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THƯ TÒA SOẠN

    Quí tác giả và bạn đọc thân mến...

   Ra báo lúc này tưởng chừng như một việc làm nghịch lý hay một 
sự liều mình.!! 

   Nhưng, nhớ lại khoảng hai tháng trước, khi tôi gởi tin vui đến quí Thi 
Văn Hữu, và số anh chị em từng cộng tác trước kia với tạp chí (Giai 
Phẩm Chủ Đề do Nhà Văn Nguyển Trung Hối điều hành): Là, tôi sẽ mở 
ra một tạp chí VHNT, lấy tên là Văn Học Mới …

  Cùng lúc, có hai điều làm tôi ngạc nhiên trong một nỗi hân hoan:

 - Mọi người rất ưng ý mà không hỏi han hay thắc mắc chi... Và cùng 
hăng hái gởi bài vở đến, một cách vui tươi…

   Với sự tương tác đầy khích lệ trên, gợi tôi nghĩ ngay vì mình đã có 
một quá trình tương đối hay hay về “cái nghiệp làm báo”, nên quí anh 
chị em không chút nghi ngờ gì…

   Chợt nhớ đến câu chuyện từ bài học giáo huấn trong cổ học tinh hoa: 

  “Trông thấy vậy mà không phải vậy”

 1/ Trông thấy vậy:

   A/ Trông thấy chúng ta là những người con xa xứ, ly hương hay là tị nạn... 

   Ai cũng có lúc như muốn đuối lả sức, khi phải chạy đua với  cây kim giây 
”nhỏ xíu” của cái đồng hồ, vì phải cày sâu cuốc bẫm trên quê người..!! 
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  Nhất là cái nghịch lý khiến nhiều lúc làm chúng ta tưởng đã bất lực 
với ngôn ngữ diễn đạt, bởi những quá đổi ngã nghiệt và oan khiên như 
thể tang tóc, đang từng phút diễn ra nơi quê nhà..!!  Một quê nhà luôn 
thách đố với những thứ vận mệnh rất ư bất hạnh..!! Tạo chuỗi hệ quả 
khôn lường, kích mạnh bão sóng cảm xúc với mức độ vút cao, trong 
thể trạng mỗi người, trong và ngoài nước. Như vậy, thử hởi trong sáng 
tác của chúng ta, nắm bắt, sao chụp hay thể hiện được gì cho VHNT??

B/ Trông thấy vậy: Hơn chục năm qua các tạp chí văn học hải ngoại lần 
lượt đình bản.!! 

(Khi thời đại cực hay của công nghệ truyền thông bùng nổ... Internet mở 
rộng toàn cầu, với đa phương tiện tuyệt vời như Website, Blog, Face-
book, Twitter..v..v.. Tất cà từ thượng vàng, hạ cám đến những thứ quí 
giá đều tung tỏa lên mạng lưới thông tin…

2/ Mà không phải vậy:

  A/ Việc mở Tạp Chí Văn Học Mới, rõ ràng là một cơ duyên kỳ diệu. 
Như một khai thông đưa máu về tim. Một thích nghi không thể lý giải… 
Bởi, vốn của động từ thích nghi là một sức mạnh nội lực mà Trời ban 
cho muôn loài.!! 
   B/ Không thích nghi sao được, khi mở ra được một Nhà Xuất Bản để in 
ấn sách báo, thì tại sao không mở ra một tờ báo, một tạp chí văn học.??

 -  Mở ra thì dễ dàng, việc đáng quan tâm là thời gian sống còn..!!
-  Qua những dẫn giải hơi dong dài trên, hẳn quí vị đã rõ…

  Nên từ nay cơ hội có đất dụng võ, có vườn trồng hoa, hay có sân cỏ 
cho những đôi chân vàng, dưới mảnh đất của thế giới hiện “THỰC”…
(Dĩ nhiên chúng ta luôn bị bao phủ bởi thế giới “ẢO” trùng vây.) Điều 
thích thú nhất là có lại tờ báo Văn Học bằng giấy, trong cõi thực, được 
cầm đọc trên tay, còn được xếp trên kệ sách…(Làm chúng ta nhớ lại 
thời huy hoàng của các tạp chí văn học hải ngoại, với những sinh hoạt 
thật lý tưởng)

  Về nội dung của tạp chí Văn Học Mới, không nhất thiết, hay không 
phải là chủ trương của tờ báo “Thuần Tính Văn Học Nghệ Thuật” này...

   Văn Học Mới chân thành cảm ơn tất cả quí vị và chúc sức khỏe, an 
lành, với nguồn cảm hứng sáng tác dồi dào ...

Trân trọng 
Văn Học Mới
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SỐ 1 / Tháng 11 / 2018

3. Thư tòa sọan

5. Mục lục

8. NGUYỄN VY KHANH - văn - chương việt nam: tương lai (biên khảo)

24. NGUYỄN VĨNH LONG - mỹ học hiện đại: vai trò và nghi vấn 
(biên khảo)

40. GIỚI THIỆU 2 tập thơ tái bản của hà nguyên du

41. ĐỨC PHỔ - sương mùa thu cũ / phấn nhụy thấm đời sau (thơ)

44. PHAN NI TẤN - con đò thủ thiêm / (truyện ngắn) lời đêm (thơ)

50. NGUYỄN TRUNG HỐI – hậu chí phèo (truyện ngắn)

61. GIỚI THIỆU  tạp chí văn học mới...

62. HOÀNG NGỌC-TUẤN - vấn đề hình thức và nội dung, cái mới và 
cái đẹp (một cuộc đối thoại giả tưởng) (biên khảo)

88. BIỂN BẮC - chuyện giấc ngủ kể / rừng người (thơ)

90. NGUYỄN MINH TRIẾT - mỹ học và sự thẩm thức nghệ phẩm (biên 
khảo)
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103. TRẦN VIỆT HẢI - tuyển tập thi ca cao mỵ nhân / bài thơ tình muộn 
(biên khảo) / “lê văn khoa : một người việt nam” (biên khảo)

131. HÀ NGUYÊN DU - nước mắt của dì bảy / hoàng hôn mưa / rộn 
ràng chim sẻ / bài thơ cho sinh nhật tôi (thơ)

148. ĐẶNG PHÚ PHONG - hỏi thế gian tình là gì (truyện ngắn)

154. KHẾ IÊM - ngôn ngữ đời thường (tiểu luận) / buổi sáng (thơ dịch) 
/ bài thơ xe đạp (thơ sáng tác)

166. QUAN DƯƠNG - chuyện không đầu không đuôi (truyện ngắn) 
một chuyện thất tình thời chiến / tối hậu thư của kiến gởi cục đường / 
chiếc ghế (thơ)

180. THANH THƯƠNG HOÀNG - chàng họa sĩ và bức tranh người 
đẹp (truyện ngắn)

188. XUÂN THỦY - tận cùng / bài thơ buổi sáng (thơ)

192. HẠ DU - chim mùa đông nói khẽ / mưa (thơ)

196. NGUYỄN VĂN SÂM - một chút văn khoa sàigòn năm 60 (tùy bút)

206. NGÔ TỊNH YÊN - sự kiêu hãnh / sau cánh cửa ,em về / tình hai 
đứa / mơ / ảo / (thơ)

209. GIỚI THIỆU - bìa văn học mới số 2 - (đặc biệt tưởng niệm nhà 
thơ, nhà phê bình, biên khảo Trần Văn Nam)

210. PHẠM QUỐC BẢO - chất sống của con người / biết nhau (thơ)

212. KHÁNH TRƯỜNG - mưa đêm (truyện ngắn) / giới thiệu 100 tranh 
sơn dầu màu nước (hội họa)

227. GIỚI THIỆU - 3 tác phẩm biên khảo của Nguyễn Vy Khanh

228. GIỚI THIỆU - 100 tranh sơn dầu màu nước của Hs Khánh Trường

230. PHAN TẤN HẢI - giới thiệu 2 tập truyện ngắn (cậu bé và hoa mai 
/ thiếu nữ trong ngôi nhà bệnh) / mưa bom ngày mới lớn (thơ)

232. HẠ QUỐC HUY - hôn em trong cực cùng ly biệt / môi hôn trên 
bát rượu  (thơ)
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236. NGUYỄN ĐỨC TÙNG - ta muốn thì thầm bằng ngôn ngữ riêng 
(viết lời bạt) cho tập thơ “vầng thơ trên đóa quỳ vàng” của hà nguyên 
du / em còn trẻ và em không thể biết (thơ nđt ) / thuở làm thơ yêu em 
((nhận định về thơ thi sĩ trần dạ từ)

273. GIỚI THIỆU: nxb văn học mới ấn hành tập thớ mới nhất của ...
hà nguyên du: “ vầng thơ trên đóa quỳ vàng”

274. NGÃ PHƯƠNG HUYỀN - nhện giăng nhà thơ / biển đông bỗng 
điên (thơ) 

277. NGUYỄN LƯƠNG BA - lá thư từ mary / tuna / hoàng sa, trường 
sa (thơ)

282. HẢI PHƯƠNG - hạt giống thơ gởi lại thời hậu tận thế được giấu 
dưới lớp băng bắc cực / ngày tháng năm thông tin không gian điện não 
/ trong ly café hòa tan bản lề gió (thơ)

288. PHẠM XUÂN ĐÀI - bản giao hưởng mùa xuân (tùy bút)

296. TRẦN YÊN HÒA - 11 chương yêu mới (thơ) không phải tại em 
(truyện ngắn)

307. DỰ THẢO - thực hiện bộ  43 năm (1975-2018)  văn học VNHN

308. DU TỬ LÊ - những giọt lệ ngoại hôn / em cho tôi mãi nhé: ầu thơ 
mình / bài h.t tháng giêng 2018 / thấy lưng buồn như dòng sông tuổi 
nhỏ (thơ)

314. HÀ BẠCH QUYÊN - em và chiếc lá / chân trời xa khơi (thơ)

318. NGUYỄN THỊ THẢO AN - nhà không nóc (truyện ngắn)

331. THÀNH TÔN - ta, như một hàm hồ (thơ)

338 & 341. GIỚI THIỆU - sách mới & trả lời thư tín / ngã phương huyền

342.THỂ LỆ GỞI BÀI

343. GIỚI THIỆU - bìa văn học mới số 2 tưởng niệm nhà thơ TVN

344. PHIẾU - mua báo dài hạn / giá biểu

346.- GIỚI THIỆU -  nhà xuất bản văn học mới
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Văn - chương Việt Nam: tương lai? 

1. hiện đại, “hôm nay”

    Bài viết này hướng đến tương lai và viễn tượng, trong lãnh 
vực văn học và thiển nghĩ từ nền tảng, một số đặc tính của của 
văn-chương vẫn chưa thực sự được các nhà văn thơ Việt-Nam 
khai thác, gần gũi. Mặt khác, những gì vừa xảy ra (và tiếp tục) 
ở vùng Biển Đông (“đặc khu”, ô nhiễm biển, cao nguyên,...) 
cùng Trung Đông (cách-mạng “mùa Xuân ả-rập”,...) và cả chế-
độ Trump, v.v. khiến việc bàn về văn-học nếu muốn không “viễn 
mơ” thì không thể không nói đến thời sự và bối cảnh chính-trị, 
lịch-sử. 

   Ở đây chúng tôi bàn về viễn tượng văn-chương hơn là tương 
lai văn-học! 

    Trước hết, hãy nói về tính hiện đại - theo nghĩa "hôm nay", là 
đặc điểm cần có cho sinh hoạt văn-chương cũng như cho mọi 
canh tân: hiện đại về đề tài, về thể loại hình thức, về nội dung và 
một số nguyên lý (cứu cánh) của chính nền văn-học. 

   Người đọc văn chương hiện nay thường gặp những đề tài về 
đời sống mới, hội nhập hay sống khép kín (ghetto), tâm lý, đổ 
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vỡ và hậu quả chiến tranh dù cuộc chiến đã tàn từ hơn ba thập 
niên trước. Di chứng của chiến tranh đi vào trong văn-học như 
là một trong những vấn đề lớn của hôm nay. 

   Một đề tài thường gặp khác là tình yêu (thường là của ngày 
xưa nay nhớ lại) và tâm linh. Tâm linh là một trong những đề tài 
hiện-đại nhất. Lý do đầu tiên ai cũng biết đó là thế giới càng tiến 
bộ về vật chất và kỹ thuật thì càng để lộ khiếm khuyết về tâm 
linh; con người càng văn minh và đầy đủ vật chất thì càng có 
nhu cầu về tâm linh, và nhu cầu này phát xuất ở nhiều lứa tuổi. 

   Thứ nữa, với cộng đồng Việt-Nam hải-ngoại sau hơn 34 năm 
chúng ta đã đi từ cái tuổi thiếu niên đến trưởng thành và đang 
lão hóa, lão hóa đồng hành với nhu cầu tâm linh càng lớn 
mạnh. Trong một số tác-phẩm, đời sống tâm linh được chú tâm 
hơn và một cái nhìn khác về đời sống ở đất người, rồi đến kêu 
thương, cứu rỗi. Nhu cầu tìm cứu rỗi vì tâm linh bị động, vì con 
người đang bị nhiều chứng nan-y làm mục nát thế xác cũng 
như tinh thần. 

    Chúng ta có thể nói đến một truyền thống văn-học tâm linh, 
với những tác-phẩm (đề tài, bối cảnh) và nghệ thuật của một số 
tác-giả. Có những tác-phẩm bắt nguồn cảm hứng từ tín lý các 
tôn giáo cả một số tác-giả trong nước sau này (Nguyễn Viện, 
Nguyễn Đình Chính, Tạ Duy Anh, Đỗ Minh Tuấn, v.v.), như kiếm 
tìm về một nguồn tâm linh, tư tưởng có thể đáp ứng được nhu 
cầu tinh thần và cảm xúc, mà chủ nghĩa ống loa tuyên truyền 
và đời sống bưng bít sự thật đã đưa đẩy con người vào ngõ bí. 

   Nếu căn bản đạo đức (ethic) của văn-chương là nhắm đưa 
đến cứu rỗi; thì tôn giáo cũng đưa đến cứu rỗi; nhưng mỗi bên 
có những khác biệt đặc thù. Nhà văn Nga Dostoievski từng viết 
trong truyện Thằng Khờ (L’Idiot) 

“cái Đẹp sẽ cứu rỗi nhân loại / la beauté sauvera le monde”, một 
câu nói được xem như lời sấm và được các nhà lý luận nghệ 
thuật sử dụng lại. Câu nói của Dostoievski như muốn xác quyết 
cái mối liên hệ thiết yếu cần có giữa cái Đẹp mỹ thuật, âm nhạc, 
văn-chương v.v. với tìm kiếm tâm linh và không gì khác sẽ cứu 
con người.
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   Như vậy phải sống và tin trước khi làm một cái gì, như sáng 
tạo văn thơ, để cho tha nhân đọc được, thấy được, hiểu được, 
cái “Đẹp bên trong” nơi nhà văn thơ, khiến cây bút đó trở thành 
chứng nhân sống động. 

   Một nhà văn người Nga khác, Alexandre Soljenitsyne, nạn 
nhân chế độ toàn trị, giải Nobel Văn-chương năm 1970, một 
tiếng nói lương tâm sáng giá của thời hiện đại, ông vừa mất 
năm 2008, đã phải rời bỏ quê hương để sống lưu vong và để 
được tự do sáng tác, đã nhiều lần lên tiếng chống lại nghệ thuật 
trừu tượng, vì theo ông, nghệ thuật phải là một bảo đảm hoàn 
toàn thật sự khả tín về sự thật và cho phép lương tâm chúng ta 
tỉnh thức một cách cụ thể và khách quan trước những gian dối 
có hệ thống của nền văn hóa vật chất và lợi nhuận. Nếu không 
có cuộc sống tâm thức này, cái hèn hạ sẽ tiếp tục con đường 
của nó trong ý thức chúng ta. Cả hai nhà văn người Nga tuy 
sống vào hai thời điểm khác nhau nhưng có cùng nhận thức từ 
kinh nghiệm sống về văn-nghệ và mỹ thuật: một lời chân lý còn 
nặng hơn cả thế gian cộng lại!  

    Hiện-đại về đề tài còn là những vấn đề của hôm nay, những 
đổi thay hoàn cầu ảnh hưởng đến con người: môi trường ô 
nhiễm, tai họa thiên nhiên, tham vọng con người khiến sự hiện 
hữu, tồn tại của nhân sinh bị đe dọa. Làm thân lưu vong hay tị 
nạn hay vì lý do gì khác, thì thân phận đã hoàn toàn xa lạ, xa 
lạ với người bản xứ, nhưng đồng thời chính mình bị cái khác, 
cái của người lôi cuốn, bắt phải nhìn, học hỏi và tiếp nhận làm 
của mình. 

   Tình cảnh căn cước nhà văn di trú, lưu vong hình thành từ 
phản ứng lại những nhóm và thành phần khác của xã hội, như 
Jean-Paul Sartre khi nghiên cứu về căn cước (identité) người 
Do thái đã nói rằng tình cảm chung nhóm hình thành từ cái nhìn 
của người khác (1).
 
    Với nhà văn ở hải-ngoại, cảm hứng nảy sinh từ việc đào sâu 
những vấn đề, khía cạnh của cuộc sống ở xứ người, như nơi 
tạm dung hay một quê hương mới, sống bên lề hay nhập dòng 
chính, sống thân phận di trú, thiểu số trong một ghetto hay như 
một công dân toàn diện. Những suy nghĩ về quê hương mới, 
về không gian mới mở ra, cái không gian đó rộng hẹp ra sao, 
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có gì đặc sắc, làm phong phú thêm hay gây vấn đề cho người 
Việt-Nam, cụ thể ở Boston hay Paris, Little Saigon, Sydney, 
Montréal, Rome, v.v.; hay rộng lớn hơn của “thế giới” Việt-Nam 
hải-ngoại, như một “cõi nhân sinh”! 

    Nhân vật dĩ nhiên sẽ đa dạng hơn, có người Việt thuần và có 
người vẫn da vàng nhưng đã hội nhập từ thân xác đến tư tưởng, 
nếp sống; có người Việt bảo thủ và người Việt khai phóng; và có 
những nhân vật người bản xứ, với họ và qua họ mà tác-giả có 
thể cụ thể hóa thành con chữ những gì muốn nói và trình bày, 
cho tha nhân người Việt và người bản xứ nếu tác-phẩm viết 
bằng ngôn ngữ bản xứ (Anh, Pháp, Đức, v.v.). 
   Đây là hiện-đại và hoàn cầu hóa về ngôn ngữ sử dụng, một 
khía cạnh khác của văn hóa Việt-Nam hôm nay!

   Đã có những tác-phẩm của người Việt sống ở ngoài nước 
đi vào con đường này, nhưng trở nên trội bật và có giá trị văn-
chương hãy còn rất ít! Trong những ngày đầu năm 2010, một 
nhà văn Pháp-thoại ở Québec, Kim Thuý được xem như là khám 
phá mới với tác phẩm đầu tay Ru. Mới vì từ hoàn cảnh bi thương 
và nếp sống hội nhập không lựa chọn đã có những cái nhìn và 
cảm xúc rất văn chương và rất khác, rất lạ lẫm / exotique với 
thế giới tiểu thuyết Pháp và Québec! Ở Úc, Anh quốc và Hoa-
Kỳ cũng có những tương đương như thế, thành công gây chú ý 
cho các giải thưởng, độc giả bản xứ!

    Về thể loại, hiện-đại theo nghĩa “hôm nay” chứ không phải 
là chủ nghĩa hiện-đại (rồi hậu hiện-đại) dù rằng cụm từ “hôm 
nay” hàm chứa tính hiện-đại, nhưng “hôm nay” còn thêm nghĩa 
hoàn cầu hóa, “đổi mới”, “cập nhật” và “hội nhập” để theo kịp 
thời đại và tâm thức người đọc hôm nay. Đổi mới, làm mới văn 
học nghệ thuật, dĩ nhiên là những định luật thiết yếu đế hướng 
về phía trước. 

  Chúng ta thường nghe nói nhiều những trường-phái tư tưởng 
và văn-học Hậu hiện-đại, Hậu thực dân, Tân Hình thức, Tân Tự-
do, Nữ quyền, v.v. ; tất cả theo thiển nghĩ là những phương tiện 
tốt cho công việc làm văn-học nghệ thuật, đã và sẽ có những 
công trình tuyệt vời về nghệ thuật. 

  Nhưng không phải cái gì mới cũng hay và thời gian là vị giám 
khảo công bằng nhất.
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   Nếu theo dõi các sinh hoạt văn nghệ Việt-Nam chúng ta đã 
thấy những bài thơ văn phát sinh từ những kỹ thuật điện toán, 
đa phương tiện hay làm dáng đến kỳ quái, dung tục, cả vô văn 
hóa và mất cả nhân-bản. 

   Có thể nêu ra những thể loại bị lạm dụng: thơ, tiểu thuyết 
lịch sử, hồi ký, v.v., hoặc nói khác đi, người làm văn nghệ là kẻ 
đã sử dụng cho mục đích ngoài văn chương – song song với 
những hiện tượng như báo chí thông tin biến thành flyer quảng 
cáo! Mặt khác, các blog tản văn tản mạn, viết nhanh, biến giai 
thoại (anecdote), tin đồn thành ‘biến cố’, ‘dữ kiện lịch sử’ văn 
học’, các ‘bút ký’ kiểu cắt / dán, ‘trích’ rồi ‘ngưng trích’, chiều 
theo thị hiếu và nếu không thì cũng khiến cho thị hiếu đọc, viết 
và biên khảo dễ dãi, mất giá trị khách quan và thì giờ mọi người. 

   Có thể nói văn-chương nghệ thuật là tặng vật mà người văn 
nghệ sĩ đem đến cho người thưởng ngoạn, cho cuộc đời. Nhưng 
có người chỉ chú ý đến nội dung và tư tưởng, có người lại chỉ 
trau chuốt hình thức và dễ chạy theo trào lưu nhất thời. 

    Tính hiện-đại cũng được hiểu là rời bỏ, là đối chọi với truyền 
thống, cổ điển, nhưng cái Đẹp thường là phổ quát, như một giá 
trị “bền vững”. Lấy thí dụ nghệ thuật khỏa thân không phải thời 
nay mới có. Cái khác nhau, đó là thời nay khỏa thân tràn lan 
khắp nơi và đủ thể cách, cả dung-tục, sát mặt đất trong khi ngày 
xưa thì nhắm đến cái Mỹ toàn thiện. Lầm lẫn phương tiện với mục 
đích, đó là lý do đã gây nên biết bao chiến tranh, đổ vỡ xã hội 
và thất bại, bị xóa bỏ trong văn-chương nghệ thuật. Không phải 
hễ cứ nói hiện đại hoá là tức khắc có sự nghiệp hiện đại hoá; ở 
mỗi tác-giả mỗi kết quả, thành tựu khác, đích thực có mà như 
trò hề cũng có. Hiện đại hóa phải mang nội dung văn hoá , chứ  
không là hiện đại hoá đa tạp, giả tạo. 
  
   Về nội dung, văn-học hiện-đại cần đến luân lý và ý thức, it ra 
của thời đại mình. Mọi canh tân đều cần đến luân lý làm người 
và là người có tâm thức, có hồn. Thời Tự Lực văn đoàn đầu thế 
kỷ XX các nhà làm văn-nghệ đã chủ trương và họ đã làm mới 
văn-học nhưng luôn có một luân lý tiềm ẩn đằng sau, dù theo 
khuynh hướng hiện thực hay lãng mạn. Luân lý bắt đầu đổ vỡ 
vào thời Sáng Tạo những năm giữa thập niên 1950 ở miền Nam 
đã chủ trương phá bỏ văn học tiền chiến, theo siêu thực, tự do.
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   Rồi khoảng hai, ba thập niên gần đây, nhiều nhà văn nhà thơ 
trong và ngoài nước còn đi xa hơn, khai thác những bản năng 
xác thịt và tư tưởng, tâm hồn hoang đàng, lệch lạc – vì rất ít đã 
thành công một cách “văn-chương”! 

  Làm như càng ngày con người càng rời xa nhân bản, có thể vì 
theo thời, ham vui, hoặc thiếu đức tin làm nền tảng. Thiển nghĩ, 
con chữ và nghệ thuật đã bị lạm dụng! 

    Rồi đến những va chạm giữa mới và cũ, giữa những kẻ (và 
tổ chức) vẫn canh gác đồn bót của những cái gọi là "thành tựu 
của chủ nghĩa", là "vô địch chiến thắng", và những kẻ đã chán 
ngấy luận điệu của đạo đức giả, gian lận bên kia và thành trì 
chống đến cùng của bên này. Lúc nào thì cũng có những ầm ỹ 
về chính trị đằng sau quan điểm và ý thức văn nghệ của một số 
trí thức và văn nghệ sĩ, cả những tiếng cho rằng là chỉ có văn 
hóa dân tộc mới đáng chú trọng, đề cao.

     Qua tác phẩm, nhà văn tìm kiếm những chất liệu mới từ văn 
hóa truyền thống, nhưng đồng thời phải biết tránh để truyền 
thống chế ngự không lối thoát. 

  Sống và viết ở hải ngoại, nhà văn không thể không mở rộng tầm 
nhìn ra thế giới ngay bên cạnh mình và cả thế giới. 

   Nhà văn hải ngoại có thể tìm thấy nguồn gốc văn hóa ở bất 
cứ nơi nào họ sống, và cũng có thể mang văn hóa truyền thống 
đến nơi sinh sống mới của họ như nhà văn miền Bắc đã tìm 
thấy dân tộc và môi trường văn hóa ở bên này vỹ tuyến XVII 
sau khi đất nước qua-phân năm 1954, và đã làm giàu văn hóa 
miền Nam. Đây là cách tốt nhất để kết hợp truyền thống với môi 
trường bản xứ đất nước mới hoặc ngoài đất nước gốc, và từ đó 
có thể gặt hái được thànhông hơn ở hải ngoại. 

  Đã có thời nhà văn phải chết hoặc bị cấm viết vì những phạm 
húy và đụng chạm này. Miền Nam đi trước trên đường tự do làm 
nghệ thuật, miền Bắc và cả nước chập chững từ sau 1987 và đi 
xa hơn nữa gần đây, với sự xuất hiện của những tiếng nói thức 
giả, nổi loạn, độc lập hơn. 

   Người nghệ sĩ thơ văn chủ trì tự do sáng tạo luôn bị những 
thế lực bên ngoài làm cho chùn bước. Mặt khác, muốn có tự-do,
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kể cả tự do sáng tạo, là phải phân biệt rõ Thiện và Ác, và được 
hay thua đều ảnh hưởng đến vận mạng con người và tự do. 
Sáng tác nghệ thuật là diển tả một cái gì, một sự việc hay tâm 
tư một người, là kể lại một chuyện gì, ... nhưng hành vi sáng 
tạo đó nên được chủ định, hướng dẫn bởi Chân Thiện Mỹ. Nếu 
"sáng tạo" để cổ võ hay duy trì cái Ác, cái xấu, gian dối, ngu si, 
v.v. thì con người sẽ đánh mất giá trị sáng tạo và nhân bản, trở 
thành phương tiện nhất thời, và của sự Ác! Các nhà văn Tiền 
phong có thể mang nỗi ám ảnh về Tồn tại, về một thế giới “bất 
an” và “lo âu”.

    Kỹ thuật là bận tâm của các tác-giả và nghệ sĩ, vì người đọc 
và người thưởng ngoạn nghệ thuật chỉ muốn thưởng thức cái 
được sáng tạo ra hoặc được viết ra! Như vậy, ngôn-ngữ và kỹ 
thuật văn-chương trở nên quan trọng, là cái riêng của mỗi tác 
giả, trong cách kể, cách viết, trong không khí mà tác phẩm tạo 
nên được! Sức mạnh của bài thơ, bài văn hay tác-phẩm nghệ 
thuật là ở ý tưởng, mục đích, ở hình ảnh và ở nội dung, sứ điệp 
được chuyên chở hay nhắm tới. Một tác phẩm thành công theo 
thiển ý là khi có thể giúp người thưởng ngoạn hiểu biết, yêu mến 
và thực thi được những lý tưởng Chân Thiện Mỹ trong cuộc đời. 
Nhưng trước khi viết hay sáng tác, văn nghệ sĩ nên biết mình là 
ai, việc đó tùy thuộc vào việc nhận diện thực-thể, nội dung nền 
tảng là cái luôn hiện đại hóa, cập nhật hóa.   

   Cơ cấu xã hội, văn hóa luôn sinh hóa, tiến tới phía trước để 
sống còn, trường tồn, vượt qua được những bế tắc và vấn đề 
trực diện. Nhà làm văn-nghệ cũng không thoát ra được vòng 
vây hiện-đại đó, nói như nhà lý luận văn-học Roland Barthes : 
“văn-học là chính cái tự dạy, tự nhận chân” (“la littérature, c’est 
ce qui s’enseigne”) (2). Viết và làm nghệ thuật, là sống cuộc 
sống hiện thực, dù ở hải-ngoại hay trong nước, hôm nay và sau 
này! 

  Viết là một biểu hiện cụ thể cái sống sinh động, biểu hiện của 
cuộc đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống con người, cũng là cuộc tìm 
kiếm Chân Thiện Mỹ - như một sứ mạng. Sống như một người 
Việt hiện đại, hôm nay và như một người có văn hóa. Sống và 
truyền đạt lại cho đời những rung động, tình càm, tư tưởng xuôi 
cùng chiều với chân lý của đời sống hoặc đáp ứng, phản hồi lại 
thực tại và con người: có thể kết luận đó chính là sứ mệnh của 
nhà văn Việt-Nam hiện nay
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2- Ảnh hưởng và ngoại-thuộc

   Văn-chương dù mang những giá trị tự tại, nhưng nay mà 
nói rằng giá trị đó bất biến, vĩnh cữu, thì thiển nghĩ đó là một ý 
tưởng lỗi thời và lạc lõng. Văn-chương như bông hoa, tới mùa 
thì nở thắm, tỏa hương, nhưng muốn được vậy, cần có phân 
bón và bàn tay chăm sóc. Văn-học chữ quốc-ngữ Việt-Nam ta 
đã bắt đầu với những tiếp xúc văn hóa Tây phương qua thể-
loại, kỹ thuật và bút pháp. Những tiếp xúc đó đã ảnh-hưởng 
trong đường hướng và kỹ thuật sáng tác của nhà văn; nhưng 
cũng từ đó, văn hóa và ảnh hưởng đã biến thành văn-học trở 
nên công cụ cho những chủ nghĩa văn-hóa thực-dân, rồi hậu 
thực-dân và hậu ngoại-thuộc. 

    Từ Nguyễn Trọng Quản, Hồ Biểu-Chánh đến các thế hệ nhà 
văn hôm nay luôn có những dằng co giữa nhu cầu hiện-đại hóa 
và ý thức dân tộc, giữa đặc tính Việt và “của người” có tính 
phổ quát, toàn cầu và tính hiện-đại liên hệ mật thiết ít nhiều với 
văn-hóa thực-dân. Cái chính là văn-hóa tức là những gì còn lại 
sau khi quên hết, sau khi đã hấp thụ, tiếp nhận, nhưng là một 
văn-hóa có ý thức vì nô lệ văn-hóa là chuyện thường thấy với 
những tâm thức thuộc-địa, tùng phục “mẫu quốc”. 

    Từ những năm 1920 đến 1945 là thời mà văn-học Việt-Nam 
đã tỏ rõ chịu ảnh hưởng mạnh của văn-học Pháp nhất là ởmiền 
Bắc, tiếp theo là thời nhà văn Việt-Nam phản ứng lại ảnh hưởng 
của văn-học Pháp, xã hội rồi tinh thần quốc gia ở trong miền 
Nam. Các ảnh hưởng về quan điểm sáng tác về thế giới quan, 
nhân sinh quan và các thẩm mỹ học cũng như ảnh hưởng về 
các phương pháp sáng tác, thể loại, đề tài, chủ đề kết cấu, hình 
tượng, ngôn ngữ nói chung đều đã được hiện-đại hóa theo thời 
đại. 

   Hoàn cảnh văn hóa, lịch sử và địa lý của lãnh thổ khiến người 
Việt-Nam tiếp xúc và đón nhận nhiều ảnh hưởng khác nhau: 
bản xứ, Trung-Hoa, Âu Mỹ, cộng sản, Nga Xô,...  Văn-học Việt-
Nam hôm nay chóa ngợp trước những phong trào đến từ nhiều 
nước (nữ quyền, hình thức, Tân hình thức, hậu hiện-đại, hậu 
cấu trúc,...) có cái mới, có cái cũ người mới ta, và đang bị những 
ảnh-hưởng ngoại lai thử thách, chi phối. 
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  Dòng văn học hải ngoại dĩ nhiên thuộc văn học Việt Nam và 
người Việt viết tiếng gì thì cũng là của người Việt. Ngôn ngữ chỉ 
là một phương tiện, trong văn chương người ta đi tìm cái đẹp và 
cái tâm của người viết, cái chân dung và tâm tình của con người. 

  Cho đến thập niên 1970, 1980, các nhà văn học sử thường có 
quan niệm văn học nước nào phải viết tiếng nói nước đó, đó là lý 
do khiến các nhà văn Việt Nam viết tiếng Pháp như Phạm Duy 
Khiêm (Nam et Sylvie 1957,...), Phạm Văn Ký (Fleur de jade 
1943, Frères de sang 1947,), ... bị các nhà văn học sử Việt Nam 
không nói tới và họ được các nhà văn học sử Pháp xem là nhà 
văn ở các nước thuộc địa hoặc nước Pháp hải ngoại (outre-mer). 

  Vả lại, đối với người đọc Pháp, họ là những tác giả của-lạ 
(exotique)! Muốn hiểu Phạm Quỳnh, Nguyễn Tiến Lãng (Che-
mins de la révolte 1953, ...), Lê Hữu Khoa (Prison, corps, exil, 
animalite 1990), Vi Huyền Đắc, Võ Long Tê, Lý Thu Hồ (Prin-
temps inachevé 1962,...), Đinh Linh (Fake House 2000), Kim 
Lefèvre (Métisse blanche, 1989), Linda Lê (từ Calomnies 1993 
tới Par Ailleurs (Exils) 2014,...), v.v. không thể không đọc những 
nghị luận hoặc thơ văn của họ viết bằng tiếng Pháp, Anh! 

   Phải có cái nhìn đa văn hóa, khai phóng như những chính 
sách văn hóa đa diện, đa văn hóa, khoảng một thập niên nay, 
nhiều nước đã mở rộng đón những nhà văn nghệ gốc thiểu số 
với những tác phẩm bằng ngôn ngữ gốc của họ. Chẳng hạn 
Canadiana được giới chức thẩm quyền văn hóa Canada xem 
là gia tài văn hóa của Canada bao gồm những sáng tác và công 
trình văn hóa bằng lưỡng ngữ Pháp-Anh chính thức của đất 
nước này, xuất bản ở trong nước, mà còn bao gồm cả những 
tác phẩm do người Canada xuất bản ở ngoài nước cũng như cả 
những tác phẩm bằng tiếng gốc do người Canadian gốc thiểu 
số xuất bản tại Canada.

   Người Việt chúng ta từ hơn một phần tư thế kỷ nay vì hoàn 
cảnh đã sinh sống ở nhiều nước trên địa cầu và dần dà các thế 
hệ sinh sau viết bằng ngôn ngữ của đất nước tạm dung hoặc 
mới kể từ đây, có thể tự nhiên hơn, có thể không có lựa chọn 
khác. Do đó muốn hiểu biết tâm tình con người Việt Nam không 
thể không tham khảo các tác phẩm viết bằng ngôn ngữ ngoài 
Việt Nam này! 
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   Riêng người Việt, chúng ta chưa có dịp phát triển một văn tự 
riêng, trước mượn chữ Hán, sau pha chế ra Nôm rồi quốc ngữ, 
nay vì hoàn cảnh, người Việt ở đâu lại dùng tiếng nước đó mà 
sáng tác!
   Nếu nhìn về tương lai, sau hội nhập chính trị, xã hội sẽ đến 
hội nhập văn hóa và văn chương như không thể tránh. Văn học 
Việt Nam sẽ phải bao gồm những tác phẩm bằng tiếng Pháp, 
Anh, Na-Uy, Đức, Ý, Tây ban nha, v.v. vì qua đó người viết và 
người đọc sẽ tìm thấy con người và tâm hồn Việt Nam, như 
chúng tôi đã nói đến ở phần cuối chương tổng quan cuốn Văn-
Học Việt Nam Thế Kỷ XX: Một Số Hiện Tượng Và Thể Loại (Đại 
Nam, 2004). Đây cũng là thiếu sót của chúng tôi trong tập sách 
này, đã chỉ có thể nói đến văn học chữ quốc ngữ!

   Thiển nghĩ nếu tác phẩm phản ánh con người Việt Nam, nói 
lên tâm tình Việt, thì đó là tiểu thuyết Việt-Nam vậy! Gia tài văn 
hóa lịch sử, cộng thêm những văn-hóa do cọ xát với ngoài, 
khác. Nói khác đi, nội dung Việt và hình thức hiện-đại, học ở 
người! Và rồi cái gì tồn tại với thời gian không thể không có căn 
bản dân tộc hoặc Việt Nam! 

    Nếu trong truyện cổ, huyền thoại, vai trò của cốt truyện, tính 
điển hình và mục đích luân lý hay văn hóa là quan trọng, thì ở 
thế kỷ XX và sau đó, văn-học Việt-Nam khi hiện đại hoá, đã đề 
cao vai trò của bút pháp, kỹ thuật và tác giả; nói chung là nâng 
cao cá tính và tính độc đáo! 

    Văn-học Việt-Nam hiện đại làm nên bởi những văn nghệ sĩ có 
tâm hồn dân tộc; nhiều người nhận chịu ảnh hưởng các khuynh 
hướng ở Âu Mỹ, có người thì không. Nhưng qua quá trình lịch 
sử cộng với nhiều biến động, cũng như sự kiện hiện diện của 
người Việt ở khắp năm châu, khiến nền văn-học đó đã phải mở 
rộng cửa để vươn ra với nhân loại về ý tưởng, tiếp xúc - tức là 
với thời gian thì những cái gọi là bản sắc dân tộc hết còn có thể 
thu hẹp, co mình mà phải đa chiều và đa-dạng ra. Lúc đầu, tiểu 
thuyết hiện-đại có sứ mạng văn-chương và mục đích cho tập 
thể, có lúc tiểu thuyết trở thành một hiện tượng xã hội, lúc khác 
có tính thời sự, đấu tranh, và nói đến tiểu-thuyết tức là đồng 
thời không thể không bàn đến yếu tố giải trí, thẩm mỹ, từ đó nảy 
nở tính “văn-chương” là một phạm trù văn-học quan trọng chưa 
thể khai thác hết trong bài này.
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3- Chuyện làm mới văn-chương

   Cách tân văn-học không dễ vì trước hết phải rời bỏ chỗ cư 
trú an toàn như Nguyên Sa thời thập niên 1960 đã quay trở lại 
phê phán và từ khước (một số) những cách tân của văn-học 
“hôm nay” của Sáng Tạo ngay trước đó (Ông có thành công hay 
không lại là một chuyện khác!). 

    Mặt khác, nhà thơ văn nước ta dễ bị óc thiển cận địa lý chi 
phối: hễ người cùng địa phương đều nhất hết, thiên hạ những 
nơi khác không ra gì; thành thử đọc những bài viết về tác-giả và 
tác-phẩm của những người cùng địa phương, người đọc phải 
... đề cao cảnh giác (họ khen nhau cũng là tự khen)! Từ mâm 
chiếu địa phương đi đến quan liêu văn hóa và hội viên đồng hội 
“chính thức” (lẵng lặng mà nghe “chúng” khen nhau)! Phe nhóm 
ghetto văn nghệ hay phân chia biên giới quốc-gia - cộng-sản 
cũng là làm văn nghệ kiểu “ghetto”, một cộng đồng khép kín, 
vẫn tinh thần làng xã ngày xưa thời trạng Quỳnh được nối dài! 

    Muốn cách tân cuối cùng còn có nghĩa là phải vượt qua sự có 
mặt thường trực và trội bật của những bóng ma và cái chết của 
lịch sử văn-học - hể nói đến thơ là những Xuân Diệu, Nguyên 
Sa, v.v. cứ phải xuất hiện chận tầm nhìn, văn thì phải như ông A 
bà B, v.v. Rồi nào những “gánh nặng” lịch sử, văn hóa, ... Muốn 
làm mới, phải ra khỏi những vũng lầy đó! 

  Thường thì nhà văn viết vì nhu cầu ... viết, mấy người nghĩ đến 
sứ mạng văn nghệ. Rốt cùng thì ngay lịch-sử cũng là sản phẩm 
của tưởng tượng, của những “mode” tưởng tượng, của những 
cách cắt nghĩa, viết lại, và thường được nhìn với cặp kính màu. 
Do đó văn-chương cần liên tục cách tân vì chính lịch-sử vẫn luôn 
được viết lại, nghĩ lại. 

  Không những nền kinh tế toàn cầu ngày càng bị ảo hóa, hay 
ma-đầu hóa (khủng hoảng kinh tế tài chánh của Hoa-Kỳ thời 
2008, thời twitch của tổng thống Trump!) mà văn-chương cũng 
ra “ma”, nếu không là văn-chương của cái chết. Văn-chương 
chết vì ngoài những ám ảnh, vũng lầy nói trên, còn là vì văn 
hóa chết, tinh thần chết, nhường chỗ cho vật chất và tính toán, 
tham vọng của con người. Mà văn-chương chết sẽ đưa đến kiệt 
quệ tinh thần! 
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  Vậy thì văn-chương có còn là thứ cần thiết không và cần 
thiết cho ai? Văn-chương có giá trị hay có thể hiện hữu tự tại 
không? Nhìn thị trường chữ nghĩa gần đây, nhiều người thấy 
văn-chương đã tự thu hẹp lại, chỉ còn là lịch-sử, là hồi ký, là đời 
tư, là tự thú cá nhân nếu không là văn nghệ kiểu karaoke và 
báo chợ: hồi ký, bút ký, du ký và những sản phẩm tầm phào đã 
giết sáng tạo và thưởng thức văn-chương. Ngay các ấn phẩm 
của Dương Thu Hương, Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp, v.v. nếu 
có được dịch ra tiếng nước ngoài thực ra cũng chỉ là để thỏa 
mãn tính tò mò (voyeurisme) chinh trị mà không là thuần túy 
văn-chương. 

   Thiển nghĩa nếu văn chương được quan niệm như là ý thức về 
hiện hữu và tồn tại, thì vấn đề bớt nặng nề. 

    Văn-chương là mặt nổi của thực hữu, viết ra được tức cũng 
tỏ ra có được sức mạnh và có hành động, ra tay vì dù là sản 
phẩm tinh thần nhưng không thể tách nó ra khỏi đời sống thực 
hữu. 
   Ai cũng biết trong văn-chương, kỹ thuật, ngôn-ngữ khá quan 
trọng, bên cạnh nội dung, làm nên văn-chương. Ngôn ngữ thoát 
khỏi quy ước và tinh thần để tự do, canh tân, thì sẽ đạt đến một 
phạm trù khác của tư tưởng. Thi ca có là văn-chương hay không 
là ở ngôn-ngữ, thi tứ, kỹ thuật; phải tạo ra biến cố ngôn từ trong 
tâm trí người đọc. 

   Về phần tiểu-thuyết, người viết đến với thể loại tưởng là dễ 
này còn phải nắm vững kỹ thuật kết cấu và điều quan trọng là 
tác-giả còn cần có giọng văn riêng, có phong cách diễn ngôn 
đặc thù. Có người viết theo lối viết tiểu thuyết của Mỹ, Pháp, 
la-tinh hay đề cao kỹ thuật nay có vẻ cần thiết hơn nội dung của 
tiểu thuyết, v.v. 

   Có người dùng một câu chuyện để ngụ ý, nhắn nhủ hoặc bất 
kể người đồng thời vì nhắm viết cho con người thời sau hay ở 
một không gian khác, v.v..Người viết và người đọc có thể là đôi 
bạn song hành (và cả đi gược chiều), nhưng người viết có vai 
trò bước những bước khởi đầu. Có thể mỗi nhà văn có một số 
độc giả riêng của mình. Họ thường cùng đi chung với nhau trên 
từng chặng đường, có khi thích thú gặp gỡ nhau vì một tình tiết, 
một lời nói. Trong đủ đề tài từ chiến tranh, cách mạng, xã hội, 
lịch sử, đến những thay đổi của con người và tập thể.
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   Làm văn học mạng, cởi bỏ cấm kỵ về giới tính, tính dục, v.v. 
nhưng thái quá thì lại trở nên nhàm chán, dễ bị người đọc quay 
lưng, quên lãng, và cả phủ nhận. Có người viết không cần tồn 
tại xa xôi, họ chỉ cần có mặt trong “văn bút” hay một danh sách 
nào đó. Những người này không cần tính văn học mà chỉ cần 
“tác-phẩm” trở thành hàng hóa bán chạy, ra mắt, có mặt. 

   Thị trường sách ngày càng thu hẹp; nhiều người xưa mê 
đọc sách bao nhiêu thì ngày nay họ sợ sách bấy nhiêu – mode 
“hậu-hiện-đại” xuất-bản, mua và đọc on-line, có chắc sẽ tồn tại 
lâu, và có giá trị văn-chương không? Người khác nghĩ mình có 
tâm huyết và hoài bão bảo tồn văn hóa dân tộc hay gìn giữ tiếng 
Việt nơi xứ người; thứ bảo tồn vẫn là chiến thuật của quan văn 
trong nước khi phê bình nhà văn nghệ nào rời lề! 

   Dù nhà văn nay hết mong kiếm tiền lấy vồn bằng cách bán 
sách, nhưng nếu can đảm làm mới hoặc văn-chương được 
chăm sóc thì đây là cuộc thám hiểm trong vùng giá trị và chứng 
tỏ sức mạnh của văn bản: văn chương phải lay động đến nền 
tảng những lịch sử, văn hoá và tâm thức của người đọc. Trong 
những đặc điểm của công việc hiện đại hoá có yếu tố quan 
trọng là tiến trình đó không mang tính chất tĩnh, không là thành 
tựu do đó cần có sự liên tục - cũng là đặc tính của văn hoá. 

  Văn hoá mang ý nghĩa vun trồng, trong nỗ lực, trong việc làm 
chớ không nằm trong lời nói suông. 

   Văn học Việt Nam hải ngoại đã được kiến dựng 43 năm qua 
với một lịch-sử và nhiều thành quả và được đón nhận kể cả 
người trong nước. Dù hơi bi quan nhưng thiển nghĩ dòng văn 
học Việt Nam ở ngoài nước nếu đã là những tác phẩm sáng tạo 
đích thực sẽ nhập dòng chung lịch sử văn học, sẽ đóng góp và 
trở thành văn-học của một Việt-Nam tương lai. Con người làm 
nên lịch sử văn học, không biên giới trong ngoài và Internet 
không gian ảo nhưng là phương tiện thông tin thực hữu.

 Không sợ mạng giết sách in, chi sợ không còn ai đọc văn-
chương, in ấn cũng như mạng. Internet là phương tiện, nhưng 
đồng thời đã tầm thường hóa văn-chương, cơ hội trẻ trung hóa 
nhưng thường dừng ở bề nổi, thử nghiệm, thiếu chiều sâu. Các 
tác phẩm có giá trị nghệ thuật vẫn hiếm hoi. 
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  Văn-chương không còn biên giới, những hình thức làm và 
phổ-biến tác-phẩm mới, độc giả mới và phương tiện đến với 
dộc giả cũng mới. Và còn phải mở ra với thế-giới, nội dung, tư 
tưởng cũng như văn bản văn chương! 

  Sống như một người Việt hiện đại, hôm nay và như một người 
có văn hóa. Sống và truyền đạt lại cho đời những rung động, 
tình càm, tư tưởng xuôi cùng chiều với chân lý của đời sống 
hoặc đáp ứng, phản hồi lại thực tại và con người: có thể kết luận 
đó chính là sứ mệnh của nhà văn Việt-Nam hiện nay!
    
   Nói đến hôm nay hay tương lai của văn học hải ngoại, thiển 
nghĩ có thể nêu lên những trở ngại và khó khăn sau, trong số 
có những cái ngày càng trầm trọng: 

- Trong-ngoài, trong-trong, ngoài-ngoài phủ nhận nhau: ở ngoài 
không bàn đến trong, nếu có thì nhắm đề cao đối kháng hay 
tản mạn về những trò kiểm duyệt cho in hay phát giải thưởng 
xong rồi quay ra ... cấm, cho giải rồi yêu cầu rút lại hay đe dọa, 
ở trong xem như pha cộng đồng văn nghệ của người Việt hải 
ngoại, nhưng chụp giựt nhân tài, ‘ngôi sao’ của ngoài, nhận vơ 
hoặc mua chuộc!

- Hiện tượng phe phái, áo thụng vái nhau và tinh thần địa 
phương hãy còn đậm đà gây hiểm nghèo và thui chột cho văn 
nghệ chung.

- Văn học ngoài (cũng như trong) đều hãy còn nhiều đồn bót 
canh gác và có kẻ lợi dụng việc canh gác để thao túng, phá 
phách những công trình (và nhân sự) văn nghệ chân chính.

  - Chính trị hóa văn học đưa đến suy thoái vì chính trị là chuyện 
thời sự, phù du, trong khi văn học là chuyện lâu dài. Tại sao 
không bỏ chính trị qua một bên để vinh danh những bản sắc 
dân tộc và nhân bản là một cách chống cộng cao hơn, lâu dài 
hơn? 
   Thí dụ tập Thơ Đến Từ Đâu (Lao Động, 2009) xuất bản trong 
nước và tuyển tập 40 Năm Thơ Việt Hải-Ngoại (Sài-Gòn!: Văn 
Việt; Westminster CA: Người Việt Books, 2017) gần đây của 
Nguyễn Đức Tùng, xen giữa là tập Đối Thoại Văn Chương (Hà-
Nội: Tri Thức, 2013) của hai tác-giả trong-ngoài Trần Nhuận 
Minh và Nguyễn Đức Tùng là những trái banh tung thử, một thứ
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mây mù chính trị của con người và đi ngược dòng nước văn 
hóa của dân tộc luôn giải bỏ cái ‘ác’ và sống tương thuận theo 
lẽ Trời, thiên nhiên và con người, có không?

- Hiện nay văn đàn hải ngoại thiếu những tạp chí văn học thuần 
túy cũng vì một số những lý do vừa nêu trên. Những Văn Học, 
Hợp Lưu, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Đề, Việt, v.v.  đã phục vụ xong 
giai đoạn. Các tạp chí văn-chương khác đang có mặt thì hoặc 
để chứng tỏ một sự hiện diện nào đó, hoặc thật sự sinh hoạt 
văn-chương hoặc nhắm phục vụ một mục đích có thể ngoài 
văn-chương nghệ thuật. 

  Nói một cách cụ thể hơn thì về nhân sự, nhà văn, thơ, nhà nghiên 
cứu, đã và đang lão hóa, mất cảm hứng, bớt và mất tin tưởng vào 
công việc văn học nghệ thuật. 

   Còn về xuất bản thì các ấn-phẩm giảm số lượng và bị thu hẹp 
dần trên thị trường sách vở, đồng thời bị những thư viện số hóa, 
ebooks, Internet tràn ngập, che lấp. Cạnh đó, nếp sống ở hải 
ngoại khiến truyền thống văn hóa yêu sách vở không phát triển 
thuận tiện lại vừa phải theo nếp sống và tuổi tác, việc dọn nhà, 
thu gọn, thay đổi chỗ ở (ra condo, nhà già, v.v.). Về các sinh 
hoạt nói chuyện và ra mắt sách thì ngày càng giảm đi và mất 
hết ý nghĩa cần có.

   Như vậy, văn-chương hải ngoại (và cả nước Việt Nam) 20, 40 
năm nữa rồi sẽ ra sao? Tiểu-thuyết, thi ca ngày mai sẽ thế nào? 
Sinh hoạt văn nghệ, văn hóa đi về đâu? Thiển nghĩ câu trả lời đã 
nằm trong những công trình, tác-phẩm văn-chương của hôm nay! 
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  Nếu chỉ có thể viết đi dùng lại những nhân vật và kỹ thuật làm 
nhàm chán người đọc thì vô tình người làm văn học nghệ thuật 
làm hại cả văn-học vì làm mất độc giả đã hiếm hoi (so với dân 
số) và người thưởng ngoạn nghệ thuật (nhưng nhà văn nhà thơ 
cũng có thể ngưng viết, gác bút, để đất lại cho người khác hoặc 
chính mình một thời gian sau trở lại với những công trình, tác-
phẩm đúng nghĩa là sáng tạo, là nghệ thuật, là văn-chương!). 

   Tương lai văn-học sẽ / vẫn còn ngày nào nhà văn xem văn-
chương là sứ mệnh, và thứ nữa, còn, ngày nào tinh túy Việt-Nam 
còn, còn có cái gì Việt-Nam! Nếu không sẽ là văn-chương không 
quốc tịch vì đã hội nhập hoặc bị đồng hóa! 

    Nhưng nghĩ cho cùng, văn chương còn có ý nghĩa gì khi đất 
nước Việt Nam đang dần mất tự chủ, độc lập và những sự phá 
hoại, hủy hoại, “từ chức” ngày càng lan rộng?

Chú-thích: 

1- Jean-Paul Sartre. Réflexions sur la question juive (Paris, 
Gallimard, coll. Folio Essais, [1946], 1954), p. 88. 
2-  Roland Barthes. “Réflexions sur un manuel”, Le bruissement 
de la langue. Essais critiques IV, Paris, Seuil,1984,p. 49
. 
NGUYỄN VY KHANH
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mỹ học hiện đại:
vai trò và nghi vấn

  Mỹ học, từ lâu đã luôn luôn là trọng tâm của các nền tảng 
triết học, các trường phái nghệ thuật và lý luận văn học. Ý niệm 
về mỹ học thay đổi từ thời đại lịch sử đến môi trường xã hội; 
từ nhận thức hiện thực đến các biểu tượng nghệ thuật; từ trực 
giác cá nhân đến khái quát của ý thức… Mỹ học giữ vai trò 
thiết yếu nhằm hệ thống hóa khái niệm về cái - đẹp trong bản 
chất nghệ thuật, để trở thành một phương thức như là một định 
nghĩa cho chính nó. 

   Ngoài việc đề cao vai trò và chức năng của nghệ thuật, mỹ học 
còn quyết định về đối tượng của triết học và các khuynh hướng 
phê bình văn học. Mỗi trường phái nghệ thuật – chủ nghĩa hình 
thức, chủ nghĩa dấn thân, chủ thuyết duy cảm, hiện sinh, duy 
vật v.v…đều đưa ra lý thuyết về mỹ học như một phương thức 
chung cho khuynh hướng sáng tác, xây dựng nhân vật và đề 
tài của tác phẩm.Nghệ thuật được định nghĩa tùy thuộc vào lý 
thuyết và lập trường của người sáng tạo về mỹ học. Cho đến 
nay, nghệ thuật là gì, một cách xác đáng và đồng nhất chúng ta 
không thể phủ nhận những khuynh hướng khác biệt và vai trò 
quyết định của mỹ học cho sự sống còn của nghệ thuật. Các 
nhà triết học, phê bình gia và ngay cả văn nghệ sĩ trong tác 
phẩm đều đồng ý ít nhiều rằng, vai trò căn bản và thiết yếu của 
mỹ học chính là đi tìm sứ mệnh của nghệ thuật
.
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  Sự phát triển mạnh mẽ của mỹ học trong thế kỷ XX, được đề 
cập đến như sự đóng góp và ảnh hưởng lớn lao của Benned-
ette Croce (1866- 1952). Là một nhà phê bình, triết gia và sử 
học người Ý, Croce xuất thân từ ga đình dòng dõi thiên chúa 
giáo. Cả gia đình cha mẹ và các em, đều chết trong trận động 
đất lớn ở đảo Ischia năm 1883. Ông về với người chú và theo 
học luật tại Rome. Sau đó, ông rời Rome trở về sống tại Naples 
và không nhận cả bằng tốt nghiệp. Croce du hành và sống qua 
nhiều nước Âu châu: Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Anh. 

  Ông chịu ảnh hưởng nhiều của chủ nghĩa Marx (Marxism), 
nhưng đến năm 1900 trong tác phẩm Historical Materialism and 
the Economiics of Karl Marx, chủ nghĩa xã hội không tưởng và 
không hiện hữu. Từ 1906 ông cho ra đời hàng loạt tác phẩm về 
văn học nghệ thuật và triết học, trong đó có ba cuốn ‘Writers of 
Italy’ ‘Classics of Philosophy’ và The Library of Moderm Culture’ 
đã gây ảnh hưởng rộng rãi trong sinh hoạt nghệ thuật thế giới. 

   Trong thế chiến thứ II, Croce tham gia chính trị và giữ nhiều 
chức vụ quan trọng trong chính quyền dân chủ mới ở Ý. Năm 
1947 ông từ giã chính trường, trở về sống tại Naples cho đến 
lúc qua đời ngày 20 tháng 11, 1952.

  Lập trường mỹ học của Croce dựa trên sự quan hệ mật thiết 
giữa mỹ học và phê bình văn nghệ. Đồng thời Croce cũng đưa 
ra mệnh đề: ‘ trực giác = biểu hiện ’ (intuition = expression), 
được nhiều nhà triết học đề cao và phát triển. Nền tảng cho 
mệnh đề của Croce đặt hoàn toàn trên sinh hoạt của trí tuệ 
(mind’s activity). Trí tuệ, theo Croce, là phần sống-còn chi phối 
toàn bộ hai sinh hoạt thiết yếu của con người, kiến thức (know-
ing) và hành động (doing). 

  Hành động là sự phối hợp giũa quá trình tích lũy kinh nghiệm 
đời sống và thực hành nhận thức của bản thân. Kiến thức, như 
Croce quan niệm là phần khởi xướng của mỹ học, được trang 
bị bởi kiến thức trực giác (intuition knowledge) hoặc kiến thức 
luận lý (logical knowledge)

   Khái niệm căn bản cho nhận thức luận lý chính là tính hợp lý; và 
căn bản khoa học cho nhận thức trực giác, hoặc sự hình tượng 
(images), chính là mỹ học
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 Trực giác, phần sinh hoạt đặc biệt của sự hình tượng (dĩ nhiên, 
không thiết yếu phải là sự nhìn ngắm), được ghi nhận trong ý 
thức như một chủ thể - một dòng sông, con suối, cơn mưa, khuôn 
mặt, nụ cười..! Tất cả những tri thức đó chính là trực giác, nhưng 
không phải tất cả trực giác bởi một phần trí nhớ đều là tri thức (1).

Logical Knowlege

  Quan điểm khác về mỹ học không kém phần quan trọng của 
Croce, hiện-thực và không-hiện-thực. ‘ Sự phân biệt giữa hiện 
thực và không-hiện-thực không có sự quan hệ nào đến bản 
chất căn bản của trực giác Croce phát biểu - trong kiến thức 
trực giác thật sự, sự phân biệt nầy chưa được kiểm nhận hoặc 
nếu có, chỉ là những khái niệm. 
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   Điều có thể xảy ra là sự trực giác đơn thuần, không có sự dự 
phần của ý niệm, Croce dẫn chứng như, hình ảnh ánh trăng 
trong họa phẩm; làn ranh biên giới của quốc gia trên mặt bản 
đồ; xúc cảm qua một bản nhạc. 

  Mặt khác ông cũng phân biệt những trực giác hoàn toàn từ 
cảm xúc, không nằm trong sinh hoạt của tâm linh. Sự xúc cảm 
thuần túy dù không dự phần trong ý thức, những hiện tượng đó 
vẫn được ghi nhận như là trực giác; và mọi trực giác thật sự 
cũng chính là biểu tượng.

“.. Làm sao được tan ra 
Thành trăm con sóng nhỏ 

Giữa biển lớn tình yêu 
Để ngàn năm còn vỗ “

(Xuân Quỳnh, Sóng -1967)

  Đi từ xúc cảm thuần túy (pure sensation) và bằng hình tượng 
trực giác, ý thơ chuyển đến biểu hiện cao và vĩnh cửu nhất: tình 
yêu. Ở đây giá trị thực sự của biểu tượng không phải nằm ở 
xúc cảm hay trực giác thuần túy nữa, mà là ý thức. Cả trong và 
ngoài của hình tượng. The wind rises !... We must try to be alive 
! ’, như Paul Valéry thốt lên khi nhà thơ đứng trước mộ phần 
của cha mẹ, bên bờ biển Sette.

  Theo Croce, “không thể nào phân biệt trực giác từ biểu hiện 
trong quá trình nhận thức. Trong biểu hiện đã có sự-hiện-diện 
của trực giác, và ngược lại, vì đó không phải là hai hoạt động, 
mà là một “. Croce đã dùng toàn bộ dẫn chứng trên để lý giải 
mệnh đề ‘trực giác = biểu hiện’ của ông. Tất cả lý giải của Croce 
để đưa đến hai vấn đề chính mà ông muốn đề xướng, nghệ 
thuật chính là sự biểu hiện (art is expression) và, giá trị thật sự 
của nghệ thuật là bản chất tự nhiên của con người.   
         
