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Trong ba mươi năm bôn ba tìm đường
cứu nước, Bác Hồ đã đi tới năm mươi
sáu quốc gia trên thế giới, vượt qua ba

đại dương, bốn châu lục. Trái tim Bác luôn ấp
ủ tìm con đường đấu tranh cách mạng giải
phóng dân tộc khỏi ách thống trị của thực dân
Pháp. Người đến với nhân dân lao động các
nước thuộc địa châu Á, châu Phi, châu Mỹ La
tinh, tìm hiểu nguyện vọng chung của họ trong
cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp. Người tiếp
xúc với các tầng lớp trí thức, nhà khoa học,

học giả, bác học có xu hướng tiến bộ, bênh
vực và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng giai
cấp công nhân, dân nghèo, nông dân ở các
nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam - thuộc
địa của thực dân Pháp. Người coi trọng việc
tiếp xúc với học sinh, sinh viên, tích cực tham
gia các phong trào, giao lưu chính trị, văn hóa,
diễn thuyết tại các câu lạc bộ, các tổ chức
quần chúng và một số hội nghị quan trọng,
động viên, cổ vũ tình đoàn kết cộng đồng, góp
sức đấu tranh tiến tới thoát khỏi ách thống trị

2
VÙN NGHÏå

Söë 308-06/2019 - xûá laång

Đại biểu xem ấn phẩm báo chí trưng bày tại Hội Báo xuân Xứ Lạng năm 2019.
Ảnh: PV

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

LÀM BÁO LÀ LÀM CÁCH MẠNG
CÁN BỘ BÁO CHÍ CŨNG LÀ CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG

ĐINH ÍCH TOÀN



của bọn đế quốc áp bức, bóc lột. Những bài
viết đăng trên các báo của Bác cũng mạnh mẽ
tố cáo tội ác của đế quốc đối với nhân dân lao
động tại các nước thuộc địa, góp phần nâng
cao tinh thần đoàn kết, tạo nên làn sóng đấu
tranh ngày càng đông đảo.

Đầu năm 1919, Bác Hồ gia nhập Đảng Xã
hội Pháp - “Tổ chức duy nhất theo đuổi lý
tưởng cao quý của Đại cách mạng Pháp: Tự
do, Bình đẳng, Bác ái”. Từ đây Người có thêm
nguồn lực mạnh mẽ bước tiếp trên con đường
cứu nước, cứu dân tộc. Ngày 18/6/1919,
Nguyễn Ái Quốc thay mặt Hội những người
Việt Nam yêu nước tại Pháp gửi đến Hội nghị
Vécxây bản yêu sách của nhân dân Việt Nam
(gồm 8 điều) yêu cầu Chính phủ Pháp phải
thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, quyền
bình đẳng của dân tộc Việt Nam (Bản yêu
sách được đăng trên báo Yiche Pao xuất bản
ở Thiên Tân - Trung Quốc, ngày 18/9/1919).
Ngày 17/7/1920, tác phẩm của Lênin “Sơ thảo
lần thứ nhất những luận cương về các vấn đề
dân tộc và thuộc địa” (đăng trên báo L’Human-
ité số ra ngày 16 và 17/7/1920) đã giải đáp
cho Nguyễn Ái Quốc con đường đúng đắn để
giành độc lập cho dân tộc và tự do cho đồng
bào. Người nói: “Luận cương của Lênin làm
cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin
tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc
lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to
lên như đang nói trước quần chúng đồng bào:
“Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái
cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải
phóng chúng ta!”. Hồi 2 giờ 30 phút ngày
30/12/1920, Nguyễn Ái Quốc gia nhập Quốc
tế III (Quốc tế Cộng sản) tổ chức Cách mạng
của giai cấp vô sản quốc tế do V.I.Lênin sáng
lập hoạt động từ 1919 - 1943 và tuyên bố
thành lập Phân bộ Pháp của Quốc tế Cộng
sản. Bác là một trong những người sáng lập
Đảng Cộng sản Pháp, đồng thời là người
Cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam.

Trên hành trình tìm đường cứu nước, Bác
Hồ nhận thấy vai trò quan trọng trong tuyên
truyền cách mạng bằng phương pháp kết hợp

chặt chẽ giữa công tác báo chí với tuyên
truyền trực tiếp. Tư tưởng của Bác: “Làm báo
chí là làm cách mạng, cán bộ báo chí cũng là
chiến sỹ cách mạng” đã được thực hiện và
đồng hành cùng dân tộc suốt chín mươi tư
năm qua, kể từ ngày Báo Thanh niên ra số
đầu tiên 21/6/1925.

Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc là người
sáng lập và là cây bút chủ chốt của tờ Le
Paria (Người cùng khổ) - cơ quan ngôn luận
của Hội Liên hiệp thuộc địa. Tiêu đề của tờ
báo ghi rõ: Diễn đàn của các dân tộc thuộc địa
(sau có thay đổi). Tôn chỉ, mục đích: “Báo Le
Paria là vũ khí để chiến đấu. Sứ mạng của nó
là rõ ràng: Giải phóng con người”, “Công lý và
sự thật và sự tiến bộ!”. Đầu năm 1923, báo
“Việt Nam hồn” lưu hành trong những người
Việt Nam sống ở Pháp (Mỗi tháng 2 kỳ, mỗi
kỳ 100 bản).

Ngày 21/6/1925, Người sáng lập Báo
Thanh niên, cơ quan Trung ương của Tổng bộ
Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí
Hội (từ số 1 đến số 107). Từ số 108 ra ngày
28/7/1929 tiêu đề của Báo Thanh niên chính
thức ghi rõ: “Cơ quan của Đảng Việt Nam
Cách mạng Thanh niên”. Báo ra 4 trang (có
số 2 trang) gồm các mục: xã luận, tin tức, diễn
đàn phụ nữ, thanh niên, vấn đáp, phê bình,
trả lời bạn đọc, thỉnh thoảng có in tranh vẽ.
Nội dung chính đề cập đến những vấn đề: Đế
quốc và thuộc địa, cách mạng và cải lương,
thực tiễn của cách mạng Việt Nam, Đảng
cách mạng và Đảng Cộng sản, cách mạng
dân tộc và cách mạng thế giới, cách mạng và
mặt trận dân tộc thống nhất, học tập lý luận
Chủ nghĩa Mác - Lênin… “Nhờ Báo Thanh
niên mà tổ chức Hội đã thống nhất được
phương hướng và nội dung tuyên truyền giáo
dục trong và ngoài Hội. Báo Thanh niên đã
góp phần quan trọng vào việc truyền bá chủ
nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam: chuẩn bị về
tư tưởng, chính trị và tổ chức tiến tới thành
lập chính Đảng của giai cấp công nhân Việt
Nam đầu năm 1930”. 
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Ngày 17/10/1950, vùng biên giới Việt -
Trung hoàn toàn giải phóng. Trong cuộc chiến
đấu gian nan thử thách, Bác Hồ đã giao cho
Ban Chính trị mặt trận chú ý nội dung tờ báo
đưa tin chiến thắng, kịp thời động viên người
tốt, việc tốt và dặn dò phải viết ngắn gọn, dễ
hiểu để đồng bào, chiến sỹ đọc, làm theo.

Tại phủ Chủ tịch, Bác coi trọng việc đọc
báo hàng ngày. Trong đó có hai tờ báo nói về
Lạng Sơn được Bác xem và gạch dấu bút chì
đỏ: Bài “Lạng Sơn xóa xong nạn mù chữ”,
(Báo Nhân Dân số 2579 ngày 09/02/1962);
bài “Người nữ giao thông ưu tú”, (Báo Việt
Nam Độc lập ngày 18 - 24/9/1960) và bài “Tết
trồng cây” có nói đến phong trào trồng cây gây
rừng ở xã Đô Lương, Hữu Lũng (đăng báo
Nhân Dân số 5411 ngày 5/02/1960 (Ký tên
T.L). Ngày nay, xem lại một số chi tiết về Bác
Hồ chú trọng xem báo và động viên quân dân
ta làm theo, những người cầm bút cả nước
cũng như ở Lạng Sơn vô cùng cảm động và
biết ơn Bác Hồ vĩ đại.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh, các cơ quan Báo
chí Xứ Lạng cùng các thế hệ đội ngũ phóng
viên, cộng tác viên, người làm báo luôn đồng
hành với sự nghiệp báo chí trong các thời kỳ
cách mạng, góp phần vào công cuộc giải
phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,
còn ngày nay là sự nghiệp đổi mới công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập
quốc tế. Báo chí tỉnh Lạng Sơn đã và đang
tăng cường số lượng và chất lượng phản ánh
thông tin về kinh tế - xã hội, quốc phòng an
ninh, chấp hành nghiêm chỉnh luật Báo chí
Việt Nam, với phương châm: “Mắt sáng, lòng
trong, bút sắc”, góp phần xây dựng Lạng Sơn
ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tài liệu trích từ Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu
sử tập I + II,NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội
1992 + 1993
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Một góc thành phố Lạng Sơn.               Ảnh: ĐẶNG NGỌC LÂM



Đồng chí Hoàng Đình Giong là một người
cộng sản kiên trung, bất khuất, lãnh đạo
tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng

Việt Nam, một trong những học trò xuất sắc của
Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của đồng
bào các dân tộc quê hương cách mạng Cao
Bằng. 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, có nhiều công lao
đóng góp trong thành lập và xây dựng Đảng bộ
Cao Bằng, Lạng Sơn, Hải Phòng, khu mỏ Quảng
Ninh. với tinh thần cách mạng hết lòng vì nước,
vì dân, đồng chí Hoàng Đình Giong đã được
đồng bào, đồng chí yêu mến và biết ơn sâu sắc.

Đồng chí Hoàng Đình Giong là người dân
tộc Tày, sinh ngày 01/6/1904 tại làng Thôm
Hoáng, xã Hạ Hoàng (nay là phường Đề Thám,
thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Đồng chí
còn có các bí danh như: Hoàng, Lầu Voòng, Trần

Tín. Nam Bình, Văn Tư, Võ Văn Đức, Vũ Đức,
Lê Minh, Cụ Vũ. Đồng chí Hoàng Đình Giong và
các anh, chị em sinh ra trong một gia đình có
truyền thống yêu nước và hiếu học, nên được
cha mẹ dạy dỗ cẩn thận, cho học hành chu đáo.
Ngay từ khi còn nhỏ, là một học sinh thông minh,
học giỏi, sớm có tinh thần yêu nước, ghét tây,
những năm 1923 - 1924, đồng chí đã bí mật
tuyên truyền tư tưởng yêu nước trong học sinh
các trường tiểu học ở thị xã Cao Bằng, châu Hòa
An và Hà Quảng. Tháng 6-1924 Hoàng Đình
Giong tham dự kỳ thi tiểu học tại Lạng Sơn do có
tính thần yêu nước, nên những bài viết của
Hoàng Đình Giong đều bộc lộ tư tưởng yêu
nước, ghét tây mặc dù các bài thi đều viết tốt
nhưng bị đánh trượt; đến kỳ thi tháng 6 - 1925
Hoàng Đình Giong tiếp tục đi Lạng Sơn thi lần
nữa, trong dịp này Hoàng Đình Giong đã gặp lại
Hoàng Văn Thụ người bạn cùng phòng thi năm
trước, hai anh cùng cảnh ngộ, đồng tư tưởng chí
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NHữNG ĐóNG GóP Của ĐồNG CHÍ
HOÀNG ĐÌNH GIONG VớI PHONG TrÀO

CÁCH MẠNG LẠNG SơN
TRẦN THỊ THU HUYỀN

Ngày 31/5/2019, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ kỷ niệm
115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong.                                                   Ảnh: TƯ LIỆU



hướng đánh đuổi giặc Pháp giành lại non sông
gấm vóc này cho Tổ quốc. Cũng tại thôn Phạc
Lạn, tổng nhân Lý, châu Văn Uyên, tỉnh Lạng
Sơn Hoàng Văn Thụ và Hoàng Đình Giong đã
thưa với bố, mẹ Hoàng Văn Thụ (Ông bà Hoàng
Khải Lan) xin kết nghĩa anh em với nhau, vui,
buồn, sướng khổ có nhau và cũng dịp này tại nhà
số 8 phố Chính Cai, khu chợ Lỳ Lừa, thị xã Lạng
Sơn (Nơi Hoàng Văn Thụ và Lương Văm Tri trọ
học) Hoàng Đình Giong đã gặp Lương Văn Tri,
tuy mới gặp lần đầu nhưng anh em cùng chí
hướng, sớm đồng cảm với nhau; kỳ thi năm ấy
Hoàng Đình Giong lại bị đánh trượt, chia tay hai
người bạn trở về Cao Bằng, Hoàmg Đình Giong
không muốn các bạn buồn lây và nói với bạn
"Không sao đâu, thân phận của người dân mất
nước mà, thi sỹ Nguyên Du đã nói hộ lòng mình
"Bắt phong trần phải phong trần - Cho thanh cao
mới được phần thanh cao" nhưng rồi xem, có
ngày bọn tây sẽ bị đánh tơi bời".

Cuối năm 1925, đầu năm 1926, Trường
Bách Nghệ (Hà Nội) thi tuyển, Hoàng Đình Giong
đã tham gia thi và đỗ thứ hạng cao, tại đây
Hoàng Đình Giong học tập chăm chỉ, vốn thông
minh tiếp thu kiến thức tốt, tích cực tham gia
phong trào bãi khóa của học sinh Hà Nội, tham
gia tổ chức lễ truy điệu nhà yêu nước Phan Chu
Trinh và bị đuổi học. Tại Hà Nội, đồng chí Hoàng
Đình Giong đã gặp và thông tin về tình hình đấu
tranh của thanh niên, học sinh Hà Nội và tổ chức,
hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh
niên cho đồng chí Hoàng Văn Thụ, Lương Văn
Tri hai người con ưu tú của quê hương Xứ Lạng,
được tuyên truyền hai đồng chí rất sẵn sàng
tham gia hoạt động cách mạng.

Do yêu cầu đòi hỏi của cách mạng, năm
1927 đồng chí Hoàng Đình Giong đã bí mật sang
Long Châu (Trung Quốc) tham dự các lớp huấn
luyện của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
Ngày 19/6/1928, đồng chí được kết nạp vào tổ
chức này tại cơ sở Long Châu và đã cùng các
đồng chí khác xây dựng cơ sở cách mạng, tập
hợp cán bộ mở các lớp huấn luyện, truyền bá tư
tưởng của các tổ chức cách mạng do đồng chí
Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Trong thời gian này,
đồng chí Hoàng Đình Giong gặp lại đồng chí
Hoàng Văn Thụ, người anh em kết nghĩa năm
xưa đang cùng hoạt động trong tổ chức Hội Việt
Nam cách mạng thanh niên. Hai đồng chí cùng
tích cực hoạt động ở Long Châu, chung sức đào
tạo cán bộ Cao Bằng và Lạng Sơn.

Tháng 12/1929, đồng chí Hoàng Đình Giong,
Hoàng Văn Thụ, Hoàng Văn Nọn được kết nạp

vào Đông Dương Cộng sản Đảng và thành lập
Chi bộ hải ngoại Long Châu (Trung Quốc), đồng
chí Hoàng Đình Giong được bầu làm Bí thư chi
bộ và cùng đồng chí Hoàng Văn Thụ đặt cơ sở
Đảng tại Long Châu "Chi bộ được  giao nhiệm vụ
gây dựng và phát triển phong trào quần chúng
cách mạng ở vùng biên giới Cao Bằng - Lạng
Sơn, hướng dẫn thanh niên yêu nước sang dự
những lớp huấn luyện cách mạng ở nước ngoài,
đưa đón cán bộ đi hoạt động giữa hai vùng biên
giới". Đồng chí Hoàng Đình Giong đã trở thành
một trong những đảng viên đầu tiên của vùng
miền núi Cao - Lạng, với tư cách là Bí thư Chi
bộ, đồng chí được Đảng giao nhiệm vụ chỉ đạo
việc tổ chức, gây dựng và phát triển phong trào
cách mạng ở Cao Bằng và Lạng Sơn.

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam
thành lập (03/02/1930), thực hiện chủ trương của
Đảng về vận động và xây dựng phong trào cách
mạng ở các tỉnh miền núi, biên giới như Cao
Bằng, Lạng Sơn, từ giữa năm 1930, Chi bộ Cộng
sản ở Long Châu hướng nhiệm vụ quan tâm cụ
thể là bắt mối, gây dựng các tổ chức quần chúng
cách mạng ở hai tỉnh biên giới Lạng Sơn và Cao
Bằng. Đồng chí Hoàng Văn Thụ được đồng chí
Hoàng Đình Giong cử về vùng biên giới Lạng
Sơn hoạt động gây dựng cơ sở, vận động thanh
niên yêu nước sang dự lớp huấn luyện. Cuối
năm 1930, những hạt giống cách mạng của
Đảng được người chiến sĩ cộng sản Hoàng Văn
Thụ bắt đầu gieo mầm trên mảnh đất Xứ Lạng,
mảnh đất vốn có truyền thống đấu tranh yêu
nước. 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 tích cực hỗ trợ đồng chí
Hoàng Văn Thụ bí mật về tổng Nhân Lý, châu
Văn Uyên gây dựng cơ sở. Đối tượng đầu tiên
của đồng chí tuyên truyền giác ngộ là những
người thân thích họ hàng như: Hà Viết Thạch, Hà
Viết Mỹ, Hà Viết Tạt, Hà Tợ Chao, Hoàng Viết
Liêm, Hà Viết Kế… trong đó có cả cụ Hà Thị Mùi
là mẹ ruột, cụ Hoàmg 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
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 xây dựng được địa bàn, đường dây liên lạc
cho hoạt động của các chiến sĩ cách mạng Việt
Nam giữa hai vùng biên giới.

Được sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và
Chi bộ Đảng Cộng sản ở Long Châu do đồng chí
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Hoàng Đình Giong làm Bí thư, đồng chí Hoàng
Văn Thụ tổ chức những lớp huấn luyện chính trị
cấp tốc cho quần chúng cảm tình cách mạng.
Qua học tập, quần chúng được giác ngộ, thức
tỉnh tinh thần yêu nước, nắm bắt mục tiêu cách
mạng của Đảng, đồng thời quần chúng được
trang bị những phương pháp hoạt động bí mật,
cần thiết và những biện pháp tích cực đối phó với
mọi âm mưu đàn áp của kẻ thù. Bằng những
hoạt động ban đầu đến cuối năm 1932 hình
thành được 9 tổ chức quần chúng trung kiên với
27 tổ viên ở Tân Yên, Thụy Hùng.

Thực hiện chủ trương của Đảng về việc cử
cán bộ đào tạo quân sự, chuẩn bị cho chiến lược
xây dựng lực lượng vũ trang của phong trào cách
mạng Việt Nam trong thời kỳ Đảng lãnh đạo tiến
hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Với trọng
trách Bí thư Chi bộ, đồng chí Hoàng Đình Giong
rất quan tâm đến việc đào tạo cán bộ chính trị,
quân sự chuẩn bị cán bộ nòng cốt xây dựng lực
lượng vũ tramg của Đảng. Năm 1931, đồng chí
Hoàng Đình Giong giới thiệu một số đồng chí cán
bộ, đảng viên, trong đó có đồng chí Lương Văn
Tri, người con của quê hương Xứ Lạng ra nước
ngoài học tập quân sự tại trường quân sự chính
trị của Quốc dân Đảng ở Nam Ninh.

Căn cứ vào tình hình công tác cán bộ, cuối
năm 1932, đồng chí Lê  Hồng Phong chỉ đạo
thành lập Đảng bộ đặc biệt Long Châu, đồng chí
Hoàng Đình Giong làm Bí thư, đồng chí Hoàng
Văn Thụ làm Phó Bí thư. Đảng bộ Long Châu
tiến hành một số lớp huấn luyện đặc biệt tăng
cường lực lượng cho hai tỉnh Lạng Sơn, Cao
Bằng. Được sự quan tâm của Ban lãnh đạo
Trung ương và chỉ đạo của đồng chí Hoàng Đình
Giong, Hoàng Văn Thụ trong hai năm 1932 -
1933, cơ sở Đảng và phong trào cách mạng Cao
Bằng, Lạng Sơn đã phát triển mạnh mẽ, tạo điều
kiện quan trọng cho quá trình khôi phục cơ sở
Đảng và phong trào đấu tranh chống thực dân
Pháp ở Bắc Kỳ.

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng
chí Hoàng Đình Giong đã có những cống hiến to
lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân
tộc. Dù ở cương vị nào đồng chí cũng đem hết tài
năng và nghị lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
mà Đảng giao cho. Đảng bộ, nhân dân các dân
tộc tỉnh Lạng Sơn luôn khắc ghi công lao và đóng
góp to lớn của đồng chí Hoàng Đình Giong đối
với phong trào cách mạng Lạng Sơn, hàng năm
nhân dịp kỷ niệm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình
Giong, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo tuyên
truyền về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động

cách mạng, cũng như những cống hiến to lớn cua
đồng chí đối với phong trào cách mạng Lạng Sơn
trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và đặc biệt là
tầng lớp thanh thiếu niên để khơi dậy lòng yêu
nước, niềm tự hào dân tộc. Để biết ơn công lao
của đồng chí đối với Lạng Sơn, tỉnh đã quyết định
đặt tên đồng chí cho một tuyến đường với tên gọi
đường Hoàng Đình Giong, thuộc phường Hoàng
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. Cuộc đời và sự
nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Đình
Giong còn là nguồn cảm xúc cho các nhà thơ,
nhà văn của quê hương Xứ Lạng sáng tác nên
những tác phẩm văn học nhằm giáo dục truyền
thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai
sau. Tiêu biểu là tác phẩm tiểu thuyết lịch sử
"Hương Ngàn" của cố nhà văn Nguyễn Trường
Thanh, xuất bản năm 2008 tác phẩm viết về cuộc
đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng
chí liệt sĩ Hoàng Đình Giong.

Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh của đồng chí
Hoàng Đình Giong (01/6/1904 - 01/6/2019) là dịp
để chúng ta cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của
dân tộc, tưởng nhớ về cuộc đời và sự nghiệp
cách mạng, những đóng góp của đồng chí đối với
phong trào cách mạng Lạng Sơn. Qua đó, giúp
cho các thế hệ hiểu sâu sắc, tự hào và trân trọng
những thành quả cách mạng mà Đảng và nhân
dân ta đã giành được, tạo động lực to lớn trong
việc triển khai tuyên truyền việc học tập Chỉ thị
số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh"; và Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây
dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"
trong nội bộ; phấn đấu xây dựng Lạng Sơn thành
một tỉnh biên giới có chính trị ổn định, kinh tế - xã
hội phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ
vững, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới
quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc
đổi mới đất nước./.

Tài liệu tham khảo:
1. Hoàng Đình Giong cuộc đời và sự

nghiệp hoạt động cách mạng (1904 - 1947), Nxb
Chính trị Quốc gia, năm 2014.

2. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm
Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (Ban
Tuyên giáo Trung ương phát hành).

3. Tiểu thuyết "Hương ngàn" của cố nhà
văn Nguyễn Trường Thanh, xuất bản năm 2008.
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Trung tâm Hy Vọng Lộc Bình hiện đang nuôi
dưỡng trên 40 cháu, cháu bé nhất 6 tuổi
đang học tiểu học, các cháu lớn hơn đang

học trung học cơ sở, phổ thông trung học và có
cả các cháu đang theo học cao đẳng, đại học,
trên đại học. Kể từ khi thành lập tới nay trung tâm
đã và đang nuôi dưỡng gần 120 cháu. Tôi trộm
nghĩ, với một gia đình chỉ có hai con mà để lo cho
chúng đủ ăn đủ mặc, học hành tử tế chẳng dễ
dàng gì, huống chi trung tâm chỉ có ba con người
chăm lo cho ngần ấy trẻ, chẳng thể tưởng tượng
nổi khó khăn biết nhường nào. Tôi tin rằng trong
trái tim họ có một ngăn rất lớn dành cho những
số phận không may khi tuổi đời quá non nớt cần
sự chở che dưỡng giáo.

Ở vùng Xứ Lạng mùa xuân tưng bừng lễ hội,
nay bản này mở hội lồng tồng, mai làng kia khai
hội chùa, hội đình… Hội Lộc Bình diễn ra vào
cuối tháng Giêng, nhân dịp này các gia đình ở
khu vực thị trấn thường mời bạn bè, người thân
tới chơi và làm cơm thết đãi. Không hẹn mà gặp,
hôm đó có khá nhiều đoàn khách tới thăm tặng
quà ủng hộ các cháu tại trung tâm Hy Vọng Lộc
Bình. Theo phong tục địa phương, khách được
Giám đốc trung tâm và hai trợ lý già mời ở lại
dùng cơm trưa. Trên mâm cỗ có đầy đủ các món
đặc trưng của ngày hội xuân, đặc biệt là món lợn
quay đặc sản Xứ Lạng với hương vị khó quên do
các cháu tự làm không thua kém đầu bếp lành
nghề. Con lợn quay hơn 60kg vàng rộm, thơm
nức và nhiều món ăn mà các cháu bưng ra mời
khách chính là thành quả lao động vất vả trong
một năm của toàn thể gia đình trung tâm. Chúng
tôi được biết bất kể ngày lễ nào trong năm, theo
tục lệ truyền thống của người dân tộc địa
phương, các gia đình ở Lộc Bình có món ăn gì ở
trung tâm cũng có thức đó. Thanh minh tháng 3
có xôi cẩm, mùng 6 tháng 6 có bánh gio, rằm
tháng 7 các cháu được ăn thịt vịt… Mặc dù điều
kiện vật chất còn rất nhiều thiếu thốn nhưng ông
Chắt cùng các cộng sự luôn cố gắng hết sức tạo
không khí ấm cúng như một gia đình thực sự cho

các cháu, nó luôn hiện diện trong mỗi bữa cơm,
mỗi giấc ngủ của những đứa trẻ đã đến đây. Dù
rất khó để xóa nhòa kí ức đau buồn trong tuổi
thơ, nhưng bằng tất cả nhiệt huyết, tình yêu
thương ông Nguyễn Trung Chắt luôn cố gắng
xoa dịu, tạo một môi trường sống tốt nhất trong
điều kiện có thể cho các cháu.

Trong số các đoàn khách dự bữa cơm thân
mật nhân ngày hội xuân Lộc Bình hôm đó, có đại
diện Đảng, chính quyền cùng các Ban ngành,
đoàn thể huyện Tràng Định là địa phương đã gửi
gắm tại trung tâm 12 cháu, trong đó có 1 cháu
người dân tộc Dao ở thôn Lũng Sàng xã Tri
Phương tên là Lý Văn Cương mới 5 tuổi đã mất
cả cha lẫn mẹ (để tiện việc đi lại học hành sau
đó cháu đã được chuyển đến trung tâm Hy Vọng
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NGƯỜI ƯƠM TRỒNG HY VỌNG
Ghi chép của LÝ DƯƠNG LIỄU

Hy Vọng là tên trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó
khăn, không nơi nương tựa trụ sở nằm trên mỏm đồi Phiêng Quăn rộng hơn 5000m² thuộc thị
trấn Lộc Bình. Năm 2003, trung tâm Hy Vọng được thành lập, trực thuộc phòng Giáo dục huyện
Lộc Bình. Vài năm sau, trung tâm được bàn giao cho ông Nguyễn Trung Chắt (người có công
đầu trong việc xúc tiến thành lập trung tâm) và trở thành cơ sở giáo dục ngoài công lập.       

Ông Nguyễn Trung Chắt người nuôi dưỡng hy vọng
cho trẻ mồ côi.    Ảnh do tác giả bài viết cung cấp



Tiên Cầu tại Hưng Yên và năm nay cháu đã học
lớp 2).

Tôi thắc mắc, Lộc Bình không phải nơi ông
sinh ra, cũng không có họ hàng thân thiết, vậy
phải có lí do đặc biệt ông mới nặng tình với nơi
này đến thế? Nguyễn Trung Chắt liền kể sơ qua
cho chúng tôi nghe về cơ duyên đã đưa đến cho
ông cả đàn con. Ông kể, sau khi rời quân ngũ có
chút tiền để dành nhưng chưa biết dùng nó vào
việc gì. Sau một thời gian đắn đo, trăn trở,
Nguyễn Trung Chắt tâm sự với vợ: “Lẽ thường
các con thấy bố mẹ có tiền sẽ xin, xin không
được thì vay, mà con cái vay có nghĩa là xin, đứa
được nhiều đứa được ít sẽ sinh ra tị nạnh mâu
thuẫn, tội đó chính là do cha mẹ gây nên, có chút
ít tiền hãy dùng vào việc thiện” và nói rõ với các
con về quyết định của mình.

Năm 2002, Nguyễn Trung Chắt đem ý định
thành lập cơ sở từ thiện thu nhận các cháu mồ
côi không nơi nương tựa hoặc có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn bàn với chính quyền xã quê nhà và
được ủng hộ nhiệt liệt. Vậy là trung tâm từ thiện
đầu tiên được thành lập, có tên là trung tâm Hy
Vọng Tiên Cầu đặt tại thôn Tiên Cầu, xã Hiệp
Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ngoài
ra ông còn dựng trên mảnh đất vườn nhà tại xã
Phú Thịnh cùng huyện một chi nhánh nhỏ của
trung tâm, và mong muốn thử nghiệm mô hình
nuôi dạy các cháu mồ côi theo hình thức gia
đình.     

