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XÃ LUẬN

Hãy SỐNG và
HY VỌNG

N

ăm 2021, nhân loại đã trải qua những
mất mát đau thương chưa từng có do
làn sóng dịch Covid-19 vẫn tiếp diễn
căng thẳng. Covid đã lấy đi sinh mạng của
hơn 5 triệu người trên khắp thế giới. Những
cái chết cô đơn không lời từ biệt. Những
người thân ra đi và trở về bằng tro cốt sẽ mãi
mãi là nỗi ám ảnh không thể nào quên với
những người đang sống. Ở Việt Nam, hơn
bốn mươi năm sau chiến tranh, chúng ta lại
một lần nữa chứng kiến cuộc trốn chạy chưa
từng có khi người lao động, vì không tiếp tục
duy trì cuộc sống nơi thành phố, phải trở về
quê nhà. Có người chết, có cả những đứa trẻ
được sinh ra trên con đường hồi hương đầy
hoang mang. Cả nước thắt lòng dõi theo
dòng dịch chuyển của những người đồng bào
khốn khổ. Và rồi những bàn tay nhân ái đã
chìa ra. Hẳn chúng ta còn còn nhớ, hình ảnh
người phụ nữ lam lũ ở Phan Thiết đã rút toàn
bộ tiền tiết kiệm và số tiền mình có từ việc
buôn bán hải sản, ra quốc lộ 1A phát tiền cho
những người lao động đang trên hành trình
2

trở về quê tránh dịch để giúp họ có chút lộ phí
ăn uống và đổ xăng dọc đường. Hành động
đùm bọc, cưu mang đầy xót thương từ những
người phải chật vật kiếm sống làm ta cảm
động. Những việc làm từ tâm, bột phát một
cách chân thật của họ hơn ngàn vạn lời nói,
mang đến cho những người được giúp đỡ,
cho tất cả chúng ta cảm giác ấm áp và niềm
tin tưởng sẽ vượt qua những khó khăn,
những mất mát tang thương từ dịch bệnh.
Tấm lòng của người dân là vậy, khát vọng
của nhân dân là vậy, còn Chính phủ thì sao?
Chính phủ đã áp dụng nhiều biện pháp phòng
chống dịch chưa từng có tiền lệ để bảo vệ
tính mạng và sức khỏe của nhân dân. Chính
phủ đưa ra hàng loạt các giải pháp tích cực
nhằm vào mục tiêu quan trọng và cấp thiết là
tăng độ phủ của vắc xin. Và, Chính phủ đã
ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày
11/10/2021 về Quy định tạm thời “Thích ứng
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19”. Có thể nói, Nghị quyết 128 của
Chính phủ đã làm xoay chuyển cục diện, cả
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NGUYỄN VĂN TRỤ
trong chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội, đảo chiều kết
quả kinh tế năm 2021 với những dấu hiệu phục hồi tích cực,
tạo tiền đề để Chính phủ xây dựng Chương trình phục hồi
và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 - 2023 với nhiều
giải pháp đột phá về tư duy, thể chế.
Năm 2021, vượt qua những trở ngại, khó khăn chung của
tình hình dịch bệnh, kết quả phát trển kinh tế, xã hội của tỉnh
Lạng Sơn tiếp tục phát triển với những kết quả quan trọng:
Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt
6,67% (xếp thứ 3/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc;
xếp thứ 15/63 tỉnh thành phố trong cả nước); Thu ngân sách
đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay, nhất là thu từ hoạt
động xuất nhập khẩu; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa
bàn lần đầu tiên cán và vượt mốc 10 nghìn tỷ, ước đạt 11
nghìn tỷ đồng, vượt trên 86,8% so với dự toán, tăng trên
51,5% so với năm 2020. Ngày 06/12/2021, Tỉnh ủy ban hành
Nghị quyết số 59-NQ/TU về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải
pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc
phòng, an ninh, đối ngoại, tăng cường công tác xây dựng
Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2022, trong đó nhấn
mạnh: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu
của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch,
vững mạnh. Chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân
dân, tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy và phát triển kinh tế - xã
hội. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo
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vệ vững chắc chủ quyền biên
giới quốc gia…”. Cùng với
phương châm hành động của
chính quyền từ tỉnh đến xã cho
năm 2022 là: “Tiếp tục siết chặt
kỷ cương, tăng cường trách
nhiệm, quyết liệt hành động,
sáng tạo bứt phá” tin tưởng
rằng, với sự vào cuộc tích cực
của các ngành, các cấp, sự ủng
hộ của mọi tầng lớp Nhân dân,
nhất định Lạng Sơn sẽ vượt qua
mọi khó khăn, thách thức để
giành nhiều thành tựu hơn nữa
trong chặng đường phát triển.
ЉNghị quyết Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XIII đã chỉ ra
tầm quan trọng của việc xác
định và xây dựng hệ giá trị văn
hóa con người Việt Nam trong
thời đại mới với trọng tâm là bồi
dưỡng tinh thần yêu nước, lòng
tự hào dân tộc, đạo đức, lối
sống và nhân cách. Một cộng
đồng vững chắc được gắn kết
bởi từng thành viên. Một quốc
gia, dân tộc hùng cường không
chỉ nhờ có lãnh tụ tài ba mà còn
nhờ lòng yêu nước, ý thức trách
nhiệm của mỗi công dân. Covid19 đã dạy cho chúng ta một bài
học về những giới hạn của con
người. Năm 2022, đời sống xã
hội có thể tiếp tục sẽ có nhiều
khó khăn. Nhưng cuộc sống
bình thường mới vẫn tiếp diễn.
Chỉ có tinh thần đoàn kết, đồng
lòng, vì sự phát triển của đất
nước, của quê hương mới có
thể giúp chúng ta đi qua đại dịch
và giữ được niềm tin về một
ngày mai thịnh vượng. Hãy
sống và hy vọng.
VĂN NGHỆ XỨ LẠNG
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Ý ĐẢNG LÒNG DÂN

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

V

ới phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ
cương - Sáng tạo - Phát triển” Đại hội lần
thứ XIII của Đảng diễn ra từ 25/01 đến
01/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt
đẹp. Toàn Đảng, toàn dân tin tưởng vào sự lãnh
đạo của Đảng trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối. Sau
Đại hội chúng ta thực hiện Chỉ thị số 01 - CT/TW
của Bộ Chính trị ngày 09/3/2021 “về việc nghiên
cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về triển
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng”. Việc nghiên cứu,
học tập, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng đã giúp cho cán bộ, Đảng
viên và Nhân dân củng cố vững chắc về lý luận
và thực tiễn sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Trước hết về con đường nước ta đi lên chủ
nghĩa xã hội do Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta
lựa chọn, đó là chân lý sáng ngời của Đảng, Bác
Hồ về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đi
lên là vì con người, không phải vì lợi nhuận.
“Không có gì quý hơn độc lập tự do”, “độc lập
dân tộc gắn liền với xã hội chủ nghĩa” đây là một
giá trị cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt
đẹp, là sự kế thừa con đường đi lên chủ nghĩa
xã hội một cách khoa học, đúng đắn, tiến bộ và
không ngừng được củng cố phát triển. Từ năm
1930, khi Đảng ta mới ra đời, trong cương lĩnh
đã ghi rõ “tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ
Nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo, bỏ
qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa” (Đảng Cộng
sản Việt Nam đại diện cho giai cấp công nhân
Việt Nam). Bác Hồ nhấn mạnh: “Chỉ có chủ
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể
giải quyết được triệt để vấn đề độc lập cho dân
tộc. Mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no,
hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho
các dân tộc”.
Đại hội Đảng lần thứ XI (12/01/2011 –
19/01/2011) khẳng định “đi lên chủ nghĩa xã hội
là khát vọng của Nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng
đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ
Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch
sử”. Đại hội đã bổ sung, phát triển Cương lĩnh
năm 1991 về đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở
Việt Nam là xã hội xã hội chủ nghĩa mà Nhân dân
ta xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh,
dân chủ, công bằng, văn minh.
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ĐINH ÍcH TOÀN

Cuối thế kỷ XX (tháng 12/1991), Chủ nghĩa
xã hội ở Liên Xô tan vỡ, theo đó là một mảng
lớn hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa cũng
không còn, phong trào xã hội chủ nghĩa lâm vào
khủng hoảng. Trong khi đó, Chủ nghĩa xã hội ở
Việt Nam vẫn tồn tại và phát triển. Thời kỳ này
Đảng ta và Nhân dân ta đã vững vàng vượt qua
muôn vàn khó khăn, thử thách, không chỉ về
kinh tế mà còn đối phó với cả hệ thống dư luận
xã hội cả trong và ngoài nước, cho rằng Việt
Nam lựa chọn sai lầm đi theo con đường xã hội
chủ nghĩa. Đảng ta khẳng định Đảng và Nhân
dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam
theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng
chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Lý luận cơ bản tiếp thu được qua đợt
nghiên cứu học tập Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng, đã góp phần nâng cao hiểu biết làm động
lực thực hiện chương trình hành động có chất
lượng và hiệu quả cao về kinh tế - xã hội, đưa
nghị quyết vào cuộc sống, tạo niềm tin tuyệt đối
vào sự lãnh đạo của Đảng, tránh tư duy tản
mạn, băn khoăn, dao động trước luận điệu
xuyên tạc sự thật của các thế lực thù địch.
Chương trình hành động thực hiện Nghị
quyết Đai hội XIII của Đảng do các Đảng ủy,
chính quyền, các cấp với sự hỗ trợ của các Bộ,
ngành ở Trung ương được cụ thể hóa, phù hợp
với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng giai
đoạn. Tổng quát lại kế hoạch chương trình hoạt
động bám sát vào 6 nhiệm vụ cơ bản: Đẩy mạnh
nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Tập trung
kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo
vệ sức khỏe Nhân dân, nhanh chóng đưa xã hội
vào ổn định. Bất cứ tình hình khó khăn, thách
thức, luôn giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn
lãnh thổ Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tiếp tục khơi
dậy khát vọng phát triển đất nước tiến tới phồn
vinh, hạnh phúc; tiếp tục hoàn thiện hệ thống
luật pháp, cơ chế chính sách, phát huy dân chủ
xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của Nhân dân,
thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế xã hội
theo kế hoạch Đảng ủy các cấp đề ra tiến tới
mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh”; quản lý chặt chẽ sử dụng hợp
lý, nâng cao hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo
vệ, cải thiện môi trường, khí hậu.
Lạng Sơn là một trong các tỉnh miền núi
biên giới cũng trong bối cảnh ảnh hưởng dịch
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Ơn Đảng soi đường dân hạnh phúc
Nhớ Người mở lối nước phồn vinh
CAO BÌNH

Covid - 19. Trong bối cảnh thực hiện chỉ thị của
Chính phủ với tinh thần “chống dịch như chống
giặc”, thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế, các cơ
quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng
vũ trang, ngành y tế cùng với Nhân dân tích cực
thực hiện Nghị quyết 68 và 126 của Chính phủ
với tinh thần chung tay chống dịch, tương thân
tương ái giúp đỡ, chia sẻ với gia đình không
may có người nhiễm Covid-19 phải cách ly,
người nghèo, Nhân dân trong vùng có dịch… tự
nguyện tham gia ủng hộ quỹ phòng chống dịch
Covid-19 đến nay được trên 23 tỷ đồng. Dưới
sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân
dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn: Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy, cơ quan báo chí, Đài phát thanh
truyền hình, Sở Thông tin và Truyền thông đã
nêu cao tinh thần trách nhiệm phối hợp chặt chẽ
làm tham mưu cho cấp ủy tổ chức thành công
cho các hội nghị, nghiên cứu học tập, tuyên
truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho các
thành phần được quy định với hai hình thức
chính là trực tuyến và trực tiếp, đảm bảo an
toàn, bảo vệ sức khỏe, nâng cao cảnh giác,
không lơ là chủ quan. Với tinh thần trách nhiệm
nâng cao hiểu biết nghị quyết của Đảng, tạo
thuận lợi cho công tác, các thành viên được
triệu tập đều dự đông đủ, đạt kết quả tốt đẹp.
Cụ thể khối cán bộ chủ chốt cấp tỉnh 01 hội nghị
có 697 người dự; Lãnh đạo cán bộ, các cơ quan
báo chí xuất bản 01 hội nghị (141 người dự),
lãnh đạo cán bộ trí thức, văn nghệ sĩ 01 hội nghị
có (376 người dự): tổng cộng 4 hội nghị với
1205 người dự (4 hội nghị cấp tỉnh đều theo
hình thức trực tuyến). Khối các huyện, thành
phố và các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy như Công
an, Bộ đội Biên phòng, Đảng bộ khối các cơ
quan: 38 hội nghị trực tiếp với 4427 người dự.
Khối các xã, phường, thị trấn 1159 hội nghị (207
hội nghị trực tuyến, 952 trực tiếp) với 57196
người dự: (Có 17890 người dự trực tuyến và
3906 người dự trực tiếp). (Theo báo cáo số 112BC/TU ngày 29/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp).
Ý Đảng lòng dân mang nội hàm sâu sắc,
gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân “lấy dân làm
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gốc”; đường lối chính sách của Đảng là do dân,
vì dân, các tầng lớp Nhân dân đồng lòng thực
hiện. Vì vậy mệnh đề ý Đảng lòng dân sinh ra
và phát triển từ cuội nguồn lịch sử, đấu tranh
của dân tộc. Lịch sử hàng nghìn năm dựng
nước và giữ nước ở Việt Nam chủ nghĩa yêu
nước có trước, chủ nghĩa cộng sản có sau. Khi
chưa có Đảng Cộng sản ra đời, Nhân dân khắp
mọi miền tổ quốc, dưới sự chỉ huy của các thủ
lĩnh đứng đầu dòng họ, dòng tộc có lòng yêu
nước tập hợp Nhân dân thành nghĩa quân nổi
dậy, chống cường hào gian ác, giặc ngoại xâm
để bảo vệ quê hương, đất nước. Mặc dù các
cuộc khởi nghĩa không thành công, nhưng là
minh chứng hùng hồn về chủ nghĩa yêu nước
nồng nàn của dân tộc ta trong các thời kỳ. Ngày
03/02/1930 Đảng ta được thành lập dưới sự
lãnh đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại! Đúc
kết của Bác Hồ: phong trào yêu nước có trước
phong trào công nhân, lòng dân có trước ý dân.
Sự kết hợp của nghĩa Mác - Lê nin với phong
trào công nhân và phong trào yêu nước dẫn tới
sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam đầu năm
1930 cho thấy chính Nhân dân sinh ra Đảng.
Ngay từ khi ra đời, Đảng đã mang trong mình
yếu tố dân tộc, bám rễ sâu trong lòng dân tộc.
Nhân dân luôn đi theo Đảng, trung thành với
Đảng, tạo nên ý Đảng lòng dân. Từ ngày có
Đảng lãnh đạo Nhân dân ta đã giành được từ
thắng lợi này đến thắng lợi khác trong sự nghiệp
đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; trong sự
nghiệp đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa
đất nước, hội nhập quốc tế trên cơ sở độc lập
tự chủ, cùng có lợi.
Cơ sở lý luận và thực tiễn là tiêu chuẩn của
chân lý sáng ngời của lịch sử hình thành và phát
triển ngày càng vững mạnh của ý Đảng lòng
dân. Như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng
căn dặn: “ Đảng không có dân thì lấy đâu ra lực
lượng? Dân không có Đảng thì lấy ai dẫn
đường?”. Chúng ta tin tưởng nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng được toàn dân thực hiện nhất
định thành công tốt đẹp ./.
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VƯỢT QUA KHÓ KHĂN, CÔNG TÁC KHOA GIÁO,
BÁO CHÍ LẠNG SƠN ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU THÀNH TỰU TRONG NĂM 2021

N

Đồng chí NGuyễN TuấN NaM
Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

ăm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện
nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng
Sơn lần thứ XVII và nghị quyết Đại hội Đảng các
cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời là năm diễn
ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh,
của đất nước. Có thể nói, đây là năm công tác
khoa giáo, báo chí có nhiều điều kiện, cơ hội,
môi trường thuận lợi để được đẩy mạnh thực
hiện. Tuy nhiên, công tác khoa giáo, báo chí năm
2021 đã gặp phải rất nhiều khó khăn, thách thức
như: Các thế lực thù địch tiếp tục ra sức thực
hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, chống phá
Đảng, Nhà nước trong mọi lĩnh vực, lôi kéo, kích
động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc;
đời sống của một bộ phận người dân còn khó
khăn, tư tưởng trông chờ, ỷ lại, nên phần nào
ảnh hưởng tới việc thực hiện Quyết định 861QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định
612/QĐ-UBDT của Ủy ban dân tộc về phê duyệt
danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021
- 2025; điều kiện về cơ sở, vật chất, trang thiết
bị và con người thực hiện công tác khoa giáo,
báo chí còn có nhiều khó khăn, hạn chế; đặc
biệt, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp
đến công tác khoa giáo, báo chí khiến nhiều hoạt
động phải dừng tổ chức, hoặc điều chỉnh cho
phù hợp với công tác phòng chống dịch, nên
không đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu ban đầu
đề ra, nhiều lao động mất việc làm, thất nghiệp
gia tăng… Song với sự nỗ lực, quyết tâm của
các cấp, các ngành trong khối khoa giáo và các
cơ quan báo chí, sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy,
sự tạo điều kiện, phối hợp của chính quyền các
cấp, công tác khoa giáo, báo chí trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn đã đạt được nhiều thành tựu tích cực
trong năm 2021.
Bám sát Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo
Trung ương về công tác khoa giáo, báo chí, xuất
bản và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Tỉnh
ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho
Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển
khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về
công tác khoa giáo và định hướng báo chí, xuất
bản trên địa bàn; chỉ đạo, định hướng ban tuyên
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giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng
ủy trực thuộc, các ngành trong khối khoa giáo,
các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh
tuyên truyền các nội dung liên quan đến lĩnh vực
khoa giáo và các lĩnh vực về đời sống kinh tế,
xã hội; phối hợp với các cơ quan, đơn vị kiểm
tra, đôn đốc, khảo sát nắm tình hình và trao đổi
thông tin việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị,
kết luận của Đảng về công tác khoa giáo; thực
hiện công tác giao ban báo chí định kỳ nhằm
tháo gỡ khó khăn, thống nhất tư tưởng, định
hướng tuyên truyền trong công tác báo chí. Ban
tuyên giáo, tuyên huấn các huyện uỷ, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc đã chủ động tham mưu cho
cấp ủy triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về
công tác khoa giáo theo tinh thần Công văn 295CV/BTGTU, ngày 16/3/2021 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy; tham mưu ban hành kịp thời các
văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm
túc các nội dung về công tác khoa giáo, báo chí;
thực hiện tốt công tác phối hợp, kiểm tra, giám
sát, đôn đốc, hướng dẫn. Qua đó, kịp thời chỉ
đạo, định hướng nhiệm vụ công tác tuyên
truyền, khoa giáo ở cơ sở. Kết quả thực hiện
công tác khoa giáo, báo chí năm 2021 được thể
hiện trên một số lĩnh vực cơ bản như sau:
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Năm học
2021 - 2022 được thực hiện theo phương châm
vừa tổ chức dạy học vừa phòng, chống dịch
bệnh Covid-19; tiếp tục thực hiện các giải pháp
nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; hoàn
thành tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và
công tác thi tốt nghiệp THPT bảo đảm nghiêm
túc, an toàn trong điều kiện chịu sự tác động
phức tạp của dịch Covid-19; tỷ lệ tốt nghiệp
THPT năm 2021 tỉnh Lạng Sơn đạt 97,8% tăng
0,71%; hoàn thành tài liệu giáo dục địa phương
lớp 2, lớp 6; phê duyệt Danh mục sách giáo
khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 sử dụng từ năm học
2021 - 2022; tổ chức chuyển đổi 03 trường Phổ
thông Dân tộc nội trú THCS thành trường liên
cấp Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT;
công nhận 26 trường học đạt chuẩn quốc gia,
nâng số trường đạt chuẩn lên 258 trường; công
tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục được quan tâm,
trong năm 2021 đã vận động quyên góp, giúp
đỡ đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn,
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trang bị cơ sở vật chất phục vụ
công tác dạy và học với số tiền
trên 21 tỷ đồng.
Lĩnh vực y tế và chăm sóc
sức khỏe nhân dân: Đã chỉ đạo,
triển khai thực hiện tốt công tác
phòng, chống dịch bệnh và
chăm sóc sức khỏe cho Nhân
dân. Đặc biệt là phòng, chống
dịch Covid-19; khống chế, kiểm
soát kịp thời các ổ dịch trên địa
bàn, không để dịch lan rộng ra
cộng đồng; triển khai tốt Nghị
quyết số 128/NQ-CP, ngày
11/10/2021 của Chính phủ ban
hành quy định tạm thời "thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch Covid-19"; chỉ đạo
triển khai đồng bộ chiến dịch
tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên
địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn
(Lũy kế tính đến ngày 28/12/
2021, toàn tỉnh đã tiêm được
1.094.442 liều/1.182.158 liều
vắc xin được cấp, đạt 92,58%; tỷ
lệ dân số từ 18 tuổi trở lên được
tiêm mũi 1 đạt 95,64%, đủ 2 mũi
đạt 91,42%; tỷ lệ tiêm vắc xin
mũi 1 cho trẻ em từ 12-17 tuổi
đạt 99,5%, mũi 2 đạt 92,1%;
triển khai tiêm vắc xin mũi 2 cho
trẻ em từ 12-14 tuổi từ 13/12 đến
ngày 28/12/2021 là 32.658 liều).
Thường xuyên duy trì công tác
truyền thông giáo dục sức khỏe;
chất lượng khám, chữa bệnh
tiếp tục được nâng lên. Năm
2021 có 172 xã đạt Bộ tiêu chí
quốc gia về y tế, đạt 86%; tỷ lệ
người dân tham gia bảo hiểm y
tế đạt 86,6%; cập nhật thông tin
quản lý sức khỏe trên phần mềm
hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 99%
dân số.
Lĩnh vực khoa học và công
nghệ: Thực hiện hiệu quả Đề án
triển khai Chiến lược sở hữu trí
tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
đến năm 2030; quản lý và theo
dõi 41 đề tài, dự án khoa học và
công nghệ; thực hiện tốt Đề án
triển khai Chiến lược sở hữu trí
tuệ đến năm 2030; xây dựng bản
đồ vùng sản xuất sản phẩm Hoa
đào Xứ Lạng để đăng ký nhãn
hiệu tập thể; tổ chức Cuộc thi
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Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng xuất bản năm 2021

Ảnh: PV

Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13,
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2021; tuyên truyền,
phổ biến kiến thức về khoa học công nghệ ứng dụng trong đời
sống, sản xuất; công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng được
duy trì và hoạt động có hiệu quả góp phần hạn chế, ngăn chặn
được các sản phẩm kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái.
Lĩnh vực bảo vệ môi trường: Tình hình ô nhiễm môi trường
thường xuyên được kiểm soát; công tác thanh tra, kiểm tra việc
chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn được
thực hiện tốt; triển khai thực hiện Chương trình quan trắc môi
trường năm 2021; tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch quản lý
chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm
2050; triển khai Sổ tay hướng dẫn bảo vệ môi trường trong xây
dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới
kiểu mẫu; tổ chức tập huấn thực hiện tiêu chí môi trường trong
xây dựng nông thôn mới được 9 lớp với gần 900 người tham
dự; tuyên truyền thực hiện Luật Bảo vệ môi trường theo hình
thức trực tuyến với hơn 700 người tham dự; ban hành kế hoạch
thực hiện đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng,
chống rác thải nhựa giai đoạn 2021- 2025”; tổ chức 02 lớp đào
tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí
dầu mỏ hóa lỏng cho 199 cán bộ, nhân viên; kiểm tra, thanh tra
88 đơn vị; giám sát xả thải các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm
môi trường đối với 12 đơn vị.
Lĩnh vực thể dục và thể thao: Hoạt động thể dục thể thao
quần chúng tiếp tục được quan tâm; đào tạo bồi dưỡng thể thao
thành tích cao được chú trọng. Các huyện, thành phố đã tổ chức
lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo
gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 và ngày chạy
Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021. Chỉ đạo, đôn đốc tiến
độ tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh,
hiện có 179/200 xã, phường, thị trấn đã tổ chức Đại hội TDTT;
7/11 huyện đã hoàn thành đại hội TDTT cấp xã; 3/11 đơn vị tổ
chức đại hội TDTT cấp huyện.
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Ý Đảng luôn sáng tạo vì dân giàu nước mạnh
Lòng Dân mãi kết đoàn để phát triển văn minh

PHAN NGÔ KƯỜNG

Lĩnh vực công tác gia đình: Ban hành Kế
hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày
24/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về
“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”; kế
hoạch thực hiện Tháng bình đẳng giới và phòng,
chống bạo lực gia đình; kế hoạch phát động “Bộ
tiêu chí ứng xử trong gia đình”. Tuyên truyền các
hoạt động nhân kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình
Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) và hưởng ứng
“Tháng hành động quốc gia về phòng, chống
bạo lực gia đình”; Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3.
Lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ
em: Đã tổ chức các hoạt động truyền thông
nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác
bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Thăm, tặng quà cho
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ban
hành kế hoạch vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ
trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân
tộc thiểu số và miền núi năm 2021. Thực hiện
Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ
em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng
đồng. Tổ chức triển khai thực hiện chương trình
“Gói mì hạnh phúc” năm 2021 cho 848 trẻ em có
hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng 05 “Ngôi nhà an
toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em”.
Lĩnh vực dạy nghề và giải quyết việc làm:
Trong năm giải quyết việc làm mới cho khoảng
14.100 lao động, đạt 100,7% kế hoạch. Tổ chức
dạy nghề cho 11.370 người; tỷ lệ lao động qua
đào tạo đạt 57,2%, tăng 1,2% so với năm 2020.
Tham mưu phê duyệt Đề án cho vay vốn tạo
việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn
vốn Ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân
hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2021 - 2030.
Công tác Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ
thuật tỉnh: Tập trung chỉ đạo các Hội thành viên
thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng
cường giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao ý
thức trong rèn luyện, phát huy những phẩm chất
tốt đẹp về lòng yêu nước, trách nhiệm với xã
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hội. Phối hợp tuyển chọn các công trình, giải
pháp sáng tạo khoa học và công nghệ năm
2021. Chủ động tham gia các hoạt động nghiên
cứu, thực hiện đề tài, dự án khoa học công
nghệ. Tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức khoa
học kỹ thuật nông, lâm nghiệp về kinh tế số,
những lợi ích của việc ứng dụng kinh tế số vào
trong cuộc sống cũng như trong sản xuất kinh
doanh, tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân.
Công tác báo chí xuất bản: Được quan tâm
chỉ đạo, định hướng thường xuyên, kịp thời,
chính xác. Trong năm 2021, bám sát sự lãnh
đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực
Tỉnh ủy, định hướng của ban Tuyên giáo Trung
ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn đã chỉ
đạo, hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền,
định hướng báo chí theo phương châm linh
hoạt, phù hợp, sát với nhiệm vụ chính trị, diễn
biến tình hình. Các cơ quan báo chí đã thông tin
nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện về mọi diễn biến
của đời sống kinh tế, xã hội trong tỉnh, trong
nước và tình hình quốc tế, thực hiện tốt chức
năng là diễn đàn của Nhân dân, kịp thời phát
hiện và biểu dương những gương người tốt,
việc tốt, điển hình tiên tiến; tuyên truyền có hiệu
quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; năng
động, tích cực trong đấu tranh chống tham
nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực xã
hội, âm mưu ”diễn biến hòa bình”, phản bác các
quan điểm sai trái, thù địch.
Với những thành tích đã đạt được trong
công tác khoa giáo, báo chí năm vừa qua, phát
huy truyền thống, vai trò chủ động, sáng tạo, tích
cực, quyết liệt của các cấp, các ngành trong khối
khoa giáo và các cơ quan báo chí trong tỉnh, tin
tưởng rằng, công tác khoa giáo, báo chí trên địa
bàn tỉnh sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành
công hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ năm 2022.

Văn nghệ

Số 339-01/2022 - Xứ Lạng

HOÀNG CHOÓNG

Dịch:

- Mì mùa nớng cần cần lai đây xoỏng

- Có một mùa ai ai cũng náo nức

Mì mùa nớng nộc niều lai hăn xoỏng

Có một mùa chim muông vui nhộn

Mì mùa xuân pần tỉ

Mì mùa nớng bâư, bjoóc thi căn phjông
Khăn moòng nằn lắt lí khoóp đông phja
Chầm fằng xuân nèn pi mấư

Xứ Lạng tỉ fuông khoỏi mùa thi phjông bjoóc tào

Có một mùa xuân như thế

Có một mùa cỏ cây đâm chồi
Tíu tít ca hót suốt ngày

- Mừng xuân nay tết năm mới

Lạng Sơn quê tôi đâu đâu cũng thắm sắc hoa đào

- Tào phjông chang rườn

Đào rộ trong nhà

Tào rủng cằn tàng

Đào bên sườn đồi

Tào phjông pác chạp

Tào phjông chang háng
- Việt Nam! Việt Nam!

- Lạng Sơn! Lạng Sơn!

Slim slưởng hùng cường
Chầm xuân vài mấư

Tằng nước bừng bừng
Lủm sị bặng xuân

Pân khửn, pân khửn

Bân slung, bân slung

Việt Nam ới! Việt Nam!

Lạng Sơn ới! Lạng Sơn!

Mùa xuân ới! Mùa xuân!
Chầm pi mấư

Thời slì đạ mà thâng

Khoóp thuổn mường khau khuổi

Khoóp thuổn mường đông phja Xứ Lạng
Hạy bân slung hợi nhựng tói pích ả

Hạy bân slung hắt việt vằn chàu mì

Hạy bân slung bặng khoóp tỉ hả châu./.

Văn nghệ
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Đào tươi trước ngõ
Đào khoe đường phố
Việt Nam! Việt Nam!

Lạng Sơn! Lạng Sơn!

Khát vọng hùng cường
Mừng xuân Tân Sửu
Cả nước bừng bừng
Khí thế như xuân

Vươn lên, vươn lên
Bay lên, bay lên

Việt Nam ơi! Việt Nam!