   Mỗi con người là một nghê sĩ tùy vào khả năng tưởng tượng 
của chính họ. Và, chừng mực nào đó, nghệ thuật chính là sự phát 
triển cao nhất của biểu hiện-trực giác (intuition-expression); như 
khoa học là sự phát triển cao nhất của sinh hoạt kiến thức luận 
lý. Croce cũng đề cập đến sự quan hệ giữa khoa học và nghệ 
thuật. Trước tiên, ông cho rằng, trực giác có thể xảy ra ngoài 
tư tưởng, nhưng tư tưởng không thể hình thành ngoài sự gắn
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liền với trực giác. Thật vậy, trực giác thật sự phải được ‘biểu 
hiện’, thì tư tưởng mới phát huy được vai trò của nhận thức. 
Chức năng của nghệ thuật, chính là sự kết hợp giữa trực giác 
và tư tưởng. Một cách khác hơn, Croce khẳng định, khoa học 
chính là nghệ thuật dưới dạng biểu hiện khác và cũng là thành 
tựu của quá trình phát triển tư tưởng.

  Trong tác phẩm, New Essay Oa Aesthetics (Nhận Định Mới Về 
Mỹ Học), Croce đề cập đến tính trữ tình của nghệ thuật. Ông 
viết, ‘tất cả biểu hiện của nghệ thuật đều mang tính phức tạp 
bởi sự hợp nhất của cấu trúc biểu hiện và trực giác chủ quan. 
Nhưng bản chất nghệ thuật đã mang tính thông nhất của biểu 
hiện cá nhân và trực giác của bản thể. Nghệ thuật theo ông, 
chính là sự trực giác trữ tình được biểu hiện bằng ‘ngôn-ngữ ’.

  Cuối cùng, Croce cũng đề cập đến ý niệm mới về ‘Cái-đẹp’ 
(new theory of beauty), như một phần trong quá trình hình thành 
của tính biểu hiện. ‘Cái-đẹp’, đơn giản chỉ là một biểu hiện-hoàn 
chỉnh (successful-expression) hoặc cho cùng, chỉ đơn thuần là 
biểu hiện; vì, biểu hiên không hoàn chỉnh, không phải là biểu 
hiện (expression it is not successful is not expression). 

  Ông cũng cho rằng nghê thuật, không có sự đánh giá của ‘cái-
đẹp’ nhưng bao giờ cũng có thước đo của ‘cái-xấu’ ...xuyên qua 
sự thô thiển hoặc không hoàn chỉnh của tính biểu hiện. Dĩ 
nhiên, Croce không thể phân biệt có những điều của trực giác 
không thể trở thành biểu hiện, và những gì không phải biểu hiện 
lại không chính là những trực giác thật sự.

                       Áo chàng đỏ tựa ráng pha,
                      Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in.

       Biểu hiện (expression) không mang tính trực giác ? Hoặc 
là:

                      Người lên ngựa, kẻ chia bào,
                      Rừng phong thu đã nhuộm màu quan san
.
                     Thể hiện mệnh đề: Trực giác = Biểu hiên
                     (Intuition = Expression)
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  Một cách nào đó, từ một cảm xúc sống sượng hoặc không 
chính xác để cố gắng trở thành trực giác-biểu hiện đều dễ thất 
bại. Điều nầy là thật quan trọng của nhiều quan điểm khác biệt 
trong toàn bộ lý thuyết của Benedetto Croce; phần mà ông cố lý 
giải một cách khó khăn để làm sáng tỏ và phổ biến.

   Nhưng người đàn bà ấy là thị Nở, một người ngẩn ngơ như 
những người đần trong cổ tích và xấu ma chê quỷ hờn. Cái mặt 
của thị thực là một sự mỉa mai của hóa công: nó ngắn đến nỗi 
người ta có thể tưởng bề ngang lớn hơn bề dài, thế mà hai má 
nó lại hóp vào mới thật là tai hại, nếu má nó phinh phình thì mặt 
thị lại còn được hao hao như mặt lợn, là thứ mặt vốn nhiều hơn 
người ta tưởng, trên cổ người. Cái mũi thì vừa ngắn, vừa to, 
vừa đỏ, vừa sần sùi như vỏ cam sành, bành bạnh muốn chen 
lẫn nhau với những cái môi cũng cố to cho không thua cái mũi: 
có lẽ vì cố quá cho nên chúng nứt nở như rạn ra. 

   Đã thế thị lại ăn trầu thuốc, hai môi dày được bồi cho dày thêm 
một lần, cũng may quết trầu sánh lại, che được cái màu thịt 
trâu xám ngoách. Đã thế những cái răng rất to lại chìa ra: ý hẳn 
chúng nghĩ sự cân đối chữa được một vài phần cho sự xấu. Đã 
thế thị lại dở hơi, đó là một ân huệ đặc biệt của Thượng đế chí 
công: nếu sáng suốt thì người đàn bà ấy sẽ khổ sở ngay từ khi 
mua cái gương thứ nhứt ’ (Nam Cao - Chí Phèo).

  Đoạn văn là sự thành công của biểu hiện về ‘Cái-xấu’, nói theo 
Croce, là một biểu hiện-hoàn chỉnh của mỹ học (successful- 
expression of aesthetics). Đã đọc qua, dù chỉ một lần, chúng 
ta cũng khó có thể quên được hình tượng thị Nở và, chừng 
như tác giả tạo cho người đọc về biểu hiện (expression) lẫn ấn 
tượng (impression).

 Cũng trong thời gian nầy, tuy không gây những ảnh hưởng lớn 
như Benedetto Croce, nhưng lý thuyết mỹ học của ông cũng 
đóng góp phần đáng kể vào những trường phái nghệ thuật của 
thế kỷ XX. Chúng ta muốn nhắc đến George Santayana (1863- 
1952). Sinh  tại Tây Ban Nha, đến năm 1863 thì Santayana di 
cư đến Hoa Kỳ. 

   Tốt nghiệp đại học Harvard (1886) và giảng dạy triết học tại 
đây từ 1889 đến 1912. Sau khi rời Hoa Kỳ, ông trở lại Âu Châu 
và sinh sống tại Rome (Ý). 
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   Ông dành hết khoảng thời gian còn lại để viết cho đến lúc 
ông mất, 1952. ‘ The Sense of Beauty’ (1896), là một tác 
phẩm nghiêng về tâm lý học chia làm hai phần, nghiên cứu 
sinh hoạt nội tâm và lý thuyết của quá trình thử nghiêm về 
những điều kiện của Cái-đẹp. Một cách nào đó, ‘ The Sense 
of Beauty’ là sự khái quát tổng thể về các quan niệm mỹ học 
của thế kỷ XVIII. Mặt khác, Santayana tìm hiểu thêm và phát 
triển mạnh mẽ chủ thuyết Hegel trong lãnh vực tâm lý và mỹ 
học. Santayana vận dụng tâm lý học vào hai lãnh vực quan 
trọng của mỹ học, biểu hiện (expression) và cái-đẹp (beauty). 

  Trong quá trình hình thành hay xây dựng cái đẹp, người nghệ 
sĩ vận dụng toàn bộ kinh nghiệm, từ đời sống đến phương tiện 
(màu sắc, ngôn ngữ, âm thanh...), từ quá khứ đến viễn ảnh của 
tương lai... Sự tái tạo của nghệ thuật bao gồm cả những tích lũy 
của hôm qua và những sáng tạo của hôm nay có được.

Sáng tạo nghệ thuật, Satayana cho rằng, trước hết là sự 
khoái cảm (pleasure), mang giá trị thực chất và tích cực. Sự 
khoái cảm giống như bao nhiêu xúc cảm khác có thể bằng tư 
tưởng biến thành sự thăng hoa của ý thức.

  ‘Nếu chúng ta bảo rằng người khác cũng phải nhìn thấy cái- 
đẹp như chúng ta là vì chúng ta nghỉ rằng cái-đẹp là một chủ 
thể, như màu sắc, kích thước và hình dạng. Sự xét đoán như 
vậy chỉ đơn thuần dựa vào tri thức và những khám phá cho sự 
hiên hữu bên ngoài của một vấn dề hoàn toàn không có thực’-

(The Sense of Beauty)
.

   Quan điểm của Santayana cho thấy cái-đẹp là một giá trị chỉ 
hiện hữu trong ý thức. ‘ Cái-đẹp không phải là điều để lý giải, mà 
là sự khoái cảm, và ngoài sự ức đoán ’, ông nói thêm. Thật sự 
không có một khám phá nào của tâm lý học để biện minh lý luận 
trên, ngay cả những những công trình nghiên cứu trong ‘The 
Sense of Beauty’, của ông. Mãi nhiều năm sau (1925), trong tác 
phẩm ‘ The Mutability of Aesthetic Categories Santa¬yana phủ 
nhận: *... cái-đẹp không thể gọi là một ‘chủ thể-khoái cảm’, bởi 
vì tôi nhìn thấy rằng vật thể không thể trở thành một đối tượng 
đơn thuần bởi vì bằng trực giác; khoái cảm như màu sắc, âm 
thanh là những gì không thuộc chủ thể lẫn đối tượng nhưng là 
sự cảm nhận tự nhiên’.
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  Tiêp nối những trình bày về quan điểm của cái-đẹp, Santayana 
bước sang phần hai của tác phẩm ông: bàn luận về điều kiện 
của cái-đẹp. Ông chia 'cái-đẹp' làm ba phần: cái-đẹp của vật thể 
(beauty of material), cái-đẹp của hình dạng (form) và cái-đẹp của 
biểu hiện (expression). 

   Trong tất cả những biểu tượng, chúng ta có thể phân biệt hai 
phần: trước hết là sự có mặt của đối tượng, của ngôn ngữ, và 
vật biểu hiện; sau đó là sự góp phần của chủ thể, trong chuỗi 
dài suy tưởng, xúc cảm hay gợi lên những dự tưởng, vật thể trở 
thành biểu hiện’.

Sớm nay tiếng chim thanh 
Trong gió xanh

Dìu vương hương ấm thoảng xuân tình 
Ngàn xưa không lạnh nữa, Tần Phi 

Ta lặng dâng nàng
Trời mây phảng phất nhuốm thời gian

Màu thời gian không xanh
Màu thời gian tím ngát

Hương thời gian không nồng

Hương thời gian thanh thanh
Tóc mây một món chiếc dao vàng 

Nghìn trùng e lệ phụng quân vương 

Trăm năm tình cũ lìa không hận 
Thà nép mày hoa thiếp phụ chàng 

Duyên trăm năm đứt đoạn 
Tình muôn thuở còn hương 

Hương thời gian thanh thanh 
Màu thời gian tím ngát

(Đoàn Phú Tứ - Màu Thòi Gian)

  Toàn thể bài thơ, trước hết, là sự cảm khoái thuần túy (pure 
pleasure), hoàn toàn dựa trên cảm xúc (sensation) của vật thể 
(ngôn ngữ, màu sắc, nhạc điệu) và hình tượng. Bài thơ không 
là một đối tượng để thưởng ngoạn mà trở thành một chủ thể 
của biểu hiện. Xúc cảm lắng đọng để đón nhận sự tham dự của 
ý thức. Tính hình tượng của màu sắc (xanh, tím, vàng) kết hợp 
hình ảnh và điển cố của Dương Qúy Phi (Tóc mây một món 
chiếc dao vàng ), của Lý phu nhân (Thà nép mày hoa thiếp phụ 
chàng), nâng xúc cảm trở thành biểu hiện.
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  Giá trị mỹ học là gì, nếu không phải là sự kết hợp giữa biểu 
tượng vật thể và cái-đẹp của nghệ thuật.

  John Dewey sinh ngày 20 tháng 10, 1859 tại tiểu bang Ver-
mont Hoa Kỳ. Sau khi tốt nghiệp đại học cùng tiểu bang (1879) 
và dạy trung học được hai năm, Dewey bắt đầu nghiên cứu triết 
học và viết bài cho tạp chí ‘Journal of Speculative Philosophy’. 
Trong thời gian chuẩn bị cho luận án tiến sĩ, 1884 ông được mời 
dạy tại đại học Michigan. 

Tại đây ông đã xuất bản hai tác phẩm về tâm lý nổi tiếng: Psy-
chology (1887) và New Essay Concerning the Human Under-
standing (1888). Đến 1904, Dewey được mời về nghiên cứu tại 
phân khoa triết học nầy, ông đã hoàn tất nhiều tác phẩm về triết 
học, chính trị, giáo dục ảnh hưởng rộng lớn trong sinh hoạt văn 
học nghệ thuật của Hoa Kỳ và thế giới. 

   Về hưu năm 1930, Dewey tiếp tục sự nghiệp triết học của 
mình bằng hằng loạt những tác phẩm quan trọng như: Art as 
Experience (1934), The Theory of Inquiry (1938), Freedom and 
Culture (1939),... cho đến khi qua đời vào ngày 2 tháng 6, 1952.
Trọng tâm khởi nguồn cho những công trình nghiên cứu triết 
học của John Dewey, được gọi là ‘nghiệm-chứng luận’(epis-
temology). Tuy nhiên nhiều năm sau đó, trải qua nhiều thử ng-
hiệm, Dewey từ bỏ cụm từ nghiệm-chứng luận ’, để thay thế 
bằng ‘lý-thuyết nghi-vấn’ (theory of inquiry) hoặc còn gọi là Lý 
luận thực nghiêm’ (experimental logic) gần gũi với hệ thống triết 
học của ông hơn (2). 

   Trong tư duy của Dewey, cho dù dựa chủ nghĩa duy lý (ratio-
nalism) hoặc chủ nghĩa kinh nghiệm (empiricist), chính là nỗ lực 
phân giải giữa tư tưởng, lãnh vực của kiến thức và thực giới mà 
tư tưởng ghi nhận; tư tưởng là sự chứng minh cho phần hiện 
hữu của thực giới, nghiệm chúng luận được hiểu như sự phòng 
bị trực tiếp của chủ thể. 

  Xuất phát từ chủ nghĩa duy lý (rationalism) của Descartes 
đến học thuyết bẩm sinh (doctrine of innate), sự phân giải giữa 
tính di truyền, bẩm sinh và quá trình kinh nghiệm hình thành tư 
tưởng vẫn là vấn đề còn nhiều nghi vấn ?
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   Năm 1931, Art as Experience (3) ra đời là một tác phẩm đề 
cập nhiều đến vấn đề và lý thuyết mỹ học của Dewey. Đây 
cũng là tác phẩm thể hiện lập trường khác biệt của triết học 
Dewey khi ông đưa ra những nhận định về nghệ thuật và mỹ 
học trong chương ‘tự nhiên và kinh nghiệm’ (Eperience and Na-
ture). Ông luôn luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của ý nghĩa và 
tính hợp nhất của mọi sinh hoạt tư duy của con người từ quá 
trình kinh nghiêm. Để phát triển lý thuyết kinh-nghiệm tự-nhiên, 
Dewey kết hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa hai phần tưởng chừng 
như tách biệt.Trước hết là sự tích lũy kinh nghiêm của chủ thể 
xuyên qua quá trình thực tiễn, và kế đến, ông gọi là giai đoạn 
tự hủy (consummatory phase) của những kinh nghiêm tích lũy 
để chuyển qua sự chọn lọc của tư tưởng biến kinh nghiệm trở 
thành ý thức tự nhiên. Lý thuyết nầy được Dewey phát triển 
mạnh mẽ trong Art as Experience, là một trong những đóng góp 
lớn của ông trong mỹ học và triết học.
  
  Căn nguyên của quá trình mỹ học, Dewey lý giải, là từ những 
kinh nghiêm thông thường xuyên qua nhiều quá trình tích lũy 
và tự hủy để biến thành tư tưởng mang tính khái quát cao trong 
đời sống. Nơi mà bằng lòng say mê nghệ thuật và những ‘đặc- 
quyền’ của năng khiếu, kinh nghiêm khái quát trong chức năng 
truyền đạt trở thành kinh nghiêm nghệ thuật. 

 Tuy nhiên, Dewey phản đối nguồn gốc lịch sử từ cảm tính của 
chủ nghĩa kinh nghiệm hình thành. Người nghệ sĩ tập trung tư 
tưởng vào ý nghĩa của đời sống nghệ thuật hơn là bản sao của 
nghệ thuật từ đời sống. Giá trị căn bản của quá trình nghệ thuật 
chính là cảm xúc - không phải là thứ cảm xúc sống sượng (raw 
passion) và sự bộc phát (outburst), nhưng xúc cảm của sự phản 
ánh đời sống và sử dụng như biểu hiện thống nhất qua tính 
cách của nghệ thuật. 

  Mặc dù Dewey biết rằng cảm xúc đó chưa phải là sự chứa 
đựng tính nghệ thuật, nhưng đó chính là ‘dụng-cụ’ (tool) thiết 
yếu của người nghệ sĩ trong sự sáng tạo
.
‘...Vợ tôi làm việc ở bệnh viện sản, công việc là nạo thai nhi. 
Hằng ngày, các nhau nhi bỏ đi Thủy cho vào phích đá mang 
về. Ông Cơ nấu lên cho chó, cho lợn. Thực ra điều nầy tôi biết 
nhưng cũng bỏ qua, chẳng quan trọng gì. 
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  Cha tôi dắt tôi xuống bếp, chỉ vào nồi cám. Trong đó có bàn tay 
trẻ con bé xíu hồng hồng, ngón tay chấp chới nổi lên mặt nước 
sục sôi. Tôi lặng người. Cha tôi khóc. Ồng cầm phích nước đá 
ném vào đàn chó béc-giê: ‘ Khốn nạn ! Tao không cần sự giàu 
có này ! ‘ Đàn chó sủa vang. Ông bỏ lên nhà, vợ tôi đi vào nói 
với ông Cơ: 

 ‘ Sao không cho vào máy xát ? Sao để ông biết ? ‘

   Ông Cơ bảo: ‘ Cháu quên, cháu xin lỗi mợ ‘. (Nguyễn Huy        
Thiệp- Tướng Vê Hưu)
  
   Hình ảnh ‘nuôi chó bằng thai nhi’ qua ngòi bút của NHT không 
còn là sự hư cấu hay tưởng tượng, mà là kinh nghiêm của hiện 
thực. Nhưng không phải thứ ’ bản-sao ’ của ngôn ngữ từ đời 
sống hiện thực mà chính là biểu hiện của xã hội.

  Tác giả chừng như chỉ muốn làm nhiệm vụ phản ánh khách 
quan, và dành mọi xúc cảm và nhận định cho người đọc. Ở đây 
xúc cảm của người đọc, có thể, chưa phải là sự hàm chứa ý 
niệm của nghệ thuật, nhưng xúc cảm đã thật sự trở thành nhu 
cầu thiết yếu cho người viết tái tạo ý nghĩa nghệ thuật từ đời 
sống. Hai vấn đề hệ trọng khác của mỹ học mà John Dewey 
nhắc đến trong Art as Experience là, sự khác biệt kết cấu và 
thể loại và, sự quan hệ giữa người nghệ sĩ sáng tạo và người 
thưởng ngoạnÔng cho rằng giữa kết cấu và thể loại là hai mặt 
khác biệt và đứng song song trong tác phẩm. 

  Theo Dewey, thể loại phải được hiểu như là sự bức phá (dy-
namic) của hình dạng cấu trúc, mà sự biểu hiên tư tưởng qua 
nhân vật, bố cục và những liên hệ ý nghĩa hành động chính là 
kết cấu. Nghệ thuật là sự thể hiện kinh nghiêm của người nghê 
sĩ bằng nhiều thể loại riêng biệt mà sự kết cấu mang phẩm chất 
cao nhất.

   Dewey đồng thời chống đối quan niêm truyền thống về vai 
trò chủ-động (active) của người sáng tác và vai trò thụ-động 
(passive) của người thưởng ngoạn. Ông đề cập đến quan điểm 
về sản phẩm của nghệ thuật (art product), sáng tạo bởi người 
nghê sĩ và giá trị thực sự của nghệ thuật (value of art) được 
đánh giá bỏi sự chọn lọc tinh khôn của người thưởng ngoạn 
(an astute audience).
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  Chia sẻ cùng quan điểm về mỹ học với John Dewey, nhà thơ, 
kịch tác gia người Đức Bertolt Bercht (4), đã tạo dựng những 
chức năng mới của kịch nghệ. Ông đả kích lại những truyền 
thông kịch nghệ trước đó nhằm tạo cho khán giả những cảm 
giác phấn chấn, hồi hộp hoặc cảm xúc của sự thương xót, mủi 
lòng. Bercht không muốn khán giả thưởng ngoạn kịch của mình 
bởi những cảm giác xúc động - ông muốn họ suy nghĩ - và kết 
thúc,ông hủy bỏ tất cả những ảo giác sân khấu đối với người 
xem. Bertolt Bercht chỉ trích loại kịch nghệ để lại ảo tưởng 
thương hại hoặc buồn thảm cho người xem.

  Kết quả của những nghiên cứu, Bercht đề ra kỹ thuật sáng 
tác mới cho kịch nghệ mà ông gọi là ‘tác-động tâm-thần’ (ver-
frem- dungseffekt hay là alienation effect). Kỹ thuật nầy trong 
kịch nghệ tạo cho khán giả giữ được vai trò thưởng ngoạn tỉnh 
táo và sự phê phán khách quan của mình. Một trong những vở 
kịch thể hiện khuynh hướng sáng tác nầy là vở Mother Courage 
and Her Children (1941). Vở kịch dựng lên câu chuyện của một 
người đàn bà đi theo đoàn quân hoàng gia Thụy Điển để bán 
tạp hoá như quần áo, thức ăn, đồ dùng... để nuôi các con của 
bà. Chiến tranh càng bùng nổ, con cái bà luôn đương đầu, đối 
diện với cái chết hằng ngày, nhưng bà không thể nào tìm thấy 
cuộc sống nào khác hơn ngoài chiếc xe ngựa chở tạp hoá theo 
đoàn quân tận chiến trường. Vở kịch cũng chưa thật sự tách 
rời mọi cảm giác của người xem để tạo một tinh thần thưởng 
ngoạn tỉnh táo và đầy phê phán như ông muốn. Khán giả không 
thể nào rời xa cảm xúc thương tâm trước những cảnh ngộ khốn 
khổ của người đàn bà trong cuộc sống chiến tranh. Mặc dầu 
bà chỉ là một nạn nhân của hoàn cảnh, nhưng là một nạn nhân 
kiên cường và tự nguyện.

   John Dewey đã dành hết chương cuối cùng của Art as Expe-
rience để nói đến sự ẩn chứa của xã hội tính trong nghệ thuật 
(social implications of the arts). Nghệ thuật là sản phẩm của văn 
hoá (culture), và văn hoá xuyên qua nghệ thuật đã biểu hiện ý 
nghĩa cuộc sống con người, tư tưởng và hy vọng; là giá trị cội 
nguồn của con người và thời đại. Tước bỏ những chức năng đó, 
theo Dewey, chính là sự kết án giá trị mỹ học của nghệ thuật. 
Cũng trong chương nầy, ông đặc biệt đề cập đến tình trạng kỹ 
nghệ hoá xã hội. Tình trạng nầy đưa đến sự lập lại máy móc và 
nhàm chán của con người trong cuộc sống và niềm tin, hy vọng



Văn Học Mới Số 1 Năm  2018

36

cũng không còn giá trị tồn tại của chính nó. 

  Tuỳ theo sự phát triển kỹ thuật, Dewey cho rằng, là sự bất 
hạnh của chức năng nghệ thuật trong cuộc sống thường nhật. 

Ông kết luận, vai trò thực tế của nghệ thuật chính là kết hợp hài 
hoà giữa đời sống xã hội hiện đại và sinh hoạt tư tưởng của con 
người; là chấm dứt sự phân chia của những hoạt động máy móc 
hàng ngày và niềm hy vọng của con người vào những điều tốt 
đẹp chưa thật sự xảy ra.

  Chào đời tại Ái Nhĩ Lan trong một gia đình trung lưu, Samuel 
Beckett (5) được nhớ lại như đứa trẻ có một thời niên thiếu cô 
đơn và buồn bã. Năm 22 tuổi ông rời Ái Nhỉ Lan để đến sinh 
sống ở Paris. Samuel bắt đầu làm thơ và viết bình luận cho các 
tờ báo Pháp. Chẳng bao lâu, ông từ giã Paris để lang thang 
khắp Âu Châu, làm thơ, viết truyện và làm mọi nghề lao động 
vụn vặt để mưu sinh. 

   Cuối cùng ông trở lại và định cư tại Paris, 1937. Sau khi cuộc 
chiến tranh thế giới lần thứ II kết thúc, ông bắt đầu sự nghiệp 
sân khấu và văn chương của mình bằng hằng loạt những vở 
kịch, truyện ngắn và phê bình văn học.

   Vở kịch Waiting for Godot (1953), như là một tiêu biểu cho 
quan điểm kịch nghệ và khuynh hướng mỹ học của Samuel. 

   Được trình diễn lần đầu tại Théâtre De Babylone, đã gây sửng 
sốt và kinh ngạc đến khán giả và các nhà sáng tác kịch nghệ. 
Với một vở kịch ngắn ‘kỳ-lạ’, không tác động kịch tính và sự 
trông vắng tột cùng của sân khấu, for Godot đã thành công rực 
rỡ với 400 lần trình diễn và nhiều sự ca ngợi của các nhà soạn 
kịch lừng danh như Tennessee Williams, Jean Anouilh, Thornton 
Wilder... 

   Trong đó kịch tác gia William Saroyan đã phát biểu: ‘ Vở kịch 
sẽ tạo đường hướng sáng tác sân khấu rộng rãi và tự do cho 
tôi và các nhà soạn kịch khác’   
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  Waiting for Godot là một vở bi-hài kịch (tragi-comedy) hai màn 
với hai khách bộ hành Vladimir và Estragon, là nhân vật chính. 
Họ gặp nhau dưới tàn cây trụi lá bên vệ đường trống vắng và 
gọi lẫn nhau là Gogo và Didi. Cả hai đều chờ đợi để hẹn gặp 
Godot, như một biểu tượng của Thượng Đế (God).

   Trong thời gian chờ đợi buồn tẻ, họ kể nhau nghe về quãng 
đời quá khứ, những câu chuyện hài hước, ăn uống và bao suy 
đoán về Godot. Nhưng Godot không xuất hiện, chỉ nhắn qua 
nhân vật trưởng giả hung bạo Pozzo và người đầy tớ Lucky 
(lướt qua nhanh trên sân khấu) rằng, ông ta không đến được 
hôm nay và hẹn chắc sẽ đến vào ngày mai.

  Trong màn hai, Gogo và Didi vẫn đợi, và Godot cũng không tới 
và cũng nhắn sẽ hẹn đến ngày mai... Cả hai, Gogo và Didi cuối 
cùng cố gắng treo cổ tự tử, sau đó lại có ý định ra đi, nhưng họ 
không còn chút năng lực nào để di động được nữa. Họ bất lực 
và bất động với cuộc đối thoại cuối cùng:

   Vladimir: chúng ta nhất định phải trở lại ngày mai. Estragon: 
để làm gì ?

Vladimir: dể chờ gặp Godot.
Estragon: à... (yên lặng)... rồi ông ấy cũng không đến ? 
Vladimir: KHÔNG

  Có lẽ sự thành công ‘để-đời’ của vở Waiting for Godot, là lần 
trình diễn tại sân khấu của khám đường chung thân San Quen-
tin (1957) trước hơn 1400 khán giả ‘khổ sai chung thân’ tại đây. 
Khán giả tù nhân thưởng ngoạn và cổ võ nhiệt liệt, và chừng 
như họ là người hiểu và thông cảm hơn hết sự ‘ chờ-đợi ’ của 
hai nhân vật Vladimir và Estragon trong vở kịch. Sự chờ đợi 
như ý nghĩa cuộc đời họ, giết thời gian và bám vào những niềm 
hy vọng ẩn núp đâu đó ở những khúc quanh. Nếu không phải 
hôm nay, thì một ngày nào đó sẽ tới, có lẽ.

‘... Thật là một điều không cần thiết để làm bụi bẩn đến niềm im 
lặng và hư không ’, Samuel Beckett phát biểu như vậy, cho mỗi 
chữ viết của mình.
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Tham khảo và chú thích:

1. Raffaello Piccoli, Benedetto Croce: An Introduction to His Phi-
losophy (New York: Harcourt, Brace and Company, 1922).

2. Thomas M. Alexander, The Horizons of Feeling: John Dew-
ey’s Theoiy of Art, Experience, and Nature (Albany: State University of 
New York Press, 1987).

3. John Dewey, Art as Experience (New York: Minton, Balch & Co., 
1934).

 
4. Bertolt Bercht (1898-1956), kịch tác gia người Đức tạo nhiều ảnh 
hưởng đến sân khấu kịch trong thế kỷ XX Sinh ra và trưởng thành tại 
Đức, đến năm 1933 ông bị trục xuất ra khỏi nước vì chống lại chính 
quyền của Adolf Hitler. Bertolt cùng gia đình sống lưu vong tại Hoa Kỳ 
gần 14 năm. 

 Mặc cố gắng với nhiều xuất bản kịch bản cho sân khấu và điện ảnh, 
nhưng Bertolt đã không thành công với thương trường nghệ thuật và 
khán giả Hoa Kỳ. 

  Năm 1947 ông trở lại Âu Châu cho đến hai năm cuối đời, ông vê 
sống tại Đông Đức và mất tại đây, 1956.  

  Những kịch bản chính của Bertolt có thể kể: Drums in the Night 
(1922), The Measures Taken (1930-1931), The Private Life of 
the Master Race (1941), Galileo (1947) and Mother Courage 
and Her Children (1941).

  Ông viết và sáng tác trong nhiêu lãnh vực, thơ, tiểu thuyết, tiểu 
luận, kịch và cả đài phát, truyền hình... Vài tác phẩm tiêu biểu 
của Samuel có thể kể:
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5. Samuel Beckett (1906-1989), nhà văn và kịch tác gia hậu-
hiện-đại (postmodernist) người Ái Nhĩ Lan. Kịch phẩm của ông 
đặt nhiều vấn đề đến nỗi khổ dằn vặt của con người và tâm 
trạng sống sót; nhân vật của Samuel luôn đối diện với một thế 
giới của sự VÔ NGHĨA và TRỐNG KHÔNG.

- tiểu thuyết: Malloy, Malone Dies, The Unnamable, and Mercier 
et Camier,

- kịch: Eleutheria, Waiting for Godot, Endgame;
- thơ: tuyển tập Mirlitonnades;

Tác phẩm của Samuel Beckett được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ 
và phổ biến trên khắp thế giới. Nhận giải thưởng Nobel về văn 
chương năm 1969 và tiếp tục sáng tác cho đến lúc ông qua đời 
vào năm 1989.

(Nguồn: Trích Chủ Đề 7- Số Mùa Thu 2001)

NGUYỄN VĨNH LONG
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sương của mùa thu cũ

30 độ F trong đêm
Sáng nay thấy đá đông trên cỏ
Em chỉ là sương của mùa thu cũ
Giờ cuối thu rồi sương đã hóa thành băng

Em chỉ là sương trên những cọng cỏ mong manh
Nên hình hài em mỏng tanh như tờ giấy ướt
Cũng muốn ấp yêu bóng hình thuở trước
Mà bây giờ xiêu lạc tuổi hoa niên

Cũng muốn quay về nơi chốn bình yên
Nơi có lũy tre và luống cay vỡ đất
Nơi có tiếng gà gáy rạng đông
Và mẹ già ngồi nhai trầu trước cửa

Nơi có em của thời mười sáu
Có gã học trò vừa tròn mười bảy
Yêu vô ngần đọt nắng ban mai
Và giọt sương long lanh trên nhành dương liễu

Bây giờ gã học trò xưa trở về
Hồn lặng câm dưới ngôi trường cũ
Tuổi 60 sương rớt trắng tóc rồi
Gặp lại nhau ngỡ như tình vừa nụ…
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    phấn nhụy thấm đời sau

Vết đạn cài xuyên tâm năm ấy
nay vẫn chưa lành chưa thể đơm da.
Thời gian bôi thuốc như thoa mỡ
lên những mạch đời đã rách toang.

Thì vá vào nhau từng tạm bợ
những ngày sống chết thiết thân ơi!
Mắt mở trừng như không thể chết
bởi bốn phương huynh đệ thật gần.

Buổi loạn ly hề, xương phơi máu đổ
bừng cơn phẩn nộ nhìn ra nhau.
(Anh em mấy đứa không què quặt
thì cũng tang thương nửa phận người!)

Chỗ đất Mẹ sinh ngày cắt rốn
đến khi đời rụng chỉ mong yên!
(Mấy kẻ đầu truông người cuối chợ
đường về xuôi nặng gánh ưu phiền!)
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Thử vạch đường trăng tìm thử mộng
chia nhau phấn nhụy thấm đời sau.
Chút tương lai mỏng như sợi chỉ
hãy nương tay giữ chút mơ mòng!

Giữa biển lắm khi còn êm sóng
đường thế gian con tạo gập ghềnh.
Mới thấy biển lòng còn cay mặn
hơn trăm con nước đổi thay màu!

Qua đèo thấy núi thấp bằng đất
há dễ leo cao là thấy đời!
Thử rủ nhau leo trèo tuổi nhỏ
hái chùm thơ dại sắm trò chơi!

Như bữa gió về không định được
phương hướng mịt mùng hồn chơi vơi.
Vẫn biết đất trời đâu cũng vậy
mà với người lâu thế vẫn chưa thân.

Buổi gặp đây lòng giấy đã rách toang
khi hồn giấy còn không chữ viết.
Trang sử cũ hiện về như sự thật
giữa bao tình chung đụng với hoang mang!

Hãy vá giùm nhau điều loang vỡ
bao vết cài bom đạn sẽ đơm da.
Có khi mắt nhắm hồn bất tử
là lúc đời thương buổi hẹn về!

ĐỨC PHỔ
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PHAN NI TẤN

con đò thủ thiêm

  Hồi trào Tây, người Sài Gòn muốn qua bên Thủ Thiêm họ phải 
qua sông bằng đò. Sông không rộng lắm, đứng trên kè đá xanh 
bên bờ này có thể nhìn thấy bờ kia. Năm 1911, Thủ Thiêm là 
một bến đò nhỏ, chỉ có đò chèo, tới những năm 1930 mới có đò 
máy và phà, người Pháp gọi là Bac (bến phà). 

  Hồi đó vùng bán đảo Thủ Thiêm vẫn còn đồng hoang lầy lội, 
dừa nước, ô rô, cóc kèn mọc chằng chịt. Dọc theo bến đò xuôi 
về hướng Đông Bắc có một dẻo đất nhô ra, trên đó lèo tèo 
những chòi lá lụp xụp, vách đất sơ sịa giới bình dân gọi là Xóm 
Chòi. Vì chỉ có trên chục căn nhà chòi nên bà con chòm xóm ai 
cũng dễ nhận ra nhau, những dân nghèo rải rác từ miệt thứ tới 
định cư (chưa có dân đàng ngoài) đều được giúp đỡ tận tình, 
bữa trước bữa sau đã thân nhau cái rột. 

  Dân ở đây sống bằng nghề chài lưới, buôn bán ven sông, 
khai khẩn đất hoang hoặc chèo đò ngang đưa đón khách qua 
lại trên sông, còn đò dọc thì chèo lên vùng Bình Quới, Thủ Dầu 
Một đi buôn
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   Mặc dầu là dân tứ xứ tới Xóm Chòi lập nghiệp nhưng lạ một 
cái là ai cũng nói rặt giọng miền Nam chỉ lọt có ông Tư Đò là 
“giọng đàng ngoài”.   

  Dân Nam kỳ như tụi tui dù “cắn không bể chữ A”, anh Bẩu Cần 
Đước nói, nhưng cũng biết chút ít về lịch sử nước nhà. Thời Gia 
Long tẩu quốc rồi lập quốc tới đời vua Duy Tân, triều đình nhà 
Nguyễn được đặt tại cố đô Huế, môt dải đất co eo thắt bụng của  
miền Trung nước Việt. Nghe nói xứ Huế gì mà mưa ba tháng 
không ngừng, sáu tháng không dứt, thúi đất thúi đai. Đúng là cái 
xứ chó ăn đá, gà ăn muối xa xôi, lạ lẫm cả đời mụ nội tui cũng 
hổng cách gì đặt chưn ra tới nên dân trong này gọi miền đó là 
“đàng ngoài”.

  Cuối thế kỷ thứ 19, ông Tư vốn quê ở tuốt luốt đâu ngoài Vỹ 
Dạ, Thừa Thiên Huế gì đó (lại còn gọi là đất Thần Kinh mới 
ngặt), theo cha mẹ vì nghèo bỏ xứ vô Sài Gòn, qua Thủ Thiêm, 
mới đầu đi mần thuê sau mần nghề đưa đò, cái nghề cha truyền 
con nối như ông Tư cho biết. Khi cha mẹ qui tiên, ông Tư sống 
một mình, vẫn đưa đò. 

Hồi đó bến Thủ Thiêm đò dọc đò ngang còn lèo tèo, con đò của 
ông Tư coi vậy mà được việc. Ngày ngày cỡi trên mặt sóng, con 
đò xuôi ngược đông khách của ông Tư Đò luôn luôn chở theo 
tiếng hò hụi hò khoan làm cho sức sống miền sông nước nhộn 
nhịp hơn, xanh tươi lên. 

  Mỗi lần khách qua đò khen ông Tư chèo hay, hò số dzách ông 
đều xua tay lắc đầu cười hiền: “Tui già rồi, răng mà so bì với 
mấy o chèo chống dưới sông tê cho đặng”. Nhắc gì chớ nhắc 
tới nghề đưa đò lúc nào ông Tư cũng tỏ ra hào hứng, tâm phục 
khẩu phục mấy cô chèo đò dưới bến Thủ Thiêm. 

  Nhìn con đò phong sương mà thương ông Tư. Cái giọng khàn 
đục, bừa bựa, chênh vênh của ông dù hay, dù lạ, rặt Huế cũng 
không làm sao so cựa (dù không ai muốn) cự lại ba cái giọng 
trong trẻo như là hát dân ca của các “con đò Thủ Thiêm”.

  Những cô gái Thủ Thiêm rạm nắng trong chiếc áo bà ba nâu, 
quần lãnh mỹ a đen mướt, eo hông mượt mà, ngực mông uyển 
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chuyển đã tạo nên một vẻ đẹp sinh động trong dáng điệu chèo 
đò. Chính vì hình ảnh trẻ trung, đầy sức sống đó, vô tình các cô 
đã chèo con đò của mình vào sâu trong câu ca dao bất hủ, trở 
thành câu chuyên dân gian không biết có từ bao giờ “Bắp non 
mà nướng lửa lò. Đố ai ve được con đò Thủ Thiêm”.  

   Nhưng mà ngoài nghề đò, ông Tư  còn thêm nghề bốc thuốc 
gia truyền miễn phí giúp đỡ dân nghèo, dù ông còn nghèo hơn 
cả kiếp nghèo. Ngộ nhứt là ông từng là một nhạc công cung 
đình Huế lúc12 tuổi. Nhờ ba cái nghề hữu ích này, ngoài cái tên 
quen thuộc “ông Tư Đò” giới bình dân còn ưu ái gọi ông là “ông 
Từ điệu nghệ”, rất được lòng bà con toàn vùng đất Thủ Thiêm 
lan qua cả Sài thành. Thiệt thà là đức tính của ông Tư. Thêm 
cái giọng trọ trẹ mà từ tốn của ông lúc đầu nghe thắc cười vì lạ 
tai riết rồi ai cũng quen. 

   Mới bét mắt đã nghe: “Ông Tư Đò ơi! Ông Tư có nhà hôn?”. 
Ông Tư ngồi chò hỏ trong nhà dòm ra: :Dà (Dạ). O mô rứa? O 
cần chi, tui giúp?” “Ông Tư cho tui quá giang xuống trại Thủy 
nghen”.  Ông móm mém cười: “Dà, bữa ni gió lớn, đò tròng 
trành, cô Hai Hên cẩn trọng hỉ”.  ‘

  Một lần khác, giọng quýnh quáng: “Cứu, cứu giùm thằng con 
tui, ông Tư ơi! Nó bị con gì cắn”.   Ông Tư ôn tồn: “Dà, anh Hai 
giúp tui bồn (bồng) hắn lên chờn (giường) để tui chộ (coi). Ui 
chao ôi! Con rắn chàm quạp cắn chớ còn con chi...”

   Thỉnh thoảng nhìn trăng lai láng trên ngọn dừa ông cao hứng
xách đờn cò ra vừa kéo ò e vừa hò giọng nặng trịch như thuốc 
lá Cẩm Lệ, dân xa quê nghe ai cũng rầu thúi ruột thúi gan. Hỏi 
thì ông vuốt mớ tóc bạc lòa xòa trên trán, cười nhỏ nhẹ: “Dà, bài 
ni là bài hò mái nhì, năm tể năm tê bọ mạ tui đưa đò trên sông 
Hương hay hò; còn bài tê là Chầu Văn”. 

 Cuộc sống cư dân Thủ Thiêm dù cực nhưng cũng tạm lây lất 
sống qua ngày. Đương khoẻ re như con bò kéo xe thì đùng một 
cái cứ như là trời sập tới nơi. Số là nửa đêm nửa hôm, ngoài 
trời mưa to gió lớn, dưới sông sóng cuộn bỏ vòi, dân Thủ Thiêm 
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đương chìm trong giấc điệp bỗng giựt mình thức giấc vì nghe 
súng đạn nổ rền trời đất.  

   Cả xóm hoang mang, nhiều người chạy ra coi thì thấy đâu 
chục bóng đen cầm súng chạy thục mạng về phía xóm. Họ là 
Việt Minh. Cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn, Nhiều tiếng súng phá 
toạc màn đêm. Việt Minh đã có chủ đích. Họ xông vô Xóm Chài 
lùa dân xuống bến làm bia đỡ đạn để dễ bề tẩu thoát.

    * * *

   Câu chuyện về Xóm Chài bên Thủ Thiêm đã trở thành một 
trong những chuyện đau thương của thời chiến tranh thuộc địa. 
Phóng viên nhà báo Sài thành đã nhanh chóng ghi lại trong một 
tờ nhật trình: “Nửa đêm quân Pháp bí mật vượt sông qua Thủ 
Thiêm hợp với lính partisan (lính đánh thuê) phục sẵn ở Thủy 
Trại, chia thành hai mũi giáp công đánh úp những con đò đang 
vận chuyển vũ khí và cán bộ Việt Minh từ An Khánh, Thủ Thiêm 
vào nội thành Sài Gòn. Trận đó phía Việt Minh bị thiệt hại nặng. 
Số chết, số bị thương, bị bắt, số còn lại chạy thoát về phía Xóm 
Chòi. Không biết vì giao tranh giữa hai phe, lính Lê Dương 
đốt nhà dân để chận địch hay Việt Minh dùng hỏa công để tẩu 
thoát, đã phóng hỏa thiêu rụi cả Xóm Chòi.

   Sáng ra, Xóm Chài vẫn còn nghi ngút khói. Số thương vong 
gồm ngưòi lớn và trẻ con bị thiêu cháy thành than. Dưới bến đò, 
xác Việt Cộng lẫn xác người dân vô tội nằm rải rác khắp nơi. 
Nhiều xác đò bị đạn hư hại hoàn toàn... “.

  Đáng tiếc là anh nhà báo không biết nên không đề cập tới số 
phận của ông Tư Đò. Thực ra, con đò của ông Tư vẫn bồng 
bềnh neo dưới mé sông. Có điều phía trái mạn đò, dòng máu 
tươi như vết sơn rớt dính mớ tóc bạc kéo thành một vệt dài 
chảy xuống đọng thành vũng giữa lòng đò.Gió dưới bến đò  đã 
êm, sóng đã lặng, như thể sóng và gió đồng lõa với cái phẳng 
lặng và kỳ lạ của máu người.

PHAN NI TẤN
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lời đêm

cứ tưởng chết chìm trong trận rượu
tàn canh tim vẫn đập thầm thì
không hẹn mà đồng thanh tương ứng
trầm mình cho tiếng hát cuốn đi

người hát bài ngợi ca đất nước
đàn cao tầm nghe ngực đẩy hơi lên
lim dim tôi thấy tôi sờ được
bóng núi quê nhà lấp lánh đêm

chợt nhớ những tháng ngày tác động
ôm đàn đi thành gã hát rong
áo xưa từ độ phai màu đất
hồn đời nghe nặng bước lưu vong

bản tình ai hát sao mà ngọt
bàn tay xưa xóa miếng yêu đầu
qua sông con sáo nay là bậu
tiếng hót năm nào lạc phía sau
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người hát bản tình ca ngày nọ
lâu rồi nghe lại vẫn gây mê
ơi đôi dòng nữ xanh như ngọc
nương tiếng đàn theo tịch mịch về

người không hát ngồi làm thính giả
rượu trong tay chừng đã khô màu
thả hồn lơ lửng trong câu hát
người gục đầu
                      gục đầu
                                  gục đầu

đêm sâu đầy gió đêm sương lạnh
lời ca còn ngất ngưởng trên cao
ngước mặt tôi nhìn lên đời rộng
rồi
   chìm sâu
                chìm sâu
                             chìm
                                    sâu...

PHAN NI TẤN
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                       hậu chí phèo

Gửi Tống Phước Cường, Nguyễn Đại Giang,
Lê Văn Hưởng.

“Le sujet accède à la jouissance par la cohabitation des 
langues, qui travaillent côte ầ côte: le texte de plaisir, c’est 

Babel heureuse.”
R. Barthes.

[Confidential].

553C568D57D338725116E15A58D9729B6756B813 
F09658436602E5431424BAE7550630F8C4D611AD 
D670F2C41F8A7110446DAD82D82EF33D780EA49F 
E9ED8FB5AD271CB58D2C9AA7CBD7514FAA716338 
A8DBC96E928EA5CEAFE5465EA18FB33041AC2E99 
67DC4B8E086E7FD17AAD64FE00DFAFDE7EFFB593 
1C421811560E51FBE743DD76E327B28819B247E5 
BC953DEB86146B5BA3D8ECC49AF16DF995C01022 

  Nếu Thị Nở em biết trước là ban giám khảo bị áp lực chính trị 
phải trao vương miện hoa hậu thế giới cho một người Việt Nam 
thì em đã không ghi tên dự thi! Không phải thế hử? 
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   Có lẽ quý vị độc giả đọc đến những dòng này cho rằng Thị Nở 
em được may mắn lọt qua vòng sơ khảo, và chỉ nhờ câu hỏi ứng 
xử mà giật được vương miện? 

  Thưa, có một phần nào đúng thôi, là cũng tại vì câu hỏi ứng xử 
rơi ngay vào nghề chàng, nên em trúng tủ. Cam đoan bốn cô 
cùng vào chung kết kia, hoa hậu Mỹ, hoa hậu Venezuela, hoa 
hậu Italia, hoa hậu Ấn Độ, không cô nào trả lời suôn sẻ và ngon 
lành câu hỏi này đâu. Anh có xem TV chiếu lại cuộc thi hoa hậu 
thế giới năm ấy không? Không hử? Thế anh có biết câu hỏi như 
thế nào không? Không luôn? À, em cũng lẩn thẩn thật. Không 
xem thì làm sao mà biết. Thì như các câu hỏi ứng xử cuối cùng 
trong các kỳ thi hoa hậu, cả năm đứa chúng em đều bị nhốt 
trong lồng kính để không nghe câu hỏi chung cho tất cả. Người 
nào được hỏi mới bước ra trước giám khảo và khán giả. 

   Em là người được hỏi cuối cùng. Ông ta hỏi: “ Cô nghĩ gì khi 
nếu vì thân hình tuyệt diệu của cô, một hộp đêm nổi tiếng mời 
cô ký hợp đồng show khỏa thân cho họ và bắt buộc phải show 
riêng có tính cách thân mật cho khán giả nếu được yêu cầu?” 

Hì hì, anh biết đấy, nghề hằng đêm của em mà, mỗi khi thấy 
anh đến Blackswing, em không để các đĩa “Man! I Feel Like A 
Woman!” hoặc “ That Don’t Impress Me Much” mà anh thích 
đấy ư? Mặc dầu anh chưa lần nào yêu cầu show riêng cho anh, 
nhưng em đã nhảy cho bao nhiêu là khán giả ái mộ, những vị 
chủ các công ty lớn, các vị luật sư, các vị tai to mặt lớn trong 
thành phô'... 

  Anh biết em trả lời như thế nào không? A, có điều này em vẫn 
cười mãi. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại vẫn cười. Trong một 
cuộc thi hoa hậu Áo Dài ở Việt Nam, trong một câu hỏi ứng xử 
cho một cô vào chung kết có câu: “Cô có nhận lời không, và cho 
biết tại sao nếu có một hãng chuyên bán áo lót mời cô ký hợp 
đồng làm người mẫu cho họ ? ” Em cười mãi, em cười đến tức 
bụng khi nghe cô bé trả lời, đại khái vì lễ giáo của người Việt 
Nam, vì công dung ngôn hạnh, v.v... nên cô sẽ từ chối. Hì hì, 
mặc áo tắm, phô thân hình nẩy lửa cho thiên hạ xem thì không 
sao, nhưng làm người mẫu quảng cáo áo lót thì sợ phạm lễ giáo! 
Kinh nghiệm ấy giúp em mạnh dạn trả lời câu hỏi ứng xử này. 
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Nghe xong câu hỏi của vị giám khảo, em mừng quá cho nên 
không chờ người phiên dịch lặp lại bằng tiếng Việt, em trả lời 
ngay : --You know men being able to go and see a girl and tell 
them darkest secrets and acting out their fantasies is probably 
preventing so many assaults and even rape against women. 
Most fantasies are just for the moment, like the one guy who 
wanted to be a “navy slut” on a ship and felt the need to go into 
detail about it, but, when the session was over he became a 
normal guy and all that was gone. It’s a release, and you would 
be surprised how many well known men come to us... 

    Em còn nói nhiều nữa, em nói như một người điên, như là có 
ma dẫn lối, quỷ đưa đường ấy, khiến ông giám khảo phải stop 
em lại. Cả hội trường im ắng như tờ. Em nghĩ ngay là mình hố 
rồi, mình bay một trăm phần trăm là cái chắc. 

  Nhưng ngay sau đó, tiếng vỗ tay vang động cả rạp và tất cả 
khán giả đều đứng dậy, vỗ tay và hoan hổ thật lâu. Em vui mừng 
đến chảy nước mắt khi cựu hoa hậu thế giới đội vương miện 
cho em. Em xứng đáng chứ lị! 

  Phải không? Em biết là các bạn đang tức cười khi nghe nói Thị 
Nở là hoa hậu thế giới! Chính là bởi vì các bạn có thành kiến 
đấy thôi. Các bạn tin một tác giả mà không tin lời của nhân vật. 
Chính ông Nam Cao cũng đâu biết khuôn mặt thật của em. 

  Cho đến bây giờ mọi người Việt Nam đều nghĩ Trương Chi là 
một người xâu xí? Nhầm to! Trương Chi là một người rất đẹp 
giai. Không có ai tên Chi mà xấu xí cả, cả ông Mạc Đĩnh Chi 
cũng thế! Và không bao giờ có người xấu xí lại thổi tiêu! 

  Tiêu, quạt... là những vật trang trí cận kề của những con người 
phong lưu, thanh nhã. "Đề huề lưng túi gió trăng" mà lị! 

   Chính vua Hùng, người muốn chia rẽ mối tình của con gái 
mình với anh chàng thư sinh đẹp giai có tiếng tiêu mê hồn, tiếng 
tiêu cũng đã từng làm ngẩn ngơ hoàng hậu vào những đêm 
trăng sáng, khiến vua đôi lúc cũng phải ghen, đã tha tội chết 
cho Trương Chi với một điều kiện: phải mang mặt nạ hóa trang 
thành một kẻ phung cùi. 
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  Một chiếc mặt nạ da người, như chiếc mặt nạ mà u em bắt em 
phải mang khi em được mười lăm tuổi. Để tránh con mắt dâm 
dục của lão Bá Kiến đấy. Thị Nở em đã đóng vai Kim Hoa Bà Bà 
từ năm ấy cho đến ngày gặp anh Chí lúc em đi kín nước ỏ bãi 
sông và vì gió mát quá nên đã ngủ quên.Hì hì, ngủ quên mà lại 
còn tênh hênh ra nữa mới chết chứ! À, mà anh có biết vì sao u 
em đặt tên em là Nở không? Anh biết em họ gì không? 

   Họ Triệu, là cháu 72 đời của bà Triệu Thị Chỉnh tức là Nhụy 
Kiều Tướng Quân, người đã khởi binh đánh quân Ngô thời Tam 
Quốc đẩy. 

   Người ta truyền nhau vú của bà dài ba thước, khi ra trận phải 
cuốn quanh người rồi chụp áo giáp vào, có người bảo bà cởi áo 
ra, vung vú đánh ngã bao nhiêu là quân giặc. 

  Điều ấy có đúng không em không rõ, nhưng theo u em nói, em 
khi mới sinh ra vú đã nhẩy như con gái mười ba nên u em mới 
đặt tên là Nở, Triệu  Thị Nở. Em lấy tên Mỹ là Wendy là do mấy 
chữ well-developed breast đấy! 

   Đến năm 16, em cao lm 73, vòng số 1 đo được 88cm. Vòng 
số 3 cũng 88cm, sau khi thất thân với Chí Phèo vòng mông còn 
lý tưởng hơn nữa: 93cm. Ông bà mình nói Ông bà mình nói “gái 
có hơi trai như khoai có hơi cuốc”, đúng ghê đi! Chí là cuốc thứ 
xịn mà, mây trăm đời bần cố nông, một nhát...đủ biết!

   Em chỉ bị mất trinh chứ không có con, cho nên không ai truất 
phế vương miện của em như trường hợp Vanessa Williams. 
Không lẽ tất cả hoa hậu thê’giới đều gin cả sao, phải không 
anh? Em không tin điều đó...

  Thôi, em phải đi show đây. Anh có đến ngồi gần sân khấu 
không? Không hử? Anh thích bản nhạc gì nào? Bản gì cũng 
được hử? You Know I Love You nhé? Tức là Don’t Be Stupid 
đấy, anh chàng ngốc ạ!

  Khi thấy em đến bên chiếc juke-box để chọn nhạc, năm bẩy 
anh chàng kéo ghế đến sát bên bục nhảy, sẵn sàng chờ đợi... 
Anh vẫn ngồi tại chỗ, bên quầy rượu. Một anh chàng men đến 
ngồi chiếc ghế đẩu bên cạnh, làm quen:
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 Mỗi tuần mấy đêm ông đến đây? Mỗi đêm ông tiêu bao nhiêu 
đô la?

    Biết anh chàng là lính kín điều tra một cách ngu ngốc hòng 
chụp được manh mổì những tên cướp nhà băng. Bộ tụi chúng 
điên sao? Ăn cướp nhà băng lại chui vào cái hộp đêm bẩn thỉu, 
nhơ nhớp này? 

  Hay anh chàng là thanh tra thuế vụ? Tính thử thu nhập của hộp 
đêm bao nhiêu để đánh thuế?

Thì cũng như anh vậy?

Nghĩa là?

   Thì anh đi bao nhiêu đêm, tôi đi bấy nhiêu. Anh xài bao nhiêu 
tiền tôi cũng xài chừng ấy.

    Nhưng ông đâu biết một đêm tôi xài bao nhiêu tiền?

  Đúng thế. Nhưng tôi khổng cần phải biết nên không tò mò hỏi 
anh, anh biết chưa?

  Thấy anh tỏ ý khó chịu vì anh ta, anh ta xin lỗi bỏ về ngồi lại 
chiếc ghế cũ nhưng mắt lườm lườm nhìn anh ra vẻ dò xét. Em 
đã nhẩy xong, trở lại ngồi vào chiếc ghế của anh chàng vừa bỏ 
đi, tự nhiên nâng cốc bia của anh lên uổng cạn.

   Đêm nay anh chờ em rồi cùng về nhé!

Để làm gì?

  Thì trò chuyên chơi này, và uống rượu này, rồi... làm tình. Không 
ham. Tôi không phải là Chí Phèo.

   Hì hì, anh trả lời vui ghê! Nhé? Anh nhé?

Không. Tôi phải về.

   Sợ bà xã hử? Hay anh không thích em? Don’t Be Stupid! That 
Don’t Impress Me Much!
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   Em nhắc tên các bản nhạc một của Shania Twain mà anh yêu 
thích. Và em biết. Mỗi khi anh xô cửa bước vào Blackswing là 
em lập tức nhảy các bản nhạc ấy. Em vừa nhẩy, vừa hát, nhưng 
anh biết em chỉ nhốp nhép môi mà thôi, còn tiếng hát là của 
Shania. Trong hộp đêm này chỉ có Bà Chủ, tức Wendy, tức Thị 
Nở em là được quan khách yêu chuộng nhất.

  Mỗi khi em đến bên chiếc juke-box là bao nhiêu người, từ ông 
Mỹ già gân cho đến anh Mễ búng ra sữa kéo ghế đến sát bục 
nhẩy ngồi chầu chực sẵn. Và cũng chính Bà Chủ là người nhận 
được nhiều tiền tip nhất. (Vũ nữ không được trả lương, chỉ sống 
bằng tiền tip của khách). Em không những nhẩy rất giỏi, thần 
hình lại như Vệ Nữ, nhất là cái đám lông đen nhánh rất bắt mắt 
của em làm cho em hấp dẫn hơn nhiều vũ nữ Mỹ no hair khác.

  Sao? Anh ngồi yên lặng thế? Anh vào đây làm gì đã chứ? Em 
thấy ít khi anh nhìn các cô nhẩy, kể cả em? Anh cũng thấy đây, 
mỗi khi em nhẩy, bao nhiêu người bám sát sân khấu. Anh thì 
không. Đã không đến ngồi gần sân khấu mà cũng chẳng thèm 
nhìn người ta nữa. Tại sao?

  Là tại vì nghệ thuật của em! Em đã biến dục tính thành nghệ 
thuật và người ta thưởng ngoạn nghệ thuật bằng đầu óc chứ 
không chỉ bằng nhãn quan. Thú thật, lần đầu vào đây, anh cũng 
thấy ham, thấy kích thích, nhưng lâu dần, chỉ còn biết thưởng 
thức âm nhạc và các điệu nhẩy của các em mà thôi. Thân hình 
của các em có như thế nào đi nữa cũng chỉ nhìn mà không hề 
thấy. Anh nghĩ vui là những người tu hành cần gì phải xa lánh 
trần tục, tìm đến nơi am thanh cảnh vắng cho mệt... 

  Theo anh, muốn gột bỏ tham, sân, si, nhục dục, hãy đến các 
hộp đêm này, chẳng mấy chốc sẽ đạt đạo ngay!

  Ý tưởng của anh rất ngộ. Em sẽ ghi nhớ để đưa vào tiểu 
thuyết của em. Tiểu thuyết của em? Kiểu như “Nhật ký của một 
Geisha” hả? Không mà cũng không phải là không.Tiểu thuyết là 
phải tưởng tượng, nếu không thì nghèo nàn chết; nhưng tưởng 
tượng xuất phát từ kinh nghiệm, nó không hoàn toàn là bịa đặt 
mà chỉ sắp xếp, lựa chọn những gì do kinh nghiệm cung cấp. 
Em sẽ viết như Animal Farm của Orwell hoặc The Grapes of 
Wrath của Steinbeck ấy. ủa, sao anh lại nhăn mặt? Em nghe nói 
hai cuốn này đã làm cho FBI mệt trí lắm phải không?
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  Sao em lại hỏi anh? À, mà làm Bà Chủ hai hộp đêm nổi tiếng 
nhất thành phố, tiền vào như nước làm gì cho hết, tại sao em lại 
có ý tưởng viết tiểu thuyết? Sao em lại hỏi anh? À, mà làm Bà 
Chủ hai hộp đêm nổi tiếng nhất thành phố, tiền vào như nước 
làm gì cho hết, tại sao em lại có ý tưởng viết tiểu thuyết?

   Đâu phải viết tiểu thuyết là để kiếm tiền? Em đâu tầm thường 
như Danielle Steel hay Mary Higgins Clark. Sở dĩ em viết là vì
anh. Anh là một nhân vật tiểu thuyết lý tưởng. Từ khi gặp anh, 
em nhận thấy anh là nhân vật mà em cần đưa vào tiểu thuyết 
của em. 

  Bởi vì em yêu anh. Don’t be stupid - You know I love you. Don’t 
be ridiculous - You know I need you. Don’t be absurd - You 
know I want you. Don’t be impossible... 

Thôi, stop. 

  Cho là thế thật đi. Nhưng, em biết gì về anh nào? Chính vì thế 
em mới tưởng tượng. Em sẽ dùng interpretative imagination là 
anh để giải minh một chân lý nào đó. Anh sẽ là symbol cho chân 
lý ấy. Cũng như Goethe, nhờ vào phương thức tưởng tượng 
giải minh mà qua Faust ông ta không chỉ phản ánh thế giới mà 
còn giải minh thế giới nữa. Bao giờ thì cuốn tiểu thuyết của em 
bắt đầu?

  Đêm nay. Nếu anh chịu về nhà với em.

  Như thế thì em không viết được cuốn tiểu thuyết ấy đâu. Vì 
đêm nay anh không thể về với em.
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     Rất tiếc, thế thì khi khác vậy. Em là một người tự do. Nếu em 
thất bại thì không thể trách ai. Hình như một nhà thơ lưu vong 
nào đó đã nói như thế. Em cũng sẽ là một nhà văn lưu vong. 
Em sẽ cố gắng hoàn thành cuốn tiểu thuyết càng sớm chừng 
nào hay chừng ấy.

