
1
Văn nghệ
Xứ Lạng - Số 338-12/2021

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

* Thơ: 
Của các tác giả: ĐẶNG HÙNG,
NGUYỄN ĐÌNH THỌ, PHẠM ANH VŨ,
LÃ TRUNG SƠN, VŨ KIỀU OANH, LỘC
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* Văn xuôi: 
Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - NGỌC
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NGỌC HÂN, Như mặt trời tỏa nắng - NGUYỄN DUY
CHIẾN, Mảnh đất mến người - NGUYỄN PHƯỢNG, Hoa
bưởi nở muộn - LƯƠNG THẢO, Tái sinh - NGUYỄN
KHẮC ÂN, Biểu tượng của tình yêu quê hương, lòng biết
ơn đối với người thầy - ĐẶNG THẾ ANH, Những khía cạnh
văn hóa sinh tồn của cộng đồng người Tày ở Lạng Sơn -
HOÀNG VĂN PÁO, Nhớ mùa đông - VŨ KIỀU OANH, Nhẹ
nhàng, trong trẻo “Ký ức mưa” - NAM PHƯƠNG.

* Nhạc: 
- Khúc tình ca Lạng Sơn

Nhạc và lời: NGUYỄN LÊ PHAN

- Tràng định yêu thương
Nhạc và lời: PHẠM KHẢI  

- Và các chuyên mục khác.
Bìa 1: Đón dâu - Acrylic - CAO THANH SƠN
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Dự Hội nghị tại Hội trường Diên Hồng có
nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh;
các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ

tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc
hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư
Trần Quốc Vượng; gần 600 đại biểu đại diện
lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, các tổ chức
chính trị xã hội, nghề nghiệp, đại diện lãnh
đạo các Hội chuyên ngành VHNT Trung
ương, các nhà khoa học, nhà văn hóa, trí
thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu trong cả nước. Hội
nghị được kết nối trực tuyến đến hàng trăm
điểm cầu tại 63 tỉnh, thành cùng nhiều Bộ,
ngành trong cả nước.

Dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, đồng chí
Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn chủ trì; đồng

chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội
tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên
BCH Đảng bộ tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Đảng
bộ Khối các cơ quan tỉnh; lãnh đạo Mặt trận
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
Các đồng chí Trưởng, Phó các sở, ban,
ngành cấp tỉnh và tương đương; các văn
nghệ sĩ, trí thức và phóng viên, biên tập viên
các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương
thường trú và địa phương cùng hơn 6000 đại
biểu tại hơn 200 điểm cầu trong toàn tỉnh; Hội
VHNT tỉnh Lạng Sơn tham dự tại điểm cầu
Trung tâm Hội nghị tỉnh với 50 đại biểu gồm
các đồng chí Ủy viên BCH Hội, Trưởng, Phó
các Chi hội và hội viên.
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Điểm cầu Trung tâm
Hội nghị tỉnh Lạng Sơn.

Ảnh: PV

HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
Sáng ngày 24/11/2021 tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, Thành phố Hà

Nội đã diễn ra Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu
chỉ đạo Hội nghị. 



Tại Hội nghị, các đại biểu
đã được nghe báo cáo tóm tắt
về việc “Kế thừa, phát huy
truyền thống văn hóa dân tộc;
Xây dựng, phát triển văn hóa
sau 35 năm tiến hành công
cuộc đổi mới đất nước; Các
định hướng, giải pháp chủ yếu
nhằm phát triển văn hóa, con
người Việt Nam theo tinh thần
Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng”; xem trình chiếu phim tài
liệu; lãnh đạo một số địa
phương, nhà khoa học, văn
nghệ sĩ, trí thức trình bày tham
luận tập trung vào các giải
pháp xây dựng và phát triển
văn hóa, con người Việt Nam
theo tinh thần Nghị quyết Đại
hội XIII của Đảng. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng
biểu dương, chúc mừng và cảm
ơn những đóng góp của toàn
Đảng, toàn dân, toàn thể cán
bộ, đảng viên, đội ngũ trí thức,
văn nghệ sĩ, các lực lượng tham
gia trên mặt trận văn hóa trong
thời gian qua, đồng chí nhấn
mạnh: Để triển khai những chủ
trương, quan điểm của Đảng về
phát triển và xây dựng văn hóa,
con người Việt Nam, các Bộ,
Ban, ngành Trung ương và địa
phương cần tập trung vào một
số giải pháp trọng tâm như: Xây
dựng đội ngũ cán bộ trực tiếp
làm công tác văn hóa tương
xứng với yêu cầu nhiệm vụ phát
triển văn hóa Việt Nam; Nâng
cao trình độ chuyên môn, đội
ngũ văn nghệ sĩ, chú trọng đào
tạo đội ngũ văn nghệ sĩ làm
công tác văn hóa nói riêng và
trong sự nghiệp văn hóa nói
chung; Cấp ủy chính quyền các
cấp tăng cường công tác tuyên
truyền về xây dựng văn hóa Việt
Nam; Đổi mới chính sách đãi
ngộ đối với văn nghệ sĩ, phấn
đấu có nhiều tài năng lớn, có ý
nghĩa tích cực xây dựng văn
hóa và con người Việt Nam hiện
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Các đại biểu tham dự Hội nghị tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà
Quốc hội (Hà Nội).                                    Ảnh TƯ LIỆU

nay. Quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn, tôn tạo các giá trị
văn hóa vật thể, phi vật thể của các vùng miền, các dân tộc,
phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam; Chú trọng
xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong xã hội, nêu cao
tinh thần nhân nghĩa, nhân ái, “thương người như thể
thương thân”… 

Phiên làm việc buổi chiều do Phó Thủ tướng Chính phủ
Vũ Đức Đam và các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng
Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì. 

Hội nghị tiếp tục lắng nghe tham luận của các đại biểu
xoay quanh các vấn đề, giải pháp xây dựng văn hóa Việt
Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề
ra: Tìm hiểu động lực và sức mạnh nội sinh của văn hóa
trong sự phát triển của đất nước hiện nay; Hoàn thiện hệ
thống pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn
2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Xây dựng môi
trường văn hóa, nhiệm vụ quan trọng để phát triển văn hóa
con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng; Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt
Nam và phát huy giá trị của các di sản văn hóa để phát triển
du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ
Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Để phát triển văn hóa, chúng ta
cần phải dành nhiều thời gian và nhiều nguồn lực hơn nữa,
đề nghị tất cả các Hội Văn học, Nghệ thuật hãy cùng nhau,
cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhiều chương trình
thiết thực, chắc chắn, lâu dài phát triển văn hóa, lan tỏa tinh
thần đề cao giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam, xây dựng
nền văn hiến Việt Nam bừng sáng, hòa vào trong dòng chảy
chung của nhân loại.

Ngọc HằNg



Trong bảng lảng khói lam
chiều, bên bàn trà được
kê dưới tán lá rộng của

cây nhãn già ở góc sân, ông
Dư nâng chén trà mời khách,
bâng khuâng hồi nhớ lại
những ngày tháng khó khăn
gian khổ nhưng tràn đầy
nhiệt huyết của thời trai trẻ.  

“Tháng 2 năm 1973, khi
đó tôi chưa đủ mười tám
tuổi, đã trốn gia đình, lên
huyện tình nguyện nhập ngũ
xung phong vào chiến
trường miền Nam chiến
đấu. Nhưng lúc ấy, lực
lượng Thanh niên xung
phong của tỉnh còn thiếu
nên toàn bộ số quân nhân
của huyện nhập ngũ đợt đó
đều được biên chế vào “Đội
Thanh niên xung phong
chống Mỹ”. Tôi vào Đại đội
34, B24 trực tiếp tham gia
xây dựng các tuyến đường
1A, 1B từ Tràng Định đến
Đình Lập, các cung đường
thuộc tỉnh Lạng Sơn. Đơn vị
tôi là đơn vị đầu tiên rải
nhựa tuyến đường từ Đồng
Đăng đến Đình Lập, đóng
quân tại xã Bình Trung (Cao
Lộc). Có thời điểm máy bay
Mỹ đánh phá ác liệt các
tuyến đường nhằm ngăn
chặn các đoàn xe chở quân
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ĐỔI MỚI 
TRÊN ĐẤT AN TOÀN KHU

Ký của DƯƠNg SƠN

Xã Chiến Thắng là một trong 04 xã, thị trấn của huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn được
công nhận là “Xã An toàn khu của Trung ương ở tỉnh Lạng Sơn trong kháng chiến chống
Pháp” theo Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ năm 2016. Trong những năm qua, việc xây
dựng nông thôn mới là nhiệm vụ hàng đầu đã được cán bộ và Nhân dân tích cực chung tay
hưởng ứng, tạo không khí sôi nổi trên địa bàn. Với nhiều cách làm trí tuệ, sáng tạo, nhiệt
tình đóng góp sức người, sức của, góp phần thực hiện thắng lợi “Chương trình mục tiêu
Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao”, đưa kinh tế - xã hội của địa phương ngày
càng phát triển.

Đường vào thôn Hồng Phong 1, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn

trang, quân dụng, nhu yếu phẩm từ “cảng nổi” Lạng Sơn chi viện
cho chiến trường miền Nam. Cứ sau mỗi trận bom, đơn vị tôi lại
nhanh chóng san lấp mặt bằng đảm bảo tuyến đường thông suốt.
Những khó khăn, thiếu thốn lúc bấy giờ đã không ít lần làm chúng
tôi đói rét, có lần sau buổi lên rừng chặt cây làm lán và lấy gỗ kê
đường trở về nhà dân tạm trú, thấy bên bếp lửa có nồi cháo ngô,
rau lẫn lộn, ngỡ là bà con nấu để phần, anh em đói quá liền ăn
ngay. Khi chủ nhà trở về, bảo đó là cháo nấu cho lợn con, chúng
tôi ngỡ ngàng nửa khóc nửa cười!”

Kể cho tôi nghe về những năm tháng xa xưa ấy, đôi mắt người
cựu thanh niên xung phong cũng rưng rưng, nửa khóc nửa cười!.
Thời gian thực hiện nghĩa vụ ông Dư được mệnh danh là người có
“bàn tay vàng phá đá”. Năm 1974 và 1975, hai năm liền ông được
bình bầu là “Chiến sĩ thi đua”; Ủy ban Hành chính Kháng chiến tỉnh
Lạng Sơn tặng Bằng khen, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh



niên Việt Nam Vũ Quang ký
tặng Bằng khen. Sau khi
miền Nam hoàn toàn giải
phóng, đất nước thống nhất
cũng là lúc ông hoàn thành
nghĩa vụ Thanh niên xung
phong, ông được chuyển
ngành về công tác tại xưởng
cơ khí Công ty Cầu II - Ty
Giao thông Lạng Sơn. Đến
năm 1981, do hoàn cảnh gia
đình, ông xin nghỉ việc,
chuyển về địa phương sản
xuất. Tại quê nhà, ông được
bầu làm Phó Bí thư Đoàn
thanh niên xã Chiến Thắng,
tham gia Ban liên lạc Hội
Thanh niên xung phong
huyện Bắc Sơn, tham gia
Ban Chấp hành Hội Cựu
Thanh niên xung phong
huyện Bắc Sơn kiêm Chủ
tịch Hội Cựu Thanh niên
xung phong xã Chiến thắng
và xã Vũ Lễ. Từ năm 2000,
ông được Chi bộ Đảng tin
tưởng bầu giữ chức Bí thư
Chi bộ thôn Hồng Phong 1,
rồi Phó Chủ tịch Hội Nông
dân, kiêm công an viên của
thôn... Đến năm 2010 ông
được bà con tín nhiệm bầu
làm Trưởng thôn. Năm 2019
ông tiếp tục được bầu làm Bí
thư Chi bộ, kiêm Trưởng
thôn… Dù ở cương vị, chức
vụ công tác nào ông Dư cũng
luôn nhiệt tình, hăng hái, có
những sáng kiến hay, việc
làm cụ thể để dẫn dắt phong
trào đi đến thành công. Năm
2005 ông là gương điển hình
tiên tiến làm kinh tế giỏi được
cử đi dự Đại hội Thi đua yêu
nước lần thứ I tại Hà Nội.
Trong Đại hội này, ông được
Chủ tịch nước tặng món quà
lưu niệm là chiếc bình gốm
mà đến giờ ông vẫn luôn trân
trọng, yêu quý, cất giữ như
báu vật trong tủ kính nhà
mình. “Tôi còn sức khỏe thì
tôi còn cống hiến cho quê
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Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện Bắc Sơn thăm quan
chụp ảnh lưu niệm tại thôn Hồng Phong 1, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn.

hương, chỉ mong mọi người dân quê tôi đều được ấm no hạnh
phúc, kinh tế của địa phương ngày càng đi lên, an ninh chính trị,
trật tự, an toàn xã hội luôn ổn định”.

Đến với thôn Hồng Phong 1, xã Chiến Thắng, chúng tôi không
khỏi ngỡ ngàng với sự đổi thay trên vùng quê này. Ngay từ đầu
thôn, những tuyến đường bê tông hóa dẫn vào từng ngõ xóm,
những hàng rào ô rô xanh mướt, được cắt tỉa tỉ mỉ, bắt mắt với
những luống hoa sặc sỡ hai bên đường, những ngôi nhà mới khang
trang ngói đỏ… điều đó cho thấy đời sống của người dân nơi đây
đã ngày một nâng cao. Đây là thành quả của sự đoàn kết, đồng
lòng, chung sức của bà con Nhân dân, theo đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước, đổi mới cách nghĩ, cách làm,
mang lại một diện mạo mới cho thôn xóm. Có được điều này, không
thể không nhắc đến ông Nguyễn Dư - một cựu thanh niên xung
phong - Bí thư kiêm Trưởng thôn, người mà bà con vẫn gọi ông với
cái tên trìu mến “người vác tù và thôn xóm”.

Thăm gia đình ông Nguyễn Dư, một căn nhà gỗ truyền thống
của người Tày Bắc Sơn, tôi biết dưới mái ấm này đang có sự chung
sống yên vui của ba thế hệ. Điều thu hút tôi là những tấm Bằng
khen, Giấy khen được lồng khung kính, treo kín một bức tường. Và
chiếc bình gốm, quà tặng của Đại hội Thi đua yêu nước mà ông là
đại biểu của tỉnh dự Đại hội tại Hà Nội được ông đặt trang trọng
trong tủ kính.  

Thôn Hồng Phong I đã được công nhận là “Khu dân cư nông
thôn mới kiểu mẫu” từ năm 2018. Đến năm 2020 thôn đã hoàn
thành tất cả các tiêu chí để được công nhận là “Khu dân cư nông
thôn mới kiểu mẫu nâng cao”. Đây là một thành công mới của thôn
nói riêng, góp phần vào nhiệm vụ chung để xã Chiến Thắng sớm
về đích “Nông thôn mới nâng cao” năm 2020. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Dư cho biết: Thôn Hồng Phong 1 có
84 hộ với 384 nhân khẩu. Năm 2016, thu nhập bình quân của người
dân trong thôn là 36 triệu đồng trên một người một năm, số hộ
nghèo chiếm 3,6%. Đến năm 2021, mức thu nhập bình quân của



thôn đã tăng lên trên 45 triệu đồng, số hộ nghèo
chỉ còn 01 hộ. Đó là kết quả của việc chuyển đổi
cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh
tế cao, từ đó nâng cao đời sống vật chất cũng
như tinh thần cho người dân. Trong thôn đã
thành lập được bảy đội bóng chuyền hơi, hai đội
bóng chuyền da (nam, nữ), một đội bóng đá,
một đội văn nghệ, một câu lạc bộ dân vũ, một
câu lạc bộ dưỡng sinh. Thôn cũng tự đề ra
những quy ước, hương ước được tất cả các hộ
trong thôn hưởng ứng và chấp hành triệt để.
Việc thực hiện văn minh trong đám cưới, đám
tang, bài trừ tệ nạn xã hội đã được dân làng
thực hiện nghiêm túc. Ví dụ như không tổ chức
ăn uống linh đình gây lãng phí trong các đám
tang. Mỗi đám tang mỗi hộ trong thôn đóng góp
50 nghìn đồng giúp tang chủ, thành lập một đội
kèn trống của thôn, trích 800 nghìn đồng bồi
dưỡng cho đội kèn trống… “Có xây dựng nông
thôn mới thì người dân nông thôn mới được tiếp
cận với cái văn minh, cái hiện đại của xã hội. Là
người đứng đầu của thôn, tôi luôn xác định phải
thực hiện dân chủ trong công tác Đảng, tuyên
truyền tới các đảng viên, tới quần chúng Nhân
dân, nói đi đôi với làm, để phong trào trong thôn
đi lên, kinh tế phát triển, ngày càng nâng cao
được đời sống vật chất cũng như tinh thần cho
bà con”.

Từ những năm 2012, thôn Hồng Phong 1 đã
tích cực tham gia các lớp ứng dụng khoa học kỹ
thuật đưa vào thực tiễn chăn nuôi và trồng trọt.
Đàn gia cầm trong thôn lên tới hàng ngàn con;
đàn trâu bò vỗ béo và sinh sản có gần 200 con
được duy trì. Ngoài ra còn có các đàn dê và lợn
nái, thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Trên
đất đồi rừng, người dân trồng cây gỗ mỡ, gỗ lát
và cây ăn quả. Diện tích trồng ngô của thôn là
20 ha, cây cỏ voi 10 ha, khoai, sắn, và các hoa
màu khác đạt 30 ha. Đến năm 2017 thôn Hồng
Phong 1 chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng,
phát triển trồng cây ăn quả như quýt gần 2 nghìn
cây, bưởi trên 20 nghìn cây, nhãn, táo hơn 5
nghìn cây. Đặc biệt một số diện tích trồng lúa,
ngô đã được chuyển sang trồng cây đào cảnh,
đào thất thốn và đào giống. Đến nay trong thôn
có khoảng 25 ha đất trồng đào, sau ba năm
chăm bón đã cho thu hoạch. Với mức giá thị
trường từ 200 đến 300 nghìn đồng một cây, thu
nhập của mỗi hộ từ năm mươi triệu đến vài trăm
triệu, có hộ thu nhập lên đến gần 1 tỷ đồng như
gia đình ông Nguyễn Văn Đán. Ngoài ra dưới tán
những cây đào, cây ăn quả, Nhân dân còn trồng
xen canh cây gừng, đỗ, lạc và khoai sọ… Đây
cũng là một nguồn thu rất đáng kể, góp phần
nâng cao mức thu nhập của người nông dân.
Mặt khác, thôn còn khuyến khích người dân phát
triển nghề truyền thống, hợp tác phát triển kinh
tế, tỷ lệ người dân có việc làm đạt 100%.

Bà Hoàng Thị Chung, Trưởng Ban Mặt trận
Tổ quốc thôn cho biết: Trong quá trình thực hiện
các mục tiêu xây dựng “Nông thôn mới nâng
cao”, “Khu dân cư kiểu mẫu nâng cao”, các ban
ngành đoàn thể trong thôn đã quán triệt, nỗ lực
tuyên truyền các nội dung của chương trình đến
từng người dân. Họp bàn thống nhất các chỉ tiêu
phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn minh,
gia đình văn hóa, đề ra các giải pháp cụ thể, phù
hợp với điều kiện thực tế của thôn. Với phương
châm “Mới trong nhận thức, mới cả trong cách
làm”, Chi hội Cựu chiến binh cùng Chi hội Phụ
nữ đã tuyên truyền đến các hội viên thực hiện
tốt phong trào “Năm không, ba sạch”. Chi đoàn
thanh niên cùng với Nhân dân xây dựng mô
hình “Thắp sáng đường quê”. Các tiêu chí này
đã được thực hiện hết sức nghiêm túc và mang
lại hiệu quả cao. Các gia đình đã tự dỡ bỏ
những bức tường gạch kiên cố, thay bằng hàng
rào cây xanh thân thiện với môi trường, trồng
các loại cây như ô rô, dâm bụt, thường xuyên
cắt tỉa gọn gàng. Chi hội Phụ nữ phát động
phong trào trồng hoa hai bên đường, tạo cảnh
quan xanh, sạch, đẹp. Tất cả các trục đường
liên thôn dẫn đến từng ngõ xóm đều được lắp
hệ thống đèn chiếu sáng. 100% các hộ dân đều
được sử dụng điện chiếu sáng và điện sinh hoạt
trong gia đình. 

Nói đến làm đường, bà Chung kể lại một
câu chuyện hết sức cảm động: “Lúc đó, từ năm
2016, trong thôn triển khai kế hoạch làm đường.
Ông Nguyễn Dư là người trực tiếp chỉ đạo và
giám sát thi công. Nhưng thật không may, thời
gian này vợ ông bị bệnh nặng phải đi điều trị tại
Bệnh viện phổi ở Hà Nội. Ông Dư đi chăm sóc
vợ ốm nhưng không yên tâm với công trình của
thôn nên ông đã ngược xuôi, buổi chiều khi hết
giờ làm ông bắt xe xuống bệnh viện chăm sóc
vợ qua đêm, sáng sớm hôm sau lại bắt xe về
thôn để chỉ đạo công trình. Hành trình đó cứ lặp
đi lặp lại đến khi vợ ông được xuất viện thì công
trình cũng hoàn thành. Mọi người trong thôn rất
khâm phục tinh thần trách nhiệm của ông”

Nghe bà Chung nhắc lại chuyện cũ, ông Dư
chỉ cười rồi cho tôi biết thêm: “Lúc đầu khi mới
nhận chỉ đạo từ trên, chúng tôi triển khai chủ
trương tới bà con dân bản. Nhưng “vạn sự khởi
đầu nan”, cuộc sống bà con còn nhiều khó khăn
thiếu thốn nên còn nhiều ý kiến trái chiều. Có
người ủng hộ, nhưng cũng có nhiều người phản
đối. Có người còn nói “Đường làng ngõ xóm từ
trước tới nay vẫn vậy, cũng chỉ để đi, có sao
đâu”. Người lại có ý kiến “Bây giờ tiền ăn, tiền
đóng học cho con còn không đủ, làm gì có tiền
bỏ ra làm đường”. Cũng có người ủng hộ: “Chủ
trương của Đảng và Nhà nước chỉ đạo là đúng
đắn, bây giờ chúng ta cố gắng, thì con cháu
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chúng ta sẽ được hưởng một cuộc sống văn
minh hơn, hiện đại hơn, mà ngay chính bản thân
chúng ta cũng vẫn được hưởng thụ. Cuối cùng
các cán bộ đoàn thể phải xuống từng nhà, tuyên
truyền vận động nhiều lần. Đầu tiên, chúng tôi
làm thí điểm 200m, mặt đường rộng 3,5m. Sau
khi hoàn thành, bà con Nhân dân thấy đường
khang trang sạch sẽ, diện mạo thay đổi hẳn,
điện đường sáng trưng, đi lại dễ dàng, từ đó
thay đổi cách nghĩ, nhiệt tình ủng hộ cho phong
trào. Chúng tôi thu kinh phí làm đường mỗi khẩu
là 2 triệu 500 nghìn đồng, cộng thêm tiền kêu
gọi quyên góp, làm được 2km đường liên thôn
và 2km đường vào các ngõ xóm. Nhà nước cấp
cho xi măng, còn số tiền người dân đóng góp
lên tới gần tỷ đồng. Thôn đã lập ra ba tổ tự quản
đôn đốc bảo vệ môi trường, đường làng ngõ
xóm luôn sáng, xanh, sạch, đẹp...”

Phát huy truyền thống của quê hương cách
mạng, cán bộ và Nhân dân thôn Hồng Phong 1
luôn đi đầu trong việc triển khai và thực hiện các
phong trào thi đua. Trong chương trình “xây
dựng nông thôn mới” của xã Chiến Thắng, tập
thể thôn đã hiến cho xã 8.800m2 đất và các cá
nhân như gia đình ông Nguyễn Văn Chiến, bà
Chu Thị Thoong, ông Vũ Văn Hòa cũng đã hiến
trên 1000m2 để xây dựng nhà Văn hóa và sân
thể thao xã. Trong khu đất chung của thôn có
một cái “giếng làng” đã tồn tại từ lâu đời nhưng
không còn sử dụng, vì Nhân dân đã được dùng
dự án “Nước sạch nông thôn”. Nếu hiến cho xã
làm công trình công cộng thì phải lấp cái giếng
đi. Điều đó làm cho nhiều người già trong thôn
không chấp nhận vì cho rằng cái giếng đó do
các vị tiền nhân để lại là phong thủy của làng,
nếu động đến sẽ làm thay đổi phong thủy, cắt
đứt long mạch, đem đến điềm xui xẻo cho người
dân trong thôn. Qua quá trình vận động, giải
thích, tuyên truyền của đội ngũ cán bộ làm công
tác đoàn thể, dần dần cũng thuyết phục được
bà con. Ông Dư đưa ra ý kiến “Diện tích cái
giếng vuông ấy lấp đi và trồng lên đó một cây
cảnh lớn”. Đến khi công trình được hoàn thành,
nhìn thấy khuôn viên văn hóa, có cả khu vui chơi
giải trí khang trang sạch đẹp, bà con lại tấm tắc
khen. Đến nay, nhà văn hóa và sân thể thao là
nơi vui chơi, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể
dục thể thao của xã, nâng cao đời sống tinh thần
cho bà con Nhân dân, đời sống kinh tế phát triển
chẳng hề có “vận hạn xui xẻo” nào của sự
khuyết phong thủy. Các lão cao niên chiều chiều
vừa dạo quanh khuôn viên thư giãn, vừa nhìn
con cháu thể thao vui đùa, vuốt râu gật gù “Đúng
là hậu sinh khả úy!”.

Là người đứng đầu thôn, ông Dư luôn tâm
nguyện một điều, làm thế nào để đưa những
ước vọng của người dân trở thành hiện thực.
Phương châm làm việc của ông là “Thực hiện

dân chủ trong công tác Đảng, cán bộ đảng viên
phải gương mẫu, đi đầu trong các phong trào,
nói đi đôi với làm, tuyên truyền chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước tới toàn thể quần chúng Nhân dân”.
Nhưng điều đáng quý nhất ở thôn Hồng Phong
1 là tinh thần đoàn kết của bà con Nhân dân. Họ
luôn chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, lá lành đùm
lá rách, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.

Cảnh quan và phương hướng phát triển
của thôn Hồng Phong 1 luôn là một địa chỉ tin
cậy cho các địa phương khác về tham quan học
hỏi. Trong tháng 10 vừa qua, thôn Hồng Phong
1 đã đón các đoàn đại biểu của các xã: Đồng Ý,
Nhất Tiến, Nhất Hòa… thuộc huyện Bắc Sơn về
học hỏi kinh nghiệm. Đặc biệt Hồng Phong 1 còn
được đón đoàn đại biểu của Ban Dân tộc Trung
ương tập huấn tại thành phố Lạng Sơn về tham
quan. Các đại biểu rất tâm đắc về những mô
hình, những việc làm cụ thể của Nhân dân trong
thôn. Họ nói: “Nơi đây là một vùng quê đáng
sống! Các xã của huyện Bắc sơn, không cần học
hỏi đâu xa cứ về Hồng Phong 1 mà học tập thì
chẳng mấy mà phát triển”.

Quả như vậy! Khi tôi đến xã Chiến Thắng
tìm hiểu về phong trào thực hiện “Chương trình
mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
nâng cao” thì đồng chí Hoàng Quang Phiệt, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân xã tự hào nói:

- Xã chúng tôi rất tự hào khi nói về thôn
Hồng Phong 1, nơi đây phong cảnh non nước
hữu tình, con người chan hòa thân ái, chịu
thương chịu khó, biết học hỏi vươn lên làm giàu
trên chính mảnh đất của ông cha. Thôn Hồng
Phong 1 luôn đứng đầu trong các phong trào
của xã. Đây là một điển hình tiên tiến mà Ban
lãnh đạo xã Chiến thắng chúng tôi cần phải
nhân lên rộng khắp trong toàn xã để mọi người
dân Chiến Thắng cùng học tập, phát triển kinh
tế để đời sống được nâng cao, tiến tới sự đổi
mới, văn minh, hiện đại.

Trong những năm qua, thôn Hồng Phong 1
và các đoàn thể nhận được nhiều Bằng khen,
Giấy khen của các cấp, ngành. Sự phát triển
của thôn Hồng Phong 1 đã góp phần đẩy nhanh
hoàn thành các mục tiêu để xã Chiến Thắng
sớm được công nhận là “xã đạt chuẩn nông
thôn mới kiểu mẫu”.

Chia tay thôn Hồng Phong 1, hình ảnh của
ông Nguyễn Dư với cây kéo đang cắt tỉa hàng
rào ô rô trước cổng và những dãy ô rô bằng
phẳng chạy dài khắp đường thôn, những vườn
đào đang bắt đầu hé những nụ hoa rực rỡ
chuẩn bị đón chào một mùa xuân mới còn đọng
mãi trong tâm trí chúng tôi.

(Ảnh trong bài do tác giả bài viết cung cấp)
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Lần theo số điện thoại của một chiến sĩ
Đại đội 3 cung cấp, tôi tìm đến nhà anh
vào lúc chín giờ sáng một ngày Chủ

nhật. Thấy tôi dắt xe đứng trước cổng, một
người phụ nữ còn khá trẻ, dáng vẻ mảnh mai
nhanh nhẹn hỏi:

- Anh muốn tìm nhà ai đấy ạ?
- Chị cho tôi hỏi, nhà anh Khiêu có phải ở

đây không?
- Vậy là anh đến đúng địa chỉ rồi đấy! Anh

dắt xe vào đi. Nhà tôi, anh ấy đang ở trong
nhà.

Thấy tôi bước vào anh vui vẻ đứng dậy
bắt tay tôi. Bàn tay người lính già vẫn chắc
khỏe, ấm nóng, một sức sống mãnh liệt, thật
hiếm có ở cái tuổi cận kề “thất thập cổ lai hy”.
Mái tóc anh có hơi bạc nhưng vẫn dầy, đôi
lông mày đen to, mắt sáng như vẫn còn có lửa
của người chỉ huy. Anh là Nguyễn Công
Khiêu, Đại đội trưởng Đại đội 3, Trung đoàn
52, Sư 337. Anh Khiêu sinh ra và lớn lên trong
một gia đình thuần nông ở Bột Xuyên, Mỹ
Đức, Hà Tây (nay là Hà Nội). Bố mẹ anh đều
là những người nông dân chăm chỉ, thật thà,
chất phác. Ngày anh sinh ra 30 tháng 7 năm
1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ hai
tháng, cả đất nước đang vui mừng trước
chiến thắng lịch sử vẻ vang có một không hai
này. Anh lớn lên giữa niềm hân hoan của cả
dân tộc. Mười bảy tuổi, cái tuổi bẻ gẫy sừng
trâu, phía trước anh là cả một tương lai rộng
mở. Thực ra anh có thể chọn cho mình một
tương lai đầy đủ hơn, nhưng không, anh đã
chọn cho mình một con đường đi không dễ
dàng gì, không tiếp tục con đường học vấn,
anh tình nguyện làm người lính. Anh lên
đường nhập ngũ đầu xuân 1971, là lính của
Huyện đội Mỹ Đức, Hà Tây. Tháng 5 năm
1972 anh được chuyển vào Trung đoàn 52
quân chính quy, giữa lúc cả miền Bắc đang

dồn sức người và của cải chi viện cho chiến
trường miền Nam, có biết bao học sinh, sinh
viên đã xếp bút nghiên cầm súng lên đường
đi đánh Mỹ, giải phóng miền Nam thống nhất
đất nước. Trung đoàn 52 được thành lập ngày
30 tháng 12 năm 1971 tại Ninh Bình, đến năm
1973 điều chuyển vào Quảng Bình, sát nhập
vào Sư 320 tham gia đánh Lữ đoàn quân
Ngụy lấn chiếm cảng Cửa Việt. Sau đó đơn vị
lại tiếp tục hành quân sang Lào, đánh bọn phỉ
Hoàng Pao ở khu vực cánh đồng Chum. Đến
tháng 8 năm 1973 đơn vị được cấp trên cho
về Thanh Hóa an dưỡng, đầu năm 1974 lại
tiếp tục hành quân ra Phú Thọ sát nhập vào
Sư 308B làm nhiệm vụ huấn luyện quân tăng
cường tại đồi Chanh, Phú Thọ, đồng thời
tham gia xây dựng kinh tế. Đơn vị anh đã trực
tiếp tham gia xây dựng trường đại học ở Vĩnh
Yên, tham gia xây dựng Cầu Thăng Long ở
Chèm và đến cuối năm 1978, Trung đoàn 52
được trên cho tổ chức lại, biên chế thành đơn
vị chiến đấu và được điều động vào Nghệ An
sát nhập với Sư 337. 

