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Hà Nội mùa Đông năm 1946, Hội nghị
Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được
triệu tập (24/11/1946). Chủ tịch Hồ Chí

Minh khai mạc Hội nghị. Người chỉ rõ: Văn hóa
phải hướng dẫn quốc dân thực hiện Độc lập,
Tự cường và Tự chủ. Đây chính là kim chỉ
Nam xuyên suốt mọi hoạt động của ngành văn
hóa và thông tin. Người nêu nhiệm vụ của văn
hoá là phải lấy hạnh phúc của đồng bào, sự
nghiệp đấu tranh của dân tộc làm nội dung
phản ánh, đồng thời phải tiếp thu những kinh
nghiệm của văn hoá xưa và nay để xây dựng
nền văn hoá mới Việt Nam với ba tính chất:
dân tộc, khoa học, đại chúng. Người nêu rõ vị
trí, ảnh hưởng của văn hoá nghệ thuật trong
việc giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng con người
Việt Nam yêu nước, độc lập, tự cường, tự chủ.
Kể từ ngày đó, dưới ngọn cờ của Đảng, Nhân
dân ta kế thừa, phát triển và phát huy truyền
thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, không
ngừng sáng tạo những giá trị văn hoá mới
thấm đẫm tinh thần yêu nước và lý tưởng xã

hội chủ nghĩa phù hợp với đất nước và tiếp thu
tinh hoa văn hóa thế giới, đưa đất nước vững
bước trong xu thế phát triển của nhân loại tiến
bộ. Đó là sức mạnh hiện thực của văn hóa Việt
Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn
quốc mùa Đông năm 2021 (24/11/2021) Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Việt Nam là
một đất nước có hơn bốn nghìn năm lịch sử,
trải qua không biết bao nhiêu sự biến đổi, thăng
trầm do thiên nhiên và con người gây ra, đã
tích lũy, tạo ra và phát huy được nhiều giá trị,
bản sắc văn hoá riêng của dân tộc, làm nên
hồn cốt của dân tộc; đồng thời tiếp thu và góp
phần đóng góp vào nền văn hóa chung của
nhân loại”. 

Xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài
hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội
là một định hướng căn bản của quá trình xây
dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Văn hóa
là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục
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tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan
trọng để phát triển đất nước, thể hiện tính ưu
việt của chế độ ta. 

Sau hơn ba mươi năm đổi mới đất nước,
việc xây dựng và phát triển văn hóa, con
người Việt Nam đã đạt được những kết quả
quan trọng. Đảng không ngừng đổi mới nội
dung, phương thức lãnh đạo, ban hành nhiều
chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết
luận về xây dựng và phát triển văn hóa, con
người Việt Nam. Các phong trào thi đua yêu
nước được đẩy mạnh. Dân chủ xã hội từng
bước được mở rộng và phát huy cùng với quá
trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng đã
làm cho con người Việt Nam đổi mới tư duy,
năng động, sáng tạo hơn, có nhiều cơ hội tiếp
thu tinh hoa văn hóa nhân loại. 

Nền văn học, nghệ thuật của nước nhà
khởi sắc, tiếp nối dòng tư tưởng chủ đạo là
chủ nghĩa yêu nước, dân tộc, dân chủ, nhân
văn, phản ánh chân thật đời sống của Nhân
dân; đấu tranh lên án, đẩy lùi cái xấu, cái ác;
ca ngợi vẻ đẹp của đất nước, con người Việt
Nam, phản ánh thành tựu của công cuộc đổi
mới đất nước. 

Những giá trị nhân văn, nhân ái được kế
thừa và phát huy cao độ khi đất nước gặp khó
khăn, thử thách. Thiên tai, dịch bệnh, nhất là
đại dịch Covid-19 từ cuối năm 2019 đến nay
đã cho chúng ta thấy tinh thần và ý chí vươn
lên của dân tộc Việt Nam. Còn nhớ Tết Nhâm
Dần năm ngoái, cả nước vẫn đang gồng mình
chống dịch, đón xuân tươi mà lòng người
nặng trĩu những âu lo. 

Mùa xuân năm nay thì đã khác. Cho dù
vẫn còn khoảng cách nhưng chúng ta hoàn
toàn dễ dàng bắt gặp trên đường nụ cười tươi
rói không bị che đi bởi những chiếc khẩu
trang. Mùa xuân đã đến! 

Theo Nikkei Asian Review, một tờ báo có
uy tín của Nhật Bản, thì Việt Nam được đánh
giá là quốc gia xếp thứ hai thế giới về phục hồi
sau đại dịch. Đó chính là bản lĩnh và ý chí Việt
Nam, là tinh thần và nghị lực được hun đúc nên
từ tình yêu thương đoàn kết, “bầu ơi thương
lấy bí cùng”, “anh em như thể tay chân”, “lá
lành đùm lá rách”. Là “sức mạnh mềm” của văn
hóa, văn học nghệ thuật. Là quan điểm chỉ đạo

cốt lõi và xuyên suốt trong Nghị quyết Đại hội
XIII của Đảng “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu
nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng
phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát
huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính
trị, của nền văn hoá và con người Việt Nam...
kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời
đại; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực,
trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực
con người là quan trọng nhất”.

Xuân trong lòng người chính là Xuân đất
nước. Chào mừng một mùa xuân mới đến!

VĂN NGHỆ XỨ LẠNG

(Ảnh trang 2, 3: BÙI VINH THUẬN) 
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Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh,
lập lại hòa bình ở Việt Nam có 9 chương
23 điều, gồm 4 loại điều khoản chính:

i) Các điều khoản chính trị ghi các cam kết
của Hoa Kỳ: tôn trọng các quyền dân tộc cơ
bản, tôn trọng quyền tự quyết của Nhân dân
miền nam Việt Nam; Hoa Kỳ không tiếp tục
dính líu quân sự, không can thiệp công việc
nội bộ của miền Nam Việt Nam.

ii) Các điều khoản về quân sự: ngừng
bắn, Hoa Kỳ rút hết quân trong 60 ngày; chấm
dứt bắn phá miền Bắc; nhận tháo gỡ mìn do
Hoa Kỳ đã rải ở miền Bắc.

iii) Các điều khoản về nội bộ miền Nam:
nguyên tắc hòa hợp dân tộc, bảo đảm tự do
dân chủ, tổ chức tổng tuyển cử tự do, thành

lập Hội đồng quốc gia hòa giải, hòa hợp dân
tộc gồm ba thành phần để tổ chức tổng
tuyển cử.

iv) Các điều khoản về thống nhất Việt
Nam, về Lào và Campuchia, về cơ cấu thi
hành Hiệp định Ủy ban liên hợp và Ủy ban
quốc tế; về Hội nghị quốc tế xác nhận Hiệp
định và điều khoản về Hoa Kỳ đóng góp hàn
gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam dân
chủ cộng hòa.

Hiệp định Paris là thắng lợi tổng hợp của
cuộc đấu tranh trên các mặt trận quân sự,
chính trị và ngoại giao; là đỉnh cao thắng lợi
của mặt trận ngoại giao nước ta thời kỳ chống
Mỹ cứu nước, là mốc son trong trang sử vàng
của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam;
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đánh dấu bước trưởng thành tột bậc của nền
ngoại giao cách mạng thời đại Hồ Chí Minh.

Hiệp định Paris là bước ngoặt lịch sử,
khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sự lãnh đạo
đúng đắn sáng suốt của Đảng, phát huy cao
độ thắng lợi trên các mặt trận ngoại giao,
chính trị, quân sự, kết hợp thành công sức
mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo
ra thế và lực mới cho cuộc chiến đấu của dân
tộc ta, tạo thế xoay chuyển có lợi cho cách
mạng, đi đến Đại thắng mùa xuân 1975.

Hiệp định Paris là văn bản pháp lý quốc
tế đầu tiên, toàn diện nhất, đầy đủ nhất ghi
nhận các quyền cơ bản của Nhân dân Việt
Nam; là sự công nhận chính thức của quốc tế
đối với nền độc lập, thống nhất và toàn vẹn
lãnh thổ của Việt Nam.

Thắng lợi của Hiệp định Paris là việc Mỹ
rút khỏi Việt Nam đã góp phần to lớn vào sự
nghiệp giải phóng của Nhân dân Lào và Cam-
puchia; góp phần mở ra một giai đoạn mới ở
khu vực Đông Nam Á - giai đoạn hòa bình, ổn
định, khép lại quá khứ, hướng đến xây dựng
cộng đồng ASEAN.

Hiệp định Paris là sự minh chứng hùng
hồn cho chân lý “đại nghĩa thắng hung tàn, chí
nhân thay cường bạo”, củng cố niềm tin của
Nhân dân yêu chuộng hòa bình và các dân
tộc bị áp bức trên toàn thế giới vào sự nghiệp
đấu tranh chính nghĩa của mình. Hiệp định
Paris đã đi vào lịch sử của cuộc đấu tranh
chung của nhân dân thế giới vì độc lập, tự do;
vì hòa bình, công lý.

Hội nghị Paris và Hiệp định Paris để lại
cho chúng ta nhiều bài học sâu sắc, có ý
nghĩa to lớn trong tình hình hiện nay.

Trước hết, là bài học về sự lãnh đạo
sáng suốt của Đảng ta mở ra mặt trận ngoại
giao, phát huy thế mạnh của ngoại giao, phối
hợp với các mặt trận chính trị, quân sự; lãnh
đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất các mặt
trận, “vừa đánh, vừa đàm”, tạo ra sức mạnh
tổng hợp, giành toàn thắng.

Thứ hai, là bài học về kiên định đường lối
đối ngoại độc lập tự chủ, vì lợi ích quốc gia
dân tộc; vận dụng đúng đắn phương châm
ngoại giao Hồ Chí Minh “dĩ bất biến, ứng vạn

biến”, tạo thời cơ, kéo địch vào đàm phán, chủ
động tấn công ngoại giao và kết thúc đàm
phán khi điều kiện chín muồi; xử lý hài hòa
quan hệ với các nước lớn, đồng thời tranh thủ
được sự ủng hộ quốc tế rộng rãi đối với cuộc
kháng chiến của nhân dân ta để làm nên
thắng lợi của Hội nghị Paris.

Thứ ba, là bài học về tầm quan trọng của
thực lực. Bác Hồ dạy: “Thực lực là cái chiêng,
ngoại giao là cái tiếng. Cái chiêng có to, tiếng
nói lớn”. Thắng lợi của Hội nghị Paris bắt
nguồn từ những thắng lợi trên chiến trường,
từ sự lớn mạnh không ngừng về thế và lực
của ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu
nước. Đó là sức mạnh của chính nghĩa, sức
mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới
sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự ủng
hộ, giúp đỡ quốc tế; sức mạnh từ sự kết hợp
tài tình giữa các mặt trận chính trị, quân sự,
ngoại giao; giữa đánh và đàm, giữa chiến
trường và bàn đàm phán.

Thứ tư, là bài học về đoàn kết dân tộc và
đoàn kết quốc tế. Để vượt qua những thách
thức lớn, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế,
kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời
đại là phương cách cực kỳ quan trọng, bảo
đảm thắng lợi. Cuộc chiến đấu vì độc lập dân
tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta
thắng lợi vì đã phát huy được sức mạnh đoàn
kết toàn dân tộc, sự ủng hộ và giúp đỡ của
các nước xã hội chủ nghĩa, của Nhân dân yêu
chuộng hòa bình trên thế giới, thực hiện đúng
lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết,
đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành
công, đại thành công”.

Thứ năm, là bài học về xây dựng lực
lượng. Từ Hội nghị Geneva năm1954 đến Hội
nghị Paris, đội ngũ cán bộ ngoại giao đã
trưởng thành vượt bậc, được chuẩn bị và
trang bị kỹ cả về kiến thức đối ngoại và nghệ
thuật đàm phán. Cùng với sự chỉ đạo sát sao,
Đảng và Nhà nước ta đã chọn lựa, tin tưởng
giao trách nhiệm cho những cán bộ đối ngoại
bản lĩnh nhất, xuất sắc nhất tham gia hai đoàn
đàm phán, góp phần rất quan trọng làm nên
thắng lợi của Hội nghị Paris.

Nguồn: BaN TUyêN GIáo TrUNG ươNG -
Bộ NGoẠI GIao
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Một buổi sáng mùa xuân
năm 2016, có một
người đàn ông trẻ tuổi

gõ cửa nhà ông Nông Văn
Hành (nguyên là Trợ lý hành
chính Viện 69), ở khu tái định
cư N20, Cao Lộc, Lạng Sơn.
Anh tự giới thiệu là người quê
Văn Quan, mua đất và chuẩn bị
làm nhà, anh ngỏ ý muốn
mượn khu đất trống của nhà
ông Hành để tập kết nguyên vật
liệu. “Cháu mày người Văn
Quan có biết ai tên là Nông Văn
Mòn, sinh năm 1947, người
Lương Năng không?”- ông
Hành hỏi. Người thanh niên
nhíu mày rồi lưỡng lự trả lời:
“Cháu có ông chú trùng tên,
trùng tuổi… Nhưng chú cháu ở
Vĩnh Lại ạ…”. Linh cảm thấy
một điều tốt đẹp, vào dịp ba
mươi tháng Tư năm đó ông
Hành tìm tới tận nhà để gặp
mặt ông Mòn. Sau khi xác
nhận thông tin, đúng người cần
tìm, ông Hành thốt lên: “Anh
Mòn ơi, em tìm anh mãi. Đơn
vị tìm anh mãi…”
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Ngày xuân
gặp người lính thực hiện nhiệm

vụ thiêng liêng bên Bác Hồ
VI THỊ THU ĐẠM

Căn nhà nhỏ nép mình bên khu vườn đồi quanh năm xanh tốt, nằm ngay cạnh con
đường Quốc lộ 1B đoạn qua thị trấn Văn Quan (Lạng Sơn). Người cựu binh có vóc dáng
nhỏ bé hàng ngày cần mẫn bên những luống rau, những hàng cây, im lặng, hiền hòa
làm bạn với chúng, năm này qua năm khác. Ít ai biết, ông đã từng có nhiều năm trực
tiếp phục vụ Tổ y tế đặc biệt thuộc Đoàn 69, tiền thân của Viện 69 - Bộ Tư lệnh Bảo vệ
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng: giữ gìn lâu dài,
bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ trái sang phải: Đại tá, Bác sĩ Lê Điều, nguyên Viện trưởng 
Viện 69, ông Nông Văn Mòn và chị Nông Thị Hồng Nga (con gái

ông Mòn) trong lần về thăm Lăng Bác (ngày 15/5/2016)

Ông Hành rút điện thoại, thông tin ngay về Hà Nội. Đại
tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Vận, Viện trưởng Viện 69 khẩn thiết
mời ông Mòn, ông Hành cùng toàn thể gia đình về thăm
đơn vị. Sau đó ít hôm, đúng vào dịp kỷ niệm ngày sinh của



Bác Hồ, hai người cựu binh
cùng với vợ, con và các cháu
lên chiếc xe mười sáu chỗ,
xuôi về Hà Nội. Đón tiếp đoàn
tại đơn vị hôm đó, có cả
những người đồng sự, cấp
trên năm xưa: Đại tá, bác sĩ
Lê Điều, Viện trưởng đầu tiên
của Viện 69; Đại tá, bác sĩ
Nguyễn Văn Châu, nguyên Bí
thư Đảng bộ, Phó Viện
trưởng Viện 69. Cầm lấy đôi
bàn tay của người lính già,
người cán bộ thế hệ đầu tiên
của Viện, Đại tá, Tiến sĩ
Nguyễn Văn Vận, Viện
trưởng Viện 69 ngậm ngùi:
“Không thể nào liên lạc được
với bác, chúng cháu nghĩ,
hay là bác đã không qua khỏi
mũi tên, hòn đạn của kẻ thù
năm bảy chín…”. Ôm lấy đôi
vai gầy của người lính năm
xưa, bác sĩ Điều nghẹn ngào:
“Anh vẫn nhớ, khi đó đơn vị
đóng quân ở Sơn Tây. Anh
nói muốn cơi thêm một gian
của căn nhà tập thể lúc đó ở
Viện quân y 108, Mòn đã bí
mật tranh thủ ngày nghỉ lên
đồi cắt cỏ tranh về phơi khô
rồi chặt cây, gắp cho anh hơn
mười gắp tranh, gửi xe ô tô
đơn vị về Hà Nội cho anh lợp
nhà. Người miền rừng chịu
khó, khéo léo, gắp tranh chắc
nịch, đều tăm tắp, anh nhớ
lắm!...”. Rồi ông gạt nước
mắt, giục: “Mòn, Hành lên
thắp hương cho Bác đi! Rồi
tất cả chúng ta vào Lăng
viếng Bác…”. Tròn bốn mươi
năm mới lại được bên Người,
đôi mắt người cựu binh lã chã
lệ rơi. 

Nông Văn Mòn sinh ra và
lớn lên ở bản Nà Lộc thuộc xã
Vĩnh Lại, nay là thị  trấn Văn
Quan, tỉnh Lạng Sơn. Mười
chín tuổi, ông xung phong đi bộ
đội. Từ năm 1966 đến năm
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Ông Nông Văn Mòn chụp ảnh lưu niệm cùng những người 
đồng đội nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Viện 69

(09/9/1969 - 09/9/2019)

1969, ông là chiến sĩ Tiểu đoàn 114, Đại đội 1, thuộc lực
lượng cảnh vệ bảo vệ Thành Thăng Long. Mùa đông năm
1969, ông được đơn vị cho về nghỉ phép bảy ngày, với lời
dặn hết phép quay lại đơn vị nhận nhiệm vụ mới. Ông nhớ
hôm đó là ngày 28 tháng Chạp, trong khi tàu xe xuôi ngược
đưa đón những người đi làm ăn xa quê trở về nhà ăn Tết thì
ông khăn gói lên đường trở về đơn vị. Qua ô cửa sổ con tàu,
thi thoảng lại bừng lên sắc hoa đào nở rộ báo xuân sang.
Tháng Giêng năm 1970, Lăng Văn Mòn mới chính thức biết
được nhiệm vụ mới của mình, đó là thực hiện công tác hậu
cần phục vụ Tổ Y tế đặc biệt thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu
dài thi hài của Bác. Nhiệm vụ trực tiếp của anh là vận hành
các loại máy móc kết hợp cả thủ công, giặt, sấy, hấp, khử
trùng, xếp, gấp trang phục của Bác Hồ, và một số vật liệu y
tế phục vụ việc làm thuốc, sẵn sàng mọi điều kiện theo yêu
cầu của Tổ Y tế đặc biệt khi có lệnh. Nhiệm vụ đặc biệt, thực
hiện trong môi trường đặc biệt và một điều đặc biệt nữa là
không được phép có bất cứ một sai sót nào, dù là nhỏ nhất.

Viện 69 là đơn vị có quân số ít nhất thuộc Bộ Tư lệnh
Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh lại thực hiện nhiệm vụ
khó khăn nhất. Các bộ phận hình thái học, sinh hóa học, vi
sinh vật, môi trường và thực nghiệm thuộc Viện đều hướng
tới một nhiệm vụ duy nhất là phải bảo đảm giữ gìn nguyên
vẹn dung mạo, thần thái cho Bác phục vụ đồng bào cả
nước và khách quốc tế thăm viếng. Theo lời kể của Đại tá,
thầy thuốc ưu tú Nguyễn Văn Châu, những năm tháng
chiến tranh ác liệt, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho
thi hài của Bác đơn vị đã phải tổ chức 6 lần di chuyển thi
hài Bác lên K84 và từ K84 trở về Hà Nội theo chỉ đạo của



Bộ Chính trị. K84 là một đồi thông rất thơ
mộng và đẹp, là nơi Bộ Chính trị quyết định
cải tạo một hệ thống phòng thí nghiệm đặc
biệt, sẵn sàng bảo quản giữ gìn tuyệt đối an
toàn thi hài của Bác khi chiến tranh phá hoại
miền Bắc của giặc Mỹ lan rộng. Để di
chuyển an toàn thi hài Bác trong điều kiện
chiến tranh như thế là một việc vô cùng gian
khó. Mỗi lần đơn vị thực hiện nhiệm vụ, là
một thử thách gian nan. Các chuyên gia
Liên Xô yêu cầu thi hài Bác khi di chuyển
không được phép bị rung xóc. Vấn đề di
chuyển như thế nào để tránh rung xóc? Nếu
chuyển bằng máy bay thì độ rung xóc rất
lớn. Nếu chuyển bằng đường bộ thì đường
từ Hà Nội lên K84 rất xấu, đầy ổ gà. Cuối
cùng Bộ Tư lệnh Công binh đã cải tạo chiếc
xe Zil 3 cầu, trên xe thiết kế một chiếc hòm
lạnh, hai đầu hòm để hai bát nước. Chiếc Zil
3 cầu đã đi thử trên đoạn đường từ Hà Nội
lên K84 và ngược lại bắt đầu từ ngày 10
tháng 9 cho đến 23 tháng 12 mới đảm bảo
đạt yêu cầu kỹ thuật tuyệt đối. Trong ba
tháng vận hành thử, Tổ Y tế đặc biệt, các
chuyên gia đều phải nằm thử trong hòm
lạnh trên đoạn đường sẽ di chuyển Bác để
kiểm tra độ rung xóc. Cuối cùng, đêm 23
tháng 12 năm 1969, chuyến di chuyển đầu
tiên được tiến hành thành công tốt đẹp.
Chiếc Zil 3 cầu áp sát giữa hai chiếc xe
khác, một đi trước, một đi sau lăn bánh. Xe
đi đến đâu, lực lượng Bộ đội Công binh phía
trước san lấp ổ gà, đảm bảo độ êm nhẹ
tuyệt đối cho xe đi qua. Cứ như vậy, trong
suốt từ năm 1969 đến năm 1975, đất nước
toàn vẹn thống nhất, sáu lần di chuyển để
bảo vệ thi hài Bác là sáu lần Tổ Y tế đặc biệt
cùng với các lực lượng chức năng đã làm
việc hết mình. Cho đến năm 1975, sau khi
miền Nam giải phóng, đất nước giành toàn
vẹn độc lập, lúc này Bác mới từ K84 về lại
Hà Nội. Từ bấy đến nay, người yên nghỉ
thanh thản trong giấc ngủ vĩnh hằng tại
Quảng trường Ba Đình.

Năm 1975, sau năm năm liên tục phục vụ
Tổ Y tế đặc biệt, khi biết Nông Văn Mòn đã có
đính ước với người con gái thanh niên xung
phong ở quê nhà, đơn vị cho anh hai lựa
chọn. Một là tiếp tục phục vụ trong quân ngũ,
đơn vị sẽ tạo điều kiện tiếp nhận vợ anh vào

làm công nhân. Hai là được phục viên về quê.
Trước hai lựa chọn đó, anh đã rất phân vân.
Nghĩ mình phải rời xa nhiệm vụ thiêng liêng,
rời xa những người đồng sự đã gắn bó, lòng
không khỏi ngậm ngùi, lưu luyến. Nghĩ đến
quê nhà xa xôi, cha mẹ già cần nơi nương
tựa, cũng xót xa trong lòng. Cuối cùng Nông
Văn Mòn chọn về quê. Người lính Nùng ấy thì
thầm thành kính xin phép Bác từ tận đáy lòng,
không ngờ tròn bốn mươi năm sau mới được
trở lại bên Người.

Nông Văn Mòn về quê cưới vợ, nuôi bốn
đứa con trong những năm tháng khó khăn của
đất nước sau chiến tranh, rồi lại đến những
khó khăn của thời kỳ bao cấp. Hai vợ chồng
trở về làm nông dân, cắm mặt vào đất từ sáng
đến tối, nuôi các con khôn lớn trưởng thành.
Năm 2016, khi đơn vị tìm ra “người cựu binh
thất lạc” và mời toàn thể gia đình về thăm đơn
vị, những đứa con của ông cũng mới biết về
nhiệm vụ thiêng thiêng của bố trong niềm xúc
động, tự hào.

Ngày 09 tháng 9 năm 2019, một lần nữa
ông Mòn lại được đơn vị mời về Thủ đô, dự
Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Viện 69
và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc
hạng Nhất, rưng rưng tay bắt mặt mừng
những người lãnh đạo cấp trên nay tuổi đã
cao, những người đồng đội, những thế hệ kế
cận của đơn vị. Dù ở bất kỳ giai đoạn nhiệm
vụ nào, họ đều là những con người quả cảm,
vượt qua mọi khó khăn, thử thách, trung hiếu
vẹn toàn, đoàn kết hiệp đồng, tự lực, tự
cường, chủ động sáng tạo, hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà
nước, Quân đội và Nhân dân giao phó. Được
biết, hiện ông Nông Văn Mòn được hưởng
chế độ từ chính sách cho đảng viên đã được
tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, số tiền nhỏ
an ủi ông lúc tuổi già.

Đưa tôi ra thăm vườn rau bên hông nhà,
như một thói quen, ông Mòn lại tranh thủ xới
đất cho rau. Người cựu binh ấy thanh thản cúi
mặt xuống đất. Dưới chân ông từng luống rau
xanh mướt. Trên đầu ông, bầu trời lồng lộng
cao xanh. Và trên trên cao xanh ấy, tôi chắc
rằng Bác Hồ đang hồn hậu mỉm cười. 

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

Cằm sli sle hử
Lầu mí chắc tặt sli
Tọ cằm đây sle hử
Tự thời phò mè thẩu
Tặt sli the lục lan

Cằm sli cằm hom van
Nòn chang slim lầu dá
Cằm sli cằm tâm trỏ
Bân quá pác pi mà

Cằm sli chẻn lẩu chà
Cần cần mầu pắn pé
Cằm sli cằm pá mé
Quá thời bân bân quây

Cằm kha bấu ái pây
Dáng khển tèo dáng lồng
Cằm sli au khoăn dá
Làm kha muội tua cần.

Dịch: 

Lời sli để lại
Em không biết làm thơ
Nhưng lời hay để lại
Câu sli từ cha mẹ
Trao cho đời cháu con

Câu sli lời núi non
Găm lòng bao thuở trước
Câu sli miền sơn cước
Vọng hồn anh và em

Câu sli có hơi men
Say lòng bao người lạ
Câu sli tình cha mẹ
Thấm vào từng khúc ngân

Bước chân ai tần ngần
Nửa đi nửa ở lại
Câu sli thơm mê mải
Để ai buộc hồn ai.

HOÀNG KIM DUNG

Pò Chài cần phja
Tì chài mì lai phja đán
Mươi nài cụng lai tồng bâư mạy
Pỏ mẻ thẩu tặt mình: Lẩu Van!
Chắng sleng mà
Slưởn châư sày mươi phja 
Ngám slon chảng 
Đạ slon tiểng voọng cúa đông ké 
Chài mì tói tha cúa nộc dùng 
Vạ tói mừ cúa đại bàng tấp píc 
Cải khửn mà
Khuýt lầm cho cần slương 
Tiểng voọng bên quây cẩu khau, slíp khuổi
Lục slao bản nưa mầu tiểng hảt cúa chài
Lục báo bản tẩư slâư tiểng khèn cúa chài
Pỏ chài cần phja 
Kin lai, chảng rèng 
Kin lẩu bố slún pát
Lượn, sli ná tỉnh cằm 
Chài tồng mạy diển chang phja
Slung kheo, kheng khắn!

Dịch:

Con trai vùng cao
Quê anh nhiều núi đá
Sương mù cũng nhiều như lá cây
Cha mẹ đặt tên: Men Say!
Mới chào đời
Đã thở cùng sương núi
Mới tập nói
Đã học tiếng vọng của rừng
Anh có đôi mắt của chim ưng
Và đôi tay của đại bàng xoải cánh
Lớn lên
Hú gọi bạn tình
Tiếng vọng xa chín đèo, mười suối
Con gái bản trên say tiếng hát của anh
Con trai bản dưới phục tiếng khèn của anh
Con trai vùng cao
Quen ăn to, nói lớn
Uống rượu không đếm bát
Hát tình ca không đếm lời
Anh như cây nghiến giữa rừng già
Thẳng ngay, cứng cáp!
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PHẠM ANH VŨ

Xuân Kỳ Lừa
Ngược rừng thăm quê Xứ Lạng
Kỳ Lừa chợ đã vào xuân
Tày, Nùng, Dao, Kinh… bè bạn
Người mua kẻ bán chen chân

Cuối chợ dăm bà Dao đỏ
Áo khăn rực rỡ sắc màu
Tổ tiên bao đời truyền lại
Khéo từng mũi chỉ đường khâu

Sương mai trai Nùng xuống chợ
Nấm, măng, mộc nhĩ, ong rừng…
Ống quần rộng xòe ngang gối
Đào phai một bó trên lưng

Mấy ông già Tày trong quán
Thơm lừng những bát cao đai
Rượu ngô từ làng mang xuống
Khề khà khoái chí đỏ tai

Có cô người Kinh giữa chợ
Xinh xinh đon đả khách mời
Chiếu đào thơm mùi cói mới
Nụ cười đỏ thắm trên môi

Ngược rừng về thăm phố chợ
Bình yên mảnh đất biên thùy
Giữa trời có đôi én liệng
Ra về khắc khoải câu sli.

ĐẶNG BÁ KHANH

Cây đào ven núi
Chơ vơ những ngón tay gầy
Xác xơ thân vỏ đọng đầy gió sương
Bầm hoen bụi đất vấn vương
Còn dang tay vẫy bên đường người qua

Một ngày ngơ ngẩn đèo xa
Bật trên thân mốc nụ hoa rụt rè
Vuông trời như có ô che
Hoa mươn mướt giữa suối khe thác ngàn

Ô kìa xuân đã lại sang
Hình như ngọn bấc vội vàng qua sông
Sót chiều mấy giọt mưa đông
Nụ đào ấm cặp môi hồng ai qua.

VI THUỲ LINH

Xứ Lạng mùa hoa
Cô hàng hoa ngõ nhà tôi quảng cáo

kèm ảnh đăng Zalo:
"Vụ hoa này lần đầu bán hồng xanh, 

mận rừng, đào rừng tươi và rẻ"
Cứ nghĩ đến miền núi, là nghĩ ngay

Cao Bằng quê nội
Nhớ Lạng Sơn, Thái Nguyên gắn bó với gia đình
Thị trấn Bình Gia - cha tôi chào đời
Học cấp 3 Bắc Sơn, ở cùng ông bà ngoại

Nhớ Lạng Sơn, lâu rồi cả nhà không trở lại
Đành an ủi khi ngắm cánh hoa hồi 

trong bát phở Hà thành
Hít sâu ngày lạnh nhớ hương rừng
Mùi thảo quả ùa vào tận phổi
Lạng Sơn, tôi muốn lên, mong mỏi
Thăm phủ cụ Vi Văn Định ở Lộc Bình
Tổng đốc đại thần cho họ Vi danh tiếng lẫy lừng 
Tôi muốn ngắm cảnh Bắc Sơn đầy thung lũng 

hoa, quýt vàng rợp mặt trời con lúc lỉu
Cảnh đẹp nhớ tranh Ông nội vẽ phông 

cho hiệu ảnh Bằng Giang
Cụ tôi mở hiệu ảnh đầu tiên đất này
Bố tôi cầm máy ảnh chụp lưu động khắp 

các bản gần xa từ khi mười ba tuổi

Album thất lạc nhiều tấm ảnh
Chắc Lạng Sơn lưu nhớ giúp chúng tôi
Những ngày hè tuổi thơ tôi ở Bắc Sơn
Lúc thanh niên ở thành phố Lạng Sơn 

đúng ngày thành lập
192 năm tuổi có tỉnh này 

trong mấy nghìn năm niên đại
Rừng hồi ơi, mãi xanh và rộng mãi 
Trong rừng hồi tưởng vĩnh viễn của tôi...
Nối từ Ông tôi tới chắt chít của mình
Bánh khảo, bánh chưng Tày, măng chua, phở vịt
Cải làn, bò khai, lạp xường, vịt quay mác mật...
Món ngon bốc khói, tôi đói từ lâu
Đói cảm giác bưng cơm nóng phả thơm 

nơi Xứ Lạng ngày xuân hoa rừng triển lãm
Sông Kỳ Cùng vẫn chảy ngược trong tôi, 

chưa hề ngừng thao thiết
Chân dung tôi, như Cha - 

người miền núi chốn đô thành!
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LÊ THÀNH NGHỊ

Trong suốt
sông Kỳ Cùng

Cả rừng hoa hái chờ em ngày ấy
Biết bao mùa còn trôi tím trong anh

Đường Xứ Lạng bến mê sau bóng núi
Sông Kỳ Cùng nguyên một sắc chàm xanh

Anh vẫn biết rằng sông chảy ngược
Thế nghĩa là hoa tím chẳng về xuôi

Anh vẫn biết mềm không riêng gì nước
Thế nghĩa là núi cũng phải trôi thôi

Thế nghĩa là sẽ cùng trời cuối đất
Sẽ theo sông cho đến tận Kỳ Cùng

Nhưng từ thuở xa em xuống núi
Bụi phố phường càng xa xót nhớ sông

Em từ thuở với đá ngầm ở lại
Giấu nỗi buồn trong suốt chảy trăm năm.

VŨ KIỀU OANH

Tất niên ở nhà cha mẹ
Tất niên ở nhà cha mẹ
Ngoài trời gió rét căm căm 
Thương thương một thời thơ ấu
Năm xưa phố chợ Na Sầm

Nhà nghèo no ba ngày Tết
Con ăn, cha mẹ cười nhìn
Đứa nào cũng manh áo mới
Rộn ràng bếp dưới, nhà trên

Mẹ gầy thêm lò than ấm
Cùng cha ngồi xuống, thảnh thơi
Cà phê cha trồng, rang lấy
Mà thơm sực tối ba mươi

Tất niên ở nhà cha mẹ
Giờ còn một lũ con thôi
Đến khi thức gì cũng có
Thì mẹ cha mãi xa rồi

Tất niên ở nhà cha mẹ 
Năm nào cũng thấy thật thương 
Dòng đời như sông chảy mãi 
Biết đâu bồi lở vô thường...
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Chợ quê xưa
Đông tràn nhớ chợ quê xưa
Ta về thấp thoáng vệt mưa áo đời
Kìa như bóng mẹ ta ngồi
Bán vài mớ cá giữa trời lâm râm

Bao chen chúc một lặng thầm
Tối xâm xẩm những thanh âm nhẹ nhàng
Thưa người gió bấc thổi ngang
Lối trơn bùn nhão, quán hàng lô nhô

Mớ này bán vội đổ xô
Chẳng cân nữa giữa canh giờ trôi lâu
Mưa bay loang giọt mắt rầu
Run run đếm ngón co nhàu thời gian

Chợ quê một thuở cơ hàn
Đói no nhúm gạo chờ sang ngày mùa
Ta tìm thấy một ta xưa
Đứng chờ mẹ dưới rét mưa gió gầy...