   Đương nhiên em sẽ là một nhân vật chính, nhưng em còn 
là tác giả nữa. Độc giả của em cũng sẽ là tác giả. À, tại sao 
không bao giờ anh hỏi em, đại để là thiếu gì nghề sao em phải 
chọn nghề này nhỉ? Hình như có lần anh bảo ở Mỹ làm nghề 
nào cũng được miễn là không phạm pháp?Thì cũng là nghiệp 
dĩ thôi. 

  Sau khi Chí Phèo đâm chết Bá Kiến rồi quay dao lại tự tử, em 
bỏ làng Đại Hoàng - tức là làng Vũ Đại trong tiểu thuyết - ra Hà 
Nội. Cũng vì sợ nói dại, nếu mình chửa, bây giờ hắn chết rồi thì 
làm ăn thế nào? Không chồng mà chửa bị người làng cạo đầu 
bôi vôi đấy! 

   Em ở giúp việc cho bà cô, một bà cô họ xa, làm chủ một nhà 
tắm hơi ở phố Hàng Đậu. Tất nhiên là em cởi bỏ ngay cái mặt 
nạ Kim Hoa Bà Bà ra, cái mặt nạ làm em xấu ma chê quỷ hờn, 
như Nam Cao đã tả. Bỏ cái mặt nạ da người trát đầy mủ mít và 
sơn cậy ra, khuôn mặt em xinh đáo để, xinh ăn đứt nhiều cô gái 
Hà Nội con nhà khuê các ấy. 

   Em không phải làm những việc như các cô massage “áo dài, 
áo ngắn” phải làm, mà chỉ show riêng cho ông chú chồng của 
cô em xem mà thôi! Anh không hiểu hử? Ồng chú băm lăm đục 
thủng sẵn cửa phòng tắm, mỗi lần em tắm là ông ta nhìn trộm. 
Biết thế em vẫn để mặc. Lại còn thích nữa chứ. Có ngày em tắm 
hai ba bận, kỳ cọ kỹ lưỡng cho ông chú nhìn thỏa thích...Mà em 
cũng thích lắm cơ, không biết tại sao? 

   Cho nên khi thằng chồng Mỹ bảo em học múa để làm ở các 
hộp đêm, em OK ngay. Một người xem hay nhiều người xem thì 
cũng thế thôi. “Tốt đẹp khoe ra” mà! Nhưng không hiểu sao em 
cảm nhận... khi bị ông chú nhìn lén, vẫn thích hơn. Anh có hiểu 
vì sao không? Cũng như khỉ em bị Chí Phèo hiếp, em vừa rủa 
vừa đập tay lên lưng hắn, nhưng đó là cái đập yêu, bởi vì đập 
xong cái tay em lại giúi lưng hắn xuổng...
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   Thằng John chồng em rượu chè be bét lại lợi dụng em một 
cách dã man, thỉnh thoảng say rượu nó còn đánh em nữa, nên 
em nhờ luật sư làm giấy ly dị rồi sang lại hộp đêm này của con 
Tina. Em cũng show riêng nếu có khách yêu cầu, nhưng không 
hề bán thân một lần nào. Em thề với anh như thế. Ở tiểu bang 
này có luật cấm vũ nữ thân mật lộ liễu với khách, nếu phạm luật 
sẽ bị treo giò. 

   Many company directors đề nghị em làm nhân tình, cung cấp 
lương hàng tháng hậu hĩ, nhưng em từ chối. Bây giờ em là chủ 
hai hộp đêm Blackswing và Anastasia’s, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc 
dư thừa. Anh là người em em yêu thương duy nhất, biết anh thế 
nào cũng có nghề nghiệp, vợ con rồi, nên em không đòi hỏi gì 
cả, chỉ xin được làm người tình của anh mà thôi. Anh yêu! “Don’t 
impress me much”, please!

  Ôi, xin lỗi anh, em phải tiếp một khách quen!
Em đi vào phòng thay áo. Trước đó, anh đã thấy một người Mễ 
lai Mỹ gầy và cao đi vào trong đó một cách tự nhiên như từng 
quen thuộc đường lối.

  Anh bỏ đi vào restroom, sau khi lục soát khắp nơi không thấy 
có ai, liền rút điện thoại bỏ túi, bấm nút:

“Thu thanh cuộc nói chuyện! Theo dõi người Mỹ lai Mễ trong này 
đi ra! Chờ tôi ở sở, không cần quay trở lại.”
“Yes, sir!”

  Nếu Thị Nở em muốn tự tử, em sẽ không bao giờ chết một 
mình. Không bao giờ người ta lặng lẽ ra đi. ít ra là để phản
đối một người, nếu không phải vì gia đình, công lý hay xã hội bất 
công. A. Camus đã nói:” Khi người ta bắt đầu tự hỏi xem cuộc 
đời này có đáng sống không, khi đó bi kịch sẽ xẩy ra. 

” Ngày 30.9.1891, tướng Georges Boulanger âm thầm đến nghĩa 
trang, trước mộ người yêu, kê súng vào thái dương...vì bị kết tội 
làm gián điệp cho kẻ thù. Đừng nên bàn chuyện đúng sai ở đây. 
Năm 1961, Ernest Hemingway nổ súng săn nạp đạn sẵn của 
mình vào đầu. 
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  Năm 1962, Marilyn Monroe uống thuốc ngủ và không bao giờ 
dậy nữa. Cho đến bây giờ nhiều người còn tin cái chết của cô 
là do anh em nhà Kennedy gây ra, thậm chí có bàn tay của 
FBI nhúng vào. Năm 1970, Yukio Mishima mổ bụng theo kiểu 
hara-kiri. Năm 1975, ca sĩ Mike Brandt nổi tiếng với bài Tout 
donné, tout repris lao mình qua cửa sổ tầng lầu. Năm 1980, nhà 
văn chuyên viết chuyện sầu muộn Romain Gary tự chấm dứt 
cuộc đời bằng một phát súng. 

   Năm 1983, Arthur Koestler cùng vợ uống thuốc độc chết. 
Năm 1987, lại nữ danh ca Dalida uống thuốc tự tử. Đặc biệt 
năm 1990, Bruno Bettelheim, nhà phân tâm học người Mỹ gốc 
Áo trùm một bao nylon lên đầu cho ngạt thở... Không ai biết 
chắc một điều gì, kể cả giới chuyên gia.

Năm 1987, lại nữ danh ca Dalida uống thuốc tự tử. Đặc biệt 
năm 1990, Bruno Bettelheim, nhà phân tâm học người Mỹ gốc 
Áo trùm một bao nylon lên đầu cho ngạt thở... Không ai biết 
chắc một điều gì, kể cả giới chuyên gia.

     Mais jamais - jamais je n’ai rien écrit de ce genre... Un livre. 
Un roman. Et il y aurait des gens qui liraient ce roman et qui 
diraient: “C’est Thị Nở qui l’a écrit, c’était un type putassier qui 
ttainait dans les boites de nuit”, et ils penseraient à ma vie com-
me je pense à celles de ces gens solitaữes: comme à quel- que 
chose de précieux et d’à moitié légendaire.Un livre. Naturelle-
ment, ca ne serait d’abord qu’un ưavail ennuyeux et fati- gant, 
ga ne m’empêcherait pas d’exister ni de sentir que j’existe.

   Nhưng có một lúc cuốn tiểu thuyết sẽ được viết xong, nó sẽ ở 
sau lưng em và em nghĩ rằng một chút ánh sáng rực rỡ của nó 
sẽ chiếu xuống quãng đời quá khứ của em. Lúc bấy giờ, thông 
qua nó, có thể em sẽ nhớ lại mà không ghê tởm cuộc đời của 
mình. Có lẽ vào một ngày nào đó, khi nghĩ đến giờ phút này, 
giờ phút ủ ê, nhưng lòng vô cùng thanh thản, nhịp tim vẫn bình 
thường, chờ đợi ra đi “không lặng lẽ”, em tự nhủ:

  C’est ce jour- là, à cette heure-là que tout a commence.” Et 
j’arriverais - au passé, rien qu’au passé - à m’accepter.
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Trân trọng giới thiệu đến quí độc giả, 
quí vị sáng tác VHNT...

Thể hiện lòng yêu mến Văn Học Nghệ Thuật là thể hiện
qua việc đọc và viết, hay mua báo dài hạn. 

Sự ủng hộ nhiệt tỉnh của tất cả quí vị, chính là sự sống 
còn của tạp chí Văn Học Mới

`
Riêng, nhà xuất bản Văn Học Mới ,chúng tôi nhận in ấn 

sách của qui vị, trên tinh thân ủng hộ có nhau. 

Trân trọng
VHM
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         vấn đề hình thức và nội dung, 
cái mới và cái đẹp

(một cuộc đối thoại giả tưởng)

Lời người viết: Bài viết này là sự tổng hợp các nhận định của 
tôi về một số vấn đề thuộc phạm vi mỹ học đã được tôi nêu lên 
trong một bài tranh luận văn học vào năm 1999. Vào đầu tháng 
8/2001, nhân anh chủ bút tạp chí Chủ Đề kêu gọi đóng góp bài 
vở cho đề tài mỹ học, tôi giở lại bài tranh luận ấy và nhận thấy 
trong thực trạng sáng tác và thưởng thức văn chương hiện nay, vấn đề 
hình thức và nội dung, cái mới và cái đẹp, vẫn còn đòi hỏi được bàn 
bạc thấu đáo hơn. Do đó, tôi cải biên và khai triển bài tranh luận 
ấy thành một cuộc đối thoại giữa hai nhân vật giả tưởng. Hy 
vọng cuộc đôi thoại này sẽ cống hiến một số ý tưởng bổ ích thiết thực.

 Vấn đề hình thức và nội dung

X: Thật khó chịu khi nhìn thấy nhiều nhà văn trong thế kỷ 20 này 
có vẻ chỉ ra sức chạy theo hình thức... Anh có đồng ý không? 
Tôi cho rằng một tác phẩm văn chương có hai phương diện: 
hình thức và nội dung. Hỉnh thức chỉ là phương tiện chuyên chở, 
là cái khung cho nội dung. Do đó, chỉ đến khi nội dung đã thay 
đổi hay tràn ngập quá tải cái cỗ xe hay cái khung hình thức cũ, 
thì người ta mới thiết kế một hình thức mới cho thích hợp hơn.

Y: Bạn lý luận như thế là trục trặc lắm. Tại sao bạn phải khó chịu 
khi nhìn thấy nhiều nhà văn trong thế kỷ 20 này đang "chạy theo 
hình thức"? Bạn cho rằng "chỉ đến khi nội dung đã thay đổi hay 
tràn ngập quá tải cỗ xe hình thức cũ, thì người ta mới xây dựng 
một hình thức mới cho thích hợp hơn". Bạn nói thế thì biết đâu 
chính cái “nội dung” của họ đã thay đổi hay hay tràn ngập quá
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tải "cỗ xe hình thức cũ", khiến họ phải nỗ lực "thiết kế một hình 
thức mới cho thích hợp hơn", chứ đâu phải họ chỉ ra sức tạo cái 
"cỗ xe hình thức" mới một cách vô cớ.

X: Nhưng tác phẩm của họ có nội dung gì mới đâu? Cũng chỉ 
là bao nhiêu chuyện mà thiên hạ đã viết rồi: chuyện tình yêu, 
chiến tranh, chết chóc... Thì tại sao phải đi tìm hình thức mới?

Y: Thì ra là bạn nhầm lẫn giữa nội dung và chất liệu.Trong văn 
chương, nói riêng, và trong nghệ thuật, nói chung, sự nhầm lẫn 
này tai hại lắm. Nó khiến người ta không thể nhìn thấy chính 
xác mối quan hệ giữa hình thức và nội dung.

X: Vậy mối quan hệ ấy như thế nào? Và thế nào là nhầm lẫn 
giữa nội dung và chất liệu?

Y: Trước khi bàn về mối quan hệ giữa hình thức và nội dung, 
chúng ta hãy thử lật ngay bộ The New Encyclopaedia Britan-
nica (một trong vài bộ bách khoa toàn thư được xem là hoàn 
hảo nhất hiện nay, và là bộ sách rất thông dụng trong tủ sách 
gia đình ở các nước Âu Mỹ), ở phần "Macropaedia", chương 
"The Art of Literature", ta sẽ đọc được đoạn văn rất ngắn gọn 
sau đây:

  Suốt lịch sử văn học, rất nhiều phê bình gia vĩ đại đã chỉ ra 
rằng việc phân biệt giữa hình thức và nội dung là một việc giả 
tạo (artificial), trừ khi làm điều đó với mục đích phân tích. Hình 
thức xác định nội dung. Nội dung xác định hình thức. Thực vậy, 
vấn đề phân biệt giữa hình thức và nội dung nếu được đặt ra 
thì thường chỉ được đặt ra bởi những phê bình gia lưu tâm đến 
chính trị, tôn giáo, hay ý thức hệ hơn là đến văn chương; bởi 
vậy, họ phản đối những nhà văn nào khiến họ thấy có vẻ như là 
đã hy sinh sự chính thống của ý thức hệ (ideological orthodoxy) 
đề chạy theo sự hoàn thiện về hình thức (formal perfection), 
hay hy sinh cái thông điệp (message) để chạy theo phong cách 
(style)
 .Trong cuốn Dictionary of Literary Terms (một trong những 
cuốn từ điển văn học phổ thông nhất cho học sinh ban văn 
ở các nước nói tiếng Anh) của J.A. Cuddon, ở mục từ ‘Form’, 
chúng ta cũng đọc thấy câu: “Hình thức và nội dung thì không 
thể tách rời” (Form and substance are inseparable).2
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X: "Hình thức và nội dung thì không thể tách rời". Một mệnh đề 
nghe thật đơn giản, nhưng...

Y: ... Nhưng những kiến thức tưởng chừng rất căn bản như thế, 
trong thực tế, vẫn có vẻ như không được nhiều người viết và 
đọc văn chương trong chúng ta lưu ý và ghi nhận. Chúng ta cứ 
vẫn thấy nhan nhản từ quốc nội đến hải ngoại những bài phê 
bình, nhận định và tranh luận có thái độ rất tự tin và sôi nổi, 
nhưng kỳ thực rất bấp bênh về kiến thức và lý luận vãn học, 
trong đó các tác giả không chủ yếu truy tầm giá trị nghệ thuật 
của văn chương mà chủ yếu theo đuổi những ý đồ chính trị, tôn 
giáo, hay ý thức hệ.

X: Họ nhắm đến phần nội dung của tác phẩm...

Y: ...Vâng, tai hại là ở chỗ đó. Họ bình văn theo kiểu đưa ra vài 
nhận xét hời hợt về cái gọi là "hình thức" của tác phẩm, rồi tập 
trung xoáy sâu vào cái gọi là "nội dung" của tác phẩm. Công tác 
xoáy sâu này, kỳ thực, chỉ là công tác suy diễn về những ý tưởng 
mà người bình văn nhặt được từ tác phẩm, rồi so sánh kết quả 
của sự suy diễn với những cái khuôn có sẵn trong mớ định kiến 
chính trị hay đạo đức mà người bình văn đã bị tiêm nhiễm. 

   Qua kiểu bình văn này, những "nội dung" nào phù hợp với 
những cái khuôn sẵn có thì được cho là "hay", nếu không, thì bị 
chê bai hoặc kết án. Kiểu bình văn phi nghệ thuật như thế dần 
dần in vào ý thức của người viết và của quần chúng, và nhất 
định làm sinh ra những hậu quả tai hại. Cái tai hại hiển nhiên 
nhất là một nền văn học thiếu những tác phẩm mang giá tri to 
lớn về nghệ thuật và cực kỳ khó khăn trong việc cách tân.

X: Vâng, nếu quả là thế thì tai hại thật. Nhưng để hiểu đúng 
mệnh đề “Hình thức và nội dung thì không thể tách rời”, chúng ta 
phải diễn giải nó như thế nào đây?

Y: Nhìn lại lịch sử lý luận nghệ thuật, chúng ta có thể thấy những 
khám phá và diễn giải khá cụ thể và mạch lạc về hình thức và 
nội dung, thực ra, đã xuất hiện từ đầu thế kỷ 18 trong tư duy của 
Hegel. Từ năm 1812, trong cuốn Wissenschaft der Logik, Hegel 
đã đưa ra những nhận định khá rành mạch về những cái gọi là 
chất liệu (Material), nội dung (Inhalt) và hình thức (Form). 
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Hegel dùng chữ chất liệu để gọi cái chưa mang một hình thức 
được xác định nào cả; nó là một thứ nội dung phi nghệ thuật 
tính. Một câu chuyên, một ý tưởng, một tin tức nào đó, nếu 
được thuật lại hay viết lại theo nhiều cách khác nhau mà vẫn 
không bị sai lệch gì về nội dung thông tin, thì chỉ mới nằm ở 
dạng chất liệu, chứ chưa phải là một nội dung mang nghệ thuật 
tính, nội dung của một tác phẩm nghệ thuật đích thực. 

   Đối với Hegel, nội dung phải là cái chất liệu đã mang một hình 
thức được xác định; cái nội.dung này không thể tồn tại như 
chính nó bên ngoài cái hình thức nhất định của chính nó. Nếu 
hình thức thay đổi, nội dung bị thay đổi theo cùng một lúc. Về ý 
niệm hình thức, Hegel nhận định rằng một hình thức không thể 
tồn tại độc lập với một nội dung nhất định của chính nó.   

   Trong một tác phẩm nghệ thuật, cái gì thay đổi mà khiến 
nội dung phải thay đổi theo, thì cái đó mơi đúng là hình thức 
tinh yếu (wesentlich); cái gì thay đổi mà không khiến nội dung 
phải thay đổi theo, thì cái đó không tinh yếu (unwesentlich), và 
không đáng được gọi là hình thức. Mối tương quan chặt chẽ 
giữa nội dung và hình thức (trong đó, hình thức hoàn toàn được 
xác định bởi nội dung, và nội dung hoàn toàn được xác định bởi 
hình thức) được Hegel mô tả bằng chữ hoán chuyển (Umschla-
gen). Nhận định của ông được thu tóm trong một câu đáng như:

   Nội dung chẳng là gì cả ngoài sự hoán chuyển của hình thức 
vào nội dung, và hình thức chẳng là gì cả ngoài sự hoán chuyển 
của nội dung vào hình thức  (der Inhalt nichts ist als das Um-
schlagen der Form in Inhalt, und die Form nichts als Umschla-
gen des Inhalts in Form).3

  Theo Hegel, hành động sáng tạo một tác phẩm chính là hành 
động xây dựng một hình thức cho một chất liệu; khi đã có được 
một hình thức, chất liệu tiên khởi hoàn toàn biến đổi từ cái 
không có phẩm ính nghệ thuật thành cái có phẩm tính nghệ 
thuật và, do đó, trở thành nội dung của tác phẩm nghệ thuật. 
Ở đây, hình thức trở thành sự diễn tả của một nội dung mà nội 
dung này không thể hiện hữu bên ngoài cái hình thức của riêng 
nó.
     Đoạn văn sau đây của Hegel có thể minh họa cho nhận định 
của ông:
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  Hình thức chính xác (rechte) tự nó là nội dung, không thể đứng 
tách rời khỏi nội dung. Một tác phẩm nghệ thuật mà không có 
một hình thức chính xác thì chính vì đó nó không phải là một tác 
phẩm nghệ thuật đúng nghĩa, một tác phẩm nghệ thuật thực sự 
(wahres Kunstwerk) [...] 

  Những tác phẩm nghệ thuật thực sự, nói cách ngắn gọn, là 
những tác phẩm mà nội dung và hình thức của chúng chứng tỏ 
là một sự đồng nhất hoàn hảo. 

  Người ta có thể nói rằng nội dung của cuốn Iliad là cuộc chiến 
ở thành Troy, hay nói cụ thể hơn nó là sự phẫn nộ của Achilles; 
nói như vậy là nói hết mọi sự mà chẳng nói được điều gì cả, bởí 
gì cái làm cho Iliad trở thành Iliad chính là cái hình thức thi ca 
mà nội dung của nó vận vào. 

  Cũng theo cách đó, có thể nói nội dung của Romeo và Juliet 
là thảm cảnh tan nát của một đôi tình nhân vì sự thù nghịch của 
hai gia đình; nhưng như thế thì còn quá xa để đạt đến tấn bi kịch 
bất tử của Shakespeare.4

  Những khám phá này của Hegel đã được giới nghiên cứu về 
lý luận nghệ thuật tiếp tục khai triển cho đến hôm nay và đã tạo 
cơ sở cho những cung cách nhận định và phê bình khách quan 
hơn và khoa học hơn. 

  Trên cơ sở đó, chúng ta có điều kiện để quan sát và tiếp cận 
các tác phẩm nghệ thuật nói chung, và văn học nói riêng, một 
cách tốt hơn, đồng thời xét lại một số quan niệm cũ về những 
cái gọi là “hình thức” và “nội dung” trong phê bình văn học. 

  Thực vậy, có những cái chúng ta thường tưởng lầm là hình 
thức, thực ra không phải là hình thức; và có những cái mà 
chúng ta thường tưởng lầm là nội dung, thực ra chỉ mới là chất 
liệu (một thứ ý tưởng mà hình thức không tinh yếu nào cũng có 
thể chuyên chở được). 

  Trong thực tế, nhiều người trong chứng ta còn lầm tưởng rằng 
“văn thể” là hình thức, và “ý tưởng” là nội dung. Đúng ra, văn 
hể mới chỉ là cái vỏ chung chung, chưa đáng gọi là hình thức 
thể mới chỉ là cái vỏ chung chung, chưa đáng gọi là hình thức
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(của tác phẩm nghệ thuật); và ý tưởng mơi chỉ là chất liệu chung 
chung, chưa đáng gọi là nội dung (của tác phẩm nghệ thuật).

X: Anh có thể đưa ra những ví dụ cụ thể lấy từ văn học Việt Nam 
để minh họa cho nhận định này?

Y: Vâng, chúng ta hãy thử xem xét tác phẩm Đoạn Trường Tân 
Thanh của Nguyễn Du để nhìn thấy một số minh họa cho nhận 
định này.

  Sau khi đọc xong Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài 
Nhân, Nguyễn Du muốn sử dụng câu chuyện về đời của Thúy 
Kiều để thực hiện một tác phẩm thi ca. 'Câu chuyện Thúy Kiều' 
(cái có thể rút ra từ Kim Vân Kiều Truyện và kể lại dưới một hình 
thức khác) không còn là nội dung của Kim Vân Kiều Truyện, nó 
chỉ là một khối chất liệu phi hình thức. Nguyễn Du dùng khối 
chất liệu này kết hợp với những khối chất liệu khác (như các 
điển tích, cấc ý niệm triết lý Phật-Lão- Nho, các mảnh cổ thi, 
v.v...) để thực hiện Đoạn Trường Tân Thanh. 

 Thử lấy một ví dụ nhỏ: Nguyễn Du lấy chất liệu từ hai câu 
thơ trong bài “Thương Sơn Tảo Hành” của Ôn Đình Quân (“Kê 
thanh mao điếm nguyệt / Nhân tích bản kiều sương”) để sáng 
tạo câu thơ 2030 của Đoạn Trường Tân Thanh (“Tiếng gà điếm 
nguyệt dấu giày cầu sương”).

   Ở đây, có sự giống nhau về chất liệu, nhưng sự khác nhau về 
hình thức đã tạo nên sự khác nhau về nội dung: 2 câu thơ của 
họ Ôn gợi đến những điều rất khác vơi câu thơ của họ Nguyễn. 
Ở 2 câu thơ của họ Ôn, mỗi câu có 5 chữ Hán được trinh bày 
với thủ pháp ‘tịnh trí ý tượng’ (ở mỗi câu, 5 danh từ được đặt 
liền nhau không cần bất cứ tính từ hoặc giới từ nào); ở câu thơ 
của họ Nguyễn, tuy thủ pháp ‘tịnh trí ý tượng’ cũng được sử 
dụng, nhưng gồm 8 danh từ hỗn hợp Hán và Nôm vơi tiết tấu 
khác hẳn. 
  Ôn Đình Quân có chữ “mao” (cỏ), và “bản” (ván), mà Nguyễn 
Du không có. Ngược lại, họ Nguyễn có nhóm chữ “dấu giày”, 
khác hẳn vơi nhóm chữ “nhân tích” (vết người) của họ Ôn. Khi 
qua đến bản dịch Anh ngữ của Huỳnh Sanh Thông, câu thơ của 
Nguyễn Du lại trở thành: 
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 "Cockcrow from moon-lit huts; fresh marks of shoes on dew-
soaked bridge" (tiếng gà từ những túp lều trăng chiếu; những 
dấu giày tươi rói trên chiếc cầu đẫm sương), thì sự khác biệt 
về hình thức và đồng thời về nội dung càng trở nên rành rành. 
Chỉ riêng về từ loại, thơ họ Ôn có 10 danh từ; thơ họ Nguyễn 
có 8 danh từ; bản dịch của họ Huỳnh lại có 5 danh từ, 3 tính từ, 
và 3 giới từ.

X: Như thế với cùng một chất liệu chúng ta có thể tạo nên những 
tác phẩm khác nhau về hình thức và nội dung nghệ thuật. Thế 
còn khi sử dụng cùng một chất liệu và cùng một hình thức giống 
nhau, ví dụ chúng ta có cùng một ý tưởng và cùng dùng thể thơ 
lục bát để làm nên một bài thơ, thì nội dung nghệ thuật có giống 
nhau không?

Y: Bạn hỏi như vậy vì bạn chưa nắm được khái niệm về hình 
thức tinh yếu của một tác phẩm văn chương. Thể thơ lục bát 
đâu có phải là hình thức tinh yếu. Để làm rõ điều này, tôi xin tạm 
đưa ra ví dụ sau đây:

Để thực hiện một tác phẩm nghệ thuật gọi là Đoạn Trường Tân 
Thanh, Nguyễn Du phải sáng tạo một hình thức tinh yếu cho 
những chất liệu sẵn có. Hình thức của Đoạn Trường Tân Thanh 
không phải chỉ là thể thơ lục bát. Thể thơ lục bát là cái bề ngoài 
nông cạn nhất và dễ nhìn thấy nhất của tác phẩm; nó chỉ là cái 
khuôn thô sơ dùng để làm vỏ bọc cho cái xứng đáng được gọi 
là hình thức. Cái khuôn thô sơ này rất dễ sử dụng; từ một chú 
mục đồng, đến một anh văn công tuyên truyền, đến một bậc 
nho sĩ, ai biết cách sử dụng nó đều có thể mượn nó như một 
phương tiện đơn giản để “xuất khẩu thành thơ”. Tất nhiên, trong 
số những bài thơ “xuất khẩu” này có thể có những bài có giá trị 
nghệ thuật, nhưng nhất định sẽ có nhiều bài chỉ là “vè” với một 
nhúm chất liệu đơn giản đặt vào một cái khuôn thô sơ. Ví dụ, 
tôi thử lấy chất liệu từ bản dịch của Huỳnh Sanh Thông (“The 
study-room turned icy, metal-cold / brushes lay dry, lute strings 
hung loose on frets”) để làm câu lục bát:

   Phòng học lạnh lẽo như đồng bút lông khô mực cần đờn lỏng 
dây. Phê bình gia văn học không thể nhận xét rằng câu lục bát 
này giống cả hình thức lẫn nội dung với câu lục bát sau đây của 
Nguyễn Du: 
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"Buồng văn hơi giá như đồng / 
trúc se ngọn thỏ tơ chùng phím loan". 

  Nhận xét như thế là quá nông cạn về lý luận văn học. Tốt hơn, 
nên nhận xét rằng câu lục bát cùa Nguyễn Du và câu lục bát 
của tôi tuy sử dụng cùng một khuôn (thể thơ lục bát) và cùng 
một chất liệu, nhưng vì chúng khác nhau về hình thức (cách 
dùng từ, trật tự các từ, âm điệu, v.v...) nên nội dung (cái được 
xác định bởi hình thức) cũng khác nhau. Chỉ mô tả một cái 
phòng học lạnh lẽo, trong đó cây bút lông để khô mực và cây 
đàn để lỏng dây không ai đụng tơi, câu lục bát của Nguyễn Du 
nói lên được nỗi buồn tao nhã, sang cả của chàng Kim Trọng 
văn chương nết đất thông minh tính trời, còn câu thơ lục bát 
của tôi lại gợi đến thái độ thất tình của một anh học trò lười lĩnh, 
tầm thường.

X: Như thế, theo anh, cái đáng gọi là hình thức tinh yếu của 
Đoạn Trường Tân Thanh là gì?

Y: Cái đáng gọi là hình thức tinh yếu của Đoạn Trường Tân 
Thanh (mà nội dung nghệ thuật của tác phẩm này được thể 
hiện trọn vẹn không chút suy suyển) chính là toàn bộ từng chữ 
và cách nó được chọn (Nôm hay Hán, thuộc từ vựng hàn lâm 
hay bình dân, v.v...), từng câu và cách nó được xây dựng (tiết 
tấu, âm điệu, cú pháp, v.v...), từng biện pháp tu từ, từng trường 
hợp chọn điển tích, chọn cổ thi Trung quốc để phóng tác ra thơ 
Nôm, v.v... của chính tác phẩm này. 

   Nói cho thực đầy đủ và chính xác, hình thức của Đoạn Trường 
Tân Thanh chính là toàn bộ 22778 chữ trong 3254 câu, với tất 
cả những đặc tính tế vi nhất của mỗi chữ; và sự thay đổi một 
chữ nào đó ắt sẽ gây một vấn đề tranh luận về nguyên tính của 
tác phẩm (trong thực tế, những cuộc tranh luận về “bản nào là 
bản gốc” đã và vẫn sẽ tiếp tục diễn ra, vì chừng nào chúng ta 
chưa thực sự nắm chắc bản gốc, chúng ta vẫn chưa thực sự 
nắm được hình thức tinh yếu của tác phẩm, và vẫn chưa thể 
bàn rốt ráo về giá trị đích thực của tác phẩm).

X: Thế thì nội dung nghệ thuật của tác phẩm Đoạn Trường Tân 
Thanh có thể được hiểu một cách vắn tắt là gì?
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Y: Không thể có một nội dung nghệ thuật ở dạng “vắn tắt”. Chỉ 
có thể có cốt chuyện vắn tắt, hay đại ý của tác phẩm, mà những 
điều này lại thuộc về chất liệu. Nội dung của Đoạn Trường Tân 
Thanh (trong ý nghĩa nghệ thuật đích thực) không thể được 
diễn giải hay truyền đạt bằng cách nào khác ngoài chính hình 
thức tinh yếu của riêng nó. Nó không phải là một mớ ý tưởng rút 
ra được và kể lại được sau khi chúng ta đọc tác phẩm. Chúng 
ta không thể nói: “Nội dung của Đoạn Trường Tân Thanh là như 
thế này... v.v... và v.v...” 

  Sẽ không thể có một nghệ sĩ thiên tài nào viết một tiểu thuyết 
(dựng một cuốn phim, vẽ một bức tranh, soạn một bản nhạc, 
hay viết lại một trường thi) có khả năng chứa đựng toàn bộ, 
không thêm bớt, nội dung của Đoạn Trường Tân Thanh’, cùng 
lắm, nhà sáng tạo nghệ thuật chỉ có thể sử dụng lại cái khối chất 
liệu tìm thấy sau khi đọc kỹ tác phẩm này (cái khối chất liệu đã 
trở nên quá giàu có hơn so với cái khối chất liệu tìm thấy nơi 
Kim Vân Kiều Truyện) để tạo nên những tác phẩm khác mang 
giá trị khác. Cũng thế, chúng ta chỉ có thể tốn vô lượng giấy 
mực và thì giờ để suy diễn về, hay bàn bạc về nội dung của 
Đoạn Trường Tân Thanh. Còn khi chúng ta thực sự muốn nắm 
bắt được chính xác nội dung của nó, chúng ta chỉ côn có một 
cách là đọc trực tiếp toàn bộ tác phẩm (nghĩa là phải trực tiếp đi 
xuyên qua từng chi tiết tế vi của hình thức tác phẩm).

X: Như thế anh đã ứng dụng nhận định về mối quan hệ giữa nội 
dung và hình thức của các lý thuyết gia Tây phương từ Hegel 
cho đến đương đại để bàn về Đoạn Trường Tân Thanh. Theo 
anh, ở Đông phương có nhận định nào tương đương như thế 
không? 

Y: Ở Trung quốc, từ thế kỷ thứ 4, Tiêu Thống (501-531) tuy 
chưa có thể đưa ra một hệ thống lý luận văn học mạch lạc, cũng 
đã nhận ra rằng một tác phẩm văn chương phải là một công 
trinh sáng tác mà trong đó nội dung phải luôn luôn gắn liền với 
những hình thức mang nghệ thuật tính. Trong bộ Văn Tuyển 
(một bộ sách chiếm địa vị cao nhất trong văn học sử Trung 
Quốc từ khi nó ra đời vào thế kỷ thứ 4 cho đến giữa thế kỷ 11), 
Tiêu Thống chọn lọc 760 tác phẩm văn chương của 130 tác giả 
từ thời nhà Chu đến thời Lục Triều, nhưng trong đó ông không 
chọn Thi Kinh, Thư Kinh, Luận Ngữ, cũng không chọn tác phẩm
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nào của Mạnh Tử, Lão Tử và Trang Tử. Chỉ có một tác phẩm 
trước thời Hán được chọn, là sở Từ. Tiêu chuẩn ông đề ra là tác 
phẩm văn học phải đạt đến mức ‘thẩm tư hàn táo’, do đó những 
sáng tác được ông tuyển chọn không những chỉ có tư tưởng 
sâu sắc mà còn phải có ngôn từ diễm lệ. Hàn táo là nghệ thuật 
sáng tạo những phong cách hành văn qua đó những vẻ đẹp 
của ngôn từ được tập hợp và liên kết một cách tế vi và độc đáo 
nhằm phô bày tinh hoa của văn chương. Đối với ông, những 
sách của các đại hiền nhân kể trên chỉ nhắm vào thẩm tư, mà 
bỏ đi hàn táo, nên không được kể là “văn”. 

  Thực vậy, khi Trang Tử nói: “Ngôn giả sở dĩ tại ý, đắc ý nhi 
vong ngôn”, thì ý ở đây là ý tưởng thuộc về chân lý của đạo học, 
không nên bị ràng buộc vào chữ nghĩa. Khi Khổng Tử nói: “Từ 
đạt nhi dĩ hĩ”, thì từ ở đây chỉ là phương tiện để truyền thông 
tư tưởng triết lý. Trong nghệ thuật vãn chương thì khác: ý (xét 
như nội dung) phải gắn làm một với từ (xét như hình thức), bởi 
người sáng tác văn chương không nhắm vào mục đích diễn ý 
như nhà đạo học hay triết học. Một đằng chủ yếu nhắm vào Mỹ; 
một đằng chủ yếu nhắm vào Chân và Thiện. “Văn dĩ tải đạo” 
có thể là châm ngôn của các nhà triết học và đạo học, nhưng 
không thể là châm ngôn của người sáng tác văn chương.

X: Thế nhưng người ta vẫn cứ thường dùng hình ảnh “rượu” 
và “bình” để bàn về nội dung và hình thức của tác phẩm văn 
chương. Chẳng hạn, người ta cho rằng nhu cầu thay “bình” chỉ 
xảy ra khi...

Y: ... Khi người ta không thể đổ quá nhiều rượu vào một cái 
bình nhỏ, e rằng rượu sẽ tràn ra ngoài. Phải thế không? Nghĩ 
như vậy là hỏng. Ngay từ đầu cuộc đối thoại này, bạn đã tưởng 
rằng hình thức chỉ cần thay đổi khi nội dung trở nên quá tải. 
Chuyện “rượu” và “bình” là một cách hình tượng hoá cái nhận 
định đó. Qua cuộc đối thoại này, hẳn bạn đã thấy, đối với tác 
phẩm vãn học thì khác, hình thức thế nào thì nội dung thế ấy, 
hoặc ngược lại; chứ làm sao nội dung có thể tràn ra ngoài 
hay quá tải được? Cách  nghĩ theo kiểu “rượu nhiều hay ít, 
bình lớn hay nhỏ” hỏng ở chỗ nó không phân biệt được sự 
khác nhau hiển nhiên giữa văn thể (là cái vỏ bọc thô sơ của 
hình thức) và hình thức (là cái tinh yếu để xác định nội dung), 
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cũng như giữa ý tưởng  (là cái chất liệu có trước khi tác phẩm 
thành hình) và nội dung (là cái hiện hữu gắn bó vơi hình thức, 
chỉ có sau khi tác phẩm đã thành hình). Nó cũng hỏng ở chỗ nó 
cho rằng hình thức đóng một vai trò rất thụ động và phụ thuộc, 
trong khi nội dung đóng vai trò tích cực chủ yếu trong việc hình 
thành tác phẩm văn chương. 

  Cách nghĩ như thế chỉ có thể thích hợp cho việc viết báo 
hay viết tin (trong đó, những ý tưởng cần được truyền đạt hay 
những sự kiện cần được thông tin đóng vai trò chủ yếu, và cách 
viết là thứ yếu). Cách nghĩ như thế không thể nào thích hợp cho 
nghệ thuật sáng tạo văn chương.

30. Vấn đề cái mới

X: Vâng, thì hãy bỏ đi cái chuyện "rượu nhiều hay ít, bình lớn 
hay nhỏ", và hãy thử bàn thêm về chuyện "bình cũ, rượu mới" 
hay "bình mới, rượu cũ".

Y: Khổ quá. Lại "bình" vơi "rượu". Bởi hình thức và nội dung 
hoàn toàn xác định nhau và không thể tách rời nhau nên những 
cái gọi là 'bình mơi, rượu cũ', hay 'bình cũ, rượu mơi' là những 
quan điểm hoàn toàn không thích hợp trong lĩnh vực lý luận 
nghệ thuật. Bên ngoài phạm vi nghệ thuật sáng tạo, chúng ta 
có thể thấy, ở một chừng mực nào đó, có những hiện tượng này 
(ví dụ: một ý tưởng về chính trị, triết lý hay xã hội có thể được 
diễn tả bằng nhiều cách khác nhau). 

   Tôi dùng nhóm chữ "ở một chừng mực nào đó", vì trong thực 
tế nhiều triết gia đã phải sáng tạo những cách viết chuyên biệt 
và những từ ngữ mới để có thể diễn tả những ý tưởng mà 
những cách viết và những từ ngữ thông thường không thể diễn 
tả rốt ráo. Trong phạm vi nghệ thuật sáng tạo, không một nội 
dung mới nào mà không phải là sự hoán chuyển của một hình 
thức mới vào nó, và không một hình thức mới nào mà không 
phải là sự hoán chuyển của một nội dung mới vào nó.

: Thế còn chất liệu mới lạ có tạo nên được nội dung mới lạ 
không ?

X: Thử nêu lên những ví dụ.
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Y: Ngay sau Đệ Nhị Thế Chiến, đề tài chiến tranh diệt chủng 
hiện đại là một chất liệu rất mới cho tác phẩm văn chương. 
Nhưng hàng trăm ngàn cuốn tiểu thuyết sử dụng chất liệu này 
chỉ xuất hiện như những cuốn tiều thuyết của thế kỷ 19 với một 
cốt chuyện mới, lý do là mặc dù có chất liệu mới, đa số nhà văn 
đã không đủ khả năng xây dựng những hình thức tinh yếu mới 
lạ cho nó, mà vẫn cứ bám vào những tiêu chuẩn thẩm mỹ hiện 
thực chủ nghĩa thế kỷ 19, do đó họ đã cho ra đời những tác 
phẩm vơi một thứ nội dung mang tính tả thực kiểu thế kỷ 19. 

  Chỉ có một số ít tiểu thuyết được xem là những tác phẩm 
cách tân của thế kỷ 20, điển hình là cuốn The Cannibal (1949) 
của John Hawkes, vơi chất liệu mới trong tay, Hawkes có đủ 
tài sáng tạo để xây dựng được một hình thức mới cho nó, do 
đó ông đã hoàn thành được một tác phẩm với nội dung mới lạ 
mang tính đa tầng, đa phương, đa nghĩa, phi tuyến tính của tiểu 
thuyết hiện đại.5

  Ngược lại, nội dung mới không nhất thiết đòi hỏi chất liệu 
mới. Hai tiểu thuyết được viết với cùng một chất liệu như nhau, 
nhưng nếu mỗi chất liệu được ban cho một hình thức tinh yếu 
hoàn toàn khác nhau, thì kết quả là hai nội dung hoàn toàn 
khác nhau; và giữa hai tác phẩm này có thể có một tác phẩm 
nhiều tính cách tân hơn. Chúng ta hãy thử xem một ví dụ. Sau 
khi hoàn tất bản thảo cuốn Madame Bovary (1857), Gustave 
Flaubert quyết định đọc kỹ và thay thế tất cả những chữ chưa 
đạt bằng những “chữ đạt nhất” (le seul mot juste). 

   Giới chuyên gia nghiên cứu về Flaubert đã so sánh hai văn 
bản và nhận định rằng việc thay đổi phẩm tính của chữ đã biến 
Madame Bovary từ một tiểu thuyết lãng mạn nhiều cảm tính 
tầm thường thành một trong những tác phẩm có nhiều nét mới 
lạ và mang tính bi kịch nhân bản chua chát và sâu cay nhất của 
văn chương Âu châu thời ấy. 

  Qua ví dụ này, chúng ta thấy rằng trong khi chất liệu (ý tưởng, 
câu chuyện) và văn thể vẫn còn nguyên như cũ, nội dung của 
tác phẩm có thể hoàn toàn đểi khác cùng lúc với sự thay đổi 
phẩm tính của chữ. Điều này chứng tỏ rằng chữ là yếu tố góp 
phần cực kỳ quan trọng vào việc xây dựng hình thức tính yếu 
cho khối chất liệu của tác phẩm.
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X: Thế nhưng, không ít nhà văn cho rằng để làm mới văn 
chương họ phải có câu chuyện mới, tình tiết mới, ý nghĩ mới...

Y: ... Nhưng kết quả là tác phẩm của họ vẫn không có gì là mới. 
Phải thế không? Cái sai lầm to lớn nhất của những nhà văn 
muốn làm mới văn chương mà không thể làm được là ở chỗ: 
họ lao tâm khổ trí đi tìm những chất liệu mới (câu chuyện mới, 
tình tiết mới, ý nghĩ mới...) với hy vọng rằng tác phẩm mình sẽ 
mới, mà không biết rằng việc chính yếu là làm sao để sáng tạo 
một hình thức tinh yếu mới lạ cho khối chất liệu mà họ đã có, 
bởi chính cái hình thức tinh yếu mới lạ mới là cái chứa đựng 
những ý niệm thẩm mỹ mới lạ. 

   Chất liệu mới tất nhiên là cần thiết, nhưng nó chỉ đóng vai 
trò phụ trong việc tạo nên cái mới trong tác phẩm. Dù sử dụng 
những chất liệu cũ lấy từ Kim Vân Kiều Truyện và văn chương 
cổ của Trung quốc, Đoạn Trường Tân Thanh là một tác phẩm 
đầy tính cách tân trong văn chương Việt Nam cuối thế kỷ 18 
đầu thế kỷ 19 vì Nguyễn Du đã tạo được một hình thức tinh yếu 
dể làm khối chất liệu ấy biến thành một nội dung nghệ thuật độc 
đáo vào thời ấy.

X: Thế còn các nhà thơ có tài từ thời Nguyễn Bính đến nay 
cứ tiếp tục dùng thể thơ lục bát, mà thơ của họ cứ tiếp tục 
được cách tân ít nhiều, chẳng phải là nhờ họ đã đem vào lục 
bát những chất liệu mới (hình ảnh mới, ý nghĩ mới...) hay sao? 
Chẳng phải là thể thơ lục bát, như một loại “bình” tiêu chuẩn, 
tiếp tục được dùng để đựng rượu mới hay sao?

Y: Ấy, bạn lại rơi ngược về điểm khởi đầu. Bạn vẫn tưởng rằng, 
trong văn chương, hình thức và nội dung có thể đứng tách rời 
ra làm hai, như bình và rượu, rằng nhiều khi cái mới của rượu 
được chú trọng nhiều hơn cái mđi của bình, vì rằng khi một loại 
bình nào đó đã được chấp nhận thì thường được dùng đi dùng 
lại trong một thời gian khá dài và trong thời gian đó chỉ có cái 
mơi của rượu mơi là cái đáng kể. Tôi cho rằng nhận định của 
bạn sai lầm nghiêm trọng nếu đem áp dụng vào việc sáng tạo 
văn chương. Những lập luận tôi đưa ra ở những phần trên khả 
dĩ giải thích được bản chất của sự sai lầm này: vì bạn đã lầm 
lẫn giữa ý tưởng (tức là chất liệu) với nội dung, và lầm lẫn giữa 
văn thể với hình thức, bạn không thể nắm bắt được nguyên ủy
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của cái mới trong sáng tạo văn chương.

   Những lầm lẫn đó khiến bạn nhận xét rằng dù các nhà thơ 
có tài từ thời Nguyễn Bính đến nay cứ tiếp tục dùng thể thơ lục 
bát, mà thơ của họ cứ tiếp tục được cách tân ít nhiều, là nhờ họ 
đã đem vào lục bát những chất liệu mới (hình ảnh mới, ý nghĩ 
mới...). 

   Thực ra, những nhà thơ này đã ít nhiều thực hiện được sự 
cách tân vì chủ yếu họ đã làm mới được những thành tố nào đó 
trong hình thức tinh yếu của tác phẩm (ví dụ: cách dùng từ mới 
lạ, sự mở rộng từ vựng vào những lĩnh vực mới lạ, cách đặt câu 
mới lạ, cách tạo tiết tấu và âm điệu mới lạ, v.v..).

   Nhìn chung, trong số những nhà thơ lục bát có tài, có người 
cách tân rất ít, có người cách tân rất nhiều. Người cách tân 
nhiều còn tìm cách làm méo mó hay phá vỡ cái khuôn lục bát 
bằng cách khám phá những kiểu ngắt câu, xuống hàng, sử 
dụng những dấu gạch xéo để phân nhịp, v.v... 

   Làm thế, họ đã ít nhiều làm mới cách thế diễn đạt mà những 
biểu hiện cụ thể nhìn thấy ngay được là việc làm thay đổi những 
yếu tố mang tính hình thức: bài thơ tạo được những tác động 
đối với thị giác (visual effects), và những tác động mang tính 
không-thời (spatio-temporal effects) trong cách thưởng thức. 
Nội dung nghệ thuật của bài thơ nhất định phải thay đổi cùng 
lúc với những tác động này.

X: Nhưng, như tôi đã nói từ đầu, tôi đôi khi thấy khó chịu về thái 
độ đẽo gọt bề ngoài quá trớn. Có người nhận xét rằng những 
nỗ lực ‘làm mới chữ nghĩa’ của Mai Thảo và Nguyên Sa sau này 
đã không thành công, vì bề ngoài cầu kỳ đẽo gọt óng ả quá làm 
hại đến sự chuyên chờ nội dung bên trong. Anh thấy thế nào?

Y: Trong tác phẩm văn chương, cái gì là bề ngoài và cái gì là 
bề trong? Văn chương là nghệ thuật của chữ. Trong nghệ thuật 
này, cái “bên ngoài” và cái “bên trong” hoàn toàn không thể tách 
rời. Làm mới văn chương đích thị là làm mới nghệ thuật của 
chữ-, và khi làm mới nghệ thuật của chữ, thì cả cái “bên ngoài” 
và cái “bên trong” đều trở nên mới trong cùng một lúc và cùng 
một mức. Khi bạn đã tin vào quan niệm rằng hình thức và nội
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dung có thể đứng tách rời ra làm hai, như bình và rượu, lại bị 
ám ảnh thêm bởi những châm ngôn như “từ đạt nhi dĩ hĩ” và 
“văn dĩ tải đạo”, bạn rất dễ rơi vào ý nghĩ rằng lắm lúc bình đẹp 
quá hay mới quá sẽ làm hại đến rượu.

  Ở phần đầu của cuộc đối thoại này, tôi đã thử so sánh câu lục 
bát thô lậu của tôi và câu lục bát óng ả, sang trọng của Nguyễn 
Du. Cái óng ả và sang trọng này làm câu thơ Nguyễn Du tả 
phòng học của chàng Kim đạt đến thế nào chắc chúng ta không 
cần bàn nữa. Tôi cũng đã nhắc đến công việc đẽo gọt chữ ng-
hĩa của Flaubert đối vơi tiểu thuyết Madame Bovary. Nhờ đẽo 
gọt chữ nghĩa mà tác phẩm của Flaubert trở nên mới lạ hơn về 
phong cách và cao lớn hơn về giá trị văn chương. Cũng thế, 
nhờ đẽo gọt chữ nghĩa mà Mai Thảo và Nguyên Sa ít ra cũng 
đã xây dựng được phong cách riêng cho tác phẩm của họ. Giả 
sử chúng ta đem một truyện ngắn hay dài của Mai Thảo hay 
Nguyên Sa ra, và thay thế tất cả những từ ngữ “cầu kỳ đẽo gọt 
óng ả” trong đó bằng những từ ngữ theo phong cách của Nam 
Cao, thì chúng ta được gì? 

  Chắc hẳn chúng ta sẽ được một truyện khác có cùng một chất 
liệu (cốt chuyện) như bản gốc, nhưng vì hình thức hoàn toàn 
khác nên nội dung hoàn toàn khác, và rất ‘không Mai Thảo’ hay 
‘không Nguyên Sa’. Nhưng như thế thì còn gì là Mai Thảo, là 
Nguyên Sa nữa?
X: Như thế, phải chăng khi phê bình tác phẩm văn chương, nhà 
phê bình không phải chú trọng vào ý nghĩa cửa tác phẩm, mà 
vào phong cách của nhà văn ?

Y: Các triết gia, các nhà đạo đức, các nhà chính trị học và xã 
hội học thì chú trọng vào những ý nghĩa toát ra từ những thông 
tin của tác phẩm. Nhà phê bình thì phải chú trọng đến phong 
cách của nhà văn. Chính phong cách cá nhân là khởi điểm của 
cái mới. Bước đầu tiên của nghệ thuật sáng tạo là xây dựng 
cho bản thân một phong cách khác hẳn với người đi trước và 
đương thời. 

   Chính “ý nghĩa nghệ thuật” toát ra từ đó. Việc phê bình sẽ 
hoàn toàn thất bại khi phê bình gia không chú trọng đến phong 
cách của nhà văn, mà chỉ chú mục vào ý nghĩa mang tính thông 
tin của tác phẩm. 
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   Thất bại vì phê bình gia mải miết làm một việc hết sức ngây 
ngô là cố gắng rút ra từ tác phẩm cái khối chất liệu nguyên sơ 
của nó (cái cốt chuyện, cái đề tài...), và “phê bình” cái khôi chất 
liệu này. Kỳ thực, đây lại là một việc làm phi văn học.

   Hành động sáng tạo một tác phẩm chính là hành động xây 
dựng một hình thức cho một chất liệu; và mức độ độc đáo của 
hành động này xác định mức độ độc đáo của một phong cách. 
Nếu xét trên cùng một tiêu chuẩn thẩm mỹ, hành động sáng tạo 
của nhà văn thể hiện qua việc xây dựng cho mình một phong 
cách riêng. 

Từ một chất liệu nào đó, Mai Thảo xây dựng một hình thức cho 
nó: ông “đẽo gọt óng ả” chữ nghĩa theo cách của riêng ông. Khi 
công việc xong, ông hoàn thành một tác phẩm mà trong đó, nói 
theo cách của Hegel, cái “đẽo gọt óng ả” của hình thức chính 
là cái “đẽo gọt óng ả” của nội dung hoán chuyển vào nó, và cái 
“đẽo gọt óng ả” của nội dung chính là cái “đẽo gọt óng ả” của 
hình thức hoán chuyển vào nó. 

  Tác phẩm của Nguyên Sa cũng thế, theo cách riêng của ông. 
Như thế thì tại sao lại cho rằng cái “đẽo gọt óng ả” của hình 
thức “làm hại đến sự chuyên chở nội dung”? Văn chương của 
Henry James thì cần cái mơ hồ của chữ nghĩa. Văn chương 
của Theodore Dreiser thì cần cái rắc rối, phức tạp, hỗn loạn. 
Họ không cần tải đạo, họ cần tải nghệ thuật đến sự hoàn hảo 
theo cách của riêng họ. Và nếu phong cách của họ khác bất cứ 
phong cách của ai trước và đương thơi với họ, họ đã làm được 
một cái mới, nghĩa là đã thực hiện được một công trình mang 
tính sáng tạo.

X: Thế thì phải chăng khi đã xây dựng cho mình được một 
phong cách riêng, nhà văn kể như đã thành công, và người ấy 
cứ theo đó mà viết hàng loạt những tác phẩm kế tiếp?

Y: Không, cái mới của một nhà văn tiếp tục sáng tạo không 
dừng ở đó. Xây dựng được một phong cách độc đáo cho một 
tác phẩm là một thành công to lớn, nhưng tự mình lập lại phong 
cách của mình là bắt đầu đi vào thất bại. Con người sáng tạo 
phải khác mãi mãi. Richard Kostelanetz phát biểu rất xác đáng:
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  Tốt nhất là nhà văn cứ tiếp tục tái khám phá, tái cách tân ngôn 
ngữ của chính mình trong từng tác phẩm hoặc từng chặng 
đường của sự nghiệp sáng tác. Một yếu tố làm Gertrude Stein 
có sức nặng hơn Thomas Wolfe, chẳng hạn, là ở chỗ Stein đã 
phát minh không chỉ một mà rất nhiều phong cách. Trong cả 
nghệ thuật lẫn khoa học, cứ lập lại mãi những điều cũ thì không 
ích gì cho tương lai. Pound nói: “Sẵn sàng lao vào thí nghiệm 
vẫn chưa đủ, mà không sẵn sàng lao vào thí nghiệm thì chỉ có 
chết.”6
X: Như thế, cái mới trong nghệ thuật có những mức độ khác 
nhau. Có thể nói Stein sáng tạo triệt để hơn Wolfe...

Y: Vâng, trong nghệ thuật, khi nói đến cái mới trong phong cách 
(nghĩa là trong việc xây dựng hình thức tinh yếu cho chất liệu), 
chúng ta cũng cần phân biệt những mức độ khác nhau của nó. 
Những phong cách mới không triệt để chỉ tạo được sự khác biệt 
ở một số yếu tố thuộc về bút pháp, qua đó cá nhân tính (indi-
viduality) được thể hiện, chứ không đủ sức làm thay đổi những 
tiêu chuẩn thẩm mỹ đương thời. Để thay đổi không khí, hãy lấy 
một ví dụ trong nghệ thuật âm nhạc: cái mới trong phong cách 
Chopin nằm ở bút pháp cá nhân, qua đó nó cho thấy Chopin 
khác hẳn với Schubert và Schumann, nhưng cái mới này vẫn 
đặt nền tảng trên những tiêu chuẩn thẩm mỹ đương thời là chủ 
nghĩa Lãng Mạn. 

  Để nhìn thấy và đánh giá những cái mới này không khó, vì 
chúng ta đã có cơ sở so sánh. Đối vơi những phong cách mơi 
triệt để, nghĩa là đã hoàn toàn thoát ra ngoài những tiêu chuẩn 
thẩm mỹ sẵn có, thì việc đánh giá trở nên cực kỳ khó khăn. Ví 
dụ: cái mơi trong phong cách Schoenberg hoàn toàn thoát ra 
khỏi tất cả những tiêu chuẩn thẩm mỹ sẵn có trong lịch sử âm 
nhạc Tây phương trước 1912, nên phải đợi đến nhiều năm sau, 
khi mỹ học phi cung thể đã được giới phê bình hiểu tường tận, 
thì tác phẩm của ông mới được xem là hay.

31. Vấn đề cái đẹp (cái hay)

  X: Ở trên, anh vừa bàn về cái mới, và anh cho rằng làm được 
một cái mới, dù không triệt để, là đã thực hiện được một công 
trình mang tính sáng tạo. Tuy nhiên, có không ít người trong 
chúng ta lại thường đưa ra những nhận định rằng cái mới phải
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hay thì mới đáng kể, chứ mới mà không hay thì chẳng ra gì; 
rằng có những cái hay muôn thuở, và những cái hay muôn thuở 
thì không bao giờ cũ, v.v... Vậy, chứng ta thử bàn về cái hay.

Y: Cái mà người Việt Nam chúng ta thường gọi là “hay”, là 
“đẹp”, trong việc thưởng thức nghệ thuật đồng nghĩa với cái 
gọi là “đẹp” trong lý luận mỹ học. Vì thế, tùy ngữ cảnh, chúng ta 
hãy dùng hai chữ này theo cách khả hoán, ví dụ: bài thơ hay, 
bức tranh đẹp...

X: ...Vâng, nhưng “đẹp” là gì? Có lẽ trước hết chúng ta thử ôn 
lại xem các tư tường gia đã bàn về nó thế nào.

Y: Vâng, chúng ta hãy thong thả ôn lại một số những nhận định 
khác nhau của họ. Spinoza cho rằng ‘đẹp’ là một ý niệm thường 
mang nặng tính chủ quan và đặt căn bản trên lợi thú cho cá 
nhân. Bởi con người tự thuyết phục mình rằng mọi thứ hiện hữu 
trên đời là hiện hữu cho bản thân mình, nên y đánh giá mọi thứ 
căn cứ trên những tác dụng của chúng đối với y: cái gì làm y 
thích thú, sung sướng, có lợi, thì cái đó được gọi là đẹp, là tốt; 
ngược lại, là xấu. 

   Hume cho rằng ‘chân lý’ là cái còn có thể tranh cãi được, nhưng 
ý niệm ‘đẹp’ là cái bất khả luận, vì con người không thể dùng lý 
luận mà chỉ có thể dùng khẩu vị cá nhân để định nghĩa cái đẹp. 
Montaigne nhận xét:

  Chúng ta thêu dệt về ý nghĩa của cái đẹp theo khẩu vị và 
sở thích của mình [...] Người da đỏ Mỹ châu thích bôi da đen, 
nhuộm tóc hung, môi thật dày, mũi xẹp và to, và giữa hai cánh 
mũi xâu những khoen vàng thật lớn thòng xuống miệng [...] 
Ở Peru, vành tai rộng nhất là vành tai đẹp nhất, và người ta 
tìm cách căng nó rộng ra đến tối đa [...] Ở nơi khác, có những 
xứ người ta cẩn trọng nhuộm răng cho đen, và ghét nhìn thấy 
chúng trăng; ở nơi khác, người ta nhuộm chúng thành đỏ [...] 

  Người Ý cho rằng đẹp là phải to cao; người Tây Ban Nha, là 
gầy và mảnh dẻ; giữa chúng ta, kẻ bảo trắng là đẹp, người bảo 
cứng rắn và mạnh mẽ là đẹp [...] Cũng như Plato cho rằng hình 
cầu là đẹp, nhưng môn đệ của Epicure lại chọn hình tháp chóp 
hay hình vuông...7
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  Cũng thế, Darwin đã bỏ công nghiên cứu về những cái được 
con người cho là đẹp, và kết luận rằng kho tàng định nghĩa về 
cái đẹp quá phong phú và quá mâu thuẫn đến mức không thể 
rút ra được một tiêu chuẩn khách quan nào cho cái đẹp.

X: Nhưng cũng có một số triết gia đã thử đưa ra những tiêu 
chuẩn căn bản cho cái đẹp. Người ta thường truyền tụng một 
câu nói của Aquinas rằng đẹp là “cái gì nhìn thấy khiến ta vui 
thích” (id quod visum placet).

Y: Nhưng nói như thế cũng chẳng nói được gì cả.

X: Sao không? Aquinas có giải thích rằng bởi cảm quan của 
con người cũng là một thành phần của lý trí nên nó chỉ hướng 
tới và thấy thích thú trước cái gì chứa những tiêu chuẩn mà lý 
trí có thể xác định. Ông đưa ra ba tiêu chuẩn sau đây: sự nhất 
quán hay hoàn hảo; sự cân đối hay hòa điệu; và sự sáng sủa 
hay rõ ràng.

Y: Tuy nhiên, ông đã không thể giải thích thế nào mới thực sự 
đúng nghĩa là nhất quán hay hoàn hảo, cân đối hay hòa điệu, 
và sáng sủa hay rõ ràng. Bao nhiêu nhà mỹ học sau đó đã thử 
tranh luận và không thể đi đến cùng, bởi ngay cả những tiêu 
chuẩn này cũng chỉ thường được hiểu dưới góc độ đầy tính chủ 
quan và cục bộ. 

  Mỗi thời đại lịch sử, mỗi khung văn hóa, mỗi trường phái, ngay 
cả mỗi cá nhân đều có thể có một định nghĩa riêng cho mình về 
những tiêu chuẩn này. 

  Đồng thời, chính những tiêu chuẩn này cũng cần phải được 
xét lại: Tại sao phải nhất quán hay hoàn hảo mới đẹp? Phế tích 
Athens không đẹp sao? Tại sao phải cân đối hay hòa điệu mới 
đẹp? 

  Phải chăng nhạc phẩm Zyklus (1959) của Stockhausen không 
đẹp? Tại sao phải sáng sủa hay rõ ràng mới đẹp? Tiểu thuyết 
Finnegans Wake (1939) của Joyce không đẹp sao?