- Do tình hình biên giới giữa ta và Trung
Quốc lúc này căng thẳng nên tháng 2 năm
1979 đơn vị có lệnh hành quân lên phía Bắc,
làm nhiệm vụ án ngữ ở cầu Khánh Khê, thuộc
tỉnh Lạng Sơn chặn đánh quân Trung Quốc,
không cho chúng vu hồi về Đồng Mỏ qua
đường Đèo Bén, Chi Lăng. Lúc này Khánh
Khê được xem như cánh cửa thép, ngăn chặn
bước tiến của quân địch, tại đây đã diễn ra
những trận đánh hết sức cam go, quyết liệt.
Quân địch dồn hết lực lượng, cố sức để vượt
qua cánh cửa thép của ta. Quân ta quyết
chiến chặn lại. Những cuộc giao chiến đẫm
máu, quân địch chết vô kể và quân ta thiệt hại
cũng nhiều. Cuối cùng quân Trung Quốc cũng
phải rút lui về nước. Sau đó đơn vị chúng tôi
rời về phòng ngự. Trung đoàn Bộ đóng quân
ở Nậm Thoỏng thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh
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Lạng Sơn. Các đơn vị trực thuộc Trung đoàn
đóng quân rải rác ở các chốt 708, 512, 449,
336... là các điểm ở ngay sát Bình Độ 400. Chỉ
riêng có một tổ đài quan sát là chốt ở mỏm 1
(mỏm cao nhất của Bình Độ 400). Ngày mùng
5 tháng 5 năm 1981 quân Trung Quốc tổ chức
một Đại đội đánh vào đài quan sát của ta vào
lúc 5 giờ sáng. Các chiến sĩ tổ đài quan sát
phải rút về phía chân đồi bên mình. Đến ngày
09 tháng 05 năm 1981, Trung đoàn lệnh cho
Đại đội 3 chúng tôi đóng quân ở 449 nhanh
chóng, khẩn trương, ngay trong đêm hành
quân vào án ngữ ở chân cao điểm 400. Đến
12 giờ trưa ngày 10 tháng 5, Đại đội 3 chúng
tôi được tăng cường thêm hai Tiểu đội trinh
sát của C20, do đồng chí Giới - Trợ lý tác
chiến phụ trách và 2 Tiểu đội của Trung đoàn
3, Tiểu đoàn 4 do Tiểu đoàn phó Duẩn chỉ huy
cùng với Trung đội 8 của Đại đội 3 do đồng
chí Bình - Đại đội phó phụ trách, hợp thành
mũi thọc sâu để xung phong lên chiếm lĩnh
các mỏm 1,2,3 ( B-400). Không may đồng chí
Duẩn trúng đạn bị thương vào đầu trong lúc
tiến lên mỏm 1, giữa lúc ta đang tổ chức làm
công tác phòng ngự thì quân địch đã phản
công. Từ các hầm ngầm địa đạo, các ngõ
ngách chúng chui ra như kiến vỡ tổ. Pháo, cối
của chúng bắn liên hồi như những cơn mưa
đạn, cày xới tan hoang các mỏm 1,2,3 trong
lúc quân ta chưa làm xong công tác phòng
ngự nên không đủ sức chống cự lại và đã hy
sinh 57 chiến sĩ. 

Kể đến đây anh dừng lại một lát, cầm
chén nước lên uống và hình như anh chỉ đặt
vào môi mà không sao nuốt được, như có một
cái gì đó cứ nghẹn lên từ trong cuống họng.
Tôi nghe mà thấy cay cay trong sống mũi.
Hình như trong mắt của người chỉ huy năm
xưa đang ngấn lệ. Anh nuốt nước mắt vào
trong rồi kể tiếp: “Lực lượng chính của ta đang
làm công tác ở phía sau do tôi chỉ huy gồm
119 chiến sĩ và được tăng cường thêm 4 Tiểu
đội, tổng số 60 chiến sĩ. Chúng tôi lại tiếp tục
tiến đánh mỏm 1. Thật đáng tiếc! Chưa lên
được đỉnh thì tôi đã bị thương, ba vết thương
cùng lúc vào người. Một viên đạn 12 ly 7 bắn
vào phần mềm bên đùi phải, một viên bắn vào
phía trên đùi phải, viên đạn xuyên qua cuốn
nhật ký công tác, được tôi gấp lại để trong kẹp
đạn, tới hai lần sắt của băng đạn súng ngắn
nó bị chặn lại, viên đạn đổi hướng xuyên lên

vào nằm trong bụng tôi. Rất may nó chỉ làm
mẻ một mảnh xương đùi. Trong lúc đang băng
bó vết thương, tôi lại bị một mảnh cối của địch
văng vào đầu bên phải gần mắt (anh vừa nói
và vừa chỉ vào vết sẹo bên thái dương). Anh
em liên lạc kéo tôi vào hầm của đài quan sát.
Băng bó lại vết thương, tôi tiếp tục chỉ huy
đơn vị phòng ngự. Từ 12 giờ trưa đến 3 giờ
chiều, quân Trung Quốc tổ chức phản công
hai lần. Quân ta chết và thương vong khá
nhiều, lúc đó không còn đủ quân số, tôi đành
lệnh cho anh em rút xuống chân đồi. Tôi bị
thương và mất khá nhiều máu, nhưng vẫn tiếp
tục chỉ huy anh em chiến đấu. Để rút xuống
chân đồi được an toàn, tôi đã trực tiếp bắn 3
quả M79 vào đội hình quân địch, sau tiếng nổ
là những tiếng kêu la khiếp sợ của chúng.
Liền đó tôi lệnh cho hai chiến sĩ thông tin liên
lạc bắn xối xả những loạt AK, ném lựu đạn để
phân tán hỏa lực của địch và chúng tôi nhanh
chóng bảo toàn lực lượng rút xuống chân đồi
400 (đồi hai cây thông to). Đúng lúc này tôi

9
Văn nghệ
Xứ Lạng - Số 338-12/2021

Ông Nguyễn Công Khiêu
Ảnh: Do tác giả bài viết cung cấp



nhận được lệnh của Trung đoàn trưởng Trần
Hữu Mộc lệnh cho chúng tôi nằm ở đó cố thủ,
chờ quân tiếp viện và tải thương”.  

Anh tiếp tục nói: “Anh xem ba vết thương
cùng lúc vào người, thậm chí đạn vẫn nằm
trong bụng mà không chết. Đúng là “sống,
chết, thời, vận, số” như lời tướng Hoàng Đan
(người chỉ huy mặt trận) nói. Điều đó giúp sĩ
khí của Đại đội chúng tôi luôn cao, dù biết
rằng có thể sẽ hy sinh khi tiến lên cao điểm. 

Tôi không sao quên được Phương, anh
chàng Tiểu đội trưởng Tiểu đội đại liên, có vợ
lên thăm được hai ngày, để vợ ở lại đơn vị đi
chiến đấu, mới vào trận ngày thứ mười thì bị
thương nặng, phải đưa về tuyến sau. Người
vợ lại theo về viện 10 Bắc Ninh để chăm sóc
chồng. Còn Minh - Thanh Hóa đang xung
phong lên mỏm 1 thì dính mìn của địch, bị
thương cả hai chân anh vẫn gắng sức trườn
lên bắn tiếp những loạt AK vào phía quân thù
trước khi tắt thở. Không chỉ có Minh mà Phan
Gia Hiểu chàng trai thư sinh cố đô Huế, Tiểu
đội trưởng đã anh dũng hy sinh lúc xung
phong lên mỏm 2. Anh Thuận - Thanh Hóa
người phụ trách đại liên đang nhả những loạt
đạn liên tiếp vào quân thù thì bị  trúng đạn
ĐKZ vào đầu rất nặng, anh em nhanh chóng
khiêng anh xuống chân đồi. Trước khi tắt thở
anh vẫn hướng ánh mắt của mình nhìn về
phía đồng đội mỉm cười, như vừa cày xong
thửa ruộng. Còn biết bao đồng đội nữa, anh
Bình - Đại đội phó C3, anh Giới - trợ lý tác
chiến của Trung đoàn 52 cùng hai Tiểu đội
của C20 và Trung đội 8 của Đại đội tôi, tạo
thành một mũi thọc sâu không một ai trở về”.
- Đoạn kể này nghe giọng anh có lúc thật
hùng hồn, có lúc lại trầm xuống ẩn chứa một
nỗi niềm khó tả. “Lại nói đến số thương binh
nằm rải rác ở chân các cao điểm, cùng với số
bị thương nặng khoảng 30 đến 32 người nằm
ở chân đồi hai cây thông to, do pháo địch bắn
quá dữ, khiến quân tải thương của ta không
sao vào được và rồi các anh đã hy sinh, thật
là đau xót. Trung đoàn trưởng Mộc lúc này
điện cho tôi rút quân, khi tôi ra được 30 m thì
gặp anh Mãi Chính trị viên C20 cùng hai đồng
chí nữa họ cùng dìu tôi về tuyến sau. Đến
đêm ngày 15, rạng 16 Sư đoàn của ta tổ chức
tấn công cấp Trung đoàn, kết hợp với Lữ

đoàn Đặc công 198, Trung đoàn Công binh
514, Tiểu đoàn Pháo binh 11 hợp đồng tác
chiến tấn công chiếm lại mỏm 1 và 2. Đến
sáng hôm sau quân địch lại mở cuộc phản
công đánh quân ta ra khỏi mỏm 1 và 2. Cuộc
chiến cứ giằng co, khi một bên chiếm được
cao điểm, bên còn lại ngay lập tức tổ chức
tiến công chiếm lại khiến B-400 tả tơi, đất cát
tung bay mù mịt bởi những loạt đạn cối, pháo
của hai bên thi nhau cày xới, đất đá được
nghiền ra thành bột ngập cả bàn chân. Một
cuộc chiến đẫm máu, kinh hoàng, máu chảy
đỏ khe, thấm ướt đất chiến hào... Địch chết
như rạ, quân ta thương vong cũng rất nhiều.
Lữ đoàn đặc công của ta mất gần hai Đại đội,
Trung đoàn mất gần 100 quân, trong đó có 3
cán bộ Tiểu đoàn, anh Long - Tiểu đoàn
trưởng Tiểu đoàn 5 người thị xã Sơn Tây, anh
Hải, anh Chênh - Chính trị viên Tiểu đoàn 4
và một Tiểu đoàn phó với 2 Đại đội trưởng
đặc công, cùng nhiều chiến sĩ. Đây là trận
đánh cuối cùng của ta, làm cho thế công của
quân địch mất dần, sau đó ta và địch không
đánh nhau bằng bộ binh, mà chỉ thỉnh thoảng
hai bên bắn pháo qua lại cho đến hết năm
1984 mới chấm dứt.

Sau bốn mươi năm những người còn
sống sót như chúng tôi luôn day dứt mỗi khi
nhớ tới các đồng đội của mình, họ đã hy sinh
trong cuộc chiến bảo vệ từng tấc đất, nơi
biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng tôi
những người lính năm xưa tuổi cũng đã cao,
có người đã mất vì tuổi cao sức yếu. Có
những điều mà ở đây tôi chưa nói hết được
trong trận chiến của Đại đội 3, Tiểu đoàn 4,
Trung đoàn 52. Tôi rất mong tất cả các đồng
chí, ai biết thì bổ sung thêm, làm sống lại
những hình ảnh cao đẹp, kiên cường, dũng
mãnh của quân đội ta, quân đội nhân dân
Việt Nam!”.

Chia tay anh, người Đại đội trưởng Đại
đội 3, một lần nữa bắt tay anh mà tôi như
không muốn rời khỏi bàn tay nóng ấm ấy, bàn
tay phi thường ấy đã nã những loạt đạn M79
vào phía quân thù khiến chúng phải kêu la
khiếp sợ. Một con người thật hiền lành, giản
dị nhưng rất đỗi kiên cường, dũng mãnh và
đáng yêu đã để lại trong tôi những cảm xúc
thật khó quên.
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Ông Trần Quang Thắng sinh năm 1953
tại huyện Tràng Định, Lạng Sơn. Năm
bảy tuổi ông theo gia đình chuyển về

thị xã Lạng Sơn cư trú, khi ấy bố ông là cán
bộ Ty Giáo dục Lạng Sơn. Thời điểm ông
Thắng tốt nghiệp Trường Phổ thông cấp 3 Việt
Bắc, cuộc chiến tranh chống Mỹ đang sục sôi,
miền Bắc là hậu phương lớn chi viện toàn
diện cho miền Nam. 

Tháng 8 năm 1971, Trần Quang Thắng đi
khám nghĩa vụ quân sự. Vì trọng lượng cơ thể
chỉ có bốn mươi ki-lô-gram, không đủ tiêu
chuẩn về hình thể, vì thế Thắng và bố đã đến
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tha thiết xin được
nhập ngũ. Cảm động trước tấm lòng yêu
nước, ý chí quyết tâm của chàng trai trẻ, Ban
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sau nhiều
hồi phân vân cũng đồng ý cho nhập ngũ.

Sau khi nhập ngũ, đơn vị của Thắng được
tách ra làm hai, một nửa trở thành đơn vị
Pháo cao xạ, nửa còn lại được tỉnh gửi đi
huấn luyện trở thành đơn vị Phòng không tên
lửa A72 (trong đó có Trần Quang Thắng).

Lúc này, ta đang chuẩn bị cho những trận
đánh lớn ở miền Nam. Mỹ tăng cường viện
binh, vũ khí và thay đổi chiến thuật, huy động
hàng đàn các loại máy bay, trực thăng vận
đến thả bom, bắn phá khu vực mà chúng nghi
ta đóng quân, đánh tập kích quân ta khiến
quân ta hy sinh khá nhiều và gây khó khăn
cho ta trong việc triển khai trận đánh từ rừng
xuống đồng bằng. Trước tình hình đó, Tổng
Bí thư Lê Duẩn đề nghị Liên Xô viện trợ và
được Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô
Brezhnev đồng ý giúp đỡ. Liên Xô có loại tên
lửa A72 rất phù hợp với ta, thường được gọi
là “Mũi tên 2”, theo nguyện vọng của ta, họ cử

chuyên gia sang Việt Nam hướng dẫn cách
dùng tên lửa.

Trong đợt một, chuyên gia tập huấn cho
hai Đại đội C3 và C4. Trần Quang Thắng ở
đơn vị C4 gồm những chiến sĩ ở Lạng Sơn và
Vĩnh Phúc. Các học viên ban đêm học lí
thuyết, ban ngày học xạ kích với tinh thần hết
sức nghiêm túc, khẩn trương. Tên lửa A72 là
tên lửa vác vai dài 1,5 mét, nặng 15 ki-lô-
gram, dùng nguồn điện trong súng để phóng
đạn. Ban đầu, chuyên gia dự định khóa tập
huấn sẽ kết thúc trong khoảng sáu tháng, thế
nhưng trước sự quyết tâm học tập nghiêm
túc, chăm chỉ, các chiến sĩ C3, C4 đều hoàn
thành xuất sắc về mặt lí thuyết nên sau hai
tháng rưỡi chuyên gia đồng ý cho tập bắn đạn
thật. Để bắn được máy bay địch trong nhiều
trường hợp, hoàn cảnh khác nhau (khi chúng
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CHIếN sĩ 
NĂM xƯA

Người

ghi chép của NgUYỄN VĂN ĐÔNg

Tôi đến gặp cựu chiến binh Trần Quang Thắng tại ngôi nhà số 3 đường Lý Tự Trọng,
phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn để nghe ông kể về cuộc đời binh nghiệp thời kỳ
chống Mỹ cứu nước. 

Ông Trần Quang Thắng



đang bay lượn, bổ nhào
ném bom, bắn phá...) một
cách chính xác đòi hỏi
người chiến sĩ ngoài việc
nhuần nhuyễn về mặt lí
thuyết lẫn thực hành còn
phải hết sức nhanh nhẹn. 

Kết thúc khóa học, các
chiến sĩ đều đạt loại giỏi.
Sau đó, đơn vị C3, C4 tiếp
tục hành quân vượt
Trường Sơn tiến về miền
Nam, hành trang là súng
A72, đạn, tên lửa, quần áo
và lương thực, thực phẩm.
Cuộc hành quân diễn ra
hết sức bí mật, ròng rã gần
ba tháng. C3, C4 đến trạm
20 tỉnh Quảng Bình thì nghỉ
ngơi và ăn tết tại đây, mỗi
người được phát một
chiếc bánh chưng, một gói
thuốc lá. Các chiến sĩ ăn
tết nhanh chóng rồi tiếp tục
hành quân, biên chế của
các đơn vị chia làm nhiều
tổ, tổ mang vác súng
phóng (gồm một súng và
hai viên đạn tên lửa), đi
kèm với một tổ bộ binh gọi
là tổ AK và tổ mang theo
lương thực... Địch oanh tạc
suốt ngày nên có đoạn
đường thì đi ban ngày, có
đoạn đường phải đi ban
đêm, trên đường đi có bốn
đồng chí hy sinh. Sau khi tổ
chức mai táng cho các
đồng chí, đơn vị tiếp tục lên
đường. “Vất vả lắm, có lúc
gạo hết, chiến sĩ không có
cơm ăn do các kho của ta
ở dọc đường bị cháy,
chúng tôi phải lấy lá khoai,
lá lứa, rau tàu bay… thu
lượm được dọc đường để
nấu ăn. Bộ đội đến 80%
quân số bị sốt rét. Anh em
thương yêu, đùm bọc, giúp
đỡ lẫn nhau và có nhiều
câu chuyện đáng nhớ.
Sáng sớm hôm ấy, khi
phân chia khẩu phần mỗi
chiến sĩ một nắm cơm nhỏ
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Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân 
ông Trần Quang Thắng được phong tặng năm 2015.

thì thiếu một nắm. Trong lúc chiến sĩ quân lương băn khoăn, thì
một chiến sĩ nói: Tối qua khi canh phòng ban đêm, đói quá tôi đã
vào chỗ để cơm lấy một nắm ăn rồi! Nghe xong mọi người được
tràng cười vui vẻ, quân lương mỗi người san ra một ít để thay
cho nắm cơm còn thiếu. Có hôm, buổi sáng thức dậy bỗng nhiên
một chiến sĩ không mở được mắt và kêu lên. Y tá đến kiểm tra
thì bắt được hai con vắt ở hai mắt người chiến sĩ ấy đã no căng”
- Ông Trần Quang Thắng bồi hồi nhớ lại.

Trên đường hành quân vào mùa cạn nước, các chiến sĩ phải
lấy xẻng vét nước, đào hố sâu để tìm mạch nước sử dụng cho
sinh hoạt. Tình đồng đội là nghĩa cử cao đẹp trong mỗi người
chiến sĩ. Có người sốt rét nặng thì các đồng đội còn lại ngoài tư
trang của mình phải vác thêm tư trang của người ốm. Đường đi
cheo leo, dốc cao, hiểm trở, các chiến sĩ phải hành quân qua địa
phận hai nước Lào và Campuchia mới đến được Quân khu 7 với
quân số đầy đủ (trừ bốn chiến sĩ đã hy sinh, hai chiến sĩ sốt rét
quá nặng không đi được).

Đơn vị C3 được cử đến Quân khu 9, đơn vị C4 về Quân khu
7. Ông Trần Quang Thắng cùng đồng đội được bổ sung vào Lữ
đoàn 71 Pháo cao xạ rồi chia tổ đi nhận nhiệm vụ khác. Tổ của
ông Thắng có trách nhiệm bảo vệ Quân khu 7, cách xa Quân khu
trung tâm 3 ki-lô-mét. 

Trận Bình Long, Tây Ninh, đơn vị của ông Thắng bắn rơi 2
chiếc máy bay. Riêng ông bắn rơi một chiếc OV2 do Mỹ lái, triển
khai dưới tán cây thốt nốt. Quan sát thấy tốc độ OV2 bay không
nhanh, hai chân ông Thắng xoạc ra vững chắc, khi có tín hệu đèn
sáng, còi kêu o o là súng bắn trúng mục tiêu. Máy bay rơi cách Bộ
Tư lệnh Quân khu 7 và ông Thắng 1 ki-lô-mét, ta bắt sống được



hai giặc lái gồm một Trung tá, một Đại úy. Theo
lời tù binh kể, máy bay chúng bị rơi là do đặc
công bắn. Chúng không ngờ rằng vào thời
điểm tháng 4 năm 1974 ta đã có loại súng này,
chúng đoán rằng ở Việt Nam phải đến cuối
năm 1974, 1975 ta mới có.

Ông Thắng tiếp tục kể. Đơn vị ông, trước
sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh các Quân khu, vượt
qua Đồng Tháp Mười và tỉnh Mỹ Tho thì bị
máy bay địch phong tỏa, xả súng ném bom.
Tiểu đội của ông Thắng có hai chiến sĩ hy sinh,
ông bị thương ở đầu phải băng bó, vẫn tiếp tục
hành quân. Đơn vị của ông vượt kênh rạch,
sáng sớm về đến Cai Lậy, Mỹ Tho rồi tiếp tục
đi cùng du kích. Đây là vùng địch hậu, có nhiều
đồn bốt ở nhiều điểm. Du kích đưa các chiến
sĩ len lỏi tránh đạn giặc bắn, nhất cử nhất động
đều phải hết sức khéo léo. Bọn chúng có thám
thính, có cả thiên nga đi trinh sát. Chúng giả
dạng dân địa phương khi thấy thuyền ta bơi
xa liền điện cho máy bay Mỹ ồ ạt đến oanh
kích hoặc bắn pháo tầm xa rập xuống, nhiều
khi chúng đổ quân xuống để vây bắt. 

Bộ đội chủ lực ở xa nên đánh tập kích
xong thì phải rút ra ngay. Ông Thắng tham gia
ba trận, trận đầu ông bắn rơi máy bay AD6
(loại máy bay ném bom của địch), trận sau
bắn chiếc L19 không hiệu quả vì đạn bị ngập
nước, không có tác dụng. Còn trận thứ ba,
ông rơi vào thế nằm ở sau quân chủ lực ta và
bị giặc càn đuổi bắt. Chúng gọi máy bay HuIA
cùng 2 Tiểu đoàn đến quây bắt. 

Nhận thấy tình hình ẩn nấp tại ruộng
nước phải lội bì bõm rất mất thời gian, Trần
Quang Thắng nhanh trí di chuyển vào bờ
ruộng có bóng cây trâm bầu, thao tác bình
tĩnh, ngắm bắn chiếc HuIA, chiếc máy bay
trúng đạn, tên phi công nhảy dù xuống. Thế là
quân địch quay sang phía chiếc máy bay rơi
để cứu phi công. Ông Thắng, cùng đồng đội
nhanh chóng rút về Tây Ninh, cùng đồng đội
tiếp cận núi Bà Đen với nhiệm vụ bảo vệ đơn
vị đặc công. 

Núi Bà Đen là dãy núi yên ngựa, có một
đỉnh cao nhất và hai đỉnh khác thấp hơn. Chu
vi núi Bà Đen khoảng mười ki-lô-mét. Tại đây
có đồn Mỹ án ngữ, như con mắt thần để Mỹ
liên lạc với nước ngoài và vùng biển, được
chúng xây dựng kiên cố, đầy đủ, tiếp tế bằng
đường hàng không. Xung quanh là Đồng Dù
- vùng đồng bằng mênh mông. Thỉnh thoảng
chúng dùng quân ép ta ở chân núi. Ông
Thắng chiến đấu ở đây hơn một năm cho đến
khi giải phóng.

Sau khi Giải phóng miền Nam, ông Thắng
cùng đồng đội đã đánh tổng cộng 9 trận, riêng
ông bắn rơi 7 máy bay Mỹ. Phần thưởng kịp
thời là 1 Huân chương Chiến công hạng Hai,
2 Huân chương Chiến công hạng Ba, 7 Bằng
chiến sĩ diệt máy bay và nhiều Giấy khen. Lúc
này, đơn vị của ông về đóng quân ở sân bay
Tân Sơn Nhất rồi tiếp tục tham gia chiến dịch
Tây Nam do Pôn Pốt gây ra (từ năm 1975 đến
1979) ở khu 7 ngọn núi, An Giang. Sau đó,
đơn vị được đi chuyển ra miền Bắc ở Lào Cai,
Yên Bái với nhiệm vụ bảo vệ sân bay Yên Bái
trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía
Bắc năm 1979, rồi tiếp tục di chuyển về Sư 3
ở sân bay Kép.

Ông Thắng cho biết, vào khoảng năm
1976, 1977 khi còn đóng quân ở Tân Sơn
Nhất, về thành tích được khen thưởng, chỉ có
1 Tiểu đoàn, 1 Đại đội và 5 cá nhân được
phong tặng danh hiệu anh hùng, nhiều chiến
sĩ khác để đợt sau. Sau này, ông cùng đơn vị
ra phía Bắc làm nhiệm vụ năm 1979 thì cán
bộ khung của Tiểu đoàn này giải tán, không
có ai quan tâm đến nữa. Trước khi ra quân,
ông Thắng mang hàm Trung úy, rồi chuyển ra
công tác tại Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh
Lạng Sơn làm việc đến năm 1990. Về gia đình
riêng, ông Thắng kết hôn năm 1985. Vợ ông
là cán bộ Ty Nông nghiệp. Ông bà có hai con,
một trai, một gái, đều có gia đình riêng và
nghề nghiệp ổn định. 

Năm 2013, Lữ đoàn 71 Pháo cao xạ thuộc
Quân khu 7 họp kỉ niệm ngày truyền thống của
đơn vị. Ông Thắng là chiến sĩ của đơn vị C4
cũng góp mặt, cùng ôn lại chuyện xưa. Khi
nghe ông Thắng kể thời kỳ đóng quân ở đơn
vị C4, riêng ông bắn rơi 7 chiếc máy bay các
loại, những đồng đội cũ đã đồng lòng lập danh
sách đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng
lực lượng vũ trang cho ông Trần Quang Thắng
ở cấp cao hơn. Vậy là phải sau gần 45 năm
đất nước hoàn toàn giải phóng, đến năm 2015
ông Trần Quang Thắng mới được Nhà nước
phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ
trang nhân dân.

Trong suốt thời gian chống Mỹ - đơn vị C3,
C4 đã bắn rơi 157 chiếc máy bay các loại,
trong đó cả Lữ đoàn 71 bắn rơi hơn 200 chiếc.
Những ký ức hào hùng ấy mãi mãi là niềm tự
hào đã theo suốt cuộc đời người ông Trần
Quang Thắng - người cựu chiến binh năm xưa. 

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

Người đồng đội họ Chu
(Tưởng nhớ Liệt sĩ Chu Thành)

Đã tự bao giờ dòng sông ấy
Mùa hè mặc tấm áo phù sa
Có lúc buồn vui... hiền hòa… giận dỗi…
Lúc lặng thầm qua Thác Mạ êm trôi…

Rồi có một ngày mùa thu tới
Dòng sông mặc tấm áo mong chờ
Tấm áo cả năm trời nâng niu cất giữ
Màu thiên thanh dịu dàng giữa đất trời  

Tôi ước mình là trai miền quê núi
Cùng anh trở về Thác Mạ tuổi ấu thơ
Bên em - cô gái Nùng từ Nà Hán, An Dinh tới
Cùng họ Chu bên Thác Mạ dựng nhà

Bên nhau tảo tần nắng mưa vườn ruộng
Sớm chiều Nà Chuông, Quảng Lạc, Mai Pha
Cắt cỏ Khòn Sình, chăn trâu Khòn Lải
Và đôi khi bên Thác Mạ hẹn hò…

Ước mơ dở dang ngày giặc tới
Anh với tôi tuổi mười bảy lên đường
Ôi khéo chọn ta thành pháo thủ
Đơn vị toàn người quê Lạng Sơn

Gia Bẩy, sông Cầu, khu Gang Thép anh nhớ không?
Pháo ta chặn Linh Nham rồi Thác Huống
Lưu Xá bom gầm, pháo ta hạ “con ma”, “thần sấm”
Giặc cháy đỏ trời nức lòng cả Thái Nguyên!

Em gái dân quân Cam Giá đến cùng anh
Cành lá ngụy trang xanh màu mắt biếc
Anh đi nhé! Chiến tranh mà, tạm biệt
Sông Hồng sông Lô lên tiếng gọi anh rồi!

Anh đến trung du bên rừng cọ nhớ rừng hồi
Dào dạt sông Hồng nhớ Kỳ Cùng sóng vỗ
Như tình yêu dòng sông qua Thác Mạ
Như Hồng Hà ôm đất Tổ muôn đời…

Trận đánh cuối cùng anh ngã xuống bên tôi
Tam Đảo, Ba Vì nghiêng mình tưởng nhớ
Giặc cháy giữa trời
Khi sông Hồng, sông Lô triền miên sóng vỗ
Khi thác sông Đà hòa Bạch Hạc ngàn lời reo!

Anh ngã xuống để còn đó những nhịp cầu
Anh ngã xuống còn chúng tôi tiếp bước
Ngày chiến thắng anh không có mặt
Ngọn cờ thắm máu hồng dâng Tổ quốc quê hương!

Như một lời hẹn ước thủy chung
Tôi trở lại Kỳ Cùng ngày chiến thắng
Hỡi phù sa trên dòng sông suốt đời ta yêu mến
Hỡi tấm áo thiên thanh mùa thu ta mong chờ!

Hỡi Kỳ Cùng dòng sông qua Thác Mạ
Em có biết không người mà em mong nhớ
Hồn vẫn xanh cùng đất nước ngàn thu
Chàng trai Nùng mang dòng máu họ Chu!
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NGUYỄN ĐÌNH THỌ

Ngẫm
Bóng con mờ dần 
Trong đoàn quân tưng bừng mùa ra trận
Nắng tỏa đôi bờ bát ngát thông reo
Bếp chiều sợi khói bay theo
Bóng mẹ lặng thầm dáng núi

Đường đi đánh giặc
Ngôi sao của mẹ tháng ngày rong ruổi
Bâng khuâng lòng mẹ
Đêm đêm tiếng súng vọng về
Mỏi mòn… thao thức canh khuya…

Ôi! Chiến tranh… 
Và cái giá của hòa bình!



PHẠM ANH VŨ 

Vị tướng của Nhân dân
Bên dòng Nhật Lệ
Sóng miên man khe khẽ mạn thuyền
Trước mắt tôi hiện lên
Thầy giáo trẻ năm xưa làm đổi thay dòng lịch sử
Người Đại tướng đã hóa thành bất tử
Khí chất non sông hóa trầm tích tim Người.

Bên dòng Nhật Lệ nhớ giọt sương rơi
Buổi liên hoan giữa rừng Nguyên Bình 

trước khi vào trận đánh
Câu sli ngân lên, ánh trăng vàng sóng sánh
Phai Khắt, Nà Ngần ghi cột mốc đầu tiên.

Bên dòng Nhật Lệ nhớ về Điện Biên
Hoa ban nở trắng trời Tây Bắc
Nậm Rốm rì rầm như lời thầm nhắc
Người đứng đây lặng yên khi chiến thắng vẹn toàn.

Dòng Nhật Lệ như chiếc khăn voan
Chảy dọc suốt bốn mùa hoa trái
Đứng trước sông thấy lòng khắc khoải
Nhớ về Người - Vị tướng của nhân dân!

LÃ TRUNG SƠN

Trọn khúc tráng ca
Một đời nặng nghĩa núi sông
“Trăng treo đầu súng”… tang bồng dặm xa
Ai Lao - Cam Bốt - Xiêm La
Trường Sơn xẻ dọc, băng qua sông hồ

Chiều buông kinh tụng Ăngko
Sóng Têlêsáp vỗ xô bãi bờ
Thiện Ngôn - Xa Mát - Lò Gò
Sông Tiền sông Hậu giọng hò em buông

Củ Chi đất thép kiên cường
Ba lô, súng khoác… dặm trường miền Đông
Vượt ghềnh Sông Bé, Phước Long
Đuốc lồ ô tỏa rực hồng lán khuya

Bao lần khóc tiễn bạn đi
Núi Bà mây vấn mỗi khi tang buồn…
Tưởng rằng mưa gió thôi tuôn
Phía Bắc giặc lấn quê hương biên thùy

Sục sôi chân giục quân đi
Yên Minh, Bạch Đích súng ghì chắc vai
Chiến trường thăm thẳm rộng dài
Bình sinh ngang dọc chí trai một thời

Hành quân mòn gót chân đời
Giờ vo bóng núi nép ngồi thung xa
Hoàng hôn xòe xập ánh tà 
Thỏa lòng trọn khúc tráng ca quên mình!
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VŨ KIỀU OANH

Nhớ
Nếu mẹ còn chắc là đang gọi điện
- Về lấy bánh chưng hay mẹ gửi xe cho?
Nếu bố còn chắc đang ngồi bếp sưởi
Gọi chen vào, vừa thúng thắng ho:

- Về đi con, tiện lấy cho mấy đứa
Măng ninh rồi, ngon lắm, chỉ việc ăn
Giò thủ năm nay lưỡi nhiều, không sợ ngấy
Khỏi chúng mày vừa gắp, vừa nhăn...

Nếu bố mẹ còn, thì đang tranh nhau nhắc
Đứa này đứa kia thích bánh chưng đường
- Bà xếp đúng phần, đỡ mất công đi đổi
Chúng đã được nghỉ đâu, cán bộ, nghĩ mà thương.

Nếu bố mẹ còn, thì đang lo bày biện
Ban thờ tổ tiên, phải đẹp đẽ, đủ đầy
- Để chúng nó về trông mà học tập
Mai sau chúng mình không sợ phải ăn chay!

Những đứa con thành ông bà nội ngoại
Chiều cuối năm vẫn ngơ ngẩn nhìn nhau
Nhớ mẹ cha xưa, nhớ ngôi nhà thơ ấu
Thoảng khói hương bay, lòng thấy xót xa đau...

LỘC BÍCH KIỆM

Hương vườn mẹ
Xuân chưa sang hoa bưởi đã trắng ngần
Cả khoảng trời như thu về vườn mẹ
Có tiếng gió lay... hay lời mẹ khe khẽ
"Mẹ như thấy cả mùi thơm tóc con xưa"

Đã qua lâu rồi lứa tuổi ấu thơ
Mà mỗi lần về quê như nhỏ lại
Hương vườn xưa cứ thơm mê mải
Hòa vào mẹ. Rồi hòa cả vào con

Mẹ hái tặng con chùm hoa bưởi thơm
Se sẽ gói trong một mành lá chuối
Tưởng như gói cả tình con bối rối
Con mang hoa về mang cả tình quê.