Lạng Sơn ơi! Lạng Sơn!
Mùa xuân ơi mùa xuân!
Mừng năm mới

Cơ hội đã đến rồi

Khắp sông suối núi đồi

Khắp mọi miền quê hương Xứ Lạng
Hãy cất cánh cùng cả nước bay lên

Hãy cất cánh xây đất nước đẹp giàu
Hãy cất cánh xứng vai cùng

cường quốc năm châu./.

9

ĐẶNG HÙNG

DUY SINH

Anh muốn cùng em hành hương
Về Châu Ôn cổ xưa diễm lệ
Để làm cho điều không thể trở thành điều có thể
Khi ta trao nhau khoảnh khắc tâm hồn
Khi ta bên nhau tay trong tay lặng lẽ
Mải mê đi tìm những dấu ấn lịch sử
trường tồn cùng non nước Lạng Sơn

Cành mận trắng bừng khoe sắc mới
Kỳ Cùng xanh dòng nước êm trôi
Chùa Thành tĩnh lặng dường bối rối
Mênh mang thăm thẳm hương hoa hồi

Tình yêu Châu Ôn

Đây Quỷ Môn Quan
Chiến địa xưa ngàn năm lau trắng
Núi Mặt Quỷ đứng nhìn
Hòn đá Liễu Thăng cúi đầu im lặng
Bảo Đài Sơn trầm mặc trước thời gian

Từ bấy đến giờ vẫn sừng sững dãy Cai Kinh
Từ bấy đến giờ vẫn nắng vàng trời xanh
Chiến địa xưa đã không còn tro bụi
Bên Sông Thương giờ là Than Muội và em

Anh muốn xin làm kẻ hành hương
Để cùng em về Châu Ôn
Miền đất cổ xưa diễm lệ
Ôi Đèo Bén cái tên sao lạ thế?
Để Hang Gió, Mai Sao nhớ Vân Thủy đến nao lòng
Để Sông Hóa về soi bóng đền Bắc Lệ
Để ta yêu em ngày ấy hỡi Chi Lăng
Em ơi! Ta hãy hành hương
Về Châu Ôn - miền đất cổ xưa diễm lệ
Để điều không thể trở thành điều có thể
Khi ta trao nhau khoảnh khắc tâm hồn
Ta nhìn vào mắt nhau mặc dù không nói
Ta là một phần bé nhỏ của quê hương.

Xứ Lạng vào xuân

Mừng Đảng mừng xuân mừng thắng lợi
Hoa trái xum xuê rạng rỡ tươi
Làn điệu then sli vời vợi thắm
Sắc hoa tô điểm những nụ cười
Mùa xuân no ấm đến muôn người
Chén rượu mừng xuân đượm trên môi
Xứ Lạng vào xuân yêu đến thế
Tô Thị nàng ơi… xuống núi thôi…
TRẦN THÀNH

Cành đào Nhật Tân

Vó ngựa Quang Trung chuyển rung mặt đất
Thần tốc tiến về giải phóng Thăng Long
Đó chính là mùa xuân đẹp nhất
Cờ hoa bay rợp bóng nước sông Hồng.

Khi ấy nhà vua quên mình là Hoàng đế
Con tim phập phồng da diết nhớ người thương
Chàng gửi cành đào Nhật Tân thắm đỏ
Về Phú Xuân ngựa chạy cháy sỏi đường.
Công chúa Ngọc Hân đêm ngày trông đợi
Cầu mong quân ta chiến thắng oai hùng
Sung sướng biết bao cành đào gửi tới
Má thắm môi hồng ửng nắng Thăng Long
Nàng ngỡ ngàng… chàng trai chân đất
“Áo vải cờ đào” gây dựng non sông
Biết trân trọng từng cánh hoa run rẩy
Biết yêu giai nhân tận đáy tâm hồn
Ôi, quân vương hay một thi nhân
Mà say đắm ngọt ngào đến thế!
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Văn nghệ

Số 339-01/2022 - Xứ Lạng

LƯƠNG NGỌC AN

NGUYỄN ĐÌNH THỌ

Nói điều gì nữa đi em
Chào nhau là lại giết thêm một ngày
Rời tay là dứt lìa tay
Quay lưng là tới lưu đày trần gian...

Nhì à... sloong hàu...
Trái ngọt ta cất lưng đồi
Hoa thơm ta cài bên suối
Lộc xuân ta giấu trên cành...
Dìu dặt nồng nàn
Khát khao... mời gọi

Lời cỏ

Em đừng bắt gió dở dang,
Bắt lưng lửng nắng, bắt bàng bạc mây.
Em đừng bắt cá thôi vây,
Bắt chim thôi cánh kiếp này nghe em...

Nỡ nào gọi nhớ bằng quên,
Dối ngày bớt vắng, dối đêm bớt dài.
Nỡ nào mượn bóng loài người
Đem về giăng khắp một trời vắng tênh...

Dấu chân đã bạc rêu xanh
Bàn chân còn vẫn phong phanh gót trần
Em đừng xa nữa lối gần
Để ta mượn cỏ nói thầm lời hoa...

ĐINH CÔNG THUỶ

Không đề

Ta tử tế chắc gì không thú dữ
Dựa chân tường ta cắn ánh trăng chơi
Ta xó chợ chắc gì ta lam lũ
Mái nhà ta xanh lắm một khoảng trời.
Ta rừng rú chắc gì không sang chảnh
Rượu cung đình từ trái ngọt mà ra
Củ Ngọc Linh chỉ bé bằng ngón út
Nhổ lên rồi là chấp mấy xa hoa!

Hái xuân

Nhì à... sloong hàu...
mềm theo mùa hội
lặn vào ngực núi
se sợi nắng hồng
nghiêng vàng giọt trăng
nép vào nồng ấm môi thơm
trốn vào mắt huyền mát rượi
Nhì à... Nhói ơi...
Dìu dặt chơi vơi
vút lên theo gió
tình đọng trong đá
ngả vào lòng sương
tình lên theo rừng
hoa lá dậy hương

Nụ cười rung rinh bóng núi
Nhì à... uốn cong ngực suối
xanh đêm dài
trời giăng tơ trời
dìu dặt chơi vơi...

Vía tình nặng lắm người ơi
Hoa đào nghiêng cánh gọi mời hái xuân.

Ta gân guốc chắc gì không yếu đuối
Trông lá rơi cũng hết mấy buổi chiều
Em ngay đây chắc gì không tít tắp
Chiếc lá nào gió vội bứt mang theo...
Văn nghệ
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LỘC BÍCH KIỆM

Về bản

MÃ VĂN TÍNH

Nơi xuân sớm

Cùng về bản anh nhé

Đỉnh núi

Đã bao năm vắng nhà

Sáng nay không còn rét

Dù đường về rất xa
Về bản vui Tết ta

Nơi cổng trời

Hoa đào nhu nhú cành

Về bản em anh nhé

Ơi mùa xuân

Về nơi có cha mẹ

Những người lính áo xanh

Về nơi có ông bà

Yêu thương từ bé thơ
Cùng mang đồ sính lễ

Kính dâng lên mẹ cha
Bao nghĩa tình ấm nóng
Dâng đạo lý ông bà

Tràn về trên biên giới

Nói cười vui phơi phới
Nhìn áo váy xinh tươi

Theo tiếng khèn xuống chợ
Con nhớ về quê xuôi

Mẹ ơi! Xuân chạm ngõ

Nhiều năm sống xa nhà

Em lúng liếng quan họ

Nhớ bản xưa dẫn lối

Hoa vườn nhà đã nở

Đi bao con đường mới

Cho con lớn thành người

Đang đợi ai trên đường
Quê nhà ngát thơm hương

“Mẹ ơi con về rồi”

Xuân về nơi biên cương

Trong vòng tay mẹ ấm

Lấp lánh ngôi sao xanh

Niềm vui nay nhân đôi

Mãi một lời yêu thương.
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Lâng lâng hồn lính mới

Như bông hoa đỉnh núi.

Văn nghệ

Số 339-01/2022 - Xứ Lạng

HOÀNG KIM DUNG

Tỷ mừa cón

Pài rườn cáu pắn mà chang moóc
Sình đạ cáu, ngọa sày căn cáu
Cốc phjấy hang slân lầm pặt
Bjoóc riển cắm thuổn pác tu
Tẳng ỷ đeo, mé nhảng oóc khói tu
Mé nủng slửa đâu, cáu dá
Phjâm khao phjoóp, toóc khăn vuông
Nhảng lồng slân chung lan khẩu rườn
Lủp phjâm, căm mừ, kẻo lan khẩu xẩư
Chiêm lan, mé khua héo nhíp thuổn tha…
Rà chiếp chang slim, chứ mừa pày cón
Chắng lúc tầư, đạ nhỉ slíp hốc pi…
Nặm tha tốc, ngòi hăn rườn cáu…
Cảnh mửa pày, chổn nẩy táng lai
Lầm vận pặt…pjai phjeo phảo phảo
Nộc cháu bên mà khao phjoóp pài đăm!
Kha nhảng pây, chang đang puồn pạo
Rà lủm dăm khẩu slì quây quảng
Slim slẩy chiếp… chung queng im ẳng
Mì lai mòn ná lùm đảy, chang rà!

Dịch:

Chốn xưa

Ngôi nhà cũ ẩn hiện trong sương
Tường đất nện, ngói nâu rêu phủ
Rặng tre cuối vườn lao xao trong gió
Ngõ nhỏ vào nhà tím ngắt hoa xoan
Văn nghệ
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CHU TỐ UYÊN

Gieo chữ mùa Covid
“Cô ơi đợi em chút nhé
Em chạy ù lên đồi cao
Sóng ở trong nhà yếu lắm”
Cô nghe... nước mắt ứa trào.

Chon von trên nương lúa nếp
Thấp thoáng dáng nhỏ xinh xinh
“Thưa cô” hoà vào tiếng gió
Chú chim lích chích chuyền cành.
Cái chữ gieo mùa Covid
Cô chăm bằng những mến thương
Hạt nảy mầm từ khó nhọc
Trổ tình yêu vào quê hương.
Chỉ lát nữa thôi, bà sẽ bước ra hiên
Hiền từ trong màu áo nâu giản dị
Tóc trắng như mây dưới vuông khăn
Bước vội xuống hiên dắt cháu vào nhà
Vuốt tóc, nắm tay rồi đẩy cháu ra xa
Ngắm cháu, bà cười nheo nheo đôi mắt
Tôi chạnh nhớ về thời xa lắc
Mới thế mà đã hai mươi sáu năm qua…
Ngôi nhà cũ còn đây… mắt bỗng lệ nhòa
Chốn cũ là đây, cảnh xưa đã khác
Gió vẫn thổi… bờ tre xào xạc
Vẫn trắng cánh cò mỗi buổi hoàng hôn
Chân bước đi mà dạ bồn chồn
Tôi đắm chìm vào thời xa vắng
Se sắt lòng… không gian im ắng
Kỷ niệm một thời sống dậy trong tôi!
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Ai lên Xứ Lạng
cùng anh
GIa TƯỞNG

Từ bé lắm tôi đã được nghe câu ca dao “Ai lên Xứ Lạng cùng anh…”, tôi mường tượng
cái xứ đó chắc xa xôi lạ lùng và đẹp lắm. Rồi lớn chút, có những đêm, lũ trẻ chúng tôi ngồi
quanh chiếc chiếu trải giữa sân nhà, nghe mấy anh, mấy chú kể về Xứ Lạng hào hùng trong
các trận chiến bảo vệ biên giới, những địa danh như Đồng Đăng, Cao Lộc, Lộc Bình, rồi Na
Sầm, Đình Lập nghe đến thuộc lòng mà chả biết nó ở đâu cả. Bằng một cái duyên nào đó,
tôi “nhập khẩu” lên Lạng Sơn để rồi cứ sau mỗi cuối tuần trở về thăm gia đình nhỏ, sáng
thứ Hai lên với vùng biên nơi ải Bắc tôi lại thấy mình như trong một chuyến đi mới mẻ, thấy
mình vui phơi phới trong cảm xúc khám phá mảnh đất Xứ Lạng không đến mức xa xôi mà
mến khách này.

T

ôi nhớ như in lần đầu khoác ba lô một mình
một ngựa tìm về Lạng Sơn. Đi qua địa
phận thành phố Bắc Giang rẽ vào đường
cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đường vắng lắm,
nhìn trước nhìn sau xe cả vài ki-lô-mét mà
chẳng thấy bạn đồng hành nào, trong lòng có
chút thắc mắc nhưng cũng tự giải thích để cho
mình vững dạ, thôi thì mùa này đang dịch dã, xe
hàng ít chạy vào cao tốc, đường có thưa người
đi cũng là tất nhiên thôi! Thấy cái tấm biển bên
đường ghi chú địa phận Lạng Sơn, tôi phải
dừng xe lại, theo ngôn ngữ thịnh hành trên
mạng là làm một kiểu ảnh tự sướng để đánh
dấu “bước chân hải hồ” của mình lên Xứ Lạng
đang vào mùa xuân này. Đất Lạng Sơn chào
đón tôi bằng những dãy núi đá không cao quá
còn vương màu xám xám, có lẽ vì mới trải qua
mùa đông dài nên cây cối chưa được ngậm hơi
ấm để đâm chồi. Thoáng chút bâng khuâng, cô
lẻ trên con đường dài tít tắp ngược lên phía Bắc.
Tôi không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu
con đường trên khắp sáu mươi ba tỉnh thành
trong cả nước, nhưng cái khoảnh khắc đi trên
con đường cao tốc được xẻ qua những dãy núi
đá, những thung lũng có những vườn na đang
ngập ngừng đơm bông ở Hữu Lũng, ở Chi Lăng
lại làm tôi nhớ thế. Sau này, nhiều lần đến với
Xứ Lạng, đi trên những cung đường vắng lặng,
nhìn thấy những cây gạo đỏ chào đón mình mỗi
độ cuối xuân, lúc đó tôi đã bật ra một ý nghĩ, một
dự định là một ngày nào đó sẽ viết về những
con đường hoa gạo ở Lạng Sơn. Tôi vẫn luôn
mang trong mình một thắc mắc, không biết cây
gạo được người dân ở đây trồng hay mọc tự
nhiên mà nên thơ đến thế. Nhiều vùng quê ở
nước ta có cây gạo nhưng màu hoa đỏ in vào
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nền xanh xám của núi đá thì chỉ có ở Lạng Sơn
mới làm tôi nhớ nhất.
Ngay buổi đầu tiên tôi chuyển khẩu về
thành phố Lạng Sơn, ông bố Vũ Đức Hạ năm
nay bảy mươi tuổi đã ngồi tâm tình và hỏi: “Con
có biết uống rượu không? Nếu uống được chút
thì thuận tiện hơn trong công việc, người trên
mình không ép nhau uống rượu đâu nhưng quý
mến và chia sẻ với nhau thì người ta mới mời
nhau chén rượu. Bởi cái nếp nghĩ của người
mình thế này, anh với tôi nếu muốn hết mình với
nhau thì phải chia sẻ với nhau miếng thịt ngon,
chén rượu thơm cùng nhau, vì ngay cả việc đơn
giản như uống chén rượu nhạt mà anh còn
không hết mình với tôi thì sao lúc hoạn nạn, khó
khăn anh hết mình được”. Nên sau này đi làm
việc, đến các bản, các xã trước khi vào việc thì
mời nhau chén rượu trước đã cũng không phải
là điều mà tôi cần thắc mắc nữa. Thời tiết Lạng
Sơn có lẽ uống rượu là hợp nhất. Vào mùa đông
trời đang hửng nắng, đến độ ba giờ chiều
những cơn lạnh giá bỗng ùa về, cái lạnh rất khó
tả như có hàng vạn viên nước đá được treo
trong không khí tỏa ra hơi lạnh cứ như nhắc
nhở, thôi thúc người ta tìm đến hơi ấm ở quanh
mình, lúc đó uống vài chén rượu sẽ thấy ấm
người như được tiếp một nguồn năng lượng vào
bên trong cơ thể làm ta hưng phấn, ấm áp hơn.
Tôi đã được dự nhiều bữa tiệc và quan sát,
phụ nữ Lạng Sơn uống rượu vào thì họ đẹp
hơn, da trắng hồng, môi đỏ, cười nói có duyên
đến lạ lùng. Dù muốn hay không thì tôi vẫn phải
thừa nhận rượu là một trong những món không
thể thiếu trong văn hóa ẩm thực của người dân
Xứ Lạng. Mà rượu chủ yếu là bà con tự ủ bằng
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men lá rừng và nấu để dùng vào
việc vui chứ không nhằm mục
đích thương mại là mấy. Ngay
cả những hầm rượu men lá
thùng gỗ ở Mẫu Sơn cũng
chẳng có nhiều để xuất đi các
tỉnh ngoài vì họ nấu vừa đủ phục
vụ cho người dân Xứ Lạng.
Những ngày đầu mới
chuyển đến Lạng Sơn tôi thấy
có điều lạ lắm, phụ nữ ở đây
chiều chồng đến bất ngờ. Chị
em ở dưới xuôi khi có tiền thì có
lẽ đầu tiên họ nghĩ ngay đến việc
làm đẹp cho mình bằng cách đi
mua quần mua áo, son phấn, đồ
trang sức. Nhưng người phụ nữ
vùng cao Lạng Sơn khi có tiền
thì việc đầu tiên là họ ra chợ mua
con gà, cái chân giò về làm món
để cho chồng con lai rai, nhìn
chồng con ăn món mình nấu,
uống với nhau ly rượu đầm ấm
là họ vui lắm rồi. Thế nên bao
giờ gian bếp của người phụ nữ
Lạng Sơn cũng được thiết kế to
rộng nhất trong ngôi nhà của họ
và bếp nhà ai càng có nhiều
rượu, nhiều bữa nhậu thì người
phụ nữ ở đó càng được tôn
trọng, cảm thấy mình là người
hạnh phúc vì mang hơi ấm đến
cho người đàn ông của mình,
cho gia đình.
Có sống đủ lâu ở Xứ Lạng
thì ta mới thấy thành phố Lạng
Sơn giống như một bông hoa
hồi, từ trung tâm thành phố
những con đường tỏa cánh đi
các hướng khác nhau. Ngay
trong thành phố cũng có nhiều
danh thắng để mọi người
thưởng lãm, động Tam Thanh
với lầu Vọng Thị đứng ở đây
nhìn sang hướng Đông Nam ta
thấy phiến đá nhô ra từ đỉnh núi
Tô Thị, rõ hình người phụ nữ
ôm con - nơi gắn với câu
chuyện xưa về nàng Tô Thị thủy
chung, son sắt hóa đá chờ
chồng. Dòng sông Kỳ Cùng
xanh ngắt chảy lững lờ qua
thành phố như một ranh giới
mềm phân chia Lạng Sơn, bên
này là khu chợ Đông Kinh buôn
bán sầm uất và bên kia là khu
hành chính tỉnh với những cơ
quan công sở.
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Uốn lượn dòng Bắc Khê
Ảnh: MA TRUNG KIÊN
Theo hướng đường quốc lộ 1A từ phía Hà Nội lên thì Hữu
Lũng là huyện đầu tiên chào đón lữ khách, giáp với đất Bắc
Giang. Hữu Lũng còn như là một bước đệm chuyển tiếp giữa
vùng trung du và miền núi, huyện này đang được đầu tư làm
khu công nghiệp của Lạng Sơn. Trò chuyện với giới báo chí
chúng tôi, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh Lạng Sơn, đã có lần giãi bày: “Cứ sau Tết, nhìn nam thanh
nữ tú của tỉnh mình, ba lô khăn gói tìm về những khu công
nghiệp ở Bắc Ninh, Bắc Giang mà mình tâm tư lắm nên Đảng
bộ và chính quyền Lạng Sơn sẽ quyết tâm làm khu công nghiệp
Hữu Lũng để giải quyết công ăn việc làm cho bà con và cũng
thu hút đầu tư để Lạng Sơn phát triển công nghiệp một cách ổn
định bền vững. Nhưng các bạn cũng cứ yên tâm, chúng mình
vẫn giữ rừng, Lạng Sơn vẫn đảm bảo độ che phủ của rừng là
67,3%, nằm trong top cao nhất của cả nước”. Nói về độ che
phủ rừng thì tôi đã có chút kiểm nghiệm ở cả mười huyện trong
tỉnh và thấy lời đồng chí Chủ tịch tỉnh không sai.
Đi hết địa phận Hữu Lũng là đến Chi Lăng, mảnh đất oai
hùng đã lưu danh sử sách với bao chiến tích lẫy lừng bảo vệ
chủ quyền lãnh thổ. Chi Lăng bây giờ được bạn bè gần xa biết
đến nhiều hơn với đặc sản na nổi tiếng được trồng trên núi đá.
Na Chi Lăng giàu chất dinh dưỡng với hương vị riêng của nắng,
của sương gió biên thùy đi theo những chuyến xe đến khắp các
tỉnh thành, bay cả ra ngoài địa phận lãnh thổ, sang trời Âu, trời
Mỹ khiến cho nhiều người biết đến Chi Lăng thêm nữa.
Lên Xứ Lạng tìm đường dễ lắm, các huyện đều nối với nhau
bằng một tuyến đường xương sống từ thành phố Lạng Sơn đi
theo quốc lộ 1A đến địa bàn thị trấn Đồng Đăng, rẽ sang quốc
lộ 1B là tới huyện Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn. Đến Văn Quan
thì đúng là đến với thủ phủ của hoa hồi, ở Xứ Lạng hồi nhiều và
nổi tiếng nhất là ở đây. Những vựa hồi lớn nhất nhì cả nước tập
hợp ở Điềm He, một địa danh nằm trong Văn Quan. Văn Quan
còn là quê hương của nhà cách mạng Lương Văn Tri, chỉ huy
du kích Bắc Sơn lẫy lừng trong kháng chiến chống Pháp. Nói
đến Văn Quan thì người ta còn nhớ đến món cao khô Chợ Bãi
nữa, món mì gạo này có thể ăn thay cơm hàng ngày mà không
thấy ngán vì nó vừa mềm lại vừa dẻo, hương vị rất khó tả và
khó quên.
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Đi hết đất Văn Quan là đến đất Bình Gia,
mảnh đất này đúng là bình yên, xung quanh là
rừng núi, rừng chiếm đến 73% diện tích. Ở đây
có những khu ruộng lúa bao quanh những ngôi
nhà sàn đặc trưng của người Tày - Nùng với
mái ngói âm dương đẹp đến mê lòng. Người
Bình Gia rất hiếu khách, đã có lần tôi chỉ đi
ngang qua mà một người bạn đang công tác ở
Ủy ban nhân dân huyện đã ra tận đường đón
đợi, anh bảo: “Vào Bình Gia cái gì cũng thiếu,
nhưng tấm lòng thì rộng mở lắm, người ở
phương xa tới mình là chủ nhà không đón được
bạn, mời chén rượu thì thấy bứt rứt lắm nên việc
mình ra đường đứng đợi bạn bè cũng là rất bình
thường”. Đi hết đất Bình Gia sang bên kia là Na
Rì thuộc tỉnh Bắc Kạn. Cung đường này đáng
để chúng ta khám phá ít nhất một lần, rất êm
đềm và người dân hiếu khách đến lạ thường.
Từ thị trấn Bình Gia rẽ trái, qua đèo Tam
Canh - con đèo lịch sử gắn với cuộc khởi nghĩa
Bắc Sơn là đến huyện Bắc Sơn. Có lẽ đây là
vùng đất diễm tình nhất Xứ Lạng. Bắc Sơn có
những thung lũng bằng phẳng với những cánh
đồng lúa nước, được bọc bởi những dãy núi đá
chạy quanh. Nói về cảnh ở Bắc Sơn thì có lẽ
không nên tả thêm nữa vì khó mà tưởng tượng
ở đâu đó trên dải đất hình chữ S lại có một khu
thung lũng núi đá vôi rộng lớn mà đẹp đến như
vậy. Đồng lúa, rừng cây, núi đá cứ quyện vào
nhau hài hòa đến không thể gỡ ra được. Cõ lẽ
vì thế mà người Bắc Sơn đẹp nổi tiếng cả vùng,
chị em ai cũng có nước da trắng, vóc dáng cân
đối, đặc biệt vào mùa đông, má người con gái
Bắc Sơn lúc nào cũng đỏ hây hây, mắt trong
veo, họ xuất hiện ở đâu đều thu hút mọi ánh
nhìn ở đó.
Từ thành phố Lạng Sơn đi qua thị trấn Đồng
Đăng của huyện Cao Lộc rẽ theo quốc lộ 4A thì
tới huyện Văn Lãng. Đến Văn Lãng người ta có
lẽ nhớ nhất là cửa khẩu Tân Thanh - nơi được
coi là cửa ngõ của nông sản Việt Nam đưa sang
Trung Quốc. Văn Lãng có một thứ đặc sản đó
là hồng Vành Khuyên, loại hồng mà ở cuống có
một cái vòng tròn không lẫn vào đâu được, ăn
vừa giòn vừa ngọt và chỉ một lần thưởng thức
là sẽ nhớ mãi.
Thẳng qua địa phận Văn Lãng hướng sang
phía tỉnh bạn Cao Bằng là đất Tràng Định, món
phở vịt Thất Khê nổi tiếng của Lạng Sơn cũng
xuất phát từ đây. Vài năm gần đây, cây thạch
đen cũng giúp cho bà con nơi này mở mày mở
mặt, thiên nhiên đã ưu đãi người Tràng Định,
giống thạch đen vừa dễ trồng vừa mang lại thu
nhập cao, ăn vào thì mát ruột, đẹp da. Chẳng
biết có phải thế không mà người Tràng Định
hiền hòa đến khó lời nào tả được.
Từ trung tâm thành phố Lạng Sơn, ta chọn
đường quốc lộ 4B đi tới huyện Lộc Bình, huyện
này nổi tiếng nhất Lạng Sơn bởi có quần thể dãy
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núi Mẫu Sơn hùng vĩ, nay là khu du lịch cấp
quốc gia, có khí hậu quanh năm mát mẻ, mùa
đông đôi khi còn có cả băng tuyết khiến cảnh
sắc nơi đây thêm phần hư ảo. Đa số khách du
lịch tìm về Lạng Sơn là sẽ phải đến với Mẫu
Sơn, để được thưởng thức không khí trong
lành, cảnh sắc hùng vĩ ở đây, thưởng thức cái
rét ngọt mà uống thêm ly rượu Mẫu Sơn, ăn
miếng cá hồi nuôi tại đỉnh núi Mẹ này thì chẳng
gì tuyệt bằng.
Đi qua đất Lộc Bình là đến huyện biên giới
Đình Lập, huyện này một bên giáp với Trung
Quốc, một bên giáp với huyện Tiên Yên, tỉnh
Quảng Ninh. Chè Đình Lập thơm ngon nổi
tiếng, vừa đượm vị, nước chè trong xanh, uống
chè Đình Lập mà ăn với Khẩu Si (một dạng
bỏng gạo nhưng là gạo nếp và được chế biến
rất công phu, đóng bánh) của Lạng Sơn thì hợp
vị lắm!
Bao quanh thành phố Lạng Sơn là huyện
Cao Lộc, có cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, đây
là cửa ngõ thông thương hàng hóa của Trung
Quốc - Việt Nam và thế giới. Thị trấn Đồng
Đăng (huyện Cao Lộc) còn có một điểm du lịch
tâm linh nổi tiếng là Đền Mẫu. Cao Lộc là
huyện có kinh tế thương mại phát triển nhất
Lạng Sơn, cũng là nơi đánh dấu những ki-lômét đầu tiên của con đường quốc lộ 1A chạy
dọc theo chiều dài đất nước tới mũi Cà Mau.
Xứ Lạng được coi là xứ sở của hoa đào.
Mới đây bông hoa đào cùng với phác họa của
dãy núi Mẫu Sơn được chọn làm biểu tượng du
lịch Lạng Sơn. Tại buổi lễ công bố biểu trưng
và khẩu hiệu slogan du lịch của tỉnh Lạng Sơn:
“Ai Lên Xứ Lạng cùng anh”, đồng chí Phó Chủ
tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Dương
Xuân Huyên chia sẻ: Logo du lịch tỉnh Lạng
Sơn có gam màu chủ đạo là màu hồng và màu
xanh được tạo nên từ hình ảnh cách điệu của
núi Mẫu Sơn hùng vĩ, trùng điệp kết hợp cùng
điểm nhấn là hình ảnh hoa đào Xứ Lạng, tạo
cảm giác mềm mại, rạo rực sức sống của mùa
xuân và sự ấm áp, nhiệt thành của người dân
Lạng Sơn khi chào đón khách du lịch. Hình ảnh
bông hoa đào đặt trên đỉnh núi Mẫu Sơn cũng
là biểu tượng của mặt trời lúc bình minh, thể
hiện một khát vọng, niềm tin vào một tương lai
tươi sáng, một “bình minh mới” sẽ đến với du
lịch Lạng Sơn nói riêng và sự phát triển của Xứ
Lạng nói chung.
Xứ Lạng là thế, bốn mùa khiêm nhường
mà mạnh mẽ, gói gọn trong những câu mời gọi
từ xa xưa:
“Ai lên Xứ Lạng cùng anh
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em”
Thế là đủ và quá đủ để người ta bước chân
đến và yêu thêm Xứ Lạng!
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Dưới bụi

