 1946)
Dù Hoàng Văn Thụ không đi đến được

tận cùng trong cuộc chiến ấy, nhưng đồng
chí luôn tin vào lý tưởng, vào con đường
cách mạng mà mình đã lựa chọn. Đồng chí
đã đanh thép nói trước kẻ thù khi bị chúng
thi hành án tử hình: "Trong cuộc đấu tranh
sinh tử giữa chúng tôi, những người mất
nước và các ông, những kẻ cướp nước, sự
hy sinh của những người như tôi là lẽ dĩ
nhiên, chỉ biết rằng cuối cùng chúng tôi sẽ
thắng” . Hơn cả, Hoàng Văn Thụ đã “giữ trọn
tấm lòng thành" với Tổ quốc và với nhân
dân, một lòng kiên trung theo Đảng, theo
cách mạng.
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Hoàng Văn Thụ đã để lại một lời tâm tình
nhắn gửi, một lời hiệu triệu, một kim chỉ Nam
cho đồng chí, đồng bào, góp công, góp sức
cổ vũ cho Cách mạng Việt Nam đi đến thắng
lợi hoàn toàn. Lời nhắn ấy, ý nguyện ấy của
Hoàng Văn Thụ được đồng chí, đồng bào
luôn ghi nhớ: "Những vần thơ tuy ngắn
nhưng nêu rõ quan niệm của người cộng sản
về cái sống và cái chết - Người cộng sản rất
cần sống để chiến đấu nhưng khi phải chết
thì chết sao cho vẻ vang, cho khí phách anh
hùng" (Noi gương người cộng sản - Ban
Nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương).

Cố Tổng Bí thư Trường Chinh là người
đồng chí, người bạn chiến đấu cùng thời kỳ

với Hoàng Văn Thụ đã khẳng định trong bài
thơ “Viếng mộ anh Hoàng Văn Thụ”:

Hỡi anh, 
Người bạn chiến đấu quang vinh
Người cộng sản anh hùng
Đã cảm tử cho Đảng quyết sinh
Anh nằm đây nhưng chí anh vẫn
Dọc ngang đất trời, bốn biển tung hoành
Anh không chết. 

không
anh vẫn sống.

Anh sống mãi trong lòng dân tộc, sống
mãi với quê hương! 
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MỜI GỬI TÁC PHẨM THAM GIA TẠP CHÍ VĂN NGHỆ
XỨ LẠNG XUÂN CANH TÝ 2020

Năm Kỷ Hợi 2019 sắp đi qua là một năm có rất nhiều sự kiện đáng ghi nhớ trong đời
sống Chính trị, Văn hóa, Xã hội của tỉnh nhà và để lại không ít dấu ấn sâu đậm trong văn
học và báo chí. Đón mừng xuân mới, đón tết Nguyên đán cổ truyền Canh Tý 2020, Tạp chí
Văn nghệ Xứ Lạng xuất bản ấn phẩm đặc biệt với những nội dung: Phản ánh thành tựu
trong công cuộc đổi mới trên mọi lĩnh vực của tỉnh nhà trong năm qua; những phong tục tập
quán, những nét văn hoá đặc sắc của đồng bào các dân tộc; các lễ hội mùa xuân…

Để Tạp chí thật sự là món quà đầu năm nhiều ý nghĩa, Ban Biên tập kính mời các nhà
nghiên cứu, các văn nghệ sĩ cùng tất cả các cộng tác viên tham gia gửi tác phẩm với các
thể loại văn học, báo chí như: thơ, truyện ngắn, truyện ký, bút ký, ghi chép, kịch, tiểu phẩm,
các bài nghiên cứu, các tác phẩm văn học dịch, câu đối, tranh, ảnh, ca khúc… 

Thời hạn nhận tác phẩm: Từ 1 tháng 11 năm 2019 đến 31 tháng 12 năm 2019. 
Tác phẩm cần trình bày rõ ràng, sạch sẽ, ghi rõ họ tên tác giả (bút danh), địa chỉ, số

điện thoại và số tài khoản (nếu có) để tòa soạn tiện liên hệ.
Tác phẩm gửi riêng cho Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng hoặc đồng thời gửi các báo, tạp

chí khác cần ghi rõ.
Địa chỉ nhận tác phẩm: Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh

Lạng Sơn - Số 03, đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn.

Email: vannghexulang@gmail.com
Điện thoại: (0205) 3812 338
Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng mong nhận được sự cộng tác nhiệt thành của

các tác giả để ấn phẩm Xuân Canh Tý 2020 đẹp, phong phú và chất lượng.