Nằm ở phía Đông Bắc của Tổ
quốc, Lạng Sơn nổi tiếng với
những địa danh lịch sử, và

danh lam thắng cảnh. Là những Ải Chi
Lăng, nàng Tô Thị bồng con ngóng
chồng đến hóa đá; những Chùa Tiên,
động Tam Thanh, Nhị Thanh, đỉnh Mẫu
Sơn hùng vĩ như chiến binh canh giữ
biên thùy... Nói đến Xứ Lạng là phải nói
đến lễ hội. Tết đến xuân sang, người
người nô nức trảy hội. Khắp bản xa,
lũng vắng nơi đâu cũng rộn tiếng trống,
khèn; ngân nga tiếng sli, lượn. 

Tháng Giêng là tháng trọng điểm
của lễ hội. Người người rủ nhau đi
hội. Hội là nơi dành cho mọi lứa tuổi
kia mà. Đến đó người già cầu được
sức khỏe, trẻ ước gặp duyên lành.
Còn lũ nhóc theo ông bà, cha mẹ chỉ
mong được ăn bát “cao đai” nóng
hổi, hoặc thắc thỏm chờ được
thưởng chiếc kẹo bọc giấy bóng kính
ngọt thơm hấp dẫn. Lắng đọng,
thiêng liêng hơn cả có lẽ là lễ hội lồng
tồng. Lễ xuống đồng đầu năm cầu
thời tiết thuận hòa, không thiên tai
dịch họa, ngô lúa chật bồ; bò béo,
trâu mộng chật chuồng, gà lợn kín
sân. Ý nghĩa đó khiến trai làng, gái
bản, trẻ nhỏ nữa thêm hân hoan đắm
mình trong điệu dân ca xứ sở; thành
kính trong nghi thức hành lễ trịnh
trọng của các bậc cao niên uy tín nhất
bản, nhất vùng; những ông tào, bà
bụt thay mặt chúng sinh cầu cha trời,
mẹ đất ban cho đất này thêm một
năm mùa vụ yên vui, no ấm.

Nét văn hóa đó, chiều sâu của
những nghi thức đó đã có tự ngàn
đời. Ăn sâu vào tiềm thức bao thế hệ
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Người vẽ quê hương
bằng thơ

Cao DUy SơN

Nhà thơ Mã Thế Vinh

người Xứ Lạng, đi theo suốt cuộc đời mỗi người. Ngấm vào
tính cách, lời ăn, tiếng nói cả trong lối ứng xử với người
thân, bạn bè gần xa mang nét đặc trưng Xứ Lạng. 

Đời người ai cũng có việc làm để gắn bó, tồn tại (thuần
túy là chuyện “áo cơm”). Lại cũng có người đeo thêm vào
cuộc đời mình cái nghiệp chữ nghĩa đến mê mẩn không thể
dứt bỏ. Cái người mà người viết đang muốn nói đến chính
là nhà thơ Mã Thế Vinh, một người con xứ Lạng suốt đời
tận tụy với nghiệp văn chương, chữ nghĩa. Có lẽ trong danh
sách hơn một nghìn hội viên Hội Nhà văn Việt Nam ông là
nhà thơ dân tộc Nùng duy nhất. Cái nhất muốn nói đến ở
đây không phải “mác” dân tộc mà là những tác phẩm, công
trình ông sáng tạo và gom góp thành. Với bạn bè văn
chương cái tên Mã Thế Vinh từ bao giờ đã trở nên gần gũi
thân thiết. Có người nói vui, ông và thơ ông là đặc sản của
vùng quê Xứ Lạng. Thứ đặc sản tự sinh trong tâm hồn một
người đã gắn kết cuộc đời với nghiệp sáng tác thơ song ngữ
Tày, Nùng - Việt và sưu tầm vốn văn hóa, văn nghệ dân gian



truyền thống các dân tộc Tày, Nùng Lạng Sơn
suốt hơn nửa thế kỷ qua. Khối tài sản tinh thần
đó phải chăng đã được ông chung đúc từ những
lễ hội đặc sắc, những làn điệu dân ca say đắm
lòng người nơi quê nhà từ thủa thiếu thời? Có
lẽ vậy! Mọi kết quả đều có nguyên do của nó.
Cái nguyên do chính là lòng đam mê, là tình yêu
và ý thức bảo tồn vốn văn hóa truyền thống của
ông. Say mê sáng tạo không vì lẽ muốn được
nổi tiếng mà bằng tinh thần tự nguyện muốn
được thử thách niềm yêu kính và sự kiên tâm
với chính cá nhân, đối thoại với cái tôi trong
sáng tạo những vần thơ bằng tiếng mẹ đẻ để
nuôi dưỡng hiếu nghĩa của bản ngã trước một
thực tế văn hóa nghệ thuật truyền thống dân tộc
đứng trước nguy cơ phôi phai, mai một. 

Cứ ngỡ tuổi tác đã lấy đi sức lực và sự tinh
nhạy của con người, nhưng với ông hình như
thời gian đã bị khuất phục bởi lòng nhiệt huyết.
Vẫn đó, ông bình dị, miệt mài đi, miệt mài đọc
và cặm cụi viết như một lão nông cần cù trên
cánh đồng chữ. Trong cuộc đời sáng tác, nhà
thơ Mã Thế Vinh đã có gần hai mươi đầu sách
được xuất bản. Bên những tập thơ, trường ca,
truyện ngắn có cả những công trình văn hóa,
văn nghệ dân gian dày dặn được ông sưu tầm,
nghiên cứu và biên soạn.

Đã nhiều người viết về ông, ghi nhận thành
tựu, đóng góp của ông với văn học nước nhà.
Nhưng dù viết từ lòng yêu mến, cảm phục đáng
trân trọng vẫn cảm giác chưa thể ngọn ngành,
chưa chạm tới tinh tế chữ nghĩa của một tâm
hồn thơ bình dị. 

Cuối những năm 1950 khi tham gia kháng
chiến tại huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên, cơ
duyên đã đưa Mã Thế Vinh bước vào con
đường sáng tác chính là sự ảnh hưởng đến từ
những bài thơ của người chiến sĩ cách mạng
Hoàng Văn Thụ, người con ưu tú của quê
hương Xứ Lạng, người mà ông luôn ngưỡng
mộ với sự thành kính, biết ơn như với một người
thầy lớn. Những vần thơ đầy chí khí cách mạng
của Hoàng Văn Thụ được hát lên bằng lời mới
theo điệu sli, lượn như bài “Con đường cách
mạng”, “Địa đồ Việt Nam” đã lay động tâm hồn
ông, từ đó khích lệ Mã Thế Vinh sáng tác, viết
lên những vần thơ vận động quần chúng giác
ngộ cách mạng, tích cực tham gia kháng chiến.

Trên hành trình sáng tạo, nghiên cứu sưu
tầm, Mã Thế Vinh may mắn được tiếp xúc với
nhiều nhà văn tên tuổi của đất nước. Qua họ ông
nhận ra, với một người dân tộc viết thế nào để
không lẫn với ai khác, có phong cách riêng mang
hồn cốt, sắc thái vùng đất đã sinh ra mình. Từ
đó ông đã viết những tác phẩm thơ bằng tiếng
dân tộc trước khi được dịch sang tiếng phổ
thông. Những vần thơ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ đã
nâng cánh cho thơ ông và nó bay bổng hơn khi
được ông chuyển thành lời then, tiếng sli, điệu
lượn. Những vần thơ ngợi ca quê hương, đất
nước qua làn điệu dân ca càng trở nên sâu lắng
được đồng bào đón nhận như món quà tinh thần
đã vang lên trên khắp vùng quê Việt Bắc và Xứ
Lạng một thời.

Sau kháng chiến chống Pháp, tiếp đến
những năm kháng chiến chống Mỹ, ông từng
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Một số tác phẩm của nhà thơ Mã Thế Vinh do Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn xuất bản.
Ảnh: CHU TUYỂN



đảm nhiệm cương vị chiến sĩ văn hóa, diễn viên
Đoàn Nghệ thuật khu Việt Bắc, rồi sau này là
Trưởng đoàn Văn công tỉnh Lạng Sơn, rồi Phó
Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, Chủ tịch Hội
Văn học Nghệ thuật tỉnh. Đó là những năm
tháng bận rộn nhưng cũng cho ông cơ hội được
đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, giúp ông
đúc kết thêm kinh nghiệm về công tác quản lý,
nghiên cứu sưu tầm, sáng tác.

Nhưng dù đi đâu, ở đâu quê hương vẫn
luôn đau đáu trong lòng Mã Thế Vinh. Tràng
Định quê nhà nơi ông được sinh ra, lưu giữ ký
ức tuổi thơ. Mỗi dịp trở về, bên tình nồng ấm
người xưa, bạn cũ ông như được tiếp thêm
nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng của tình
gắn bó, yêu thương, của những ký ức không thể
quên giúp ông vượt qua những tháng ngày gian
nan. Càng gian nan càng viết nhiều, viết như để
đáp nghĩa quê hương, không ngừng đối thoại,
thể nghiệm năng lực trí tuệ. Cả những ngày
thong dong trên đường phố hoa lệ của một số
quốc gia ông từng đến, những tháng ngày dặm
dài rừng núi Tây Nguyên càng gợi thêm cảm
hứng viết nên những vần thơ. Mỗi khi có dịp bên
bạn bè, người thân, ông thường đọc cho mọi
người nghe những vần thơ rất đỗi mộc mạc
chân thành. Nhiều lúc cao hứng ông còn trình
diễn tác phẩm bằng điệu lượn slương thắm
thiết, thấm đẫm tình quê nhà: 

“Hôm nay hợp ca hai đầu nước
Mũi Bắc Lạng Sơn - Mũi Cà Mau
Tiếng hát lấn biển đời no ấm
Tiếng ca đứng vững trên tuyến đầu
Vọng cổ trời Nam, then trời Bắc
Đàn bầu, đàn tính cung bậc chung…”
Không chỉ đọc thơ, hát thơ, những vần thơ

nặng tình quê nhà suốt cuộc đời  tìm tòi và viết
nên, ông còn viết truyện thơ, những lời thơ tâm
huyết trong trường ca “Con đường anh đi”,
một tác phẩm viết về người chiến sĩ cách mạng
Hoàng Văn Thụ. Có thể nói đây là tác phẩm Mã
Thế Vinh đã dành tâm huyết để khắc họa cuộc
đời người chiến sĩ cách mạng tiền bối, lãnh tụ
của Đảng đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu
tranh giải phóng dân tộc. Không chỉ là tấm lòng
riêng, mà qua đây ông còn nói hộ cho lòng
người cả nước, cho đồng bào các dân tộc thiểu
số tình cảm biết ơn về công lao, sự hy sinh anh
dũng của lãnh tụ Hoàng Văn Thụ.

Với Mã Thế Vinh, mỗi khi nhắc đến ông bạn
đọc thường nhớ tới trường ca “Con đường anh

đi” và những bài thơ “Việt Bắc chuyển mình”,
“Hiến Pháp ban hành như mùa xuân”, nhưng
ấn tượng hơn cả là bài “Vẽ bản đồ quê tôi”.
Chùm thơ này ra đời vào những năm 1959,
1960 như tiếng lòng hân hoan của đồng bào các
dân tộc sau những năm kháng chiến chống
Pháp. Đọc lại như thấy hình ảnh của một thời
hiện lên lấp lánh, đó là những năm nửa đất
nước đang còn trong cuộc kháng chiến giành
độc lập, tiến tới thống nhất Tổ quốc, nửa đất
nước đang xây dựng hòa bình. Những lời thơ
tuy mộc mạc nhưng thấm đẫm tình người con
dân tộc. “Vẽ bản đồ quê tôi” là bức họa đồ
bằng thơ, những nét vẽ bằng ngôn từ cất lên và
lắng sâu lòng người, như tiếng ca yêu dấu của
người Việt Bắc sau những năm kháng chiến
trường kỳ gian khổ. 

Có một khoảng thời gian nhà thơ Mã Thế
Vinh từng là Trưởng Đoàn Văn công tỉnh Lạng
Sơn. Dấu ấn ông để lại cho thế hệ trẻ hôm nay
chính là sắc màu truyền thống của nghệ thuật
dân tộc ông đã cùng đồng nghiệp dày công xây
dựng. Giờ truyền thống đó đang được tiếp nối.
Lớp cán bộ diễn viên hôm nay đã khác, thế hệ
trẻ, có kiến thức, được đào tạo cơ bản đang tiếp
tục sáng tạo những tiết mục mới, hiện đại nhưng
vẫn đậm bản sắc dân tộc.

Những năm tháng gần đây sức khỏe không
còn được như ngày nào, nhưng ông và những
người bạn tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn dân
ca của tỉnh vẫn thường gặp nhau, bàn bạc và
trao đổi. Cùng dự định kế hoạch nghiên cứu,
sưu tầm văn hóa truyền thống, hồi sinh những
làn điệu dân ca đang nguy cơ thất truyền, mai
một. Ông và những nghệ sĩ, những nhà nghiên
cứu sưu tầm Xứ Lạng luôn nặng lòng, trăn trở
về điều đó và hy vọng chắt chiu gom góp hôm
nay là tâm nguyện hồi sinh, giữ gìn vốn quý tinh
hoa văn hóa dân tộc, truyền gửi lại cho đời sau,
tiếp nối mạch nguồn dung dưỡng tâm hồn, mãi
mãi lưu hòa nơi miền quê Xứ Lạng.

Ngày còn công tác, Mã Thế Vinh từng có
thời gian sống và làm việc ở các vùng Việt Bắc,
Tây Nguyên. Dấu ấn của những năm tháng tuổi
trẻ đầy nhiệt huyết đã được ông ghi lại trong
những vần thơ ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê
hương đất nước. Tác phẩm ông viết và xuất bản
dễ có tới hơn ngàn trang. Sự hiện diện của
những đứa con tinh thần là kết quả của lòng
đam mê và kiên nhẫn đáng nể. Cho tới những
ngày sắp rời cõi tạm, ngọn lửa đam mê vẫn tỏa
ấm tâm hồn lão thi sĩ Xứ Lạng. 
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Bên ngọn đèn trong ngôi nhà dưới chân núi
Tam Thanh, đêm đêm ông vẫn lặng lẽ sáng tác,
cần mẫn gọt giũa từng con chữ như người thợ
kim hoàn tỉ mỉ chắp nối, biên soạn những công
trình văn hóa, văn nghệ dân gian được sưu tầm
và ghi lại trong tháng ngày nhọc nhằn điền dã
nơi lũng vắng, bản xa.

Đãi cát tìm vàng, những hạt vàng ngôn từ
được gom nhặt một đời đã thành quả. Bằng
những đóng góp cho Văn học Việt Nam, Văn
học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam,
với những tác phẩm thơ mang tính cách, tâm
hồn người dân tộc thiểu số, có giá trị nghệ thuật
độc đáo mà không xa lạ, không lẫn với ai. Nổi
bật cá tính sáng tạo mang thương hiệu Mã Thế
Vinh, một nhà thơ dân tộc Nùng đã lọt vào đôi
mắt xanh của cán bộ, biên tập Nhà xuất bản Đại
học Thái Nguyên. Với thái độ công tâm, đánh
giá đúng về giá trị nội dung, phong cách nghệ
thuật độc đáo, năm 2013, Nhà xuất bản đã
tuyển chọn và ấn hành Tuyển tập Mã Thế Vinh,
với độ dày gần một ngàn trang. Tuyển tập luôn
là ước mơ của người cầm bút. Với ông cũng
không ngoại lệ, bởi đây là đứa con tinh thần
được tập hợp khá đầy đủ mà gần một đời ông
đã dày công viết thành.

Tuyển tập thực sự là món quà lớn vượt sức
tưởng tượng của ông. Ông cảm kích bởi tấm
lòng những người làm sách, vì sự nghiệp văn
học dân tộc thiểu số đã lựa chọn, đặt lòng tin
vào tác giả, tác phẩm vượt qua những trở ngại
ngôn từ, tuyển thành công ở những tác phẩm
song ngữ Tày, Nùng - Việt. Một việc không dễ
dàng, đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉ mỉ đối chiếu từng
câu chữ sao cho tương đồng, mà vẫn giữ được
ý tứ tác phẩm, hồn thơ người dân tộc.

Nói ít, làm nhiều từ bao giờ đã là phương
châm sống, thói quen của người dân tộc miền
núi. Chặng đường đời đi qua đã hơn chín mươi
năm, mà đã có tới trên bảy mươi năm cầm bút
làm thơ, nghiên cứu sưu tầm. Thời gian đằng
đẵng đó Mã Thế Vinh đã cho xuất bản gần hai
mươi đầu sách với các thể loại. Và từng được
nhận giải thưởng của các Hội Văn học nghệ
thuật Trung ương, địa phương. Có thể kể đến
một số tác phẩm tiêu biểu như “Hiến pháp ban
hành như mùa xuân” được trao giải thưởng
của Hội đồng Văn học miền núi Hội Nhà văn Việt
Nam; cùng với các tác phẩm: trường ca“ Con
đường anh đi”; tập truyện thiếu nhi “Con mực
của bé Páo”; tập thơ “Hiến Pháp ban hành
như mùa xuân”; và tập sách nghiên cứu “Tục

ngữ, thành ngữ Tày Nùng Lạng Sơn”, được
trao giải thưởng Hoàng Văn Thụ, phần thưởng
cao quý và uy tín, ghi nhận sự cống hiến, đóng
góp tiêu biểu cho văn hóa, văn học, nghệ thuật
của tỉnh Lạng Sơn.

Để có cái nhìn tổng thể sự nghiệp sáng tác
của Mã Thế Vinh, cần thêm nữa những công
trình nghiên cứu sâu, những chuyên luận, phê
bình mang tính khoa học sát với từng thể loại.
Trước hết, cần tiếp tục tuyển và giới thiệu những
tác phẩm văn xuôi để bạn đọc được tiếp cận,
hiểu một cách đầy đủ và toàn diện hơn về ông.
Từ đó đưa ra những nhận định, đánh giá thỏa
đáng đóng góp của ông cho văn học Việt Nam
hiện đại, với lối tư duy sáng tạo độc đáo của một
nhà văn dân tộc thiểu số.

Từ vùng quê Tràng Định, Mã Thế Vinh đã
mải miết đi và viết như con suối quê nhà tìm ra
sông lớn. Đó là dòng suối văn hóa trở đầy ước
mơ bình dị của người con rừng núi, vẽ hình quê
hương bằng những vần thơ, cho bạn hữu gần
xa biết đến và nhớ về như một địa chỉ thân
thuộc. Với tình yêu, niềm tự hào về quê hương
ông đã miệt mài sáng tạo và đã ghi tên mình
trong văn đàn Việt Nam. Ghi nhận đóng góp của
ông với Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu
số, Văn học Việt Nam, người đã có công ghi
danh quê hương trên bản đồ thi ca đất nước,
cuối năm 2013 Hội Văn học Nghệ thuật Lạng
Sơn, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên đã long
trọng tổ chức lễ ra mắt tác phẩm Tuyển tập Mã
Thế Vinh. Thế cũng là việc làm đầy ân nghĩa và
rất đáng trọng với lão thi sĩ Xứ Lạng của lớp trẻ
hôm nay.

Chín mươi mốt mùa xuân đã qua, ngày 25
tháng 10 năm 2022 nhà thơ Mã Thế Vinh đã
chính thức rời cõi tạm. Mây trắng đã về trời.
Chặng đường đi qua cuộc đời có biết bao thăng
trầm và cũng ngần ấy thăng trầm đã thấm vào
tâm hồn người thi sĩ già hóa những vần thơ lắng
đọng. Những vần thơ mộc mạc, giản dị tựa sắc
màu tự nhiên họa lên dáng hình quê hương
nghèo khó, những hình người quê nhà vất vả
đáng yêu. 

Nay trên cao xanh kia chắc ông đã hài lòng
với chặng đường mình vừa qua. Vất vả, gian
khó mà cũng đáng yêu, đáng quý biết bao. Mùa
xuân đang đến rồi, cầu cho ông hãy vui sống nơi
Mường trời và hãy lại cầm bút cùng với bạn bè,
các bậc cao nhân: Vi Hồng, Triều Ân, Hoàng
Hạc, Vương Trung, Trường Thanh… viết và  hát
cho nhau nghe những khúc tiên.
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Sau nhiều lần thất hẹn, mãi
tôi mới đến thăm ông bạn
già. Thấy tôi đỗ xe trước

cửa, quần áo nai nịt gọn gàng, đầu
đội mũ bảo hiểm, mắt đeo kính,
miệng bịt khẩu trang, ông ấy chăm
chú nhìn xem là ai. Khi tôi bỏ mũ
bảo hiểm, kính và khẩu trang ra,
ông ấy mới thốt lên:

- Ôi! Khách quý! Ông bạn già
để tôi đợi hoài. - Hoàng Choóng
vừa cười vừa đọc hai câu thơ trêu
tôi: “Anh cứ hẹn nhưng anh đừng
đến nhé/ Để em buồn héo hắt nụ
tầm xuân.”

- Đúng là nhà thơ. Trời rét vậy
mà ông nhào đất xây dựng công
trình gì đấy? - Tôi đáp lời.

- Công trình gì đâu, chuẩn bị
làm vài con sư tử mèo, khách
người ta đặt.

- Khách nào đặt hả ông?
- Người ở mãi trong Bình

Phước điện ra.
- Nhà thơ đa tài quá, rút ruột

làm thơ chưa đủ sao?
- Vào nhà đi ông. Tôi và bà

nhà tôi cứ mong ông xuống chơi
mãi, hẹn hò gì mà gần hết cả năm
trời. 

Chúng tôi cùng nhau vào nhà.
Hoàng Choóng vội rửa tay rồi pha
trà. Trước khi uống trà, ông lấy
chai rượu Mẫu Sơn Đỉnh rót ra hai
cái ly nhỏ: 

- Nào làm một ly cho ấm bụng
đã ông, rồi ta cùng uống trà. Trà
tuyết Mẫu Sơn đấy, có cô học trò
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Nghệ nhân Hoàng Choóng
Ảnh TRỊNH TỐ OANH

cũ ở trên đó vừa rồi xuống chợ mới biếu, ngon ra phết.
Uống xong chén rượu, ông bắt tay tôi. Bàn tay ấm áp và

vô cùng thân thiết. Tôi nói với ông:
- Biết ông đã lâu, nhưng tôi chỉ biết ông với danh nghĩa là

một tác giả làm thơ song ngữ chứ với danh nghĩa nghệ nhân
sư tử mèo Hoàng Choóng thì quả thật bây giờ tôi mới được
biết. Ông bí mật thật. Hôm nay nhất định ông phải chia sẻ với
tôi điều thú vị này đấy nhé!

- Có gì bí mật đâu, nhưng để hiểu được một cách tường
tận, trước hết xin được thổ lộ với ông về chính tôi đã. Tôi cất
tiếng khóc chào đời vào đúng năm 1945 (năm Ất Dậu), ở một
miền quê biên giới nghèo nàn tại Bản Cáu, xã Thanh Long,
huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn trong một gia đình thuần nông,
dân tộc Tày. Vào những năm đói kém, dịch bệnh khắp nơi,
Nhân dân ta dưới sự cai trị của thực dân Pháp, đời sống vô
cùng khổ cực, nạn đói hoành hành, sưu cao thuế nặng, người
chết đói khắp nơi. Tôi lớn lên lăn lóc như củ khoai củ sắn. May
mà có Đảng, Bác Hồ lãnh đạo cuộc cách mạng tháng Tám năm



1945 thành công, nhờ đó mà thế hệ chúng ta
mới được học hành, để trở thành người công
dân có ích. Học hết lớp bảy tôi đi học Trường
Sư phạm Lạng Sơn. Năm 1965 ra trường, cấp
trên phân công tôi về dạy học ở Trường cấp 1
xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Dạy
học được hai năm, tôi được cử làm Hiệu trưởng,
đến năm thứ ba cấp trên quyết định cho tôi phụ
trách khối cấp 1 gồm bốn xã Cao Lâu,  Xuất Lễ,
Công Sơn, Mẫu Sơn (đều là các xã vùng sâu,
vùng xa) với gần bốn mươi giáo viên.

- Địa bàn rộng vậy, đường sá ngày xưa đâu
có được như bây giờ, cả phương tiện đi lại nữa,
khó khăn là vậy, ông làm thế nào để có thể đảm
đương được công việc? 

- Chính vì tình yêu nghề, mến trẻ tôi mới
bám trụ được, nếu không chắc là cũng giải nghệ
rồi. Ngày đầu đi làm vất vả lắm ông ơi. Xe đạp
không có, muốn đi từ xã này sang xã khác đều
phải cuốc bộ. Các xã cách nhau đâu có gần, ít
nhất cũng phải từ mười đến mười lăm cây số,
đường thì toàn là đèo dốc quanh co. Với đồng
lương ít ỏi, tôi tích cóp mãi cũng chẳng đủ tiền
mua một chiếc xe đạp. Đến năm 1967, ông bố
tôi ở quê thương quá, dành dụm được ít tiền
mới mua cho chiếc xe đạp Thống Nhất để đi lại.
Từ đó việc đi lại cũng thuận tiện hơn và thỉnh
thoảng tôi mới về thăm nhà được. Bà xã tôi lúc
đó dạy học ở Trường Tiểu học xã Hoàng Đồng,
vợ chồng mỗi người công tác một nơi vất vả vô
cùng. Chẳng giấu gì ông, Nhà nước phân công
thì làm thôi, khó khăn lắm nhưng phải khắc phục
để hoàn thành nhiệm vụ. Cũng may tuổi trẻ có
đôi “chân sắt” lội suối băng đèo. Cứ mỗi tháng
tôi phải đến một xã dự giờ và kiểm tra mọi hoạt
động của trường, họp hội đồng, làm biên bản
đánh giá giáo viên để làm cơ sở bình bầu, nâng
lương, công việc khá là bận rộn. Hè đến tranh
thủ thời gian nghỉ, tôi đi học nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ. Sau mười năm gắn bó
với vùng cao, đến năm 1975 cấp trên điều động
tôi về làm công tác tổ chức ở Phòng Giáo dục
huyện Văn Lãng (nay là Phòng Giáo dục và Đào
tạo huyện Văn Lãng). Công tác ở đó được năm
năm, cấp trên điều động tôi sang làm Chánh
Văn phòng Huyện ủy. Năm 1986 tôi được cử đi
học tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân (Khoa
Quản lý kinh tế). Học xong lại tiếp tục học
Trường Trung cấp Lý luận của Đảng (khóa đầu
tiên của tỉnh), rồi trở về làm Giám đốc Trường
Đảng của huyện Văn Lãng, một thời gian sau tôi

phụ trách Phòng Văn hóa, Thông Tin và Trung
tâm Truyền thanh, Truyền hình huyện Văn Lãng,
đến năm 2002 thì tôi về nghỉ hưu. 

Kể đến đây, ông dừng lại nhấp một ngụm
trà rồi tiếp tục câu chuyện:

- Ông thấy đấy, quá trình công tác của tôi
cứ thay đổi liên tục như vậy, chẳng ở yên chỗ
nào cả, có khác gì người lính đâu.

- Vậy tôi xin được hỏi. Công tác bận rộn là
vậy, thời gian đâu để ông học và làm sư tử
mèo? Mà ông được Ủy ban nhân dân tỉnh
Lạng Sơn công nhận là nghệ nhân sư tử mèo
từ khi nào?

- Ngày còn nhỏ bọn trẻ ở bản tôi, hay nói
đúng hơn thì từ già đến trẻ, ai ai cũng thích xem
múa sư tử mèo. Mỗi khi nghe thấy tiếng trống,
tiếng thanh la vang lên, thôi thúc, ai nấy đều
háo hức đến xem múa sư tử mèo. Riêng tôi lại
đam mê đến kỳ lạ. Tôi không sao kìm hãm
được sự sung sướng mỗi khi nghe thấy tiếng
thanh la vọng về. Dù có bận đến mấy, xa đến
đâu tôi cũng tìm đến xem cho bằng được. Thế
rồi, có một lần tôi bị bố cho ăn một trận đòn mà
tôi nhớ mãi…

- Vậy ông làm gì mà cụ nhà lại đánh cơ chứ?
- Nghĩ lại cũng buồn cười ông ạ! Chẳng là

sáng hôm đó, bố tôi có khách ở Na Sầm vào
chơi. Cụ sai tôi đi mua rượu, trên đường đi
mình gặp đám múa sư tử mèo, không cưỡng
được, thế là tôi chạy vào xem, mê quá quên cả
đi mua rượu. Đến khi sực nhớ ra, tôi vội vàng
ba chân, bốn cẳng chạy thục mạng đi mua,
nhưng về vẫn bị muộn, để khách chờ lâu quá,
thế là được bố cho một trận. Cứ tưởng sau trận
đòn ấy, tôi sẽ không còn mê mẩn xem múa sư
tử mèo nữa. Nhưng không, nó đã ngấm vào
máu thịt của mình rồi, tôi thích đến nỗi khi ngủ
mình cũng nằm mơ, tưởng tượng thấy nó.
Ngoài những khi đi học, về nhà chăn trâu, rỗi
lúc nào là tôi lại tìm đến nhà cụ Nông Xuân
Quyền, thôn Nà Phân xem cụ làm sư tử mèo
và giảng giải về nguồn gốc của nó. Theo cụ
Nông Xuân Quyền và cụ Lương Triều ở thôn
Cốc Hắt, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng kể và
truyền lại: “Từ ngày xửa ngày xưa, từ khi đất
và trời rời nhau, hình thành trái đất. Con người
trải qua một thời kỳ hạn hán, khô kiệt (đại hạn),
sông suối không còn một giọt nước. Lúc đó con
người còn đầy lông lá (người rừng), đã trải qua
thời kỳ đại hạn liên miên hàng chục năm trời.
Mọi con vật, từ con kiến trong rừng đến các con
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vật khác như hươu, nai chết gần
hết, chỉ còn con người, con hổ (sư
tử hổ, hay sư tử mèo) và con khỉ
còn sống sót được. Người rừng,
sư tử hổ đã cùng nhau đi tìm
nước uống. Trên đường đi đầy
khó khăn vất vả đó, hổ và người
đã kết bạn, sát cánh cùng nhau đi
tìm nguồn nước. Trên đường đi lại
thêm vợ chồng khỉ đi cùng. Qua
bao chặng đường vất vất vả cuối
cùng thì đã tìm được nước uống.
Cả đội hò reo, nhảy múa. Khỉ
nhảy nhót vui tít mắt, người rừng
tủm tỉm cười tươi, vừa dang tay ra
hiệu cho mọi người lại để múa
cúng, lễ bốn phương trời”. Câu
chuyện còn dài mà mãi đến bây
giờ tôi vẫn còn nhớ. Thấy tôi mê
mẩn nghe và chăm chú, cụ Quyền
ngỏ ý muốn truyền nghề cho tôi.
Vậy là từ sau cái buổi đó, cứ rảnh
rỗi lúc nào là tôi lại chạy sang nhà
cụ để học làm sư tử mèo. Năm đó
tôi mười ba tuổi, người bé loắt
choắt, đen nhẻm.

- Học làm sư tử mèo có khó
không ông?

- Nói là khó thì cũng đúng, mà
nói là dễ thì cũng phải.

- Ông nói vậy là sao, khó hiểu
quá.

- Vì người học làm sư tử mèo
trước hết phải có lòng đam mê,
nhưng đồng thời đòi hỏi người đó
phải có trí tưởng tượng phong
phú mới được. Bởi con sư tử
mèo về mặt hình thức rất đặc
biệt, phải đảm bảo được hai yêu
cầu, đó là làm sao con vật phải
vừa hiền lại vừa ác. Hiền là con
sư tử lúc bình yên, không có đối
phương xua đuổi, bức bách, gặp
nạn... và ác thì ngược lại khi con
sư tử bị thương.

Nghe ông Choóng giải thích
tôi mới vỡ lẽ, để làm một con vật
có cái mặt vừa thể hiện được cái
ác lại vừa mang vẻ hiền lành, dễ
thương, thật không dễ chút nào. 
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Chia sẻ niềm vui bên những sản phẩm góp phần bảo tồn và phát
huy giá trị văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc.

Ảnh: TRỊNH TỐ OANH

- Nói dễ là đối với những ai thực sự có lòng đam mê học
hỏi và tính kiên trì, thì nhất quyết học được. Để chế tác một
con sư tử mèo ta cần phải tạo hình con vật làm sao cho nó
vừa giống con hổ lại vừa giống con mèo. Giống hổ là ở chỗ
nó thể hiện được cái ác, cái oai phong.  Còn giống mèo thì
phải thể hiện được bộ mặt hiền lành của con vật. Sư tử mèo
luôn đòi hỏi những chi tiết rất tỉ mỉ ở các điểm mắt, mũi,
miệng. Việc tạo hình con sư tử mèo được tạo dựng bằng đất,
dùng đất tạo dựng khuôn, xong trên khuôn đó ta lấy giấy dán
tạo hình con vật, xong rồi mới dùng các loại sơn màu để vẽ
lên hình con vật đó. - Ông Choóng giải thích.   

- Vậy tạo dựng khuôn bằng chất liệu gì?
- Đơn giản. Bằng đất. Đất để làm khuôn là loại đất thó, đất

này phải lấy ở dưới lòng suối. Đất lấy về ta đem thái nhỏ, phơi
cho thật khô rồi đem nghiền nhỏ, sàng lấy phần hạt mịn. Tiếp
đó ta đem nhào với nước đến độ dẻo nhất định, rồi đem ủ qua
một ngày một đêm để đạt được độ tuyệt dẻo ta mới bắt tay
vào việc tạo hình. Việc chế tác con sư tử mèo không phải ai
cũng làm được, bởi công đoạn tạo hình là khó nhất, đòi hỏi
người nghệ nhân phải có năng khiếu thẩm mỹ và trí tưởng
tượng cao, làm sao để nhào nặn, tạo dựng ra cái mắt, cái mũi,
cái miệng... Hình hài con vật phải vừa hiền lại vừa ác, để khi
múa con sư tử trông như sắp cắn người và ngược lại, khi
không múa thì nom như con mèo rất hiền. 

- Kích thước con sư tử mèo được xác định trên cơ sở nào
hả ông? 