X

MƯA XUÂN

e đến chân đèo Giàng, khí
lạnh từ những ngọn núi đẫm
sương tràn xuống khiến da thịt
thêm giá buốt. Lưu kéo lại cổ áo,
ngồi nhích vào sâu hơn phía trong
ghế. Anh nhắc cô bé bên cạnh khép
lại cửa kính, nàng nhăn nhó, thế thì
bí lắm, cháu chịu không nổi, rồi nhắm
mắt, gục xuống chiếc túi trên đùi ngủ
tiếp. Lưu khẽ lắc đầu mỉm cười.
Con đường dốc quanh co men
theo triền núi gợi cảm giác ái ngại.
Chỉ cần tài xế xơ xểnh, chiếc xe sẽ
bay như chim xuống đáy vực.
Khoảng cách đến đó dễ hơn hai trăm
mét. Chắc chẳng còn gì nguyên vẹn.
Sao bỗng dưng toàn nghĩ những linh
tinh. Lẩm cẩm thật rồi. Cuối xe chợt
có ai lên tiếng:
- Sắp đến chỗ “giải lao” chưa
bác tài ơi?
Tài xế khẽ giọng từ tốn:
- Chị Thắm ơi, cho khách xuống
đây “ngắm cảnh” hay thế nào ạ?
Người phụ nữ bịt khăn kín mặt,
ngồi bên cửa lên xuống đoán chừng
chủ xe, khẽ đáp:
- Đèo Gió đi, đến đấy nghỉ một
thể chú ạ!
- Vâng! Hành khách cố nín chút
nhá, chục cây nữa là đến rồi!
Lưu hơi nhổm người. Cái tên, cả
giọng nói vừa cất lên kia nghe quen
quen. Nhưng vội gạt đi, ở đời thiếu gì
người giống nhau, rồi đưa mắt nhìn
ra ngoài. Rừng bên đường loang
loáng như trôi lại phía sau. Dưới
thung sương mù bị gió thổi thốc đuổi
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Truyện ngắn của caO Duy SƠN

Minh họa: THU THỦY
theo xe ùn ùn như bầy ngựa. Lập xuân rồi mà còn rét thế
này. Ai đó lẩm bẩm, chưa năm nào rét như năm nay. Tết
đến nơi mà đêm nào sương muối cũng phủ trắng. Cây cỏ
bỏng lạnh chết khô, trâu bò lên cước phồng vó đổ ngã cả
loạt như mắc dịch.
Trước ngày ra Bắc, vợ nhìn Lưu ái ngại, họ hàng ở Mục
Mã chẳng còn ai, về thì ở đâu? Tết nhất chẳng lẽ vào nhà
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trọ hay khách sạn. Bao năm thành người Đăk
Lăk, đón tết Tây Nguyên kể như đã quen nhưng
lòng vẫn chưa thôi nhớ về Bắc mỗi độ xuân về.
Cận Tết càng thêm nhớ. Thấy như thiếu thứ gì.
Rồi nhận ra thiếu đó là những cơn gió bấc,
những bụi mưa phùn nhẹ như sương phủ khắp
rừng núi. Nét riêng ấy đã ngấm vào máu thịt. Có
tuổi càng nhớ, luôn mong được trở về. Giờ sắp
toại nguyện. Đã bắt đầu gặp lại những ngọn gió
buốt lạnh, cùng giọng nói người quê nhà.
Xe từ từ tạt vào bên đường, rồi dừng lại.
- Nghỉ giải lao nhá!
Hành khách nối nhau xuống xe. Đèo Gió
đây. Vẫn như ngày nào. Một dãy vừa là nhà,
vừa là quán mái lợp tranh của đồng bào Dao
như những chú gà trụi lông run rẩy trong gió.
Khách đến ngồi bên những rổ trứng luộc, có
người gọi mì ăn liền. Lưu không thấy đói. Nhìn
quanh, chẳng ai quen. Đa phần là sinh viên về
nghỉ Tết. Hôm nay đã là ngày Táo Quân lên trời,
giờ mới về là muộn. Khẽ thở dài, quê nhà đây
mà hóa như kẻ lạ. Chẳng ai biết mình, mình
chẳng biết ai. Thôi, hãy bỏ qua mà tận hưởng
đã, xuân đang đến rồi.
*
Cũng vào những ngày này cách nay hơn ba
chục năm. Sớm ấy dưới suối Cun, nàng mải
miết đãi đỗ. Đã định gọi nhưng nhìn đôi chân
trắng ngần của nàng lấp lóa dưới nước Lưu
chợt ngần ngại. Cảm giác có ai phía sau, nàng
ngoái lại nhìn, khẽ reo:
- Ôi anh! Sao đứng ngây ra thế kia?
Tai Lưu nóng bừng:
- Anh đến trả sách nhưng bác đi vắng…
muốn nhờ Thắm nhận giúp.
- Em xong rồi đây, anh đỡ giúp em với.
Đón dậu đỗ từ tay Thắm, Lưu ái ngại:
- Dưới đó lạnh lắm, sao em có thể…
- Dạ, chỉ lúc mới lội xuống thôi, sau rồi quen
anh ạ. Anh thử chút nhé.
Nàng vẩy những ngón tay làm những giọt
nước li ti bắn vào Lưu, anh nghiêng đầu tránh.
Nàng cười, tiếng cười lan trong sớm mai mù
sương.
- Bao giờ anh đi?
- Mùng năm em ạ!
Nàng khẽ thở dài. Anh quen cha nàng trước
khi biết nàng. Cha nàng là nhà báo đã nghỉ hưu,
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ông nổi tiếng bởi có một thư viện nhiều sách
quý, được tích luỹ bằng đồng lương ít ỏi suốt
bao năm. Biết anh là người ham đọc, ông tỏ ra
mến lắm, còn được ông tin tưởng cho mượn
nhiều sách quý. Mỗi khi đưa sách cho anh, ông
đều nhắc, phải giữ cẩn thận, sách là người bạn
lớn, là người thầy… Cứ thế đều đều cách vài
ngày anh lại đến nhà nàng trả sách, rồi lại tiếp
tục mượn cuốn khác về đọc. Có lần gặp, ông vui
vẻ: “Thôi thì anh chuyển về đây ở hẳn cho tiện,
cứ đi lại thế này lối cỏ nhà tôi không kịp mọc
mất”. Thoáng ái ngại, lẽ nào ông đã biết tình
cảm của anh với con gái ông mà có ý ngầm
trách không cho ông biết. Chắc không phải vậy,
ông là người hiểu biết, lịch lãm và tế nhị lắm!
Anh từ tốn:
- Bác ơi cỏ sẽ sớm xanh lại thôi, cháu sắp
chuyển vào Nam rồi.
Quen ngóng bước chân anh mỗi khi chiều
xuống để có người chuyện trò vui vẻ, nay nghe
sắp phải chia tay ông chợt bần thần. Nàng còn
buồn hơn nhưng cố giấu đi nỗi niềm, kể anh
nghe tâm sự của cha:
- Pa em bảo, trong những người pa quen
biết, anh là người nói chuyện hợp với pa nhất
đấy!
Anh khẽ hỏi:
- Còn em thì sao?
- Biết nói thế nào nhỉ… Khó quá!
- Ý em là?
- Vài ngày nữa đã xa nhau, em thấy anh vẫn
thản nhiên như chẳng có gì bận lòng, em buồn
và lo lắm. Chẳng biết lúc xa nhau thật rồi sẽ thế
nào?
- Thắm ơi! Anh đâu phải kẻ vô tình! Là chưa
thể nói ra với em thôi. Những ngày qua anh đã
nghĩ rất nhiều! Bấy lâu mọi việc trong nhà đều
trông cả vào anh. Hoàn cảnh lúc này khó khăn
lắm! Anh đã quyết định xin thôi việc để vào Tây
Nguyên tìm cơ hội giúp gia đình, trong đó người
nhà anh đang chờ anh vào. Khi nào ổn định sẽ
ra đón mọi người, rồi sẽ đón em, cả pa nữa vào
trong đó. Định sẽ như vậy, em thấy có được
không?
Nàng im lặng. Mơ hồ, hình như có gì đó
thiêng liêng đang dần tuột khỏi tay. Nhưng vẫn
tỏ mặt bình thản. Đêm nay là hai mươi chín
tháng Chạp, bên nồi bánh chưng đang sôi trên
bếp nhà nàng, nàng ngồi tựa vào vai anh. Ngày
kia là mùng một Tết, mùng năm anh đã phải xa
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đây. Anh nắm tay nàng âu yếm. Hai đứa nhìn
nhau bồi hồi. Chưa xa mà lòng đã đầy thương
nhớ.
Ngày anh đi mưa bụi trắng trời. Gió hun hút
lùa đến từ khe sâu. Bóng anh xa dần rồi khuất
hẳn sau cánh rừng. Chỉ lời hứa “sẽ trở về đón
em, cả pa nữa” ở lại. Nhưng ngày ấy cứ dần xa.
Vùng đất mới chẳng dễ làm ăn như tưởng. Cha
mẹ đã bán tất cả gia tài chủ động theo xe đò tìm
vào trong đó với anh. Cứ nghĩ khó khăn chỉ tạm
thời, nhưng thiên tai, dịch bệnh cả sự thiếu kinh
nghiệm trong canh tác cây công nghiệp đã đẩy
gia đình vào cảnh túng bấn. Vốn liếng cạn dần.
Nhưng mất mát lớn nhất, là liên tiếp trong hai
năm do ốm đau bệnh tật cha mẹ đã dắt nhau về
trời. Khó khăn nhiều lúc muốn đẩy anh ngã gục.
Không thể! Gục xuống lúc này sẽ không bao giờ
đứng dậy được nữa. Phải tiếp tục hành trình.
Được tin nàng trúng tuyển Đại học Y Việt
Bắc, anh mừng lắm. Vẫn thư đều gửi về động
viên, nhưng thư nàng tới ngày một thưa vắng.
Nhiều lúc phân vân, rồi lại gạt đi, chắc nàng bận
học. Điều lo ngại cuối cùng đã đến. Nàng đã lấy
chồng! Cái tin ấy theo toán người di cư từ quê
vào, bất ngờ đến tai anh thật. Thực hư ra sao
phải về mới biết, nhưng xa cách ngàn trùng, tiền
không có, cách nào? Khổ đau, tuyệt vọng làm
anh muốn hóa điên. Có người khuyên: “Chim đã
về trời, cá đã về sông, đừng tự làm khổ mình
nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi”. Còn cách nào
hơn. Bao việc ngổn ngang đang đợi phía trước.
Phải buông, phải quên đi để tiếp tục sống, tiếp
tục gây dựng mới hy vọng đưa gia đình thoát
khỏi ngõ cụt đói nghèo.
Quả nhiên thời gian, công việc đã giúp anh
vượt qua khủng hoảng, tâm trạng ổn định dần.
Sẽ vĩnh viễn quên nàng ư? Chắc không, nhưng
anh đã tập cho mình thói quen lao vào công việc
chăm sóc rẫy cà phê, những trụ tiêu đang hứa
hẹn thành quả. Có lúc nào ký ức thức dậy, cũng
chỉ còn như một thoảng gió nhẹ buồn.
Xuân nay nữa đã hơn ba chục năm xa
cách. Anh đã có một gia đình, các con đã lớn.
Tóc nay đã bạc quá nửa. Đời người nhanh quá!
Giờ mới có cơ hội trở về. Có phải chỉ để thăm
lại quê nhà, dấu ấn kỷ niệm xưa, hay còn muốn
tìm câu trả lời cho mối tình dĩ vãng? Thôi nào,
đừng bận lòng. Bao năm rồi mới được tận
hưởng cái khí lạnh thấm sâu da thịt. Lưu rời
quán, bước ra ngoài. Trước mặt là vực đá thăm
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thẳm gợi cảm giác rờn rợn. Đang lan man chợt
nghe có ai khẽ cất sau lưng.
- Chim lạc bầy trở về có thấy gì quen
không?
Là giọng nói đó. Người đàn bà chủ của
chiếc xe Limousine mười lăm chỗ đến đứng sau
anh từ lúc nào. Anh quay lại. Không còn khăn
che mặt. Những nét xưa quen thuộc bỗng hiện
ngay trước mắt. Trống tim chợt rộn. Có phải đó
không? Đúng là nàng rồi! Hóa ra nàng đã nhận
ra anh từ lúc anh lên xe dưới Hà Nội nhưng đã
im lặng cho đến lúc này. Anh run run:
- Là em đó sao?
- Còn nhận ra người quen ư?
- Sao có thể quên.
- Vậy sao giờ mới về?
- Chuyện dài lắm Thắm ơi!
Anh kịp ghìm lòng. Những lời định nói có lẽ
không còn thích hợp.
- Đã từng hứa sẽ trở về và em đã đợi. Ngày
nào cũng ngóng nhưng càng ngóng càng bặt tin.
Cho đến ngày pa mất, anh biết em đã đau khổ
thế nào không?
- Chẳng phải ngày đó người ta đã quên
nhau để đến với người khác rồi sao?
- Bây giờ có trách nhau thế nào cũng đành
chịu thôi! Em đâu ngờ số phận mình lại như vậy.
Mãi sau này mới biết nguyên nhân từ đâu. Có
người vào Tây Nguyên làm ăn, sau nhiều năm
trở về đã tìm đến em thú nhận. Ngày đó chỉ vì
túng thiếu đã hồ đồ nhận lời với một người để
đưa tin nhảm đến tai anh. Khi biết mình đã tiếp
tay gây đau khổ cho người khác thì ân hận vô
cùng. Sau này biết anh là người hiền lành,
thường giúp đỡ những phận nghèo càng ân hận
hơn. Cho đến khi gặp em nói ra được tất cả mới
thấy như trút bỏ phần nào tội lỗi.
- Là ai vậy?
- Người bày đặt ra chuyện này ư? Anh có
tưởng tượng được không, là chồng em bây giờ
đấy! Anh ấy còn đến gặp em nói rằng, có người
nhà mới từ Đăk Lăk ra cho biết, trong đó anh đã
có người khác, sắp kết hôn rồi. Thoạt đầu hồ
nghi, đau khổ rồi oán giận. Nào hay, để đoạt
được cái thân này về mình người ta đã thật kỳ
công với những ý đồ đầy tính toán. Ngày đó sao
có thể ngốc nghếch dễ tin đến vậy? Vào những
ngày đó pa em đột ngột ốm nặng, rồi mất. Chỉ
còn lại một mình với bao khó khăn chưa từng
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đối mặt. Nhiều lúc bế tắc chẳng biết chia sẻ
cùng ai. Có ai đến thăm hỏi đã thấy ấm lòng và
biết ơn lắm. Những ngày đó anh ấy thường lui
đến nhà em, quan tâm, chăm sóc như với người
ruột thịt. Trong lúc tâm trạng bối rối sao đủ khôn
ngoan để nhận biết người ta thành tâm hay có
ý. Nước chảy sắt cũng phải mòn, anh ấy đã
chọn thời điểm thích hợp, kiên nhẫn với kế
hoạch và kết thúc nó. - Nàng khẽ thì thầm - Em
chỉ là người phụ nữ bình thường, yếu đuối, cả
tin ngốc nghếch nữa. Giờ có oán trách nhau thế
nào em cũng đành nhận thôi...
Từng lời nàng tựa lưỡi dao khứa vào tim.
Nguyên do là thế đấy, vậy mà ngày đó anh đã
nghĩ sai về nàng. Giá không vì nông nổi, hồ đồ,
không vì đói nghèo, cách trở. Thôi nào, đừng
tự trách mình, cũng đừng oán trách ai. Mọi
chuyện đã qua rồi. Hãy để quá khứ ngủ yên
như đã bao năm.
- Em đã theo học Đại học y kia mà?
- Chuyện đó xưa rồi! Đành thuận theo số
phận thôi. Quên mọi ưu phiền, chấp nhận thực
tế là cách em đã lựa chọn. Như cuộc hôn nhân
của mình vậy, trót lỡ rồi thì phải gạt bỏ xem
thường, khinh bỉ mà lo làm tròn bổn phận. Còn
sự nghiệp ư! Nay đang là bác sĩ, mai mốt đã
bỏ nghề thành kẻ buôn lậu. Dần mở quầy bán
vải ở chợ, rồi tậu xe trở khách kiếm tiền nuôi
chồng con. Có đứa con trai duy nhất thì chết vì
nghiện ma túy. Chán đời chồng tối ngày uống
rượu. Tiền kiếm nhiều chẳng biết để làm gì.
Nhưng cứ ngày ngày ngồi nhà nhìn di ảnh con
trên ban thờ, chứng kiến chồng say xỉn sống
khác gì chết. Đi thế này cũng là cách tự giải
thoát bản thân…
Đó là những gì nàng đã phải trải qua đó ư.
Hỡi ôi, toàn những bất hạnh nào hay biết. Vậy
mà có lúc anh đã trách nàng. Thật ích kỷ nhỏ
nhen. Nàng không đáng bị như vậy, cả trong ý
nghĩ cũng không được phép nghĩ xấu về nàng.
Nàng nhìn về dãy núi xa. Những điều vừa nói ra
như khối đá bao năm đè nặng trong ngực vừa
được gỡ bỏ. Nàng đứng kia, gần lắm, chỉ một
với tay là tới. Nhưng không thể, tất cả đã khác
xưa rồi. Giờ nàng không còn trẻ đẹp như ngày
nào nhưng nét đằm thắm, dịu dàng vẫn đó. Anh
thấy tình cảm với nàng giờ cũng đã khác. Yêu
ư? Hẳn nhiên rồi. Nhưng đó là tình cảm yêu
thương của một người anh với người em gái đã
chịu nhiều mất mát thiệt thòi. Anh nắm tay nàng,
run run:
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- Thắm ơi, hãy tha lỗi cho anh.
- Không sao đâu, quá khứ rồi mà anh! Ta
nói chuyện khác đi.
Anh gật đầu, âu yếm nhìn nàng.
- Anh biết không trước lúc mất pa vẫn nhắc
anh đấy! Pa bảo, pa thấy nhớ thằng Lưu! Giá
lúc này nó ở đây. Khi nào nó về con phải nói cho
nó biết, pa nhớ và quý nó thế nào…
Lòng chợt nghẹn ngào. Dưới thung chợt
vọng lên tiếng gió lùa qua rừng cây nghe như
tiếng thở dài. Nàng nhìn anh, chân thành:
- Về trên đó anh đến ở nhà em nhé…
- Không tiện đâu em.
- Anh đừng ngại. Là căn nhà cũ của gia đình
em bên suối Cun kia. Từ sau ngày lấy chồng em
vẫn giữ lại ngôi nhà đó. Hàng ngày vẫn cho
người đến trông nom, quét dọn. Em nghĩ ở đấy
chắc sẽ hợp với thú mê đọc sách của anh. Với
lại cũng phải có chỗ để còn đón bạn bè đến
chúc Tết nữa chứ.
- Biết thế đã, anh sẽ nghĩ thêm rồi tính nhé!
- Về nhà rồi mà anh! - Như đoán được điều
làm anh đắn đo, nàng bảo - Nhà vợ chồng em
cũng gần đó, anh ấy giờ chỉ còn biết nằm một
chỗ thôi, mọi sinh hoạt đều phải có người hỗ trợ.
Tội nghiệp lắm! Tết nhất đến nơi, giá nhà không
có người ốm đau có phải hơn không.
- Chỉ e sẽ làm phiền em và mọi người.
- Trời ạ, có gì mà phiền! Biết anh về bạn bè
chắc vui lắm. Anh đồng ý rồi nhá, không thay đổi
nữa đâu đấy!
Nàng trở nên vui vẻ khác thường. Cùng lúc
không gian chợt hửng lên. Tài xế mở cửa xe:
- Mời mọi người lên xe tiếp tục hành trình
nào.
Chiếc xe từ từ trườn xuống dốc Ngân Sơn.
Lưu nhìn sang Thắm. Vẻ mặt nàng lúc này thật
thư thái, có gì đó như niềm vui lấp lánh trong đôi
mắt dịu hiền. Trên cao mưa vẫn rơi rơi như bụi
phủ kín bầu trời, che lấp cả những tia nắng yếu
ớt lấp ló sau rặng núi phía Tây. Lưu chợt tự hỏi,
mình đang mơ? Không! Đã trở về thật rồi. Nàng
đang phía trước kia. Quê nhà đang ngay dưới
chân. Cả mùa xuân với khí lạnh cùng những bụi
mưa như phấn đang tràn ngập không gian kia
nữa. Anh chợt thấy mình như trẻ lại, đang trôi đi
trên con đường xưa với bao niềm vui, nỗi buồn
của một thời. Một thời dẫu đã qua nhưng sẽ còn
mãi trong tâm tưởng.

Văn nghệ
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Đến rồi đấy

ió đầu hạ mang theo
hơi nóng ùa vào trong
nhà. Ông Thi hãm
một ấm trà xanh và ngồi
nhích ra chiếc ghế gỗ ở gần
cửa sổ. Một bên cánh cửa đã
xệ xuống, bạc phếch theo
thời gian. Trong lòng ông
ngổn ngang trăm mối tơ vò.
Mấy năm nay sức khỏe
không còn được như xưa
nên ông không đi chặt mía
thuê hay làm cửu vạn bốc
vác bên kia cửa khẩu nữa.
Trong làng ông, những ai có
chút sức khỏe đều rủ nhau
đi làm ăn xa gần hết, đa số
đều sang bên kia biên giới
làm thuê. Có người thì làm
thuê theo ngày, có người thì
theo tuần, người theo
tháng. Giờ thì đến hai vợ
chồng thằng Nhân con ông
cũng rủ nhau đi nốt. Ban
đầu chúng nó bảo chỉ đi làm
thử một thời gian xem thế
nào rồi về. Ai ngờ sau chúng
đi miết. Ruộng vườn thì bỏ
không, chúng nó gửi hai
đứa con lít nhít trứng gà
trứng vịt nhờ vợ chồng ông
chăm nom giúp. Thỉnh
thoảng hai vợ chồng nó mới
về. Nhìn hai đứa cháu cứ
chiều chiều ra ngõ hóng bố
mẹ ông thấy thương quá mà
cũng chẳng biết làm thế
nào. Đã mấy lần ông điện
cho thằng Nhân bảo nó bàn
với vợ để vợ nó ở nhà, chỉ
mình nó đi thôi xem có được
không. Thằng Nhân cứ
vâng dạ xong rồi lại để đấy.

Văn nghệ

Truyện ngắn của LÊ THÚy HẠNH

Minh họa: HOÀNG ĐIỂM
Có tiếng xe lạch cạch ngoài cổng, bà Thúy vợ ông vừa đi chợ
về. Có mảnh vườn trước sân nên bà chịu khó vun trồng mấy loại rau
xanh theo mùa. Sáng sáng bà cắt rau mang ra chợ bán kiếm thêm
đồng ra đồng vào. Hai ông bà sống bằng nghề nông nên cũng chẳng
dư giả gì. Mà cái thằng Nhân, bảo ở nhà thì không ở. Nó bảo ở nhà
quanh quẩn với ruộng vườn chán lắm. Nó muốn thoát ly thôi. Ruộng
vườn ở nhà bố mẹ không làm được thì thuê người mà làm. Cái
thằng... Nó cứ tưởng thuê người làm dễ lắm à? Cái làng này, thanh
niên trai tráng đi làm ở ngoài gần hết rồi còn đâu nữa.
Bà Thúy cất đồ vào bếp xong quay trở vào bàn ngồi cạnh ông.
Ông Thi rót cho bà một cốc trà xanh.
- Bà này! Mai bà đi chợ thì mua gạo, mua men về để tôi cất mẻ
rượu nhé! Mấy người quen ngoài phố họ hỏi mua đấy. Họ bảo uống
rượu mình nấu cho an toàn. Rượu đóng chai ở ngoài giờ nhiều rượu
giả lắm chẳng biết đâu mà lần.
- Nhưng dạo này lưng ông vẫn đau mà. Tôi chỉ sợ...
- Tôi cứ túc tắc làm được mà. Ngồi không buồn lắm bà ạ. Có khi
làm lại đỡ đau đấy. Mà khi nào mệt thì mình nghỉ. Bà đừng lo.
- À, mà tối nay họp thôn đấy. Ông đi được không?
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- Tôi đi được. Bà cứ ở nhà với các cháu.
Tối hôm đấy sau buổi đi họp ở thôn về ông
Thi thấy vui vui. Ông trưởng thôn thông báo theo
kế hoạch của Đảng ủy xã, sắp tới xã sẽ triển
khai phát động các hộ dân tham gia Đề án Bảo
tồn và phát triển giá trị cây hoa đào của tỉnh.
Hơn chục năm trước xã ông nổi tiếng với
những vườn đào bích, đào phai, đào bạch tuyệt
đẹp. Xuân về khắp nơi sắc hoa tươi thắm trông
thật nên thơ. Rồi theo năm tháng, một phần do
ảnh hưởng của thời gian và người dân chưa có
nhiều kinh nghiệm chăm sóc nên cây đào cũng
già và cằn cỗi đi. Một phần cũng do ảnh hưởng
của đô thị hóa nên vườn trồng đào cũng ngày
một ít đi, thay vào đó là những ngôi nhà được
cất lên ở chính những vườn đào năm xưa. Vợ
chồng ông cũng có một mảnh vườn rộng phía
sau nhà trồng hàng trăm gốc đào. Sau ông đi
làm thuê bên kia biên giới, vườn đào cũng bị bỏ
mặc. Gần Tết ông mới về ngắm nghía, chốt
chọn được vài cây kha khá chặt cành vác ra chợ
bán. Có năm bán được, có năm vác đi rồi lại vác
về. Mà chẳng riêng gì nhà ông, đa số các nhà
trong thôn cũng đều rơi vào cảnh như thế. Năm
vừa rồi ông đã định chặt hết đào đi chỉ để lại duy
nhất cây đào cuối vườn để chuyển sang trồng
cây ngắn ngày nhưng vợ ông ngăn lại. Bà bảo
cứ để vườn đào đấy. Tết đến, xuân sang có
vườn đào nhìn quen mắt rồi. Hơn nữa vườn nhà
ông bà có khá nhiều gốc đào trồng lâu năm rồi,
đặc biệt là gốc đào bích ở cuối vườn. Mà ngày
trước bà yêu và lấy ông một phần cũng chỉ vì
mê vườn đào tuyệt đẹp của nhà ông đấy thôi.
Giờ mà chặt đi thì tiếc lắm.
Xã phối hợp với bên Công ty cây xanh và
đô thị môi trường mở lớp tập huấn cho các hộ
dân về cách trồng và chăm sóc cây đào. Ông
Thi tham gia đầy đủ không bỏ buổi nào. Từ ngày
ra chăm vườn đào, ông như thấy mình khỏe
hơn. Mỗi lần ngắm vườn cây ông lại thấy rạo
rực trong lòng. Có lúc vừa làm vườn, vừa nhớ
lại thời trai tráng khi lần đầu ông run run tỏ tình
với bà dưới gốc đào bích vào mùa xuân năm
xưa ông lại tủm tỉm cười. Bệnh đau lưng của
ông cũng giảm đi đáng kể.
Trước kia ông như mọi người trong thôn
trồng đào chủ yếu để làm đẹp gia đình khi Tết
đến, xuân về chứ không ai coi trồng đào là thu
nhập chính cho gia đình cả. Thế nên chẳng mấy
ai quan tâm đến kỹ thuật chăm sóc cây. Vì vậy,
năm thì hoa nở đúng vụ, năm thì hoa nở trước
hoặc sau Tết cả tháng.
- Ông Thi có nhà không đấy?
Tiếng ai như tiếng ông Khang trưởng thôn.
Ông Thi dừng tay nhìn ra cổng. Đúng là ông
Khang thật. Ông Thi vội vàng ra đón khách.
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Ông Khang vừa cười vừa nói:
- Giới thiệu với ông, đây là mấy anh chị cán
bộ ở trên Thành phố đến Đảng ủy xã làm việc.
Các anh chị cũng muốn nhân tiện đến xem thực
tế việc triển khai Đề án Bảo tồn và phát triển giá
trị cây hoa đào ở xã mình. Tôi giới thiệu các anh
chị đến thăm vườn đào nhà ông đấy!
Ông Thi vội vàng mời khách vào nhà uống
nước nhưng một anh vui vẻ xua tay bảo:
- Để lúc khác bác ạ! Giờ chúng cháu tranh
thủ đi thăm vườn đào nhà bác đã. Thấy xã báo
cáo thôn mình có nhiều hộ gia đình tham gia Đề
án. Trong đó gia đình nhà mình rất có tiềm năng
nên chúng cháu đến thăm để nắm bắt tình tình
thực tế. Bác dẫn chúng cháu đi thăm một vòng
bác nhé!
Ông Thi vui vẻ dẫn khách đi quanh khu
vườn. Nắng đầu đông nhẹ nhàng thả xuống
vườn đào những sợi tơ vàng mỏng manh. Dưới
gốc cây từng đàn gà đang cần mẫn kiếm mồi.
Thấy có tiếng động, chúng chạy túa khắp nơi,
vừa chạy vừa kêu rộn rã cả một góc vườn.
Lúc chia tay, các anh chị cán bộ vui vẻ bắt
tay ông Thi:
- Vườn đào đẹp lắm bác ạ! Chúng cháu
mong là sẽ gặp lại bác vào dịp Lễ hội hoa đào
năm nay. Bác cố gắng lên nhé!
Dạo này thời tiết thật khắc nghiệt. Sương
muối mấy hôm làm ông Thi và các hộ dân trong
thôn lo lắng. Nếu sương muối kéo dài mà không
biết cách chăm sóc cây thì sẽ ảnh hưởng đến
chất lượng của hoa. Còn hơn tháng nữa đến
Tết rồi. Giờ đang đến công đoạn vặt lá và tỉa
cành để cây tập trung nuôi nụ. Mấy ngày nay
khi xong việc nhà, bà Thúy cũng ra vườn hộ
ông chăm sóc.
- Bà này! Hôm trước đi tập huấn, các anh
cán bộ bảo nếu sương muối nhiều mình phải
chú ý làm ấm cho cây bằng cách tưới nước ấm
khoảng một đến hai lần một ngày. Ngoài ra cũng
phải phun bổ sung GE chuối nữa. Vườn nhà
mình cũng đến cả trăm gốc. Tôi với bà chắc sẽ
bận hơn một chút đấy. Giờ mình thực hiện trồng
đào theo Đề án nên không thể mặc kệ cây phát
triển tự nhiên như mọi năm được. Mình phải
chăm sóc đúng kỹ thuật thì hoa mới nở đúng vụ
và mới đẹp được bà ạ. Từ giờ đến Tết cũng chỉ
còn hơn một tháng nữa thôi. Năm nay xã mình
đăng ký mang đào đến tham gia Lễ hội hoa đào
do Thành phố tổ chức đấy. Hôm nọ họp, bác
trưởng thôn thông báo các gia đình có thể đăng
ký với xã để lựa chọn cây đào đẹp nhất mang đi
thi. Tôi đang định mang cây đào bích ở cuối
vườn để tham gia. Bà thấy có được không?
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Cây đào bích ở cuối vườn nhà ông bà dễ
có đến hơn bốn chục năm rồi. Thân cây to tầm
nửa vòng tay ôm, xù xì, mốc thếch. Dáng cây
thật đặc biệt, vươn tỏa ra bốn phía. Cành tua
tủa từ gốc tới ngọn. Mà bông lại to, cánh dày,
hoa sai từ cuối cành đến đầu ngọn. Những
người sành hoa họ bảo đó là đào dáng thông.
Mỗi dịp nở hoa, cây đào nổi bật như một tháp
đèn đỏ thắm. Cây đào này do người bạn thân
học cùng ông Thi hồi cấp ba mang về trồng ở
vườn nhà ông do hôm đó trời mưa nhà trường
hoãn tổ chức Tết trồng cây. Sau này cậu bạn
đỗ Học viện An ninh, ra trường trở về quê công
tác ở Phòng Phòng chống tội phạm và ma túy.
Trong một lần ra quân đúng dịp đầu xuân, gặp
phải một đối tượng vô cùng manh động, cậu
bạn thân của ông đã ra đi mãi mãi khi còn chưa
biết đến vị ngọt của tình yêu. Lạ thay, từ năm
ấy cây đào lúc nào cũng nở hoa rực rỡ đúng vụ
bất chấp thời tiết có thay đổi như thế nào. Đã
có biết bao người nghe tiếng tìm đến muốn mua
cây đào ấy, có vị đại gia nọ mê quá còn trả ông
mấy chục triệu nhưng lần nào ông Thi cũng lắc
đầu từ chối. Vị đại gia kia sau này cứ mỗi năm
lại đến nhà ông chơi một lần chỉ để ngắm hoa
mà thôi.
Bà Thúy thấy chồng bàn như vậy liền
hưởng ứng ngay:
- Ngày mai tôi bắt con gà làm mâm cơm để
ông mang ra gốc đào thắp hương xin phép bạn
ông cho mình được mang cây đi thi cho thuận
lợi ông nhé!
Chiều, hai ông bà đang lui cui tuốt lá đào thì
có tiếng lũ trẻ hò reo ngoài cổng:
- A! Bố mẹ về! Bố mẹ về...
Hai vợ chồng thằng Nhân tay xách nách
mang, túi lớn túi bé từ cổng bước vào. Bà Thúy
ngạc nhiên:
- Ơ! Sao chúng nó bảo phải làm đến sát Tết
mới về cơ mà...
Ông Thi thủng thẳng:
- Tôi điện bảo chúng nó thu xếp công việc
để về đấy!
Hóa ra hôm trước đi họp thôn gặp người
quen ông Thi mới biết công việc của vợ chồng
thằng Nhân ở bên kia biên giới dạo này cũng
chẳng thuận lợi gì. Công việc bấp bênh, chủ
thuê nợ tiền công suốt. Hai đứa nó cứ cố bám
đến cuối năm chỉ mong lấy được hết số tiền
công để về. Cũng may tuần trước chủ thuê
thanh toán cho được hai phần ba rồi. Họ hứa
còn một phần ba để đến gần Tết họ thu xếp trả
nốt. Ông Thi đã điện cho vợ chồng thằng Nhân
về. Mới đầu hai vợ chồng nó không chịu, cứ bảo
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ở cố để lấy nốt tiền công. Ông tỉ tê bảo nhà dạo
này đang nhiều việc. Mấy cửa hàng ngoài thành
phố họ đặt rượu mà hai ông bà nấu không kịp
giao. Vườn đào lại đang cần người chăm sóc.
Hơn nữa bọn trẻ con không có bố mẹ ở bên
trông lủi thủi thương lắm. Số tiền công còn lại
xem chủ thuê họ hẹn lúc nào thì đến lấy sau
cũng được.
Lâu lắm rồi bữa tối nhà ông Thi mới đông
đủ như thế. Lũ trẻ ngồi sát bên bố mẹ chúng
không rời một bước. Cơm nước xong xuôi, ông
Thi nói với vợ chồng thằng Nhân kế hoạch tham
gia dự thi Lễ hội hoa đào vào dịp Tết này. Thằng
Nhân gật gù:
- Được đấy bố ạ! Để con liên hệ với bạn con
mượn xe ô tô chở đào cho bố. Mà con cũng
nghĩ lại rồi. Đi đâu cũng chẳng bằng ở nhà. Từ
mai con sẽ hộ bố chăm sóc vườn đào. Vợ con
sẽ hộ mẹ cất rượu. Nhưng bọn con chưa có kinh
nghiệm, có gì bố mẹ hướng dẫn cho bọn con
với nhé!
Còn hai chục ngày nữa mới đến Tết.
Đường vào xã bắt đầu nhộn nhịp xe ở khắp nơi
đến xem và chọn đào. Có cả những chiếc xe ở
tận Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng... Vườn đào
nhà ông Thi năm nay cây nào cây nấy chi chít
toàn nụ là nụ. Đã có những nụ hoa tròn xoe, xinh
xắn chúm chím trên cành như nụ cười luôn nở
trên môi của mấy đứa cháu nhà ông kể từ hôm
bố mẹ chúng trở về.
Rồi cũng đến ngày Lễ hội hoa đào khai mạc.
Giữa rừng đào trưng bày, cây đào nhà ông Thi
nổi bật với dáng vẻ kiêu hãnh tỏa đều bốn phía
trông vừa phóng khoáng vừa dịu dàng đầy mê
hoặc. Nụ hoa căng tròn đầy sức sống. Những nụ
hoa bung dần cánh lụa, sắc hoa tươi thắm, cánh
hoa mịn như nhung hòa cùng màu vàng tươi của
nhụy cứ ánh lên trông thật đẹp. Mà lạ cái là năm
nay bông nào bông nấy cứ to đều như nhau
khiến bất cứ ai đi qua cũng phải trầm trồ thán
phục. Bên dưới gốc đào ông đề một tấm biển:
“Cây đào do liệt sĩ Nguyễn Văn Trung trồng năm
1980”. Và thằng Nhân chính là người say sưa kể
cho khách tham quan nghe về nguồn gốc của
cây đào bích. Du khách đông dần đứng vòng
trong vòng ngoài nghe chuyện về cây đào đặc
biệt ấy. Có ai đó lén lau nước mắt.
Cây đào bích nhà ông Thi được trao giải
đặc biệt.
Sáng mùng Hai, cả nhà ông Thi rộn ràng
đèo nhau đi chúc Tết. Con đường từ nhà ông
đến nhà người bạn thân năm nào rực rỡ sắc
đào trong nắng xuân. Ông Thi bất giác thì thầm:
“Trung ơi! Mùa xuân đến rồi đấy!”
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KIM TRỌNG THÀNH