Năm 2003, được sự động viên của cấp ủy
Đảng và chính quyền huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng
Sơn, ông tiếp tục mở thêm trung tâm Hy Vọng
Lộc Bình dưới sự bảo trợ của cơ quan chuyên
môn huyện và nhà tài trợ chính là một Việt kiều
sinh sống tại Thái Lan. Nhưng thật không may
công việc đang dang dở thì năm 2006 nhà tài trợ
chính đột ngột qua đời. Tình huống oái oăm
được đưa lên bàn cân hội nghị, có hai giải pháp
một là giải thể trung tâm, hai là chuyển cơ sở
công lập thành ngoài công lập, nếu đồng ý ông
sẽ là người chịu trách nhiệm toàn bộ cho sự tồn
tại của trung tâm. Khi đó ông thấy danh dự của
mình chưa bao giờ bị thử thách đến thế. Có lẽ
chính bản lĩnh người lính và tấm lòng nhân ái đã
cột ông vào trách nhiệm. Có giai đoạn cực kì khó
khăn nhưng Nguyễn Trung Chắt và hai đồng sự
của mình không hề nản chí, mặc dù tuổi đã cao
nhưng họ không ngại tới gõ cửa từng cơ quan
đơn vị trong huyện xin tài trợ. Ông đã đến công
ty chuyên sản xuất băng vệ sinh ở Hưng Yên xin
được ủng hộ hoặc mua với giá rẻ hơn cho các
cháu gái. Ban lãnh đạo công ty đó ban đầu nhìn
ông với con mắt nghi ngại, nhưng sau đó họ

đồng ý cử người lên tận nơi tìm hiểu tình hình và
có được sự giúp đỡ đáng trân trọng. Ông cũng
đến nhà máy chuyên sản xuất xúc xích để xin
phần xương lợn sau khi thịt đã được lọc sạch làm
xúc xích để nấu canh cải thiện dinh dưỡng cho
các cháu. Phải chăng vì việc thiện luôn có sức
lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, nên sau đó có
người hảo tâm biết được câu chuyện liền tặng
cho trung tâm một chiếc nồi i nốc điện khá to.
Giai đoạn khó khăn nhất đã qua, hiện tại có nhiều
tổ chức cá nhân biết đến và ủng hộ vật chất cũng
như tinh thần cho các cháu. Bớt được gánh nặng
cơm áo gạo tiền, nhưng vấn đề ông quan tâm lo
lắng nhất là tương lai, cái khó là làm sao cho các
cháu khi rời xa tổ ấm này trở thành người có ích
cho xã hội. 

Hai trung tâm bảo trợ trẻ em do Nguyễn
Trung Chắt làm Giám đốc, cách nhau mấy trăm
cây số, nên ông phải cân đối, phân bổ thời gian
sao cho hợp lý để vừa quán xuyến, vừa tiết kiệm
được thời gian và tiền bạc. Trên mỗi chuyến xe
ngược xuôi Hưng Yên - Hà Nội - Lộc Bình (Lạng
Sơn) không chỉ có mỳ tôm, củ khoai, sắn, lợn, gà
mà ông chở để điều tiết giữa hai nơi mà còn là
nỗi trăn trở khôn nguôi về tương lai từng đứa trẻ
mà ông coi chúng như con.

Khác với các trung tâm bảo trợ của Nhà
nước, chỉ nhận nuôi các cháu đến 18 tuổi. Ở đây,
các cháu sau khi học xong phổ thông, nếu có nhu
cầu sẽ tiếp tục được hỗ trợ để học nghề, cao
đẳng, đại học thậm chí trên đại học. Trung tâm
vẫn và sẽ mãi là ngôi nhà yêu thương để các
cháu có nơi chốn đi về sau khi học xong chuyên
nghiệp. Nguyễn Trung Chắt giống như một người
cha, dù không sinh ra nhưng sẽ luôn là điểm tựa
để các cháu vững niềm tin bước vào đời.

Với các cháu hiện đang theo học chuyên
nghiệp tại Hà Nội thì ngôi nhà của ông ở đó
cũng là nơi các cháu đi về. Ông tâm sự, ngày
nào làm được ít việc tốt thì trong lòng không vui,
ngày nào làm được nhiều việc tốt thì trong lòng
thư thái tối sẽ ngủ ngon hơn. 117 cháu là 117
hoàn cảnh khác nhau, ông phải tìm hiểu nắm rõ
tính cách từng cháu để có cách động viên giáo
dục sao cho hiệu quả nhất. Ông vừa phải sắm
vai cha vừa phải sắm vai mẹ vai bác vai ông sao
cho tròn. Giá như các bậc sinh thành  hiểu được
nghĩa vụ của người làm cha mẹ, không vì ích kỉ
cá nhân mà đang tâm chối bỏ trách nhiệm. Giá
như con người biết yêu thương nhau hơn, sống
có trách nhiệm hơn thì các cháu mồ côi sẽ đỡ
tủi hờn khổ cực và những người có tấm lòng
thiện nguyện như ông Nguyễn Trung Chắt sẽ
bớt nhọc nhằn.  
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NGUYỄN BÍCH THUẬN

Hội xòe Noong Bua

Vượt bao cánh rừng ban trắng
Dẫn đường khách tới Mường Phăng
Bình minh tãi bao giọt nắng
Ba Khoang(*) hiện giữa đại ngàn.

Đậm đà rượu quê ướp mật
Hương ngan ngát vị ong rừng
Noong Bua ánh lửa bập bùng
Điệu xòe chuyển vòng tay nối

Ánh mắt nhìn nhau đắm đuối
Tiếng khèn dìu dặt lan xa
Hội xòe Noong Bua náo nức
Mênh mang xao xuyến đất trời.

(*) Hồ Ba Khoang tại Mường Phăng - tỉnh Điện Biên

ĐẶNG THANH

Dòng sông quê hương

Mỗi miền quê có một dòng sông
Sông Lô, sông Chảy… với sông Hồng
Riêng em sao lại Kỳ Cùng nhỉ
Em chảy về đâu anh biết không?

Trăm dòng hối hả xuôi về biển
Mình em mải miết ngược lên rừng
Biên ải trập trùng non nước biếc
Ngàn năm đất nhuộm thắm máu hồng.

Máu lệ bao đời dân nước Việt
Đã dồn về thành một dòng sông
Tưới xanh bờ bãi bền phên dậu
Chảy mãi ngàn năm… hóa Kỳ Cùng.

NGUYỄN ĐÌNH THỌ

Ta lại về
Lênh đênh dọc một thời trai

Trăng khuya lẻ bóng vơi đầy tình quê

Ta lại về
Nằm nghe suối hát
Chim êm ái tự tình
Ngát hương rừng núi
Nắng lung linh

Ta lại về
Lang thang thung vắng
Ngắm từng đóa lan rừng
Bông hoa thời cầm súng
Cài lên mũ hành quân

Ta lại về
Ngồi bên triền dốc
Nhớ một mái tóc dài
Mặn ấm dòng nước mắt
Giây phút chia tay

Ta lại về
Ngồi bên bếp lửa
Thơm lừng cơm ngày mùa
Lặng ngắm nhìn bóng mẹ
Lưng còng nắng mưa

Ta lại về
Nơi nuôi ta khôn lớn
Mẹ - quê núi yêu thương
Nơi đất hừng hơi ấm
Ủ nốt lặng trong lòng.
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Ảnh: LÝ SÁNG

DUY ĐƯỜNG

Tâm nguyện
người làm báo

Những năm kháng chiến trường kỳ
Biết bao nhà báo cũng đi chiến trường

Dấu chân in mọi nẻo đường
Vượt lên gian khó. Coi thường hiểm nguy

Không cần toan tính nghĩ suy
Có bao nhà báo ra đi không về

Vững niềm tin - trọn lời thề
"Đời chưa hết giặc - Chưa về quê hương"

Lòng quả cảm - Chí can trường
Con đường cách mạng là đường mùa xuân

Vì Tổ quốc - Vì nhân dân
Biên cương - Hải đảo… đâu cần là đi!

Đứng hiên ngang dưới quốc kỳ
Say mê tác nghiệp đâu vì công danh

Tôn vinh các chị - các anh
Chiến công thầm lặng xứng danh anh hùng.

ĐẶNG PHIN

Chiều thành phố

Chiếc cầu vừa mới bắc
Nghiêng bóng chiều đi qua
Gọi người - người đã khuất
Sao nỡ đi cho đành?

Sông Kỳ Cùng đầy nắng
Tiếng chuông chùa nhẹ tênh
Bên dáng cầu cổ kính
Ru hồn quê yên bình

Chợt vọng trầm nốt nhạc
Nhấn nhá giữa chiều phai
Ngỡ chuyến xe thổ mộ
Trở về từ thiên thai

Em xuống chợ Kỳ Lừa
Hay về thăm phố cũ?
Núi cũng thấp xuống rồi
Ngược Đồng Đăng xa quá…

Chiều vẫn êm như lá
Vương vấn điệu tình sli
Mai lỡ mình giã biệt
Biết quên đi điều gì?
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NGUYỄN PHƯỢNG

Biển vắng

Ai đã rời xa
Không lời tạm biệt
Biển vẫn ồn ào
Những lời tha thiết

Hứa về với biển
Thì thầm gió đưa
Vô vàn cám dỗ
Cuốn trôi hẹn hò

Bờ cát còn in
Vết chân vội vã
Ngang qua cuộc đời
Mà thành xa lạ

Ai làm mưa rơi
Tái tê giọt lệ
Biển khơi cũng khóc
Bởi quên hẹn thề!

HOÀNG ANH TUẤN

Cây khế bà ngoại

Bà ngoại trồng một cây khế
Soi bóng mặt ao trước nhà
Tháng ba chào mào đuôi đỏ
Bay về hót tím vầng hoa

Sân trăng nghe bà kể chuyện
Tích xưa ăn khế trả vàng
Kẻ tham chìm nơi đáy biển
Người hiền khâu túi ba gang

Bà đội thúng khế chợ làng
Sắm con manh quần tấm áo
Nón mê sụp xuống lưng còng
Nhặt quả rụng ngày mưa bão

Bà đi khói hương hư ảo
Cây khế mấy năm mất mùa
Vườn rộng chào mào lẻ bạn
Đắng lòng thèm quả khế chua

Bàn tay chạm vùng xanh mát
Thương lắm dáng bà còn đây
Lá reo khung trời như hát
Hoa vuốt tóc con vơi đầy…



PHẠM KHANG

Mục Nam Quan

Cửa ngõ của hai nước
núi sông như tranh vẽ
đẹp thắm tươi, bao ngàn năm như thế
chúng sinh đều hướng Phật
đều niệm nam mô mà rửa tội lòng
dâu bể trùng trùng
oán giận những vương triều bạo ngược
bông hoa và lưỡi kiếm
súng ống và bom đạn
Mục Nam Quan đã bao lần chứng kiến
Thương thay…!

Ta về đây
leo lên những bậc thềm bằng đá
nhớ Phi Khanh theo vua Hồ ngày mất nước
nhớ Mạc Đĩnh Chi 

con chữ bỡn cợt quan quân người Hán
ngựa xưa còn lưu vết hồn trong
nhớ xác giặc chết gục bên đường
bao đời xây đống xương vô định
nhớ nàng Tô Thị ngóng chồng nước non ngàn dặm
tình như sương khói
bồng bềnh mây trắng
đá thét gào
đá hóa mồ côi…!

Chùa Tân Thanh
Tam Thanh
Nhị Thanh
những bông hoa của hồn người Xứ Lạng
hãy về đây với anh em ơi
đi mãi vẫn chưa nguôi hồn Việt
người xưa nhân nghĩa
người xưa tạc hình
cho anh và em soi vào để thấy lòng trong đục
đi hết cuộc đời với những buồn vui
và hát mãi bài ca đất nước
xanh ngời trong câu hát mẹ ru…!

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

Neo bến trăng quê

Hình như anh hình như tôi
Đã cùng mắc cái nợ đời nên quen
Để cho đêm lại trắng đêm
Để cho ta lại lấm lem chữ tình

Trăng xưa rọi bóng sân đình
Vàng tơ nhuộm óng bóng hình hai ta
Thu đêm lắng giọt kiêu sa
Long lanh tình khúc nở hoa ngát lòng

Đêm nay trăng lại sáng trong
Hoa duyên khẽ nở bên dòng sông trăng
Lấm lem gói trọn ước mong
Ngọt ngào trăng quyện thấu trong tiếng thề

Hình như anh bỏ bùa mê
Thuyền tôi neo đậu trăng quê bến tình.

PHONG NGUYÊN

Thư gửi em

Từ đầu gió
cánh thư xanh ngắt
Mây ngàn tựa núi thẫm trùng quanh
Tuần tra vững bước chân anh
Dáng hình Tổ quốc dõi thành niềm tin.

Xa em từ mùa thu năm cũ
Chốt tiền tiêu anh giữ quê hương
Gửi em trăm nhớ thương nhiều
Hậu phương vững,
biên cương bền em ơi!

Nhắn mây chuyển bốn phương trời
Mang lời anh đọng bến bờ yêu thương
Như nhành hoa đọng giọt sương
Tình em
Tình nước
Sáng ngời
Tin yêu!
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Đoàn chúng tôi có bốn người, trong đó
có hai nhạc sỹ và hai tác giả viết văn.
Đối với tôi chuyến đi này mang lại rất

nhiều xúc cảm. Tôi đã có dịp đến với một số
đơn vị huấn luyện tân binh, thức thâu đêm
cùng những người lính trẻ gác đêm trên mảnh

đất Tây Nguyên nắng gió. Đã theo chân
những người lính biên phòng nơi địa đầu Tổ
quốc tuần tra biên giới, trong tiết trời mùa
đông giá buốt cứa cắt thịt da... Mỗi lần trở về
trong lòng đều chất chứa những tình cảm khó
định nghĩa với các anh. Nhưng đây là lần đầu
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Những người lính
CaNH SóNG

Ký của NGUYỄN LUÂNЉ

Chúng tôi đến thành phố hoa phượng đỏ vào một ngày mưa giữa tháng Tư. Cái tiết
trời dùng dằng cuối xuân đầu hạ làm mưa không lớn, nhưng đủ để phủ một lớp hơi
nước nồng nàn không ngớt. Theo công văn số 205/KT/CTk của Cục Kỹ thuật - Bộ Tư
lệnh Hải quân phối hợp cùng Ban Tuyên giáo tỉnh Lạng Sơn tổ chức cho văn nghệ sĩ
thâm nhập, sáng tác văn học nghệ thuật năm 2019, chiếc xe bảy chỗ rầm rì vượt cung
đường gần hai trăm ki lô mét đưa chúng tôi đến Hải Phòng, gặp gỡ những người lính
Hải quân. 

Đoàn văn nghệ sĩ Lạng Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám đốc nhà máy X56 Cục Kỹ thuật - Bộ Tư
lệnh Hải quân.                                                                        Ảnh do tác giả bài viết cung cấp



tiên tôi đến với những người lính Hải quân, họ
mang trên mình nhiệm vụ canh giữ vùng biển
rộng lớn mênh mông. 

Nhà máy không tiếng máy...

Đứng trước nhà khách Bộ Tư lệnh Hải
quân là một sỹ quan với nụ cười thân thiện,
giơ tay ra hiệu đón chúng tôi về đơn vị. Điểm
đến của chúng tôi là nhà máy X56 - Cục Kỹ
thuật - Bộ Tư lệnh Hải quân, nơi được gọi là
“Bệnh viện tuyến cuối” sửa chữa vũ khí, khí
tài điện tử đầu ngành Quân chủng Hải quân.

Bằng cái bắt tay thân tình, tôi ấn tượng
bởi phong thái chỉn chu, tác phong rất “lính”
của người chiến sỹ đón chúng tôi. Nhìn lên
ngực áo anh, tôi biết mình được Thượng tá
Nguyễn Xuân Lâm đón tiếp. Mải miết với
những dòng suy nghĩ của riêng mình, cho đến
khi xe dừng bánh tôi mới có dịp nhìn ra ngoài
trời, những hàng cây loáng nước xanh ngăn
ngắt giữa phố phường hối hả. Nhìn về phía
xa, nơi mờ đục hơi nước kia là biển. Biển ở
nơi này rất gần, ngay trong hơi gió cũng
phảng phất mùi của biển.

Nhà máy X56 nằm khuất sau khu dân cư,
bước qua cánh cổng là một không gian rợp
bóng cây và cờ hiệu thi đua quyết thắng hiện
ra trước mắt. Tôi nhìn những hàng cây, vườn
rau phía xa dãy nhà xưởng và lắng nghe tất
cả âm thanh quanh mình. Thật quá yên tĩnh
khi đứng trong lòng một nơi được gọi là nhà
máy. Tôi chợt hiểu câu nói vui của Thượng tá
Lâm gọi khi gọi nơi này là nhà máy không
tiếng máy.

Chúng tôi đến nơi đây vào thời điểm Ban
Giám đốc đang rất bận rộn điều hành công
việc từ Bắc vào Nam và chuẩn bị thi nâng bậc
thợ. Thế nhưng các anh vẫn tạm gác lại mọi
việc nồng nhiệt tiếp đón và tận tình giới thiệu
để chúng tôi tìm hiểu về đơn vị. Sự nhiệt tình
của các anh khiến cho chúng tôi thấy lòng
mình ấm lại, như được gặp gỡ những người
bạn thân quen từ lâu lắm rồi. Với hệ thống 6

xưởng sản xuất, 7 phòng ban chức năng thực
hiện nhiệm vụ sửa chữa, sản xuất, nghiên
cứu về vũ khí, khí tài điện tử của Quân chủng
Hải quân, trong đầu tôi luôn hiện lên dày đặc
những suy nghĩ về máy móc. 

Theo chân Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm
đến thăm khu nhà xưởng, chúng tôi đi hết
ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Ngạc nhiên
bởi những dáng người lính thợ cặm cụi, tỉ mỉ
đúng nghĩa như những chú ong thợ trong
công việc. Bất ngờ bởi những gì mình nhìn
thấy trước mắt là cả hệ thống máy móc, dữ
liệu, mô hình mà lần đầu tiên trong đời được
tận mắt nhìn thấy nhưng lại không hiểu một
chút gì về chúng. Những khuôn mặt đăm
chiêu với ánh mắt căng phồng và những cái
chụm đầu thảo luận đầy nghiêm túc của
những người lính khiến chúng tôi thốt lên:
“Các anh giỏi quá! Bộ đội ta tài quá!”. Đây là
tên lửa, ra đa thông tin, kia là phao thủy âm,
mô hình trên tàu ngầm, tàu vận tải... Các anh
lần lượt giới thiệu cho chúng tôi nghe. Nhìn
vào mắt những người lính thợ tôi cảm nhận
được cả một niềm say mê, sự toàn tâm với
công việc. Những cỗ máy nằm im lìm, dây nối
dữ liệu, nút điều khiển và thông số kĩ thuật dày
đặc, rồi cả hướng dẫn bằng ngoại ngữ thì
ngay việc tiếp nhận thông tin chính xác đã khó
chứ chưa kể đến việc vận hành, sửa chữa,
cải tạo sao cho phù hợp. Ấy thế mà họ còn
nghiên cứu được để sản xuất thay thế những
bộ phận hỏng hóc, quả là đáng khâm phục.
Tôi chạnh lòng nghĩ, giá như mình có thể hiểu
được một chút về công việc mà những người
lính này đang làm thì hay biết mấy. 

Theo cách hiểu của tôi thì nhiệm vụ của
họ là đảm bảo cho hệ thống điện tử trong các
thiết bị hoạt động thông suốt. Nhìn những
bảng mạch điện tử, thiết bị đang vận hành
chạy thử mà tôi cứ ngỡ các anh đang gắn đôi
mắt, đôi tai, trái tim, khối óc vào những con
tàu, viên đạn để chúng có linh hồn và trở
thành một người chiến sĩ sẵn sàng chiến đấu
bảo vệ Tổ quốc thân yêu.
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Và chuyện về những người lính khí tài
hôm nay

“Anh Lâm đã ra đảo nhiều chưa?” Câu hỏi
của nhạc sỹ Bùi Minh Tấn kéo tôi khỏi dòng
suy nghĩ miên man. Thượng tá Nguyễn Xuân
Lâm cười hiền đáp: “Nhiều chứ!”, rồi anh
hướng ánh nhìn xa xăm như nhớ về những
tháng ngày lênh đênh trên biển, đảo. Thời
gian trong bộ đội của anh gần bằng cả tuổi đời
của tôi. Trước khi nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm
Chính trị của đơn vị như hiện nay, Thượng tá
Lâm từng là lính công binh công tác tại lữ
đoàn 131- Công binh Hải Quân. Sau đó là
chính trị viên của Trung tâm Tiêu Chuẩn, Đo
lường, Chất lượng I, Cục Kỹ thuật Hải quân. 

Những ngày tháng làm lính là khoảng thời
gian anh được ra đảo nhiều nhất, có thời gian
kéo dài sáu tháng, có khi đến gần một năm
đằng đẵng trên đảo. Anh kể về nỗi nhớ những
cây phong ba, những vạt rau muống biển nở
bừng hoa trên đảo, kí ức về sự khó khăn gian
khổ của người lính trên đảo cứ thế nối tiếp
nhau quay trở lại. Tôi đã đọc nhiều về Trường
Sa, về những cuộc hành trình của những
người ra đảo và trở về, tất cả đều ngồn ngộn,
bung biêng xúc cảm. Anh bảo nhìn con tàu
ngàn tấn vạm vỡ ở cảng như thế mà nằm
giữa biển khơi chỉ như một chiếc lá mỏng
manh dập dềnh trên sóng nước. Mỗi lần có
tàu ra đảo anh em chiến sĩ lại háo hức ra
ngóng tàu, nhìn từ xa thấy con tàu bằng đốt
ngón tay ngỡ là ngay gần mà đợi đến nửa
ngày tàu mới cập bến, thế mới thấy biển khơi
mênh mông cỡ nào.  Những chú chó trên đảo
thông minh trung thành đến kì lạ, chúng được
coi như người lính đặc biệt, có khả năng quan
sát vào ban đêm nên phòng vệ rất tốt. Có
những đảo các chú lính này còn nhiều hơn cả
người. Đêm, chỉ cần một quả dừa rơi nhẹ trên
mặt nước là sẽ được chúng báo hiệu, giữa
trùng khơi nghe tiếng chó sủa khiến những
người lính như thấy quê hương thật gần.

Tôi cứ mãi nghĩ về gương mặt rắn rỏi của
Trung tá Mai Văn Dũng, Trưởng phòng Kĩ

thuật Công nghệ vừa gặp lúc chiều. Là người
con của quê hương Thanh Hóa anh hùng, anh
khoác trên mình chiếc áo người lính khí tài
điện tử một thời gian khá dài. Anh chia sẻ với
tôi, do tính chất công việc nên những chuyến
đi dài ngày trên biển, ra đảo là chuyện như
cơm bữa hàng ngày. Đơn vị nhận nhiệm vụ
sửa chữa, thay thế về khí tài điện tử cho toàn
quân chủng Hải quân nên công việc kéo dài
dọc theo chiều dài đất nước, nơi nào cần là
các anh có mặt. Vợ anh là một cô giáo, nghe
vậy tôi thốt lên bởi sự trùng hợp từ các đôi vợ
chồng se duyên cùng nhau là bộ đội - giáo
viên. Anh hóm hỉnh đáp rằng bộ đội, cô giáo
rau cháo nuôi nhau, ngẫm kĩ thấy đúng là cả
một quá trình đồng cam chia sẻ nếu chấp
nhận làm hậu phương của người lính. Cũng
thật may nhà anh ở gần nhà ông bà ngoại,
nên việc gửi gắm gia đình cho bố mẹ vợ cũng
là một giải pháp trấn an tâm lý rất tốt để anh
yên tâm làm nhiệm vụ. 

Tôi hỏi Mai Văn Dũng rằng đã bao giờ
công việc khó khăn quá khiến các anh phải
chùn bước chưa? Anh thở dài: “Có nhiều chứ
nhưng tất cả rồi cũng qua. Nhớ nhất là lần
sửa chữa lớp tàu 1241.8 ở vùng 4 Hải Quân.
Sự cố đã kéo dài mà mấy anh em chưa tìm ra
bệnh để khắc phục. Ai cũng căng thẳng đầu
óc cố tìm ra giải pháp. Hết giờ làm việc mà
anh em chẳng nói với nhau câu nào chỉ thu
dọn đồ đạc rồi trở về, bởi mỗi người đều đang
suy nghĩ về công việc đang gặp khó khăn.
Nhưng đến khi tìm được cách hóa giải, phá
vỡ khó khăn thì tất cả lại ôm nhau hò reo sung
sướng trên tàu”. Tôi cứ ngồi mà tưởng tượng
mãi về hình ảnh người lính với khuôn mặt
nghiêm nghị bỗng hóa thành trẻ thơ nhảy múa
trên boong tàu thật tươi sáng và đẹp đẽ biết
nhường nào.

Đêm xuống, nơi đây thật bình lặng, tiếng
gió xô trên những tán cây lao xao như những
câu chuyện từ trong tập san “Ký ức tự hào”
mà tôi vừa buông xuống. Tôi dễ bị cuốn đi bởi
những câu chuyện buồn, vui được những
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người lính chép lại trong tập san, hiểu được
phần nào về công việc của các anh từ trong
chiến tranh đến thời bình.

Tôi thắc mắc về tấm pa nô ngay cổng vào
nhà máy, có hình một chiến sỹ Hải Quân khỏe
khoắn dưới lá cờ Tổ quốc, trên ngực áo đề rõ
tên Nguyễn Quốc Cường. Tôi tò mò tự hỏi tại
sao không phải là một cái tên nào khác mà là
Nguyễn Quốc Cường. Tôi đem câu hỏi ấy giãi
bày cùng Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm thì
anh bảo: “Nguyễn Quốc Cường là một gương
mặt trẻ điển hình tiên tiến của đơn vị đấy, trưa
nay chúng ta sẽ được gặp Cường !

Đến trưa, tôi gặp Đại úy Nguyễn Quốc
Cường, Phó quản đốc xưởng sửa chữa máy
thông tin. Không như tôi tưởng tượng, dáng
người anh thư sinh, dễ gần. Trong câu chuyện
chóng vánh, anh kể tôi nghe về quê hương
mình ở Văn Bán, Cẩm Khê, Phú Thọ. Anh bảo
gia đình mình còn khó khăn lắm, cha mẹ già
lại hay đau ốm. Vợ anh chưa có việc làm lại
phải một mình chăm ba con nhỏ, hai đứa lần
sau sinh đôi. Tranh thủ những ngày nghỉ phép
anh lại trở về đỡ đần khó khăn với gia đình.
Tôi nhìn anh bằng đôi mắt cảm phục. Lại càng
cảm mến hơn khi đọc báo cáo điển hình tại
Đại hội thi đua Quyết thắng Cục Kỹ thuật giai
đoạn 2013 - 2018 với những thành tích thật
đáng tự hào. Sự thành công của 05 sáng kiến
cải tiến kỹ thuật, 01 đề tài cấp quân chủng,
tham gia thực hiện 01 đề tài cấp nhà nước.
Bằng bàn tay, khối óc cần mẫn anh đã tiết
kiệm được cho Quân đội cả trăm triệu đồng,
rút ngắn thời gian khắc phục sửa chữa máy
móc, tiết kiệm công sức cho anh em bộ đội và
tăng tuổi thọ cho thiết bị ở những nơi khí hậu
khắc nghiệt.

Nhìn người lính trẻ trước mặt nở nụ
cười, tôi tin vào sức trẻ, tài năng của những
người lính hôm nay, thế hệ tiếp bước truyền
thống anh hùng vẻ vang của người lính Hải
quân Việt Nam đã làm suốt chiều dài lịch sử
dân tộc.

Suốt những ngày chúng tôi ở lại, luôn có
mặt một người lính, anh có dáng người cao
gầy, giọng nói đậm âm hưởng miền Trung dễ
nghe, dễ mến. Ấy là Thượng úy Lê Băng
Dương, Nhân viên Câu lạc bộ, phòng Chính
trị nhà máy, anh còn là một người nghệ sỹ,
một nhạc sỹ. Trong cuộc trò chuyện với chúng
tôi, anh luôn đau đáu nỗi niềm làm sao để
sáng tác một tác phẩm chỉ dành riêng cho nhà
máy X56. Anh ngỏ ý muốn các nhạc sỹ trong
đoàn chúng tôi sẽ giúp viết được một ca khúc
đúng như tâm niệm của mình dành tặng cho
những người lính khí tài, điện tử. Nhưng chắc
chắn anh cũng hiểu, cái “đau đớn” nhất của
người nghệ sỹ là đi tìm cho mình được một
tác phẩm để đời, nó khó và dễ, ngay tầm tay
nhưng thật xa xôi...

Tôi nhìn ra ngoài trời, nắng đã bừng lên
trên ngàn lá, những câu hát về người lính khí
tài điện tử Hải quân vẫn văng vẳng “... biển
vẫn hát bát ngát một màu xanh, nâng bước
con tàu ra khơi giữ biển. Bên la bàn, máy lái,
thông tin, ra đa dẫn lối, trong bão giông vẫn
miệt mài ngày đêm tu sửa...” có lẽ chỉ cần thế
đã đủ để nói lên tất cả.

Chia tay các anh chúng tôi trở về, những
cái bắt tay nồng nhiệt hẹn ngày gặp lại.
Những người lính thợ khí tài, điện tử lại bước
vào một ngày làm việc mới. Trong đầu tôi lại
nhớ những vần thơ của cô Phan Thị Lĩnh vợ
đồng chí Trần Quang Dù, nguyên Trưởng ban
KCS X56 đã viết :

“... Hiểm nguy ta chẳng sợ gì

Tâm anh rẽ sóng vượt đi muôn trùng

Băng qua nguy hiểm hãi hùng

Nối liền mạch huyết hai vùng Bắc Nam...”

Có thể các anh đã có tên gọi của riêng
mình, nhưng với tôi vẫn muốn đặt cho các anh
một cái tên: Những người lính canh sóng. Là
những con sóng ngoài khơi, hay những con
sóng vô hình mà các anh vẫn đang canh giữ
đều có nghĩa cả.
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“T hời không bất ổn khiến toàn bộ thế
giới Athanor rơi vào hỗn loạn khôn
cùng. Những anh hùng trỗi dậy quyết

gác lại thanh kiếm và chủng tộc để chung sức
cứu vãn cả thế giới.... Âm thanh chiến trường đã
vang vọng nơi đây, hãy sẵn sàng cho trận đại
chiến phía trước.” 

Tôi chuẩn bị đồ, xỏ vào chân đôi giày du
mục rồi cầm trên mình khẩu súng cùng bốn
người đồng đội ra khỏi nhà chính. Mỗi người
một mỗi đường, còn tôi thì được giao vào rừng
săn thú. Sau khi giết những con thú rừng tôi có
sức mạnh để chiến đấu. Thế nhưng những con
thú là mồi ngon mà ai cũng muốn ăn, bởi nó

đem lại một nguồn năng lượng khủng khiếp giúp
chiến thắng kẻ địch. Đồng đội nhường cho tôi
quét sạch khu rừng, nhưng phía địch thì sẵn
sàng đột nhập cướp đi nguồn năng lượng đó.