- Khi tạo hình người nghệ nhân phải tự tìm cho mình
những quy định về kích cỡ, chu vi rộng hẹp. Thường thì con



sư tử mèo với chu vi vành rộng từ bốn mươi đến
bốn mươi hai xăngtimét để khi vào vành, chu vi
vào tầm bốn mươi ba centimét là đẹp nhất. Còn
làm sư tử mèo cho thanh thiếu niên múa, thì tùy
theo lứa tuổi mà ta chọn kích thước cho phù
hợp. Việc tạo dựng các bộ phận như miệng,
mắt, mũi, sừng là những công đoạn quan trọng
nhất, cần phải tính toán cẩn thận, để góp phần
tạo ra một con sư tử hoàn hảo, theo như yêu
cầu trong quá trình chế tác. Ví dụ cái miệng con
vật, cũng phải được tính toán sao cho miệng
của nó rộng, nhưng lại phải cân đối với hình con
vật. Miệng rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu không
có quy định chi tiết, cụ thể, miễn sao con sư tử
đảm bảo được tiêu chí vừa hiền, vừa ác. Con
vật ác hay không thì ở bộ phận miệng khá là
quan trọng. Nếu miệng bố trí mở nhỏ, hẹp thì
nhìn con vật khờ dại. Nếu mở quá to, con vật
không ác mà lại quá kỳ dị. Do vậy cái miệng tạo
dựng như thế nào, cần đòi hỏi một cách cân đối
với định hình của con vật. Còn đối với các bộ
phận sừng sư tử, mắt, mũi… cũng vậy. Bộ phận
nào của con vật cũng rất quan trọng, đòi hỏi
người nghệ nhân phải tính toán tỉ mỉ, để tạo nên
con vật hoàn mỹ đúng như tiêu chí đặt ra.

- Vậy ông học bao lâu thì tự mình làm
được?

- Cũng phải đến vài ba năm tôi mới làm
được thành thạo. Nói đến học làm con sư tử
mèo thì phải học cả làm mặt nạ người rừng, mặt
nạ khỉ, bởi lẽ trong nghệ thuật múa sư tử mèo
thì trong bộ chế tác của nó nhất thiết phải có
thêm hai giới con vật cùng múa đó là “người
rừng” mà bà con gọi là báo đông hay là ông địa
và con khỉ. Khỉ thì phải có hai cái mặt, còn báo
đông chỉ có một mà thôi. Tôi học chế tác sư tử
mèo để thỏa mãn lòng đam mê, chứ lúc đó đâu
có biết sau này mình sẽ trở thành nghệ nhân. Khi
đi học chuyên nghiệp, rồi tham gia công tác
chẳng có thời gian đâu để làm. Chỉ đến khi
huyện Văn Lãng có chủ chương khôi phục múa
sư tử mèo năm 1996, tôi mới mở lớp hướng dẫn
cho một số cán bộ, nhân viên phòng văn hóa của
huyện, để họ biết chế tác sư tử mèo hướng tới
cuộc thi biểu diễn múa sư tử mèo. Bản thân tôi
đã hướng dẫn đội sư tử mèo của xã Thành Hòa,
huyện Văn Lãng đi dự hội thi múa sư tử mèo của
tỉnh tổ chức, đạt được giải Nhất. Bẵng đi một thời
gian, mãi đến khi về nghỉ hưu năm 2002 tôi mới
“tái xuất giang hồ”. Đầu tiên tôi truyền dạy cho
con trai, con rể và cháu trai. Các cháu đều đã

biết làm, tuy chưa được đẹp, nhưng cũng là để
bảo tồn vốn văn hóa của dân tộc mình. Về hưu
rảnh rỗi, tôi lại tìm nguồn vui từ việc chế tác sư
tử mèo. Nói ra nghĩ cũng buồn cười, tôi bắt đầu
đi tìm đất mang về nhào nặn, phơi, giã như trẻ
con, bụi bẩn văng khắp sân. Bà nhà tôi thấy vậy
bực mình la: “Ông không còn việc gì làm nữa
sao mà suốt ngày nặn đất, y như lũ trẻ vậy?”. Tôi
không trình bày, mà chỉ nói một câu gọn lỏn: “Rồi
bà khác biết”. Đến khi tôi “triệu tập” con, cháu về
dạy chúng, chế tác xong hình hài con sư tử mèo
bà ấy mới vỡ lẽ, lại khen tôi khéo tay, làm đẹp.
Từ đấy bà lại còn tình nguyện giúp tôi dọn dẹp
nữa. Sau này tôi tiếp tục làm theo đơn đặt hàng
của một số khách địa phương trong tỉnh và cả
các tỉnh bạn.   

Tôi đang chăm chú nghe ông bạn già chia
sẻ, thì nghe thấy tiếng chào từ ngoài sân vọng
vào. Nhận ra tôi bà Noỏng nói ngay:

- Gớm, bác hẹn gì mà lâu vậy. Hôm nay
nhất định là không cho bác về ăn cơm với bác
gái đâu đấy. 

Nghe vậy tôi nói vui: “Bà có đuổi thì hôm
nay tôi cũng ở lại, cùng ông Choóng uống rượu
không say không về”. 

- Vậy thì vui quá. Hôm nay em cũng phải
kính bác vài chum. - Nói rồi bà vội xách làn vào
bếp. 

Thấy vậy ông Choóng đứng dậy rủ tôi ra
ngoài đi dạo. Trời lúc này gần trưa, tiết trời đã
hửng. Phía Đông, những tia nắng đang lấp ló
nhô lên khỏi đỉnh núi xa xa, thời tiết ấm áp hơn.
Ông bạn khoác tay tôi, lững thững đi ra phía
vườn trước mặt, vừa đi chúng tôi vừa trò
chuyện. Ông Choóng cho tôi biết, trong suốt quá
trình công tác, dù ở bất cứ lĩnh vực, chức vụ nào
ông cũng luôn là một Đảng viên gương mẫu,
khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc
mọi nhiệm vụ mà Đảng giao phó. Ông đã nhận
được rất nhiều Bằng khen, Giấy khen trong
nhiều lĩnh vực của các cấp từ Trung ương đến
địa phương. Một số những thành tích mà Hoàng
Choóng nhận được là Bằng khen của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch vì đã có thành tích
trong triển khai tổ chức thực hiện Ngày Văn hóa
các dân tộc Việt Nam giai đoạn 2008 - 2018;
Bằng khen của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các
Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam vì đã có thành
tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp phát triển
văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn giai đoạn
2013 - 2018... Ông có công sưu tầm, nghiên cứu
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thực hiện cuốn sách “Sư tử mèo chế tác và
múa” do Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam xuất
bản và phát hành năm 2016. Cuốn sách là
nguồn tư liệu quý giá trong việc bảo tồn, giữ gìn
và phát huy giá trị văn hóa dân gian. Chúng tôi
cứ vừa đi vừa trò chuyện, khi di chuyển đến một
khu vườn, ông Choóng giới thiệu với tôi:

- Đây là vườn sắn của tôi trồng đấy! Sắn
ngon và bở lắm. Lâu nay ông có ăn sắn không?
Nếu không chê thì lát nữa lấy một ít về ăn thử.
Không biết ông còn nhớ hương vị của canh sắn
không? Thời của chúng ta ăn cơm độn mì với
canh sắn vẫn thấy ngon đáo để ông nhỉ?

Tôi chưa kịp nói gì thì Hoàng Choóng đã vội
đi tắt qua vườn, lấy cuốc ra đào ngay một gốc
sắn. Ông khéo léo dùng cuốc bới xung quanh cây
sắn, rồi cuốc những nhát cuốc chắc nịch, sau đó
cầm thân cây sắn lay lay rồi nhổ cả gốc sắn lên.
Gốc sắn có đến bốn năm củ, vừa to vừa dài, nặng
chừng đến bốn năm cân. Thấy vậy, tôi thốt lên: 

- Sắn sai củ quá nhỉ. Ông trồng nhiều sắn
thế này ăn làm sao hết được? 

- Đã có chúng “bao tiêu” cho đấy. - Ông
Choóng vừa trả lời tôi vừa chỉ tay về phía đàn
gà, đàn vịt.

- Ông nuôi nhiều gà vịt như vậy có bán không?
- Có chứ nhưng để đến gần Tết mới bán

ông ạ. 
- Vậy thì ông cho tôi số điện thoại mới của

ông. Có số điện thoại của ông, tôi sẽ giới thiệu,
à quên “quảng cáo” với bạn bè và mọi người, ai
có nhu cầu đặt mua sư tử mèo, gà, vịt, thì liên
hệ với số điện thoại trên ông thấy được không?

Ngay lập tức, ông Choóng đọc cho tôi lưu
số điện thoại, rồi hai chúng tôi lục tục mang
cuốc, mang sắn vào nhà. Lúc đó, có hai người
cũng theo chân chúng tôi. Họ là cán bộ của
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Lạng
Sơn đến để mời ông Hoàng Choóng tham gia
gian hàng trưng bày sản phẩm văn hóa dân gian
của Xứ Lạng tại Phố đi bộ Kỳ Lừa. Biết ông
Choóng là người ở tuổi “xưa nay hiếm”, họ đặc
biệt ưu tiên ông địa điểm để mở gian hàng và
sẵn sàng cho người hỗ trợ ông vào hai buổi tối
tối thứ Sáu, thứ Bảy trong khu phố. Gian hàng
cần trưng bày một số những tác phẩm chế tác
như sư tử mèo, người rừng, mặt khỉ và một số
con gà bằng đất biết gáy, con trâu bằng đất biết
kêu... để khách du lịch và tất cả người dân địa
phương đến thăm phố đi bộ Kỳ Lừa được chiêm
ngưỡng và cũng là để bảo tồn, quảng bá, phát

huy những giá trị văn hóa của người dân tộc tỉnh
Lạng Sơn. Nghe họ nói vậy ông Choóng vui vẻ
nhận lời. Họ chào chúng tôi ra về, lúc này đã là
mười một giờ trưa, chúng tôi bắt đầu ngồi vào
mâm, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Hoàng
Choóng cho biết thêm: 

- Người Tày, Nùng và một số dân tộc miền
núi khác thường quan niệm rằng múa sư tử để
chúc phúc, cầu tài, cầu lộc cho mọi nhà, mọi
người, mỗi khi năm cũ đi qua, năm mới đến. Rất
tiếc, đã từng có thời kỳ ta lãng phí và mai một đi
về cái hay, cái đẹp của múa sư tử mèo. Làng bản
chạy theo thị hiếu của đời sống xã hội, chạy theo
những hào nhoáng bên ngoài mà không ai coi
trọng cái giá trị của văn hóa truyền thống dân tộc.
Những năm gần đây Đảng và Nhà nước đã đánh
giá, coi trọng việc bảo tồn và phát huy các di sản
văn hóa thấy được những giá trị của múa sư tử
mèo, nên việc bảo tồn và truyền dạy đã được đề
cao, để múa vui trong các dịp năm mới đón xuân
về, múa chúc phúc, chúc mừng khánh thành các
công trình xây dựng, phát động các cuộc thi đua
xây dựng cuộc sống văn hóa, nhất là trong công
cuộc xây dựng nông thôn mới ngày nay. 

- Trong tỉnh Lạng Sơn mình số nghệ nhân
làm được sư tử mèo có nhiều không ? Đã có ai
hoặc cơ cở nào truyền dạy nghề làm sư tử mèo
chưa ông? - Tôi thắc mắc.

- Theo tôi được biết, hiện tại chưa có cơ sở
nào tổ chức truyền dạy chế tác sư tử mèo cả.
Các cá nhân yêu thích tự truyền dạy cho nhau
thôi. Còn về nghệ nhân sư tử mèo trước tôi thì
các cụ đã quá cố cả rồi chẳng còn ai nữa. Cùng
lứa với tôi năm nay cũng đã gần tám mươi tuổi. 

- Vậy là hiện tại chỉ có ông là người đầu tiên
ở tỉnh mình là nghệ nhân sư tử mèo được Nhà
nước công nhận?

- Chắc là vậy!
Cuộc trò chuyện của chúng tôi kéo dài cả

ngày. Mãi đến khi trời đã về chiều, cái lạnh ùa về,
khiến cho tiết trời trở nên âm u, tôi mới sực nhận
ra sự thay đổi về thời gian và vội vã chia tay vợ
chồng Hoàng Choóng. Trên đường về tôi không
khỏi bịn rịn, nhớ mãi về cuộc hội ngộ với người
bạn già. Ông là một người hiền lành, chất phác,
chân thật, luôn bận rộn với công việc xã hội dù
đã nghỉ hưu khá lâu. Con người khiêm nhường
ấy đã góp một phần nhỏ bé nhưng rất đáng
ngưỡng mộ trong việc góp phần bảo tồn và phát
huy những giá trị văn hóa mang đậm bản sắc dân
tộc, đã được cha ông ta sáng tạo và giữ gìn trong
suốt mấy nghìn năm của lịch sử dân tộc.
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Một buổi sáng cuối tuần, các bạn nhỏ chơi
đùa ở bãi cỏ sát chân núi, đang tung
dây cho bạn nhảy, Thêu chợt khựng lại,

cô bé đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi:
- Các bạn có nghe thấy tiếng gì không?
- Tớ nghe loáng thoáng tiếng meo meo đâu

đó. - Hồng trả lời. 
- Làm gì có, chắc là tiếng gió thôi. Mình

nhảy dây tiếp nào. - Luyến quả quyết.
Tiếng meo meo lại vang lên to và rõ hơn.

Thêu buông sợi dây xuống rồi chạy về phía có
tiếng kêu. Hồng và Luyến đứng nhìn theo
hướng Thêu chạy. Đó là một khe đá gần bụi cây.
Thêu chạy đến nơi, thấy một chú mèo đang nằm
co ro trong khe đá. 

- Có một chú mèo ở đây, các bạn đến xem
đi. - Thêu vừa nhìn chú mèo vừa gọi các bạn. 

Ù một cái, Hồng, Luyến đã đến chỗ Thêu
đứng. Chú mèo đen sì như cục than đang mệt
mỏi nhìn ba cô bé. Vết máu ở chân chú mèo một
phần đã khô lại. Thêu bước vào sát khe đá,
đang định bế chú mèo lên thì Luyến cản lại: 

- Thêu ơi, cẩn thận, mèo hoang cào xước
tay đấy. 

Hồng nghe Luyến nói thì có vẻ đồng tình.
Thêu nhìn hai bạn phân bua: 

- Không sao đâu, các bạn nhìn đi, chú mèo
hiền lành thế mà, hơn nữa nó đang bị thương
và cần chúng ta giúp. 

Dứt lời, Thêu thò tay vào khe đá bế chú
mèo lên. Đó là một chú mèo vừa lớn, nặng
khoảng hơn một ki lô gam, nó đang run lên bần
bật vì đau và đói. Được bế lên khỏi khe đá, chú
mèo kêu meo meo rồi nằm im trong tay Thêu.
Luyến nhìn chú mèo thật kĩ rồi thắc mắc: 

- Tớ chưa thấy chú mèo nào xấu xí thế này.
Mèo nhà tớ toàn tam thể, nhị thể, còn chú mèo
hoang này đen sì như cái bảng vậy. 

Hồng thấy thế liền tiếp lời: 
- Đúng đấy, Thêu thả nó ra đi, mẹ tớ bảo

gặp mèo đen là xui lắm!
Thêu kệ hai cô bạn phản đối, tay vẫn ôm

khư khư chú mèo và quả quyết:
- Các bạn không thấy mèo yếu lắm sao? Nó

bị thương và đói lắm rồi. Mình không cứu, chú
mèo sẽ chết. 

- Bạn muốn cứu thì mang về đi. Tớ chịu
thôi.- Luyến từ chối. 

- Thêu cứu nó nhé, tớ mà mang về là mẹ
mắng đấy. - Hồng sợ sệt.
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Nghe hai bạn nói, Thêu nhìn chú mèo thật
kĩ. Như chợt nhớ ra điều gì, Thêu rút cái khăn
tay trong túi quần ra băng lại viết thương ở chân
cho nó. Tay Thêu chạm vào vết thương khiến
mèo kêu thất thanh. Nó giãy giụa thật mạnh vì
đau đớn nhưng vẫn cố co ngón chân lại để
móng vuốt không cào vào tay Thêu. Băng bó
cho mèo xong, Thêu ôm nó rảo bước thật nhanh
về nhà.

Đặt chú mèo lên bàn học, Thêu lấy hộp sữa
trong ngăn kéo đổ ra cái bát cho mèo ăn. Chú
mèo vẫn nằm im không buồn đả động gì đến bát
sữa. Thấy mèo không chịu ăn, Thêu đang bối rối
thì thấy bà nội về. Nhìn cô cháu gái bé bỏng cho
mèo ăn sữa, bà liền lại gần xoa đầu Thêu: 

- Cháu xuống bếp lấy khúc cá kho cho nó.
Mèo thích ăn cá chứ không uống sữa đâu.

Lời nội dặn như cứu cánh cho Thêu. Cô bé
chạy xuống bếp xúc lấy khúc cá kho cho vào cái
bát. Chú mèo nhẹ nhàng liếm khúc cá rồi chậm
rãi ăn từng miếng nhỏ. Thêu nhìn bà mỉm cười.

Loáng một cái, chú mèo đã ăn hết khúc cá,
nó liếm mép kêu meo meo như cảm ơn Thêu.
Cô bé mở tủ lấy một cái áo cũ nhét vào ngăn
bàn lót ổ cho mèo. Chú mèo đã ăn no lại được
ủ ấm nên ngủ một cách ngon lành. Thêu ra hiệu
im lặng rồi cùng bà nội rời khỏi phòng để yên
cho mèo ngủ. 

Hai bà cháu đang nhặt rau chuẩn bị cho
bữa cơm trưa thì mẹ Thêu đi làm về. Chiếc xe
máy chạy vào sân kêu bình bịch, tiếng máy làm
chú mèo hoang thức giấc từ lúc nào. Nó kêu lên
meo meo inh ỏi cả phòng Thêu. Mẹ bước vào
nhà chào bà nội xong liền xách túi thịt lợn đi
thẳng xuống bếp. Tiếng mèo kêu mỗi lúc một to
hơn. Mẹ rửa xong miếng thịt và bắc nồi lên bếp
luộc. Tiếng mèo kêu khiến mẹ tò mò từ dưới bếp
hỏi vọng lên: 

- Mèo ở đâu đấy mẹ?
Bà nội nghe con dâu hỏi thì bối rối chưa

biết trả lời sao. Thêu liền thay bà lên tiếng: 
- Dạ, là chú mèo hoang con bế ở khe đá

dưới chân núi về mẹ ạ.
Nghe Thêu nói thế, mẹ vội vàng chạy từ

dưới bếp lên:
- Đâu con, mèo hoang đâu?
Thêu nhìn mẹ sợ sệt, tay cô bé run run chỉ

về phía phòng mình. Mở cửa phòng đi vào, vừa
nhìn thấy mèo hoang, mẹ đã hét toáng lên: 

- Trời ơi, con nhặt ở đâu con mèo đen sì thế
này. Năm hết Tết đến rồi, có biết thế là xúi quẩy
lắm không?

Thêu nghe mẹ mắng thì ấp a ấp úng nói câu
được câu chăng: 

- Dạ, mèo hoang bị đau chân không đi được
và đang đói bụng, con mang về nuôi, không thì
nó chết mất!

- Đem ra ngoài đường vứt đi ngay cho mẹ!
Thêu sợ hãi vào phòng ôm lấy chú mèo. Cô

vừa vuốt ve nó vừa nhìn mẹ, mắt Thêu rơm
rớm: 

- Giờ bỏ nó ra đường là nó chết đó mẹ ơi?
Thêu nài nỉ thế nào cũng không thay đổi

được sắc mặt nghiêm nghị, tức giận của mẹ. Bà
nội thấy thế liền nói đỡ cho cháu: 

- Thôi con, Thêu biết thương động vật là
điều tốt. Không để mèo trong nhà là được. Thêu
ơi, cháu mau mang mèo ra góc chuồng lợn lót ổ
cho nó nằm nhé!

Được bà giải nguy, Thêu gật đầu lia lịa, cô
bé cảm ơn bà, cảm ơn mẹ rồi bế mèo hoang
chạy thẳng ra chuồng lợn. Mẹ nhìn theo Thêu
lắc đầu ngao ngán, đôi mắt vẫn chưa nguôi giận
giữ. Ở trong ngăn bàn chưa kịp ấm, chú mèo
hoang đã phải thay đổi chỗ ở. Thêu lót cho chú
mèo một cái ổ trên những tấm ván bắc ngang
chuồng lợn. Chú mèo lấy đầu mình cọ cọ vào
tay Thêu như đang nói lời cảm ơn. 

Sau khi đưa mèo ra ở chuồng lợn, mẹ Thêu
thỉnh thoảng vẫn hay nói đến chuyện không may
nhưng không còn gay gắt như hôm đầu tiên.
Thêu đặt tên cho chú mèo hoang là Cami. Mỗi
ngày đi học về, Thêu đều đến ổ cho Cami ăn và
chơi đùa với nó. Chẳng mấy chốc, vết thương
ở chân Cami đã khỏi, nó chạy nhảy, leo trèo
nhanh thoăn thoắt. Thêu cũng không rõ Cami là
mèo rừng hay mèo hoang nhà ai bỏ rơi nhưng
nhìn Cami khỏe khoắn và lanh lẹ hơn hẳn mèo
nhà bạn Luyến, bạn Hồng. 

Những nụ đào trong vườn đã nhú ra chúm
chím báo hiệu mùa xuân đang đến. Trưa nay,
trên tivi dự báo gió mùa sắp về kèm sương giá.
Thêu sợ Cami bị lạnh nên mạnh dạn xin phép: 

- Mẹ cho Cami vào phòng con ngủ trong
ngăn bàn nhé, gió lạnh sắp tràn về rồi, con sợ
Cami sẽ chết cóng mất. 

Mẹ nghe Thêu nói vậy liền phản đối: 
- Không được, cho mèo đen vào nhà xúi

quẩy lắm. Mẹ cho phép con để nó ở chuồng lợn
là tốt lắm rồi. Đòi hỏi nữa, mẹ đem nó vào rừng
vứt đấy!

Thêu lặng lẽ ngồi im không dám nói thêm
câu gì. Ăn cơm xong, Thêu vào phòng lục lại
đống quần áo cũ lấy ra một cái áo lông không
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dùng đến. Thêu phải lót ổ cho Cami thật ấm để
chống lại cái lạnh. 

Gió lạnh ùa về kèm theo mưa rét. Không khí
như cô đặc lại trong giá buốt. Hơi thở phả vào
không gian cứ bay bảng lảng như làn khói
mỏng. Cami ngoan ngoãn nằm trong ổ mà
không kêu một tiếng nào. Mỗi lần Thêu bước ra,
nó đều lấy đầu cọ cọ vào tay Thêu như âu yếm.
Thêu cũng vuốt ve Cami từ đầu xuống lưng. Bộ
lông đen óng của Cami mềm mượt như nhung. 

Thêm vài đợt gió rét qua đi, nắng ấm tràn
về, những nụ đào đã nở thành bông đỏ rực. Cả
khu vườn như có trăm ngàn ngọn đèn đang
được thắp sáng. Thêu đã được nghỉ học để đón
Tết. Cả nhà quây quần ngoài sân gói bánh
chưng. Cami rời khỏi ổ nhảy xuống sân nằm
sưởi nắng. Những chiếc bánh chưng vuông vắn
được mẹ và bà gói xong xếp lên như bức tường
thành. Thêu thích thú cầm từng cái lên ngắm
nghía. Cô bé bảo với mẹ rằng, lên cấp hai nhất
định sẽ nhờ mẹ dạy gói bánh chưng. Thêu sẽ
gói bánh cho cả nhà ăn Tết. Bà đang buộc lạt
cho cái bánh cuối cùng còn mẹ thì xếp chúng
vào chiếc nồi to. Thêu đứng cạnh mẹ đếm bánh.
Mẹ xếp xong cái nào thêu đếm cái đó. 

- Năm nay gói được hẳn mười lăm cái mẹ
ạ. Không phải, mười sáu cái chứ. Còn một cái
bà đang buộc mà.

Thêu lẩm bẩm đếm làm mẹ với bà nội bật
cười. Đếm xong nồi bánh, Thêu chạy lại chơi với
Cami. Cô bế nó trên tay thủ thỉ: 

- Bố chị được nghỉ phép từ đồn biên phòng
đang trên đường về ăn Tết đấy. Bố sẽ thích
Cami cho mà xem. Lúc nào gọi điện nói chuyện
với bố, chị cũng kể về Cami. 

Bà nội nhìn cháu gái chơi đùa vui vẻ thì
cười tươi hưởng ứng. Mẹ vẫn có thành kiến với
bộ lông đen của Cami nên chẳng bao giờ lại gần
hay nhắc đến nó một lời. 

Xếp xong bánh vào nồi, mẹ đi ra nhà kho
lấy củi để chuẩn bị nấu bánh. Thêu bế Cami đi
theo sau mẹ. Thấy Thêu làm mình vướng víu,
mẹ đuổi ra ngoài sân chơi. Thêu lủi thủi đi ra.
Chợt Cami nhảy khỏi tay Thêu chạy vào hướng
nhà kho. Đoán Cami buồn đi vệ sinh nên Thêu
không đuổi theo, cô bé lật đật trở lại sân ngồi
chơi với bà nội. 

Mẹ ở trong nhà kho lật các thanh củi để
chọn thanh to nhất làm bố lửa. Bố lửa sẽ giữ lửa
cho bếp lúc nào cũng ấm, mỗi lần dùng lửa, chỉ
cần cho thêm củi và quạt lên, lửa sẽ lại cháy
bùng. Thanh củi to làm được bố lửanằm ở dưới
cùng nên mẹ phải dỡ hết các thanh bên trên

xuống. Đang chuẩn bị kéo thanh củi dưới cùng
thì Cami cọ vào chân mẹ kêu meo meo. Mẹ
dừng tay, lấy chân gạt Cami ra, thanh củi vừa
chuyển động thì có một con rắn hổ mang lao về
phía mẹ. “Bốp” con rắn bị Cami nhảy lên tát một
cái văng ngược vào trong, nó tiếp tục ngóc đầu
dậy, Cami cũng đứng trên thanh củi sẵn sàng tư
thế đánh nhau với nó. Mẹ Thêu bị con rắn đớp
hụt liền la hét thất thanh và chạy thẳng ra khỏi
nhà kho: 

- Rắn, trời ơi! Có rắn…
Tiếng la hét của mẹ khiến Thêu và bà nội

giật mình. Chạy ra đến sân, chân tay vẫn run lẩy
bẩy, mẹ nói không thành tiếng: 

- Có con rắn hổ mang trốn trong nhà kho,
xíu nữa là con bị nó cắn…

Vừa lúc này bố cũng về đến nhà. Nghe mẹ
nói thế, bố bỏ ngay ba lô xuống tấm chiếu dưới
sân rồi chạy vào nhà kho. Ở trong nhà kho,
Cami và con rắn vẫn đang gằm ghè nhau. Bố
bước vào kho nhanh nhẹn lấy que củi kẹp cổ
con rắn, bắt sống nó. 

Bữa cơm tối hôm đó cả nhà đoàn tụ đông
đủ sau một năm bố phải công tác ở Đồn biên
phòng mãi biên giới. Vừa bưng bát cơm lên,
như chợt nhớ ra, mẹ nhìn Thêu:

- Cami đâu rồi con?
Thêu sợ sệt nhìn mẹ, cô lý nhí trả lời: 
- Dạ, đang nằm ngoài ổ ạ!
Mẹ tươi cười bảo: 
- Con ra bế Cami vào nhà đi cho đỡ lạnh,

chiều nay mẹ đi chợ mua hẳn một con cá to cho
Cami ăn Tết. Nhanh lên con, khúc cá nướng đã
chín rồi kìa. 

Thêu mừng quýnh đứng lên chạy đi bế
Cami. Bà nội nhìn con dâu, cười:

- Đấy, con cứ lo xúi quẩy. Cái xúi thì mẹ
chưa thấy, nhưng cái may thì lớn lắm rồi đấy.
Trưa nay không có Cami đánh rắn thì gia đình
ta mất Tết biết chưa?

Vừa lúc đó, Thêu bế Cami vào nhà. Mẹ
cũng xuống bếp gỡ cá nướng cho vào cái bát
chuẩn bị sẵn để Cami ăn. Thêu vuốt ve Cami nói
nhỏ: 

- Thế là từ nay Cami không phải ngủ ngoài
chuồng lợn nữa. Em được đón Tết ấm áp với
chị và cả nhà rồi.

Nghe Thêu nói chuyện với Cami, cả nhà
cùng phá lên cười vui vẻ. Cami cũng ngửa mặt
lên nhìn Thêu và cái miệng bé bé xinh xinh kêu
meo meo không ngớt.
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Ngay từ cổng Đồn, khẩu
hiệu “Đồn là nhà. Biên
giới là quê hương.

Đồng bào các dân tộc là anh
em ruột thịt”; “Tự hào là Chiến
sĩ Quân hàm xanh”; “Tất cả vì
chủ quyền an ninh Biên giới,
vì hạnh phúc của nhân dân”…
được đặt ở những vị trí trang
trọng nhất. Trung tá Đặng
Thành Long, Đồn Trưởng và
Thiếu tá Triệu Văn Hùng,
Chính trị Viên phó của Đồn đã
chờ sẵn chúng tôi. Tình cảm
thân thiết, sự thân tình hiện rõ
trong những cái bắt tay nồng
ấm, qua khóe mắt và nụ cười
rạng rỡ của cán bộ và chiến
sĩ Đồn Biên phòng Bắc Xa,
câu chuyện của chúng tôi
cũng vì thế mà tự nhiên,
không còn “khách sáo”.
Trung tá Đặng Thành Long
quê ở Hà Tây, anh đã xa quê,
xa gia đình lên công tác tại Xứ
Lạng gần ba mươi năm nay,
thời gian anh gắn bó với Đồn
Biên phòng Bắc Xa là mười
lăm năm. Anh giới thiệu với
chúng tôi: 

- Đồn Biên Phòng Bắc
Xa có chức năng và nhiệm vụ
quản lý, bảo vệ hơn 33 ki-lô-
mét đường biên giới tiếp giáp
với nước bạn Trung Quốc, 40
cột mốc và phụ trách địa bàn
xã Bắc Xa. Do địa hình phức
tạp, các “đối tượng” đã lợi
dụng địa bàn để xuất nhập
cảnh trái phép, tiềm ẩn nguy
cơ gây mất an ninh trật tự
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Bắc Xa không xa
Ghi chép của DươNG SơN

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Bắc Xa phát quang, dọn dẹp vệ sinh
tại cột mốc 1275.                         Ảnh: NGUYỄN VĂN DƯƠNG

Chúng tôi đến Bắc Xa vào một ngày nắng đẹp. Trời biên cương xanh thẳm, mây trắng
bồng bềnh, tiếng thông reo vi vu như một bản nhạc trữ tình da diết gọi mời. Hàng ngàn bông
lau dọc hai bên đường nở rộ tạo nên khung cảnh thiên nhiên đẹp đến nao lòng. Xe chúng
tôi đi giữa bạt ngàn rừng thông xanh ngát chạy thẳng đến Đồn Biên phòng Bắc xa.

khu vực biên giới và phòng chống dịch Covid-19. Đồn Biên phòng
Bắc Xa đã huy động mọi nguồn lực, lựa chọn các giải pháp, tích
cực xây dựng củng cố cơ sở chính trị, nắm chắc tình hình địa bàn,
tổ chức chặt chẽ lực lượng tuần tra, kiểm soát. Phối hợp với các
ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động
nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật
tự, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép. Qua đó, nhân dân phối
hợp với bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ tốt chủ quyền biên giới
Quốc gia. 

Khi nói về đời sống của nhân dân xã Bắc Xa, Đồn trưởng Long
cho biết: “Ở Bắc Xa cây chủ đạo để phát triển kinh tế chính là cây
thông. Khoảng mười năm trở lại đây, người dân xã Bắc Xa bắt đầu
thu hoạch đại trà nhựa thông nên đời sống phải nói là giàu chứ
không chỉ là “nâng cao”. Hộ có thu nhập thấp cũng được khoảng
vài trăm triệu, còn những hộ được nhận nhiều đất rừng thì thu nhập
lên tới ba, bốn tỷ, các hộ trung bình cũng từ một đến hai tỷ một năm.
Người dân Bắc Xa cần cù chịu khó, chăm chỉ làm ăn”. 



Nghe đồng chí Trưởng
Đồn giới thiệu, đoàn chúng tôi
trầm trồ thán phục. Trước kia,
Bắc Xa là một xã vùng ba
nghèo của huyện Đình Lập.
Hơn 95% diện tích đất tự
nhiên là đồi núi, cả xã không
có điện, đường giao thông đi
lại khó khăn, đời sống của
nhân dân nghèo nàn, lạc hậu.
Từ năm 1981, đồng chí Phạm
Văn Đồng, Chủ tịch Hội đồng
Bộ trưởng đề ra phương
hướng chiến lược phát triển
kinh tế, xã hội đến năm 2000;
cơ bản phủ xanh đồi núi trọc,
bảo vệ được rừng và môi
trường sinh thái. Năm 1994
đến năm 1999, Dự án 327
của Chính phủ đã được triển
khai ở các tỉnh biên giới, miền
núi và trung du. Các cấp, các
ngành tỉnh Lạng Sơn đã động
viên cao độ sức lực, trí tuệ và
tiền của mọi thành phần kinh
tế tham gia các dự án về sử
dụng đất trống, đồi núi trọc,
trồng các loại rừng phòng hộ,
rừng đặc dụng. Cấp ủy, chính
quyền huyện Đình Lập nói
chung và xã Bắc Xa nói riêng
tích cực vận động người dân
nhận đất, nhận rừng trồng cây
thông mã vĩ, cây hồi và sa
nhân; kêu gọi các nguồn đầu
tư, hỗ trợ cây giống, phân
bón, kỹ thuật, tiền công chăm
bón và bảo vệ. Nhờ triển khai
các dự án, các hộ gia đình
được hỗ trợ  nhiều mặt, nên
đã nhận đất đồi rừng, tích cực
trồng và chăm sóc, bảo vệ
rừng mà đời sống từng bước
ổn định. Trong những năm
qua diện tích đất trống, đồi núi
trọc đã được phủ xanh thành
rừng phòng hộ, rừng vành
đai, được bảo vệ, khai thác
theo quy hoạch, mang lại
nhiều lợi ích cho Quốc gia và
người dân theo đúng phương
châm “Dân giàu, Nước
mạnh”. Năm 2002 con đường
246 được nối liền từ thị trấn
huyện Đình Lập vào đến
trung tâm xã Bắc Xa ra đến
tận thôn Bản Mạ. Cũng trong

25
Văn nghệ
Xứ Lạng - Số 351-01/2023

Vườn rau của cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Bắc Xa.
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năm này tất cả các thôn của xã Bắc Xa đều được kéo điện lưới
Quốc gia. Từ khi có đường, có điện, cơ sở hạ tầng cũng được triển
khai xây dựng, các phương tiện ô tô, xe máy ra vào tấp nập, hàng
hóa được lưu thông, sản phẩm của người nông dân được thương
lái vào thu mua và trao đổi, không còn hạn chế trong khuôn khổ tự
sản tự tiêu như trước nữa. Với lợi ích từ cây thông, cây hồi, thu
nhập của người dân tăng thêm, nhà cửa được xây dựng khang
trang, hiện đại, mang lại một diện mạo mới cho vùng đất biên giới
Bắc Xa. 