Hội xuân Xứ Lạng
Dạt dào lễ hội mùa xuân

Tiếng trống khai hội vang ngân rộn ràng
Mồng Mười - bạn tới Đồng Đăng

Khu kinh tế mở khang trang đẹp giàu
Miền biên cương đất địa đầu

NGUYỄN THẮNG CẢNH

Đêm trên sông Kỳ Cùng
Đêm trên dòng Kỳ Cùng
Ánh điện sáng lung linh
Em ngồi tựa bên anh

Mặt gương sông lấp lánh

Đón chào du khách xuôi tàu ngược xe

Đêm trên sông Kỳ Cùng

Bắc Nga ngày hội làng quê yên bình

Câu hát lượn, hát sli

Tim rạo rực, lòng say mê

Tam Thanh - cảnh đẹp hữu tình

Chùa Tiên huyền ảo lung linh đón chào
Hội mùa xuân - hội giao duyên

Hẹn cùng “bầu rượu nắm nem” quê mình.

Nghe du dương làn điệu
Dạt dào tình thương nhớ
Gửi sông mang tình anh
Về với làng với bản

Cho ngô lúa xốn sang

Rừng vàng mênh mang trải
LINH QUANG TÍN

Thơ xuân

Chúc mừng thi hữu bước vào xuân

Đêm trên sông Kỳ Cùng
Nối đôi bờ thơ mộng

Sông âm thầm chảy ngược
Chở nghĩa tình nặng sâu.

Những áng văn chương sớm góp phần
Nét nhạc ánh lên màu phú quý
Lời thơ ẩn hiện sắc thanh vân.
Mỗi bài mỗi ý lung linh tứ

Từng chữ từng câu lấp lánh vần
Xuân đến nhà thơ đầy khí thế

Phun châu nhả ngọc giữa trời xuân.

Ảnh: DƯƠNG CÔNG BAO
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NGÔ BÁ HOÀ

NGUYỄN THỊ MINH

Một lần anh thấy em

Hết đông lại đến xuân sang

Tấm áo chàm xanh tuổi

Nắng xuân sưởi ấm gió lành

Lưng chừng ngày xanh

Ngồi soi mình bên suối

Như giấc mơ giữa ngày
Lời ca ngọt ngào bay

Qua cánh rừng, ngọn núi
Chở theo điều muốn nói
Lòng chưa kịp tỏ bày

Những cánh đào như say

Nhuộm má em hồng thắm
Cả vườn hoa mận trắng
Điểm tô làn da em

Anh nhớ ngày nhớ đêm

Nhớ như chưa từng nhớ
Một lần nên dang dở
Biết em đâu mà tìm

Anh mang cả niềm tin
Vào hội xuân tìm nhớ

Chợt nghe giai điệu cũ
Lượn về cuốn anh đi

Lời chưa kịp khắc ghi

Người hát không thấy mặt
Ai chơi trò đuổi bắt

Ở lưng chừng ngày xanh!

Nụ cười chào xuân

Cỏ cây trút hết lá vàng, tươi xanh
Cờ bay, phong cảnh thanh bình yên vui
Xuân về khắp chốn mọi nơi

Tưng bừng nhộn nhịp nụ cười chào xuân.
VÂN DU

Tết này con xa nhàЉ
(Kính tặng các y, bác sĩ làm nhiệm vụ
tuyến đầu chống dịch)

Nhìn kìa góc sân

Cây nêu đã quàng lên mình chiếc khăn màu đỏ
Nụ đào hồng cựa mình khoe sắc

Bà ngồi hong nắng chẻ từng sợi giang
Cha thái thịt treo lên gác bếp

Mẹ nhẫn nại rửa từng tàu lá chít

Bếp lửa ấm làm hồng đôi má trẻ

Khói lam chiều cuộn cay mắt camera
Tết này con xa

Bánh kẹo cũng vuông tròn đủ đầy mâm cỗ

Tết của con là mỗi sớm thức dậy ngoài cánh cửa
Ai cũng khoẻ mạnh ra về
Mẹ ơi!

Con mặc trên mình chiếc áo màu mây
Nhưng lòng con mang màu xanh
Văn nghệ
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Tết này con xa nhà...

của mùa xuân đất nước
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Sắc màu

tầM phjẢ

Tầm phjả là chiếc khăn mà người phụ
nữ dân tộc Dao chỉ được đội hai lần trong
đời, một lần là vào ngày cưới và một lần
nữa, vào khi đã lớn tuổi, trong nghi thức
“kết tơ hồng” của đại lễ cấp sắc (từ bảy
đèn trở lên) của đức phu quân. Tầm phjả
được gắn những hoa văn thêu tay rực rỡ,
cầu kỳ với những chuỗi hạt kết thành
nhiều vòng tròn. Ở giữa tầm phjả là một
ngôi sao to bằng bạc trắng… Đấy mới là
câu chuyện về chiếc khăn của người phụ
nữ Dao, còn bộ trang phục của họ ẩn chứa
biết bao điều kỳ bí với lớp lớp hoa văn, từ
gấu quần cho tới nẹp áo, yếm ngực, thắt
lưng… mà mỗi lớp hoa văn kỳ ảo, mỗi sắc
màu rực rỡ đều làm mê đắm lòng người.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Sơn Tùng, hội
viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn
- người được biết đến với tên gọi Tùng
yao cũng chính là một trong những người
đã say mê vẻ đẹp của những sắc màu
trong trang phục các dân tộc thiểu số để
rồi qua ống kính của anh những tác phẩm
ảnh nghệ thuật “biết nói, biết cười” mang
đậm những nét văn hóa đặc sắc của đồng
bào các dân tộc, đặc biệt là dân tộc Dao.
Mảng đề tài này cũng giúp anh ghi dấu ấn
thành tích: Huy chương Bạc Liên hoan
Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc
lần thứ 20 - năm 2020 (tác phẩm Phơi vải
chàm); Giải Nhì cuộc thi Ảnh nghệ thuật
mùa xuân Tân Sửu năm 2021 với chủ đề
“Xuân yêu thương” do Hội Nhiếp ảnh
thành phố Hồ chí Minh tổ chức (tác phẩm
Tết sum vầy)… cùng nhiều tác phẩm được
chọn trưng bày tại các kỳ liên hoan, triển
lãm trong nước và khu vực.
Chào nghệ sĩ Nguyễn Sơn Tùng, cơ
duyên nào đưa anh đến với nhiếp ảnh và tại
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Nhiếp ảnh gia Nguyễn Sơn Tùng
sao anh lại chọn đồng bào dân tộc Dao làm
đề tài chính trong những tác phẩm của mình?
Nguyễn Sơn Tùng: Giữa năm 2017 tôi
có mua máy ảnh du lịch dự định để chụp
người thân trong gia đình. Trong một lần đi
Mẫu Sơn tôi gặp mế người Dao đang chở
thuốc xuống chợ bán, tôi chụp mế và khi về
nhà xem lại ảnh, tôi tự hỏi “Tại sao dân tộc
này họ có trang phục đẹp mê mẩn đến vậy?”.
Từ đó tôi miệt mài tìm hiểu về họ, về văn
hoá, tập tục, tín ngưỡng của người Dao.
Thông tin trên mạng lúc đó còn rất ít ỏi, tôi
mất thời gian dài để lên vùng núi Mẫu Sơn
nơi có nhiều đồng bào dân tộc Dao sinh sống
Văn nghệ
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để xin chụp ảnh và ghi lại những
hình ảnh của họ trong cuộc sống
thường ngày. Tôi may mắn gặp
được tiến sĩ Bàn Tuấn Năng là
người Dao tiền cũng là người sáng
lập hội “Người Dao Việt Nam”. Sau
đó tôi đã cùng anh em dân tộc Dao
trong tỉnh Lạng Sơn kết nối, thành
lập nhóm “Người Dao Lạng Sơn Gắn kết từ bản sắc” với mục đích
gắn kết các dân tộc Dao trong tỉnh
với nhau, giúp đỡ những hoàn cảnh
khó khăn, giao lưu văn hoá và khôi
phục, gìn giữ những vẻ đẹp bản sắc
của họ. Và qua những tác phẩm của
mình, tôi muốn truyền tải những nét
văn hóa đặc sắc của dân tộc Dao
đến với nhiều người hơn.
Vậy khi đến với những bản làng
nơi có dân tộc Dao sinh sống, anh
chụp những gì? Tiêu chí của anh về
cái đẹp như thế nào?
Nguyễn Sơn Tùng: Tôi chụp
ảnh về đồng bào dân tộc Dao chủ
yếu là những bức ảnh chân dung,
trang phục, các nghi thức trong đám
cưới, lễ hội, phong tục thờ cúng…
Tiêu chí về cái đẹp của tôi là chân
thật, kể cả những bức hình tôi chụp
từ việc setup (sắp đặt) đến những
hình chụp tự nhiên của bà con trong
lao động sản xuất, sinh hoạt đời
thường. Dù vất vả trong cuộc sống
nhưng cái đẹp của họ vẫn toát ra từ
những cử chỉ, ánh mắt rất đỗi thân
thương. Hiện nay trên nền tảng
mạng xã hội, không thiếu những ảnh
chụp, những video làm sai lệch hình
ảnh của đồng bào dân tộc thiểu số.
Tôi muốn vẻ đẹp của họ được nhìn
nhận đúng với giá trị vốn có của nó.
Tôi muốn bảo vệ vẻ đẹp đó.
Trang phục truyền thống có lẽ là
một trong những “báu vật” của người
Dao?
Nguyễn Sơn Tùng: Có lẽ vậy.
Mặc dù chịu tác động rất lớn của quá
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Tác giả Nguyễn Sơn Tùng trong chuyến tác nghiệp ở Hà Giang.
trình giao thoa văn hóa nhưng người Dao vẫn giữ được
bản sắc văn hóa riêng, độc đáo của dân tộc mình, từ
quan hệ thứ bậc trong anh em, họ hàng đến các phong
tục, tập quán, tín ngưỡng văn hóa, ngôn ngữ, chữ viết...
đặc biệt là trang phục truyền thống. Trang phục của phụ
nữ Dao chính là những tác phẩm nghệ thuật rực rỡ, tinh
tế, chuyển tải quan niệm về vũ trụ, về nhân sinh của
cộng đồng thông qua các hoa văn, họa tiết thêu, in trên
đó. Mỗi nhóm (ngành) Dao đều có trang phục riêng,
được thêu dệt rất cầu kỳ. Những người mẹ, người bà
dân tộc Dao thường dạy cho con gái mình biết thêu thùa
từ bé. Những thiếu nữ Dao phải tự mình làm ra bộ trang
phục đẹp nhất để mặc trong ngày cưới, mùa lễ hội.
Trang phục chính là một yếu tố quan trọng để làm nên
bản sắc văn hóa độc đáo của người Dao.
Vậy anh có được bộ ảnh trang phục truyền thống
của bao nhiêu nhóm (ngành) Dao?
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Nguyễn Sơn Tùng: Trong những
chuyến đi, qua những tấm ảnh của
mình cho tới bây giờ tôi đã chụp được
trang phục truyền thống của 27 nhóm
(ngành) Dao. Ở Lạng Sơn có Dao
Thanh Y ở Đình Lập, Dao Lù Gang ở
Ái Quốc, Mẫu Sơn và ở Bắc Sơn, Dao
Đỏ, Dao Lù Đạng hay còn gọi là Cóoc
Mần ở Tràng Định. Lai Châu có Dao
Khâu, Dao Đỏ hay còn gọi là Dao Đầu
Đỏ, Dao Đầu Bằng, Dao Tuyển ở
Phong Thổ. Lào Cai có Dao Đỏ ở Sa
Pa, Tả Phìn, Thanh Bình, Dao Tuyển
ở Bát Xát. Hà Giang có Dao Đỏ ở
Hoàng Su Phì, Dao Áo Dài ở Khuổi
My, Nậm Đăm, Dao Khăn Trắng….
Ngoài ra còn có Dao Đỏ Yên Bái, Dao
Tiền Tuyên Quang, Dao Quế Lâm,
Dao Tiền ở Nguyên Bình, Cao Bằng,
Dao Quần Chẹt ở Ba Vì, Hà Nội…
Nếu là chung một nhóm (ngành)
Dao thì trang phục cơ bản là giống
nhau, tuy nhiên ở mỗi địa phương,
cũng có những điểm khác biệt tạo nên
sự phong phú, đa dạng trong sắc màu
văn hóa Dao. Trong đó, có sự khác
biệt trong cách mặc, vấn khăn, xà cạp
và thêm bớt các chi tiết... Với tôi bộ
trang phục của nhóm Dao nào cũng
rất đẹp song cầu kì và ấn tượng nhất
phải kể đến những bộ trang phục của
phụ nữ Dao Lù Gang ở Mẫu Sơn, rất
đặc sắc, sặc sỡ. Nếu có dịp đến các
bản làng người Dao Lù Gang ở Mẫu
Sơn vào dịp tết Nguyên đán các bạn
dễ dàng bắt gặp hình ảnh các thiếu
nữ Dao ngồi vắt vẻo giữa lưng chừng
đồi đua nhau thêu áo mới. Họ cặm cụi
thêu rất nhiều ngày mới hoàn chỉnh
một bộ trang phục. Quần áo Dao
được thêu bằng sợi chỉ màu, những
hoạ tiết chủ yếu như hình con chim,
cây thông được thêu một cách dứt
khoát và khéo léo. Trang phục của
người Dao Lù Gang thường được dệt
bằng chất liệu sợi gai, sợi bông được
pha trộn màu sắc hợp lý và dệt thủ
28

Trang phục của phụ nữ Dao Lù Gang ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn)
công. Phụ nữ Dao mặc áo dài bốn thân, bổ túi trước
ngực thành hai tà và phía sau một tà. Bên trong áo có
yếm thêu hoa văn, gắn các ngôi sao bằng bạc và
trang trí bằng hạt cườm kèm với thắt lưng màu trắng
thêu hoa văn đen hình cành cây. Bên hông đeo dây
xà tích bằng bạc. Đầu đội mũ hình mái nhà, quấn
quanh mũ bằng dây hạt cườm đủ màu sắc. Tai đeo
khuyên to bằng bạc. Trang phục nam giới người Dao
đơn giản hơn nhiều. Đầu đội khăn xếp, áo thường là
màu đen, có đính các tua chỉ ngũ sắc để trang trí.
Quần ống rộng buộc néo bằng sợi dây gai có đồng xu
để giữ.
27 bộ ảnh là một gia tài khủng và sự am hiểu về
trang phục người Dao của anh thật là đáng nể. Ảnh
chân dung của anh luôn diễn tả nhân vật rất tự nhiên,
sống động và khác biệt. Làm thế nào để anh bắt được
“cái thần” của nhân vật?
Văn nghệ
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Nguyễn
Sơn
Tùng: Trang phục của
họ đã đẹp sẵn rồi, tôi
chỉ là người bắt lại
khoảnh khắc và “ghi”
lại mà thôi… (cười).
Trong những chuyến
đi của mình, chắc hẳn
anh có rất nhiều câu
chuyện đáng nhớ.
Nguyễn
Sơn
Tùng: Đối với tôi, mỗi
bức ảnh là một câu
chuyện, có những
chuyến đi nhớ cả đời vì
quá vất vả nhưng đổi
lại là những trải nghiệm
về sắc màu văn hóa.
Tháng 12 năm 2020 tôi
được mời tham dự một
lễ cưới của dân tộc
Dao Lù Gang được tổ
chức ở thôn Khuổi
Phiêng, xã Mẫu Sơn,
huyện Cao Lộc. Thôn
Khuổi Phiêng là thôn
sâu xa nhất của xã Mẫu
Sơn, trong đó sóng
điện thoại chập chờn,
dân cư thưa thớt. Đoạn
đường từ trung tâm xã
vào đến nhà chú rể dài
mười hai ki lô mét chủ
yếu là đường rừng, có
nhiều đoạn là đường
mòn bao quanh là núi,
lại có đoạn cheo leo
bên miệng vực sâu. Vì
đường quá xấu chúng
tôi không thể đi xe ô tô
vào được, tất cả đành
đi bộ từ lúc mười một
giờ đêm. Đám cưới
được tổ chức nghi lễ
vào rạng sáng nên dù
đường bùn lầy lội, trơn
trượt, khó đi cộng thêm
tiết trời mưa phùn giá
Văn nghệ

Nghi lễ trong đám cưới của dân tộc Dao Lù Gang ở thôn Khuổi Phiêng,
xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

lạnh nhưng chúng tôi quyết không bỏ cuộc. Một đêm thức trắng để
chụp xong bộ ảnh rồi lại cuốc bộ mười hai ki lô mét đi về, ngẫm thấy
thật vất vả nhưng bù lại được trải nghiệm một không gian văn hoá
thật thú vị và hiếm có trong đời.
Một không gian văn hóa thú vị và hiếm có trong đời…?

Nguyễn Sơn Tùng: Đúng vậy, chuyến đi đó tôi được trải nghiệm
không gian văn hóa thú vị và hiếm có trong đời. Người Dao Lù Gang
quan niệm mọi điều tốt lành nhất đều bắt đầu khi ông mặt trời còn
chưa thức dậy. Giờ cô dâu khởi hành, bước ra khỏi nhà và bước vào
nhà chồng nằm trong những nghi lễ quan trọng và giờ giấc phụ thuộc
vào thầy Tào (thầy cúng). Cưới xin của người Dao rất đa dạng, có
nhiều hình thức tổ chức khác nhau. Các nghi lễ chính của một đám
cưới thường gồm: Lễ dạm hỏi (nải nham), lễ trao lộc mệnh (tờ giấy
ghi ngày, tháng, năm sinh của đôi trai gái để so tuổi xem có hợp nhau
không), lễ thoả thuận cam kết và lễ cưới. Khi nhắc đến tục cưới gả,
không thể không nói đến hát giao duyên và tiếng kèn pí lè đón dâu
rất hay. Người nghe như thấy được sự hồi hộp có pha chút lo lắng
của cô dâu mới hay là sự mong chờ của chú rể chờ giờ lành để đưa
cô dâu về nhà mình. Ngày cưới là ngày rất vui của tất cả mọi người
vì họ được mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình. Ngày cưới
còn là ngày tụ họp của các chàng trai, cô gái tạo nên một khung cảnh
rất đặc sắc và náo nhiệt. Niềm vui của người Dao trong ngày cưới
còn hiện hữu trên gương mặt thầy Tào khi làm lễ và thông báo lên
bàn thờ tổ tiên về việc nhà mình có thêm thành viên mới. Niềm vui
ấy rạng rỡ trong nụ cười, ánh mắt của tất cả người dân trong bản
khi dự đám cưới, được hát giao duyên, đắm chìm trong những nghi
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lễ truyền thống thiêng liêng của người Dao…
Đó là những nét văn hóa đặc trưng có giá trị
nhân văn sâu sắc.
Chụp ảnh về văn hoá đám cưới dân tộc
rất khó để có những tấm hình ưng ý, góc
chụp, ống kính, ánh sáng và không được
dùng đèn flash… Nếu quen biết bên nhà gái
thì có lợi thế được trải nghiệm từ lúc cô dâu
chuẩn bị trang phục đến lúc sang bên nhà trai
làm Lễ bái tổ tiên. Trong ngày cưới, cô dâu
phải chuẩn bị từ đêm hôm trước và thức
nguyên đêm đến hôm sau, ấn tượng nhất là
bộ trang phục cô dâu và mũ trùm đầu rất
nặng. Thời gian vẻn vẹn chụp chú rể cô dâu
đúng hai mươi phút vì hai bạn phải xin phép
các thầy Tào mới được chụp.
Trong những câu chuyện về đồng bào
dân tộc Dao anh đã gặp và tìm hiểu, bên cạnh
niềm vui chắc cũng có cả những câu chuyện
buồn?
Nguyễn Sơn Tùng: Trong giai đoạn hiện
nay, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, sự
du nhập của các nền văn hóa bên ngoài tác
động không nhỏ đến ý thức của người Dao,
làm ảnh hưởng đến giá trị văn hóa truyền
thống. Ví như trang phục truyền thống đứng
trước nguy cơ mai một, do tâm lý e ngại của
lớp trẻ không muốn mặc trang phục của dân
tộc mình. Thậm chí, trong một số đám cưới
của đồng bào Dao, cô dâu, chú rể không còn
mặc trang phục truyền thống mà thay vào đó
là váy cưới và bộ comple theo phong cách
hiện đại. Các lễ hội truyền thống chủ yếu do
đàn ông và người lớn tuổi tham gia; những làn
điệu dân ca, dân vũ, hát giao duyên dần bị
quên lãng và được thay thế bằng những ca
khúc nhạc trẻ…
Khi xem những bức ảnh của anh, hầu hết
mọi người đều có nhận xét rằng chúng mang
đến cho họ nguồn năng lượng tích cực. Những
người làm văn hóa, báo chí thì thấy những giá
trị tư liệu và tâm sức của người làm ra nó. Còn
bản thân anh nhìn lại anh thấy điều gì?
Nguyễn Sơn Tùng: Mỗi lần nhìn lại
những tấm ảnh tôi như gặp lại các nhân vật
của mình, như sống lại khoảnh khắc ấy, cảm
xúc ấy và trong tôi lại tràn trề năng lượng. Tôi
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thấy cả những thứ còn thiếu sót, những
khoảnh khắc quý giá mà dường như tôi đã bỏ
lỡ. Đó cũng là động lực để tôi bước tiếp.
Là nhiếp ảnh gia có một bộ sưu tập ảnh
ấn tượng về đồng bào dân tộc Dao, nhưng
anh lại ghi dấu với bạn bè quốc tế bằng tác
phẩm về đồng bào dân tộc Ê đê. Ngay khi
chụp “Nước mắt đại ngàn” anh có nghĩ đến
những thông điệp như người ta nói đến hay
tình cờ nó phù hợp với tiêu chí cuộc thi?
Nguyễn Sơn Tùng: “Nước mắt đại
ngàn” của tôi đoạt giải Đặc biệt ở đề tài ảnh
tự do đơn sắc tại Cuộc thi Nhiếp ảnh Quốc tế
Orhan Holding lần thứ 16 năm 2020 với thông
điệp “Mỗi người chỉ có một trái tim. Trái tim
đó hoàn hảo nhất là trái tim đã chia sẻ tình
yêu thương nhiều nhất”. Tôi tin rằng mình
may mắn vì bức ảnh đúng chủ đề “Yêu
thương” do Ban Tổ chức đề ra. Là người làm
kinh doanh bận rộn, nhưng lại mê chụp ảnh
nên mỗi năm tôi đều dành thời gian cùng một
số bạn bè rong ruổi khắp các tỉnh Lào Cai, Lai
Châu, Hà Giang, Tây Nguyên… để chụp ảnh
về con người, cuộc sống sinh hoạt, lao động,
nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc
thiểu số. Trong chuyến đi Tây Nguyên vào
tháng 3 năm 2020, khi đi qua Buôn Jun, thị
trấn Liên Sơn, huyện Lăk (tỉnh Đăk Lăk), tôi
vô cùng ấn tượng về những chú voi. Tôi quan
sát thấy tất cả các con voi đều có giọt lệ ở
khóe mắt, trong đó ấn tượng nhất là con voi
một ngà do anh Vinh Lak nuôi từ khi nó còn
bé. Khi ý tưởng hình thành trong đầu, được
sự trợ giúp của các đồng nghiệp: Bảo Hưng,
Thái Bana, Ninh Tôn và già Y Ba, tôi bắt tay
vào thực hiện bộ ảnh. Trong khi chụp, khoảnh
khắc già Y Ba vuốt ve con voi như người cha
già đang vỗ về cậu con trai nhỏ khiến tôi vô
cùng xúc động và tôi đặt tên cho tấm ảnh là
“Nước mắt đại ngàn”. Có thể nói chuyến đi đó
tôi đã được tiếp cận, giao lưu và cảm nhận
về đồng bào dân tộc Ê đê, được nhìn thấy
tình yêu thương giữa con người và động vật
với núi rừng nơi họ đang sinh sống. Đó cũng
chính là thông điệp của đồng bào họ muốn
gửi gắm thông qua tôi đến với mọi người, với
thế giới.
Văn nghệ
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Trong những cuộc
triển lãm nhiếp ảnh gần
đây có những tác phẩm
không tránh khỏi cảm
giác như đã xem ở đâu
đó. Hoặc có những tác
phẩm mới thoạt nhìn
thì đẹp long lanh,
nhưng rồi dấu hiệu của
việc sắp đặt làm thiếu
đi vẻ đẹp của tự nhiên.
Anh nghĩ sao về điều
này?