Tôi vừa bước chân vào khu rừng đã nghe
tiếng gươm hành quyết của Nakrot - một trong
những vị tướng anh hùng được phong làm thủ
lĩnh của xứ sở bên kia. Họ muốn giành lại tất cả
khu rừng và giết sạch chúng tôi để thống trị nơi
này. Rất may mắn Teeme đã ngầm đi theo bảo
vệ tôi, anh ta là một trợ thủ đắc lực với khả năng
đánh rắm đặc biệt. Teeme đánh một quả rắm,
chất độc lan ra khu rừng làm cho Nakrot chạy
một mạch. 

18
VÙN NGHÏå

Söë 308-06/2019 - xûá laång

XỨ SỞ ATHANOR
Truyện ngắn của VÂN DU

Minh họa: VÂN aN



Nakrot không nghĩ rằng con đường gần
nhất để đến được thủ phủ của chúng tôi lại
được tôi cử một cụ già nhỏ yếu đuối ra canh giữ
trong khi bên kia là một anh chàng Tulen dũng
mãnh có thể hô mưa gọi gió sấm sét dữ dội.
Tuy nhiên Tulen vừa bước ngay ra khỏi nhà liền
bị trúng độc của cụ Mganga và chết một cách
thảm hại.

Chúng tôi cướp sạch rừng của đối phương
và tiến thẳng vào nhà chính. Cùng với đoàn lính
siêu cấp và xe công thành, chúng tôi nhanh
chóng phá nhà chính và chiếm được lãnh thổ.
Xứ sở đó đã thuộc về chúng tôi. Tuy nhiên ở
những nơi khác cũng vẫn còn những cuộc chiến
khác, chúng tôi vẫn không thể dừng lại cho đến
khi có biến cố xảy ra. Tôi phải vứt chiếc điện
thoại chạy xuống nhà.

Phía dưới sàn có tiếng quát lớn:

- Tôi đã bảo bà ở nhà, tôi đi.

Mẹ tôi giật lấy nải quần áo của bố, gân cổ lên:

- Ông đi kiếm được bao nhiêu tiền có bao
giờ đưa về cho tôi không? Rồi nhà cửa này, con
cái ai chăm nuôi nó? Ở nhà mà lo ruộng vườn
cơm nước cho chúng nó. Tôi đi!

Hai người giằng co nhau rồi mẹ tôi gọi tôi
xuống gầm sàn đưa cho tôi chiếc điện thoại và
ít tiền để tiện liên lạc, mua sắm đồ ăn thức uống,
sau đó mẹ quàng nải quần áo lên vai, bước
chân khuất dần xuống núi. Ở cái bản này, chẳng
biết từ bao giờ đã trở nên lặng lẽ và già cỗi
hoang sơ như vậy. Mỗi ngày chỉ còn thấy người
già và trẻ nhỏ. Đến con chó cũng chẳng buồn
sủa vì chỉ có người đi, đi mãi chứ nào thấy ai về
với bản đâu. Ruộng nương cây hoang mọc
chằng chịt tưởng chừng như chưa từng có
người sinh sống. Chẳng biết ở cái nơi người ta
hay đồn, hay rủ nhau đi kia ở bên Trung Quốc
ấy có gì hay, đẹp mà quyến rũ vậy. Chẳng nhìn
thấy bóng mẹ đâu, tôi quay lên nhà, vẫn thói
quen cũ, bố tôi đã ngồi bàn, tay cầm chai rượu
lẩm bẩm.

- Thằng Thu đâu, mày xuống bếp rang cho
bố đĩa lạc, nhanh đấy! Rồi sang gọi ông Pằng
qua đây với tao!

Tôi làm xong những gì bố bảo rồi quay
xuống gầm sàn chăn con gà, con lợn xong xuôi,

tôi đuổi trâu lên đồi. Tôi chẳng còn buồn nói nữa
vì cả chục năm nay bố tôi ngày nào cũng vậy,
chỉ đắm chìm trong men rượu, mặc cho mẹ tôi
có nói như nào cũng không nghe. Mà đàn ông
ở cái bản này ai chẳng thế, phụ nữ ai cũng chán
nên cứ đi là không còn thấy về nữa. Tôi tự thắc
mắc không biết mẹ mình có còn thương mình
không, có còn về không. Cả buổi chiều trôi qua
nhanh trong suy nghĩ. 

Mặt trời khuất dần sau rặng sim, mua, tôi
kéo trâu về. Trên con đường đất lên nhà sàn, tôi
cảm thấy xung quanh thật hẻo lánh và heo hút,
nó chẳng giống khu rừng mà tôi hay đi chiến đấu
với lũ bạn ở xứ sở Anthanol. Ở xứ đó con
đường tôi đi luôn có người bảo vệ, nhưng ở đây
tôi thấy trống trải và sợ hãi. 

Nhốt trâu vào chuồng xong, tôi hí hửng gọi:

- Bố à! Bố nấu cơm chưa ? Con đói quá!

Không thấy ai thưa, trời thì tối dần, tôi bắt
đầu thấy nổi gai ốc. Tôi chạy nhanh lên nhà sàn
bật điện, tìm khắp trong nhà không thấy bố đâu.
Tôi lại chạy sang nhà ông Pằng. Thấy tôi lên
nhà, ông Pằng đi ra cửa nắm vai tôi ân cần:

- Bố mày đi Trung Quốc chặt mía rồi A Thu
ạ! Bố mày sợ mẹ mày đi không về nên đi theo rồi.

Không muốn nghe ông Pằng nói thêm lời
nào nữa, tôi quay lưng, có gì đó đã làm nghẹn
cổ tôi, sương đêm trùng xuống đậu trên đáy
mắt. Tôi chạy thẳng một mạch về nhà. Cơn gió
lùa khiến cho cánh cửa gỗ đập mạnh. Tôi thấy
lạnh sống lưng khi ngoài kia trời tối mịt, các loại
chim, côn trùng thi nhau cất tiếng. Tôi kiên
cường mạnh mẽ trong các trận chiến bao nhiêu
thì tôi không nghĩ bản thân mình lại yếu đuối
như vậy. Ai cũng hiểu rằng khi rơi vào cảnh đó
cũng giống như tầm gửi trên một cây thân gỗ
vừa đổ sau ngày mưa bão. 

Tôi đang nằm rũ rượi trên giường, mắt tôi
cay lè và mệt lử người với trận chiến hôm qua.
Tôi cố mở mắt nhưng không mở nổi. Tôi không
nhớ mình đã thức đến mấy giờ để bây giờ tôi
không thể nhấc nổi cái thân mình dậy nữa. Tám
giờ sáng cái Vẳng gửi đến tôi một dòng tin nhắn,
tiếng chuông điện thoại làm tôi tỉnh giấc: “tiết hai
hôm nay có bài kiểm tra một tiết, sao cậu vẫn
chưa đến lớp?”. Tôi vùng dậy xách cặp chạy
ngay lên trường. 
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Đến giờ phát đề, ngoài mấy câu trắc
nghiệm có thể khoanh thì tôi không thể nghĩ ra
chữ nào trong đầu cả. Trong đầu tôi mỗi khi
nhắm mắt lại là hình ảnh khu rừng với con chim,
thằng thổ dân, con rồng, con kinh công lại hiện
ra. Không có một sự nhớ hay một liên tưởng
nào có thể liên quan đến một ý trong đề kiểm
tra. Tôi đành khoanh bừa mấy câu trắc nghiệm
rồi gác bút ngủ. 

Cuối buổi, cô giáo chủ nhiệm lên lớp gửi
giấy họp phụ huynh cho chúng tôi. Cô lại gần tôi
nhắc nhỏ:

- A Thu, em nhớ gọi điện bảo bố mẹ đi họp
nhé! Cả năm bố mẹ em chưa đi họp lần nào, cô
có nhiều chuyện muốn bàn.

Tôi cầm giấy cho vào cặp rồi chạy nhanh ra
quán cổng trường. Tôi tiếp tục cùng các bạn làm
những anh hùng trỗi dậy ở xứ Athanol. Từ ngày
tôi được tự do, không còn bố mẹ nhắc nhở, lại
có điện thoại, tôi được thỏa thích làm điều mình
muốn. Sực nhớ ra giấy mời họp phụ huynh, tôi
gọi điện cho mẹ. Phía đầu bên kia dây, tôi chỉ
nghe tiếng thở hổn hển:

- Họp cũng không có gì đâu à, chỉ còn ít tiền
chưa nộp, để mẹ gửi về cho con đi nộp là được. 

Rồi mẹ cũng chẳng nghe tôi nói gì thêm,
hình như mẹ cho điện thoại vào túi mà không
kịp tắt, tôi chỉ còn nghe loáng thoáng “được rồi,
ông chủ, tôi làm ngay”. Rồi tôi lại lao đầu vào
trận game mới với đồng đội...

Lớp học sáng hôm ấy, đâu đâu cũng chỉ nghe
xôn xao câu chuyện “reset rank”, lòng tôi cũng
nao nao bồn chồn khó chịu cùng với sự lo lắng
sợ hãi. Giờ ra chơi chỉ nghe những câu chuyện
về các món đồ. Ngay sau khi cô ra khỏi lớp,  tôi
đang ngồi chép nốt phần bài tập trên bảng. Thằng
Sáy đã rời khỏi chỗ đến vỗ vai tôi quát:

- Hôm qua tao đã bảo mày chơi cho cẩn
thận. Thằng ngu này, vì mày mà tao thua. Hôm
nay ngày cuối mùa rồi, tối nay phải kéo tao bằng
được. Không thì mai mày chết với tao.

Tôi còn chưa kịp trả lời thằng Sáy thì nó
khoác vai thằng Cớ quay ngoắt đi ra cửa, phía
trước mặt bàn gỗ, thằng Vả đập tay xuống bàn,
mặt câng câng lên, tay chỉ vào mặt tôi:

- Hôm nay tao mà không lên cao thủ thì
ngày mai mày đừng hòng bước chân về đến
nhà, mày biết chưa?

Cái Vẳng ngồi gần tôi cau mặt, chỉ tay vào
mặt chúng nó:

- Chúng mày ngu thì thôi cái thói bắt nạt
người khác đi, còn một tuần nữa thi học kì rồi,
rồi còn thi vào lớp 10 nữa, chúng mày không lo
mà học đi, suốt ngày game.

Tan học, lòng tôi lo âu sợ hãi. “Sắp thi rồi ư.
Mình còn chưa có gì trong đầu. Nếu thi trượt thì
sao, chả nhẽ mình không còn cơ hội ra huyện
học nữa ư? Bọn thằng Sáy, thằng Vả, bố mẹ và
bác nó làm ở huyện ở tỉnh hết... chắc mình phải
sách cặp đến nhà cái Vẳng sớm thôi”. Chưa kịp
ra khỏi cổng trường, năm sáu thằng đã khoác
vai tôi, một con người bé nhỏ gầy gòm không
thể thoát khỏi vòng vây của bọn nó. Mấy thằng
đó kéo tôi vào quán. Quán mất điện, tôi đang
mừng thầm thì thằng Vả giật lấy cặp của tôi.
Buổi sáng sau khi đóng tiền học xong vẫn còn
thừa gần năm trăm nghìn, bọn nó lục cặp tôi lấy
sạch tiền mua thẻ điện thoại cài mạng di động.
Tôi bực mình vừa quát vừa tỏ ý muốn bỏ về.
Không ngờ, Cớ chắn ngang họng tôi, tay chỉ vào
trán tôi, mắt trợn ngược, môi nhếch lên với
giọng hăm dọa:

- Mày thích không chơi chứ gì? Tao sẽ nói
với cái Vẳng mày là thằng nghiện game để nó
bỏ mày đi yêu thằng khác, nói với bố mẹ là mày
đem hết tiền nộp học đi chơi game. Hừ! 

Những gì tôi làm tôi đều giấu cái Vẳng vì tôi
thương nó, tôi cũng giấu cả bố mẹ tôi nên không
ai biết. Trưa hôm đó tôi đành ở lại chơi cho
chúng nó. Đến hai giờ mệt đói quá nên tôi bảo
về chiều còn đi chăn trâu. Chúng nó cũng đói
nên tha cho tôi về.

Mặt trời làm nghiêng một bóng núi, tôi đang
ngồi thổi sáo trên đồi thì cả lũ bọn nó lên tìm tôi.
Cuộc sống của tôi bị sáo trộn, bị lẩn trong vòng
vây không lối thoát. 

Tối về nhà, vừa đặt bát cơm thì chúng nó
đến nhà kéo tôi đi. Mười một giờ đêm là “reset
rank” nên chúng nó bắt tôi phải chơi sớm kéo
bọn nó lên bậc cao thủ. Đối với chúng nó ai
được danh cao thủ thì được rất nhiều bạn trong
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trường hâm mộ, thán phục và được tự hào khoe
với các bạn gái. 

Gốc gạo đầu làng chỉ còn ánh đèn của một
nhà quán internet duy nhất và mấy cậu nhóc
choai choai đang hò hét rôm rả. Chúng nó chụm
đầu vào xem tôi chơi. Còn một trận duy nhất để
giúp thằng Vả lên hạng vinh danh. Tôi cố gắng
ghì sát ngón tay và di chuyển nhanh nhẹn trên
màn hình nóng rực như lửa. Thanh kiếm trên tay
tôi đã phá tan nhà chính của địch trước khi
chúng nó phá nhà tôi. 

- Bùm!

Tiếng nổ nhà chính của địch phát ra cùng
với đó là tiếng nổ trên tay làm tôi choáng váng,
tất cả mấy thằng bạn xung quanh hò hét về sự
chiến thắng của tụi nó mà chẳng còn ai để ý đến
tôi. Trước mắt tôi, đêm đen kịt và những cơn
đau nhói xuất hiện trên đôi tay và đôi mắt của
tôi. Tôi nghe thoang thoảng bên tai hơi thở hổn
hển và tiếng chân dồn dập:

- Chúng mày ơi, chết rồi, chạy mau!

Tôi lịm đi không còn biết gì nữa, còn miệng
cố thầm thì câu “chúng mày, cứu tao với!”

“… Âm thanh chiến trường đã vang vọng
nơi đây, hãy sẵn sàng cho trận đại chiến phía
trước”.

Tôi nằm im trên tấm phản cũ kĩ, trong đầu
tôi những câu nói đó chạy loanh quanh như
một sự quen thuộc. Đã ba tháng tôi thoá́t khỏi
xứ sở Athanor, nơi chỉ có cuộc chiến một mất
một còn và sự thắng bại. Nỗi niềm khao khát
trở thành anh hùng để gánh cả thế giới đã
khiến tôi không rời mắt khỏi nơi đó. Thế nhưng
lầm tưởng về một cuộc chiến thắng sẽ đưa tôi
đến một vùng ánh sáng chỉ hoàn toàn là sai
lầm. Bởi bây giờ tôi đưa mắt nhìn ra khu rừng
giống như khu rừng hàng ngày tôi vẫn đi trên
xứ sở Athanor thì trước mắt tôi chỉ toàn là một
màu đen kịt. 

Tôi ngồi dậy, nhích người ra gần cửa sổ, đôi
tay chạm vào khung gỗ, cả thế giới xung quanh
tôi lúc này không còn vang vọng âm thanh của
những thanh kiếm chạm vào nhau và tiếng rên
của người chết mà là tiếng mọt gặm thanh sàn
gỗ và tiếng gió xôn xao bên cửa. Nghe bước

chân lọc cọc lên bậc thang, tôi biết là mẹ mình
mang đồ ăn lên cho tôi, tôi quay người ra thủ thỉ:

- Trời đã sáng rồi sao mẹ?

Bà bưng bát lại gần tôi ân cần:

- Còn chưa sáng nữa à? Người ta lên
nương hết rồi! 

Mẹ đặt bát lên đầu giường, tay đưa khăn
mặt ướt lau lên má mắt và đôi tay tôi. Tôi kéo
tay mẹ xuống:

- Mẹ để con tự làm, hôm nay có gì ăn vậy mẹ?

- Cháo trắng thôi con, gần đây mẹ cũng
không có thời gian đi làm kiếm tiền, lấy đâu thịt
mà ăn.

Mẹ vừa nói vừa cúi gằm mặt nhìn tôi, rồi
quay ra gấp mấy bộ quần áo.

Tôi quay người, khuôn mặt rầu rĩ, nằm
xuống:

- Mẹ để cháo đó, con đợi cháo nguội rồi con
ăn.

Mẹ tôi xuống nhà, một lúc sau không còn
âm thanh gì nữa. Hai tay tôi gác lên trán, những
ngày tháng tưởng chừng êm đẹp mà hãi hùng
hiện lên trong đầu tôi. Tôi đang mê man ngủ thì
tiếng chó sủa làm tôi tỉnh giấc. Nghe giọng nói
trìu mến quen thuộc: 

- A Thu ơi! Tôi đến thăm bạn nè!

Tôi cũng chẳng biết đó là sự thật hay giấc
mơ, vì trước mặt tôi, tôi không còn nhìn thấy
khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo hồng hào như
bông hoa ban trên rừng  nữa. Đôi tay ấy tôi thật
sự không dám cầm vào mặc dù trong lòng rất
muốn. Vậy nên tôi chỉ ước nó là giấc mơ mà
thôi. Thế nhưng cô ấy đã cầm tay tôi và thở dài:

- Thằng Sáy, Vả và thằng Cớ nữa đều đã
được nhập học ở trường huyện rồi. Tôi thấy
thương cậu quá!

Sống mũi tôi cay cay, tôi đuổi Vẳng về. Tôi
chẳng còn mặt mũi nào dám nhìn Vẳng nữa. Tôi
cảm thấy xấu hổ với tất cả mọi người. Giờ tôi
thấy cuộc đời mình chẳng khác nào con cú con
quạ, ở nơi có ánh sáng mà chẳng nhìn thấy gì.
Rồi tôi chìm vào giấc mơ, mơ về những người
bạn cùng xứ sở mà khác số phận ấy. 
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Tôi viết truyện này không cụ thể về một
ai. Truyện cũng không có một cái tên,
không có một địa chỉ, không có một

quê hương cụ thể nào. Họ có một cái tên
chung là “Thiện nguyện”, một địa chỉ chung là
“Mái ấm tình thương”, một quê hương chung
là “Tổ quốc Việt Nam”. Tôi viết về họ, những
con người có mặt ở mọi miền Tổ quốc từ Lạng
Sơn đến mũi Cà Mau. Họ khác nhau về lứa
tuổi nhưng giống nhau ở lòng tốt gửi vào thiên
hạ. Họ là những con người “Khi chết chỉ nắm
trong tay những thứ họ đã cho đi”

Tôi xin được viết một phần nhỏ trong
những thứ họ đã cho đi. Và câu chuyện này
được xem như nén tâm hương kính dâng lên
họ - những linh hồn cao cả và thánh thiện.
Trong thế giới của lòng tốt, tôi thấy mình quá
bé nhỏ. Vì vậy viết về họ tôi thấy mình lúng
túng và vụng về. 

Tôi xin các độc giả - những người tôi
luôn trân trọng - hãy bỏ qua một cách viết
vụng về để đón nhận một tấm lòng tri ân.

Cũng lạ thật, trên đời này có những thứ
vô cùng giản dị mà ta không nói được thành
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lời, không đặt được thành tên. Truyện này
cũng là một thứ lạ như thế. Viết xong tôi
không thể nào đặt cho nó một cái tên thỏa
đáng. Vì vậy lại xin kính mong các độc giả
sáng suốt hãy đặt tên cho truyện này bằng
cảm xúc và suy nghĩ của quý vị. 

*

Bố mẹ chị đã mất. Chồng chị anh dũng hy
sinh trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy
vùng biên giới. Chỉ còn hai mẹ con chị sống ở
ngôi nhà bố mẹ chị để lại. Chỉ có hai mẹ con
nên chị yêu con bằng tất cả thứ tình yêu chị
có trên đời. Trong mắt chị nó là một thiên thần,
đúng là một thiên thần. Da nó trắng mịn,
khuôn mặt thanh tú, đôi môi nó mỏng và đỏ
như hai cánh hoa hồng. Đặc biệt là đôi mắt,
đôi mắt của cha nó để lại, đôi mắt sáng như
sao. Chị đã “đổ” vì đôi mắt đó ngay lần đầu
gặp anh.

Ngôi nhà ấy ở giữa một khu vườn cây ăn
quả mà ông bà, cha mẹ chị đã dày công tôn
tạo, hoa trái quanh năm tươi tốt. Trước cửa
nhà có một bãi cỏ xanh rì. Khi còn sống ông
chị đã cắt xén, tu sửa thành một sân cỏ rất
đẹp. Ông bảo:

- Đây là chiếu cỏ do ông trời ban tặng cho
ta. Ông vẫn ngồi trên chiếc chiếu này ngắm
hoàng hôn đang la đà bên khe núi và ngắm
trăng sao vào những đêm hè gió mát.

Những đêm hè, hai mẹ con chị cũng ra
chiếc chiếu cỏ đó để nằm hóng mát. Chị vốn
là cô giáo dạy văn, chị có cả một kho truyện
để kể cho con. Chị đã kể nhiều đêm như thế
nên kho truyện cũng cạn dần. Đêm nay, gió
hè đánh thức hương hoa trong vườn. Hoa ổi,
hoa bưởi, hoa chanh ngào ngạt tỏa hương
theo gió bay. Hai mẹ con nằm trên thảm cỏ
ngắm bầu trời cao lồng lộng, muôn vàn ngôi
sao lấp lánh như những hạt kim cương vung
vãi khắp bầu trời.

- Mẹ ơi sao bầu trời lại có nhiều sao thế?

Chị nghĩ một lúc rồi bắt đầu trả lời con
bằng một câu chuyện cổ tích mà chị bịa ra.
Hồi còn đi học chị hay “bịa” chuyện cho bạn
bè nghe và sau này đi dạy học chị cũng hay
“bịa” chuyện kể cho học trò. 

Hôm nay chị lại dùng tài “bia nặng” để kể
cho con:

- Ngày xưa khi trái đất phân chia ngày và
đêm. Ban ngày thì ánh sáng chói chang, ban
đêm chỉ có một ngọn đèn trăng khi tỏ khi mờ.
Và nhiều đêm không có đèn trăng, cả trái đất
bao phủ bởi một màu đen tối. Khi đó có một
chàng trai không quản ngại khó khăn gian khổ,
chàng trèo đèo lội suối nhiều ngày đêm để tìm
đến nữ thần ánh sáng xin nữ thần ban ánh
sáng thắp thêm những ngọn đèn để trái đất
không còn nhiều đêm bị chìm trong bóng tối.

Chị ngừng kể nhìn con đang chăm chú
nghe, chắc nó tin đây là câu chuyện cổ tích.
Nó cầm tay chị lay lay đòi chị kể tiếp.

- Nữ thần ánh sáng lấy viên kim cương ở
chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay ra bóp nát
rồi tung lên khắp bầu trời. Những mảnh kim
cương ấy thành muôn vì sao lấp lánh. Nữ
thần ánh sáng muốn thưởng công lao cho
chàng trai bèn hỏi: Hỡi chàng trai dũng cảm,
chàng muốn gì ta sẽ thưởng. Thưa nữ thần -
chàng trai trả lời - vợ con sắp sinh, con muốn
con của con sẽ có đôi mắt đẹp và sáng như
sao. Nữ thần cười và nói: Trong tay ta hết kim
cương rồi. Nếu chàng thật sự muốn như thế
thì phải đánh đổi. Đổi đôi mắt của chàng lấy
hai ngôi sao. Đem hai ngôi sao đó về đặt lên
bụng vợ chàng và chàng sẽ được toại
nguyện. 

Chị cười nhìn con, đôi mắt nó sáng như
sao, đôi môi mấp máy. Hình như nó đang lạc
vào câu chuyện cổ tích chị kể, nó ngỡ ngàng
và vô tư hỏi chị:

- Thế chàng trai đó là bố con phải không?
- Nó nhìn chị dò hỏi, hai ngôi sao đang lấp
lánh trong mắt nó.
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- Đúng rối, con giỏi lắm!

Chị ôm hôn vào cổ nó hai mẹ con cùng
cười.

- Con biết ngay mà… Thế bố vẫn ở trên
trời với nữ thần ánh sáng hả mẹ?

- Đúng rồi! Bố con ở trên ấy giúp nữ thần
đi thắp các đèn sao để nó tỏa sáng lung linh. 

Và những ngày sau, con chị hào hứng
ngồi chờ đêm tối để được nhìn lên bầu trời,
nơi bố nó đang thắp sáng những ngôi sao
đêm.

*

Năm tháng qua đi, con chị lớn dần. Nó đã
học lớp bốn và học rất giỏi. Con bé là một cô
bé đa cảm và tốt bụng, hay giúp đỡ bạn. Nó
cùng một số bạn thành lập câu lạc bộ “Thắp
sáng niềm tin” đi gom quần áo và những đồ
dùng còn dùng được để giúp đỡ các bạn học
trò nghèo. Chúng còn rủ nhau thu gom phế
liệu bán lấy tiền nuôi lợn đất. Số tiền ấy sẽ là
phần thưởng cho các bạn học sinh nghèo
vượt khó. Chị rất mừng vì con chị còn bé mà
đã có cái tâm hướng thiện như thế.

Có lần chị thấy con đi học về với vẻ mặt
rất buồn. Con bé là một đứa nhạy cảm, liệu
có ai làm tổn thương nó không?

Tối hôm đó hai mẹ con chị lại ngồi trên
chiếu cỏ để trò chuyện.

- Mẹ ơi, người mù là không nhìn thấy gì
phải không?

- Đúng rồi con! Họ phải sống trong đêm
tối khổ lắm!

- Bạn con bị mù…

Rồi nó ôm chầm lấy chị khóc nức nở. Chị
ôm con vào lòng vỗ vỗ nhẹ vào lưng con. Chị
biết tính con, rất dễ xúc động. Rồi chị hỏi:

- Bạn con học cùng lớp với con à? 

- Không! Bạn ấy đi hát rong kiếm sống.

- Thế sao con lại quen bạn ấy?

- Một lần con đi học và gặp bạn ấy đang
đứng ở cổng trường. Mấy bạn học sinh hư
nghịch ngợm đi xe đạp đèo nhau lượn lờ đánh
võng trước cổng trường đâm vào bạn ấy làm
bạn ấy ngã. Các bạn học sinh còn văng tục và
mắng bạn ấy “Đồ mù, đứng giữa lối đi làm tao
ngã, tao lại đấm cho bây giờ!”. Bạn ấy giơ hai
tay lên trời như bấu víu vào một vật gì đó rồi
men theo tường ra một góc sân ngồi khóc,
con ra theo và an ủi bạn. Con đưa cho bạn
chiếc bánh mì con mới mua chưa kịp ăn. Bạn
đưa tay đón chiếc bánh mì và khoanh tay lễ
phép nói: “Con xin ạ!”. Con vội bảo bạn
“Chúng mình bằng tuổi nhau mà, mình làm
bạn với nhau nhé!”. Bạn ấy cười và gật đầu
rồi bảo con: “Mình không ăn không của ai…
mình phải hát để trả ơn. Mình vẫn đi hát để
kiếm tiền mà. Mình sẽ không được lấy cái
bánh này nếu như bạn không nghe mình hát”.
Ôi bạn ấy hát hay lắm mẹ ạ, giọng bạn trong
veo. Bạn ấy hát về mẹ mà cứ như là kể
chuyện. Nghe bạn hát con vừa ôm bạn vừa
khóc. Sau khi hát xong bạn ấy bẻ chiếc bánh
mì làm hai rồi đưa cho con một nửa và bảo
con ăn cùng. Hai đứa con vui vẻ ăn bánh, con
hỏi bạn “Sao bạn lại ở đây?”. Bạn bảo “Mình
đợi một chị cùng cảnh ngộ, cả hai cùng đi hát
kiếm tiền. Chị ấy còn có cả loa và mic để hát
nữa cơ. Chị ấy thương mình lắm”. Con chào
tạm biệt bạn để vào học và hẹn bạn sáng nào
cũng gặp nhau ở đây cùng chia nhau chiếc
bánh mì. Mấy hôm nay con không thấy bạn,
hay là bạn bị ốm? Con cũng không biết nhà
bạn ở đâu.

Nói đến đây con bé im lặng rồi như tự nói
với mình “Làm gì có nhà, hay là ở một góc vỉa
hè nào nhỉ, nằm vỉa hè lạnh lắm. Đêm nay bạn
ở đâu?”

*

Vào một ngày con chị bị ốm. Chị đưa
con đi viện và nhận được một tin sét đánh
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con bé bị mắc bệnh hiểm nghèo không thể
cứu chữa được.

- Không… không… không thể như thế
được!

Chị đổ người ngã xuống, vật vã trong cơn
đau quằn quại như con chim trúng tên. Chị
không tin, chắc là chẩn đoán nhầm. Chị đưa
con đi nhiều bệnh viện khác và vẫn nhận
được một kết quả đau lòng như thế. Mấy ngày
chị không ăn uống gì. Chị cũng không thiết
sống nữa. Nhưng còn con chị, chị phải sống
vì nó, không thể cho nó biết sự thật được. Nó
không đáng phải chịu đau khổ như thế. Đúng
là trên đời này có những giới hạn mà ta không
thể vượt qua. Có những sự thật đau lòng mà
ta không thể trốn chạy được, sự sống và cái
chết mong manh như sợi tơ giăng. Chị cắn
răng chịu đựng để con được thảnh thơi. Chị
tìm mọi thứ thuốc liên quan đến bệnh của con.
Chị động viên con uống thuốc chóng khỏi để
còn đi học. 

- Mẹ ơi, con ốm không đi học được. Mẹ
thử ra cổng trường xem có thấy bạn mù
không. Mẹ đập con lợn đất của con ra lấy tiền
đưa cho bạn mẹ nhé!

- Mẹ sẽ đi con yên tâm!

- Mẹ ơi bệnh mù có chữa được không,
làm sao để bạn ấy có thể nhìn thấy được?

- Bây giờ khoa học phát triển, người ta có
thể mổ mắt cấy giác mạc của người khác hiến
tặng. Sẽ có người hiến tặng giác mạc và bạn
mù của con sẽ được nhìn thấy ánh sáng. Con
cứ yên tâm, vui lên con!

- Ước gì con cũng được như bố, con sẽ
đem sao về cho bạn!

Bằng trái tim người mẹ, chị linh cảm con
chị đã biết sự thật.

*

Con chị ngày một yếu đi, tối nay chị lại dìu
con ra chiếu cỏ. Hai mẹ con ngồi tựa vào nhau.

- Mẹ ơi!