Chúng tôi đề nghị được đến thăm một gia đình điển hình về
phát triển kinh tế rừng của xã Bắc Xa. Đồng chí Trưởng Đồn Đặng
Thành Long không ngần ngại giới thiệu ngay ông Tô Vũ Liên là một
“đại gia nông dân” của Bắc Xa và cử cán bộ đưa chúng tôi đến nhà
ông Liên. Trung tá Đường Văn Hiền, cán bộ vận động quần chúng
của Đồn Biên phòng Bắc Xa là người dẫn đường đưa chúng tôi
quay ngược lại con đường 246. Tuyến đường này là con đường
độc đạo từ thị trấn Đình Lập vào xã Bắc Xa, tất cả các thôn trong
xã, nếu muốn đi đâu ra ngoài xã đều phải qua con đường này. Tuy
nhiên, năm năm trở lại đây con đường đã xuống cấp nghiêm trọng,
lòng đường bật trơ đá hộc, đi xe cứ chồm lên như phi ngựa, ngày
nắng đi lại đã khó, ngày mưa nước ngập đường càng khó khăn
hơn. Đến địa phận Bản Quẩy, trước mắt chúng tôi là một ngôi biệt
thự mái Thái ngự trên đỉnh quả đồi thấp. Trung tá Hiền nói, đã đến
nhà ông Liên. Khi chúng tôi vừa đến chân đồi đã thấy một người
đàn ông tầm ngoài sáu mươi tuổi, dáng người quắc thước ra tận
cổng đón. Trung tá Đường Văn Hiền giới thiệu đó là ông Tô Vũ
Liên, qua màn chào hỏi, ông xởi lởi mời chúng tôi vào nhà.

Thấy tôi cứ mải ngắm nghía ngôi nhà, ông Liên phấn khởi cho
biết:

- Ngôi nhà này rộng một trăm mười mét vuông, chúng tôi thuê
thiết kế theo xu hướng hiện đại, người thiết kế và thợ xây dựng tôi
đều thuê ở Quảng Ninh sang. Ở đây, công vận chuyển khá cao do



vật liệu phải mua từ nơi khác về nên khi hoàn
thiện được ngôi nhà cũng vào gần hai tỷ đồng. 

- Chúng cháu nghe nói, gia đình bác có thu
nhập vào diện “khủng” ở Bắc Xa? - Tôi thắc
mắc.

- Năm 1994, khi đó tôi là cán bộ Tư pháp
của xã. Dự án 327 được triển khai về xã Bắc Xa.
Là đảng viên, chúng tôi phải tuyên truyền cho
người dân hiểu và thực hiện dự án, hiểu ý nghĩa
của việc trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi
trọc. Nhưng cái gì mới bước đầu cũng khó khăn,
nhiều bà con nông dân còn ngại khó, chưa tin
vào dự án. Chúng tôi là cán bộ, phải làm gương
cho bà con, riêng nhà tôi lúc đó nhận ba mươi
ha đất rừng để trồng thông và mười ha trồng
hồi. Sau nhiều năm chăm sóc, đến năm 2005
gia đình tôi thu hoạch lứa nhựa đầu tiên. Năm
ấy giá nhựa thông cao, gia đình rất phấn khởi
khi có một khoản tiền lớn trong tay, điều mà
trước đó chưa từng có. Đến năm 2010, chúng
tôi đã được thu hoạch đại trà. Cùng thời gian
này, dự án 661 “Trồng rừng bảo vệ vành đai
biên giới” được triển khai, gia đình tôi nhận năm
mươi hecta để trồng thông, đến năm 2016 tôi lại
nhận thêm bảy mươi hecta nữa. Hiện tại nhà tôi
có hơn hai trăm hecta trồng thông, hơn mười
hecta trồng hồi và cây sa nhân. Tuy rằng tổng
diện tích rừng của gia đình tôi là hơn hai trăm
hecta, nhưng bây giờ tôi đã chia cho các con
quản lý và chăm sóc riêng rồi. Tôi có ba người
con, hai trai, một gái, mỗi đứa vài chục hecta,
thu nhập riêng nên không thể tính gộp vào cả
gia đình nữa. 

Nói vậy nhưng ông Liên cũng bật mí với
chúng tôi, những năm gần đây, riêng gia đình
ông thu mỗi năm khoảng bốn mươi đến năm
mươi tấn nhựa thông, giá nhựa thông năm
ngoái (2021) là bốn hai đến bốn lăm ngàn đồng
một cân, trừ chi phí nhân công, còn lại cũng trên
dưới hai tỷ một năm. 

Bên ngoài khoảng sân rộng có một cái
khung sắt đang được lắp ghép, tôi tò mò nhìn
ngắm và cố đoán xem ông Liên sử dụng vào
việc gì. Không để tôi chờ lâu, ông Liên giới thiệu:
“Cái khung này là gia đình tôi gia công để làm
bể chứa bảo quản nhựa thông. Chúng tôi lót một
lớp bạt nilon bao kín xung quanh khung rồi xả
đầy nước vào. Nhựa thông thu hoạch về đóng
vào bao, nếu chưa được giá và chưa xuất được
thì sẽ ngâm vào bể nước, chờ khi nào được giá
cao sẽ bán. Theo chân ông Liên, chúng tôi thấy
trên một khoảng đất rộng bên cạnh nhà là bốn,
năm cái bể to căng bạt, bên trong chứa đầy
nước và những bao nhựa thông. Ông Liên cho
biết: “Nhựa thông bảo quản bằng cách này sẽ
giữ được màu trắng, không bị ngả sang màu

vàng làm giảm giá trị của nhựa. Từ kinh nghiệm
thực tế chúng tôi đã sáng tạo ra cách bảo quản
như thế này vừa giữ được giá trị sản phẩm vừa
không bị tư thương ép giá”.

Ngoài hộ gia đình ông Tô Vũ Liên, còn có
gia đình ông Kỳ Dùng Phú, người dân tộc Nùng
(Cháo) ở thôn Bản Mạ cũng từng nổi tiếng về
làm kinh tế đồi rừng từ nhiều năm trước. Ông
Kỳ Dùng Phú nguyên là Chủ tịch Ủy ban nhân
dân xã Bắc Xa. Ông là một trong số ít những
người đầu tiên đem cây thông mã vĩ về trồng
trên đất Bắc Xa và cũng là người đầu tiên làm
được nhà kiên cố hai tầng từ việc bán nhựa và
gỗ thông. Bên bàn trà chúng tôi được nghe ông
kể: “Vào những năm bảy mươi, tám mươi của
thế kỷ trước, cấp ủy, chính quyền xã đã tích cực
vận động nhân dân nhận đất, nhận rừng trồng
cây thông mã vĩ. Tuy nhiên phải đến những năm
chín mươi, hai nghìn, người dân ở Bắc Xa mới
thực sự tin tưởng vào việc trồng cây thông sẽ
đem lại hiệu quả kinh tế cao. Những gánh nhựa
thông đầu tiên xuất khẩu qua biên giới đã đổi
được gạo, nhu yếu phẩm, vật dụng cần thiết
phục vụ nhu cầu cuộc sống, ước mơ đổi đời của
người dân Bắc Xa bắt đầu từ đó. Sau này, nhờ
có “Chính sách dân tộc” nên vùng đồng bào dân
tộc thiểu số ở tỉnh Lạng Sơn càng có cơ hội và
những chuyển biến tích cực trong công tác xóa
đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế phát triển. Đặc
biệt từ năm 2007, Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành
Quyết định 286-QĐ/UB về nâng cao đời sống
nhân dân khu vực biên giới nhờ đó đời sống của
bà con nhân dân Bắc Xa càng được nâng cao”.  

*
Trung tá Đường Văn Hiền là người được

sinh ra và lớn lên trên mảnh đất biên giới huyện
Đình Lập. Từ năm 1991 anh gia nhập quân ngũ
và trưởng thành trong lực lượng Bộ đội Biên
phòng, đến năm 2015 trở lại đây, anh được điều
về Đồn Biên phòng Bắc Xa, làm công tác vận
động quần chúng. Anh cho biết: “Những dự án
của Chính phủ được thực hiện và mang lại hiệu
quả có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ,
chiến sĩ Đồn Biên phòng Bắc Xa. Công tác tuyên
truyền chủ trương, đường lối, chính sách của
Đảng được cán bộ, chiến sĩ của Đồn tuyên
truyền đến từng thôn bản, từng người dân, làm
sao để dân nghe, dân hiểu và dân tin, từ đó quân
với dân cùng một ý chí, xây dựng và phát triển
đời sống mạnh về kinh tế, ổn định về tinh thần
để bảo vệ vững chắc vùng đất biên cương Bắc
Xa. Trong những dự án được triển khai tại xã
Bắc Xa, dự án 661 là dự án Quốc phòng “Trồng
rừng phòng hộ vành đai biên giới”, khi triển khai
dự án, cán bộ và chiến sĩ Đồn Biên phòng phải
lên kế hoạch bảo vệ cụ thể, đảm bảo an toàn cho
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người dân canh tác và an ninh trật tự khu vực
biên giới. Tránh để xảy ra các trường hợp kích
động, tranh chấp, xô xát giữa người dân hai bên
Quốc gia có đường chung biên giới”.

Đồn Biên phòng Bắc Xa ngoài làm tốt
nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ cột mốc, giữ vững
chủ quyền biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ
còn thực hiện tốt những cuộc vận động “Phát
huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng
danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ đổi mới”. Đẩy mạnh
thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng đơn
vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.
Phối kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa
phương thực hiện những phong trào thi đua
như “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng
nông thôn mới”. “Bộ đội Biên phòng chung tay
vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”,
làm tốt các mô hình “Hợp sức toàn dân tấn
công tội phạm”, “Công trình dân sinh thắm tình
đồn xã” và thực hiện các chương trình “Nâng
bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên
phòng”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”...
Từ đó phát huy vai trò của nhiều đoàn thể,
Nhân dân biên giới đăng ký tham gia phối hợp
với bộ đội Biên phòng bảo vệ đường biên, cột
mốc. Duy trì các tổ tự quản ở thôn, bản biên
giới. Đồn Biên phòng Bắc Xa  đã nhận được
nhiều nguồn tin có giá trị, kịp thời xử lý các vụ
việc về an ninh trật tự và xuất nhập cảnh trái
phép qua khu vực biên giới. Trong phong trào
toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19.
Đồn đã phối hợp với địa phương phát hiện, truy
vết 281 F0, 898 F1, 767 F2 bàn giao cho cơ
quan y tế cách ly tập trung và cách ly tại nhà
theo đúng quy định. Test nhanh cho 1.153 lượt
người dân trong khu vực biên giới, tuyên truyền
nhắc nhở người dân chấp hành tốt các quy định
phòng chống dịch, không để dịch bùng phát và
lây lan ra diện rộng. Hiện tại Đồn vẫn duy trì bốn
lán kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 và
ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

Mùa xuân đang đến gần, để đón xuân, vui
Tết an toàn, tiết kiệm, giữ gìn và phát huy truyền
thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc,
những chiến sĩ Đồn Biên phòng Bắc Xa cũng
đang chạy đua với thời gian, thực hiện các
chương trình và mục tiêu đề ra cho xuân Quý
mão 2023 bằng những việc làm cụ thể như
chương trình “Áo ấm mùa đông”, Chi đoàn
thanh niên của Đồn đã tham mưu cho Chỉ huy
Đồn vận động, quyên góp các vật dụng như
quần áo, chăn màn, sách vở, đồ dùng học tập
tặng cho các gia đình và các em học sinh có
hoàn cảnh khó khăn. Chương trình “Vì sức khỏe
cộng đồng” khám bệnh và cấp thuốc miễn phí

cho nhân dân; Tổ chức tuyên truyền phòng
chống dịch bệnh thường gặp trong mùa đông.
Phối hợp với trạm Y tế xã phun, khử khuẩn, dọn
dẹp vệ sinh khu vực có ca nhiễm Covid-19;
Thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết cấp ủy, chính
quyền xã, thôn và các hộ gia đình có hoàn cảnh
khó khăn; Gặp mặt, tặng quà và học bổng cho
các cháu học sinh trong chương trình “Nâng
bước em tới trường”; Phối hợp với chính quyền
xã tổ chức tết trồng cây và đặc biệt  tổ chức
chương trình “Gói bánh chưng xanh” dự kiến sẽ
gói khoảng một trăm chiếc để “Xuân Biên phòng
ấm lòng dân bản”.

Vùng biên cương Bắc Xa không chỉ phát
triển kinh tế mạnh từ những đồi rừng mà còn
có tiềm năng phát triển về du lịch. Vào cuối
mùa thu, đầu đông trong tiết trời se lạnh, không
khí trong lành, những đám mây trắng bồng
bềnh vắt ngang những rừng thông xanh thẳm
là thời điểm thích hợp cho những chuyến du
lịch trải nghiệm tuyệt vời. Cung đường uốn
lượn, núi đồi trập trùng được phủ xanh bởi
những cánh rừng thông. Tiếng thông reo như
tiếng sáo dặt dìu của những chàng trai bản thổ
lộ tiếng lòng với người con gái mình yêu.
Những bờ lau bạt ngàn đang mùa trổ bông trải
dài khắp hai bên đường dọc biên giới mang
đến cho du khách một cảm giác hoang sơ giữa
núi rừng hùng vĩ, giản dị mà mê đắm lòng
người. Vẻ đẹp của Bắc Xa đã được nhiều du
khách ưu ái đặt cho nơi này cái tên “thiên
đường cỏ lau”, một cái tên đầy mê hoặc gợi lên
sự bát ngát, mênh mông. Sẽ càng cảm nhận rõ
hơn khi chúng ta đi trên con đường hoa lau nở
rộ dẫn lên cột mốc 1297/4 và 1300, nơi đánh
dấu chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đứng
bên cột mốc, chúng ta có thể ngắm nhìn cảnh
quan hùng vĩ của sông núi nước nhà. Bắc Xa
cũng là nơi bắt đầu của dòng sông Kỳ Cùng
chảy vào vùng đất Lạng Sơn. 

Những người dân Bắc Xa quen một nắng
hai sương, dù cuộc sống có nhiều khó khăn vất
vả thì vẫn kiên định một lòng bám đất, bám làng
cùng với lực lượng biên phòng giữ yên bờ cõi,
bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia. 

Giờ đây, Bắc Xa sẽ không còn xa nữa khi
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số
2028/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo nghiên cứu
khả thi đầu tư xây dựng công trình cải tạo, sửa
chữa đường tỉnh ĐT246 để Bắc Xa có thêm cơ
hội trao đổi  hàng hóa, nông lâm sản với các địa
phương khác. Áp dụng khoa học, kỹ thuật,
chuyển mình tiến lên hiện đại hóa, công nghiệp
hóa, xây dựng quê hương phồn thịnh, cuộc
sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. 
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Xe đến chân đèo Khau Liêu, những đóa cúc
quỳ vàng rực hiện ra trong gió bấc, Quỳnh
nghe lòng mình chùng xuống. Cô nhấn nút

cửa sổ hạ xuống, vừa giơ điện thoại lên định
chụp thì Minh lên tiếng: 

- Trên đỉnh đèo có trạm dừng nghỉ, bọn
mình xuống chụp ảnh nhé! 

Quỳnh bật cười khẽ. Sau bao nhiêu năm,
hai đứa vẫn luôn hiểu nhau như thế. Có những
việc chưa nói, chỉ nhìn đã biết đối phương muốn
làm gì.

Bên đường, từ chân đèo lên đến đỉnh, hoa
đúng thời điểm nở rộ. Loài hoa từ thời thơ ấu
bọn cô đã hái về cắm dù không phải hoa thơm.
Lá của nó bố mẹ thường lấy đun nước tắm khi
mấy đứa bị mẩn ngứa. Các bà vẫn hay gọi nó

là cúc đắng. Cúc quỳ gần giống hoa hướng
dương, như những mặt trời tí hon. Có lần đi Đà
Lạt, cô đã gặp cúc quỳ nở bạt ngàn nhưng
Quỳnh chỉ thấy đẹp, không hề có cảm xúc như
khi bắt gặp nó ở dọc đường trên đường về thị
trấn. Dù chỉ là một khóm nhỏ lác đác nở cũng
khiến cô lặng người. Cô biết, quãng đường gần
trăm cây số đường núi, không chỉ cúc quỳ mà
còn nhiều hương hoa của mỗi mùa đều làm trái
tim Quỳnh trở nên trống rỗng mỗi khi trở về.
Trống rỗng vì chỉ còn mình cô. 

Trong khi Minh đang loay hoay chọn mua
mấy thứ ở trạm dừng nghỉ, Quỳnh với tay lên
tảng đá đen sẫm cạnh đường, nơi những
chùm cúc quỳ bao gần kín, chỉ để chạm vào
đá. Rồi như sợ ai bắt gặp hành động kì lạ
của mình, cô bẻ vội một cành hoa và quay
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trở lại xe. Mùi ngai ngái của nhựa cây hoa
dại xộc vào mũi. Quỳnh lau vội mắt, chỉ lo
Minh nhìn thấy lại bắt đầu bài ca muôn thủa
với cô. Gió bấc ào qua. Quỳnh cuống quýt
khi Minh đi ra:

- Bụi chui cả vào mắt mình rồi Minh ơi! Thôi
không chụp ảnh nữa. Đi luôn không trong kia
mọi người lại chờ cơm trưa.

Minh đang vừa nghe điện thoại vừa xách túi
đồ, nghe cô nói vậy thì gật đầu, mở cốp xe cho
đồ vào, giọng vẫn như đang hát:

- Bốn mươi phút nữa tớ vào đến. Nhưng tớ
đi ăn trưa với mấy người bạn. Chiều gặp nhau
ở hội thảo thôi nhé!

Quỳnh biết Minh đang nói chuyện với người
phụ trách hội thảo. Hôm nay Minh và cô đi dự
một hội thảo tổ chức ở thị trấn của cô nên giữa
tuần cô mới đột ngột được về thế này. Minh
cũng quen gần hết những người bạn của cô ở
quê vì hay gặp nhau khi các bạn ấy ra thành
phố. Lâu lâu Minh vẫn bảo, vô cùng ngưỡng mộ
tình bạn hơn ba mươi năm của cô và các bạn.
Học với nhau từ tiểu học đến hết cấp ba, đi học
chuyên nghiệp lại cùng trường, thành ra vẫn gần
chục đứa chơi thân với nhau. Quay đi quay lại
cũng đến gần nửa cuộc đời.

Thật ra cũng đã hơn hai năm Quỳnh chưa
về trong ấy. Khi dịch bệnh bùng lên thì mọi
chuyến đi xa, gần đều ngưng lại. Công việc sau
đó thì dường như tăng nhiều gấp mấy lần. Cũng
có nhiều lần căng thẳng chuyện nọ chuyện kia,
Quỳnh lại có suy nghĩ như hồi mười tám đôi
mươi, bỏ đôi ba bộ quần áo vào balo, phóng xe
về thị trấn, chỉ để gặp lũ bạn cũ, ăn bữa cơm,
có khi uống vài chén rượu, đêm nằm nghe gió
thổi từ cánh đồng và rít trên ngọn bụi tre sau nhà
dì. Rồi hôm sau lại quay ra với công việc, với
thành phố bên dòng sông Kỳ Cùng. Nhưng rồi
cô không thực hiện được, công việc cuốn cô đi.
Những đứa trẻ chỉ gặp mẹ vào cuối ngày trong
bữa cơm muộn. Buổi tối của cô cũng chỉ có vài
tiếng đồng hồ dành cho chồng con. Mọi việc của
gia đình gần như đều do chồng giúp cô xoay sở,
lo toan. Anh là chồng và cũng như một người
anh trai, một người bạn tri kỉ. Quỳnh chưa bao
giờ cho anh biết, anh chính là hình mẫu mà cô
luôn mong đợi từ những năm tháng thanh xuân.
Nhưng cũng đôi lần cô nửa đùa nửa thật, chắc
kiếp trước cô đã tu nghìn năm nên kiếp này mới
lấy được người như anh. Anh cũng từng về thị
trấn với cô vài lần, gặp bạn bè cũ của cô nhưng
nơi ấy không có gì hấp dẫn anh. Đương nhiên
cô hiểu điều đó. 

Khi những cây thông già bắt đầu hiện ra ở
đằng xa là ký ức như ào về. Con đường quốc lộ
chạy qua thị trấn đã mở rộng thành hai làn.
Những ngôi nhà cấp bốn mái ngói nâu cổ kính
hầu như đã được phá bỏ, xây mới. Minh để ga
chậm hẳn, hạ cửa kính, giọng trầm trầm:

- Ngắm quê hương nào nàng! Thích hát hay
thích khóc thì thoải mái nhé!

Quỳnh bật cười. Cô kéo chiếc khăn len lên
trùm kín đầu để gió không làm rối tóc. Nếu Minh
không đùa chắc cô lại chùng hết lòng xuống
thật. Con đường này, ngày ấy chiếc xe đạp mini
của cô đi lại không biết bao nhiêu lượt. Những
đêm trăng sáng, hương hoa dạ hương vương
vít đến từng bước chân. Những ngọn núi đá
sừng sững trong đêm luôn đem lại cảm giác
bình yên đến lạ kì. Đến cả đám sao đêm cũng
trở nên huyền diệu. Ngày ấy chưa có đèn
đường nhưng đi bên nhau, cô có mỉm cười thôi
thì Ngọc cũng biết, lại thì thầm: Cô bé có gì cứ
cười mãi mà không nói thế? Nhưng khi đó, cô
không mạnh dạn như bây giờ, chỉ cười và im
lặng. Bao nhiêu năm sau, cô vẫn còn day dứt,
sao những ngày ấy mình không nói, không chia
sẻ. Buồn và giận dỗi thì im lặng, vui thì cười tủm
tỉm. Nhiều khi nhớ lại, cô còn tự hỏi, ngày ấy
Ngọc chọn cô là vì điều gì? Một chàng trai miền
xuôi xuất hiện giữa thị trấn miền núi bé nhỏ của
cô là trung tâm sự chú ý của nhiều cô gái. Khi
bắt gặp Ngọc đi dạo bên cô, cô bắt đầu nhận
thấy có nhiều ánh mắt không thiện cảm của
những người nơi anh sống và làm việc hướng
đến mình. Họ ghen tị hay họ thăm dò, một đứa
con gái mười bảy tuổi chưa thể hiểu được. Đến
cả việc Ngọc đi luôn, không còn trở lại cô cũng
không lí giải nổi.

Ngọc đi cũng vào tầm cúc quỳ đang nở rộ.
Dưới chân núi đá bên cánh đồng sau khu phố
của Quỳnh khi ấy lau đang bung trắng và cúc
quỳ nở rực rỡ dọc bờ suối. Cả buổi chiều hôm
ấy cô ngồi trên tảng đá lớn bên suối, như con
chim bị bắn trúng gãy cánh. Gió bấc rít trên núi.
Hai bàn tay cô lạnh buốt. Tối hôm trước, anh
bảo: 

- Công việc của ba ở trên này ổn rồi không
cần anh giúp nữa. Mẹ gọi về đi ôn thi đại học
tiếp. Anh về nhà rồi đi ôn. Chưa biết bao giờ anh
trở lại…

Cả buổi tối hôm ấy, dù Ngọc có trêu đùa thì
cô cũng không cười lấy một lần. Trái tim đứa
con gái mới lớn mơ hồ nhận ra cuộc chia ly kề
cận. Khi mới gặp anh, cô chỉ nghĩ sẽ coi anh
như người anh trai của mình. Cô khao khát tình
yêu thương che chở của một người anh trai bởi
khi cô lớn lên thì người anh ruột đã mất. Nhưng
mối tình đầu đã đến rất tự nhiên mà cô không
nhớ từ bao giờ. Khi đã quen với việc nhìn thấy
anh mỗi sáng đi học, chỉ cần bóng anh xuất hiện
từ rất xa cô cũng nhận ra ngay thì anh rời đi. Nụ
hôn tạm biệt mặn chát. Cô cũng không biết anh
nói gì thêm khi chia tay vì cô chỉ khóc, không
nghe, không nói. Sau đó, duy nhất có một cuộc
điện thoại anh gọi vào máy bàn nhà cô báo anh
đã đỗ hai trường đại học. Anh chọn học khoa
Chế tạo máy và vào miền Trung học, cách cô cả
nghìn cây số. Cô vùi đầu vào học chỉ với suy
nghĩ phải đỗ đại học để rời thị trấn, gặp lại Ngọc.
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Nhưng cuộc đời vốn dĩ không ai tính toán được
trước điều gì, giống như mùa gió bấc đến và đi
không báo trước. Khi biết mình trượt đại học vì
thiếu nửa điểm, Quỳnh bắt đầu thấy mình tức
giận, thậm chí cả một cuốn sổ nhật ký cô viết
kín chỉ ba chữ. Cô nhủ nếu gặp lại anh, cô sẽ
đưa cho anh cuốn nhật ký dù biết chẳng có ý
nghĩa gì.

Minh lái thẳng xe vào sân nhà Thi. Ngôi nhà
nằm giữa khu vườn rộng mênh mông. Mùa
đông bốn năm trước Minh đã từng về thị trấn
cùng cô, ngủ lại nhà Thi một đêm để hôm sau
cả đám vào lân quýt chơi. Vừa xuống xe Minh
đã reo lên:

- Ô, hoa đào nở rồi kìa Quỳnh ơi!
Cây đào ngay bên đầu hồi nhà Thi đã lấp ló

mấy bông hoa. Quỳnh nói như cho riêng mình
nghe:

- Sắp Tết rồi đấy nàng ạ!
Mấy đứa trong nhà chạy ào ra. Quỳnh thấy

mình hớn hở như ngày xưa, đi đâu xa trở về.
Ngồi bên chậu than nghiến đang cháy hồng, cô
hơ hai bàn tay thật nóng rồi áp vào má Minh:

- Làm như này cho đẹp da này nàng. Ngồi
gần quá thì lại bị nẻ đấy!

Minh cười rạng rỡ:
- Tay này mà của anh nào áp vào mặt cho

thì nhớ cả đời!
Quỳnh rụt tay lại mà giật mình. Cứ như

Minh đang đọc được suy nghĩ trong đầu cô. Mùa
đông ở thị trấn, hầu như nhà ai cũng có chậu
than ấm áp trong nhà. Hồi còn nhỏ, trước khi đi
ngủ, mẹ Quỳnh thường cho chậu than đã gần
tàn xuống gầm giường để mấy chị em ngủ
không bị lạnh. Đi ngoài đường về, có chậu than
cháy sẵn để sưởi thì bao nhiêu rét mướt cũng
biến mất. Đến giờ Quỳnh vẫn nghĩ, ngày ấy mà
không có chậu than nghiến không biết mùa
đông sẽ đáng sợ đến nhường nào. Đêm đêm,
gió mùa Đông Bắc như gào rít trên mái ngói, đập
vào cánh cửa gỗ khiến những đứa trẻ giật mình
thon thót. Rửa bát phải đun nước nóng già để
rửa và tráng mới sạch được lớp mỡ đông đặc
bám vào sau bữa ăn. Giặt quần áo cũng phải
pha xà phòng vào nước ấm mới ngồi vo được
để bàn tay không cứng đơ lại. Mẹ thường đun
nước gừng, đổ ra chậu rồi cho mấy chị em
ngâm chân để trị chân bị cước sưng đỏ. Buổi
sáng đi học, bao giờ Quỳnh cũng mặc áo len
cao cổ rồi khoác áo phao dày mẹ mua ở thị xã
về. Vậy mà người con trai miền xuôi ấy đến thị
trấn, cả mùa đông Quỳnh gặp chỉ thấy mặc
những chiếc sơ mi vải thô, chưa bao giờ thấy
mặc áo khoác. Về sau quen nhau, cô thắc mắc
thì anh bảo, anh chịu lạnh rất giỏi. Vì thế mà cô
hay gọi Ngọc là “Hâm” còn anh thì trả đũa gọi
cô là “Hấp”. Những lá thư từ miền Trung gửi về,
mở đầu bao giờ cũng là hai chữ “Hấp ơi!”, ám
ảnh cô đến rất nhiều ngày tháng về sau. Anh
cũng là người có thói quen xoa hai tay vào nhau

cho thật ấm rồi áp vào hai bên má cô khi hai đứa
đi bộ giữa mùa gió bấc. 

Thi trải chiếu giữa nhà, đặt nồi lẩu xuống,
vừa cười vừa nói:

- Hôm nay đãi hai nàng từ thành phố về
món đặc biệt nhé. Sáng nay ông ngoại thịt và
ướp xong mang xuống cho đấy.

Quỳnh mở nắp nồi lẩu, nhận ra ngay món
sóc. Nhà Thi ở ngôi làng ven thị trấn. Ông ngoại
Thi có một trang trại nuôi sóc rừng ngay dưới
chân núi sau nhà. Hồi học lớp chín, Quỳnh hay
xuống nhà Thi học nhóm với mấy đứa. Cả bọn
vẫn hay đùa, nhờ học nhóm mà chúng nó đỗ
được cấp ba. Con đường làng quanh co chạy
qua cửa nhà Thi mùa nào cũng có hoa vườn
của các gia đình trong làng khoe sắc. Mùa xuân,
những khu vườn rực rỡ hoa đào, hoa mận rồi
đến hoa lê, hoa bưởi. Quỳnh có thể nhớ vườn
nhà ai có hoa gì dù nhà cô không phải người ở
làng. Nhưng hoa dạ hương thì không thể phát
hiện được ở vườn nhà ai. Thi cũng không biết.
Dạ hương nở vào cuối hè nhưng có khi đến đầu
đông nó vẫn nở. Bao lần cô vòng xe đi vòng xe
lại xem hương hoa ấy từ đâu mà không tìm
được. Chính Quỳnh không giải thích được vì
sao mình hay bị ám ảnh bởi một thứ rất bình
thường. Kể cả đi giữa thành phố, ngang qua
một con đường nào đó mà có dạ hương nở là
cô phát hiện ra ngay, lặng người đi khá lâu. Chỉ
có duy nhất một lần đi trên đường làng của Thi,
cô bảo với Ngọc về hương hoa dạ hương, chưa
đầy năm phút sau đã thấy anh quay lại với một
chùm hoa trên tay trước sự ngỡ ngàng tột độ
của cô. Hoa dạ hương nở giữa mùa đông, giữa
gió mùa rét buốt cũng dịu dàng hơn hẳn vào
mùa nóng. Cô thả chùm hoa vào giỏ xe, mang
về nhà và đó là những bông hoa đầu tiên cũng
là duy nhất Ngọc tặng cô. 

Thi rót cho mỗi đứa một chén rượu nho
rừng. Ở đây, mọi người thường ủ nho rừng để
uống vào dịp Tết. Phụ nữ thì uống nguyên chất
siro nho rừng, đàn ông thì pha thêm rượu trắng.
Minh uống hết cả chén, giọng rất hào hứng:

- Rượu nho ngon quá. Trưa mai về xin Thi
một bình rượu mang về uống Tết đi!

Thi gật đầu và chỉ ra góc nhà xếp đến chục
bình rượu nho loại năm lít. Thi mua nho trong
bản chỗ nó dạy học. Rượu trắng thì nhà Thi tự
nấu. Quỳnh cho một nhúm ngọn cúc tần non thả
vào nồi lẩu, gắp vào bát cho Minh:

- Món này ở thành phố không có đâu nhé,
ăn thử đi rồi về làm cho chồng ăn. Thi mai hái
cho bọn tao một túi mang về ngoài kia nhé, ngon
quá!

Ngày nhỏ trước nhà cô có hàng rào cúc tần
nhưng thời ấy chẳng ai hái về ăn bao giờ. Lá
cúc tần chỉ hay đem sao nóng để người đau
lưng đắp lên vùng xương bị đau. Ngày đó bọn
trẻ con lấy lá cúc tần về làm rau chơi đồ hàng
rồi vứt la liệt ở góc sân. Còn bây giờ nó trở
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thành đặc sản. Có những kí ức nhìn lại người ta
cảm thấy vô cùng dịu dàng và trong trẻo. Về thị
trấn, thật ra cô chỉ muốn tìm lại những cảm giác
như thế.

Chuẩn bị lên xe để lên địa điểm tổ chức hội
thảo thì Quỳnh nhận được cuộc gọi của chồng.
Anh bảo đã cơm nước xong cho bọn trẻ con,
chúng đi ngủ trưa rồi thì mới gọi được cho cô.
Cô chợt thấy áy náy. Đến thị trấn cô còn chưa
gọi điện về nhà. Bao nhiêu năm rồi cô vẫn bị
những cảm giác xưa cũ ám ảnh. Cô biết chắc
cảm xúc ấy không phải là tình yêu vẫn còn trong
cô nhưng không biết cách để thoát khỏi. Giống
như một món ăn ngon, thử một lần trong đời,
không còn cơ hội thử lại, gặp hương vị nào
tương tự lại trỗi dậy cảm giác ban đầu. 

Khi Minh rẽ sang con đường nhỏ dẫn vào
nơi tổ chức hội thảo thì Quỳnh reo lên. Bận rộn
nên cô không hỏi Minh trước về địa điểm. Hóa
ra là ngôi trường cấp hai ngày xưa Quỳnh đã
học. Phòng Giáo dục mượn nhà đa năng của
trường làm địa điểm để thực hiện. 

Vừa xuống xe, nhìn dãy lớp học xây mới hồi
năm cuối học ở đây cô thấy lòng xốn xang. Hơn
hai mươi năm rồi, cô thấy dãy núi đá vôi phía
sau trường vẫn sừng sững như bao bọc, che
chở. Phía sau dãy núi ấy là cả cánh rừng già, là
những lân quýt mùa này đang chín vàng. Những
người trong Ban Tổ chức đứng đón đại biểu ở
phía trong sân Quỳnh đều nhận ra. Hầu hết đều
là bạn học cùng khóa và dưới khóa. 