Nguyễn Sơn Tùng:
Tôi cho rằng setup (sắp
đặt) một cách chân thực,
đúng với thực tế cuộc
sống và lột tả được cái
đẹp sâu trong tâm hồn
thì chụp “sắp đặt” vẫn là
nghệ thuật. Ví dụ như
dân tộc Dao, họ ít mặc
trang phục truyền thống
trong lao động sản xuất.
Bởi vậy việc “sắp đặt” ở
đây là yêu cầu họ mặc
trang phục truyền thống,
nhưng mọi hoạt động vẫn
phải gắn với không gian
của họ, môi trường của
họ, văn hóa của họ. Cho
nên việc “sắp đặt” cho
bức ảnh theo cá nhân tôi
là phải chân thực và có
chuyên môn.
Covid -19 có làm
xáo trộn mọi kế hoạch
của anh trong năm
2021? Dự định tiếp theo
của anh là gì?
Nguyễn
Sơn
Tùng: Tình hình dịch
bệnh đã xáo trộn mọi kế
hoạch dự định trong
năm 2021 này. Tôi còn
muốn đến nhiều nơi,
Văn nghệ

Trang phục phụ nữ Dao Thanh Phán (Quảng Ninh)
nhiều vùng miền có người Dao sinh sống. Dự định của tôi là có được
bộ ảnh về toàn bộ các nhánh Dao sinh sống ở Việt Nam, từ sáu tỉnh
miền núi phía Bắc đến trung du và Tây Nguyên và các tỉnh khác,
những nơi có người Dao di cư sinh sống.
Anh có dự án lớn hơn việc chụp ảnh không?
Nguyễn Sơn Tùng: Khi tôi hoàn thành trọn bộ ảnh về các nhánh
Dao ở Việt Nam, có thể tôi sẽ làm triển lãm ảnh cá nhân cùng sự
giúp sức của một nhà tài trợ có tâm huyết với mảng văn hoá dân tộc
đặc sắc này. Trong hành trình nhiếp ảnh chưa dài của mình, thành
công lớn nhất của tôi không phải ở các giải thưởng mà từ chiếc áo
người dân tộc Dao tặng cho tôi đến tình cảm yêu mến, tin tưởng của
đồng bào đối với tôi như một người con của dân tộc. Những khoảnh
khắc ấy cho tôi thêm niềm hạnh phúc mỗi ngày. Hoàn thành dự án
về dân tộc Dao, nếu điều kiện cho phép tôi sẽ tiếp tục dự án với các
dân tộc khác trong 54 dân tộc anh em sinh sống ở Việt Nam.
Một câu hỏi cuối cùng, anh có cảm nhận gì về vẻ đẹp của người
phụ nữ Dao?
Nguyễn Sơn Tùng: À, phụ nữ Dao cũng như tất cả phụ nữ trên
thế giới, họ đẹp nhất là trong ngày cưới… (cười). Khi đội lên đầu
chiếc tầm phjả tôi thấy họ thật hạnh phúc.
Cảm ơn nghệ sĩ vì cuộc trò chuyện thú vị này. Xin chúc anh một
năm mới nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công và hoàn
thành những dự định trong sáng tác ảnh nghệ thuật!
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HOÀNG HƯƠNG - Thực hiện

(Ảnh trong bài do Nguyễn Sơn Tùng cung cấp)
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MÙA XUÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
(Tác phẩm đạt giải Nhất cuộc thi sáng tác ca khúc về Lạng Sơn
do Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn tổ chức năm 2021)

Nhạc và lời: TRỊNH TIẾN
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Về với Lạng Sơn

(Tác phẩm đạt giải Nhì cuộc thi sáng tác ca khúc về Lạng Sơn
do Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn tổ chức năm 2021)
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Văn nghệ sĩ tuổi Dần

TRƯỚC THỀM XUÂN MỚI

Hơn hai năm trôi qua, đại dịch Covid-19 đã mang đến nỗi đau, mất mát lớn cho toàn
xã hội, khắc phục khó khăn ấy các văn nghệ sĩ Xứ Lạng vẫn say mê sáng tạo và cống
hiến. Nhân dịp đón chào mùa xuân mới - xuân Nhâm Dần 2022, Tạp chí Văn nghệ Xứ
Lạng có một cuộc phỏng vấn đặc biệt với một số văn nghệ sĩ tuổi Dần, cùng điểm lại
một năm đã qua và lắng nghe những tâm sự của họ. Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

Nhà Nghiên cứu Lý luận Phê bình
Lộc Bích Kiệm

Nhà NCLLPB Lộc Bích Kiệm nguyên là
Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Lạng
Sơn, hội viên Hội VHNT các dân tộc thiểu số
Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Bà
đã xuất bản trên mười đầu sách thuộc các thể
loại thơ, văn xuôi, nghiên cứu lý luận… được
bạn đọc quan tâm. Bà cũng đoạt được một số
giải thưởng tại các cuộc thi, cuộc vận động
sáng tác về văn học nghệ thuật của trung
ương và địa phương. Sau khi nghỉ hưu bà vẫn
cặm cụi, say mê với công việc sáng tác.
38

- Sau nhà NCLLPB Lộc Bích Kiệm được
kết nạp Hội Nhà văn Việt Nam, Hội VHNT tỉnh
Lạng Sơn liên tiếp đón nhận thêm hai nhà văn
trẻ thuộc thế hệ 8x, 9x là Chu Thanh Hương
(sinh năm 1986) và Nguyễn Luân (sinh năm
1990), bà suy nghĩ gì về thế hệ cầm bút kế
cận?
Hai mươi năm kể từ năm 1997, nhà văn
Nguyễn Trường Thanh được kết nạp vào Hội
Nhà văn Việt Nam đến năm 2017 Hội VHNT
Lạng Sơn mới có thêm tác giả được kết nạp
vào tổ chức này. Đây là một sự ghi nhận rất
đáng mừng đối với hoạt động văn học nghệ
thuật cũng như sự trưởng thành của Hội
VHNT Lạng Sơn. Tôi rất cảm phục, tự hào
trước các thế hệ hội viên, họ đã lao động sáng
tạo không biết mệt mỏi để không ngừng vươn
lên, sức viết và tiềm năng văn chương của họ
rất đáng nể, tác phẩm của họ có sức bứt phá
và sự lan tỏa lớn.
- Trong số hội viên Hội VHNT tỉnh, văn
nghệ sĩ tuổi Dần chiếm số lượng khá đông.
Theo bà có phải tố chất, tài năng về văn học,
nghệ thuật đã được định sẵn trong số mệnh
người tuổi Dần?
Những người tuổi Dần thường có đặc
điểm chung là giàu ý chí và nội lực, có tính
cách mạnh mẽ, quyết liệt, vì vậy một khi tập
trung làm bất cứ việc gì họ sẽ nỗ lực hết mình,
đó là yếu tố giúp họ thành công. Nhưng không
riêng gì tuổi Dần mà tuổi nào cũng vậy phải
kiên trì tu dưỡng, học tập, khổ luyện không
ngừng mới có thể phát huy được tài năng, trí
tuệ để đạt được thành công.
Văn nghệ
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- Là một người viết chuyên nghiệp, có thể
sáng tác ở nhiều thể tài văn học: thơ, truyện
ngắn, ký, nghiên cứu lý luận… nhưng kể từ
khi kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, hoạt
động sáng tác của bà dường như có phần
lắng xuống?
Sau khi được kết nạp Hội Nhà văn Việt
Nam thì tôi cũng đến tuổi nghỉ hưu, đây là một
khoảng lặng để tôi tích lũy tư liệu cho những
dự định tiếp theo trong cuộc hành trình dài với
văn chương, chứ chưa bao giờ tôi ngừng
sáng tác.
- Năm 2021, điều gì khiến bà tâm đắc
nhất?
Có lẽ là tuyển tập ký “Khát vọng Mẫu
Sơn” của tôi được Hội Văn học Nghệ thuật
tỉnh phối hợp với Nhà xuất bản Văn hóa dân
tộc xuất bản cuối năm 2021. Cuốn sách được
viết nên từ những câu chuyện khiến tôi xúc
động về mảnh đất, con người Xứ Lạng; là
những bức chân dung sống động những lẽ
sống cao đẹp, những nỗ lực vươn lên trong
cuộc sống…
- Vậy có điều gì bà tiếc nuối, chưa làm
được không?
Văn học là dòng chảy không ngừng, việc
chưa làm được, những dự định thì còn rất
nhiều, vậy thì người viết văn sẽ tiếp tục thực
hiện nó!

Tác giả Phạm Lễ Hùng,
Hội viên Chi hội Thơ

Tác giả Phạm Lễ Hùng, hiện đang sinh
sống tại thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng. Là
hội viên Hội VHNT tỉnh Lạng Sơn, Phạm Lễ
Văn nghệ
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Hùng có nhiều tác phẩm được đăng tải trên
các báo, tạp chí địa phương và đã xuất bản
ba tập thơ: “Hoa rau má” (Hội VHNT phối hợp
với Nxb VHDT năm 2004), “Đứng bên cột mốc
Tân Thanh” (Hội VHNT phối hợp với Nxb
VHDT năm 2012); “Giọt lệ trên bến đò” (Hội
VHNT phối hợp với Nxb VHDT năm 2017).
Thơ của Phạm Lễ Hùng có tính tuyên truyền,
cổ vũ cao, gần gũi với đời sống, ông từng
nhận được một số giải thưởng về thơ do Hội
VHNT tỉnh Lạng Sơn tổ chức và Cuộc Vận
động sáng tạo tác phẩm báo chí, văn học
nghệ thuật “Học tập và làm theo tư tưởng đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức.
- Là một nhà giáo, đồng thời một tác giả,
một người yêu thơ, thơ của ông luôn chất
chứa nỗi niềm về nghề giáo?
Gần bốn mươi năm làm công tác giáo dục
và quản lý giáo dục, tôi có điều kiện gần gũi
gắn bó, thấu hiểu về những khó khăn của các
thế hệ học trò. Tôi luôn hoài niệm về những
năm tháng đã qua, học trò của chúng tôi là
những học sinh nghèo, các em đi bộ vượt
chặng dài cây số để đến trường học chữ,
khoác trên mình những manh áo mỏng manh
vào mùa đông lạnh giá. Thầy cô phụ đạo học
sinh, dạy dỗ thương yêu trò bằng cả tấm lòng,
tuy cuộc sống khó khăn, vất vả, thiếu thốn,
nhưng tấm lòng người thầy chỉ mong thắp
sáng được những niềm tin, mang đến tri thức
cho các thế hệ học trò. Theo thời gian, xã hội
ngày càng phát triển, giáo dục cũng không
ngừng được cải thiện, tôi dù đã nghỉ hưu
nhiều năm nhưng vẫn luôn dõi theo từng
bước chuyển mình của ngành giáo dục và có
lẽ cũng vì niềm đam mê với nghề nên tôi làm
thơ cũng mang nặng tư tưởng của người thầy,
gửi gắm tin tưởng vào việc tu dưỡng nhân ái
con người để góp phần xây dựng cho xã hội
ngày càng phát triển.
- Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn có
nhiều hội viên cao tuổi, dường như sau khi
nghỉ hưu sáng tác tích cực hơn?
Vì nghỉ hưu thì mới có nhiều thời gian
rảnh rỗi. Làm thơ với chúng tôi là thú vui của
tuổi già, thể hiện tâm tư, tình cảm của bản
thân về cuộc sống, nhân tình, thế thái.
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- Ông có nhiều bài thơ đăng trên mạng xã
hội và sử dụng thành thạo công nghệ 4.0
không hề thua kém lớp trẻ?
Cập nhật công nghệ thông tin giúp tôi dễ
dàng kết nối với người thân, bạn bè, dõi theo
con cháu, các thế hệ học trò đã trưởng thành.
Mỗi lần sáng tác xong một bài thơ là tôi có thể
đăng ngay lên facebook để cùng chia sẻ với
bạn bè. Đặc biệt là việc gửi bản thảo qua mail
cho tạp chí cũng tiện lợi, đỡ thất lạc, mà tiết
kiệm được chi phí.
- Còn hoạt động sáng tác với tư cách là
hội viên Hội Văn học Nghệ thuật?
Hơn hai mươi năm gắn bó, đồng hành
cùng mái nhà chung của văn nghệ sĩ Xứ
Lạng, tôi vẫn luôn sáng tác đều đặn, nhưng
tuổi già sức sáng tạo không còn nhiều. Làm
thơ để gửi đăng tạp chí đòi hỏi tác giả cần có
thái độ làm việc nghiêm túc chứ không chỉ
dừng lại ở việc ứng tác, tùy hứng mà đòi hỏi
chất lượng nội dung và nghệ thuật cũng cao
hơn. Trong năm qua, tôi có một niềm vui nho
nhỏ là bài thơ với tiêu đề “Anh công an về xã”
tôi viết tặng lực lượng công an đã được các
đồng chí đón nhận và phổ biến đến toàn thể
lực lượng công an xã. Cuối tháng 4 năm
2021, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, công an
huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thị trấn Văn Lãng đã đến nhà tôi hỏi thăm và
tặng thư cảm ơn của Giám đốc Công an tỉnh.
Đây là nguồn động viên lớn để tôi tiếp tục nỗ
lực sáng tác với tư cách là một cựu giáo chức,
hội viên Hội VHNT tỉnh Lạng Sơn.

Ca sĩ Quang Hiệu, Hội viên
Chi hội Âm nhạc - Sân khấu
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Ca sĩ Quang Hiệu tên thật là Lý Văn Hiệu,
Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng
Sơn vào năm 1998, Quang Hiệu trở thành
thầy giáo, mang con chữ đến cho các em học
sinh vùng quê tại xã Minh Phát, huyện Lộc
Bình. Năm 2001, trong một lần Đoàn Văn
công về quê biểu diễn, Quang Hiệu cũng hăng
hái giao lưu, chất giọng ấm áp, truyền cảm
của thầy giáo trẻ lọt vào mắt xanh của ông Đỗ
Ngọc Tân (Phó đoàn) và bà Triệu Thủy Tiên
(nay là NSƯT Thủy Tiên làm Trưởng đoàn),
cùng năm đó thầy giáo trẻ Lý Quang Hiệu từ
giã bản làng chuyển về công tác tại Đoàn
Nghệ thuật Ca - Múa - Kịch tỉnh Lạng Sơn
(nay là Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh
Lạng Sơn). Hơn hai mươi năm cống hiến với
nghề, ca sĩ Quang Hiệu là một giọng ca chủ
chốt tham dự nhiều tiết mục đạt giải Vàng, giải
Bạc tại các Hội diễn văn nghệ toàn quốc. Anh
cũng là người góp giọng ca cho nhiều hoạt
động do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng
Sơn tổ chức.
- Hai năm qua tình hình Covid-19 diễn
biến phức tạp, nhiều chương trình sự kiện
phải hủy bỏ, có lẽ anh cũng vắng mặt trên các
sân khấu?
Một trong những chương trình mà tôi tâm
huyết nhất trong năm qua là được góp mặt
biểu diễn những bài hát ca ngợi quê hương,
con người Xứ Lạng trong không gian Phố đi
bộ Kỳ Lừa phục vụ khách du lịch gần xa
những ngày đầu năm 2021. Vì dịch bệnh
Covid-19 diễn biến phức tạp, chương trình
này và hầu hết các chương trình khác đều
phải hủy bỏ hoặc tạm hoãn vô thời hạn, nhiều
chương trình tôi và các anh em đã tập luyện
xong xuôi nhưng lại không được biểu diễn
nên cũng không tránh khỏi cảm giác buồn,
hụt hẫng.
- Còn có điều gì khiến anh cảm thấy thất
vọng?
Đó là những câu chuyện lùm xùm không
đáng có gây xôn xao dư luận về những người
nghệ sĩ có phát ngôn không đúng chuẩn mực
hoặc dùng uy tín cá nhân để trục lợi trong thời
gian gần đây. Tuy nhiên, những câu chuyện
đó vẫn chưa được làm rõ ràng triệt để và cũng
có thể cộng đồng mạng đã đi quá xa, nhưng
đó cũng là bài học để nghệ sĩ chúng tôi cẩn
Văn nghệ
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trọng hơn trong việc giữ gìn hình ảnh, cách
đối nhân xử thế.
- Theo anh, trách nhiệm của người ca sĩ
là gì?
Ca sĩ thì đương nhiên là phải hát, mang
đến niềm vui, tiếng cười những phút giây giải
trí, thư giãn cho khán giả qua các tiết mục văn
nghệ; chuyển tải những thông điệp của cuộc
sống qua giọng hát đến với người nghe.
- Vậy, ca sĩ sẽ làm gì khi không được hát?
Là ca sĩ mà không được hát cũng như
những chú ngựa bị trói buộc, không được
chạy, bức bối lắm. Vì ảnh hưởng của dịch
bệnh, nên chúng tôi cũng linh động phối hợp
với Đài Truyền hình quay hình một số chương
trình theo chủ đề, vừa là phục vụ các nhiệm
vụ chính trị, xã hội của tỉnh, hơn nữa là động
viên tinh thần bà con thêm vững vàng vượt
qua những ngày tháng khó khăn ảnh hưởng
của đại dịch Covid-19.
- Năm mới đến mọi người thường ấp ủ
cho mình những dự định, bước đi mới mẻ, ca
sĩ Quang Hiệu thì sao?
Vẫn kiên trì thực hiện những điều đã cũ,
chỉ khác là chúng tôi sẽ tập luyện một vài tác
phẩm mới, đảm bảo sự hấp dẫn, mới mẻ trên
tinh thần sẵn sàng biểu diễn và chắc chắn tôi
sẽ luôn tích cực đồng hành với các chương
trình, hoạt động do Hội Văn học Nghệ thuật
tổ chức.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh
Dương Doãn Tuấn

Dương Doãn Tuấn là hội viên Hội VHNT
tỉnh Lạng Sơn (kết nạp năm 2012). Hơn mười
năm tham gia sáng tác trong lĩnh vực nhiếp
ảnh, Dương Doãn Tuấn đã có được cơ số giải
thưởng về Nhiếp ảnh của Trung ương và địa
phương, nhiều ảnh treo triển lãm khu vực,
quốc tế. Năm 2019 anh được kết nạp và trở
thành hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt
Nam. Năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid19 diễn biến phức tạp, Tuấn vẫn tích cực sáng
tác, luôn có mặt trong các buổi sinh hoạt, tập
huấn do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Chi hội
Nhiếp ảnh tổ chức, nhiều tác phẩm đăng tải
trên Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng.
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- Hình như phần lớn các tác phẩm của
Dương Doãn Tuấn đều là phong cảnh Bắc
Sơn?
Tôi thường có thói quen mang theo máy
ảnh và tác nghiệp tại tất cả những nơi mình
đặt chân đến như Cao Bằng, Sơn La, Bắc
Kạn… nhưng có lẽ nhiều nhất vẫn là mảnh
đất Bắc Sơn.
- Có lí do gì đặc biệt?
Đơn giản là để tri ân mảnh đất đã sinh ra
và nuôi dưỡng tôi lớn lên. Tôi muốn thông qua
các tác phẩm của mình giới thiệu quảng bá
hình ảnh đẹp về mảnh đất, con người Bắc
Sơn đến với anh em, bạn bè trên mọi miền Tổ
quốc. Vì thế tôi xác định chụp đa dạng đề tài,
từ ảnh phong cảnh đến cuộc sống đời thường
với nhiều nội dung: phong cảnh, lễ hội, phong
tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số…
- Đầu xuân nói chút chuyện vui, theo quan
niệm dân gian, nhiều bạn trẻ lo lắng năm tuổi
sẽ mang lại nhiều xui xẻo, nhưng cũng có ý
kiến cho rằng năm tuổi sẽ mang đến nhiều
may mắn, anh nghĩ sao?
Tôi nghĩ rằng năm tuổi sẽ mang lại cho
mình nhiều may mắn, hạnh phúc, đây là dịp
tốt để chúng ta đánh dấu thực hiện một bước
ngoặt, những kế hoạch dài hơi trong tương
lai. Đại dịch Covid-19 hai năm qua ảnh hưởng
đến tất cả mọi hoạt động đời sống kinh tế - xã
hội, hoạt động nhiếp ảnh cũng theo đó mà hạn
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chế, đây là thách thức, cũng là cơ hội để
những người nghệ sĩ chúng tôi thay đổi tư
duy, thử sức mình ở những mảng đề tài mới.
Ví dụ như sáng tác đề tài phòng chống dịch
góp phần cổ vũ, động viên những lực lượng
nơi tuyến đầu chẳng hạn!

Tác giả Chu Thị Trình,
Hội viên Chi hội Mỹ thuật

không giao lưu với mọi người, tuy nhiên tôi
vẫn luôn yêu mến và theo dõi các hoạt động
mỹ thuật của tỉnh nhà. Thật tự hào vì gần đây
hoạt động mỹ thuật tỉnh nhà không ngừng
phát triển lớn mạnh, có thêm nhiều họa sĩ trẻ
tuổi, tài năng.
- Và niềm vui lại đến?

Ba năm gần đây, sức khỏe đã ổn định, tôi
cũng túc tắc sáng tác trở lại. Có thể coi như
đó là cuộc hành trình, sự hồi sinh kì diệu về
thể chất lẫn tinh thần để tôi lại được đắm mình
trong không gian hội họa. Cuối năm 2021, tác
phẩm “Xóm núi” được chọn trưng bày tại Triển
lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc Việt Bắc lần
thứ 26, năm 2021 tại tỉnh Cao Bằng và đề cử
xét Giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên
hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam
- Chị chia sẻ đôi điều về tác phẩm?

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê miền núi,
am hiểu và thấm nhuần tình yêu với văn hóa
dân tộc, tất cả các sáng tác của Chu Thị Trình
đều hướng đến đề tài sinh hoạt miền núi, bản
sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc Xứ
Lạng. Chị có nhiều tác phẩm được đăng tải
trên Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng, đạt được một
số giải thưởng mỹ thuật tại địa phương và
tranh treo triển lãm khu vực. Sau nhiều năm
không sáng tác, gần đây Chu Thị Trình đã góp
mặt trở lại và ba năm gần đây chị đều có tranh
được chọn treo tại triển lãm mỹ thuật khu vực
(2019, 2020, 2021).
- Hình như đã từng bẵng đi một thời gian
chị không mặn mà với việc sáng tác?
Trong một khoảng thời gian khá dài, vì
sức khỏe không đảm bảo nên tôi dành cho
mình thời gian nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe,
không tham gia các hoạt động của Hội, cũng
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Tác phẩm “Xóm núi” được vẽ bằng chất
liệu lụa, lấy cảm hứng từ không gian văn hóa
Xứ Lạng, những ngôi nhà lợp mái tôn hiện đại
được bao quanh bởi tường rào đá có phần cổ
kính, thấp thoáng dưới những tán cây như
cánh tay vươn ra che chở cho bản làng. Qua
tác phẩm của mình tôi muốn mang đến cho
người xem bức tranh về làng quê Xứ Lạng
hôm nay tuy đổi mới nhưng vẫn giữ được nét
đẹp bản sắc xưa, vẫn yên bình và tràn đầy hy
vọng với gam màu tươi sáng, rạng rỡ.
- Nhâm Dần cũng là năm tuổi của chị, chị
có dự định gì đặc biệt?

Tôi vẫn rất đam mê và sẽ tiếp tục gắn bó
với việc sáng tác tranh lụa, đề tài dân tộc miền
núi. Những tấm lụa tượng trưng cho vẻ đẹp
cuả nguời phụ nữ Việt Nam bản lĩnh kiên
cường nhưng không kém phần mềm mại!

Trân trọng cảm ơn những lời tâm tình của
các văn nghệ sĩ! Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng
xin gửi lời kính chúc tới toàn thể các văn nghệ
sĩ và gia đình có một năm mới may mắn, an
khang, thịnh vượng và dồi dào sức sáng tạo,
góp phần cho khu vườn văn học, nghệ thuật
Xứ Lạng thêm rực rỡ!
NGỌc HẰNG thực hiện
(Ảnh trong bài do tác giả bài viết cung cấp)
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CON HỔ TRONG CÁC DI TÍCH TÔN GIÁO
TÍN NGƯỠNG Ở LẠNG SƠN

T

rong quan niệm dân gian của người
Việt, hổ được coi là chúa tể rừng xanh,
là linh vật biểu tượng cho sức mạnh,
quyền uy, có khả năng trấn át, xua đuổi tà ma.
Với văn hóa dân gian Xứ Lạng, hình tượng
hổ xuất hiện ở rất nhiều nơi: trong truyền
thuyết, truyện cổ, truyện ngụ ngôn, thành
ngữ, tục ngữ; trong tranh thờ; trên các bức
trướng vải, trang phục của quan lại, mo tào...
đặc biệt, sự xuất hiện của con hổ trong các
di tích tôn giáo tín ngưỡng (đình, đền, chùa,
miếu...) chứa đựng những ý niệm thiêng liêng
về linh vật này.
Hổ vốn là loài thú dữ nên tâm lý kiêng nể,
sợ hổ luôn thường trực trong ý thức của đồng
bào dân tộc miền núi. Đối với người Tày, Nùng
Lạng Sơn cũng vậy. Xuất phát từ nỗi sợ chúa
sơn lâm nổi giận, trở về gây hại cho đời sống
con người mà ở một số nơi trong tỉnh có tục
thờ thần hổ. Tại Bản Nằm (xã Kháng Chiến,
huyện Tràng Định) có miếu chúa sơn lâm.
Ngôi miếu này do dân bản lập nên từ rất lâu
đời để thờ thần hổ với ý nghĩa tôn thờ, cầu
mong vị phúc thần che chở, trấn át tà ma đem
lại cuộc sống bình an cho dân bản. Tuy nhiên,
những năm chống Mỹ ngôi miếu này đã bị đổ
nát. Do hoàn cảnh chiến tranh và một phần là
do tín ngưỡng thờ hổ dần mai một nên ngôi
miếu không được dựng lại, nay đã trở thành
phế tích. Tại xã Tân Thành (Hữu Lũng) có đền
Đèo Kẻng thờ Ngũ Hổ trong mối quan hệ mật
thiết với tín ngưỡng thờ Mẫu.
Khi bắt tay vào xây dựng các công trình
tôn giáo, tín ngưỡng, người Việt rất coi trọng
phong thủy, ở Lạng Sơn cũng vậy. Hầu hết
các di tích này đều được lựa chọn thế đất kỹ
càng, dựng ở nơi đắc địa, hội tụ linh khí để
đình, đền, chùa, miếu được linh thiêng và
trường tồn. Trong thuật phong thủy, hổ xuất
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cHu Quế NGâN