X: Kant lại đưa ra giả thuyết rằng có thể có cái đẹp khách quan, 
mang vũ trụ tính, vượt ra ngoài mọi định kiến, và có giá trị đối 
với bất cứ ai...
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Y: ... Nhưng chưa ai thể nhìn thấy cái đẹp ấy, vì chưa ai tìm ra 
được cái quy luật mang vũ trụ tính về cái đẹp. Phải thế không? 
Tuy nhiên, điều thú vị là ở chỗ: dù chưa có ai trong nhân loại định 
nghĩa được cái đẹp, con người vẫn luôn luôn cảm xúc trước cái 
gì cá nhân họ cho là đẹp. Thậm chí, con người còn có thể đưa ra 
sự phân biệt giữa cái đẹp thiên nhiên và nhân tạo, cảm tính và lý 
tính, vật chất và tinh thần. 

  Hơn thế nữa, trong nhân loại còn có những người dấn thân 
vào việc thực hiện cái đẹp. Họ được gọi là những nghệ sĩ sáng 
tạo, và thành quả của họ được nhìn thấy qua tác phẩm của họ. 
Từ đó, vấn đề thẩm định cái đẹp trong tác phẩm nghệ thuật bắt 
đầu nẩy sinh.

X: Nhưng, khi con người vẫn chưa thể đưa ra một tiêu chuẩn 
thống nhất cho cái đẹp, thì làm sao họ có thể thẩm định cái đẹp 
trong tác phẩm nghệ thuật?

Y: Lịch sử nghệ thuật cho thấy con người đã luôn luôn dựa trên 
những tiêu chuẩn thẩm mỹ tương đối và tạm thời để thực hiện 
điều này. Mỗi thời đại có những tiêu chuẩn thẩm mỹ của riêng nó, 
ví dụ: ở Tây phương có thời cổ Đại, thời Trung Cổ, thời Phục 
Hưng, thời Baroque, thời cổ Điển, thời Lãng Mạn, v.v... 

  Thậm chí, từ thế kỷ 19 đến nay, càng ngầy càng có nhiều 
trường phái nghệ thuật khác nhau xuất hiện và lập nên những 
tiêu chuẩn thẩm mỹ khác nhau. 

  Harold Osbome rất chí lý khi nhận định rằng để thẩm định cái 
đẹp của thiên nhiên chúng ta có thể dựa trên cảm tính cá nhân, 
vì thiên nhiên không là tác phẩm của riêng một người, một thời 
đại lịch sử, hay một nền văn hóa nào cả, nên không đòi hỏi một 
thẩm định công bằng; nhưng để thẩm định cái đẹp của một tác 
phẩm nghệ thuật, chúng ta phải đặt tác phẩm ấy vào chính cái 
cơ sở thẩm mỹ đã sinh ra nó, nghĩa là đặt nó vào cái giới hạn 
của lịch sử, văn hóa, hay trường phái.

X: Như thế, chứng ta không thể thẩm định cái đẹp của một tác 
phẩm nghệ thuật trên một tiêu chuẩn tuyệt đối và vĩnh cửu nào 
cả...? 
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Y: ... Vâng, chúng ta chỉ có thể thẩm định cái đẹp của một tác 
phẩm nghệ thuật trên những tiêu chuẩn mang tính tương đối 
và tạm thời mà từ đó nó đã sinh ra.Ví dụ: cùng là tác phẩm 
của Stravinsky, nhưng bản The Fire Bird (1910) phải được xét 
trên những tiêu chuẩn thẩm mỹ của trường phái lãng mạn Nga 
và trường phái đông phương dị lãm; bản Symphony in Three 
Movements (1945) trên trường phái tân cổ điển; còn bản Move-
ments (1959) trên trường phái phi cung thể. Điều này khẳng 
định rằng cái đẹp trong nghệ thuật chỉ là cái đẹp tương đối và 
tạm thời.

   Khi đã xác định được những tiêu chuẩn thẩm mỹ thích ứng với 
một tác phẩm, công tác đánh giá chẳng qua là một công tác so 
sánh: so sánh nó với những tiêu chuẩn thẩm mỹ thích ứng để 
xem mức độ hoàn hảo của nó (hoàn hảo chừng nào, thì được 
xem là đẹp chừng đó), và so sánh nó với những tác phẩm cùng 
tiêu chuẩn thẩm mỹ để xem nó có vượt trội hơn không (vượt trội 
chừng nào thì được xem là xuất sắc chừng đó). 

  Điều này có nghĩa là chúng ta không thể đánh giá một tác 
phẩm khi chưa xác định được những tiêu chuẩn thẩm mỹ thích 
ứng (ví dụ: không thể dựa trên tiêu chuẩn thẩm mỹ của Đường 
thi để đánh giá thơ Xuân Diệu); chúng ta không thể so sánh các 
tác phẩm thuộc về những tiêu chuẩn thẩm mỹ khác nhau (ví dụ: 
cho rằng thơ Nguyễn Bính hay hoặc dở hơn thơ Thanh Tâm 
Tuyền là một việc làm ngớ ngẩn). 

  Nhận định này cho chúng ta thấy rằng chỉ có thể có một tác 
phẩm nào đó nổi tiếng nhất trong lịch sử (ví dụ: Đoạn Trường 
Tân Thanh nổi tiếng nhất trong lịch sử văn học Việt Nam tính 
cho đến nay), chỉ có thể xem một tác phẩm nào đó là hay nhất 
trong một giai đoạn nhất định hay một trường phái nhất định (ví 
dụ: Đoạn Trường Tân Thanh được xem là tác phẩm hay nhất 
trong văn chương Việt Nam cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19), chứ  
không thể có một tác phẩm nào đó hay nhất trong lịch sử (ví dụ: 
cho rằng Đoạn Trường Tân Thanh là tác phẩm hay nhất trong 
lịch sử văn học Việt Nam là một ý nghĩ ngơ ngẩn). 

  Khi một tác phẩm được gọi là vĩ đại nhất trong lịch sử, nó hẳn 
là một tác phẩm nổi tiếng nhất và đồng thời thể hiện một kỳ 
công to tát nhất so với những tác phẩm nổi tiếng khác. 
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   Nhưng một tác phẩm được gọi là vĩ đại nhất cũng chỉ có thể 
hay nhất hay mới lạ nhất trong một thời đại nào đó, xét trên 
những tiêu chuẩn thẩm mỹ nhất định nào đó, chứ nó không thể 
hay nhất và mơi nhất mãi mãi được.

X: Như anh nói, để đánh giá một tác phẩm nghệ thuật thì trước 
hết phải xác định được những tiêu chuẩn thẩm mỹ thích ứng 
với nó. Vậy thì làm sao chứng ta đánh giá những tác phẩm đi 
trước thời đại?

Y: Thật vậy, đối vơi những tác phẩm đi trước thời đại (thoát ra 
khỏi những tiêu chuẩn thẩm mỹ sẵn có, khởi đầu cho một cẳm 
quan nghệ thuật chưa từng cố), thì người đương thơi không thể 
tìm thấy bất cứ tiêu chuẩn tương đối nào để đánh giá chúng. 

  Ví dụ: bộ trường thiên tiểu thuyết Genji Monogatari (1010) của 
nữ sĩ Murasaki Shikibu, đại kiệt tác nổi tiếng nhất trong lịch sử 
văn học Nhật Bản, phải chịu bị quên lãng đến gần một thế kỷ thì 
mới được các thi hào Fujiwara Shunzei và Fujiwara Teika bắt 
đầu đánh giá cao khi họ khám phá những tiêu chuẩn thẩm mỹ 
mới phù hợp với nó.

   Cũng thế, Van Gogh chịu một số phận tương tự trong lĩnh 
vực hội họa.

X: Thế nhưng, nhiều người vẫn khăng khăng tin rằng mới mà 
dở thì mới chỉ là một thử nghiệm, chưa thành văn chương.

Y: Nói thế thì nông cạn quá. Nếu đem những tiêu chuẩn thẩm 
mỹ cũ ra làm thước đo, thì cái mới (triệt để mới) nào là chẳng 
“dở”? Chỉ có những cái mới rất nhỏ, không triệt để, nghĩa là vẫn 
chủ yếu đặt nền móng khá chắc chắn trên những tiêu chuẩn 
thẩm mỹ cũ, thì mới được đánh giá tương đối công bình. 

  Một tác phẩm cực kỳ mới như Ulysses của Joyce, tác phẩm 
dẫn đường cho những tiêu chuẩn thẩm mỹ của văn học thế kỷ 
20, khi ra đời vào năm 1922, bị chê bai thậm tệ, bị chính quyền 
Mỹ cấm phát hành đến hơn một thập niên, chính quyền Anh 
cấm đến hơn ba mươi năm, và chỉ được phát hành tại Pháp (vì 
Joyce viết bằng Anh ngữ, và độc giả Pháp rành Anh ngữ vào 
thời ấy rất hạn chế). Bị nước Anh cho là “dở” như thế, nhưng sau
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này chính nhà văn Anh lừng danh George Orwell lại phát 
biểu:”Ước gì tôi chưa từng được đọc nó. Một tác phẩm như thế 
làm tôi mang tự ti mặc cảm. Đọc nó, tôi cảm thấy mình như một 
người bị cắt dái.”8

X: Nhưng cũng có những cái mới mà chúng ta có thể biết được 
ngay là dở chứ?

Y: Vâng, có chứ. Đó là những cái tưởng chừng là mới ở nơi 
này, nhưng thực ra là cũ ở nơi khác, cho nên chúng ta có thể 
dựa vào những tiêu chuẩn đã sẵn có ở nơi khác kia để đánh 
giá cái mới này 

  (ví dụ: những tiêu chuẩn thẩm mỹ của thơ Đường đã thành 
hình từ thế kỷ thứ 7, nhưng đến thế kỷ thứ 10 người Việt Nam 
mới bắt đầu làm thơ chữ Hán theo Đường luật; những bài thơ 
đầu tiên được viết bởi các thiền sư Pháp Thuận, Ngô Chân 
Lưu, Vạn Hạnh, Viên Chiếu, quả là mới đối với văn chương 
ta thời ấy; tuy nhiên, người Việt Nam thời ấy có thể đánh giá 
những tác phẩm mới này là hay hay dở, dựa trên những tiêu 
chuẩn thẩm mỹ sẵn có của thơ Đường.) 

  Cũng có những cái “mới” dở vì không thoát ra khỏi được cái 
cũ, mà cũng không có đủ giá trị tự thân để tạo nền móng cho 
những tiêu chuẩn thẩm mỹ mới. 

Thời đại nào cũng có không biết bao nhiêu người cố gắng làm 
cái mới, nhưng cũng chỉ có một số người xây dựng được những 
tiêu chuẩn thẩm mỹ mới và có giá trị dài lâu.

X: Trong thực tế, số người thực hiện những tác phẩm tuyệt hay 
trên những tiêu chuẩn thẩm mỹ sẵn có quả là hiếm, chứ nói chi 
đến số người xây dựng được những tiêu chuẩn thẩm mỹ mới 
bằng những tác phẩm mới đầy tính thuyết phục. Con số này thì 
cực kỳ hiếm. 

Dường như mỗi thế kỷ chỉ có vài ba người là cùng.

Y: Thật vậy, trong nghệ thuật sáng tạo, việc thực hiện những 
tác phẩm hay trên những tiêu chuẩn thẩm mỹ có sẵn không hải 
là dễ, nhưng việc xây dựng được những tiêu chuẩn thẩm mỹ 
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mới bằng những tác phẩm mới đầy tính thuyết phục lại thực là 
việc cực kỳ khó khăn và đòi hỏi một ý chí sáng tạo và một tài 
ba ngoại hạng.

  Để thay đổi không khí, chúng ta hãy lấy một ví dụ thú vị trong 
nghệ thuật âm nhạc. Sau Đệ Nhất Thế Chiến, nhạc sĩ vĩ cầm 
Fritz Kreisler chu du khắp năm châu để trinh diễn những kiệt 
tác trong kho tàng âm nhạc Âu châu. Thỉnh thoảng, ông lại giới 
thiệu đến khán giả một tác phẩm xuất sắc bị thất lạc vừa được 
ông tìm thấy đâu đó trong các bộ sưu tập bản thảo xa xưa. 

  Trong số những tác phẩm này, lừng danh nhất là hai bản Prae-
ludium và Allegro mà ông cho rằng ông tìm lại được và chuyển 
soạn từ bản thảo bị thất lạc của nhạc sĩ Gaetano Pugnani 
(1731-98), người cùng thời với Mozart. Sau khi nghe Kreisler 
trình diễn, giới phê bình âm nhạc Âu châu nhận định rằng hai 
bản nhạc này của Pugnani là hai tác phẩm cực kỳ hoàn hảo và 
đầy tính cách tân xét trên những tiêu chuẩn thẩm mỹ âm nhạc 
thời cổ Điển. 

  Họ còn cho rằng hai tác phẩm này có nhiều điểm vượt qua cả 
nhạc vĩ cầm của Mozart, và lấy làm tiếc rằng Pugnani đã để cho 
hai kiệt tác này thất lạc nên đã không được giới âm nhạc thời ấy 
đánh giá đúng đắn. Từ năm 1920, hai bản nhạc này được phổ 
biến, trình tấu và ca ngợi khắp nơi. 

  Thế nhưng, đến năm 1935, Kreisler lại thành thực công bố 
rằng hai bản này và nhiều bản khác nữa đã được chính ông 
sáng tác, phỏng theo phong cách của các nhà viết nhạc nổi 
tiếng ngày xưa, chứ không phải sưu tầm được ở đâu cả. 

  Từ đó, những “kiệt tác” này không còn giá trị nữa. Kreisler vẫn 
được xem như một diệu thủ vĩ cầm, nhưhg về mặt sáng tác ông 
chỉ được xem là người có tài bắt chước phong cách xưa chứ 
không xứng danh là một khúc tác gia nghiêm túc.

X: Có phải anh muốn nói rằng xét trên những tiêu chuẩn thẩm 
mỹ âm nhạc của thế kỷ 20, những tác phẩm của Kreisler thực 
là lạc hậu, không phát sinh từ hành động sáng tạo nghiêm túc, 
và tất nhiên là không hay ho gì, và thậm chí không cần thiết.
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Y: Thực vậy, một nhạc sinh hạng giỏi trong các nhạc viện hôm 
nay có thể nghiên cứu và bắt chước các phong cách xưa hoặc 
dựa trên những tiêu chuẩn thẩm mỹ xưa để sáng tác những 
nhạc phẩm rất hoàn chỉnh; nhưng chúng chỉ được xem như 
những bài tập hoặc những khúc “pasticcio” để giải trí chơi vui, 
chứ không đáng được gọi là những công trinh sáng tạo đích 
thực.

X: Như thế, trở lại với nghệ thuật văn chương, chúng ta có thể 
nói rằng nếu một nhà văn ‘Việt Nam hôm nay cứ tiếp tục bám 
vào những tiêu chuẩn thẩm mỹ của ngày xưa hoặc cứ tiếp tục 
bắt chước những phong cách cũ để thực hiện tác phẩm, thì...

Y: ... Thì dù người ấy có xuất bản bao nhiêu sách đi nữa, người 
ấy vẫn chỉ là một học sinh viết văn, hay là một ông Kreisler 
trong văn chương Việt Nam mà thôi.

X: Nhưng biết đâu tác phẩm của người ấy lại được đa số quần 
chúng yêu thích.

Y: Có thể là thế lắm chứ sao không? Và tôi thành thật chúc 
người ấy thành công trong sự nghiệp riêng của người ấy. Mà 
này, có vẻ anh lại muốn rơi trở về những vấn đề cũ của cuộc đối 
thoại trước đây đấy nhé.

____________________________________
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            chuyện giấc ngủ kể

Em đến với anh mỗi đêm để
kể anh nghe chuyện một ngàn lẻ
một đêm mà anh chẳng buồn nghe
lại đi đọc mấy trang sách nhàm
nhạp khác đến nỗi anh phải ngáp

dài mấy hơi liền sau đó em
đè lên anh nhõng nhẽo bíu ríu
bờ vai đu nặng mí mắt kéo
anh vào vòng tay em để đưa
mình đến im lặng với những tiếng

thở lò bò càng lúc càng lơi
lạc trong tiềm thức giấc mơ đan
chéo nhau bao thứ chẳng có nghĩa
lý do đó anh hoang mang đến
nỗi anh sợ hãi hùng hổ thẹn

thùng thình lình anh vùng vẫy tay
xua đuổi em đi mặc dù (em
biết) anh thích em thậm chí nhiều
khi rất cần em lắm lúc ban
ngày em cũng đến với anh bất

cứ lúc nào chỗ nào anh muốn
em bởi vì (em biết) anh vẫn
thích em thậm chí rất cần có
em và sẽ một lần nào đó
đón em đến với anh mãi mãi……



                                    

 

Văn Học Mới Số 1  Năm  2018

89

 

rừng người

Cô còn nhớ lần đầu
khi bước xuống đường đời
đã hỏi cô như vậy trong
buổi sáng nay khi cô                  
Bước xuống đường trời lả
hơi sương tình cảnh khi
đó cũng y hệt bây
giờ một rừng người từng

Người như những làn cây
ẩn hiện lờ mờ như
số phận của từng người
giữa rừng người mà dấu
Vết lần đầu là những
viên sỏi không nuôi sống
được một thời còn lần
sau là những mẫu vụn

Bánh khiến lạc lối cả
một đời rồi cô còn
nhớ lần đầu khi bước
xuống đường đời cô đã
Hỏi số phận mong mỏi
những điều gì ở nơi
cô mà số phận chỉ
vòng vo hỏi ngược lại

Rằng cô mong mỏi những
điều gì nơi số phận
mình khi bước xuống đường
đời lại hỏi cô như
Vậy trong buổi sáng nay
khi cô bước xuống đường
đời bước vào rừng người
bước đi với từng người

BIỂN BẮC
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mỹ học và sự 
thẩm thức nghệ phẩm

   
   Lời quê góp nhặt dông dài/ mua vui cũng được một vài 
trống canh”, đó là câu kết của văn hào Nguyễn Du khi chấm 
dứt truyện thơ nổi tiếng hay, đẹp là Đoạn Trường Tân Thanh.  
Những câu thơ trác tuyệt mà Nguyễn Du gọi là “lời quê” thực ra 
không “quê” chút nào như mọi người đã biết.  Nhưng điểm mà 
người viết muốn nêu ở đây là truyện Kiều nói riêng và một tác 
phẩm nghệ thuật nói chung có phải chỉ đáng để “mua vui”, chỉ 
đáng được coi như một thứ giải trí cho mọi người hay phải coi 
tác phẩm nghệ thuật có một giá trị cao hơn và có một chỗ đứng 
xứng đáng trong cuộc sống của con người?
 
   Ai cũng cho truyện Kiều thật là hay nhưng hỏi hay thế nào thì 
được bao nhiêu người có thể trả lời rành rọt, hoặc nếu trả lời 
được thì mỗi người trả lời mỗi cách khác nhau.  Sở dĩ có tình 
trạng như vậy là vì quan niệm về cái hay, về cái đẹp là một quan 
niệm có tánh cách rất tương đối và chủ quan.  Tuy nhiên, một 
cách tổng quát khi nói về cái Đẹp cũng có một số chuẩn mực 
được mỗi xã hội chấp nhận như là một hệ quy chiếu cho cái 
Đẹp, và cho Chân – Thiện - Mỹ.
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Khi nói đến cái đẹp văn hóa phương Đông chú trọng vào giá 
trị tinh thần.  Văn hóa phương Đông thường đi tìm cái khí, cái 
thần, cái siêu thoát của tác phẩm nghệ thuật hay dùng trực 
cảm hòa mình với cái đẹp, với chân lý rồi để chân lý tự bộc lộ 
và bừng sáng trong tâm linh họ. Điều này thể hiện rõ ràng nhứt 
trong thi ca và hội họa Á đông.  Văn hóa phương Đông thường 
có một bề ngoài đơn giản gần như nghèo nàn, nhưng ẩn dấu 
phía sau là một triết lý và những ý tưởng vô cùng uyên thâm và 
sâu sắc. Tranh thủy mạc là một trường hợp điển hình.

  Người phương Tây, trái lại, chuộng sự rõ ràng minh bạch và 
lấy yếu tố vật chất làm căn bản cho sự qui định cuộc sống tinh 
thần và lối sống cùng lối suy tư của người phương Tây. Để 
thưởng thức cái đẹp văn hóa phương Tây lại chú trọng nghiên 
cứu các chuẩn mực của cái đẹp rồi căn cứ vào đó thẩm định 
giá trị của một tác phẩm nghệ thuật. Ngành học nghiên cứu 
về các chuẩn mực của cái đẹp này được gọi là môn Mỹ học 
(aesthetics). 

    Như trên có nói mỹ quan có tánh cách tương đối và chủ quan 
nên môn Mỹ học cho đến nay vẫn còn nhiều vấn đề đang còn 
trong vòng tranh luận. Trước nhứt , nhiều người vẫn còn nghi 
ngờ Mỹ học có phải là một môn học đích thực không?  Nhiền 
người khác lại thắc mắc không hiểu Mỹ học có phải là một bộ 
môn của triết học và nếu có, sự liên hệ của Mỹ học với triết học 
như thế nào?

   Theo một triết gia người Đức thì triết học Hy lạp cổ gồm có ba 
môn chánh là vật lý học (physics), luân lý học (ethics), và luận 
lý học (logic).  Sự phân chia này không được các học giả thế 
giới và nhứt là các giáo sư triết học Mỹ hiện nay đồng ý.  Trong 
số đó có giáo sư triết học Ed Miller, theo ông thì triết học gồm 
sáu bộ môn như: Siêu hình học (metaphysics), kiến thức học 
(epistemology), luân lý học (ethics), thẩm mỹ học (aesthetics), 
luận lý học (logic), và lý thuyết về giá trị (value theory).  Hai giáo 
sư triết học Mỹ khác là Brooke Moore và Kenneth Bruder cũng 
xác nhận triết học có bảy bộ môn trong đó năm bộ môn giống 
như sự phân chia của giáo sư Ed Miller ngoài trừ bộ môn lý 
thuyết về giá trị và thay vào đó bằng môn triết học xã hội (social 
philosophy) và triết học chánh trị ...(political philosophy Nhìn 
chung thì Mỹ học (aesthetics) ngày nay đã được giới hàn lâm
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thừa nhận là một bộ môn của triết học, và môn học này chú 
trọng đến vấn đề tìm hiểu cái đẹp và cái xấu, và nghiên cứu 
xem những đặc tánh về cái đẹp cái xấu đó có thực sự hiện hữu 
trong tác phẩm nghệ thuật hay chỉ có trong suy tưởng của cá 
nhân người thưởng ngoạn.

  Mỹ học cũng có nhiệm vụ nghiên cứu các triết thuyết liên quan 
đến nghệ thuật, các phê bình có tánh cách triết lý của các nghệ 
phẩm, và thẩm định đặc tánh triết học của các hành động nghệ 
thuật, các phản ứng tình cảm và tâm lý của con người đối với 
các yếu tố của nghệ thuật như màu sắc, âm thanh, đường nét, 
hình tượng, và ngôn ngữ. 

   Về phương diện lịch sử, quan niệm về nghệ thuật và mỹ học 
đã được các triết gia như Plato và Aristotle đề cập đến từ lâu.  
Hai triết gia này cho nghệ thuật như là sự bắt chước (imitation) 
sự vật và hình tượng trong thiên nhiên.  Riêng Aristotle còn đi 
xa hơn khi cho rằng nghệ thuật có ảnh hưởng đến cá tánh của 
con người, do đó có ảnh hưởng đến trật tự của xã hội.  Và vì 
cho rằng mục tiêu của cuộc đời là đạt đến hạnh phúc nên Ar-
istotle cho chức năng chánh của nghệ thuật là đem lại cho con 
người sự thỏa mãn.

   Quan niệm cho nghệ thuật là sự bắt chước thiên nhiên tồn 
tại mãi cho đến thế kỷ thứ 18 mới thay đổi với một quan niệm 
rõ ràng hơn về cái Đẹp do nhiều triết gia người Đức đề xướng. 
Theo Immanuel Kant, một triết gia người Đức, một vật được 
phán đoán là đẹp khi vật đó thỏa mãn được một khát vọng vô 
tư, nghĩa là không liên hệ gì đến đến sở thích hoặc nhu cầu cá 
nhân.  Cái đẹp đó không nhằm thỏa mãn một mục tiêu nào và 
sự phán đoán xấu đẹp đó có tánh cách chủ quan và được dựa 
trên một tiêu chuẩn phổ quát.  

  Theo Kant, cái Đẹp không phải là đặc tánh của sự vật mà là 
cách ta phản ứng lại sự vật.  Trong khi đó, G.W. Hegel, một 
triết gia người Đức khác, cho nghệ thuật, tôn giáo, và triết học 
là nền tảng cho sự phát triển tinh thần cao tột.  Nét đẹp của 
vạn vật là mọi thứ làm cho tinh thần của con người vui thích và 
thăng hoa.  Nghệ thuật tái tạo nhiều sự vật trong thiên nhiên 
cho thêm phần vui thích và hòa hợp hơn hầu thỏa mãn nhu cầu 
mỹ quan của con người.  
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   Gần đây, MartinHeidegger, cũng là một triết gia nổi tiếng khác 
của Đức, còn nhận định rằng một nghệ phẩm ngoài giá trị nội 
tại có tánh cách vật chất hiện hữu, nó phải nói lên một cái gì cao 
xa hơn bản thể của nó.  Nghệ phẩm phải là một thứ dụ ngôn để 
nói lên một cái gì sâu xa hơn, tiềm ẩn hơn.

   Vấn đề mỹ học cũng được các triết gia người Pháp quan tâm 
bàn thảo. Triết gia Henri Bergson cho nghệ thuật là khoa học 
tạo nên hệ thống những biểu tượng có nhiệm vụ miêu tả thực 
tại nhưng thực tế thì lại làm sai lạc thực tại.  

  Tuy vậy, vì nghệ thuật dựa vào trực giác mà trực giác là sự 
lãnh hội thực tại một cách trực tiếp không qua trung gian của tư 
tưởng, nên nghệ thuật đã đi xuyên thấu qua những biểu tượng 
và niềm tin về con người, về cuộc sống, và về xã hội để đương 
đầu thẳng với chánh thực tại.  Đồng quan điểm với Bergson, 
nhưng triết gia Ý Benedetto Croce còn cho thêm ý tưởng tác 
phẩm nghệ thuật là sự biễu lộ bằng hình thể vật chất cái trực 
giác ấy của nghệ sĩ.  

   Ngoài ra, ông còn nhận định cái đẹp và cái xấu không phải 
là đặc tánh của nghệ phẩm, mà là đặc tánh của tinh thần được 
biểu lộ mặc khải qua tác phẩm nghệ thuật. Cũng tại Pháp, Jean-
Paul Sartre, nhà văn và triết gia hiện sinh, cho nghệ thuật là một 
lối biểu lộ sự tự do chọn lựa của cá nhân, và là trách nhiệm của 
cá nhân đó về sự lựa chọn của mình.  Theo Sartre sự tuyệt 
vọng phản ánh qua nghệ phẩm không phải là sự tận cùng mà 
là sự bắt đầu, vì nó trừ tiệt được tội lỗi và sai lầm mà con người 
thường hay đau khổ, và như vậy nó mở ra con đường đưa tới 
sự tự do đích thực.

   Tại Mỹ, triết gia John Dewey lại cho rằng kinh nghiệm của con 
người thì rời rạc, từng mãnh vụn vặt, đầy những chuyện bắt 
đầu mà không có kết luận chỉ trừ một ngoại lệ là kinh nghiệm 
mỹ học thì lại đi suông sẻ từ đầu cho đến cuối.  Kinh nghiệm 
mỹ học là sự thưởng ngoạn vì thưởng ngoạn, một sự thưởng 
ngoạn hoàn toàn và đầy đủ, không là công cụ cho một mục tiêu 
nào khác. Như vậy, xuyên qua một số tư tưởng của các triết 
gia về cái đẹp, ta thấy chức năng của triết học rất là quan trọng 
vì triết học là khai phóng, là mở rộng khả năng tư duy thuần lý 
củacon người để đạt được sự khôn ngoan trong sáng, để hiểu
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được vạn vật và tạo cho mình một cuộc sống hạnh phúc.  Khả 
năng tư duy thuần lý giúp con ngưòi phân tách và phán đoán 
hợp lý, hợp thời về sự chọn lựa mục đích tốt nhứt trong số các 
mục đích khác nhau của cuộc sống.  Khả năng này cũng giúp 
con người chọn lựa phương tiện hành động tốt nhứt để đạt mục 
đích đã chọn.   

  Triết học cũng giúp cho con người có một cuộc sống tâm linh 
phong phú và biết sống một cách có nghệ thuật.  Muốn sống có 
nghệ thuật con người phải biết thưởng thức cái đẹp của thiên 
nhiên và tạo vật nói riêng và Chân, Thiện, Mỹ nói chung.

   Nhưng một trong những câu hỏi kích động được giới phê 
bình văn học đặt ra là tác phẩm văn học có nên được xem xét 
dưới ánh sáng của mỹ học không.  Tại sao ta phải đối xử với 
tác phẩm văn học khác biệt với các hiện tượng khác cũng cần 
được giải thích.  

  Vấn đề được đặt ra là do nơi ảnh hưởng của quan niệm triết lý 
về sự nghiên cứu văn học.  Theo quan niệm của các nhà lý luận 
hậu cấu trúc như Barthes và Derrida thì vì mỹ học là một phân 
ngành của triết học và triết học có nhiệm vụ truy vấn những 
vấn đề làm thăng hoa địa hạt nhỏ hẹp của mỹ học nên các văn 
bản văn học được thể hiện qua các nghệ phẩm cũng cần được 
chiếu rọi dưới các truy vấn rộng lớn đó. Dựa trên quan niệm 
này các lý thuyết hiện đại đã mặc nhiên thừa nhận là văn bản 
phải tiêu biểu cho lý tưởng của cái đẹp và khiếu thẩm mỹ và 
văn bản cũng phải có đặc tánh trọn vẹn, toàn bộ và đồng nhứt. 

Đối với vấn đề có nên hay không nên xem xét tác phẩm văn học 
dưới ánh sáng của mỹ học là một đề tài cho nhiều cuộc thảo 
luận rất phức tạp, tuy nhiên nhìn chung có hai khuynh hướng. 
Một khynh hướng ủng hộ lập luận cho mỹ học là một mô hình 
giải thích hữu dụng cho sựthẩm thức nghệ phẩm.  

  Một khuynh hướng khác được gọi là khuynh hướng “phản mỹ 
học” thì bài bác lập luận cho rằng nghệ phẩm tạo được những 
nghĩa khác biệt không tìm thấy được trong các sinh hoạt khác 
của con người.   
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  Một trong các triết gia tiêu biểu cho khuynh hướng thứ nhứt 
là Arthur C. Danto.  Ông được xem là một lý thuyết gia về mỹ 
học do 
nơi có nhiều tiếp cận với các môn nghệ thuật vật thể như hội 
họa, và tạc tượng.  Tuy nhiên, những tư tưởng của ông cũng 
có giá trị
đối với các ngành nghệ thuật khác.Lý luận của Danto thường 
là chống lại lập luận của Plato vì ông này chủ trương tước đoạt 
tự do của nghệ thuật. Danto bài bác quan niệm “mỹ học kiểu 
Socrate” trong đó triết gia qui định mọi chức năng của nghệ sĩ, 
những chức năng này phải theo những tiêu chuẩn về bản thể 
tính thuần lý.  

  Ông cho làm như vậy là xâm lấn vào sự tụ do của nghệ thuật.  
Làm như vậy là triết học tạo ra những người nộm phù hợp với 
thẩm quyền phê phán của nó, rồi sau đó nô lệ hóa phạm trù của 
cái Đẹp với những nguyên tắc duy lý.  Danto hứa sẽ giải thoát 
cho nghệ thuật khỏi quyền uy độc đoán đó của triết học.  Danto 
chủ trương rằng sự khác biệt giữa một sản phẩm thông thường 
và một nghệ phẩm là nghệ phẩm được hỗ trợ bởi nhiều cấu trúc 
diễn nghĩa. Và chánh sự diễn nghĩa đã tạo nên sự thưởng thức 
nghệ thuật.  Danto tin tưởng là trong khi có nhiều dạng thức văn 
học tùy thuộc vào những khung qui chiếu có tánh cách diễn giải 
như các bài báo, các bài kể tiểu sử nhân vật..v.v.., nhưng chỉ 
duy nhứt có nghệ phẩm là tự làm rạng rở nhờ đã khơi dậy được 
những lời phẩm bình về những điều nó trình bày.

   Một triết gia có thể xem như đại diện cho khuynh hướng “phản 
mỹ học” là Paul de Man.  Ông là tác giả được xem thuộc trường 
phái hủy tạo của Mỹ chủ trương mọi việc trong đời đều khôi hài 
và nghịch lý.  De Man cho rằng con người triền miên thất vọng 
vì sự nghịch lý giữa thế giới được mô tả qua ngôn ngữ và tư 
tưởng và thế giới hiện thực mà con người đang sống. Đặc biệt 
trong lảnh vực văn học, De Man cho rằng luôn luôn có sự căng 
thẳng giữa nghĩa đen và nghĩa có tánh cách văn phạm của chữ 
và những ẩn dụ biểu trưng của nó. Ông cũng phân biệt một bên 
là phê bình văn học trong đó văn học được xem như là những 
mô hình của sự nguyên vẹn, của sự hài hòa, và của sự hòa giải 
và bên kia là sự phê bình kiểu của ông trong đó ông cố chứng 
minh là có sự bất khả hòa giải giữa các viễn cảnh vụn vặt của 
văn học.  
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   Ông cho mỹ học trong văn chương thuộc loại phê bình văn 
học mà ông vừa phân biệt trong đó mỹ học lờ đi hay che đậy 
các sự nghịch lý về xã hội và ngôn ngữ trong khi văn chương 
cố phơi bày ra.  

   Đối nghịch lại quan niệm phê bình văn học đó, De Man đưa ra 
một lý thuyết gọi là lý thuyết phản bác trong đó ông nêu rõ các 
nghịch lý căn bản trong văn học cũng như trong cuộc sống xã 
hội.  Một trong các điều ông phản bác là tánh cách hiện tượng 
của biểu hiện (signifier) như từ về âm thanh, thì rõ ràng có sự 
liên hệ giữa tên gọi và vật được gọi; tuy nhiên theo ông sự liên 
hệ giữa chữ và sự vật không có tánh cách hiện tượng mà có 
tánh cách qui ước. 

   Một phản bác khác của ông là trong xã hội hiện tại để thưởng 
thức nghệ phẩm ta không những chỉ đọc văn bản rồi tưởng 
tượng nghĩa của tác phẩm mà còn cần phải biết “đọc” các hình 
tượng, màu sắc và hiểu các luật tắc của hội họa, âm nhạc để 
hiểu được nghĩa của các các nghệ phẩm này. Tánh chất văn 
học (literariness), theo ông cũng thường bị hiểu lầm như là một 
phản ứng mỹ học.  Tánh chất văn học không phải là một đặc 
tánh mỹ học.  

   Sự hiểu sai lạc nhứt của tánh chất văn học, và cũng là sự 
phản đối thường hay lặp lại đối với các lý thuyết văn học hiện 
đại là coi tánh chất văn học như là sự quá câu nệ vào từ, như 
là sự chối bỏ nguyên tắc thực tại nhân danh những điều giả 
tưởng tuyệt đối và coi đó như là một điều xấu hổ.  Theo ông văn 
chương có tánh giả tưởng không phải do văn chương chối bỏ 
thực tại mà vì một điều chắc chắn không chối cải được là ngôn 
ngữ phải hành xử theo những nguyên tắc giống như những 
nguyên tắc của thế giới hiện tượng.  Hay nói một cách khác, 
điều chắc chắn không chối cải được là văn chương không phải 
và không thể là nguồn thông tin đáng tin cậy cho bất cứ điều gì 
ngoại trừ chánh ngôn ngữ của nó.

   Dù theo khuynh hướng nào đi nữa thì các xã hội văn minh 
đều biết vun trồng cái đẹp để nâng cao giá trị văn hóa cho cuộc 
sống và khiến cuộc đời trở thành đáng sống hơn.  Do đó, tác 
phẩm nghệ thuật là một sản phẩm không thể thiếu trong cuộc 
sống của các xã hội văn minh. Nhưng thế nào là tác phẩm nghệ 
thuật hay nghệ phẩm?
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   Xác định một tác phẩm là một nghệ phẩm là một vấn đề hãy 
còn tranh cãi vì một tác phẩm được nhóm này xem là nghệ 
phẩm lại bị nhóm khác phủ nhận giá trị nghệ thuật của nó.  Có 
một số người định nghĩa “thưởng ngoạn nghệ thuật” như là sự 
thấu hiểu được nghĩa của nghệ phẩm, nghĩa ở đây hàm ý là 
nắm bắt được mục tiêu cao cả nhứt của khát vọng mỹ thuật

  Một số người khác lại nghi ngờ về sự gán ghép nghĩa cho một 
nghệ phẩm vì họ cho làm như vậy là xâm phạm thô bỉ vào tính 
trinh nguyên của mỹ thuật và tính nhất thống của nghệ thuật.  
Sự khác biệt sâu xa của hai quan điểm đối với nghệ phẩm này 
là phần nào do nơi sự hiểu khác nhau về danh từ “nghĩa”.  

  Vì vậy để xác định tánh cách chánh thống của môn mỹ học 
thiết tưởng ta cần nên thẩm tra sự hiểu biết về danh từ “nghĩa” 
đã được hai nhóm này gắn cho nghệ phẩm ra sao.

   Đối với nhóm thứ nhứt, họ xem nghi vấn về nghĩa của nghệ 
phẩm tự nó là một hành vi mỹ thuật, cho nên biết “thưởng 
ngoạn” nghĩa của nghệ phẩm đã là một thành tựu mỹ thuật độc 
đáo.  Về nghĩa của nghệ phẩm, Umberto Eco, một nhà ngữ học 
Ý đã bác bỏ lý thuyết về nghĩa duy nhứt được đề cập tới trong 
các tác phẩm về mỹ học cổ điển. Ông chủ trương tánh đa nghĩa 
và sự tương đối của nghĩa trong các tác phẩm văn học.  

   Khi một tác phẩm văn học hoàn thành, nghĩa của tác phẩm 
không còn tùy thuộc vào ý đồ của người viết nữa mà tùy thuộc 
vào trình độ, lợi ích và hệ thống giá trị của một cộng đồng nhứt 
định.  Người đọc diễn giải tác phẩm phù hợp với hệ thống chuẩn 
mực mà cộng đồng dùng để đo các giá trị.  Điều này cho thấy tại 
sao cùng một văn bản mà được đánh giá khác nhau tại những 
môi trường và thời gian khác nhau.  

   Trái lại, nhóm thứ hai vì cho rằng nếu muốn, người ta cũng 
có thể thấy được những nghĩa phản mỹ thuật trong một nghệ 
phẩm nên họ không đồng ý với sự giải thích danh từ nghĩa như 
là một phạm trù mỹ thuật.  Nghĩa phản mỹ thuật của một nghệ 
phẩm có thể chia làm ba loại chánh.  Loại thứ nhứt là có những 
trường hợp nếu cho nghệ phẩm một nghĩa tức là gán cho nghệ 
phẩm một mô tả bằng hình tượng hay một cách hiểu biểu trưng. 
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    Do đó, ý nghĩa biểu tượng của con sư tử, hoặc của chiếc áo 
choàng của tu sĩ ... có một ý nghĩa mặc nhiên được thừa nhận 
không cần phải luận bàn và có một giá trị mỹ thuật ngoại hạng 
Loại nghĩa phản mỹ thuật thứ hai của nghĩa của nghệ phẩm có 
tánh cách lịch sử và liên quan đến tác giả vì chánh các sự phát 
giác về nguồn lực tâm linh, những tình tiết trong tiểu sử của tác 
giả và những động lực đặc biệt đã tạo nên đặc tánh của tác 
phẩm. 

  Loại nghĩa phản mỹ thuật thứ ba là sự quan trọng của nghệ 
phẩm đối với môi trường xã hội và ý thức hệ từ đó tác phẩm đã 
hình thành và của các dòng tư tưởng và các nét đặc thù biểu 
lộ hoặc tiềm ẩn mà tác phẩm đã ghi nhận được.  Sự phát hiện 
những ý nghĩa đó là công việc của nhà viết tiểu sử, của nhà 
đạo đức học, của nhà phân tâm học, của nhà văn học sử hơn 
là công việc của người thưởng thức mỹ thuật tức là không phải 
thuộc vai trò của mỹ học.

   Khi ta đề cập đến nghĩa của bất cứ một thứ gì là ta nói đến sự 
qui chiếu các hình ảnh hoặc ý nghĩa đã qui định mà nghĩa đã 
gợi lên trong trí ta dựa vào một lý thuyết về biểu trưng đã được 
thừa nhận.  Giả thử nói điều vô lý là nghĩa của bất cứ thứ gì 
cũng có nghĩa là chánh nó, thì điều này khiến ta phải kết luận là 
nghĩa của nghệ phẩm nằm ở ngoài nghệ phẩm.  Điều này mâu 
thuẩn với lý thuyết tánh chất tự tại của nghệ phẩm.  Cho nghĩa 
của nghệ phẩm vượt quá giới hạn của nghệ phẩm là phá vỡ 
tánh cách hiện thì (immediacy) của mỹ học.  

  Theo như MacLeish thì hãy thưởng ngoạn chất thơ của một 
bài thơ hơn là nghĩa của bài thơ.  Nếu nghĩa là mỹ thuật thì nó 
tất yếu phải ẩn chứa trong nghệ phẩm.  Khi nói nghĩa mỹ thuật 
ẩn chứa trong nghệ phẩm là nói phần này của nghệ phẩm có 
thể tượng trưng hoặc mang nghĩa cho phần kia của nghệ phẩm. 
Và như vậy ta đã đề cập đến lý thuyết về sự liên kết các yếu tố 
vật chất và các yếu tố hình thức trong một bức họa, và lý thuyết 
về kết cấu và cấu trúc của một bài thơ. Các chữ và câu trong 
một bài thơ thường ẩn dụ một số hình ảnh.  Đa số các bài thơ 
đều có một chủ đề.. Những chủ đề hay nghĩa của bài thơ này, 
về phương diện mỹ học không phải là cái ý nghĩa bên ngoài 
mà bài thơ muốn biểu trưng, mà chánh là bản thể (very stuff) 
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của bài thơ, nhưng không phải toàn thể mà chỉ là phần bản 
thể hội nhập và hòa tan với các câu, với các chữ, với vần, với 
điệu... đã tạo nên bài thơ như một cấu trúc mỹ thuật. 

   Bất cứ một nghệ phẩm nào cho dù là một bài thơ, một tiểu 
thuyết, một bản nhạc, một bức tranh, một bức tượng điêu khắc... 
đều có thể coi như ẩn chứa một thứ ngôn ngữ. Thứ ngôn ngữ 
này cần phải được người thưởng ngoạn tìm tòi, khám phá để 
cảm thông được với người nghệ sĩ đã tạo ra nghệ phẩm. Nghệ 
phẩm chỉ là một nhịp cầu trung gian để chuyên chở ý tình hoặc 
tư tuỏng từ nguồn sáng tạo tức người nghệ sĩ đến nguồn tiếp 
nhận là người thưởng ngoạn. Khi hoàn thành tác phẩm công 
việc của người nghệ sĩ hoàn tất.  Công việc của người thưởng 
ngoạn bắt đầu khi tiếp nhận nghệ phẩm.  Người thưởng ngoạn 
có khám phá ra và đọc được các ẩn dấu tâm tình hoặc tư tưởng 
của nghệ phẩm hay không là tùy thuộc vào trình độ nhận thức 
của người thưởng ngoạn. Giá trị của nghệ phẩm tùy thuộc vào 
sự khám phá này.  Nếu không khám phá được các ẩn dấu này 
người thưởng ngoạn sẽ không hiểu được nghệ phẩm hoặc có 
thể hiểu sai ý tình hoặc tư tưởng mà nghệ phẩm muốn truyền 
đạt.   

  Muốn nắm bắt được giá trị mỹ học của một nghệ phẩm, người 
thưởng ngoạn cũng cần có một số điều kiện.  Sự thưởng ngoạn 
có tánh cách mỹ học là kết quả của một sự kết hợp nhuần 
nhuyễn và phức tạp giữa những thái độ chủ quan và khả năng 
thẩm thức nghệ thuật của người thưởng ngoạn. Sự phản ứng 
đối với nghệ phẩm này của người thưởng ngoạn được gọi là 
kinh nghiệm mỹ học (the aesthetic experience).  Một kinh ng-
hiệm mỹ học xảy ra khi có sự tương thông giữa nghệ phẩm và 
người thưởng ngoạn. 

   Một tác phẩm nghệ thuật được xem là có giá trị khi kinh ng-
hiệm mỹ học mà tác phẩm đó có thể tạo ra là một kinh nghiệm 
có phẩm chất.  Nếu một nghệ phẩm như một tổng thể không 
kích động được một kinh nghiệm thẩm mỹ có chất lượng nào 
thì nghệ phẩm đó không thể được xem là một nghệ phẩm có giá 
trị.  Để cho một kinh nghiệm thành chuẫn mực cho sự đánh giá 
một nghệ phẩm, kinh nghiệm đó phải là kinh nghiệm có liên hệ 
trực tiếp và có hệ quả với phẩm chất của nghệ phẩm.  Ở đây ta 
cần phân biệt kinh nghiệm mỹ học này với những kinh nghiệm 
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cũng phát sinh từ sự hiện diện của nghệ phẩm nhưng không có 
tánh cách mỹ học.  Đó là kinh nghiệm cảm tính và kinh nghiệm 
hôn mê.  

   Kinh nghiệm cảm tính (sentimental experience) là kinh ng-
hiệm được kích động không do nơi tánh chất nghệ thuật của 
nghệ phẩm mà do nơi sự hiện hữu của một vài nét đặc thù 
trong nghệ phẩm đã khơi dậy trong người thưởng ngoạn một 
vài kỷ niệm trong quá khứ. Chẳng hạn một người ngắm bức 
tranh chân dung thiếu nữ có mái tóc dài và mái tóc dài trong 
tranh đã gây cho người ngắm tranh một xúc động mạnh về một 
người tình nào đó cũng có một mái tóc dài tương tự.  Sự xúc 
động mạnh này là một kinh nghiệm do bức tranh gây ra nhưng 
không phải là kinh nghiệm mỹ học vì không liên hệ trực tiếp và 
có hệ quả với chánh bức tranh.  Và sự xúc động đó cũng không 
thể dùng làm căn bản để qui định giá trị nghệ thuật của bức 
tranh được. 

  Kinh nghiệm hôn mê (trance experience) là kinh nghiệm 
thường xảy ra cho người ngắm tranh hay nghe nhạc. Sự quá 
chú tâm ngắm một bức tranh, nhứt là tranh siêu thực có thể đưa 
người ngắm tranh đến tình trạng như bị hôn mê hay bị thôi miên 
không còn tỉnh táo để nhận định giá trị nghệ thuật của nghệ 
phẩm nữa. Đối với người nghe nhạc cũng vậy nếu quá chú tâm 
vào tiếng nhạc cũng dễ bị dẫn đưa vào hôn mê để quên đi phán 
đoán.  Kinh nghiệm hôn mê giống như kinh nghiệm thiền của 
người ngồi thiền trước bức tường trắng, kinh nghiệm hôn mê 
của người ngồi thiền và bức tường trắng không có giá trị nghệ 
thuật.  

   Kinh nghiệm hôn mê giống như kinh nghiệm cảm tính không 
phải là kinh nghiệm mỹ học vì không dựa vào giá trị nghệ thuật 
của nghệ phẩm. Sự khác biệt trong kinh nghiệm mỹ học và các 
kinh nghiệm kia là kinh nghiệm mỹ học luôn luôn tập trung vào 
chánh nghệ phẩm còn hai loại kinh nghiệm kia thì hoặc tập 
trung vào kỷ niệm hoặc tập trung vào tiềm thức. Như vậy, để 
đánh giá một nghệ phẩm ta phải căn cứ vào kinh nghiệm mỹ 
học đích thực. Có hai yếu tố chánh cho việc xác định một kinh 
nghiệm mỹ học đích thực là cường độ và ý nghĩa. Cường độ 
của kinh nghiệm mỹ học càng cao thì kinh nghiệm mỹ học càng 
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tốt, cũng như một kinh nghiệm mỹ học càng có ý nghĩa thì kinh 
nghiệm mỹ học đó càng có giá trị.  Cường độ nói ở đây là độ 
mạnh của xúc cảm như khi ta nói một nghệ phẩm nào đó đã làm 
ta “xúc động” mạnh, làm ta bị “hớp hồn”.  

   Điều đó có thể xảy ra như khi ta đứng trước bức danh họa 
Pieta của Michelango được chưng bày ở La Mã rồi bị thu hút 
không thể rời chân được vậy. Có thể nói yếu tố cường độ làm 
cho ta cảm nhận, cảm thông được với nghệ phẩm, còn yếu tố 
ý nghĩa có thể nói là làm ta “thấy” và “hiểu” được nghệ phẩm. 
Khi một nghệ phẩm tạo được trong người thưởng ngoạn một 
cái nhìn mới, một khung trời mới hay một khía cạnh mới của sự 
vật thì đó là một kinh nghiệm mỹ học có phẩm chất.  Điều quan 
trọng khi đánh giá một nghệ phẩm căn cứ trên kinh nghiệm mỹ 
học, người thưởng ngoạn phải thận trọng tự xem xét tình cảm 
của mình có phải là những rung động khởi xuất từ nghệ phẩm 
hay chỉ là những tình cảm vay mượn gây ra từ những nguồn cội 
bên ngoài nghệ phẩm. 

  Như vậy, một nghệ phẩm này được xem là giá trị hơn nghệ 
phẩm kia chánh là vì nghệ phẩm đó có khả năng tạo được 
những kinh nghiệm mỹ học tốt hơn những kinh nghiệm mỹ học 
của nghệ phẩm kia, những kinh nghiệm có cường độ mạnh 
hơn và có ý nghĩa hơn. Vấn đề mỹ học như là yếu tánh của nghệ 
phẩm là một vấn đề đã và sẽ còn được bàn luận rất nhiều. Ngày 
nào mà con người còn chưa chịu ngừng nghỉ trên con đường đi 
tìm Chân, Thiện, Mỹ thì ngày đó con người còn đưa ra những 
kiến giải khác nhau về vấn đề mỹ học trong nghệ phẩm.  Ba 
khái niệm Chân – Thiện – Mỹ là hướng phát triển muôn đời của 
nhân loại, là tiêu mốc đi tới của mọi nền văn hóa vì con người 
lúc nào cũng đều hướng tới cái hợp lý nhứt, cái hài hòa nhứt, 
và cái hoàn mỹ nhứt. Văn học nghệ thuật phản ánh cuộc sống 
nên không ra ngoài quy luật đó.  Cho nên mỹ học mãi mãi là một 
vấn đề thiết thân của nghệ thuật.

   Đó là nói về các nền văn học phương tây, riêng về Việt Nam 
thì từ trước cho đến nay khi nói đến Chân – Thiện – Mỹ ta 
thường hay nhắc tới những cao quí của giá trị tinh thần. Vấn đề 
mỹ học rất ít được đề cập tới hoặc có nói tới cái đẹp thì thường 
đi tìm cái khí, cái thần, cái siêu thoát của tác phẩm nghệ thuật
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hoặc những lời dạy đã được nêu ra từ bao ngàn năm trước rút 
ra từ Tứ thư, Ngũ kinh. Bàn về cái đẹp thì phải là cái đẹp hài hòa 
trong quan niệm âm dương của Kinh Dịch, bàn về tìm hiểu tác 
phẩm thì nhiều người hay có thói quen dẫn lời dạy của các bậc 
hiền nho như Mạnh Tử có nói “dĩ  ý nghịch chí” tức phải tìm hiểu 
cái ý của tác phẩm rồi ngược mạch văn mà tìm về chí hướng 
của tác giả..., hay bàn về khả năng của ngôn ngữ thì nhắc lại 
các nhận xét của Đạo gia như “ngôn bất tận vật”, “ngôn bất tận 
ý”... hoặc nhắc lời dạy của Lão Tử như “ngôn giả bất tri”, người 
hay nói là không biết gì hết..v.v..  

  Nhắc lại những điều này người viết không có ý phủ nhận giá trị 
của các lời dạy của các bậc hiền giả xưa, mà người viết chỉ muốn 
nêu lên là văn học Việt Nam đã từ lâu ngủ quên trên các đường 
xưa lối cũ.  Văn học Việt Nam cần phải mau thức dậy tìm đường 
ra khỏi các lũy tre để nhìn xem thế giới đang náo nức chạy về phía 
trước, đua nhau thưởng thức hết khu vườn đầy kỳ hoa dị thảo 
này đến vườn hoa mỹ miều khác, hoặc hăm hở khai phá các khu 
rừng thâm u kỳ bí của nền văn học thế giới.  Nếu không mau thức 
dậy mà sánh vai cùng người để cải tiến và nâng cao các chuẩn 
mực cho giá trị của mỹ học thì văn học Việt Nam sẽ khó thoát ra 
khỏi các vòng rào nhỏ hẹp của các thôn làng hoặc các bức tường 
rào của các ghetto văn học.
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Tuyển tập thi ca Cao Mỵ Nhân 

bài thơ tình muộn.

   Đọc Cao Mỵ Nhân với tác phẩm thứ 12, thi tập mang tên:
Bài Thơ Tình Muộn, dầy hơn 190 trang gồm 112 bài tình thơ. 
Nói rõ hơn thì đây là thi tập thứ 12, nhưng ở hải ngoại là thứ 
10, vì khi còn ở trong nước trước 1975 bà đã cho xuất bản 2 
thi tập rồi.

   Lướt qua từ bài đầu tiên là Bài Thơ Tình Muộn, được dùng 
làm tựa cho sách, xuyên suốt đến bài cuối cùng là Sau Hôm 
Nắng Vỡ. Thi tập này cũng như trong nhiều thi tập trước, Cao 
Mỵ Nhân đi về khuynh hướng thơ lãng mạn về tình yêu, nhất là 
tình yêu say đắm hay góc nhìn khác là tình yêu trắc trở.
 
   Thơ tình yêu lãng mạn vì nhân bản tính nên mang ý nghĩa gần 
gũi với đời sống con người, vì có yêu đương, có đau khổ thơ rất 
dễ thăng hoa, dễ xuất thần khi hồn thơ  bay cao, nhiều chúng ta 
không quên những thi tác như Plaisir d'amour của thi sĩ Jean-
Pierre Claris de Florian (1755–1794), Le Lac của Alphonse de 
Lamartine (1790 –1869)
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  L’Adieu của Guillaume Apollinaire (1880-1918), La Dernière 
Feuille của Théophile Gautier (1811 - 1872), hay Les Fleurs du 
Mal (thi tập có bài Harmonie du soir) của thi sĩ Charles Baude-
laire (1821-1867), dù muốn dù không thì thơ lãng mạn Pháp đã 
đóng góp phần nào cho sự phong phú trong thi ca Việt Nam.

   Les Fleurs du Mal theo Antoine Adam (1899-1980, vị giáo sư 
dạy văn chương Pháp tại đại học Lille) đã đánh dấu chủ nghĩa 
lãng mạn yêu đương quá độ. 

  Một khi sự lãng mạn trong tình yêu đến khiến cho thơ tình yêu 
gây cảm giác hưng phấn và yếu tố hứng thú là điều đem thơ 
bay cao trong đại chúng như những bài thi ca của Alphonse de 
Lamartine, Guillaume Apollinaire, Théophile Gautier, Charles 
Baudelaire, Thanh Tâm Tuyền, Nguyên Sa, Cung Trầm Tưởng, 
hay Cao Mỵ Nhân,... 

   Vậy sự lãng mạn của thi ca Cao Mỵ Nhân như thế nào? Hãy 
xem hay nghe như dưới đây nhé:

"Nếu em thôi làm thơ
Anh có tìm em, hỏi
Tại sao không mộng mơ
Cho cuộc tình đổi mới
 
Em đắm say, chới với
Trên đường tình xa xăm
Ôi đi hoài, chẳng tới
Gặp anh, đã trăm năm
 
Còn gì đâu anh hỡi
Đôi môi thốt ngập ngừng
Tại sao anh không nói
Rằng yêu em vô cùng..."

(bài Nếu Thôi Làm Thơ, Cao Mỵ Nhân)

  Xem tiếp bài khác để thấy rằng Cao thi nhân dù cao tuổi nhưng 
hồn thơ lãng mạn chất ngất vô song, hồn thơ yêu đương không 
phản ảnh số tuổi con người, nhưng thơ bà sáng tác có âm
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hưởng vô cùng trẻ trung, thơ mời gọi yêu thương đậm nét 
mộng mị của tuổi thanh xuân như thuở đôi chín, ví dụ bài Anh 
Và Mây sau đây:

"Anh không biết buồn sao
Ngày dài ôi sắp cạn
Em nằm ngó trời cao
Mây bay nhiều vô hạn
 
Tình em cũng như mây
Bạt ngàn thương nhớ lắm
Vẫn đầy hồn mơ say
Vẫn tràn lòng mê đắm 
 
Mây thường trôi đi xa
Tháng năm rồi cũng hết
Nhưng cuộc tình chúng ta
Không bao giờ giã biệt
 
Anh hãy đến với em
Ngắm mây trong chốc lát
Cho em được ngủ yên
Trong hồn thơ bát ngát..."

   Nữ văn sĩ người Anh Virginia Woolf (1882 – 28 March 1941) 
cho rằng khi yêu đương bà "luôn luôn nghĩ về thơ và tiểu thuyết 
và chàng." (I am all the time thinking about poetry and fiction 
and you).

    Phải chăng tư tưởng của Virginia Woolf và Cao Mỵ Nhân vốn 
gần gũi chỉ nửa inch nhỉ. Virginia Woolf nghĩ đến chàng, Cao Mỵ 
Nhân không kém, bà nghĩ về "chàng" cả cuốn sách, hãy xem 
tiếp nụ hôn hay môi hôn hình như khá dễ tìm trong thơ Mỵ:

Tạ ơn anh rất nhiều lời
Nhưng không nói được, chỉ cười nụ thôi
Tạ ơn dừng lại đôi môi
Một câu tình tự bồi hồi lửa tim
Tạ ơn nghĩa cả trông tìm
Sau cơn nước loạn nhận chìm mộng mơ
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Tạ ơn giây phút tóc tơ
Cuồn tròn kỷ niệm trong thơ nồng nàn..."
(Tạ Ơn Anh, Cao Mỵ Nhân)
 
  Trong bài Lời Mẹ Dặn của nhà thơ Phùng Quán viết: "Yêu ai 
cứ bảo là yêu. Ghét ai cứ bảo là ghét. Dù ai ngon ngọt nuông 
chiều Cũng không nói yêu thành ghét...", cùng tư tưởng "khi 
yêu tình yêu có tiếng nói", nhà văn Mỹ Nicholas Sparks viết 
trong tác phẩm The Notebook là "Tình yêu tốt đẹp nhất là loại 
vực dậy tâm hồn, làm cho chúng ta tiếp cận nhiều hơn, làm cho 
lửa bộc phát trong trái tim của chúng ta và mang lại cho tâm trí 
của chúng ta sự an bình. Đó là những gì ta hy vọng mãi mãi cho 
người bạn tình." 

(The best love is the kind that awakens the soul; that makes 
us reach for more, that plants the fire in our hearts and brings 
peace to our minds. That’s what I hope to give you forever). 

  Dĩ nhiên, tác giả Cao Mỵ Nhân khi yêu nhà thơ diễn đạt tâm ý 
"yêu thì hãy bộc ộl nói ra", như Phùng Quán hay như Nicholas 
Sparks, bài thơ Một Khi Cao thi nhân xác định là: Tình yêu ôi 
mê hoặc, tình tha thiết mãi đắm say, trong tình muộn, dang dở, 
không trọn vẹn, nuối tiếc khóc mộ tình lớn, khóc một thời ái ân 
trong bài Một Khi:

Người tình ôi mê hoặc
Em suốt trăm năm này      
Mơ màng trong tiếng hát
Tha thiết mãi đắm say...    

  Trong quan điểm yêu thương, nhà văn George Sand cho là: 
“Đời sống ta chỉ có hạnh phúc khi ta yêu và được yêu” (There 
is only one happiness in this life, to love and be loved). Cùng 
ý niệm như George Sand, nhà hiền triết Mahatma Gandhi cho 
câu nói: “Đời sống phải có tình thương”. Để nối tiếp xét nội dung 
thi tập Cao Mỵ Nhân, ta nhận thấy nỗi yêu đương lãng mạn yêu 
mãi đắm say lan qua bài thơ Đắm Say Trừu Tượng như sau...

Xin cám ơn cuộc tình
Nỗi đắm say trừu tượng 
Anh và tim của mình
Hiến dâng thơ vô lượng
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Từ đây tới muôn sau
Anh vẫn ở bên em     
Ta vẫn có trong nhau
Nguyên vẹn trọn trái tim...