- Gì thế con?

- Mẹ ơi!

- Mẹ đây!

- Chắc con không sống được bao lâu nữa!

- Không, không, ai bảo con thế? Không
phải thế! Không đúng thế!

Chị gào, chị khóc, tiếng gào thét ấy cũng
tan vụn vào không gian bao la. Chị ôm lấy
con, ghì chặt nó vào lòng như sợ con tan biến
mất. Nó gỡ tay chị ra và nói nhỏ vào tai chị:

- Mẹ hãy giúp con một việc mẹ nhé!

Chị nói qua hai hàng nước mắt:

- Mẹ hứa, việc gì mẹ cũng làm…

- Mẹ hãy trao đôi mắt của con cho bạn mù
để bạn được nhìn thấy!

- Không, việc này mẹ không thể làm
được. Không thể được!

Mặt nó trắng bệch, nó đã mệt lắm rồi. Nó
thì thầm bên tai chị tiếng như trên trời xanh
rót xuống:

- Con đã thấy cha, cha đang ở trên trời
đón con…

- Ôi con ơi, con tôi…

Nó vẫn thì thầm bên tai chị, tiếng nó như
tiếng chuông nhà thờ ngân nga từ một xứ lạ
xa xôi:

- Con sẽ xin nữ thần ánh sáng cho con
được đổi đôi mắt của con lấy hai ngôi sao cho
mắt bạn mù sáng lại…

Chị đau đớn nói với con:

- Con ơi, con nói gì thế? Chuyện đó là mẹ
bịa… mẹ bịa không có thật đâu con.

Con bé không hề quan tâm đến lời nói
của mẹ, nó đang có những giấc mơ đẹp trong
miền cổ tích. Rồi nó ôm lấy chị, thủ thỉ những
lời như hơi thở nhẹ êm:
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- Mẹ ơi mẹ sẽ thấy con trong đôi mắt bạn
mù cũng như mẹ thấy cha trong đôi mắt của
con.

Và nó thiếp đi trong vòng tay chị. Chị cứ
ôm con như thế và bất động như một pho
tượng tạc vào trong bóng tối mênh mông. Sau
những giờ phút đau đớn quằn quại, chị đã đến
bệnh viện thực hiện di nguyện của con được
hiến tặng giác mạc cho người mù.

*

Và đêm nay chị lại ngồi trên chiếu cỏ
nhưng chỉ có một mình chị. Chị nằm vật xuống
thảm cỏ xanh rì, mắt nhìn lên trời. Bầu trời đầy
sao. Chị đếm sao trên trời, muôn vàn ngôi sao
lấp lánh. Chị chọn hai ngôi sao sáng nhất và
tưởng tượng ra con mình. Nó đang ở trên đó
với cha nó. Chị vùng dậy tóc xõa xượi, chị giơ
hai tay cào cấu một khoảng trời hư không.
Con chị đã để lại hai ngôi sao cho bạn mù. Và
chị sẽ lại bắt đầu cuộc hành trình đi tìm con
trong đôi mắt của người mù.

Chị đã định đến bệnh viện để hỏi rằng
giác mạc của con chị được ghép cho ai và địa
chỉ của người ấy để chị tìm đến nhưng rồi chị
lại thôi. Chị sợ người được nhận phải chịu sự
hàm ơn suốt đời. Điều này cả hai mẹ con chị
đều không muốn. 

*

Vào một ngày tình cờ, có một gia đình tìm
đến nhà chị. Nhờ bệnh viện và chính quyền
địa phương họ đã đến được với nhau. Một
bên cho và một bên nhận. Một cô trạc tuổi chị
giới thiệu gia đình mình:

- Đây là ông bà nội của em, đây là chồng
và con trai em - cô quay sang phía bà cụ - Bà
bảo phải tìm bằng được gia đình chị nếu
không bà chết không nhắm mắt. 

Bà cụ có mái tóc trắng như cước, khuôn
mặt phúc hậu và một giọng nói nhẹ nhàng. Bà
nắm chặt tay chị bà nói trong nước mắt:

- Con ơi, cả họ nhà bà mới có thằng cháu
trai này để nối dõi tông đường - Bà chỉ tay
sang đứa cháu trai đang chăm chú nhìn bà rồi
lấy khăn thấm hai hàng nước mắt bà nói tiếp
- Thế mà chỉ sau một trận ốm nó bị mù cả hai
mắt. Cả họ đau đớn, xót xa, bế tắc. Nhưng
may quá, phúc đức cho dòng họ nhà bà được
gia đình con cứu giúp. Hôm nay cả gia đình
bà tìm đến đây trước hết xin được dâng lễ và
thắp nén hương cho con cháu nhà mình.
Được nghiêng mình tạ ơn cháu đã thay mặt
thượng đế cứu giúp gia đình bà. Sau nữa là
xin được nhận con là cháu con trong gia đình.

Nói rồi bà cụ vẫy thằng cháu trai lại gần:

- Cháu ra chào mẹ đi cháu, mẹ thứ hai
của cháu, ân nhân của cháu đấy!

Thằng bé chạy lại phía chị. Chị nhìn cậu
bé khuôn mặt trắng trẻo, khôi ngô, mái tóc đen
bóng, môi đỏ thắm. Rồi chị nhìn vào đôi mắt
nó. Ôi con, con ơi, con tôi. Chị đã thấy hai ngôi
sao lấp lánh, con chị, đúng là con chị nó đang
sống trong đôi mắt kia. Chị chạy lại ôm chầm
lấy thằng bé, chị hôn lên đôi mắt nơi con chị
đang tỏa ánh hào quang. 

Con chị đang sống trong lòng chị. Cả nhà
ăn bữa cơm tối tại chiếu cỏ nơi đã dệt nên biết
bao kỷ niệm vui buồn. Con chị và cuộc đời
ngắn ngủi của nó là kỷ niệm đẹp nhất trong
cuộc đời của chị, chị nhẩm lại câu nói của ai
đó kỷ niệm đẹp không phải vì nó vui hay buồn
mà vì nó không bao giờ trở lại.

Tối nay chị không ngồi đây đếm sao một
mình nữa, chị đã có một đại gia đình mới, nơi
ấy có ông bà, những người bạn, những người
con. Và chị chợt nhận ra quyết định của con
chị là hoàn toàn đúng. Đôi khi những việc làm
vô tư, thánh thiện của con trẻ lại định hướng
cho người lớn, cho cha mẹ. Hương hoa trong
vườn thơm ngào ngạt. Trên bầu trời muôn
vàn vì sao lấp lánh như những mảnh kim
cương huyền ảo. Chị đang đắm mình trong
câu chuyện cổ tích đẹp nhất cuộc đời mình.
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Chuẩn gặp lại Bá trong hoàn cảnh khóc
cũng được mà cười cũng chả sao. Khi
ấy Chuẩn đang chăm chú tìm lỗ thủng

ở chiếc xăm xe máy nên không biết Bá đang
tần ngần ngắm Chuẩn trong bộ quân phục
bạc thếch. "Đây rồi!". Chuẩn ngước mặt nhìn
chủ xe với tiếng reo se sẽ và đúng lúc ấy
Chuẩn nhận ra Bá. Chuẩn trở nên lúng túng,
trong lòng thoáng gợn lên chút muốn ôm lấy
Bá bởi cũng ngót hai chục năm rồi anh em
chưa được gặp nhau, nhưng đành phải dằn
lòng vì cảnh ngộ khiến đôi tay trở nên thừa,
gương mặt méo đến tội. Bá vội vươn người
ôm lấy Chuẩn. "Sao lại đến nông nỗi này hở

thủ trưởng?". "Xin lỗi chị, chúng tôi vốn là lính
một thời với nhau. Để mình vá xong cho chị
ấy rồi anh em ta ra chỗ bà hàng nước kia trò
chuyện Bá nhé!".

Nghe Chuẩn kể, Bá thêm thấu hiểu có
mấy người thoát khỏi hoàn cảnh. Chuẩn về
nghỉ hưu với cấp hàm đại úy, loay hoay mãi
mới học được nghề sửa xe, rồi nhờ anh em
cảnh sát khu vực giúp đỡ mới có được chỗ
ngồi để hành nghề. Chuẩn kể, nghỉ hưu về
chơi dài hai năm cũng thấy buồn, ai đời mới
ngoài bốn mươi vẫn thuộc diện còn dài vai
rộng sức, bèn mở quán bán nước trà. Bán
được dăm tháng lại thấy thương bà cụ ngồi
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bán nước bên kia đường đang dần bớt khách
vì quán của mình, thế là mày mò đi học nghề
sửa xe. Ngày cũng được đôi ba chục, góp
thêm tí tiền cho vợ con, cái chính là chân tay
đỡ buồn bực, tâm trạng còn cảm thấy háo hức
khi thấy ai đó đưa xe đến sửa.

- Nhưng... - Bá hỏi.

- Anh hiểu ý Bá, anh không phải quê ở
đây, năm tám hai anh lên chức chính trị viên
phó tiểu đoàn mới lấy vợ. Vợ anh người thành
phố này. Do vợ con ở với bố mẹ vợ, khi nghỉ
hưu anh về ở rể luôn.

- Chị và các cháu thế nào?

- Cô ấy ngày xưa là lính thông tin sư
đoàn. Sau khi về phục viên xin được cái chân
quét rác, còn hai cháu đang đi học. Thằng lớn
sắp xong phổ thông, cô con gái mới qua lớp
sáu. Nghĩa là chuyện tương lai của các cháu
còn xa vời vợi. - Nói tới đó anh cười.

Chuẩn nằng nặc mời Bá vào thăm nhà
cho biết nhưng Bá nói:

- Em đi qua chợt thấy người hao hao
giống chính trị viên Chuẩn thủa nào nên ghé
xem thử. Gặp được anh là mừng rồi, nay em
có công chuyện nên hẹn ngày một ngày hai
sẽ tới thăm anh.

Nhìn dáng Bá bước lên xe, Chuẩn đã cố
nuốt nước mắt vào trong. Chuẩn kể với chị
khách hàng: "Tôi ở với cậu ấy được dăm
tháng. Cậu ấy là liên lạc đại đội. Cậu ấy có tố
chất lanh lợi và bắn súng cao su giỏi ra phết.
Nhờ tài bắn súng cao su mà cậu ấy đã cứu
sống mấy anh em ở cửa khẩu Hữu Nghị năm
bảy tám khỏi những nhát dao quắm tàn bạo
của quân Trung Quốc đấy!".

*

Sau hai ngày được điều động về thực tập
cương vị chính trị viên đại đội, Chuẩn cùng với
Bá là liên lạc đại đội đi thực địa. Bá đưa
Chuẩn lên đồi tranh, với độ cao 820 mét so
với mặt biển nên ngọn đồi được ví như cái

nóc nhà của khu vực Đồng Đăng - Tam Lung.
Bá đưa Chuẩn chiếc ống nhòm để Chuẩn thả
mắt nhìn khắp lượt. Nhìn theo tay Chuẩn lướt
ống nhòm về phía nào, Bá lại se sẽ thưa: "Thủ
trưởng đã nhìn thấy căn nhà hai tầng đó
chưa? Đó là đồn Biên phòng của ta ở cửa
khẩu Hữu Nghị Quan đó, gọi dân dã là cửa
khẩu Đồng Đăng. Thủ trưởng đưa ống nhòm
chếch phía tay phải một chút sẽ thấy lờ mờ
con đường sắt chạy giữa hai khe núi. Theo
như em được biết, ngày Trung Quốc viện giúp
ta đánh Mỹ, khi làm đường sắt hữu nghị,
Trung Quốc làm loại đường sắt cỡ rộng hơn
đường sắt vốn có của ta từ thời Pháp. Đoạn
đường sắt có cỡ rộng hơn được Trung Quốc
tỏ ra như vô tình làm lấn vào phần đất của ta
đến một trăm linh bảy mét. Người Trung Quốc
bảo, đó là do công nhân họ làm ẩu, các đồng
chí Việt Nam thông cảm. Và sự thật, mỗi lần
tàu của ta phải dừng lại trên đất ta để chuyển
người và hàng qua tàu Trung Quốc ngay trên
đất ta. Ngược lại, tàu Trung Quốc mặc nhiên
chuyển hàng và người Trung Quốc chính trên
đất ta. Thủ trưởng chếch ống nhòm qua phải
một chút nữa, một bên là rừng hồi bạt ngàn,
một bên là rừng hồng không hạt mênh mang.
Đó là hai sản vật nổi tiếng ở Lạng Sơn. Thôi
thì em cứ nói chứ chắc chắn thủ trưởng còn
rõ hơn tụi em. Người Trung Quốc sang rỉ rả
với bà con thu mua rễ cây hồi, rễ cây hồng.
Bà con mình tính toán, họ mua rễ cây đắt hơn
một vụ thu hoạch hoa hồng và quả hồng, mà
chả biết họ mua để làm gì. Thôi thì có lãi là
bán. Qua hai năm, cả hai khu rừng hồi và
hồng trống trơ, càng nhìn càng thấy xót lòng
thủ trưởng nhỉ? Thủ trưởng ơi, nhân nói
chuyện này khiến em sực nhớ tới thằng
Coóng và bà con người Hoa ở chung dãy phố
với bà con mình ở quê em. Trước ngày hành
quân lên đây, em được đại đội cho về thăm
nhà hai ngày. Về đến nhà, em đi tìm thằng
Coóng thì bố mẹ em bảo, cách đây nửa tháng
bà con ở phố bỗng dưng thấy nhà cửa của tất
cả các gia đình người Hoa mở toang hoác, đồ
đạc vẫn nguyên vẹn, nhưng bếp nhà nào nhà
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nấy lạnh tanh. Bếp của các gia đình người
Hoa bao giờ cũng đỏ lửa để hâm nồi cháo.
Nồi cháo loãng là nước uống hằng ngày của
các gia đình người Hoa thủ trưởng ạ. Sau dân
trong phố mới biết những gia đình người Việt
gốc Hoa lặng lẽ kéo nhau về Trung Quốc.
Thằng Coóng nó đẻ ở bệnh viện phụ sản, nói
đúng ra nơi nó chôn nhau cắt rốn là ở quê em
đúng không thủ trưởng! Mà chả phải chỉ có
thằng Coóng bạn em, anh chị nó và nhiều
người khác nữa đều sinh ra ở quê em, chả
biết chừng cả bố và mẹ nó cũng sinh ra ở Việt
Nam mình cũng nên. Các gia đình người Hoa
với những gia đình bọn em ở cùng phố trọng
nể và quý mến nhau lắm. Khi gia đình người
Hoa có người mất, họ thường ra sông Hạ làm
lễ xin nước về tắm rửa cho người chết, những
gia đình bà con người Việt mình cũng xúm tay
vào làm mọi công việc có thể làm được cùng
các gia đình người Hoa cơ mà. Chắc lại là sự
bày đặt để vu vạ cho người Việt mình xua đuổi
người Hoa nhằm gây mối thâm thù có phải
không thủ trưởng? Đúng là lòng lang dạ sói
chả biết đâu mà lần".

Nghe Bá thủng thẳng kể những điều mà
Bá cảm nhận về âm mưu của kẻ thù liền kề,
Chuẩn nghẹn lòng kể:  Năm bảy tư, bọn mình
phải tự kiểm thảo ghê lắm về chuyện để súng
nổ toác nòng, lựu đạn nổ trên tay. Thậm chí
có trường hợp còn bị cấp trên quy kết cố ý tự
thương, phá hủy vũ khí như vậy đồng nghĩa
với việc thủ tiêu chiến đấu. Anh em lính chiến
không tự chứng minh được lý do đạn nổ đầu
nòng nên chỉ còn cách oán thán anh em quân
khí và lặng lẽ chối từ các loại đạn AK, B40,
B41 và lựu đạn có ký hiệu Trung Quốc mới
nhận về. Lính rỉ tai nhau, dùng M78, lựu đạn
mỏ vịt thu được của địch đánh địch là yên tâm
nhất. Dần dà nỗi oan khuất của anh em lính
chiến mới được giải tỏa. Tuy cấp trên không
nói trắng ra là tẩy chay loại đạn, lựu đạn của
Trung Quốc, nhưng mỗi lần nhận bổ sung vũ
khí, quân dụng anh em không nhìn thấy chữ
made in China nữa. Chuyện xảy ra ở trên biên

giới này mới thấu cái gian manh của người
bạn liền kề Bá nhỉ! Cánh lính chiến chúng
mình đồng lòng nhận rõ chân tướng thằng
giặc thì chẳng còn lo gì mà không dạy cho
chúng bài học.

Chuẩn lặng lẽ chuyển ống nhòm nhìn
sang pháo đài Đồng Đăng, ngầm Khánh Khê,
rồi ngắm nhìn sang đồi Không Tên, nhìn sang
đồi Chậu Cảnh, đồi Thâm Ô rồi lướt về phía
thị xã Lạng Sơn ngắm cầu Kỳ Lừa trông giống
như sợi chỉ vắt qua sông Kỳ Cùng.

Những bông tranh lất phất bay trong gió
nhẹ. Trên nền trời bỗng xuất hiện vài ba đám
mây đang quần tụ lại dưới sắc nắng vàng
ươm. Các đám mây ghép lại với nhau được
phối màu bởi sắc nắng gần giống với hình con
rồng. Đúng là rồng rồi! Bá se sẽ reo lên trong
lòng. Con rồng trên nền trời trong vắt, đầu
rồng nằm ghếch đầu trên nóc nhà đồn biên
phòng ở cửa khẩu Hữu Nghị Quan, đuôi rồng
kéo dài tới thị xã Lạng Sơn. Con rồng trên nền
trời trong xanh trông thật kỳ vỹ. Chuẩn bất
ngờ reo lên:

- Bá ơi! Em nhìn kìa, rồng vàng bay trên
nền trời đẹp chưa?

- Thủ trưởng ơi, rồng lấp lánh ánh vàng,
đẹp quá thủ trưởng ơi!

Chuẩn và Bá gần trọn một buổi sáng đi
khắp các dãy núi ở khu vực Tân Thanh, họ
quyết định quay về đồn Biên phòng cửa khẩu
Đồng Đăng. Chuẩn nói với Bá, mình vào đồn
vừa dừng chân nghỉ ngơi một lát và nhân thể
trò chuyện với cánh lính biên phòng xem tình
hình bên họ thế nào. Về gần tới đồn, Bá bỗng
giật tay Chuẩn lại rồi hốt hoảng rên lên:

- Thủ trưởng nhìn kìa. Không ổn rồi. Lần
này chắc choảng nhau dữ lắm đây.

- Cẩn thận đấy Bá. Anh em mình nấp sau
mỏm đá kia quan sát xem kết cục thế nào.

- Mình có thể xuống trợ lực cho anh em
được không?
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- Không được đâu. Tớ và cậu đều mặc
quân phục lại mang theo súng, chỉ cần xuất
hiện người lính có vũ khí là cục diện sẽ xoay
chuyển rất nhanh. Bá thấy không, anh em
biên phòng đều mặc thường phục đấy chứ.
Bọn người kia, đứa nào cũng mặc quần áo
chàm, trang phục của bà con dân tộc mình.

- Bọn nó trông đứa nào cũng to con, nai
nịt chắc chắn, tay đứa nào cũng cầm con dao
quắm to bản và cây gậy sắt.

- Thằng nào cũng vung dao, vung gậy
như con nhà võ thủ trưởng nhỉ?

- Lính biên phòng mình anh nào mà
chẳng có tí chút võ nghệ, nếu không chúng đã
băm vằm anh em ta từ lâu rồi.

- Ối! Thủ trưởng ơi! Ba thằng bất ưng lao
vào chém xả vai, lật hộp sọ anh lính của ta rồi.
Trời ơi! Sao chúng nó tàn ác thế!

- Ngậm ngay miệng lại! Bá! Cậu mà kêu
toáng lên như thế là mình lộ diện thì tình thế
sẽ khác đi đấy. Nuốt nước mắt vào lòng, em
nhé.

Bá cắn chặt vành môi để tiếng khóc khỏi
bật ra. Đôi mắt Bá cay sè. Bá liếc nhìn gương
mặt Chuẩn, nước mắt đang lặng lẽ chảy trên
gương mặt chính trị viên. Bá khẽ hích cùi chỏ
vào sườn Chuẩn rồi nói rành rẽ: "Em sẽ bắn
vào mặt chúng!". Không đợi cho chính trị viên
kịp có phản ứng, Bá đã lách mình lao nhanh
về phía trước. Bá chọn cây hồi già nhất nằm
sát bìa rừng rồi thoăn thoắt leo lên ngọn cây.
Bá chọn thế đứng thật vững chắc, lặng lẽ rút
khẩu súng cao su và mấy viên bi đất ra khỏi
túi quần. Đến lúc này Bá mới cảm nhận thú
chơi súng cao su từ ngày bé của mình giờ
mới thật hữu ích.

Ngày bé, Bá là tay bắn súng cao su nổi
tiếng không chỉ với lũ trẻ cùng phố mà còn có
cả với các bạn cùng trường. Bá vẫn còn nhớ,
dạo ấy bọn trẻ thường rủ nhau đi bắn những
chú chim sâu hay những con chim sẻ ở trên
các cây bàng, cây ba giăng, cây cơm nguội.

Mỗi khi nhìn thấy lũ chim đang cong mình
kiếm ăn trên các cây, bọn trẻ phải phân nhau
từng đứa chọn bắn chim ở cành này hoặc
cành kia. Khi giương súng tất cả phải đồng
loạt cùng bắn, nếu không chỉ cần một viên đạn
của đứa nào đó vọt ra trước là những con
chim khác sẽ vù cánh bay đi luôn. Mà bọn
chim quả là tinh ranh, chúng vừa chăm chú
kiếm ăn vừa đảo mắt nhìn động tĩnh ở dưới
đất, nhác thấy lũ trẻ là chúng bay luôn. Chỉ
cần một con chim sải cánh vút lên là cả lũ
chim ở các ngọn cây cùng hối hả vọt đi ngay.
Để tránh tranh nhau khi có chim bị trúng đạn,
bọn trẻ thỏa thuận đạn của mỗi đứa mỗi khác,
dù chỉ khác một chi tiết như màu sắc, kích cỡ
hoặc hình dạng thôi cũng được. Đạn của Bá
bao giờ cũng nhỏ hơn của các bạn và được
hong qua lửa. Lũ bạn ngày ấy thừa nhận Bá
là đứa xếp hạng bách phát bách trúng. Bá chả
dám nhận mình đạt điểm ưu như vậy, mà từ
tốn nói, có lần cũng bắn trượt đấy. Ngày chính
trị viên Chuẩn về đại đội, Bá đã trổ tài bắn
súng cao su của mình khi nhìn thấy con rắn
lục đang vươn cái đầu ra khỏi cành cây hồng.
Khi ấy Chuẩn chỉ còn biết tròn mắt nhìn Bá.

Bá nhìn rõ ánh mắt hoang dại vẻ man rợ
của cái thằng giặc đang vung gậy sắt. Cú
đánh này nó sẽ bổ ngang thắt lưng người lính
biên phòng của ta. Bá buông tay, thằng giặc
kia vội buông cây gậy ôm chặt lấy mặt. Bá khẽ
mỉm cười rồi nhè nhẹ kéo dây cao su buông
tay hướng vào giữa cái mặt to bè, đen đúa
của thằng giặc khác đang vung dao ý chừng
định bổ vào đầu anh lính nọ. Nó vội đưa tay
lên ôm mặt để mặc cho con dao buông xuống
đầu nó. Bá chơi trò ú tìm với lũ giặc bằng năm
viên đạn vào năm bộ mặt tàn bạo của năm
thằng. Chẳng hẳn vì do bị ăn những viên bi
vào giữa mặt mà lũ giặc bỏ chạy, chỉ biết sau
khi bắn được năm viên bi Bá nhận thấy bọn
giặc nhốn nháo chạy về hướng bên kia biên
giới.

Khi lũ giặc đã biến mất dạng, Chuẩn lao
nhanh về chỗ cây hồi đợi Bá xuống. Chân Bá
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vừa chạm đất, Chuẩn ôm chầm lấy Bá như
bày tỏ cả lời vừa thán phục vừa biết ơn. Bá
cảm thấy mặt mình đang nóng bừng và bối rối
vì chợt nhận ra nước mắt của chính trị viên
đang thấm sang vai áo của anh. Hai anh em
cùng nhau chạy vội xuống đồn. Mười một
người bị thương bởi những vết dao và gậy sắt
phang chí mạng của lũ giặc. Người bị thương
nặng nhất, chắc anh khó qua khỏi đó là Chính
trị viên phó của đồn là Thiếu úy Lê Đình
Chinh. Chinh bị một nhát dao chém toạc đầu,
một nhát dao chém xả vai và một nhát dao
chém ngang hông. Nhìn vết thương trên
người Chinh không ai cầm được nước mắt.
Chinh là người cao võ ở đồn nhưng cũng
không sao chống đỡ nổi với những cú đòn thù
của ba con dã thú. Lê Đình Chinh gắng gượng
nâng đầu và cố mở mắt lướt nhìn anh em rồi
lặng lẽ ra đi.

*

Lạ thật, chiều ấy nền trời bỗng dưng xám
xịt, tịnh không một ngọn gió. Tiết thu đã lập
được mấy ngày mà ai nấy đều cảm thấy
không gian đặc quánh, ngột ngạt đến khó thở.

Phương nói với Bá:

- Em nghe mấy người quen nói rằng, có
mấy cơ quan ở thành phố mình đang tuyển
người, anh xem có thể xin chuyển ngành
được không?

- Anh sợ hơi khó, trước hết ông trung
tướng khi lôi anh về quân khu đã căn dặn anh
em cơ quan quản lý cán bộ, việc điều chuyển
cậu Bá đi đâu phải có ý kiến của tôi. Và... Liệu
anh có phù hợp với tiêu chí tuyển người của
những cơ quan kia không?

- Em sẽ nhờ người dò hỏi các cơ quan
đang có nhu cầu tuyển người kia xem tiêu chí
cần người của họ thế nào. Chỗ nào ang áng
thấy được thì mình nhắm vào đó. Cũng phải
cậy cục đấy anh ạ. Còn chuyện ở đơn vị anh,
theo em anh nên hỏi dò xem nhà ông trung
tướng ở đâu rồi vợ chồng mình đến thưa

chuyện với bà trung tướng. Đàn bà dễ cảm
thông khi nói chuyện gia đình, nhất là khi nói
về chuyện các con còn bé rất cần có người
chăm ẵm.

- Chuyện nhờ vả cậy cục anh chả biết
đâu, mà trong quân đội càng không biết
chuyện ấy.

- Chuyện cậy cục, nhờ vả thế nào anh cứ
để em lo. Em được vào ngành lương thực
cũng là do ông ngoại em lo nên em biết cần
phải thưa gửi thế nào với người mình nhờ.

- Lại có chuyện ấy cơ à?

- Anh không phải bận tâm, việc của anh
là biết nhà trung tướng để mình đến thăm. Mà
em cũng phải dặn anh, chuyện này không
được bép xép ra đấy nhé. Một miệng thì kín
chín miệng thì hở. Mà chuyện đã hở ra chẳng
khác nào xôi hỏng bỏng không đấy. 

Bá còn nhớ, khi nói tới chuyện nhờ vả, ân
huệ, Phương còn lục khục cười bảo, trong
chuyện Tây Du Ký thầy trò Đường Tăng muốn
lấy được kinh cũng phải lo lót qua các cửa,
phải bày đủ các trò kể cả nói dối, thế nên cái
chuyện biếu xén để được việc vốn có từ đời
tám hoánh nào rồi. Khó nhất vẫn là cách đi
vừa mềm vừa đúng.

Ngẫm ra Phương nói cũng đúng, có ối
chuyện kể từ ngày con người biết sống bằng
ý thức, biết định lập ra nhà nước để cùng nhau
sống theo một chế định, con người đã tự mình
răn khuyên nhau phải biết cách ứng xử, mà
nói nôm là luật bất thành văn hoặc là thành
ngữ, tục ngữ đã đúc kết để khuyên ta như vậy.
Cứ từ công việc của Phương làm mà suy ra
cũng có ối chuyện để hiểu cái nhân tình thế
thái ở đời. Nhờ là nhân viên bán gạo theo tem
phiếu mà Phương có ối người nhờ vả. Họ nhờ
vì không có thời gian xếp hàng đong gạo nên
không phải xếp hàng mà vẫn mua được gạo.
Họ nhờ nếu cửa hàng có gạo ngon nhớ giúp
họ mua được loại gạo ngon. Phương giúp họ
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những chuyện ấy, đổi lại họ là nhân viên bán
thịt lợn thì Phương được mua miếng thịt lợn
ngon và không phải chầu chực xếp hàng. Từ
ngày có Phương là nhân viên bán gạo mà
chuyện mùn, củi, dầu, đèn, tương, cà, mắm,
muối của hai bên gia đình vợ chồng Bá không
phải bận lòng. Nghĩa là mối quan hệ có đi có
lại mới toại lòng nhau. Chuyện tuy chẳng có gì
to tát nhưng ngẫm ra là phải biết sống vì nhau
và phải biết dựa vào nhau mà sống. Chuyện
đời nó là vậy, chỉ có vậy, thế thôi! Nếu theo nếp
nghĩ quân nhân của Bá, sau ba tháng chờ
chưa có quyết định tiếp nhận của cơ quan nơi
Bá sẽ về, Bá lại phải đeo ba lô về nhận nhiệm
vụ theo lệnh điều động của trung tướng. Vì
khúc thức của cuộc đời nó vậy nên phải vậy.
Dần dà lăn vào cuộc sống không còn phải lập
nghiêm như người lính, Bá rõ dần những khúc
nhôi trong cuộc sống bên ngoài doanh trại.

Do công việc nên Bá được biết chuyện
trong chốn quan trường, ở nhiều cấp ngành.
Chả phải riêng Bá mà nhiều người dân ở thành
phố vẫn còn phảng phất nỗi buồn khi lãnh đạo
dùng quyền uy xóa bỏ Quán Phong Lan. Và
cũng còn may chán khi vị lãnh đạo nọ định xóa
sổ các Quán Hoa, một thương hiệu nổi tiếng
của thành phố để thực hiện liên doanh xây
dựng khách sạn nhưng không thành.