NGUYỄN LỆ HẰNG 

Men tình Xứ Lạng
Anh nâng một chén rượu đầy

Tình quê em cất vào đây ngọt ngào
Lúa ngô từ những nương cao

Em đem ướp trọn men vào nồng say
Chén rượu vơi, chén rượu đầy

Chạm môi anh chếnh choáng say mất rồi
Say tình thắm đượm núi đồi

Say cả hương quế hương hồi quê em
Say dìu dặt làn điệu then

Say câu sli, lượn trao duyên đưa tình
Say hương chàm sắc áo xinh

Gửi vào chan chứa men tình yêu thương
Suối reo róc rách chân nương

Dịu dàng trong trẻo sắc hương gọi mời
Tại em... là tại em thôi...

Rót đầy tình để đất trời ngất ngây
Thấm men Xứ Lạng nơi đây

Cho anh say trọn đời này - tình quê
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NGUYỄN GIA TƯỞNG

Người núi
Tôi yêu mình từ khi cây còn non 
Đợi đến ngày ra hoa thành quả chín 
Tôi yêu mình như núi xanh nhường nhịn 
Nhẫn nại như phiến đá giữa trời 

Mình không chịu lấy tôi 
Đi theo người giàu có 
Tôi về nơi góc rừng nằm một xó 
Uống rượu say quên cả đất trời 

Tôi say mãi rồi cũng phải thôi 
Lại cầm cái cày, cái cuốc
Lại đi gieo hạt phát cỏ 
Trồng cây non, đậu quả đón mình về. 

Về lại về góc rừng cũ 
Có cây lim già như nằm ngủ 
Có cây hồng chín đỏ gọi thu 
Để bốn mùa say ngất ngư 
Đợi đến xuân mình cùng nhau đi hội 

Lồng tồng dẫn lối 
Khau Lừa hẹn hò 
Mắt mình làm bậc thang chờ đợi 
Cho tôi không lạc khỏi dòng đời.

CHÂU NGỌC

Nhớ sông Năng
Vẫn rạo rực trong em sóng ấy
Tràn dâng chạm tới chân trời
Vẫn cồn cào trong em gió ấy
Một chiều tóc rối sông Năng.

Sông Năng đến từ đâu
Sông Năng chảy về đâu?
Ba Bể thẳm sâu
Tình yêu bắc một nhịp cầu…

Em khao khát như con sông mùa lũ
Mà cầm lòng như dòng nước mùa khô
Anh xa xót như phù sa bồi, lở
Mà thờ ơ phẳng lặng gương hồ
Ta nhớ thương nhau như trời như nước
In bóng trong nhau mà vời vợi nghìn trùng.

Chiều sông Năng mắt không tìm thấy mắt
Chỉ tim mình ôm trọn nhau thôi…

TRẦN ANH THÁI

Thì thầm
Ta lắng nghe trong xa sâu
Thì thầm

nhớ
một dòng sông

Ngọn gió nào ám suốt mùa đông
Đừng làm cơn cuồng phong
Cánh hoa buồn dễ vỡ
Bầu trời trong lo âu và khát vọng
Ngày se sẽ vang

ý nghĩa
môi cười

Dòng sông
Nơi gặp những cuộc đời
Chở ta về tuổi thơ im lặng
Em có nghe mưa rơi

âm thầm bên cửa
Bản hòa ca vang xa.
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Cái cổ hành hạ tôi quá chừng, ngửa đau,
cúi đau, ngoảnh qua ngoảnh lại cũng
khó, tôi gấp gáp vội đi khám kẻo Tết đến

nơi rồi. Bác sĩ khám xong bảo bệnh của tôi phải
nằm viện điều trị bằng cách kết hợp giữa châm
cứu và uống thuốc chứ riêng uống thuốc thì
không khỏi được. Cuối năm, nhà còn bao việc
cần đến tay phụ nữ, cơ quan cũng bao nhiêu là
việc mà nằm chết dí ở viện ư? Đành vậy chứ
làm thế nào? Không điều trị thì có khi lại không
có Tết ấy chứ, tôi nhủ thầm và đồng ý vào viện
điều trị. Cô y tá dẫn tôi vào nhận phòng, nhận
giường. Chào hỏi mọi người trong phòng điều
trị tôi vội chuẩn bị mọi thứ từ mượn chăn, màn,
gối … cho việc “nằm viện” của mình. 

Phòng tôi điều trị khá rộng, giường của tôi ở
giữa phòng, cả phòng có bảy giường hầu hết là
các cụ già, chỉ có mỗi tôi và cô Minh giường kế
bên là trung tuổi. Tôi chẳng thấy vui vì điều đó,
nếu mọi ngày ai khen tôi trẻ thì còn rạo rực trong
lòng, giờ vào nằm điều trị trong khoa Y học cổ
truyền với các cụ mà được khen trẻ thì đúng là
thua các cụ nhiều lắm. Khi đã chuẩn bị mọi việc
xong xuôi tôi ngồi trên giường, kéo cái chăn bông
đắp lên chân cho khỏi lạnh rồi hỏi thăm bệnh của
từng người, đúng là mỗi người mỗi bệnh nhưng
chung quy vẫn là xương khớp. Bà May gần sáu
mươi tuổi bị tai biến mới chuyển từ khoa Nội
sang, chải đầu cũng không tự làm được, từ việc
ăn uống đến đi vệ sinh đều do cô con gái chăm
sóc. Phía góc ngay cửa là bà Mỹ hơn bảy mươi
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tuổi, ở bà toát lên vẻ quý phái, phúc hậu, trước
bà làm cán bộ huyện, giờ hầu như sống với con
trai dưới Hà Nội, gần Tết bà về nhà chính với con
trai cả, chưa kịp đón Tết thì lại đau nhức xương
khớp, đi lại khó khăn quá nên phải nhập viện
châm cứu. Bà Thanh, bà Mầm còng gập nằm góc
phòng phía trong thì cũng xương khớp dồn do
tuổi già. Cô Minh giường cạnh tôi trẻ hơn tôi chục
tuổi, cô mau miệng kể cho tôi nghe công việc
chính của cô ấy là làm vườn na. Vườn na chẳng
cao quá mà cũng chẳng gần ngay chân núi, nếu
cao thì đã làm tời, mà gần thì cũng đầu tư làm
con đường xe máy đi để chuyên chở phân bón
và tiện thu hoạch na. Đằng này đường lên vườn
thì cheo leo nhỏ hẹp, địa thế chẳng tiện để việc
trồng trọt được nhẹ nhàng hơn. Hơn chục năm
nay, từ ngày lấy chồng, mỗi hai năm mang bầu
hai đứa thì chồng không cho gồng gánh nặng
chứ năm nào chẳng như năm nào, đầu năm
gánh phân lên bón cho na, giữa năm lại gánh na
về bán. Mới hơn chục năm mà cột sống đã chùn
lại rồi không biết sau này càng ngày càng có tuổi
thì gồng gánh làm sao? Bên này giường tôi mé
sát tường là bà Bún nằm ngay đơ nhưng nói
sang sảng:

- Các cô còn trẻ mà đã thế này thì thua xa
các bà, bà đây vất vả nuôi mấy đứa con, giờ con
yên ổn hết rồi thì bà cũng mới ra thế này, các cô
sao vất vả bằng các bà ngày xưa!

- Vâng, các bà ngày xưa vất vả thật, thiếu
thốn đủ đường nữa chứ, bà nhỉ! Thế bà bị sao?-
Tôi hỏi.

- Bà á? Bà bị liệt, cũng tại vì bị tai biến đó,
giờ có tự ngồi được đâu, xoay mình còn không
tự làm được, toàn phải nhờ con cháu.

- Thế bà bị liệt lâu chưa?
- Bà bị hơn ba năm rồi, chán lắm, già rồi,

sống thế thôi, chết được rồi mà ông trời chưa
cho chết.

Tôi cười bảo bà:
- Sao bà lại nghĩ thế? Sống chết là do trời

thật nhưng bà còn minh mẫn thế này sống được
ngày nào con cháu vui ngày ấy bà ạ! Mà nhà bà
có mấy người con? Các anh chị có gia đình hết
rồi chứ?

- Bà có sáu đứa, bốn trai hai gái, hai đứa
lấy chồng xa rồi, bà ở với vợ chồng thằng Thắng
đấy!

- Thế giờ ai ở đây với bà?
- Thằng Thống nó trông đêm, giờ về rồi,

thằng Thắng đi làm, vợ Thắng phải đưa con đi
học mới xuống trông bà được. Thằng Thắng
nhà bà làm giáo viên, thằng Nhất cũng làm giáo
viên, vợ thằng Nhất cũng làm giáo viên. Thằng
Thắng là giáo viên tiểu học còn hai vợ chồng
thằng Nhất là giáo viên cấp hai. Hai đứa con gái

bà cũng là giáo viên, chúng nó đều lấy chồng xa
cả.

Nghe cách bà nói chuyện, giọng của bà Bún
tôi thấy bà đúng là người Nùng, tôi thấy cảm
kích vì bà - một người nông dân chân chất nuôi
sáu đứa con mà có bốn người làm giáo viên thì
thật nể phục bà. Nhìn ánh mắt bà lấp lánh, bà
lại nói say sưa như không muốn dừng câu
chuyện:

- Bác nhà mình cứ bảo cô mày à, cái gò đất
nhà cô mày cao á! Nuôi đứa nào được đứa đấy,
nhà cô mày con cái làm cán bộ nhiều nhất cái
làng này.

Tôi và cô Minh cũng đồng tình. Bà Bún sung
sướng cười to sảng khoái:

- Ơ hơ! Mấy cô không biết thôi, mấy thằng
nhà bà cũng giỏi lắm, nhà bà đông con trai,
trước á, đến mùa cấy chúng nó phải cấy tất. Cái
cô Mảy đi qua còn nói chúng mày ới, về mà xem
đàn con trai nhà bà Bún cấy lúa này…

Bà Bún rôm rả làm cả phòng điều trị cũng
vui vẻ với niềm vui của bà, nghe bà kể tôi thấy
bà còn dạy bảo các con thật tốt, tôi thầm nghĩ
có mấy người phụ nữ dân tộc nào nuôi dạy con
được như bà. Đang nói chuyện thì có một thanh
niên bước vào phòng chào hỏi tất cả mọi người
rồi đến cúi sát vào chào bà, bà chào lại:

- Mạnh á! Xuống trông bà á hay đi đâu?
- Cháu xuống trường cấp ba lấy chế độ hộ

nghèo cho em cháu nên vào thăm bà một lúc.
- Ờ, xoay bà một cái, bà mỏi lắm rồi!
Thằng cháu loay hoay xoay bà nằm

nghiêng. Bà đậm người, cháu cũng không xoay
được nên tôi phải giúp một tay. Hai cô cháu vừa
xoay được bà nằm nghiêng thì các bác sĩ vào
phòng châm cứu cho các bệnh nhân. Lần đầu
tôi châm cứu nên cũng hồi hộp, cái cổ cứng đờ
của tôi càng không dám xoay, không dám động
mạnh chỉ sợ đám kim châm chệch huyệt hoặc
rơi mất kim. Những cái kim như nhảy nhót trên
vai tôi tê tê vừa khẽ đau vừa khoan khoái. Châm
cứu xong tôi lại phải đi kéo cổ, cô Minh thì phải
kéo cột sống. Các bà mỗi người một bệnh nên
phương pháp điều trị cũng khác. Bà thì đi ngâm
chân trong thùng thuốc, bà đạp xe… Khi tôi
quay lại phòng thì cô Minh đang ngồi trên
giường nói chuyện cùng bà Bún. Mệt quá tôi
nằm xuống giường thư giãn rồi thiếp đi lúc nào
không biết.

Buổi chiều sau khi ngủ trưa dậy người thì
nằm người thì ngồi nói chuyện. Mọi câu chuyện
đều xoay quanh về con cái, nhà cửa. Lúc nào
không ngủ là bà Bún lại sang sảng tham gia tất
cả các câu chuyện về những người con của bà.
Người con trai cả là Toàn đã mất cách đây chục
năm do tai nạn giao thông để lại cho vợ hai đứa
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con thơ, thằng Mạnh học xong cấp ba, nó học
giỏi nhưng hoàn cảnh khó khăn giờ ở nhà phụ
mẹ việc đồng áng, thằng em đang học lớp 10
trường cấp ba của huyện. Hồi sáng chính thằng
anh đi lấy chế độ hộ nghèo cho thằng em rồi ghé
vào thăm bà. Bà thương anh em nhà nó mà sức
già lại chẳng có lương bổng gì để giúp cho mẹ
con nó, được tí tiền trợ cấp người già còn thêm
thắt vào ăn uống, thuốc thang. 

- Ấy thế mà sáng nay mình cho thằng Mạnh
năm chục nghìn nó có lấy đâu, nhà nó nghèo, nó
chăm mình, mình cho nó tiền ăn bát phở mà nó
bảo ai lại lấy tiền của bà, trước khi nó về mình
cũng phải cám ơn nó chứ. Bố nó chết rồi, giờ nó
trông mình thay bố nó đấy. Thằng Nhất, thằng út
dạy cấp hai ấy, nó bảo các anh: “Mẹ là mẹ
chung, ai cũng phải có trách nhiệm với mẹ”. Đấy,
cái thằng ít tuổi nhất mà nó chỉ đạo các anh, các
anh có nói được gì đâu, phải nghe nó hết.

Bà kể thao thao một hồi, trong câu chuyện
của bà tôi thấy chất chứa niềm tự hào về anh
con trai út tên Nhất. Sau một hồi nói chuyện tôi
mới biết bà Bún chính là mẹ của cậu Nhất chơi
với cậu em tôi, vẫn hay mời em tôi lên nhà ăn
uống, tôi cũng đã gặp mấy lần ở nhà ngoại.
Thấy tôi biết ít nhiều về Nhất bà lại kể với giọng
hào hứng:

- Vợ chồng nó học cao nhất, đều dạy cấp
hai, nó dạy môn Âm nhạc còn vợ nó dạy môn
Sinh - Hóa, vợ chồng nó đều là giáo viên dạy
giỏi cả, đều học lên đại học, vợ chồng nó còn
mới mua xe ô tô nữa chứ, xe mới toanh không
phải mua lại của người ta đâu.

Tôi thán phục quá thêm vào:
- Vợ chồng chú Nhất giỏi quá bà nhỉ, mới

hơn ba mươi tuổi mà đã có nhà lại mua được
xe ô tô rồi, cô chú ấy có làm thêm gì không bà?

- Nó vay hết cả đấy, mình cho đất chúng nó
làm nhà, nhà cấp bốn thôi nhưng rộng rãi, còn
cái xe ô tô mình chẳng có mà cho, nó không
phải dạy chiều thì mua xe về chở khách, cả xã
mới có mấy cái nên nó cũng có việc. Chính nó
hôm nọ lái xe chở mình xuống viện đấy!

- Vâng, thế cũng là giỏi rồi ạ!
Cô Minh cũng thêm vào câu chuyện:
- Hôm kia chẳng phải các thầy cô cùng

trường anh Nhất đến thăm à bà?
- Ờ, phải rồi, các thầy cô trường thằng Nhất

đến thăm đấy!
- Bà sướng thế, con trai con dâu làm Nhà

nước có nhiều người đến thăm, chứ chúng cháu
nông dân làm gì có cả đoàn đến thăm như vậy.
Đông người đến thăm như thế bà cũng được
một khoản bồi dưỡng thêm cho mau khỏe.- Cô
Minh cười cười.

Bà Bún vội nói:
- Ờ, thấy bảo được hơn triệu.
Cô Minh với qua tôi nói tiếp:
- Bà ăn gì thì bảo vợ chồng anh Thắng mua

cho.
- Nhà Thắng có được cầm đâu, thằng Nhất

nó cầm hết rồi, nó đưa cho mình xem mỗi cái
phong bì.

Cô Minh sửng sốt:
- Người ta xuống thăm bà sao bà không

đưa tiền thăm hỏi cho vợ chồng anh Thắng để
chi tiêu thuốc thang bồi dưỡng cho bà mà bà lại
đưa cho anh Nhất?

- Bà có đưa đâu, thằng Nhất nó bảo “Con
cầm tiền này để sau này còn thăm trả lại người
ta”.

Cô Minh cười lớn:
- Ồ, tiếng là bà được mọi người thăm mà lại

chẳng được giữ đồng nào.
Câu nói của cô Minh làm bà Bún ú ớ, còn

mọi người đều bật cười, tôi không dám cười
thành tiếng nhưng thấy một sự chua xót khó nói
thành lời. Bác sĩ điều trị phòng tôi vào từ nãy
đang kiểm tra cái tay của bà May cầm nắm tốt
chưa cũng đã nghe hết cuộc nói chuyện của bà
Bún và cô Minh nên chêm vào chữa ngượng
cho bà Bún: 

- Đúng rồi, thăm hỏi cũng phải có đi có lại,
người ta thăm mình thì lần sau người ta ốm
mình cũng phải thăm lại chứ. Mà bà Bún nghỉ
ngơi đi nhé, đến điều trị không nói chuyện nhiều,
bà nói to, nói nhiều thế bà lại mệt đấy.

Cả phòng điều trị không dám cười nói rôm
rả nữa, mọi người lại nói năng nhẹ nhàng, đi lại
khẽ khàng. Khi đến giờ nghỉ buổi chiều tôi trốn
viện về ngủ ở nhà vì nghĩ mình chỉ đau cổ thôi
còn chân tay chẳng làm sao, vẫn đi xe máy về
nhà được.

Sáng hôm sau tôi đến viện khi các y bác sĩ
còn chưa họp giao ban xong, chào hỏi mọi
người xong tôi lại ngồi ngay ngắn trên giường,
kéo chăn ra trùm lên người cho ấm rồi hỏi han
mọi người về tình hình sức khỏe sau một đêm
điều trị. Bà Bún vẫn nằm trên giường liếc sang
tôi chào:

- Cháu mày đã xuống rồi à?
- Vâng ạ.
-  Nhà gần sướng á, tối về mà ngủ cho ấm,

chứ ở viện khó ngủ lắm.
Tôi vội hỏi:
- Vâng. Tối qua ai xuống ngủ với bà?
- Thằng Thắng, nó làm giáo viên đi làm cả

ngày không trông được thì trông tối thôi, nó vừa
về đi làm rồi.
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Bà nói với sang tôi:
- Cháu mày thay hộ bà cái bỉm, sáng thằng

Thắng nó mua đồ ăn sáng cho bà xong vội về đi
dạy học rồi, cũng hơn chục cây nó còn về qua
nhà lấy cặp sách nữa.

Một mình tôi không thể thay giúp bà được
nên tôi và cô Minh lại loay hoay giúp bà. Bà bảo
hai chị em tôi:

- Từ từ đã, lấy cái xô cho bà để bà đi vệ sinh
đã rồi mới thay cái bỉm mới.

Tôi và cô Minh dìu đỡ bà ngồi vào cái ghế
cạnh đó. Tôi ngó xuống gầm giường thấy cái xô
màu đỏ đậy nắp cẩn thận, tôi hỏi lại bà:

- Cái xô này à bà?
- Ờ, cháu mày mở nắp ra, đỡ bà ngồi vào

miệng xô để bà đi tiểu vào đó.
Tôi nhìn thấy cái thành miệng xô rất nhỏ

nên bảo bà:
- Bà bảo các anh chị mua cho cái bô có ghế

ngồi chứ sao ngồi vào cái xô này, cạnh nhỏ này
ngồi lâu là đau đấy.

- Có cái bô đó bán à cháu mày? Các con bà
có biết đâu, hôm xuống viện thằng Thắng vớ lấy
cái xô, thế mà thằng Nhất nó lại vứt xuống, nó
bảo bẩn cả xe ô tô. Thế là tối hôm đó bà không
có cái xô mà đi, thằng Thắng phải đèo xuống
cho bà đấy.

Nghe bà nói về cậu con trai út cùng với việc
cô Minh nói hôm qua nên tôi nói với bà:

- Chú Nhất thế là không được, cái xô sau
mỗi lần bà đại tiểu tiện xong cũng rửa sạch rồi,
chú ấy sợ bẩn xe không mang xuống cho bà thì
phải mua cái khác cho bà chứ. Cái bô cho người
già có loại cũng chỉ hơn ba trăm nghìn chú ấy
làm gì không mua được. Mà từ hôm bà xuống
viện chú ấy đã xuống trông bà đêm nào chưa?

Bà Bún vội chống chế:
- Nó còn phải soạn bài không xuống trông

được, vợ nó xuống trông một đêm, hôm nọ nó
đi họp cũng vào mua cho bà hộp sữa mà. Nó
bảo mẹ là mẹ chung, hôm nọ nó đã chở mẹ
xuống viện rồi, các anh không bận thì trông mẹ.

Bà nói đến đó cũng là lúc tôi và cô Minh
thay bỉm mới cho bà xong, vừa đỡ được bà nằm
ngay ngắn trên giường thì bác sĩ vào thăm khám
cho các bệnh nhân cả phòng. Lúc châm cứu
cũng là lúc cả phòng điều trị yên lặng dừng lại
tất cả các câu chuyện.

Chị Chung con dâu bà Bún, vợ anh Thắng
đến từ khi nãy đợi khi cả phòng được rút kim
mới vào phòng, chị lặng lẽ và cần mẫn chăm
sóc bà Bún. Khi chị đi ra ngoài tôi hỏi bà thì
được biết chị ấy là nông dân. Anh Thắng con trai
bà vốn hiền lành mãi chẳng dám đi tán gái. Các
anh chị em đi lấy vợ lấy chồng, anh dạy học ở

vùng sâu vùng xa đi lại khó khăn mỗi tháng về
nhà được đôi lần, hỗ trợ với mẹ nuôi em ăn học,
hè về thì giúp mẹ cày cấy đảm đương mọi việc
nặng nhẹ. Thế rồi hai cậu em Thống, Nhất lấy
vợ mà anh Thắng vẫn phòng không, cuối cùng
phải nhờ chị họ giới thiệu mai mối chị Chung về
làm vợ. Chị Chung hiền lành, chẳng nói chẳng
rằng, chị cần mẫn chăm sóc bà Bún mà chẳng
vồn vã cũng chẳng than thở cằn nhằn cho dù bà
Bún cứ bảo làm cái này, nhắc cái kia. Trong khi
đó bà Bún nằm trên giường cứ sang sảng tham
gia tất cả các câu chuyện của mọi người, rồi lúc
lại gọi con dâu xoay người cho đỡ mỏi, lấy
nước, uống sữa, kéo chăn… Chị chỉ lặng lẽ đến,
lặng lẽ làm mọi việc bà Bún nhắc, rồi đến giờ
đón con bé đang học mẫu giáo thì lại tất tả về.

Mấy hôm nằm cùng phòng điều trị chúng tôi
đã trở nên gần gũi, cùng nhau chia sẻ nhiều
chuyện gia đình, công việc, mọi người nói
chuyện cũng cởi mở hơn. Trong tất cả các câu
chuyện của chúng tôi, trừ lúc ngủ còn lúc nào
thức là bà Bún đều tham gia và rồi lại kể về sáu
đứa con: Toàn, Dân, Chiến, Thắng, Thống,
Nhất. Và rồi trong sáu đứa con ấy bà tự hào
nhất là thằng con trai út vì cả hai vợ chồng có
học cao nhất, khá giả nhất, nói dễ nghe nhất, có
uy nhất đối với các anh chị em. Hôm nay là thứ
hai, các y bác sĩ họp giao ban lâu hơn mọi ngày,
cả phòng tôi chờ đến giờ châm cứu lại nói
chuyện. Bà Bún lại kể chuyện đầy tự hào về
thằng con út. Đã hơn một tuần tôi điều trị tại viện
tôi chưa thấy Nhất xuống trông hay thăm mẹ
buổi nào, cô Minh bảo cô nằm điều trị cùng bà
Bún nửa tháng rồi mà cũng chẳng có tối nào anh
Nhất xuống trông bà Bún, chỉ có vợ anh Nhất
xuống trông hai tối rồi về đi làm. Trong những
đứa con cả dâu và rể, qua các câu chuyện bà
Bún kể dường như có vẻ không ưa chị Chung
cho lắm vì chị lầm lì, chỉ lẳng lặng làm mọi việc,
khi cần mới nói. Hôm nay chị Chung phải lên
luống để kịp trồng ớt trước Tết nên bảo bà cần
gì thì nhờ mọi người trong phòng giúp đỡ, trưa
có cháu Mạnh xuống. Khi nói về các con, hôm
nay bà Bún lại không nói oang oang như mọi
khi. Bà nói chậm và đủ nghe, bà nói những điều
bà phân vân với cả phòng tôi vì không biết nói
như thế nào với các con, có lẽ bà cần sự góp ý
của những người lạ sẽ khách quan hơn cũng
nên, bà nói:

- Mình đang thấy khó nghĩ quá, mình có sáu
đứa con, bố nó mất khi thằng Nhất mới hai tuổi,
mình vất vả nuôi chúng nó lớn, đứa lớn cũng
giúp mình nuôi em, nuôi cho bốn đứa có nghề.
Mình có hai chỉ vàng để dành, giờ mình già rồi,
sắp chết rồi, cái Dân, cái Chiến đi lấy chồng rồi
thì thôi, trước chúng nó đi lấy chồng mình cũng
chẳng có mà cho đâu. Còn bốn thằng con trai
mà vẫn không biết cho thằng nào. Thằng Toàn
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thì chết rồi, vợ nó cũng khổ như mình. Thằng
Thắng thì ở nhà chính, mình ở với nó, sau này
mình chết nó cũng cúng mình. Thằng Thống thì
cả hai vợ chồng nông dân cũng chỉ đủ ăn.
Thằng Nhất thì thương mình nhất, nó đang nợ
nhiều để mua xe, nó hỏi xem mình có tiền không
cho nó mượn nhưng mình bảo không có, mình
cũng áy náy lắm. Hôm nọ nó còn chở mình
xuống viện, nó còn mua cho mình sữa, vợ nó
cũng chăm mình.

Tôi nhỏ nhẹ:
- Bà cho phép cháu mới nói nhé, cháu chỉ

nằm viện cùng bà hơn tuần thôi, cháu không
biết tường tận từng người con của bà nhưng
theo những gì cháu thấy thì vợ chồng anh
Thắng mới là người thương bà nhất. Anh chị ấy
hiền lành không nói hay nói khéo nhưng anh chị
ấy chăm bà nhiều nhất.

- Thì mình ở cùng nó thì nó chẳng phải
chăm nhiều nhất.

- Chú Nhất bảo “Mẹ là mẹ chung ai cũng
phải có trách nhiệm với mẹ” nhưng những ngày
cháu nằm viện cháu có gặp buổi nào chú xuống
chăm bà đâu?

- Nó làm việc Nhà nước, sáng nó còn phải
đi làm, chiều có khách đi xe nó còn đi làm để trả
nợ, nó không trông bà được.

Lúc bấy giờ bà Mỹ mới lên tiếng:
- Thằng Thắng nó không làm Nhà nước à

bà? Hai thằng nhà gần nhau cùng làm việc Nhà
nước sao thằng trông được thằng không trông
được? Nhà nào chẳng có việc, nhà Thắng còn
phải làm kịp mùa vụ nữa kia. Vợ chồng nó bỏ
việc chăm sóc bà, bón cho bà ăn, bưng bô cho
bà ngày ngày như thế còn chưa tốt à mà bà còn
không cho chúng nó. Cái thằng bà bảo tốt, nó
khéo nói nhưng nó chỉ vun vén cho nhà nó, hộp
sữa của nó sao đáng bằng cái thằng nuôi bà,
chăm bà. Nó có xe, nó chở bà xuống viện không
lẽ nó cũng so bì, tính toán với các anh à? Thôi,
bà có của chìm của nổi, vàng bạc, đất đai gì thì
lúc đang minh mẫn họp chúng lại mà bảo chia
cho thằng chăm sóc bà phần nhiều đi. Không
sau này anh em lại cãi nhau. 

Nghe đến đây thì cả phòng lại xôn xao mỗi
người một câu về chuyện các con chia chác tài
sản khi bố mẹ qua đời, chỉ riêng bà Bún chẳng
nói gì, bà nằm ngay đơ nhìn lên trần nhà, lúc lâu
bà liếc sang tôi nói:

- Cháu à, xoay bà cái, bà mỏi lắm rồi mà vợ
Thắng bận nên chưa xuống.

Tôi và cô Minh lại hộ nhau xoay bà nằm
nghiêng về một bên vừa chỉnh cái ga cho khỏi
xô lệch khỏi tấm đệm bọc da.

*

Hôm nay là hai sáu Tết, đúng ngày thứ hai,
bác sĩ kiểm tra lại tình trạng bệnh của từng
người thật kĩ càng. Do bệnh nhẹ hơn mọi người
nên tôi chỉ điều trị nốt hôm nay, bà Bún cũng vậy,
cô Minh, bà Mầm thì ngày mai. Bà May đã tự đi
lại được không cần người dìu nhưng còn chậm,
thỉnh thoảng phải vịn vào giường bệnh, cô con
gái mua cho bà cái gậy ba chân rất vững. Bà
Thanh còng và bà Mỹ đỡ nhiều nhưng vẫn phải
điều trị thêm nữa.

Buổi chiều, sau khi thu dọn đồ đạc cá nhân
xong tôi vẫn để đồ tại giường để đi làm thủ tục
ra viện dưới tầng một. Lúc xuống đến quầy
thanh toán viện phí tôi gặp anh Thắng, anh vui
vẻ chào tôi. Khi xong xuôi tôi quay trở về phòng
chào mọi người, bà Bún vẫn nằm đó, đồ đạc
đóng gói gọn gàng, anh Thống ngồi kế bên nói
chuyện cùng mọi người, bà Bún cũng vui vẻ
cười nói oang oang:

- Hôm nay được về rồi, mai lại không được
nói chuyện với mọi người rồi, không biết còn
được gặp ai nữa không?

Tôi vui vẻ bảo bà Bún và mọi người trong
phòng:

- Bà ơi! Nếu gặp nhau mong gặp lại nhau ở
chợ chứ đừng gặp nhau ở viện các bà nhỉ!

- Ờ, phải đấy, đừng gặp nhau ở viện nữa
nhé!

Tôi quay sang bà Bún:
- Cháu thấy anh Thắng cũng làm thủ tục

xong rồi mà, bà cũng chuẩn bị về thôi nhỉ!
- Bà còn đợi thằng Nhất xuống đón, nó bảo

hôm nay có khách hẹn đi thành phố, tầm bốn
rưỡi năm giờ mới xuống đón được. Thằng
Thắng bảo xuống đến chợ huyện rồi thì phải
tranh thủ đi mua thêm một bịch bỉm nữa còn
dùng, cái đấy có thừa, có sợ hết hạn đâu, về xã
không có mà mua ý chứ.

- Vâng ạ! Anh ấy chu đáo quá! 
- Người như bà giờ thấy vô dụng lắm rồi, chỉ

ăn rồi nằm đấy, không tự làm gì được rồi, không
bằng một đứa trẻ. May mà có vợ chồng nhà
Thắng lo cho, vợ Thắng nó làm nông nên mới
ngày ba bữa bón cho ăn, thay giặt cho sạch sẽ.
Mà may giờ có cái bỉm mới đỡ cho nó đỡ vất vả,
mình hôi thối thế mà nó cũng chẳng kêu ca gì.

Trời mùa này nhanh tối, ngó thấy đã hơn
bốn rưỡi, tôi quay sang phía các bà và nói:

- Thôi, năm hết Tết đến rồi, cháu chúc các
bà năm mới mạnh khỏe, thêm tuổi thêm vui
cùng con cháu, các bà cho cháu gửi lời chúc
đến các gia đình lời chúc mạnh khỏe, niềm vui,
đoàn viên, hạnh phúc nhé!
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Bốn gian nhà chỉ có một cái
cửa duy nhất nên ngoài
trời còn sáng mà trong

nhà đã tối mịt. Buồng mẹ con
Mùi nằm còn tối hơn. Khách
khứa về hết. Bên mâm, hình
như chỉ còn mình Châu thì phải.
Mùi gọi mấy lần Châu không
thưa. Lại say rồi. Dạo này liên
tục say. Mùi gọi thêm lần nữa.
Châu ư ử gì đó trong họng,
giống như một câu hát. Rồi
Châu hát thật. Câu hát ấy, Mùi
còn lạ gì. Để mặc thằng bé vừa
đầy tháng nằm đấy. Mùi bước
ra, quần áo xộc xệch, tóc tai rối
bù. Châu vẫn say sưa hát. Mùi
gào lên mấy tiếng rồi lăn xả vào
Châu mà cào cấu. Châu ngã dúi
dụi, khua hai cánh tay chống đỡ
yếu ớt rồi gục xuống nền nhà.
Châu còn lảm nhảm thêm một
lúc nữa rồi ngủ quên trong tiếng
đay nghiến của Mùi.  

Diu chạy theo con sóc. Con
sóc liếc nhìn Diu rồi trốn biệt
trong quầng chuối dại tốt ngụt.
Diu lại chạy theo tiếng con chim
ca ca. Rốt cuộc, Diu mất dấu
tiếng chim giữa rừng trúc quân
tử ngút ngàn. Thông cổ thụ. Chè
cổ thụ. Đỗ quyên cổ thụ…
Những thân cây bạc trắng, sần
sùi đứng im phăng phắc nhìn
theo bước chân Diu. Mặt trời
không còn treo trên tán lá, như
đã rụng xuống chỗ nào đó và bị
lá khô vùi lấp. Dây rừng thít chặt
cổ chân Diu và trói cô vào nỗi
tuyệt vọng bên một bờ vực sâu
hun hút. Diu nhắm mắt bò
ngược, cổ họng khô khát, tay
chân rã rời. Tại sao, cứ tụt xuôi
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là gặp vực sâu, cứ trèo ngược là gặp dây cuốn
thế này? Thế cái vùng rừng có nhiều cây thuốc
như lời mẹ kể ấy ở đâu? Lần đầu tiên thay mẹ
vào rừng cấm tìm thuốc, chẳng nhẽ lại về tay
không?