  Xét về ngôn ngữ trong thi ca hay từ ngữ Cao thi nhân sử 
dụng xuyên suốt thi tập này, rất nhiều chữ nghĩa lạ lẫm mang 
âm hưởng “lao xao” như nhà phê bình văn học Pháp Roland 
Barthes khi đề cập: “C’est le frisson du sens que j’interroge en 
écoutant le bruissement du langage”

   Ôi, những câu thơ khi ta ngân lên tạo ra tiếng xào xạc, lao xao 
của chữ nghĩa, đó là nét đặc thù là lạ nghe ra sự duyên dáng 
thi ca lao xao, chữ nghĩa xào xạc (rustling, bruissement), ví dụ 
ngay trong bài đầu tiên Bài Thơ Tình Muộn và bài cuối cùng 
Sau Hôm Nắng Vỡ, cũng như bài ở giữa Một Khi mang những 
ý tưởng của Roland Barthes dễ tìm thấy hay dễ nhận ra như: 
Nồng nàn nắng đã qua trưa, thủa em chưa nặng tình, Tơ vương 
quấn quít trong hồn, Em vét nắng ngoài sân, mộ tình lớn, hôm 
nắng vỡ, ánh sáng rơi buồn phiền, như nắng bể, trăng cúi mặt 
tạ từ,... còn nhiều, rất nhiều nữa.

   Để dẫn chứng ngôn ngữ lao xao, xào xạc âm thơ trong các 
bài nói trên, xin xem ví dụ sau đây:

 Bài Thơ Tình Muộn
 
Nồng nàn nắng đã qua trưa
Nhớ anh từ thủa em chưa nặng tình
hay 
Tơ vương quấn quít trong hồn  
Gỡ bao nhiêu cũng vẫn còn tình anh...

* Trong bài Một Khi:

Em vét nắng ngoài sân
Phủ lên mộ tình lớn
* Trong bài Sau Hôm Nắng Vỡ: 
Từ sau hôm nắng vỡ
Ánh sáng rơi buồn phiền
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hay,

Hay cũng như nắng bể
Trăng cúi mặt tạ từ...

   Cao Mỵ Nhân dùng nhiều từ tạo âm ngữ lao xao, xào xạc 
như những ý tưởng của Roland Barthes, bà dùng khéo léo, dù 
là những danh từ, tĩnh từ hay trạng từ, chữ nghĩa lao xao được 
ươm mầm, mọc rễ, đâm chồi ra nhiều trong rất nhiều bài sáng 
tác. Chính những âm ngữ lạ lẫm này khiến cho thi ca Mỵ Sapa 
phong phú và thăng hoa giá trị thơ của thi nhân.

   Nhìn chung, thi tập Bài Thơ Tình Muộn ra đời theo ý tưởng 
của nhà thơ thì là sự gom góp những bài thơ mà nội dung 
chuyên chở tình muộn màng dù về thời gian, hay về tuổi tác. 
Sự thành công của ý muốn tác giả chắc hẳn đã nêu rõ trong 
tuyển tập chọn lọc 112 bài này và rằng kỷ niệm lưu luyến yêu 
thương ngày xưa đã hằn lên trong nhiều bài thi ca, tình yêu lắm 
nhung nhớ, lắm nuối tiếc trong ý thơ, nhưng hoàng hôn yêu 
đương của Cao thi nhân vẫn thổn thức qua nhiều dòng thơ, 
qua nhiều con chữ mà tôi đọc và ngẫm nghĩ trong thích thú.

  
Xin trân trọng giới thiệu thi tập này, 

Bài Thơ Tình Muộn của thi sĩ Cao Mỵ Nhân.
 

TRẦN VIỆT HẢI
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“Lê Văn Khoa: 
Một Người Việt Nam”

   Tôi ngắm nhìn quyển sách dầy cộm, 700 trang mang tên 
"Lê Văn Khoa: Một Người Việt Nam". Sách được thai nghén và 
thực hiện ngót 4 năm, một tập sách khá đầy đủ, trình bày nhiều 
khía cạnh mà Giáo sư Lê Văn Khoa hoạt động hơn 6 thập niên 
tận tụy với nghệ thuật và lòng đam mê.

   Tôi biết Giáo sư Lê Văn Khoa từ những ngày theo học tại Hội 
Việt Mỹ cuối thập niên 60 và xem ông trong những chương trình 
truyền hình số 9 tại Sài Gòn trong những năm thập niên 70. 
Ngày xưa ấy ông là một thanh niên khôi ngô tuấn tú, đa tài, ăn 
nói lanh lẹ, hoạt bát, tôi dành nhiều sự ái mộ và thiện cảm cho 
ông từ những ngày đó.
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   Những năm ly hương xa xứ tôi được dịp xem ông trình diễn 
trên sân khấu trong những hí viện của nhạc giao hưởng. Nhạc 
mà Lê Văn Khoa chọn là nhạc do nhạc cụ vang ra âm thanh, 
nhạc không cần lời, nhạc của ngôn ngữ đại đồng của nhiều 
dân tộc trên quả địa cầu của chúng ta, nó không là thanh nhạc 
như nhiều người theo đuổi, mà là loại khí nhạc, nhạc mà ông 
tạo cho mình sở trường và lòng đam mê là phạm vi hòa âm, 
phối khí.
 
   Chương trình giới thiệu sách "Lê Văn Khoa: Một Người Việt 
Nam" đã được tổ chức ngày 19 tháng 9 năm 2015 tại nhà hàng 
Saigon 9, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam Califor-
nia. Khung cảnh trình làng tác phẩm diễn ra khá thân mật gồm 
nhiều thân hữu, cùng bạn bè trong giới văn nghệ, những học 
viên các ngành ông giảng dạy, và bà con đồng hương hâm mộ 
tài nghệ của ông.

Lê Văn Khoa tâm tình:
 
  Trong phần trò chuyện cùng cử tọa, và nhiều bằng hữu tham 
dự buổi giới thiệu sách, khi được hỏi nhờ đâu mà ông có được 
chương trình truyền hình trên băng tần số 9 Sài Gòn ngày trước, 
và tại sao ông chọn làm chương trình Thế Giới Của Trẻ Em. 
Giáo Sư Lê Văn Khoa cho biết sau khi ông làm một chương 
trình nhiếp ảnh với các nhiếp ảnh gia tên tuổi như Nguyễn Cao 
Đàm, Nguyễn Mạnh Đan, Trần Cao Lĩnh và Phạm Văn Mùi trên 
Truyền Hình Việt Nam quay tại Trung Tâm Điện Ảnh ở đường 
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Thi Sách, vừa ra khỏi phòng thu hình, ông được ông Giám Đốc 
đề nghị thực hiện một chương trình định kỳ cho đài. Mặc dù 
trước năm 1954, ông đã trúng giải sáng tác nhạc toàn quốc và 
đã từng cộng tác với đài phát thanh Quốc Gia và đài phát thanh 
Pháp Á (Radio France-Asie), do đó ông có thể dùng khả năng 
mình thực hiện chương trình thuần túy âm nhạc hay cả chương 
trình về nghệ thuật như nhiếp ảnh. Nhưng cuối cùng ông quyết 
dịnh thực hiện một chương trình giáo dục thiếu nhi, cho các trẻ 
em, vì ông thấy cần thiết hơn. 

  Bởi xã hội ta lúc ấy trong thời chiến lên cao thì người lớn và 
thanh niên trai tráng bị dồn vào nỗ lực quân sự. Viêc giáo dục bị 
thu gọn và xã hội thiếu hẵn lớp người trung gian hoạt động cùng 
trẻ nhỏ, thế hệ rường cột cho tương lai nước nhà. 

   Một mai khi chiến tranh chấm dứt thì thời hậu chiến lấy đâu ra 
người để xây dựng lại quê hương. Do đó Giáo Sư Khoa chọn 
chương trình giáo dục thiếu nhi theo đường hướng và sự suy 
nghĩ của riêng ông. Đấy là sự cần thiết của thời cuộc.

    Tôi nhớ một câu hỏi khác được đặt ra như sự ảnh hưởng nào 
của nhạc Việt đối với dòng âm nhạc thế giới, cũng như lúc gần 
đây quốc gia Ukraine đã vinh danh Giáo Sư Khoa về sự đóng 
góp âm nhạc của ông cho nền nhạc dân tộc của nước này.

  Âm nhạc nói chung vốn là phạm vi văn hóa thế giới, dòng nhạc 
thế giới có được là do sự đóng góp của các cá nhân hiện diện 
trên quả địa cầu, nói rộng hơn là do các quốc gia trên thế giới 
góp phần vào kho tàng âm nhạc chung của thế giới được phong 
phú, đa dạng hơn. Có lẽ ít ai nhận định công bình về việc nhạc 
Việt Nam của chúng ta có ảnh hưởng đối với dòng âm nhạc 
thế giới. 

   Giáo Sư Khoa kêu gọi: Nào hãy ngẩng cao đầu nhìn đời và 
hãnh diện vì rằng Việt Nam đã có đóng góp rất lớn, thực tiễn 
trong việc giúp phát triển âm nhạc thế giới. Số là vì nhạc sĩ 
Claude Debussy (1862-1918) và nhạc sĩ Maurice Ravel (1875-
1937) chịu ảnh hưởng nhạc Việt không ít để khai sinh ra trường 
phái nhạc Ấn Tượng (Impressionist) cho thế giới. Claude 
Debussy là một người có đầu óc khai phá đã bộc lộ từ khi còn 
là sinh viên trong Nhạc viện Paris.
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  Theo dòng tâm tình của giáo sư Lê Văn Khoa thì người Pháp 
sau khi chiếm toàn bộ nước Việt Nam đã chia xứ ta ra làm ba 
phần. Bắc (Tonkin), Trung (Annam), Nam (Cochinchine). Một 
đoàn hát Hò Quảng từ Huế được gửi đi trình diễn ở Hội chợ 
Paris năm 1889 đã làm say mê nhà soạn nhạc sung sức 27 
tuổi, tên Claude Debussy, đến gần 20 năm sau vẫn còn in rõ 
trong trí để ông viết lại trên báo. 

  Chắc chắn nhạc Việt đã ảnh hưởng ông không ít trong các 
tác phẩm đượm nhiều chất ngũ cung của ông. Giáo sư Lê Văn 
Khoa cho biết Tiến sĩ Nhạc Trưởng Gerard Schartz có nhắc đến 
sự kiện này nhưng lại cho là những nhạc sĩ đó là các gamelan 
Nam Dương. 

  Lê Văn Khoa khẳng định không phải các gamelan Nam 
Dương, vì trong hội chợ đó có 4 vũ nữ Java và các gamelan 
Nam Dương nhưng Debussy không đề cập đến họ mà chỉ nói 
đến tuồng hát của người Annamites, người từ xứ Annam (miền 
Trung Việt Nam), theo tài liệu từ Life of Debussy của Roger 
Nichols trong bộ sách Musical Life's do Cambridge University 
ấn hành năm 1998.

   Trong bài viết "Claude Debussy - Nhà Soạn Nhạc Pháp Và 
Âm Nhạc Cổ Truyền Việt Nam" của nhạc sĩ Nguyễn Hiền, tác 
giả viết về nhà soạn nhạc Claude Debussy và ảnh hưởng nhạc 
Ngũ cung Việt Nam, dựa vào năm cung bậc thang âm (penta-
tonic scale) gồm 5 cung chính là: Cung, Thương, Giốc, Chủy và 
Vũ. Tôi xin trích dẫn như sau:

   “Sau đó ông soạn bản “Tứ tấu cho đàn dây”, rồi năm 1894 ra 
đời bản “Prélude à l’après midi d’un faune” mở đầu kỷ nguyên 
mới của âm nhạc hiện đại dựa trên giai điệu Đông Phương 
(Orientalism) mà mọi người đều ghi nhận như một hiện tượng 
biện chứng âm nhạc của thế kỷ 20 vừa qua. 

   Tìm hiểu những động lực nào đã khiến Debussy chuyển 
hướng sáng tác độc đáo như vậy, đó là ở năm 1890 nhờ ông 
tham dự Hội chợ toàn cầu tại thủ đô Pháp (Exposition univer-
selle de Paris) và được thưởng thức âm nhạc cổ truyền Việt 
Nam do giàn nhạc Đại Nội Triều Đình Huế sang đây trình tấu...
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   Năm 1890 nói ở đây theo tài liệu sử sách ghi thì triều đình 
Huế được Pháp giao cho vua Đồng Khánh để có nhiệm vụ thi 
hành chính sách cai trị của họ mà chủ yếu lúc đó là công việc 
bình định đối phó với phong trào Cần Vương còn hoạt động 
chống Pháp.
 
   Nói chung tình hình đã tạm ổn định trên các xứ Đông Dương 
và bên chính quốc có tổ chức một Hội chợ Quốc Tế tại thủ đô 
Paris nhằm phô trương với thế giới những sản phẩm tiểu công 
nghệ địa phương. 

  Nhân dịp này, vua Đồng Khánh được họ cho qua Pháp cùng 
với giàn nhạc đại nội trình tấu âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Nhà 
soạn nhạc nổi tiếng Debussy năm đó mới 28 tuổi đã được nghe 
những bản nhạc triều đường của chúng ta cùng với ban nhạc 
đảo JAVA thuộc Nam Dương quần đảo mang tính chất Á Đông 
lúc ấy rất mới lạ và độc đáo đối với thế giới.”

   Trong cuốn “Tự điển âm nhạc hiện đại” (Dictionaire de la Mu-
sique Contemporaine) do nhà xuất bản Larousse của Pháp ấn 
hành năm 1976, khi viết về Debussy có đoạn ghi rõ ràng những 
chi tiết nêu trên, theo đó đã khẳng định động lực khiến ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến chiều hướng sáng tác của ông trong việc 
khai phá âm nhạc Đông Phương để mở đầu cho trường phái 
Orientationism trong thế kỷ 20 vừa qua. 

  Ngoài ra, trong cuốn sách mang tựa đề “Nhạc giao hưởng” 
(Symphonic music) do nhóm nghiên cứu trường Đại Học Cor-
nell xuất bản cũng có nhận xét tương tự về những chất liệu 
sáng tác của Debussy đã chịu ảnh hưởng sâu xa sau khi ông 
được thưởng thức các bản nhạc do giàn nhạc triều đường Việt 
Nam cũng như Java trình tấu tại Hội chợ quốc tế Paris năm 
1980 (nhà in đã in lộn 1890 thành 1980) ở cuối thế kỷ 19.

   Điều quan trọng ở đây là nội dung cuốn “Tự điển âm nhạc hiện 
đại” của nhà xuất bản Larousse ấn hành nói trên do Claude Ro-
stand nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng thế giới phụ trách phần 
biên soạn, cho nên những nhận định của ông về Debussy mang 
tính vô tư đáng tin cậy và đem lại một dữ kiện tôn vinh âm nhạc 
cổ truyền Việt Nam mà ít người được biết đến."
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Nhạc sĩ Lê Văn Khoa trên nhật báo The Orange County Register sau 
buổi trình diễn đầu tiên với Pacific Symphony Institute Orchestra ở Or-
ange County Performing Arts Center, ngày 3 tháng Sáu, 1995. (Hình: 
Lê Văn Khoa cung cấp)
 
   Về việc nhận định Lê Văn Khoa là ai, xin để người xứ ngoài 
thẩm định hay hơn ý kiến của người viết bài này. Tôi xin trích 
các nhận xét của giới âm nhạc rút ra vài trích đoạn từ sách “Lê 
Văn Khoa: Một Người Việt Nam” như sau:
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Hai nhạc trưởng Andrew Wailes và Lê Văn Khoa điều khiển dàn nhạc 
The Royal Melbourne Philharmonic Orchestra và ban Hợp Ca Cộng 
Ðồng Người Việt trong chương trình đánh dấu năm ly hương thứ 30 
của người Việt (Australia 2005). (Hình: Lê Văn Khoa cung cấp)

   Trả lời cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Quốc Gia Úc, Nhạc 
Trưởng nổi danh của Úc Đại Lợi là Andrew Wailes nhận định về 
Symphony Việt Nam 1975 của Lê Văn Khoa: “Symphony Việt 
Nam 1975 là một tác phẩm rất lý thú. Ðây là một tác phẩm thật 
hay...

   Như những tác phẩm giao hưởng lớn trên thế giới, nó kể một 
câu chuyện thật đẹp. Ðây là nhạc về con người thật, về một 
quốc gia thật. Bắt đầu từ những bài dân nhạc diễn tả một quốc 
gia thanh bình, hào hùng, rồi bị cộng sản xâm chiếm. Nhạc 
chuyển lần sang âm thanh rất mới, diễn tả sự bất an, đầy bối 
rối. Người ta chia tay nhau ra đi đến đất nước mới để tìm tự do. 
Trong hành âm cuối “Ca Ngợi Tự Do”, nhạc dàn ra một bài hợp 
ca thật hay. Nhạc thật lộng lẫy, đồ sộ, thật vĩ đại. Ðó là một tác 
phẩm rất hùng tráng, hiển nhiên những ai hiểu được lịch sử và 
văn hóa Việt Nam thì sẽ cảm nhận nó một cách sâu sắc hơn. 

  Ðây là một sáng tác theo thể loại nhạc giao hưởng Tây phương 
bởi lẽ tác giả sử dụng cả dàn nhạc đại hòa tấu, sử dụng âm điệu 
và nhạc cụ Tây phương, nhưng lại có thêm cả âm nhạc dân tộc 
và nhạc cụ Việt Nam chơi chung với dàn nhạc. Tôi không biết 
gọi tên cho đúng nhạc cụ đó là nhạc cụ gì, đó là cây đàn một 
dây (độc huyền cầm, đàn bầu) của Việt Nam. 

   Tác phẩm này hết sức hùng tráng và tôi tin chắc là mọi người 
sẽ thích lắm... Symphony Việt Nam 1975 là một tác phẩm lớn 
để thưởng thức... 

Ðiểm nhận xét đầu tiên của tôi là cái mà người Tây phương gọi 
là nhạc ngũ cung (pentatonic), dùng năm nốt nhạc trong một 
âm giai, khác với chúng tôi, chúng tôi thường dùng thất cung, 
bảy âm trong một âm giai. Do đó âm nhạc rất giống nhạc Nhật 
Bản. Trong tác phẩm này có những đoạn độc tấu rất hay, đặc 
biệt là sáo...là một loại nhạc của Á Châu. Có điểm rất độc đáo 
là âm nhạc Tây phương chúng tôi dùng bán cung. Trong nhạc 
phẩm này đàn violin của chúng tôi phải uốn âm thanh vào phân 
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nửa của bán cung cho phù hợp với âm thanh độc đáo của nét 
nhạc dân tộc Việt Nam. Việc này thật khác thường. Tiết nhịp thì 
diễn tấu khá dễ dàng và hòa âm thì có nhiều hợp âm thứ. Nhạc 
rất hay, rất sắc xảo, tinh vi, có những đoạn thật mong manh, 
chúng tôi phải hết sức cẩn thận để không đàn quá mức vì sợ 
rằng phá vỡ không khí êm ả của nhạc... 

   Như chúng tôi được biết thì trong lịch sử 150 năm của ban 
đại hòa tấu và hợp xướng Royal Melbourne Philharmonic thì 
đây là lần đầu tiên chúng tôi trình diễn âm nhạc Việt Nam đó là 
điểm thứ nhất, lần đầu tiên chúng tôi đi tiên phong trình diễn âm 
nhạc sáng tác tại Á Châu và chưa hề được nghe đến tại nước 
Úc này. Tôi biết là bản nhạc này đã được trình diễn đôi lần ở hải 
ngoại, và đây là một sự kiện mới mẻ cho chúng tôi. Ðây cũng 
là lần đầu tiên ban nhạc này được một nhạc sĩ Việt Nam điều 
khiển, lần đầu tiên chúng tôi cùng trình diễn với ban hợp xướng 
người Việt, và nói chính xác thì đây là lần đầu tiên chúng tôi 
đệm cho một ban hợp xướng đa văn hóa. 

   Có nhiều điều làm cho buổi trình diễn này mang ý nghĩa đặc 
biệt với chúng tôi. Âm nhạc cũng rất khác biệt với loại nhạc mà 
chúng tôi thường trình diễn... Âm nhạc thực ra là sinh ngữ quốc 
tế duy nhất. Ðiều mà tôi thích vì tôi là một nhạc sĩ, thường qua 
Á Châu và Âu Châu, tôi không nói được tiếng Ðức, tiếng Nhật, 
nhưng tôi dùng tiếng nói của âm nhạc. Tôi thấy ý tưởng đem 
Ðông sang Tây hay Tây qua Ðông là ý tưởng rất hay, để tán 
tụng cái mà mọi người có thể có là âm nhạc, để chia sẻ tâm 
tình giữa các giống người trên địa cầu với nhau. Và tôi nghĩ 
văn hóa, nhạc, vũ là những thứ có thể đem con người đến gần 
nhau... 

  Càng ngày người ta càng nghe nhiều nhạc Á Châu và Âu 
Châu được trình diễn tại đây (Úc), cho nên tôi nghĩ thật huyền 
diệu để các nhạc sĩ đến với nhau mà ca tụng âm nhạc...”Nhạc 
sĩ độc tấu Violin, William Benner của dàn nhạc NBC Symphony 
Orchestra, Hoa Kỳ, nhận xét về nhạc phẩm của Lê Văn Khoa: 
“Cả hai nhạc phẩm Nocturne for Violin and Piano và Romance 
for Violin and Orchestra của Lê Văn Khoa đều đạt mức xúc 
cảm tột đỉnh trong lòng người.” Nhạc sĩ độc tấu Piano, Giáo Sư 
Andrea Bambace, (Concert Pianist, judge in major national and 
inter-national competitions and Professor of piano at the
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Conservatorio C. Moneverdi of Bolzano, Italy, since 1971), viết 
về tác phẩm Lê Văn Khoa soạn cho piano: “’Beautiful Bamboo’ 
is very beautiful, very sweet, exotic for an Italian like me and full 
of sensuality. I like it.”

   Với Tiến sĩ Âm nhạc Ứng dụng (Applied Music) Vicki Riley, 
người Mỹ, sau khi nghe CD nhạc Lê Văn Khoa cho nhận xét:
 “Thật tuyệt! Trong các CD của Lê Văn Khoa tôi nghĩ Memories 
là hay nhất. Lối viết Tây Phương kết hợp với giai điệu ngũ cung 
thật hài hòa. Âm thanh trữ tình, tươi mát và luôn luôn thú vị. Các 
nhạc sĩ Ukraine diễn tả rất đạt và đàn với tài nghệ tuyệt vời. Họ 
thật sự đã làm nổi bật những ấn tượng và tính chất đam mê 
của bài nhạc.”
   Còn Nhạc sĩ Cynthia Acosta nhận xét:
   "Who o a a!!!

  “Nghe được 30 giây tôi ngưng hết mọi việc đang làm và nhắm 
mắt lại để thưởng thức. Khi nhạc dứt, nước mắt đã chảy dài 
trên mặt tôi. Nhạc vĩ cầm cổ điển là loại nhạc ưa chuộng của tôi, 
và bài Nocturne của Lê Văn Khoa thật kiệt xuất”.
Sau những lần bay sang thực hiện âm nhạc với giới nhạc tại 
Kyiv, Lê Văn Khoa được nhiều nhạc sĩ trong làng nhạc Ukraine 
ngưỡng mộ. Theo sự nhận định của Giáo sư dương cầm Nina 
Rodionova khi viết về ông như sau:

 “Mỗi bài nhạc trong quyển sách của ông là một bức tranh. Khi 
tôi nghe nhạc của ông, tôi có thể nhìn thấy Việt Nam với tất cả 
trù phú thiên nhiên. Nét nhạc của ông là sự kết hợp nguyên 
thủy tinh túy thi phú Việt Nam và âm nhạc Âu Châu. Nhưng điều 
quan trọng hơn hết là tôi có thể nghe được những xúc cảm của 
nhà soạn nhạc, tôi có thể cảm thấu tâm hồn của ông và điều 
đó luôn luôn phấn kích tôi... Tôi rất biết ơn vì ông cho chúng tôi 
ánh sáng và nét nhạc quyên rũ của ông. Nhờ ông tôi hiện nay 
quan tâm đến những gì có liên hệ đến Việt Nam... Trong thư 
viện tỉnh của tôi có một quyển Thơ Trung Cổ và tôi thích đọc về 
những nhà thơ rày đây mai đó, là khách viễn phương đi xuyên 
suốt cuộc đời mình. Quyển thơ đắc ý của tôi là Bạch Vân Thi 
Tập của Nguyễn Bỉnh Khiêm từ thế kỷ thứ 16... Học trò của tôi 
biết nhạc của ông. Chúng nó đàn bài “Remembrance” và “Drag-
onfly”.... Thưa Nhà soạn nhạc, một lần nữa tôi xin được cám ơn 
ông đã giúp tôi khám phá ra Việt Nam qua nét nhạc của ông...”
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Nhạc trưởng All Kulbaba điều khiển Kyiv (Kiev) Symphony Orchestra 
and Chorus trình diễn khúc “Ca Ngợi Tự Do” từ Symphony Việt Nam 
1975 (Ukraine 2005).  (Hình: Lê Văn Khoa cung cấp)

 Vị Nhạc trưởng chính của Ukrainian National Opera là Alla 
Kulbaba cho biết về nhạc của Lê Văn Khoa như sau qua những 
trích đoạn của bài viết:

   “Tác phẩm ấy (Vietnam 1975 Symphony) nói về cuộc chiến 
tranh Việt Nam và trong tác phẩm ấy ông khai triển như là nhà 
viết đại tấu khúc có tài, chứng tỏ ông không chỉ là người viết 
nhạc nhẹ mà là soạn nhạc gia với thể loại lớn. Symphony là 
loại nhạc lớn và ông đã viết thật lý thú. Tác phẩm rất sôi nổi với 
những khai triển của nó. Soạn nhạc gia Lê Văn Khoa hành xử 
thể loại này rất lý thú. 

  Làm việc với tác phẩm này thật thú vị... Ông dùng thể loại Âu 
Châu nhưng đặt trên nền tảng nguồn gốc Việt Nam. Vì vậy tôi 
đồng ý việc gọi ông là nhà soạn nhạc Việt-Mỹ, người hòa trộn 
hai nền văn hóa, nhưng trong ý nghĩa tích cực, không bị cuốn 
hút, nhưng là hòa hợp...  

  Tôi nghĩ đây là thời điểm rõ rệt nhất khi các nền văn hóa truyền 
đạt với nhau và nó sẽ ghi đậm nhận thức của ta về các quốc 
gia Á Châu. 

   Chúng ta có thể học được văn hóa của họ qua phương pháp tạo 
âm nhạc của Âu Châu. Nhưng nếu chỉ có giai điệu quốc gia thôi,
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 thôi, sẽ không dễ hiểu cho người thuộc các quốc gia Âu Châu. 
Nhưng nếu đó là một sự kết hợp văn hóa, dùng thể loại nhạc, 
hòa âm, nhạc đề, dân nhạc và dân ca, nó sẽ làm cho chúng ta 
gần nhau hơn... Nhạc của Lê Văn Khoa thật tinh vi, đầy xúc 
động, rất mực nhân hậu, thân thiết... Nhạc của Lê Văn Khoa là 
mật ngọt cho tâm hồn chúng tôi, nhạc sĩ Ukraine...”.
 
   Nhạc sĩ độc tấu đàn Bandura từ Kyiv, Ukraine là Kateryna 
Myronyuk cho cảm nghĩ:

  “Khi nói đến sự giao thoa văn hóa, người ta thấy rõ mô 
thức tạo ấn tượng mạnh mẽ hơn hết là sự hòa hợp của các 
nguồn văn hóa khá xa cách nhau... Một bằng chứng của sự 
hòa hợp văn hóa dân tộc ngày nay được thể hiện qua nghệ 
thuật của Soạn Nhạc Gia Việt Nam đang sống trên đất Hoa 
Kỳ, tên Lê Văn Khoa... Trong thập niên gần đây ông sáng tác 
nhạc cho đàn Bandura và dàn nhạc giao hưởng như “Trống 
Cơm” và “Se Chỉ Luồn Kim” đã trình diễn rất thành công 
trong năm 2008-2010 trên các sân khấu nhạc tại Hoa Kỳ”.

   Giáo Sư Tiến Sĩ Dutchak Violetta, Khoa Trưởng ngành Dân 
Nhạc của V. Stefanyk Carpathian National University, người 
chiếm nhiều giải thưởng tranh tài đàn Bandura. Hội viên Hội 
Sáng Tác Nhạc Quốc Gia Ukraine từ năm 1998. Bà nhận bằng 
Doctor of Arts năm 1996 và Ph. D. năm 2006. 

  Tác giả trên 100 bài viết về bản chất khoa học và giáo dục 
âm nhạc tại Ukraine và các nước khác. Phụ trách chương trình 
nhạc trên đài phát thanh địa phương Ivano-Frankivsk. Trình 
diễn trong các đại hội âm nhạc Bandura quốc gia và quốc tế. 
Lưu diễn nhiều ở Ukraine, Ba Lan, Hung Gia Lợi, Đức và Nga. 
Bà viết: 
“Lê Văn Khoa giữ trọn màu sắc cổ truyền của nét nhạc dân tộc 
Việt Nam. Nghiên cứu bản tổng phổ cho ta khẳng định nét nhạc 
giao hưởng của tác giả được dùng để thẩm định lại giá trị của 
nguyên tác dân ca. 

  Nhìn tổng quát người ta thấy sự phối khí (cho dàn nhạc giao 
hưởng) thật trong sáng, ngay trong những đoạn toàn tấu (tutti) 
dù cường độ mãnh liệt, đều tương ứng với những đoạn độc tấu 
của Bandura hoặc các nhạc cụ khác. . . . 
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   Trong những câu nhạc tô điểm, giai điệu chính của bài dân 
ca “Trống Cơm” được di chuyển trong âm vực đẹp của đàn 
Bandura. . . Trong bài nhạc kế của Lê Văn Khoa, bài “Se Chỉ 
Luồn Kim” cũng được viết với phong cách tương tự. Nhạc cũng 
mang bản chất nhẹ nhàng, vui tươi, tung tăng. Hòa âm phong 
phú hơn, phối khí có hiệu quả hơn. Trong bài này tác giả dùng 
những nốt quãng tám kép song hành của những bộ nhạc cụ 
khác nhau, giúp cho tác phẩm “rộng lớn” và “bao la” hơn. 

  Tiết nhịp của tác phẩm vận dụng bộ gõ có trống nhỏ, timpani, 
và âm điệu tái diễn chuyển tiếp đặc thù giữa các nhạc cụ trong 
dàn nhạc giao hưởng gợi hình ảnh các tầng lớp chỉ màu khác 
nhau chồng lên qua mũi kim thêu. Nhìn chung, bài nhạc cho ta 
hình ảnh của một món kim hoàn sắc sảo, trong sáng, với những 
mẫu vẽ tinh vi, thật đẹp và hấp dẫn chứ không hời hợt. 

   “Bằng cách đó, tác phẩm của Lê Văn Khoa viết cho Bandura 
và Dàn nhạc Giao hưởng cho thấy diễn tiến của sự tiếp nhận 
nhạc cụ này trong nền nhạc mới, mà nó càng rõ ràng hơn nữa 
là trong tác phẩm của ông, soạn nhạc gia Lê Văn Khoa quan 
tâm đến văn hóa cổ truyền của các dân tộc khác nhau, nhưng ở 
đây, được trình tấu bằng nhạc cụ dân tộc của Ukraine. 

  “Vai trò của Bandura được xác nhận trong thế kỷ hai mươi 
nhờ sự cải tiến nhạc cụ và sự xuất hiện của nhiều nguyên tác 
dưới những thể nhạc khác nhau, bảo đảm cho việc đồng cộng 
tác giữa người trình diễn và nhà viết nhạc đương thời, không bị 
biên cương và văn hóa ly cách, nhưng hiệp nhất, bởi biết rằng 
nghệ thuật âm nhạc là ngôn ngữ quốc tế, là một thứ siêu ngôn 
ngữ...”

   Trở lại sự kiện Ukraine vinh danh Giáo sư Lê Văn Khoa, giới 
âm nhạc bên ấy biết ông đã tìm hiểu, sưu khảo và viết nhạc cho 
đàn dân tộc của họ trình diễn. Về phần Viện Cao Học Âm Nhạc 
Ukraine đã vinh danh ông thì do các bài nhạc dân ca Việt, ông 
viết lại cho đàn dân tộc của Ukraina là đàn Bandura độc tấu với 
dàn nhạc giao hưởng. Cô Kateryna Myronyuk trình diễn trước 
Ủy ban Khảo sát Luận Án Tiến Sĩ của cô năm 2009. Trước sự 
việc bất ngờ này, ban khảo sát tuyên bố: “Lần đầu trong lịch sử 
âm nhạc Ukraine có một người đã có công đem hai luồng văn 
hóa dân tộc đến với nhau qua tác động đa dạng hóa âm nhạc.” 
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   Trong quyển sách “Lịch sử và sự phát triển của đàn Bandura 
trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21”, xuất bản tháng Tư năm 2015, 
xác nhận Nhạc sĩ Lê Văn Khoa là một trong ba nhạc sĩ trên thế 
giới đã viết nhạc cho đàn Bandura hòa tấu với dàn nhạc giao 
hưởng. 
     Điều thú vị là từ trước năm 1975 đã có nhiều nhạc sinh Việt 
Nam qua học ở Ukraine, cũng như sau 1975 có nhiều nhạc sĩ 
người Ukraine qua dạy nhạc ở Việt Nam nhưng cả hai nhóm 
người này đã không không làm được việc như một người tị nạn 
cộng sản 

   Việt Nam đã làm, tôi trầm tư suy nghĩ nhịp cầu văn hóa do 
giáo sư Khoa âm thầm đóng góp. Bên cạnh đó youtube video 
clip trên thế giới liên mạng cho thấy trực tiếp phim hình ảnh 
trình chiếu lần đầu tiên nhạc sĩ Phương Oanh (hiện ở Paris) 
độc tấu đàn Tranh hòa quyện với dàn nhạc giao hưởng nổi 
tiếng Kiev Symphony Orchestra và ban hợp ca Ukraine hát bài 
Ca Ngợi Tự Do của Nhà soạn nhạc Lê Văn Khoa trình diễn với 
dàn nhạc giao hưởng.

   Trong sách “Lê Văn Khoa: Một Người Việt Nam”, trang 31 là 
bài viết “Sức Mạnh Ðáng Sợ của Âm Nhạc”, Lê Văn Khoa ghi 
nhận về lịch sử xứ Ukraine và số phận đàn Bandura theo thời 
gian: “Năm 2005 tôi qua Ukraine để thu thanh CD Symphony 
“Việt Nam 1975”. Có người trách tôi sao qua Nga để thu thanh. 
Họ không biết Ukraine đã bị Nga đô hộ suốt 70 năm và đã tách 
ra khỏi khối Liên Bang Sô Viết từ năm 1991, khi Nga sô suy yếu 
sau vụ sụp đổ bức tường Bá Linh. Tuy hiện nay vẫn có những 
người thân Nga nhưng nói chung dân chúng Ukraine rất thù 
Nga. Dường như không có gia đình nào không có người bị Nga 
hành quyết.

   Trong khi ở Ukraine, tôi chú ý đến nhạc cụ dân tộc của họ 
là cây đàn Bandura và tôi có chuyển vài bài dân ca Việt như 
“Se Chỉ Luồn Kim” và “Trống Cơm” cho độc tấu Bandura và 
dàn nhạc giao hưởng với ý muốn đem truyền bá dân nhạc Việt 
qua xứ người. Không ngờ việc làm này đã được Tiến Sĩ Nghệ 
Thuật chuyên về Bandura, bà Violetta Dutchak, thuộc Bộ Khoa 
Học Nhân Văn và Nghệ Thuật của Ukraine tuyên bố: “Lần đầu 
có người đưa hai nguồn văn hóa dân tộc (giai điệu dân ca Việt 
viết cho nhạc cụ quốc gia Ukraine) đến với nhau, qua âm nhạc.”
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  Khi nghiên cứu nhạc cụ mang tên là nhạc cụ dân tộc của 
Ukraine (họ không gọi là nhạc cụ cổ truyền), một lần nữa tôi 
được minh xác là từ trước người ta đã nhận thấy giá trị sâu 
xa của âm nhạc, trong trường hợp này, người Đức, Ba Lan và  
Nga đối với nhạc dân tộc của người Ukraine và thẳng tay truy 
diệt người phổ biến loại nhạc này. Ðàn Bandura mang tên là 
“nhạc cụ dân tộc” này quả nhiên đã trôi nổi và chịu khổ hạnh với 
dân tộc Ukraine trong nhiều thế kỷ.

   Đàn Bandura có thể trình diễn như nhạc cụ độc tấu, nhưng 
cũng có thể dùng đệm cho giọng ca. Trong thời Ukraine bị Ba 
Lan đô hộ ở phía Tây, đàn Bandura được ưa chuộng trong triều 
đình Ba Lan cho đến khi cuộc nổi dậy chống Ba Lan năm 1648, 
Bandura liền bị cấm tuyệt và người chơi đàn này bị giết vì bị liệt 
kê là rất nguy hiểm. Bên phía Ðông của Ukraine, thuộc Nga cai 
trị, đàn Bandura được phát triển mạnh cho đến năm 1876 thì 
đàn này bị cấm, tất cả những gì trình diễn có tính chất dân tộc 
và ngôn ngữ Ukraine cũng bị cấm luôn. Nhưng đáng sợ hơn 
hết là Stalin và cộng sản Nga trong thế kỷ 20. Người Nga muốn 
đồng hóa nguời Ukraine vào dân tộc Nga nên không chấp nhận 
có một nhạc cụ mang tên Nhạc Cụ Quốc Gia từ Ukraine.

Bạo chúa Stalin tàn sát 7 triệu người Ukraine, 1933.

 Năm 1933 Nga đã ra tay giết 7 triệu người Ukraine (sau này 
có tài liệu nói số người chết có thể lên đến trên 10 triệu) trong 
một năm bằng cách bỏ đói họ. Nga cướp hết những gì có thể 
ăn được của người Ukraine, kể cả cải muối làm dưa. Họ không 
cho phép người Ukraine ra nước ngoài, không cho người vùng 
này qua vùng khác trong xứ để kiếm ăn. Họ muốn biến những 
người còn sống không còn tinh thần quốc gia mà trở thành 
người quy phục Nga tuyệt đối.”
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    Giáo Sư môn dương cầm Lyudmila Chychuk, chuyên về 
nhạc thính phòng của Nhạc viện Lysenko (Special Boarding 
School, trường dành cho thần đồng âm nhạc thế giới thế giới 
tại Kyiv, Ukraine), cho biết như sau:
    “Lê Văn Khoa là một một người có thế đứng rất vững vàng 
và bản chất sung mãn, tôi càng ngày càng cố gắng hơn để trầm 
mình trong dòng nhạc dương cầm của ông, để hiểu rõ hơn các 
nhạc đề và mấu chốt gắn liền với nhạc Việt, với lịch sử và tâm 
tưởng Việt Nam.

   Trong bài “Ðêm Việt Nam”, sau đoạn giao tranh, ông đưa nét 
nhạc trở về không khí trầm lắng. Chính nhờ điểm này tôi bắt 
đầu cảm thấy một mô thức, một “dấu ấn” rõ rệt trong lối viết 
nhạc của ông. Nơi đây ông cho chúng ta thấy sự đắc thắng – 
đắc thắng của thiện trên ác, của giải thoát khỏi tuyệt vọng... Một 
trong những hình ảnh nổi bật trong âm nhạc của ông là bài “Ta 
Tắm Ao Ta” (In Our Pond), diễn tả nét đẹp của thiên nhiên và 
đời sống thanh bình của người dân Việt. Đây là một dẫn chứng 
chủ yếu về phong cách viết nhạc của ông, là hòa trộn, đan kết 
nhạc cổ điển Tây phương và dân nhạc Việt Nam để trở thành 
một tác phẩm nghệ thuật toàn vẹn... Nhạc piano của Lê Văn 
Khoa rất hay, rất độc đáo. Lối viết nhạc của ông rất khác với 
nhạc của chúng tôi, nhiều bài theo âm giai ngũ cung. Hình ảnh, 
tính chất trong âm nhạc của Lê Văn Khoa rất tươi sáng. Tôi đã 
có dịp chơi và thu thanh nhiều nhạc phẩm của Lê Văn Khoa 
như “Dragonfly”, “A Night in Vietnam”, “Rememberance”... và 
bao giờ cũng cảm thấy rất thư giãn, nhẹ nhàng khi chơi nhạc 
Lê Văn Khoa. Chơi nhạc của các nhạc sĩ khác như Chopin, 
Beethoven..., có những lúc tôi thấy rất căng thẳng. 

   Nhạc của Lê Văn Khoa khác hơn, mỗi một bài là một bức 
tranh sống động nhưng bao giờ cũng nhẹ nhàng, tươi sáng, 
hòa điệu. Không phải là do nhạc Lê Văn Khoa dễ chơi, có nhiều 
bài tôi phải học rất cực... Nhạc của Lê Văn Khoa có những hồi 
(movement) rất khốc liệt, nhưng ngay sau đó ta như nghe ông 
nói: ‘Xin hãy từ tốn, chậm rãi, nhẹ nhàng tử tế với nhau’. Tôi rất 
thích chơi nhạc của ông vì lúc nào cũng rất thư giãn. Hiện nay, 
tại viện âm nhạc Kiev, chúng tôi đã dạy và chơi nhạc Lê Văn 
Khoa rất nhiều...” Nói về sách “Lê Văn Khoa: Một Người Việt 
Nam”, nó được chia làm 3 phạm vi mà Lê Văn Khoa hoạt động 
và dành nhiều thời giờ đóng góp, điển hình như Lê Văn Khoa 
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của khía cạnh âm nhạc, Lê Văn Khoa của nghệ thuật (nhiếp 
ảnh), và Lê Văn Khoa của xã hội. Trong bài viết này tôi chỉ cô 
đọng về lãnh vực âm nhạc mà thôi.

   Theo ý niệm căn bản thì âm nhạc là bộ môn nghệ thuật phối 
hợp âm thanh theo những quy luật nhất định, xuất phát từ 
những âm thanh trong cuộc sống, phản ánh những tình cảm 
của con người. Âm nhạc dùng âm thanh làm nồng cốt. Âm nhạc 
có ba phần rõ ràng, là nhịp điệu, giai điệu và hòa âm. Âm thanh 
có bốn đặc điểm nổi bật được lưu ý như sau:

- Cao độ (Pitch, Hauter): Mức độ trầm bổng của âm thanh.
- Trường độ (Duration, Durée): Mức độ dài hay ngắn.
- Cường độ (Intensity, Intensité): Mức độ mạnh hay nhẹ của 
âm thanh.

- Âm sắc (Timbre): Vì có những âm thanh giống nhau về cao độ, 
trường độ, và cường độ nhưng lại khác nhau về âm sắc, như 
chất giọng nam hay nữ vốn khác biệt.

   Trong cuộc sống hàng ngày, âm nhạc được ví như món ăn 
tinh thần không thể thiếu được đối với đời sống con người, là 
ngôn ngữ đại đồng chung cho nhân loại. Nếu cuộc sống mà 
thiếu âm nhạc thì chẳng khác gì thiếu ánh sáng mặt trời, thiếu 
không khí trên mặt đất này. Bởi thế cho nên triết gia Friedrich 
Nietzsche cho là “Không có âm nhạc thì cuộc sống sẽ là một 
điều sai lầm”. Hay như sự cần thiết mà thi hào William Shake-
speare quan niệm “Nếu ta yêu âm nhạc thì hãy vặn nó lên”. Còn 
cố ca sĩ Sony Bono đã từng nói: “Âm nhạc có thể thay đổi thế 
giới bởi vì nó có thể thay đổi được con người”. 

  Trong sách đã dẫn nơi trang 37, Lê Văn Khoa cho bài viết 
lý thú “Âm nhạc ảnh hưởng đến vạn vật”. Quả là như vậy vai 
trò của âm nhạc ảnh hưởng đối với đời sống của chúng ta rất 
nhiều, chính nó tạo ra những cung bậc cảm xúc cho tâm hồn 
chúng ta. Âm nhạc làm cho cuộc sống chúng ta thăng hoa, trở 
nên tốt hơn. 

   Điều đó được hiểu qua ý tưởng của người xưa như quan 
điểm của triết gia Plato: “Âm nhạc là sự chuyển động của âm 
thanh để linh hồn con người đạt đến sự giáo dục đạo đức của 
chính nó”. 
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  Phải chăng nhạc ca, nhạc đạo, nhạc về lòng yêu thương quê 
hương, nhạc về lòng mẹ hay tình cha... linh nghiệm đúng như 
vậy. Do đó, âm nhạc ảnh hưởng rất lớn đến đời sống con người, 
con người là loài vật duy nhất có thể cảm nhận thông suốt, hiểu 
biết bởi trí tuệ và thưởng thức với tâm hồn say mê yêu thích âm 
nhạc. Chung quy thì phạm vi âm nhạc có hai loại chính khi biểu 
hiện bằng giọng người tức thanh nhạc. Còn nếu trình bày bằng 
các loại nhạc cụ thì là khí nhạc.

   Bàn thêm thì âm nhạc là nguồn hạnh phúc cho tất cả mọi 
người chúng ta sống trên trái đất. Không có âm nhạc thế giới 
thực sự sẽ rất buồn tẻ. Chính vì có âm nhạc trong chuyển động 
âm thanh trong thiên nhiên như gió, sóng biển, thác, suối, mưa, 
bão... cũng như sự chuyển động của cây cối; có âm nhạc trong 
tiếng hót của các loài chim muông... 

  Âm nhạc có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hạnh phúc của 
con người. Âm nhạc xua tan đi nỗi sầu khổ của con người và rót 
đầy tâm tưởng chúng ta niềm vui sướng hân hoan. Bật những 
bài nhạc yêu thích và thực sự lắng nghe mà không cần làm điều 
gì khác, lắng nghe và lắng nghe trong nỗi thích thú. Chúng ta 
cảm thấy cuộc đời này thật có giá trị đáng sống biết bao! Đúng 
không chứ nhỉ?

   Tôi ngẫm nghĩ về câu nói “La musique fait écho aux senti-
ments humains”, âm nhạc có thể xoa dịu những nỗi lo âu, khắc 
khoải trong cuộc sống. Âm nhạc là phương tiện chuyển tải cảm 
xúc trọn vẹn nhất của tâm hồn. Nên chi khi nghe Beethoven cho 
là “Âm nhạc làm trái tim của người nam sôi sục và khóe mắt 
của người nữ đẫm lệ”. Âm nhạc cũng có thể là ngôn ngữ của 
tâm hồn xao xuyến bớt đi cô đơn, hay khiến cho con tim ta khao 
khát yêu thương.

   Và rồi bàn thêm tí nữa, âm nhạc còn là liệu pháp hữu hiệu 
chữa bệnh được áp dụng cho các bệnh nhân. Đối với những 
hoạt động chi phối não bộ của chúng ta, theo nhà bác hoc Al-
bert Einstein cho rằng ông có trí não thông thái là vì ông chơi 
môn vĩ cầm. 

   Nhiều chuyên gia cũng tin rằng ca từ hoặc nhịp điệu của âm 
nhạc có thể làm tâm tư chúng ta trầm tĩnh, trí tưởng tinh khôn hơn.
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   Trong chiến tranh, âm nhạc được xem như một sức mạnh tinh 
thần cho binh sĩ xông ra trận mạc khi “tiếng hát át tiếng bom 
đạn”. Trong triều đại đế quốc La Mã khi xưa, các chiến binh 
trước khi ra trận thường được nghe các khúc nhạc oai hùng, 
hùng dũng để khích lệ để có được tinh thần chiến đấu quyết liệt. 
Âm nhạc cũng đóng góp cho tình yêu nước, tính nhân bản hay 
xác định lập trường chính trị của người công dân.

   Trong phần nói chuyện của Giáo sư Phạm Phú Minh, tức 
Nhà văn Phạm Xuân Ðài, ông cho ý tưởng về âm nhạc Lê Văn 
Khoa, âm nhạc ca ngợi tự do của người tị nạn Việt Nam như 
sau đây:

   “Người ta đang bức tử một xã hội tự do thành một trại lính có 
tên là xã hội chủ nghĩa. Người dân không chịu nổi, họ phải ra đi. 
Họ đi đâu? Phần lớn họ ra biển, tìm đường đến với thế giới bên 
ngoài. Và hằng triệu người đã ra đi, nhắm mắt gửi thân phận 
mình cho đại dương có thể rất hiền từ mà cũng có thể rất hung 
tợn. Cả một lớp người ra đi này đã tạo nên một khúc bi tráng 
ca độc nhất vô nhị trong lịch sử Việt Nam, nói cho loài người từ 
thiên cổ đến ngàn sau rằng con người chỉ có thể sống đầy đủ 
với tư cách một con người nếu họ được tự do. 

Trong cuộc đi tìm tự do vĩ đại này, dân tộc chúng ta đã trả một 
cái giá không phải là nhỏ: Khoảng nửa triệu người đã chìm sâu 
dưới lòng đại dương trước khi họ thấy bến bờ tự do. 

Quý vị phải nghe hành âm số 6 “Trên Biển Cả” trong Ðại Tấu 
Khúc “Việt Nam 1975” của Lê Văn Khoa để sống với tất cả nỗi 
khủng khiếp này, để thấy thân phận nhỏ nhoi của con người 
trước sự gào thét của sóng gió biển khơi, nhưng đồng thời Lê 
Văn Khoa cũng cho chúng ta một cảm giác rất lạ lùng trong 
hành âm này, đó là sự vươn lên của ý chí, càng bị vùi dập thì 
con người càng mạnh mẽ, chúng ta sẽ rõ ràng nghe được sự 
hùng tráng vẫn tiềm ẩn trong tự thâm tâm chúng ta, và nó đã 
được khơi dậy, khiến chúng ta hào hứng, chúng ta đầy niềm tin 
vào mình, vào đồng bào của mình và vào nhân loại, và chúng 
ta sẽ chảy nước mắt trong nỗi hân hoan bí ẩn ấy, nó bỗng dưng 
xuất hiện giữa cảnh những chiếc thuyền bé nhỏ đang nghiêng 
ngả giữa sóng gió vô tình của biển cả. Lê Văn Khoa trong dòng 
nhạc của ông trong hành âm thứ 6 đã gợi được sự tự hào ấy 
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nơi con người, con người đầy sức mạnh có thể làm chủ lấy 
mình giữa thiên nhiên và giữa xã hội dù phải trải qua nghịch 
cảnh tới đâu.và nó đã được khơi dậy, khiến chúng ta hào hứng, 
chúng ta đầy niềm tin vào mình, vào đồng bào của mình và vào 
nhân loại, và chúng ta sẽ chảy nước mắt trong nỗi hân hoan bí 
ẩn ấy, nó bỗng dưng xuất hiện giữa cảnh những chiếc thuyền 
bé nhỏ đang nghiêng ngả giữa sóng gió vô tình của biển cả. Lê 
Văn Khoa trong dòng nhạc của ông trong hành âm thứ 6 đã gợi 
được sự tự hào ấy nơi con người, con người đầy sức mạnh có 
thể làm chủ lấy mình giữa thiên nhiên và giữa xã hội dù phải trải 
qua nghịch cảnh tới đâu.
   
“Với tư cách là những con người tị nạn, chúng ta biết ơn nhạc sĩ 
Lê Văn Khoa đã hiến tặng cho chúng ta tác phẩm này, một tác 
phẩm ca ngợi đất nước và con người Việt Nam, và điều quan 
trọng nhất là làm bừng sống phẩm giá của con người.”

    Một diễn giả khác là Nhà văn Trịnh Y Thư đã bình luận về 
“Tính dân tộc trong âm nhạc Lê Văn Khoa”. Diễn giả dẫn giải 
vào đầu thế kỷ 19, dòng nhạc cổ điển Tây phương tập trung vào 
các trung tâm âm nhạc chính như ở vùng Tây Âu, nhất là ở hai 
quốc gia Đức và Áo. Âm nhạc mang nặng tính hàn lâm, tính bác 
học, tách biệt hẳn với dòng nhạc dân gian. 

Tuy vậy, những biến động lịch sử trọng đại ở Âu châu vào giai 
đoạn này đã tác động mạnh mẽ lên ý thức chủ nghĩa quốc 
gia (nationalism), tinh thần ái quốc vì dân tộc (jingoism), và âm 
nhạc theo thời thế cũng có những biến đổi sâu sắc, vượt thoát 
ra khỏi quỹ đạo Đức-Áo để tìm kiếm một bản sắc riêng. Ông 
nói tiếp:

   “Chính Chopin là một trong những nhà soạn nhạc đi tiên 
phong trong lĩnh vực này với những nhạc bản mazurka – một 
vũ điệu dân gian của Ba Lan – ông viết cho piano. Tiếp theo 
đó, các nhà soạn nhạc tài danh như Glinka, Rimsky-Korsakov 
của Nga, Smetana, Dvorák của Bohemia, Grieg của Na Uy, de 
Falla, Albéniz của Tây Ban Nha và rất nhiều người khác, đã 
gầy dựng thành một cao trào gọi là “Dân Tộc Chủ Nghĩa” trong 
âm nhạc.”
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  Đi từ lòng yêu nước của Frédéric Chopin của thế kỷ 19, diễn 
giả đề cập nên xếp loại âm nhạc Lê Văn Khoa của thời đại qua 
nét âm nhạc chứa hồn dân tộc tính. Có lẽ điều này phù hợp 
nhất với Lê Văn Khoa, nhạc ươm hồn Việt tộc là giấc mơ mà 
ông đã cả một đời miệt mài, tận tụy theo đuổi để biến ước mộng 
thành hiện thực, giấc mơ làm thế nào để nhạc Việt có thể đi sâu 
vào dòng chính của âm nhạc thế giới, làm thế nào để nhạc Việt 
vang vọng và lấp lánh qua đó là bản sắc của nguồn tinh túy văn 
hóa Việt, tại các đại thính đường trình diễn âm nhạc trang trọng 
khắp nơi. Trịnh Y Thư phát biểu thêm:

   "Với niềm tin tưởng bền bỉ, sâu sắc vào tiềm năng của nhạc 
Việt, ông bỏ công lao tìm tòi, nghiên cứu, san định, hệ thống 
hóa, tìm hiểu phần tinh túy cốt lõi của nhạc Việt để từ đó có thể 
chắt lọc dùng làm chất liệu sáng tác. Ông hiểu ưu, khuyết điểm 
của nó. Và trên hết, lòng yêu quê hương, tình cảm đậm đà tha 
thiết với đất Mẹ, đã khiến ông luôn luôn tự hào, hãnh diện về 
nền âm nhạc của dân tộc. Đối với ông, nó chính là hồn phách 
của đất nước Việt Nam. 

  Ông từng có lần tâm sự như sau: ‘Mục đích của tôi là muốn 
dùng những nét nhạc hết sức đơn sơ của Việt Nam mà mình 
có thể biến hóa để người nước ngoài có thể dùng được. Bằng 
cách đó, mình đưa nhạc Việt đi xa hơn để hòa vào dòng nhạc 
thế giới

   Bìa CD symphony Việt Nam 1975 của Lê Văn Khoa
“Tính dân tộc bàng bạc trong âm nhạc của ông, nhưng rõ nét 
nhất là khúc giao hưởng dài hơi, quy mô, đồ sộ – Symphony 
Việt Nam 1975. Đây là một đại tấu khúc hiện đại bởi nó không 
tuân thủ cấu trúc, quy trình của đại tấu khúc cổ điển. Khúc nhạc 
có bảy hành âm, mỗi hành âm là một bức tranh hoặc phân cảnh 
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linh động với chủ đề diễn tả những hình ảnh từ một nước Việt 
Nam thanh bình đến cuộc chiến tương tàn khốc liệt, rồi cuộc 
vượt biển của những người đi tìm sự sống trong cái chết và 
kết thúc bằng tiếng hát cất cao cho khát vọng Tự Do. Ngũ âm, 
dân nhạc Việt Nam phối hợp một cách tuyệt hảo với hòa âm, 
đối điểm Tây phương. Giai điệu, hoặc vay mượn từ kho tàng 
dân nhạc hoặc của chính nhà soạn nhạc, thấm đẫm nét trữ tình. 

  Nghệ thuật khai triển nhạc đề trong mỗi hành âm đều rất đạt; 
biến thể, xướng họa tuôn chảy nhịp nhàng, linh động. Nghệ 
thuật phối khí mang nhiều tính sáng tạo, tận dụng cả bốn bộ 
(dây, gỗ, đồng và gõ) trong giàn nhạc giao hưởng, chưa kể sự 
tham dự của ban đại hợp xướng ở hành âm chót. 

   Toàn bài được điểm xuyết bằng những âm sắc lạ như tiếng 
trống múa lân, tiếng sóng vỗ mạn thuyền, tiếng chân đi rón rén, 
và không thiếu những nhạc cụ cổ truyền dân tộc như đàn bầu, 
đàn tranh. Khúc nhạc là cuộc hành trình bằng âm thanh kỳ ảo, 
tràn đầy màu sắc lạ lùng, gợi cảm. Cảm xúc khi thì nhẹ nhàng, 
thanh thoát, lúc thì khốc liệt, bi thương."

Ban hợp xướng Ngàn Khơi và dàn nhạc Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ trình 
diễn “Ca Ngợi Tự Do” với nhạc trưởng Lê Văn Khoa (2008)

    Duyệt qua những trọng điểm về âm nhạc và sự đóng góp của 
Giáo sư Lê Văn Khoa trong nhiều chủ điểm của sách “Lê Văn Khoa: 
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“
  Một Người Việt Nam”, một tập hợp tài liệu về người nghệ sĩ 
mang đam mê máu nghệ thuật, nuôi hoài bão về sự thăng hoa 
dòng nhạc Việt hòa quyện vào dòng chính âm nhạc thế giới như 
Nhà văn Trịnh Y Thư bình luận, cùng với chất liệu nhân bản tình 
người, vinh danh biến cố tị nạn Việt Nam vì ý nghĨa cao quý của 
sự tự do và nhân quyền mà con người đã liều lĩnh vượt biển 
Đông đầy rủi ro, những hành trình cam go đã lay động lương 
tâm nhân loại một thuở. Trang sử ấy được chất chứa trong âm 
nhạc Lê Văn Khoa như những phát biểu của Nhà văn Phạm 
Xuân Đài. 

  Là người thuộc thế hệ di sau, vốn mến mộ tài năng của Giáo 
Sư Lê Văn Khoa, ngưới viết bài cầu chúc ông luôn được mạnh 
khỏe. Với câu tôi hỏi riêng ông: “Nếu được trở lại lứa tuổi đôi 
mươi như xưa, liệu ông có chọn âm nhạc là hướng đi cho 
tương lai của cuộc đời mình nữa hay không?” Ông không ngần 
ngại đáp lời ngay: “Ở bất tuổi nào thì âm nhạc vẫn là lẽ sống 
của tôi!”. Tôi chạnh nhớ tới câu nói gần gủi nhất của người 
Pháp: “Musicien d’un jour, Musicien toujours!” Vâng, tôi hiểu sự 
quyết định dứt khoát trong câu nói của ông cho cái nghiệp ông 
mang, dù là nghiệp dĩ hay nợ đời nói theo từ ngữ của Nhà văn 
lão thành Thinh Quang thì sự chọn lựa như vậy sẽ phải trả như 
kiếp tầm nhả tơ, và phải trả sòng phẳng. Bởi vì một ngày chọn 
âm nhạc, bao kiếp sống vẫn với âm nhạc.
 
TRẦN VIỆT HẢI 
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nước mắt của dì bảy

1.
Lần nào cũng như lần nào lần nào 
dì bảy cũng rươm rướm nước mắt mỗi 
khi gặp tôi. Mặc dù nói lần nào 
cũng như lần nào nhưng đôi khi cũng 
có chút khang khác. Nói có chút khang 
khác chứ thật ra chỉ là trước sau 
thôi, trước sau gì thì dì bảy cũng 
rươm rướm nước mắt. Trước sau gì thì 
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2.
dì bảy cũng khóc mỗi khi gặp tôi. 
Có những lần tôi nhớ rất rõ có 
những lần dì bảy khóc như chưa từng 
khóc bao giờ. Dì bảy khóc sụt sùi 
như trời mưa bão khi dì nhắc đến 
người bạn của tôi là người con trai 
lớn của dì. Là cái thằng thông minh 
nhất nam tử nên dì đặt tên cho 

3.
nó là Thông. Cái thằng thông minh 
nhất nam tử nhưng ôi sao lại nghe 
lời bạn bè rủ rê. Bạn bè rủ 
rê cái thằng thông minh nhất nam tử 
của dì đi vào bưng. Nó đi vào 
bưng lúc nào không ai hay biết. Nó 
đi vào bưng lúc nó đang học thi 
tú tài. Nó đi một cách đoạn đành 

4.
để lại một cô bồ thật đẹp và 
dễ thương. Cô bồ ấy cứ đến gặp 
dì và khóc mướt. Cái thằng thông minh 
nhất nam tử đã làm dì ốm o 
gầy mòn đã làm dì nơm nớp lo 
sợ. Chưa hết !! Dì lại khổ sở hơn 
cho cái thằng con trai kế của dì 
tức là em cái thằng thông minh nhất 
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5.
nam tử. Dì đặt tên cho nó là 
thằng Tâm khôi ngô. Thằng Tâm khôi ngô
cũng thông minh không thua gì thằng Thông.
Nhưng rồi nó cũng đành bỏ dì ra 
đi. Bởi khi nó vừa bước sang năm 
dự bị đại học thì nó vì động 
viên phải đi vào trường sĩ quan Thủ 
Đức hay Đồng Đế gì đó mà dì 

6.
quên mất rồi. Thế là từ đó dì
ăn ngủ không yên. Dì cứ sợ là 
hai đứa bắn nhau ngoài chiến trường mà 
không biết. Dì cứ sợ sự thật sẽ 
giống như bi kịch nghiệt ngã trên sân 
khấu tuồng tích. Nhưng rồi sự thật đã
xảy ra cũng gần giống như những điều
mà dì bảy luôn nơm nớp lo sợ !!