Tạp chí Văn nghệ Xứ LạngЉ



Cuộc đời và số phận người phụ nữ trước
hoàn cảnh xã hội

Có thể nói, các tác phẩm văn xuôi Việt
Nam hiện đại đều ra đời ở những thời điểm,
hoàn cảnh đặc biệt của đất nước. Mảnh đất
hiện thực vô cùng phong phú đã được các
nhà văn quan sát, khám phá, khái quát thành
những bức tranh phản chiếu đời sống xã hội
một cách chân thực nhất. Trong bức tranh
muôn màu ấy, hình ảnh người phụ nữ nổi lên
như một điểm nhấn trong mỗi tác phẩm với
những cuộc đời, số phận éo le, bi thảm, đầy
đau khổ. Từ đó mà gieo vào trái tim nhà văn
và bạn đọc những điều trăn trở, khắc khoải
trước số phận con người. Phải kể đến các tác
phẩm như “Vợ chồng A Phủ” (Tô Hoài), “Vợ
nhặt” (Kim Lân), “Chiếc thuyền ngoài xa”
(Nguyễn Minh Châu)... Các nhà văn đã khai
thác số phận của người phụ nữ ở những
hoàn cảnh khác nhau với những điểm nhìn
khác nhau để từ đó làm nổi bật nỗi bất hạnh
của họ dưới sự tác động của hoàn cảnh sống
và tìm trong sâu thẳm tâm hồn họ vẻ đẹp tiềm
tàng, khuất lấp. 

Ở truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ”, nhà văn
Tô Hoài đã ngược lên vùng Tây Bắc để viết
về số phận của người lao động nghèo ở miền
núi dưới sự áp bức, bóc lột của thực dân,
chúa đất. Trong đó, nổi bật là nhân vật Mị, một
cô gái người dân tộc H’Mông phải chịu bao tủi
cực trước các thế lực tàn bạo. Sinh ra và lớn
lên giữa bản vùng cao Tây Bắc, Mị vốn là một

cô gái xinh đẹp “Trai đến đứng nhẵn chân
vách đầu buồng Mị... Bao nhiêu người ngày
đêm thổi sáo đi theo Mị...”. Mị còn là một cô
gái chăm chỉ lao động, có tài thổi sáo, có hiếu
với cha và yêu đời, yêu tự do, cô như một
bông hoa đẹp giữa đất trời Tây Bắc, lẽ ra Mị
phải được hưởng hạnh phúc. Nhưng cuộc đời
người con gái ấy khi đến tuổi kết hôn cũng là
lúc bắt đầu kiếp sống của một “con dâu gạt
nợ” cho nhà thống lí Pá Tra bởi món nợ
truyền đời của cha mẹ, bởi chế độ cho vay
nặng lãi vô cùng tàn bạo của bọn chúa đất.
Cuộc đời, số phận của một “nô lệ”, một “công
cụ lao động biết nói nhưng không nói”, một
“súc nô” bắt đầu và cứ thế triền miên trong
không gian địa ngục nhà thống lí Pá Tra. Dần
dần theo năm tháng, Mị mất hết ý niệm về
thời gian, không gian, không nghĩ đến cái chết
nữa, cũng không có ý định bỏ trốn và sự vô
cảm trước mọi thứ đã che lấp hết đi sức sống,
lòng yêu đời và yêu tự do trong Mị. Cái lùi lũi,
âm thầm, cái cúi mặt buồn rười rượi luôn là
trạng thái sống của Mị ở nhà thống lí Pá Tra.

Khai thác số phận con người trong nạn
đói khủng khiếp năm Ất Dậu 1945, nhà văn
Kim Lân trong truyện ngắn “Vợ nhặt” không đi
vào những sự kiện lớn, những biến cố mà đi
sâu tìm hiểu về số phận bi đát, éo le của
những người nông dân nghèo trong hoàn
cảnh sự sống và cái chết gần như gang tấc,
người chết như ngả rạ, mùi xú uế khắp nơi,
tiếng hờ khóc, tiếng quạ gào lên thê thiết...
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VĂN HỌC
Và

NHà TRƯỜNG

Vẻ đẹp tiềm tàng, khuất lấp của
các nhân vật nữ trong một số tác
phẩm văn xuôi Việt Nam hiện đại

NGUYỄN THẾ LƯợNG

Văn học Việt Nam hiện đại giai đoạn 1945-1975 và sau năm 1975 đã phản ánh đậm
nét và chân thực số phận của con người Việt Nam trong hoàn cảnh chiến tranh và thời
kỳ hậu chiến. Ở mỗi giai đoạn cụ thể, các tác phẩm văn xuôi đã xây dựng hệ thống nhân
vật dưới sự tác động của hoàn cảnh đời sống xã hội, từ đó khái quát thành bức tranh
hiện thực có giá trị nhân đạo mới mẻ, sâu sắc. Nổi bật trong dòng chảy của văn xuôi
hiện đại Việt Nam là các nhân vật nữ với vẻ đẹp tiềm tàng, khuất lấp và trỗi dậy mạnh
mẽ mỗi khi có sự tác động của hoàn cảnh. Vẻ đẹp ấy đã góp phần thể hiện giá trị tư
tưởng, vị trí và sức sống của mỗi tác phẩm trong đời sống văn học dân tộc.