Diu lấy tay vun lá khô thành một chiếc nệm
rồi ngồi xuống, cởi chiếc khăn bịt kín mặt vứt ra
xa. Đêm nay, chỉ có bóng đêm làm bạn. Diu còn
nhớ, đêm nào đó xa lắc, lúc Diu đang rụt lửa ra
khỏi bếp và buồn ngủ rũ mắt thì nghe tiếng em
gái thì thào với mẹ: “Cô dâu đẹp lắm”. Rồi tiếng
mẹ rất nhỏ: “Ừ, nói khẽ thôi”. Diu để mặc củi lửa
đấy mà bước ra sân. Trời tối đen. Cái chân Diu
bồn chồn muốn đi đâu đó một lát. Nhưng trời
đầy gió và lạnh buốt. Thực ra, từ lúc Châu đón
vợ về, Diu đã muốn nấp ở ruộng ngô ven đường
để nhìn mặt cô dâu chú rể một lần. Nhưng sợ
Châu nhìn thấy cô, cuộc vui sẽ không trọn vẹn.
Diu đứng chôn chân dưới giàn mướp đắng.
Giàn mướp giống như bầu trời thứ hai của Diu.
Chính nó làm cho khoảng sân nhà Diu chẳng
bao giờ có ánh trăng sao lọt vào. Đêm ấy, Diu
thức trắng ngoài hiên. Gần sáng, tiếng mẹ nói
với bố trong nhà vọng ra. “Từ giờ ông đừng có
mang búa, mang súng vào rừng cấm nữa”.
Tiếng Sán cằn nhằn gì đó với chồng nó ở gian
buồng ngoài cùng. Diu ngồi dậy. Đưa tay vuốt
mặt, thấy nước mắt đã khô hết tự bao giờ. Em
trai cưới vợ đã ba năm, Diu chưa được bế cháu.
Mẹ Diu đi mòn gót các nhà thầy thuốc trong
vùng mà chưa thấy có tin gì vui. Diu chưa thấy
ngày nào vợ chồng nó dừng uống thuốc mẹ
đun. Chăm chỉ thế mà cái ngực nó vẫn lép, cái
bụng nó chưa đội thắt lưng nhô lên. Vừa rồi,
chân mẹ sưng lên rất to không thể đi lại. Diu
nhận lời thay mẹ vào rừng tìm thuốc. 

Mới đêm qua, Diu lại nghe em trai khoe với
vợ nó rằng nhà Châu đón thầy cúng về đặt tên
cho đứa con thứ ba. Đã đứa thứ ba rồi… Không
hiểu sao, mỗi lần vợ Châu sinh con là một lần
Diu thấy bụng mình quặn đau và hai bầu ngực
mình buốt nhói như có kẻ nào đó vừa đẩy cô
ngã sấp vào đám gốc nứa bị dao chém. Cho dù,
từ lâu rồi hai người không thấy mặt nhau. Cho
dù Diu đã quên Châu. Quên cả giọng nói đến
mùi mồ hôi.  

Diu nhắm mắt, ngồi yên trên trong bóng
đêm và cố nhìn về phía trước. Tiếng gió rừng
bắt đầu gào thét, gầm rú như con thú đói bụng.
Năm nào cũng thế, cứ vào mùa xuân, mùa cưới
vợ của con trai vùng này, là gió ở đâu đó tụ về,
hú hét thâu đêm suốt sáng, như tranh giành
nhau những triền ruộng bậc thang đang trần trụi
nằm úp thìa chờ nước. Diu nơm nớp, thấp thỏm
chờ sáng. Bụng cồn cào, Diu quờ tay, bứt một
cái lá bỏ vào mồm nhai. Chiếc lá có vị chua
chua, chát chát. Diu nuốt đi. Cả ngày lang thang

trên rừng, Diu chỉ kiếm được có vài cọng lá
thuốc có màu tím sẫm và viền nhung óng ánh.
Cái thuốc cho người không biết chửa đẻ mỗi
ngày một vơi đi, ít đi. Như cái sự tử tế của con
người trong cùng một nhà dành cho nhau vậy.  

Diu nghĩ miên man đủ mọi chuyện ngay
trong khi gió vẫn gầm rú trên nóc rừng. Trời đã
le lói sáng. Mùi gì đó thơm dìu dịu ở ngay trên
đầu khiến Diu ngước nhìn lên. Một chùm quả
vàng óng, đu đưa mời gọi. Lá ăn được thì quả
cũng ăn được. Diu nghĩ thế và với tay bứt quả
cho lên miệng. Quả có vị ngọt lờ lợ và những
cái hạt nhỏ li ti trơn tuột. Diu ăn liền một lúc cả
chục cái quả rừng lạ lẫm và có cảm giác sức lực
đã trở lại. Diu đứng dậy, cứ theo hướng mặt trời
mọc mà leo lên mãi. Đôi dép nhựa đã bật quai,
lỗ chỗ thủng vì đá sắc và gai nhọn. Mồ hôi đầm
đìa. Vào lúc Diu tưởng mình đã kiệt sức thì
Chân cô chạm vào một quầng lá khô đỏ sậm lưu
cữu từ bao nhiêu mùa trải rộng trước mắt. Diu
ngẩng mặt. Một tán lá đỏ rực che kín cả góc trời.
Gốc cây to cả chục vòng tay ôm. Dưới tán cây,
những cây khoai dại mọc từng vạt xanh um và
những cái dây leo óng ánh mảnh mai bám
quanh cọng lá. Diu mừng ứa nước mắt. Thuốc
quý đây rồi. Diu mê mải gom lá thuốc đầy cái túi
vải mang theo và chuẩn bị xuống núi. Trời sắp
tối. Nhưng kìa…một con suối nhỏ, nước trong
vắt, róc rách hiện ra trước mắt Diu, như níu kéo.
Nhìn cái thân thể nhớp nhúa, lấm lem sau gần
hai ngày chui rúc trong rừng, lại nhìn khung
cảnh vắng lặng xung quanh, Diu bẽn lẽn cởi bỏ
váy áo, cởi bỏ xà cạp và lội xuống suối. Cô lấy
tay té nước lên người một cách sảng khoái…

Đã đeo túi thuốc lên vai, nhưng như người
bị bỏ bùa, Diu không quay lại mà liều lĩnh tiến về
phía gốc cây cổ thụ màu trắng và khẽ chạm tay
vào những vết nứt lớn trên vỏ cây. Diu chưa từng
thấy loài cây nào đẹp, to và vững trãi đến vậy.
Triệu triệu chiếc lá đỏ lăn tăn kết với nhau thành
một cái ô khổng lồ, to gấp trăm gấp nghìn lần cái
bầu trời mướp đắng sân nhà cô. Những tia nắng
cuối ngày lọt qua tán lá dầy rơi xuống mắt Diu
đỏ lựng như những giọt máu. Mắt Diu hoa lên
như không nhìn thấy gì nữa. Cô nhắm mắt lại,
ngồi xuống. Không thể nào cưỡng được nỗi
thèm muốn ngả lưng lên đệm lá nữa rồi. Thảm
lá khô êm như đệm lau và cơn gió như được
chén no đã thôi gầm gào, chỉ còn khẽ chờn vờn,
mơn man, mát dịu. Diu chìm vào sự vỗ về kì diệu
mà lần đầu tiên cô được tận hưởng. 

Không biết Diu đã ngủ quên bao lâu. Chỉ
biết, khi thức giấc, mở mắt ra, Diu không nhìn
thấy gì cả. Bầu trời tối đen và ẩm ướt như miếng
vải chàm vừa nhuộm vắt ngang mặt. Cái gì đã
lấy đi ánh sáng của cô? Là nước suối hay
những thứ lá, thứ quả chua chát? Bóng tối bưng
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bít mọi nẻo thậm chí Diu còn không nhìn thấy
bàn tay mình. Hay là bóng đêm đã về? Chả lẽ
Diu lại ngủ nhiều, ngủ lâu đến thế ư? Diu rùng
mình nhớ đến cái đêm ấy. Cái đêm cô ngủ say
như chết sau nhiều ngày cố kiết phát cỏ cho
thảo quả. Phát cho xong để sáng sớm hôm sau
về bản gặp Châu. Rồi đêm đó, cô ngủ say đến
nỗi đám cháy lan đến tận lều và suýt thiêu chết
cô, cô mới tỉnh giấc. 

Đám cháy rừng cấm bản Huổi Tào bị người
dân trong vùng gọi là sự trừng phạt của thần
linh. Bởi người Huổi Tào phá rừng khỏe quá.
Đám cháy bắt đầu từ đâu, từ lúc nào, Diu không
biết. Khi lửa bùng lên lều nương thì Diu mới phát
hiện ra và bỏ chạy. Cô băng mình qua biển lửa
rừng rực với hi vọng dòng suối sẽ cứu được
mình. Diu cũng không thể tin là tại sao mình
sống sót. Có lẽ, khi ấy, Diu chết luôn đi, còn hơn
là sống. Sống với một khuôn mặt và thân hình
nhì nhằng, dúm dó những sẹo. Sống mà người
yêu bỏ mình đi lấy người khác. Thì sống có khác
gì chết. Nhưng mà Diu lại không thể chết được.
Vì bố mẹ cô đã phải bán cả trâu, cả ruộng và
vay mượn khắp nơi để lấy tiền chữa chạy và
cứu sống cô. Trước đây, cô rất hận Châu.
Nhưng thời gian qua đi, cô lại nghĩ khác. Châu
không có tội tình gì mà phải sống trọn đời trọn
kiếp bên một người vợ xấu xí như cô. Với khuôn
mặt bị ngọn lửa trút giận lên đến tang thương,
cô không còn là Diu xinh đẹp rực rỡ như bông
chuối rừng. Với đôi bàn tay biến dạng, cô không
còn là Diu khéo léo với những chiếc thắt lưng
hay ống tay áo thêu tơ xanh mềm như mảng cỏ
xuân. Diu không còn là nỗi niềm khao khát của
bao nhiêu đứa trai Huổi Tào nữa. Thì lí do gì để
Diu oán trách người ta? Giờ đây, Diu chỉ xin thần
linh hãy thương lấy dòng họ Vàng. Hãy cho họ
Vàng một đứa cháu trai để họ Vàng như con
suối được chảy mãi với núi rừng. Xin thần linh
đừng chặn dòng suối ấy lại. Xin thần xui khiến
cho những cây thuốc Diu mang về trở lại hiệu
nghiệm như xưa.

Đang mải nghĩ thì Diu thấy rất rõ có tiếng
bước chân đang đi về phía mình. Là thú rừng
hay là người? Diu hoảng hốt hét lên. “Ai vậy?”.
Không có tiếng đáp lời. Diu cuống cuồng cào lá
khô phủ lên người và nằm im. Hay là ma? Rừng
cấm có ma. Hồi bé, có lần Diu nghe ông nội kể
về những bóng ma trong rừng cấm. Sau tai nạn,
mắt Diu rất kém, thường không nhìn rõ mọi vật
khi đêm về và rất hay bị mờ đi nếu như Diu cố
nhìn lâu vào một thứ gì đó. Cho nên nhiều lúc
cái bó lanh mẹ dựng ngoài xó hè Diu cũng
tưởng là ma. Nhưng ơn trời, cái tai Diu còn nghe
rõ. Hình như, Diu còn nghe thấy cả tiếng thở của
con thú đang rình mồi. Nếu là con thú đói, nó đã
lăn xả vào cô mà banh mà xé. Diu giơ hai bàn
tay ra phía trước khua khoắng với bản năng tự

vệ. Rồi tay Diu chạm vào vật gì đó giống như là
bàn tay người. Diu vội vàng ngoi khỏi đám lá
khô và vùng dậy chạy thì bị bóng đen vô hình
đè xuống. Diu cố giãy giụa để thoát ra nhưng cô
càng giãy lại càng bị trói chặt bởi hai cánh tay
chắc khỏe. Diu dồn hết sức vào đôi chân và đạp
mạnh. Bóng đen ngã xuống thảm lá khô rào rạo.
Diu vùng chạy được vài bước thì lại bị bóng đen
đuổi kịp ôm lấy từ phía sau. Những ngón tay của
bóng đen mù mờ giống như những sợi dây rừng
cứ xiết chặt Diu lại. Diu như con nai bị trói chặt,
nằm quằn quại trên lá khô chờ chết. Cả mười
ngón tay ma quái rờ rẫm, sục sạo không bỏ sót
vết sẹo nào trên cơ thể khiến Diu căng cứng sợ
hãi. Rồi một cái lưỡi mềm mại, ướt át cứ mơn
man đi khắp những hố sẹo trên mặt cô. Diu bối
rối, ứa nước mắt. Tất cả những người đàn ông
đã bỏ đi khi nhìn thấy khuôn mặt không bịt khăn
của cô? Vậy thì ai đang ôm ấp và vuốt ve những
vết sẹo nơi thân thể cô? Một người đàn ông mù
chăng? Hay đêm nay trời tối quá chăng? Trời có
thể tối, mắt có thể không nhìn thấy gì, nhưng
còn hai bàn tay người thì cũng mù hay sao? Dù
có thế nào thì Diu cũng cảm thấy rõ ràng một
điều là mình đang từ từ thoát ra khỏi nỗi cô đơn
mà bóng đêm mang lại. Rồi khi bóng đêm cũng
chợt đồng lõa với da thịt trần trụi thì Diu không
còn biết sợ. Hơi thở dồn dập của người đàn ông
gần quá làm cho những vết sẹo trên người cô
giãn ra, mềm đi và rạo rực trong sự va chạm lạ
lẫm. Diu chợt quên đi những đớn đau, cay đắng
suốt mười năm. Quên đi ánh mắt đe dọa mà một
người đàn bà vẫn ném vào cô những lúc hai
người tình cờ đi qua nhau. Cô có cảm giác mình
giống như cành củi khô bị ném vào biển lửa tình
rừng rực. Cô quàng tay lên lưng người đàn ông,
ghì mạnh xuống…

Sáng sớm, có người nói với Mùi ở bờ suối,
rằng Diu đi lấy thuốc bị lạc trong rừng cấm vừa
mới trở về tối hôm qua. Mùi giật mình, ngước
mắt nhìn những chùm hoa dại đang chín nẫu và
tơi tả buông cánh xuống dòng nước. Mùi xốc gùi
cỏ lên vai đi thật nhanh về nhà. Ném cỏ vào
chuồng trâu, nhìn ra chỗ vại nước, thấy Châu
đang mài con dao nương sáng loáng. Mùi giật
lấy con dao từ tay Châu mà dằn dọc. “Không đi
đâu cả, không phát gì nữa. Sao nó không chết
luôn trong rừng đi. Còn về làm gì? Tôi chỉ muốn
rắn độc cắn chết nó. Rắn không cắn chết nó thì
tôi cũng giết chết nó có ngày”. Châu đứng dậy,
nhìn con dao trong tay Mùi, bặm môi. Trong đầu
Châu là đoạn kí ức hãi hùng bất chợt chạy về.
Đó là trận cháy rừng thảm khốc. Khi Châu và
mọi người băng qua cánh rừng nghi ngút khói
lửa đến được nương thảo quả nhà Diu thì không
thấy Diu và bóng dáng căn lều đâu cả. Mọi
người chạy bổ đi các ngả. Chính Châu nhìn thấy
Diu gục đầu trên một phiến đá dưới lòng suối.
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Toàn thân bầm dập, mặt cháy nham nhở đen và
hai mắt nhắm nghiền. Châu tưởng Diu đã chết…

Sau bốn tháng cầu cứu khắp các thầy lang
trong vùng, Diu trở về Huổi Tào. Châu là người
đầu tiên đến thăm Diu. Trước mặt Châu là một
hình hài lạ hoắc với những vết sẹo chạy ngang
dọc trên khuôn mặt kéo hai con mắt lại gần nhau
trông rất sợ, là đôi bàn tay không còn đủ mười
ngón. Đó không phải là Diu xinh đẹp. Đó càng
không phải là người con gái mười tám tuổi Châu
yêu tha thiết, say đắm. Châu thất thểu bỏ về. Cố
gắng đoạn tuyệt với những giọt nước mắt đau
đớn loang ra từ hai khóe mắt kì dị. Món tiền cưới
mà nhà Diu nhận của nhà Châu phải năm năm
sau nhà Diu mới trả hết vì có bao nhiêu trâu bò,
thóc lúa, họ bán hết đi để cứu lấy cái mạng Diu
rồi… Nhưng còn những thứ Châu nợ Diu mà
nhà Diu không bao giờ đòi lại được.   

Lác đác trong bản có tiếng đồn Diu phát
điên rồi thì phải. Thi thoảng cô lại bỏ lên rừng
cấm vài ngày rồi ngơ ngác trở về như người đi
tìm thuốc không gặp thuốc, lấy nấm không được
nấm. Rồi một ngày, Diu đứng sau bếp, cầm khư
khư cây củi cháy dở, giơ lên ngang mũi, hít hà
dòng khói đang lởn vởn bay lên. Mẹ vừa sợ,
vừa mừng. Nhưng Sán thì ghen tỵ. Nó xui chồng
và mẹ chồng ruồng rẫy, đuổi Diu ra khỏi nhà vì
tục lệ người vùng này là thế, không nói ra được
tên bố đứa trẻ trong bụng mình thì bị đuổi ra
rừng ở. Em dâu còn bảo là đứa con trong bụng
Diu là con của ma quỷ, chứ trông Diu như thế,
thằng nào dám leo lên bụng cô. Nếu muốn được
ở trong nhà, thì Diu phải tự bỏ đứa con của ma
quỷ ở trong bụng đi. Nó còn nói, ngày nào Diu
còn ở trong nhà thì thần thánh còn chưa cho
người đầu thai về nhà họ Vàng. Thế là mẹ đành
cúi đầu bảo Diu. “Cái lá đã vàng thì không thể
để lâu trên cành”. Diu hiểu và thu xếp quần áo,
nồi niêu để mang lên lều nương. Nơi ấy cách xa
nhà cả nửa ngày đường.  

Nghe chồng khoe Diu vừa đẻ thằng con trai
đẹp và mập lắm, Sán ngồi thừ ra. Từ ngày về
làm dâu nhà họ Vàng, chưa bao giờ Sán thấy
ưa người chị gái chồng có khuôn mặt gớm ghiếc
ấy cả. Với Sán, Diu giống như một con ma già.
Dù chỉ ít lần nhìn thấy Diu để lộ khuôn mặt ra,
nhưng với Sán, đấy là một nỗi khiếp sợ. Nhất là
hai con mắt dính liền nhau và ánh mắt u tối như
ánh sáng buổi nhập nhoạng phía bên trong
ngưỡng cửa. Nếu là Sán, Sán đã tự tìm cách
biến mất khỏi cuộc đời này chứ không cần
người khác phải xua đuổi, phỉ nhổ. Chẳng hiểu,
Diu còn trông đợi gì ở cuộc đời này nữa? Chẳng
hiểu Diu nghĩ thế nào mà lại để cái bụng phình
ra rồi đẻ con? Đuổi Diu ra khỏi nhà đã hơn chín
tháng rồi mà Sán vẫn chưa có tin vui. Rồi Sán
chợt nhớ dạo Diu vào rừng cấm lấy thuốc tận
ba đêm mới về. Không biết Diu đã gặp ai? Đã ở

trong rừng ba ngày ba đêm với ai rồi mang thai
thằng bé? Đàn ông ở bản này, còn có đứa nào
dám bén mảng đến gần sự trừng phạt của thần
linh mà Sán không biết? Tại sao năm lần bảy
lượt chồng Sán vào rừng cấm mà không lấy nổi
một cọng thuốc trong khi Diu lấy về cả túi? Tại
sao Diu đi lấy thuốc cho Sán nhưng Sán không
mang thai mà Diu lại sinh con?

Đang ru con ngủ thì Diu bất ngờ nghe tiếng
Sán gọi mình. “Lên tận đây làm gì cho vất vả?”.
“Lên thăm cháu thôi”. Sán bước vào lều, ngồi
xuống chiếc giường tre khấp khểnh những
miếng dát dày mỏng khác nhau. Sán khẽ chạm
lưng vào phên vách hở toang hoác và phập
phành cũ mục. Sán lấy tay mân mê những ngón
tay bé xíu của thằng Sùng. Thằng bé trắng hồng
và đẹp quá. Nó dụi dụi đầu vào ngực mẹ rồi chợt
nhoẻn miệng cười mê ngủ. Sán thấy cổ mình
như bị một bàn tay vô hình siết  chặt. Sán cố
nuốt thứ gì đó lầy nhầy trong cuống họng. Sán
hỏi, có phần hỗn láo. “Bố nó là đứa nào thế?”.
Diu khẽ đặt thằng bé đã say ngủ xuống cái chăn
nhung cũ rách một nửa trải, một nửa đắp. Diu
đứng dậy, xếp những cái bát mẻ và mấy cái nồi
nhọ nhem vào cở, bảo là đem xuống suối rửa.
Sán giữ tay Diu lại và nói rằng, hạn làm dâu mà
không đẻ con đã hết. Dù chồng không đuổi thì
Sán cũng phải về nhà mẹ thôi, để chồng còn đi
lấy vợ mới và sinh con. Diu chợt mủi lòng.

Không giống như Diu lần trước. Sán lên núi
tìm thuốc có cả túi cơm nếp to và một ống thịt
muối mang theo. Lại được chồng và mẹ chồng
tiễn ra tận bờ suối. Suốt ba ngày đêm Diu đứng
ngồi không yên. Diu bị nỗi đau đớn ghen tuông
mơ hồ giày xéo.  

Ngày thứ tư. Khi mặt trời sắp lặn thì Sán về
đến nhà. Mặt mũi nó bầm dập, bơ phờ, mệt mỏi.
Tay chân nó xây xước, váy áo nó rách tơi tả. Ai
hỏi gì nó cũng không nói. Ai trêu đùa gì nó cũng
không cười, giống y như Diu lần đầu từ rừng
cấm trở về. Nó thu xếp quần áo để ra khỏi nhà
thì chồng giữ lại. Từ hôm ấy, Sán sống lặng lẽ
và không muốn gần gũi trò chuyện cùng ai. Ba
tháng sau, chỗ ngày trước Diu đứng vụng trộm
hít ngửi mùi khói củi thì bây giờ, nó bưng cả
chảo canh đậu của cả nhà ra đổ cho con lợn nái
sề đánh chén. Chồng Sán mừng một, bố mẹ
chồng Sán và cả họ mừng mười. Vì chồng Sán
nối theo bố làm trưởng cái họ Vàng ở Huổi Tào
này. Mẹ và bố bàn nhau sẽ làm một mâm lễ để
tạ ơn thần rừng ngay sau khi Sán sinh nở. Sán
ngồi trong buồng tối, giơ cái lược nhôm đã xỉn
đen ngang mắt và rít lên. “Tao hận nó”. “Tại sao
tao phải biết ơn nó? Vì nó cho tao được ở lại
nhà này ư?”. “Nó” chính là Diu. Là chị chồng của
Sán đấy. 

Một hôm, trời râm mát, Sán vác cái bụng to
kềnh lên lều nương. Sán bế thằng Sùng vào
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lòng và hát ru bằng cái giọng còn khá trong trẻo.
Khi thằng Sùng ngủ, Sán hỏi Diu. “Rừng cấm có
cây cổ thụ lá đỏ thật không?”. “Có thật là chị đã
đến đó không? Sao chị lại lừa dối tôi?”. Diu giật
mình. Nhìn mắt em dâu. Diu tin là nó nói thật.
Diu đặt tay vào bụng Sán, lòng Diu cũng tê tái.
“Nếu không có thật thì tại sao lại như thế này
được?”. Sán hất tay Diu ra, chua chát kể câu
chuyện của chín tháng trước. Hôm đó, Sán lên
rừng cấm, lang thang cả ngày mà không thấy
một cây thuốc nào. Đang nóng bức, mệt mỏi thì
Sán nhìn thấy dòng suối trong vắt. Sán vừa lội
xuống tắm thì một bọn người đi trộm gỗ, nhăm
nhăm dao búa trong tay ập tới. Chúng lôi Sán
lên bờ và thay nhau làm nhục. Chúng chỉ buông
tha khi tưởng Sán đã chết. Sán sống sót bò về
được đến bản là may mắn lắm rồi. Nên có kịp
nhìn thấy cái cây lá đỏ cổ thụ ấy đâu. Thì làm gì
có thuốc? 

Diu nghe em dâu kể mà lòng đau buốt.
Nước mắt cô đọng trên những ghềnh sẹo như
những giọt sương nằm trong lòng chiếc lá khô
quăn queo không thoát ra được, ứ đầy nhức
nhối. Thằng Sùng tỉnh giấc nhìn quanh ngỡ
ngàng. Nó rời khỏi lòng người đàn bà đã làm mẹ
nó khóc và len lén leo lên đùi Diu. Nó đưa cả hai
bàn nhỏ xíu lên mặt Diu mà vét nước mắt trên
những lõm sẹo. Nó thủ thỉ. “Mẹ đau à?”. Sán
chống lưng, đứng dậy ra về. Trước khi về, Sán
chỉ tay vào bụng mình, nhắc Diu. “Nó sẽ mang
họ Vàng đấy”. Diu gật đầu. Không khí nặng nề
như bầu trời sà xuống thấp ngang mái lều.
Những đám mây đen trĩu nặng hè nhau đuổi
theo người đàn bà bụng mang dạ chửa xuống
tận chân núi.  

Mùi buột miệng than thở. “Lạ thật, em dâu
nó cũng đẻ được con trai”. Mọi khi Châu vẫn im
lặng. Lần này, Châu bỗng nhiên nổi cáu, liệng
cái búa đang bổ củi ra vườn. “Mày chỉ muốn
người ta không có con thôi. Bụng mày xấu quá”.
Rồi Châu quay ngoắt người đi xuống đường.
Mùi chạy theo, tới đầu cổng thì vịn vào cây sa
mộc mà dừng lại. Nước mắt Mùi ứa ra. Những
lời nói như dòng nước lạnh mà Châu vừa xối lên
đầu Mùi khiến Mùi choáng váng. Hồi con gái,
Mùi từng định ăn lá ngón khi thấy Châu yêu và
đòi cưới Diu. Mùi từng rất đau lòng khi thấy bản
trên bản dưới bàn tán, ca tụng vẻ đẹp và nết na
của Diu, trong khi Mùi cũng xinh đẹp không kém.
Châu đã chọn Diu chứ không phải Mùi cho đến
tận ngày rừng cấm bị gã đốt than làm cháy một
vùng rất rộng. Bao nhiêu cây cổ thụ không có
chân chạy, chết đứng. Bao nhiêu con chim có
cánh bay, bao nhiêu con thú có bốn chân chạy
nhanh như gió, chết nằm. Tất cả đều chết. Mà
Diu lại không chết mới lạ. Sống thì sống, nhưng
Mùi không muốn Diu có được hạnh phúc. Thậm

chí Mùi còn cầu mong đứa con của Diu bị con
thú gì đó ngoài rừng chạy vào cắn chết, hoặc
tha đi nữa cơ. Mùi muốn Diu đau hơn cả khi bị
lửa hành hạ, đau đến mức phải ăn lá ngón mà
chết đi. Nhẽ ra, Mùi chỉ đẻ hai đứa con cho đỡ
khổ, nhưng vì muốn Diu tức tối đến phát điên,
nên Mùi đẻ đứa thứ ba đấy. Mùi từng bắt Châu
thề độc rằng. Nếu mà Châu dan díu qua lại với
Diu thì cái cây sa mộc này chết đứng. Mỗi bình
minh thức dậy, Mùi bước ra sân, nhìn cái cây sa
mộc trước, rồi mới nhìn mặt chồng con sau. Dạo
này Châu ăn nói, khóc cười rất lạ. Triền miên
say. Say rồi hát vu vơ những câu hát của bọn
trai chưa vợ đang bập bùng yêu đương.

Bê chậu quần áo từ dưới khe đi lên. Bước
chân vào cửa lều, Diu thấy thằng Sùng đứng
trong cũi, đang chỉ tay ra phía nương ngô mà
khóc rấm rứt. “Bố đâu rồi?”. Diu hoảng sợ hướng
ánh mắt mờ mịt nhìn theo tay con. Diu không thấy
gì ngoài một màu xanh ngô non trập trùng trải
khắp các triền núi trong ánh bình minh rực rỡ.
Thằng Sùng bị làm sao thế này? Nó vừa gọi ai là
bố? Sau cái đêm trên thảm lá khô ấy, Diu chưa
gặp lại người đàn ông trong bóng đêm rừng cấm
thêm một lần nào, dù đã mấy lần cô tìm tới đó.
Có phải người đó đã tìm đến túp lều rách nát của
mẹ con cô và xưng bố với thằng bé?

Hôm nay là ngày bác sĩ trên huyện về tiêm
phòng cho trẻ con Huổi Tào. Diu cõng thằng
Sùng đến trạm xá thì đã thấy các ông bố, bà mẹ
trẻ đã cõng con đứng đầy sân. Tiếng trẻ con kêu
khóc rinh ran. Diu len lén địu con tiến lại, hòa vào
đám đông. Mãi rồi cũng đến lượt. Thằng Sùng bị
tiêm thì khóc òa lên. Nhiều người vừa dỗ con,
vừa tò mò nhìn khuôn mặt bịt kín của Diu. Bỗng
nhiên thằng bé ngừng khóc. Diu nghe tiếng nó
sụt sịt. “Bố Sùng kia kìa”. Diu lạnh người, mặt tái
mét. Không dám nhìn về phía sau, cô vội vàng
cõng con rời khỏi trạm xá. Giọng Diu run bắn.
“Sùng…Sùng có thương mẹ không?”. Thằng bé
lên ba khẽ ngọ ngoạy trong địu. “Có”. Diu lắp bắp
trong nỗi lo sợ tột cùng. “Sùng thương mẹ…
thì… đừng bao giờ gọi bố nữa nhé”. 

Hai đứa con Mùi đứng khoanh tay trước
ngực. Nước mắt nước mũi chúng hòa thành một
dòng. Mùi chĩa mũi dao lên ngọn cây sa mộc,
quát lớn “Tùa chi tùa?”. Hai đứa mếu máo gật
đầu. Thế ra mắt Mùi nhìn không nhầm. Cây sa
mộc đang chết. Chết từ ngọn mà xuống. Mùi
nhăm nhăm con dao trong tay, nước mắt đầm
đìa. Cô ngước nhìn tán lá sa mộc lần cuối cùng
rồi vung dao chém tới tấp vào gốc cây. Cây sa
mộc từ từ nghiêng về phía mặt trời đang lặn rồi
ngã sóng soài xuống đất. Từ trên tán lá úa vàng
héo hon của nó, những giọt sương đêm cuối
cùng run rẩy tuột xuống. 
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Trong tiết đầu đông se lạnh, bỗng
có một ngày ánh mặt trời tỏa
rạng làm ấm áp, hân hoan một

vùng quê nghèo. Dịp này, gia đình ông
Vy Văn Đàng (sinh năm 1979, dân tộc
Tày) ở thôn Bình Trung, xã Vân An và
bà Vy Thị Xóp (sinh năm 1977, dân tộc
Nùng) ở thôn Nà Pất, xã Chiến Thắng
được cấp ủy, chính quyền địa phương
và cơ quan Báo Tiền Phong thường trú
tại Lạng Sơn tổ chức lễ khánh thành,
bàn giao nhà nhân ái.

Phận nghèo khó
Trong những lần đi thực tế tại vùng

sâu, vùng xa ở Xứ Lạng, phóng viên
Báo Tiền Phong chứng kiến gia cảnh
nghèo khó của ông Vy Văn Đàng sinh
sống ở thôn Bình Trung, xã Vân An.
Một ngôi nhà cấp bốn, xây bằng đất cũ
kỹ, xập xệ, dột nát, vợ chồng ông Đàng
và bốn đứa con thơ sinh sống. “Ba con
gái đầu là nữ lần lượt sinh các năm
2004, 2007, 2009. Ông Đàng “cố” thì
may mắn được một người con trai sinh
năm 2013. Cùng với niềm vui có “con
trai nối dõi tông đường” thì cũng là lúc
gia đình ông lâm vào cảnh túng thiếu”.
Bà Đàng Thị Luyến, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân xã Vân An chia sẻ.

Theo bà Luyến, gia đình ông
Đàng ít ruộng nương, lại khô cằn, cả
hai vợ chồng đều sức khỏe yếu. Bản
thân ông Đàng mắc chứng bệnh tâm
thần nên khi nổi cơn thường bỏ nhà đi
rong chơi. Hai đứa con cũng nhiễm
bệnh bố, không được khôn, thấy
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Như mặt trờitỏa nắng
ghi chép của NgUYỄN DUY cHIếN 

Được ở trong căn nhà mới còn thơm mùi sơn và nhận những món quà hỗ trợ thiết thực,
cuộc sống của hai gia đình người Tày, Nùng ở huyện Chi Lăng, Lạng Sơn như bước sang một
trang mới tốt đẹp hơn.

Bộ đội và Nhân dân chung tay xây nhà nhân ái cho bà Xóp                                          

người lạ, các cháu lấm lét nhìn, ông Đàng thì cứ nhoẻn miệng
cười lơ đễnh. Bà con chòm xóm tuy xót thương nhưng ai cũng
khó khăn nên không giúp được nhiều. 

Còn tại thôn Nà Pất, xã Chiến Thắng, ai cũng biết đến gia
cảnh của bà Vy Thị Xóp. Hai vợ chồng bà đều bị những chứng
bệnh quái ác hành hạ, sức khỏe yếu nên không làm ăn được
gì. Cũng chính vì suy dinh dưỡng, sinh bệnh nên đứa con gái
được hai tuổi đã không sống nổi. Cậu con trai mười một tuổi
phải gửi vào Trung tâm Hy vọng huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn.
Cái đói, nghèo đeo bám nên vợ chồng bà Xóp lay lắt sống trong
căn nhà ẩm thấp, thủng dột qua những ngày mưa bão. Cuối
năm 2020, chồng bà Xóp qua đời.