Bắt tay chào hỏi xong xuôi, Quỳnh bảo Minh
vào hội trường trước, cô đi một vòng từ sân
trường cấp hai sang trường tiểu học rồi vòng
sang trường mầm non. Từ ngày rời trường cấp
hai, chưa lần nào cô có dịp quay lại đây. Tất cả
đã xây dựng mới khang trang. 

Vào đến hội trường, thấy Minh ngồi dãy
bàn đầu dành cho đại biểu các Phòng Giáo dục,
Quỳnh chọn chỗ  phía cuối cạnh mấy người bạn
học cấp ba. Cô ngồi cạnh Hoàng - cậu bạn
cùng bàn với cô hồi lớp mười hai giờ là Phó
Hiệu trưởng một trường vùng ba. Hoàng bảo,
một nội dung mới của hội thảo là giáo dục
STEM robot được các chuyên gia từ thủ đô lên
hỗ trợ. Trong số các chuyên gia có người quê
gốc ở đây, kêu gọi hội đồng hương ở Hà Nội
giúp đỡ các thiết bị, phương tiện giáo dục hiện
đại nên một huyện xa xôi và khó khăn như quê
cô có những thành tựu ấn tượng về giáo dục
khoa học và công nghệ. 

Quỳnh giơ điện thoại lên chụp ảnh các
chuyên gia lên sân khấu tặng robot cho phòng
giáo dục huyện rồi gửi cho Minh. Minh gửi icon
mặt cười vào tin nhắn Zalo: Tí giải lao, giao lưu
với đội ngũ chuyên gia, làm công tác xã hội hóa
xin chục con robot đi nàng.

Quỳnh bật cười. Nó thừa biết cô luôn tránh
những chỗ giao lưu, xã giao ồn ào. Minh đưa cô
vào danh sách đi dự, đi xe riêng mà không đi

cùng đoàn các trường chỉ là bởi cô quê ở đây
chứ cơ bản công việc của cô không liên quan gì
đến mấy con robot hay các chương trình lập
trình trên mạng. Bỗng Quỳnh thấy tim đập
nhanh, như có luồng khí lạnh chạy qua sống
lưng khi trên sân khấu vang lên giọng nói thân
quen, giọng nói mà hơn hai mươi năm rồi chưa
bao giờ cô quên. Là Ngọc. Anh đang đứng trên
bục phát biểu. Hình như đúng lúc đó anh cũng
phát hiện ra cô. Quỳnh thấy anh dừng nói, nhìn
về phía cô. Cô cúi đầu, giả vờ vuốt màn hình
điện thoại nhưng tay cô đang run rẩy. Hoàng đột
nhiên nghiêng đầu sang cô:

- Quỳnh! Tao thấy ông kia quen mặt thế! 
Cô im lặng. Hoàng reo lên:
- Ôi anh Ngọc. Con mụ này mày nhìn xem

có phải không? Đúng anh Ngọc rồi.
Cô vẩy tay sang phía Hoàng:
- Thôi yên lặng đi, tao đấm cho đấy! Tao

không biết anh ấy liên quan đến chương trình
này. Mới nhìn thấy thôi.

Giọng cô nhỏ lại, như nghẹn trong họng. Cô
đang vui mừng hay tức giận, lo sợ, chính cô
cũng không hiểu mình lúc này. Cô nhắn sang
Zalo của Minh bảo  thấy hơi mệt nên lên nhà Thi
nằm, bao giờ giờ xong việc cứ nhắn cô sẽ quay
xuống đón. Minh gửi icon đồng ý ngay. 

Thi bật đèn sưởi quay về phía cô nằm,
giọng lo lắng:

- Thấy mệt thì gọi tao ngay nhé. Tao ở ngay
sau vườn tưới rau thôi. 

Quỳnh trùm kín chăn. Cô vốn không chịu
được lạnh mà lúc này đắp hai chăn và có đèn
điện sưởi cô vẫn thấy run và buồn nôn. Cô biết
mình bị tụt huyết áp nên chỉ cần uống cốc trà
gừng đường nóng và nằm ngủ một giấc là ổn.
Ở nhà, mỗi lần thấy mặt cô tái đi và bảo buồn
nôn là chồng cô biết ngay. Dù là mùa hè cô cũng
đắp chăn dày và nằm yên ngủ. Cô đã uống cốc
nước đường pha nước ép gừng tươi Thi làm
cho nên yên tâm nhắm mắt ngủ. Giấc ngủ đến
rất nhanh. Khi mở mắt đã thấy Minh ngồi bên
cạnh. Cô bật dậy:

- Ơ, không gọi mình đi đón? Ai đưa về đây?
Minh cười nhẹ:
- Tớ nhắn Thi, bạn ấy bảo nàng bị hạ đường

huyết nên tớ nhờ bạn Hiệu phó nãy ngồi với
nàng đưa lên đây thôi. Đã thấy ổn chưa?

Quỳnh gật đầu:
- Khỏe luôn rồi, chắc đêm qua thức khuya

quá nên hôm nay đi xa bị mệt thôi. 
Minh nói:
- Mười lăm phút nữa lên nhà hàng ở chợ

trung tâm ăn cơm hội thảo. Đi rửa mặt, tút tát lại
đầu tóc đi.

Quỳnh bối rối, cô nói nhỏ:
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- Bạn đi một mình được không? Tớ ở ăn
cơm với hai mẹ con Thi, hôm nay chồng nó trực
không về.

Minh lại lo lắng:
- Chưa khỏe à? Sáng mai là nội dung liên

quan đến nhiệm vụ của nàng phụ trách ở trường
đấy nên mai phải dự. 

Quỳnh đáp nhẹ: 
- Ừ, tớ biết mà. Chiều nay nhìn đám robot

mà tụt huyết áp đấy, mai ngắm bánh trái mứt
kẹo là khỏe ngay.

Minh phá lên cười:
- Thôi, tớ đi lên nhà hàng đây. Tối về rủ cả

bọn đi cà phê nhé!
Xe Minh ra khỏi cổng, Quỳnh lấy chiếc xe

đạp thể thao của con trai Thi đạp ra đường làng.
Cô tự nhủ thật may là không váy vóc gì. Hôm
nay đi, cô mặc quần jean và xỏ giày thể thao nên
leo lên chiếc xe cũng thật dễ dàng. Buổi chiều
gió lặng hơn. Con đường đã đổ bê tông sạch sẽ
từ lâu. Nhà nào cũng xây tường rào, không còn
các bờ dậu bằng cúc tần, cây găng hay rào tre
mắt cáo nữa. Đi hết con đường làng, cô đạp tiếp
về phía thị trấn, qua khu phố nhà cô ở trước kia.
Cô rẽ vào con đường ở cuối phố đi ra phía chân
núi Sư tử, nơi lau trắng đang xòe tung cánh và
cúc quỳ cháy rực một cả một bên sườn núi.
Giữa cánh đồng giờ có hẳn con đường nhỏ đổ
bê tông thay cho đường đất lồi lõm nhỏ xíu ngày
xưa. Dân trong phố đi bộ tập thể dục trên lối đi
này khá đông giữa không gian thoáng đãng lại
trong lành, thơm hương lúa, hương cỏ dại.
Nhiều người lớn tuổi nhận ra Quỳnh, dừng lại
hỏi thăm ba mẹ cô vì rất lâu rồi không gặp. Cô
để lại xe trên đường lớn, bước chậm trên lối đi
xuyên qua cánh đồng ra chân núi. Cô chỉ muốn
chạm tay vào tảng đá trắng phía ấy, nơi có cây
rau ngót rừng năm ấy mọc kín che nửa tảng đá.
Cô muốn chạm tay vào những bông lau trắng và
những bông cúc quỳ.

- Hấp ơi!
Quỳnh khựng lại. Tim như nhảy khỏi lồng

ngực. Tiếng gọi cất lên ở phía sau. Cô không

quay đầu lại. Bỗng dưng cô thấy sợ hãi đến
tột cùng. Nó giống như tiếng gọi cách đây hơn
hai mươi năm nhưng không còn làm cô thấy
ấm lòng. 

- Quỳnh!
Cô quay lại. Ngọc đứng đó, vẫn dáng người

cao mét tám, không còn dong dỏng như ngày
ấy, khuôn mặt cũng đầy đặn hơn.

- Sao anh lại ở đây?
Ngọc bước lên:
- Vừa đi dạo vừa nói chuyện nhé! 
Cô thấy mình không còn run nữa, giọng tự

nhiên:
- Anh không đi ăn cơm à? Hôm nay Ủy ban

tiếp mà.
Ngọc bật cười to:
- Phó Chủ tịch là cậu em ngày xưa anh đi

theo anh Hà vào tán chị gái nó mà. Nãy bắt tay
xong anh xin phép vắng mặt rồi.

Giọng anh vẫn hài hước như trước không
thay đổi. Quỳnh chưa bao giờ tưởng tượng ra
cô sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Phía bên
kia là nơi cô và anh ngồi trò chuyện bao lần.
Phía bên kia là nơi anh và cô đã tạm biệt. Là nơi
anh đã bước đi, không quay lại. Cô đứng lại:

- Em đi trước đây. Em có hẹn với mấy đứa
rồi. 

Giọng Ngọc thảng thốt:
- Quỳnh, nói chuyện đã.
Cô mỉm cười:
- Thôi anh ạ, cũng sắp tối, muộn rồi, em về

không bọn nó lo lắng. Em không muốn các bạn
đợi lâu.

Cô bước nhanh về phía đường chính. Leo
lên xe đạp nhanh. Cơn gió thổi ngược lại, thốc
vào mắt. Không nhìn lại nhưng cô hình dung ra
được những đám lau trắng đang ngả mình theo
gió mà hoan ca, những bông cúc quỳ vẫn vàng
rực trong sương chiều. Cô biết mình đã đi qua
được những kí ức ám ảnh hơn hai mươi năm
qua. Cô thì thầm: Tạm biệt nhé, tạm biệt mùa
gió bấc! Mùa xuân đang đợi cô ở phía trước.
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Hoa đẹp cành tươi nhờ cội tốt 
Dòng xanh nước sạch bởi nguồn trong

NGUYỄN KHắC ÂN
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Lê Thuý Hạnh - Từ một tác giả
văn xuôi trở thành cán bộ Hội vì tình
yêu sâu đậm với văn chương…

Tôi biết Lê Thúy Hạnh từ khi chị
chưa chuyển công tác về Hội. Chị là hội
viên Chi hội Văn xuôi, công việc chính
của chị là giáo viên giảng dạy bộ môn
Ngữ văn khối trung học cơ sở. Hễ
không có tiết dạy là bất cứ sự kiện nào
được Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ
chức đều có mặt chị. Trong ấn tượng tôi
khi đó, chị Hạnh có vóc dáng nhỏ nhắn
nhưng nhiều nội lực. Ở bất cứ vai trò
nào chị Hạnh cũng làm rất tốt, chị sắp
xếp thời gian hợp lý quán xuyến gia
đình, chăm sóc con cái, thực hiện tốt
công việc và đắm mình với niềm đam
mê văn chương. Trong công tác giảng
dạy, nhiều năm liền chị đạt danh hiệu
giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp
thành phố; công tác ôn luyện học sinh
giỏi đạt được nhiều thành tích cấp
thành phố, cấp tỉnh; có nhiều sáng kiến
kinh nghiệm áp dụng hiệu quả tại cấp
cơ sở, thành phố. Còn với tư cách là
hội viên Chi hội Văn xuôi, Thúy Hạnh
sáng tác đều tay, bạn đọc quen thuộc
với chị qua các tác phẩm truyện ngắn
đăng tải trên Tạp chí Văn nghệ Xứ
Lạng với bút danh Lê Thúy Hạnh. Bắt
nguồn từ những câu chuyện giản dị mà
đầy ý nghĩa trong cuộc sống, Thúy
Hạnh nhận thấy cuộc đời như một
vườn hoa muôn sắc, ngàn hương. Cho
dù cuộc sống còn bề bộn và ở đâu đó
vẫn có những “góc vườn” tạm thời bị
che khuất, nhưng với tình yêu cuộc
sống tha thiết, những bông hoa đẹp
vẫn luôn tìm cách vươn lên để hướng
về phía mặt trời. Và rồi tất cả cùng trổ
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Văn nghệ sĩ tuổi Mão
HÀNH TRìNH SÁNG TÁC
và

Lặng thầm sáng tạo và cống hiến, nhiều năm qua các văn nghệ sĩ tuổi Mão đã góp phần cho
ngôi nhà chung Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn thêm nhiều thành tựu trong chặng đường
xây dựng và phát triển. Trước thềm xuân mới, phóng viên Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng gõ cửa các
văn nghệ sĩ tuổi Mão đại diện cho các Chi hội để tìm hiểu về cuộc sống và hành trình đam mê sáng
tạo của họ. Xin trân trọng giới thiệu tới độc giả! 

Tác giả Lê Thúy Hạnh trong một chuyến đi thực tế sáng tác

hoa, tạo nên một vườn hoa đầy ân tình, đẹp đẽ. Đó là một thế
giới nhân sinh trong tâm hồn của tác giả Lê Thúy Hạnh, mà chị
vô cùng trân quý và gửi gắm điều đó qua các tác phẩm văn
học. Và có lẽ vì thế mà những tác phẩm truyện ngắn của Lê
Thúy Hạnh có lối viết trong trẻo, giản dị, về những đề tài quen
thuộc từ cuộc sống xung quanh chị đã tạo được nhiều thiện
cảm với bạn đọc.

Vốn yêu thích văn chương từ nhỏ, các tác phẩm văn
chương nuôi dưỡng mơ ước được cầm bút sáng tác của Thúy
Hạnh. Năm 1994, chị viết truyện ngắn đầu tay “Sợi nắng chiều”
và gửi cho chuyên mục “Tác phẩm tuổi xanh dự thi” của báo
Tiền Phong. Truyện ngắn được đăng ngay sau đó đã tạo động
lực để Thúy Hạnh tiếp tục sáng tác. Nhưng, chị sáng tác để
giữ cho riêng mình, mãi đến năm 1999, khi đang học trường
Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, trong một lần nhà trường phát
động sinh viên sáng tác cộng tác với Tạp chí Văn nghệ Xứ
Lạng, Thúy Hạnh gửi một bài thơ và được đăng ngay. Mùa



Văn nghệ Xứ Lạng: “Em cứ viết đi, Tạp chí
luôn chào đón tác phẩm của em”. Và từ
bài thơ được in trên tạp chí vào số Xuân
Nhâm Dần 2022, cảm hứng sáng tác trong
tôi ào ạt trở lại. Tôi đã gửi một chùm thơ
tham dự cuộc thi “Sống và hy vọng” do
Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên phối hợp
với Kênh Văn hoá Văn nghệ VOV6 tổ
chức và may mắn đoạt giải Ba trong số
hơn 1500 tác phẩm dự thi. Tiếp đà sáng
tác, tôi mạnh dạn cho xuất bản tập thơ thứ
ba mang tựa đề: “Đôi mắt Sana”. Đây là
tập thơ viết về tình yêu mà tôi băn khoăn
nhiều nhất giữa việc in và không in. Tập
thơ ra đời như đánh dấu sự trở lại của tôi
trên văn đàn. Sau khi dự Hội nghị những
người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X tại
Đà Nẵng, tôi bắt đầu sáng tác đều tay, đây
là quãng thời gian mà tôi viết rất nhiều.
Thậm chí, tôi viết nhiều nhất từ khi cầm
bút. Tác phẩm của tôi liên tục xuất hiện
trên khắp các mặt báo từ Trung ương đến
các địa phương”. 

Và đánh dấu sự trở lại của một tác
giả trẻ đã trưởng thành trong sáng tác,
“Đôi mắt Sana” cũng đem lại thành công
cho Ngô Bá Hòa. Tuyển tập thơ do Nhà
xuất bản Hội Nhà văn in ấn và được bán
trên kênh của hiệu sách Tinh Văn Books
với giá gần một trăm ngàn đồng một cuốn
đã được phủ sóng rộng rãi, độc giả trên
khắp mọi miền đất nước đón nhận. “Đôi
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Tác giả Ngô Bá Hòa và tác phẩm
“Đôi mắt Sana”

xuân năm đó, Lê Thúy Hạnh được Hội mời đến dự buổi giao
lưu với các tác giả của Xứ Lạng và có cơ hội trình bày tác
phẩm. Đó là nơi khởi nguồn tình yêu của chị với Hội Văn
học Nghệ thuật Lạng Sơn. Năm 2013, Lê Thúy Hạnh được
kết nạp vào Chi hội Văn xuôi, Hội Văn học Nghệ thuật Lạng
Sơn. Kể từ đó, chị luôn coi nghề giáo là duyên nghiệp, văn
chương là đam mê. Song với mong muốn có thêm thời gian
để sáng tác và được sống trọn vẹn với đam mê của mình,
năm 2021 Lê Thúy Hạnh chuyển công tác về Hội. Cũng
trong năm đó, Lê Thúy Hạnh cho ra mắt tập truyện ngắn đầu
tay “Xà cừ mùa trổ hoa” tập hợp các tác phẩm từ năm 1994
đến năm 2021 đánh dấu một hành trình trưởng thành trong
sáng tác cũng là một món quà chị dành tặng cho chính
mình, cho độc giả.

Lê Thúy Hạnh sinh năm Ất Mão, năm nay là năm tuổi
của chị, đồng thời cũng diễn ra nhiều sự kiện quan trọng
của Hội Văn học Nghệ thuật, trước mắt là kỷ niệm năm
mươi lăm năm Ngày thành lập Hội (02/03/1968 -
02/03/2023) mang đến cho chị nhiều cảm xúc: “Tôi cảm
thấy vô cùng tự hào khi mình được là một thành viên trong
quá trình năm mươi lăm năm xây dựng và phát triển của
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn. Giờ đây thêm
cương vị là một cán bộ của Hội, tình yêu ấy trong tôi lại
càng sâu đậm hơn bao giờ hết. Tôi thấy rõ hơn trách nhiệm
của mình cùng các đồng nghiệp tiếp tục đóng góp công sức
nhỏ bé của mình để Hội Văn học Nghệ thuật ngày càng
phát triển hơn nữa, xứng đáng là ngôi nhà chung của văn
nghệ sĩ Xứ Lạng”.

Ngô Bá Hoà - Bứt khỏi cái bóng của hiện tượng văn
học trẻ và sự trở lại văn đàn  

“Những ngày đầu cầm bút, văn chương với tôi như một
sự dẫn dụ đầy mê hoặc của sự khám phá. Càng lấn sâu vào
nghiệp viết lách, con đường sáng tác càng gập ghềnh, phía
trước tôi luôn là chông gai và thử thách. Tôi khá may mắn
khi được kết nạp vào Chi hội Thơ, Hội Văn học nghệ thuật
Lạng Sơn từ năm mười chín tuổi. Đó vừa là động lực cũng
vừa là áp lực. Bởi vì khi đã là Hội viên, trách nhiệm của
người cầm bút là phải viết”. - Ngô Bá Hòa chia sẻ.

Ngô Bá Hòa sinh năm Đinh Mão, yêu thích văn chương
và sớm bộc lộ năng khiếu từ khi còn là thiếu niên. Năm mười
ba tuổi, Ngô Bá Hòa có bài thơ đầu tiên được đăng trên Tạp
chí Văn Nghệ Xứ Lạng, đó là nguồn động viên khích lệ tinh
thần để Hòa tích cực cầm bút làm thơ và nhận được nhiều
giải thưởng sáng tác của Trung ương và Hội Văn học Nghệ
thuật tỉnh Lạng Sơn tổ chức. Là một tác giả trẻ, Ngô Bá Hòa
được đánh giá như một hiện tượng của văn đàn Xứ Lạng.
Nhưng rồi cũng như rất nhiều các tác giả khác, làm bạn với
văn chương vốn dĩ đâu phải điều dễ dàng, Hòa đột nhiên
chững lại, khoảng chừng ba năm hầu như không xuất hiện
trên văn đàn. Ngô Bá Hòa thỉnh thoảng vẫn được đăng bài
trên Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng nhưng số lượng chỉ đếm trên
đầu ngón tay, có lẽ cái bóng của quá khứ đã tạo nên áp lực
với Ngô Bá Hòa trong việc định hình lại lối viết của một tác
giả trẻ bước sang tuổi trung niên. Hòa chia sẻ: “Tôi như rơi
vào khoảng mù trên con đường sáng tạo. Nếu không vượt
qua được, tôi sẽ chìm vào quên lãng và chỉ còn là cái bóng
của chính mình. Nhưng may sao, tôi đã thoát ra được
khoảng mù đó. Từ một câu nói động viên của chị Vi Thị Thu
Đạm hiện đang là Phó Chủ tịch Hội, Tổng Biên tập Tạp chí



mắt Sana” đem lại cho Ngô Bá Hòa giải C, giải
thưởng năm 2022 của Hội Văn học nghệ thuật các
Dân tộc thiểu số Việt Nam. Bất ngờ vào một ngày
cuối tháng 12 năm 2022, Ngô Bá Hòa vui mừng
chia sẻ với tôi rằng trong tháng này có bốn mươi
tác phẩm được chọn in trên các báo, tạp chí trong
cả nước. Sự công nhận của độc giả là một tín hiệu
đáng mừng đối với một tác giả, Ngô Bá Hòa đã
từng bước khẳng định mình và trở lại văn đàn một
cách quyết liệt như thế. Và nối tiếp thành công của
năm vừa qua, năm 2023 Ngô Bá Hòa ấp ủ bước
đi dài hơi hơn với văn chương, hiện tại anh đã
hoàn thành xong tập bản thảo thơ “Lưng chừng
ngày xanh” với năm mươi sáu bài thơ, phần lớn
được sáng tác trong năm 2022 xoay quanh tình
yêu đất nước, con người miền núi cùng những giá
trị văn hoá các dân tộc thiểu số.

Nguyễn Vàng Lộc - Trái tim nhân ái giúp
cảm xúc nghệ thuật thăng hoa

Vào một ngày cuối tháng 12, tôi gấp rút gọi
điện cho tác giả Nguyễn Vàng Lộc để hẹn lịch
phỏng vấn cho bài viết về văn nghệ sĩ tuổi Mão số
Tết, thật may mắn là ông đồng ý ngay. Và thế là
ngay đầu giờ chiều hôm đó, tôi di chuyển từ thành
phố đến thăm nhà riêng của ông tại thị trấn Đồng
Đăng. Dù biết ông gắn bó với các tác phẩm ảnh
nghệ thuật qua bút danh Hòa Lộc đăng tải trên tạp
chí trong nhiều năm qua nhưng mãi dịp này tôi mới
được trò chuyện, nghe ông chia sẻ về cuộc sống
và hành trình gắn bó với Hội Văn học Nghệ thuật
trong suốt hai mươi năm qua.

Ông Nguyễn Vàng Lộc sinh năm Tân Mão,
vào thời kỳ mà chiến tranh chống Mỹ xâm lược
đang diễn sôi sục ra khắp toàn miền Bắc. Cũng
như hàng ngàn thế hệ thanh niên yêu nước thời
kỳ ấy, những năm bảy mươi của thế kỷ trước, cậu
thanh niên trẻ Vàng Lộc tham gia cách mạng, thực
hiện nhiệm vụ giao thông liên lạc tại huyện Hữu
Lũng và được Nhà nước phong tặng Huân
chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất - đó là
kỷ niệm mà ông trân quý và luôn giữ gìn cẩn thận.
Ông nên duyên với Xứ Lạng từ khi đó và đến nay
nơi này đã trở thành quê hương của ông, của gia
đình ông với các con trai, con gái, cháu nội cháu
ngoại đề huề. Từ những năm chín mươi, ông
Nguyễn Vàng Lộc mở cửa tiệm chụp ảnh gia đình
và đó cũng là cơ duyên để ông tiến sâu hơn với
bộ môn nghệ thuật Nhiếp ảnh. Từ một thợ chụp
ảnh chuyên nghiệp, Nguyễn Vàng Lộc dễ dàng
phát huy thế mạnh sở trường, ông dần có những
tác phẩm đăng tải trên Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng
và được kết nạp vào Chi hội Nhiếp ảnh, Hội Văn
học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2002 với bút
danh Hòa Lộc. Những bức ảnh đa chiều và giàu
cảm xúc từ ảnh chân dung, phản ánh đời sống của
đồng bào các dân tộc miền núi, đến ảnh phong
cảnh với nội dung phong phú được đăng tải trên
Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng những năm 2000 đến
nay đã góp phần định hình một cái tên Hòa Lộc.
Trong khoảng những năm 2000 đến 2015, ông

khẳng định mình qua nhiều giải thưởng của Trung
ương và địa phương, nhiều tác phẩm được treo
triển lãm, trong đó một số tác phẩm tiêu biểu như:
“A! Trâu sắt ra đồng” giải Nhì Cuộc thi và triển lãm
Ảnh nghệ thuật lần thứ V “Đất và người Lạng Sơn”
- năm 2011 do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng
Sơn tổ chức; “Đưa điện vào vùng sâu vùng xa”,
đạt giải Khuyến khích Giải thưởng Văn học Nghệ
thuật do Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn
học Nghệ thuật Việt Nam năm 2014… 

Bên cạnh vai trò là hội viên Hội Văn học Nghệ
thuật Chi hội Nhiếp ảnh, tác giả Hòa Lộc - Nguyễn
Vàng Lộc còn là thành viên của Ban quản lý Đền
Mẫu Đồng Đăng, là Trưởng Ban Công tác Mặt trận
Khu Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc
trong nhiều năm qua, là người có uy tín, sôi nổi
trong mọi hoạt động xã hội tại địa phương. Trong
hai năm qua (từ đầu năm 2020 đến giữa năm
2022), đại dịch Covid-19 bao trùm lên toàn xã hội,
ai ai cũng ái ngại và mang tâm lý sợ hãi mỗi khi
bước chân ra khỏi nhà. Thì trong những ngày
nước sôi lửa bỏng nhất, cư dân thị trấn Đồng Đăng
lại quá đỗi quen thuộc với hình ảnh một ông lão
ngoài bảy mươi tuổi ngày ngày vác theo chiếc loa
lưu động buộc ở đuôi xe máy bon bon trên khắp
các ngóc ngách của thị trấn để tuyên truyền bà con
tuân thủ biện pháp 5K và các quy định mới nhất
của Bộ Y tế về phòng ngừa và chống dịch bệnh.
Ông còn tham gia vào tổ khu phố tuyên truyền bà
con góp công, góp sức vào công tác thiện nguyện
hỗ trợ, giúp đỡ bà con gặp hoàn cảnh khó khăn
chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Vừa sẵn
sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để làm công tác
thiện nguyện hỗ trợ các chiến sĩ áo trắng của Bệnh
viện thực hiện công tác phòng chống dịch, trong
thời gian này ông vừa tranh thủ tác nghiệp và lưu
giữ lại nhiều hình ảnh tư liệu về những ngày tháng
không quên ấy.

Có lẽ vì trái tim thiện nguyện, nhân ái mà các
tác phẩm ảnh của Hòa Lộc đều mang dấu ấn
riêng, đậm đà màu sắc, hương vị của cuộc sống.
Ở tuổi bảy mươi hai, Hòa Lộc không tham gia
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nhiều cuộc thi ảnh, nhưng ông vẫn tích cực tham
gia hoạt động sáng tác và có nhiều tác phẩm đăng
tải trên Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng. Đặc biệt,
những bộ ảnh của ông về hoạt động viếng đồng
đội tri ân Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 được
đăng tải Trên tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng số tháng
bảy hàng năm mang đến cho độc giả nguồn tư liệu
quý và giàu cảm xúc.

Nghệ sĩ ưu tú Phan Muộn -  Giữ gìn, bảo
tồn văn hóa qua các làn điệu dân ca dân tộc
Tày, Nùng

NSƯT Phan Muộn tên thật là Phùng Văn
Muộn, sinh năm Quý Mão tại huyện Văn Quan -
mảnh đất được ví như cái nôi của những làn điệu
dân ca Xứ Lạng. Lớn lên và thấm nhuần những
những điệu ru của bà, của mẹ Phan Muộn dành
nhiều tình yêu cho dân ca. Rồi sau này Phùng Văn
Muộn bén duyên và trở thành ca sĩ của Đoàn Nghệ
thuật tỉnh và kể từ đây tâm hồn người nghệ sĩ bay
cao, bay xa hơn nữa qua các ca khúc mang đậm
chất dân ca dân tộc miền núi. Nghệ danh Phan
Muộn để lại dấu ấn trong lòng khán giả qua rất
nhiều ca khúc giành được giải thưởng cao tại các
cuộc thi, liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp
như:  “Gặp gỡ tình yêu” (Huy chương Vàng Hội
diễn ca, múa, nhạc toàn quốc), “Mùa xuân trên
sông Kỳ Cùng” (Huy chương Vàng Liên hoan ca,
múa, nhạc - sân khấu chuyên nghiệp dân tộc Miền
núi và Trung du), hát then “Chứ tình nắc na” ( Huy
chương Vàng Liên hoan giọng hát hay các dân tộc
trên sóng phát thanh toàn quốc lần thứ nhất), hát
then “Giải hạn” (Huy chương Vàng Liên hoan
giọng hát hay dân ca các dân tộc trên sóng phát
thanh toàn quốc lần thứ hai)...

Không dừng lại ở một vai trò là một ca sĩ, tình
yêu dân ca thấm đẫm trong tâm hồn từ thuở bé
giúp Phan Muộn thăng hoa sáng tác. Tận dụng
vốn ngôn ngữ mẹ đẻ tiếng Tày cùng với cơ hội
được nghiên cứu, tìm hiểu về ngôn ngữ cổ và hiện
đại mà người Tày, Nùng qua quá trình giao tiếp với
bà con trong những chuyến lưu diễn tại vùng sâu,
vùng xa thôi thúc Phan Muộn thử sức mình sáng
tác và đặt lời cho dân ca, ông đã tiếp tục khẳng
định mình với nhiều tác phẩm hát then giành được
thành tích lớn (Huy chương Vàng, Huy chương
Bạc) tại nhiều hội thi, hội diễn chuyên nghiệp.

Từ một diễn viên chính gắn với nghệ danh
Phan Muộn trở thành người đứng sau thành công
trên sân khấu Phùng Văn Muộn của ngày hôm nay
là một chặng đường hoạt động sáng tạo nghệ
thuật nỗ lực miệt mài, không ngừng nghỉ để không
bị hòa tan trong môi trường văn hoá đầy khó khăn,
thách thức. Năm 2015 nghệ sĩ Phan Muộn được
Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú
(NSƯT). Hiện tại, NSƯT Phan Muộn - Phùng Văn
Muộn đang đảm nhiệm cương vị là Phó Giám đốc
Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh, phụ trách
chính ba phòng chuyên môn kiêm Chủ tịch Công
đoàn, Bí thư Đảng ủy của đơn vị. Ngoài ra ông còn

là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật
tỉnh, Chủ tịch Hội Bảo tồn dân ca, thành viên Hội
Di sản Văn hoá tỉnh. Ông tham gia phối hợp tổ
chức thành công nhiều sự kiện lớn do tỉnh tổ chức
(Lễ hội hoa đào Xứ Lạng, tuần Văn hóa - Du lịch
các năm)... Với nhiều đóng góp cho văn hoá, nghệ
thuật, NSƯT Phan Muộn được trao tặng nhiều
Bằng khen, Giấy khen của các cấp, ngành. Năm
2021, NSƯT Phan Muộn viết kịch bản và phối hợp
với nhạc sĩ Trung ương đặt lời cho tác phẩm “Cánh
đồng tiềm thức” đoạt Huy chương Vàng tại Liên
hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm
2021. Là Chủ tịch Hội Bảo tồn dân ca tỉnh NSƯT
Phan Muộn tổ chức nhiều hoạt động phong trào
bảo tồn phát huy các giá trị dân ca trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn.

Luôn đau đáu, trăn trở với văn hoá dân tộc,
dù bận rộn với cương vị của một người làm quản
lý đơn vị, NSƯT Phan Muộn vẫn dành thời gian
sáng tác đặt lời cho dân ca với mong muốn bảo
tồn phát huy giá trị văn hóa của dân tộc, truyền lại
tình yêu dân ca cho thế hệ trẻ và mang dân ca gần
gũi hơn đến đông đảo công chúng qua sân khấu
chuyên nghiệp.

Qua câu chuyện mà các văn nghệ sĩ tuổi Mão
chia sẻ, chúng ta có thể thấy họ thuộc nhiều thế
hệ khác nhau, mỗi người có sở trường riêng
nhưng có một điểm chung là đam mê văn học,
nghệ thuật với một tấm lòng nhân ái, cống hiến
cho xã hội qua những việc làm, hành động cụ thể.
Đặc biệt qua những tác phẩm văn học, nghệ thuật
họ đã truyển tải những thông điệp tinh thần tích
cực, ý nghĩa, mang giá trị nhân văn làm đẹp thêm
cho cuộc sống.

Xin trân trọng cảm ơn câu chuyện của các tác
giả! Nhân dịp Tết đến, Xuân về, Tạp chí Văn nghệ
Xứ Lạng xin gửi lời kính chúc tới toàn thể văn nghệ
sĩ sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

NGỌC HẰNG thực hiện
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NSƯT Phan Muộn trong một chương trình do
Hội Bảo tồn dân ca tỉnh tổ chức.



Trong dự tính của các nhà cái,
Annie Ernaux còn ở trong cái
bóng của nhiều đối thủ như

Michel Houellebecq (Pháp), một
nhân vật được sùng bái ở giải
Goncourt, như Salman Rushdie
(Anh) với sự sửa đổi tuyệt vọng
của chủ nghĩa giáo điều Hồi giáo,
như vua kinh dị Stephen King
(Mỹ), như cây bút đa tài Ngugi Wa
Thiongo (Kenya) và nhà văn hậu
hiện đại Vladimir Sorokin (Nga).
Đối với phái nữ, bà cũng bị giới
nhà cái cho rằng kém điểm so với
Anne Carson và Margaret Atwood
(Canada) và người đồng hương
Maryse Conde. Nhưng rút cuộc,
Ủy ban Nobel đã trao Giải thưởng
Văn học 2022 cho Annie Ernaux.