Giữa không gian đặc quyện
sự chết chóc ấy, nhà văn Kim
Lân đã hướng góc nhìn đến
những cô gái “ngồi vêu” ở vệ
đường trong bộ dạng rách
rưới, đói khổ. Trong số đó,
nhà văn đã xây dựng nên
hình tượng nhân vật người
đàn bà vô danh “thị”, người
chạy lại đẩy xe thóc cho
Tràng. Thân hình gầy sọp,
quần áo rách như tổ đỉa, hai
con mắt trũng sâu của thị
chính là hiện thân của cái
đói, cái nghèo dưới sự bóc
lột tàn bạo của bọn thực dân
Pháp và phát xít Nhật. Và rồi,
lần thứ hai khi gặp Tràng, với
vẻ mặt “sưng sỉa”, lời nói
“chao chát, chỏng lỏn”, thị đã
theo Tràng về làm vợ, theo
không, không cần cưới hỏi
hay lễ vật gì. Thảm hại biết
bao khi giữa nạn đói khủng
khiếp ấy, mạng sống con
người mong manh đến vô
vọng thì cái giá trị con người,
nhất là người phụ nữ rẻ rúng
như cái rơm, cọng rác mà
người ta có thể nhặt được ở
ngoài đường. Và lòng tự
trọng trước miếng ăn của
người phụ nữ kia dường như
không còn nữa khi mà cái
chết đang cận kề. Thị theo
Tràng về xóm ngụ cư giữa
một buổi chiều muộn hoang
tàn, không gian u ám, chết
chóc, họ bước đi như đang
tiến về nghĩa địa vậy.

Bước vào thời kỳ hậu
chiến, đất nước hòa bình,
thống nhất, trở về cuộc sống
đời thường, văn học Việt
Nam có sự chuyển biến sâu
sắc về đề tài, cảm hứng,
nghệ thuật. Trong đó, ngòi
bút của các nhà văn hướng
về số phận của những con
người cá nhân, đời tư giữa
cuộc sống mưu sinh đầy bộn
bề, gian khó, mang đậm cảm
hứng thế sự. Tiên phong
trong thời kỳ đổi mới nền văn
học, nhà văn Nguyễn Minh
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Tình chị em.          Ảnh: NGUYỄN SƠN TÙNG

Châu đã khai thác cuộc đời, số phận của người đàn bà hàng
chài trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa”. Cuộc sống lênh
đênh trên biển đầy gian khó, gia cảnh đông con, người chồng
vũ phu thường xuyên giáng lên lưng người đàn bà khốn khổ
ấy những trận đòn quái ác, “năm ngày một trận nặng, ba ngày
một trận nhẹ”. Khi nghệ sĩ Phùng chứng kiến cảnh đó, một
“nghịch lí” của cuộc sống, anh nhận thấy một điều khó hiểu là
trước những trận đòn ấy, người đàn bà cứ thế mà chịu đựng,
không chạy trốn, không chống lại cũng không hề van xin. Kỳ lạ
thay, người đàn bà có lúc xin chồng đưa lên bờ mà đánh để
các con không phải chứng kiến cảnh bạo lực. Chính điều đó
đã thôi thúc Phùng ở lại để tìm hiểu nguyên cớ vì sao người
đàn bà hàng chài lại có số phận bi thảm đến như thế, động cơ
nào khiến chị ta chịu đựng đến nhẫn nhục trước sự tàn ác, vũ
phu của người chồng. 
Trỗi dậy khi có sự tác động của hoàn cảnh

Thật khó đi đến hồi kết nếu số phận của các nhân vật nữ
cứ mãi đắm chìm, trượt dài trước hoàn cảnh của đời sống xã
hội. Đến một lúc nào đó, sức sống, vẻ đẹp vốn có của họ sẽ
vĩnh viễn mất đi như một định mệnh trước quy luật của số
phận. Tuy nhiên, với cái nhìn nhân đạo và niềm tin vào vẻ đẹp
tâm hồn con người, các nhà văn đã đặt người phụ nữ vào
những tình huống, những hoàn cảnh cụ thể để thổi bùng lên
sức sống tiềm tàng, khơi lên vẻ đẹp khuất lấp, ẩn sâu trong
tâm hồn họ. Mỗi chi tiết trong hoàn cảnh sống như một chất
xúc tác  thổi bay lớp tro tàn để cho ngọn lửa sống trong tâm
hồn người phụ nữ bùng lên. 