Dạo Quán Phong Lan được dựng lên,
nhiều người dân ở thành phố Xanh hồ hởi tới
dự lễ khai trương. Ngày ấy, nhiều người nức
nở khen Ban lãnh đạo thành phố quả là có con
mắt xanh nên mới nhanh chóng quyết định cho
dẹp bến xe ô tô nhiều nhếch nhác giữa lòng
thành phố để xây dựng một nhà hình tròn đủ
sức chứa vài trăm người nằm ở trung tâm có
dáng dấp một đóa hoa lớn, được bao quanh
bởi bảy mươi gian hàng như những cánh hoa.
Nhà tròn được trang trí lộng lẫy, có sân khấu
được thiết kế xoay tròn nhằm phục vụ cho các
cuộc hội họp đan xen với các chương trình
nghệ thuật hoành tráng. Vào giữa những năm

tám mươi, người dân ở nhiều tỉnh, thành trong
cả nước háo hức kéo nhau về thành phố Xanh
chiêm ngưỡng Quán Phong Lan. Họ đến Quán
để thưởng ngoạn ẩm thực, để dạo chơi và mua
sắm mọi thứ đồ dùng tiện ích ở Quán. Và từ
Quán, họ tha hồ ngắm nhìn trung tâm thành
phố Xanh, nơi có năm Quán Hoa thơ mộng,
nơi có khúc sông mà nghe nói do chính người
Pháp khởi sự ra con sông đào từ cảng nối với
đập Tam Kỳ để luân chuyển hàng hóa, rồi
chính người Pháp lại chỉ đạo lấp đi ba phần chỉ
để lại một khúc sông này. Nơi đã từng có con
sông đào trở thành dải trung tâm của thành
phố Xanh và ở đó cũng chính người Pháp đã
dựng lên năm Quán chỉ chuyên cung cấp hoa
tươi cho người dân thành phố. Sau một năm,
Quán Phong Lan khai trương, các đồng chí Lê
Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng đã đến
thăm và để lại bút tích ghi nhận giá trị hiện hữu
của Quán. Kỳ lạ, Quán Phong Lan trở thành
điểm nhấn hấp dẫn du khách bốn phương về
thành phố.

Ngày bé, Bá đã từng thả bộ dọc dải trung
tâm, đã từng đi qua sông Lấp trên cầu karông,
đã từng đá bóng ở bãi Bonan, đã từng chơi
trốn tìm ở bãi cảng chất đầy hàng hóa. Có lần,
cùng lũ bạn đi bắn trái dừa tây ở khu vực Nhà
Kèn, bất chợt gặp cơn giông, mưa ào xuống
tức tưởi, Bá và lũ bạn hối nhau chạy thục
mạng vào Nhà Kèn trú mưa. Nhà Kèn ở đây
là bản sao của Nhà Kèn ngày đầu nằm đối
diện với Nhà hát của thành phố. Bá nghe
người lớn kể, người Pháp cho xây dựng Nhà
Kèn để tối thứ bảy và sáng chủ nhật hàng
tuần những người lính Pháp lại đến đây để
thổi kèn. Đủ các loại kèn đồng, to cỡ một
người cao to ôm mới hết, nhỏ chút xíu nằm
gọn trong lòng bàn tay. Mỗi lần tiếng kèn cất
lên nghe trầm hùng đến nỗi các bác xích lô,
ba gác cũng phải dừng lại nghe hết bản hòa
tấu của các loại kèn đồng rồi mới tiếp tục công
việc của mình. Có lần, Bá ao ước được xem
dàn kèn đồng biểu diễn ở Nhà Kèn cho biết.
Và rồi, ao ước vẫn chỉ là ao ước chả rõ đến
bao giờ mới thỏa niềm ao ước ấy.
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Khởi động vụ nổ là loạt bài viết của Bá về
khách sạn cắm sừng Nhà hát thành phố và
bài Những cái gai ở dải trung tâm. Bá kỳ công
tạo dựng tư liệu, phản ánh một cách khách
quan, công tâm để cho mọi người nhận rõ sự
phản cảm của những công trình làm mất đi vẻ
đẹp vừa mang tính lịch sử vừa mang tính
thẩm mỹ của đô thị. Giá như đừng có cái
khách sạn nằm ở sau lưng Nhà hát mà thay
vào đó là tạo lập lại cái tháp vốn để những
chiếc còi báo động ngày giặc Mỹ đánh phá
thành phố thì quý biết bao. Giá như đừng mọc
lên ở bãi cảng nhà hàng Tuế Tuế và khu vui
chơi nửa nạc nửa mỡ. Bài viết của Bá đã
phản ánh một cách khách quan, công tâm để
cho mọi người nhận rõ sự phản cảm của
những công trình đang làm mất đi vẻ đẹp vừa
mang tính lịch sử, vừa mang tính thẩm mỹ của
đô thị thành phố Xanh.

Đọc những bài báo của Bá, nghe Bá khơi
khơi nói ra ý tưởng về những bài viết sắp tới,
bên cạnh không ít người hào hứng, hy vọng
và chờ đợi sự bùng nổ của Bá là cũng không
ít người nhìn Bá bằng con mắt thảng thốt,
thiếu thiện cảm. Với những người không mấy
thiện cảm này, họ nhấm nhẳng nói, Bá là tay
mách qué, thích chọc ngoáy lãnh đạo. Ý của
họ là, những gì các cấp lãnh đạo đã chuẩn y,
phê duyệt rồi nó đồng nghĩa với từ đúng trở
lên. Ờ, ai đời có cái thói ở đâu ra, báo chí là
công cụ, không tiền hô hậu ủng ý chí của lãnh
đạo mà lại xơi xơi vạch áo cho bàn dân thiên
hạ ngó nghiêng, đến lạ! Còn những người
chờ đợi và hy vọng vào những bài viết mới
của Bá, họ khấp khởi nhận ra, báo chí đang
dần trở thành chỗ dựa để dân chúng gửi gắm
tâm sự, bày tỏ ý nguyện tới những người
được gọi là đầy tớ của mình.

Có lần Phương nói với Bá:

- Ở cơ quan em nhiều người luận đàm với
nhau về những bài viết gần đây của anh trên
báo đấy.

- Họ luận đàm theo chiều hướng nào,
thích hay là không thích?

- Ối dào, đã luận đàm có nghĩa là ý người
này thế này, ý người kia lại thế kia. Chung quy
lại nghe họ luận đàm khiến em cũng rối cả lên,
chả rõ ý ai là đúng, là hay, ý ai là chê, là ghét.
Ngẫm ra con người đến lạ, ai cũng thích chõ
mõm của mình vào việc của người khác thế
anh nhỉ?

- Xã hội có vậy mới sôi động, mới rõ mọi
người trong xã hội luôn quan tâm đến nhau.
Ở góc nào đó, theo anh nghĩ, sự quan tâm ấy
còn là biểu hiện trạng thái kiểm soát lẫn nhau,
hay nói cách khác đó là ý thức giám sát của
mọi người với mỗi người.

- Dạo này anh hay rối rắm, biện luận, lý
giải đủ mọi góc cạnh, phức tạp quá đi thôi.

- Với anh, ai đó không thích những bài
viết của anh, hay ai đó đồng tình với những
bài anh viết, anh đều yêu họ cả.

- Ông nói cái gì em chả hiểu, yêu cả
những người ghét mình, không thích mình.

- Ở khía cạnh bài viết là sản phẩm, người
thích và người chưa yêu đều có chung một
đòi hỏi, tác giả phải cố lên. Với anh, cả hai
dạng người đều là chất xúc tác để anh thêm
hứng khởi mà bay lên.

- Anh ngày càng lạ rồi đó Bá ơi!

Trong lúc vui chuyện, Bá suýt buột miệng
nói với Phương những dằn vặt bấy lâu trong
tâm tưởng của anh về chuyện bảo kê ở xã
hội. Những người làm việc ở cơ quan công
quyền đứng ra bảo kê cho những người
thuộc lĩnh vực mình trực tiếp quản lý, theo
dõi. Chính vì có sự bảo kê đó mà hàng nhái,
hàng nháy, hàng không rõ nguồn gốc, xuất
xứ, xe siêu trọng, xe nhồi nhét, xe lạc tuyến,
hàng quá cảnh vân vân và vân vân, nhan
nhản bày đặt giữa thanh thiên bạch nhật,
khiến cho mọi cấp, mọi ngành cãi vã nhau
trên bàn họp, rồi đành tặc lưỡi coi như không
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nghe, không thấy, không biết, có chăng là thở
hắt ra câu, nói và làm không đồng bộ. Rồi
còn chuyện băng nhóm tội phạm bảo kê cho
những hoạt động phạm tội mới ghê chứ. Loại
băng nhóm tội phạm đã đứng ra bảo kê, khi
cần chúng chả việc gì phải giấu mà uỵch
luôn. Súng nổ, dao vung là đầu rơi, máu
chảy, mạng toi là chuyện thường.

Nhiều người nghe tin Bá xin nghỉ hưu non
ở cơ quan báo, không ít người cho rằng Bá là
tay dị ngợm, đầu óc có vấn đề. Theo họ nghĩ,
rời cơ quan báo đồng nghĩa với việc bỏ nghề,
nhất là cái nghề hơn chục năm trở lại đây
được xã hội trọng vọng. Cái nghề mà bất kỳ
chuyện nhỏ chuyện to gì trong xã hội dù muốn
được lan truyền hoặc cố tìm cách ém nhẹm
đi, bỗng dưng hoặc cố ý nhỏ vào tai nhà báo
vậy là chuyện ấy được khuếch tán, được đủ
mọi dạng người đàm tiếu, luận bàn vậy là
thành hiệu ứng xã hội. Cái nghề mà có ối
người trong xã hội bấu víu vào để đe nẹt, dọa
dẫm người gây chuyện với mình. Có chuyện
ông chồng vung tay bẹo má vợ, chị vợ ngứa
mũi đến tòa báo tố chồng là đồ vũ phu, xâm
phạm nhân quyền. Nhà báo nhìn má người
đàn bà nọ đỏ lựng, đôi mắt thâm quầng thấm
đẫm nước mắt, ngẫm thấy thương quá vội
quăng ngay cái tin lên mặt báo đề nghị các tổ
chức đoàn thể phải có biện pháp xử lý người
chồng nhẫn tâm nọ. Gia đình nọ đón đủ các
dạng thức người thuộc nhiều tổ chức ở hai
cấp gần dân đến cật vấn, khuyên giải. Ông
chồng kia đành nhủ mình mỗi lần nhìn thấy vợ
chỉ còn biết chắp tay vái nhẹ, cổ họng nghẹn
lại chả khác gì họng con gà vướng tóc. Ông
chồng nọ ngẫm ra rồi tự trách mình cái bẹo
má hơi nặng tay chỉ để nhắc vợ đừng có lòng
thòng, ấy vậy mà cái sảy nảy cái ung xuất
phát từ cái gọi là ý thức trách nhiệm xã hội
của người làm báo nọ. Chị vợ từ ngày ấy
được đà chả còn phải thậm thụt chuyện lòng
thòng nữa mà công khai cho ông biết gái này
cũng chẳng vừa đâu.

Nghe những câu chuyện đàm tiếu của
nhiều người về chuyện nghỉ làm báo của
mình, Bá chỉ còn biết nuốt tiếng cười và
những giọt nước mắt vào trong lòng. Đời là
của muôn người gộp lại nên muôn người đều
có cái quyền tự nghĩ tự nói về nhẽ sống theo
ý họ. Bá đã từng bị một số anh em cùng nghề
trách cứ về chuyện không đồng dạng thức với
họ chung tay tung lên, hoặc bỏ qua đôi ba
chuyện khuất tất của nơi nọ, chỗ kia nếu họ
biết hay không biết dạ thưa và cảm tạ đúng
lúc. Bá chỉ biết hùng hục làm bằng những cảm
thức từ lương tâm của mình. Những bài điều
tra của Bá chỉ nhằm rung lên tiếng chuông
cảnh tỉnh mỗi người cầm trịch ngành này, cấp
nọ hãy nghĩ đến nhân dân mà hành sự cho
thuận lý đúng tình. Bá hưởng lộc bằng điểm
thưởng định mức. Bá biết rành rẽ đôi ba anh
em bạn nghề không sướng gì khi có Bá nhập
cuộc vào một câu chuyện nào đó. Bá chả bận
tâm đến những ai đó không thích Bá. Với Bá,
chữ Nhẫn nó đã thấm đẫm vào tâm hồn, đã
hình thành nên cốt cách của Bá từ ngày biết
cầm súng bắn vào kẻ gian manh rồi. Có khi
nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để liệu
đường lo toan, có khi nhẫn để vẹn toàn, có khi
nhẫn để khỏi tàn hại nhau. Đôi lúc rảnh rang,
trong lòng Bá lại ngân lên bài thơ Vịnh chữ
Nhẫn ấy của cụ Trần Lê Nhân.

Buổi sáng thứ bảy hôm ấy trời trong veo,
gió lất phất bay báo hiệu một ngày đẹp trời
sau gần một tuần ủ dột vì mưa lã chã rơi, Bá
khoan thai bước vào phòng Tổng biên tập
trình lá đơn xin nghỉ việc. Tổng biên tập không
thấy lạ, nhưng anh nhỏ nhẹ mời Bá ngồi vào
ghế đối diện và thong thả nói:

- Nguyên cớ nằm ngoài lá đơn là gì hở
Bá?

- Anh chả còn lạ gì tâm tính của tôi, lý do
hay nguồn cơn xin nghỉ việc Bá này viết rõ
trong đơn rồi. Rất mong Ban biên tập, nhưng
trước hết là Tổng biên tập quan tâm giúp cho
Bá đạt được sở nguyện.
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- Nói thật với anh, ông mà đi bọn tôi tiếc
một người vững nghề, sống có tâm với nghề.
Trong số những người làm nghề báo ở thành
phố này người được như ông đếm chưa qua
nổi ba ngón tay. Ông làm chúng tôi buồn và
tự trách mình đã để ông phải trình đơn ra đi.

- Xin không khách sáo, Bá tôi rất cảm ơn
anh và anh em bạn nghề đã nghĩ về tôi, đã
yêu tôi đến vậy. Thú thật, khi đặt bút viết đơn
xin nghỉ tôi cũng đã tự giày vò mình ghê lắm.
Hơn năm nay tôi đã cân lên đặt xuống cái giả
thiết xin nghỉ làm nghề của mình rồi. Cách đây
hai ngày, tôi đã trải lá đơn ra cho Phương
xem. Cô ấy xem và khóc rồi dấm dẳng hỏi tôi
đã cân nhắc kỹ chưa kẻo bước chân đi là hết
đường quay lại đó. Tôi đã nói hết với Phương,
anh đã nâng lên đặt xuống thấu đáo mọi nhẽ
rồi, xin thôi việc lúc này là hợp nhất.

- Dẫu sao cũng xin anh cùng với Ban biên
tập cân nhắc. Anh có đơn, Ban biên tập chưa
quyết thì anh vẫn đi làm bình thường. Và xin
anh không nên nói chuyện này ra với mọi
người.

- Về nguyên tắc là thế, tôi tôn trọng,
nhưng rất mong anh cùng Ban biên tập không
nên để tôi phải chờ cái quyết định đồng ý cho
thôi việc quá lâu đấy nhé.

- Chúng tôi sẽ cố gắng ông Bá ạ. Nhưng...
- Mắt Tổng biên tập đỏ hoe nhìn Bá và nói
trong tiếng nấc khan - xin ông chớ quên
nghiệp để đôi ba lần chúng tôi còn gặp ông
bày tỏ cái tình với nghề qua bài viết đấy nhé.

Hai anh em nắm tay nhau rõ chặt nhưng
không dám nhìn vào mắt nhau.

*

Dũng se sẽ nhả chân ga để giảm tốc độ.
Anh nói với mọi người:

- Tớ tắt điều hòa và mở cửa xe để mọi
người thỏa thích ngắm núi rừng và hưởng
không khí trong lành vào buổi sớm mai ở
Lạng Sơn nhé!.

- Ok Dũng. Phải thừa nhận Dũng luôn tạo
ra những bất ngờ đậm chất hiện thực. -
Quang cất cao giọng.

- Không rõ chị Hòa, chú Tám đã đến Lạng
Sơn bao nhiều lần, với em đây là lần thứ ba
được anh Dũng cho đi Lạng Sơn, lần nào em
cũng tìm thấy nét đẹp đến ngỡ ngàng của Xứ
Lạng. - Thanh nói nhỏ nhẹ và lòng đầy cảm
xúc lâng lâng.

- Thưa các bạn, vợ mình là người giàu
cảm xúc, sống đa cảm vậy nên sau mỗi lần ở
Lạng Sơn về Thanh lại kể đến từng chi tiết
những điều cô ấy cảm nhận được. Có nhiều
chi tiết Thanh kể cũng khiến tôi giật mình và
tự trách, sao mình lại không nhận ra điều ấy
nhỉ! - Nói xong Dũng cất tiếng cười bảng lảng.

- Phải thừa nhận cô Thanh có con mắt
tinh đời và tâm hồn đa cảm mới nhìn thấy vẻ
đẹp tiềm ẩn. - Quang xin bái phục.

- Thế này nhé, từ lần sau các anh rủ nhau
đi nhớ có em và chị Thanh để còn được nghe
chị Thanh chỉ cho thấy vẻ đẹp nơi mình đến.
- Hòa chân thành đề nghị.

Xe nhẹ nhàng dừng bánh dưới chân đồi
Không Tên, Dũng nói với mọi người:

- Bây giờ chúng ta leo lên đỉnh đồi Không
Tên để ngắm một góc rừng núi Lạng Sơn.

- Theo em không nên để xe ở đây! -
Thanh bày tỏ sự băn khoăn.

- Các đồng bào dân tộc trên này không
bao giờ chọc ngoáy đâu mà sợ! - Quảng cất
cao giọng, thật thà nhả từng chữ.

- Tính cách của người dân tộc xưa khác,
nay khác. Một thời mỗi khác mà. - Thanh vẫn
tỏ ý băn khoăn.

- Đã đi chơi là phải thật thanh thản, vợ
mình còn cấn cá thì tầm mắt sao thoát ra để
ngắm tìm vẻ đẹp của núi rừng. Vậy nhé, mọi
người chờ mình ở đây để mình đưa cái xe vào
gửi ở quán nước kia kìa.
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- Đã thế thì thế này ông Dũng ạ, ta đưa
xe vào gửi ở mấy gia đình dưới chân đồi Chậu
Cảnh rồi leo lên Chậu Cảnh ngắm khắp nơi
cũng vui mắt đáo để. - Quang nói liền một hơi.

- Ý ông Quang hay đấy. Mọi người lên xe.
- Dũng vung tay.

Trên đường leo lên đồi Chậu Cảnh, Dũng
hỏi với lên theo bước chân của Quang:

- Quang ơi, ông còn nhớ những trận đánh
dữ dội trên đồi này không?

- Phải nói lão Ngòi D Trưởng ngày ấy ghê
thật. Mặt lão ấy xám xịt, mắt trợn trạo chỉ thấy
toàn lòng trắng, cặp môi của lão ấy đã dày lại
cong, giọng của lão lúc nào cũng rin rít nghe
như có lửa. Thằng lính nào ngày ấy nhìn thấy
bóng dáng và giọng nói đay đả, chát chúa của
tiểu đoàn trưởng đều mặt xanh nanh vàng
nên chỉ còn biết rắp tâm tuân lệnh. - Quang
thủng thẳng bày tỏ cảm nhận về tiểu đoàn
trưởng Đỗ Ngọc Ngòi của mình ngày ấy.

- Từ dạo ra quán đến giờ ông có gặp lại
tiểu đoàn trưởng của mình không?

- Mình cũng không biết quê ông ấy ở đâu
mà tìm. Tôi đã gặp được lão Ngòi thể nào tôi
cũng hỏi ông ấy sao ngày đó ông không đòm
một phát vào cái thằng lính Tàu đang nằm
rên rỉ trong cái đống xác lính Tàu mà lại bắt
tôi và thằng Bá luân phiên nhau cõng nó về
tuyến sau.

*

- Giá có một ngày nào đó những người
lính các anh đã từng đánh tan lũ giặc Tàu năm
nào hẹn nhau hội tụ tại ngọn đồi này thì vui
biết mấy! - Hòa thảng thốt buông ra câu nói.

- Ý của em hay đấy, anh và anh Quang
ghi nhận, chỉ có điều sau ngày đánh tan lũ
giặc Tàu bọn anh mỗi  người mỗi ngả nên chả
mấy người còn có thông tin về nhau. Còn may
là anh và anh Quang cùng quê, sau khi rời
quân ngũ thi thoảng được gặp nhau mới trở
nên thân thiết như vậy.

- Hình như cùng ở trong thành phố với
mình còn có tay Bá với ông Chuẩn gì đó! -
Quang reo lên.

- Ừ! Đúng rồi! Thằng Bá liên lạc C6, cái
thằng mà lão Ngòi bắt ông với nó cõng thằng
lính Tàu bị thương đêm 20. Dạo ấy, ông có đôi
ba lần bức bách trách ông Ngòi sao không
cho nó một viên đạn cho rồi đời mà lại bắt lính
mình cõng nó về tuyến sau. Còn ông Chuẩn,
hôm mồng 10 về đơn vị nhậm chức Chính trị
viên Đại đội 6 thì ngày 17 súng nổ chát chúa
ở khắp vùng biên ải. Nghĩ cũng tội cho ông
Chuẩn, chưa thuộc mặt lính, chưa thông thạo
địa hình, may mà có thằng Bá, cái thằng láu
cá ấy làm liên lạc nó mới giúp ông ấy được ối
việc nên ông ấy mới bớt lóng ngóng.

Ông Chuẩn là người hiền lành, nghe đâu
sau này lấy cô thông tin ở sư đoàn là người
thành phố mình, sau khi nghỉ hưu non với cấp
hàm đại úy ở cái tuổi ngoài bốn mươi về ở rể
cho chắc ăn.

- Sau chuyến đi này, các anh nhớ tìm gặp
các anh ấy. Em xin làm nhân viên hóng tin, trợ
giúp các anh tìm anh Chuẩn và anh Bá nhé. -
Tám sốt sắng đề nghị.

- Chú Tám nói đúng ý chị, chắc chị Hòa
cũng nghĩ như vậy. Biết đâu đấy, từ anh Bá,
anh Chuẩn mình sẽ biết thêm các anh khác.

- Chưa biết chừng sang năm chúng mình
đi Lạng Sơn chắc phải kiếm cái xe mười sáu
chỗ và có khi phải là xe hai mươi tư chỗ mới
đủ cho mọi người ấy chứ. - Hòa nói đế theo
Thanh.

- Bây giờ mình lên Đồng Đăng ăn phở
chua, sau đó vào nghĩa trang ở Pháo đài
Đồng Đăng thắp nén nhang cho anh em. -
Dũng khoác tay nói với mọi người.

Thanh vơ vội nắm lá hồi bỏ vào chiếc túi
dết đeo bên hông. Hòa thấy vậy cũng không
bỏ lỡ cơ hội làm theo Thanh.
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Hồi mới ra trường, tôi được phân công
đến một cảng bí mật để phối hợp với
đơn vị bạn sửa chữa một tổ hợp điều

khiển khá phức tạp, dự kiến công việc phải
kéo dài hàng tháng.

Sỹ quan chỉ huy ở đây là một người đã có
tuổi, sau vài lần trò chuyện thì chúng tôi dần
trở nên thân tình. Khi sắp xong nhiệm vụ ở đó,
ông kể tôi nghe câu chuyện của mình, biết tôi
vì công việc mà hay đi đây đó nên ông nhờ tôi
để tâm giúp, biết đâu... Nghe xong, tôi cũng
chỉ gật đầu siết chặt tay ông, rồi công việc,
cuộc sống cứ bộn bề khiến tôi dần quên đi
nhiều thứ.

Mấy năm sau

Tôi về nhận công tác tại xưởng được một
thời gian thì có lệnh sơ tán, bọn Mỹ đánh bom
rát quá. Lãnh đạo cho tìm địa điểm mới, yêu
cầu là an toàn, kín đáo, đó là lý do chúng tôi
có mặt ở đây. Thực ra, tổ gồm năm người
nhưng vì có chuyện đột xuất nên chỉ tôi và
Lãm được phân công tiền trạm. Đường xa, lạ
thông thổ, phương tiện thiếu, toàn cuốc bộ với
đi nhờ xe, phải gần hai ngày bọn tôi mới đến
được nơi đây, làng Vị. Lúc này, trời đã tối.

- Đúng rồi, đây là Vị ngoài, đi thêm độ gần
chục cây nữa thì đến chùa…
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Anh chủ nhà vừa khêu bấc cho thêm tỏ
chiếc đèn dầu vừa xởi lởi nói, tăm vẫn ngậm
trong mồm.

Trong lúc hai thằng dội nước ào ào ngoài
giếng thì chị vợ thổi lửa dưới bếp, chị bảo ai
lại để các chú bộ đội tự nấu cơm.

Hóa ra người đàn ông gày đét đương cởi
trần ngồi bên mép chõng trong khi chúng tôi
ăn lại rất hay chuyện, anh ta bô bô đủ thứ trên
đời. Đang mải nghe anh nói chợt Lãm đá nhẹ
chân tôi, nhìn theo mắt hắn, tôi thấy phía chái
nhà chỗ cửa buồng không cánh của căn nhà
lợp rạ có ba bốn ánh mắt đang chằm chằm
nhìn chúng tôi ăn. Trong thứ ánh sáng nhập
nhèm của đèn dầu tôi vẫn nhận ra những đứa
trẻ rách rưới, chẳng cần nghĩ nhiều tôi cũng
hiểu. Bọn nhóc hẳn chưa no bụng, vụ này, cả
miền đều mất mùa, dân mình đói lắm, chỉ
khoai sắn qua ngày, tự dưng tôi thấy cổ mình
nghẹn lại.

Sáng hôm sau, mới mờ sáng chúng tôi đã
bị đánh thức bởi cái giọng khê khê của người
chủ nhà, anh giục đi nhanh kẻo nắng.

Nghe tưởng gần thế mà cũng phải hơn
hai tiếng chúng tôi mới vào đến thung lũng.
Chỗ này quả là lý tưởng để đặt xưởng, bốn
bên là núi đá vôi, một con suối nhỏ nước trong
xanh ẩn hiện sau những lùm cây.

- Thế nhé, sau dốc là chùa Hang rồi, thôi
tôi về đây!

Người dẫn đường vẫn ngực trần hom
hem gật gật đầu chào chúng tôi rồi quay đi.

- Này bác - chợt Lãm tiến lại gần rồi
quàng cái ruột tượng gạo còn già nửa lên vai
anh ta - Bọn em biếu các cháu, đến nơi rồi,
chỉ nay mai đơn vị sẽ vào, anh khỏi lo…

Ngần ngừ giây lát anh ta gật nhẹ đầu rồi
cắm cúi bước đi.

Thực ra, đêm qua hai thằng đã bàn nhau
để cái ruột tượng lại chỗ ổ rơm, thế nhưng

sáng ấy vừa ra khỏi mương nước gần đường
mòn thì chị vợ tất tả chạy theo bảo các chú bộ
đội bỏ quên gạo. Lúc ấy, tôi đành nói thật là
để cho bọn trẻ, nhưng chị nhất định không
nhận, bảo các chú bộ đội còn đi đánh Mỹ. Sợ
muộn, nên chúng tôi không đôi co nữa, trước
lúc đi khuất tôi còn ngoái lại nhìn, thấy chị vẫn
đứng đó, tấm áo nâu vá chằng đụp, chỉ có nụ
cười là như không tắt trên môi.

Cả thôn trong có độ trên chục nóc nhà rải
rác sát chân núi, khắp nơi hoa cải củ phủ
trắng xen với ngô non, xem ra cuộc sống ở
đây có phần trù phú hơn.

Theo kế hoạch, Lãm sẽ vào thôn làm
công tác dân vận, còn tôi lên gặp sư trụ trì để
bàn bạc việc đặt máy móc trong hang lớn phía
sau chùa.

Trước khi đến đây chúng tôi đã được anh
Dương - chính trị viên - cho hay, ngoài sư cụ
ra còn có một ni cô trẻ đang sống trong chùa,
anh muốn chúng tôi ý tứ hơn trong sinh hoạt,
việc đó khiến tôi khá tò mò, chả hiểu sao tôi
nghĩ ngay đến chuyện những cô nàng thất
tình rồi bỏ đi tu.

Mấy hôm sau thì máy móc được chuyển
đến, nhưng tình hình có chút thay đổi nên
chưa thể triển khai công việc ngay được, tạm
thời tôi và Lãm sẽ ở lại trông coi, lắp đặt thiết
bị, chờ lệnh trên.  

Thời gian có nhiều, chúng tôi sức trai nên
mọi việc trong chùa như lấy nước, bổ củi…
chẳng ai nề hà. Có vài bận tôi chạm mặt ni cô,
nhưng chỉ là cái gật đầu nhẹ rồi cô nhanh
chóng cúi mặt đi vội về hành lang xa, điều làm
tôi nhớ nhất là đôi mắt to, thẳm thẳm buồn.  

Thi thoảng, khi nhàn rỗi tôi lại lên phòng
sư cụ ngồi nghe chuyện nhà Phật, mới hay,
trên đời này không phải ai cũng có thể đi tu,
mọi chuyện còn phải do một chữ duyên.

Một buổi sáng còn đang ngon giấc thì tôi
bị lay dậy, Lãm đang đứng bần thần trong lòng
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hang vẻ mặt đầy tâm trạng, vẫn quần đùi áo
lót nhưng không vung vẩy quyền cước như
mọi ngày mà cứ trân trân nhìn tôi.

- Có chuyện gì thế?

Im lặng một lúc lâu nó mới mấp máy môi: 

- Tóc…

Lúc này đến lượt tôi gãi đầu: 

- Tóc ai, làm sao?

- Sư cô… chải tóc mày ạ!

Nghe vậy, tôi tỉnh hẳn ngủ rồi cũng tròn
mắt nhìn nó:

- Mày bảo sao…

Thì ra, hôm ấy cu cậu bị tào tháo đuổi,
dậy sớm hơn mọi ngày, nhà cầu phải đi qua
dãy trai phòng, thế rồi Lãm đã trông thấy cảnh
tượng lạ lùng ấy.

Sau hồi bàn bạc, Lãm giao cho tôi làm
sáng tỏ việc nọ, nó bảo vì tôi hay ngồi “đàm
đạo” với sư thầy, nói chuyện dễ hơn.