Cô gái nhà nghèo lên đỉnh
cao văn chương

Annie Ernaux (tên thời con gái
- Duchenne) sinh ngày 1/9/1940
tại thành phố Lillebonne, thuộc
Normandy, nơi cha mẹ có một cửa
hàng tạp hóa nhỏ kiêm quán cà
phê mang lại thu nhập ít ỏi. Sau khi
tốt nghiệp sư phạm với bằng cao
cấp về văn học hiện đại tại Đại học
Rouen và Bordeaux, bà giảng dạy
tại một số trường trung học và cao
đẳng rồi chuyển đến Trung tâm
Quốc gia về Đào tạo từ xa. Bà bắt
đầu sự nghiệp văn chương năm
1974 với tác phẩm tự truyện Les
Armoires vides (Tủ trống - những
tên sách dẫn sau đều được tạm
dịch), từ đó, cứ độ hai hoặc ba
năm bà lại cho trình làng tác phẩm
mới, đến nay đã có trên hai chục
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GIẢI NOBEL VĂN HỌC
NĂM 2022

Nữ nhà văn Pháp Annie Ernaux đã được Ủy ban Nobel quyết định trao tặng Giải thưởng
Văn học 2022 cao quý nhất hành tinh. Cùng với bằng chứng nhận được giải và tấm huy
chương Nobel, nữ nhà văn cũng sẽ nhận được phần thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu kronor
Thụy Điển (khoảng 915.000 USD).  

Nhà văn Annie Ernaux
Ảnh: Tác giả bài viết cung cấp

đầu sách, hầu hết do Nhà xuất bản danh tiếng Gallimard ấn
hành. Bà nổi tiếng ở nước Pháp quê mình và cũng nổi tiếng
không kém ở những thị trường người đọc lớn nhất thế giới
như Mỹ và Anh. Song song với sự nghiệp sáng tác văn
chương, Annie Ernaux là người đấu tranh không mệt mỏi
chống lại phân biệt và bất công xã hội, đặc biệt tiên phong
trong phong trào chống nạn bất bình đẳng giới. 

Năm 1984, bà thắng giải Renaudot nhờ tác phẩm tự
truyện La Place (đã có bản dịch tiếng Việt Một chỗ trong đời
do Nhã Nam và Nxb Hội Nhà văn ấn hành). Chỉ với một trăm
trang ít ỏi, bà đã tạo được bức chân dung khách quan về cha
mình và toàn bộ môi trường xã hội hình thành cơ bản con
người ông. Bức chân dung này đã cho thấy khuynh hướng tiết
chế mà bà đang muốn theo đuổi và những tiêu chuẩn mỹ học
làm tiền đề cho các tác phẩm sau này. Trong tác phẩm vẫn có
giọng văn tường thuật, nhưng thấy rõ sự cố gắng lược bỏ sự
định danh hết mức có thể, hơn nữa, tác giả còn lồng ghép



những suy tư về chính lối viết của mình vào
trong tác phẩm, tự tách lìa bản thân ra khỏi
“vùng trời thơ mộng của ký ức” và chủ trương
lối viết trung tính. 

ЉTháng 4 năm 2016 tác phẩm Mémoire de
fille của bà ra đời (bản dịch tiếng Việt Hồi ức
thiếu nữ cũng do Nhã Nam và Nxb Hội Nhà văn
ấn hành), trong đó kể lại những ký ức của thời
thiếu nữ sáu mươi năm về trước, khi mới chỉ là
cô gái mười tám tuổi, được yêu và lần đầu tiên
có mối quan hệ thể xác với một người đàn ông.
Câu chuyện tình mù quáng này được kể lại như
một ký ức về sự hổ thẹn, một vết thương day
dứt, khó chữa lành hơn bất kỳ điều gì khác. 

Nhưng tác phẩm nổi bật nhất của bà phải
kể đến Les Années (Những năm tháng, 2008),
phác họa một giai đoạn xã hội Pháp kéo dài từ
thời hậu thế chiến cho đến ngày nay, giai đoạn
1941 - 2006, qua lăng kính ký ức, những ấn
tượng trong quá khứ và hiện tại, thói quen văn
hóa, ngôn ngữ, phim ảnh, sách vở, ca nhạc, đài
phát thanh, truyền hình, tiêu đề quảng cáo và tin
tức. Tác phẩm đã nhận một số giải thưởng văn
học vào các năm 2008 và 2009. Trong năm
2011, bà xuất bản cuốn L'Autre Fille (Cô gái
khác) như một lá thư gửi đến người chị gái đã
mất của mình và tập hợp tất cả ghi chép, dự
định, suy tưởng về sự nghiệp viết văn vào cuốn
L'Atelier noir (Hội thảo Đen) đồng thời xuất bản
cuốn tự truyện Ecrire la vie (Viết về cuộc đời).
Tác phẩm là sự tổng hợp hầu hết các bài viết cá
nhân, những sổ nhật ký và nhiều hình ảnh của
bà chưa từng công bố trước đó. Và mới nhất là
cuốn tiểu thuyết Le jeune homme (Người đàn
ông trẻ tuổi) được bà cho xuất bản năm 2022.

Năm 2008, bà nhận “Prix de la langue
française” vinh danh toàn bộ sự nghiệp sáng tác
văn chương, đến năm 2019, Những năm tháng
được tạp chí Le Monde xếp vào danh mục 100
tác phẩm văn chương sáng giá của nền văn học
Pháp. Cùng năm đó, bà lọt vào danh sách rút
gọn Giải thưởng Booker Quốc tế cho bản dịch
từ cuốn sách Những năm tháng. 

Phát minh ra hình thức tự sự mới
Sở thích văn học của Annie Ernaux là bản

thân bà: vài chục tiểu thuyết và truyện, bao gồm
cả tập cuối cùng, có nhiều yếu tố khác nhau
trong tự truyện của bà: kết hôn, bị ốm, phá thai,
mất mẹ, mua “rượu whisky, hạnh nhân và các
thứ”, bị ốm, tức giận, ghen tuông, thay đổi phong
cảnh, mặc thử váy, chia tay, nhìn ngắm thành
phố... Nhân vật chính của bà là một phụ nữ châu
Âu xinh đẹp có định hướng và quan điểm truyền

thống - cứ tưởng là con tin của sự lựa chọn xã
hội, nhưng thực tế lại chưa bao giờ có lựa chọn.
Bà mô tả trải nghiệm từ cuộc sống của chính
mình, mỗi giai đoạn của cuộc đời đều được bà
chọn kể lại trong một tác phẩm: về đời sống của
cha mẹ mình với tất cả những khó khăn đi kèm
theo họ trong La Place (Quảng trường, 1983), La
Honte (Xấu hổ, 1997), về những năm tháng thiếu
nữ trong Ce qu'ils disent ou rien (Những gì họ đã
nói, 1977), về cuộc hôn nhân trong La femme
gelée (Người đàn bà băng giá, 1981), về mối tình
nồng cháy với một người đàn ông Đông Âu trong
Passion simple (Niềm đam mê giản đơn, 1992),
về căn bệnh Alzheimer trong Je ne suis pas sor-
tie de ma nuit (Tôi đã không thoát khỏi đêm của
mình, 1997), về cái chết của mẹ bà trong Une
femme (Một người đàn bà, 1988), về căn bệnh
ung thư vú trong L'usage de la photo (Sử dụng
Nhiếp ảnh, 2005)... Thậm chí bà đã biến trải
nghiệm của chính mình về việc phá thai được coi
là bất hợp pháp trong những năm đầu thập niên
1960 trở thành chủ đề chính trong cuốn tiểu
thuyết L'Événement (Sự kiện, 2000). Nhân vật
chính của Sự kiện là một sinh viên: năm 1963,
cô Annie đang mang thai và hoàn toàn bế tắc:
việc phá thai bị cấm, việc sinh ra một đứa trẻ
buộc cô ấy phải bỏ dở việc học và khó có thể trở
lại sau này. Cần phải lựa chọn giữa một nền giáo
dục cho phép mình có được một công việc tốt và
khẳng định một địa vị xã hội tốt, dẫu biết rằng
việc phá thai bí mật sẽ tước đi cơ hội làm mẹ,
việc học là giá trị của bản thân cô. Vào một thời
điểm khá muộn, cô tìm được địa chỉ của một bác
sĩ chuyên thực hiện các ca phá thai bí mật bằng
cách sử dụng thuốc xổ và ống thông, bị cấm la
hét, không được gây mê, thậm chí không được
ngậm giẻ vào miệng, khuôn mặt méo mó vì đau
đớn, rất nhiều máu. Không giống như tiểu thuyết
phụ nữ thuộc thể loại “kinh dị về phụ khoa”,
Annie Ernaux tôn trọng ngữ điệu lạnh lùng…
Thực ra đây là thông điệp nghệ thuật của bà.
Tính xã hội hiện đại là mặt trái của trật tự thế giới
gia trưởng cứng nhắc, đưa con người đến chỗ
cô đơn, cô lập với cội nguồn, xung đột toàn cầu
với bản chất và đạo đức của chính mình. 

Sau hai chục năm, nữ đạo diễn Audrey
Diwan dựa trên cuốn sách này đã làm thành
phim và nhận được Sư tử Vàng tại Liên hoan
phim Venice - 2021. 

Sách của Annie Ernaux mở ra những cửa
sổ tinh tế, sâu sắc nhất nhìn vào đời sống xã hội
của nước Pháp hiện đại. Trong thế giới của cuộc
tuần hành chiến thắng của làn sóng nữ quyền
thứ ba, với sự thừa nhận và tự nhận thức về sự
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tồn tại của phụ nữ, bà đã cho thấy thế giới được
tạo ra như thế nào, theo những cách đơn giản
và không phức tạp nhất, đồng thời hoàn toàn
không có sự phiến diện, vị tha, chân thành quá
mức làm mất đi chính khái niệm văn hóa. Bà
phát minh ra một hình thức tự sự mới, ký ức tập
thể, vừa riêng tư nhưng lại có tính cộng đồng để
ghi lại thời gian đã trôi qua. Và điều đặc biệt quan
trọng là Annie Ernaux đã làm gì với khái niệm
thời gian về mặt này: giống như nhân vật văn
học của chính mình, bà cho thấy hàng triệu phụ
nữ và đàn ông bình thường đã sống, đang và sẽ
sống ở đây, ký ức cá nhân của họ và những gì
còn lại trong đó đúng là lịch sử của nền văn minh
này. Đây là một dòng văn xuôi hiện sinh với
những khó khăn, tổn thương và hoàn toàn vô
cảm về bản thân và những người như mình. 

Xu hướng của Ủy ban Nobel
Annie Ernaux lần này được giải có lẽ cũng

nói lên một xu hướng mà Ủy ban Nobel muốn
thu hút sự chú ý - cho dù thế giới có điên rồ đến
đâu, thì châu Âu truyền thống tư sản vẫn là
nguồn gốc chính của những bi kịch nhân loại.
Ủy ban Nobel đã ghi nhận chính xác điều này ở
Annie Ernaux và quyết định trao giải cho bà,
“cho sự can đảm và độ chính xác về mặt lâm
sàng, nhờ đó mà bà khám phá ra gốc rễ của sự

xa lánh và những hạn chế chung của trí nhớ cá
nhân”. Annie Ernaux cho thấy mình luôn luôn tin
vào sức mạnh của việc viết. Tác phẩm của bà
thể hiện tinh thần quyết liệt, với ngôn ngữ giản
dị, lối viết sáng rõ, vạch ra nỗi thống khổ trong
trải nghiệm về giai cấp, miêu tả nỗi ô nhục, hèn
mọn, ghen tị và sự bất khả trong việc ta nhận ra
bản chất của chính mình. Trong quá trình bền bỉ
thực hiện công việc ấy, bà đã đạt được điều gì
đó thật đáng ngưỡng mộ và có tính trường tồn.

Như mọi khi, Ủy ban Nobel thưởng cho
ngôn ngữ hơn là những ý tưởng mà nó diễn đạt.
Một thành viên của Viện Hàn lâm Thụy Điển là
Ellen Mattson cho biết: Về lý thuyết, giải thưởng
có thể trao cho bất cứ ai cống hiến cho việc viết
lách và tạo ra được những thành quả tuyệt vời.
Các đề cử được gửi đến trên khắp thế giới từ
những nhà văn, nhà phê bình, nhà báo, người
đại diện cho các tổ chức văn học, và cả những
người từng chiến thắng giải Nobel trước đây.
Không có giới hạn độ tuổi, tuy nhiên rất ít khi
thấy được một cây bút trẻ tuổi được vinh danh,
bởi cần có thời gian rất dài, thậm chí là cả đời
để vươn tới đỉnh cao của văn chương, tạo ra
tiếng nói riêng mà Hội đồng xét giải không thể
tìm thấy ở những tác phẩm của người khác.   

ĐĂNG BẦy tổng hợp và dịch
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Tế lễ là một trong những hình
thức tín ngưỡng phổ biến
của cư dân nông nghiệp cổ.

Trong lịch sử, ở nước ta từng có
nghi thức tế xuân, tế thần núi, thần
sông, tế trời đất, tế thần Nông…
Đó là những vị thần có ý nghĩa
quan trọng đối với mùa màng và
cuộc sống của con người. Dưới
thời Nguyễn, từ sau cải cách hành
chính của vua Minh Mạng (năm
1831), nhiều nghi thức cúng tế đã
được thể chế hoá để thực hiện
thống nhất trong toàn quốc. Trong
đó một số nghi lễ diễn ra với quy
mô cấp tỉnh, do chính các vị quan
đầu tỉnh làm chủ lễ. Từ đó đã hình
thành nên các đàn tế ở các địa
phương. Tại Lạng Sơn, trên các
tấm bản đồ cổ, tại các sách Quốc
sử, sách địa phương chí, chúng ta
thấy ghi tên một số đàn tế như đàn
Tiên Nông, đàn Sơn Xuyên, đàn
Xã Tắc ở khu vực tỉnh thành. Vì
nhiều lý do, đến nay các ngôi đàn
này không còn trên thực tế nhưng
đó vẫn là các di tích có ý nghĩa rất
quan trọng đối với việc nghiên cứu
lịch sử địa phương, đồng thời
phản ánh nét đẹp trong phong tục
tập quán truyền thống của người
Xứ Lạng. 

Đàn Xã Tắc
Đàn Xã Tắc là loại đàn tế

thần Đất và thần Lúa hai vị thần
được coi là quan trọng bậc nhất
đối với nông nghiệp. Từ hình ảnh
hai vị thần linh, Xã Tắc đã được
nâng lên thành biểu tượng của
giang sơn, Tổ quốc và đi vào thơ
ca, nhạc hoạ. Trong lễ bái yết ở
Chiêu Lăng (Thái Bình) mùa xuân
năm 1288, cảm tác về đất nước
sau khi đánh thắng giặc Nguyên
Mông xâm lược, vua Trần Nhân
Tông đã viết: 
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ĐÀN TẾ CỔ Ở XỨ LẠNG
CHU QUẾ NGâN

Vị trí các đàn tế cổ tại khu vực tỉnh thành Lạng Sơn trong bản đồ
thời Đồng Khánh (1886 - 1888)

“Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã
Sơn hà thiên cổ điện kim âu”
(Xã tắc hai phen chồn ngựa đá
Non sông ngàn thuở vững âu vàng)
Trải qua mười năm kháng chiến chống quân Minh gian

khổ, đất nước thái bình, mùa xuân năm 1428, Nguyễn Trãi
thay Lê Lợi viết Bình Ngô đại cáo tuyên bố nền độc lập của
đất nước: 

“Xã tắc dĩ chi điện an
Sơn xuyên dĩ chi cải quan”
(Xã tắc từ đây vững bền
Non sông từ đây đổi mới)
Việc lập đàn Xã Tắc tế lễ thần Đất, thần Lúa, cầu quốc

thái dân an, mùa màng bội thu đã có từ rất sớm trong lịch sử
chế độ phong kiến Việt Nam. Hà Nội có đàn Xã Tắc lập năm
1048 (đời Lý Thái Tông), năm Gia Long thứ 5 (1806) nhà
Nguyễn dựng đàn Xã Tắc ở kinh thành Huế. Đến năm 1832,
theo chỉ dụ của nhà vua, đàn Xã Tắc được xây dựng ở các địa
phương trong cả nước. Sách Đại Nam thực lục chính biên
chép: “Năm Minh Mệnh thứ 13 (1832), muà thu, tháng 7…”
“Sai các địa phương dựng đàn Xã Tắc. Chuẩn cho bộ Lễ bàn
định cách thức kiểu mẫu và điển lễ tế tự”(1). Cũng theo đó, việc



xây dựng đàn Xã Tắc đã được thống nhất về
quy cách trong toàn quốc. “Đàn lập ở cõi Tây,
phía ngoài tỉnh thành, hướng về phía Bắc, gồm
có 2 phần: Phần thứ nhất: vuông 4 trượng 2
thước 3 tấc, cao 2 thước 5 tấc; trên có hàng bao
lan cao 9 tấc. Phần thứ hai: vuông 10 trượng 4
thước 4 tấc, cao 1 thước 3 tấc, đều xây gạch.
Các phía trước sau, tả hữu của hai phần ấy đều
có thềm bậc, bên tả hơi lùi về phía bắc, có đào
một cái hố để chôn đồ lễ. Dưới phần thứ hai có
nền vuông 21 trượng 6 thước, chung quanh
trồng tre xanh, trong trồng những cây có ích.
Trước mặt và hai bên tả hữu mỗi phía đều có 1
cửa, hai bên cửa đều xây cột đồng trụ, cao 6
thước 2 tấc”(2).

Theo mệnh lệnh của vua, năm Minh Mệnh
thứ 14 (1833), tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành xây
dựng đàn Xã Tắc ở khu vực phía Tây tỉnh thành
(tức Đoàn thành/thành Lạng Sơn). Sách Đại
Nam nhất thống chí cho biết, địa điểm này thuộc
địa phận xã Mai Pha, Châu Ôn. Đối chiếu vị trí
trên bản đồ thời Đồng Khánh (1886 - 1888),
chúng ta thấy đàn Xã Tắc của Lạng Sơn xưa ở
khu vực trường Cao đẳng sư phạm, thuộc địa
phận phường Chi Lăng hiện nay. Theo quy định
của triều đình, kể từ năm Minh Mệnh thứ 14
(1833), các địa phương bắt đầu làm lễ Xuân tế.
Từ đó, xuân thu nhị kỳ, “lấy ngày Mậu về mùa
xuân, mùa thu làm những ngày tế thần Xã Tắc”,
“Lễ vật gồm trâu, lợn, xôi, rượu, hoa quả”(3). Chủ
lễ là vị quan đầu tỉnh, tham dự có đông đảo quan
chức và các tầng lớp nhân dân. Đó là một nghi
thức vô cùng thiêng liêng, thể hiện ước vọng
thái bình, no ấm và niềm tự hào lớn lao về chủ
quyền lãnh thổ của quê hương đất nước.

Đàn Sơn Xuyên
Theo quan niệm dân gian “vạn vật hữu linh”,

mọi vật đều có linh hồn. Trong đó thần núi và
thần sông là những vị thần có uy lực, luôn trợ
giúp con người trong đời sống. Tục thờ thần núi,
thần sông là tín ngưỡng rất phổ biến ở Việt
Nam, được nhân dân ở các làng quê, thôn bản
thờ cúng trong các ngôi đình, đền, miếu. Đến
thời Nguyễn, nhà vua quy định:“Sông to núi lớn
ở các địa phương đều tế một đàn"(4). Năm Tự
Đức thứ 6 (1852), vua chỉ dụ về việc lập đàn tế
núi sông “Mới định lệ đắp đàn tế thần núi thần
sông. Phủ Thừa Thiên đắp đàn ở ngoài Kinh
thành; các tỉnh đắp đàn ở phía Tây Nam tỉnh lỵ.
Đàn đều đắp 2 tầng, hướng Nam, tầng thứ nhất
vuông, mỗi mặt 5 trượng 4 thước, cao 2 thước 5
tấc, trên cắm cột lan can cao 9 tấc. Tầng thứ 2,
dưới đắp cao rộng thêm, trượng thước theo y
như đàn Xã Tắc”(5). Như vậy, về quy cách, đàn

Sơn Xuyên có cấu trúc như đàn Xã Tắc nhưng
nhỏ hơn, đàn ở Huế và các tỉnh đều như nhau.
Với Lạng Sơn, đàn Sơn Xuyên được lập nên để
cúng tế toàn bộ thần núi, thần sông của cả tỉnh.
Sách Đại Nam nhất thống chí viết “Đàn Sơn
Xuyên ở phía Tây Nam tỉnh thành, lập năm Tự
Đức thứ 6”. Theo bản đồ thời Đồng Khánh, vị trí
này ở khu vực đường Tổ Sơn (phường Chi
Lăng, thành phố Lạng Sơn) ngày nay. Đàn tế có
hình vuông gồm 2 tầng, xây bó bằng gạch vồ và
đá núi, trong đổ đất sạch, nện chặt tạo thành
nền. Theo quy định của triều đình, hàng năm
vào tháng Trọng Xuân và tháng Trọng Thu
(tháng 2 và tháng 8 âm lịch), ở Huế và các địa
phương tổ chức tế lễ: “Tỉnh lớn thì do Tổng đốc,
Tuần phủ, tỉnh vừa phải thì do Bố chính, khi có
việc, do các quan chức cùng tỉnh lỵ lần lượt làm
lễ”(6). Lễ vật gồm bò, lợn, xôi, hương đèn, trà
rượu…

Đàn Tiên Nông
Đàn Tiên Nông là loại đàn thờ vị thần bảo

trợ cho nông nghiệp, đây chính là nơi diễn ra
nghi lễ cày ruộng tịch điền ở nước ta. Trong lịch
sử, lễ cày ruộng tịch điền của triều đình phong
kiến có từ rất sớm. Năm 987, vua Lê Đại Hành
(Lê Hoàn) đích thân cày ruộng tịch điền ở núi
Đọi (Duy Xuyên, Hà Nam). Tại Huế, đàn Tiên
Nông được xây dựng năm 1828 (Minh Mạng thứ
9) để nhà vua tới đây làm lễ Hạ điền, thân chinh
xuống đồng cày ruộng. Từ đó nghi thức này
được duy trì thường xuyên hàng năm. Đến năm
Minh Mệnh thứ 12 (1833), nhà Nguyễn chính
thức định lệ cày ruộng tịch điền và chăn tằm ở
các địa phương, trong đó quy định cụ thể địa
điểm, quy cách ruộng tịch điền: “Các địa phương
nên chọn đất ở phía ngoài thành của tỉnh hay
trấn, đặt làm 3 mẫu tịch điền, chung quanh đắp
tường đất, phía trước và hai bên tả hữu đều mở
1 cửa. Chính giữa chỗ đầu ruộng, đặt một chỗ
vọng khuyết (Vọng khuyết: nơi để bái vọng về
cung vua) hướng về phía Nam. Phía Tây ruộng,
chọn 3 sào đất, chung quanh trồng tre, đằng
trước và hai bên tả hữu cũng đều mở một cửa.
Chính giữa xây đàn Tiên Nông, hướng về phía
Nam, về phía Đông Bắc đàn, đặt kho Thần
thương, trước kho xây đình thu thóc…”(7). Những
dòng ghi chép trên đây trong Đại Nam thực lục
chính biên cho thấy vị trí, không gian của đàn
Tiên Nông ở các địa phương. Được sự chuẩn y
của nhà vua, từ năm Minh Mệnh thứ 14 (1833),
các địa phương bắt đầu cử hành nghi lễ cày tịch
điền. Để phục vụ nghi lễ, chính trong năm này,
tỉnh Lạng Sơn cho lập đàn Tiên Nông ở phía
Đông Đoàn thành, thuộc địa phận xã Vĩnh Trại,
châu Thoát Lãng xưa. Nhìn trên bản đồ thời
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Đồng Khánh, chúng ta thấy
địa điểm này thuộc khu vực
Thác Mạ (phường Đông Kinh,
thành phố Lạng Sơn) ngày
nay.

Lệ cày tịch điền thường
được tổ chức ngay sau Tết
Nguyên đán, vào khoảng
trung tuần tháng Giêng, tức
10 ngày giữa tháng đó. Nghi
lễ có ý nghĩa như một ngày
hội xuống đồng cấp tỉnh, mở
đầu cho một năm làm ăn mới,
cầu mong mưa thuận gió hoà,
cây cối tươi tốt, mùa màng bội
thu. Ngày nay, chưa thấy có
tư liệu ghi chép về nghi lễ
cúng tế tại đàn Tiên Nông ở
Lạng Sơn. Chúng ta chỉ có thể
biết được quá trình thực hiện
nghi lễ qua các dòng ghi chép
về điển lệ trong sử cũ, chung
cho tất cả các địa phương:
“Lại dự bị một con trâu đen để
cày ruộng tịch điền và 2 con
trâu đen để làm trọn khu ruộng
ấy. Đồ cày ruộng và thóc nếp
đều có đủ. Mỗi năm trên bộ
báo cho biết ngày cày tịch điền
thì các viên Tổng đốc, Tuần
phủ hay Trấn quan đem các
văn võ thuộc hạt, mặc triều
phục tới đàn Tiên Nông làm lễ.
Khi lễ xong thì thay triều phục,
đội mũ văn công, mặc áo bào
hàng màu, hẹp tay, thắt dây
lưng, vận quần ngắn đi giày và
bít tất, tới chỗ tịch điền thân
hành cầm cày, 2 người kỳ lão
dắt trâu, 2 người nông phu đỡ
cày; Thông phán, Kinh lịch
bưng hòm, một người gieo
thóc. Cày 9 luống lại; khi xong,
lại đổi mặc triều phục làm lễ ở
vọng khuyết 5 lạy. Lễ xong, thì
nông phu cày trọn khu ruộng
ấy. Đến khi gặt xong thì lựa
thóc giống cất riêng, còn thì
chứa vào kho Thần thương,
phái lính coi kho trông giữ, để
làm xôi cúng tế”(8).Triều đình
cũng quy định rõ, lễ phẩm
cúng ở đàn thờ Tiên Nông
gồm trâu, lợn, xôi, rượu, quả.
Việc nhà vua và các quan đầu
tỉnh thân chinh xuống đồng
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Lễ Tịch điền ở Huế thời Nguyễn

cày ruộng trong nghi lễ mùa xuân không chỉ có ý nghĩa khuyến
nông, đề cao tầm quan trọng của nông nghiệp mà còn có tác dụng
nêu gương cho các tầng lớp nhân dân noi theo, ngày càng chuyên
cần hơn với nghề nông để có cuộc sống no đủ, sung túc. 

Cũng như Huế và tất cả các địa phương trong cả nước, từ sau
năm 1945, nghi thức cúng tế tại các ngôi đàn tế này ở Lạng Sơn
không còn nữa. Có lẽ chính vì thế mà các di tích này bị xuống cấp
và dần mất dấu trên thực địa. Hiện chỉ cố đô Huế, Hà Nội tìm được
di tích đàn Xã Tắc, đàn Sơn Xuyên, ở các địa phương khác dấu
tích rất mờ nhạt. Ngoài các di tích trên đây, vào thời Nguyễn, ở
tỉnh ta còn lập đàn tế nhỏ để phục vụ nghi lễ đón xuân vào ngày
Lập xuân, lễ cúng Tiên tàm (vị thần của nghề chăn tằm) vào tháng
Giêng… Sau khi cúng lễ thì triệt giải luôn, vì vậy không được ghi
vị trí trên bản đồ cổ và hiện cũng không còn dấu tích. Các nghi lễ
trên đây đã trở thành nét đẹp trong phong tục tập quán mùa xuân
của người Xứ Lạng những năm tháng xa xưa. Các ngôi đàn tế cổ
là nơi chính quyền, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh gửi gắm khát
vọng cầu mùa, niềm ước mong về một cuộc sống bình an, sung
túc vào hồn thiêng sông núi, vào đất đai của quê hương xứ sở.

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

(1), (2), (3) Viện Sử học, Đại Nam thực lục chính biên, Nxb Giáo dục,
2007. Tập 3, trang 349. Theo đơn vị đo lường thời Nguyễn, 1 trượng
= 4m; 1 thước = 40cm, 1 tấc = 4 cm.
(4), (5), (6) Đại Nam thực lục chính biên, tập 7, trang 307 (Sđd)

(7), (8) Đại Nam thực lục chính biên, tập 6, trang 278 (Sđd)



Đã từ lâu, nhiều người
trong chúng ta thường
được nghe nói: Lạng

Sơn có di tích “Thành tiên
xây”. Trong bài hát đến say
đắm lòng người “Lạng Sơn
quê tôi” của nhạc sĩ Phạm
Tịnh cũng có lời ca:“Lạng
Sơn, Lạng Sơn quê tôi /Nơi
di tích Thành tiên xây /Dáng
đứng Tô Thị còn đây…”

Vậy “Thành tiên xây” là
thành nào, ở đâu? Vì ở ngay
trong trung tâm thành phố
Lạng Sơn đã có hai thành cổ
khá lớn, đều được xếp hạng
là di tích lịch sử cấp Quốc gia.
Đó là “Đoàn Thành” hay còn
gọi “thành cổ Lạng Sơn”, nằm
ở phía Nam sông Kỳ Cùng
(khu vực các cơ quan hành
chính của tỉnh), và “Thành
nhà Mạc” ở phía Bắc sông Kỳ
Cùng, cạnh tượng đá nàng
Tô Thị và chùa Tam Thanh.
Hơn nữa, nhiều người thắc
mắc: Tại sao lại gọi là “Thành
tiên xây”, nguồn gốc xuất sứ
của nó như thế nào? 

Để tìm hiểu vấn đề này,
chúng ta cần tìm hiểu nguồn
gốc, lai lịch của Đoàn Thành
và Thành nhà Mạc ở thành
phố Lạng Sơn.

Đoàn Thành (thành cổ
Lạng Sơn)

Theo trang tin điện tử
của Bảo tàng Lạng Sơn cho
biết: Thành cổ hay còn gọi là
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Xứ Lạng có
“THÀNH TIÊN XÂY”

QUaNG HUyNH

Thành cổ Lạng Sơn (Đoàn Thành)

Đoàn Thành nằm trên địa bàn phường Chi Lăng, thành phố
Lạng Sơn, thuộc loại hình di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật.
Di tích này có những nét kiến trúc độc đáo riêng mà ít nơi khác
có được và đến nay vẫn giữ được khá nguyên trạng và được
bảo quản tương đối tốt.

Qua nghiên cứu các tài liệu lịch sử, thành cổ Lạng Sơn
được xây dựng từ rất lâu đời, tuy nhiên chưa có tư liệu nào ghi
rõ cụ thể về năm xây dựng thành.Trong các tài liệu của Trung
Quốc viết về thời nhà Tống, nhà Minh có ghi chép khá nhiều về
vùng đất của nước Đại Việt. Khi đó, Trương Phụ (một vị tướng
thời nhà Minh, Trung Quốc) sau khi đánh chiếm nước ta và đặt
ách đô hộ đã tiến hành củng cố tổ chức bộ máy chính trị ở địa
hạt. Tương truyền, trong thời gian này y đã cho đắp thành Khâu
Ôn (có lẽ vì việc này mà có ý kiến cho rằng thành cổ Lạng Sơn
là do Trương Phụ xây). Về việc xây dựng Đoàn Thành còn có
truyền thuyết khác cho rằng thành là do hai ông tiên xuống giúp
xây dựng, có lẽ vì vậy thành cổ còn có tên gọi khác là “Thành
tiên xây”. Theo Đại Nam nhất thống chí viết: “... Năm Hồng Đức
thứ 26, nhà Lê (1495) thành đã được tu bổ lại…”. Căn cứ vào



một số tư liệu đã nêu trên, có
thể dự đoán rằng Thành cổ
Lạng Sơn được xây dựng
vào thời nhà Lý hoặc nhà
Trần vào khoảng thế kỷ XII,
XIII. Một số cuốn sách xuất
bản gần đây cũng đều ghi
theo thông tin này.

Thành nhà Mạc
Thành nhà Mạc nằm tại

phường Tam Thanh, thành
phố Lạng Sơn, bên núi
tượng đá nàng Tô Thị và
chùa Tam Thanh.Theo các
tài liệu đã công bố cho biết,
tòa thành độc đáo này vẫn
được lưu giữ qua hàng thế
kỷ kể từ khi nhà Mạc cai trị
vùng đất này. Nơi đây là tòa
thành được Mạc Kính Cung
cho xây dựng lên để chống
lại vua Lê chúa Trịnh vào thế
kỷ XVI đến giữa thế kỷ XVII.
Với cái thế tự nhiên của núi,
của những bức tường thành
đã tạo cho nơi đây cái thế
“một người địch muôn
người”, bởi vậy mà nhà Mạc
mới có thể trấn giữ biên ải
suốt gần một thế kỷ như vậy.
Tòa thành được xây dựng
rất kiên cố với thế 3 mặt dựa
lưng vào núi. Những bức
tường thành được xây dựng
cao trên những ngọn núi cao
đến hàng chục mét bao
quanh một bãi đất trống
bằng phẳng rộng tới hàng
chục nghìn mét vuông.
Những ngọn núi cao hiểm
trở ấy đóng vai trò như
những bức tường thành tự
nhiên. Nơi đây trước kia là
một căn cứ quân sự có vị thế
đặc biệt quan trọng bởi nó là
điểm chắn ngang con đường
độc đạo từ ải Bắc xuống
phía Nam. 

Sau những biến thiên
của lịch sử, của thời đại,
thành nhà Mạc Lạng Sơn đã
được tu sửa và tôn tạo lại
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Thành Nhà Mạc (Thành tiên xây)

nhằm phục vụ mục đích du lịch và du khách tham quan. Diện
tích tòa thành còn lại 2 đoạn tường có chiều rộng 1 mét và
chiều dài hơn 300 mét nhưng khi tới đây du khách vẫn có thể
thấy được phần nào của độ hùng vĩ của thành cổ trước kia.

Năm 1962, thành nhà Mạc được xếp hạng là di tích lịch
sử Quốc gia. Năm 2010, tòa thành cũng được tu sửa lại để đảm
bảo được nhu cầu tiếp đón những đoàn khách ghé tới tham
quan. Trải qua nhiều lần tu sửa lại nhưng đến nay, thành vẫn
giữ được những nét cổ kính như xưa… 

Những tài liệu này không nói gì đến thành nhà Mạc (Lạng
Sơn) là thành tiên xây. Tuy nhiên, trong cuốn sách “Hợp biên
thế phả họ Mạc” do Ban Liên lạc họ Mạc hợp biên (theo tư liệu
được ghi chép cẩn thận của một dòng họ vương triều), nhà xuất
bản Văn hóa Dân tộc ấn hành năm 2001, phần nói về Vũ An
Hoàng đế Mạc Toàn viết:

“Vũ An Hoàng đế Mạc Toàn (chưa rõ năm sinh, mất năm
1593). Ngài là con trai đầu của vua Mạc Mục Tông, được truyền
ngôi ngày 26 tháng 11 năm Nhâm Thìn (1592), đổi niên hiệu là
Vũ An.