7.
Bỗng một hôm đơn vị của thằng Tâm 
khôi ngô đến nhà dì bảy đưa tin 
rằng thằng Tâm bị thương nặng và được 
đưa về Tổng y viện cộng hòa. Dì 
bảy tất tả đi thăm trong nước mắt 
đầm đìa. Khi gặp thằng Tâm dì bảy 
chết ngất. Khi dì bảy tỉnh dậy thì 
thằng Tâm cũng vừa hoàn thành cuộc giải 
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8.
phẩu. Bác sĩ cho biết là thằng Tâm 
chỉ lấy vợ được chứ không thể có 
con vì đã bị cắt đi phần quan trọng
rồi. Dì bảy và Thảo là đứa em 
gái kế thằng Tâm cả hai người khóc 
khóc dây dưa như cơn mưa trời bão 
lụt. Nhất là thằng Tâm sau khi hồi 
phục nó kể lại rằng lúc nó đánh 

9.
nhau với Việt cộng trên chiến trường Quảng 
Trị giọng kể nó như sau: Mẹ ơi!
sau khi thu dọn chiến trường tịch thu 
súng đạn đơn vị con cấp tốc đi 
kiểm qua từng xác chết của địch quân,
mặc dù kiểm soát một cách nhanh chóng 
để phải di chuyển ngay. Nhưng bỗng con 
nhìn vào một xác chết sao mà giống 

10.
anh Thông quá !? Thế là con bước đi 
trong choáng váng. Vừa di chuyển không bao 
lâu thì con tiếp tục đụng trận. Con 
bị thương trong trân kế tiếp này. Thằng 
Tâm kể đến đây thì dì bảy như 
ngất đi và con Thảo cũng lặt lìa !!
Mấy tháng nằm viện bạn gái của thằng 
Tâm tới thăm không ngớt hết cô này 
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11.
tới cô nọ. Tâm kể rằng có một 
cô tên Duyên xem ra chắc có duyên
với Tâm. Bởi cô nàng này thật chí 
tình chí nghĩa dù “ bất cứ nơi nào 
bất cứ đâu “ từ lúc Tâm hiên ngang 
xuôi ngược trên các chiến trường cho đến 
đùng một cái thằng Tâm bị ngã ngựa  
bởi cái ngày quái ác  kia. Cái ngày

12.
quái các kia bất ngờ ụp lên đất 
nước một màu đen tóc tang thảm khốc !!
Thế mà cô cũng vẫn có bên Tâm 
dù cho Tâm có bị đẩy qua các 
nhà tù cải tạo khắc nghiệt. Nhất là
dù biết Tâm là kẻ sống sót sau 
cơn giải phẩu lại không có khả năng 
làm cha. Thế mà cô vẫn ưng lấy 

13.
thằng Tâm khi thằng Tâm ra khỏi trại 
tù. Nhưng than ơi! trong ngày đám cưới 
thằng Tâm thì cũng lại đùng một cái 
mà hai biến cố thê thảm xảy ra 
dồn một lúc : Thằng Tâm bị công an 
vây bắt lại đưa vào trại tù cải 
tạo lần nữa sau đó và hung tin 
mang đến do một phụ nữ còn trẻ
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14.
tay dắt một thằng bé. Người phụ nữ 
này cho tin rằng thằng Thông của Dì 
bảy đã chết trên chiến trường Quảng Trị !!
Sau một hồi dầm dề trong nước mắt
người phụ nữ đó tự xưng rằng cô 
chính là vợ của Thông và thằng bé
là tác phẩm tình yêu của hai người 
khi cô và Thông cùng hoạt động cách 

15.
mạng trong các vùng Bình Trị Thiên. Sau 
cùng người phụ nữ xin phép Dì bảy 
xin dì bảy nuôi giùm thằng bé xin 
dì chăm sóc giùm tác phẩm tình yêu 
của cô và Thông !! Rồi cô ra đi... 
Lần nào cũng như lần nào lần nào 
dì bảy cũng rươm rướm nước mắt mỗi 
khi gặp tôi. Mặc dù nói lần nào 

16.
cũng như lần nào nhưng đôi khi cũng 
có chút khang khác. Nói có chút khang 
khác chứ thật ra chỉ là trước sau 
thôi trước sau gì thì dì bảy cũng 
rươm rướm nước mắt. Trước sau gì thì 
dì bảy cũng khóc mỗi khi gặp tôi. 
Có những lần tôi nhớ rất rõ có 
những lần dì bảy khóc như chưa từng 
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17.
khóc bao giờ. Dì bảy khóc sụt sùi 
như trời mưa bão khi dì nhắc đến 
người bạn của tôi là người con trai 
lớn của dì. Là cái thằng thông minh 
nhất nam tử nên dì đặt tên cho 
nó là Thông. Thằng Thông đã chết trên 
chiến trường Quảng Trị. Thế mà mãi đến 
3 năm sau ngày “ giải phóng” Dì mới 

18.
biết chắc hung tin. Dì bảy kể rằng
ngày dì bảy nhận thêm một người cũng 
chính là ngày dì bảy lại mất thêm 
một người nữa trong đời sống đầy nước 
mắt của Dì. Ngày dì bảy nhận thêm 
một người cũng chính là ngày thằng Tâm 
chết trong trại tù. Dì bảy cho rằng 
cái ngày đám cưới của thằng Tâm mà 

19.
công an đến vây bắt và mang đi 
vào nhà tù lần nữa mặc dù đến 
4 năm sau đó nhưng coi như ngày 
đám cưới của Tâm cũng chính là ngày 
đám tang của Tâm. Bởi từ ngày đám 
cưới thằng Tâm dì bảy gặp mặt nó 
đâu có bao nhiêu lần ?? Duyên 
( người phụ nữ làm vợ Tâm chưa đầy một ngày )
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20.
Chính Duyên tức tốc đến báo hung tin 
cho Dì bảy là thằng Tâm bị bắn 
chết trong trại tù vì bị ghép tội vượt 
trại. Duyên kể rằng lần sau cùng Duyên 
đi thăm thằng Tâm Tâm cứ ước ao 
rằng mai này đất nước mình tự do 
để Tâm làm thơ viết sách và Tâm 
sẽ đi khắp vùng đất nước thân yêu!
 
21.
Thế là trên bàn thờ Dì bảy lâu                                 
nay đã thờ đến hai đứa con mà 
không biết phải gọi là “ liệt sĩ hay 
là gì ? Cứ mỗi lần thắp nhang cầu 
nguyện là lòng Dì bảy dâng lên niềm 
đau xót vô biên. Nhất là mỗi ngày 
phải nuôi thằng bé ôi sao! Nó giống 
thằng Thông như đút càng gây trong lòng 
Dì bảy niềm nhớ thương vô cùng tận !!

22.
Hơn ba mươi năm cuộc chiến tương tàn
đưa đến thảm cảnh nước mất nhà tan
lầm than điêu đứng. Đứa con duy nhất 
còn sống sót là Thảo Thảo không sao 
tốt nghiệp đại học nên đành phải xin 
đi làm cơ quan. Để rồi Thảo phải 
chịu sự đắng cay giằng xé bởi những 
đôi mắt xoi mói kỳ thị trong việc 
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23.
xem xét cho vào đảng viên. Nào là 
nửa cách mạng nửa ngụy cần phải lưu 
ý !! Cuối cùng Thảo bất mãn nên tìm 
cách vượt biên ra nước ngoài cùng với 
dì bảy và thằng bé con của Thông
Lần nào cũng như lần nào lần nào 
dì bảy cũng rươm rướm nước mắt mỗi 
khi gặp tôi. Mặc dù nói lần nào 

24.
cũng như lần nào nhưng đôi khi cũng 
có chút khang khác. Nói có chút khang 
khác chứ thật ra chỉ là trước sau 
thôi trước sau gì thì dì bảy cũng 
rươm rướm nước mắt. Trước sau gì thì 
dì bảy cũng khóc mỗi khi gặp tôi. 
Có những lần tôi nhớ rất rõ có 
những lần dì bảy khóc như chưa từng 

25.
khóc bao giờ. Dì bảy khóc sụt sùi 
như trời mưa bão mỗi khi gặp tôi. 
Đặc biệt lần này, sau khi nhắc đến 
Thông đến Tâm đến những kỷ niệm mà 
tôi với Thông và Tâm trong thời đi 
học. (Cả ba đứa chơi thân như con 
một nhà) Dì bảy còn nhắc đến cái 
chết của Dượng bảy nhắc đến người em 
trai của dì đang bị cầm tù vì 
đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ !!

HÀ NGUYÊN DU
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*

hoàng hôn mưa

hoàng hôn mưa hoàng hôn
mưa đìu hiu hắt hiu 
cơn xiêu dạt phiêu thân 
lữ hành động lòng ta

đưa mắt trông mong người 
đi đó.! ơi người về
đâu đâu là cõi riêng 
an lành vết oan khiên

đời chưa ngưng rỉ máu 
tình yêu đương khi đương 
thời thơ mộng ước mơ 
em là cành thơ lá 
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nhạc rừng vang chim ca 
tươi hồng cầu máu tim 
ta bà thế giới chỉ  
riêng em một cõi sáng 

ngời sáng soi dấu son 
môi em trên đôi má 
phong sương nhân tình nhân 
ngãi cứu chuộc con tim 

không xa lồng ngực yêu 
hoàng hôn mưa hoàng hôn 
mưa tàn phai sắc phai 
thân trai cuồng quay canh 

lữ hành động lòng mây 
nên gió mưa giăng trời 
thương nhớ ơi người về 
đâu đâu là cõi riêng 

an lành vết oan khiên 
đời chưa ngưng rỉ máu 
tình yêu !!!

(bài thơ phổ nhạc đưa vào CD Nhạc Thơ THT đã phát hành)
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 * rộn ràng chim sẻ

Ngày chẳng tịnh
Đêm sao yên được nhỉ.??
Tình yêu em
Sợi tóc rụng Trôi dòng.!
Ta ngựa thồ
Nặng thảm khứ Long đong
Đôi chân mỏi 
Run theo hồi Lục lạc
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Với bờm sói
Lạnh từng cơn Khao khát.!
Em hay chăng...
Rờn rợn bóng Ma vờn.!
Thơ trút từng hồi
Lệ đổ Từng cơn 
Ơi hạt lệ.!
Trên luống giòng Sinh tử.!
Ngày chẳng tịnh 
Đêm nào yên Khách lữ.!?
Hồi chuông ngân ơi.! * “Chuông gọi hồn ai?”

Ta ở đâu mà sao
Ta đứng đây.?!
*”Thân hốc hác, mắt gầy phô
ngơ nghệch”
Ta nghĩ gì Mai sau
Khi ta chết.??
* “hạt lúa nẩy mầm, khi lúa chết đi”
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Ơi! Bây giờ ta sống
Để mà chi.??
Ngày lặn lội 
Thân cày sâu Cuốc bẫm.!!
Khóc bằng thơ 
Giữa cõi đời Ma ám.!!
Vẫn hoài nghe
Đồng vọng Lũ âm binh.!!
Thế kỷ Phật Trời...
Như hết còn Linh 
Đã đành vậy...
Thơ ta còn Ai đọc.?!!

Đã đành vậy...
Cớ chi Ta ngồi khóc.!?
Vươn lên ư.??
Vươn đến Chỗ vươn Nào.!?
Ta muốn quỳ 
Hôn đất Lạy Trời cao...
Đã "tốt bụng" Cho ta còn Sống sót.!!
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Dòng máu Còn tươi
Để bung Để vọt.!!
Để rưới vào Thơ ...
Để rót thêm Tình.!!
Để nụ thơ...
Chào đón Ánh bình minh
Với tiếng Con thơ 
Rộn ràng Chim sẻ...

HÀ NGUYÊN DU
Jan 05/18/12h38

* a/( Chuông Gọi Hồn Ai, là tiểu thuyết của nhà văn Mỹ Ernest Hem-
ingway, xb 1940)

* b/( là câu thơ trong tập Lối Khác của tôi, in 1998)
*c/(câu của Nhà văn lớn nước Nga Boris Pasternak )
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* bài thơ cho sinh nhật tôi...

khi nào sương tinh mơ không đưa
môi trầm hôn yêu lên muôn hoa 
thiên nhiên hay khi nào mây gió 
trăm phương không hòa ca theo chim

muông bướm ong hay đến khi nào 
núi sông rừng biển không là bức 
tranh thủy mặc thì ... chắc lúc đó 
anh không còn yêu người ... rõ hơn

là anh không còn yêu em và 
đương nhiên là anh không còn chết 
sống với thơ trời ơi.!! lúc này
anh xin nhắm mắt lại và ngủ
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vùi giấc ngủ muôn thu không cần 
tái sinh hoàn kiếp khi trần gian 
ơi không là nơi đam mê để 
anh đi tour vì còn có quá

nhiều hành tinh nếu được đến và 
nếu được chọn anh sẽ chọn hành 
tinh nào có nhiều mỹ nhân mà 
thật ít hận thù thật ít tỵ

ganh lý tưởng nhất là phải không 
có những tên ma thuật tà đạo 
chính trị chuyên nghề nhân danh
với lắm vòi ma cà rồng kể

cả ngay bây giờ anh cũng muốn
thăng thiên đến hành tinh anh mơ
hành tinh chỉ có em là nàng 
tiên duy nhất để chúng ta cùng

hòa điệu hoan ca cùng nhảy múa
múa nhảy theo lạc khúc tình yêu...

HÀ NGUYÊN DU
Dec 31 / 12 /17 / 4h25
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        hỏi thế gian tình là gì

  Tôi gặp cô ấy trên facebook. Đọc một ít bài viết. Những bài 
viết có tính tản mạn hay hồi ký tuy chưa già dặn về mặt kỹ thuật, 
chưa thật sự là vừa riêng vừa chung. Nhưng, tôi để ý đến vì 
trước nhất nó thật, thứ nữa là cách dùng từ cũng như ý khá lạ. 
Sức liên tưởng của con chữ thật dồi dào làm tôi bật lên những 
kỷ niệm thật buồn.

  Môt hôm, rất tình cờ, sau trao đổi vài câu thông thường, và lại 
khác hẳn với một số câu chuyện khác, câu chuyện của chúng tôi 
bỗng dưng trở nên đậm đặc. Rồi tôi cảm thấy ngậm ngùi. Hình 
như bên ngoài nàng có vẻ sự vui tươi nhưng dấu bên trong một 
cái gì đó thật quyết liệt nhưng buồn. Tôi xúc động thật sự. Và, 
đêm ấy, thật khuya, chúng tôi thả tràn cảm xúc cho nhau qua 
những dòng gõ vội. Tôi đã rất thật, và, tôi tin nàng cũng vậy. 
Nàng tự xưng là cô giáo của tôi. "Nhưng giữa cô và trò không có 
tình riêng" Chắc là nàng gõ với một nụ cười. Dần dần tôi nhận ra 
cái cách của nàng: Đặt vấn đề, rồi cắt nó đi. Tinh nghịch nhưng 
hiền hòa. Bất cần nhưng tha thiết. Lạnh lùng nhưng nóng bỏng. 
Đồng tiền của nàng không phải hai mặt mà nhiều mặt. Nàng cho 
rằng tôi vừa vô thức vừa có ý thức đã đâm đầu vào nàng, ngực 
nàng sưng vồng một vết tím. Tôi thấy nàng giống tôi, ơ, xin lỗi 
em, nhóc, nhé! Tôi giống nàng nhiều về tinh thần, tính khí và về 
chuyện hôn nhân nữa... 
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  Nàng lấy chồng vì để lấy chồng. Tôi lấy vợ vì đang bầm dập, 
nát tan. Chúng tôi lập gia đình đều thật vội vã. Cho xong. Và, 
hôn nhân của nàng thì chìm trong góc khuất còn hôn nhân của 
tôi cũng đã chia lìa.
   Nàng lấy chồng vì để lấy chồng. Tôi lấy vợ vì đang bầm dập, 
nát tan. Chúng tôi lập gia đình đều thật vội vã. Cho xong. Và, 
hôn nhân của nàng thì chìm trong góc khuất còn hôn nhân của 
tôi cũng đã chia lìa. Cái cách vừa mở vừa đóng của nàng là 
một sức hút tôi khó tình chống đỡ, dù dặn lòng chớ hấp tấp mà 
quàng phải dây. Hãy dùng kinh nghiệm đã trải bời bời kia mà 
tung bắt nhé tôi ơi. Nhưng, lại một tiếng nói khác: Kinh nghiệm 
làm chi cho đánh mất hồn nhiên. Tôi ơi!

  Thế là tôi với nàng công-công-thủ-thủ. Chúng tôi đang chơi trò 
đánh đu. Ô, nhưng rồi cuộc chơi phải chấm dứt. Tôi hay nàng, 
ai là người bước xuống cánh đu trước: Đầu hàng. Who knows?

  Thế giới ảo có thực chăng?

  Nàng cho là nó thực. Và viết:
“Anh húc đầu vào em húc mạnh, em suýt ngã luôn, không dưng, 
anh húc đầu vào em - rất ngang ngược. bầm tím vồng ngực em. 
anh hông tin hả? Sang năm về, em cho coi.

  Ngực vồng - chỉ là từ miêu tả. Quan trọng là không dưng anh 
húc vào làm em... có vết, vết màu tím thẫm... đẹp hông…”
Tôi chợt nhớ đến dòng độc thoại của nàng:

“… Người đàn bà vào ngày cuối của năm - thừa thãi tứ chi, ngôn 
từ vô cảm - ngắm thẫn thờ giòng chiều trôi ảm đạm, nghĩa lý 
đây ư, lẩn thẩn... hỏi mình người đàn bà kéo lê theo khối tình - 
đeo quả tim trinh (?) sau ca đại phẫu - miệng tươi rói cười với 
muôn mặt xấu - tấn tuồng thủ vai chính mãi... hài bi.”

  Xúc động ùa về như thác lũ. Tôi đang nói chuyện với một người 
vác trái tim trĩu nặng. Như đang vác thánh giá, lếch thếch, thất 
thểu. đi. Và, bây giờ người đàn bà đó đang quên mình; khai tử 
rồi khai sinh. Mất và còn trên một thân thể căng tràn sự sống có 
còn là căn cơ cho một sự có mặt trên cõi đời? Đau khổ, hạnh 
phúc có còn một sự ngăn cách nào chăng? Một thân hình còm 
cõi bọc sáp mịn, măng muốt.
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  Tôi bỗng chợt hiểu thật rõ ràng ý nghĩa nụ hôn nàng viết cho 
tôi. Giống như một bức tranh siêu thực; hành trình họa chất là 
một tảng băng đã chôn từ bắc cực 20 năm. Nhưng những suy 
nghĩ đó không làm mất cảm nhận khác trong tôi. Đêm đó tôi ngủ 
với đôi môi hồng cong cớn, khóa chặt môi tôi. Thân thể tê cứng 
không nhúc nhích, giống chiếc ghế gỗ chết trân trong góc tối. 
Chân tay đã trở thành những áng mây trời 
bềnh bồng xa lắc. 

  Trong những lúc chuyện trò, bằng cái giọng vừa lém lỉnh vừa 
rất thật, thỉnh thoảng nàng nâng tôi lên rồi cũng cách đó nàng 
vật tôi xuống. Rất êm ái. Rất thân tình. Ra khỏi trận, tôi chợt 
mỉm cười vì mình đang trở thành con múa rối, nhưng tôi rất vui 
sướng chấp nhận. Sự thông minh của nàng giúp nàng đứng 
trên tất cả những người đàn bà cùng lứa tuổi, nó là khối nam 
châm khổng lồ hút chặt những khối sắt mẫn cảm của cánh đàn 
ông. Cái sức hút đó mạnh đến nỗi thay đổi đươc cả quan niệm 
về cái đẹp của phụ nữ của tôi.

  Một hôm tôi nhận lá thư của nàng từ thành phố Hội An, qua 
messenger: 

“Có rất nhiều lúc em lùi ra xa để ngắm nghía tình cảm của chính 
mình, như là một thực thể khác vậy, và em nhìn thấy ...

Tình cảm của em dành cho anh không hề giống với những tình 
yêu mà em đã từng có, khác đến nỗi em chưa bao giờ phải đem 
so sánh, bởi người ta chỉ có thể so sánh khi những điều đó phải 
có nét tương đồng để so hơn so kém.

Vì em đã từng gọi những tình cảm ngày xưa là tình yêu, đó 
đúng là tình yêu và bây giờ cũng chính là tình yêu, nhưng tình 
yêu của em bây giờ khác lắm...

Lại tự cười mình đa diện như khối kim cương, mặt nào cũng 
ngời lên lấp lánh khi ánh sáng chiếu rọi. Bản thân kim cương hì 
không phát sáng, nhưng nó rực rỡ ngay lập tức khi ánh sáng rọi 
vào, chẳng phải tự kiêu, vì em đúng là như vậy.

  Em không hề biết em có khả năng gì, cũng không biết em sẽ 
yêu người như thế nào cho đến khi người nhìn thấy điều gì đó 
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ở em và yêu em tha thiết và em sẽ tự động phát ra những điều
tương hợp như đã tiềm ẩn trong em đợi sẵn cho người, một 
cách vô thức như tâm linh tương thông vậy.

  Em không hề biết em có khả năng gì, cũng không biết em sẽ 
yêu người như thế nào cho đến khi người nhìn thấy điều gì đó 
ở em và yêu em tha thiết và em sẽ tự động phát ra những điều 
tương hợp như đã tiềm ẩn trong em đợi sẵn cho người, một 
cách vô thức như tâm linh tương thông vậy.

  Nhìn lại, em bỗng dưng biết vẽ, có lẽ là Thượng đế để sẵn tài 
hoa đó dành cho anh.

  Có những thời khắc, chợt nhìn thấy tình yêu em hệt như cây 
hoa hồng leo, mỗi ngày cành nhánh vươn lên một chút, toả ra 
một chút, đâm một chồi hoa... rồi vài mươi hôm nhìn lại thì thấy 
cây đã sum xuê tự lúc nào, anh biết không!

Chưa có tình yêu nào làm cho em được rơi nước mắt vì cảm 
thấy một niềm hạnh phúc an yên như tình yêu của anh, anh biết 
mà, em chỉ khóc khi em vui tột đỉnh.

  Sáng nay bỗng dưng em nhớ anh.

  Rồi nhìn thấy nỗi nhớ đó hạnh phúc quá đến nỗi em ngồi rơi 
nước mắt, thật êm đềm. Thiên hạ mà nghe như vậy sẽ nghĩ em 
quá khùng, nhưng anh thì hiểu và sẵn lòng yêu hết những tình 
kiểu khật khùng của em phải không?

   Em muốn ẩn cư Hội An, có non có nước, còn có từng cội từng 
cội mai gầy.

  Em muốn ẩn cư Hội An, trồng hoa khắp sân, pha ấm trà mới, 
chỉ ngửi mùi hương của nó chứ không uống.

   Em muốn ẩn cư Hội an, cùng một người yêu nhau. Sau đó, 
lại cùng nhau sống hoài năm tháng. 
 
 Em muốn sớm dậy cùng anh đi dạo, nhấm nháp trà thơm trên 
con thuyền nhỏ. Trà chỉ ghi nhớ chúng mình gặp gỡ. Em muốn 
cùng anh nghe gió lướt qua hành lang dài buổi  chiều, chậm rãi
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thong thả, như sen nở giữa hạ trong Kinh Thi vào ba ngàn năm 
trước.

  Em muốn cùng anh ngắm trăng, ngân hà mênh mang vời vợi,  
tinh tú đầy trời, một ngôi là anh, một ngôi là em.

  Em muốn ẩn cư Hội An, cùng anh viết lách bên bàn. Nhìn làn 
khói từ lư đồng thổi ra ngoài cửa sổ, cùng mây trước sân ước 
hẹn bạc đầu.

  Em ở Hội An, cùng anh chờ một cơn mưa mông lung sương 
khói, dưới chiếc ô trong vắt, có thời gian mà chúng mình từng 
yêu, cũng từng xa cách.

   Em muốn ở Hội an, muốn cùng anh.”

  Tôi ngồi trong quán cà phê quen với ly cà phê cũng quen. 
Nhàm chán. Tôi nghĩ mình yêu cô ấy. Lá thư ngắn nhưng có 
sức hấp dẫn mãnh liệt, tôi muốn nói cho thế giới biết rằng mình 
đang yêu, mình có người để yêu.

  Nhưng tôi cũng không biết sẽ yêu nàng theo cách nào, những 
cách thức tôi từng biết, tôi từng nghĩ. Lời yêu đương của tôi 
nói với nàng cứ trôi tuồn tuột vào hư không, dường như nàng 
không hiểu tôi nói gì.

  Nàng nói muốn để tóc dài, thật dài. Đen nhánh mượt mà như 
tơ lụa, tưởng chừng như từng sợi tóc sẽ toả ra ánh màu xanh 
lam sẫm, nở rộ thành cây hoa trên mặt gối thêu. Và nàng nói 
em đang duỗi người trên giường có drap trắng muốt, anh hãy 
tưởng ra rằng anh trải tóc em ra đầy gối. Mái tóc có những sợi 
cong cong, điểm những sợi bạc lấp lánh chứ không phải màu 
lam sẫm đen ngời như em từng tưởng tượng. Anh chụp ảnh 
nhé để em thấy ảo ảnh tưởng tượng đẹp đẽ của mình thành 
hiện thực.

   Nàng cười phá lên nói thật thú vị, hiện thực không như những 
gì mỗi chúng ta đã từng nghĩ, cho nên có khi không cần mà 
cũng chẳng nên hiện thực những điều vì ai nói mà yêu nhau.
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     “Rốt cuộc vẫn hỏi thế gian tình là gì?”

  Tôi và nàng, với cái nhìn tìm kiếm sáng tạo, vẫn chưa rút cho 
mình một định nghĩa. Nên rốt cuộc chúng tôi cũng đưa ra một 
câu hỏi xưa như quả đất, và câu hỏi đã tự nó đâm chồi nẩy rễ 
thành một cây cổ thụ cao vút trời xanh để thành một câu thần 
chú không thể giải mã. Và, câu trả lời luôn luôn đi sau trong 
từng thời đại, và thành cũ kỹ, không hợp thời nữa.

  Nàng bảo tôi đột ngột mở ra thế giới của tuổi thần tiên cho cô. 
Thỏa mãn hết thảy những mong đợi mà nàng từng có đối với 
tình yêu chất chứa riêng trong kho tàng bí mật. Những vệt bụi 
bặm của thời gian đo bằng tuổi tác bất giác rơi xuống. Bởi vì tôi 
mà cô trở nên giản dị, trong suốt và có lúc được ngây thơ thật 
sự của ngày xưa còn bé...Quả thật nàng đã được Thượng đế 
ban cho nàng cả ba hạnh phúc cùng một lần. Một tình yêu, một 
sự mong đợi bí mật từ xa xưa và một sự trong trẻo reo vui của 
những tháng ngày ngây thơ của tuổi trẻ.

  Và nàng thong dong, thảnh thơi, ung dung nếm hưởng hạnh 
phúc đó; cái hạnh phúc mà nàng biết trước và chắc có trong 
tay. Nên có nhiều lúc gây cho tôi có cái cảm giác như bị mèo 
vờn chuột. Tôi thắc mắc tình yêu này, có khi nào, nàng bỗng 
nhiên nói rằng chấm dứt. Tôi sẽ ra sao? Song. Hình như cả hai 
chúng tôi chưa từng bắt đầu yêu nhau. Mỗi người đều đang yêu 
điên cuồng một thể dạng nào đó theo ý của mình. Lại như thể 
mắc một căn bệnh quái ác trầm kha: bệnh yêu. 

   Và chúng tôi đang sống ảo hay sống thật. Tình yêu giữa tôi và 
nàng là ảo hay thật. Nhỉ? 

   Nhưng cuối cùng tôi đã nhận ra rằng- như trừ với trừ bằng 
cộng - tôi và nàng đã có một tình yêu rất thật.

 (*2018)  

 ĐẶNG PHÚ PHONG
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          ngôn ngữ đời thường

  Đổi mới là thay đổi ngôn ngữ và cách làm thơ. Nhưng trước 
hết, chúng ta thử đặt câu hỏi, tại sao phải đổi mới? Với những 
bộ môn khác, có thể là do nhu cầu cá nhân, nhưng với thơ, có 
tính bao quát và cụ thể hơn, dường như chỉ còn những nhà thơ 
đọc với nhau. Thơ không có người đọc, và hầu như biến mất 
dưới mắt của công chúng. Một câu nói của nhà thơ Mỹ Walt 
Whitman, cách đây hơn thể kỷ, "Để có những nhà thơ lớn phải 
có số người đọc lớn", cho tới bây giờ vẫn còn được những nhà 
phê bình nhắc đi nhắc lại. Hay nói theo John Barr, 

 "Sự đột phá đến khi nhà thơ tạo được mối liên hệ với người 
đọc, nói với người đọc theo một cách mới, và họ hiểu". Cách 
mới ở đây có thể qua thể thơ hay cách làm thơ. Nhưng tại sao 
người đọc lại không muốn đọc thơ nữa? Cũng theo John Barr, 
thơ tự do hiện nay vẫn sáng tác dưới cái bóng rợp của thơ hiện 
đại và hậu hiện đại. Và thơ hiện đại và hậu hiện đại khởi sinh 
từ sự dịch chuyển trong cách viết, nặng về kỹ thuật (technical), 
mà kỹ thuật lại phục vụ không gì khác hơn ngoài chính nó (its 
own sake). 
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  Muốn có người đọc, thơ phải có nghệ thuật, trong khi những 
phong trào thơ hậu hiện đại Mỹ như Black Mountain, thơ Ngôn 
ngữ không hề sáng tác dựa trên bất cứ thể nghệ thuật (art form) 
nào. Nhưng nghệ thuật cũng chưa đủ mà còn phải chuyên chở 
được cảm xúc, kinh nghiệm và kiến thức tươi mới của thời đại. 
Kịch thời Shakespeare, tiểu thuyết cuối thế kỷ trước, điện ảnh 
và ca nhạc đại chúng hiện nay, đều dựa vào nghệ thuật để tạo 
nên những thời đại vàng son, hấp dẫn lớp khán thính giả và 
người đọc bình thường. 

   Đối với thơ Việt, chúng ta thường nghe nói, “một bài thơ có vài 
câu hay là một bài thơ hay, một tập thơ có vài bài hay là một tập 
thơ hay”. Như vậy, cái hay là cái hay của ngôn ngữ và biểu cảm. 
Và nhà thơ ít quan tâm tới tư tưởng truyền đạt, mà thường tâm 
đắc với những chữ hay đẹp, mới lạ hoặc khó hiểu, dùng như ẩn 
dụ để người đọc tự diễn giải theo ý riêng. Và như thế, một bài 
thơ có vài câu hay cũng đã đủ. Đó là cái hay của thơ Việt tồn tại 
hàng thế kỷ, và người đọc cũng đã quen thưởng thức cái hay 
của thơ như vậy rồi, không ai có thể phủ nhận. 

  Dĩ nhiên, không có đúng sai trong thơ, chỉ có thích hợp hay 
không thích hợp giữa thời đại này và thời đại khác, như sự 
khác biệt giữa các thế hệ. Bây giờ, ở thời đại thông tin, khi thế 
giới biến thành một ngôi làng với nhiều tiếng nói, chẳng lẽ thơ 
Việt không cần nói với ai khác ngoài chính mình, trong khi mọi 
ngành nghề đều đang mở rộng vòng tay, tiếp nhận ảnh hưởng 
từ bên ngoài? 

   Đề cập tới thơ với chữ mới lạ và khó hiểu, thế còn ngôn ngữ 
đời thường trong thơ thì sao? Ngôn ngữ đóng một vai trò quan 
trọng trong mối giao tiếp và truyền đạt, bằng cách sử dụng âm 
thanh, ký hiệu và ngôn từ (chữ) để thể hiện ý nghĩa, ý tưởng 
hoặc suy nghĩ. Chúng ta khó có thể nghĩ về sự tồn tại của con 
người mà không có yếu tố ngôn ngữ. Nhưng những nhà nghiên 
cứu lại phân biệt ra hai loại ngôn ngữ: ngôn ngữ thông thường 
được sử dụng bởi người bình thường, và ngôn ngữ văn học 
nói chung, được sử dụng bởi các nhà thơ, nhà văn và học giả. 
Một người bình thường có thể hiểu ngôn ngữ thông thường dễ 
dàng, nhưng rất khó hiểu ngôn ngữ văn học, vì phải tập trung 
vào cấu trúc của câu, cũng như ý nghĩa và ngụ ý của chữ. Đặc 
điểm của ngôn ngữ văn học: 
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   1/có tính năng của sự tối tăm và mơ hồ cũng như những suy 
nghĩ trừu tượng, đặc biệt thơ mộng và khó hiểu. 2/ ngắn gọn 
và tràn đầy những suy nghĩ tiềm ẩn. 3/ đảo lộn ngữ pháp để 
tìm kiếm tính mới và loại bỏ các hạn chế của ngôn ngữ bình 
thường. 4/ độc đáo và mới lạ. 5/ bất định và phức tạp. 5/ châm 
biếm và ẩn dụ.

   Chúng ta có thể trở về thời đại đặc trưng của ngôn ngữ văn 
học với thơ Anh ở thời đại Victoria, và thơ Tượng trưng Pháp, 
điển hình là thơ Stéphane Mallarmé. Ông là một trong bốn nhà 
thơ Pháp thuộc trường phái Tượng trưng (Symbolism), nửa 
cuối thế kỷ 19, cùng với Charles Baudelaire, Paul Verlaine, và 
Arthur Rim¬baud. Đa phần thơ ông thuộc thể sonnet (14 dòng, 
mỗi dòng 12 âm tiết, theo luật thơ Pháp), hầu hết đều khó hiểu, 
do cú pháp vặn vẹo, sự diễn đạt và hình ảnh tối nghĩa, và dĩ 
nhiên, khó dịch. 

  Thơ tràn đầy những ám chỉ, ẩn dụ, chơi chữ (word-play), và 
thường quan tâm tới những âm thanh của chữ hơn là ý nghĩa. 
Những nhà phê bình, ít khi đồng ý với nhau về cách giải thích 
thơ ông, và gọi thi pháp của ông là “sự biến mất chấn động” 
(vibratory disappearance) của thực tại, vào tác phẩm tự đủ và 
thuần khiết, với cú pháp tu từ đậm đặc, phi chính thống. Cấp 
tiến hơn, “sự biến mất của nhà thơ, nhường thế chủ động cho 
chữ”. Ông viết “Bài thơ không làm từ ý tưởng, nó làm từ chữ.”

  Cách làm thơ với ngôn ngữ văn học đã đưa tới sự bế tắc của 
thơ thể luật phương Tây, và thơ tự do ra đời. Sự phân biệt giữa 
ngôn ngữ đời thường và ngôn ngữ văn học trong thơ không còn 
nữa. Theo Mark Signorelli, “Nếu có một nguyên tắc gần như 
hiển nhiên trong số những người đương thời, nhà thơ và nhà 
phê bình, thì đó là thơ nên được viết bằng ngôn ngữ thường 
ngày. Ý kiến này có thể được tìm thấy trong lời khẳng định nổi 
tiếng của Wordsworth, thơ phải viết bằng “ngôn ngữ thực sự 
của tự nhiên” hoặc “ngôn ngữ thực sự của con người.” Word-
sworth, trong Lời nói đầu tập thơ “Lyrical Ballads” (1800) đã từ 
chối việc sử dụng ngôn ngữ hoa mỹ, không trung thực, và dùng 
ngôn ngữ đời thường, đưa thơ tới mọi người, đặt trọng tâm vào 
sức sống của tiếng nói mà người nghèo sử dụng để thể hiện 
thực tại của họ, giúp khẳng định tính phổ quát của cảm xúc con 
người. Thơ hiện đại, bắt đầu với chủ nghĩa Hình tượng (Imagist), 
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chủ trương sử dụng ngôn ngữ thông thường với nghĩa chính 
xác, trực tiếp chỉ sự vật. Và cuối cùng là thơ Tân hình thức Mỹ 
với ngôn ngữ đời thường. 

   Ngôn ngữ đời thường trở thành ngôn ngữ thơ của thời hiện 
đại, và cho đến bây giờ. Nhà thơ Danh dự (Laureate) Mỹ (từ 
2001-2003), Billy Collins, đã sử dụng ngôn ngữ đời thường 
trong thơ, cho thấy những ý tưởng rất phức tạp có thể phát 
sinh từ một ngôn ngữ đơn giản. Collins và các nhà thơ khác, 
với phương pháp tương tự, đã ảnh hưởng tích cực đến tính 
phổ quát của thơ, và ngày càng có nhiều độc giả. Nhưng ngôn 
ngữ đời thường trong thơ, không đơn giản chỉ là những câu nói 
thường ngày. Cũng theo Mark Signorelli, ngôn ngữ đời thường 
trong thơ phải bao gồm nghệ thuật thơ như thể thơ, giọng điệu, 
và tất cả những yếu tố cần thiết cho thơ. Thí dụ, khiêu vũ là một 
nghệ thuật hơn hẳn những chuyển động thường ngày như đi 
đứng, chẳng khác nào kỹ thuật và nghệ thuật thơ làm ngôn ngữ 
đời thường khác với văn xuôi, thành thơ. 

  Để chứng minh cho quan điểm của Mark Signorelli là đúng, 
chúng ta thấy, ngôn ngữ tự nhiên của con người theo Word-
sworth, ngôn ngữ thông thường và phái Hình tượng, ngôn ngữ 
đời thường với thơ Tân hình thức Mỹ, đều chỉ chung là ngôn 
ngữ nói thường ngày, nhưng tại sao khi áp dụng trong thơ thì 
thơ tự do thời hiện đại đã thất bại? Lý do những yếu tố luật tắc 
để tạo thành nghệ thuật thơ đều nằm trong bán cầu não phải, 
trong khi thơ tự do sáng tác thiên về bán cầu não trái, với ngôn 
ngữ và kiến thức. Thơ Tân hình thức Việt hoàn chỉnh hơn, khi 
nối kết giữa cách làm thơ với toàn thể não bộ, không chỉ với 
riêng một bán cầu não nào. Nhưng đó là phần lý thuyết mới 
hoàn tất, vì vậy, những sáng tác thơ Tân hình thức Việt trước 
đó chỉ là giai đoạn khởi đầu, và người làm thơ cần quan tâm tới 
nghệ thuật thơ, nếu muốn đạt tiêu chuẩn thơ Tân hình thức Việt. 

   Đến đây, chúng ta cũng cần nhấn mạnh tới một kỹ thuật mới 
của thơ Tân hình thức Việt, bỏ đi những dấu chấm phảy trong 
thơ, mục đích làm mất đi dấu vết của văn xuôi. Đó là kỹ thuật 
khởi đầu khi chưa có tiêu chuẩn và cách làm thơ Tân hình thức 
Việt, và bây giờ trở thành kỹ thuật làm tăng thêm hiệu năng của 
nhịp điệu thơ. 
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  Trong văn xuôi ý tưởng phải rõ ràng trong lúc ý tưởng trong 
thơ thường mơ hồ. Khi áp dụng kỹ thuật này, bài thơ khó phân 
biệt ý tưởng này và ý tưởng kia, vì bị phủ đi bởi chất thơ. Chẳng 
khác nào lớp sương mù buổi sáng làm mờ đi quang cảnh sự vật. 
Khi sáng tác, chúng ta có thể làm cách này, viết một bài thơ với 
những dấu chấm phẩy rõ ràng, phân biệt các ý tưởng liền lạc 
từng câu. Sau đó bỏ tất cả các dấu chấm phẩy đi, tiến trình giải 
trừ, để bài thơ trong trạng thái mù mờ. 

  Ý tưởng bài thơ bây giờ không còn rõ ràng, bị phủ lấp bởi tốc 
độ đọc, vừa nên thơ vừa hơi khó hiểu, phù hợp với bản chất thơ. 
Đối với người đọc, trước khi đọc, cần hiểu rõ ý tưởng bài thơ, 
bằng cách hồi phục lại những dấu chấm phẩy. Tiến trình hồi 
phục này cũng là tiến trình đi tìm ý nghĩa bài thơ. Sau đó, khi đã 
hiểu rõ bài thơ muốn nói gì, lại dùng tiến trình giải trừ để trở lại 
sự nguyên vẹn của bài thơ, để đọc như một bài thơ. Thí dụ, bài 
thơ Buổi Sáng (Morning) của nhà thơ Frank O’ Hara, đây là bài 
thơ viết theo ngôn ngữ đời thường, không có dấu chấm phảy 
trong nguyên tác. Khi dịch ra tiếng Việt cũng theo đúng nguyên 
bản, không có dấu chấm phẩy. Bây giờ chúng ta thử hồi phục lại 
dấu chấm phảy xem sao:

( Bài thơ: Buổi Sáng - Dịch) >>
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                   buổi sáng

Tôi phải nói với em 
làm sao tôi luôn yêu 
em, tôi nghĩ về điều 
đó vào những buổi sáng 

xám với nỗi chết trong 
miệng, rồi trà chưa bao 
giờ đủ nóng, và thuốc 
lá khô, chiếc áo khoác

màu hạt dẻ làm tôi 
lạnh, tôi cần em và 
nhìn tuyết im ắng ngoài 
cửa sổ trong đêm nơi 

vũng tàu đậu, những chiếc 
xe buýt rực rỡ như 
đám mây, và tôi lẻ 
loi nghĩ về những ống 

sáo, tôi luôn mất em 
khi tôi ra bãi biển, 
cát ướt với nước mắt 
dường như của tôi mặc 
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dù tôi chưa bao giờ 
khóc và giữ em trong 
trái tim tôi với niềm 
vui thích, em có vẻ 

tự hào, bãi đậu đông 
xe, và tôi đứng lúc 
lắc chùm chìa khóa, chiếc 
xe hơi trống trơn như 

xe đạp, bây giờ em 
đang làm gì, em ăn 
trưa ở đâu và có 
nhiều cá trồng không, thật 

khó nghĩ về em với 
không có tôi trong ý 
tưởng, em làm tôi buồn 
phiền khi em ở một

mình, đêm qua những vì 
sao dầy đặc, và hôm 
nay tuyết là danh thiếp 
của chúng, tôi không thân 

thiết không có gì làm 
tôi sao lãng, âm nhạc 
chỉ là trò đố chữ, 
em có biết thế nào 
khi em là người hành 
khách duy nhất, nếu đó 
là nơi xa hơn nơi
tôi, xin em đừng đi.

Tiếp theo trang kế là bài thơ không có dấu chấm phẩy dịch theo 
nguyên bản: Bài thơ  “Buổi sáng”  của Frank O’ Hara

KHẾ IÊM (chuyển dịch)
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  buổi sáng 

Tôi phải nói với em 
làm sao tôi luôn yêu 
em tôi nghĩ về điều 
đó vào những buổi sáng 

xám với nỗi chết trong 
miệng rồi trà chưa bao 
giờ đủ nóng và thuốc 
lá khô chiếc áo khoác

màu hạt dẻ làm tôi 
lạnh tôi cần em và 
nhìn tuyết im ắng ngoài 
cửa sổ trong đêm nơi 

vũng tàu đậu những chiếc 
xe buýt rực rỡ như 
đám mây và tôi lẻ 
loi nghĩ về những ống 

sáo tôi luôn mất em 
khi tôi ra bãi biển 
cát ướt với nước mắt 
dường như của tôi mặc 

dù tôi chưa bao giờ 
khóc và giữ em trong 
trái tim tôi với niềm 
vui thích em có vẻ 
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tự hào bãi đậu đông 
xe và tôi đứng lúc 
lắc chùm chìa khóa chiếc 
xe hơi trống trơn như 

xe đạp bây giờ em 
đang làm gì em ăn 
trưa ở đâu và có 
nhiều cá trồng không thật 

khó nghĩ về em với 
không có tôi trong ý 
tưởng em làm tôi buồn 
phiền khi em ở một 

mình đêm qua những vì 
sao dầy đặc và hôm 
nay tuyết là danh thiếp 
của chúng tôi không thân 

thiết không có gì làm 
tôi sao lãng âm nhạc 
chỉ là trò đố chữ 
em có biết thế nào 

khi em là người hành 
khách duy nhất nếu đó 
là nơi xa hơn nơi 
tôi xin em đừng đi.

KHẾ IÊM
(Thơ dịch)



                                    

 

Văn Học Mới Số 1  Năm  2018

163

Tiểu sử các nhà thơ Mỹ

Frank O’ Hara (1926- 1966), là nhà thơ và nhà phê bình nghệ 
thuật, thuộc trường phái New York. Ông chịu ảnh hưởng của 
nhà thơ WilliamCarlos Williams, viết bằng ngôn ngữ thường 
ngày. Năm 1964, ông xuất bản tập thơ "Lunch Poems" (Những 
Bài Thơ Trong Bữa Ăn Trưa), mỏng, với 37 bài thơ, 70 trang, 
nhưng là tập thơ được tái bản mỗi năm, và được những nhà 
phê bình coi như là tập thơ của thế kỷ 21. Thơ ông thường ghi 
chép những chuyện vụn vặt thường ngày.

John Barr là nhà thơ, giảng dạy chương trình viết văn sau đại 
học, chủ tịch đầu tiên của Poetry Foundation từ 2004 đến 2013, 
phục vụ trong ủy ban của Hiệp hội thơ Mỹ. Thơ ông xuất hiện ở 
rất nhiều tạp chí thơ và văn học. 

Mark Anthony Signorelli là nhà viết tiểu luận, nhà soạn kịch và 
nhà thơ. Ông cũng là một trong những biên tập viên của New 
English Review. Thơ ông đã xuất hiện trên Evansville Review, 
Publican of Philadelphia, và New English Review.

KHẾ IÊM
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Người đàn ông dựa xe đạp
vào vách tường vừa kịp
cơn giông ập xuống mang
theo mưa và mưa và

mưa xoá nhoà biên cương
giữa sáng tối và sự
vật và bụi mờ đẩy 
người đàn ông dần dần

lùi lại khoảng cách giữa
tiếng rơi mái hiên và
gió lạnh và chiếc xe
lấn tới lấn tới cho
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đến khi những đường cong 
vòng tròn những nan hoa 
những góc cạnh khảm  sâu
vào bức tường đã ố 

màu thành bức tranh hiện 
thực và người đàn ông 
là chiếc bóng phai mờ 
và cơn giông và mưa 

và biên độ giữa hai 
chiều thực tại còn đọng 
lại nhiều năm sau đó 
trong ký ức người đàn 
ông những phút giây lạ 
lùng  tưởng chừng như câu 
chuyện chỉ xảy ra trong tâm trí.

KHẾ IÊM (sáng tác)
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 ngồi nhớ chuyện
không đầu không đuôi

  Năm 1968 đất nước vừa xảy ra cuộc tổng công kích Mậu 
Thân của việt cộng nên lệnh tổng động viên được ban hành. 
Năm đó tôi cũng vừa 18 đang theo học năm cuối của bậc trung 
học .  Sang năm tôi 19,  cũng vừa vặn dính vào lứa tuổi  tài 
nguyên nhân lực để lên đường nhập ngũ. Vì thế cho dù tôi có 
thi đậu hay thi rớt gì cũng không thoát khỏi con đường tương lai 
đang rộng mở về hướng rừng rú và đạn bom. Do đó tôi học tà 
tà gần như không học gì hết. 

   Đã ngu càng thêm ngu. Chiến sự bùng nổ khắp nơi, thanh 
niên mới lớn cỡ tôi sớm già trước tuổị . Họ thường ngồi suy 
gẫm trước ly cà phê trước điếu thuốc và trước cô thu ngân . 
Suy gẫm nhưng chẳng biết mình suy gẫm về điều gì? Bởi vì 
đâu có điều gì để mà suy gẫm? Thanh niên chưa kịp qua buổi 
dậy thì đã bị chín héo vì thời cuộc, cho nên thích tự tạo cho 
mình một bộ mặt suy tư.  Ông nào ông nấy như cụ non, mỗi một 
ngày khuôn mặt mỗi càng càng trang trọng y như là sắp sửa đi 
làm đại cuộc.Trong khi bạn bè cùng lứa tuổi ưu tư vì thời cuộc 
thì tôi lại ưu tư vì những bài thơ tình. Nghĩ cũng lạ tôi chưa có 
bồ (dù rất muốn) nhưng lại có những câu thơ đầy đau khổ, ví dụ 
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ru em từng giọt đau này
từng cơn mưa rớt phiến cây trĩu sầu
trái tình chín đỏ cuộc đau
anh ru em tự thuở nào đó em

  Hoặc báo hiệu con đường tương lai là con đường binh nghiệp:

thân anh gió cát sông hồ 
tiếng ru ứa lệ trên bờ quan san
vai gầy trĩu nặng hành trang
kiếp chinh nhân đã trót mang vào đời

  Sở dĩ tôi nhớ bài thơ đó dai nhách cho mãi đến bây giờ là tại 
vì nhờ nó mà tôi quen được một người bạn dễ thương. Sau 
khi bài thơ đầy ưu tư khắc khoải hết biết trên được chọn đăng 
trong đặc san của trường,thì có một anh chàng tướng tá cao 
ráo trông rất nghệ sĩ học cùng lớp lân la tìm đến làm quen. 

  Sau này khi tôi với Hạc thân nhau, hắn mới thú thật là vô cùng 
thất vọng khi phải quen với tôi vì trước đó qua thơ hắn tưởng 
tượng vóc dáng khuôn mặt hay hình hài của tôi phải có nét 
dáng dấp nghệ sĩ hoặc phong sương, ai dè quen trúng tên học 
trò quận lỵ nhà quê lên tỉnh cù lần và nhút nhát chỉ có giỏi trốn 
học để theo Khương Đại Vệ, Địch Long với những màn đấm đá 
ác liệt diệt bạo trừ gian. Hạc hỏi tôi có bồ chưa, khi nghe tôi trả 
lời chưa thì hắn há mồm ra ngạc nhiên. Khi tôi hỏi ngược lại 
muốn cua một đứa con gái để được “nó” coi là bồ, thì phải làm 
sao, có bí quyết gì không, Hạc trả lời liền:

“ Có, có chứ. Bí quyết cua gái theo kinh nghiệm từ ngàn xưa để 
lại cuối cùng thì chung qui tập trung vào ba yếu tố, đó là: can 
đảm, tươi cười và da mặt thật dày “

  Hình như được tôi điểm trúng huyệt hay sao đó, Hạc thao thao 
bất tuyệt giảng giải với tôi về chứng bệnh kỳ lạ mà bổn phận gã 
con trai nào khi lớn lên cũng đều mắc phải. 

  Đó là bệnh yêu đương.“Bệnh yêu đương giống như bệnh 
thương hàn, bởi vì triệu chứng để đưa đến bệnh thực thụ của 
hai thứ giống nhau. Ví dụ như nếu mày mắc bệnh thương hàn, 
trước khi khởi bệnh mày sẽ thấy hơi thở mình thoi thóp, sau đó
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sắc mặt chuyễn đỏ để rồi toàn thân nóng ran. Khi nào mày thấy 
mày muốn nóng ran với ai đó có nghĩa là mày đang mắc bệnh 
“ thương hàn”.

  Bài thuyết giảng phản khoa học đó lại đưọc tôi chăm chú lắng 
nghe với tấm lòng đầy khâm phục. Giá như sự chăm chỉ này tôi 
đem áp dụng vào việc học thì đâu đến nỗi nào là một học sinh 
học tệ. Từ đó tôi nhín bớt thời giờ trốn học đi xem ci nê theo 
Hạc la cà khắp mọi quán cà phê vỉa hè, đầu đường xó chợ để 
được sư phụ chỉ dạy thêm vài chiêu cua gái.  

  Tôi tập tành để tóc tai bờm xờm và râu không thèm cạo. Gọi 
là râu cho nó có vẻ người lớn, chứ thực ra chỉ là mấy sợi lông 
măng mọc trên mép không giống ai. Tôi tập đăm chiêu, dù 
chẳng hiểu đăm chiêu như vậy có ích lợi gì? Tôi dị hợm khác 
người đến nỗi sư phụ Hạc phải thốt: " Sao mày sáng chế ra 
nhiều kiểu mới lạ không giống ai hết vậy? "Con đường theo 
Hạc tầm sư học đạo không gặp chông gai trắc trở mãi cho đến 
một hôm tôi gặp Lành, khi hai đứa lủi vào quán cà phê “ Nhớ “ 
trên đường Nguyễn Hoàng Chợ Mới. Nàng đang ngồi ở quày 
thu ngân:

“ Hai anh uống gì?”

  Nghe tiếng hỏi tôi ngước lên thì đụng phải hai đôi lông mi nhè 
nhẹ uốn cong. Tròng con ngươi ở đôi mắt nàng dường như 
giãn nở lớn ra làm toàn thân tôi ngầy ngật nóng ran. Không cần 
soi gương tôi biết mình đang nhuốm bệnh thương hàn (thương 
nàng có lẽ chính xác hơn). Tôi hởi nhỏ Hạc:
“ Ủa con nhỏ thu ngân này mới hả mày? Nó nhìn tao làm tao 
thấy hình như mình mắc phải triệu chứng thương hàn như mày 
đã chỉ dạy”

  “Thế thì tốt. Thời buổi giặc giã chiến tranh mau áp dụng gấp ba 
yếu tố tạo thành bí quyết mà mày đã học. Còn nhớ ba bí quyết 
đó không cha nội? “
“ Can đảm, tươi cười và da mặt thật dày”
“ Giỏi. Nếu mày muốn hạ san cú này tao cho phép“

  Được sư phụ hổ trợ xúi giục, tôi hăng hái ra chiêu bằng cách 
một ngày uống cà phê ba cữ trừ cơm. Uống thét đến nỗi Lành 
ngứa mắt chịu không nổi phải lên tiếng:
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“ Hình như anh đến đây cốt ý cua tôi nhiều hơn là uống cà phê 
phải không?”
Câu hỏi trực khởi điểm trúng tim đen khiến tôi ấp a ấp úng quên 
lửng bài học sư phụ dặn đi dặn lại là yếu tố quan trọng nhất cua 
gái là da mặt phải thật dày. Tôi chối bai bải:
“ Đâu có”
“ Đâu có tại sao phải uống cà phê một ngày ba bốn cữ? “
Lành hỏi y như chất vấn làm tôi đã lúng túng lại càng thêm lúng 
túng.
“ Tôi đến để nghe nhạc”
“ Anh thích nhạc như vậy chắc là anh hát hay lắm?”
Tôi vớt vát:
“ Tôi không biết hát, nhưng tôi biết đàn”
“ Anh biết đàn? Hay là hôm nào anh dến nhà đệm đàn cho Lành 
hát nha? “

Áp dụng bí quyết thứ nhất là can đảm, tôi gật đầu bừa. Thế là 
tôi có một cái hẹn. Đương nhiên để bày binh bố trận cho cái 
hẹn đó tôi phải tìm sư phụ Hạc cầu cứu vì tôi không biết... đàn. 
Nhưng trước khi cầu cứu sư phụ tôi cũng còn đủ dư thông minh 
để hỏi Lành một câu:
“ Lành thích hát bản gì nhất? “
“ Biển nhớ của Trịnh Công Sơn. Biển nhớ tên em gọi về. Gọi 
hồn là...lá...la...la... “”

  Nàng hát không ngọt ngào cho lắm đó là điều đáng mừng, 
bởi vì thông thường con gái hát dở đều chung thủy. Thế là suốt 
tuần lễ trước ngày hẹn với Lành, sư phụ Hạc nhốt kín tôi trong 
nhà để tập luyện khảy bài Biển Nhớ. Hạc đàn dễ hơn tôi uống 
cà phê, còn tôi thì ngược lại. Tiếng đàn guitar, âm thanh của 
nó vốn thánh thoát réo rắt, nhưng qua mười ngón tay cục mịch 
của tôi chỉ nghe được tạch tạch tạch như tiếng nghẹt mũi thiệt 
là khó nghe. 

  Trong giờ thực hành, Hạc để tôi tự đàn, còn hắn ngồi xem 
như đang xem một con khỉ trong gánh hát xiệc. Vì muốn giữ sĩ 
diện với Lành nên tôi không thèm chấp, chỉ biết cố công gò mấy 
ngón tay làm sao cho nhuần nhuyễn để khỏi bị quê cho lần hẹn 
đầu vào cuối tuần. Hạc, trong tư cách là sư phụ, hắn cũng đã nể 
tình lắm rồi vì đã không phì cười vì tiếng đàn nghèn nghẹt như 
người viêm cổ họng. Chắc hắn rất nản, nhưng trước quyết tâm 
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chăm chỉ học hành của đệ tử nên cũng bấm bụng hết lòng chỉ 
dạy. Sau một tuần đổ không biết bao nhiêu mồ hôi vì gồng mình 
bậm môi nhịn đau, ngón tay giữa bầm chai vì sáu sợi dây chết 
tiệt, tiếng đàn của tôi nghe như có vẻ nhẹ nhàng thơ thới hơn 
nhiều. Kết quả không đến nỗi nào khi đệm theo tiếng hát của 
Lành. 

  Kể ra tiếng đàn và tiếng hát của hai đứa rất tương xứng, rất 
ngọt ngào cho những tâm hồn cùng chủ quan nhìn về một phía. 
Nhờ nàng tôi biết đàn guitar dù chỉ một bản duy nhất, nhưng 
điều đó ăn nhằm gì vì hình như nàng cũng có một bản ruột để 
đối phó với tài năng của tôi.. Ai bảo khi quen nhau chân thật 
thì tình yêu mới đến, chứ riêng tôi thấy hình như không chính 
xác lắm. “ Em ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở “ Hai chúng 
tôi chân thật cảm mến tài nghệ của nhau như vậy mà tình yêu 
dường như chưa hề đến. Hạc thấy thế xài xể:

“ Đánh đàn cũng như dụ dỗ con gái mà dụ dỗ con gái thì cũng 
giống như đánh bài sì phé, phải nắm vững con tẩy của địch thủ 
là con gì, cũng như phải nắm vững con gái cần thứ gì mình gãi 
ngay chổ ngứa đó là mọi việc đều được thành công”

  Đánh đàn có một bản mà mấy đầu ngón tay bầm tơi tớt. Hạ 
mình làm đệ tử bị sai biểu như con cái trong nhà mà vẫn chưa 
ra thể thống gì, nay hắn bảo đánh đàn dễ dàng như đi cua gái 
nghe mà ứa máu. Còn phải nắm vững con tẩy của địch thủ để 
gãi ngứa nữa? Lỡ nàng ngứa miệng đòi một chiếc đồng hồ 
citizen nữ thì tôi lấy gì mà gãi đây, trong khi mỗi cuối tuần phải 
bám theo chiếc xe đò về Ninh Hòa để xin tiếp tế? Sạp vải má 
tôi nhỏ xíu trong khi má có đến chín đứa con thì làm sao dư dả 
để nuôi tôi trở thành công tử? Má chỉ cho đủ tiền hai vòng xe và 
một ít phòng khi trái gió trở trời. Số tiền phòng thân này tôi dùng 
cà phê thuốc lá hết trơn. 

  Đã học dốt, cù lần mà lại nghèo nữa, tôi mắc một lần ba cái 
tội tày trời nói trên. Vì thế lúc Hạc xài xể ngon lành như vậy tôi 
định bụng rướng gân cổ lên cãi, nhưng chợt nhớ mình còn phải 
nhờ cậy hắn dài dài nên bèn câm miệng bằng cái gật đầu đồng 
tình. Cuối năm đó tôi thi rớt tú tài toàn phần, điều này chẳng có 
gì ngạc nhiên. Khi tôi báo tin với Lành, nàng bảo:
“ Học hành kiểu như anh thì làm sao mà đậu?”
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“ Thì sao là thì sao?”
   Lành hỏi ngược lại. Tôi ngọng không tìm ra câu trả lời chỉ biết 
đưa đôi mắt buồn rầu ngớ ngẩn tuyệt vọng nhìn nàng. 
“ Anh đừng nhìn Lành bằng ánh măt như thế, dễ sợ quá “

“Sao lại dễ sợ ? “

“ Đôi mắt khiến cho cảm giác người ta trào ra như sông Hồng 
Hà vỡ đê. Ánh mắt dễ sợ đến nỗi Lành buộc nói với anh là đừng 
nhìn Lành như thế để khiến cho Lành hiểu không lầm ý anh mà 
mắc công từ chối “

Có lần sư phụ hỏi tôi:

“ Mày biết tình yêu là cái gì không?”
“ Là gì?”
“ Là tìm cái sống trong cõi chết bỏ mặc tất cả cái nghĩ của thiên 
hạ. Mày hãy nhớ điều này sẽ có lúc hữu dụng “

  Bao giờ tôi cũng tin tưởng tuyệt đối vào sư phụ, nhưng lần này 
thì tôi có quyền nghi ngờ. Tôi đang ở giữa cõi chết, sẳn sàng tự 
tử vì tình. Tôi đang bỏ mặc tất cả cái nghĩ của thiên hạ, nhưng 
những điều thảm thiết đó hình như chẳng mảy may đánh động 
được lòng nhân đạo của Lành.