Ở truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ”, không phải ngẫu nhiên
Mị trỗi dậy sức sống, sức phản kháng mà là do sự tác động
của ngoại cảnh vào tâm cảnh. Đó là không khí náo nức của
đêm tình mùa xuân ở Hồng Ngài với tiếng sáo gọi bạn tình,
không khí ăn tết tưng bừng đã xâm lấn vào tâm hồn Mị tự lúc



nào để rồi, từ trong con người tưởng như đã
chết, đã chìm đắm trong sự vô cảm ấy, Mị
thấy “thiết tha bổi hổi... Mị nhẩm thầm lời bài
hát trong tiếng sáo gọi bạn... Mị lén lấy hũ
rượu uống ừng ực từng bát...”. Tác động của
ngoại cảnh cũng làm thức dậy trong Mị sự
nhận thức về quá khứ tươi đẹp, về hiện tại vô
cùng tàn nhẫn và ý thức hướng về tương lai.
Mị đã nhận ra mình “Mị còn trẻ lắm, Mị muốn
đi chơi...”. Lòng yêu đời trong Mị trỗi dậy đi
kèm với ý thức về sự đau khổ trong thực tại,
Mị nghĩ đến nắm lá ngón và cái chết để giải
thoát. Mị hành động để thể hiện lòng yêu đời,
yêu tự do bằng việc rút váy, thắp đèn sáng,
cuốn lại tóc để đi chơi như bao người đàn bà
có chồng khác. Ở thời điểm khác, đêm mùa
đông trên núi cao dài và buồn, Mị chỉ biết làm
bạn với ngọn lửa để xua tan đi giá lạnh vào
mỗi đêm trong trạng thái sống câm lặng trở
lại sau đêm tình mùa xuân ở Hồng Ngài. Lúc
đó, A Phủ xuất hiện trong tư thế bị trói đứng
và đang ở tình trạng chờ chết. Ban đầu, Mị
vẫn dửng dưng thổi lửa, hơ tay bởi sống trong
đau khổ, Mị đã quá quen cảnh đó rồi, ngay
bản thân Mị cũng từng bị A Sử trói đứng vào
cột như thế. Bởi vậy, dù “A Phủ có là cái xác
chết đứng ở đó cũng thế thôi”. Chỉ đến khi
nhìn thấy “dòng nước mắt chảy trên hõm má
đã đen sạm lại của A Phủ”, sức sống, sức
phản kháng trong Mị mới trỗi dậy. Thương
mình, thương người, nghĩ đến tội ác của cha
con thống lí là những suy nghĩ đang tổng hòa
trong Mị để bật lên thành một quyết định và
hành động táo bạo là cắt dây cởi trói cứu A
Phủ và chạy theo A Phủ xuống dốc núi. Có
thể nói, hành động này là đỉnh cao sức sống
tiềm tàng trong con người của Mị sau bao
tháng năm tủi cực của kiếp sống nô lệ trong
sự bóc lột, đàn áp của cường quyền, thần
quyền, phụ quyền. Mị đã cứu A Phủ và đồng
nghĩa với việc giải thoát cuộc đời mình. 

Nếu sự trỗi dậy sức sống tiềm tàng trong
nhân vật nữ của “Vợ chồng A Phủ” mạnh mẽ,
quyết liệt, thì ở “Vợ nhặt”, trước hoàn cảnh
trở về xóm ngụ cư làm vợ Tràng, con dâu bà
cụ Tứ, người đàn bà không tên giữa nạn đói
khủng khiếp ấy được nhà văn Kim Lân khai
thác ở vẻ đẹp nữ tính vốn khuất lấp trước đó.
Khi bước chân trên đường về xóm ngụ cư, vẻ
đẹp nữ tính của thị đã dần bộc lộ qua các tín
hiệu như bước chân díu vào nhau, lấy nón
che mặt như thể ngại ngùng, lo lắng. Rồi khi
vào nhà, thị ngồi ở mép giường, tay vân vê tà
áo, chào bà cụ Tứ lễ phép chứ không còn
chua chát, chỏng lỏn như trước nữa. Sáng

hôm sau, vẻ đẹp nữ tính của người đàn bà
này đã bộc lộ rõ qua những công việc như
cùng mẹ quét tước nhà cửa, sân vườn, múc
nước vào vại, giặt giũ quần áo, nấu cơm... Thị
đang chăm lo, vun vén cho hạnh phúc gia
đình. Và trong bữa cơm đầu tại nhà chồng, thị
kể cho Tràng nghe về việc người dân ở mạn
Bắc Giang, Thái Nguyên không chịu đóng
thuế nữa mà họ kéo nhau đi phá kho thóc
chia cho dân nghèo. Câu chuyện ấy tưởng
như chuyện phiếm, nhưng từ sâu thẳm tâm
hồn thị đó là sự nhận thức về hoàn cảnh, về
con đường giải thoát số phận trước cái đói
thảm khốc. Có thể nói, hành động Mị chạy
theo A Phủ là sự giải thoát số phận khỏi
cường quyền, thần quyền, là tìm về con
đường đấu tranh để giành lại tự do, còn “thị”
trong “Vợ nhặt” theo không Tràng về làm vợ
không đơn thuần là có được miếng ăn để
thoát khỏi cái chết, mà trong hoàn cảnh hiểm
nghèo ấy người phụ nữ vẫn tiềm ẩn khát khao
sống, khát khao hạnh phúc và xa hơn là khát
vọng đổi đời trong tương lai. 