Ngài đang đóng binh ở Kim Thành, nghe tin vua cha bị thua
ở huyện Yên Dũng, vội vàng đem binh đi tiếp ứng. Đi đến núi
Đồ Sơn gặp quân Trịnh Tùng giáp công một trận rất hăng, quân
Mạc cả thua. Ngài cùng với ba em là Chúa Anh, Chúa Tấn,
Chúa Hoàng chạy vào rừng. Còn một em út là Chúa Thao (con
thứ 18 của vua Thuấn Phúc) năm ấy mới 14 tuổi, chạy không
kịp bị quân Trịnh bắt về.

Anh em vua bại trận ở Đồ Sơn chạy vào lâm phận Đông
Triều rồi lại chạy qua My Thứ (tức làng Mè thuộc Hải Dương)
định lên đóng trên núi Yên Tử, nhưng tướng sĩ vừa chết, vừa
bỏ trốn còn được hơn ngàn quân mà các đường thủy bộ thì



quân Trịnh Tùng đóng chặt như nêm cối. Vua
Mạc hỏi thổ dân thì biết có lối lên núi Yên Tử
rất gần song phải đi qua khe núi ở gần đó
quanh co khuất khúc, gọi là đường “Mật lộn”
(có nghĩa ai đi qua cũng phải sợ lộn mật mà
chết), ngoài ra không còn đường nào nữa. Bí
quá, vua tôi đành đi con đường đó đến đóng
quân ở một cái miếu. Tục truyền là đến canh
ba đêm đó, nhà vua mơ màng thấy có người
gọi bảo: “Ở Lạng Sơn có một cái thành do các
tiên đắp sẵn, mau lên đóng, kẻo quân Trịnh
chiếm mất!”.

Sáng hôm sau tỉnh dậy vua Mạc một mình
lẳng lặng cưỡi ngựa đi trước thăm dò, thấy
trên núi có một tòa cổ miếu, vào xem thấy có
pho tượng y hệt người gặp hôm qua, dưới bệ
có khắc chữ “Lã tiên chân dung”. Nhà vua
ngẫm nghĩ có lẽ nơi Lạng Sơn có thánh thật
nên mới được thần báo mộng. Vua Mạc quay
về mật gọi ba em kéo lên thành Lạng Sơn
đóng quân.

Sợ Trịnh Tùng đuổi theo, nhà vua phải
dẫn quân đi lối rừng, mười ngày mới tới nơi.
Quả nhiên có tòa thành rất kiên cố, song chỉ
có ba mặt, còn một mặt có quả núi chắn
ngang. Hỏi thổ dân, họ nói:“Đêm trước có một
tiều phu ngủ dưới gốc cây, canh khuya thấy
hàng ngàn tiên khuân gạch đá ở Quỷ Môn
Quan (thuộc xã Chi Lăng, châu Ôn) đến xây
thành, bảo nhau để giúp vua Mạc. Mới xây
được ba mặt, sơn thần giả tiếng gà gáy, quần
tiên tưởng gần sáng vội khiêng một quả núi
trấn vào mặt chưa xây rồi bay về trời!”

Ngài cả mừng, thưởng cho thổ dân, rồi
đóng trong thành, yết bảng mộ quân, không
bao lâu mộ được 6, 7 vạn. Các tôn thất nhà
Mạc cùng văn võ bá quan cũng kéo về đến 200
người. Nhà Mạc lại tính khôi phục đất Đông
Đô” (Hợp biên thế phả họ Mạc, trang 109).

Qua tư liệu trên, chúng ta thấy rõ: truyền
thuyết “Thành tiên xây” lâu nay vẫn lưu truyền
là để chỉ việc xây thành nhà Mạc (ở phường
Tam Thanh) chứ không phải để chỉ xây Đoàn
Thành (thành cổ Lạng Sơn), nhất là Đoàn
Thành lại có thể do “Trương Phụ, tướng nhà
Minh xây” thì không thể có chuyện “tiên xây
trợ giúp” như vẫn lưu truyền, và địa danh
“Thành tiên xây” cũng được xuất hiện từ đời
Vũ An Hoàng đế Mạc Toàn nhà Mạc (khoảng
năm 1592, 1593).

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

Cứ mỗi độ tết đến xuân về, khi mà hoa
mận, hoa đào khoe sắc trên khắp các
bản làng rừng núi cũng là lúc đồng bào

các dân tộc ở Lạng Sơn lại nô nức chào đón
một cái Tết mới gọi là “kin nèn”. Đặc biệt với
cộng đồng dân tộc Tày, Nùng trước không
gian sân của mỗi gia đình người ta dựng một
cây nêu gọi là“tẳng co neo”. Nghi lễ dựng cây
nêu ngày Tết mang nhiều ý nghĩa, giá trị văn
hóa đặc sắc được gìn giữ trao truyền từ đời
này qua đời khác, là cầu nối gắn kết sức
mạnh cộng đồng cùng chung tay gìn giữ bảo
vệ vững chắc miền đất biên cương nơi địa
đầu của Tổ quốc. 

Nghi lễ “tẳng co neo” của đồng bào Tày,
Nùng ngày Tết Nguyên đán cũng có những ý
nghĩa tương đồng với người Kinh và các dân
tộc anh em khác, gắn liền với sự tích xa xưa
đức Phật dạy bảo con người cắm cây nêu giữ
đất cho bản làng để xua đuổi các thế lực ma
quỷ xâm phạm. Người Tày, Nùng kể lại rằng,
xa xưa, xưa lắm khi mà trên mặt đất có sự tồn
tại của con người và vạn vật; các thế lực ma
quỷ có cơ hội hoành hành... đất đai của con
người bị quỷ chiếm hết. Nhìn thấy dân chúng
lầm than, cơ cực, đức Phật mở lòng từ bi chỉ
dạy cho dân chúng giao kèo với quỷ xin cắm
một cây vầu và cái bóng của cây để ở… Quỷ
đã thuận lòng. Buổi sáng, cây vầu còn bé chỉ
đủ chỗ cho người đứng chân, càng về chiều,
bóng cây càng rộng, bao trùm cả mặt đất. Quỷ
thua tài trí thông minh của người, đành phải
nhường đất đai cho con người. Kể từ đó, cứ
mỗi độ Tết đến, các làng bản người Tày, Nùng
lại dặn con cháu dựng một cây vầu để báo
hiệu sự có mặt của con người, xua đuổi tà ma
quỷ quái, giữ đất giữ bản, đánh dấu nơi ở của
con người. Phong tục ấy dần dần đi vào tiềm
thức và trở thành nét văn hóa không thể thiếu
của người Tày, Nùng ở Lạng Sơn.

Cây nêu trong ngày Tết được lựa chọn kỹ
càng, người đi chặt cây là thanh niên khỏe
mạnh vào rừng chọn lấy những cây vầu, trúc
(co mạy pàu, mạy dưới, mạy thang) có độ già,
thẳng không sâu mọt có dáng đẹp nhất về làm
cây nêu. Chiều cao và độ lớn của cây nêu tùy
tầm ngắm và khoảng rộng của sân nhà, phần
lớn dựa vào chiều cao của nhà ở để lựa chọn
cho phù hợp. 
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Số lượng cây nêu cũng
tùy từng địa phương, một số
vùng ở huyện Bình Gia, Văn
Quan họ dựng hai cây. Việc
chọn vị trí sẽ do chủ nhà
hoặc người đứng tuổi quyết
định, vị trí dựng thường là
trước nhà, ngày xưa gọi là
“hang chàn” (sân phơi), nếu
dựng hai cây sẽ để mỗi bên
một cây hoặc một cây ở
chuồng lợn.

Trên ngọn cây nêu
người ta treo lên những đồ
vật trang trí tùy theo phong
tục địa phương và quan
niệm đa thần của người Tày,
Nùng trong đó có: Một tờ
giấy đỏ, cắt tỉa đuôi thành
năm cạnh, biểu tượng cho
sự may mắn, bình an, thịnh
vượng, đánh dấu vùng đất
có mặt của con người, báo
hiệu cho cộng đồng người
Tày, Nùng ở khắp mọi nơi và
anh em các các dân tộc khác
cùng về chơi Tết; những tờ
giấy kim ngân trắng (chỉa sla
kim ngần), hay một gói giấy
kim ngân có chứa một chút
xôi màu, một ít lông gà... có
gia đình làm nghề thầy mo
họ treo một tờ phướn bằng
giấy điều rất đẹp, một bên
treo những chiếc bánh chay
(pẻng chai) cùng những tua
màu ngũ sắc với ý nghĩa
cảm tạ trời đất, sự che chở
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NgHi lễ “tẳNg co Neo” troNg Ngày tết
NguyêN đáN của đồNg Bào dâN tộc tày,

NùNg tỉNH lạNg SơN

Cây nêu ngày Tết          Ảnh: VI ANH THắNG

HoÀNG VIỆT BÌNH

của đức Phật và thần linh với dân bản. Ngày nay số nơi trên cây
nêu người ta treo cờ Tổ quốc với ý nghĩa thiêng liêng và niềm
tự hào dân tộc. Có thể nói, mỗi địa phương một phong tục treo
và trang trí cho cây nêu nhưng đều hàm chứa những ý nghĩa
về một mùa xuân no đủ, sung túc.

Dưới chân cây nêu người ta cắm một cái ống tre để thắp
hương, một số vùng ở huyện Văn Lãng, Bình Gia còn bày một
mâm đồ chay, có bánh chưng, hoa quả để đến hết mồng 3 Tết
mới dọn; mâm lễ này vừa để cúng thần linh khi dựng cây nêu
vào ngày 30 Tết vừa để cho “khách qua đường ăn xin” trong
những ngày mồng 1, mồng 2, mồng 3 theo quan niệm tâm linh
xa xưa.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất, thường vào buổi chiều
ngày 30 Tết, gia chủ xin phép tổ tiên sau đó bước ra chính diện
mặt quay về hướng thổ công để thực hiện bài khấn của mình: 

Slíp vằn vằn nẩy mịac
Lục tâu hương mừa tạm 
Tâu slả mừa linh



Tâu mừa pựt nưa các
pháp nưa cung 
Tâu mừa thản thó công, thần nông  
thôn ... huyện ... Lạng Sơn tỉnh
khuôp đắp lặp pi mì mự nẩy 
tẳng co neo tói nả cai
pài tói nả lườn
pảo hử quá nẩy piục lừ
Mọi cần hắt răng ti lì
chí lăng ti đây 
khẩu nặm têm cai
mò vài têm làng
xèn xài đo dùng
Quỷ hăn quỷ ni 
Phi hăn phi phiến
Phú quý siên pi vạn tời!

Hôm nay ngày đẹp
Con tâu hương về trạm
tâu xá về dinh
Phật ngự trên các
Pháp ngự trên cung
Thần nông, thổ công chứng kiến
Thôn.... huyện... Lạng Sơn tỉnh
Một năm lao động có hôm nay
Dựng cây nêu trước sân 
Cây nêu dựng trước nhà
Cầu cho năm mới 
Làm gì cũng được
Ước gì cũng nên 
Thóc bồ đầy kho
Trâu bò đầy chuồng
Lộc phúc muôn nơi
Quỷ không được tà
Ma không được chiếm
Phú quý siên niên vạn đại !
Chúng tôi có điều kiện tiếp cận với ngày

Tết Nguyên đán một số vùng ở khu vực có
đông người Choang sinh sống ở Quảng Tây,
Trung Quốc, họ có cùng ngữ hệ và nhiều
phong tục tập quán tương đồng với người Tày,
Nùng nước ta, tuy nhiên khi tìm hiểu về tục

dựng cây nêu ngày Tết thì thấy rất ít xuất hiện.
Phải chăng đó cũng là một nét đẹp riêng biệt
của người Việt Nam đã được ông cha ta gìn
giữ qua bao đời nay.

Cùng với nghi lễ “tẳng co neo” (dựng cây
nêu), đồng bào Tày, Nùng ở Lạng Sơn còn có
nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc đón Tết như
dán giấy đỏ lì xì trên ban thờ, cửa chính đi lại,
chuồng trâu chuồng lợn, chuồng gà... bao sái
bát hương thờ ông bà tổ tiên, táo quân, bàn
mụ, quét dọn nhà cửa, luộc bánh chưng (pẻng
kha, khẩu tổm) và làm những món bánh chay
như khẩu sli (bánh bỏng), pẻng khua, khô
(bánh phồng), sla cao, sáo ấn (bánh khảo),
oản cùng nhau hát những điệu sli, lượn, then,
múa ky lằn... không khí xuân ngập tràn khắp
các bản làng, rừng núi. 

Cây nêu sẽ được dựng cho tới ngày rằm
tháng Giêng, có nơi lại chỉ đến ngày mồng 5;
đồng bảo Tày, Nùng có câu nói truyền miệng
“Slíp hả khả neo” (ngày mười lăm chặt cây
nêu). Hôm đó, người nhà sẽ thịt một con gà,
bày một mâm lễ chay mặn gồm bánh chưng,
xôi, bánh khảo, khẩu sli và hoa quả, ít vàng mã
để dâng cúng tổ tiên trong nhà, các vị thần cai
quản vùng sân phơi như “ông ké hang sàn”,
táo quân, bàn mụ... có vùng lại chỉ cúng ở
dưới gốc cây nêu sau đó tiến hành bài khấn
với nội dung cảm tạ thần linh, tổ tiên che chở
cho các thành viên trong gia đình được an
lành, cầu chúc một năm mới an khang, thịnh
vượng rồi mới tiến hành hạ cây nêu, hóa vàng
mã. Khi hạ cây nêu người ta đỡ cây nêu xuống
và chặt hoặc mang đốt hoặc bỏ vào vườn. 

Nghi lễ dựng cây nêu ngày Tết của đồng
bào dân tộc Tày, Nùng Xứ Lạng phản ánh
sinh động những nét văn hóa, tín ngưỡng,
phong tục tập quán của cư dân nông nghiệp
miền núi; đó là những chiếc bánh chưng,
bánh chay, những sản vật mà do chính bàn
tay khối óc họ làm ra sau một năm lao động
miệt mài để dâng cúng các vị thần linh, tiên tổ,
đó là những biểu tượng đánh dấu những vùng
đất mà con người đã khai phá gieo trồng,
chinh phục thiên nhiên vũ trụ để cùng sinh tồn
và phát triển, cố kết cộng đồng làng bản, dựng
xây ước mơ khát vọng về cuộc sống ấm no,
hạnh phúc nơi biên cương địa đầu Tổ quốc.
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Na Sầm là một địa danh đã hiện diện từ
xa xưa thị trấn Na Sầm thuộc huyện
Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn, nằm trên

tuyến đường trọng yếu từ Lạng Sơn sang Cao
Bằng. Thị trấn Na Sầm của tôi còn được biết
đến bởi một bài thơ của Đốc trấn Lạng Sơn
Ngô Thì Sĩ, được tạc thẳng vào vách đá núi
Phjie Mòn, tức núi Háng Slẹc. Ngọn núi còn
có tên chữ là Diễn Trận Sơn do chính Ngô tiên
sinh đặt.

Phjie Mòn là ngọn núi nằm phía Tây Bắc
thị trấn Na Sầm, con đường số 4A chạy dọc
chân núi này. Trong sách vở thì núi này vốn có
tên là Háng Slẹc. Nhưng tôi không thích, cũng
không muốn thừa nhận. Núi thì phải là “phjie”,
sao lại là “háng”?  Gọi Na Sầm là Háng Bó đã

khiên cưỡng, nhưng dẫu sao cũng còn tàm
tạm chấp nhận, chứ núi Háng Slẹc thì… Ngay
cả hòn đảo đá dưới sông Kỳ Cùng đoạn chảy
qua gần chân núi còn được gọi là Đông Phjie
kia mà?

Hồi tôi còn nhỏ, cứ mỗi lần qua cầu để lên
dốc Bó Củng chơi cùng chúng bạn, tôi hay ngửa
cổ lên để ngắm cái “Bảng Tiên” trên vách núi.
Đấy là một vòm đá nhô ra trên sườn núi, được
bạt phẳng, theo chiều nghiêng, chếch xuống
mặt đường. Giữa vòm đá phẳng ấy, có một tấm
bia hình chữ nhật, vuông thành sắc cạnh, bề
mặt nhẵn nhụi, có khắc 6 hàng chữ Nho theo
chiều dọc. Vì tấm bia cách xa mặt đất đến 30
mét, lại trải qua năm tháng gió mưa, nên nhìn
chỉ thấy là chữ Nho, được khắc vào mặt đá, chứ
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người Na Sầm cũng không đọc được là chữ gì,
nội dung gì. Và tấm bia ấy, được người Na Sầm
gọi là “Bảng Tiên” vì nghĩ chỉ có tiên, Phật mới
có thể bào phẳng được vòm đá núi, thành một
tấm bảng nghiêng xuống mặt đường như thế,
lại còn khắc được cả chữ Nho vào đá như thế!

Sau này, khi công tác văn hóa, bảo tồn bảo
tàng được chú trọng, thấy có chuyên gia về Na
Sầm, bắc giáo trèo lên, lau lau chùi chùi, khắc
lại từng nét chữ, rồi sao chép mang đi dịch, mới
biết đấy là Bia Diễn Trận Sơn, ghi lại cuộc tuần
thú biên cương năm 1779 qua Na Sầm của Đốc
trấn Ngô Thì Sĩ, cùng với bài thơ tứ tuyệt.

“Tháng cuối đông năm Kỷ Hợi (1779), theo
lệnh trên đi tuần thú biên giới. Lúc trở về độ
thuyền dưới núi, luyện tập thủy chiến. Lên núi
quan duyệt, nhân đấy đặt tên cho núi là Diễn
Trận Sơn. Nghỉ lại một đêm rồi về quân đình, để
lại một bài thơ tứ tuyệt:

Núi xanh đậm như lông mày vẽ, nước lóng
lánh như thoa dầu

Không tìm đâu ra vết dấu cũ của các bậc
anh hùng đã từng qua đây

Kẻ thô vụng này ngẫu nhiên gặp cảnh đẹp
này nên kết thành tri kỷ

Bầu rượu, cây đàn, túi thơ, thanh gươm,
mão mũ, cùng ta cứ lưu luyến mãi cảnh này mà
không đi được”.

Bài thơ được Trần Thị Băng Thanh dịch:
Non xanh mày vẽ, nước như dầu
Chẳng thấy anh hùng dấu cũ đâu
Khách vụng duyên may kết tri kỷ
Gươm đàn không nỡ vội rời nhau.” 
(Na Sầm - Thị trấn vùng biên, Nxb Khoa học

xã hội - 2010) 
Ngô Đốc trấn vâng lệnh trên đi tuần thú

biên cương, lúc trở về đỗ thuyền dưới núi, thì
chắc chắn là ngài đi tuần thú bằng thuyền dọc
sông Kỳ Cùng, đến tận biên giới với Trung
Quốc. Chứng tỏ thời ấy khúc sông Kỳ Cùng
đoạn chảy qua Na Sầm lúc ấy khá lớn, nhiều
nước, mực nước hẳn phải dâng đến chân núi
Phjie Mòn, chỗ gần tấm bia đá bây giờ. Nếu
không thì sao người xưa có thể bạt đá, khắc bia
như thế? 

Không chỉ đi tuần du, Ngô Đốc trấn còn chỉ
huy cho luyện tập thủy chiến trên sông và mình
thì lên núi quan duyệt càng cho thấy dòng sông
Kỳ Cùng xưa rất sâu và rộng. 

Sách “Văn Lãng đất và người” của Tiến
sĩ Hoàng Văn Páo và sách “Na Sầm - Thị trấn
vùng biên” của Vương Toàn, Phạm Văn
Thanh đều ghi nhận: “Có một thời kỳ, tuyến
đường sông Long Châu (Trung Quốc) - Na
Sầm, dài khoảng 50 km đã được khai thác.
Vào những ngày nước to, thì thuyền lớn
(thuyền tam bản trọng tải 3 tấn) có thể đến
tận Bản Tích. Số lượng thuyền hoạt động trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn vào năm 1922 được
thống kê là 918 thuyền các loại, trong đó loại
trọng tải từ 0,6 tấn đến 6 tấn có 8 cái.”  

Đến bây giờ thì mực nước sông Kỳ Cùng
đoạn qua Na Sầm còn rất ít, vào mùa khô khu
vực núi Diễn Trận nhìn xuống có nhiều chỗ có
thể lội qua được. Chỉ có thể tưởng tượng,
những năm cuối thế kỷ 18, dòng sông Na Sầm
nước mênh mông, sau mấy vòng uốn lượn, đã
chảy song song với núi Diễn Trận - Phjie Mòn
đến tận Bình Độ mới đổi hướng đổ vào Trung
Quốc. Và những thuyền buôn, thuyền chiến,
thuyền tuần du đã từng xuôi ngược qua đây, đã
từng neo dưới chân núi này, để lại một tấm
“Bảng Tiên” vẫn vẹn nguyên từng nét chữ khắc
sâu vào đá.

Ngay bên cạnh tấm bia, có một vết nứt sâu,
chạy chéo từ đỉnh núi xuống chân núi. Vết nứt
rất sắc nét, rạch sâu vào đá, như hình một nhát
kiếm, do một người khổng lồ, cầm thanh gươm
khổng lồ vung lên, với sức mạnh phi thường,
khắc một lời thề thiêng liêng giữa đất trời.

Có đến ba truyền thuyết về vết nứt này,
trong đó có câu chuyện “Hai anh em” để giải
thích cho cái tên Háng Slẹc (Chợ Rạch) của
núi. Nhưng tôi nghiêng về câu chuyện “Vết
gươm khổng lồ” kể về người dũng sĩ năm xưa
đánh giặc phương Bắc hơn. Vì chỉ có trong tư
thế của người tráng sĩ hùng dũng, uy nghiêm,
cháy bỏng lòng yêu nước, ngùn ngụt lòng
căm thù giặc ngoại xâm, mới có thể vung
cánh tay cuồn cuộn sức mạnh, chém một
nhát kiếm phi thường, tạc một lời thề sống
thác vì nước non giữa trời đất bao la./. 
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Tôi bước từng bước chầm chậm trên con
đường thân quen, vừa đi vừa cố hít đầy
lồng ngực cái hương thơm tinh khiết của

buổi sớm mai, cái mùi ngai ngái nồng nồng của
đất trời thấm đẫm những cơn mưa phùn mùa
xuân, hít vào từng làn gió đang mơn trớn và thở
ra là một làn hơi đang se lại dưới cái lạnh của
Xứ Lạng những ngày cuối năm. Tôi ngỡ như
năm nào mình đạp xe đi xin cành đào Tết trên
con đường quốc lộ cũ giữa hai bên cánh đồng
các bà, các mẹ, các chị tay thoăn thoắt tách mạ
non cắm từng cây xuống bùn sóng sánh mặc
mưa phùn gió rét căm căm. Mạ gieo gặp mưa
xuân nảy mầm lún phún mướt xanh. Tôi ngỡ
như đang ngồi lặng lẽ cùng ông ngoại uống trà
bên chiếc bàn gỗ mộc đặt giữa khu vườn, cảm
nhận từng chút từng chút hương vị của trà mộc
thấm dần, len lỏi vào từng tế bào và mùi hương
bảng lảng bao bọc toàn bộ không gian. Bụi mưa
là là trên tách trà, vương trên cả những ngón tay
già nua của ông. Tôi lại thấy dáng tôi đi dưới con
ngõ dẫn vào ngôi nhà ấu thơ bên cạnh cây hồng
đã nảy đầy những lộc thanh xuân như ngàn con
mắt biếc. Và kia, chị em chúng tôi, đứa quét
mạng nhện đứa lau chùi bàn ghế, đứa hì hục
giặt giũ, phơi phóng dưới cái nắng hanh hao của
tháng Chạp, để bay bớt mùi ẩm mốc và đượm
chút hương của gió, của nắng cuối đông.

Tôi đưa bàn tay lên hứng những hạt mưa
bụi nhỏ li ti nhẹ nhàng rơi khi dày khi mỏng. Mưa
xuân khiến trời đang hanh khô trở nên nồm ẩm.
Cái tiết trời âm ẩm, ướt át đủ gợi nhớ về những
tháng ngày rét mướt xa xưa. Tôi nhớ cái mùi củi
ẩm ẩm trong tiết xuân mà ngày bé tôi theo cha
về quê chạp mả những ngày giáp Tết. Khói lam
chiều quyện với mùi củi ẩm làm lòng tôi nặng
trĩu những suy tư. Cái mùi ngai ngái của củi ẩm
mốc ấy đã in sâu vào trong tôi đến nỗi mỗi dịp
phố phường Xứ Lạng mưa kèm lạnh của mùa
xuân là lòng tôi như ngửi thấy mùi khói đâu đây. 

Nhìn sang hai bên đường, những cụm hoa
mận trắng lấp ló trong vòm cây như những đám
mây bay lơ lửng trên khắp núi đồi. Giữa màn
mưa đang giăng mắc, chúng sáng rực lên một
vẻ đẹp hồn hậu, giản dị, mong manh nhưng
căng tràn nhựa sống sinh sôi. 

Phố chợ Kỳ Lừa những ngày cuối năm đã
bắt đầu tưng bừng, hối hả. Đột nhiên, bất chợt
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Sáng thức dậy thấy se lạnh, đất trời mù mịt sương, cảm giác sương phà kín vào nhà, xa xa
mưa lây phây như rắc bụi trên những phố dài. Đi qua tán cây trong con ngõ gần nhà, như một thói
quen vô thức, tôi nhảy lên để vươn tới cành lá thấp nhất. Nhìn rất gần nhưng tôi không với tới. Tán
cây này đã thay một lớp áo mới, thành phố đã trở mình sang một trang mới, còn tôi vẫn ở đây, hàng
ngày đi qua tán cây, nhảy lên nhưng không chạm được. Khoảnh khắc ấy khiến tôi cảm nhận rõ
ràng có quá nhiều thứ đang mất đi hoặc biến đổi từng ngày từng ngày, không thể nắm bắt, không
thể níu giữ.

Chồi non.        Ảnh: NGUYỄN SƠN TÙNG



và không hề báo trước những hồi ức xa xăm và
mơ hồ nhất, dường như đã lãng quên ùa đến
đập vào một vách nào đó trong tâm trí tôi. Phải
rồi, đó là tiếng trống hội. Tiếng trống hội ngày
hai mươi hai tháng Giêng âm lịch. Tôi khi ấy là
đứa trẻ háo hức bởi ngày hai mươi hai năm nào
cũng được cùng ông tham dự rước kiệu Quan
lớn Tuần Tranh từ đền Kỳ Cùng lên đền Tả Phủ.
Những “đồng nam”, “đồng tử”, những Thanh
Đồng cùng đội múa rồng, múa sư tử, đội trống…
rực rỡ sắc màu các loại trang phục náo nhiệt,
rộn ràng đi qua những trục đường chính của Xứ
Lạng và qua phố chợ lên tới đền Tả Phủ. Đó là
những ngày mưa phùn của tháng Giêng những
năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước khi Lễ
hội đền Kỳ Cùng mới được phục dựng lại. Và
bao giờ kết thúc chuyến du xuân cũng là quán
bánh cao sằng trên dốc Phai Món. 

Cao sằng là thứ bánh nghe thôi đã thấy lạ
lẫm và khó hình dung với những người chưa
biết. Trong tiếng dân tộc, cao nghĩa là bánh,
sằng nghĩa là tầng, cao sằng hiểu đơn giản là
bánh nhiều tầng xếp lên nhau. Có lẽ, trong tất
cả các món ngon ở Xứ Lạng, cao sằng được
xếp vào một trong những món ăn ngon bình dân
nhất bởi nó được làm từ những nguyên liệu rất
đỗi thân quen và có giá thành rẻ. Những lát
bánh hình chữ nhật trong suốt màu mật ong,
mềm, dai được xếp vào bát, phía trên rắc lạc
rang giã dối, thêm chút rau mùi thái nhỏ rồi chan
dấm đường chua ngọt ấm nóng. Chao ôi, cái vị
chua, ngọt của dấm đường, cay nồng của ớt,
dường như cân bằng với vị đậm đà, béo ngậy,
thơm phức của lớp nhân thịt, lạc rang, thơm
thơm của rau mùi cùng với cảm giác mềm dai
nơi đầu lưỡi đủ ấm lòng người thưởng thức. 

Tôi không biết món bánh cao sằng có từ
bao giờ. Có người nói cao sằng là món ăn chịu
ảnh hưởng từ món bánh bột hấp của người
Trung Hoa, người lại cho rằng nó như bánh đúc
của người Việt đồng bằng Bắc Bộ. Nhìn hình
thức cao sằng có vẻ hơi giống cả hai loại bánh
trên, nhưng cách ăn và cả hương vị của cao
sằng đều hoàn toàn khác, nó chứa đựng nét tinh
tế riêng. Khi xưa, cứ vào sau mỗi dịp Tết nguyên
đán, khi thịt gà, thịt lợn, bánh chưng, cỗ bàn đã
ngấy cũng là lúc những người phụ nữ Tày, Nùng
Xứ Lạng làm bánh cao sằng. Công đoạn làm
bánh cao sằng được chia ra làm ba phần tách
biệt. Đó là làm bột, làm nhân và pha nước dấm
để chan bánh. Các bà, các mẹ sau khi chọn lựa
những hạt gạo tẻ mới căng tròn, thường phải là
gạo thơm thì mới ra được những chiếc bánh
mềm, mịn, bóng mượt sẽ đem gạo ngâm qua
đêm cho mọng nước rồi vo sạch. Gạo sau khi

ngâm được xay trên những chiếc cối đá to nặng
để có thứ bột sánh mịn sền sệt đạt chuẩn. Ngày
nay hiện đại hơn, người ta dùng cối xay công
nghiệp để giúp giảm bớt công đoạn. Bột xay
xong sẽ lọc qua một lần nữa để cho ra thứ bột
mịn nhất. Một phần bột được pha thêm nước
cho loãng rồi đun sôi, quấy đều tay cho tới khi
bột gần chín. Bột này lại được hòa với chỗ bột
sống còn lại thành thứ bột đặc sánh, nửa sống
nửa chín. Phải cầu kỳ pha bột như vậy để tạo
độ dẻo, khi hấp bánh không bị bở và nát. Nêm
thêm chút muối, mì chính cho có vị, vậy là xong
phần bột bánh. Tiếp theo là công đoạn làm nhân
bánh. Nhân bánh được làm bằng thịt lợn vai
băm nhỏ và hành khô xào săn rồi nêm nếm gia
vị vừa vặn. Khuôn hấp bánh là những chiếc
khuôn nhôm hình tròn được chế riêng. Đặt
khuôn vào nồi hấp, đổ lớp bột độ nửa đốt ngón
tay rồi tiến hành hấp bánh. Khi bánh chín sẽ tiếp
tục đổ thêm lớp thứ hai, thứ ba, lớp sau mỏng
hơn lớp trước, cứ thế xếp tầng đến độ dày vừa
ý là được. Khi bánh chín thì phết một lớp nhân
bánh nâu óng lên trên cùng. Bánh phải hấp
nhiều lần vì nếu để một lớp dày bánh sẽ không
chín đều và không được dai ngon. Bánh chín
tỏa ra mùi thơm của bột gạo quyện với mùi hành
phi vô cùng hấp dẫn. Lúc này, người ta sẽ cắt
thành từng miếng để lộ từng lớp bột trắng và
trong xếp chồng lên nhau rất đẹp mắt. Nước
dùng để chan bánh là nước dấm đường chua
ngọt. Khi ăn có thể cho thêm xíu xì dầu, người
ăn cay thì thêm chút tương ớt mắc mật thơm
thơm cho đưa vị. Những tưởng làm chiếc bánh
chỉ đơn giản có vậy, nhưng thực tế khâu chế
biến lại rất cầu kỳ, tỉ mỉ và đòi hỏi sự tinh tế. 

Ông tôi thường kể câu chuyện truyền miệng
về món bánh cao sằng như thế này: “Nếu ghét
thì nấu cho nhau ăn bánh cao sằng. Còn nếu
cực ghét thì mời nhau cùng ăn”. Thoạt nghe cứ
ngỡ đây là món bánh khó ăn, chỉ mời và dành
cho những người mình ghét. Nhưng sâu xa hơn
những câu truyền miệng lại thể hiện sự hóm
hỉnh, dí dỏm mang ý nghĩa ngược lại, người Xứ
Lạng mời nhau ăn bánh cao sằng là để thể hiện
sự ấm áp của tình thân. Hay món bánh cao
sằng thừa sức hấp dẫn để hóa giải những hiểu
lầm ghét bỏ? Thời gian trôi qua, ông ngoại tôi về
miền mây trắng sum họp với tổ tiên, song món
bánh của tình thân ấy vẫn cứ mãi theo tôi cho
tới tận bây giờ. 

Mùa xuân đã ngập tràn trên phố, mùi Tết đã
bắt đầu phảng phất trong gió xuân mưa bụi. 

Tết sắp về! Chưa chạm mùi khói hương mà
đã cay xè đôi mắt...  

56
Văn nghệ

Số 351-01/2023 - Xứ Lạng



Bạn đọc học đường đã
bắt gặp mùa xuân qua
nhiều hình ảnh thơ sống

động như “Cỏ non xanh rợn
chân trời/Cành lê trắng điểm
một vài bông hoa” trong
Truyện Kiều của Nguyễn Du,
hay “Mọc giữa dòng sông
xanh/ Một bông hoá tím biếc/
Ơi, con chim chiền chiện/ Hót
chi mà vang trời” trong Mùa
xuân nho nhỏ của Thanh Hải.
Mùa xuân đến với văn chương
tựa như hơi thở và mỗi tác giả
lại có những cách nhìn, cảm
nhận rất riêng. Một lần nữa,
xuân đến với bạn đọc học
đường trong Tháng Giêng, mơ
về trăng non rét ngọt trích tuỳ
bút Thương nhớ Mười Hai của
Vũ Bằng ở chương trình Ngữ
văn 7, Bộ sách Kết nối tri thức
với cuộc sống. 