Thắp lên hy vọng 
Thông qua cơ quan truyền thông và mạng xã hội, câu

chuyện về gia cảnh của ông Đàng, Bà Xóp được cộng đồng
quan tâm, chung tay, giúp sức. Cấp ủy, chính quyền, các đoàn



thể ở địa phương đã có những hoạt
động, việc làm thiết thực để giúp hai
gia đình yếu thế này vượt qua những
khó khăn trước mắt. Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn
quyết định cấp kinh phí trích từ “Quỹ
người nghèo” cho gia đình ông Đàng
40 triệu đồng, bà Xóp 60 triệu đồng
để xây cất căn nhà mới.

Cơ quan Báo Tiền Phong
thường trú tại tỉnh Lạng Sơn là“địa
chỉ đỏ” đại diện cho những tấm lòng
thiện nguyện của các cơ quan, đoàn
thể và nhà hảo tâm. Trong đó, có cả
những em nhỏ, thiếu niên nhi đồng
tiết kiệm tiền ăn sáng để ủng hộ hai
trăm, ba trăm ngàn đồng; có một số
doanh nghiệp tài trợ: sơn tường, xi
măng, cánh cửa... 

Tại công trình xây dựng nhà bà
Xóp (có diện tích trên 70 m² và gian
bếp gần 30 m²), thường xuyên có
các tổ, đội là nhân dân trong thôn Nà
Pất, xã Chiến Thắng đến đánh vữa,
vận chuyển nguyên vật liệu. Trung
đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Lạng Sơn cử 12 cán bộ, chiến sĩ đến
thi công, xây dựng từ khi đào móng
cho đến lúc hoàn thiện công trình. 

Hạ sĩ Phùng Văn Dũng, Phó tiểu
đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1,
Trung đoàn 123 tâm sự: “Bản thân tôi
và đồng đội đã từng tham gia thi công
nhiều công trình an sinh xã hội nên ai
cũng có tay nghề. Nhất là dịp này
được thi công nhà nhân ái cho gia
đình bà Xóp, một gia cảnh đặc biệt
khó khăn, éo le, chúng tôi càng có
động lực để làm việc cho tốt, làm sao
gia đình sớm được ở trong căn nhà
mới không phải lo nắng, mưa bất
chợt như trước đây”.  

Còn tại công trình xây nhà cho
ông Đàng, cán bộ, chiến sĩ công an
địa phương, đoàn viên thanh niên xã
Vân An tham gia hoạt động tình
nguyện, ngày công để cùng xây dựng
nhà nhân ái rộng gần 80 m² hoàn
thành nhanh chóng, đẹp đẽ. Tuổi trẻ
địa phương còn làm thêm sân bê
tông sạch sẽ, bằng phẳng cho gia
đình ông Đàng (rộng 20 m²).

Sau gần nửa năm, cả hai công
trình xây nhà nhân ái kể trên đã hoàn
thành. Ngày khánh thành bàn giao
nhà, ông Vy Văn Đàng tươi tắn trong
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Khánh thành nhà nhân ái tại huyện Chi Lăng. 

bộ quần áo mới. Gần đây, do ăn uống đầy đủ, được sống trong
căn nhà mới, lại được uống thuốc chữa bệnh do Nhà nước cấp
phát nên tâm tính ông ổn định.

Bà Xóp thì nói cười vui vẻ. Bà như trẻ khỏe ra, tươi tắn bên
ngôi nhà mới và cứ muốn đứng mãi trước cửa nhà, nơi gắn biển
công trình “Nhà nhân ái”. Bà rưng rưng nước mắt khi được biết
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn đã có thông báo về
việc xóa nợ gần năm mươi triệu đồng cho gia đình, số tiền mà
trước đây bà Xóp đã vay để trang trải tiền mua thuốc chữa bệnh
cho chồng.

Nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền
và các đoàn thể, nhà hảo tâm, chúng tôi có nhà mới, cuộc sống
an tâm. Phải nói rằng, những nghĩa cử cao đẹp này như tia nắng
mặt trời ấm áp đem đến “một giấc mơ có thật” cho gia đình tôi”.
Bà Xóp nghẹn ngào nói.

Đến tham dự chương trình khánh thành, bàn giao hai ngôi
nhà nhân ái, ông Vi Nông Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện Chi Lăng vui mừng, phấn khởi. Ông phát biểu, đây là
những công trình rất ý nghĩa, là sức mạnh của đại đoàn kết toàn
dân. Lãnh đạo huyện Chi Lăng trân trọng ghi nhận, cảm ơn sự
vào cuộc tích cực, triển khai xây nhà nhân ái cho hộ ông Vy Văn
Đàng và bà Vy Thị Xóp một cách hiệu quả, tích cực và có tính
lan tỏa cao của cơ quan báo đoàn tại địa phương. “Chứng kiến
các ngôi nhà được xây dựng kiên cố, khang trang, đẹp đẽ mà
chi phí rất thấp. Tôi nói ví dụ như công trình nhà và bếp của gia
đình bà Xóp chỉ mất trên 90 triệu đồng tiền mặt thì quả là một kỳ
tích. Đây là một gợi mở, cách làm hay của cơ quan Báo Tiền
Phong thường trú tại tỉnh Lạng Sơn để cấp ủy, chính quyền và
ngành chức năng triển khai công tác an sinh xã hội trên địa bàn
trong thời gian tới đây”. Chủ tịch xã Vi Nông Trường nói.

Nắng hân hoan, gương mặt và lòng người đều rạng rỡ khi
những công trình xây dựng hoàn thành bằng những tấm lòng
vàng, đẹp đẽ nơi miền núi Xứ Lạng.

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



VŨ ĐÌNH THI

Làm dâu Xứ Lạng
Về làm dâu Xứ Lạng
Ngẩn ngơ trước nàng Tô
Động Tam Thanh kỳ vĩ
Thạch nhũ chảy vào thơ

Mẫu Sơn nhòa hơi rượu
Chàm xanh quyện sương mờ
Kỳ Cùng ôm bóng núi
Cứ dùng dằng quanh co

Chóp Chài hương sữa ngọt
Ngỡ ngàng - ơi Thất Khê
Bảy nàng tiên xuống tắm
Thành bảy dòng suối mê

Về làm dâu Xứ Lạng
Trọn vẹn câu ước thề
“Túi tình” trao năm ấy
Chúng mình tay nắm tay.

NGÔ ĐÌNH VINH

Covid ơi mau đi
Từ ngày Covid tới
Có quá nhiều bi thương
Từng xóm làng giãn cách
Lần lượt phải cách ly

Ngày mọi tuyến dập dịch
Quân, dân cùng cố gắng
Những chiến sĩ tuyến đầu
Bao ngày đêm thức trắng

"5K" hãy tự giác
Thực hiện nghiêm tuân thủ
Đang đâu ở yên đó
Cùng kiên cường đấu tranh

Nay vắc-xin đã về
Tiêm ngay khi có thể
Đừng chần chừ bạn nhé
Phòng bệnh tốt hơn nha

Vì Việt Nam mạnh khỏe
Quyết tâm chặn Covid
Đồng lòng một ý chí
Dân ta ắt thành công.
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ĐINH XUẤT BẢN

Chùa căn chay mạy 
vằn xuân

(Theo làn điệu Lượn)

Bươn chiêng pi mấư đã mà thâng
Slắng cằm cạ đuổi bạn, mọi cần
Vằn xuân chùa căn pây chay mạy
Sle pần đông cải đảy tầu khăm

Bươn chiêng pi mấư đã khảm mà
Tiểng nộc đông luông rọng xiết xa
Slắng cằm khuyên cạ cần dương thể
Chùa căn chay mạy thuổn khau phja

Cừn khuyê khảm khắc vọng lâu đài
Lạng Sơn khau khuổi nhằng mì lai
Nấư ái chàu mì, chay mạy mác
Ná sle tâm tì vẻng tả đai

Nộc én chầm xuân, chắp pjai bây
Slắng cần kin mác, chứ chủa chay
Vằn nẩy khau slung mì mác thúc
Chứ cằm Bác cạ “Tết trồng cây”

Dịch:

Rủ nhau trồng cây 
mùa xuân

Tháng giêng năm mới tiết đầu xuân
Đôi lời nhắn gửi bạn xa gần
Ngày xuân rủ nhau trồng cây mới
Mai sau cây lớn tỏa bóng râm

Tháng giêng năm mới đã đến rồi
Tiếng chim vang vọng khắp nơi nơi
Nhắn nhủ mọi người lo chọn giống
Trồng cây che phủ khắp núi đồi

Đêm khuya khảm khắc vọng bên tai
Lạng Sơn biên ải nhiều núi đồi
Nhắn ai muốn giàu trồng cây, quả
Chớ để đất hoang, lãng phí hoài

Ngọn trám cao cao, én lượn bay
Nhắn người ăn quả ngọt hôm nay
Nhớ đến người trồng mùa quả chín
Và lời Bác dạy: “Tết trồng cây”

31

Văn nghệ
Xứ Lạng - Số 338-12/2021

Ngày mùa              Ảnh: ĐẶNG KÝ
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Khúc tình ca Lạng Sơn
(Tác phẩm đạt giải Khuyến khích cuộc thi sáng tác ca khúc về Lạng Sơn)
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Tràng Định yêu thương
(Tác phẩm đạt giải Khuyến khích cuộc thi sáng tác ca khúc về Lạng Sơn)



Vũ Nguyên Tuấn Anh, chàng trai
quê ở Đại Lộc, Hậu Lộc,
Thanh Hoá, tốt nghiệp Trường

Đại học Bách khoa Hà Nội năm
2009, cũng là năm Tuấn Anh nhận
công tác tại Công ty Nhiệt điện Na
Dương. Những năm đầu công tác
Tuấn Anh suốt ngày chỉ biết vùi đầu
vào công việc với những con số và
máy móc. Dù được trang bị cơ bản
về chuyên môn kỹ sư kỹ thuật năng
lượng nhưng khi trực tiếp đứng trước
nó, anh rất lo lắng. Cuộc sống xa quê
hương lạ nước lạ cái, ngoài những
ngày nghỉ ít ỏi về thăm bố mẹ Tuấn
Anh chỉ biết dành hết thời gian cho
công việc. Thời gian biểu của chàng
trai độc thân cứ lặp đi lặp lại cho đến
khi Tuấn Anh gặp cô bạn ở tập thể
cùng góp gạo thổi cơm chung.
Những bữa cơm của xóm tập thể đã
gắn kết hai người, rồi tình yêu đơm
hoa kết trái, gần hai năm sau anh chị
nên duyên vợ chồng, lần lượt hai
thiên thần nhỏ một trai, một gái chào
đời. Vợ Tuấn Anh quê ở Hà Nam, là
một người phụ nữ đảm đang và dễ
mến, thấu hiểu công việc bận rộn của
chồng nên chị luôn động viên và
chăm sóc gia đình chu đáo. Gái có
công thì chồng chẳng phụ, có lẽ vì
vậy mà Tuấn Anh dành hết thời gian
cho công việc của mình. Đó cũng là
bước đệm tạo nên những thành công
sau này của chàng trai trẻ tuổi.  

Ở Công ty, Tuấn Anh được giao
phụ trách công nghệ nhiệt, theo dõi
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Mảnh đất
mến người

ghi chép của NgUYỄN PHƯỢNg

Kỹ sư Vũ Nguyên Tuấn Anh tại phòng làm việc công ty
Nhiệt điện Na Dương

đánh giá các chỉ tiêu công nghệ, giám sát quá trình vận
hành lò hơi, tuabin và tham gia sửa đổi, hiệu chỉnh bổ
sung quy trình vận hành của nhà máy; cập nhật thông
số vận hành, thời gian vận hành các thiết bị làm cơ sở
để lập kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hàng tuần, tháng,
năm. Tuấn Anh cho biết: 

“Về công ty tôi được phân đúng chuyên ngành học
thế là mọi chất xám cứ thế tận dụng triệt để. Hơn nữa
được đồng nghiệp tin tưởng nên công việc triển khai
cũng dễ dàng hơn. Nhất là hậu phương vững tôi lại
càng có thời gian nghiên cứu tìm hiểu chuyên môn. Là
người phụ trách kỹ thuật tổng hợp phải bao quát nhiều
công đoạn và tăng cường thêm giờ mới hoàn thành
công việc, điều kiện tiếp xúc các môi trường xung quanh
hạn chế, chủ yếu qua internet. Trường hợp có sự cố xảy
ra buộc phải huy động anh em đến hỗ trợ. Tôi nhớ nhất
những lần bục (thủng) ống sinh hơi. Sự cố này buộc



phải dừng lò hơi, xử lý tập trung triển khai
nhanh để tổ máy hoạt động trở lại. Có hôm
vào đêm đông giá buốt trong khi mọi người
say giấc tôi vẫn phải huy động anh em đến xử
lý sự cố vì mỗi giờ không hoạt động của một
tổ máy là ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất
kinh doanh và doanh thu của đơn vị. Ban đầu
sống ở đây cảm giác lạnh thấu da thấu thịt.
Na Dương là cửa ngõ đón gió mùa Đông Bắc
tràn vào, ra khỏi nhà khi đó thật đáng sợ
nhưng do đặc thù công việc anh em cũng dần
quen. Có những sự cố liên quan các hệ thống
lưới điện, thiết bị điện bị lỗi, máy cắt một
chiều… anh em có thể khắc phục trong ca
nhưng việc liên quan đến kỹ thuật dù xảy ra
đêm hay ngày chúng tôi phải có mặt để xử lý
ngay lập tức”.

Công ty Nhiệt điện Na Dương chính thức
phát điện thương phẩm lên lưới điện quốc gia
vào năm 2005 với công nghệ Nhật Bản được
coi là công nghệ hiện đại nhất Việt Nam lúc
bấy giờ. Do vậy đòi hỏi phải có đội ngũ cán
bộ công nhân có chuyên môn lành nghề, nắm
vững kỹ thuật và làm chủ công nghệ vận hành
nhà máy tốt. Vì thế, mục tiêu đặt ra của Công

ty là phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu, thực
hành làm chủ dây chuyền công nghệ. Để thực
hiện mục tiêu chiến lược này, công ty đã phát
động và triển khai hiệu quả phong trào thi đua
lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến
kỹ thuật gắn với công tác khen thưởng. Nếu
những năm 80 của thế kỷ XX than Na Dương
được ví như vàng và xuất đi rất nhiều nơi thì
những năm 90 rơi vào tình trạng cho không ai
lấy, bán không ai mua. Đó là khoảng thời gian
cực kỳ khó khăn, vốn nợ đọng, vốn giải ngân
chậm. Do than có hàm lượng lưu huỳnh cao,
đặc điểm là cháy nhanh, tàn nhanh. Nguồn tài
nguyên lớn nhưng nếu để tình trạng đó kéo
dài sẽ kéo theo biết bao lao động thất nghiệp.
Đứng trước nguy cơ không lối thoát, Ban
Lãnh đạo Tổng Công ty Than Việt Nam đã
đưa ý tưởng xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Na
Dương. Ngày 03 tháng 12 năm 1998, Thủ
tướng Chính phủ đã phê duyệt dự án xây
dựng Nhà máy Nhiệt điện Na Dương công
suất 110MW, cũng là nhà máy điện đốt than
đầu tiên của Tập đoàn Công nghiệp Than -
Khoáng sản Việt Nam. Việc lựa chọn sử dụng
lò hơi tầng sôi hoàn toàn - CFB (Là một công
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nghệ có thể đốt than xấu, thân thiện với môi
trường) hoàn toàn mới. 

Khi chúng tôi trao đổi với Tuấn Anh mới
thấy công việc quá nhiều con số, kỹ thuật máy
móc... Anh nói lưu loát như thuộc lòng. Anh
cười rất tươi: “Kỹ thuật tôi có thể giải thích cặn
kẽ nhưng về khoản ngoại ngữ tôi còn e dè”. 

Giống như việc vận hành của lò hơi của
nhà máy, lưu lượng khói hồi thực tế khoảng
4000 - 5000 kNm3/h mà quạt gió sơ cấp chưa
sử dụng hết công suất trong quá trình vận
hành (độ mở van đầu hút khoảng 40 đến 50%
ứng với công suất 55MW). Trong quá trình
vận hành lò hơi, nhiệt độ của xỉ đốt có thể lên
tới 900 độ C, trước khi đưa xỉ ra bên ngoài
buộc phải làm mát xỉ để không gây ảnh hưởng
đến thiết bị, con người và giảm tải độ ô nhiễm
ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Bước
đầu vẫn sử dụng quạt khói hồi làm mát xỉ với
công suất quạt khói hồi ước tính 150 kW x 2
tổ máy x 7000 h = 2100 MWh/năm (chi phí
tương đương một tỷ đồng). Bởi hệ thống rút
xỉ StripperCooler (SC) của lò hơi rất quan
trọng trong quá trình vận hành, nó ảnh hưởng
đến năng suất của hệ thống thải xỉ đáy lò, từ
đó ảnh hưởng đến hiệu suất của lò hơi (tải lò,
áp lực tầng buồng đốt). 

Kỹ sư Tuấn Anh cùng các đồng nghiệp đã
tự nghiên cứu, tìm hiểu nguyên lý của quá
trình vận hành thiết bị và tận dụng khói thải đó
hay còn gọi là gió cấp I để chúng vừa không
phát ra xung quanh ảnh hưởng môi trường
vừa làm mát xỉ. Sáng kiến “Sử dụng gió cấp I
làm mát và vận chuyển xỉ buồng 1 Stripper
Cooler” đã thay đổi cơ bản quá trình vận
hành. Nếu trước đây nhiều thời điểm quạt
khói hồi phát sinh sự cố hoặc đường ống bị
sự cố phải dừng để xử lý dẫn đến Stripper
Cooler không thể làm việc liên tục ảnh hưởng
đến quá trình làm việc của lò hơi, nhất là vận
hành phải tiêu tốn lượng điện tự dùng cho
quạt khói hồi khá lớn. Mặt khác khi sự cố xảy
ra gây phát tán khói hồi ra ngoài môi trường
ảnh hưởng đến con người và thiết bị xung
quanh. Hằng năm, nhà máy phải tiêu hao vật
tư và nhân công cho công tác bảo dưỡng,
sửa chữa khắc phục sự cố đối với hệ thống
khói hồi (bảo dưỡng quạt khói hồi, xử lý sự cố
thủng ống...). Khi sử dụng gió cấp I thay thế
cho khói hồi sẽ giúp nhà máy chủ động việc
khắc phục các tồn tại trên, đáp ứng được khả

năng huy động thiết bị liên tục trong dây
truyền sản xuất của nhà máy. Trên cơ sở tận
dụng hệ thống đường ống hiện tại, nhà máy
tiến hành gia công mặt bích và đấu nối thêm
một van tay trích lấy gió từ đường gió cấp I
chưa qua sấy đi làm mát và vận chuyển xỉ
buồng 1 SC. Chi phí cho vật tư và nhân công
không nhiều nhưng đem lại hiệu quả kinh tế
và bảo vệ môi trường. Hiện tại nhà máy đang
sử dụng khói hồi để làm mát và vận chuyển xỉ
cho buồng 1 SC, đối với buồng 2 và 3 sử dụng
gió cấp I chưa qua sấy. Mỗi lò sử dụng một
quạt khói hồi cấp khói hồi (150kW) cho buồng
1 của 2 Stripper Cooler lò hơi. Sáng kiến đi
vào hoạt động làm giảm chi phí hàng tỷ đồng
một năm cho công ty.

Hay sáng kiến “Lắp bổ sung bộ hút bụi
trạm nghiền than”. Trạm nghiền than của nhà
máy được trang bị 02 bộ hút bụi (TF2 và TF3)
cho các điểm rót của các băng tải. Khi vận
hành vẫn có nhiều thời điểm bụi than không
được hút triệt để mà phát tán ra ngoài môi
trường ảnh hưởng đến công tác vệ sinh khu
vực trạm nghiền cũng như khu vực xung
quanh. Điều này không những ảnh hưởng
đến môi trường, con người mà việc bụi than
bám bẩn trên bề mặt còn ảnh hưởng đến khả
năng làm việc của thiết bị. Mặt khác việc bụi
thường xuyên phát tán tại khu vực còn ảnh
hưởng đến công tác vận hành cũng như công
tác sửa chữa thiết bị. Việc lắp bổ sung một bộ
hút bụi trạm nghiền than để tăng cường khả
năng hút bụi đã được anh và đồng nghiệp tính
toán kỹ lưỡng. Bằng cách bổ sung hút bụi túi,
thu gom bụi vào và tăng cường khả năng hút
bụi của hệ thống, giảm thiểu bụi phát tán tại
khu vực đảm bảo công tác an toàn - môi
trường. Từ đó giảm thiểu được nhân lực cho
công tác vệ sinh thiết bị tập trung vào công tác
quản lý vận hành. Môi trường được đảm bảo
còn tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm
tra vận hành cũng như khi sửa chữa thiết bị
tại khu vực này. 

Ngoài những sáng kiến về kỹ thuật các
anh còn có sáng kiến tự động hoá, tin học hoá
thiết bị như “Sáng kiến Lắp van điều chỉnh cho
đường gió rút xỉ transferline”. Hệ thống rút xỉ
Stripper cooler của hai tổ máy đang sử dụng
gió cấp 1 trước khi vào bộ sấy gió để cung
cấp cho đường Tranferline để rút xỉ. Ngoài ra
khi lượng xỉ ra ít thì cần dùng đường khí phục
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vụ hoặc khí cao áp đá vôi để tạo áp lực cao
tăng hiệu quả rút xỉ. Việc điều chỉnh lượng gió
vào Tranferline được Lò phó thực hiện bằng
cách đóng mở van tay tại chân đường gió rút
xỉ. Trong quá trình thao tác, các van hay bị kẹt
nguyên nhân do giãn nở nhiệt và khói trong
buồng lửa đi vào thân van có lẫn các khí xỉ
thải, gây đóng mở khó khăn. Đồng thời việc
đóng mở Lò phó không theo dõi được các
thông số vận hành, nên không nắm được độ
mở của van đã đáp ứng đủ khí cho vận hành
hay chưa, mà phải theo yêu cầu của Lò
trưởng. Tình trạng này gây ra khó khăn trong
quá trình điều chỉnh van để rút xỉ, cũng như
xử lý các sự cố trào xỉ từ lò khi lò dao động.
Cụ thể hơn mọi công đoạn trước đây đều vận
hành bằng bàn tay con người thì nay lắp đặt
thêm bộ van bao gồm thiết bị điều khiển vào
phía sau van tay của đường cung cấp gió cấp
1 trước khi vào Tranferline của Stripper cooler
A/B lò 2. Việc điều chỉnh van sẽ được Lò
trưởng dựa vào điều kiện rút xỉ để điều chỉnh
lượng gió cho hợp lý. Giúp Lò trưởng chủ
động điều chỉnh, kiểm soát được áp lực gió
hỗ trợ rút xỉ Stripper cooler từ đó nâng cao
khả năng rút xỉ và kịp thời xử lý các sự cố;
nâng cao khả năng tự động hóa trong quá
trình vận hành sản xuất. Khi lắp đặt thêm van
điều khiển bằng khí nén loại 200A về phía sau
van điều chỉnh gió bằng tay đường hỗ trợ rút
xỉ Tranferline, các tín hiệu điều khiển cho van
được tận dụng dây tín hiệu điều khiển cho van
nước phun làm mát buồng 1 Stripper cooller
đã không sử dụng, bổ sung thêm một số
đường khí nén cấp cho cơ cấu chấp hành.
Việc đưa ra tín hiệu điều khiển cho van được
hiệu chỉnh trong phần mềm Graphic trên Dis-
tributed Control System (DCS) là có thể điều
chỉnh được. Chi phí vật tư và nhân công trên
dưới hai chục triệu đồng.

Sáng kiến này giúp công nhân của nhà
máy có thể điều khiển từ trên màn hình máy
tính nâng cao khả năng tự động hóa thiết bị,
đáp ứng được khả năng huy động thiết bị
trong dây truyền sản suất của nhà máy, đảm
bảo các tổ máy vận hành liên tục, an toàn. Từ
đó giảm thiểu nguy cơ sự cố thiết bị gây khó
khăn trong công tác khắc phục, không ảnh
hưởng đến các thông số vận hành của các
thiết bị, dây truyền liên quan. 

Khi kể cho tôi nghe về chuyên môn anh
luôn suy nghĩ và mong muốn mình sẽ cùng

đồng nghiệp nghiên cứu và tìm tòi những
sáng kiến mới để cống hiến cho sự nghiệp
đang theo đuổi. Một kỹ sư nhiệt huyết và đam
mê công việc. Anh cũng cho biết mọi thứ
không phải lúc nào cũng trôi chảy theo ý của
mình. Có thời điểm anh vừa xử lý sự cố vừa
xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế
hoạch sửa chữa, báo cáo… cùng một lúc.
Làm thế nào giải quyết công việc phải đảm
bảo đúng tiến trình và kịp thời cũng là thử
thách: “Anh em đôi khi bị dồn việc do yếu tố
khách quan và chủ quan, để tạo môi trường
giảm áp lực chúng tôi động viên mọi người
cùng sắp xếp và cố gắng hoàn thành tốt
nhiệm vụ. Anh em công nhân phần lớn xa quê
vì vậy chúng tôi lại càng cảm thông chia sẻ và
gần gũi nhau hơn”.

Yếu tố thành công của mỗi sáng kiến
chính là sự đoàn kết và phối hợp ăn ý giữa
các đồng nghiệp. Những nghiên cứu của Vũ
Nguyên Tuấn Anh và đồng nghiệp đã đem lại
cho công ty tiết kiệm hàng tỷ đồng mỗi năm.
Hiệu quả khi áp dụng giải pháp tiết kiệm chi
phí vận hành và bảo dưỡng thiết bị. Lượng
điện tự dùng tiết kiệm trong năm; Giảm thiểu
nguy cơ sự cố thiết bị ảnh hưởng đến môi
trường xung quanh; Đáp ứng được khả năng
huy động thiết bị tự động hóa trong dây truyền
sản suất của nhà máy, đảm bảo các tổ máy
vận hành liên tục, an toàn. Sau nhiều năm
công tác nghiên cứu, thử nghiệm, sáng kiến
đạt hiệu quả, được công ty công nhận và áp
dụng vào thực tiễn, anh và các đồng nghiệp
càng thấy trách nhiệm của mình cao hơn. 

Mảnh đất mến người này đã níu giữ biết
bao chàng trai ở lại lập nghiệp, Tuấn Anh cũng
nằm trong những số đó. Anh không chỉ là lãnh
đạo phòng ban có nhiều tâm huyết trong công
việc, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà
còn là Bí thư đoàn Thanh niên năng động,
nhiệt tình. Năm 2011 anh được Đảng ủy Công
ty kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Với
những thành tích đạt được, Tuấn Anh nhiều
năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ
sở, năm 2017 được tặng Bằng khen của Bộ
trưởng Bộ Công thương, năm 2018, 2020
được Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh Lạng Sơn...

(Ảnh trong bài do tác giả bài viết cung cấp)
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-Dạ, mai con sẽ gửi tiền về
mẹ nhé? Mẹ cố gắng giữ
gìn sức khỏe và chăm

cháu giúp con. Gần Tết con sẽ về ạ!
Huệ cúp máy rồi đặt mình lên

chiếc giường cũ ọp ẹp sau một
ngày dài rong ruổi khắp các tuyến
đường của mảnh đất Xứ Lạng
này. Hương bưởi nồng nàn nơi
đầu xóm trọ bỗng khiến chị nhớ
nhà da diết. Chị nhớ những lúc
được làm nũng mẹ, được mẹ gội
đầu cho dưới gốc bưởi cạnh
giếng. Chị thương mẹ, người đàn
bà bất hạnh góa phụ từ thủa đôi
mươi vẫn một lòng thờ chồng nuôi
con để rồi giờ đây khi gần bước
sang tuổi bảy mươi vẫn phải thay
chị lo cho Bống, đứa con gái bé
bỏng ra đời sau sự lầm lỡ, trót tin
tưởng vào gã đàn ông trăng hoa đã
lừa dối chị… Nghĩ đến mẹ và đứa
con gái tội nghiệp, chị càng thấy
giận bản thân mình, giá như ngày
ấy chị đừng quá ngây thơ, giá như
chị mạnh mẽ hơn, giá như… giá
như… rồi chị chìm dần vào giấc
ngủ cùng những giọt nước mắt
nóng hổi lăn dài trên má…

Ba giờ sáng, chẳng cần tiếng
chuông báo thức từ chiếc điện thoại
cũ kịp kêu, chị đã bật dậy theo thói
quen mỗi ngày. Quảy đôi quang
gánh trên vai rồi bước chân ra khỏi
cổng, chị nhẹ nhàng quay gót thật
khẽ những mong cái xóm trọ nghèo
sẽ không bị ảnh hưởng đến giấc
ngủ bởi chị. Cái rét cắt da cắt thịt
của mùa đông trên mảnh đất phên
giậu nơi địa đầu Tổ quốc chị vẫn
chưa tài nào quen được dù đã tròn
sáu mùa chị lưu lạc nơi đất khách.
Cũng là sáu năm chị rời mảnh đất

42
Văn nghệ

Số 338-12/2021 - Xứ Lạng

Hoa bưởi nở muộn
Truyện ngắn của LƯƠNg THẢO

Minh họa: NHẬT QUANG

Thái Bình thân thương lên đây với hy vọng sẽ đổi đời để lo
được cho mẹ và con một cuộc sống thật no đủ, hạnh phúc.
Vừa nghĩ chị vừa sải bước nhanh hơn cho kịp buổi chợ sớm. 

Tin... tin… tiếng còi xe máy vang lên sau lưng. Chị giật
mình sát vào mép đường rồi quay người lại. À, ra là Huy,
người đàn ông ngoài tứ tuần cũng trọ cùng xóm chị. Huy là
người Tày gốc của xứ này nhưng nghe đâu mồ côi cha mẹ
từ bé, cũng từng có một mối tình sâu đậm nhưng cô gái đó
đã phụ anh và bỏ đi làm vợ người đàn ông nhà giàu khác.
Buồn chán trước những ngang trái của cuộc đời nên anh rời
quê lên thành phố bôn ba với cái nghề xe ôm, cửu vạn cho
qua những tháng ngày nhàm chán. Nhìn thấy Huệ, anh cười
và gọi to:

- Huệ đi chợ sớm thế, tôi vừa dậy định đi cùng đã không
thấy em đâu rồi. Nào, lên đây đi cùng tôi cho nhanh? 

Chị ngại ngùng trước sự quan tâm của Huy, chị hiểu Huy
có tình cảm với mình qua những cử chỉ nhẹ nhàng và sự
quan tâm ưu ái mà anh hay thể hiện với chị mỗi ngày. Nhưng
chị không dám đón nhận tình cảm ấy, chị mặc cảm, quá mặc
cảm khi so sánh cuộc đời anh với cuộc đời mình.

- Thôi, tôi tự đi bộ được rồi, anh Huy cứ đi trước đi. 
Mặc cho Huy đứng đó gọi với theo sau, Huệ vừa kéo

chiếc nón che mặt vừa quay lưng sải bước mau hơn. 



Trời vẫn tối đen còn chưa sáng hẳn nhưng
giữa chợ Giếng Vuông đã đông đúc, nhộn nhịp
như ngày hội. Những chiếc xe tải mau chóng
dỡ hàng nào bưởi, nào nhãn, nào sầu riêng…
sau chuyến đi đêm dài đầy mệt mỏi từ Hà Nội
về đây. Tiếng hỏi giá, tiếng mặc cả, kì kèo lên
xuống một vài đồng vang lên. Kẻ hả hê khi mua
được giá rẻ, người cau có khi bỗng lạc mất một
kiện hàng… Tất cả như một bức tranh hỗn độn
được tô bởi gam màu tối pha lẫn vài vệt sáng
lóe lên từ chiếc đèn pin trên tay mấy anh bảo
vệ chợ. 

Huệ vội vàng chen vào cái nơi xô bồ đó.
Sau nửa tiếng chật vật, chị cũng gánh được hai
thùng nhãn và một thùng cam. Tìm riêng một
góc vắng vẻ nơi cuối chợ, chị ngồi bệt xuống rồi
nhanh tay xếp quả gọn gàng vào hai bên thúng.
Hôm nay hàng đều đẹp thế này, chị mong rằng
sẽ bán được giá một chút, như vậy sẽ tiết kiệm
được thêm vài đồng để đưa mẹ đi mổ mắt, con
chị sẽ có thêm bộ quần áo mới dịp Tết… Nghĩ
đến đó, chị mỉm cười làm nhanh tay hơn, cái giá
lạnh như được xua đi phần nào.

*
Đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa, nhìn

hai bên gánh còn sót ít quả, chị lại tặc lưỡi thôi
cố đi rong nốt cho hết. 