Trong hoàn cảnh cuộc sống đời thường,
mưu sinh đầy gian khó, người đàn bà hàng
chài trong truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài
xa” được nhà văn Nguyễn Minh Châu khắc
họa những phẩm chất mang màu sắc truyền
thống của người phụ nữ Việt Nam. Đặt người
đàn bà hàng chài vào hoàn cảnh bạo lực gia
đình với những trận đòn quái ác từ người
chồng và việc Phùng, Đẩu mời chị ra tòa,
Nguyễn Minh Châu đã hé mở cho độc giả
những vẻ đẹp bấy lâu nay khuất lấp bên trong
cái ngoại hình thô kệch, mệt mỏi, vẻ bề ngoài
lam lũ, thất học của người đàn bà. Đó cũng là
câu trả lời cho những băn khoăn của Phùng
và Đẩu. Một nghệ sỹ nhiếp ảnh, một chánh án
tòa án như vỡ òa trong nhận thức khi người
đàn bà trả lời những câu hỏi, những điều khó
hiểu. Lời nói dõng dạc, xưng hô “chị - các
chú”, người đàn bà hàng chài dần dần đã thể
hiện rõ là một người phụ nữ miền biển giàu
đức hy sinh, yêu thương con, tuy cam chịu
nhưng tấm lòng bao dung, độ lượng, sống kín
đáo, sâu sắc, thấu hiểu lẽ đời và biết chắt chiu
hạnh phúc đời thường. 
Thể hiện giá trị nhân đạo sâu sắc, mới mẻ

Khai thác vẻ đẹp tiềm tàng, khuất lấp
trong tâm hồn các nhân vật nữ của một số tác
phẩm văn xuôi Việt Nam hiện đại, các nhà văn
đã góp những tiếng nói nhân đạo sâu sắc, mới
mẻ vào dòng chảy nhân đạo của văn học Việt
Nam. Tuy khám phá vẻ đẹp các nhân vật ở
những hoàn cảnh khác nhau nhưng các nhà
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văn đã tìm được tiếng nói chung trong cảm
hứng nhân đạo. Đó là sự cảm thông sâu sắc
đối với số phận của người lao động nghèo
dưới ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong
kiến, phát xít và hoàn cảnh sống mưu sinh của
họ, đặc biệt là người phụ nữ. Từ đó, các nhà
văn lên tiếng tố cáo đanh thép các thế lực tàn
bạo đã chà đạp, áp bức, bóc lột, đẩy số phận
người phụ nữ vào kiếp sống nô lệ, tủi cực và
thân phận rẻ rúng như cái rơm cọng rác. Nổi
bật trong giá trị nhân đạo của các tác phẩm là
sự trân trọng, niềm tin mãnh liệt vào sức sống
tiềm tàng, vào vẻ đẹp khuất lấp của người lao
động. Dù hoàn cảnh sống có khắc nghiệt, bi
đát, éo le đến đâu cũng không xóa đi sức sống
và vẻ đẹp trong tâm hồn họ. Các nhà văn đã
chỉ ra cho những số phận con đường giải
thoát khỏi áp bức, bất công, con đường làm
chủ vận mệnh của mình.  

Có thể khẳng định, sức sống tiềm tàng,
vẻ đẹp khuất lấp trong tâm hồn các nhân vật
nữ trong một số tác phẩm văn xuôi giai đoạn
1945 -1975 và sau 1975 góp phần làm nổi bật
vẻ đẹp hình tượng người phụ nữ trong dòng
chảy của văn học Việt Nam. Đó là những vẻ
đẹp vừa mang tính truyền thống, bền vững,
vừa có những vẻ đẹp gắn với số phận và
hoàn cảnh trong những thời điểm cụ thể.
Thông qua vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ
trong mỗi tác phẩm, các nhà văn gửi gắm
những thông điệp quan trọng về con người,
về nghị lực sống, về khát vọng sống, khát
vọng hạnh phúc và những quan niệm về mối
quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống. Đó là
những tư tưởng quan trọng góp phần làm nên
sức sống lâu bền của tác phẩm văn học trong
lòng độc giả và sự phát triển không ngừng
của nền văn học dân tộc.  
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HỘP THƯ
Trong tháng 9 và tháng 10 năm 2019, Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng đã nhận

được tác phẩm của các tác giả: 
*Trong tỉnh: Trương Thọ, Đặng Hùng, Lê Quang Bình, Chu Quế Ngân, Ngô Bá Hòa,