Tính vậy, nhưng nói thật là tôi không dám
hỏi thẳng ông, phần vì nhìn vẻ đạo mạo, thoát
tục ấy khiến cho người đối diện không còn
chút nghi ngờ nào vào đạo hạnh của ông cả.
Phần nữa là bởi dù gì thì chúng tôi cũng đang
cần sự giúp đỡ của nhà chùa, tuyệt đối không
thể làm gì đường đột, có thể sẽ ảnh hưởng
đến công việc chung. Nhưng có một điều chắc
chắn ấy là chúng tôi trở nên giữ ý hơn lúc
trước, hình như ông ta cũng đã nhận ra điều
đó bởi đôi lần trong lúc chuyện trò tôi thấy ông
ngập ngừng như muốn giãi bày gì đó, rồi lại
thở dài.

Thế rồi việc ấy chưa kịp làm thì tôi nhận
lệnh trên đi tăng cường cho đơn vị sửa chữa
ra - đa đóng ngoài đảo. Mọi thứ khẩn trương
quá lại yêu cầu bí mật, nên mãi sáng hôm lên
đường tôi mới sang chào sư cụ. Lên xe rồi
chợt nhớ chuyện hôm trước, rồi cứ vẩn vơ suy
đoán đủ điều nhưng cũng chẳng đi đến đâu.

Khá lâu sau. 

Một hôm tôi nhận được thư của Lãm.

Thư viết dài, trong đó có câu chuyện mà
tôi vẫn chưa tìm được lời giải. Hơn mười năm
về trước trong lần đi giáo hóa ở mạn Hải Ninh,
sư ông đã nhặt được một đứa bé ngồi khóc
trong khói lửa rồi đem về chùa… Đọc xong lá
thư tôi chợt nhớ đến người sỹ quan thủy binh
năm nào.

Chỉ hơn tuần sau ông qua đón tôi như đã
hẹn, ngồi trên xe mà tôi hồi hộp chả kém gì
ông, người chiến binh tóc đã bạc nửa đầu cứ
ưu tư nhìn ra cửa sổ suốt quãng đường khiến
tôi không dám hỏi nhiều.

- Đúng vậy, trận bom hôm ấy gần như xóa
sạch mọi thứ, khi biết người thân của cháu đã
mất cả, ta chỉ kịp nói với mấy anh dân quân
đang cáng thương gần đó đôi câu, rồi đem
cháu đi…

Sư ông trầm ngâm nhấp chén trà cô gái
trẻ vừa rót, mái tóc đen dài được buộc lại gọn
gàng, xong việc, cô đến ngồi bên Lãm, họ rất
đẹp đôi.

- Cậu biết tin qua một người xã bên cùng
đơn vị, nhưng vì chiến tranh đang diễn ra, nên
phải mấy năm sau cậu mới về được, cũng chỉ
nghe người làng nói là con đã đi theo một nhà
sư…

Vì là người khá mềm lòng nên tôi không
dám ngồi đó chứng kiến câu chuyện của họ,
chắc Lãm cũng vậy, bởi lát sau tôi thấy nó ra
ngoài sân chùa châm thuốc hút. Chỗ đó, có
cây hoa đại cổ thụ đang trổ hoa, rực cả một
mảng trời.

Cuối năm ấy tôi lại nhận được thư của
Lãm, nó kể chuyện xưởng vừa tuyển thêm
một nữ công nhân mới, và cô ấy sắp lấy
chồng.

Chuyện như mới đó mà nửa thế kỷ đã trôi
qua. Chả trách, chúng tôi là lớp người đã cũ.
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LỘC BÍCH KIỆM

Xiên pi tình nghịa

Vận pò nẩy

Vận thà nẩy

Tàng piên chái tài vằn tài cải

Thửa bộ đội tài vằn tài kheo

Nâử khỉn Lạng Sơn

Lắp lí pò kheo tó nả

Nâử khỉn Pha Giang

Thung cải pức sình pjên chái

Cần thì nẩy điếp tâm mại mại

Hắt kin xày căn pần bản pần rườn

Bộ đội biên phòng

Cọ pình yên pjên chái

Bộ đội biên phòng

Cọ pình yên tâm chỏ

Bộ đội xảy kin xày chảng

Bộ đội xày hảy xày khua

Bộ đội điếp bản điếp dân

Ngám lùm cạ pja xáu nặm

Bộ đội dú bản quá dặn

Bộ đội pây bản chứ hâng

Bộ đội biên phòng cúa dân

Chang slim mì thoong tâm chỏ

Tâm chỏ nấng phò mè oóc

Tâm chỏ nấng phò mè slương

Thoong bá nắc lủm háp hin

Chang slim xiên pi tình nghịa./.

Dịch:

Tình nghĩa ngàn năm

Vẫn núi này

Vẫn sông này

Đường lên biên giới ngày thêm rộng

Màu áo bộ đội biên phòng thêm xanh

Ai lên Lạng Sơn

Bạt ngàn đồi xanh phía trước

Ai lên Mẫu Sơn

Vững chãi bức tường biên cương

Trải bao đời người dân biên giới

Tình người gắn kết đất biên cương

Bộ đội biên phòng

Giữ bình yên muôn dân

Bộ đội biên phòng

Giữ bình yên biên giới

Bộ đội cùng ở cùng nói

Bộ đội cùng buồn cùng vui

Bộ đội yêu bản yêu dân

Với dân như cá với nước

Bộ đội đi xa dân nhớ

Bộ đội ở bản bản thương

Bộ đội biên phòng áo xanh

Mang trong tim hai quê hương nguồn cội

Quê hương cha mẹ sinh thời bé mọn

Quê hương dân bản chở che khi đánh giặc thù

Gánh nặng trên đôi vai

Trong tim ngàn năm tình nghĩa./.
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Trong cuộc sống, bên cạnh những nhu cầu
vật chất như ăn, mặc, ở, đi lại... con người
còn có nhu cầu tâm linh. Bởi vì tâm linh là

một phần không thể thiếu đối với đời sống tinh
thần của con người. Nó rất phong phú và đa
dạng, có thể nói mỗi vùng miền, mỗi tộc người,
thậm chí mỗi dòng họ lại có những phong tục
tập quán, lễ hội, những quan niệm khác nhau về
thế giới tâm linh. Và mỗi quan niệm, ý niệm tâm
linh ấy thường xuất phát từ niềm tin vào thế giới
thần linh mà họ ngưỡng vọng. Đặc biệt, “trong
đời sống xã hội hiện đại, đã có thời kỳ người ta
nghĩ đơn giản rằng xã hội càng phát triển, khoa
học kỹ thuật càng tiến bộ thì con người càng bớt
đi niềm tin vào thế giới vô hình, con người sẽ
sống tỉnh táo hơn, khoa học hơn. Có lẽ điều này
chỉ đúng một phần, vì thế khi thế giới càng chia
nhỏ rành mạch, con người càng mở rộng tầm
nhìn thì những khoảng trống, những điều chưa
thể giải thích càng lớn” [10].

Trên hành trình điền dã, tìm hiểu Then Tày,
chúng tôi bắt gặp nhiều hiện tượng, nhiều miền
bí ẩn cần được giải thích như vọng khoăn, nhập
vong, chữa bệnh... Trong đó, vọng khoăn hay lịp
khoăn, loọng (roọng) khoăn như cách gọi ở một
số nơi khác của Lạng Sơn lại chưa được nhiều
nhà nghiên cứu quan tâm. Theo kết quả phỏng
vấn thầy Then và người dân địa phương, Vọng
khoăn đíp được hiểu như sau: “vọng” hiểu là
nhìn trước nhìn sau, nhìn gần nhìn xa, nhìn khắp
mọi nơi để tìm để gọi về, “đíp” nghĩa là “sống”
cho nên Vọng khoăn đíp hiểu là tìm và gọi vía
của người đang sống. Hãy đọc lời hát tìm vía
của Then Đ (Thất Khê, Tràng Định) để thấy rõ
điều này:

... Sợ vía mỏng vía nhẹ
Lạc lên ngọn cây không biết về
Trên cao không biết xuống
Lạc xuống ba lớp đất
Lạc xuống cỏ ba cây
Lạc xuống nơi đá dăm

Lạc xuống kẽ đất đen
Lạc xuống nơi cõi âm
Lạc xuống mường âm phủ
Lạc xuống vua Thủy Tề 
Chèo bè không biết về
Chèo thuyền không biết quay lại
Lạc xuống nơi rắn nước, thuồng luồng
Theo chàng trai đẹp do rắn biến thành 

không biết về
Theo cô gái xinh do thuồng luồng biến 

thành không biết quay lại
Lạc xuống rừng già chôn người chết trẻ, 

chết non
Nơi người chết sảy thai, chết lưu thai
Vía lạc không biết quay lại
Lạc xuống nơi rừng già
Ra theo rừng lớn
Ra nơi cõi âm
Ra mường âm phủ
Về bên ông bà ngoại
Chị em khác họ không biết quay lại
Sợ lạc xuống nơi đường âm
Mường âm phủ không biết về
Sợ lạc nơi ba mươi quan hành binh
Đầu trời xanh, cuối trời rộng
Nơi cầu vồng, mường ca hát
Lên nơi tổ tiên trên trời không biết về
Lên mường tổ tiên trên trời không biết quay lại
Sợ lạc lên nơi pháp lớn, mường gốc pháp...
Bài viết xin giới thiệu và khám phá về hiện

tượng Vọng khoăn đíp qua trường hợp Then L
(phụ nữ Tày, sinh sống tại huyện Đình Lập, tỉnh
Lạng Sơn, hành nghề tâm linh đến nay đã được
23 năm với ba lần tổ chức lễ tăng binh, tăng
chức) trên cơ sở vận dụng phương pháp điền
dã trong bối cảnh diễn xướng và lý thuyết an
ninh tinh thần, lý thuyết giao tiếp. Xin nói thêm
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rằng, nhận thức dưới đây là cảm nghĩ, niềm tin
của người hành lễ, người có nhu cầu làm lễ,
người tham dự và dĩ nhiên có cả niềm tin của
người viết bài. 

1. Vọng khoăn đíp trong hệ thống Then
Tày 

Trước hết, chúng ta cần phân biệt Vọng
khoăn đíp với bói Then. Nếu nói rằng khi muốn
biết người ốm do nguyên nhân gì, do con ma
nào hại thì gia chủ đi xem bói thì Vọng khoăn
đíp có phải là xem bói không? Câu trả lời là:
“Không”! Vọng khoăn đíp có “bóng dáng” của
bói Then nhưng về bản chất thì khác biệt. Bói
Then có hành trình rất ngắn, chỉ vào đến cửa
Thổ công, cửa Tổ tiên là sẽ được biết về những
bất ổn, khó khăn của con người trong hiện tại
và tương lai. Còn, Vọng khoăn đíp có hành trình
dài hơn, qua rất nhiều cung cửa và điểm khác
biệt cơ bản nằm ở tính chất gián tiếp của cuộc
đối thoại giữa những người đang sống: Người
với vía của người mà không phải hai người
đang sống đối thoại trực tiếp với nhau.

Xét về quy trình để diễn ra một nghi lễ Then,
gồm: Xem bói (có thể có hoặc không tùy thuộc
vào hoàn cảnh thực tế); Đặt gạo, chọn ngày với
Then; Chuẩn bị; Đón Then; Thực hành nghi lễ;
Sau nghi lễ; thì Vọng khoăn đíp được coi là giai
đoạn đầu (ở các trường hợp cụ thể nó sẽ có
thêm chức năng gần với xem bói), trước khi đặt
gạo, chọn ngày mời nhà thầy về hành lễ.

Như vậy, việc Vọng khoăn đíp chắc chắn có
liên quan tới quan niệm về sự tồn tại của linh
hồn bên trong thể xác con người. Người Tày
mới gọi nó là khoăn và hiểu là hồn, vía.

Giống với người Kinh, họ tin đàn ông có bảy
vía, đàn bà có chín vía. Quan niệm này có
nguồn gốc từ Đạo giáo, trong đó hồn chỉ mặt
tinh thần, ý thức có thể thoát khỏi thân xác và
có thể tồn tại độc lập, còn phách là cái phải
thông qua thể xác để biểu hiện ra. Vì thế mới có
những truyện kể về việc hồn lìa khỏi xác đi du
ngoạn khắp nơi hay việc có thể đầu thai vào
kiếp khác. Hồn trong “ba hồn bảy phách” thường
chỉ thai quang, sảnh linh và u tinh. Tam hồn ấy
còn được gọi là thiên hồn, địa hồn, nhân hồn,
hay chủ hồn, giác hồn, sinh hồn, hay nguyên
thần, dương thần, âm thần, hoặc thiên hồn, thức
hồn, nhân hồn… nhìn chung là chỉ các mức độ
và tầng bậc khác nhau của thân thức. Ba hồn
tồn tại trong các trạng thái tinh thần, vì thế khi
người ta chết đi, hồn theo ba nẻo khác nhau mà
phân tán: thiên hồn thì bay lên cõi thiên, không

sinh, không diệt, thuộc về cái vô cực; địa hồn thì
về địa phủ, thường có mối liên hệ mật thiết với
chủ hồn; còn nhân hồn thì “vật vờ” quanh mộ
địa. Cho đến bao giờ luân hồi thì ba hồn mới
hợp lại với nhau. Ba hồn trong linh hồn, giác
hồn, sinh hồn lại được hiểu rõ hơn là linh hồn
chỉ yếu thức, giác hồn chỉ thiện ác, xấu hổ, liêm
sỉ, còn sinh hồn chỉ thọ mệnh của con người.
Quan niệm về ba hồn của người Tày cũng được
tác giả Nguyễn Thị Yên chỉ rõ trong công trình
Tín ngưỡng dân gian Tày, Nùng: “Khi con người
ta chết đi - không còn thể xác cho vía trú ngụ
nữa thì vía sẽ chuyển hóa từ khoăn sang phi,
tức là chuyển từ vía sang ma và được phân
thành 3 nơi: ma người chết ở trên trời…, ma
người chết ở trên bàn thờ tổ tiên, ma người chết
ở mồ mả…” [21;59-60].  

Đối với người Tày, vía được phân bố cụ thể
theo các bộ phận trên cơ thể người. Đó là đầu,
hai con mắt, hai lỗ mũi, miệng, hai tai, hai tay,
hai chân (tạo thành 7 vía của đàn ông) và thêm
nhũ hoa phải, nhũ hoa trái (tạo thành 9 vía đàn
bà). Như vậy, vía gắn liền với các cơ quan giác
quan của con người: thính giác, thị giác, vị giác,
khứu giác và xúc giác. Căn cứ vào biểu hiện của
xác (mệt mỏi, ăn không ngon, ngủ không yên,
ốm đau, bệnh nặng…) người Tày sẽ nhận định
khoăn đã rời đi và mức độ biểu hiện trên lệ
thuộc vào số vía bỏ đi ít hay nhiều. Dân gian Tày
gọi là hiện tượng mất/lạc vía. Đối tượng thường
gặp là trẻ nhỏ, người già, người ốm yếu, phụ nữ
có thai… Quả thực, khoăn như “một cái bóng vô
hình tồn tại trong các bộ phận cơ thể con người,
quyết định tính cách và hình thể của con người”
[21;58].

Việc dời đi của khoăn do nhiều tác động
khác nhau: do vía lạc, do thần linh, ma quỷ hãm
hại, hay hồn gốc bị xúc phạm bỏ đi, cũng có khi
người ta đang ngủ hồn rời xác đi lang thang
dưới trần gian hay sang thế giới cõi âm. Cũng
có thể bị hồn người khoẻ hơn áp đảo... nhưng
đối tượng chung nhất gây ra đều được xác định
là phi - ma. Theo quan niệm truyền thống thì phi
là tên gọi chung các linh hồn. Với quan niệm cho
rằng người có người tốt người xấu thì phi cũng
có phi lành, phi dữ, người Tày cho là phi lành và
phi dữ đều khiến cho con người gặp hoạn nạn,
ốm đau, làm ăn bất ổn… Phi lành là phi tổ tiên
ở thế giới bên kia vì túng thiếu nên đã đòi nợ và
quấy quả con cháu ở trần gian, phi lành còn có
thể là thế lực siêu nhiên bảo trợ, cai quản làng
bản vốn được mọi người thường xuyên thờ
cúng để mong được phù trợ, nhưng do sơ xuất
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nào đó trong việc thờ cúng, nên các vị phật ý trở
về gây chuyện bất thường để báo hiệu cho biết
mà kịp thời sửa chữa, bổ khuyết. Còn, phi dữ là
các ma tà quỷ quái, các vong linh chết một cách
không bình thường đang lẩn quẩn, ẩn nấp đâu
đó trên rừng, trong hang, ngoài suối... tìm mọi
cách hãm hại con người. Người Tày Đình Lập
quan niệm: Dưới trần gian, con người hay bị ốm,
bị đau bởi bệnh tật. Chẳng biết do con gì làm,
ma nào nhập? Hay là tại số ngắn, tại mệnh yểu?
Vì thế phải nhờ đến quan Then lên xin số trên
mường Trời để được mạnh khoẻ, bình an. Khi
đó muốn biết người ốm do nguyên nhân gì, do
con ma nào hại thì gia chủ đi xem bói và mời
những người làm nghề cúng bái về làm lễ Hắt
khoăn - tạm hiểu là chỉnh/sửa vía. Theo chúng
tôi, “Hắt” nghĩa là “làm”, “khoăn” là “hồn, vía”, vì
thế Hắt khoăn được hiểu là “chỉnh vía, sửa vía”
cho người đang sống. Trong đó, Hắt khoăn bao
gồm nhiều nghi lễ: cầu bjoóc (cầu hoa), đo bươn
(đầy tháng), pá ỏm pá đa (trả địu, trả tã bà mụ),
vun bjoóc (vun hoa), chòi khẩy (chữa bệnh), tức
làng ca làng kiệt (cắt đường tình duyên, cầu
duyên), cáp khoăn (hiểu đơn giản là đón nhận
cái khoăn của con dâu, con rể về chung một
nhà), tiếp cầu tiếp số, tiếp cầu nối số, tiếp cầu

chống số, pủ lường pủ dảo (vun cao bồ thóc,
góp sức cho người già),... Có thể nói, Then Hắt
khoăn vừa tham gia vào chuỗi nghi lễ vòng đời
của người Tày với tư cách là lời hát khấn
nguyện vừa cung cấp những tri thức về lịch sử,
văn hóa, xã hội và con người từ quá khứ đến
hiện tại… và mô tả cảm xúc, thái độ, tình cảm
của con người đối với công việc cầu cúng, đối
tượng thờ cúng trong các nghi lễ. Và, họ tin rằng
những thầy Then có khả năng thương lượng với
thần linh hoặc có khả năng trấn áp ma quỷ, hoặc
có thể sai âm binh đi tìm lại vía về nhập vào thể
xác cho những người bị lạc vía. Khoăn nói đến
trong bài viết này là của anh T, sinh năm 1986,
sống trên địa bàn huyện Đình Lập, tỉnh Lạng
Sơn. Anh T có nhiều biểu hiện bất bình thường
về thần kinh và sức khỏe. Sau nhiều lần gia đình
đưa đi thăm khám ở bệnh viện tỉnh, bệnh viện
Trung ương, chẩn đoán không ra bệnh thì mẹ
anh T đã đến nhờ Then L làm Vọng khoăn đíp
của anh T về hỏi chuyện. 

2. Thế giới quan của người Tày về Vọng
khoăn đíp

Ý thức của con người rất phức tạp, nó là
mối quan hệ tổng hòa của nhiều yếu tố khác
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nhau, chẳng hạn như tri thức, nhu cầu, xúc cảm,
hành động, sự tìm kiếm an ninh tinh thần, sự thể
nghiệm… Đối với ý thức tâm linh, nhiều nghiên
cứu còn khẳng định đi xa hơn: “họ cho rằng
những trạng thái ý thức ấy là kết quả của việc
liên hệ một cách có suy nghĩ hay sự tiếp xúc bắt
buộc với một lĩnh vực của hiện thực, “khác” với
những gì thông thường được nhìn như “cái hiện
thực”, hoặc “ở bên trên” cái hiện thực đó”
[19;23]. Như thế, tri thức là yếu tố cơ bản, cốt
lõi của ý thức con người.

Đứng trước một hiện tượng văn hóa tâm
linh, chúng ta đều thấy có quá nhiều những từ
ngữ mô tả khác nhau theo sự quan sát của
những người quan sát khác nhau, đặc biệt ở
mỗi người lại có những phản ứng xúc cảm riêng
khi họ lí giải về nó. Điều này hoàn toàn tự nhiên
vì thế giới hiện thực hết sức đa dạng, đầy sức
sống và do chính sự khác biệt của những đối
tượng tiếp nhận khác nhau tạo ra. Do vậy, ngoài
năng lực nhận biết, chiếm lĩnh thế giới xung
quanh, hiểu được tư tưởng, hành động thông
qua tác động của hiện thực Vọng khoăn đíp như
đã trình bày vào bộ óc con người để tạo ra tri
thức, thì còn phải có năng lực cảm nhận từ thế
giới nội tâm của con người, tức là yếu tố xúc
cảm như ý nguyện, niềm tin... Bởi xúc cảm thể
hiện mức độ chủ quan của bản thân đối với hiện
thực và “nếu không có cảm xúc thì con người
không thể tiếp cận được với chân lí và do vậy
không thể nhận thức và cải tạo thế giới” [3;77].
Ở đây, các quan niệm truyền thống của người
Tày về khoăn và xung quanh việc Vọng khoăn
đíp kết hợp với xúc cảm cá nhân (Then, gia chủ,
người tham dự) và cả cộng đồng Tày là cơ sở
tồn tại của hiện tượng văn hóa tâm linh này.

Ngoài tri thức và xúc cảm, hành động diễn
xướng của Then cũng trực tiếp tham gia vào
quá trình hình thành niềm tin và có sức tác động
mạnh mẽ đến việc củng cố niềm tin.

Hành động diễn xướng được thực hiện bởi
chủ thể diễn xướng là Then - một thầy Shaman.
Bằng tiếng tính, tiếng chùm nhạc xoóc - tiếng
mạ (ngựa), mùi hương…, Then tự đưa mình
vào trạng thái xúc cảm “thăng hoa” để thoát hồn
và nhập hồn thông quan với thần linh và đi tìm
vía. Trường hợp vía bị bắt giữ, Then sẽ có một
cuộc hành trình đến nơi có vía lạc. Nếu vía ở
dưới nước thì Then xuống xứ sở của Long
vương, Thụồng luồng. Nếu vía lạc ở trên
mường trời thì Then lên trời, còn nếu vía lạc
xuống địa phủ thì Then lại xuống địa phủ... Then
sẽ bắt về (nếu vía không thích về) hoặc Then sẽ

dùng biện pháp khuyên nhủ hoặc “cướp” để
chuộc được vía về (nếu vía bị bắt giữ)...

Trong Vọng khoăn đíp, xuất hồn, nhập hồn
biểu hiện rất rõ nét và tiêu biểu. Hiện tượng này
diễn ra ở ba giai đoạn: 

- Giai đoạn đầu là “nhập ma Then”. Sau khi
trình báo có bát gạo về cửa quan, báo tên, tuổi,
họ và con thứ mấy trong gia đình, địa chỉ nơi ở
của khoăn, Then từ một người bình thường có
thể điều khiển âm binh băng rừng, lội suối, qua
sông, qua biển, vượt núi non, lên đến cửa Mẹ
Sinh, cửa Nam Tào để đi tìm và gọi khoăn. Theo
lời hát của Then L, giai đoạn này qua Thổ Công
- cửa Pháp - cửa Tổ tiên - cửa Tướng - Qua suối
- Lên rừng - Ra ruộng - Ra chợ - Lên cửa Nam
Tào. So sánh với vùng Văn Lãng, Lạng Sơn thì
hành trình đi của Then ở vùng này dài hơn: cửa
Thổ công - cửa Thành Hoàng - cửa Tổ tiên - cửa
Pháp - cửa Quan tướng (những cửa này chỉ
được hỏi mà không được vào) - ruộng ba ba,
rùa, rắn, thuồng luồng - chim cáng lò, chim
queng quý - chim Khảm khắc - đồng ruộng
muỗm - chỗ trâu ăn - rừng vầu, tre, trúc - chốn
phong lưu - qua sông, biển - lên cửa gió, mây -
hHà - cửa Mẹ sinh (đối với khoăn là trẻ nhỏ thì
gọi là cửa Mụ).

Sau khi “bắc cầu hồng” - miếng vải đỏ hình
chữ nhật, một đầu đặt trên bàn Then, đầu còn
lại đặt xuống bát nước có lá bưởi, Then hát
đoạn dưới đây và khoăn về “nhẫm” vào Then,
mượn xác Then trò chuyện với người thân. Đây
là lời hát được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong
nghi lễ và cũng là đoạn hát trước khi diễn ra việc
“nhập khoăn đíp”. Từ góc độ diễn xướng, chúng
tôi xác định nó là một công thức ngôn từ quan
trọng của ngôn bản Then Vọng khoăn đíp:

Ghi âm tiếng Tày
Khỉn thâng tu Nam Ai vọng khoăn, khỉn

thâng tu Nam Tào vọng vía
Ngòi tua vằng quỷ hâư sa ma hâư khảu

chiếm, thói thâng nhằm xác Cường Ngần, mà
nhằm đang Cường Báo.

Ngòi thúc tua quỷ hâư sa ma hâư khảu
chiếm lê khảu khái mà khan, khảu công đường
mà vợi nấy chể.

Vọng vong đấng lăm toong cọ họ ... giang
nam tài ... giang nam tài ... lục.

Ngòi khỉn thâng tu Nam Ai vọng khoăn, khỉn
thâng tu Nam Tào vọng sổ. 

49
VÙN NGHÏå
xûá laång-Söë 308-06/2019



Ngòi tua vằng quỷ hâư sa ma hâư chiếm lê
mà nhằm xác Cường Ngần, mà nhằm đang
Cường Báo. 

Ngòi tua  quỷ hâư sa ma hâư khảu chiếm
nấy chể. 

Vọng vong mà nhằm xác Cường Ngần mà
nhằm đang Cường Báo lê khảu khái mà khan,
khảu công đường mà vợi. 

Ngòi thúc tua quỷ hâư sa ma hâư chiếm lê
khảu khái mà khan, khảu cổng đường mà vợi. 

Vọng vong đấng lăm toong cọ họ ... giang
nam tài ..., giang nam tài ... lục.

Ngòi mưng thúc quỷ hâư sa ma hâư khảu
chiếm tém mà nhằm xác Cường Ngần, mà
nhằm đang Cường Báo.

Ngòi tua quỷ hâư sa ma hâư chiếm lê oóc
khái mà khan oóc công đường mà vợi.

Vọng vong đấng lăm toong cọ họ ... giang
nam tài ..., giang nam tài ... lục. 

Ngòi mưng tua quỷ hâư sa ma hâư chiếm
lê khảu khái mà khan, khảu công đường mà vợi
(a) nấy chể.

Ngòi bươn nhăng li, pi nhăng quảng lê khảu
khái mà khan, khảu công đường mà vợi nấy chể. 

Nhăng mì đôi cháo chỉ lườn Quan, nhăng
mi cầu hồng cải lườn Pháp, nhăng mi éng nặm
bâư pục hử dào kha, nhăng mi éng nặm bâư tào
hử dào nả.

Dào slam pày hử pẹc leẹc sam pày hử đây
hắm pây khảu khái mà khan, khảu công đường
mà vợi.

Ngòi mưng thúc hâư tua quỷ hâư sa ma
hâư chiếm. 

Dịch nghĩa:
Lên đến cửa Bắc Đẩu gọi hồn, lên đến cửa

Nam Tào gọi vía.
Xem con quỷ nào, tìm con ma nào chiếm thì

vào nhẫm xác nhà Then, mà vào nhẫm xác nhà
Thầy.

Xem con quỷ nào, tìm con ma nào chiếm thì
vào suối mà than, vào công đường mà báo chỗ
này.

Gọi hồn người con trai thứ tám ... họ ...
Xem lên đến cửa Bắc Đẩu gọi hồn, lên đến

cửa Nam Tào gọi sổ.
Xem con quỷ nào, tìm con ma nào chiếm thì

vào nhẫm xác nhà Then, mà vào nhẫm xác nhà
Thầy.

Xem con quỷ nào, tìm con ma nào chiếm
chỗ này.

Gọi hồn về nhẫm xác nhà Then, mà vào
nhẫm xác nhà Thầy thì vào suối mà than vào
công đường mà bảo.

Xem con quỷ nào, tìm con ma nào chiếm thì
vào suối mà than vào công đường mà bảo.

Gọi hồn người con trai thứ ... họ ...
Xem con quỷ nào, tìm con ma nào chiếm thì

vào nhẫm xác nhà Then, mà vào nhẫm xác nhà
Thầy.

Xem con quỷ nào, tìm con ma nào chiếm thì
ra suối mà than ra công đường mà bảo.

Gọi hồn người con trai thứ ... họ ...
Xem con quỷ nào, tìm con ma nào chiếm thì

vào suối mà than vào công đường mà bảo chỗ
này.

Xem tháng còn dài, năm còn xa thì vào suối
mà than vào công đường mà bảo chỗ này.

Còn có đôi cháo chỉ nhà Quan, còn có cầu
hồng lớn nhà Pháp, còn có chậu nước lá bưởi để
rửa chân, còn có chậu nước lá đào để rửa mặt.

Rửa ba lần cho sạch, rửa ba lần cho tốt mới
đi vào suối mà than vào công đường mà bảo.

Xem con quỷ nào tìm con ma nào chiếm.
- Giai đoạn sau là “nhập khoăn đíp”. Lúc

này, Then cho khoăn đíp của người cần nhập
“nhẫm” vào để có thể trò chuyện với người đang
sống nơi dương gian (người thân, người tham
dự...). 

- Giai đoạn cuối lại “nhập ma Then” để hộ
khoăn, đón khoăn về. Tuy nhiên, những khoăn
chưa lạc đi xa, tìm thấy và dễ khuyên bảo thì
Then mới có thể đón về nhập thân, nhập xác
được ngay, còn đối với những khoăn rơi vào
những cung khó, quãng đường đi rất xa như bị
vào mộ; ngã xuống nước; chưa trả lễ Mẹ sinh
nên Mẹ sinh thu vía về, điều này xuất phát từ
quan niệm dân gian Tày cho rằng chỉ những Mẹ
sinh khó tính mới thu vía về nếu trần gian chưa
trả lễ bởi Mẹ sinh là đấng siêu nhiên ban phúc,
ban con cho người trần gian và cũng được
quyền gọi người trần về trời... Với các trường
hợp này, Then xin khất và sẽ tổ chức làm một lễ
khác để đón khoăn về sau. Trường hợp khoăn
đang nói tới là bị vào mộ. 