  Buồn thi rớt thì ít, buồn bị cự tuyệt thì nhiều. May phước cũng 
vừa lúc tôi đọc báo thấy lệnh gọi nhập ngũ tập thể . Tôi vừa vặn 
nằm trong lứa tuổi phải ra trình diện. Thế là tôi có lý do xa nàng 
môt cách vô cùng danh dự. Hôm đám học sinh được chất đầy 
trên chiếc GMC của Trung tâm 2 tuyển mộ nhập ngũ, tôi gặp lại 
Hạc. Sư phụ cũng ra trình diện theo học khóa 6/69 sĩ quan trừ 
bị Thủ Đức như tôi. Sư phụ hỏi:

“ Chuyện tình của mày với em ra sao rồi”
“ Chưa kịp tỏ tình thì bị em cự tuyệt”
“ Mày có buồn không?”
“ Buồn chứ”

“ Thôi đừng buồn nữa. Đời là như vậy, đàn ông con trai không 
sự nghiệp không tương lai lại sống giữa thời buổi đất nước loạn 
ly thì con gái ai mà thèm”
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  Hạc từng dạy tôi nhiều bài học, nhưng có lẽ đây là bài học đầu 
tiên sư phụ thực tế nhất làm tôi thấm thía. Chiếc xe nhà binh 
trước khi trực chỉ lên Thành, đảo qua một vòng bùng binh ngã 
sáu nhà thờ. 

  Gặp vào giờ tan học, đám nữ sinh Thánh Tâm, Đăng Khoa, Nữ 
Trung Học, Lê Quí Đôn túa ra trắng đường. Nhiều tên đứng trên 
xe vẫy tay reo hò, đám nữ sinh không quen cũng rối rít đưa tay 
vẫy lại. Không khí náo nhiệt y như là đang tiễn nhau đi picnic. 

  Bỗng dưng tôi buồn vô cớ. Mãi cho đến lúc đó, tôi mới giật 
mình phát giác ra rằng mình đang thiếu một nàng thơ thứ thiệt, 
mà ở lứa tuổi tôi cần phải có để vẫy tay tiễn nhau. 

  Buổi sáng, gió từ biển gờn gợn gãi lên da khiến Nha Trang 
man mác trong lòng kẻ sắp phải đi xa. Tôi vẫn biết dẫu có chúng 
tôi hay không có chúng tôi Nha Trang vẫn thế, vẫn bình lặng. 
Nhưng biết để gọi là biết vậy thôi. Không hiểu sao, khi không 
còn có dịp trở lại, bỗng dưng trong lòng tôi dâng dâng muộn 
màng buồn nhớ đến hình ảnh nào. 

  Tôi đâm hối hận vì trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua 
mãi lo cắm đầu cắm cổ xâm nhập một mục tiêu duy nhất là 
Lành, không chịu chấm vài ba mục tiêu se cua, để khi thất bại vì 
Lành, tôi không còn ai để dùng đưa tiễn lúc ra đi. Khi chiếc xe 
GMC chạy qua khỏi Mã Vòng, xa dần những tà áo trắng còn lay 
lắt trên đường tan học, tôi buồn thúi ruột. 

   Tôi tự hứa mai này nếu còn sống sót trở về tôi phải trở lại Nha 
Trang, phải làm quen một cô nào dân Nha Trang thứ thiệt, để 
kể lại cho cô ta nghe cảm giác của sự thất bại nàỵ Nữ sinh cũng 
được, thợ may cũng không sao, buôn bán hàng xén cũng được 
luôn, miễn là dân Nha Trang. 

  Bởi phải là dân Nha Trang mới xác nhận được địa danh và 
những tuôn trào từ cảm xúc này là những tuôn trào ngàn năm 
một thuở là dấu đánh mốc của không gian thời gian vào thời 
khắc duy nhất trong đời: giờ khắc phải từ giã kiếp thư sinh dù 
có muốn hay là không muốn. Lời tự hứa của tôi như cá trê chui 
ống, sau ngày ra trường lội rừng liên miên, Nha Trang trở thành 
chốn bồng lai tiên cảnh trong những giấc chiêm bao trên đèo
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cao núi thẳm, mà Từ Thức một lần lỡ dại bỏ đi không còn thấy 
lối về. Hơn 30 năm sau lây lất xứ người, nàng tiên tên Lành của 
tôi thướt tha yểu điệu ngày nào chắc đã trở thành bà ngoại. 

   Dẫu có bắc lại thành công nhịp cầu nối liền nước Mỹ với  Nha 
Trang thì phỏng có ích gì khi mà trong giấc mơ thấy tôi đôi lúc 
ngồi tò hó ở một góc trời thả hồn ngóng về một phương trời chỉ 
còn trong truyện cổ tích. Sống trong cổ tích chẳng phải êm ái 
thơ mộng hơn là phải sống thực với ngoài đời sao? 

  Sau năm 75 đi tù tại Trại A.30 tôi có hỏi thăm về sư phụ Hạc, 
nhưng chẳng ai biết tông tích hắn ở đâu trong những năm chiến 
tranh ác liệt. Có thể chết mất xác trong một cánh rừng dọc biên 
giới nào đó, hoặc lanh tay lẹ chân chạy theo đoàn người di 
tản qua Mỹ đâu từ năm 1975. Lành thì đã có chồng, còn tôi thì 
buồn bã.

  Hôm qua trong lúc bà xã tôi dọn dẹp nhà cửa, tình cờ trong 
đống giấy vụn có một bức tranh mà tôi nghệch ngoạc vẽ một 
chiếc ghe tự khi nào tôi không đưọc nhớ. Bà xã tôi hỏi:

“ Ủa anh vẽ hồi nào vậy”
“ Anh không nhớ nữa”

Vẽ vốn là một bộ môn nghệ thuật rắc rối đầy công phu, đòi hỏi 
người thưởng thức phải có một trình độ thưởng thức siêu việt. 
Tôi chẳng biết một tí ti gì về bộ môn này ngoài vài nét nghệch 
ngoạc có tính cách giải trí hơn là phục vụ nghệ thuật. Bức tranh 
chiếc ghe đứng trơ trọi cô đơn. Bà xã lại thắc mắc: 

“ Sao anh không cho thêm bão tố vào bức tranh để nói lên sự 
hào hùng của một dân tộc dám đem sinh mạng của mình để 
đánh đổi lấy hai chữ tự do?”

  Khả năng tôi đâu có thể vẽ được bảo tố bởi vì bản chất tôi vốn 
hiền lương.. Bão tố là do tham vọng của con người tạo nên. Tôi 
lại càng không đủ tư cách để nói lên sự hào hùng, bởi vì trách 
nhiệm tổ quốc giao phó bảo vệ non sông mà ngày nào tôi quì 
dưới sân vũ đình trường, tôi đã không chu toàn. 

  Tôi đã để đất nước tôi lọt vào tay giặc.
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“ Đây không phải là chiếc ghe bốn lốc mà là chiếc thuyền Bát 
Nhã”

Bà xã tôi theo đạo công giáo nên không hiểu gì mấy về đạo 
phật:
“ Thuyền bát nhã là thuyền gì?”

“ Bát Nhã nghĩa là phương tiện di chuyển trên sông hồ rạch 
biển, dịch từ chữ Phạn có nghĩa là trí tuệ thanh lịch. Con người 
sống trong trần thế bị chi phối bởi sự sống chết, chìm đắm trong 
ba nẻo: dục, sắc và vô sắc. Điểm căn bản luận rằng sắc tức thị 
không, không tức thị sắc “ thọ tưởng hành, tức diệc phục như 
thọ “Việc thọ nhận tưởng nghĩ, hành động, sự phân biệt đúng 
sai cũng đều không, các giác quan tiếp xúc cảnh sắc bên ngoài 
cũng đều không có hình tướng“

  Nhìn đôi môi há hốc vì thán phục của bà xã, tôi nổi hứng đem 
cây bút chì ra, chỉ cần 30 giây, cái bút chì trên tay tôi đã nghệch 
ngoạc vẽ thêm một người đứng trước mũi ghe:

“ Ai vậy? Anh hả ?”
“ Ông Tam Tạng.”
“ Ổng đứng đó làm gì? “
“ Ổng đứng đó để chờ đưa chúng sinh vượt qua bể khổ”
“ Có gia đình mình trong số đó không?”

“ Có đấy, đã là chúng sinh thì không thể nào thoát ra khỏi được 
vòng khổ lụy. Em đừng thấy bao nhiêu người có income cao 
nhà to cửa lớn rồi tưởng rằng họ là không khổ lụy. Mỗi một con 
người được sinh ra đời đều có một cõi buồn riêng dấu kín trong 
tâm tư “ 

“ À như vậy là anh còn nhiều điều giấu em lắm nè?”
Sợ bể mánh tôi đánh trống lãng:
“Em chỉ giỏi chận đầu, chận đuôi “ 

QUAN DƯƠNG
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      một chuyện   
         thất tình thời chiến

Sao em nỡ nào xạ chạy cao bay
Không kịp nói một lời dẫu lời dối trá
Em có biết anh thấy lòng như đã
Vừa bị ai lụi một nhát ngang hông

Ngày em tươi cười cất bước sang sông
Chiếc xe chở anh trên đường ra mặt trận
Ngang giáo đường thấy em đội vòng vương miện
Anh ước gì đó là vòng hoa tang

Chồng của em đẹp đẽ gì cho cam
Đứng cạnh em hắn càng thêm xấu xí
Em lấy hắn thật là vô lý
Nhưng có lý nào em lại lấy anh

Giữa khi chiến trường giặc tứ phía bủa quanh
Sinh mạng anh như mành treo sợi chỉ
Em đâu dại để sớm thành góa phụ
Anh hiểu ra (nếu không hiểu cũng huề )

Anh thất tình. Đời lính thêm nhiêu khê
Chiều nghe con chim rừng hót lời lẻ bạn
Trong chinh chiến có trăm ngàn viên đạn
Mong có viên nào bay lạc trúng anh chơi
Mạng anh to, số lớn nên sống khơi khơi
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Trong khi đồng đội anh mỗi ngày mỗi rụng
Những người bạn hy sinh cho anh sống
Để anh biết thế nào lễ độ với cô đơn

Vốn đã buồn. Anh lại càng buồn thêm
Còn em
Có bao giờ chạnh nhớ anh không nhỏ
Ví dụ như khi em ghi nhật ký
Có bóng dáng anh tìm về trong nét chữ lặng thinh

Chiến tranh tàn.  Anh bị bắt làm tù binh
Chiếc xe bít bùng chở anh vào trại
Ngang chốn cũ thấy em dưới phố
Qua lỗ thông hơi không thể vẫy tay chào
Chồng của em kể ra cũng mát tay
Hắn nuôi em đẹp não nùng hơn trước

Trước khi chiếc xe chở tù đưa anh vào địa ngục
Anh quay cổ ngoái nhìn nuốt hai giọt thiên thu

tối hậu thư 
của kiến gửi cục đường

Trong đời anh ghét nhất là tên ruồi
Suốt ngày theo em vo ve lời tán tỉnh
Anh ghét hắn vì anh nhỏ con hơn hắn
Nhưng tình anh lớn hơn rất nhiều

Anh theo em thầm lặng bao nhiêu
Thì hắn theo càng ồn ào ngược lại
Hắn làm anh nhiều khi ói máu
Vì bám theo em như đỉa bám chân trâu
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Anh đến với em chiêm ngưỡng . Tôn thờ
Anh lãng mạn. Kiên trì thưởng thức
Râu anh nhịp trên mình em huyễn hoặc
Là tiếng tơ lòng ký thác vào nhau

Dẫu mai này sức cạn anh chết đi
Vị ngọt đường em dẫu trời gầm không nhả
Khác với hắn sau khi em tàn hoa héo nhụy
Hắn bỏ đi không một chút bận lòng

Những vo ve từ đôi cánh là giọng lưỡi sở khanh
(có tên sở khanh nào mà không lời ngon nhỏ nhẹ)
Anh có một mái nhà che mưa chắn gió
Có một trái tim tuy nhỏ nhưng vô cùng

Có những cánh tay ôm sưởi ấm mùa đông
Có đôi mắt bao dung mùa hạ
Mùa xuân trước nhà có hoa nở
Mùa thu trên nóc phủ lá vàng

Tên ruồi kia ngoài đôi cánh nhạc sở khanh
Hắn chẳng có gì để em gửi gấm 
Hắn đến với em không thề nguyền ước hẹn
Nay hắn đậu nơi này mai hắn đậu nơi kia

Chung thủy cùng em , anh có chết không rời
Đến với em bằng trái tim rất thật
Dẫu sức tàn anh cũng cõng em đi
Còn tên ruồi kia có bao giờ như ta không nhỏ

Nếu trong đầu em không chứa toàn gỗ đá
Sẽ hiểu điều gì anh móc cả tim phơi

QUAN DƯƠNG
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chiếc ghế

Chiếc ghế già cũ rích nơi công viên
Có con nhện giăng tơ tràm một mảng ...
Khi gió thổi lắc lư như đưa võng
Những sợi tơ lấm chấm màu muối tiêu

Tưởng chừng như rồi cũng sẽ thiên thu
Nếu một bữa trên trời không rơi xuống
Chiếc hạt mộng mang đôi giày số mệnh
Nứt bên chiếc ghế già : một cây cúc con

Như Hằng Nga đứng cạnh chú Cuội cù lần
Một hình ảnh hai cuộc đời trái ngược
Cây cúc với chiếc ghế già khô khốc
Giống em tình cờ đứng cạnh bên tôi

Duyên chỉ vô hình. Nợ thảng thốt thôi
Nhưng trời đất díu dang nhau từ đó
Từ lúc đó trái tim không còn ngủ
Tôi thâu đêm chong mắt đợi em vào 
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Tôi chiếc ghế già lay lắt với chiêm bao
Em cây cúc nhỏ vô tư dong ruỗi
Trôi có nghĩa là không quay ngoảnh lại
Tháng năm trôi có biết đợi ngày cùng

Một người bờ tây một người bờ đông
Trái đất đã phân hai bờ lục địa
Đã phân chia có nghĩa là không thể
Nhưng khi gió ru . Ai cấm được lá thì thầm

Xưa Trương Chi ôm một khối tình câm
Mang xuống tuyền đài đọng thành ngọc bích
Nếu Mỵ Nương kia không thèm rơi nước mắt
Viên ngọc dễ gì đau nhói giống như tôi

QUAN DƯƠNG
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THANH THƯƠNG HOÀNG

                   chàng họa sĩ và 
                     bức tranh người đẹp

  Ông là một họa sĩ tên tuổi. Vì nổi tiếng nên tranh ông vẽ ra 
bức nào có người mua ngay và mua với giá rất mắc. Tranh 
bán nhiều, vẽ không kịp bán, ông trở nên giầu có. Và tuy ở tuổi 
ngoài 40 nhưng ông vẫn sống độc thân. Nhà của ông to đẹp, 
vườn rộng trồng đầy hoa, chiếm gần trọn ngọn đồi chỉ có mình 
ông ở. Căn phòng lớn nhất giữa nhà, ông dùng để treo một số 
tranh, phần nhiều là vẽ phong cảnh và tĩnh vật. Ông rất lấy làm 
đắc ý về những bức tranh này và nhất định không chịu bán. 
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   Đã có một nhà tỷ phú đòi mua bức tranh vẽ cảnh hùng vĩ của 
thác Niagara và trả tới cả trăm ngàn đồng nhưng ông nhất định 
không bán. Ông bảo những gã trọc phú này biết gì về tranh, 
thích treo tranh trong nhà để “lấy le” chứ đâu phải vì yêu, vì quý 
trọng nghệ thuật.

   Ông không thích vẽ người, nhất là những người đàn bà đẹp, 
hình như ông “kỵ” vì có ác cảm với họ. Anh em bạn bè ông kháo 
với nhau là hồi 20 tuổi ông yêu một cô nàng, yêu mê mệt say 
đắm, yêu tưởng có thể chết vì nàng được. Nhưng cha mẹ cô 
chê ông nghèo, không có tương lai. Cả cô cũng vậy, cô đã lên 
xe hoa với một anh con nhà giầu có nhất nhì trong thành phố. 

  Ông thất tình, chán đời, bỏ học, rời gia đình, sống giang hồ vặt 
nay đây mai đó. Và tất nhiên mang mối hận tình ngày càng to 
lớn trong ông. Một hôm ông lang thang chơi trong rừng đi đến 
một con suối. Ông dừng chân ngắm dòng nước nhẹ nhàng êm 
đềm trôi, hai bên bờ có những bụi hoa tươi thắm sắc mầu rực 
rỡ tỏa hương thơm ngào ngạt.

  Mải mê ngắm cảnh vui chân cất bước tới khúc dòng suối uốn 
quanh, ông tình cờ nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi, râu 
ria sồm soàm, tóc dài búi tó như các cụ đồ xưa, đang cầm cây 
cọ say sưa vẽ cảnh vật, đến nỗi ông tới sát bên người này cũng 
không hay biết. Khi ông lên tiếng ca ngợi bức tranh, người họa 
sĩ mới giật mình ngưng vẽ ngửng nhìn kẻ lạ mặt. Một lúc, ông 
họa sĩ lên tiếng: "Cậu cũng biết về hội họa à?". 

  Ông thản nhiên trả lời: "Không, thấy ông vẽ tranh tôi tò mò 
coi chơi thôi. Nếu ông cho phép tôi góp ý, với tư cách người 
thưởng ngoạn, thì cái chỗ góc trái này ông nên cho mầu sáng 
thêm chút nữa. Còn cái hoa kia nếu được tím đậm hơn thì thật 
tuyệt vời". Ông họa sĩ hơi khó chịu nhưng cố dằn lòng và bình 
tĩnh ngắm nghía lại bức tranh mới vẽ xong của mình một lúc, rồi 
gật gù: "Giỏi, cậu giỏi lắm. Có con mắt nhận xét về nghệ thuật 
tinh lắm. Nếu theo ngành hội họa cậu có thể khá đấy!". 

  Thế là từ đó ông trở thành đệ tử ruột của người họa sĩ. Sau 
nhiều năm tháng miệt mài, khổ công học hỏi tìm tòi sáng tạo, 
ông trở thành họa sĩ tên tuổi không những trong nước mà cả 
ngoài nước. Ông trở nên giầu có. Bạn bè thúc dục ông lập 
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 gia đình (để có người quản trị cái sản nghiệp - cả tinh thần lẫn 
vật chất - to tát) ông chỉ cười cười không trả lời. Rất nhiều ông 
bạn quá sốt sắng, dẫn cả những nàng hoa khôi tới giới thiệu 
mai mối cho ông. Ông cũng tỉnh bơ. Lắm lúc bị thiên hạ quấy 
rầy quá ông đóng cửa nhà, từ khách cả tháng để vẽ. Do đó 
những kẻ xấu mồm nói ông “một nửa là đàn bà”. Tranh vẽ của 
ông ngày càng trở nên mới lạ, độc đáo. Các nhà sưu tầm tranh 
ngoại quốc đã lần mò tìm kiếm ông bằng được để xin “bao thầu” 
cả những bức tranh ông sẽ vẽ. Tuy tên tuổi lẫy lừng và giầu có 
nhưng ông vẫn sống một cuộc đời giản dị, khiêm tốn. 

  Ông ít lui tới những nơi chốn ăn chơi sang trọng. Ít giao du 
với giới mà người đời vẫn gọi là “thượng lưu trí thức” - trong 
khi những người này rất muốn giao du kết thân với ông. Quanh 
năm ngày tháng ông chỉ biết có vẽ và vẽ, sáng tạo và sáng tạo. 

   Có người bảo sở dĩ ông có một đời sống như vậy là để trả 
thù người tình và gia đình nàng ngày trước. Nhưng thực ra lòng 
dạ ông không đến nỗi tiểu tâm như vậy. Sau nhiều thăng trầm 
trong cuộc sống, ông đã “ngộ”, chỉ muốn đem cái đẹp, cái chân, 
cái thiện cống hiến cho đời. Ông muốn đắm mình trong cảnh 
thiên nhiên, trong cõi trời đất bao la thênh thang vời vợi. Đời 
người thì ngắn ngủi, còn nghệ thuật - cũng như thiên nhiên thì 
tuyệt vời và bất tử.

  Một hôm có người bạn thân trong nước hồi nhỏ học cùng 
trường với ông cũng thuộc giới họa sĩ, sang thăm ông và nằng 
nặc đòi ông dẫn đi coi buổi đại hội ca nhạc do một trung tâm ca 
nhạc nổi tiếng trình diễn. 

  Nể bạn, ông đành miễn cưỡng đưa bạn đi coi. Đâu có ai ngờ 
buổi đi coi ca nhạc này đã làm thay đổi hẳn cả nếp sống khép 
kín của nhà họa sĩ tài hoa giầu có (và hơi lập dị?). 

   Sau một vài sô trình diễn, mà ông chẳng mấy quan tâm, người 
bạn bấm nhẹ tay ông và chỉ về phía bên phải cách ông hai ghế. 
Trong ánh sáng mờ ảo của sân khấu tỏa xuống, ông nhìn thấy 
một người đàn bà với chiếc áo mầu hoàng kim lộng lẫy đang 
chăm chú nhìn lên sân khấu. Người bạn nói nhỏ như thì thầm: 
“Nàng thật tuyệt vời phải không anh?”. Ông tỏ vẻ không quan 
tâm, nhún vai không đáp. 
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   Nhưng người bạn vẫn chẳng chịu tha: “Trước một sắc đẹp 
mê hồn, một báu vật của đời, một tinh hoa của trời đất, anh là 
người nghệ sĩ yêu cái đẹp, quý trọng cái đẹp mà lại có thái độ 
dửng dưng như vậy thì lạ thật!”. Ông vẫn giữ im lặng. Lát sau 
ông nói: “Với cái đẹp ta chỉ nên đứng xa mà chiêm ngưỡng thôi 
anh bạn ạ. Anh nhìn mặt trăng thấy đẹp đẽ, thơ mộng, huyền 
ảo tuyệt vời phải không? Từ mấy ngàn năm tới giờ biết bao bút 
mực của các nhà thơ hết lời ca tụng, còn giới họa sĩ thì vẽ cả 
triệu bức tranh. Nhưng thực chất thì sao? 

  Các phi hành gia Mỹ trước đây nửa thế kỷ bay lên mặt trăng 
đã cho chúng ta chứng kiến một hành tinh hoang vu, một hành 
tinh chết với những đất đá lởm chởm chẳng huyền ảo mộng mơ 
chút nào! Cái ảo bao giờ cũng đẹp và đẹp mãi, anh bạn ạ. Còn 
con người... Anh nghĩ lại coi, những đại nữ minh tinh, sắc đẹp 
muốn làm nổ tung màn ảnh, cả thế giới đàn ông chiêm ngưỡng 
tôn thờ. 

   Thế rồi bất ngờ một buổi xấu trời kia anh tình cờ thấy nàng bỏ 
bộ tóc, hai hàm răng và đôi lông mi giả ra thì trời ơi... Đó là chưa 
kể đến những việc bình thường (trần tục) hàng ngày phải làm 
của con người. Rồi tham sân si hỉ nộ ái ố. Thực tế phũ phàng 
lắm bạn ạ. Tưởng vậy mà không phải vậy đâu. Tốt hơn hết là 
chúng ta nên ở xa xa chiêm ngưỡng họ một cách mờ mờ nhân 
ảnh mà thôi. 

  Đấy là chưa kể trong trái tim họ lúc nào cũng có một con rắn 
độc nằm cuộn tròn”. Tới đây họa sĩ ngừng nói. Ông bạn nghĩ 
thầm trong bụng “thằng cha này đúng là gàn bát sách. Thôi, có 
tài có tật, đời là vậy. Hắn điên, hắn khùng thây kệ hắn miễn hắn 
cống hiến cho đời những danh phẩm”.

   Tới giờ giải lao, mọi người đổ ra hành lang chuyện trò. Tình 
cờ, ông và người bạn chạm trán người đẹp. Lần này ông có dịp 
quan sát nàng. Quả đúng như người bạn nhận xét, đây là một 
tuyệt thế giai nhân, từ trước tới giờ ông chưa bao giờ thấy. Nơi 
khuôn mặt nàng, ngoài cái đẹp quyến rũ cao sang, lại còn ẩn 
hiện nét thanh thoát kiêu kỳ của “con nhà”, thuộc giai tầng cao 
trong xã hội. Nàng cũng nhìn ông, nhưng chỉ nhìn lướt qua với 
cái nhìn dưới mắt, không chút quan tâm. Người bạn dạn dĩ tới 
sát bên nàng chào hỏi và tỏ ý hân hạnh làm quen. Rồi ông tự ý
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giới thiệu ông bạn họa sĩ lừng danh của mình với hy vọng nàng 
sẽ hân hoan tỏ lòng ngưỡng mộ và bắt chuyện. Nhưng nàng 
chỉ khẽ nghiêng mình gật đầu và lịch sự xin phép rời bước. Sự 
lãnh đạm thờ ơ lạnh lùng của người đẹp khiến ông chạm tự 
ái. Và cũng vì nàng đẹp quá nên ông tạm dẹp tự ái, tha thiết 
muốn được vẽ chân dung nàng. Ông muốn nhờ nàng ông sẽ 
trở thành bất tử như Leonado De Vinci. Vì tham vọng nên ông 
gác bỏ mối hận lòng với người tình xưa, vì nàng mà một thời 
gian dài ông không quan tâm tới những bông hoa quý báu của 
đời. Ông nói với người bạn: “Tôi hứa với ông trong một tháng 
nàng sẽ tới nhà tôi ngồi làm mẫu để tôi vẽ”. Người bạn cười 
ruồi: “Không dễ đâu anh bạn ơi. Tôi xem cô nàng có vẻ phách 
lối, kiêu kỳ, coi khinh đời lắm đấy. Chắc là con cháu thuộc gia 
đình ít ra cũng dăm mười đời trưởng giả quý tộc, cành vàng lá 
ngọc”. “Cá không? Một chầu du lịch trên biển nhé!” “Xong rồi!”

   Quả đúng như lời người bạn, làm quen được với người đẹp 
và lại còn muốn nàng ngồi làm người mẫu có lẽ còn khó hơn 
trèo lên đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn. Ông cho người “điều tra” biết 
người đẹp đã ly dị chồng và có một con nhỏ. Gái một con có 
khác, đẹp mê hồn. Không người đàn ông nào thấy nàng mà 
không ngẩn ngơ ao ước. Nàng cũng sống một cuộc đời khép 
kín, ít người biết về nàng. Nhưng rồi sau nhiều ngày nhờ bạn 
bè “vận động” đủ mọi phương cách, nhất là (qua người bạn 
chuyển lời “tán” của ông) sẽ “biến” nàng, với nét vẽ tài hoa của 
ông, trở thành bất tử như cô nàng Mona Lisa của đại danh họa 
Leonado DeVinci. 

   Nàng sẽ sống mãi cùng thời gian và các thế hệ, các thời đại 
đều tôn thờ nàng như tôn thờ nữ thần sắc đẹp và tình yêu Aph-
rodite. Nàng mới đầu còn làm khó ra điều kiện, eo sách nọ kia 
mãi mới chịu tới nhà ngồi làm mẫu để ông vẽ chân dung. Hơn 
ba tháng trời bức tranh mới hoàn thành. 

  Ông tế nhị, kín đáo trao tặng nàng một số tiền, nàng từ chối 
và lại có vẻ tự ái. Ông cho treo bức chân dung người đẹp ngay 
giữa căn phòng lớn. Ngày ra mắt bức tranh với bạn bè, ông tổ 
chức một bữa đại tiệc, tất nhiên nàng là khách danh dự số một. 
Hầu như tất cả mọi người đều nức nở khen bức tranh tuyệt vời, 
diễn tả được hết vẻ đẹp cao quý của người mẫu mà họ tán...
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tụng là đệ nhất giai nhân, thiên hương quốc sắc. Nhà họa sĩ tay
cầm ly rượu đỏ lần lượt đi quanh phòng chạm cốc với tất cả 
mọi người, nét mặt không tỏ lộ sự vui hay buồn trước những 
lời ca ngợi.

  Một người bạn giầu có đòi mua bức tranh với bất cứ giá nào 
nhưng ông từ chối. Ông nói, khi qua đời ông sẽ hiến tặng bảo 
tàng viện quốc gia.

  Ít ngày sau (chắc là được voi vòi tiên) ông ngỏ ý muốn vẽ nàng 
một bức tranh “nuy”. Nàng quyết liệt từ chối, mặc dầu ông cam 
kết không hề có ý định xấu, lúc nào cũng quý mến tôn trọng 
nàng. Bị từ chối, ông buồn và thêm tự ái nhưng càng thán phục 
trân quý người đẹp hơn. Theo ông, nàng đúng là một thiên thần 
giữa cuộc đời trần tục này. Từ sự ngưỡng mộ sắc đẹp tới tâm 
hồn trong sáng kiêu kỳ, coi thường vật chất, ông họa sĩ bắt đầu 
nghe lòng mình bâng khuâng, một cái gì như tình yêu đang 
len lén bước nhẹ vào hồn. Nhưng ông cương quyết gạt sang 
bên. Ông rất tâm đắc khi đọc một câu của nhà văn nào đó: tình 
yêu chỉ đẹp khi mới chớm nở. Hơn nữa mối hận tình xưa thỉnh 
thoảng vẫn còn nhoi nhói trong ông, mặc dầu ông cố tình xua 
đuổi.

   Và để lòng mình thanh thản như những năm tháng qua, ông 
ngày ngày lại vác “đồ nghề” đi vẽ phong cảnh khắp các nơi. 
Nghe nói bên Úc châu có một hang động đẹp thuộc loại nhất 
thế giới. Ông đáp máy bay sang đó ngoạn cảnh và vẽ. Sau hơn 
tháng hoàn thành bức tranh ông trở về nước. Buổi tối vừa cơm 
nước xong, tay cầm ly cà phê, ông đứng giữa phòng ngắm bức 
chân dung người đẹp. Lạ lùng làm sao, càng ngắm ông càng 
thấy đẹp và ông thực sự say sưa mê mẩn - nếu không nói là 
yêu - nàng trong tranh. Tinh khiết, thánh thiện, dường như tất 
cả tinh hoa đất trời kết tụ nơi nàng qua bức vẽ. Có lẽ đây là tác 
phẩm đẹp nhất, lớn nhất, vĩ đại nhất trong đời ông. Đương thả 
hồn chơi vơi nơi bức tranh thì chuông điện thoại reo. Đầu giây 
nói bên kia là tiếng người đẹp làm mẫu bức tranh vẽ:

  “Anh đi xa về có mệt không? Em muốn tới gặp anh ngay bây 
giờ được chứ?”. 
Ông ngạc nhiên:
“Có chuyện gì vậy?”. 
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“Đến em sẽ nói”
   Nửa giờ sau nàng lái xe tới và vẫn mặc bộ áo váy mầu hoàng 
kim. Trông nàng cực kỳ lộng lẫy rực rỡ sang trọng, chẳng khác 
gì nàng tiên giáng trần. Vừa ngồi xuống ghế nàng nói ngay, 
không chút ngại ngùng:
"Em muốn tối nay ở lại với anh". 
Ông sửng sốt trố mắt nhìn nàng, không tin ở tai mình. Nàng 
thản nhiên gật đầu, nói rõ ràng từng tiếng:
 "Vâng, đêm nay em muốn ở lại với anh. Anh không bằng lòng 
sao? Và mai mốt em sẵn sàng để anh vẽ "nuy". 
 Từ sửng sốt ông đi tới kinh ngạc. Sau một vài phút suy nghĩ, 
ông ngập ngừng và nhẹ nhàng nói:
 "Có lẽ cô muốn nhờ tôi giúp việc gì?". Nàng khẽ nhếch môi 
cười mà không phải cười, nói: "Thưa vâng, em cần gấp một số 
tiền khá lớn, em nghĩ anh có thể sẵn lòng giúp em. Em xin nói 
thẳng nhé: để khỏi nợ nần nhau, chúng ta trao đổi...". 

  Ông lặng người đi, mặt biến sắc từ đỏ sang tím. Như có gì 
vừa sụp đổ trong ông. Ông thực sự khó chịu khi nghe câu nói 
có vẻ “trần tục, trắng trợn” phát ra từ cái miệng xinh đẹp duyên 
dáng kia. Đến dăm bẩy phút sau ông mới cất tiếng hỏi số tiền 
nàng cần và lẳng lặng đứng lên đi vào phòng trong đem ra một 
tấm check, ghi tên nàng, số tiền và ký. Ông nói chậm rãi như 
cố giữ bình thản: 
“Tôi gửi cô tấm check này và xin lỗi nhé, tôi muốn cô ra về 
ngay”. 
Người đẹp trố mắt nhìn ông trong khi vẫn bỏ tấm check vào 
“bóp”. 

“Anh coi thường em đến thế sao?” 
Ông xua tay, dọng nói hơi lạc đi, không bình thường:
“Không, không... Tôi muốn cô rời khỏi nhà này ngay. Cô đi đi”.

  Mấy ngày sau một số bạn bè tới nhà thăm ông họa sĩ đồng 
thời muốn chiêm ngưỡng lần nữa bức tranh giai nhân tuyệt 
thế. Nhấn chuông mãi không thấy chủ nhà ra mở cổng, cho 
rằng họa sĩ đi vắng họ đành ra về. Hôm sau họ lại rủ nhau tới 
và vẫn vậy. Sinh nghi họ vượt cổng vào và phải vất vả lắm mới 
nạy được cửa nhà. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt 
họ. Nhà họa sĩ tài danh bận bộ đồ lớn chỉnh tề cổ áo thắt ca vát 
mầu hồng, nằm sóng soài giữa căn phòng lớn. 
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Thân mình ông nằm sấp đè lên bức tranh và hai tay giang ra 
như muốn ôm chân dung người đẹp vào lòng. Một người bạn 
tới bên đặt tay lên trán nhà họa sĩ thấy lạnh ngắt, kêu ầm lên: 
“Thôi rồi các bạn ơi, hạc vàng đã về trời!”

  Ông lặng người đi, mặt biến sắc từ đỏ sang tím. Như có gì 
vừa sụp đổ trong ông. Ông thực sự khó chịu khi nghe câu nói 
có vẻ “trần tục, trắng trợn” phát ra từ cái miệng xinh đẹp duyên 
dáng kia. Đến dăm bẩy phút sau ông mới cất tiếng hỏi số tiền 
nàng cần và lẳng lặng đứng lên đi vào phòng trong đem ra một 
tấm check, ghi tên nàng, số tiền và ký. Ông nói chậm rãi như 
cố giữ bình thản: 
“Tôi gửi cô tấm check này và xin lỗi nhé, tôi muốn cô ra về 
ngay”. 
Người đẹp trố mắt nhìn ông trong khi vẫn bỏ tấm check vào 
“bóp”. 

"Anh coi thường em đến thế sao?" 
Ông xua tay, dọng nói hơi lạc đi, không bình thường:
"Không, không... Tôi muốn cô rời khỏi nhà này ngay. Cô đi đi".

  Mấy ngày sau một số bạn bè tới nhà thăm ông họa sĩ đồng 
thời muốn chiêm ngưỡng lần nữa bức tranh giai nhân tuyệt 
thế. Nhấn chuông mãi không thấy chủ nhà ra mở cổng, cho 
rằng họa sĩ đi vắng họ đành ra về. Hôm sau họ lại rủ nhau tới 
và vẫn vậy. Sinh nghi họ vượt cổng vào và phải vất vả lắm mới 
nạy được cửa nhà. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt 
họ. Nhà họa sĩ tài danh bận bộ đồ lớn chỉnh tề cổ áo thắt ca 
vát mầu hồng, nằm sóng soài giữa căn phòng lớn. Thân mình 
ông nằm sấp đè lên bức tranh và hai tay giang ra như muốn ôm 
chân dung người đẹp vào lòng. Một người bạn tới bên đặt tay 
lên trán nhà họa sĩ thấy lạnh ngắt, kêu ầm lên: "Thôi rồi các bạn 
ơi, hạc vàng đã về trời!"

THANH THƯƠNG HOÀNG
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tận cùng

Phận người y như những vần thơ
cũ chứa những nỗi cũ đau đau
mà đau tới tận cùng nếu như
tôi là một người đang ở tận

cùng mà mỗi người sinh ra cũng
đều có ít nhất một cái tận
cùng để rồi muốn thoát ra mà
không thể nào thoát ra được như

một nền thơ cũ cứ loay hoay
không thể nào thoát ra như cái
nghèo có làm người ta có đi 
ăn cướp không tận cùng cái đói
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người ta có đi xin ăn không
nếu tôi cũng có cái tận cùng
mà không ngôn từ nào nói ra
cái tận cùng không ai hiểu một

một phận người y như những vần thơ
cũ chứa những nỗi cũ đau đau
mà đau tới tận cùng không hiểu 
tại sao con người ta sinh ra

mà khổ đau đến thế còn tôi
thoát thai mà vẫn khổ đau khổ
đau không vì không thoát thai được
mà vì thoát thai rồi không làm

gì được trong một thế giới chưa 
ai thoát thai hay đã thoát thai
như ai ai cũng đều có cái 
tận cùng của riêng mình
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  bài thơ buổi sáng

Buổi sáng em giận anh rồi
Em biết không anh vừa ăn
Sáng nghĩ đến em anh chào
Em buổi sáng em không chào

Lại lặng im thôi cứ tưởng
Đêm rồi những cái cá bủa
Vây trên đôi môi màu tím
Đỏ như trái mọng trên cành

Của em chúng không làm em
Đau đấy chứ những đôi môi
Chín đỏ mọng trên cành cao
Cao cao mãi như ngôi sao

Màu lửa như ngôi nhà anh
Vừa mới cất xong ngày xưa
Nhưng đã xưa xưa rồi đã
Cũ cũ giờ tường vôi vữa
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Không thơm mùi mới áo em
Bay tung trời lộng gió bên
Hồ Gươm xanh rêu rêu đá
Rêu rêu xanh cụ rùa già

Đã mệt với loài người dị 
Dạng đôi chân ưỡn đôi vai
thời gian già cỗi tình yêu
Sói mòn trong nhau cái ác

Bủa vây tình yêu cũ không
sao mới được không không cái
Thiện ngày xưa đây mà nhưng
Cái thiện bất lực bỏ đi

Như anh bỏ em đi khác
Nào cái ác bủa vây cái
Thiện bỏ đi màu vôi vữa
Cũ để xây ngôi nhà 

Khu vườn mới đôi môi mới
Ngôi sao mới nhưng không
Có em vì em hoài niệm 
Vì em vì em không bay
Theo làn gió thổi

XUÂN THỦY
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chim mùa đông nói khẽ  
                                                            với anh

Chiều nay xuôi dốc 
núi em một mình 
em trôi thả hồn 
theo cỏ rối dấu 
chân anh xa rồi.!!
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Dật dờ trên phố 
nhớ em lạc loài 
cúc côi gió tự 
tình than thở tim 
em đau bồi hồi...

Thông sầu ngân nốt 
thương phượng tím buồn 
man mác ơi anh 
giờ xa lắc mắt 
em trời mưa tuôn.!!

Anh đi...anh đi
nhé.!! em về một 
mình thôi... chim mùa 
đông nói khẽ... chia 
đau tình ta ơi.!!

HẠ DU
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mưa

giọt mưa nào rơi 
rơi đếm thời gian 
chờ đợi bao giờ 
anh về tới nụ

cười nở trên môi
giọt mưa nào hờn 
dỗi rớt vội làm 
ướt mi trên con

đường anh đi mưa 
có nhoè đôi mắt ?
em một đời hiu 
hắt thôi những chiều



                                    

 

Văn Học Mới Số 1  Năm  2018

195

chờ đợi giọt mưa 
nào đơn côi chạm 
tim đau một thời
giọt mưa buồn chơi 

vơi trên phím đàn 
ngày cũ trời sẽ
thôi mưa lũ cho 
ta còn bên nhau

giọt mưa nào thương 
đau khô dần trên 
mái ngói mong manh
tựa sương khói biết

bao giờ có nhau ?
giọt mưa nào chờ 
lâu bên hiên nhà 
cỏ dại rồi mai 
này trở lại ta 
chạy đi tìm nhau

HẠ DU
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 một chút văn khoa 
sàigòn năm 60

  Sau một vòng dạo đường sách, con đường nay được coi như 
bộ mặt văn hóa của thủ đô Sàigon, với nam thanh nữ tú, với du 
khách thanh lịch, với người có nhiều ái lực với văn chương… 
chúng tôi vào quán cà phê ngồi vừa nói chuyện về những quyển 
sách xưa nay mà cả hai cùng thích vừa ngắm hoạt cảnh sau 
cửa kiếng. Người chơi sách trẻ đi cùng chợt hỏi giọng rụt rè 
‘Bác có quen với nữ văn sĩ Nguyễn thị Hoàng không, cháu nghĩ 
là cô Hoàng đồng thời với bác’.

  Câu hỏi làm quá khứ hiện về trong trí với khu Đại Học Văn 
Khoa chật hẹp ở góc đường Nguyễn Trung Trực và Gia Long 
một thời tuổi trẻ chúng tôi. Thời chưa có xuống đường ồ ạt của 
tuổi trẻ tự dấn thân hay bị giật dây, chưa có những biến động 
chánh trị thay chúa đổi ngôi như chong chóng, người sinh viên 
chúng tôi chăm chú vào việc trau dồi kiến thức để tạo lập hành 
trang cho chính mình trước khi thiệt sự bước chưn vào đời. 

  Thời của những vô tư với tiếng súng đì đùng thiệt xa ngoài kia, 
mơ hồ sương khói. Thời người sinh viên chưa lo lắng về tấm 
Giấy Gọi Nhập Ngũ của Chuẩn Tướng Bùi Đình Đạm sau nầy 
khi chiến tranh đã lên cao điểm. Tôi trả lời thiệt tình:

  ‘Đồng thời thì đúng nhưng quen biết thân tình thì chưa được 
cơ duyên.’ 
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   Ánh mắt ngạc nhiên dò hỏi của người bạn trẻ chiếu thẳng lên 
tôi rồi quay qua chỗ khác liền. Anh có vẻ ngạc nhiên về lời thú 
nhận của tôi. Trầm ngâm một lúc hèn lâu tôi mới nói như tâm sự:
  
  ‘Nữ sĩ cùng trạng tuổi, cùng một lớp ở trường năm ấy nhưng 
lúc đó như có một sự cách biệt lớn giữa nhóm nam sinh viên 
‘nhà quê’ chúng tôi với nhóm các cô ‘rất sang trọng’ ấy.’

  Nói tới đây tôi chợt nhớ đến ba nhóm nữ sinh viên chơi thân 
với nhau, mỗi nhóm chiếm lĩnh một vị trí trong giảng đường 1 
ngoài sau cầu thang, ngó qua khu đất trống sau nầy biến thành 
Thư Viện Quốc Gia mà nay là Thư Viện Tổng Hợp của thành 
phố Sàigòn. Thuở ấy, không biết từ bao giờ, chúng tôi có qui 
ước bất thành văn là hễ có quyển tập, túi xách nào đặt lên bàn 
có nghĩa là ghế đó đã có người. Và không ai tranh cãi dầu cho 
nhiều khi ghế xí phần đó không ai vào ngồi. 

  Thông lệ mỗi nhóm nữ thường cắt ra hai cô đi rất sớm xí chỗ 
trước. Với ba nhóm của các cô, bọn nam sinh viên chúng tôi 
dầu đi sớm cách mấy cũng thường đành chịu ngồi phía sau. 
Xa thầy, giảng đường bao la, nghe bài giảng tiếng được tiếng 
mất cũng đành chịu, chẳng lẽ xen vào giữa những tà áo dài đầy 
màu sắc ấy. ‘Coi sao được’. 

  Chúng tôi bảo với nhau như vậy và chấp nhận ngồi phía sau, 
bất lợi về mặt thâu lượm kiến thức nhưng được cái là có dịp 
chiêm ngưỡng những cái ót trắng đẹp, những lọn tóc lòa xòa 
cố ý, những mái tóc thề cắt ngang rất thẳng hay những tà áo hở 
chút vai gần cổ…để trí tưởng tượng có dịp vân du phiêu bồng…

  Tôi nói hơi chi tiết để người bạn trẻ hiểu:

  ‘Năm 1954, đất nước bị chia hai. Nỗi đau buồn vì vận nước 
ai cũng có, nhưng rồi chánh quyền trách nhiệm phần đất của 
mình phải bắt tay thực hiện những gì cần thiết để tạo thành một 
quốc gia. Trường Đại Học Văn Khoa trước đó Miền Nam chưa 
có, được thiết lập từ một bộ phận giáo sư ít ỏi bỏ Miền Bắc vào 
Nam Sau một thời gian chấn chỉnh, khai giảng năm đầu tiên 
1955-1956, với một vị Hán học thâm niên làm Khoa Trưởng. 
Mấy năm sau đó, vào niên học 1960-1961 mà chúng tôi hân 
hạnh tham dự, trường tương đối đã đi vào nền nếp với vài ba vị
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tiền bối được cấp văn bằng cử nhân là văn bằng cao nhứt lúc 
đó như Lữ Hồ Nguyễn Minh Hiền, Phạm Thế Ngũ, Lê Hữu Mục, 
Trịnh Văn Thanh… và một người là Thích Nhất Hạnh sau nầy. 

  Giáo Sư Khoa Trưởng thời 1960 là cụ Nguyễn Huy Bảo, một 
người theo Tây học. Cụ không đồng ý loại bỏ hẳn ảnh hưởng 
của Pháp nên tổ chức năm thứ nhứt Văn Khoa gồm hai hệ: Dự 
bị Việt dành cho sinh viên học chương trình Việt dưới Trung học 
và Dự bị Pháp, dành cho sinh viên trước đây theo chương trình 
Pháp, gọi là lớp Propédeutique française. Nói thì nói vậy, nhưng 
ai muốn ghi danh hệ nào cũng được, tùy theo ý thích của mình. 

  Năm thứ nhứt chia như thế nhưng sinh viên sau khi học xong 
thì theo hệ thống chứng chỉ, chọn những chứng chỉ nào mình 
nghĩ là phù hợp để hoàn tất văn bằng cử nhân sau bốn chứng 
chỉ. Lúc nầy hai hệ đã hòa lẫn nhau vì nhiều chứng chỉ có cả 
giáo sư Việt và Pháp, nhứt là các chứng chỉ thuộc nhóm Địa lý, 
Lịch sử và Triết học.

‘Hình như là cô Ngô Đình Lệ Thủy học Dự Bị Pháp năm đó. Bác 
có nhớ gì về cô ấy không?’’

  Tôi mơ màng, trầm ngâm khi nhớ đến sự bất hạnh cuối đời 
của người thiếu nữ duyên dáng nầy:

  ‘Lệ Thủy học Dự Bị nhưng sau nầy kìa, hình như là niên khóa 
62-63. Vì có hai lớp Dự Bị nên các sinh viên gọi là cùng học 
năm thứ nhứt nhưng cách biệt lắm. 

   Dân Dư Bị Pháp hào hoa sang trọng, nói chuyện với nhau 
bằng tiếng Pháp lưu loát, giọng Pháp chuẩn vì họ học ngôn ngữ 
nầy từ nhỏ, sử dụng tiếng Pháp hằng ngày với dàn giáo sư hầu 
hết từ Pháp qua. Họ ghi tên nhưng với tâm trạng tạm thời để 
chờ ngày đi du học Pháp, Anh. Dân Dự bị Việt thì nhà quê hơn, 
ít thời thượng và nói tiếng Việt. Tương lai của họ là ở trên đất 
nước nầy nhưng vì trở ngại ngôn ngữ nên các trào lưu văn học 
và triết học Âu Châu chỉ biết sơ sài. 

  Tôi thuộc lớp nhà quê nầy mà là nhà quê bực hai vì mình ngố 
giữa đám đông các bạn thuộc gia đình tương đối giàu, ăn mặc 
đúng kiểu: Giày da bóng, quần jean bằng vải nhung mới, lúc đó
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lchưa có mode xé rách đầu gối hay cắt cụt tối đa như bây giờ, 
áo Montagut mỗi ngày một màu trang nhã, sơ mi dài tay, man-
chette double có gài nút đắt tiền... Họ nói chuyện văn chương 
triết lý cao xa từ những quyển sách mới xuất bản, ít người biết, 
được gởi thẳng từ Pháp về qua nhà sách Việt Bằng ở đường 
Lê Lợi… 

  Họ ăn uống ở nhà hàng Thanh Bạch, La Cave hay ngồi ghế 
cao cẳng trong khu cinéma Lê Lợi thưởng thức cà phê phin, 
ăn bánh mì chiên xịt maggi nhập cảng, hoặc cầm tay đào dạo 
passage Eden, khu phố Charner (sau nầy là passage Tax), ngồi 
nhà hàng La Pagode Givral, Pole Nord tán gẫu trong những giờ 
không có lớp…’

‘Và cô Ngô Đình Lệ Thủy?’

  ‘Đó là một cô gái tương đối đẹp. Nhu mì, mềm mỏng. Lúc nào 
cô cũng có ba bốn người hộ vệ, họ không dữ dằn hay vô phép 
gì nhưng luôn luôn ngó chừng với cặp mắt nhà nghề lưu ý ai 
đến quá gần ái nữ của ông cố vấn họ Ngô Đình. 

  Thường bọn nhà quê chúng tôi kháo nhau hôm nay có Lệ 
Thủy đi học và đến nhìn. Bao giờ cô ấy bị ai đó nhìn nhiều thì 
đều mỉm cười gật đầu chào thân thiện rất Tây phương để người 
đó biết ý mà tiến tới làm quen hay lãng xa.’

   Người bạn trẻ ranh mãnh với nụ cười nửa miệng:

   ‘Bác có được chào thân thiện?’

  ‘Dĩ nhiên là có, vài ba lần vì tò mò, nhưng đến gần để làm quen 
thì không. Mình vốn nhát làm quen với bất kỳ ai, vả lại cũng sợ 
cô ấy xổ tiếng Tây mình ú ớ mặc dầu các bạn đều quả quyết 
rằng với người không quen cô ta đều nói tiếng Việt.’

  ‘Hai hệ thống giáo dục làm phân cách một thế hệ thanh niên 
cùng thời đại..!’ Người bạn trẻ của tôi trầm ngâm một lúc rồi đưa 
ra nhận xét.

   Không ai muốn có hai hệ thống giáo dục trong một nước’.
‘ Ngày đó có hiện tượng tréo ngoe nầy vì hệ thống giáo dục
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thời Pháp thuộc đương hiện diện cần thời gian để được thay 
thế sau khi nước nhà độc lập, thời gian đó chưa thực sự dứt 
điểm.’ 

  ‘Vậy mà bây giờ chúng ta đương có hai hệ thống!’ Tiếng người 
trẻ tuổi thoát ra mau như tên bắn nhưng với giọng buồn như 
tiếng than. Tôi trầm ngâm một lúc lâu, uống nhiều hớp nước 
mới nhỏ nhẹ: 

  ‘Do sự phân cách quá xa giữa các đại gia giàu xụ dính dáng 
đến chế độ và lớp dân đen cùng đinh nghèo khổ kiếm từ ngàn, 
nuôi con được đi học là may.!’ Tôi lơ đãng ngó ra ngoài chuyển 
hướng câu chuyện: 

  ‘Hình như chúng ta đi lệch đề tài lúc ban đầu. 

  Em hỏi về nữ văn sĩ Nguyễn Thị Hoàng?’

  Người thanh nên gật đầu bẽn lẽn.

  Tôi tiếp moi từ ký ức xa xôi của hơn nửa thế kỷ lâu ngày nằm 
yên trong não bộ.

  ‘Nếu Văn Khoa được nhắc đến nhiều vì có Ngô Đình Lệ Thủy 
sau nầy thì trước đó hai niên khóa đã có Nguyễn Thị Hoàng. Dĩ 
nhiên là trong cái nhìn chủ quan của tôi và vài ba người bạn tôi 
lúc đó. Chị ấy có cái đẹp mặn mà, sang trọng. 

  Chúng tôi thấy nét quí phái của chị trong từng cử chỉ nghiêm 
trang hay trong nụ cười thân thiện. Cùng học một lớp nhưng 
hầu hết bọn tôi đều coi chị như một người đàn chị trong dáng đi 
điệu đứng hay cách nói chuyện với bạn bè nam cũng như nữ. 

  Tất niên năm đó, nhớ không lầm, thì chị đứng lên ứng khẩu 
bài nói chuyện bằng tiếng Anh rất lưu loát. Giáo sư Mc Ken-
zy, người Tân Tây Lan dạy môn Anh Văn cho năm Dự Bị Việt 
chúng tôi đã đeo theo nói chuyện với chị hàng giờ liền. 

  Trong nhóm bạn của chị Hoàng có vài chị cũng đẹp và giỏi Anh 
ngữ, họ đối đáp với thầy mà tôi tưởng là họ thuộc nhóm theo hệ 
Dự Bị Anh. Các chị ấy hầu hết sau nầy đều tốt nghiệp Đại Học 
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Sư Phạm ban Anh văn hay cử nhân Anh văn dễ dàng. 

   Có một chị rất thành đạt tôi gặp ở Houston, Texas. Mấy chị 
khác hầu hết lập gia đình với những người có chức phận nên ít 
xuất hiện, họ không trở thành người của đám đông.’

   ‘Thầy giáo nói chuyện quá lâu với sinh viên có bị tai tiếng cho 
hai phía như thời nay?’

  ‘Có bạn thời đó như anh Nguyễn Tăng Uyên sau nầy dạy ở 
trường Sư Phạm Cộng Đồng Long An, quả quyết với tôi là GS 
Mc Kenzy say mê một bóng hồng trong nhóm, tôi xin không nói 
ra là ai. Chuyện xa xưa rồi, xác nhận rõ ràng chẳng ích lợi gì. 
Khoảng cách thầy trò chưa đầy 10 tuổi là yếu tố để gánh những 
tiếng xì xầm. 

  Một người bạn khá thân của tôi lúc ấy là anh Trương Kim 
Chung (đã mất) lại quả quyết có chị Bích T. thích ông Mc Kenzy. 
Hai năm sau gặp lại, anh vẫn xác nhận điều đó, tuy rằng hai 
người trong cuộc chẳng tiến xa gì hơn, ông thầy Anh văn của 
chúng tôi về nước liền sau niên học ấy…’

   Tôi thấy mình không nên đi quá chi tiết cá nhân:
  ‘Tại sao em hỏi về nhà văn Nguyễn Thị Hoàng?’

  ‘Em muốn xin vài chữ ký cho bộ sưu tập tác phẩm có chữ ký 
của những nhà văn tên tuổi Sàigòn độ trước. Chữ ký của nhà 
văn Nguyễn Thị Hoàng rất khó tìm, kể cả sách từ trong tủ của 
cụ Vương Hồng Sển hay của GS Nguyễn văn Trung.’

  ‘Chị Hoàng rời trường sớm để trở thành một hiện tượng văn 
nghệ thời đó…’ ‘Vòng Tay Học Trò đăng trong tạp chí Bách 
Khoa xôn xao một thời…’

   ‘Tôi nghĩ rằng nhà văn Nguyễn Thị Hoàng đã phát pháo cho 
phong trào các nhà văn nữ viết mạnh, dám nói những điều 
thầm kín mà các cây bút trẻ trước đây khi muốn viết cũng phải 
ngập ngừng. Những Trùng Dương, Nhã Ca, Nguyễn Thị Thụy 
Vũ, Túy Hồng, Trần Thị NH., Âu thị Phục An và cả Lệ Hằng có 
thể nói là đã tin tưởng hơn những gì mình sắp viết sau khi Vòng 
Tay Học Trò ra đời.’
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   ‘ Ngay cả Chu Tử với những đề tài liên quan nhiều đến phụ 
nữ trẻ cũng là chịu ảnh hưởng xa gần của nhà văn Nguyễn thị 
Hoàng.’
 
‘Bác nghĩ sao về trường hợp Lê Xuyên với những nhân vật nhí 
nhảnh và nói năng liều mạng như Phấn và mấy cô gái khác 
trong những tác phẩm của ông (?)’

  ‘Nhà văn nam chịu ảnh hưởng cách khác, nhà văn nữ chịu 
ảnh hưởng cách khác. Nam chú trọng đến ‘hành vi buông thả’, 
tới ‘lời nói bán trời’ của các cô gái, nữ chú trọng đến ‘nội tâm’ 
của người hành động và ‘những biện minh cho hành động của 
mình’. Dầu thế nào đi nữa họ cũng cảm thấy sao sao ấy khi cho 
nhân vật mình có những hành vi đi quá hơn cái bình thường 
của thời đại. Sao sao ấy là sự trói buộc, là những cấm kỵ theo 
quan niệm đạo đức của xã hội đương thời. 

   Nhìn chung người phụ nữ trong văn chương thời thập niên 
60 đã được cởi trói về mặt tính dục qua sự phát pháo của nữ 
sĩ Nguyễn Thị Hoàng, dầu là còn giới hạn, chưa tung hê tất tật 
như Hồ Xuân Hương ngày trước hay như hai ba nhà văn nữ 
nổi tiếng viết bạo dơ dáy quá đáng ở hải ngoại hay trong nước 
gần đây.’

  ‘Chắc là những người nầy muốn đi đường tắt vào văn học.’
Tôi cười nói rằng em phê như vậy là quá đáng, khi phê bình 
không được hạ nhục người ta.

   Người đối thoại trầm ngâm trong bối rối. Tôi hớp từng ngụm 
nhỏ ly cà phê đen trước mặt, nhớ đến những vị thầy của thời 
xưa đã góp phần đào tạo trí thức cho chúng tôi. Cụ Sa Minh 
Tạ Thúc Khải dạy Hán văn quá cao vì chú trọng đến nguyên 
cả bài thơ. 
  Cha Larre, dạy Hán Văn quá thấp vì muốn cho học trò có 
căn bản ngay từ bước đầu, cụ Vương Hồng Sển suốt năm dạy 
không thấy có một chương trình cụ thể nhưng đã đem cho họ 
trò những kiến thức đặc biệt không dễ gì có. 

  Tôi nghĩ đến cụ Sển mà ngờ ngợ, không nhớ rõ cụ dạy chúng 
tôi năm Dự Bị hay năm chứng chỉ Văn Chương Quốc Âm. Tôi 
cũng nhớ đến bà GS. Quách Thanh Tâm và phụ khảo.
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   Nguyễn Thị Bình Minh kẻ tung người hứng môn địa lý nhân 
văn rất khác lạ đem lại thích thú cho người học. Cụ Nguyễn 
Đăng Thục, thầy Nguyễn Khắc Hoạch đã giảng với sự sâu xa 
và đầy hứng thú đã mê hoặc một số sinh viên sau nầy đi vào 
con đường nghiên cứu của các thầy… Tất cả đều có thể đã quá 
vãng, sáu mươi năm học trò còn chịu không nổi cái búa của thời 
gian huống chi là thầy lớn hơn trò tròm trèm ba chục tuổi. ’

  ‘Bác có không vừa lòng ai trong số các Giáo Sư thời đó?’
‘Chúng tôi thời đó rất trọng thầy. Ai mình cũng thấy xứng đáng 
là nhà mô phạm, xứng đáng là người hướng dẫn tâm hồn.              

  Cho tới bây giờ sự kính trọng đó vẫn còn, mặc dầu có trường 
hợp sau nầy chánh kiến khác nhau như vị thầy đã thoát ly theo 
MTGPMN hay vị thầy quá ủng hộ chế độ mới và nhận được 
nhiều ân sủng. Chỉ có điều là sinh viên Văn Khoa là những 
người thích đọc sách. 

   Trong hai năm chót của Trung học họ đã thủ đắc một số lớn 
kiến thức sách vở, trong năm Dự Bị họ lại có thời giờ nghiền 
ngẫm một số lớn tác phẩm danh tiếng đương thời nên nếu vị 
giáo sư nào ít chuẩn bị bài dạy hay chỉ lập lại theo sách xưa mà 
không có ý kiến gì đặc biệt hoặc vô lớp chỉ đọc bài, không giảng 
thêm, thường bị sinh viên có cái nhìn hơi khang khác, khang 
khác nhưng không có nghĩa là không kính trọng.

  Lớp tôi thời đó, sau nầy vài ba năm nổi về mặt truyện ngắn 
truyện dài thì có Nguyễn Thị Hoàng, Nguyễn Xuân Hoàng, 
Huỳnh Phan Anh… là những người tôi biết, về mặt thi ca thì 
là các nhà thơ Tạ Ký, Hữu Phương, Hải Phương, Trần Văn 
Nam… 

   Những người thành danh trên đường nghiên cứu nhận định 
thì có Đặng Tiến, Bửu Ý bên Dự Bị Pháp, Nguyễn Thiên Thụ, 
Trần Nhựt Tân bên Dự Bị Việt. Đó là chưa kể hơn 80% sinh 
viên năm đó sau nầy trở thành những nhà giáo, có người rất 
nổi tiếng dạy hay dạy giỏi kể không thể hết. Điều đó cho em 
thấy nền giáo dục trưóc đây đã đào tạo ra rất nhiều những 
con người có năng lực đích thực. Người trẻ trước mặt lại hỏi 
bằng mắt kèm theo nụ cười hóm hỉnh. Tôi làm như không biết, 
chuyển đề tài:
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  ‘Tôi muốn hỏi em: Với kinh nghiệm của người sưu tầm sách, 
em thấy sách của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng có giá trị không 
và tại sao?’