Phạm Chiến, Đinh Ích Toàn, Nguyễn Duy Chiến, Lý Viết Trường, Dương Thị Thảo, Dương
Công Bao, Bùi Vinh Thuận, Lăng Văn Thăng, Tạ Quang Minh, Vân Du, Trần Thị Thu Huyền,
Nguyễn Quang Huynh, Đặng Thanh, Linh Quang Tín, Nguyễn Văn Dương, Nhữ Thị Hồng
Minh, Vi Thị Quỳnh Ngọc, Hoàng Kim Dung, Phạm Lễ Hùng, Nguyễn Đình Thọ, Vũ Đình
Thi, Phạm Thành, Nguyễn Thị Bích Thuận, Vi Thị Liên, Trần Đình Nhân, Lê Thiệu, Vy Nước,
Hoàng Hùng, Hoàng Văn Tiệp, Phạm Văn Giang, Hoàng Lê Cường, Nguyễn Quang Huy,
Bùi Minh Tấn, Hoàng Thái, Trịnh Tiến, Lã Trung Sơn…

*Ngoài tỉnh: Ngô Thu Thuyển, Nguyễn Hồng Quang, Phạm Khắc Mã (Thái Nguyên);
Trịnh Hữu Thịnh, Bùi Việt Phương (Hòa Bình); Nguyễn Thế Lượng, Nguyễn Hưng Hải (Phú
Thọ); Hoàng Bình Trọng, Lê Anh Phong, Nguyễn Đại Duẫn, Hồ Ngọc Diệp (Quảng Bình);
Nông Thị Hưng, Đỗ Văn Xuân, Trịnh Viết Hiệp (Hà Nội); Tịnh Bình (Tây Ninh); Nguyễn Minh
Thuận (Bạc Liêu); Mai Mộng Tưởng (Đà Nẵng); Lê Thanh Hùng (Bình Thuận); Nguyễn Hoài
Ân (Quảng Ngãi); Lưu Quang Minh (Tp.Hồ Chí Minh); Lê Hứa Huyền Trân (Bình Định);
Phan Thành Minh (Lâm Đồng); Đỗ Văn Dinh (Lào Cai); Trần Thị Kỳ Duyên (Kiên Giang);
Đinh Văn Chiêm (Ninh Bình); Trần Văn Hoan (Đồng Nai); Lê Thị Hồng Châu, Trần Thị Thùy
Linh, Lê Văn Trường (Sóc Trăng); Nguyễn Văn Toàn (Thừa Thiên Huế); Trầm Thanh Tuấn
(Trà Vinh); Vĩnh Thông, Huỳnh Ngọc Phước (An Giang); Nguyễn Thị Bích Nhàn, Y Nguyên
(Phú Yên); Tân Quảng, Trịnh Thị Hoàn (Bắc Giang); Nguyễn Tường Thuật, Cử Giang (Thái
Bình); Bùi Hữu Bằng (Bắc Ninh)…

Và một số bản thảo khác gửi qua email. Đề nghị các tác giả ghi rõ họ tên (bút danh nếu
có), số điện thoại, địa chỉ rõ ràng để tòa soạn liên hệ.

Ban Biên tập xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác, góp ý
của các tác giả./.



DANH SÁCH
Tác giả, tác phẩm được công nhận và tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật

Hoàng Văn Thụ lần thứ V, năm 2019
(Kèm theo Quyết định số 2032/QĐ-UBND, ngày 25/10/2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)
I- Mỹ Thuật:

II- Nhiếp ảnh:

III- Nghiên cứu lý luận phê bình, văn nghệ dân gian
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STT Tên tác phẩm Tên tác giả Giải thưởng

1 Giao ca Hoàng Văn Điểm A

2 Bộ tranh minh họa Cao Thanh Sơn B

3 Chợ vùng cao Chu Thị Thiều B

4 Xóm cũ Dương Thời Tuyên C

5 Chợ vùng cao Phạm Anh Việt C

6 Mỗi buổi sớm mai Lương Mai Anh C

STT Tên tác phẩm Tên tác giả Giải thưởng

1 Mùa vàng Bắc Sơn Bùi Vinh Thuận A

2 Đi chợ sớm Dương Công Bao B

3 Lễ kết duyên Đỗ Văn Dương B

4 Bắc Sơn mờ sương Dương Doãn Tuấn C

5 Lễ cưới người Dao Nguyễn Tiến Thắng C

6 Sắc màu ATK Đàm Sơn C

STT Tên tác phẩm Tên tác giả Giải thưởng

1 Then Hắt khoăn của người Tày Đặng Thế Anh A

2 Lượn, phong slư dân ca trữ tình
của người Tày Xứ Lạng Hoàng Tuấn Cư B

3 Sư tử Mèo chế tác và múa Hoàng Choóng B

4 Theo dấu người xưa Chu Quế Ngân C

5 Văn hóa dân gian của người Tày
ở Lạng Sơn Hoàng Văn Páo C

6 Khảo cứu về chữ Nôm Tày Hoàng Hựu C
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IV- Văn Xuôi:

V- Thơ:

VI- Âm nhạc:
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STT Tên tác phẩm Tên tác giả Giải thưởng

1 Núi mẹ Nguyễn Đức Nguyên A

2 Theo con đường gập ghềnh Vy Thị Kim Bình B

3 Theo lời Đảng gọi Vi Thị Thu Đạm B

4 Đôi mắt sơn dương Nguyễn Văn Luân C

5 Tia nắng một vùng biên Đỗ Ngọc Mai C

6 Bí ẩn Phụng Hoàng Sơn Chu Thanh Hương C

STT Tên tác phẩm Tên tác giả Giải thưởng

1 Tập ca khúc “Sắc màu” Nguyễn Văn Tân A

2 Tập ca khúc “Vang mãi bản
hùng ca chiến dịch biên giới” Hoàng Biểu B

3 Ca khúc “Về nơi nghe câu hát 
soong hầu” Vi Tơ B

4 Ca khúc “Huyền thoại núi  Mẫu Sơn Vy Nước C

5 Tập ca khúc “Giấc mơ núi rừng” Bùi Minh Tấn C

6 Ca khúc “Tiếng hát bên dòng Kỳ Cùng” Trịnh Tiến C

STT Tên tác phẩm Tên tác giả Giải thưởng

1 Miền sâu thẳm Nguyễn Đình Thọ B

2 Cằm xướng rườn chạn
(Khúc hát nhà sàn) Vi Hồng Nhân B

3 Vông vang núi Vân Du (Lý Thị Thảo) C

4 Có một tình yêu Lộc Bích Kiệm C

5 Lời biển gọi Hàn Kỳ (Nguyễn Ngọc Kỳ) C

6 Xứ Lạng ơi Lã Trung Sơn C
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1. Tối 12/10/2019, Trung tâm Văn hóa
Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn tổ chức chương
trình “Liên hoan hát then, đàn tính các Câu
lạc bộ (CLB) tỉnh Lạng Sơn mở rộng lần
thứ I - năm 2019”. Tới dự có lãnh đạo Sở

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Trung
tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh;  hội viên 16 CLB
hát then đàn tính trong và ngoài tỉnh cùng
đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn thành
phố Lạng Sơn. Kết thúc liên hoan, Ban Tổ
chức trao tặng giải thưởng cho các CLB có
tiết mục xuất sắc nhất gồm: 03 giải A: Chi hội
Bảo tồn dân ca thành phố Cao Bằng, CLB
Điếp Sli Then xã Thụy Hùng - huyện Cao Lộc,
CLB hát then Nộc Khảm Khắc thị trấn Na Sầm
- huyện Văn Lãng; 03 giải B: CLB Đàn và hát
dân ca Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh,
CLB Hát then đàn tính xã Hoàng Đồng thành
phố Lạng Sơn, Trung tâm Truyền thông và
Văn hóa huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh và
một số giải thưởng khác. Đây là dịp để các
nghệ nhân, diễn viên không chuyên các dân
tộc Tày, Nùng trong và ngoài tỉnh gặp gỡ, giao
lưu, học hỏi, tiếp tục bảo tồn, phát huy những
giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc
dân tộc.

2. Tối 16/10/2019, Trung tâm Phát
hành phim và Chiếu bóng Lạng Sơn tổ
chức khai mạc đợt phim Kỷ niệm 69 năm
ngày giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950 -
17/10/2019); 188 năm ngày thành lập tỉnh
Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2019) và 110
năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ

(4/11/1909 - 4/11/2019). Tới dự có đại diện
lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
đại diện lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân
thành phố Lạng Sơn; cán bộ các đơn vị trực
thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng
đông đảo học sinh các trường Trung học cơ
sở, Trung học phổ thông trên địa bàn thành
phố Lạng Sơn. Tại buổi khai mạc, khán giả
được thưởng thức bộ phim tài liệu “Danh
nhân Xứ Lạng” tóm lược về cuộc đời hoạt
động cách mạng của đồng chí Hoàng Văn
Thụ. Các bộ phim tài liệu, phim truyện lẻ được
công chiếu từ ngày 16/10 đến hết ngày
05/11/2019 tại Rạp chiếu phim Đông Kinh và
10 huyện trong toàn tỉnh (phim tài liệu: Lạng
Sơn miền biên ải, Hoàng Văn Thụ người con
Xứ Lạng, Danh nhân Xứ Lạng…; phim truyện
lẻ: Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ, Hoa trong bão).
Đây là hoạt động thiết thực trong chuỗi các sự
kiện chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn
của tỉnh, góp phần nâng cao kiến thức của
các tầng lớp nhân dân về lịch sử hào hùng
của quê hương, đất nước, qua đó giáo dục
lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, động
viên các tầng lớp nhân dân tiếp tục hăng say
học tập, lao động, sản xuất, phát triển kinh tế
xã hội bền vững.