Hình con hổ tại cửa động Nhị Thanh,
tạo tác năm 1779.
hiện với tư cách là một trong “tứ tượng” trấn
giữ bốn phương của công trình kiến trúc: “Tả
Thanh Long, hữu Bạch Hổ, tiền Chu Tước,
hậu Huyền Vũ” (bên trái là rồng xanh, bên
phải hổ trắng, phía trước chim sẻ, phía sau
rắn quấn con rùa màu đen)(1). “Hổ trắng” ở
đây thường hiển thị dưới dạng gò, đồi, núi đối
trọng, song hành với rồng xanh (thường là các
khe suối, sông ngòi) để tạo nên thế “rồng
chầu, hổ phục” uy nghi, lẫm liệt.
Tại một số di tích trong tỉnh Lạng Sơn, ở
ngay cổng, cửa ra vào thường có hình con hổ
đứng chầu với ý nghĩa là vị thần hộ pháp,
43

canh giữ cửa, ngăn cản tà ma bước vào thế
giới linh thiêng. Hình hổ có thể được đắp nổi,
chạm khắc hoặc vẽ ở trên tường bao, vách
đá. Ngay cửa động Nhị Thanh có hình Bạch
Hổ chạm trên vách hang phía bên phải đối
diện với hình Giao Long ở phía bên trái (2).
Tại đền Quan Giám Sát (xã Hòa Thắng,
huyện Hữu Lũng) có thời đặt đôi lốt hổ ở
khuôn viên ngay phía ngoài cửa...
Cũng với ý nghĩa trên đây, con hổ trong
các di tích tôn giáo, tín ngưỡng còn thể hiện
ở các chi tiết cấu thành kiến trúc, phổ biến
nhất là hình tượng hổ phù. Theo quan niệm
dân gian nói chung, hổ phù là linh vật hư cấu,
có mắt quỷ, sừng nai, tai thú, trán lạc đà, mũi
sư tử, miệng hổ, vẩy cá chép, chân cá sấu,
móng chim ưng. Hình ảnh dữ tợn của hổ phù
gợi cảm giác linh thiêng, niềm tin tưởng lớn
lao vào sức mạnh của vị thần làm nhiệm vụ
trấn giữ di tích. Trong các di tích đình, đền,
chùa ở Lạng Sơn nhất là các di tích xây dựng
vào thời Nguyễn, hình ảnh hổ phù khá phổ
biến. Tại đền Quỷ Môn (đền Quan trấn ải)
thuộc thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện
Chi Lăng, hổ phù được đắp nổi ở đầu hồi và
phía sau hậu cung. Hình tượng hổ phù được
tạo tác dưới dạng đầu quỷ có miệng ngậm
chữ “Thọ”, hai chân vòng ra phía trước nhìn
rất dữ tợn. Tại một số di tích như đền Cửa
Tây, Cửa Bắc... cũng vậy, ở các đầu hồi bít
đốc đều đắp hình hổ phù. Trong các ngôi đình
làng, miếu ở Bắc Sơn như đình Nông Lục,
đình Trung (xã Hưng Vũ); đình làng Mỏ, miếu
Xa Vùn (xã Trấn Yên), đình Pác Yếng (xã
Đồng Ý)...hình hổ phù lại được chạm khắc
tinh xảo trên vì kèo, câu đầu bằng gỗ bên
cạnh nhiều vật linh khác tạo nên không gian
vô cùng linh thiêng, huyền bí.
Không chỉ hiện diện ở các chi tiết kiến
trúc, hình hổ còn xuất hiện trong các đồ án
trang trí trên bia đá ở các công trình tôn giáo,
tín ngưỡng. Tại đình Thủy Môn (thị trấn Đồng
Đăng, huyện Cao Lộc), hổ được chạm khắc
rất đẹp ở cạnh bên phải của tấm bia Thủy
Môn Đình(3) có niên đại năm 1680 bảo vật
Quốc gia của tỉnh. Ở đây, hổ được tạo hình
toàn thân trong tư thế động, chầu về hướng
chân bia rất uy nghi, dũng mãnh. Cùng với
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Hình con hổ trên bia Thủy Môn Đình - bảo vật
Quốc gia của tỉnh tạo tác năm 1680
hình rồng ở cạnh bên trái tạo nên một cặp
đăng đối trong mô típ trang trí cổ “Rồng chầu,
hổ phục”, “Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ”.
Hình con hổ ở đây tượng trưng cho quyền lực
và sức mạnh, gắn liền với dòng họ Nguyễn
Đình một trong thất tộc thổ ty của Lạng Sơn ở
Văn Lãng.Đây cũng là hình ảnh rất hiếm gặp
trên văn bia vì đa phần bia đá của Lạng Sơn
là loại bia ma nhai, bia thể khối tạo tác khá
đơn giản.
Có thể thấy, ở Lạng Sơn, hổ trong các di
tích tôn giáo tín ngưỡng thể hiện rõ nét và phổ
biến nhất trong các di tích thờ Mẫu qua tục
thờ Ngũ dinh (năm cung ông Hổ) thần hộ
pháp của đạo Mẫu. Hiện ở các huyện, thành
phố trong tỉnh có rất nhiều di tích thờ Mẫu Tam
phủ, Tứ phủ, trong đó, một số nơi đã trở thành
các di tích thờ Mẫu nổi tiếng ở nước ta như
đền Bắc Lệ (Hữu Lũng), đền Mẫu Đồng Đăng
(Cao Lộc)... bên cạnh đó, sự phối thờ Thánh
Mẫu trong các di tích Phật giáo, di tích thờ
thánh, thần ở Lạng Sơn là hiện tượng rất phổ
biến. Chùa Tam Thanh, chùa Tam Giáo, chùa
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Tiên, đền Kỳ Cùng, đền Đức thánh Trần
(thành phố Lạng Sơn), chùa Tà Lài (Văn
Lãng), đền Quan Lãnh (Tràng Định)... đều có
các cung thờ Mẫu. Tuy thờ ngũ dinh là hiện
tượng rất phổ biến nhưng không phải di tích
Mẫu nào cũng có ban thờ này. Có thể kể một
số di tích tiêu biểu có ban thờ ngũ dinh như:
đền Bắc Lệ, đền Đèo Kẻng (Tân Thành, Hữu
Lũng), chùa Tam Thanh, chùa Tam Giáo,
Động Mới, đền Kỳ Cùng, đền Mẫu Soài Sơn,
chùa Tiên (thành phố Lạng Sơn), đền Cấm,
đền Cô Chín (Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng), đền
Quan Lãnh (Thất Khê, Tràng Định)...
Ở đây, Ngũ dinh - Ngũ hổ được coi là một
trong những đối tượng thờ chủ yếu tại điện
thờ với tư cách là sơn thần. Theo quan niệm
dân gian, hổ là vị chúa tể rừng xanh, có uy linh
sức mạnh phi thường nên được các thánh
Mẫu giao trấn giữ 5 phương, tượng trưng cho
ngũ hành: Hắc Hổ (hổ đen) trấn giữ phương
Bắc, Xích Hổ (hổ đỏ) trấn giữ phương Nam,
Hoàng Hổ (hổ vàng) trấn giữ ở vị trí trung tâm,
Thanh Hổ (hổ xanh) trấn giữ phương Đông,
Bạch Hổ (hổ trắng) trấn giữ phương Tây. Hổ
tuy dữ tợn nhưng đều quy phục, giúp thánh
Mẫu cai quản ngũ phương để hành đạo. Do
đó, ban thờ ngũ dinh ở các di tích Mẫu luôn
đặt dưới điện thờ Công đồng, thường được
gọi là Hạ ban. Do nằm ở vị trí thấp, nên ban
thờ ngũ dinh thường nhỏ, bài trí khá đơn giản
với biểu tượng ngũ hổ, bát hương, chân đèn,
mâm bồng ngũ quả... ở đây linh vật thường
được thể hiện dưới dạng tượng tròn hoặc
tranh vẽ, đắp trên mảng tường chính diện của
hạ ban. Thường thì đủ cả năm con với sắc
màu biểu tượng, nhưng có nơi chỉ có một, hai
con mang tính chất tượng trưng. Việc cúng tế
tuân thủ theo các lễ tiết của đạo Mẫu, ngoài
các ngày sóc, vọng là các ngày lễ trọng: lễ
Thượng nguyên (tháng Giêng), Nhập hạ
(tháng Tư), Tán hạ (tháng Tám), tiệc Mẫu
(20/9), Tất niên (tháng Chạp).... mỗi khi cúng,
lễ vật không thể thiếu được trứng và thịt sống,
vốn là món ăn ưa thích của hổ. Lễ vật dâng
cúng thần hổ thường là một tảng thịt khía là 5
múi, đĩa trứng gồm 5 quả, thêm gạo, muối,
rượu, hoa quả, vàng hương… mỗi khi hầu
đồng, ngũ hổ thường được thần Hổ giáng, lúc
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Hình hổ trong ban thờ Ngũ dinh chùa Tam Thanh
(thành phố Lạng Sơn).
này, các ông bà đồng thường nhập đồng với
các động tác phun lửa, hổ ngồi hoặc vồ mồi...
qua đó, thể hiện uy linh, khí chất của thần Hổ.
Người dân đi lễ cầu, cúng ngũ hổ với mong
muốn tránh được hiểm họa, phòng ngừa kẻ
gian trộm cắp và dễ làm ăn.
Hình tượng hổ trong các di tích tôn giáo
tín ngưỡng ở Lạng Sơn thể hiện rõ tập tính
của linh vật, chứa đựng quan niệm, đời sống
tinh thần vô cùng phong phú của đồng bào
các dân tộc trong tỉnh. Hình ảnh vị chúa tể
rừng xanh xuyên suốt thế giới tâm linh huyền
bí của con người đã trở thành một nét văn hóa
truyền thống đặc sắc của Xứ Lạng./.
(Ảnh trong bài do tác giả bài viết cung cấp)

(1) Vị trí của linh vật theo hướng nhìn của công
trình kiến trúc.
(2) Vị trí của hổ theo hướng nhìn từ trong hang ra
(3) Vị trí của hổ theo hướng nhìn của bia.
45

Vị khách

Đ

ĐÊM GIAO thỪA

ối với một quán mì thì ngày làm ăn thịnh
vượng nhất chính là đêm giao thừa.
Ở quán mì Bắc Hải Đình những ngày này,
ông bà chủ quán đều bận bịu đến không ngẩng
đầu lên được. Ngày thường, đến tận mười hai
giờ đêm đường phố vẫn còn tấp nập nhưng sắp
đến giao thừa, ai cũng vội vã trở về đoàn tụ với
gia đình. Thế nên mới chỉ mười giờ đêm, quán
mì Bắc Hải Đình đã khá vắng vẻ. Khi những vị
khách cuối cùng rời bước, chủ quán đang chuẩn
bị đóng cửa thì bỗng vang lên những tiếng gõ
cửa yếu ớt ở bên ngoài. Chủ nhân của tiếng gõ
là một người phụ nữ dắt theo hai bé trai, một
đứa khoảng sáu tuổi, còn đứa lớn hơn chừng
10 tuổi. Hai đứa bé trai đều mặc áo thể thao
nhàu nát, còn bà mẹ mặc một chiếc váy hoa cũ
kĩ, mỏng manh.
- Xin mời vào! - Bà chủ niềm nở mời.
Người phụ nữ nọ ngập ngừng nói:
- Cho tôi…. một…. bát mì…. được không?
Hai đứa bé nấp sau lưng mẹ hướng ánh
mắt khẩn cầu đến bà chủ quán như sợ bị từ
chối.
- Ồ, mời ngồi vào đây… - Bà chủ vồn vã
mời ba mẹ con ngồi vào bàn số hai - một chỗ
ngồi ấm áp.
Khi chủ quán ngó ra thấy bộ dạng ba mẹ
con, ông nhanh nhảu đáp: “Một bát mì. Có
ngay!”. Vừa nói, đôi tay nhanh thoăn thoắt vừa
cho vắt mì vào nồi nước lèo, ông phóng tay đưa
thêm hơn nửa muôi mì vào suất ăn cho ba mẹ
con. Xong đâu đấy, chúng được đổ ra một tô mì
lớn. Tô mì vừa bưng ra, ba mẹ con chụm đầu
vào ăn. Tiếng ăn “xì xụp” cùng tiếng nói chuyện
của ba mẹ con vọng cả vào phòng trong.
- Mẹ ơi ngon quá! - Hai anh em cùng nói.
- Ừ, ngon quá, ăn đi các con! - Người mẹ
đáp.
Chẳng bao lâu, bát mì đã hết veo. Người
phụ nữ trả tiền bát mì rồi cúi đầu lịch sự: “Cám
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KOHaru (Nhật Bản)

Minh họa: CAO THANH SƠN
ơn vì đã phục vụ chúng tôi, chúng tôi rất hài
lòng.” Cả ông bà chủ cùng đáp lại: “Cám ơn vì
đã tới tiệm chúng tôi. Chúc năm mới vui vẻ!”
*
Lại một năm mới đến với quán mì Bắc Hải
Đình. Những ngày tháng tất bật khiến cho đêm
giao thừa tới từ lúc nào không hay.
Vợ chồng chủ quán bận từ sáng tới tối. Mới
mười giờ đêm, quán đã vắng khách, họ chuẩn
bị đóng cửa. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang
lên rất nhẹ. Ba người khách tiến vào. Chiếc váy
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hoa cũ kĩ khiến bà chủ quán nhớ lại câu chuyện
một năm về trước.
Người phụ nữ nọ ngập ngừng nói:
- Cho tôi…. một…. bát mì…. được không?
- Ồ, mời ngồi vào đây… - Bà chủ vồn vã
mời ba mẹ con ngồi vào bàn số hai, y như một
năm về trước rồi nhanh nhẹn nói với vào trong
- Cho một bát mì bàn số hai!
Trong tiệm ăn vắng người, tiếng ba mẹ con
nói chuyện rất khẽ khàng nhưng cũng đủ lọt vào
bên trong:
- Mẹ ơi ngon quá!
- Năm nay chúng ta lại được ăn mì Bắc Hải
Đình, thật tốt quá!
- Mong rằng năm sau chúng ta vẫn được ăn
như thế này.
Ăn xong, ba mẹ con trả tiền bát mì. Bà chủ
quán nhắc lại câu cửa miệng quen thuộc bà đã
nói cả trăm lần trong ngày: “Cám ơn vì đã tới
tiệm chúng tôi. Chúc năm mới vui vẻ!”
*
Trong những tháng ngày làm ăn tất bật, vội
vã, hai vợ chồng chủ quán nọ không ý thức
được một giao thừa nữa lại đến. Cả ông bà chủ
quán không ai bảo ai, chưa đến chín giờ, họ đã
sốt ruột chờ một tiếng gõ cửa.
Bàn số hai, bà chủ đã dọn dẹp sẵn từ nửa
tiếng trước, đặt sẵn tấm biển “Đã đặt chỗ” để
chờ những vị khách “đến hẹn lại lên.”
Cuối cùng tiếng chuông mười giờ cũng
điểm. Như chờ sẵn vị khách cuối cùng của quán
ra về, ba mẹ con nọ lại tới.
Người anh mặc một chiếc áo đồng phục
cấp hai, còn em trai mặc chiếc áo thể thao của
người anh năm trước. Mới một năm, hai anh em
đã cao lên trông thấy, khiến bà chủ quán suýt
nữa không nhận ra. Chỉ có người mẹ vẫn mặc
chiếc váy hoa cũ kĩ đó.
- Xin mời vào! - Bà chủ nhiệt tình đón chào
ba mẹ con.
- Cho chúng tôi… hai bát mì… được chứ?
- Ồ, mời vào đây, vào đây… - Bà chủ vẫn
niềm nở như năm xưa, kéo ghế ở bàn số hai
cho ba mẹ con rồi gọi với vào bên trong - Cho
hai bát mì!
- Hai bát mì, có ngay! - Thế nhưng, ông chủ
đã làm số mì dành cho ba suất.
Những tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ, khe khẽ
của ba mẹ con lại truyền vào phòng trong.

Văn nghệ

Xứ Lạng - Số 339-01/2022

- Hôm nay mẹ cần phải cám ơn hai anh em

con!

- Cám ơn chúng con? Sao lại thế ạ?
- Bố các con gây ra tai nạn giao thông khiến
tám người bị thương. Tiền bảo hiểm của chúng
ta không đủ để chi trả bồi thường cho họ. Cho
nên mấy năm nay, nhà ta đều phải tích cóp tiền
để trả nốt số tiền đó.
- Vâng ạ!
- Ừ, mấy năm nay Takako giúp mẹ đi đưa
báo, còn Yuko ở nhà giúp mẹ đi chợ, cơm nước.
Mẹ yên tâm chăm chỉ làm việc nên năm nay mẹ
được một món tiền thưởng lớn, mẹ đã trả hết
nợ của nhà chúng ta rồi.
- Ôi mẹ ơi, anh ơi, như thế thì hay quá. Mẹ
cứ yên tâm, từ nay về sau bữa tối cứ để con lo.
- Còn con vẫn sẽ đi đưa báo, chúng mình
cùng cố gắng nhé Yuko?
- Cám ơn, mẹ thực sự cám ơn các con
nhiều lắm…
Hôm nay, Takako nói chuyện với mẹ rất
nhiều. Cậu bé “thú nhận” đã thay mẹ đi dự một
buổi tọa đàm ở trường Yuko. Ở đó, cậu được
nghe em trai đọc lớn bài văn “Một bát mì”. Đây
là bài văn đã từng được mang đi tham dự giải
học sinh giỏi văn Tiểu học cấp Quốc gia. Bài văn
kể về chuyện người bố gây ra tai nạn giao thông
khiến cho người mẹ sau đó phải đi làm thuê vất
vả kiếm tiền trả nợ thay chồng. Bài văn tả sự cố
gắng của người anh trai Takako khi đi đưa báo,
kể về sự ngoan ngoãn của Yuko. Đặc biệt là sự
tốt bụng của vợ chồng chủ quán mì Bắc Hải
Đình. Giọng đọc của cậu bé Yuko như muốn nói
với tất cả mọi người rằng: Chúng tôi không chịu
thua, chúng tôi không đầu hàng số phận! Cuối
bài văn, Yuko còn thể hiện ước mơ muốn mở
một quán mì. Khi ấy cậu cũng sẽ rất lịch sự chào
đón các vị khách của mình: “Hãy cố gắng, những
vị khách của tôi! Chúc mọi người hạnh phúc!”
Vợ chồng ông bà chủ đứng sau đó một bức
tường, vừa lắng nghe vừa đưa tay lau đi những
giọt nước mắt.
*
Lại một năm nữa qua đi!
Ở bàn ăn số hai tiệm mì Bắc Hải Đình, mới
chín giờ tối, tấm biển “Đã đặt chỗ” được đặt
ngay ngắn. Hai vợ chồng ông bà chủ chờ mãi,
chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng của ba mẹ
con đâu. Cứ một năm, lại một năm nữa qua đi,
ba mẹ con không quay trở lại.
Tiệm mì Bắc Hải Đình làm ăn ngày càng
phát đạt. Đồ bài trí trong tiệm đã được thay mới
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khá nhiều, thế nhưng bàn số hai vẫn được đặt
y nguyên như cũ. Có nhiều người không hiểu,
hỏi về ý nghĩa của chiếc bàn số hai. Lâu dần,
câu chuyện về chiếc bàn đặc biệt này đã được
những vị khách quen truyền tai nhau như một
câu chuyện đẹp.
*
Thời gian cứ trôi đi lặng lẽ. Một giao thừa
nữa lại đến với quán mì Bắc Hải Đình.
Hai thanh niên tay cầm một chiếc áo khoác,
mặc đồ vest lịch sự bước vào cửa tiệm, nhìn
quán ăn náo nhiệt.
- Xin lỗi hai vị, quán chúng tôi đã hết chỗ…
- Bà chủ quán rất lịch sự.
Lúc này, một phụ nữ trung niên đứng sau
hai chàng trai, nhẹ nhàng cất tiếng:
- Cho chúng tôi… ba bát mì... được không?
Nghe thấy câu nói quen thuộc, bà chủ quán
ngớ người, nhớ đến cảnh tượng năm nào…
- Chúng tôi chính là vị khách đêm giao thừa
của mười bốn năm về trước. - Người phụ nữ nói
- Cũng nhờ bát mì của ông bà, mà chúng tôi nỗ
lực hơn, vươn lên trong cuộc sống.
Người thanh niên có vẻ là anh trai nói tiếp:
- Sau đó ba mẹ con cháu đã chuyển đến
sống ở nhà ông bà ngoại ở tỉnh Shigaken. Năm
nay cháu thi đỗ vào trường y, hiện đang thực tập
tại khoa nhi của bệnh viện Tokyo. Tháng tư năm
sau cháu sẽ đến phục vụ tại bệnh viện Đa khoa
Sapporo. Hôm nay, chúng cháu trước là đến
chào hỏi bệnh viện, thuận đường ghé thăm mộ
của bố chúng cháu. Còn mơ ước trở thành ông
chủ tiệm mì lớn nhất Nhật Bản của em cháu
không thành, hiện đang là nhân viên của Ngân
hàng Tokyo. Cuối cùng, ý định nung nấu từ bao
lâu nay của chúng cháu là hôm nay, ba mẹ con
cháu muốn đến chào hỏi hai bác và ăn mì ở Bắc
Hải Đình. Hai bác có thể cho cháu ba bát mì
được không?
Bà chủ quán đứng một bên lau nước mắt
gật đầu:
- Được chứ, được chứ, mời qua bên này.
Ông này, còn đứng đó làm gì? Ba bát mì bàn số
hai, mau lên.
Ông chủ quán cũng lau vội giọt nước mắt
trên má, đáp lời:
- Có ngay, ba bát mì!

DIỆP HẰNG dịch
Nguồn: Tạp chí “Thanh niên văn trích” số tháng 1/2012 (Trung Quốc)
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ừ tháng 5, một danh sách ứng viên rút
gọn được hình thành và Ủy ban Nobel
có 5 tháng để đọc các tác phẩm chung
khảo. Người đoạt giải mới được chọn bằng
cách bỏ phiếu tại cuộc họp một tiếng rưỡi
trước khi công bố kết quả. Và Ủy ban Nobel
đã tuyên dương “sự quan tâm của Abdulrazak
Gurna đối với số phận của những người tị nạn
bị mắc kẹt trong một mớ hỗn độn của các nền
văn hóa và lục địa, sự khám phá không khoan
nhượng và xúc động về hậu quả của chủ
nghĩa thực dân, đồng thời cũng cố tình phá
vỡ các quan niệm thông thường, lật ngược
quan điểm của chủ nghĩa thực dân để thể hiện
quan điểm của người dân bản địa”.
Љabdulrazak Gurna
Bản thân Abdulrazak Gurna có thể nói là
một người tị nạn: sinh năm 1948 trong một gia
đình người Arab Hồi giáo trên đảo Zanzibar,
ông chuyển đến Vương quốc Anh năm 1968
do "tình cảm chống Arab" vì Zanzibar đã lật
đổ quốc vương và sáp nhập vào Tanzania vào
năm 1964, xảy ra một cuộc tàn sát dã man
người Hồi giáo, cướp đi sinh mạng của 20
nghìn người.
Năm 1993, sau khi lấy bằng tiến sĩ tại đại
học Kent ở Canterbury, ông trở thành Phó
Tổng biên tập cho tạp chí giáo dục châu Phi
Wasafiri và hiện là Trưởng khoa sau đại học
tại khoa tiếng Anh của trường cũ. Với mối
quan tâm học thuật chính là văn học thời hậu
thuộc địa, các bài diễn thuyết của ông đều đề
cập chủ nghĩa thực dân, đặc biệt vì nó liên
quan đến châu Phi, vùng Caribe và Ấn Độ.
ЉNăm 21 tuổi, từ kinh nghiệm của chính
mình, ông bắt đầu dùng Anh ngữ viết về cuộc
sống của những người tị nạn, mặc dù tiếng
mẹ đẻ của mình là Swahili. Ông đã xuất bản
mười tiểu thuyết: Memory of Departure (Ký ức
về cuộc khởi hành, nói về một cuộc nổi dậy
bất thành ở Kenya, 1987), Pilgrims Way (Con
đường hành hương, 1988), Dottie (1990), Paradise (Thiên đường, 1994), Admiring Silence
(Tận hưởng sự im lặng, 1996), By the Sea
(Bên bờ biển, 2001), Desertion (Đào ngũ,
2005), The Last Gift (Tặng phẩm cuối cùng,
2011), Gravel Heart (Trái tim sỏi đá, 2017), Afterlives (Những thế giới bên kia, 2020). Trong
các tác phẩm của mình, Gurna mô tả trải
nghiệm cuộc sống ở Tanzania và Zanzibar
trong suốt thế kỷ XX, đề cập những đau
thương của chủ nghĩa thực dân hoặc sự tái
hợp (đôi khi bi thảm) các nền văn hóa thực
dân cũ và các dân tộc bị chinh phục trước đây.
Câu chuyện thường được kể dưới góc nhìn
của những cậu bé được nuôi dưỡng trong
Văn nghệ
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Giải Nobel văn học 2021:
CHO CÂy BúT KHÁM PHÁ HậU QUả
CủA CHủ NGHĩA THỰC DÂN

Có vẻ bất ngờ, bất chấp sự giám sát của những người đặt cược, và thậm chí là giật
gân: giải Nobel Văn học với 10 triệu kroons (khoảng 26 tỷ VNĐ) đã thuộc về Abdulrazak
Gurnah(Gurna), nhà văn Anh gốc Tanzania với những tác phẩm... chưa được nhiều
nước biết đến.

Nhà văn Abdulrazak Gurna và 2 cuốn sách tiêu biểu của mình Thiên đường và Bên bờ biển
quá trình chuyển đổi từ chế độ thực dân sang
độc lập, danh tính được xây dựng phức tạp,
tính liên tục bị gián đoạn, tính linh hoạt và ký
ức hoài nghi là những động lực không ngưng
nghỉ. Giới thiệu với người đọc về sự đa dạng
văn hóa của Đông Phi, trong cách diễn giải về
số phận của những người tị nạn, tác giả tập
trung vào bản sắc và lòng tự trọng, các nhân
vật thấy mình ở biên giới của các nền văn hóa
và lục địa, giữa cuộc sống cũ và mới.
ЉĐiểm lại tác phẩm
Con đường hành hương xoay quanh
Daud, một người di cư Đông Phi bị phân biệt
chủng tộc nặng nề ở Anh. Câu chuyện ảm
đạm về cuộc đời người di dân, nhưng tính lạc
quan và khiếu hài hước của Daud giúp bù đắp
những khía cạnh đen tối của cuốn tiểu thuyết.
Cuốn Dottie mang tên nhân vật nữ chính kể
về những lo toan trong một gia đình mà các
Văn nghệ
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thành viên đang phải đối mặt với nạn phân
biệt chủng tộc, tội phạm và nghèo đói. Còn
Những thế giới bên kia mô tả sự cai trị của
người Đức ở Đông Phi, tàn bạo hơn nhiều so
với người Anh...
Trong Tận hưởng sự im lặng, nhân vật
người kể chuyện rời Zanzibar vào những năm
1960 để du học ở Anh trong nạn phân biệt
chủng tộc, nhưng vẫn cố gắng gia nhập nền
văn hóa mới ở phương Tây. Phải lòng con gái
của một gia đình da trắng thượng lưu và trong
những bức thư gửi cho người thân của mình
ở châu Phi, anh thường bịa đặt những câu
chuyện về gia đình người yêu, cẩn thận bỏ
qua mọi đề cập bất lợi về cô ta. Khi được dịp
trở về nơi chôn nhau cắt rốn, chợt nhận ra
mình đã không còn thuộc về Zanzibar nữa,
đến khi quay về nước ngụ cư lại thấy mình xa
lạ với văn hóa Anh. Љ
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Bên bờ biển cho độc giả biết những ngày
đen tối sau khi người Anh rời hòn đảo Zanzibar vào năm 1964, kèm theo những cuộc
xung đột chính trị, xã hội tiếp diễn sau đó. Câu
chuyện của hai gia đình mở ra khi Saleh Omar
xin tị nạn ở Vương quốc Anh và được phỏng
vấn với sự giúp đỡ của một người Zanzibar
khác là Latif Mahmud, người đã nhập cư vào
Anh nhiều năm trước đó và là một học giả
thành công. Alexandra Pringle, Tổng biên tập
nhà xuất bản Bloomsbury có trụ sở tại London, nói về văn xuôi của Gurna, nhớ lại hình
ảnh sống động trong cuốn tiểu thuyết Bên bờ
biển của ông: một người tị nạn tại sân bay
Heathrow cầm một hộp hương chạm khắc
trên tay - và đây là tất cả mà anh ấy đã để lại
từ cuộc sống quá khứ của mình. Làm thế nào
chúng ta có thể nghĩ ra một hình ảnh tập trung
và chính xác hơn về những ký ức mà chúng
ta đang cố gắng lưu giữ?
ЉThiên đường cuốn tiểu thuyết thứ tư của
Gurna, là bước đột phá của ông với tư cách
là một nhà văn. Ông quyết định viết cuốn tiểu
thuyết này sau một chuyến đi nghiên cứu đến
Đông Phi vào năm 1990. Đó là câu chuyện
của Yusuf, một cậu bé 12 tuổi đến từ Tanzania, vào thời điểm chuyển giao thế kỷ XIX và
XX. Cha của Yusuf là một chủ khách sạn mắc
nợ thương nhân Arab hùng mạnh Aziz nên
cậu buộc phải làm một người hầu không công
cho Aziz, phải đi cùng một đoàn thương gia
làm nhiệm vụ thương mại. Đó quả là chuyến
thám hiểm nhọc nhằn (cả về thể chất và tâm
lý): đến Trung Phi, khi qua lưu vực sông
Congo địa hình khó khăn, gặp nhiều những
động vật hoang dã và sự thù địch từ các bộ
lạc địa phương. Khi đoàn thương nhân quay
trở lại Đông Phi thì chiến tranh thế giới thứ
nhất bắt đầu và Aziz gặp một đội quân Đức
đang cưỡng ép tuyển mộ người châu Phi...
Yusuf lớn lên và gặp một chuyện tình buồn,
trong đó các thế giới và hệ thống niềm tin
khác nhau va chạm. Љ
Gurna luôn đeo bám một chủ đề không
thay đổi là việc mô tả trải nghiệm của những
người Arab từ châu Phi di cư hoặc chạy trốn
từ đó, là sự di dời, lưu vong, mất mát và tự
xác định bản thân.
ЉTrước khi giành giải Nobel, Abdulrazak
Gurna đã được đề cử cho giải thưởng Booker
của Anh và giải Costa năm 1994 cho Thiên
đường tuy trong cả hai trường hợp đều không
lọt vào danh sách. Năm 2001, Bên bờ biển
cũng đã lọt vào danh sách rút gọn cho giải
thưởng Văn học của Thời báo Los Angeles.
Và các bài đánh giá về sách của ông trên báo
chí Anh (tán thưởng, tuy không có sự nhiệt
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tình cuồng nhiệt) đều nhất trí ví ông với nhà
văn Anh gốc Ba Lan Joseph Conrad (18571924) với câu chuyện nổi tiếng Trái tim của
bóng tối (1899).
Logic của Ủy ban Nobel
Ủy ban Nobel gồm 18 viện sĩ (là những
nhà văn, nhà thơ từng đoạt giải Nobel, giáo
sư văn học, nhà phê bình văn học và các
cộng đồng sáng tạo chuyên nghiệp) cho biết:
“trong vũ trụ văn học của Abdulrazak Gurna,
mọi thứ đều thay đổi - ký ức, tên tuổi, tính
cách. Sự khám phá bất tận, được thúc đẩy
bởi niềm đam mê trí tuệ, có mặt trong tất cả
các cuốn sách của ông, và được chú ý như
nhau cả trong cuốn sách mới nhất Những thế
giới bên kia, cả khi ông bắt đầu viết với tư
cách là một người tị nạn 21 tuổi… dẫu những
sáng tạo đó được truyền cảm hứng từ thơ
Arab và Ba Tư cũng như truyền thống kinh
Koran, nhưng văn học tiếng Anh có ảnh
hưởng đặc biệt đến tác phẩm của ông". Љ
Gurna là một nhà văn chưa nổi bật lắm,
thậm chí có một số nhà bình luận còn coi ông
là “nhà văn hạng hai”, nhưng đáng kính và
xứng đáng (không phải ở mức độ năng khiếu,
mà ở mức độ nổi tiếng). Giải thưởng Nobel
năm nay sẽ khó có thể kích động ai đó một sự
phẫn nộ nghiêm trọng hoặc ngược lại là sự
hân hoan. Có lẽ điều duy nhất mà, với một số
mong muốn, có thể đổ lỗi cho Gurna (hay
đúng hơn là các viện sĩ Thụy Điển đã chọn
ông), là ông viết bằng Anh ngữ và do đó trở
thành người đoạt giải viết bằng Anh ngữ thứ
hai liên tiếp ngay sau nhà thơ Mỹ Louise
Gluck. Sự dẫn đầu của nền văn học Anh ngữ
trên toàn thế giới là điều không thể chối cãi
đến mức dường như nó có thể thành công
nếu không có thêm sự hỗ trợ từ giải Nobel.
Tuy nhiên, nguồn gốc thuộc địa của Gurna và
- điều này rất thời thượng - là nhà nghiên cứu
có thẩm quyền về "văn học hậu thuộc địa". Có
lẽ, logic của Ủy ban Nobel khi quyết định trao
giải trong hoàn cảnh nhiều năm căng thẳng
toàn cầu về vấn đề di cư: hàng triệu người
đang chạy trốn bạo lực và nghèo đói, rời khỏi
Syria, Afghanistan và các quốc gia Trung Mỹ.
Được biết, vào năm 2020, số người rời nhà
do xung đột và ngược đãi đã lên tới 82,4 triệu
người. Trong mọi trường hợp, đấy là về văn
học lớn hoặc chính trị lớn hoặc về chính trị
văn học lớn. Chiến thắng dễ dàng của ông
được giải thích bởi thực tế là nền văn học lớn
và nền chính trị lớn đã bị thay thế bởi các xu
hướng nhân đạo lớn.
Љ