Vũ Bằng sinh năm 1913,
mất năm 1984, tên thật là Vũ
Văn Bằng, quê ở Hà Nội, xuất
thân trong một gia đình làm
nghề xuất bản và mở hiệu
sách. Ông là nhà văn, nhà báo,
nhà hoạt động cách mạng, có
sở trường về truyện ngắn, tuỳ
bút, bút ký. Văn của Vũ Bằng
tràn đầy cảm xúc, biểu thị
những cảm xúc tinh tế. Một số
tác phẩm tiêu biểu của ông như
Miếng ngon Hà Nội (1960),
Món lạ miền Nam (1969),
Thương nhớ Mười hai (1972),...
Năm 2007, ông vinh dự được
truy tặng Giải thưởng Nhà
nước về Văn học nghệ thuật. 
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VĂN HỌC VÀ NHÀ TRƯờNG

“tHáNg giêNg, Mơ VỀ trĂNg NoN rÉt NgỌt” hay
“Mùa XuâN tHẦN tHáNH” của VŨ BẰNG

ĐặNG THẾ aNH

Vườn xuân        Ảnh: ĐẶNG NGỌC LÂM

Thương nhớ Mười Hai gồm phần Tự ngôn và 13 bài tuỳ bút,
trong đó 12 bài viết về các tháng trong năm và một bài về Tết,
được sáng tác trong khoảng thời gian ông sống ở miền Nam, xa
cách quê hương miền Bắc. Xuất phát từ niềm thương nhớ quê
hương, gia đình da diết, mỗi tháng trong năm đã được Vũ Bằng
thể hiện vô cùng sinh động qua sự hồi tưởng về cảnh sắc thiên
nhiên, phố xá, cuộc sống hằng ngày mang vẻ đẹp và bản sắc văn
hoá của Hà Nội, chẳng hạn: Tháng Giêng, mơ về trăng non rét
ngọt; Tháng Hai, tương tư hoa đào; Tháng Ba, rét nàng Bân;
Tháng Năm, nhớ nhót, mận, rượu nếp và lá móng...Tháng Giêng,
mơ về trăng non rét ngọt là bài viết đầu tiên khắc tả cảnh sắc và
không khí mùa xuân đặc trưng của Hà Nội trong không gian mùa
trăng đầu tiên của một năm - được Vũ Bằng coi như là “trăng
non”.

Tình cảm của con người với mùa xuân - một quy luật tất
yếu, tự nhiên

Mùa xuân đánh dấu sự khởi đầu của một năm. Xuân về, thiên
nhiên được khoác một tấm áo mới, cây cối đâm chồi nảy lộc, không
khí cuộc sống ở khắp mọi nơi trở nên ấm áp, vui tươi. Mùa xuân



gắn liền với lễ hội truyền thống, với Tết cổ truyền
của dân tộc; người người, nhà nhà quây quần
đoàn tụ. Bởi vậy, “ai cũng chuộng mùa xuân”. 

Vũ Bằng đã truy tìm và “điệp ngữ” các lý lẽ
dựa trên những chân lý không thể đảo ngược
“Ai bảo được non đừng thương nhớ nước, bướm
đừng thương hoa, trăng đừng thương gió; ai
cấm được trai thương gái, ai cấm được mẹ yêu
con, ai cấm được cô gái còn son nhớ chồng thì
mới hết được người mê luyến mùa xuân” và dẫn
chứng là những “phỏng đoán” đầy tính chủ quan
dưới dạng câu hỏi đồng thời là câu trả lời cho
các nhân vật tưởng tượng như: em gái, chàng
trai, thiếu phụ:“Ới ời người em gái xoã tóc bên
cửa sổ! Em yêu mùa xuân có phải vì nghe thấy
rạo rực nhựa sống trong cành mai, gốc đào, chồi
mận ở ngoài vườn? Chàng trai kia yêu mùa
xuân, phải chăng là tại lúc đói mùa giao tiễn
nhau, chàng tưởng như nghe thấy đồi núi
chuyển mình, sông hồ rung động trong cuộc đổi
thay thường xuyên của cuộc đời? Mà thiếu phụ
ở chân trời góc biển yêu mùa xuân có phải vì
đấy là mùa xanh lên hy vọng được trở về nơi
bến đợi sông chờ để ngâm lại khúc bạc đầu với
người ra đi chưa biết ngày nào trở lại?”

Sau lý lẽ, dẫn chứng ấy, Vũ Bằng lấy chính
những trải nghiệm của mình về mùa xuân -
“mùa xuân của tôi - mùa xuân Bắc Việt - mùa
xuân Hà Nội - là mùa xuân có mưa riêu riêu, gió
lành lạnh, có tiếng nhạn kêu trong đêm xanh, có
tiếng trống chèo vọng lại...” để chứng minh lời
khẳng định trên với một cảm xúc rạo rực, đắm
say, tự hào: “Ấy đấy, cái mùa xuân thần thánh
của tôi... Nhựa sống ở trong người cứ căng lên...
Cùng với mùa xuân trở lại, tim người ta dường
như cũng trẻ hơn ra và đập mạnh hơn... Đẹp
quá đi, mùa xuân ơi - mùa xuân của Hà Nội thân
yêu, của Bắc Việt thương mến”. Ở đây, những
cảm nhận của mùa xuân được soi chiếu qua
tình yêu nồng nàn, đằm thắm, sâu nặng với quê
nhà. “Ai cũng chuộng mùa xuân”, nhất là mùa
xuân với những hoài niệm, hồi ức gần gũi, chan
chứa yêu thương của tác giả.

Sự dịch chuyển cảnh sắc và không khí
mùa xuân trong tiết trời tháng Giêng với sức
sống của thiên nhiên và con người

Mạch cảm xúc của tác giả được khơi dậy
qua sự hồi tưởng về không gian. Đó là những
ấn tượng về không gian với những nét đặc
trưng riêng có của Hà Nội - miền Bắc trong nỗi
hoài nhớ của tác giả. Tình yêu quê nhà, tình yêu
mùa xuân có thể được ví như một chiếc phin
lọc, chắt lọc lại những gì đẹp đẽ nhất và giữ
chúng nguyên vẹn như vừa mới diễn ra. 

Vào đầu tháng Giêng, mùa xuân “có mưa
riêu riêu, gió lành lạnh”;“cái rét ngọt ngào, chứ
không còn tê buốt căm căm nữa”; có âm thanh
của “tiếng nhạn kêu trong đêm xanh”, “tiếng
trống chèo vọng lại từ những thôn xóm xa xa”,
“câu hát huê tình” đẹp đến thơ mộng; lúc này
“đất trời mang mang”; “đường sá không còn lầy
lội nữa”. Sang đến sau rằm tháng Giêng, “đào
hơi phai nhưng nhuỵ vẫn còn phong, cỏ không
mướt xanh như cuối đông, đầu Giêng, nhưng
trái lại lại nức một mùi hương man mác”;“mưa
xuân bắt đầu thay thế cho mưa phùn, không còn
làm cho nền trời đùng đục như màu pha lê mờ”;
bầu trời đã có “những vệt xanh tươi”, “nền trời
trong trong có những làn sáng hồng”; “vài con
ong siêng năng đã bay đi kiếm nhị hoa”; “đêm
xanh biêng biếc”, “tuy có mưa dây, nhưng nhìn
lên thấy nhìn rõ từng cánh sếu bay”; “trời vẫn rét
một cách tình tứ nên thơ”;“có những đêm không
mưa, trời sáng lung linh như ngọc”.

Không gian của những sinh hoạt văn hoá
cộng đồng và sinh hoạt gia đình cũng có sự đổi
thay. Đầu tháng Giêng vẫn còn âm hưởng của
Tết, món ăn ngày Tết có “thịt mỡ dưa hành”,
nhưng sau rằm đã trở về với cuộc sống êm
đềm, bữa cơm giản dị ngày thường đã thay thế
cho những món ăn ngày Tết “có cà om với thịt
thăn điểm những lá tía tô thái nhỏ hay bát canh
trứng cua vắt chanh ăn mát như quạt vào lòng”.
Cuộc sống tưng bừng với các lễ hội, trò chơi
ngày Tết: “nhang trầm, đèn nến”, “bầu không khí
gia đình đoàn tụ êm đềm, trên kính dưới
nhường, trước bàn thờ Phật, bàn thờ Thánh,
bàn thờ Tổ tiên” lúc này đã nhường chỗ cho
những sinh hoạt thường nhật: “Cánh màn điều
treo ở đầu bàn thờ ông vải đã hạ xuống từ hôm
hoá vàng và các trò vui ngày Tết cũng tạm thời
kết thúc”. Ở đây, Vũ Bằng đã sử dụng hàng loạt
các biện pháp nghệ thuật như điệp ngữ, liệt kê,
từ láy, so sánh... qua việc hồi tưởng về những
điều có thực trong không gian Hà Nội vào mùa
xuân mà mình đã trải nghiệm, tác giả đã bộc lộ
những cảm nhận tinh tế, những tình cảm gắn
bó, mến yêu tha thiết với quê hương, gia đình.

Trong cái rét ngọt đầu năm, mùa xuân
được cảm nhận bằng tất cả những giác quan,
những cảm xúc đặc biệt nhất của tâm hồn, qua
đó cho thấy sức sống của thiên nhiên và con
người. Nó được tác giả diễn tả bằng những câu
văn rất giàu hình ảnh và gợi cảm với một loạt
các so sánh liên tưởng đầy ấn tượng: “Thú
giang hồ” được cảm nhận “êm ái nhớ
nhung”;“nhựa sống trong lòng người căng lên”
được ví như “máu căng lên trong lộc của loài
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nai, như mầm non của cây cối, nằm im mãi
không chịu được, phải trỗi ra thành những cái
lá nhỏ li ti giơ tay vẫy những cặp uyên ương
đứng cạnh”; tình cảm gia đình đầm ấm khiến
lòng người vui sướng được nhà văn liên tưởng
với cảnh “có không biết bao nhiêu là hoa mới
nở, bướm ra ràng mở hội liên hoan”.

Vũ Bằng đã diễn tả những cảm giác vô
hình, khó nắm bắt bằng những hình ảnh cụ thể,
giàu sức gợi; những so sánh dễ hình dung; cách
nói mới lạ, thú vị với các động từ mạnh như
“phát điên lên”, “căng lên”, “không chịu được”,
“trỗi ra”, “trẻ hơn ra”, “đập mạnh hơn”, “sống lại”,
“thèm khát”... với giọng điệu sôi nổi, êm ái, tha
thiết, cảm xúc mạnh mẽ, tuôn trào. Ngoài ra, tác
giả còn diễn tả trực tiếp tình cảm của mình
thông qua những từ ngữ thể hiện tình yêu của
bản thân: “tôi yêu”, “muốn yêu thương”, “thèm
khát yêu thương”...

Kết hợp với những câu văn có chứa lời hô
gọi làm cho người đọc có ấn tượng như mình là
người nghe những lời trò chuyện tâm tình của
tác giả. Vì vậy, khoảng cách giữa nhà văn và
bạn đọc được rút ngắn lại. Đọc những dòng văn,
dòng tâm trạng hoà quyện với cảm xúc của Vũ
Bằng, ta thấy bước đi của không gian, thời gian
với tính nhạc điệu được tạo ra từ sự ngắt nhịp,
trùng điệp, thậm chí là nhập phần khiến người
đọc có cảm giác đó không phải là văn xuôi mà
là thơ. Chính lối văn hòa nhập ấy đã góp phần
làm nên nét quyến rũ đến mê hoặc của lời văn.
Để rồi, bạn đọc được “phiêu diêu” trong một
không gian xuân đầy ắp những kỷ niệm, những
cảm giác, những hình ảnh của mùa xuân Hà
Nội, của miền Bắc thương mến. 

“Mùa xuân của tôi”, “Mùa xuân thần thánh
của tôi”, “Mùa xuân của Hà Nội thân yêu”- cái
tôi giàu chất trữ tình và đậm chất thơ

Vũ Bằng không chỉ giúp người đọc cảm
nhận được cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp mà
ông còn cho ta thấy mùa xuân có sức mạnh kì
diệu, khơi dậy sự sống mãnh liệt, làm hồi sinh
con người và vạn vật. Vì thế, mùa xuân quê
hương đã được định danh với nhiều sắc thái
khác nhau: “Mùa xuân của tôi” biểu lộ những kỷ
niệm của tác giả với quê nhà. Bốn tiếng ngắn
gọn ấy đã chứa đựng biết bao cảm xúc thật sâu
lắng. Dường như Vũ Bằng đã quá lạm nhận!
Mùa xuân là của đất trời, của tất cả mọi người,
sao lại là “mùa xuân của tôi”, nhưng sự lạm nhận
ấy của ông thật đáng trân trọng và dễ cảm thông
nhất là trong hoàn cảnh sống xa quê. Rồi, “Mùa
xuân thần thánh của tôi” cho thấy xuân đến đem
theo cả những đổi thay kỳ diệu cho người cầm

bút và đặc biệt “Mùa xuân của Hà Nội thân yêu”
biểu lộ sự gắn bó sâu nặng của tác giả - người
con xa quê với quê hương, gia đình. Vì vậy, hình
bóng cái tôi của Vũ Bằng đều hiện hữu qua tất
cả các định danh đó. Có thể nói rằng, cảnh vật
thiên nhiên, không khí mùa xuân đều được nhớ
và gợi lại từ những chi tiết, hình ảnh lắng đọng,
ám ảnh nhất. Đó là mùa xuân riêng trong hồi ức
của người xa xứ, xa xứ cho nên đó là “Mùa xuân
của tôi”, “Mùa xuân thần thánh của tôi”, “Mùa
xuân của Hà Nội thân yêu” trong lòng tôi. Trước
mùa xuân, nhà văn khao khát được sở hữu tất
cả hương sắc của đất trời, vạn vật. Cách nói,
cách lý giải này hoàn toàn phù hợp với tâm
trạng, xúc cảm của Vũ Bằng.

Đoạn trích như những lời trò chuyện tâm
tình đã biểu đạt trọn vẹn tình yêu, sự gắn bó tha
thiết với quê hương, gia đình của Vũ Bằng. Qua
những rung động tinh tế của một tâm hồn nhạy
cảm, sức sống con người và hương sắc đất trời
Hà Nội nói riêng - miền Bắc nói chung vào tháng
Giêng hiện lên như một sự khởi đầu cho dòng
hồi tưởng với mỗi tháng là một khung cảnh, một
câu chuyện làm “sống lại” quá khứ đầy thương
nhớ. Thế mới nói “Tháng Giêng, mơ về trăng
non rét ngọt” chính là “mùa xuân thần thánh”
của Vũ Bằng.

Tài liệu tham khảo:
1. Đỗ Thị Ngọc Chi, Văn chương Vũ Bằng

dưới góc nhìn văn hoá, Luận án Tiến sĩ Ngữ văn,
Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội, 2013.

2. Văn Giá, Vũ Bằng - bên trời thương nhớ,
NXB Văn hoá Thông tin, Hà Nội, 2000.

3. Văn Giá, “Chân dung văn học của Vũ Bằng”
in trong Mười chín chân dung các nhà văn cùng
thời của Vũ Bằng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội,
2002, tr.389-408.

4. Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Phan Huy
Dũng - Nguyễn Thị Ngân Hoa (Đồng chủ biên) và
các tác giả, Ngữ văn 7, tập 1, (Bộ sách Kết nối tri
thức với cuộc sống), NXB Giáo dục Việt Nam, Hà
Nội, 2022, tr.107-111.

5. Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Phan Huy
Dũng - Nguyễn Thị Ngân Hoa (Đồng chủ biên) và
các tác giả, Ngữ văn 7, sách giáo viên, tập 1,(Bộ
sách Kết nối tri thức với cuộc sống), NXB Giáo dục
Việt Nam, Hà Nội, 2022, tr.139-143.

6. Nguyễn Thị Thuý Nga, Cái tôi cô đơn, lạc
loài của Vũ Bằng trong tuỳ bút “Thương nhớ Mười
Hai”, Tạp chí Khoa học Đại học Hải Phòng, số 39,
tháng 3/2020, tr.59-65.Љ
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Năm 2022, Hội Văn học
Nghệ thuật tỉnh đã có
nhiều hoạt động thiết

thực kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự
kiện chính trị của tỉnh, hoàn
thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch
đề ra. Hội đã tổ chức hiệu quả
các đợt thực tế sáng tác, cuộc
thi, triển lãm, các trại sáng tác;
qua đó giúp văn nghệ sĩ sáng
tạo những tác phẩm có giá trị về
tư tưởng, giáo dục, nghệ thuật,
ghi lại dấu ấn về giai đoạn phát
triển quan trọng của vùng đất,
con người Xứ Lạng và đạt nhiều
thành tích như: tham dự xét giải
thưởng hằng năm của Ủy ban
toàn quốc Liên hiệp các Hội
VHNT Việt Nam đạt 01 giải A và
01 giải C; tham dự xét giải
thưởng hằng năm của Hội
VHNT các Dân tộc thiểu số Việt
Nam đạt 01 giải A, 04 giải C và
02 giải Khuyến khích; 01 giải
Khuyến khích Giải thưởng báo
chí tuyên truyền về an toàn giao
thông Quốc gia do Ủy ban ATGT
Quốc gia tổ chức; 01 giải
Khuyến khích Trại sáng tác văn
học nghệ thuật về đề tài “Hình
tượng người chiến sĩ Cảnh sát
Nhân dân” do Bộ Công an tổ
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Hội VĂN HỌc NgHỆ tHuẬt tỉNH lạNg SơN
tỔ cHỨc Hội NgHỊ tỔNg Kết NĂM 2022,

triỂN KHai NHiỆM VỤ NĂM 2023
Sáng ngày 28/12/2022, tại hội trường Nhà khách Tỉnh ủy, Hội Văn học Nghệ thuật

tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ
năm 2023. Tới dự có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban,
ngành của tỉnh; các đơn vị trong cụm thi đua Hội, Hiệp hội cùng đông đảo hội viên
Hội VHNT tỉnh.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Lãnh đạo Hội VHNT tỉnh trao quyết định kết nạp Hội viên mới
tại Hội nghị



chức; 01 giải Nhất cuộc thi ảnh
“Những chiến sĩ mang sứ mệnh
bảo vệ cuộc sống bình yên” do
Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức
và đạt giải C (vòng Chung khảo)
do Bộ Công an tổ chức; 01 giải
Khuyến khích cuộc thi và triển
lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc
gia “Tự hào một dải biên cương”
lần thứ II; 01 giải Khuyến khích
tại Triển lãm Ảnh nghệ thuật khu
vực miền núi phía Bắc; 05 hội
viên giành giải thưởng tại Giải
báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II
năm 2022…

Tại Hội nghị, đại diện các
Chi hội đã nêu ý kiến thảo luận
làm rõ hơn những kết quả đạt
được, một số tồn tại; đồng thời
đề xuất, kiến nghị giải pháp
nhằm thực hiện hiệu quả hơn
công tác Hội trong năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội
nghị, đồng chí Dương Xuân
Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường
trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu
dương những kết quả mà Hội
đã đạt được trong năm 2022.
Đồng chí bày tỏ mong muốn:
Hội cần tiếp tục quán triệt sâu
sắc các nội dung Nghị quyết
của Đảng về văn hóa, văn học
nghệ thuật trong thời kỳ mới
cũng như chiến lược phát triển
xây dựng văn hóa và con người
Việt Nam theo yêu cầu phát
triển bền vững của đất nước;
đổi mới phương thức hoạt động
trên tinh thần đoàn kết, dân chủ
và thống nhất; chú trọng từng
bước nâng cao chất lượng hoạt
động sáng tác, công bố, phổ
biến tác phẩm; quan tâm đào
tạo bồi dưỡng tài năng trẻ; tăng
cường phối hợp với cơ quan
quản lý Nhà nước trong việc
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Hội viên nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật
Việt Nam tại Hội nghị.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho hội viên có thành
tích xuất sắc năm 2022.

tiếp tục hoàn thiện chính sách về văn học nghệ thuật;
củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng Tạp chí Văn
nghệ Xứ Lạng; tích cực mở rộng giao lưu sáng tác văn
học nghệ thuật với các tỉnh, thành trong cả nước…

Nhân dịp này, lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh
trao quyết định kết nạp cho 05 hội viên mới; 20 hội viên
được trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn học Nghệ
thuật; 02 tập thể chi hội và 20 hội viên có thành tích xuất
sắc trong hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật năm 2022
được tặng Giấy khen của Chủ tịch Hội; 01 hội viên được
tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

PV

Ảnh: ĐINH TưỞNG, TrỌNG aNH



1. Sáng 12/12/2022, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh
phản bác các quan điểm sai trái thù địch (BCĐ
cấp tỉnh) và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối
ngoại (BCĐ Công tác TTĐN) tỉnh tổ chức Hội
nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai
nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm,
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại
biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng BCĐ cấp tỉnh, Trưởng
BCĐ Công tác TTĐN của tỉnh, chỉ đạo và chủ trì Hội
nghị; đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ cấp tỉnh,
BCĐ Công tác TTĐN của tỉnh, đồng chủ trì Hội nghị.
Dự Hội nghị có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường
trực UBND tỉnh; các đồng chí thành viên và lực
lượng giúp việc hai BCĐ cấp tỉnh. Trong năm 2022,
BCĐ cấp tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả
nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng, đấu tranh
các quan điểm sai trái thù địch; kịp thời định hướng
thông tin dư luận trước các sự kiện chính trị trọng
đại, những vấn đề nhạy cảm, tạo sự đồng thuận cao
của các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện
các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước… Công tác TTĐN được các cấp,
ngành, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu
quả gắn với nhiều hoạt động thiết thực có trọng tâm,
trọng điểm; công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt
động TTĐN bám sát chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức
nhiều sự kiện quảng bá rộng rãi tiềm năng, thế
mạnh của tỉnh, góp phần tích cực thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự an ninh - quốc
phòng trên địa bàn tỉnh. Tại Hội nghị, các đại biểu
đã thảo luận, phát biểu tham luận chia sẻ những
thuận lợi, khó khăn trong công tác triển khai thực
hiện nhiệm vụ thuộc hai lĩnh vực, đồng thời kiến
nghị, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng
hoạt động. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí
Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh
ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt
được của các đơn vị thành viên hai BCĐ, đồng chí
đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát các chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước để chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ đề
ra; tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng
hoạt động tuyên truyền thuộc hai lĩnh vực; nâng cao
chất lượng nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình,
phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả
những thông tin xấu độc trên không gian mạng;
củng cố, kiện toàn lực lượng; tăng cường tập huấn,
bồi dưỡng cho đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên và
lực lượng tham mưu giúp việc cho hai BCĐ đảm
bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình

mới… Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng
khen cho 9 tập thể, 11 cá nhân; BCĐ Công tác
TTĐN tỉnh tặng Giấy khen cho 04 tập thể, 01 cá
nhân; BCĐ cấp tỉnh tặng Giấy khen cho 04 tập thể,
9 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022 và 07
tập thể, 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong
công tác tham mưu, triển khai thực hiện và tham gia
“Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan
điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022” trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Sáng 15/12/2022, UBND tỉnh tổ chức Lễ
khai trương “Cổng thông tin du lịch thông
minh và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết
bị di động” tỉnh Lạng Sơn; Phát động chương
trình “Đại sứ du lịch Lạng Sơn”. Dự buổi Lễ có
đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương
Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó
Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở,
ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành
phố… Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo
các sở, ngành có liên quan phối hợp với VNPT
Lạng Sơn xây dựng cổng thông tin điện tử du lịch
và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di
động. Hệ thống du lịch thông minh hướng đến 3
đối tượng: hỗ trợ du khách trải nghiệm; hỗ trợ các
doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch hiệu quả,
hỗ trợ các cơ quan quản lý Nhà nước phân tích,
dự báo số liệu, đẩy mạnh quảng bá và quản lý du
lịch hiệu quả trên địa bàn. Tại buổi Lễ, các đại biểu
ấn nút khai trương “Cổng thông tin du lịch thông
minh và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị
di động”. UBND tỉnh Phát động chương trình “Đại
sứ du lịch Lạng Sơn” với thông điệp “Lạng Sơn -
điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện”, “Mỗi
người dân Lạng Sơn hãy là một đại sứ du lịch” và
khẩu hiệu “Thêm một nụ cười - thêm một vị
khách”. Tại buổi lễ, các đại biểu được hướng dẫn
tải app “Lang Son Tourism” và trải nghiệm tính
năng du lịch thông minh trên thiết bị di động.

NGỌC HẰNG

3. Sáng 21/12/2022 tại Hà Nội, Hội Văn học
nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam (Hội
VHNT các DTTS VN) tổ chức Hội thảo “Tiếp tục
xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật các
dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới” với sự tham
dự của các nhà văn, nghệ sĩ, nhà quản lý, nghiên
cứu văn hóa, văn học nghệ thuật trong toàn quốc.
Hội thảo là dịp để đánh giá những thành tựu cũng
như những tồn tại của văn học nghệ thuật các dân
tộc thiểu số những năm qua, từ đó xác định những
giải pháp và hướng đi nhằm phát huy, phát triển nền
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văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số trong giai
đoạn mới. Hơn 40 tham luận được gửi tới Ban Tổ
chức Hội thảo, khẳng định: Hơn 70 năm qua, văn
học nghệ thuật các dân tộc thiểu số luôn đồng hành
cùng sự phát triển của đất nước. Nhiều tác giả, tác
phẩm văn học, âm nhạc, sân khấu, mỹ thuật, điện
ảnh, nhiếp ảnh, văn nghệ dân gian... đã được Đảng,
Nhà nước trao giải thưởng cao quý. Nhiều tác
phẩm, công trình, chương trình nghệ thuật tiêu biểu
của văn nghệ sĩ dân tộc miền núi được công bố
rộng rãi đã tạo cơ hội để quảng bá những nét đặc
sắc của văn hóa các dân tộc thiểu số đến bạn bè
trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, theo nhà văn Cao
Duy Sơn, Phó Chủ tịch Hội VHNT các DTTS Việt
Nam, nhìn nhận một cách thẳng thắn thì văn học
nghệ thuật các dân tộc thiểu số không tránh khỏi
những tồn tại cần được chỉ rõ. Những tác phẩm
nghiên cứu, phê bình văn học nghệ thuật còn ở
mức khiêm tốn, rất ít được đề cập, chưa có nhiều
tác phẩm nổi trội về đề tài dân tộc miền núi của các
nhà văn bản địa. Các đại biểu tham luận tại Hội thảo
cũng nhận định: Nhiều vốn quý về văn hóa của các
tộc người chưa được biết đến, chưa được khơi gợi
và phát huy. Có những nét tinh hoa có nguy cơ mai
một, thậm chí biến mất vĩnh viễn. Bởi vậy, cần chú
trọng quan tâm hơn nữa đến nền văn hóa, văn học
nghệ thuật các dân tộc thiểu số, tập trung mọi
nguồn lực xây dựng nền văn học nghệ thuật tiên
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng phát triển
đội ngũ văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số để khơi dậy và
phát huy những tinh hoa đáng quý đó, góp phần bồi
đắp cho lịch sử, cho văn hóa dân tộc Việt Nam, tỏa
sáng những giá trị đặc biệt trong thời đại hội nhập
và toàn cầu hóa.

4. Sáng 21/12/2022 tại Hà Nội, Hội Văn học
nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam (Hội
VHNT các DTTS VN) tổ chức Hội nghị tổng kết
đánh giá hoạt động và trao Giải thưởng Văn
học nghệ thuật năm 2022. Năm 2022 dù còn
nhiều khó khăn thách thức nhưng Hội VHNT các
DTTS VN cùng đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân
người dân tộc thiểu số đã không ngừng nỗ lực
vươn lên, giành được những kết quả đáng trân
trọng. Phong trào sáng tạo, sáng tác văn học nghệ
thuật của Hội được duy trì và phát huy một cách
hiệu quả. Trong đó, tập trung chú trọng công tác

sưu tầm, bảo tồn, nghiên cứu, phát huy những giá
trị truyền thống đồng thời với hoạt động sáng tạo
những tác phẩm mới về văn hóa, đời sống của
nhân dân các dân tộc anh em. Trong năm, Hội
cũng tổ chức cho hội viên tham gia thực tế trại sáng
tác tại nhiều địa phương trong cả nước. Thông qua
đó, hàng trăm tác phẩm văn xuôi, thơ, tản văn, mỹ
thuật và ảnh nghệ thuật đã ra đời, góp phần vào
sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật, làm giàu
kho tàng di sản văn hóa dân tộc Việt Nam. Năm
2022, Hội VHNT các DTTS VN đã không ngừng
tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trong
các dân tộc thiểu số, phát hiện, bồi dưỡng, sử
dụng, đãi ngộ, tôn vinh hội viên bằng nhiều hình
thức như: Hỗ trợ sáng tạo, trao giải thưởng, cử
tham gia các lớp tập huấn, trại sáng tác đối với lực
lượng trẻ, vinh danh những văn nghệ sĩ cao tuổi có
nhiều cống hiến. Năm nay có hơn 200 tác giả gửi
tác phẩm dự Giải thưởng, trong đó có 56 tác phẩm
được trao giải thưởng, gồm 1 giải A (Bộ tranh Đám
cưới người Dao đỏ của tác giả Cao Thanh Sơn,
Hội VHNT tỉnh Lạng Sơn), 8 giải B, 25 giải C và 22
giải khuyến khích. 134 tác phẩm, tác giả được xét
hỗ trợ sáng tác. Hội Văn học nghệ thuật các dân
tộc thiểu số Việt Nam hiện có hơn 1.000 hội viên,
47 tổ chức cơ sở Hội và Chi hội trong cả nước.
Những nỗ lực và kết quả trong hoạt động của Hội
đã góp phần tích cực vào việc giữ gìn và phát huy
di sản văn hóa dân tộc thiểu số, nhất là tiếng nói,
chữ viết, trang phục, lễ hội truyền thống, các giá trị
văn hóa tích cực trong tôn giáo, tín ngưỡng, góp
phần phát triển nền văn hóa Việt Nam với những
giá trị bản sắc riêng trong dòng chảy văn hóa, văn
minh nhân loại.

HoÀNG VI

5. Ngày 27/12/2022, Câu lạc bộ Văn học -
Nghệ thuật huyện Hữu Lũng tổ chức Đại hội
lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tới dự có đại
diện Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Phòng Văn hóa
Thông tin, Phòng Nội vụ huyện Hữu Lũng; Câu lạc
bộ Thơ ca thành phố Lạng Sơn và các thành viên
Câu lạc bộ. Câu lạc bộ Văn học - Nghệ thuật
huyện Hữu Lũng là tổ chức tự nguyện của những
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người có cùng sở thích sáng tác và biểu diễn, luôn
bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương sáng
tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề
ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất
nước, các điển hình tiên tiến… Trong nhiệm kỳ
qua, các thành viên Câu lạc bộ đạt được nhiều giải
thưởng tại các cuộc thi, liên hoan; có 10 đầu sách
được xuất bản; gần 200 tác phẩm văn xuôi, thơ
được đăng tải trên các báo, tạp chí của Trung
ương và địa phương; 71 tác phẩm mỹ thuật nhiếp
ảnh được in và triển lãm; chuyên ngành Âm nhạc
sân khấu biểu diễn 11 chương trình; Câu lạc bộ tổ
chức đi thực tế, giao lưu 3 đợt. Đại hội tiến hành
bầu cử Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiệm kỳ 2022
- 2027 với 11 ủy viên. Nhân dịp này, Chủ tịch Uỷ
ban nhân dân huyện Hữu Lũng tặng Giấy khen
cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt
động sáng tác và biểu diễn.

TrỌNG aNH

6. Ngày 30/12/2022, Cục Thống kê tỉnh
Lạng Sơn tổ chức họp báo công bố số liệu
thống kê kinh tế - xã hội năm 2022. Tới dự có
đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành và phóng
viên các cơ quan báo chí trong tỉnh. Tại buổi họp
báo, ông Trần Lê Tuân, Cục trưởng Cục Thống kê
đã công bố những nội dung chủ yếu về tình hình
kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022. Theo đó, kinh
tế toàn tỉnh tiếp tục phát triển, sản xuất nông
nghiệp, công nghiệp ổn định, đạt tiến độ kế hoạch;
hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ sôi động
trở lại; văn hóa, xã hội được quan tâm, đời sống
nhân dân cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh, trật
tự an toàn xã hội được đảm bảo... Năm 2022,
Lạng Sơn cũng đã tổ chức thành công, có hiệu
quả các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nhân

các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh, góp
phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã
hội.

MaI THUẬN

7. Ngày 31/12/2022, Uỷ ban nhân dân
huyện Bắc Sơn tổ chức khai mạc Lễ hội hoa
đào huyện Bắc Sơn xuân Quý Mão năm 2023.
Đây là hoạt động mừng xuân Quý Mão năm 2023,
chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và kỷ
niệm 82 năm Ngày thành lập Đội Cứu quốc quân
I (23/2/1941 - 23/2/2023). Dự khai mạc có lãnh đạo
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; lãnh đạo
huyện Bắc Sơn, các cơ quan ban ngành huyện,
các xã, thị trấn; các doanh nghiệp lữ hành, đông
đảo nhân dân và du khách.Tại buổi lễ, Ban Tổ
chức đã giới thiệu quảng bá về hoa đào, tiềm năng
lợi thế phát triển du lịch trên địa bàn huyện Bắc
Sơn; tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trao giải cuộc
thi Cây hoa đào đẹp huyện Bắc Sơn năm 2023,
cuộc thi trại đẹp, cuộc thi học sinh tài năng, thanh
lịch huyện Bắc Sơn năm 2023. Lễ hội hoa đào
huyện Bắc Sơn xuân Quý Mão năm 2023 diễn ra
từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 1/1/2023 với các
hoạt động như: tổ chức cuộc thi Cây hoa đào đẹp
huyện Bắc Sơn chào xuân Quý Mão năm 2023;
Hội thi học sinh tài năng thanh lịch; Cắm trại và thi
trang trí đẹp với chủ đề “Văn hoá Việt truyền thống
và hội nhập”; Ngày hội ẩm thực với chủ đề “Hương
sắc ẩm thực vùng quê cách mạng”; giao lưu dân
vũ và đêm lửa trại, giải bóng chuyền; Hội thảo kết
nối sản phẩm du lịch Bắc Sơn… và nhiều gian
trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hoá,
du lịch địa phương.

TrỌNG aNH
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DANH SÁCH
Kết nạp hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2022
(Kèm theo Quyết định số: 86/QĐ-VHNT ngày 12 tháng 12 năm 2022 

của Hội VHNT tỉnh Lạng Sơn)
STT Họ và tên Năm sinh Chi hội

1 Nguyễn Văn Bang 1958 Thơ

2 Nguyễn Lệ Hằng 1967 Thơ

3 Lộc Văn Mạnh 1989 Mỹ thuật 

4 Nguyễn Thị Vân Anh 1982 Nghiên cứu lý luận phê bình

5 Hà Thị Lư 1983 Nghiên cứu lý luận phê bình