- Ai nhãn, ai cam không nào…
Tiếng rao của chị vang lên giữa con ngõ

nhỏ bỗng bị át đi bởi tiếng xe máy đang nẹt pô,
rú ga ầm ĩ đằng sau. Chẳng để chị kịp quay lại,
hai tên thanh niên ngổ ngáo ngồi trên xe đã xô
ngã chị rồi nhanh tay giật lấy chiếc ví sờn rách
rơi từ túi áo chị ra. Chị ngã sõng soài trên những
chùm nhãn, vừa khóc chị vừa kêu gào giọng đầy
bất lực:

- Cướp, cướp… Ai giúp tôi với?
Thất thểu về đến xóm trọ, chị tựa đầu vào

chiếc cổng hoen gỉ rồi gục khóc. Trời ơi, tất cả
số tiền dành dụm mà chị đã tính chiều nay sẽ
gửi về cho mẹ, đó là số tiền chị dự định sẽ đưa
mẹ đi mổ mắt để bà nhìn được rõ hơn, là số tiền
chị sẽ mua cho con bộ quần áo mới, là số tiền
chị dành lo cho cái Tết năm nay… giờ thì mất
hết rồi, chị biết làm sao đây. Sao số phận lại nỡ
đẩy chị vào bước đường cùng thế này, lẽ nào
kiếp trước chị ác quá hay sao mà kiếp này cuộc
đời lại cay nghiệt với chị đến vậy. Càng nghĩ
nước mắt chị lại rơi lã chã…

- Huệ, ví của em đây!

Huệ ngẩng đầu nhìn lên, là Huy với khuôn
mặt trầy xước đang rướm máu. Chị ngơ ngác
hỏi anh:

- Anh Huy, sao lại thế này? Sao anh lại tìm
được ví của tôi? Sao người anh lại xây xát thế
kia?

Khẽ đưa tay lau vội vệt máu chưa kịp khô
bên khóe mắt, Huy cười rạng rỡ và nói:

- Tôi đang chở nốt chuyến hàng buổi trưa
thì thấy em bị cướp. Tôi biết con đường vòng
đằng sau ngõ đó nên đã quay xe chặn đầu bọn
chúng. Tiếc là bọn chúng có hai tên nên tôi
không bắt lại được chỉ kịp lấy lại ví cho em, em
đừng cười tôi nhé!

Huệ xót xa:
- Tôi… tôi cảm ơn anh nhiều nhé! Anh có

đau lắm không?
Vừa nói, chị vừa đưa tay lên chạm khẽ vào

những vết thương trên khuôn mặt Huy. Anh
nhăn mặt vì đau rồi nắm chặt lấy tay Huệ và nói:

- Huệ này, tôi… tôi thương em từ rất lâu rồi.
Nếu em không chê tôi thì cho phép tôi có cơ hội
được bên em, bảo vệ em và con cả đời này
được không?

Huệ cúi đầu tránh ánh mắt đang nhìn chị
đắm đuối như xoáy sâu vào cả tâm hồn chị. 

- Anh Huy, tôi… tôi không xứng với anh đâu.
Tôi…

Không kịp để Huệ nói thêm lời nào nữa,
Huy ôm chặt Huệ vào lòng và hít hà mùi bưởi
thoang thoảng trên mái tóc của chị.

- Huệ, tôi xin em đấy. Hãy ở bên tôi được
không?

Chị khẽ gật đầu rồi rơi nước mắt, những
giọt nước mắt tủi thân cứ thế trào ra, rồi đến
những giọt nước mắt hạnh phúc… Có lẽ Tết
này, chị sẽ không về một mình nữa, chị sẽ mở
lòng mình ra đón nhận lấy tình yêu muộn màng
này, chị sẽ đưa anh về quê để mẹ yên tâm và
để con đỡ thiệt thòi khi thiếu vắng đi bóng dáng
người cha. Hóa ra, cuộc đời vẫn không quá bất
công với chị. Chị cảm ơn cái duyên của mình
với mảnh đất Xứ Lạng này. Chị quyết định rồi,
chị sẽ theo anh, sẽ coi nơi đây là quê hương thứ
hai của chị và con. Hương bưởi lại nồng nàn
đưa hương theo từng cơn gió như xóa nhòa
khoảng cách giữa quê nhà với thực tại, như
đánh tan cái ranh giới giữa hai mảnh ghép trong
hàng vạn mảnh ghép của cuộc đời này…
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Giữa trưa hè nóng nực, trong túp lều trên
nương ngô dưới chân núi Phia Kheo,
Hưng nằm ngáp ngắn, ngáp dài. Cơn

nghiện đang hành hạ anh. Trên khuôn mặt tái
xám, mồ hôi túa ra như tắm, chỉ còn mỗi đôi mắt
lờ đờ như ngây dại là chứng tỏ sự sống đang
tồn tại.

Đã hai ngày nay “đối tác” của anh chưa tới.
Không ngờ cái thứ bột trắng chết tiệt của lão lại
làm anh mong nhớ đến thế. Từ ngày quen hơi
bén mùi của lạ,  Hưng trốn vợ con lên đây với lý
do coi đám ngô gần ngày thu hoạch, nhưng
chính là để dễ bề qua lại với lão Phương. Lên
đây bao lâu Hưng không nhớ nữa, chỉ biết gạo
mang theo đã hết, nước dự trữ đã cạn, đến cả
đống lửa duy trì sự sống cũng tắt từ hồi đêm.

Đang lơ mơ nửa thức nửa ngủ, bỗng nghe tiếng
bước chân rón rén như mèo rừng từ phía vườn
đào tiến lại mỗi lúc một gần, Hưng như khỏe ra,
nhổm dậy ngó qua cửa lều.

Lão Phương ngó trước, nhìn sau, lẻn vào.
Hưng ngước mắt nhìn lão như nài nỉ, van xin.
Lão cười hềnh hệch nhe hai hàm răng vàng khè,
vẫy tay ra hiệu bảo Hưng ngồi dậy. Lão đưa
mẩu giấy tráng kim lên mũi, quẹt lửa hơ hơ cho
Hưng hít một hơi dài rồi vo vo lại nhét vào túi áo.
Ra về lão không quên ghé tai Hưng thì thầm:
“Mày nợ tao khá nhiều rồi liệu mà thu xếp dần
đi, nương ngô này được vài tấn không? Có khi
phải tính thêm con nghé choai nữa đấy!”.

Lão Phương năm nay đã ngoại ngũ tuần,
người cùng bản Khe Dộc với Hưng, nhà cửa,
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ruộng vườn, vợ con tươm tất. Mấy năm nay nhờ
có thứ bột trắng như con ma dụ dỗ người theo
mà túi tiền của lão lúc nào cũng rủng rỉnh...
Được hít một hơi bạch phiến, cơn vật vã dịu đi,
Hưng nằm co quắp, đầu óc quay cuồng nghĩ
ngợi: Mình cũng tuổi tráng niên, sức dài vai
rộng, có nhà cửa, ruộng vườn, vợ con mà nay
trong cảnh cô đơn đói khát… Đã mấy tháng nay
từ lúc gặp lão Phương tự nhiên xa lánh người
thân, rồi như bị ma xui quỷ khiến, bỏ nhà bỏ cửa
lên hẳn trên này để dễ bề thỏa mãn cơn thèm
khát tội lỗi... Từ sáng tới giờ chả có gì ăn, lại hít
một hơi bạch phiến, khiến tấm thân tàn tạ của
Hưng run run ớn lạnh trong bầu không khí nóng
nực giữa trưa hè. Đang trong trạng thái chết
“lâm sàng”, bỗng vẳng bên tai tiếng khóc nức
nở, Hưng choàng dậy thấy vợ cùng cô con gái
ngồi cạnh nước mắt giàn giụa. Vợ anh mếu
máo:

- Thế là bố cái Nhình tỉnh rồi. Anh làm em
và con lo quá...

- Bố có đói không? - Cái Nhình xen vào -
Thấy bố co quắp nằm run bần bật con cứ tưởng
bố bị sốt rét cơ! Chắc bố đói lắm rồi, trong lều
lửa tắt ngấm từ bao giờ, chum nước ngoài lều
trơ cả đáy, túi gạo cũng chả còn một hạt thì bố
ăn gì mà không đói?

Nụ một tay nâng chồng ngồi dậy, tay kia
đưa cái làn tre cho con, giục:

- Trong này có nắm xôi, mở ra lấy cho bố đi con!
Nhình nhẹ nhàng mở làn lấy ra gói cơm nếp

bọc trong lá chuối, đưa cho bố:
- Bố ăn đi, còn ấm đấy bố ạ! Mẹ còn chuẩn

bị cả nước vối cho bố trong quả bầu khô này
nữa, ăn xong bố uống nhé!

Ngấu nghiến gần hết nắm cơm nếp, chừng
như đã tỉnh táo hơn, Hưng mới hỏi han vợ con:

- Thằng Cưởm đâu? Dạo này chị em chúng
mày nghỉ hè rồi có biết chăn trâu giúp mẹ mày
không? 

Con Nhình nhanh nhảu:
- Chị em con vẫn thay nhau coi trâu giúp mẹ

để mẹ thu hoạch xong mấy mảnh đỗ vụ hè rồi.
Nắng nhiều đỗ chín nhanh lắm bố ạ! Mẹ chỉ lo
cho bố và nương ngô trên này cũng sắp được
thu hoạch, nên hôm nay hai mẹ con mới lên đây
thăm bố và đón bố về nhà đấy! 

Thấy bố con nó đã trò chuyện tự nhiên, Nụ
mới lựa lời nói với chồng:

- Bố nó về nhà đi! Bây giờ còn mệt thế này
chỉ cần anh ở nhà trông nhà và đàn gà lợn cho

em là tốt rồi! Việc đồng áng để em và các con lo
cho. Bao giờ anh khỏe hẳn sẽ tính chuyện cày
bừa vụ đông cũng được!

- Nhưng mà... - Hưng rụt rè - Bây giờ không
có thuốc tôi chết mất...

- Cứ về với em và các con. Em nghe bác
Thuận cán bộ an ninh xã bảo trên trung tâm cai
nghiện có thứ thuốc hay lắm. Nó đánh bật được
cái thứ ma quỷ đang ám ảnh những người
nghiện như anh đấy! Bản mình cũng có nhiều
người lên trung tâm dùng thuốc có kết quả rồi.
Bây giờ họ không cần phải trốn tránh người thân
để đi tìm con “ma ác” ấy nữa đâu! Bác ấy còn
nói nhất định sẽ rình bắt những kẻ đang đi gieo
rắc cái chết trắng vào tù để xã hội bình yên đấy
anh ạ!

- Bố về nhà đi! - Con Nhình nói thêm vào -
Chị em con đi học cũng thấy xấu hổ với bạn bè
khi chúng bàn tán, dù chúng không nói thẳng ra
tên của bố. Trước hôm nghỉ hè, các chú công
an trên huyện cũng về trường tuyên truyền tác
hại của ma túy và khuyên học sinh tránh xa tệ
nạn ma túy. Xã mình có mấy anh thanh niên đua
đòi nghiện hút ốm dần ốm mòn rồi chết. Trông
thấy bố ốm yếu thế này, con sợ lắm!

Nghe vợ và con nói một hồi, Hưng thấy mắt
mình cay cay. Với tay mở nút trái bầu khô, anh
tu một hơi, cảm nhận vị nước vối vừa thơm vừa
ngọt lịm như tình thương gia đình vừa thức dậy
trong lòng anh. Hưng thu gọn quần áo cho vào
túi lưới vẫn để ở góc lều, rồi đứng lên quả quyết:

- Chúng ta cùng về thôi! Mai mốt vẫn nắng
ráo, nhà mình sẽ lên thu hoạch nương ngô. Bố
cũng không còn phải lên đây để gác nương ngô
nữa.

*
Được cán bộ thôn, xã, Hội Phụ nữ và các

đoàn thể thôn bản giới thiệu về chương trình cai
nghiện các chất ma túy, phục hồi sức khỏe trở
lại cuộc sống lành mạnh cho các đối tượng
nghiện hút của địa phương, Nụ viết đơn xin đưa
chồng vào trung tâm cai nghiện của tỉnh. Vào
đây các đối tượng được cán bộ chuyên môn
nghiệp vụ tận tình chăm sóc giúp đỡ, trước là
cai cắt cơn nghiền, sau là rèn luyện, học tập để
phục hồi sức khỏe và học nghề để trở về hòa
nhập với cộng đồng.

Hay tin Hưng đã bỏ lều ngoài rẫy về nhà,
lại vào trung tâm cai nghiện của tỉnh, lão
Phương bực bội lắm. Thế là mất một mối tiêu
thụ thường xuyên, mất luôn cả món nợ khó đòi
này nữa. Lão tìm cách báo thù. Nhân lúc đêm

45
Văn nghệ
Xứ Lạng - Số 338-12/2021



khuya vắng vẻ lão lén ra đốt túp lều cùng nương
ngô của nhà Hưng cho hả dạ. Đêm hè tĩnh mịch,
gió thổi xạc xào lửa cháy từ túp lều lan sang
nương ngô sáng rực cả khu rừng.

Bà con dân bản phát hiện đám cháy nhanh
chóng triển khai ứng cứu. Thấy đám đông người
sào gậy, người xô thùng rầm rập đổ về phía
nương ngô nhà Hưng đang cháy, lão Phương
hoảng hồn chạy khỏi hiện trường thì bị dân quân
cùng bà con dân bản vây bắt. Công an xã đưa
lão về nhà khám xét tìm thấy vài chục gói nhỏ
chứa chất bột trắng. Hắn thú nhận đó là ma túy.
Thế là lão Phương bị bắt.

*
Từ hôm đưa chồng vào trung tâm cai

nghiện Nụ như trút bớt được nỗi ưu sầu. Đêm
đêm bên hai đứa con nhỏ chị nằm trằn trọc suy
nghĩ về sự thay đổi của chồng. Mới ngày nào
khi vụ mùa thu hoạch xong, Hưng thường mang
nông sản cùng gà vịt gia đình chăn nuôi, sản
xuất được xuống chợ huyện bán và mua sắm
đồ dùng, quà bánh để đón Tết, mừng xuân,
chung vui cùng bản làng quê hương đang đổi
mới. Mỗi độ xuân về mấy cây đào bích trong
vườn sau nhà lại trổ hoa đỏ thắm, Hưng không
quên cắt một cành to đẹp trang trí trong nhà
cùng vị Tết, hương xuân quyện hòa tiếng cười
con trẻ. 

Tết này chả biết ra sao? Những nét đẹp
trong kỷ niệm tình đời bao mùa xuân trước có
trở lại với mình nữa không nhỉ? Nụ bật ngồi dậy:
Không… không thể để mất mà phải làm lại từ
đầu. Nhưng biết làm thế nào bây giờ? Nụ thầm
nghĩ: Phải bao dung, lấy tình người xoa dịu nỗi
đau, cảm hóa tâm hồn lac lõng, để anh ấy phục
hồi sức khỏe, cai nghiện kết quả, lấy lại được
phẩm giá của con người thì sẽ còn tất cả.

Vụ mùa ngô, lúa thu hoạch đã xong, bản
làng rộn rã chuẩn bị đón Tết, đón một mùa xuân
đầy hứa hẹn. Hòa cùng niềm vui đó, Nụ không
quên thiên chức của người vợ, người mẹ, mọi
u sầu phải nén lại mà sắm Tết cho các con,
thăm chồng đang cai nghiện trong trung tâm, Tết
này chưa đủ điều kiện về với gia đình.

Buổi sáng cuối đông gió mùa se lạnh, Nụ
cùng cô con gái, cậu con trai nhỏ ra vườn chọn
hai cành đào đầy ắp những chùm nụ chờ ngày
bung nở chào xuân. Chị để một cành trang trí
trong nhà như ngày nào Hưng thường làm, một
cành chằng buộc kỹ lưỡng sau xe đạp, cùng vài
túi kẹo lạc, mấy chiếc bánh chưng xanh. Nụ hối
hả đạp xe về khu trung tâm cai nghiện của tỉnh

nơi có những tấm lòng nhân ái đang cứu vớt
những mảnh đời sa ngã.

Chị dựng xe ngoài cổng trình bày với anh
bảo vệ xin vào thăm người nhà cai nghiện ở đây,
Hưng nhìn thấy vợ vội chạy ra nói như reo:

- Anh Nam ơi! Mẹ cái Nhình nhà em đấy
anh ạ! 

Rồi Hưng giúp vợ dắt xe vào trong sân, cặp
mắt sáng lên nhìn cành hoa đào hồng tươi trong
nắng sớm. Anh dẫn vợ vào văn phòng trung
tâm. Các anh, các chị làm việc tại đây vui vẻ đón
tiếp khiến Nụ xúc động bồi hồi bởi mới qua mấy
tháng vào đây chồng đã nhanh nhẹn hẳn lên,
màu da bớt sạm, đôi mắt có phần tinh nhanh trở
lại. Phần nghĩ mình là vợ một con nghiện gây
tốn công sức bao người, tiền của Nhà nước mà
được đón tiếp nồng hậu, thân tình chị vô cùng
cảm động, bắt chặt tay đồng chí Giám đốc, chị
nói trong nước mắt:

- Thưa các anh các chị! Tết này mẹ con em
vắng anh ấy, em lên  thăm chẳng biết lấy gì đền
đáp công ơn Nhà nước và trung tâm, thôi thì cây
nhà lá vườn em có cành hoa đào với chút quà
mừng năm mới để các anh, các chị đón xuân và
nhà em nhìn thấy cành hoa đào vườn nhà mà
nhớ cảnh xuân xưa thức tỉnh u mê, sớm trở lại
với bản làng êm ấm đầy ắp tình người. Mong
các anh, các chị nhận cho em vui. 

Từ Giám đốc đến các anh chị em cán bộ
nhân viên trung tâm cũng như các trại viên đều
phấn chấn hẳn lên khi Giám đốc đón nhận món
quà đầy ý nghĩa của chị Nụ. Ngắm cành đào đã
nở những bông hoa rực rỡ mà vẫn còn rất sai
nụ chúm chím, mọi người đều ấm lòng.

*
Một năm lao động cần cù, hai vụ lúa màu

ngô đỗ đã thu hoạch xong. Vụ đông năm nay cả
lúa bao thai và chân lúa nếp hoa vàng nhà Nụ
đều bội thu. Niềm vui như được nhân đôi vì hôm
nay là ngày mà mẹ con chị mong đợi bấy lâu
chồng chị qua thời gian cai nghiện kết quả tốt,
được trung tâm cho về địa phương để gia đình
chăm sóc, rèn luyện thêm sớm trở lại cuộc sống
đời thường.

- Cưởm ơi! - Nụ gọi con trai về dặn dò kỹ
càng - Con ở nhà trông nhà, không được bỏ nhà
đi chơi xa đâu đấy! Lợn gà mẹ đã chăn rồi, gần
trưa đặt nồi cơm, mẹ và chị về sẽ làm rau con
nhé!

Rồi Nụ cùng cô con gái lớn ăn mặc chỉnh
tề, mỗi người một xe đạp kèm theo túi quýt vàng
ươm mọng ngọt, hối hả đạp nhanh để kịp lên
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trại đón chồng về nhà ăn Tết. Vào tới cổng trung
tâm anh bảo vệ đã gọi :

- Hưng ơi ra đón vợ con đến thăm này!
Hưng dẫn vợ con vào chào mọi người. Nụ

hồi hộp trong niềm vui khôn xiết:
- Hôm nay gia đình em vui lắm! Nhờ ơn

Đảng, ơn Nhà nước và trung tâm, chúng em lại
có cơ hội vun đắp hạnh phúc gia đình góp phần
công sức nhỏ bé cùng bà con làng bản xây
dựng thành công nông thôn mới cho cuộc sống
no ấm hơn xưa. Mẹ con em chả có gì làm quà
mừng ngày vui, em hái ít quả vườn nhà vui
chung cùng các anh, các chị .

Trong lúc vợ trao quà cho cán bộ và anh em
trại viên, Hưng đã thu dọn gọn gàng tư trang của
mình bỏ vào chiếc túi du lịch, để ra chia tay với
mọi người. Trong khi mấy người bạn cùng
phòng còn đang bịn rịn chưa muốn rời tay nhau,
anh bếp trưởng đã nhanh nhẹn từ nhà ăn tập
thể chạy lên:

- Hưng ơi! Cầm tiêu chuẩn Tết về để có quà
cho chị em con Nhình chứ!

Hưng thực sự cảm động vì đến lúc chia tay
mà các cán bộ vẫn không quên chút tiêu chuẩn
ăn Tết của trại viên. Tuy vật chất không nhiều
nhưng tình cảm mà mọi người nơi đây dành
cho nhau thì thật là lớn lao và sâu đậm. Trung
tâm này thực sự là nơi tái sinh ra Hưng lần thứ
hai. Nếu không trải qua những ngày gian khổ
đấu tranh chiến thắng chính bản thân mình, lấy
lại tinh thần và sức lực như ngày hôm nay thì
chưa biết kết cục cuộc đời anh sẽ ra sao. Cầm
quà tiêu chuẩn Tết của trung tâm, Hưng cảm
ơn và chào mọi người rồi dắt xe cùng vợ con
vui vẻ ra về.

Những cơn gió mùa Đông Bắc  thưa dần,
tiết trời ấm áp trở lại, vườn đào đã điểm lộc xuân
trên những cành đầy nụ đang chúm chím. Một
mùa xuân mới nữa lại đến. Vừa bán mấy tạ quýt
Hưng đưa xấp tiền cho vợ:

- Mẹ nó cất giữ mà chi tiêu, nhớ chuẩn bị
mua quần áo mới cho các con đón Tết vui xuân. 

Cầm tiền trong tay, Nụ thủ thỉ với chồng:
- Mình này, kể ra thì lão Phương đáng băm

đáng chém nhưng nghĩ lại thì cũng tại cả mình
nữa chứ. Sao không báo chính quyền những
việc làm tội lỗi của lão mà lại nghe theo? Bây
giờ lão vào tù, vợ con bán hết nhà cửa ruộng
vườn dọn đi đâu chả biết. Hay là dịp cuối năm,
công việc đồng áng cũng chưa bận rộn gì nhiều,
vợ chồng mình tới trại cải tạo thăm lão một lần,

có lẽ thế lại là nguồn động viên thức tỉnh lão cố
gắng tu dưỡng cải tạo tốt hơn cũng nên. Vả lại
mình cũng nợ tiền lão đấy thôi.

Nghe vợ nói phải, Hưng nhất trí ngay. Cho
đàn lợn, gà ăn sớm, dặn dò chị em con Nhình ở
nhà tự nấu bữa trưa, hai vợ chồng Hưng mỗi
người một xe đạp nhằm hướng trại tạm giam
công an tỉnh đạp miết, non trưa là họ đã đến nơi.

Nghe quản giáo bảo ra gặp người nhà, lão
Phương ngỡ ngàng bởi vợ con lão đã bỏ bản
làng đi làm ăn ở đâu không biết. Từ ngày lão lén
lút buôn thứ hàng trắng ấy họ hàng cũng xa lánh
lão. Vậy ai tới thăm lão nhỉ? Đến phòng khách,
lão tròn mắt ngạc nhiên, ngây người ấp úng :

- Anh chị Hưng đấy à?
Thật không ngờ, người mà lão tưởng sẽ

căm thù lão suốt đời, thế mà lại là người đầu
tiên đến thăm mình. Lão Phương nghẹn ngào:

- Vợ chồng anh không ghét tôi nữa ư?
- Các cụ xưa đã dạy hận thù nên cởi bỏ.

Chuyện gì đã qua, ta cho qua luôn bác Phương
ạ! Bác cố gắng cải tạo cho tốt, khi nào về, chúng
ta vẫn là hàng xóm tốt của nhau.

Vợ chồng Hưng hỏi thăm sức khỏe và tình
hình tu dưỡng cải tạo của lão và thông báo vợ
con lão đã bán hết nhà cửa, vườn tược trong
làng, nhưng nương ngô và vườn đào cạnh rẫy
nhà Hưng, vì xa bản không ai mua nên vẫn còn.
Làng bản đều mong lão cố gắng cải tạo tốt sớm
được trở về. Nghe tin vườn đào nguồn thu nhập
mỗi dịp Tết đến xuân về của lão chưa bán mất,
lão mừng lắm vươn hẳn người lên, áp bàn tay
lên tấm kính, nơi bàn tay Hưng đang tỳ vào như
tìm chút hơi ấm từ người hàng xóm:

- Anh chị giúp tôi trông nom nhé!
Qua cán bộ giám thị, Nụ chuyển xấp tiền

cho lão:
- Bác cầm lấy gửi vào căng tin của trại để

bồi dưỡng sức khỏe, vườn đào vợ chồng em
chăm sóc giúp bác đến khi bác ra trại. Mỗi vụ
đào Tết bán được bao nhiêu chúng em sẽ để
dành làm vốn cho bác sau này! Mong bác cố
gắng cải tạo tốt, sớm hoàn lương làm lại cuộc
đời, bà con bản Khe Dộc sẵn sàng đón bác về
cùng nhau xây dựng nông thôn mới đấy!

Vợ chồng Hưng tạm biệt ra về, lão Phương
trở lại trại giam trong lòng bao lo âu, buồn tủi
nhưng trong suy nghĩ của lão hiện lên vườn đào
với những bông hoa đào đỏ thắm lung linh trước
gió, chờ đón một mùa xuân mới đang về.
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Ai-ma-tốp là nhà văn Kyrgyzstan, một nước
Cộng hoà ở Trung Á, thuộc Liên Xô (cũ). Ông
cầm bút sáng tác từ khi còn là sinh viên. Năm

1955, tác phẩm Mặt đối mặt, tác phẩm đầu tiên của
ông đến tay bạn đọc và được đánh giá cao. Tiếp
đó là các tác phẩm Kình địch (1957), Jamilya
(1958), Mắt lạc đà (1960), Cây phong non trùm
khăn đỏ (1961), Người thầy đầu tiên (1962) v.v…

Những sáng tác của Ai-ma-tốp tập trung
khai thác và phản ánh chính cuộc sống khắc
nghiệt nhưng không vắng bóng sự lãng mạn của
người dân vùng quê ông. Những đề tài: tình
yêu, tình bạn, tinh thần dũng cảm vượt qua
chiến tranh, vượt thoát những hủ tục lạc hậu...
là những vấn đề hết sức bình dị, gần gũi nhưng
mang tính thời đại sâu sắc.Người thầy đầu tiên
được viết theo lối truyện lồng trong truyện: Mở
đầu là câu chuyện của người hoạ sĩ về quê
hương anh, làng Ku-ku-rêu và cuộc gặp gỡ giữa
hoạ sĩ với bà viện sĩ An-tư-nai nhân dịp về dự lễ
khánh thành ngôi trường mới tại quê nhà. Trong
lễ khánh thành ấy, ông già đưa thư Đuy-sen bị
một số người chế nhạo, ứng xử bạc bẽo khiến
bà An-tư-nai đau lòng và lập tức bỏ về. Vài hôm
sau, anh hoạ sĩ nhận được một lá thư từ bà,
trong đó bà kể về người đưa thư già ấy - thầy
giáo Đuy-sen - người thầy đầu tiên của bà.

Lá thư của bà đưa người đọc trở về những
năm 1924, tại vùng quê nghèo lạc hậu, nơi mà
phụ nữ bị coi thường, trẻ mồ côi bị khinh rẻ. An-
tư-nai khi ấy là một cô bé mồ côi, sống với chú
thím, không được học hành và bị đối xử tàn tệ.

Thầy Đuy-sen là một chiến sĩ Hồng quân
phục viên trở về làng, mở trường dạy trẻ. Vượt
qua muôn vàn khó khăn, thầy đã giúp nhiều trẻ
em được học hành. Và cũng nhờ thầy Đuy-sen
mà An-tư-nai thoát khỏi cảnh làm vợ lẽ, được
lên tỉnh học rồi trở thành viện sĩ. Chiến tranh nổ

ra, thầy một lần nữa lên đường ra chiến trận,sau
đó trở về làm người đưa thư ở quê nhà.

Đến cuối truyện, người đọc trở lại với lời kể
của người hoạ sĩ, về bức tranh mà anh ấp ủ, đó
là bức hoạ về người thầy đầu tiên của làng - ông
già đưa thư Đuy-sen.

Bạn đọc học đường được biết đến Người
thầy đầu tiên qua đoạn trích Hai cây phong trong
chương trình Ngữ văn 8. Đây là phần đầu của
truyện. Hai cây phong được kể, tả và cảm nhận
từ hai mạch kể - người hoạ sĩ xưng “tôi” và
những đứa trẻ năm cuối cấp xưng “chúng tôi”.

1. Hai cây phong - vẻ đẹp kì diệu và bí
ẩn của thiên nhiên, biểu tượng của quê
hương, xứ sở qua cảm nhận sâu sắc của
nhân vật “tôi”

Sử dụng điểm nhìn thời gian hiện tại, người
hoạ sĩ giới thiệu với chúng ta về ngôi làng Ku-
ku-rêu ở quê hương anh, nhất là về hai cây
phong. Nhìn từ xa, chúng là hình ảnh nổi bật
“đứng giữa một ngọn đồi lớn phía trên làng, đi
từ phía nào đến cũng sẽ nhìn thấy chúng trước
tiên, hệt như những ngọn hải đăng đặt trên
núi”.Nhìn từ vị trí trên ngọn cây lại mở ra một
bức tranh thiên nhiên bát ngát, xa rộng của quê
hương xứ sở: “chân trời xa thẳm biêng biếc”,
“dòng sông lấp lánh”,“thảo nguyên hoang vu mất
hút trong làm sương mờ đục”, “thuỷ triều dâng
lên vỗ vào bãi cát”...

Kết hợp miêu tả với kể chuyện, biểu cảm,
người đọc cảm nhận được ý nghĩa đặc biệt của
hai cây phong đối với nhân vật “tôi”. Cây phong
trở thành tín hiệu của làng, thành biểu tượng
của nỗi nhớ nhung, gắn bó thân thiết với quê
hương. Mỗi lần trở về làng, tâm trí nhân vật “tôi”
luôn mơ hồ một cảm giác ngóng đợi gặp lại
chúng giống như thể người con xa quê háo hức
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gặp lại những người thân yêu: “Ta sắp được
thấy chúng chưa, hai cây phong sinh đôi ấy?
Mong sao chóng về tới làng, chóng lên đồi mà
đến với hai cây phong! Rồi sau đó cứ đứng dưới
gốc cây để nghe mãi tiếng lá reo cho đến khi say
sưa ngây ngất”. Đó chính là sự tương đồng của
cảm giác nương đậu về một chốn bình yên mà
ta đã bắt gặp ở trích đoạn Trong lòng mẹ, bởi
hai cây phong không còn là loài cây vô tri vô giác
nữa mà chúng đã đem lại cho người hoạ sĩ cảm
giác thân thiết, máu thịt. 

Cảm giác máu thịt ấy đã hình thành từ rất
lâu, trong những năm tháng tuổi thơ. Qua trí
tưởng tượng của nhân vật “tôi”: “chúng có tiếng
nói riêng và hẳn phải có một tâm hồn riêng, chan
chứa những lời ca êm dịu”. Tiếng lá reo như
“tiếng thì thầm thiết tha mặn nồng”, tiếng
nghiêng ngả thân cây nghe như “tiếng thở dài
một lượt như thương tiếc người nào”, tiếng lay
động truyền qua“như một đốm lửa vô hình”...
Thực sự, dù ngày hay đêm, chúng “không ngớt
rì rào theo nhiều cung bậc khác nhau”. Biện
pháp nhân hoá kết hợp với so sánh, liên tưởng
đầy thi vị và táo bạo đã làm nên một thế giới cây
phong đầy sống động, luôn bí ẩn và tuyệt đẹp.

Cho đến tận bây giờ, nhiều năm trôi qua,
nhân vật “tôi” cuối cùng đã phần nào hiểu được
bí ẩn của hai cây phong: “chẳng qua chúng
đứng trên đồi cao lộng gió nên đáp lại bất kì
chuyển động khe khẽ nào của không khí, mỗi
chiếc lá nhỏ đều nhạy bén đón lấy mọi làn gió
nhẹ thoảng qua”. Có thể nói, dù tri thức khoa
học đã giúp nhân vật “tôi” năm nào nhận ra quy
luật đơn giản của tự nhiên nhưng anh “không vỡ
mộng xưa” vì“tuổi trẻ của tôi đã để lại nơi ấy, bên
cạnh những mảnh vỡ của chiếc gương thần
xanh” - hai cây phong đã trở thành một miền ký
ức, một phần tâm hồn của con người anh,
không thể tách rời. Quan trọng hơn, vì những
hiểu biết của người trưởng thành có được
không thể khiến anh - một người hoạ sĩ - ngừng
yêu thiên nhiên, ngừng cảm nhận thiên nhiên
bằng trái tim mình.  

2. Thế giới của tuổi thơ, biểu tượng của
lòng biết ơn đối với người thầy, nhìn từ hai
cây phong

Ký ức của nhân vật “tôi” dừng lại ở kỷ niệm
đáng nhớ với tuổi thơ:“lũ nhóc con đi chân đất,
công kênh nhau bám vào các mắt mấu và cành
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cây trèo lên cao... chúng tôi cứ leo cao lên nữa,
cao nữa... và từ trên những cành cao ngất, cao
đến ngang tầm cánh chim bay”, thì bỗng như có
một phép thần thông nào “vụt mở ra trước mắt
chúng tôi cả một thế giới đẹp đẽ vô ngần của
không gian bao la và ánh sáng”.