NGọC HẰNG

3. Ngày 16/10/2019, tại Hội Văn học
Nghệ thuật tỉnh, Câu lạc bộ thơ Xứ Lạng tổ
chức tọa đàm Kỷ niệm 69 năm ngày giải
phóng Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10 /2019).
Tới dự có đại diện cán bộ các phòng, ban của
Hội VHNT cùng toàn thể thành viên CLB. Tại
buổi tọa đàm, các thành viên CLB đã thể hiện
một số tác phẩm tiêu biểu với nội  dung ca
ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất
nước. Đây là dịp để các thành viên CLB giao

TIN VĂN HÓA VĂN NGHỆ
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lưu gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao
chất lượng, hiệu quả sáng tác. Trong nhiều
năm qua, CLB thơ Xứ Lạng thường xuyên
duy trì, tổ chức hoạt động, tích cực góp phần
vào việc hưởng ứng các hoạt động văn học
nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

LÝ SÁNG        

4. Ngày 17/10/2019, Cục Mỹ thuật,
Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tổ chức Lễ trao giải và Khai
mạc Triển lãm Festival Nhiếp ảnh trẻ năm
2019 tại Trung tâm Giám định và Triển lãm
tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh số 29 Hàng
Bài, Hà Nội. Festival Nhiếp ảnh trẻ được tổ
chức định kỳ hai năm một lần, dành cho các
tác giả trẻ từ 18 đến 35 tuổi trên cả nước. Sau
ba tháng phát động, Festival Nhiếp ảnh trẻ
năm 2019 với chủ đề “Việt Nam hôm nay”
nhận được hơn 2000 tác phẩm ảnh của gần
300 tác giả đến từ 55 tỉnh, thành phố trong cả
nước. Ban Tổ chức đã lựa chọn 21 tác phẩm
ảnh xuất sắc nhất để trao giải thưởng và 197
tác phẩm ở cả hai thể loại ảnh trưng bày triển
lãm. Ở thể loại ảnh hiện thực, Ban Tổ chức
trao tặng 01 Huy chương Vàng, 3 Huy
chương Bạc, 5 Huy chương Đồng và 7 giải
Khuyến khích; Ở thể loại ảnh thể nghiệm, ý
niệm Ban Tổ chức trao tặng: 1 Huy chương
Vàng, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương
Đồng, 2 giải Khuyến khích. Triển lãm Festival
Nhiếp ảnh trẻ năm 2019 diễn ra từ ngày
17/10/2019 đến hết ngày 23/10/2019. Tỉnh
Lạng Sơn có 02 tác giả gửi ảnh tham dự cuộc
thi, trong đó tác giả Bùi Vinh Thuận có 03 bộ
ảnh được chọn treo tại triển lãm: Hạ Long
ngày mới, Thung lũng trong mây, Bắc Sơn
quê hương tôi.

NGọC HẰNG

5. Ngày 22/10/2019 tại Hội VHNT tỉnh,
Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh
Lạng Sơn tổ chức sinh hoạt thường kỳ.
Đến dự có đại diện Văn phòng Hội VHNT; đại
diện Ban thư ký Chi hội Nhiếp ảnh và các
NSNA trong Chi hội. Tại buổi sinh hoạt NSNA
Đàm Sơn thay mặt Ban Chấp hành Chi hội
công bố các Quyết định của Hội Nghệ sĩ
Nhiếp ảnh Việt Nam về việc: Công nhận kết
quả Đại hội Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt

Nam tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2019 - 2024 và
danh sách đại biểu dự Đại hội Hội Nghệ sĩ
Nhiếp ảnh Việt Nam lần thứ IX; Quyết định kết
nạp hội viên mới của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh
Việt Nam đối với hai hội viên: Dương Doãn
Tuấn, Bùi Vinh Thuận. 

6. Ngày 25/10/2019 tại Bảo tàng tỉnh
Lạng Sơn Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
tổ chức Khai mạc triển lãm chuyên đề
“Hoàng Văn Thụ - Sáng mãi tên anh” chào
mừng Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng
chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2019)
và Kỷ niệm 188 năm ngày thành lập tỉnh
Lạng Sơn (4/11/1831 - 4/11/2019). Đến dự
có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ

tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở,
ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang,
đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố.
Triển lãm giới thiệu gần 200 tài liệu, hình ảnh,
hiện vật về thân thế, sự nghiệp, những cống
hiến to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối
với cách mạng. Nội dung triển lãm gồm 2
phần: Phần 1: “Giới thiệu về thân thế, sự
nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí
Hoàng Văn Thụ”; Phần 2: “Lạng Sơn - quê
hương đồng chí Hoàng Văn Thụ trong thời kỳ
đổi mới, hội nhập và phát triển”. Triển lãm
diễn ra từ ngày 25/10/2019 đến ngày
25/11/2019.

TRọNG ANH