ĐĂNG Bẩy Tổng hợp và dịch

(Ảnh trong bài do tác giả bài viết cung cấp)
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ĐẤT VÀ NGƯỜI XỨ LẠNG

CỐNG HỶ PHÁT XÀI LỜI CHúC TẾT CủA
NGƯỜI TÀy, NÙNG Ở LẠNG SƠN
Lý VIếT TrƯờNG

Ngày Tết
Nguồn gốc câu chúc “cống hỷ phát
xài”
“Cống hỷ phát xài” là câu chúc có nguồn
gốc từ Trung Quốc, tiếng Hán viết là “恭喜发
财”, đọc là “gōng xǐ fā cái”. Người Trung Quốc
cũng sử dụng câu nói này để chúc nhau trong
dịp tết, với ý nghĩa chúc nhau mọi điều tốt
đẹp, đặc biệt là làm ăn phát đạt.
Ở Trung Quốc hiện nay có nhiều lý giải
khác nhau về nguồn gốc ra đời của câu chúc
“恭喜发财”, trong đó có một truyền thuyết kể
lại rằng thời xưa có một ông già tên là Trương
Cung Hỷ (张 恭 喜 ), tính tình hiền lành chất
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Ảnh: ĐINH VĂN TƯỞNG

phác. Một hôm con trai ông trong khi đào đất
đã tìm được thỏi vàng, trên đó có khắc tên của
cha mình, cậu bé mừng rỡ đưa về cho cha.
Người cha nhìn trên thỏi vàng, thấy trên đó
còn khắc tên Lý Phát Tài (李 发 财 ). Vốn là
người không tham lam tiền bạc, nên Cung Hỷ
đã đi tìm người có tên là Phát Tài để chia
vàng.
Trương Cung Hỷ cải trang thành người ăn
xin, đi khắp nơi để tìm người. Sau nhiều ngày
tìm kiếm vất vả, Cung Hỷ tìm đến một ngôi
làng, hỏi thăm thì người ta cho biết nhà Lý
Phát Tài đang tổ chức đám cưới, muốn có
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miếng ăn thì đến đó mà xin. Cung Hỷ vội tìm
đến đám cưới, khi đến nơi anh được gia đình
Phát Tài tiếp đón nhiệt tình. Vài ngày sau khi
đám cưới kết thúc thì Cung Hỷ tường thuật rõ
đầu đuôi câu chuyện cho Phát Tài nghe, hai
người sau khi bàn bạc thì đã đưa ra quyết
định là chia đôi thỏi vàng, mỗi người lấy một
nửa. Hai người đang định lấy con dao lớn để
chia thỏi vàng ra làm đôi, nhưng khi vừa hạ
dao xuống thì thỏi vàng biến mất, hai người
cũng không lấy gì làm tiếc. Vì cảm mến tấm
lòng của Cung Hỷ, nên Phát Tài cố gắng giữ
bạn ở lại nhà chơi thêm vài hôm. Sau đó hai
ngày, khi Hỷ và Tài đang đi dạo quanh vườn
thì thấy từ trong đống gạch ở góc vườn có tia
sáng lấp lánh, hai người lại gần kiểm tra thì
thấy trong đó có rất nhiều thỏi vàng. Điều bất
ngờ là trên các thỏi vàng đều có khắc chữ “张
恭喜 -李发财”, hai người vui vẻ chia nhau. Từ
sau đó, mỗi khi đến nhà người khác chơi, họ
đều nói “恭喜发财”, với mong muốn chúc cho
gia chủ gặp nhiều may mắn.
Một số nhà nghiên cứu cho rằng có thể
câu “恭喜发财”, là đặc trưng trong ngôn ngữ
của người Quảng Châu, xuất hiện vào cuối
thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Phong tục này xuất
phát từ việc kinh doanh buôn bán của các cửa
hàng làm ăn theo kiểu phương Tây, vào dịp
đầu năm mới người dân sẽ đến hội trường
thương mại của người nước ngoài để chúc
mừng năm mới, và họ liên tục chúc câu “恭喜
发 财 ”. Sau đó các cửa hàng phương Tây
ngày càng làm ăn phát đạt, vì thế câu chúc “
恭喜发财” cũng ngày càng phổ biến.
Như vậy lời chúc “cống hỷ phát xài” của
người Tày, Nùng có nguồn gốc từ tiếng Hán
(恭喜发财), đã xuất hiện từ rất lâu đời. Sở dĩ
ngôn ngữ của người Tày, Nùng ở Việt Nam
tiếp nhận những ảnh hưởng của ngôn ngữ
Hán ở Trung Quốc, vì trong lịch sử những tộc
người này vốn có mối quan hệ tiếp xúc từ lâu
đời. Quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hóa,
người Tày, Nùng đã tiếp nhận một số giá trị
ngoại lai, sau đó cải biến chúng để phù hợp
với bối cảnh của tộc người chủ thể.
ý nghĩa của câu chúc “cống hỷ phát
xài”
Người Tày, Nùng ở Lạng Sơn quan niệm
ngày mùng một tháng Giêng là ngày quan
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trọng, thời khắc khởi đầu năm mới theo lịch
cổ truyền.
Trong suốt tháng Giêng, người Tày, Nùng
thực hiện rất nhiều hoạt động văn hóa mang
tính biểu tượng. Đó là chúc Tết, sêu Tết, đi
chơi hội mùa xuân, hát dân ca sli, lượn… dù
gặp nhau ở bất kỳ nơi đâu, đặc biệt là khi vào
nhà chúc mừng năm mới câu cửa miệng của
khách dành cho gia đình gia chủ là “cống hỷ
phát xài”. Đây là một từ khóa chứa đựng rất
nhiều ý nghĩa biểu tượng, là lời chúc mừng
năm mới của khách dành cho gia chủ, với
mong muốn gia đình gia chủ luôn mạnh khỏe,
hạnh phúc, làm ăn phát đạt, vạn sự như ý…
Với những người khéo léo trong ăn nói,
thì khi chúc Tết họ có thể nói rất nhiều lời chúc
với những hình ảnh mang tính biểu tượng của
sự may mắn, nhưng câu mở đầu hoặc lời kết
bao giờ cũng phải có “cống hỷ phát xài”.
“Bươn chiêng pi maư lại mùng hử hờn dê pi
nảy hẹt lằng tồ lì, chi lằng tồ pèn, hẹt nọi đảy
lai hẹt lai đảy tại, vàm mại thư pay chay vàm
đay thư mà xảư, pét cay tem cai mồ vại tem
làng, đéch pèn bao dảo pèn slao… Cống hỷ
phát xài vớ” (Tháng Giêng năm mới cháu
chúc gia đình bác làm gì cũng thuận lợi, làm
ít được nhiều, lời xấu bay đi xa lời tốt tìm đến
gần, gia súc gia cầm đầy chuồng, con cái mau
ăn chóng lớn... Chúc may mắn, hạnh phúc,
vạn sự như ý).
Về mặt ý nghĩa thì câu “恭 喜 发 财 ” có
nghĩa là lời chúc năm mới an khang thịnh
vượng. Xét về giải thích từ, thì: “恭” nghĩa là
kính cẩn, cung kính; “喜” nghĩa là việc mừng,
việc tốt lành; “发 ” nghĩa là bắt nguồn, xuất
phát; “财” nghĩa là của cải, tài sản. “恭喜发财
” là câu có hai phần: “恭 喜 ” nghĩa là chúc
mừng; “发财” nghĩa là phát tài. Như vậy, “恭
喜发财” nghĩa là lời chúc phát tài.
Trong văn hóa Tày, Nùng ở Việt Nam, lời
chúc “cống hỷ phát xài” được người dân sử
dụng rộng rãi, vào dịp tết Nguyên đán. Ý nghĩa
của lời chúc bao hàm cả ý nghĩa chúc phát tài,
chúc sức khỏe, vạn sự như ý. Như vậy, gắn
với những phong tục tốt đẹp trong ngày Tết
như xông đất, lì xì, sêu Tết… thì lời chúc “cống
hỷ phát xài” đã trở thành một nét đẹp văn hóa
của người Tày, Nùng ở Lạng Sơn.
Văn nghệ
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tết Na Sầm xưa

B

ây giờ thì không
mong Tết nữa,
thậm chí còn có
cảm giác sợ Tết, ngại
Tết. Nhưng mà, cứ đến
Tết là lại nhớ Tết xưa
đến nao lòng.
Thị trấn Na Sầm
của tôi, ngày xưa chỉ có
người Hoa và người
Kinh quần cư với nhau,
bên nào giữ phong tục,
lề thói của bên ấy, có
những thứ cứ tự nhiên
giao thoa, thẩm thấu
sang nhau, dần dần
thành tập quán chung
của phố, nên những cái
Tết Na Sầm luôn có
một khí vị đặc biệt.
Tết được các gia
đình mong mỏi, chuẩn
bị từ mùa thu. Các bà
mẹ thì đã tính toán tích
gạo nếp, đỗ xanh từ
tháng nào, đụng lợn với
nhà ai, tự nuôi gà sống
thiến hay dặn ai đến
cuối Chạp thì để cho
mấy con, tiêu chuẩn
gầy béo, cân nặng thế
nào. Các ông bố thì lo
kế hoạch sửa sang nhà
cửa, chí ít là vôi ve lại
mấy bức tường, cánh
cửa. Bọn trẻ con thì
khỏi nói, háo hức,
mong chờ. Tết thì được
ăn ngon, Tết được nghỉ
mấy ngày lao động để
đi chơi, Tết được mặc
quần áo mới, Tết được
mừng tuổi, Tết không bị
mắng, bị đánh…
Văn nghệ

Vũ KIều OaNH

Quang cảnh thị trấn Na Sầm

Ảnh: BÙI VINH THUẬN

Chợ Na Sầm tháng sáu phiên, họp vào ngày 5, ngày 10. Chợ 25
tháng Chạp là đông nhất, nhà nghèo đến mấy thì phiên chợ ấy cũng
phải đi để mua mỡ, thịt, bánh trái, còn quần áo với các thức chính
để gói bánh chưng, gói giò thì phải mua từ chợ trước rồi. Đến ngày
28, 29 tháng Chạp thì còn phiên chợ nữa, gọi là chợ rửa bát, chỉ đi
để mua rau cỏ, mắm muối và những thứ còn thiếu. Ngày 30 thì không
ai còn họp chợ nữa.
Tết Na Sầm xưa thật sự náo nhiệt. Từ đêm 30, giao thừa xong,
những gia đình thân thiết đã đi xông nhà cho nhau, thanh niên đi
chúc Tết nhà nhau. Khách đến cửa là có một bánh pháo tép nổ giòn
giã để báo cho chủ nhà ra đón. Các anh thanh niên còn châm pháo
ném vào cửa sổ nhà nhau, pháo nổ inh tai, khói pháo mù mịt trong
nhà, nhà nào càng có nhiều pháo nổ trước cửa, trong nhà từ đêm
giao thừa đến mấy ngày Tết thì càng lấy làm tự hào, sung sướng. Vì
như thế là gia đình có nhiều bạn hữu, nhận được nhiều lời chúc tốt
đẹp, năm ấy nhất định sẽ làm ăn thuận lợi, phát tài phát lộc. Bên
người Hoa, thì sau giao thừa, chủ nhà hoặc người xông đất sẽ gánh
đôi thùng nước sông đầy ắp, trong vắt vào nhà, chúc cho gia đình
một năm mới lộc vào như nước.
Phố có một đội sư tử đi múa dọc các khu trong suốt mấy ngày
Tết, đi từ sáng mùng Một, đi đến hết địa phận của thị trấn thì thôi.
Tôi nhớ như là Ủy ban nhân dân thị trấn chủ trì việc này thì phải. Gần
Tết thì ở Ủy ban xuất hiện một bộ đầu sư tử hoành tráng, hình thức
đầu sư tử và cách múa thì là của người Hoa. Một chiếc xe ba gác
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chở cái trống đại, ba bốn người phụ trách món
chũm chọe, thanh la đi cạnh. Trống là nhạc cụ
chủ đạo của múa sư tử, nên người đánh trống
phải thật khỏe tay, và có kỹ năng, nghe tiếng
trống rộn ràng ngoài phố thì già cũng như trẻ
đều xốn xang, đều bỏ hết việc đang dở tay để
nhao ra cửa đứng xem và cổ vũ. Bác Cẩm tôi
cũng là một tay trống chủ lực trong các buổi
múa sư tử ngày Tết thời ấy. Tôi nhớ mãi, hình
ảnh mái đầu tóc hơi xoăn của bác cứ hất lên
theo nhịp trống hùng hồn. Bọn trẻ con thì rồng
rắn đi theo dọc phố, không biết mệt. Sư tử
xuất phát từ trụ sở Ủy ban thị trấn, trước hết
là đến lễ ở Đền Thượng, Đền Mẫu, Hội quán
rồi đi vào chúc Tết từng nhà trong thị trấn. Đến
nhà nào, sư tử cũng làm lễ trước ban thờ,
nhận phong bao mừng tuổi đỏ, uống một hớp
rượu gia chủ mời rồi mới lùi ra, múa ngoài
cửa rồi lại vào nhà, ba lượt như thế rồi mới
sang nhà khác, nhà nào cũng vào. Có nhà
nào đúng lúc đi vắng, khóa cửa, sư tử không
vào được thì cả năm tiếc nuối, lăn tăn. Nhà
nào chỉ khép cửa thôi thì họ hàng, hoặc hàng
xóm sẽ mở cửa giúp để đón sư tử vào, lấy
may hộ gia chủ.
Bên người Hoa có lệ ngày mùng Hai Tết,
các gia đình làm mâm xôi, thịt con gà trống
thật to, thật béo, mang đến lễ ở Hội quán từ 2
giờ sáng, cúng xong thì thỉnh chuông để kính
cáo thần linh. Nhà nào đến sớm nhất tin rằng
sẽ được lộc nhiều nhất, nếu nhà đó có con trai
lớn thì tin tưởng năm đó sẽ cưới được con
dâu tốt.
Ăn uống là một sự quan trọng hàng đầu
trong ngày Tết xưa ở Na Sầm. Ở phố chủ yếu
là các gia đình khá giả, cả người Hoa và
người Kinh, cũng có người nghèo, nhưng ít
lắm. Tết là dịp các gia đình nghỉ ngơi, hưởng
thụ những thành quả của cả năm lao động,
sản xuất, buôn bán nỗ lực. Nhà nào cũng làm
nhiều món ăn thật ngon, thật cầu kỳ để ông
bà, cha mẹ thưởng thức, con cháu cũng được
hưởng theo.
Nhà tôi là người Kinh, bố mẹ tôi cũng
cùng quan điểm là quanh năm ăn mặc thế nào
cũng xong, nhưng Tết là phải đầy đủ, trọn
vẹn. Nên chúng tôi đứa nào cũng có ít nhất là
một bộ quần áo mới tinh. Về ăn uống, thì thể
nào bố mẹ cũng thịt hẳn một con lợn, vừa lấy
thịt gói bánh chưng, vừa chế biến các món
cho ba ngày Tết, cả nhà ăn uống ê hề. Bố
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thích giò chả, nên đã trù liệu phần thịt nào để
giã giò lụa, phần thịt nào giã làm chả mỡ,
phần nào gói giò thủ, xong mới nhường mẹ
tính toán các món khác. Bà nội thì nhất định
là phải có món mực xào, là mực khô, thái chỉ
để xào với su hào, súp lơ và món bóng bì nấu
canh. Những thức này mẹ đã phải chuẩn bị
sẵn sàng từ mấy tháng trước.
Mâm cơm Tết nhà tôi phải có đủ: bánh
chưng, gà thiến luộc, giò lụa, chả, giò thủ,
nem rán, mực xào, canh măng, canh bóng,
canh miến, rau cỏ dưa hành không tính.
Mùng Một Tết, bà nội chỉ đạo ngày ba bữa
cơm cúng tổ tiên, xong cả nhà ngồi quây
quần đầy đủ, ăn xong thì ai đi đâu mới được
đi. Đến mùng Bốn hoặc mùng Năm lại biện
mâm cơm cúng, hóa vàng mã tiễn các cụ, thế
là xong Tết.
Tết xưa bọn trẻ được mừng tuổi, những
tờ tiền mới, hoặc chỉ phẳng phiu, mệnh giá
nhỏ thôi, kèm lời chúc năm mới mạnh khỏe,
ngoan ngoãn, học giỏi mà quý giá, nâng niu
biết bao. Có tiền, dù ít, chúng tôi đều nghĩ đến
bỏ ống. Xưa chưa có lợn đất, hoặc có nhưng
mà hiếm, bọn tôi hay dùng gióng tre, gióng
nứa làm ống tiết kiệm. Chọn một gióng tre
bánh tẻ đã khô se, nhờ bố hoặc các anh dùng
lưỡi cưa và mũi dao nhọn, tạo một cái khe
nhỏ, đủ cho vừa đồng năm xu là được, tiền
giấy cũng gấp nhỏ đút vào, nhưng tiền giấy
đến lúc lấy ra thì hay bị ẩm. Ống của đứa nào,
đứa ấy cất thật kỹ, để đến lúc lắc lắc thấy
nhiều nhiều thì đập ra, tiền ấy là của riêng,
muốn tiêu gì tùy ý.
Tết xưa, hết ngày mùng Một chủ yếu ở
nhà, thì từ mùng Hai chúng tôi được đi chơi,
trước hết là xuống nhà bà ngoại ở Thâm Cun,
chơi ở đấy cả ngày, người lớn thì trải chiếu
chơi “sập tỉm pún” với nhau, trẻ con chạy
loanh quanh, ăn uống thoải mái tự do các món
bánh mứt kẹo, hoa quả ướp, nếu có tiền và
thích thì cũng được ngồi vào chiếu cho vui, tự
chơi hoặc ké cửa. Hôm sau nữa thì đi chơi với
bạn, đạp xe xuống tận Tân Mỹ, hay lên Pác
Lủng Hu, cứ đi dong dong thế thôi, nếu gặp
đám hội nào thì sà vào, ngắm nghía hàng
quán, mua mấy quả táo chua, hay ăn bát bún,
bát nộm rồi về.
Tết xưa, thế thôi mà vui lắm, mà đầy ắp
kỷ niệm.
Văn nghệ
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(Về tập thơ “Vườn mận chín” của Mã Văn Tính)

hông phải ngẫu nhiên mà tác giả Mã Văn
Tính chọn cái tên “Vườn mận chín” để đặt
cho tập thơ thứ tư của ông do Hội Văn học
Nghệ thuật Lạng Sơn phối hợp với Nxb Văn hóa
dân tộc xuất bản quý IV năm 2020. “Vườn mận
chín” cũng là tên một bài thơ trong tập, ở đó ta
bắt gặp hình ảnh đặc trưng quen thuộc của núi
rừng Xứ Lạng với những cung đường uốn lượn
quanh co, những dải thung lũng hun hút xanh,
những bản làng nhỏ xinh, những nếp nhà chênh
vênh bên suối, những con người hồn hậu thân
thương được tái hiện cụ thể, sinh động: “Đường
tuần tra/ núi lại gặp núi/ Loanh quanh thung lũng
tìm đường ra/ Ngước mắt nhìn lên gặp bản nhỏ/
Chênh vênh bên suối mấy nóc nhà… Mây tan
nắng ấm vườn mận chín/ Hương thơm tim tím
cả vùng biên…”.
Tác giả Mã Văn Tính, hội viên Hội Văn học
Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, hội
viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn,
nguyên là giáo viên Trung học ở huyện Hữu
Lũng, là người rất tích cực tham gia sáng tác.
Trong gần hai mươi năm qua, Mã Văn Tính đã
cho ra mắt bạn đọc 4 tập thơ: Dòng thương
(2004), Thắp lửa đời anh (2006), Hoa đất lạ
(2011), Vườn mận chín (2020). Ông cũng đã
giành được nhiều giải thưởng về thơ, nổi bật
như: Giải Khuyến khích cuộc thi thơ “Bác Hồ
của chúng ta” do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức
năm 2003 - 2004 ; Giải Nhất 2 cuộc thi thơ “Kỷ
niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn
Thụ” (2009), “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng
chí Lương Văn Tri” (2010) do Ủy ban nhân dân
tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Sở Văn hóa Thể
thao và Du lịch tỉnh tổ chức; Giải Ba cuộc thi thơ
“Miền núi vùng cao biên giới” do Hội Văn học
Nghệ thuật Lạng Sơn tổ chức năm 2003 – 2004
và nhiều giải thưởng khác.
Tập thơ “Vườn mận chín” gồm 32 bài thơ,
đề tài chủ đạo là mảnh đất và con người Xứ
Lạng thân thương, một số bài bày tỏ tình cảm
yêu kính của tác giả đối với Bác Hồ như: “Xuân
về nhớ Bác Hồ”, “Người đánh thức non sông”;
ngợi ca, cổ vũ, động viên tinh thần những người

Văn nghệ
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lính nơi tuyến đầu Tổ quốc: “Lính về Tết”, “Nơi
ấy có anh”, “Đem xuân ra đảo”… Trong mạch
cảm xúc về quê hương Xứ Lạng, Mã Văn Tính
đã yêu hết lòng, say hết mình để từ đó bật lên
được những tứ thơ ngọt ngào, bay bổng: “Tiếng
sli bên suối trong veo/ Tiếng sli leo cả lên đèo
lửng lơ” (Xuân Kỳ Cùng), “Nắng biên cương
thắm hoa đào/ Sắc hoa đã nhuộm cả vào trái
tim” (Sắc hoa đào)... Ở bài thơ “Mắc vào câu
hát”, nét đẹp văn hóa hát giao duyên Xứ Lạng
được đặc tả theo một góc nhìn riêng: “Một mình
đi chợ Kỳ Lừa/ Chẳng mua, chẳng bán… chẳng
cưa kéo gì/ Ô hay! Mắc vào câu sli/ Dùng dằng
mãi/ chẳng biết đi lối nào/ Nam giọng trầm nữ
giọng cao/ Chợ hội ngân mãi/ dạt dào tình ca/
Say câu hát chẳng dứt ra/ Lời bên nào cũng
mượt mà đáng yêu”. Những nét đẹp văn hóa,
những phong tục tập quán đặc sắc của các dân
tộc thiểu số Lạng Sơn đi vào thơ Mã Văn Tính
một cách nhẹ nhàng, giản dị, giúp người đọc
gần gũi hơn, hiểu hơn và yêu quý hơn miền đất
sơn khê vốn được coi là có nhiều huyền bí.
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DANH SÁCH

Kết nạp hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn năm 2021
(Kèm theo Quyết định số: 52/QĐ-VHNT ngày 27 tháng 12 năm 2021 của
Hội VHNT tỉnh Lạng Sơn)

STT

Họ và tên

1

Âu Đức Thịnh

3

Hoàng Minh Hiếu

2
4
5

Phí Thị Giang

Chu Văn Minh
Đặng Thị Ký

Năm sinh

Dân tộc

1976

Kinh

1994

Nùng

1996
1996
1973

Phần đa những bài thơ trong tập “Vườn
mận chín” viết theo thể thơ tự do và thể lục bát
cách điệu, nhiều câu thơ sử dụng lối nói đưa
đẩy, hoa mỹ như trong văn học dân gian: “Bồng
bềnh núi, bồng bềnh mây/ Khèn tình ai thổi làm
say lòng người” (Hội núi), “Bóng người bóng núi
trao nhau/ Ai ngờ câu hát nhịp cầu nhớ thương”
(Đợi người hội sau). Một số bài thơ có cách sử
dụng từ ngữ độc đáo, giàu tính biểu tượng như
“tiếng sli leo cả lên đèo”, “sắc hoa đã nhuộm cả
vào trái tim”, “Câu sli nghiêng ngả vào chiều/
Người lồng bóng núi, núi xiêu bóng người” (Mắc
vào câu hát), “Hồn như bay bay ngất/ Lâng lâng
đất hương hồi” (Cảnh Tam Thanh)… khiến bạn
đọc cảm nhận được sự hòa mình của tác giả
trong từng ý thơ và hình ảnh thơ.
Đi hội xuân, Mã Văn Tính viết:“Người về hội
cứ phập phồng/ Người tìm bạn đứng bâng
khuâng cháy lòng/ Tết năm ngoái trao khăn
hồng/ Năm nay ngóng đợi ước mong gặp người”
(Hội núi). Ở đây, ta thấy có nét chung giữa thơ
của Mã Văn Tính và thơ của tác giả Trần Thành
khi dự hội xuân Xứ Lạng. Trần Thành từng bắt
gặp tiếng sét ái tình giữa phiên hội xuân chùa
Bắc Nga: “Người không có sét, có mưa/ Mà ta
đứng sứng giữa trưa đông người!”, để rồi “Năm
nay xuân lại đến rồi/ Chỉ mong trong hội gặp
người năm xưa” (Người trong hội). Hai cây bút
thơ lâu năm của nền thơ Xứ Lạng không hẹn mà
bỗng gặp nhau trong cùng mạch cảm xúc chung
của hội xuân quê nhà.
Là người con của bản làng Xứ Lạng với
những dãy núi thăm thẳm hùng vĩ mà thơ mộng,
thơ Mã Văn Tính có những sự so sánh, ví von
đậm chất miền núi: “Mé lưng còng – gập như
võng núi”, “Mé áo chàm, giản dị thế thôi/ Giấu
nụ cười trong vạt nắng núi/ Như cây bám đất
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rừng sinh sôi” (Vạt nắng quê hương), “Người về
nườm nượp như gió cuốn” (Giữ mùa xuân).
Đôi khi, óc hài hước của một cây bút
chuyên viết vui hài được lồng ghép khéo léo vào
thơ, dí dỏm và lôi cuốn: “Cô bán rượu mặt đỏ
bừng/ Người mua, khách nếm xem chừng mát
tay/ Về chợ thì uống cho say/ Ngồi sau xe vợ một ngày đáng yêu” (Chợ chiều vùng cao).
Trong thơ Mã Văn Tính, bên cạnh một Xứ
Lạng dậu phên giàu truyền thống anh hùng cách
mạng, một Xứ Lạng mộng mơ hay giản dị, yên
bình, ta còn bắt gặp một Lạng Sơn đầy khó
khăn, hiểm trở, nguy nan. Đi qua vùng lũ, vượt
qua những đoạn đường hiểm nguy bùn lầy, đất
lở, đá rơi, chứng kiến những mất mát đau
thương mà người dân bản phải gánh chịu, trái
tim người thầy giáo vùng cao Mã Văn Tính thắt
lại, xót xa: “Vẫn đang gió, còn mưa rả rích/ Con
đường núi bê bết bùn lầy/ Bên dốc đất đá lở
từng mảng/ Lấp cả lối đi – ngổn ngang cây/
Làng vẫn vật vờ trong thung lũng/ Nhà nghiêng,
mái tốc… thấy cả trời” (Qua vùng lũ), “Nước
cuốn trôi cây cầu/ Xói mòn hai bên suối/ Đất lở
nước đỏ ngàu/ Bản mờ trong lũng sâu/ Cô chờ
trò rất lâu/ Lớp hôm nay trống vắng… Bỗng
nước mắt cô lóa/ Ướt chiếc khăn trắng tinh” (Cô
giáo đếm mưa). Vượt qua những mất mát đau
thương đó, người dân Xứ Lạng kiên cường
vươn lên xây dựng lại cuộc sống mới: “Gò cao
lác đác dựng nhà mới/ Mái tôn, vách đất ở tạm
thôi/ Làng mơ ước lại đẹp như cũ/ Sớm, tối ới
nhau vui tiếng cười” (Qua vùng lũ).
Đọc “Vườn mận chín” để thấy được một
Lạng Sơn đa dạng về bản sắc văn hóa, một hồn
thơ bay bổng mà đậm chất nhân văn của người
thầy giáo vùng cao Mã Văn Tính, để thêm mến
thêm yêu đất và người Xứ Lạng./.
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ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY

XUÂN VỀ MẸ thẮp LỬA
tRONG CON
(Về bài thơ “Lá thư bên nồi bánh chưng” của tác giả Phạm Lễ Hùng)

Lá thư bên nồi bánh chưng

Mẹ ơi mẹ đọc lá thư này
Có lửa hồng nồi bánh chưng quạt bằng gió biển
Có gạo nếp, lá dong ba miền gửi đến
Có hạt đỗ chính tay mẹ làm ra
Lưng mẹ còng gánh đỗ đồng xa
Vỏ vừa đen, mắt mờ tay bứt quả
Bỏng trưa hè nong đỗ giòn nắng lửa
Chân chai sần, mẹ vò đỗ tưới mồ hôi
Hạt đỗ cứ sinh ra như mẹ đã sinh người
Lụi cụi, chắt chiu gửi con biên cương, biển đảo
Mẹ dặn con: sốt cao, mệt mỏi
Bỏ làm sao bát cháo đậu xanh.