Qua ba giai đoạn trên và theo sát hành
động diễn xướng của Then, chúng tôi nhận thấy
diễn xướng Vọng khoăn đíp là một cuộc kể
chuyện, phản ánh mọi mặt đời sống của tộc
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người Tày. Trong không gian linh thiêng, cùng
theo bước quân quyền nhà Then đến các cung,
các cửa hiện ra từ lời hát, người tham dự dễ
dàng tìm thấy những câu chuyện lý thú mà ta
vẫn bắt gặp giữa đời thường hay một tập tục đã
ra đời từ thủa xa xưa... Do đó, tài năng của Then
không chỉ được củng cố ở âm nhạc dân gian,
mỹ thuật dân gian, tính chất Shaman mà còn
được khẳng định ở cách kể chuyện, dẫn đưa
người tham dự từng bước thâm nhập vào cõi
thiêng của một thế giới tâm linh huyền ảo, đầy
bí ẩn.

Sự tích hợp giữa tri thức - xúc cảm - hành
động diễn xướng là những cơ sở căn bản cho
hiện tượng Vọng khoăn đíp của người Tày.
Nhưng yếu tố nào sẽ nuôi dưỡng niềm tin ấy để
Vọng khoăn đíp “sống” cho đến ngày nay? Đó
chính là sự tìm kiếm an ninh tinh thần ở con
người trước những “va đập” của cuộc sống hiện
tại bề bộn, những ngẫu nhiên trùng hợp giữa
thần thiêng và thực tế trong đời sống người dân.
Tất cả hợp lại mới làm nên cơ sở nảy sinh, kiến
tạo niềm tin cho người Tày.

Xét đến cùng, việc tìm kiếm giải pháp an
ninh tinh thần là vấn đề quan trọng nhất, có ý
nghĩa sinh tồn của mỗi cá nhân như nhận định
của nhà tư tưởng tôn giáo S. L. Frank: “Mỗi con
người đều có lúc, thậm chí trong một thời gian
rất dài, vùi đầu vào những mối quan tâm
thường nhật hoặc những lo toan vật chất của
sự mưu sinh, làm giàu, hưởng thụ và thành đạt
trần tục, hoặc những đam mê theo đuổi sự
nghiệp siêu phàm nào đó như sự nghiệp chính
trị... nhưng cuộc đời không bao giờ để ngay cả
một con người dù ngu độn nhất, suốt chỉ biết ăn
no ngủ say, có thể hoàn toàn mặc kệ mọi sự đời
như vậy” [6;27]. Điều này cũng có nghĩa mỗi
cuộc đời của mỗi người diễn ra khác nhau và
không có công thức phổ quát nhưng mẫu số
chung là lao động - giao tiếp và phẩm giá được
đặt trước những nhọc nhằn, những cay cực
trong cuộc đời, những “đòn đau” của số phận.
Và như thế, con người vẫn cần đến những
chuyến hành hương đến chốn linh thiêng để
giải tỏa các “ẩn ức” mà nơi trần thế họ chưa tìm
ra cách giải quyết.

Chúng ta có thể tìm thấy các biểu hiện này
ở cá nhân được đề cập tới trong bài viết. Anh T
có triệu chứng thần kinh không bình thường;
hay đi lang thang ngoài đường không về nhà
thường xuyên đau ốm lầm lì, ít nói; đã đi thăm
khám nhưng không chữa khỏi... còn gia đình
anh T cũng xảy ra rất nhiều chuyện bất ổn (mẹ

anh T bị ốm mãi không khỏi, không tìm ra bệnh;
mọi người trong nhà hay nói nhau; làm ăn, buôn
bán giảm sút...). Trước quá nhiều bấp bênh, bất
trắc liên tục xảy đến, từ bản năng sinh tồn,
người nhà anh T cũng đã thực hiện nhiều giải
pháp khác nhau. Sau khi đặt niềm tin vào y khoa
không thành, họ càng không biết, không tìm ra
nguyên nhân nên mới tiếp tục gửi gắm niềm tin
vào tâm linh với mong ước an bình, không phải
sống trong lo âu, sợ hãi. Như thế, sự tìm kiếm
an ninh tinh thần không chỉ là vấn đề đặt ra đối
với riêng gia đình anh T, riêng người Tày mà là
vấn đề nhân sinh của toàn nhân loại. 

Nhờ Then L, người nhà biết được lý do hiện
nay anh T và gia đình lại gặp nhiều bất ổn. Đó
là sự “quở trách” từ linh hồn người cha của anh
T: “Anh T chưa chết mà không có mặt, không
dâng rượu trong đám tang của bố; Khi đưa
chồng ra đồng, mẹ anh T đã tự ý đưa theo bát
hương của bà vợ cả bỏ đi mà không tiếp tục thờ
phụng. Nội dung chính của cuộc giao tiếp trong
nghi lễ Vọng khoăn đíp sẽ được trình bày ở
phần sau. Ở đây, chúng tôi đi phân tích, lý giải
rõ lý do chính, trực tiếp có tác động đến anh T
từ góc nhìn của sự tìm kiếm an ninh tinh thần -
lý thuyết an ninh tinh thần. 

Trong thế giới quan của hầu hết các tộc
người ở Việt Nam và trên thế giới, cái chết là
một hành trình chứ không phải một sự ra đi
hoàn tất, đóng kín, nghĩa là linh hồn của người
chết chuyển tiếp từ thế giới này sang thế giới
khác cho đến khi được tái sinh/đầu thai. Từ đó,
tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên với ý nghĩa tôn kính
và biết ơn các bậc tiền nhân xuất hiện xuyên
suốt truyền thống thờ phụng của người Tày nói
riêng. Hơn thế, các linh hồn ấy có thể trở về
“quấy nhiễu” nếu việc thờ cúng không được cẩn
thận, chu đáo như quan niệm dân gian Tày đã
nói ở trên và điều này làm nên sự bất an sâu
sắc nhất ở người đang sống. Oscar Salemink
đã khẳng định: “Đối với những người thân hoặc
con cháu còn sống không thể đáp ứng các yêu
cầu về nghi thức chôn cất thích hợp, sự hiện
diện liên tục của một thành viên gia đình cứ lang
thang như một linh hồn đói khát, lởn vởn giữa
hai thế giới không chỉ là một nỗi lo lắng hiện hữu
về việc không thể báo hiếu. Đó còn là nguồn
cơn của sự bất an sâu sắc và sự không chắc
chắn liên quan đến tình hình hiện tại. Sức khỏe,
sự giàu có và may mắn là nhất thời, phù du và
thường trực nguy cơ biến mất - một nguy cơ lớn
sẽ xuất hiện nếu được đặt ra bởi một tinh thần
xấu, và sẽ làm suy yếu niềm tin vào hiện tại và
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tương lai, do đó hãy tự tin và quyết đoán. Mặt
khác, vận mệnh xấu sẽ được quy cho những
linh hồn đói khát. Việc tìm kiếm thành công và
chôn cất hài cốt một cách chính thức bằng cách
sử dụng dịch vụ trung gian linh hồn (ông đồng,
bà cốt) sẽ giúp nâng cao hạnh phúc và sự tự tin
của gia đình, là những thành phần không thể
thiếu trong ý thức an toàn, bảo đảm của con
người” [8;281-282]. 

Ở trường hợp này, gia đình anh T có niềm
tin vào sự tác động của linh hồn người đã chết
vào cuộc sống thực tại. Để rồi sau nghi lễ Vọng
khoăn đíp, gia đình đã làm theo ý nguyện của
khoăn. Và mẹ anh T cho biết: “anh đã có những
chuyển biến tích cực”. Như vậy, nhìn từ thực tế,
các thực hành mang tính trung gian này dù là
đưa lại chuyển biến trùng hợp ngẫu nhiên
nhưng nó đã làm giảm bớt những lo lắng của
con người. Vì thế mới nói, đến với những hạn
chế không thể giải thích được của cuộc sống
phần lớn đều là những thứ thuộc về tín ngưỡng
và nghi lễ tôn giáo. Và, tìm kiếm sự can thiệp
tâm linh được hiểu là một hình thức bù đắp cho
sự bất an và giảm lo lắng trong bối cảnh chưa
tìm kiếm được sự an toàn nào cao hơn. Vọng
khoăn đíp của người Tày với những yếu tố độc
đáo của nó đã làm cho niềm tin của con người
được củng cố, kiến tạo và càng trở nên sâu sắc
hơn. 

Đến đây, chúng ta có thể xác định bốn yếu
tố cơ sở của người Tày về Vọng khoăn đíp như
sau:

- Tri thức: Bức tranh tạo thành thế giới và
con người với quan niệm chủ đạo “linh hồn con
người là bất tử”.

- Xúc cảm: Thái độ được hình thành từ kinh
nghiệm sống của con người (không chỉ có tính
chất cá nhân mà còn là sự thừa nhận của cả
cộng đồng), được quyết định bởi sự tự ý thức
của con người (thường đi kèm với những phức
cảm như bất lực, sợ hãi, hy vọng, mong ước...).

- Hành động diễn xướng: Sản phẩm của
thầy Then - thầy Shaman gồm nhiều phương
diện như ca từ, âm nhạc, thoát hồn nhập hồn,
cách kể chuyện... trong đó quan trọng nhất là
tính chất Shaman.

- Sự tìm kiếm an ninh tinh thần: Cơ chế tự
nhiên (bản năng) và cũng rất đặc biệt của con
người. Khi không thể kiểm soát, không thể lý giải
được những bất trắc gặp phải trong cuộc đời,
họ tìm đến một thế giới tâm linh với thái độ
ngưỡng vọng.

Bốn yếu tố trên tạo nên một kết cấu vững
chắc, trở thành động lực tinh thần hết sức quan
trọng đối với họ trong quá trình nhận thức và cải
tạo hiện thực cuộc sống, bằng chính sự thể
nghiệm của những người thân khi có sự tương
tác giữa họ với khoăn - cái mà khoa học lý tính
khó lòng lý giải được. Có lẽ, vì thế mà, người
Tày có thể bỏ qua những giải thích mang tính lý
tính để đặt niềm tin vào sự tồn tại của khoăn và
Vọng khoăn đíp.

3. Vọng khoăn đíp - cuộc đối thoại “gián
tiếp” giữa những người đang sống

Hiện tượng con người thực hiện các cuộc
đối thoại bằng lời trong đời sống thường nhật có
thể hiểu một cách đơn giản nhất là “quá trình
thông tin diễn ra giữa ít nhất hai người giao tiếp
trao đổi với nhau, gắn với một ngữ cảnh và một
tình huống nhất định” [1;18]. Riêng đối với người
giao tiếp thì không nhất thiết phải là “hai người
tách biệt”, nghĩa là có thể một người tự đối thoại
với chính mình. Tuy nhiên, nó không phổ biến
và nếu hiện tượng này xảy ra đều đặn ở một
người thì đó là hiện tượng bệnh lí. Như vậy, ba
yếu tố “quá trình đối thoại”, “đối tượng giao tiếp”,
“gắn với tình huống và ngữ cảnh cụ thể” đều cần
thiết để một cuộc giao tiếp được diễn ra. Hiện
tượng Vọng khoăn đíp đảm bảo có đủ các yếu
tố theo cơ sở lí thuyết ngôn ngữ học nói trên.

- Đối tượng giao tiếp không tính người tham
dự là tác giả bài viết, gồm bốn người (tính cả
Then khi chưa nhập hồn) và một khoăn, có thể
tạm phân chia thành hai phía:

Người đang sống
- Đối tượng có nhu cầu tiến hành nghi lễ: 
+ Mẹ của khoăn: bà T
+ Bác dâu của khoăn: bà N
- Đối tượng hành lễ và cũng là đối tượng

cho khoăn “nhẫm” vào: Then L
- Khoăn: 
- Anh T (con trai thứ tám trong gia đình). 
Dĩ nhiên, anh T vẫn đang sống nhưng

không trực tiếp đối thoại được với mẹ, với bá
dâu. Và nếu có cuộc đối thoại trực tiếp ấy thì đã
không có nghi lễ này. Cho nên mới khẳng định
Vọng khoăn đíp là cuộc đối thoại “gián tiếp” giữa
những người đang sống. 

- Quá trình đối thoại được thể hiện qua sự
cộng tác từ phía khoăn.

- Buổi Vọng khoăn đíp bắt đầu 20 giờ đến
21giờ 35 phút ngày 18/02/2017 và diễn ra trong
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một không gian hẹp. Then L ngồi trên giường
trước bàn Then tại nhà riêng của Then và thực
hiện mọi hành động diễn xướng. 

Khi Then xuất hồn và nhập hồn nghĩa là thời
điểm Then đã tiếp cận với thế giới siêu nhiên và
đồng thời để cho khoăn “nhẫm” vào đối thoại với
người trần gian. Lúc này, vai trò “bắc cầu” giữa
cõi tục với cõi thiêng của Then được thể hiện rõ
ràng, sống động hơn bao giờ hết. Ở đây, thầy
Then xuất hiện với tư cách là đối tượng diễn
xướng thực hành tín ngưỡng, ma thuật. Then
phải thả hồn của mình vào thế giới khác để tìm
ra căn nguyên, giúp người gặp nạn giải toả phần
nào về mặt tâm lý. Cho nên, cách làm của Then
đem đến “một liều thuốc tinh thần” là chính. 

Về phương thức giao tiếp của lực lượng
siêu nhiên sau khi đã nhập hồn vào đối tượng
tiếp nhận hồn, nhà nghiên cứu Nguyễn Thụy
Loan xác định trong bài viết: “Thử nhận diện một
số hình thái “nhập/xuất hồn” ở Việt Nam cùng
vấn đề liên quan tới chúng” [13;342-349] có 7
loại: Ngôn ngữ giao tiếp bình thường, văn vần,
chữ viết trên giấy do cái chén, hành động ước
lệ của hình nhân, hát đối đáp, nhảy múa và hành
động bất thường của người hành nghề tín
ngưỡng hoặc một số người dự lễ. Đối chiếu với
hiện tượng Vọng khoăn đíp thì những người
sống đối thoại với khoăn thông qua ngôn ngữ
giao tiếp bình thường - tiếng Tày. Đây cũng là
phương thức phổ biến của trạng thái xuất/nhập
hồn trong hệ thống Then Tày nói chung.

- Nội dung đối thoại: Do khuôn khổ bài viết
có hạn nên chúng tôi không đưa toàn bộ nội
dung của cuộc Vọng khoăn mà tóm lược như
sau:

Người đang sống
Người sống mong muốn khoăn cho biết

nguyên nhân tại sao người mang khoăn - Anh T
lại có những biểu hiện bất thường hiện giờ: đau
ốm, đi lang thang khắp nơi, không nói, lầm lì…
và gia đình thì lục đục, xảy ra nhiều chuyện
không tốt? Đây cũng chính là mục đích của nghi
lễ này.

Khoăn
- Khoăn cho biết: khi bố đẻ mất, anh T đang

đi làm xa và không biết, người nhà lại không liên
lạc được để báo tin về chịu tang cha. Trong đám
tang, khi thực hiện nghi thức “thư lẩu cẩu trỏ” -
mời rượu tổ tiên, người nhà đã không biên tên
vào danh sách cúng rượu nên anh T bị phi bố
gọi khoăn theo ra mộ.

Thêm nữa, mẹ anh T còn đem bỏ bát
hương của bà bá - vợ cả của bố anh T, ngay khi
đưa bố anh T ra đồng nên bị quở trách khiến gia
đình lục đục, gặp nhiều chuyện bất ổn. 

- Khoăn cũng yêu cầu, người thân phải làm
lại nghi thức đó bên bờ suối và chắc chắn phải
có tên của anh T cúng rượu. Có như vậy, phi bố
mới trả khoăn về với xác và anh T mới có thể
trở lại bình thường.

Sau buổi Vọng khoăn đíp, gia đình anh T có
xem ngày và làm lại lễ mời rượu tổ tiên như yêu
cầu của khoăn vào ngày 19/03/2017. Hẳn nhiên,
sau khi đã “trực tiếp” tạ lỗi với phi, gia đình anh
T có niềm tin người ốm sẽ khỏi, gia đình sẽ
được bình an. Và như thế, cho đến cùng, người
Tày vẫn cần một liệu pháp tinh thần từ Then. Họ
đến với Then như một sinh hoạt văn hóa tinh
thần và trông chờ ở Then những hành động tín
ngưỡng cụ thể để giải toả về mặt tâm lý. Đây
chính là lý do làm cho niềm tin vào khả năng đặc
biệt, riêng có của Then ngày càng được nuôi
dưỡng, kiến tạo. Còn về phía Then, họ phải
thực hiện hoạt động này dưới sự giám sát của
thần linh, họ cho cứu nhân độ thế là sứ mạng
quan trọng, cần ưu tiên hàng đầu. Họ tin nếu vì
một lý do nào đó mà từ chối không làm thì sẽ bị
thần linh trừng phạt. Do vậy, nó vừa là trách
nhiệm, vừa là niềm vui, sự tự hào của Then
trước cộng đồng và trước “bọn Then”. 

Như vậy, qua nghi lễ Vọng khoăn đíp, người
Tày tin vào sự tồn tại của thế giới bên kia và
mong muốn có được sự che chở, giúp đỡ của
thế giới đó. Niềm tin ấy đã giúp họ sống tốt hơn,
xích lại gần nhau, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn
trong cuộc sống thực tại. Và, để thông quan với
thế giới siêu nhiên, người Tày tin vào chỉ thầy
Then mới làm được việc này. Bằng phương
pháp “chữa bệnh” khá đặc biệt - dùng lời hát,
tiếng nhạc và các nghi thức nghi lễ cụ thể, các
Then đã trở thành những người diễn xướng
thực hành tín ngưỡng, ma thuật, như cách gọi
dân gian thì đó là những thầy lang có ma thuật.
Đặc biệt, cuộc đối thoại giữa người sống với
khoăn trong nghi lễ đã trực tiếp tham gia vào
việc điều chỉnh những bất ổn diễn ra xung
quanh bản thân người sống, giải toả những
căng thẳng tâm lý, xoa dịu được những nỗi đau
tinh thần, làm tăng thêm nghị lực sống. Điều đó
đồng nghĩa với việc đảm bảo an ninh tinh thần
cho con người. 

Qua điền dã và tìm hiểu về hiện tượng Vọng
khoăn đíp ở một trường hợp cụ thể, chúng tôi
ghi nhận:
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Thứ nhất, Vọng khoăn đíp tỏ rõ vai trò quan
trọng trong việc đáp ứng nhu cầu tâm linh của
người Tày. Nó tồn tại và bộc lộ đầy đủ các thuộc
tính bản chất khi được đặt trong chính môi
trường sinh hoạt văn hóa tâm linh của cộng
đồng. Môi trường ấy góp phần làm cho Then
luôn tươi mới, mang hơi thở của cuộc sống. 

Thứ hai, cơ sở của Vọng khoăn đíp gồm
bốn yếu tố: tri thức - xúc cảm - hành động diễn
xướng - sự tìm kiếm an ninh tinh thần. Trong đó,
yếu tố an ninh tinh thần là quan trọng nhất. Lý
thuyết này cho phép người nghiên cứu phát hiện
được bản chất, các mối quan hệ nội tại của hiện
tượng văn hóa gắn với đời sống tinh thần của
con người, và lý giải thế giới quan của con
người trước hiện tượng đó.

Thứ ba, diễn xướng Vọng khoăn đíp là một
cuộc kể chuyện tín ngưỡng về đời sống của
người Tày mang đậm tính Shaman.

Thứ tư, Vọng khoăn đíp là cuộc đối thoại
“gián tiếp” giữa những người đang sống, là nơi
có thể trông cậy và giải đáp một phần về những
lo âu, bất ổn, khó khăn của con người khi không
còn chỗ bấu víu.
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Bà Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1934, hội
viên Hội văn học Nghệ thuật Lạng Sơn
từ năm 1997. “Hương quỳnh đêm thâu”

là một trong những tác phẩm hay của bà. Bài
thơ được in trong tập thơ “Tiếng chim rừng”
của Nguyễn Thị Minh (Hội Văn học Nghệ
thuật Lạng Sơn xuất bản năm 2005), và đăng
trên tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng, sau đó được
chọn lựa in trong Tuyển tập “Xứ Lạng - Xứ
thơ” (Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn  phối
hợp với NXB Văn hóa Dân tộc in năm 2013).

“Hương quỳnh đêm thâu” viết theo thể thơ
lục bát truyền thống, nhưng có nhiều sáng tạo
trong câu chữ và giữ được tứ thơ xuyên suốt
toàn bài. Mở đầu bài thơ, tác giả viết:

“Em chờ đêm mới nở hoa

Nhị vàng bông trắng nõn nà dung nhan”

Hoa quỳnh vẫn nở về đêm, nhưng “Em
chờ đêm mới nở hoa” là cách nói đầy sáng
tạo của Nguyễn Thị Minh. Danh từ “Em” kết
hợp với động từ “chờ” đã biến hoa quỳnh
thành một cô gái đỏng đảnh, kiêu kỳ, tự cho
mình quyền chủ động chọn thời điểm “nở
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“HƯƠNG QUỲNH ĐÊM THÂU” CỦA 
NGUYỄN THỊ MINH

MAI THUẬN

ĐẾN VớI
BÀI 

THơ HaY

Hương Quỳnh đêm thâu

Em chờ đêm mới nở hoa
Nhị vàng bông trắng nõn nà dung nhan

Hương thơm ngào ngạt dịu dàng
Len qua cửa sổ nhẹ nhàng tỏa ra

Ban ngày là của muôn hoa
Đêm thanh gió mát mới là của em

Đoan trang khoe sắc thâu đêm
Vui cùng sương tuyết nỗi niềm vấn vương

Em là bạn của muôn phương
Canh thâu ai thức yêu thương mơ màng

Bao cơn giông tố phũ phàng
Trời khuya lộng gió em càng thanh tao

Cuộc đời ngắn ngủi xiết bao
Tàn canh là hết duyên sao lỡ làng

Trăng rơi trên cánh hoa tàn
Hoa tàn rơi xuống trăng vàng rơi theo

NGUYỄN THỊ MINH

Hoa quỳnh khoe sắc.      Ảnh: DIỆP HẰNG



hoa”, và người yêu mến “em” sẽ buộc lòng
phải chờ đợi. Quả nhiên, sự chờ đợi đã
được đền đáp xứng đáng, nhan sắc của
“em” đúng thật rất mỹ miều: “Nhị vàng bông
trắng nõn nà dung nhan”.  Mượn ngữ liệu
dân gian trong câu ca dao nói về hoa sen
“Nhị vàng bông trắng lá xanh/ Gần bùn mà
chẳng hôi tanh mùi bùn”, tác giả đã cho ta
thấy sự gần gũi giữa hai loài hoa. Hoa sen,
hoa quỳnh đều mang vẻ đẹp tinh khiết, trong
trắng. Nhưng nếu hoa sen “Nhị vàng bông
trắng lá xanh” mang dáng vẻ chân quê, thôn
dã, thì hoa quỳnh có nét đẹp đài các, kiêu
sa, đó là nhờ hiệu quả nghệ thuật của từ láy
“nõn nà” kết hợp với từ Hán Việt “dung nhan”
mang lại.

Hoa quỳnh có vẻ ngoài đẹp đến “nõn nà
dung nhan”, đẹp không tì vết như vậy, mà
hương thơm cũng thật dễ khiến lòng say đắm: 

“Hương thơm ngào ngạt dịu dàng

Len qua cửa sổ nhẹ nhàng tỏa ra”

“Hữu xạ tự nhiên hương”, hoa quỳnh
giống như cô gái Á Đông xinh đẹp yêu kiều,
duyên dáng nết na. Hương rất thơm, thơm
đến “ngào ngạt” nhưng vẫn giữ được nét “dịu
dàng”, thanh nhã. Hương thơm ấy cứ nhẹ
nhàng lan tỏa trong không gian và thời gian,
thấm sâu vào lòng người.

Hoa quỳnh như một người con gái đẹp
người đẹp nết, lại rất khiêm nhường, luôn chủ
động lánh xa những nơi bon chen kỳ thị:

“Ban ngày là của muôn hoa

Đêm thanh gió mát mới là của em

Đoan trang khoe sắc thâu đêm

Vui cùng sương tuyết nỗi niềm vấn vương”

Ban ngày, ánh sáng chan hòa, tầm nhìn
bao quát rộng lớn, là thời gian để trăm ngàn
loài hoa đua nhau khoe sắc, tỏa hương. Còn
quỳnh, nàng tự lánh mình vào “đêm thanh gió
mát”, tự nhận về mình cuộc sống thầm lặng
nhưng ung dung tự tại. Nàng đẹp, một vẻ đẹp
bình yên, thanh khiết, nhân cách luôn tỏa
sáng: “Trời khuya lộng gió em càng thanh

tao”. Nhưng, tiếc thay “Cuộc đời ngắn ngủi
xiết bao/ Tàn canh là hết duyên sao lỡ làng”.
Đời quỳnh ngắn lắm, gói trọn vào đêm, như
số phận người con gái xinh đẹp, nết na mà
phận mỏng. 

Nguyễn Thị Minh tuy xót xa, tiếc nuối
cho kiếp quỳnh “ngắn ngủi”, “lỡ làng”, nhưng
thơ bà không rơi vào bi lụy. Hai câu thơ cuối,
bà viết:

“Trăng rơi trên cánh hoa tàn

Hoa tàn rơi xuống trăng vàng rơi theo”

Đời quỳnh tuy ngắn, nhưng đã kịp phô
diễn hết vẻ đẹp của mình, kịp “Hương thơm
ngào ngạt dịu dàng/ Len qua cửa sổ nhẹ
nhàng tỏa ra”, kịp “Đoan trang khoe sắc thâu
đêm/ Vui cùng sương tuyết nỗi niềm vấn
vương”, kịp hòa đồng “là bạn của muôn
phương”, kịp tận hưởng và tỏa sáng “Trời
khuya lộng gió em càng thanh tao”. Quỳnh
như người con gái đẹp tổng thể, cả về hình
thức lẫn tâm hồn, đã tận hưởng và cống hiến
hết mình cho cuộc đời, và đạt được sự yêu
thương, thấu hiểu, sẻ chia của đất trời. Số
phận tuy ngắn ngủi, nhưng sự úa tàn của
quỳnh đã khiến trăng phải rơi theo. Một sự
gắn kết như là quy luật, gói gọn chỉ trong một
đêm: “Tàn canh” -“Trăng rơi trên cánh hoa
tàn” -  “Hoa tàn rơi xuống” - “Trăng vàng rơi
theo”. Chỉ trong ba câu thơ, điệp từ “tàn”, “rơi”
được tác giả sử dụng với mật độ dày đặc.
Một cánh hoa tàn mà khiến cho đất trời cũng
phải động lòng trắc ẩn. Một nỗi niềm đồng
cảm sâu sắc. Nàng không còn đơn thuần là
một đóa hoa nở về đêm nữa, nàng đã trở
thành nữ hoàng của bóng đêm, của trăng sao
và vạn vật. 

Có thể thấy rằng, “Trăng rơi trên cánh hoa
tàn” là hình ảnh rất mới, sự sáng tạo mang
phong cách Nguyễn Thị Minh. Cũng bởi thế
mà bài thơ “Hương quỳnh đêm thâu”, đặc biệt
là hai câu thơ cuối từng khiến cho nhiều
người yêu thơ Xứ Lạng đã phải tốn biết bao
thời gian, bao nhiêu cuộc rượu để cùng nhau
luận đàm, xuýt xoa./.
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Chân dung một nhà báo
Nhà báo Hoàng Thanh Luyện sinh năm

1949, tại huyện miền núi Bình Gia tỉnh Lạng
Sơn. Chứng kiến và trải qua cuộc sống đói
nghèo, bức bối của đồng bào ta khi đất nước hai
miền chia cắt, 17 tuổi chàng trai trẻ Thanh Luyện
theo chân lớp lớp thế hệ thanh niên yêu nước
từ khắp mọi miền Tổ quốc ra trận. Ông từng có

thời gian được đào tạo sĩ quan quân đội tham
gia nhiều trận đánh trong cuộc kháng chiến
chống Mỹ. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, Thanh
Luyện hăng hái tham gia công tác tuyên truyền
trong các đơn vị. Sau khi chiến tranh kết thúc,
Đảng, Nhà nước, quân đội ta có chính sách
thuyên chuyển một số cán bộ hoạt động trong
ngành quân đội sang công tác dân sự, và khi
cấp trên gợi ý muốn cử ông sang nhận nhiệm
vụ mới, ông đồng ý ngay “Tổ chức phân công
thế nào thì tôi nhận thế ấy”. 

Năm 1978, Thanh Luyện rời quân ngũ, sau
khi được cử đi học lớp báo chí của Ban Tuyên
huấn Trung ương tổ chức, ông về nhận công tác
tại Báo Cao Lạng, thuộc tỉnh Cao Lạng.

Năm 1979, khi tỉnh Cao Lạng tách thành hai
tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, Hoàng Thanh Luyện
được tổ chức phân công về Báo Lạng Sơn.
Những ngày đầu thành lập cơ quan Báo Lạng
Sơn, điều kiện cơ sở vật chất vô cùng nghèo nàn,
thiếu thốn. Tất cả các khâu xuất bản từ việc đánh
máy, in ấn... đều được làm thủ công, đến máy
ảnh - công cụ thiết yếu của tất cả phóng viên nhà
báo bây giờ cũng không có. Cả cơ quan Báo
Lạng Sơn khi ấy chỉ có 7 cán bộ, trong đó có 4
phóng viên. Ngoài phóng viên chuyên trách mảng
ảnh được cơ quan giao cho quản lý máy ảnh, thì
tất cả những gì phóng viên có khi ấy là quyển sổ,
cây bút và lòng nhiệt huyết.