Những đứa trẻ vốn đang mải miết với
những trò chơi nghịch ngợm, bỗng nhiên quên
béng mất vì chúng đã nhận ra: sự rộng lớn vô
cùng của thế giới. Đất bao la làm chúng sửng
sốt. Chuồng ngựa nông trang, vốn là “toà nhà
rộng lớn nhất thế gian”, bỗng nhỏ lại “chỉ như
một căn nhà xép bình thường”. Ngồi trên những
cành cao nhất, chúng không chỉ nhìn lên cao,
mà còn phóng tầm mắt xa hơn: dải thảo nguyên
hoang vu phía sau làng, biết bao nhiêu là vùng
đất phía xa thẳm biêng biếc của thảo nguyên
chúng chưa hề biết đến, bao nhiêu con sông
chưa từng nghe nói. Hai cây phong như hai
người gác cửa hiền từ, mời gọi chúng bước vào
một cánh cửa diệu kỳ, đằng sau cánh cửa đó
mở ra - không hẳn là một thế giới mới - mà là
một góc nhìn, một cách nhìn khác về thế giới.
Những tán cây, vòm lá vững chắc sừng sững,
từ đó, những đứa trẻ được nâng đỡ, được đứng
cao hơn, nhìn xa hơn, và đặt ra những câu hỏi
trước đó chúng không nghĩ tới: “đã phải đấy là
nơi tận cùng thế giới chưa, hay là phía sau vẫn
còn có bầu trời như thế này, những đám mây,
những đồng cỏ và sông ngòi như thế này?”. Tất
cả những điều mới mẻ và bất ngờ ấy ùa vào tâm
hồn nhân vật “tôi”, làm “tim đập rộn ràng vì thảng
thốt và vui sướng”. Tuy nhiên, có một câu hỏi mà
lúc đó những đứa trẻ chưa hề nghĩ tới, cho đến
tận bây giờ, đã nhiều năm trôi qua, “tôi” mới suy
nghĩ: Người vô danh ấy đã ước mơ gì, đã nói
những gì khi vùi hai gốc cây xuống đất, người
ấy đã ấp ủ những niềm hi vọng gì khi vun xới
chúng nơi đây, trên đỉnh đồi cao này?” và “Quả
đồi có hai cây phong ấy, không biết vì sao ở làng
tôi họ gọi là “Trường Đuy-sen”?

Sau này, trong bức thư của bà An-tư-nai gửi
người hoạ sĩ, chúng ta biết được rằng chính
thầy Đuy-sen cùng cô bé An-tư-nai đã trồng hai
cây phong ấy, gợi ra một liên tưởng thú vị: “trồng
cây và trồng người”. Thầy trồng xuống hai cây
non cũng là gieo xuống một niềm hi vọng, một
niềm tin ở những thế hệ học trò của mình: “Và
trong khi chúng lớn lên, ngày một thêm sức
sống, em sẽ trưởng thành, em sẽ là một người
tốt... Em bây giờ trẻ măng như một thân cây
non, như đôi cây phong nhỏ này...”. 

Như vậy, hai cây phong vừa là hình ảnh
thực, vừa là hình ảnh biểu tượng. Với thầy Đuy-
sen, hai cây phong gửi gắm lời chúc của thầy
dành cho cô trò nhỏ: hãy cứng cáp, mạnh mẽ,
cao lớn như thể hai cây phong vững vàng trước
giông bão. Có thể nói hình ảnh hai cây phong là
hình ảnh ẩn dụ cho người thầy - những người
thầy đầu tiên, những người khổng lồ thầm lặng,
trìu mến: từ trên đôi vai của họ, đã có biết bao
đứa trẻ nhìn ra thế giới, đã có biết bao thế hệ
học trò từ làng Ku-ku-rêu vươn lên thoát khỏi đói
nghèo, lạc hậu, tù túng, sống một cuộc sống
dám mơ ước. Càng về sau, khi đọc về những gì
thầy Đuy-sen - người thầy đầu tiên đã đến với
ngôi làng Ku-ku-rêu đã làm cho mảnh đất ở
vùng núi cao này, chúng ta càng thấm thía sâu
sắc rằng ẩn sau dáng vẻ sừng sững hiền từ của
hai cây phong kia là câu chuyện về một người
thầy vĩ đại, và cũng chính là biểu tượng của lòng
biết ơn đối với những người thầy cũng vĩ đại
như thế.

Thực sự, hai cây phong trong đoạn trích
cùng tên của Ai-ma-tốp gợi lên nhiều suy nghĩ
về mối quan hệ giữa con người với thiên
nhiên, về tầm quan trọng của những ký ức tuổi
thơ trong việc hình thành nên thế giới tâm hồn
con người, về vai trò của người thầy với cuộc
đời mỗi người. Hai mạch truyện đan lồng vào
nhau vừa tạo nên tiếng nói cá nhân, vừa ngân
vang tiếng nói chung của một thế hệ được lớn
lên từ làng quê, nay đã trưởng thành nhưng
vẫn gắn bó sâu sắc với quê hương, với con
người nơi đây. 
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Bàn tới nguồn gốc của cộng đồng người
Tày, ta thường trở về những giai đoạn
lịch sử xa xưa. Các nhà nghiên cứu

Nga như N.N.Trebốcxarốp, R.F.Its, Kriucốp
trên cơ sở nghiên cứu liên ngành dân tộc
học, khảo cổ học, ngôn ngữ học đã chứng
minh quê hương sớm nhất của cư dân nói
ngôn ngữ Thái - Choang là vùng Lưỡng
Quảng (Trung Quốc) và phụ cận, trong đó có
vùng Việt Bắc (Việt Nam). Theo R.F.Its các di
chỉ khảo cổ học ở vùng phía Nam duyên hải
Nam Trung Quốc là của tổ tiên người Thái -

Choang, phân biệt với vùng ven biển phía
Bắc là của tổ tiên cư dân Nam Đảo. Đây cũng
là nơi hình thành và phân bố loại hình nhân
chủng Nam Á, loại hình nhân chủng của các
tộc người nói ngôn ngữ Thái - Choang. Các
nhà nghiên cứu kể trên cũng đã tìm thấy các
địa danh với tên đầu, như: “na”, “luk”, có
nghĩa là “cánh đồng”, “thung lũng” có gốc
trong ngôn ngữ Thái - Choang. Thư tịch cổ
Trung Quốc gọi một bộ phận của người Lạc
Việt ở Lưỡng Quảng và vùng phụ cận là  Lý,
Lão, tức tổ tiên của người Choang, Tày, họ
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đã chế tạo trống đồng. Thời nhà Hán, ở vùng
Lưỡng Quảng tồn tại quốc gia Nam Việt của
Triệu Đà, một viên quan gốc Hán, nhưng cư
dân chủ yếu là người Choang - Thái cổ. Năm
111 trước Công nguyên, thời điểm Nam Việt
bị Hán diệt cũng đã tạo nên nhiều biến động
dân cư của cộng đồng Thái -  Choang. Một
bộ phận cư dân ở lại chịu ảnh hưởng Hán
hoá, bộ phận khác di cư về phía Tây và vào
các nước Đông Nam Á.

Dân tộc Tày có truyền thuyết Pú Lương
Quân nói về người thuỷ tổ xa xưa là Pú Luông
và Giả Cải sinh sống lâu đời ở vùng Ngườm
Bốc (Cao Bằng) trên đất Việt Nam, hai người
khổng lồ đã sinh ra một trăm người con và dạy
họ săn bắn,  chăn nuôi, tìm ra lửa để nấu chín
thức ăn. Ở dân tộc Tày có biểu tượng cây đa
thần với ba mươi rễ chống và chín mươi cành
vươn khắp một vùng rộng lớn, phía Nam giáp
với vùng người Việt, Mường, phía Bắc giáp
với Trung Quốc ngày nay. Truyền thuyết “Cẩu
chủa cheng vùa” (Chín chúa tranh vua) nói về
vương quốc Nam Cương ở vùng Quảng Tây
và Cao Bằng ngày nay, kinh đô là Nam Bình,
tức Cao Bình (Cao Bằng). Thục Phán làm vua

Nam Cương đã đánh chiếm Văn Lang của
người Lạc Việt, lập nước Âu Lạc, đóng đô ở
Cổ Loa (tức Đông Anh, Hà Nội ngày nay).
Nhiều nhà nghiên cứu coi sự kiện này như là
sự hợp nhất giữa người Tây Âu (Tày) và Lạc
Việt (Kinh) để chống lại nguy cơ xâm lược của
nhà Tần ở phương Bắc. Với sự kiện vừa
mang tính huyền thoại vừa mang tính lịch sử
này, ta có thể dự đoán, một bộ phận người
Tày cổ cư trú ở miền thượng du Bắc Bộ đã
hoà vào cộng đồng người tiền Việt - Mường
để hình thành người Việt, còn bộ phận người
Tày cổ ở miền núi phía Bắc thì trở thành dân
tộc Tày hiện nay. Nhiều dấu vết văn hoá, ngôn
ngữ của người Việt hiện đại còn cho thấy sự
tiếp xúc Việt - Tày từ rất xa xưa.

Nếu như trong lịch sử một bộ phận người
Tày cổ đã hoà nhập với người Việt cổ để hình
thành người Việt hiện đại, thì ngược lại, vào
các giai đoạn lịch sử sau này, nhất là giai đoạn
từ thế kỷ XIII - XVIII, người Việt lại là một trong
những nhân tố góp phần tạo nên diện mạo
dân tộc Tày hiện đại. Đó là việc người Tày với
tư cách là một trong các tộc người thiểu số ở
vùng Việt Bắc gắn bó với người Việt ở vùng
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Trung Nguyên, và trong mối quan hệ giao lưu
văn hoá đã tiếp thu nhiều ảnh hưởng văn hoá
Việt. Hơn thế nữa, trong nhiều thời điểm lịch
sử khác nhau, có một bộ phận người Tày hoá
Việt, thì cũng không ít người Việt hoá Tày. Ta
có thể dẫn ra sự kiện lịch sử nhà Mạc vào thế
kỷ XVI đã từng lên chiếm cứ vùng Cao Bằng
để chống lại Chúa Trịnh ở Thăng Long. Sau
khi nhà Mạc thất bại, hầu như quan lại và binh
lính đã ở lại và bị Tày hoá. Trong suốt gần
mười thế kỷ của quốc gia phong kiến tự chủ,
nhiều viên lưu quan người Việt lên vùng Việt
Bắc đã bị Tày hoá. Ngoài ra, trong các giai
đoạn chuyển đổi triều đại, gắn với các cuộc
tranh giành thế lực, nhiều dòng họ hay cá
nhân thất thế đã lên vùng núi để nương thân,
lâu dần hoá thành người thiểu số... hiện nay,
có nhiều thôn bản người Tày vẫn giữ lại
những dấu vết nguồn gốc là người Việt. Chính
mối quan hệ nguồn gốc và lịch sử tộc người
Tày-Việt này mà trong một số lĩnh vực văn
hoá mối quan hệ Tày-Việt còn gần gũi hơn là
giữa người Việt và người Mường vốn có
chung nguồn gốc.

Trong quá trình gần gũi giữa người Việt và
Tày, thì cũng là quá trình phân hóa giữa người
Tày và người Choang (Cháng) ở vùng Lưỡng
Quảng. Trước cuộc khởi nghĩa của Nùng Trí
Cao chống lại cả triều đình nhà Lý của Việt
Nam và triều đình Tống của Trung Quốc thì
khối Choang-Tày còn tương đối thống nhất,
mà bằng cứ là Nùng Trí Cao thành lập nhà
nước Đại Nam bao gồm hầu hết vùng đất của
người Tày và Choang ở cả hai nước Trung
Quốc và Việt Nam. Sau khi Nùng Trí Cao bị
nhà Tống tiêu diệt, thì cả phía nhà Tống và
nhà Lý đều tổ chức quản lí vùng Tày, Choang
bằng chế độ Thổ ty khá chặt chẽ, khiến cho sự
phân hóa Tày - Choang ngày càng rõ rệt... 

Dân tộc Tày trước đây còn gọi là Thổ, là
thành viên trong cộng đồng các dân tộc nói
ngôn ngữ Tày - Thái, là một dân tộc đông nhất
trong 53 dân tộc thiểu số của cả nước. Tày là
tên gọi đã có từ lâu đời, có thể vào cuối thiên
niên kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Dân tộc
Tày là dân tộc gốc của Lạng Sơn và có thể là
một trong những dân tộc sinh sống sớm nhất
trên đất nước ta, với trình độ phát triển tương
đối hoàn chỉnh, họ đã làm chủ cả một vùng

đất đai rộng lớn. Ở tỉnh Lạng Sơn, dân tộc Tày
xếp thứ hai sau dân tộc Nùng về dân số,
nhưng họ lại phân bố ở hầu khắp các xã,
phường, thị trấn trong tỉnh, tất cả xã, phường
của tỉnh Lạng Sơn đều có người Tày cư trú. 

Khảo cứu lịch sử của dân tộc Tày qua
truyền thuyết Cẩu chủa cheng vùa (Chín chúa
tranh vua), một số nhà nghiên cứu cho rằng
vua Thục Phán An Dương Vương người sáng
lập ra quốc gia Âu Lạc là người Tày cổ. Giả
thiết đã cho thấy sự hình thành tộc người Tày
có thể có trước đây khá lâu. Địa bàn cư trú
của dân tộc Tày xưa rộng hơn ngày nay rất
nhiều. Mặc dù quốc gia Âu Lạc tồn tại không
được bao lâu nhưng vai trò của nó vô cùng
quan trọng trong lịch sử hình thành cộng đồng
tộc người Tày. Vốn là cư dân sinh sống chính
bằng kinh tế nông nghiệp lúa nước, địa bàn
cư trú của dân tộc Tày đa phần là ở các thung
lũng có nhiều đồng ruộng như lòng chảo Thất
Khê (Tràng Định), Bình Gia, Bắc Sơn hay ở
một số huyện như Chi Lăng, Lộc Bình. Kinh
nghiệm canh tác lúa nước của dân tộc Tày
khá phát triển. Bên cạnh đó, đồng bào Tày
Lạng Sơn còn thạo việc ươm tơ, dệt lụa, đào
ao thả cá, nuôi vịt và trồng cây công nghiệp
(đặc biệt là trồng cây thuốc lá, cây hồi). Một
số sản phẩm thủ công truyền thống do họ làm
ra được tiêu thụ rộng rãi ở thị trường trong và
ngoài nước như bàn ghế bằng trúc, tre. Dân
tộc Tày bao giờ cũng lập làng, làm ruộng ở vị
trí thuận lợi hơn so với các dân tộc khác cùng
trên địa bàn. Có thể là họ có quá trình cư trú
lâu đời hơn ở vùng đất này. Với tinh thần lao
động cần cù, sáng tạo, lại có điều kiện tự
nhiên thuận lợi nên nông nghiệp ruộng nước
của dân tộc Tày phát triển tương đối cao. Ở
Lạng Sơn, người Tày cư trú chủ yếu ở vùng
trũng thuộc lưu vực các con sông lớn, các
thung lũng và các cánh đồng tương đối bằng
phẳng nên đã tạo ra những vùng nông nghiệp
nổi tiếng như Bắc Sơn, Lộc Bình, Bình Gia,
Thất Khê… là vựa lúa của toàn tỉnh Lạng Sơn.
Đồng bào thường sống thành từng bản, ít thì
có vài chục hộ, nhiều thì hơn một trăm nóc
nhà. Bản của dân tộc Tày gồm những gia đình
nhỏ thuộc các dòng họ khác nhau. Bản ít có
từ hai đến ba dòng họ, bản nhiều thì từ mười
dòng họ trở lên. Những dòng họ lớn trong bản
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thường là những dòng họ có công khai phá
đất đai, lập bản. 

Quan hệ dòng họ và gia đình của tộc
người Tày luôn gắn kết bền chặt. Quyền lực
trong gia đình thuộc về người cha, con theo
họ bố, thừa kế tài sản thuộc về các con trai,
nghĩa là theo chế độ phụ hệ khá đậm nét. 

Dân tộc Tày là cư dân thung lũng, do vậy
môi trường sống, không gian sinh tồn của họ
mang tính đặc thù, trong đó canh tác nông
nghiệp trồng lúa nước là chính, ngoài ra còn
trồng trọt các nông sản phụ như ngô, khoai,
sắn, các loại đậu và rau quả, chăn nuôi gia
súc và đánh bắt cá ven sông suối. Hoạt động
sản xuất cơ bản của những người nông dân
Tày là làm ruộng ở thung lũng trồng lúa nước.
Do vậy, các địa danh ở vùng cư trú của dân
tộc Tày thường có tên là Khuổi và Nà, có
nghĩa là “suối” và “ruộng”. Trong các thung
lũng như vậy, người ta chọn những gờ đất
cao ven chân đồi, núi để làm nhà, lưng tựa
vào núi, mặt hướng ra cánh đồng. Ruộng (nà)
là những mảnh đất tương đối bằng phẳng, có
bờ giữ nước, giữ ẩm, nơi đó có thể trồng lúa
hay hoa mầu. Trong quan niệm của đồng bào
Tày ruộng có nhiều loại: nà nặm (ruộng
nước), có thể trồng lúa một hay hai vụ, có thể
trồng xen với hoa mầu, nà lẹng (ruộng cạn
chờ mưa), thường là ruộng bậc thang cao,
khó lấy nước, chỉ có thể trồng một vụ vào
mùa mưa, nà lụm (ruộng lầy) thường ở các
khe núi, cuối cánh đồng, có thể trồng một vụ
một năm. Mấy thập kỷ gần đây, do đẩy mạnh
làm thuỷ lợi nên diện tích canh tác hai vụ đã
tăng lên. 

Ngoài việc làm ruộng, đồng bào Tày còn
có những nương vườn ở trên những đồi ven
thung lũng, nơi đó thường trồng hoa mầu
(ngô, khoai, sắn, rau đậu...) hay trồng bông,
chàm để dệt và nhuộm vải. Những năm gần
đây, do dân số tăng, đất đai trồng trọt ở các
thung lũng có hạn, nên ở địa bàn dân tộc Tày
có hiện tượng mở rộng diện tích nương rẫy
trồng lúa và hoa mầu, tạo nên một loại hình
nương rẫy mang tính đặc thù, khác với nương
rẫy của cư dân Môn - Khơ me theo kiểu luân
canh khép kín hay nương rẫy của người
Mông mang tính thâm canh theo chu kỳ mở.
Kiểu canh tác nương rẫy của dân tộc Tày theo
hướng thâm canh, áp dụng kỹ thuật canh tác

ruộng định canh ở thung lũng vào canh tác
nương rẫy. Do vậy, về phương diện môi
trường cũng cảnh báo những hệ quả tiêu cực
của kiểu canh tác nương rẫy này. 

Đặc trưng nổi bật nhất của canh tác
ruộng nước ở thung lũng của cư dân Tày là
hệ thống thuỷ lợi theo kiểu mương, phai, lái,
lìn. Đây là hệ thống thuỷ lợi cổ truyền, phù
hợp với canh tác ruộng nước ở thung lũng.
Thung lũng, nơi sinh sống của các thôn bản
Tày bao giờ cũng có dòng suối chảy qua,
nước thường có động năng lớn, nên từ lâu
đời đã hình thành ở họ thói quen sử dụng
nguồn nước để tưới ruộng và các công việc
khác, như cối giã gạo, máy cán bông dùng
sức nước. Lợi dụng dòng nước chảy liên tục,
đồng bào Tày đắp phai (đập) ngăn dòng
nước lại, khiến nước suối dâng lên có thể
chảy vào mương dẫn nước vào ruộng. Phai
được xây dựng ở vị trí đầu nguồn nước của
cánh đồng. Quy mô của phai to nhỏ tuỳ thuộc
vào diện tích tưới rộng hay hẹp. Phai có cấu
trúc khá đơn giản, không tốn kém mà lại có
hiệu quả, thường xây cất bằng tre gỗ, đất, đá.
Họ đóng cọc và dựng các trụ đá rồi bắc các
dầm tre, gỗ ngang dòng suối, lót phên tre, đổ
đất, đá ngăn một phần dòng nước lại. Thực
ra đây là hệ thống đập tràn, chỉ giữ lại một
lượng nước cần thiết vừa đủ tưới, còn nước
thừa không dùng tưới vẫn để nước chảy qua
“nuôi sống” dòng suối để những người dưới
hạ nguồn vẫn có nước dùng. Thực chất đây
là hình thức “chia” nước giữa những cộng
đồng thôn bản sinh sống dọc các sông suối,
lại có tác dụng chống bồi lắng, dễ sửa chữa
hay xây dựng lại khi bị lũ lụt tàn phá.

Khi nước dâng lên chảy vào mương thì
hệ thống mương, lái, lìn dẫn nước vào từng
thửa ruộng. Thửa ruộng đầu tiên được
mương dẫn vào gọi là nà pac mương, tức
ruộng cửa mương, rồi nước từ thửa đầu được
dẫn vào các thửa kế tiếp bằng các ống tre,
bương chôn ở chân bờ ruộng gọi là lái nà.
Kinh nghiệm đặt các lái nà của thửa ruộng
trên và dưới thường lệch nhau để khắc phục
tình trạng nước chảy làm mất mầu mỡ của
ruộng. Những nơi ruộng quá cao so với mức
nước suối thì đồng bào Tày sử dụng hệ thống
cọn (nghé lốc) để đưa nước vào ruộng. Cọn
nước làm bằng tre dùng sức nước để guồng
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nước từ suối đổ lên ruộng cao. Nơi đặt cọn
nước người ta thường kết hợp làm loại đập
nước nhỏ để làm nước dâng cao, như vậy sẽ
thu nhỏ được cọn, đỡ tốn kém, dễ làm, mà
hiệu quả tưới nước cao hơn

Chính việc cư trú dọc theo hệ thống sông
suối ở thung lũng như vậy đã ảnh hưởng
quyết định tới sự liên kết giữa các thôn bản
thành những tổ chức xã hội lớn hơn, bao gồm
nhiều thôn bản, cùng cư trú trong một thung
lũng và ràng buộc nhau bởi hệ thống thuỷ lợi
tưới tiêu chung. 

Trong hệ thống nông cụ của dân tộc Tày
chiếc cày giữ vai trò chủ đạo, khiến hệ thống
nông nghiệp của dân tộc Tày đạt tới trình độ
nông nghiệp dùng cày và thuỷ lợi, trình độ
canh tác nông nghiệp cao của xã hội truyền
thống. Cày (thây) của dân tộc Tày thuộc loại
hình cày thân bắp, không có chân đế, dùng
trâu bò kéo, thích hợp với các thửa ruộng hẹp,
địa hình không bằng phẳng, giống với cày của
người Thái, Choang và các cư dân láng giềng
khác, nhưng lại phân biệt khá lớn với chiếc
cày của người Mông ở vùng rẻo cao. Ngoài
cày và thuổng thì cuốc cũng là công cụ sản
xuất quan trọng, trong đó cày và thuổng
thường là công cụ của nam giới, còn cuốc là
công cụ của nữ giới. Chính với nông nghiệp
dùng cày và vai trò quan trọng của nam giới
trong hệ thống nông nghiệp là những nhân tố
góp phần xác lập xã hội phụ hệ và phụ quyền
từ khá sớm của dân tộc này.

Xưa kia người Tày nuôi cá ruộng rất phổ
biến, vừa tạo ra nguồn thực phẩm thường
xuyên lại vừa là biện pháp kỹ thuật nâng cao
năng suất lúa. Cá tạo ra nguồn phân bón lúa,
kích thích lúa đẻ nhánh nhanh vừa diệt sâu
cắn rễ và thân lúa. Mấy thập kỷ gần đây việc
nuôi cá ruộng bị hạn chế nhiều do việc thay
đổi cơ cấu giống lúa, nhất là việc sử dụng quá
nhiều phân hoá học, thuốc trừ sâu đã phá
hoại môi trường sinh trưởng của cá.

Ngoài làm ruộng nước, ở Lạng Sơn
người Tày còn làm nương rẫy với lối canh tác
đơn giản: đao canh hoả chủng, canh tác bằng
dao, cuốc, tra hạt bằng gậy chọc lỗ. Về chăn
nuôi, đồng bào Tày phát triển các loại vật nuôi
như: trâu, bò, lợn, gà, vịt... trong cuộc sống
gắn bó với ruộng đồng, con trâu, con bò được

đồng bào quý mến (con trâu là đầu cơ
nghiệp). Đây là loại gia súc vừa làm sức kéo
vừa để ăn thịt. Gà, vịt, ngan, ngỗng, lợn, dê...
là nguồn thực phẩm được sử dụng hàng
ngày, nhất là khi có khách đến nhà. 

Bên cạnh phát triển trồng cây lương thực
và chăn nuôi, dân tộc Tày còn trồng các loại
cây công nghiệp có giá trị cao như hồi, trẩu,
sở... đặc biệt là cây hồi đã được người Tày ở
Lạng Sơn trồng từ hàng trăm năm nay. 

Nghề thủ công gia đình của dân tộc Tày
khá phát triển, đó là dệt, nhuộm, rèn, đan lát,
gạch, ngói, chế biến thực phẩm... nhằm đáp
ứng nhu cầu tự cấp tự túc, một phần để trao
đổi, buôn bán. Sản phẩm đan lát bằng mây,
tre, trúc của họ khá tinh xảo, đó là bàn, ghế,
mâm, chạn bát, làn đựng, dậu, bồ đựng
thóc, cót phơi, nong, nia, dần sàng, lồng gà,
lồng chim... có những tấm cót (pjhen slát) và
cái giỏ đựng kim chỉ của phụ nữ được đan
cầu kỳ, tinh xảo và trang trí đẹp… ngoài việc
sử dụng những sản phẩm thủ công truyền
thống này, đồng bào còn đem ra thị trường
bán. Nghề mộc phát triển, chủ yếu là sản
xuất các vật dụng gia đình. Nghề rèn và
nghề đục đá tuy không nhiều song cũng đủ
để sản xuất lưỡi cuốc, dao, liềm, cối xay đá
phục vụ nhu cầu nhà nông. Nghề sản xuất
gạch ngói chủ yếu là ngói âm dương để lợp
nhà. Nghề dệt vải, thổ cẩm không chỉ nhằm
đáp ứng nhu cầu của mình mà còn để trao
đổi, buôn bán với các cư dân sống cận kề.
Ngoài ra còn có một số ngành nghề thủ công
truyền thống nhỏ lẻ khác như chưng cất tinh
dầu hồi, nấu cao động vật... các nghề thủ
công truyền thống tiến hành theo mùa, tranh
thủ lúc nhàn rỗi, chưa xuất hiện các nhà
xưởng lớn với đội ngũ thợ lành nghề tách
khỏi trồng trọt.           

Bên cạnh trồng trọt, chăn nuôi, thủ công
nghiệp thì buôn bán giao lưu trao đổi hàng
hoá trong và ngoài nước phát triển ở người
Tày từ khá sớm. Ngay từ thế kỷ thứ XVI - XVII
đã xuất hiện những thương trường tấp nập
buôn bán như chợ Kỳ Lừa, chợ Vân Mịch...
trong thời kỳ kinh tế thị trường và hội nhập
quốc tế hiện nay, việc phát triển kinh tế
thương mại - du lịch vẫn là ngành mũi nhọn
hàng đầu của Lạng Sơn. 

55
Văn nghệ
Xứ Lạng - Số 338-12/2021



Đến với Lạng Sơn vào mùa đông, du khách
sẽ bắt gặp một món ăn đặc trưng được
bán nhiều ở các quán bên vỉa hè đường

đó là coóng phù. Thoạt nhìn bằng mắt, coóng phù
rất giống bánh trôi nước của người Kinh ở miền
xuôi. Nhưng kỳ thực, cách chế biến sử dụng lại
rất khác nhau, coóng phù của người Tày, Nùng
được sử dụng trong tết Đông chí, ăn lúc nóng,
còn bánh trôi nước của người Kinh họ dùng vào
tết Hàn thực (3/3 âm lịch) và ăn khi để nguội.

Lạng Sơn, là vùng văn hóa đặc sắc nằm ở
phía Đông Bắc Việt Nam. Nơi đây tồn tại những
giá trị văn hóa đặc sắc bao gồm cả về vật thể và
phi vật thể. Lạng Sơn có các tộc người cùng
sinh sống, đó là Tày, Nùng, Kinh, Dao, Mông,
Sán Chỉ, Cao Lan... Trong đó, nhóm tộc người
Tày, Nùng đã có quá trình sinh sống lâu đời,
phong tục tập quán của họ đã phần nào trở
thành đặc trưng cho văn hóa của vùng đất biên
cương Tổ quốc này. Bên cạnh những món ăn
nức tiếng gần xa như vịt quay, lợn quay, khau
nhục... thì mùa đông ở Xứ Lạng còn có món
bánh coóng phù nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, giúp
xua tan lạnh giá. 

Theo Từ điển văn hóa truyền thống các dân
tộc Thái, Tày, Nùng, của Nguyễn Thị Việt Thanh,
Vương Toàn chủ biên, cho biết: “Poóng fù” hay
“Pẻng fù noòng” là loại bánh làm bằng gạo nếp
ngâm qua đêm, xay ướt rồi cho vào túi vải cho
chảy bớt nước, giống bánh trôi của miền xuôi.
Khi bột đang nhão mềm thì nặn thành viên tròn,
ở giữa có thể cho một miếng đường phên nhỏ
làm nhân. Có nơi làm nhân bằng đỗ xanh xay
vỡ đôi, ngâm đãi sạch vỏ, đồ chín rồi trộn với
đường. Thả cho viên bánh chìm trong nồi nước
mật loãng (vừa đủ ngọt) đang sôi. Bếp vẫn đun,
nước tiếp tục sôi, khi nào thấy bánh “nổi lên”
(tiếng dân tộc Tày, Nùng là “fù”) là chín, vớt ra
ăn được. Loại bánh này làm phổ biến vào mùa

rét, nhất là dịp tết Đông chí. Bánh nóng ăn kèm
với gừng cho cảm giác vừa thơm vừa dễ chịu,
vừa “ấm” người, chống chọi với cái rét ở miền
núi phía Bắc”[01, trang 367]. Trong Địa chí Lạng
Sơn, dung lượng để ghi chép về món ăn này lại
rất ít: “Bánh trôi (Poóng phù) làm phổ biến vào
dịp tết Đông chí. Bánh làm bằng bột gạo nếp, có
thêm gia vị gừng, đường phên, ăn vừa thơm
vừa “nóng” người”[03, trang 517]. Như vậy, có
thể khẳng định đây là món bánh phổ biến của
cộng đồng các tộc người Tày, Nùng và trở thành
một trong những lễ vật dùng để dâng cúng tổ
tiên. Xét về nguồn gốc, món bánh này vốn là của
người Hoa, do quá trình sinh sống với nhau
người Tày, Nùng đã tiếp thu và cải biến thành
món ăn mang nét riêng của mình. Món ăn này
ngoài chức năng “duy trì sự sống con người”[02,
trang 159] còn là vật cúng trong đời sống tín
ngưỡng của đồng bào Tày, Nùng. Về tên gọi, do
sự biến âm và khác biệt vùng miền, hiện nay
món ăn này chưa có sự thống nhất, ở thành phố
Lạng Sơn thường được gọi là “coóng phù”, vùng
Thạch Đạn, Cao Lộc lại được gọi là “phoóng
phù”, vùng Hội Hoan, Văn Lãng gọi là “poóng
phù”… nhưng cho dù với tên gọi nào thì giá trị
văn hóa mà nó đem lại cũng rất lớn. Về giá trị
dinh dưỡng, món bánh này đem lại cho người
ăn cảm giác ấm nóng trong người vì có vị cay
của gừng và ngọt của đường, mặc dù có vị ngọt
của đường nhưng khi ăn người ăn không có
cảm giác ngán. 

Để làm món bánh này, cần có sự chuẩn bị
thật kỹ lưỡng. Những nguyên liệu để làm nên
món bánh khá đơn giản phản ánh rõ nét sự dân
dã của món ăn, bao gồm: gạo nếp xay thành
bột, đường, gừng, vừng, lạc, dừa nạo… một số
quán còn có cả nước cốt dừa hoặc dầu chuối,
tất cả những nguyên liệu này qua bàn tay tài tình
của người phụ nữ Tày, Nùng Xứ Lạng sẽ cho ra
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món bánh coóng phù thơm
ngon. Theo một số người bán
coóng phù ở cổng chợ đêm Kỳ
Lừa thì gạo nếp để làm món
bánh phải là giống nếp cái
được trồng ở vùng Thất Khê,
Tràng Định thì khi ăn bánh mới
dẻo, mềm và không có cảm
giác bị nát; đường để nấu
nước dùng phải chọn đường
hoa mai kết hợp với một ít
đường phên mới cho ra nồi
nước đường đẹp và không bị
đắng; gừng cho vào nồi nước
đường phải là loại gừng già
đem về nướng qua trên bếp rồi
mới cạo sạch vỏ rồi đập dập,
làm như vậy sẽ có mùi thơm
của gừng hơn… Sau khi các
nguyên liệu đã được chuẩn bị
sẵn sàng, gạo được vo sạch,
rồi mang đi xay cùng với nước.
Sau khi xay xong, bột nước
được đựng trong túi vải, dùng
dây buộc lại hoặc để miếng gỗ
đè lên cho chảy hết nước. Bột
đến độ thì đem nhào thật kỹ để
làm sao không bị vỡ vụn khi
nặn bánh, khi đun sôi bánh
trong nước đường, bánh phải
chín mềm mà không bị nát.
Công đoạn nặn bánh đòi hỏi sự
khéo léo của người làm bánh.
Từng viên tròn đều tăm tắp, to
cỡ viên bánh trôi. Tôi cũng thật
sự không hiểu sao chúng lại
đều nhau, giống nhau đến thế.
Mỗi viên được ấn dẹt phần
đầu, chấm thêm chút vừng lên
trên, rồi đặt ngay ngắn trong
khay. Khi khách đã ngồi ngay
ngắn trên bộ bàn ghế nhỏ nhắn
trong quán, chủ quán mới
thong thả thả những viên bánh
vào nồi rồi đợi khoảng năm
đến bảy phút cho đến khi bánh
nổi hết lên thì múc bánh ra bát
cho thêm ít lạc rang, vài sợi
dừa tươi, một chút nước cốt
dừa hoặc thêm chút dầu
chuối… Vậy là đã có thể
thưởng thức một thức quà giản
dị mà ấm áp vào mùa đông nơi
vùng đất địa đầu của Tổ quốc.
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Hiện nay, do nhu cầu ẩm thực ngày càng tinh tế, người Xứ Lạng
đã sáng tạo thêm cho bát coóng phù những màu sắc mới lạ,
không còn sự đơn điệu như trước kia. Nếu truyền thống món này
đa phần đều là những viên bánh màu trắng thì nay đã được
nhuộm thêm một số màu tăng tính hấp dẫn cho món ăn: màu cam
được làm từ gấc, màu tím được làm từ lá cẩm, màu xanh được
làm từ lá dứa. 