K

hi tháng Chạp gọi những cơn gió xuân
hây hẩy trở về, những cánh hoa đào, hoa
mai hé nụ khoe sắc thắm, hương xuân
hiện dần lung linh trong khung cảnh thiên nhiên
huyền diệu của đất trời cũng là lúc lòng người
chộn rộn những ký ức, những mong nhớ đợi
chờ Tết đến. Khi không khí Tết cận kề, lúc nhà
nhà đua nhau sắm Tết, phố phường dường như
đang khoác thêm áo mới đón xuân, trong lòng
những người con xa quê bỗng dâng lên nỗi nhớ
nhà, họ hoàn thiện phần công việc còn lại cuối
cùng của năm để tất bật sửa soạn kịp về quê
sớm ăn Tết cùng gia đình cho thỏa nỗi nhớ
mong. Tết đến, giữa trùng khơi hay trên những
điểm cao nơi biên giới, những người lính vẫn
luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ, ngày đêm chắc tay
súng canh giữ biển trời Tổ quốc. Với người lính,
hương Tết như một cơn gió đến bất chợt. Xuân
quê nhà với các anh là qua những cuộc điện
thoại, những tâm sự của người mẹ, người cha,
người vợ, những đứa con thơ và những cánh
thư ăm ắp nỗi niềm. Bài thơ “Lá thư bên nồi
bánh chưng” của tác giả Phạm Lễ Hùng in trên
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Con để dành
Ngày cuối năm đem gói bánh chưng
Nồi đỗ thơm nở bung, vàng rộm
Đỗ đồi núi, đỗ đồng bằng sánh quyện
Đêm tuần tra, chắc tay súng không rời
Chiếc bánh Hùng Vương, hương sắc đất trời
Nhân bánh là tình yêu của mẹ
Hải đảo, biên cương
Bánh chưng rền, con mong mẹ khỏe
Giá rét mưa dầm, mẹ thắp lửa trong con!
(Phạm Lễ Hùng, in trên Tạp chí Văn nghệ
Xứ Lạng số 304, tháng 2 năm 2019)

Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng số 304 (tháng 2 năm
2019) là tiếng lòng của người lính trẻ gửi mẹ
phương xa khi xuân này không về.
Mẹ ơi mẹ đọc lá thư này
Có lửa hồng nồi bánh chưng
quạt bằng gió biển
Có gạo nếp, lá dong ba miền gửi đến
Có hạt đỗ chính tay mẹ làm ra.
Mùa xuân nơi quê nhà gắn bó với những
người thân yêu, thắm đượm tình làng nghĩa xóm
với những điều bình dị, yên ả, thì mùa xuân nơi
đảo xa là mùa của sự giao hòa giữa tình đồng
chí, đồng bào, tình biển đảo và tình yêu Tổ
quốc. Ở đó có niềm vui và sự cống hiến hy sinh
thầm lặng của lính đảo hòa vào sóng nước. Dựa
trên sự thấu hiểu, cảm thông với những người
chiến sĩ trẻ đóng quân nơi miền hải đảo xa xôi,
tác giả Phạm Lễ Hùng đã hóa thân vào nhân vật
trữ tình người lính trẻ mà viết nên những vần
thơ sâu sắc, chan chứa nghĩa tình. Tôi hình
dung nhân vật trữ tình người lính trẻ viết lá thư
này khi cùng đồng đội của mình quây quần gói
những chiếc bánh chưng truyền thống. Chiếc
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bánh chưng ấy có gạo nếp, lá dong từ khắp ba
miền gửi đến, có lửa hồng quạt bằng gió biển
và nhân bánh có hạt đỗ chính tay mẹ làm ra. Mở
đầu bài thơ vô cùng tự nhiên, tình cảm, vừa như
gửi cho mẹ chút xuân nơi đảo xa, vừa là nỗi nhớ
nhà, nhớ mẹ da diết. Để rồi từ chiếc bánh
chưng, từ hạt đỗ hình ảnh người mẹ hiện lên với
những nét khắc họa vô cùng thân thương:
Lưng mẹ còng gánh đỗ đồng xa
Vỏ vừa đen, mắt mờ tay bứt quả
Bỏng trưa hè nong đỗ giòn nắng lửa
Chân chai sần, mẹ vò đỗ tưới mồ hôi
Nhân vật người mẹ, cũng như bao người
phụ nữ nông thôn khác tảo tần nắng mưa, dãi
nắng dầm sương với đồng ruộng. Câu ca, lời ru
ngọt ngào êm đềm từ mẹ đã nuôi dưỡng những
đứa con lớn lên, để rồi, khi đất nước có chiến
tranh, hay khi Tổ quốc cần, mẹ sẵn sàng động
viên những đứa con - những “khúc ruột mềm”
lên đường làm nhiệm vụ. Chỉ với vài nét phác
họa, hình ảnh người mẹ nơi quê nhà hiện lên
chân thật, sống động. Những tính từ lưng
“còng”, mắt “mờ”, chân “chai sần” kết hợp với
những động từ “gánh”, “bứt”, “nong”, “vò”, “tưới”
khắc họa lên hình ảnh người mẹ với những nỗi
nhọc nhằn, xót xa khiến người đọc không khỏi
chạnh lòng khi nhớ tới mẹ.
Hạt đỗ cứ sinh ra như mẹ đã sinh người
Lụi cụi, chắt chiu gửi con biên cương, biển đảo
Mẹ dặn con: sốt cao, mệt mỏi
Bỏ làm sao bát cháo đậu xanh.
Thời gian như con tạo xoay vần, có thứ gì tốt
mẹ cũng dành cho con, món gì ngon mẹ chắt chiu
gửi con nơi biên cương, biển đảo. Người mẹ bình
dị, tảo tần và giàu lòng yêu thương luôn quan tâm
động viên, lo lắng cho con từ những điều nhỏ
nhất. Những hạt đậu xanh từ đôi bàn tay mẹ nâng
niu theo con ra biên giới, hải đảo, giúp con vượt
qua cơn ốm sốt, xua tan mệt mỏi, rồi giúp con dù
ở nơi xa vẫn có hương vị Tết quê nhà:
Con để dành
Ngày cuối năm đem gói bánh chưng
Nồi đỗ thơm nở bung, vàng rộm
Đỗ đồi núi, đỗ đồng bằng sánh quyện
Đêm tuần tra, chắc tay súng không rời.
Mỗi khi Tết đến xuân về, người Việt, dù có
đi đâu, ở đâu cũng không bao giờ thiếu chiếc
bánh chưng xanh trong mâm cỗ Tết cổ truyền.
Lá dong, gạo nếp của những người mẹ ở khắp
ba miền gửi về đảo xa được gói ghém qua bàn
tay người lính đảo thành những chiếc bánh
chưng mang đậm nghĩa tình quân dân, tình
đồng chí, đồng bào. Tình cảm của mẹ giản dị
mà lớn lao, tình cảm ấy hòa vào tình yêu đất
nước. Từ người mẹ riêng của các chiến sĩ đã
hòa nhập trở thành người mẹ chung, người mẹ
nhân dân, người mẹ đất nước:
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Hoa đào Mẫu Sơn Ảnh: BÙI VINH THUẬN
Chiếc bánh Hùng Vương, hương sắc đất trời
Nhân bánh là tình yêu của mẹ
Hải đảo, biên cương
Bánh chưng rền, con mong mẹ khỏe
Giá rét mưa dầm, mẹ thắp lửa trong con!
Mẹ trở thành điểm tựa tinh thần ở mọi ngả
đường của những người chiến sĩ. Dẫu phía
trước biết bao chông gai thử thách nhưng người
chiến sĩ luôn có một niềm tin vô bờ, bởi trong
trái tim họ có hình bóng người mẹ như ngọn lửa
soi sáng, dẫn đường. Có sức mạnh nào lớn hơn
lòng mẹ, có tình yêu thương nào trải khắp mọi
miền như tình yêu thương của mẹ. Người chiến
sĩ trong những lúc gian nguy nhất, đau đớn nhất
lại tìm được điểm tựa vững chắc về tinh thần.
Họ như quên đi những khó khăn trước mắt khi
nhớ về mẹ, nhớ về ngôi nhà xưa của mẹ, về
dáng hình người mẹ đang ngày đêm ngồi dõi
theo mỗi bước đi của những đứa con. Và hơn
hết, mỗi mùa xuân về “mẹ thắp lửa trong con”.
Ngôn ngữ thơ nhẹ nhàng, tình cảm, khắc
họa chân thực, rõ nét nỗi nhớ mẹ, nhớ quê
hương của người lính nơi đảo xa, chân dung
người mẹ Việt Nam giàu đức hy sinh và có tình
yêu thương vô bờ. Không chỉ trong những năm
tháng đất nước chìm trong lửa đạn mà ngay cả
thời bình, tình cảm của mẹ chan hòa với tình
yêu nước, tình dân tộc. Hơn bao giờ hết, những
đứa con đang ngày đêm chắc tay súng nơi tiền
tuyến, hải đảo xa xôi luôn giữ trong trái tim mình
dáng hình của mẹ - một biểu tượng thiêng liêng,
ngời sáng trong vẻ đẹp dân tộc Việt Nam. Mẹ,
chính là quê hương, chính là Tổ quốc!
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hỘI NGhỊ BÁO ChÍ tOàN QUỐC

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021, TRIỂN KHAI
NHIỆM VỤ NĂM 2022

Sáng 24/12/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và
Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác
năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm
cầu Trung ương được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội) và các điểm cầu tại
các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương.

Đ

ồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư
Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên
giáo Trung ương và đồng chí Vũ Đức
Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng
Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo. Dự Hội
nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, có đồng chí
Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện
lãnh đạo Sở Thông tin truyền thông, Hội Nhà
báo tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan báo
chí của tỉnh, các cơ quan báo chí thường trú trên
địa bàn tỉnh.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe
nhiều báo cáo có nội dung quan trọng: Báo cáo
công tác báo chí năm 2021 và phương hướng,
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; Báo
cáo kết quả 3 năm triển khai thực hiện quy
hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc
đến năm 2025; Báo cáo kết quả bước đầu sau
5 năm thực hiện 10 điều quy định đạo đức nghề
nghiệp người làm báo Việt Nam, 3 năm thực
hiện quy tắc sử dụng mạng xã hội, kết quả xử lý
vi phạm đạo đức nghề nghiệp năm 2021.
Cũng tại Hội nghị, đại diện một số cơ quan
báo chí trung ương, địa phương đã trình bày
nhiều tham luận thiết thực về hoạt động của cơ
quan báo chí trong giai đoạn hiện nay.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ
Đức Đam ghi nhận những nỗ lực của toàn hệ
thống các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng
Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong những thời
khắc khó khăn của công cuộc phòng, chống đại
dịch Covid-19. Phó Thủ tướng đánh giá cao hiệu
quả của các cơ quan báo chí trong cổ vũ, động
viên lực lượng tuyến đầu chống dịch, định
hướng tư tưởng, hành động của Đảng, Nhà
nước và nhân dân tạo thành sức mạnh để vượt
qua khó khăn do dịch bệnh bùng phát trên diện
rộng. Thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
đề nghị các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm
túc, hiệu quả, đi vào chiều sâu Quy hoạch báo
chí phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến
năm 2025; làm tốt việc đặt hàng báo chí; đẩy
mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí…
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Kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban
Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa
nhấn mạnh: Năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc
biệt trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng, đòi hỏi các cơ quan báo chí, đội ngũ
người làm báo và các cơ quan chỉ đạo, quản
lý báo chí cần nhận diện đầy đủ, nghiêm túc,
nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế
để tiếp tục nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm
cao hơn nữa hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giải
pháp đã đề ra. Đồng chí yêu cầu các cơ quan
chủ quản, cơ quan báo chí cần quan tâm công
tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí;
bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, giáo
dục đạo đức cách mạng, đạo đức nghề
nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ của người làm
báo, góp phần khẳng định vai trò quan trọng
của báo chí là vũ khí sắc bén trong công tác
tư tưởng, là công cụ để thông qua đó khơi dậy
nội lực, tinh thần yêu nước trong các tầng lớp
Nhân dân, đoàn kết thực hiện tốt công cuộc
công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập
sâu rộng...
Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương
đã tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích
xuất sắc trong công tác báo chí năm 2021.

HOÀNG VI
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TIN VĂN HÓA VĂN NGHỆ
1. Ngày 13/12/2021, Ủy ban nhân dân
tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số
2424/QĐ-uBND về việc thành lập công
viên địa chất Lạng Sơn. Với tên tiếng Anh là
LANG SON GEOPARK, Công viên địa chất
Lạng Sơn có địa giới hành chính gồm 5
huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Chi
Lăng và Hữu Lũng với tổng diện tích 3.845,8
km². Việc thành lập, xây dựng và phát triển
Công viên địa chất tỉnh Lạng Sơn nhằm bảo
tồn nguyên vẹn và khai thác, sử dụng hợp lý,
bền vững, tổng thể các giá trị di sản địa chất,
địa mạo, cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn
hóa (vật thể, phi vật thể), đa dạng sinh học và
được định hướng để xây dựng hồ sơ trình
UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và
Văn hóa của Liên hợp quốc) công nhận là
Công viên địa chất toàn cầu UNESCO. Trên
cơ sở thành lập Công viên địa chất Lạng Sơn,
UBND tỉnh Lạng Sơn đã giao cho ngành có
liên quan tham mưu thành lập Ban quản lý
Công viên địa chất Lạng Sơn để quản lý và
điều phối các hoạt động liên quan đến Công
viên địa chất Lạng Sơn.
2. Phát động từ cuối tháng 7 đến giữa
tháng 10 năm 2021, cuộc thi Ảnh nghệ
thuật quốc tế thành phố Hồ chí Minh năm
2021 (HOPa - 1) do Hội Nhiếp ảnh thành
phố Hồ chí Minh lần đầu tổ chức đã nhận
được 9.069 ảnh dự thi của 705 tác giả từ
37 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tác phẩm
tham gia dự thi gồm 4 thể loại: Tự do cho ảnh
màu, tự do cho ảnh đơn sắc, ảnh du lịch (cả
màu và đơn sắc) và ảnh sinh hoạt đời thường
(cả màu và đơn sắc). Với sự bảo trợ của các
tổ chức uy tín như Liên đoàn Nghệ thuật
Nhiếp ảnh quốc tế (FIAP), Hội Nhiếp ảnh Hoa
Kỳ (PSA), Hội hình ảnh không biên giới (ISF),
Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA), cuộc
thi đã nhận được sự hưởng ứng từ nhiều
nghệ sĩ nhiếp ảnh có tầm ảnh hưởng quốc tế,
điển hình như nhà nhiếp ảnh nổi tiếng thế giới
người Hà Lan Marcel Van Balken - tác giả
được trao Huy chương xanh của FIAP dành
cho tác giả xuất sắc nhất cuộc thi với 5 Huy
chương (gồm 2 vàng, 1 bạc, 2 đồng). Tại Lễ
kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Nhiếp ảnh
thành phố Hồ Chí Minh (11/1981 - 11/2021),
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Ban Tổ chức đã trao tổng cộng 121 giải
thưởng cùng với giải thưởng của nhà tài trợ.
Tỉnh Lạng Sơn có 2 tác phẩm của 2 tác giả
được chọn trưng bày là: tác phẩm “Sương
sớm” (ảnh sinh hoạt đời thường) của nghệ sĩ
nhiếp ảnh Lưu Minh Dân và tác phẩm “Băng
giá” (ảnh du lịch) của tác giả Chu Văn Minh.

HOÀNG HƯƠNG

3. Tối ngày 18/12/2021, Lễ trao giải
cuộc vận động sáng tác ca khúc “Hát lên
Việt Nam - Let’s sing Viet Nam” do Đài tiếng
nói Việt Nam VOV tổ chức nhằm chào
mừng thành công Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt
Nam diễn ra tại Nhà hát VOV (58 Quán Sứ,
Hà Nội), chương trình được truyền hình trực
tiếp trên các kênh VOVTV, VTC1; phát thanh
trực tiếp trên VOV1, VOV3; trực tuyến trên
VOV.VN, VTC Now, VTC News và các nền
tảng số của VOV. “Hát lên Việt Nam - Let’s
sing Viet Nam” là cuộc vận động sáng tác
dành cho các công dân Việt Nam có khả năng
sáng tác âm nhạc trong và ngoài nước, sau 6
tháng phát động Ban Tổ chức đã nhận được
888 tác phẩm gửi về tham dự (gồm 2 thể loại
Chính ca và Thịnh hành). Theo đánh giá của
Ban Tổ chức, nhiều ca khúc được các tác giả
phối khí thu thanh công phu, hoành tráng, nội
dung chủ yếu là ca ngợi Đảng và Bác Hồ kính
yêu, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước,
thể hiện hình ảnh con người Việt Nam thời đại
mới, đặc biệt có nhiều ca khúc tri ân các lực
lượng tuyến đầu phòng chống đại dịch Covid19. Kết quả, Ban Tổ chức lựa chọn 45 tác
phẩm lọt vào vòng Chung kết, trong đó có 30
tác phẩm Chính ca được lựa chọn trên 718 tác
phẩm; 15 tác phẩm nhạc pop được lựa chọn
trên 170 tác phẩm. Tại Lễ trao giải, BTC đã
trao giải cho 16 tác phẩm đoạt giải theo thứ tự
Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba, Khuyến Khích. Trước
đó, trong chương trình công diễn tối
17/12/2021, khán giả đã được thưởng thức
một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc là 12 ca khúc
xuất sắc nhất được biểu diễn, dàn dựng công
phu. Cuộc vận động đã mang lại ý nghĩa thiết
thực, nhằm chào mừng thành công Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản
Văn nghệ
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Việt Nam; quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước
con người Việt Nam và đáp ứng nhu cầu
thưởng thức của đông đảo công chúng yêu
nhạc. Tỉnh Lạng Sơn có 1 tác phẩm của 1 tác
giả lọt vào vòng chung kết là “Tiến lên vinh
quang Việt Nam” của nhạc sĩ Bùi Minh Tấn.
NGỌc HẰNG

4. Ngày 21/12/2021, Hội Làm vườn
tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ công bố văn
bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Hoa đào
Xứ Lạng”. Hoa đào Xứ Lạng đã được cấp

văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể theo
Quyết định 95015/QĐ-SHTT ngày 9/12/2021
của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và
Công nghệ. Trên địa bàn toàn tỉnh Lạng
Sơn, cây Hoa đào được trồng ở hầu hết các
nơi, tập trung nhiều ở thành phố Lạng Sơn
và các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Hữu Lũng,
Bắc Sơn. Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 98
ha với 150 nghìn cây hoa đào các loại. Thị
trường tiêu thụ hoa đào và phôi cây chủ yếu
trong tỉnh, thành phố Hà Nội và một số tỉnh
lân cận. Hoa đào Lạng Sơn được người tiêu
dùng đánh giá là sản phẩm có chất lượng tốt
với màu hoa đẹp, lâu tàn, cánh hoa dày,
dáng, thế, màu thân cây độc đáo… Việc
được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể
Hoa đào Xứ Lạng sẽ góp phần đảm bảo
quyền và lợi ích hợp pháp cho người trồng,
kinh doanh cây hoa đào của tỉnh Lạng Sơn.
Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong xây
dựng thương hiệu và lan tỏa về ý nghĩa của
hoa đào Xứ Lạng.
5. Sáng ngày 23/12/2021, Ban Tuyên
giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực
tuyến toàn quốc tổng kết công tác tuyên
giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm
Văn nghệ
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2022. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ
Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì và
chỉ đạo Hội nghị; đồng chủ trì Hội nghị có
đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung
ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung
ương. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn
có đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng
đảng của Tỉnh ủy và lãnh đạo, một số sở, ban,
ngành của tỉnh. Trong năm 2021, với tinh thần
chủ động, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, toàn
ngành Tuyên giáo đã khắc phục khó khăn, đổi
mới phương thức, triển khai toàn diện các lĩnh
vực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ công
tác tuyên giáo năm 2021; Chủ động, kịp thời
chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền về
Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các ngày lễ,
sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; công
tác phòng, chống dịch Covid-19… với nhiều
hình thức đa dạng, linh hoạt, góp phần cổ vũ,
động viên, thúc đẩy các phong trào thi đua
yêu nước, tạo sự thống nhất cao trong Đảng,
sự đồng thuận trong nhân dân; Phối hợp với
các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban Bí
thư tổ chức thành công ba Hội nghị toàn quốc
(với hình thức trực tuyến) về nghiên cứu, học
tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng, Hội nghị văn hóa và Hội nghị sơ kết 5
năm thực hiện Chỉ thị 05, triển khai Kết luận
01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ
Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường
trực Ban Bí thư đã biểu dương những kết quả
đạt được của ngành Tuyên giáo trong năm
2021, đồng thời đề nghị ngành Tuyên giáo các
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cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt
và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,
quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tổ chức
triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về
tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ
Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tăng cường,
nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị;
bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác
các thông tin, quan điểm sai trái; triển khai
đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền,
thông tin đối ngoại, báo chí - xuất bản, văn
hóa, văn nghệ, dư luận xã hội; đổi mới, đưa
công tác khoa giáo gắn sát với thực tiễn và
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các địa
phương, đơn vị; tăng cường đào tạo, bồi
dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ,
nâng cao năng lực tham mưu cho đội ngũ cán
bộ tuyên giáo các cấp.
6. chiều 27/12/2021, Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng
kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển
khai nhiệm vụ năm 2022. Dự Hội nghị có

đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu
Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng
đảng; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.
Năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã bám
sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, triển
khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.
Cụ thể, đã tham mưu tổ chức học tập, quán
triệt, tuyên truyền, triển khai, thực hiện các
nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đảm bảo
tiến độ, chất lượng và phù hợp với tình hình
thực tiễn; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh
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ủy tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học
tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng; triển khai hội nghị nghiên cứu, học tập
chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh… Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động
tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ
đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc
tỉnh làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng,
định hướng dư luận xã hội. Đồng thời thực
hiện tốt công tác định hướng báo chí - xuất
bản, tuyên truyền về các sự kiện chính trị của
đất nước, của tỉnh kịp thời, có trọng tâm, trọng
điểm và chủ động thực hiện tốt vai trò chỉ đạo,
hướng dẫn trung tâm chính trị các huyện,
thành phố, ban tuyên giáo, tuyên huấn các
đảng ủy trực thuộc triển khai các nội dung
công tác lý luận chính trị, công tác giáo dục
lịch sử truyền thống theo đúng kế hoạch. Đặc
biệt, trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
đã tổ chức thành công cuộc thi trắc nghiệm
tìm hiểu 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng
Sơn (4/11/1831- 4/11/2021) và tích cực phối
hợp với các ban, sở, ngành trong thực hiện
nhiệm vụ công tác tuyên giáo trên từng lĩnh
vực… Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí
thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những
kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo
năm 2021. Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến chỉ
đạo: Ban Tuyên giáo các cấp cần tiếp tục đổi
mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng
cao chất lượng công tác theo chức năng,
nhiệm vụ; chủ động, tích cực tham mưu cho
cấp ủy cùng cấp nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác quán triệt, học tập các nghị
quyết, chỉ thị của Đảng; trong đó, tiếp tục tập
trung thực hiện có hiệu quả công tác triển khai
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội
Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng
thời tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số
01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh” bảo đảm thiết thực, hiệu quả;
tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư
tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân
nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của nhà nước; tiếp tục
tập trung tuyên truyền các thành quả, kết quả
trên các lĩnh vực của tỉnh; tuyên truyền các sự
kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh; tuyên
Văn nghệ
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truyền về công tác phòng, chống dịch Covid19; quan tâm kiện toàn đội ngũ báo cáo viên,
tuyên truyền, cộng tác viên dư luận xã hội…
Nhân dịp này, 1 tập thể và 1 cá nhân có thành
tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 26NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp,
nông dân, nông thôn và 1 cá nhân có thành
tích xuất sắc trong công tác tổng kết, phổ
biến, giáo dục pháp luật năm 2021 được Chủ
tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 2 tập thể, 7
cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác
tuyên giáo năm 2021 và 8 tập thể, 10 cá nhân
có thành tích xuất sắc trong triển khai cuộc thi
trắc nghiệm tìm hiểu 190 năm Ngày thành lập
tỉnh Lạng Sơn được Trưởng Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy tặng Giấy khen.

HOÀNG VI

7. Ngày 28/12/2021, cục Thống kê tỉnh
Lạng Sơn tổ chức họp báo công bố số liệu
thống kê kinh tế - xã hội (KT - XH) tỉnh
Lạng Sơn năm 2021 và kết quả điều tra
nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020
tỉnh Lạng Sơn. Tại buổi họp báo, đại diện

Cục Thống kê tỉnh đã thông tin về tình hình
KT - XH tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Mặc dù
trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến
phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ tới mọi lĩnh
vực KT - XH, nhưng năm 2021 tăng trưởng
kinh tế của tỉnh vẫn ước tăng khoảng 6,67%
so với cùng kỳ, xếp thứ 3/14 tỉnh khu vực
trung du và miền núi phía Bắc, xếp thứ 15/63
tỉnh, thành trên cả nước. Về kết quả điều tra
nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ giai đoạn
2016 - 2020, tính đến ngày 1/7/2020 khu vực
nông thôn, toàn tỉnh có 181 xã với 1.636 thôn,
giảm 26 xã và 495 thôn (so với tháng 7/2016);
tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 chiếm 7,88%, giảm
gần 14,5% so với năm 2016. Đối với các lĩnh
Văn nghệ
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vực văn hóa, xã hội, đời sống dân cư ổn định,
không có biến động lớn, công tác giáo dục, y
tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm trú
trọng nhằm nâng cao chất lượng. Năm 2021
tỉnh tổ chức thành công các hoạt động kỷ
niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn
(4/11/1831 - 4/11/2021); xét tặng danh hiệu
“Công dân Lạng sơn ưu tú”… Trong thời gian
tới, tỉnh tiếp tục triển khai Đề án xây dựng và
phát triển Khu di tích Chi Lăng đến năm 2025,
tầm nhìn đến năm 2035, trong đó đã hoàn
thành xây dựng các hạng mục Đền Chi Lăng
giai đoạn 1.
NGỌc HẰNG

8. chiều ngày 31/12/2021, Liên hiệp các
Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội
nghị kiện toàn Ban chấp hành, Ban
Thường vụ, chủ tịch Liên hiệp hội nhiệm
kỳ 2018 - 2023 và tổng kết công tác năm
2021. Dự hội nghị có đồng chí Lương Trọng

Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
và các đồng chí lãnh đạo một số sở, ngành,
tổ chức Hội là ủy viên Ban Chấp hành của
Liên hiệp hội. Tại hội nghị, Ban Chấp hành
Liên hiệp hội tiến hành biểu quyết, nhất trí bầu
đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Tỉnh ủy viên,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia Ban Chấp
hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch
Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2018 - 2023. Xác định
hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển
giao công nghệ là một trong những nhiệm vụ
chủ yếu của Liên hiệp hội, năm 2021, đã có
nhiều đề tài, dự án nghiên cứu khoa học được
các hội thành viên triển khai. Ngoài ra, hoạt
động tư vấn, phản biện và giám định xã hội
cũng được các hội thành viên quan tâm, chú
trọng. Một số hội viên của các hội thành viên
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có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn sâu
được UBND tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh chọn tham gia phản biện cho
các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, chính
sách, nghị quyết cấp tỉnh… Phát biểu tại hội
nghị, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh đã thông tin nhanh về tình hình
kinh tế - xã hội của tỉnh và một số định hướng
lớn trong chủ trương phát triển của tỉnh giai
đoạn 2021 - 2025. Đồng chí đề nghị, trên cơ
sở chức năng nhiệm vụ của mình, Liên hiệp
hội cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương
thức hoạt động nhằm đạt được những hiệu
quả thiết thực hơn nữa; Liên hiệp hội cần thực
hiện tốt công tác vận động trí thức khoa học
công nghệ tham gia vào công cuộc xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc; các hoạt động về đổi mới
sáng tạo, các nghiên cứu khoa học cần ưu
tiên hỗ trợ phát triển nông nghiệp; chú trọng
việc chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ
vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường.

sáng tác VHNT tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tổ
chức thành công cuộc thi sáng tác ca khúc về
Lạng Sơn nhân dịp Kỷ niệm 190 năm Ngày
thành lập tỉnh (04/11/1831- 04/11/2021); biên
tập và xuất bản Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng
đúng định hướng, đảm bảo nội dung phong
phú, đa dạng... Hội nghị nhận được các ý kiến
đóng góp, đề xuất công tác phát triển VHNT
trước những diễn biến phức tạp của dịch
bệnh covid 19 và thông qua danh sách kết
nạp hội viên mới gồm 5 người, trong đó: Chi
hội Âm nhạc - Sân khấu:1, Chi hội Thơ: 1, Chi
hội NCLLPB: 1, Chi hội Nhiếp ảnh: 2.
cHu TuyỂN

10. Ngày 7/1/2022, Hội Văn học Nghệ
thuật tổ chức Hội nghị cán bộ công chức,
viên chức năm 2021. Tham dự có Ban Lãnh

HOÀNG VI

9. Ngày 24/12/2022, Hội Văn học Nghệ
thuật tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Ban
chấp hành kỳ cuối năm 2021. Tham dự có

các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội VHNT
khóa VIII nhiệm kỳ 2018 - 2023. Hội nghị đã
thông qua báo cáo tổng kết công tác năm
2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm
công tác năm 2022; Chương trình công tác
năm 2022 và Xét kết nạp Hội viên năm 2021.
Trong năm 2021 Hội đã bám sát chương trình
công tác trọng tâm đề ra đảm bảo hoàn thành
tốt nhiệm vụ theo kế hoạch; thực hiện tốt việc
sáng tác quảng bá tác phẩm VHNT và báo chí
với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tham gia Hội
báo Xuân năm 2021; tổ chức thành công trại
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đạo và toàn thể cán bộ Hội Văn học Nghệ
thuật. Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt
kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021,
phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm
2022; báo cáo tóm tắt tổng kết phong trào thi
đua năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm
2022; báo cáo hoạt động Ban Thanh tra Nhân
dân năm 2021; báo cáo thu chi tài chính cơ
quan, công đoàn cơ sở năm 2021; phát động
phong trào thi đua năm 2022 và tiến hành ký
kết giao ước thi đua Hội VHNT tỉnh năm
2022… Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Văn học
Nghệ thuật tặng Giấy khen cho 2 cá nhân đạt
danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1 tập
thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong
thực hiện nhiệm vụ năm 2021; 3 cá nhân
được nhận Giấy khen của BCH Công đoàn cơ
sở Hội VHNT; 1 cá nhân và 1 tập thể được đề
nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen.
NGỌc HẰNG
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