Trong cuộc đời làm báo, có một kỉ niệm
khiến ông nhớ mãi. Đó là vào khoảng thời gian
cuộc chiến tranh biên giới sắp sửa kết thúc, lúc
này cơ quan Báo Lạng Sơn vẫn sơ tán tại thị
trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng. Cơ quan giao
nhiệm vụ cho hai phóng viên Thanh Luyện và
Dương Đặng Chấn  đưa tin phản ánh về việc ổn
định trật tự biên giới, công tác hậu cần chuẩn bị
chiến đấu. Hai người di chuyển bằng chiếc xe
phượng hoàng, vượt núi băng đèo, men theo rất
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GƯơNG MẶT
VĂN 

NGHỆ SĨ

Nhà báo Thanh Luyện
VÀ MỐI LƯƠNG DUYÊN VỚI NGHỆ THUẬT

NGọC HằNG

NNhà báo Hoàng Thanh Luyện có hơn ba mươi năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí.
Đặc thù của nghề báo bắt buộc người làm báo phải đi nhiều nơi để khai thác thông
tin, phản ánh kịp thời mọi khía cạnh của cuộc sống. Qua những chuyến đi tác nghiệp,

với con mắt nhạy bén của người làm báo, Thanh Luyện cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp bình dị
của cuộc sống đời thường, cảnh sắc quê hương, điều đó đã thôi thúc ông hiện thực hóa
niềm đam mê cháy bỏng với nhiếp ảnh.

Nhà báo Thanh Luyện.    Ảnh: NGỌC HẰNG



nhiều con đường, từ đèo Bén đến Tu Đồn, Văn
Mịch, Khau Hương về hướng Tràng Định. Trời
mưa đường đồi trơn trượt, cả hai phóng viên vô
cùng vất vả, cùng nhau vác chiếc xe, men từng
bước chân từ đỉnh đồi đến xã Đề Thám. Dừng
chân tại huyện ủy Tràng Định, hai phóng viên
gặp gỡ và làm việc với Ban chỉ huy quân sự tiền
phương và cán bộ Huyện ủy rồi nghỉ lại ở đó
một ngày. Sáng hôm sau, ông và đồng nghiệp
tiếp tục di chuyển đến xã Tân Minh thăm nhà
ông Dương Đặng Chấn. Cả hai người phải dắt
xe đi bộ một chặng khá xa mới đến nơi,  tìm chỗ
cất lương thực và đào lấy chiếc xe đạp của ông
Dương Đặng Chấn chôn ở vườn sau nhà, kể từ
đó mỗi người một xe đạp men theo con đường
quốc lộ 4A trở về. Vậy là mất những ba ngày để
hai phóng viên hoàn thành nhiệm vụ, nếu là bây
giờ thì chỉ cần đi trong ngày là đủ. Tôi thắc mắc,
vậy ngày ấy ngoài xe đạp ra thì phóng viên còn
có thể đi bằng phương tiện gì? Ông trả lời, có
thể đi xe khách hoặc đi nhờ xe tải, nhưng rất
hiếm xe, thời bao cấp muốn đi đâu phải xếp
hàng mua vé, mọi người xếp hàng đông, chen
lấn xô đẩy, có lúc chen đến suýt gẫy tay mà
chẳng được, đành rằng phóng viên sẽ được ưu
tiên, nhưng đông quá thì cũng chịu.

Qua câu chuyện kể của ông, tôi mường
tượng được phần nào những khó khăn gian khổ
của những người làm báo thời bao cấp. Ở thời
đại chúng tôi, công nghệ thông tin phát triển
mạnh như vũ bão, người làm báo có đầy đủ mọi
phương tiện và điều kiện thiết yếu để phục vụ
cho công việc. Câu chuyện của bậc tiền bối
cách đây mấy chục năm khiến tôi cảm thấy giật
mình, chắc hẳn có những điều mà lớp trẻ chúng
tôi không thể chạm đến, đó là sự sâu sắc, nước
đời của những người đã từng trải qua gian khó.
Rõ ràng, ở thời ấy người làm báo phải hi sinh
rất nhiều, họ phải xông pha tự tìm tòi học hỏi mọi
thứ và hoàn thành công việc với trách nhiệm và
tinh thần kỷ luật cao. 

Tôi lại có một thắc mắc nữa, vậy ở thời buổi
chuyển giao công nghệ nhà báo Thanh Luyện
đã hòa nhập như thế nào. Ông kể, vẫn là trên
tinh thần chủ động tự học hỏi, rồi tham gia đầy
đủ các lớp tập huấn về công nghệ thông tin mà
cơ quan cử đi. Là một nhà báo, cần phải có sự
năng động, cái đầu nhạy bén, thường xuyên học
hỏi, trau dồi vốn kiến thức tổng hợp về tất cả các
lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế văn hóa
xã hội, để có thể truyền tải thông tin kịp thời đến
bạn đọc, là cánh tay đắc lực của Đảng và Nhà
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Đọ sức.          Ảnh: THaNH LUYỆN



nước trên mặt trận tuyên truyền, xứng đáng với
lời khen tặng của Bác Hồ: “Cán bộ báo chí cũng
là chiến sĩ cách mạng. Trang giấy, cây bút chính
là vũ khí sắc bén của họ”.

Là một người chiến sĩ từng chiến đấu trên
chiến trường, rồi lại là chiến sĩ trên mặt trận
tuyên truyền, ở vai trò nào nhà báo Thanh Luyện
cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ với tinh thần trách
nhiệm cao. Ba mươi năm công tác, ông có nhiều
đóng góp cho sự phát triển của Báo Lạng Sơn
nói riêng, lĩnh vực văn hóa tỉnh Lạng Sơn nói
chung, nhiều năm liền ông đảm nhận trách
nhiệm Trưởng phòng Phóng viên của Báo Lạng
Sơn cho đến khi nghỉ hưu (năm 2010). Đầu năm
2019, nhà báo Thanh Luyện hiến tặng cho Bảo
tàng Báo chí Việt Nam một chiếc máy ảnh Pen-
Tax chụp phim (gồm thân máy và ống kính), đó
là chiếc máy ảnh mà ông tác nghiệp trong thời
gian chiến tranh bảo vệ biên giới đến năm 1989
và một cuốn sổ tay phóng viên ghi chép quá
trình tác nghiệp của ông trong những năm 90
của thế kỉ trước.

Nhà báo bén duyên với nghệ thuật
Song song với công tác báo chí, Hoàng

Thanh Luyện còn là một nghệ sĩ, ông là hội viên
Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn chuyên
ngành Nhiếp ảnh. Suốt ba mươi năm qua (từ
năm 1989 đến nay), cái tên Thanh Luyện luôn
đứng trong hàng ngũ nòng cốt của lực lượng
sáng tác thuộc Chi hội Nhiếp ảnh. Để duy trì
được đam mê vốn chẳng dễ dàng, tôi tin rằng
ông có một mối tình thủy chung với Nhiếp ảnh.
Ông đã đóng góp khá nhiều cho sự phát triển
của chi hội Nhiếp ảnh nói riêng, cho sự phát
triển văn học nghệ thuật của tỉnh nhà nói chung.
Ông nhiều năm liền là Chi hội phó Chi hội Nhiếp
ảnh, Ủy viên Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ
thuật Lạng Sơn qua các kì đại hội (khóa III, IV,
V), hiện tại ông đảm nhận vai trò Chi hội trưởng
Chi hội Nhiếp ảnh.

Dù đã bước sang tuổi bẩy mươi nhưng
trông ông vẫn nhanh nhẹn và trẻ trung. Ông
thường xuyên tới Hội Văn học Nghệ thuật Lạng
Sơn để trao đổi công việc, kịp thời nắm bắt các
chương trình, kế hoạch của Hội, các cuộc thi
của địa phương và Trung ương tổ chức để phổ
biến tới các thành viên trong Chi hội.

Nghề báo là cái duyên đưa ông chạm tới
tình yêu với Nhiếp ảnh, thế nhưng ít ai biết cái
duyên đó bắt đầu từ khi ông còn trong quân ngũ.
Những năm tháng cùng đồng đội hành quân
chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, vượt qua bao làn
mưa bom lửa đạn, băng qua bao rừng bao núi,
ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp mà tạo
hóa đã ban tặng cho đất nước ta khiến chàng

trai trẻ không khỏi rưng rưng và ao ước “giá như
mình có một chiếc máy ảnh để ghi lại những
khoảnh khắc đẹp”. Tâm hồn nghệ sĩ trong trái
tim chàng trai trẻ được đánh thức, nhưng phải
mãi đến sau này, khi ông rời quân ngũ về công
tác tại Báo Lạng Sơn thì mong ước ấy mới dần
trờ thành hiện thực. May mắn khi biết được
nguyện vọng của ông, một người bạn thân đã
tặng cho ông chiếc máy ảnh chụp phim, và thế
là công cuộc tự mày mò học ảnh bắt đầu. Không
qua bất kì trường lớp nào đào tạo về nhiếp ảnh,
không có ai chỉ dạy và càng không có sách báo,
tư liệu, vì đam mê thôi thúc, Thanh Luyện hạ
quyết tâm tự học. Thời ấy máy ảnh được chụp
bằng phim, đòi hỏi người thợ ảnh phải xử lý hết
sức kiên trì và thận trọng, căn chỉnh góc chụp
sao cho chuẩn, tránh lãng phí. Ông chia sẻ “Tôi
không thể học hỏi được gì ở người bạn đồng
nghiệp, vì anh ta nhất quyết giấu nghề”. Từ việc
mua thuốc làm ảnh, tráng rửa phim, phóng ảnh
cho đến lựa chọn nội dung, bố cục, góc chụp,
cách thể hiện hồn của bức ảnh... tất tần tật ông
đều tự mày mò. Trong điều kiện thiếu thốn đủ
thứ, tất cả mọi công đoạn tráng rửa phim, rửa
ảnh phải thực hiện trong bóng tối với điều kiện
ngặt nghèo, chỉ cần một chút ánh sáng nhỏ lọt
vào là hỏng hết cả cuộn phim, bắt buộc người
thợ phải làm việc trong phòng tối với ánh sáng
đỏ. Thời đó, để tìm được bóng đèn màu đỏ thật
sự là khó như lên trời, thế nên người thợ ảnh
buộc phải sáng tạo, dùng giấy bóng kính màu
đỏ bọc bên ngoài bóng đèn. Sau bốn năm (từ
năm 1980 đến năm 1984) Thanh Luyện đã có
thể cho ra đời những tấm hình đẹp và chất
lượng, được cả cấp trên khen ngợi. Cũng trong
khoảng thời gian đó, ông bắt đầu tham gia vào
phong trào sáng tác của Hội Văn học Nghệ thuật
Lạng Sơn, nhiều tác phẩm được đăng tải trên
tạp chí Trung ương và địa phương. 

Có một điều khiến ông tiếc nuối mãi, đó là rất
nhiều ảnh tư liệu, những tấm ảnh đẹp về quê
hương bị trận lũ lịch sử năm 1986 cuốn trôi mất,
cũng có nhiều tấm bị hỏng do không bảo quản
được. Thế nhưng, cái cũ qua đi thì cái mới đến,
thời buổi bùng nổ công nghệ những chiếc máy
ảnh kĩ thuật số hiện đại dần dần rồi thay thế hoàn
toàn những chiếc máy ảnh chụp bằng phim.
Chúng ta vẫn có thể tráng rửa ảnh làm kỉ niệm,
và tiện nhất là có thể lưu lại dưới dạng file định
dạng trong máy tính, usb, mail hay bất cứ trang
mạng xã hội nào mà không sợ bị mất đi. Và
người nghệ sĩ cũng thế, phải luôn biết cách tìm
tòi, thay đổi tư duy và sáng tạo cho phù hợp với
sự phát triển của thời đại. Ông chia sẻ: “Nhiếp
ảnh là một bộ môn nghệ thuật có sức truyền tải
và lay động người xem. Khi ngắm một bức ảnh
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đẹp và ý nghĩa, người ta thêm yêu cuộc sống này
và tự nhủ sống sao cho thật xứng đáng”. Với vai
trò và trách nhiệm của người đứng đầu Chi hội
Nhiếp ảnh, ông luôn canh cánh trong lòng, làm
sao để đưa nhiếp ảnh của tỉnh ngày càng phát
triển. Theo ông, điểm tương đồng giữa người
làm báo chí và nghệ sĩ đó là nhà báo dùng ngòi
bút để phản ánh, còn người nghệ sĩ nhiếp ảnh
thì thông qua lăng kính máy ảnh tạo nên tác
phẩm, truyền tải những thông điệp có ý nghĩa, có
giá trị để phục vụ quê hương đất nước. Mỗi
người cầm máy cần có sự nỗ lực sáng tạo,
hướng tới mục tiêu chung là “chân”, “thiện”, “mỹ”.

Với tinh thần trách nhiệm cao, nhà báo, tác
giả Hoàng Thanh Luyện đã đạt được những
thành tựu nhất định trong cả hai lĩnh vực báo chí
và nghệ thuật. Ông có nhiều tác phẩm được treo
tại Triển lãm Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi
phía Bắc, một số tác phẩm được giải thưởng
của Trung ương và địa phương như: “Thêm ấm
lòng mẹ” đạt Giải C Giải thưởng Văn học Nghệ
thuật Hoàng Văn Thụ lần II năm 1999; “Nét đẹp
truyền thống” đạt Giải Nhất Giải thưởng Văn học
Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2004; “Mẫu Sơn
vào hè” đạt Giải C Giải thưởng Văn học Nghệ
thuật các Dân tộc thiểu số năm 2011; “Đọ sức”
đạt Giải C Giải thưởng Văn học Nghệ thuật
Hoàng Văn Thụ lần IV năm 2014... Mười lăm
năm trong quân ngũ, ba mươi năm làm công tác
báo chí, ông đã được Đảng và Nhà nước trao
tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu
nước hạng 3, Huy chương vì sự nghiệp Báo chí,
Huy chương vì sự nghiệp Văn hóa, Huy chương
vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật.

Dù đã nghỉ hưu mười năm nay, ở tuổi bảy
mươi nhà báo Hoàng Thanh Luyện vẫn tiếp tục
cống hiến cho quê hương, tích cực tham gia vào
các hoạt động, phong trào tại địa phương, đặc
biệt là phong trào sáng tác văn học nghệ thuật
của tỉnh nhà. Ngoài ra ông còn là hội viên và tham
gia sinh hoạt tại nhiều Hội như:  Hội Văn học
Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội
Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo người cao tuổi
tại Lạng Sơn, Hội Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn.

Cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi,
là những cuộc điện thoại trao đổi, ông và các
cựu Nhà báo cao tuổi bàn bạc chuẩn bị cho
chuyến đi thực tế của Hội Nhà báo người cao
tuổi của tỉnh sắp tới. Tôi vẫn còn muốn trò
chuyện thêm để được ông chia sẻ nhiều hơn
nữa về câu chuyện của một nhà báo yêu nghệ
thuật, về những năm tháng gian truân của
người làm báo chí. Cảm ơn nhà báo, nghệ sĩ
Thanh Luyện đã dành thời gian để trò chuyện,
chia sẻ về câu chuyện của mình, để thế hệ
chúng tôi học tập và noi theo. 

Trong cái vắng tanh của con ngõ, tôi gõ
nhẹ vào cái hộp gỗ đựng trà, nghe tiếng
rỗng không. Giờ đã là cuối tháng ba âm

lịch nhưng vẫn còn vương một chút xuân. Tôi
đứng dậy pha trà, ấm trà cuối của một niềm
xưa cũ.

Vừa mới đây thôi, tôi đành đặt những
cuốn sách đang đọc dở trên bàn để đưa tiễn
những người viết ra nó về nơi xa lắm. Ba
người bạn, ba cuốn sách mà ngay lúc này tôi
không còn tâm trạng để đọc tiếp nữa. Trong
cái vô cùng của khói hương, tôi thấy mùa
xuân như ngôi nhà trống trải, tiếc nhớ những
người tài hoa mà đoản mệnh. Dường như khi
ta nhận ra họ đã mất thì họ đã đi từ lâu lắm
rồi. Trong mái ấm của họ, cặp kính như vừa
đặt trên bàn, cái áo khoác còn trên ghế, cây
bút đặt trên cuốn sổ, những cuốn sách họ viết
lấp lánh trên giá, nhưng đó chỉ còn là những
bông hoa cuối ngày. Tinh anh của một tài hoa
như hương hoa đã phảng phất niết bàn cao
vời, xa xăm.

Chưa kịp nhấm nháp ngụm trà đầu tiên,
mưa đã lộp độp rơi trên mái. Mái nhà khô
cong, từng viên ngói mỏng vang lên như một
phím đàn dưới bàn tay mưa đầu mùa với nhịp
điệu kì diệu. Đêm qua trong một bản tin, tôi
nghe nói cả miền Bắc mưa. Ngày xưa mưa,
mình ở đỉnh núi Khau Tú mưa rừng hoang
dại, dữ dằn. Ngày xưa mưa, mình ở một vịnh
biển, mưa trắng xóa vô thường. Rồi mưa trên
đồng muối, mưa sầm sập bãi ngoài đê miền
châu thổ, mưa rả rích đêm buồn dưới chân
dãy Hoàng Liên… Nhưng cơn mưa hôm nay
như cuốn đi tất cả, ngày cũ chỉ còn là kí ức.
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Nghe mưa

ĐẦU MÙA
Tản văn của BÙI VIỆT PHƯƠNG



Kìa mùa đang đợi mưa, mầm xanh đang tắm
mưa, những em bé đang ngóng mưa để ùa
vào miền tuổi thơ ướt đẫm nụ cười, tiếng ếch
đợi mưa mà râm ran, cỏ nghe mưa mà xanh
nõn để trong veo tiếng sáo trẻ chăn trâu,
tiếng mõ chiều đầu bản…

Mưa rồi, mưa là cuộc đời mới của tự
nhiên. Tạo hóa trong mưa đều bình đẳng.
Hết mầm xanh rồi hoa, hết hoa tỏa sắc
hương với đời rồi trọn bổn phận của quả, mai
ngày lớp vỏ trong mưa tàn rữa, nếu là tinh
anh, hạt lại gửi vào đất để nảy mầm. Mầm ấy,
được thì nảy nở, gặp mưa nắng khác, gặp
gió bão khác lại có một phận cây cong, thẳng,
kiên cường hay mềm dẻo nhưng đều sống,
quả quyết sống…

Những người tài hoa đó bữa nay cùng
nằm im dưới đất, trong giấc ngủ như những
hạt mầm, mưa đầu mùa cũng vỗ về họ như
muôn loài. Họ đã mất cả trăm năm thơ thẩn
cõi người.

Con người làm mái nhà, con người giơ
bàn tay che ô, nung những thanh thép đỏ để
thành lưỡi thép xẻ gỗ, xẻ đá, chém vào đất
nâu… lục lọi, xoay xỏa để làm màu cho mình,
để vượt lên nhau. Con người thường đến
muộn lắm nhưng bao giờ cũng kịp tụ họp
cùng muôn loài trước cơn mưa đầu mùa.

Sớm mai, lại nghe tiếng chim hót từ cái
tổ còn thơm mùi cỏ mật mới, lại thấy hương
hoa mọc từ cành khô sứt sẹo, lại nghe giun
dế rêu rao chuyện đất đai màu mỡ, mùa
màng bội thu, rồi chúng sững lại, như thể gặp
một tên người. Mỗi ban mai bao giờ cũng
chấm hết một lo âu như thế. Dân làng lại nô
nức mùa màng, bắp ngô, hạt lúa, con cá, con
cua… khiến ta sao thể dối lòng nô nức được.
Sách lại mở ra, trà lại thơm và chẳng còn ai
nhớ trên mái ngói nhà tôi đã có bao cơn mưa
đầu mùa, trong cuộc đời có bao nhiêu phận
người đã khuất, hình như, chỉ còn nghe được
tên họ trong tiếng mưa. Lạ thay, càng xa
vắng lại càng nghe rõ lắm…
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Tuổi thơ.               Ảnh: HOÀNG QUaNG HUY



“Vông vang núi” là tập thơ đầu tay
của tác giả Vân Du. Cuốn sách
gồm 39 bài thơ, dày 68 trang,

được Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn kết
hợp với Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc in
xong và nộp lưu chiểu quý IV năm 2018.

Vân Du tên thật là Lý Thị Thảo, người
dân tộc Nùng, sinh ngày 08/5/1991, quê ở
xã Hải Yến, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
Chị là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật
Lạng Sơn, đã có nhiều tác phẩm thơ văn
đăng trên các tạp chí của Trung ương và
địa phương. 

Đọc “Vông vang núi” người đọc có thể
cảm nhận được những âm hưởng dịu dàng,
uyển chuyển, sự hòa quyện của tình yêu
quê hương Xứ Lạng và tình yêu lứa đôi:
“Mai em về ngồi chốn cũ gốc đa/ Đợi
ai?...Tặng cả mùa thương nhớ/ Đợi
ai?...Trao túi tình thêu dở/ Đợi anh… em quá
mấy mươi rằm!” (Mơ về Xứ Lạng), “Lá thư
rơi/ lạc theo cánh gió/ em tìm dòng chữ/ chỉ
thấy heo may về” (Anh là mùa thu của em).
Vân Du có những vần thơ ấn tượng bày tỏ
tấm lòng thương yêu đối với trẻ thơ, với
nghề giáo: “Ai thả hương nếp thơm/ Gọi
lòng em òa khói/ Em trở mình đêm tối/ Mơ
vượt suối băng sông/ Sà đến giữa cánh
đồng/ Ôm vào lòng bố mẹ/ Sáng dậy nhìn
lũ trẻ/ Má hồng tóc lấm sương/ Váy lung linh
sân trường/ Em ru lòng ở lại” (Ru lòng ở lại).

Một số bài thơ cho thấy sự từng trải của
người phụ nữ đã đi qua khó khăn, thử
thách, đổ vỡ, đắng cay: Người đàn ông,
Đàn bà, Em về, Trách, Có phải em sai… 

Tập thơ có nét độc đáo riêng biệt, có
những bài thơ đậm bản sắc vùng miền như:
Mùa khẩu sli, Ru lòng ở lại, Rau đắng, Lạc
lối II, Nhớ về Hà Giang, Chàng Cơ Ho,
Đambri, Đôi mắt, Gọi câu sli xuống chợ tình,
Đến hẹn Lồng tồng, Trà núi, Khung cửi,
Cỏm lài, Hương nải chàm, Rộn ràng núi.
Đối với người mẹ hiền tần tảo sớm khuya,
Vân Du dành cho bà những câu thơ bày tỏ
tình cảm kính yêu chân thành: “Hăm sáu
mùa hạ chưa một lần mẹ than/ Nhưng con
biết trăm ngàn nỗi ưu tư lặn sâu trong tâm
trí/ Lời thơ con có dài hơn thế kỷ/ Chắc gì
đã giải hết đắng tháng năm?” (Ngày mẹ sinh
con). “Vông vang núi” là một tập thơ chất
chứa nhiều cảm xúc.

NGUYỄN KHẮC ÂNЉ
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1. Ngày 16/5/2019, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã
tổ chức Hội Nghị sơ kết 03 năm thực hiện
Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ
Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Dự hội nghị 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 Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đại diện Ban
Tuyên giáo Trung ương; Lãnh đạo các Sở, ban,
ngành của tỉnh, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng
ủy trực thuộc. Sau 03 năm triển khai thực hiện
chỉ thị 05, việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn
toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp
phần trực tiếp vào công tác xây dựng Đảng, xây
dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh,
ổn định tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên,
bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Đặc biệt, cuộc thi viết về “Những tấm gương
điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn” đã thu hút trên 9500 bài dự thi, góp
phần tuyên truyền, làm sâu sắc hơn giá trị to lớn
của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh. Phát biểu tại hội Nghị, đồng chí Hoàng
Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương những kết
quả đạt được đồng thời nhấn mạnh các cấp ủy
đảng, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần
tiếp tục xác định rõ việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là
nhiệm vụ cấp bách, lâu dài và thường xuyên của
tập thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân
dân. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng
Bằng khen cho 34 tập thể, 38 cá nhân; Ban Tổ
chức cuộc thi viết “Những tấm gương điển hình
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã
tuyên dương 9 tập thể và trao thưởng cho 21 cá
nhân đoạt  giải.

PV

2. Ngày 16/5/2019, tại Hội Người cao tuổi
(NCT) tỉnh Lạng Sơn, Viện nghiên cứu Người
cao tuổi Việt Nam phối hợp với Hội Người
cao tuổi tỉnh tổ chức tọa đàm về “Vai trò của

Người cao tuổi trong việc bảo tồn và phát
huy di sản văn hóa trong thời kỳ hội nhập”.
Đến dự và chủ trì có ông Nguyễn Thế Huệ, Viện
trưởng Viện nghiên cứu Người cao tuổi Việt
Nam; ông Hoàng Văn Bình, Phó Viện trưởng,
Viện nghiên cứu Người cao tuổi Việt Nam; đại
diện một số cơ quan, đơn vị có liên quan tại tỉnh
Lạng Sơn; những người đã và đang đảm nhiệm
công tác quản lý văn hóa, dân tộc ở Trung ương
và địa phương. Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông
Nguyễn Thế Huệ đã nêu rõ mục đích, yêu cầu
và trọng tâm tập trung vào vấn đề giữ gìn bản
sắc văn hóa dân tộc thông qua việc khôi phục và
phát triển tiếng nói (ngôn ngữ) của dân tộc Tày,
Nùng trong thời kỳ hội nhập. Qua 8 bài tham luận
được trình bày, đã nêu ra nhiều giải pháp, trong
đó có vai trò của người cao tuổi trong việc giữ gìn
bản sắc văn hóa các dân tộc, tiếng nói, chữ viết
Tày - Nùng (nói riêng), tiếng các thành phần dân
tộc khác nói chung. Để có thêm tư liệu trong đợt
công tác, đoàn công tác của Viện nghiên cứu
Người cao tuổi Việt Nam còn đến thăm và làm
việc tại UBND và đại biểu nhân dân hai xã Đại
Đồng và Bác Ái (huyện Tràng Định). Chuyến
công tác của đoàn tại Lạng Sơn đã thu được kết
quả nhất định, sẽ góp phần vào việc nghiên cứu
đề tài khoa học: “Vai trò của Người cao tuổi
trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa
trong thời kỳ hội nhập.”

ĐINH ÍCH TOÀN

3. Sáng 23/5/2019, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ
chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị
Quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và
phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp
ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Tới dự có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy
viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư

TIN VĂN Hóa VĂN NGHỆ



Tỉnh ủy (chủ trì); đồng chí Hoàng Văn Nghiệm,
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND
tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành;
Ủy ban MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đại
diện Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy,
Đảng ủy trực thuộc và lãnh đạo UBND các
huyện, thành phố…Tại hội nghị, 10 báo cáo
tham luận đã chỉ ra cụ thể kết quả đã đạt được,
những yếu kém, hạn chế cần khắc phục trong
triển khai thực hiện Nghị quyết 33. Phát biểu chỉ
đạo, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư
Tỉnh ủy lưu ý các cấp ủy Đảng, chính quyền, các
Sở, Ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức
chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên tiếp tục phát
huy kết quả đã đạt được, đồng thời có những
giải pháp cụ thể, thiết thực tập trung khắc phục
những yếu kém mà hội nghị đã chỉ ra. Trong đó
tập trung vào một số nội dung như: tiếp tục nâng
cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của
các cấp ủy Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; chủ
động chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng con người
nhất là đối với thế hệ trẻ; tăng cường các nguồn
lực đầu tư; phát triển văn hóa và đẩy mạnh xã
hội hóa các hoạt động văn hóa nhằm huy động
nguồn lực từ các cá nhân, tổ chức xã hội cho
các hoạt động văn hóa, giáo dục…

TUYẾT MAI - MAI HOA

4. Từ ngày 24 đến 29/5/2019, đoàn cán bộ
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn đã
đến thăm và làm việc tại Hội Văn học Nghệ
thuật các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Hưng
Yên, nhằm tăng cường sự gắn kết, giao lưu,
học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng
hiệu quả công tác. Đoàn gồm 4 cán bộ Hội
VHNT tỉnh Lạng Sơn, do đồng chí La Ngọc
Nhung, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn. Trong
khuôn khổ chuyến đi, đoàn công tác đã tới thăm
và làm việc tại Hội VHNT 3 tỉnh; thăm quan một

số điểm di tích, khu lưu niệm các nhà văn nhà
thơ tại các tỉnh bạn. Qua chuyến đi, đoàn công
tác của Hội VHNT Lạng Sơn đã học hỏi thêm
nhiều kinh nghiệm, bài học thực tiễn từ công tác
quản lý văn học nghệ thuật của các tỉnh bạn. 

LÝ SÁNG

5. Chiều 10/6/2019, tại Trung tâm Văn hóa
nghệ thuật tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du
lịch tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu "Nghệ
nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh
vực Văn hóa Phi vật thể lần thứ II. Tham dự có
đồng chí Dương Xuân Huyên, Tỉnh ủy viên, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Tuyên giáo
Tỉnh Ủy; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành,
đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Cục Di Sản Văn hóa, Bộ
Văn hóa Thể thao và Du lịch; đại diện Trung tâm
Văn hoá Thông tin các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn,
Tuyên Quang, Thái Nguyên...; lãnh đạo UBND
các huyện, thành phố, các phòng ban chuyên
môn cùng các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân
ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
của tỉnh Lạng Sơn được Chủ tịch nước phong
tặng danh hiệu đợt II. Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở
Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thông báo hồ sơ
đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân,
Nghệ nhân ưu tú được Chính phủ thông qua và
Chủ tịch nước ra Quyết định phong tặng danh
hiệu cao quý, trong đó tỉnh Lạng Sơn có 3 Nghệ
nhân nhân dân và 12 Nghệ nhân ưu tú. Phát biểu
tại buổi lễ, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời chúc mừng, đồng
thời mong muốn các nghệ nhân tiếp tục cống
hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp bảo tồn và
phát huy vốn di sản văn hóa dân tộc.

TUYẾT MAI

6. Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực
miền núi phía Bắc lần thứ 19 năm 2019 do
Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái tổ chức
phát động từ tháng 01/2019 đến hết ngày
15/5/2019. Kết thúc thời gian phát động, Ban Tổ
chức đã nhận được 2040 tác phẩm dưới dạng
định file của 314 tác giả thuộc 15 tỉnh miền núi
phía Bắc gửi tham dự. Tỉnh Lạng Sơn có 28 tác
giả với 186 tác phẩm, trong đó có 17 tác phẩm
của 10 tác giả được Ban Tổ chức chọn để chấm
giải và treo Triển lãm. Triển lãm dự kiến sẽ diễn
ra từ ngày 04/7/2019 tại tỉnh Yên Bái.

CHU TUYỂN
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