Trước kia, chỉ khi đến dịp tết Đông chí mới được thưởng thức
coóng phù. Nay thì coóng phù đã trở thành một món ăn của mùa
đông, chỉ chờ khi gió lạnh tràn về… Đã là người Lạng Sơn, ai cũng
biết thưởng thức coóng phù  thậm chí, biết chế biến món bánh này.

Ẩm thực là một trong những thành tố không thể tách rời của
văn hóa Xứ Lạng. Nếu ví ẩm thực Xứ Lạng giống như bức tranh
đa sắc màu, trong đó ẩm thực Tày, Nùng là một mảng màu thì
coóng phù lại là một nét chấm phá độc đáo trong bức tranh đó,
như một dấu ấn của mùa đông Xứ Lạng.  
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Mùa đông năm nay có những cơn rét
đậm rét hại, sương muối, trên Mẫu
Sơn có lúc xuống 00C, mọi người đã

kêu là rét quá, rét quá, biến đổi khí hậu mới
thế. Nhưng trong kí ức của tôi, những mùa
đông năm xưa còn rét hơn nhiều.

Nhớ hồi còn nhỏ xíu, chắc chỉ ba bốn tuổi,
mới bắt đầu biết ghi nhớ những chuyện xung
quanh, tôi đã biết những mùa đông mà sáng
ra sương buông mù mịt, người đi chợ sớm
trên đường chỉ là những cái bóng mờ mờ, đối
diện còn nhìn không rõ mặt nhau. Luống bắp
cải, su hào ở vườn nhà đọng đầy những hạt
sương giá. Có sáng ra, trên mặt thau nước
ngoài hè còn đông một lớp băng mỏng nữa.
Cái rét như cấu, như cắt vào da thịt. Thời đó
cuộc sống còn khó khăn, đâu đã có áo dạ áo
lông, chỉ mặc lên người nhiều lớp áo mỏng.
Trong cùng là áo vệ sinh đông xuân, đến mấy
cái áo sơ mi, áo sợi, ngoài cùng là cái áo bông
chần. Đấy là những nhà kha khá có điều kiện
rồi. Mọi người làm ấm mình bằng cách lao
động cật lực, trưa chiều về nhà xúm lại quanh
bếp lửa, tôi thì gầy lò sưởi bằng những cái
chậu nhôm rách, ghép mấy cái lại cho kín đáy
rồi lót tro, đốt than sưởi ấm thêm vài tiếng
trước khi lên giường. Giường ngủ thì trải cái
chăn dạ cũ nhất, đã hết “tuyết”, mỏng dính,
sờn rách không còn đắp được nữa, trên phủ
mấy lớp chăn dạ mỏng, trên cùng là chiếc
chăn bông, vỏ cũng sờn bạc, ruột thì mấy năm
lại đem bật lại cho bông, cho ấm.

Lớn lên một chút, đã đi học cấp 1, rồi cấp
2, tôi nhớ những mùa đông âm u, gió bấc ù ù
thổi qua hồi nhà, gió bấc mang cái rét kinh
người ào ào cuốn qua những dãy phố, lồng
lộng trên sân ban gần trường học. Người lớn
thì rét đến thế nào cũng vẫn phải ra đồng, ra
vườn, ra chợ, ra sông, làm lụng, mưu sinh
như muôn vạn ngày thường. Trẻ con thì co ro
trong những lớp áo, một tay cầm túi sách, một
tay quay quay những lò sưởi mini tự tạo bằng

vỏ hộp sữa bò, đục mấy cái lỗ nhỏ bên thành
để xỏ dây thép làm quai cầm và thông khí. Bỏ
vào đấy vài hòn than hồng gắp từ bếp củi, cho
thêm vài cục than đen nhỏ, cầm vào dây thép
quay tít trên tay, gặp gió, than đen bén lửa bốc
thành ngọn, nổ lép bép. Thế là có lò sưởi để
ngay trên bàn hoặc trên ghế cạnh người để
hơ tay đỡ cóng, đỡ tê mà viết chữ cho ngay
ngắn.

Còn lúc đi chơi (rét vẫn đi chơi chứ sao
không?), thì cõng em, rủ nhau ra sân ban, hay
ra góc ruộng nào đã gặt, đi vơ gốc rạ, cỏ khô,
nhặt những cành cây, cọng lá nhỏ đã bị gió rét
làm cho rụng khỏi cây, khô quắt lại, nhóm lửa
sưởi với nhau. Nghĩ lại thấy buồn cười, đốt
sưởi ngoài trời rét căm căm, chỉ để hơ tay và
làm cho đôi má nóng rực, hây hây đỏ

Mùa đông năm xưa, tôi nhớ là rét lắm, rét
hơn mùa đông bây giờ, có lẽ là do thời ấy còn
quá thiếu thốn, thiếu ăn, cơ thể lấy đâu năng
lượng, lại thêm thiếu áo thiếu chăn nên cái rét
càng thêm thấm thía. Nhà nào xây kiên cố thì
còn che chắn được giấc ngủ, chứ những nhà
vách nứa, mái tranh thì mỗi đêm nằm quả thật
là thêm một năm ở cực nhọc. 

Nhớ mùa đông năm xưa, là nhớ dáng bố
ngồi bên lò sưởi. Thời trẻ bố dành hết sức lực
để lao động, cùng mẹ nuôi nấng đàn con khôn
lớn, ăn học thành tài. Về già, trong người bố
tích tụ nhiều thứ bệnh, chỉ chờ mùa đông, trời
trở rét là trỗi dậy hành hạ Người. Bố bị bệnh
thận, bệnh tâm phế mãn, bệnh khớp, nên sợ
rét lắm. Cả mùa đông, lúc nào trong nhà cũng
có chậu than hồng. Chậu than đặt trong góc
nhà kín gió, có mấy cái ghế gỗ thấp đặt xung
quanh, ghế của bố cao hơn, có tựa lưng. Bố
ngồi sưởi, để luôn một ấm trà trong viền tro
của chậu than cho nóng, hết ấm này thì pha
luôn ấm khác, có lúc còn có phin cà phê (là cà
phê bố trồng được, tự rang với mỡ gà, tự xay
bằng cái cối gỗ quay tay). Hồi bé, khi ngồi ghé
để sưởi cạnh bố, tôi được bố cho uống trà,
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uống thử cả cà phê,
đắng lắm, nhưng mà tôi
thích uống. Bố còn có
một cái áo ka ki chần
bông mua từ Trung
Quốc, to sụ, dày cộp. Lũ
chúng tôi hồi bé, đứa
nào cũng từng được
đắp cái áo này của bố,
ấm hơn cả chăn bông.
Sau này đến hai đứa
cháu nội của bố mẹ là
con Ly, con Tý cũng vẫn
được hưởng hơi ấm
của cái áo đặc biệt này.
Hình ảnh bố gắn với
chậu than sưởi mùa
đông trong góc nhà,
dáng người cao gầy
ngồi hơi còng xuống,
mái tóc bạc điểm lấm
tấm tàn than, khoác cái
áo to xù, tay cầm chén
trà nóng bốc khói nghi
ngút, trong lò sưởi một
lon nước để khử độc
than cũng bốc khói nghi
ngút… giờ cứ nhớ đến
là thấy mắt cay cay.

Nhớ mùa đông năm
xưa, là nhớ những buổi
sớm hôm phiên chợ,
trời còn tối om, rét buốt,
mẹ dậy trước nhóm bếp
rồi mới gọi tôi dậy
chuẩn bị đi chợ. Tôi
vâng dạ xong, lật chăn
ra, vắt màn lên rồi lại
gục xuống ngủ tiếp, mà
mơ thấy rõ ràng đã dậy,
đã làm việc này việc kia
rồi cùng mẹ ra chợ. Đến
lúc mẹ gọi lần nữa mới
tỉnh hẳn. Nhà làm bánh
rán, bánh chưng bán.
Bố vớt bánh chưng, mẹ
chuẩn bị quang gánh,
tôi tháo túi bột nếp làm
bánh rán được ép cả
đêm qua ra chậu nhào
cho nhuyễn. Bột ráo
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nước cứng lại, lạnh buốt, tôi bẻ nhỏ khối bột ra, cứ thế nhào, đến
lúc bột mềm nặn bánh được thì hai bàn tay cũng tím bầm, tê dại. Ra
đến chợ, nhóm bếp rán bánh lên, hơ một lúc thì tay mới hồi lại, thuần
lại để nặn bánh.

Nhớ mùa đông xưa, những tối rét căm căm, ra góc phố ngồi nặn
coóng phù giúp chị Phượng Thắng, ngồi cạnh bếp lửa rừng rực mà
vẫn xuýt xoa. Mười tối như mười, bát bánh đầu tiên được vớt là chị sai
bưng về nhà để bố ăn cho nóng. Bán đến khuya, hai chị em ăn những
viên bánh cuối cùng rồi chị dúi cho mấy nghìn “chị cho để làm vốn”.  

Nhớ mùa đông năm ấy, bố đã yếu lắm, ngày 28 tháng Chạp ba
chị em gái về thăm bố mẹ, đun nước lá thơm tắm tất niên cho bố, bố
sợ rét cứ chối đây đẩy, phải vừa dỗ, vừa ép mới tắm được cho bố.
Nhà tắm đã lắp cả đèn sưởi, ấm sực, nước lá thơm nghi ngút, chỉ
muốn tắm gội cho bố thơm tho, sảng khoái để đón Tết, mong bố
mạnh khỏe để thọ thêm vài năm, hưởng niềm vui con cái phương
trưởng. Thế mà ăn Tết xong, rồi mùng năm hóa vàng xong thì mùng
sáu bố đi, nhẹ nhàng, thanh thản. 

Nhớ mùa đông năm ấy, cả mấy anh chị em rủ nhau về thăm mẹ
ngày Tết tây. Đã hẹn rồi, các nhà đều sẵn sàng lên đường rồi thì
sáng ra, chị dâu cả gọi điện bảo là mẹ bị cảm. Kéo nhau lên, mời cả
bác sĩ gia đình, người đã từng thăm bệnh, chăm sóc ông lúc cuối
đời, lên cùng để truyền cho mẹ. Mẹ mệt nằm trong phòng, lũ con
vẫn chủ quan, nghĩ là mẹ cảm thường thôi, nhờ bác sĩ kiểm tra, rồi
truyền nước cho mẹ. Thế mà hôm ấy mẹ lại đi, cũng nhẹ nhàng,
thanh thản, đàn con vây quanh không thiếu đứa nào. 

Đang giữa mùa đông lại nhớ mùa đông, đang run rẩy trong giá
buốt hôm nay mà nhớ không nguôi cái rét ngọt ngào, thấm thía hôm
xưa, lạ thế.



Sau hơn mười năm ấp ủ, cuốn tản văn “Ký
ức mưa” - tập sách đầu tay của tác giả
Hoàng Thị Thu Hương - bút danh Hoàng

Hương, hội viên Chi hội Văn xuôi Hội VHNT
Lạng Sơn đã được Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh
Lạng Sơn phối hợp với Nhà xuất bản Văn hóa
dân tộc xuất bản vào cuối năm 2020. Không cầu
kỳ hoa mĩ, không ồn ào náo nhiệt, Hoàng Thị
Thu Hương cứ thế lôi cuốn người đọc chìm đắm
vào thế giới văn chương đầy xúc cảm của chị:
“Tôi từng ấp ủ muốn viết một cái gì đó là của
riêng mình, dành cho riêng mình, không vụ lợi,
không danh vọng, không màu mè và quan trọng
là không phải vay mượn từ những thứ xúc cảm
của người khác. Muốn viết một cái gì đó cho
những khoảnh khắc vừa thoáng lướt qua, những
dĩ vãng tưởng như xa xôi, những hoài niệm của
một thời ấu thơ. “Ký ức mưa” là tất cả những
điều đó…”. Mười lăm tác phẩm trong tập sách
dày hơn sáu mươi trang khẳng định tản văn
chính là thế mạnh của Hoàng Hương. Tác giả tỉ
mẩn, cẩn thận từ khâu trình bày, bố cục sắp xếp
các tác phẩm trong cuốn sách. Cảm xúc chân
thật, tâm hồn nhạy cảm, giao hòa với cuộc sống
in dấu đậm nét lên từng trang viết. 

Đọc và cảm nhận “Ký ức mưa”, độc giả sẽ
thấy được những câu chuyện nho nhỏ về gia
đình, về bạn bè, về những người thân yêu, về
cuộc sống xung quanh tác giả; thấy được tình yêu
quê hương, con người Xứ Lạng của một tâm hồn
đồng điệu, nhạy cảm với những chuyển động của
cuộc sống. “Ký ức mưa” còn bày tỏ tâm niệm của
Hoàng Hương: “Đi chùa không đơn thuần chỉ là
đến một ngôi chùa nào đó thắp một nén hương
và cầu nguyện, mà là sợi dây liên kết giữa tâm
linh, tình cảm của con người và ngôi chùa mà
mình hay lui tới… nghe tiếng chuông trầm ấm
ngân nga mà thấy thanh thoát tâm hồn…”. Ta thấy
ở đây một tâm hồn thật an nhiên, một trái tim trong
trẻo, nhẹ nhàng.

Yêu những điều bình dị nhất dù chỉ là cơn
mưa bất chợt đến, “Ký ức mưa” hiện về đầy
tiếc nuối gắn với tuổi thơ đã qua với những niềm
vui nỗi buồn cứ đan xen, là niềm vui của ông
bên chén trà, tiếng cười của bà mong cho cây

cối tốt tươi, nỗi lo của bố sợ nhà dột, nước mưa
chảy dọc sống lưng mẹ mặn, những ký ức vui
nghe tiếng ếch nhái râm ran, lũ trẻ con chạy ra
sân tắm mưa với tiếng cười lảnh lót… còn mưa
của hiện tại là những nhà đóng kín cửa, con phố
dài chìm trong mưa… rồi tạnh; hay khoảnh khắc
thời tiết giao mùa hình ảnh những con người Xứ
Lạng hiện lên thật đẹp bởi sự sẻ chia khi người
bán bánh coóng phù khéo léo từ chối bán hàng
cho vị khách nhà giàu đến mua hàng với thái độ
trịch thượng, nhưng lại dành để tặng cho chị bán
bánh mì rong khiến mùa đông bỗng trở nên ấm
áp hơn, món bánh coóng phù - đặc sản của Xứ
Lạng vào mùa lạnh vì thế cũng ngon hơn qua
tác phẩm “Khúc giao mùa”. Tất cả các tác
phẩm đều có một sự liên kết chặt chẽ với nhau
là ký ức, hoài niệm từ quá khứ đến hiện tại,
những quan điểm của tác giả về cuộc sống cũng
khiến người đọc phải suy ngẫm và nhìn lại chính
mình dù là lúc “Chờ đèn đỏ” hay suy nghĩ về
chữ Hiếu khi mùa Vu lan tới trong “Hãy yêu
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thương khi còn có thể”; cảm thông, đau xót
với số phận của người phụ nữ bất hạnh, cuộc
sống tăm tối khi nhiễm AIDS lại chịu nỗi đau chia
ly lần lượt hai đời chồng vì cái chết trắng và cả
đứa con trai thứ hai chưa đầy tuổi cũng ra đi
trong “Đường về nơi đâu”.

“Bà ngoại” - tác phẩm mở đầu tập sách,
cũng là tác phẩm xúc động nhất được Hoàng
Hương viết nên bằng tất cả tình yêu thương với
người bà kính yêu, người đã nén lại nỗi đau
chứng kiến cảnh từng người thân yêu nhất
trong gia đình lần lượt ra đi để trở thành một
mái nhà, một chỗ dựa vững chãi, chở che, nuôi
nấng đứa cháu mồ côi lớn lên, trưởng thành.
Bà ngoại còn hiện lên là người phụ nữ đảm
đang, tỉ mỉ chế biến những món ăn truyền thống
đong đầy tình thương dành cho con cháu để
chuẩn bị cho dịp Tết, hình ảnh của bà ngoại
xuất hiện trong rất nhiều tác phẩm của Hoàng
Hương: “Bà ngoại”, “Ngày đầu tiên đi học”,
“Vời vợi nhớ thương”, “Ký ức mưa”, “Thuốc
đắng”… Hình ảnh người mẹ, người phụ nữ
giàu đức hy sinh được chị nói đến qua tác phẩm
“cánh cò cõng nắng cõng mưa” hay “Chầm
chậm xuân về”. Với em gái, trong tác phẩm
“Gửi em gái”, Hoàng Hương dành sự quan
tâm, lời khuyên chân tình của người chị dành
cho em khi đứng trước ngã rẽ quan trọng của
tuổi 18. Như một lời tự truyện, Hoàng Hương
viết về sự trưởng thành của một cô bé hồn
nhiên, vô tư trong “Ngày đầu tiên đi học” trải
qua biết bao biến cố của cuộc sống từ những
mất mát, chia ly, những khó khăn, thử thách mà
rèn luyện nghị lực, bản lĩnh vượt qua tất cả để
giữ cho tâm hồn sự an lạc, thanh thản: “Tôi của
ngày hôm nay… biết điềm đạm hơn những lời
khen, chê, góp ý, biết “soi lại mình sau những
liều thuốc đắng để không ngừng cố gắng,
không ngừng học hỏi, không ngừng cho đi…
”(Thuốc đắng).

Cảm xúc, suy tư về dòng chảy cuộc sống
hiện đại hay những kí ức thân thương đều được
Hoàng Hương trân trọng, gom góp từng chút
một và gửi gắm vào từng trang viết. Gấp cuốn
sách lại, người đọc dường như thấy được sự
thay đổi mạnh mẽ từ một cô bé vô tư, vô lo trở
thành một người phụ nữ chu toàn, sâu sắc,
không ngừng lạc quan, nỗ lực vươn lên để có
được hạnh phúc. “Ký ức mưa” chạm đến trái
tim người đọc từ những điều bình dị nhất, mỗi
tác phẩm giống như một khúc nhạc khi trầm, khi
bổng mang đến cho độc giả đủ mọi cung bậc
cảm xúc, những kí ức, niềm vui, nỗi buồn, chợt
đến, chợt đi khiến người ta phải suy ngẫm và
không khỏi cảm thấy quen thuộc, hình như ai
cũng từng có ký ức mưa như thế...
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Năm Tân Sửu 2021 là một năm có rất
nhiều sự kiện trọng đại trong đời sống Chính
trị, Văn hóa, Xã hội của tỉnh nhà và để lại dấu
ấn sâu đậm trong đời sống văn học và báo
chí. Đón mừng xuân mới, đón tết Nguyên
đán cổ truyền Nhâm Dần 2022, Tạp chí Văn
nghệ Xứ Lạng xuất bản ấn phẩm đặc biệt với
những nội dung: Phản ánh thành tựu trong
công cuộc đổi mới trên mọi lĩnh vực của tỉnh
nhà trong năm qua; những phong tục tập
quán, những nét văn hoá đặc sắc của đồng
bào các dân tộc; các lễ hội mùa xuân…

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

Thời hạn nhận tác phẩm: Từ 01 tháng 11
năm 2021 đến 31 tháng 12 năm 2021. 

Tác phẩm cần trình bày rõ ràng, sạch sẽ,
ghi rõ họ tên tác giả (bút danh), địa chỉ, số
điện thoại và số tài khoản (nếu có) để tòa
soạn tiện liên hệ.

Tác phẩm gửi riêng cho Tạp chí Văn
nghệ Xứ Lạng hoặc đồng thời gửi các báo,
tạp chí khác cần ghi rõ.

Địa chỉ nhận tác phẩm: Tạp chí Văn
nghệ Xứ Lạng - Hội Văn học Nghệ thuật
tỉnh Lạng Sơn - Số 01, đường Trần Hưng
Đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng
Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Email: vannghexulang@gmail.com
Điện thoại: (0205) 3812338
Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng

mong nhận được sự cộng tác nhiệt thành của
các tác giả để ấn phẩm Xuân Nhâm Dần 2022
đẹp, phong phú và chất lượng.

Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng



1. Ngày 13/11/2021, Hội mỹ thuật Việt
Nam đã công bố danh sách chọn tác phẩm
trưng bày tại triển lãm mỹ thuật khu vực III
Tây Bắc - Việt Bắc lần thứ 26 năm 2021 tại
tỉnh cao Bằng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh
Covid-19 nên triển lãm không được tổ chức,
tác phẩm của các tác giả được Hội VHNT của
15 tỉnh trong khu vực tổng hợp và gửi về Hội
Mỹ thuật Việt Nam lựa chọn và chấm giải. Kết
quả, có 272 tác phẩm của 248 tác giả được
chọn. Tỉnh Lạng Sơn có 13 tác phẩm của 13
tác giả là hội viên, cộng tác viên của Hội
VHNT tỉnh được chọn, trong đó có 2 tác phẩm
được đề cử xét Giải thưởng của UBTQ Liên
hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2021: tác
phẩm “Xóm núi” của tác giả Chu Thị Trình và
“Bình yên làng đá” của tác giả Phạm Anh Việt.

2. Từ ngày 16 đến 27/11/2021, Triển lãm
“Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” do
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì
chính thức được trưng bày trực tiếp tại
Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật
Việt Nam tại Hà Nội và trưng bày trực
tuyến trên website của Trung tâm theo địa
chỉ: http://trienlamvhnt.vn đến hết ngày
31/12/2021. Triển lãm đã trưng bày 320 hình
ảnh, hơn 123 tài liệu, hiện vật quý hiếm với
sáu nội dung chuyên đề theo dòng chảy văn
hóa Việt Nam từ truyền thống tới hiện đại.
Chuyên đề thứ nhất: “Một số hình ảnh về văn
hóa Việt Nam trước năm 1930”, giới thiệu sơ
lược về lịch sử văn hóa Việt Nam qua những
hình ảnh về quá trình dựng nước và giữ nước
của cha ông; Chuyên đề thứ hai: “Chủ tịch Hồ
Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt
Nam”, qua những hình ảnh, hiện vật, tài liệu,
thư, bản thảo, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí
Minh về văn hóa nghệ thuật với các văn nghệ
sĩ, nhà trí thức, nhà khoa học Việt Nam để
khắc họa những tư tưởng, sự quan tâm đặc
biệt của Bác tới di sản văn hóa dân tộc;
Chuyên đề thứ ba: “Các đồng chí lãnh đạo
Đảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển văn
hóa”, tập trung giới thiệu các văn bản, Nghị
quyết của Đảng về văn hóa qua các kỳ Đại hội

Đảng, trong đó có “Bản Đề cương văn hóa
Việt Nam năm 1943” là văn kiện chính thức
đầu tiên của Đảng về công tác văn hóa, văn
nghệ; Chuyên đề thứ tư: “Văn hóa Việt Nam
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc,
thống nhất đất nước”, trưng bày các hình ảnh,
tư liệu, hiện vật làm nổi bật những đóng góp
của văn hóa nghệ thuật trong sự nghiệp đấu
tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước;
Chuyên đề thứ năm: “Văn hóa Việt Nam trong
quá trình hội nhập và phát triển đất nước”, làm
nổi bật những thành tựu về lĩnh vực văn hóa,
gia đình, du lịch và thể thao trong nước cùng
các hoạt động quảng bá, giao lưu văn hóa
Việt Nam tại nước ngoài; Chuyên đề thứ sáu:
“Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc”,
trưng bày hình ảnh, tư liệu, số liệu về bảo tồn
và phát huy di sản văn hóa dân tộc trong
những năm qua. Đây là hoạt động thiết thực
chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển
khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng tổ chức vào cuối tháng
11/2021.

Ngọc HằNg

3. Ngày 16/11/2021, cụm thi đua các
cơ quan Hội - Hiệp hội tỉnh Lạng Sơn tổ
chức chuyến thăm và hoạt động hướng
về cơ sở năm 2021, tại xã Bảo Lâm, huyện
cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Đoàn công tác do
ông Trần Văn Tuyến, Chủ tịch Hội Đông y
tỉnh Lạng Sơn, Trưởng cụm thi đua làm
Trưởng đoàn và các cơ quan Hội - Hiệp hội:
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Hội Đông y, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ
thuật, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Chữ
thập đỏ, Hội Làm vườn, Hội Cựu TNXP, Hội
Nhà Báo, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Ban
đại diện Hội Người cao tuổi; đại diện Ban Thi
đua khen thưởng tỉnh và Công ty TNHH
Xuân Cương. Đoàn đã trao tặng trên 200
cuốn sách, tạp chí do Hội VHNT tỉnh Lạng
Sơn xuất bản cho Đảng bộ, chính quyền và
Nhân dân xã Bảo Lâm để bổ sung cho tủ
sách pháp luật của xã và nhà văn hóa thôn,
bản; tặng 20 suất quà gồm tiền mặt, chăn ấm
và một số vật dụng cần thiết cho các hộ gia
đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị
23 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực và
ý nghĩa của Cụm thi đua.

NgUYỄN PHƯỢNg 

4. Ngày 19/11/2021 tại Trung tâm Văn
hóa - Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Hội Bảo
tồn dân ca tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội
lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự đại hội
có Đại diện một số sở, ban, ngành chức năng
của tỉnh cùng hơn 100 đại biểu là các nghệ
nhân, nghệ sĩ đại diện cho hội viên sinh hoạt
trong các câu lạc bộ đàn và hát dân ca ở các
địa phương trong tỉnh. Hiện nay, Hội Bảo tồn
dân ca tỉnh có trên 50 câu lạc bộ với trên
1.100 hội viên sinh hoạt tại các xã, phường,

thị trấn trên địa bàn. Nhiệm kỳ qua, các hội
viên đã tích cực tham gia nhiệt tình, vào việc
bảo tồn, sưu tầm và truyền dạy các làn điệu
dân ca trong đời sống cộng đồng của các dân
tộc. Hội đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao
và Du lịch, UBND huyện Văn Quan tổ chức
được Liên hoan dân ca lần thứ Nhất với trên
300 nghệ nhân, diễn viên, trình diễn trên 50

tiết mục dân ca, dân vũ, dân nhạc đặc sắc của
Xứ Lạng. Trong nhiệm kỳ tới, Hội Bảo tồn dân
ca tỉnh Lạng Sơn tiếp tục củng cố, cải tiến
phương thức, tổ chức giao lưu, kết nạp những
hội viên thực sự tâm huyết và hiểu biết
chuyên môn, nâng cao chất lượng các hoạt
động để phù hợp với nhu cầu hưởng thụ văn
hóa của đồng bào các dân tộc trong tỉnh; Đẩy
mạnh tổ chức các lớp học đàn và hát dân ca
dân vũ trong cộng đồng dân cư, chú trọng bồi
dưỡng cho các đối tượng học sinh, sinh viên
trong các trường học… Đại hội đã bầu Ban
Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và
bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch
Hội. Ông Phùng Văn Muộn, Nghệ sĩ ưu tú,
Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật
tỉnh trúng cử giữ chức danh Chủ tịch Hội Bảo
tồn dân ca tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhân
dịp này, 5 tập thể, 10 cá nhân đã được nhận
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có
thành tích trong xây dựng, bảo tồn và phát
huy giá trị dân ca các dân tộc trong đời sống
cộng đồng giai đoạn 2015 - 2020. 7 tập thể,
33 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám
đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch vì đã có
thành tích đóng góp trong công tác bảo tồn
dân ca giai đoạn 2016 - 2021. Cùng với đó, 7
tập thể và 74 cá nhân được nhận giấy khen
của Hội Bảo tồn dân ca tỉnh vì đã có thành tích
xuất sắc trong giai đoạn 2015 - 2020.

HOÀNg VI

5. Ngày 21/11/2021 tại Hội trường
UBND phường Hoàng Văn Thụ, câu lạc
bộ (cLB) Thơ ca thành phố Lạng Sơn tổ
chức Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 -
2025) và Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành
lập (1985 - 2020). Tới dự có đại diện lãnh
đạo các cơ quan: Hội VHNT tỉnh; Hội Nhà
báo tỉnh, Phòng Văn hóa Thông tin thành
phố; các thành viên CLB Thơ ca huyện Lộc
Bình và toàn thể thành viên CLB Thơ ca
thành phố Lạng Sơn. Đại hội đã tổng kết hoạt
động Câu lạc bộ Thơ ca thành phố Lạng Sơn
trong nhiệm kỳ VI, đề ra phương hướng
nhiệm vụ trong nhiệm kỳ VII. Phát biểu tại
Đại hội, ông La Ngọc Nhung, Chủ tịch Hội
VHNT tỉnh đã ghi nhận những đóng góp của
Câu lạc bộ Thơ ca thành phố Lạng Sơn vào
sự phát triển chung của văn học nghệ thuật
Lạng Sơn, đặc biệt đánh giá cao những đóng
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góp của Ban Chủ nhiệm và các tác giả là hội
viên CLB qua tập thơ “Xứ hoa đào” do Hội
VHNT Lạng Sơn phối hợp với Nxb Văn hóa
dân tộc in và phát hành năm 2020. Đại hội
bầu ra Ban Chủ nhiệm CLB khóa VII gồm 5
thành viên: ông Linh Quang Tín tái đắc cử
Chủ nhiệm CLB, 2 Phó Chủ nhiệm và 2 Ủy
viên. Nhân dịp này, có 6 hội viên được Sở
Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tặng Giấy
khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong
nhiệm kỳ VI.

mAI THUẬN

6. Ngày 26/11/2021, Triển lãm ảnh
“Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia
quốc tế” nằm trong khuôn khổ Festival
Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam được khai
mạc tại tỉnh Ninh Bình. Festival Nhiếp ảnh
quốc tế Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch tổ chức định kỳ 2 năm/lần với mục
tiêu xây dựng “thương hiệu quốc gia” cho
nhiếp ảnh Việt Nam, góp phần quảng bá hình
ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam và
tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế thông
qua hoạt động nhiếp ảnh. Triển lãm trưng
bày 177 tác phẩm của 93 tác giả được Hội
đồng Nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch chọn từ 1.567 tác phẩm của 98 nhiếp
ảnh gia chuyên và không chuyên thuộc 19
quốc gia, vùng lãnh thổ gửi tới tham dự. Đây
là những bức ảnh đẹp, phong phú về Việt
Nam; phản ánh sinh động hiện thực của cuộc
sống, vẻ đẹp đất nước, con người, văn hóa
Việt Nam, trong đó có những góc nhìn mới
lạ, giàu khám phá của các tay máy quốc tế
như: Pháp, Nga, Trung Quốc, Canada, Aus-
tralia, Singapore, Brazil, Thái Lan, Italy, In-

donesia... Nổi bật có nhóm ảnh về kiến trúc,
di tích, lễ hội, nghệ thuật truyền thống của
Việt Nam; nhóm ảnh về một số danh lam
thắng cảnh Việt Nam; nhóm ảnh về nghề
truyền thống Việt Nam; nhóm ảnh đề tài miền
núi; nhóm ảnh phong cảnh, sinh hoạt nông
thôn; nhóm ảnh về sông nước Việt Nam;
nhóm ảnh đường phố và nhóm ảnh về nhịp
sống hiện đại... Triển lãm mở cửa tự do để
công chúng thưởng lãm tại Thư viện tỉnh
Ninh Bình, đồng thời được giới thiệu tại web-
site của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển
lãm tại địa chỉ http://ape.gov.vn. Triển lãm
diễn ra từ ngày 26/11/2021 đến hết ngày
3/12/2021. Tỉnh Lạng Sơn có 2 tác phẩm của
tác giả trẻ Chu Văn Minh được chọn trưng
bày triển lãm là: “Băng giá Mẫu Sơn” và “Hòn
Vọng phu 2”. 

7. Triển lãm nghệ thuật Quốc tế Bắc
Kinh (Beijing International Art Biennale)
được khởi xướng từ năm 2003 và tổ chức
định kỳ hai năm một lần tại Bắc Kinh, Trung
Quốc được coi là “nơi trưng bày nghệ thuật
lớn nhất thế giới dành cho tác phẩm hội
họa và điêu khắc”. Trải qua 8 kỳ tổ chức,
triển lãm nghệ thuật Quốc tế Bắc Kinh góp
phần thúc đẩy sự hòa hợp toàn cầu thông
qua triển lãm tác phẩm nghệ thuật đương
đại, đồng thời tôn trọng sự đa dạng văn
hóa và đối thoại giữa các nền văn hóa
phương Tây và phương Đông trên bình
diện bình đẳng, do đó nhận được sự công
nhận và ủng hộ ngày càng nhiều nghệ sĩ
trên toàn thế giới. Triển lãm nghệ thuật
Quốc tế Bắc Kinh lần thứ 9 năm 2022 chào
mừng Thế vận hội mùa đông Olympic với
chủ đề “Ánh sáng của cuộc sống” trưng
bày hơn 600 tác phẩm của hàng trăm họa
sĩ đến từ 135 quốc gia trên thế giới. Triển
lãm lần này, Việt Nam có 4 tác phẩm của 4
họa sĩ được chọn trưng bày. Họa sĩ Cao
Thanh Sơn hội viên Hội VHNT tỉnh Lạng
Sơn được chọn trưng bày triển lãm với bộ
tác phẩm “Đám cưới của người Dao đỏ”
(hay còn có tên gọi khác là “Mùa quả ngọt”
gồm 3 bức khuôn khổ 90 x 70 cm, chất liệu
Acrylic). Triển lãm dự kiến mở cửa vào
tháng 1 năm 2022.

HOÀNg HƯƠNg
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