  Sách của cô ấy được giới sưu tập ưa chuộng vì trình bày đẹp, 
văn vừa quá mượt mà lãng mạn vừa mang khí vị trí thức, hai 
điều dường như khó tương hợp.’

  Tôi trầm ngâm. Tài là ở chỗ đó. Mượt mà đến mê hoặc. Trí 
thức tới đáng ngưỡng mộ. Khi tác phẩm của chị tràn ngập thị 
trường, mặc dầu đã tốt nghiệp cử nhân, tôi đọc vẫn thích thú vì 
mình học hỏi được nhiều điều về nội tâm bí ẩn và phức tạp của 
người phụ nữ. Đọc văn chị tôi thấy tâm hồn mình mới ra. Những 
truyện ngắn viết nhân chuyến đi Nhật Bản của chị có thể coi 
như những tùy bút tuyệt vời. Tôi thật sự bị cuốn hút trong vòng 
tay ma mị đó, theo tôi Nguyễn thị Hoàng là một hiện tượng độc 
đáo của văn học Miền Nam thập niên 60.’

  Tôi gật đầu xác định khi thấy người bạn trẻ thích thú về nhận 
định của chính mình:

  ‘Nhà văn không phải muốn tạo nên dấu ấn của thời đại mà 
được. Dấu ấn đó được tạo thành bằng bản sắc cộng với những 
suy nghĩ đi trước thời đại và được thực hiện bằng quyết tâm 
chắc nịch.’

   Bên ngoài nhà hàng, Đường Sách càng lúc càng vui. Nhiều  
người xoải chưn, dang tay chụp hình. Nhiều phụ nữ áo quần 
thời thượng đang tạo dáng đứng ngồi, tạo nụ cười tươi mát 
huyền hoặc trước máy ảnh. Quày sách bên kia đường hình như 
có chuyện xin chữ ký khi vài ba khách bước ra tươi cười coi tới 
coi lui trang đầu một quyển sách cầm tay.
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  Tôi bỗng có ý ước ao được nói chuyện mặt đối mặt với người 
học cùng thời với mình cách nay hơn nửa thế kỷ khi thấy rằng 
lớp trẻ bây giờ dầu hoàn cảnh xã hội đã khác xa với sáu mươi 
năm trước vẫn có cái nhìn công bằng về toàn bộ tác phẩm của 
chị. Móc điện thoại ra gọi con số mà một người quen đã trao 
cho, tôi chờ nghe tiếng chuông reo trong hồi hộp. Thời gian và 
không gian tạo sự phân cách chăng? Con số lạ sẽ làm chị e dè 
không bắt máy?

   Và tôi rất vui mừng khi nghe giọng nói thân thiện của chị, cái 
giọng Huế pha Nha Trang dịu dàng như hồi nào dầu tôi chưa sử 
dụng tới lá bùa là người bạn học cùng thời, nhưng câu chuyện 
về một thời Văn Khoa xưa cũ từ mấy mươi năm trước thì cứ 
như mạch trào giữa hai người bạn đã từng tắm chung một dòng 
sông tuổi trẻ, từng loanh quanh giữa sân trường 

NGUYỄN VĂN SÂM
(Sàigòn 03, 2018)
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sự kiêu hãnh

Con tằm tưởng mình dệt ra tấm lụa
không nhớ gì những chiếc lá dâu non
sự kiêu hãnh như áo bào vua chúa
hào nhoáng nhưng ngăn cách với cuộc đời

Con ong tưởng mình làm ra mật ngọt
không còn nhớ đến những đóa hoa xinh
sự kiêu hãnh như cầu vồng ngũ sắc
lộng lẫy nhưng phản chiếu ánh mặt trời

Mặt trăng tưởng mình tự phát sáng
không nhớ chi tới dãy ngân hà
sự kiêu hãnh như một động tác giả
lừa ta thua với tỷ số bất ngờ

Ngọn lửa tưởng mình tạo ra ấm áp
không còn nhớ mấy thanh củi thành than
sự kiêu hãnh như sáu mặt xúc xắc
lớn bên này lại nhỏ số bên kia

Thân cây tưởng mình tỏa ra bóng mát
không nhớ đến những chùm lá xum xuê
sự kiêu hãnh như một lời nói dối
người không dám nhìn thẳng vào mắt nhau

Đám mây không phải là bầu trời
nhưng cứ tưởng mình là vũ trụ.
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sau cánh cửa, em về...

Sau những buổi party bạn bè đông đảo
Trở về theo dòng xe cộ ồn ào
Sau cánh cửa
Là nỗi cô đơn của em
Nỗi cô đơn chờ đợi
Sau cánh cửa
Em về

Những ngón tay bị xước da
Lũ gián miệt mài bay nhảy
Quanh ngọn đèn dầu không có chụp đèn
Những móng tay dễ gãy
Em mở cửa bước vào
Nỗi đơn côi tưởng chừng thân thiết đến dường nào

Không một ai biết...!
Sau những khóc cười trên sân khấu
Với diễn viên
Sau những xuất phim bi hài
Cho đến khi đèn bật sáng lên
Nỗi cô đơn lại lạnh lùng hiển hiện
Như một người điên
Nghịch ngợm một cách vô ý thức
Phá phách
Xô đẩy em
Chới với bên vực bờ thánh thiện
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Sau cánh cửa, em về...
Tựa Violoncelle
Cây "Guitare của ái tình"
Đã bị lãng quên
Em hát cho riêng mình nghe
Về những năm tháng đã trôi qua
Tuổi trẻ... tình yêu... kỷ niệm...
Không sao còn tìm thấy lại trong đời

Sau cánh cửa, em về...
Nhiều khi thấy lòng mình
Là thành Pompei đổ nát.

tình hai đứa

Chỉ mấy mươi năm đời một thoáng
Gió lạnh nhiều hơn năm ngoái rồi
Ngày sẽ rụng và cây thay lá
Nhưng tình hai đứa vẫn thôi nôi.

mơ

Em mơ mộng mà đời thì quá thực
Những song song đâu gặp gỡ bao giờ
Gần với xa luôn là hai thái cực
Chỉ tình yêu ở giữa là: Thơ.

ảo

Đời không sắc, sắc không – đời ảo
Ảo vọng đời mây khói tịch liêu
Tình khi đến, lúc đi – tình ảo
Người không là hư ảo khi… yêu

NGÔ TỊNH YÊN
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VĂN HỌC MỚI SỐ 2 
Đặc biệt “ Tưởng niệm Nhà thơ 

Nhà Biên Khảo Văn Học Trần Văn Nam”. 

Năm 2018, nay đã quá nửa năm... Dự định sẽ phát hành số 
đầu tiên trong tháng 8, để 4 tháng sau là tháng 12 sẽ phát 

hành số 2. Nhưng nhận thấy rằng đã lỡ dở, nên đành để phát 
hành số 1 này vào tháng 11 tới đây. Thế là sớm hơn  quá 2 
tháng. Như vậy tốt hơn cho sự chuẩn bị số 2 có dư thời gian. ( 

Số 2 sẽ qua đến tháng 3 năm 2019)
  Xin quí vị sáng tác gởi bài về tòa soạn VHM càng sớm càng 
tốt. Chúng ta cố gắng sao cho mỗi 4 tháng là ra một số đúng 

định kỳ, với bài vở đầy đủ như ý

Trân trọng
Văn Học Mới
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chất sống của con người
“ngã kim nhật tại tọa

cổ chi nhân tằng tiên ngã tọa chi

Tôi luôn luôn giữ chuẩn mực

giới hạn nào

tôi chu toàn được

hằng ngày

Như những viên sỏi

gom lại

đến chừng cao thành núi

Còn tưởng tượng phóng đi 

đến sâu rộng không cùng.

Và tư tưởng nảy sinh nhanh quá

Nếu hành động không kịp ghi lại   

thì tan loãng mất 

cũng vô cùng.
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Hãy một ngày

vun xới.

Như những viên sỏi nhỏ bé kia

chỉ có một đường 

hợp lại nhau 

thì mơ tưởng 

tương lai sẽ hiện thực 

ở một nơi 

không thể nghĩ rằng hiện diện được

Khi tất cả đã trốn vào  lãng quên 

khi tư tưởng tôi đã đắm chìm 

chỉ còn lại 

những gì tôi nắm 

nằng nặng đôi tay 

chỉ còn lại

những gì tôi diễn tả nổi

biết nhau
biết nhau trong cõi người ta
sống cao tay lắm được là trăm năm
biết ta biết được bao lăm
cả thiên thu vắng chỗ nằm đêm nay

 PHẠM QUỐC BẢO
may 08/ 2018.
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mưa đêm

    Con đĩ tru tréo,
   “Đụ má tao tởm mày lắm rồi. Bắt đầu từ bây giờ, mạnh đứa 
nào đứa đó tự lo lấy thân, mày đừng báo cô tao nữa, hãy để 
cho tao yên. Đụ má, một năm nay vì mày mà tao thân tàn ma 
dại, mày thấy không?”
    Tôi định nhào tới táng cho con đĩ một bạt tai nhưng kịp dằn 
lại. Tôi biết, nếu làm dữ con đĩ dám tống tôi ra khỏi chỗ này thật 
chứ chẳng chơi. Tôi cố nuốt cơn giận cho trôi tuột xuống bụng. 
Mặc mẹ nó, nhịn một chút chẳng chết ai. Nó nóng, nó chửi rủa 
lằng nhằng thế thôi, rốt cuộc đâu lại vào đó. Đây đâu phải lần 
đầu tiên con đĩ dở giọng với tôi!
  Con đĩ dở giọng kể từ lúc nó biết tôi đã hết thời.

    Phải, quả thật tôi đã hết thời. Ngày trước tôi thuộc hạng có 
máu mặt, tuy chẳng lon lá chức phận, nhưng bộ đồ rằn ri cũng 
tạo được cho tôi cái uy tín đáng kể với bọn du đãng cao bồi đâm 
cha giết chú quanh vùng này. Bây giờ, thời thế có khác, thằng 
đàn em hạng bét vẫn được quyền lên mặt với tôi. Đâu còn lưỡi 
lê lựu đạn hay đồng đội chiến hữu để hù dọa ai? Mà đánh nhau 
ngang ngửa tay đôi thì sức lực tôi nào có bao lăm. Tre già măng 
mọc, sóng sau đè sóng trước, quy luật bất biến của tạo hóa mà. 
Lại thêm cái lý lịch “thuộc thành phần bất hảo” tuy mơ hồ vẫn có 
thể rơi xuống đầu bất cứ lúc nào đã khiến tôi co rúm lại, sống 
nhẫn nhục cho qua ngày đoạn tháng.  
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  Vậy mà vẫn không yên. Con đĩ thấy tôi nhịn, làm tới. Ban đầu 
còn chút kiêng kị, chỉ lèo nhèo rủa chó mắng mèo, dần dà được 
đằng chân lân đằng đầu, trở nên hỗn hào thô tục, bây giờ thì dưới 
mắt nó, tôi thật không đáng nửa đồng xu, nó có thể đốp chát bất 
cứ lúc nào, ở đâu, bất cứ vì lý do gì, hay có khi chẳng cần lý do, 
muốn chửi, là chửi. Chửi tắt bếp, chửi tàn nhẫn vô nhân đạo.
    
   Nhưng khốn nạn cho tôi, và cả cho nó, hình như có một sợi 
dây oan nghiệt nào đó của định mệnh trói chặt chúng tôi vào 
nhau. Bỏ nó, dĩ nhiên tôi chẳng thể. Bỏ nó, tôi sống cách nào 
đây? Phần con đĩ, tuy chẳng coi tôi ra gì, nhưng hễ cứ mỗi lần 
rủa sả cho đã cái lỗ miệng xong, một hai giờ sau, có khi vài 
mươi phút sau, nó lại làm lành, lại vuốt ve vỗ về, lại xin lỗi xin 
phải, và lại lôi tôi lên giường, cùng nhau hùng hục hành lạc.    
    
   Càng chửi nhiều bao nhiêu, càng thắm thiết dữ dội bấy nhiêu, 
làm như miệng trên sướng thì miệng dưới phải được chia 
phần. Nhiều lúc tôi có cảm tưởng tương quan giữa chúng tôi là 
tương quan của hai con thú, sướng khổ bằng bản năng, hoàn 
toàn vắng bóng cái nghĩa tình phải trái giữa một con người 
với một con người.

    Con đĩ tiếp tục tru tréo. Tôi nằm ngửa nhìn trân trối những 
lưới nhện giăng ngang dọc trên mái chòi, không nói năng một 
lời. Con đĩ được thể sầm sập bước ra bước vào, mặt mày đỏ 
gấc, hai mắt long sòng sọc. Nó nhìn tôi khinh miệt, giọng càng 
lúc càng chanh chua, 

    “Đụ má, nếu mày còn chút liêm sỉ hãy xéo ngay, cút ngay cho 
khuất mắt. Cứ nhìn thấy mặt mày là tao muốn ói mửa, muốn té 
cứt vãi đái vì tởm. Đồ thứ đàn ông bẩn thỉu đê tiện, thứ chó dại 
mèo hoang chết toi chết dịch.”

    Tôi kéo tấm chăn vàng ố phủ kín đầu, cố gắng giả đui giả 
điếc. Con đĩ thình thịch bước nhanh lại phía tôi, giật mạnh tấm 
chăn ra khỏi người tôi, hai tay chống lên mạng sườn, chân dạng 
ra, răng nghiến ken két,
    “Đụ má, mày có nghe tao nói không? Đừng có mặt trơ mày 
tráo. Đụ má, đứng dậy ngay, và cút. Đụ má, mày còn lì lợm tao 
kêu công an còng cổ bây giờ. Đụ má đồ ma cô dơ dáng dại 
hình, đồ đội quần đàn bà. Đụ má, cứ nhìn mày là tao sôi gan...”
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  Nó xổ tiếng Đức như máy, phây phây đè bà già tôi ra cưỡng 
hiếp dã man tàn khốc. Tôi quắc mắt, quay mặt nhìn trừng trừng 
con đĩ. Sự chịu đựng đã đến mức chót, máu du côn trong người 
nguội lạnh hơn một năm nay bắt đầu sôi sục trở lại, khiến hai 
bàn tay tôi run bắn. Tôi nhắm nghiền mắt, lắc lắc đầu. Giết nó 
đi, nhào tới bóp cổ cho nó nghẹn thở chết tốt đi. 

  Tiếng rít từ đâu đó vang vang phủ dụ. Tôi chồm dậy, bật ra khỏi 
giường, đứng lên. Có lẽ trong đôi mắt tôi có một cái gì rất man 
rợ thú vật. Con đĩ hơi dội, hai tay từ từ buông thõng. Tôi vẫn 
nhìn con đĩ trừng trừng, năm giây, mười giây.

     Giết nó đi, nhào vô bóp cổ cho nó nghẹt họng chết tốt đi. Tôi 
bước tới, con đĩ thối lui. Tôi bước thêm một bước, lưng con đĩ 
đã sát vách. Không quá nửa sải, cái cần cổ gầy nhom, đen đủi 
kia sẽ nằm gọn giữa mười ngón tay. Con đĩ sẽ quẫy đạp, dẫy 
dụa, cào cấu, hai mắt sẽ trợn trừng trắng tròng, cái miệng hôi 
thối sẽ há hốc, chiếc lưỡi sẽ thè lè dài ngoằng. Nhưng để làm 
gì, có giải quyết được vấn đề không? Thêm mười giây nữa. 
Cơn giận trong tôi giảm dần cường độ. 

  Tôi thả người lại xuống giường, ôm đầu, bỗng nhiên nước mắt 
tôi trào ra. Tôi khóc, tức tưởi, uất nghẹn, đau đớn. Hai bàn tay 
run bần bật trong đám tóc rối, thái dương giật giật liên hồi. Một 
nỗi tủi nhục ê chề lan rộng, chiếm ngự trọn vẹn trái tim làm nhịp 
thở tôi hổn hển khò khè.

  Con đĩ hẳn nhiên thừa khôn ngoan để dừng lại chỗ nên dừng. 
Con chó sắp lên cơn điên, chọc thêm, không toi mạng cũng 
cầm chắc thương tích cùng mình. Nó hừ một tiếng vớt vát, quày 
quả quay lưng đi nhanh ra cửa. Cánh cửa đóng mạnh sau lưng 
nó làm căn chòi rung rinh.

    Tôi vẫn ngồi ôm đầu. Chẳng biết bao lâu, cho đến khi nghe 
tiếng mưa rơi rào rào trên mái tôn, tôi ngẩng mặt nhìn qua khu-
ng cửa sổ không chấn song thì đêm đã đến từ bao giờ. 

  Dưới ánh sáng vàng ỏng của ngọn đèn đường bên kia hương 
lộ, mưa nối đuôi nhau từ mái chòi rơi xuống, sáng lấp lánh như 
những sợi chỉ bằng kim nhũ. Mù mù trong màn mưa, tàn cây 
trứng cá chỗ góc trái miếng sân con vật vờ nghiêng ngả.
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  Xa hơn, rặng tre phát ra tiếng kêu kèn kẹt như tiếng nghiến 
răng. Trong chòi tối thui tối mò. Tôi đứng dậy tìm bao diêm đốt 
ngọn đèn dầu. Ánh sáng quá yếu không làm cho căn chòi bớt 
vẻ lạnh lẽo. Đâu đó từ góc chòi, chỗ dẫn xuống chái sau, tiếng 
dế ri rỉ cất lên, hòa cùng tiếng mưa tạo thành một điệp khúc lê 
thê bất tận. Tôi trở lại giường ngả người nằm xuống. Đầu váng, 
mắt hoa, lòng nặng trĩu đau đớn. Nước mắt ướt nhớp nháp hai 
bên má, tôi chẳng buồn lau.

    Đêm dần chuyển sang khuya. Mưa vẫn chưa có một dấu hiệu 
nào chứng tỏ sẽ ngớt. Gió chợt đổi chiều, lùa thốc vào làm ngọn 
đèn dầu lao chao muốn tắt. Tôi ra kéo tấm bạt nhà binh che kín 
cửa sổ, gió lạnh làm tôi rùng mình liên tiếp. Khi trở lại giường, 
tôi chợt nhảy nhỏm vì đạp phải một vật gì mềm mềm di động 
dưới chân. Chưa kịp hoàn hồn thì một cảm giác đau buốt như 
có một mũi nhọn đâm xuyên qua bàn chân. 

  Tôi bật ngửa, hét lớn và ngã vật ra, đầu va vào gờ tấm “đanh” 
ximăng - tấm “đanh” tôi nạy được trên nắm mộ ngoài bãi tha ma 
- kê trên mấy viên táplô làm bàn. Mắt tôi nổ đom đóm.
    
    Đau buốt, những lóng xương hình như đã dập nát. Tôi nhìn 
xuống, bắp chân đang chuyển màu, tím sẫm. Cơn nhức nhối 
lan khắp châu thân. Chân trái tê liệt hẳn, không thể nhúc nhích. 
Tôi rên rỉ bò trên nền đất lạnh lẽo, cố lết ra cửa, cánh cửa bằng 
tôn cũ bị gió đập mở bung.

    Con rắn biến mất từ lâu. Tôi biết mình vừa bị rắn cắn. Căn 
chòi bọn tôi đang trú nằm cuối bãi tha ma, chỗ tiếp giáp với 
cánh đồng rộng trồng rau cải nực nồng mùi phân người. Căn 
chòi trước kia có lẽ là một cái chuồng trâu bỏ hoang. Sau ngày 
biến động, khu nhà thổ bị ruồng bố, bọn tôi dẫn nhau ra đây, 
góp nhặt được mấy tấm tôn cũ, mớ ván thùng cùng ít tre trúc, 
gỗ tạp sửa sang lại, tuy có rộng và kín đáo hơn đôi chút nhưng 
vẻ hoang vu vẫn nguyên trạng. 

  Căn chòi phía trước nhìn qua hãng nước tương quốc doanh 
bên kia hương lộ, phía sau dựa lưng bãi tha ma, bên trái là lũy 
tre dày kín, bên phải là cánh đồng. Suốt một năm không buồn 
dọn dẹp, cỏ dại lau lách từ bãi tha ma, từ rặng tre tiến công vào 
sát vách chòi. 
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   Mùa đông, côn trùng, muỗi mòng, giun dế, dơi chuột, ếch 
nhái, và dĩ nhiên cả rắn rít bò vào chòi tìm chỗ trú.Tôi đã định 
sẽ bỏ ra một vài ngày khai quang khu đất chung quanh, nhưng 
sự chán nản, ê chề cộng thêm cảnh sống địa ngục giữa hai đứa 
đã khiến tôi không buồn động đậy tay chân, suốt ngày chỉ nằm 
dài trên chiếc giường tre ọp ẹp, và chỉ rời khỏi giường những 
lúc thật cần thiết như bài tiết, ăn uống hoặc ra ngồi ngoài chái 
trước, trên chiếc băng ghế xiêu vẹo, vừa chờ con đĩ tiếp xong 
khách vừa canh chừng công an. 

    Có đêm, ngồi co ro trong giá buốt, vểnh tai nghe ngóng tiếng 
cười rúc rích của con đĩ, tiếng thở hổn hển của bọn khách mua 
hoa, tiếng giường chiếu sột soạt cót két từ trong chòi phát ra, 
tôi lơ mơ nửa tỉnh nửa ngủ, chợt giật mình rút vội chân lên ghế, 
một cảm giác trơn nhờn trườn qua bàn chân, tôi hoảng hốt cúi 
nhìn, một con rắn to có khi bằng bắp tay dài ngoằng uốn éo lủi 
nhanh về phía rặng tre. Cảnh này vẫn thường xảy ra, ban đầu, 
tôi sợ điếng hồn, nhưng dần dà cũng quen. Người với thú sống 
chung đề huề. Gần như có một thỏa ước ngầm, nếu không ai 
xâm phạm ai, không ai rắp tâm làm hại ai thì nền hòa bình sẽ 
được duy trì vững bền.
 
    Hôm nay tôi không vô ý đạp lên mình con rắn, chắc chắn 
sự cố đâu có xảy đến. Tôi tự nguyền rủa mình đã quá bất cẩn. 
Nhưng mọi chuyện đều do con đĩ mà ra. Nó làm đầu óc tôi căng 
thẳng, lú lẫn, không còn quan tâm được đến bất cứ chuyện gì. 
Bỗng nhiên tôi thèm giết con đĩ hết sức. Đồ chó má thối tha 
bẩn thỉu. Tại sao cho đến ngày hôm nay tôi vẫn còn sống với 
nó, tại sao tôi vẫn nhận chịu bao nhiêu nhục nhã đổ xuống đầu 
mà không vùng lên phản kháng? Trời ơi. Nếu giết được con đĩ, 
lòng tôi chắc nhẹ nhàng phải biết. Nếu giết được con đĩ. Phải 
tìm cách giết được nó. Sự căm thù của tôi dành cho con đĩ tăng 
theo cấp số nhân, tỷ lệ thuận với nỗi tủi nhục phải hứng chịu 
triền miên, bây giờ đã lên đến mức cực cùng.

   Đời tôi từng căm thù nhiều thứ, nhiều người, nhưng hình như 
đây là lần thứ ba lòng căm thù muốn biến thành hành động sát 
nhân. Lần đầu, hồi lên mười hai, tôi bị một thằng điên đá cho 
một quả suýt tắt thở, cục máu bầm nó tặng tôi mãi ba tháng sau 
vẫn còn mờ mờ trên ngực. Tuy nhiên lần đó tôi đã có cơ hội trả 
thù đích đáng. 
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   Bấy giờ cha tôi làm nghề gò hàn, sát vách là cửa tiệm của 
ông, ban đêm thường chỉ khép chiếu lệ bằng một líp tre thay 
cửa. Chiếu lệ, vì cửa tiệm chỉ là cái chái hiên được làm rộng 
thêm, vách ngăn sơ sài ngang thắt lưng, người lớn có thể dễ 
dàng bước qua, hơn nữa, chẳng có đồ vật gì quý giá khả dĩ sợ 
bị mất cắp ngoài vài miếng tôn cũ, vài ống sắt đựng đạn đại bác 
dùng để gò gàu, thùng hay máng xối, xô đựng rác, bếp dầu hôi.

    Thằng điên ban ngày lang thang khắp nơi tìm cái ăn, đêm 
thường lẻn vào cửa tiệm ngủ. Cha tôi biết nhưng làm ngơ, 
mặc nhiên chấp nhận cho thằng điên trọ nhờ, ông còn ưu ái 
dành riêng cho nó một manh chiếu rách, một tấm chăn cũ. Hôm 
nào nó về sớm, tôi thường ra cửa tiệm tìm cách phá phách 
chọc ghẹo, hoặc lấy cây chọc vào người, hoặc dùng ống đu đủ 
thổi nước xà phòng vào lỗ mũi, hoặc khoa học hơn, pha nước 
đường đổ vòng quanh chỗ nó thường nằm, chiêu dụ lũ kiến tụ 
lại, báo hại thằng điên suốt đêm đối phó với lũ kiến, không cách 
chi chợp mắt được. 

    Thằng này thuộc loại điên hiền, phá cách nào nó cũng chỉ toét 
miệng cười hoặc lèo nhèo hú hét ngu xuẩn, tuyệt không bao giờ 
biết phản ứng đối phó. Vì vậy, tôi được thể làm tới, cố moi óc 
tìm ra những cách chọc ghẹo mới, đôi khi rất tàn nhẫn, chẳng 
hạn có nhiều lần đợi nó ngủ say, tôi lén gắp than đỏ bỏ vào tay, 
vào ngực, rồi cười rũ khi thấy nó bị phỏng nhảy dựng, hay ăn 
cắp ớt bột của bà già đổ vào chiếc miệng há hốc đang phì phò 
ngáy, làm nó lăn lộn ho sặc ho sụa, nước mũi nước dãi nhem 
nhuốc bẩn thỉu. Tôi còn sáng tạo ra trò gậy ông đập lưng ông 
rất “thông minh” như sau, biết thằng điên khi nằm xuống là ngủ 
ngay, lại ngủ mê mệt, đại bác có bắn bên tai cũng chẳng làm nó 
động đậy, tôi bèn dùng sợi dây gai thật chắc, một đầu cột cục 
đá, đầu kia thắt thòng lọng tròng vàobê bi đương sự. Xong đặt 
cục đá lên ngực. 

   Sáng ra thằng điên thức dậy thấy cục đá, lập tức hung hăng 
cầm ném mạnh, cục đá bay vèo, kéo căng sợi dây gai, vòng 
thòng lọng siết mạnh. 

   Tôi nằm trong giường, úp mặt xuống gối, cố nín để đừng hộc 
lên cười khi nghe tiếng thằng điên la hét đau đớn ngoài cửa 
tiệm.
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    Nhưng đi đêm dĩ nhiên có ngày gặp ma. Một lần, nửa khuya 
mót đái tôi trở dậy ra ngoài, chợt trong trí lóe lên một trò hay, 
tôi leo đứng phía trên đầu thằng điên, chỗ cục đe lớn, vạch 
quần tè xuống mặt nó. Choàng tỉnh, nó vùng dậy hoảng hốt, 
tôi đang thích thú cười sằng sặc thì thằng điên phóng lên, tống 
thẳng nguyên gót chân vào ngực tôi. Văng bắn ra sau, tôi nằm 
sóng soài trên nền đất, hai mắt trợn trừng, bọt mép sùi ra, ng-
hẹn thở. Thằng điên lầu bầu chửi thề bước ra ngoài đi biệt. Tôi 
nằm quằn quại dễ chừng có đến nửa tiếng đồng hồ mới đủ sức 
gượng dậy bò vào nhà.

    Suốt một tuần tôi giấu ông già bà già, vừa tự chống chọi với 
cơn đau vừa nghĩ kế trả thù. Và tôi đã tìm ra cách. Một đêm 
nhắm chừng giờ thằng điên sắp trở về, tôi mò ra cửa tiệm lấy hũ 
átxít của cha tôi dùng để rà quanh mối ghép trước khi hàn, bắc 
ghế leo lên đặt vắt vẻo trên gờ líp cửa. Tôi tính toán cẩn thận, 
thằng điên chỉ cần đẩy nhẹ líp cửa để lách mình vào, chém chết 
hũ átxít cũng sẽ rơi ngay xuống mặt mũi thân thể nó. 

   Quả nhiên, tính toán của tôi chính xác trăm phần trăm. Nằm 
trong nhà, tôi nghe tiêng hét chói lói của thằng điên. Khi theo 
ông già bà già ra xem sự thể thế nào, tôi đã vô cùng hả hê nhìn 
thấy nó đang dẫy dụa trên nền đất, y như tôi đã dẫy dụa một 
tuần trước, nhưng hậu quả kinh khủng hơn nhiều. Hai tháng 
sau ngày được chở vào nhà thương, tôi gặp lại thằng điên với 
khuôn mặt hoàn toàn biến dạng, đó là khuôn mặt của một con 
quỷ. Dĩ nhiên chẳng ai ngờ được tác phẩm rùng rợn kia là hậu 
quả đòn trả thù của tôi.

    Lần thứ hai ý muốn giết người cũng đã đến với tôi sau khi 
nhận đúng năm mươi roi điện và ba ngày chuồng cọp của tên 
đại úy đại đội trưởng, chỉ vì tội đã trễ phép non nửa tháng. Bao 
nhiêu lần đứng trước tấm gương lớn, nhìn những vết roi tươm 
máu ngang dọc khắp lưng và hai mông đít, tôi đã nhen nhóm 
trong lòng niềm căm hận sâu sắc. Lần này tuy không hại được 
địch thủ tới nơi tới chốn, nhưng đòn thù của tôi cũng rất cay độc 
và dai dẳng. 

   Sau ngày bị đòn, tôi nỗ lực đóng vai một tên lính gương mẫu, 
và cố gắng xin xỏ bợ đỡ để trở thành tà lọt cho tên đại úy. Ba 
tháng theo đuổi kế hoạch kiên trì, tôi thành công. Dưới mắt tên
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đại úy, tôi, thằng tà lọt tận tụy hết mình, hệt như một con chó 
trung thành mù quáng với chủ.Từ cái ăn, cái ngủ đến quần áo 
giày nón cà phê thuốc lá… 
   
    Bao giờ tôi cũng đón gió rất chính  xác và hăm hở phục vụ 
trên mức tiêu chuẩn đòi hỏi. Tên đại úy hả hê ra mặt. Dĩ nhiên, 
sự  tận tụy cúc cung của tôi đã phải trả một giá khá đắt cho 
chính bản thân. Bạn bè đồng đội nhìn tôi khinh bỉ, dưới mắt 
chúng nó, tôi là tên nịnh bợ hèn hạ mất hết nhân cách làm 
người. Chúng nó tránh tôi như tránh hủi. Mặc kệ, tôi bất cần, tự 
an ủi, cứu cánh biện minh cho phương tiện. Làm sao chúng biết 
được niềm sung sướng hả hê tôi đang có được? 

   Quả vậy, còn sung sướng nào hơn khi mỗi ngày hai bữa cơm, 
do chính tay tôi nấu nướng hầu hạ, tên đại úy đã táp ngon lành 
phần ăn thơm tho béo bổ, phần ăn đã được tôi trộn thêm vào 
mỗi lần một ít cứt của chính tôi?

    Tôi tiếp tục lết ra phía cửa. Bây giở cảm giác tê liệt đã lan đến 
hạ bộ, chân phải cũng không còn cử động được nữa. Mưa bên 
ngoài chưa ngớt. Tôi muốn hét lớn cầu cứu, nhưng tiếng hét 
không thể phát ra, chỉ khò khè như tiếng trâu thở. Đờm dãi trào 
lên chận ngang cổ họng, hai mắt như có một màn sương mù 
kéo ngang, chiếc lưỡi cứng đơ trong hố miệng.

    Một cơn gió lùa thốc, cánh cửa đập mạnh vào vách đánh 
sầm làm căn chòi oằn mình muốn bật khỏi nền đất. Tôi lạnh, 
càng lúc càng lạnh, hai hàm răng va vào nhau lập cập, da mặt 
cứng tê sắp thành đá. Tôi chõi tay nhổm người định lùi vào 
trong tránh gió, nhưng chỉ mới ngóc đầu gượng dậy, hai cánh 
tay đã run bắn. Tôi lại ngã vật ra sau, đầu lại va xuống nền đất. 
Vết thương bị động. Tôi rên lên đau đớn. Cánh cửa lại bật tung 
dội bùng bùng vào vách. Tôi giật thót người và run rẩy, tê cóng. 

   Mưa trở nên dữ dội, cảnh vật bên ngoài hoàn toàn nhòa nhạt, 
chỉ thấy đặc một màu trắng xóa lấp lánh kim nhũ từ chái hiên 
phủ xuống không ngớt. Gió cũng mạnh hơn, mái tôn rung bần 
bật. Nếu gió vẫn tăng cường độ, tôi nghĩ không sớm thì muộn 
mấy lá tôn được ghim hờ bằng những cây đinh lỏng lẻo sẽ bị 
gió cuốn bay biến ra cánh đồng. Gió từng cơn, luồn vào đầu 
mấy cây tre làm sà ngang trên mái phát ra tiếng vi vu.  Âm thanh 



Văn Học Mới Số 1 Năm  2018

220

        

nghe rất quen, hình như âm thanh này tôi đã từng nghe. Phải 
rồi, tiếng sáo của thằng bạn đồng ngũ…

   Tiếng sáo như một dãi lụa mềm, bềnh bồng loang rộng phủ 
trùm trên ngọn đồi và vùng đất rộng đã được khai quang làm 
nơi đóng quân. Tôi đốt điếu thuốc Bastos quân tiếp vụ, ngửa 
mặt nhìn vầng ráng đỏ sắp chuyển sang màu nâu sau dãy núi 
phía xa, chập chùng lam sẫm. 

  Trên nóc hầm cá nhân dọc tuyến phòng thủ, bóng hai chúng tôi 
in đậm giữa nền xanh cây rừng trùng điệp. Thằng bạn tiếp tục 
thổi nốt bản nhạc dang dở. Âm thanh u huyền dằng dặc lan xa. 
Hắn chấm dứt bản nhạc bằng một nốt ngân dài. Cây sáo trúc 
rời khỏi môi, thằng bạn vói tay lấy bao thuốc, hắn thả khói lên 
không trung, giọng buồn buồn,

    “Tao nhớ nhà quá.”
“Nhớ nhà hay nhớ con đào mía ghim của mày?” 
“Cả hai, mẹ tao, con nhỏ.”
“Nó vẫn ra rít với mày chứ? Hay lại chập chờn với thằng ma cô 
nào rồi.”
“Đụ mẹ ra rít hay chập chờn thì cũng còn hơn xa con đĩ ngựa 
của mày.”  

    Tôi bật cười thích thú. Thằng khốn nạn coi bộ bị chạm nọc. 
Tôi biết con nhỏ này. Nó thuộc loại dâm tổ, thèm trai như ngựa 
cái rượng đực. Mấy lần tôi và thằng khốn nạn theo dõi, bắt tại 
trận con nhỏ đang du dương với kép mới ngoài công viên hay 
trong rạp chiếu bóng. Thằng khốn ghen lồng lộn, báo hại tôi vì 
tình huynh đệ chi binh phải đánh nhau chí chát với địch.

   Mà con nhỏ cũng khôn ác. Kép mới nó chọn rặt giống nhà 
binh, cũng rằn ri vằn vện ngang ngửa bọn tôi, cho nên dù thắng 
hay thua thì tình trạng cũng chẳng lấy gì làm khả quan. Vì vậy 
đòn cuối cùng của thằng khốn bao giờ cũng là màn con cá sống 
vì nước. 
  Rốt cuộc, dường như chúng nó có với nhau một thỏa ước 
ngầm, thằng khốn đi hành quân, con nhỏ tha hồ tìm người chọi. 
Thằng khốn về hậu cứ, làm ơn dành cho hắn quyền ưu tiên 
một.Tôi lên lớp với thằng khốn nạn, “Đụ mẹ, tao không nói với 
mày chuyện hơn thua.” 
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   Lính tráng sống nay chết mai, hơn thua đếch gì chuyện nhảm 
nhí đó. Biết chừng đâu lát nữa đây một trái 122 rớt ngay hầm, 
mày tao bị giã như giã giò, còn hơn thua với ai? Tao chỉ thấy 
mày quá ngu. Yêu đương làm con mẹ gì cho nó khổ tấm thân. 

    Người ta nói lấy đĩ làm vợ, ai nói lấy vợ làm đĩ bao giờ. Tao 
sòng phẳng minh bạch, tao cần cái lỗ của con nhỏ, con nhỏ cần 
một thằng mặt rằn để hù dọa bọn tú bà ma cô. Có qua có lại mới 
toại lòng nhau. Nhẹ nhàng thơ thới biết chừng nào. Yêu đương 
quái gì để cứ dài mặt rầu rĩ nhớ thương. 

  Tao hỏi thật, mày có dám bê con nhỏ về làm vợ? Nếu dám, tao 
đéo có ý kiến, ngu, ráng chịu. Nếu không, lần này về hậu cứ hãy 
theo tao. Mày trông cũng bảnh bao trượng phu đấy, bảo đảm sẽ 
có khối con chịu nhận mày làm chồng. Cuối cùng, cái mày cần 
là cái lỗ để thọc ra thọc vào cho ấm lòng chiến sĩ phải không? 
Yên trí lớn, để tao lo.”

  Tôi chưa kịp lo cho thằng khốn nạn một cái lỗ thì chiều hai 
mươi chín tháng Tư, đơn vị vượt qua cầu xa lộ để vào thành 
phố, thằng khốn bị mảnh đạn xơi tái mất một chân. Nghe đâu 
hắn chỉ nằm ở bệnh viện Cộng Hòa được hai ngày, rồi bị đuổi 
ra ngoài, chẳng hiểu sống chết thế nào.

   Riêng tôi, sáng ba mươi tháng Tư đơn vị tan hàng, tôi cởi bỏ 
bộ quân phục, nhủi vào động nằm với con đĩ. Lúc ông tân tổng 
thống lên đài ra lệnh cho binh sĩ bỏ súng quy hàng, tôi đang 
hùng hục mê tơi trên bụng con đĩ, sau khi đã nốc nửa lít rượu 
đế cộng với ngổn ngang rựa mận chả chìa lá mơ củ riềng cùng 
với đám chiến hữu ở một quán thịt cầy gần khu nhà thổ. Chẳng 
hiểu tại cái lệnh đầu hàng chó chết nó làm tư tưởng tôi phân 
tán hay tại nửa lít rượu mà cuốn băng ghi âm những lời vàng 
ngọc của ông tân tổng thống được phát lại đến lần thứ tư tôi 
vẫn chưa ra. Con đĩ càu nhàu,

    “Uống cho cố vào, lâu như quỷ.” 
    Tôi cười hềnh hệch,

    “Anh có thằng bạn mỗi ngày làm hai ve Tam Tinh Hải Cẩu 
Bổ Thận Hoàn nhưng chưa lên ngựa đã gục ngã sa trường. Vớ 
được giống tốt như anh, em tu bảy kiếp đó em ơi.”      
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  Con đĩ sừng sộ, 
“Thôi đi cha, bộ tui mình đồng da sắt, không biết đau biết rát 
chắc?”

   Tôi chẳng thèm trả lời, tiếp tục lên xuống nhịp nhàng. Bỗng 
cánh cửa gỗ mở tung. Một đám năm bảy thằng đàn ông lớn có 
nhỏ có, dao súng lăm lăm, trên cánh tay, miếng băng đỏ cột 
vòng. Mặt mày tên nào cũng đằng đằng sát khí. Tôi chưa kịp 
phản ứng thì thằng đi đầu đã nhào đến túm tóc tôi lôi dậy:

  “Đụ mẹ, cách mạng thành công rồi mà mày còn tiếp tục dâm 
dục sa đọa thế này hả thằng khốn nạn? Đụ mẹ, ngữ này đem 
bắn bỏ là vừa.”

    Tôi sợ điếng người, đứng như trời trồng, không nhớ ra mình 
đang trần truồng như nhộng. Con đĩ cũng hốt hoảng không 
kém, nó nhảy vội xuống giường, lập cập túm đống quần áo 
định lủi ra phía sau. Thằng đi đầu hét lớn,

   “Đụ mẹ con kia đứng yên, định trốn hả? Tao bắn vỡ đầu bây 
giờ.”
    “Anh... cho em mặc quần áo...” Con đĩ lắp bắp. 
“Đụ mẹ, không mặc gì hết, đứng yên.”

    Tôi nhìn thằng đi đầu. À, cũng chẳng ai xa lạ. Thằng này từng 
đóng mặt rô ở xóm dưới. Tôi hơi yên tâm, xuống nước,

“Bạn dzàng, anh em cả mà...” 
Thằng khốn quắc mắt,
“Đụ mẹ ai bạn bè với mày?” 
“Bộ bạn quên tui rồi sao?”
“Đụ mẹ ai bạn bè với mày?” 
“Bộ bạn quên tui rồi sao?”
“Đụ mẹ, im ngay...”

    Bất ngờ, hắn trở ngược báng súng tống thật lực vào ngực 
tôi. Không kịp chuẩn bị, tôi lãnh trọn đế súng, ngã bật ra sau, 
đầu va vào vách tường... Tôi nhỏm người ôm chặt đầu. Cảm 
giác đau buốt dội vào óc. Tôi rên rỉ như một con vật bị thắt cổ. 
Nhìn xuống bắp chân trái, bắp chân sưng vù đã đổi sang màu 
đen bầm.
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    Cảm giác tê liệt giờ đang bò dần đến thắt lưng. Khát, khát 
quá. Tôi ngóng ra ngoài, mưa vẫn tầm tã. Tiếng ếch nhái râm 
ran hòa cùng tiếng mưa xối xả sầm sập trên mái tôn. Tôi hình 
dung cái chết đang đến gần, bỗng nhiên tôi hoảng sợ. Ý muốn 
bóp nghẹt họng con đĩ không còn tồn tại trong tôi. Hơn bao 
giờ hết, tôi mong con đĩ trở về. Nó phải trở về để cứu tôi, nếu 
không, tôi sẽ chết.

    Sẽ chết... Ý nghĩ sẽ chết khiến tôi điếng hồn. Tôi hiểu hơn ai 
hết cảnh sống địa ngục giữa hai đứa, tôi hiểu hơn ai hết những 
đau đớn nhục nhã không cùng đang bám riết theo tôi không rời 
hết ngày này qua ngày khác. Đã bao nhiêu lần tôi thầm mong 
một biến cố nào đó sẽ đến với tôi, và lôi tôi ra khỏi đời sống, 
nghĩa là tôi sẽ từ giã cõi đời khốn nạn này, nhưng bây giờ, trước 
cái chết sắp đến gần, sắp nhãn tiền, tôi bỗng sợ, sợ quá. 

   Con đĩ bao giờ mới trở về? Bình thường, sau một trận rủa xả 
tận tình, hoặc tôi bỏ ra bãi tha ma tìm ngôi nhà mồ nào đó ngủ 
một giấc đợi con đĩ nguôi giận, hoặc con đĩ ra khỏi chòi lòng 
vòng phố xá cho khuây khỏa rồi cũng bò về một hai giờ sau. 
Tôi hiểu, cũng như tôi, con đĩ chẳng còn nơi nào để la cà. Thứ 
cặn bã mạt hạng như bọn tôi, còn chơi được với ai? Còn sống 
được với ai? Con đĩ từ hai năm nay trở nên rạc rài thân tàn ma 
dại. Vốn xấu, càng xấu đau xấu đớn, người ngợm toát ra mùi 
hôi thối muốn lộn mửa, bởi con nhỏ bệnh tật cùng mình, lại lười 
tắm hơn hủi. Thuốc men không có, ăn uống kham khổ bữa đói 
bữa no, con đĩ xuống dốc nhanh chóng.

   Tôi cũng nào hơn gì, khắp người, vảy cá nổi lên sần sùi, háng 
lở loét tươm chảy nước vàng tanh tưởi. Tôi biết mình đang 
mang trong người căn bệnh bất trị, căn bệnh không biết do ai. 
Có thể do tôi, hậu quả những năm lính tráng sống bạt mạng 
giang hồ, cũng có thể từ con đĩ truyền sang, thứ điếm thối như 
nó, làm sao có được khách sộp, chỉ rặt toàn bọn ăn xin bụi đời 
đầu đường xó chợ, không bệnh tật sao được.

   Con đĩ bao giờ mới về? Trời đang mưa lớn thế kia, con đĩ 
làm thế nào về? Nếu nó đi suốt đêm, nếu nó bắt được mối ngủ 
đêm, nếu xe bộ đội cán nó dập đầu? Cũng dám lắm chứ! Suốt 
ngày nay hai đứa nào đã có một hột cơm bỏ bụng, chính đó là 
nguyên nhân con đĩ dở chứng với tôi. 
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  Đói, mệt, mưa tầm tã, con đĩ đi đứng lạng quạng dám đâm đầu 
vào xe lắm chứ! Tôi cố hết sức bò ra khỏi cửa. Có cách gì đến 
được hương lộ thì mới hy vọng gặp người lạ cầu cứu nhờ đưa 
tới  nhà thương. Nhưng bán thân đã bất toại, hai tay tôi lại quá 
yếu, không cách nào lê nổi tâm thân, dù chỉ một hai thước. Tôi 
tuyệt vọng gục xuống. Cơn đau lại dội lên như muốn vỡ tung 
đầu óc.

  Đành chịu chết sao? Tôi lầm thầm cầu trời khấn Phật mong 
sao cho con đĩ xuất hiện. Mưa vẫn tầm tã. Ngọn đèn hình như 
sắp cạn dầu, chỉ còn leo lét một đốm lửa đỏ cạch. Căn chòi 
đang chìm dần vào màn đêm đặc quánh. Tôi run bần bật. Bây 
giờ tiến không tiến được, lui cũng chẳng xong. Tôi nằm cứng 
đơ như một khúc cây. Tôi hiểu mình sẽ chỉ còn cầm cự giỏi lắm 
một vài tiếng đồng hồ nữa là cùng. 

  Con đĩ. Con đĩ. Trời ơi, sao nó không trở lại? Nó định đi luôn 
thật chăng? Tôi biết con đĩ tuy thế vẫn còn nợ nần với tôi, sẽ 
chẳng thể bỏ tôi. Nếu bỏ, đã bỏ rồi. Nó cũng như tôi, cô đơn, 
buồn tủi, khổ đau. Hai đứa không bám vào nhau còn biết bám 
vào ai. Tôi làm nó khổ, điều này hẳn đúng, nhưng ít ra, trong 
cuộc sống chó má này, tôi dẫu sao vẫn còn là một đối tượng 
để cho nó trút hết mọi phẫn hận căm thù. Mất tôi, nó biết đổ sự 
phẫn hận căm thù vào đâu?

  Thật ra, công bình nhận xét, một phần lớn duyên cớ suy sụp 
của hai đứa đều bắt nguồn từ tôi. Tôi, thằng đàn ông hèn yếu 
vô tài bất tướng. Đổi đời, ba mươi triệu con người đổi đời, nào 
phải chỉ riêng tôi? Sao họ vẫn sống, vẫn vượt qua. Còn tôi, 
ngày ngày quẩn quanh trong căn chòi mục, trên chiếc giường 
chiếu chăn ẩm mốc, bỏ mặc con đĩ với lũ khách tìm hoa, bán 
trôn nuôi miệng, nuôi cả cái thằng tôi dơ dáng dại hình này. 

   Một năm nay tôi chỉ biết chửi trời chửi đất, chửi cuộc đời 
khắt khe cay nghiệt, chửi phần số hẩm hiu bất hạnh, và không 
ngừng xây đắp những giấc mơ giàu sang phú quí của các ông 
hoàng bà chúa, những giấc mơ được tôi tô vẽ, vun bồi đến độ 
thuộc lòng từng chi tiết, đến độ trở thành mối ám ảnh thường 
trực trong mọi sinh hoạt đi đứng nằm ngồi ăn ngủ, đến độ có 
lúc tôi không còn phân biệt được đâu là biên giới giữa mộng 
và thực.
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    Gió lại thốc vào. Luồng gió quá mạnh. Cánh cửa bỗng bật 
tung, ngã sầm lên người. Tôi dẫy dụa tuyệt vọng, cánh cửa quá 
nặng so với sức lực tôi hiện tại, miếng tôn chỗ phần trên cánh 
cửa bung ra, cứa ngay cổ, tôi muốn rướn người thoát ra nhưng 
chỉ nhúc nhích được cái đầu chút đỉnh, càng đau thêm. 

  Màn sương trắng chờn vờn ngang mắt, tôi biết mình sắp ngất. 
Thêm một luồng gió nữa thốc vào, cánh cửa chồm lên phập 
phồng, miếng tôn cứa ngọt chỗ yết hầu. Miếng tôn tiếp tục kéo 
cưa theo từng luồng gió thốc. Tôi chẳng biết mình có hét được 
tiếng nào trước khi chìm vào hôn mê?

    Con đĩ cùng thằng ăn mày vượt qua miếng sân con nhão 
sình. Dù đã tạnh, nhưng suốt ba ngày qua, mưa dai dẳng không 
ngớt, miếng sân đã trở nên lầy lội như đất ruộng. Cây trứng cá 
chỗ góc trái mái chòi tả tơi lá cành. Con đĩ vén cao ống quần lội 
qua vũng nước đọng trước cửa chòi, thằng ăn mày theo sau, 
cái chân cụt thò ra ngoài chiếc quần đùi nhàu nát rách bươm, 
cây sáo trúc - cái cần câu cơm của thằng ăn mày - đeo bên vai 
lủng lẳng. Hắn chống nạng đứng bên kia vũng nước, lầu bầu 
văng tục,

  “Đụ mẹ, nhà cửa chó gì như chuồng trâu thế này.”
“Ông ngon lắm hả. Ít ra tui còn có cái chuồng rúc ra rúc vào, 
không phải ngủ chợ ngủ đình như ông.”
Thằng ăn mày cười,
    “Ê, đừng có lên mặt em Hai. Không giải phóng, giờ này ít nhất 
anh đã bắt được cái trung sĩ. Ngữ em, ngày xưa cho không anh 
chẳng thèm cởi đâu nghe.”
    Con đĩ quay lại sừng sộ,
    “Đụ má, câm mẹ cái mồm lại, vào nhanh giùm tui nhờ. Công 
an biết ăn cứt cả lũ bây giờ.”

    “Sợ quái gì em Hai, cùi còn sợ lở sao?”
    Thằng ăn mày nhìn một vòng từ rặng tre rậm rạp gai góc đến 
bãi tha ma nhấp nhô mồ mả cây cỏ hoang vu, tiếp,
    “Em dám ở một mình chỗ âm khí nặng nề này à?” 
“Ở với ai kệ mẹ tui. Có đi vào không thì nói?”

    “Nếu em Hai chưa có thằng nào làm gạt đờ co, anh đây cũng 
chẳng hẹp lòng.”  
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    Thằng ăn mày vừa cười vừa khập khiễng lội vào vũng sình.
Con đĩ ném cho thằng ăn mày một cái nguýt dài rồi quày quả đi 
nhanh qua chái hiên.

    Khi nó dợm chân định bước vô cửa, chợt thối lui nhìn trừng 
trừng. Trên nền đất, xác tôi nằm co quắp thâm tím, sình chương 
như một trái bóng khổng lồ căng cứng. Chung quanh ruồi 
nhặng quần đảo vo vo. Con đĩ đứng chết trân. Tôi dương đôi 
mắt trắng dã, trợn trừng nhìn nó, miệng há hốc, chiếc lưỡi thè 
ra dài ngoằng, chỗ yết hầu, cạnh sắc của miếng tôn ngập sâu, 
lầy nhầy một vết cắt toang hoác, dòng máu ứa ra, chảy xuống, 
đọng vũng trên nền đất. 

   Dòng máu đã khô đen. 

   Cánh tay tôi chợt động đậy, cái đầu cũng lúc lắc như xua đuổi 
không cho con đĩ bước vào. Con đĩ khiếp vía dội lui, vừa hét 
chói lói bớ người ta bớ người ta vừa chạy thục mạng qua vũng 
nước, tông vào thằng ăn mày. Cả hai ngã lăn quay, bùn nước 
văng tung tóe. Con đĩ vùng dậy, tiếp tục hét và chạy cuống về 
hướng bãi tha ma. Đàn chuột nghe tiếng hét của con đĩ, chí 
chóe chui ra từ dưới thân tôi, chạy tán loạn khắp căn lều, lủi 
nhanh vào chân vách. Nếu con đĩ biết ra rằng cánh tay động 
đậy, cái đầu lúc lắc của tôi là do đàn chuột đạo diễn thì có lẽ đã 
không hoảng loạn chạy bán sống bán chết thế kia.

    Thằng ăn mày dĩ nhiên chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra trong 
chòi, hắn lồm cồm ngồi dậy, bò lổm ngổm trên vũng sình quờ 
quạng tìm đôi nạng gỗ và ông sáo trúc, miệng ngoạc ra kêu với 
theo con đĩ,

“Huệ... Huệ... Huệ...”

    Nhưng con đĩ đã mất biến giữa đám mồ mả nhấp nhô.

KHÁNH TRƯỜNG
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TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU

4 Tác Phẩm Gồm Nhận Định & Biên Khảo

của Nhà Nhận Định / Biên Khảo và Phê Bình 
Văn Học Nguyễn Vy Khanh

1/ Văn Học Miền Nam 1954 - 1975
(Nhận định và biên khảo)

2/ Văn Học Miền Nam 1954 - 1975
Quyển Hạ

3/ Văn Học Miền Nam 1954 - 197
Quyển Thượng

4/ 33 Nhà Văn Nhà Thơ Hải Ngoại
(Tuyển tập nhận định văn học)

4 tác phẩm đều do NXB Nguyễn 
Publishings ấn hành
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Giới thiệu 100 tranh sơn dầu màu nước của Họa sĩ

Nhà xuất bản Nhân Ảnh, qua Amazon đã phát hành toàn cầu 
tập tranh Khánh Trường. Sách khổ lớn 8.50 X 8.50ins ( 22 x 22 
cm), dày 140 trang, gồm trên 100 tranh sơn dầu, màu nước, ký 
họa, full colors.

Trong dự tính tập tranh sẽ in bằng song ngữ Việt Anh, nhưng 
như thế cũng có nghĩa số trang sẽ tăng, chi phí in ấn cũng sẽ 
tăng, khiến giá bán quá cao, khó đến tay độc giả. Nên cuối cùng 
chúng tôi quyết định chỉ in duy nhất một ngôn ngữ, tiếng Việt. 
Nghĩ, hội họa là tiếng nói vô ngôn, tranh đẹp hoặc xấu thì dù 
bất cứ chủng tộc nào cũng có thể nhận biết, không cần thông 
qua chữ viết.

Amazon buộc chúng tôi ghi giá tối thiếu 60 dollas/cuốn. Nhưng 
sau nhiều lần trao đổi, deals (thương lượng), họ bằng lòng hạ 
giá còn 28 dollas, với điều kiện huê hồng cho nhà xuất bản 
bằng…zéro!

Không sao. Mục đích in sách của chúng tôi nào vì lợi nhuận, 
nên dù thiệt thòi thế nào chúng tôi cũng nhận chịu, chỉ mong 
sách đến tay độc giả càng nhiều càng vui.
Khánh Trường
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Độc giả có thể mua sách qua:

1) Amazon.com

2) Nhà xuất bản Nhân Ảnh, Amazon gửi. Địa chỉ Nhân Ảnh: 
375 Destino Circle, San Jose CA 95133. USA. Trước khi gửi 
chi phiếu hoặc lệnh phiếu (money ordes) xin liên lạc: email: 
han.le359@gmail.com or messenger. của fb Le Han để cụ thể 
hơn chi phí bưu điện nếu có

3) Trực tiếp với Khánh Trường. Địa chỉ: 9800 # 118 Bolsa 
Ave. Westminster, CA 92683. USA. Liên lạc: email: 
alexkhtruong@yahoo.com hoặc messenger của fb khanh 
truong, 

Nếu muốn có sách với chữ ký của tác giả. Tuy nhiên sách sẽ 
đến chậm vài ngày vì chúng tôi phải order Amazon, sau đó 
ký xong, gửi đi lần nữa bằng bưu điện, UPS Express. Ngoài 
US$28.00, giá gốc, cộng thêm US$5.00 (nếu trong nội địa USA 
và Canada), US$13.00 ( nếu ở Pháp, Đức, Nhật…)

4) Lưu ý: Độc giả sống ngoài USA, xin trả bằng International 
money order. Chi phiếu và lệnh phiếu trả cho KT, xin đề: Nguy-
en An (Annie).
Tôi vốn không quen ca bài “con cá sống nhờ nước”, nhưng 
khách quan mà nói, tập tranh rất đẹp, xứng đáng để quí độc 
giả sở hữu
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Giới thiệu 2 tập truyện ngắn của Nhà Thơ, Nhà Văn,
Nhà Báo Nguyên Giác Phan Tấn Hải

Tập truyện “Cậu Bé và Hoa Mai” in năm nay là lần thứ nhất 
tái bản. Lần đầu in cuốn này là do nhà xuất bản Nhân Văn ấn 

hành từ hơn ba thập niên trước.

Trong khi đó, tập truyện “Thiếu Nữ Trong Ngôi Nhà Bệnh” là 
tuyển tập nhiều truyện ngắn các năm gần đây của 

Phan Tấn Hải, phần lớn là các truyện ông viết trên các giai 
phẩm Xuân Việt Báo.
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mưa bom ngày mới lớn

Hiroshima – có 
phải ai đã gọi
đã nhắc tên tôi 
ngày mặt trời nổ

có phải tia bom 
chưa tắt nổi
trong mắt tôi còn 
kinh ngạc mở

trừng trừng xác người ngập lối
các trận mưa bom 
sáng trưa chiều tối
bám chặt vào hồn 

tôi như hơi thở
Hiroshima, Sài Gòn, Hà Nội
có phải mưa bom đầy trí nhớ
còn đau trong tim ngày ngày tháng tháng

mắt em có thấy xa nơi cuối gió
không lời, lặng lẽ, im vắng.

PHAN TẤN HẢI



Văn Học Mới Số 1 Năm  2018

232

hôn em trong cực cùng ly biệt

"Tôi hôn em trong cực cùng ly biệt
Để mai nầy không vấp nữa chia phôi" 

thơ Hạ Quốc Huy

1*
Ông Thầy Mo cho lá bùa đeo trước ngực
Nàng Ma Xó tặng một gói ngải thô
Cầm cái cung giương lên ngơ ngác
Bắn vô tình. Tên bay suốt hư vô

2*
Ông Thầy Mo cho thêm câu thần chú
Nàng Ma Xó dặn đứng hú lúc nửa đêm
Cầm cái cung giương lên, thầm đếm
Lạy ông trời tên đừng lạc đến đời sau

3*
Hồng tâm nằm trong những vòng không thật
Hạnh phúc người như giọt mưa qua
Em hiện diện trong cõi đời không thật
Cung giương lên là đụng phải oan gia
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4*
Cung và tên trên số phần hiu hắt
Là nỗi niềm tan tác lúc buông dây
Tên xé gió. Cắt đường bay chia cách
Lạc từng giờ. Biền biệt chốn chân mây

5*
Hồng tâm đã muôn đời không thật
Hạnh phúc người như thể phù vân 
Tên bốc cháy cuối đường bay tuyệt vọng
Thở dài. Rơi xuống. Đọng giọt sương lan

6*
Tôi một lần, lỡ buông tên thất lạc 
Để ngàn lần. Tên mất hút cành cung 
Em nửa đời, buông thân mê. Đi lạc 
Để đời đời. Mất tích trọn bờ trăng

7*
Tôi hôn em trong cực cùng ly biệt
Cho mai nầy không vấp nữa chia phôi.

HẠ QUỐC HUY
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môi hôn trên bát rượu

“Chân cứ bước dẫu điêu tàn chân bước
Hài cỏ đi thương chiến mã cuồng ngông” 

(thơ Hạ Quốc Huy)

1*
Khi miên man ngực trầm môi phấn ngải
Là khởi đầu trăm nỗi biệt ly 
Nàng dịu dàng ban ơn tiểu nữ
Nào tiếc chi, hoa bướm buổi xuân thì
Ta còn trách sao ta nhiều trăn trở
Như mỗi cơ đồ réo gọi lần đi
2*
Khi sâu thẳm vỡ bọt bèo quá khứ
Chắt chiu ôm phấn hạt hoang đường
Em dịu dàng hôn trên bát rượu 
Hơi thở buồn tiếng vạc đêm sương
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3* 
Lệ em nhỏ mặn lòng đáy cốc
Ta một đời mơ quẫy sóng đại dương
Ta không thấy sông nước lắm đoạn trường 
Lòng ngạo mạn biết có còn khinh bạc
4* 
Chân cứ bước dẫu điêu tàn chân bước
Hài cỏ đi thương chiến mã cuồng ngông
Bờm tóc xưa bung gió cuốn bụi lồng
Thơ vẫn thở đường gươm bay lửa nháng
5*
Rượu em ủ thơm mùi hương tóc 
Ta lỗi lầm uống cạn men say 
Ta quên mất cát bụi cũng đắng cay 
Hồn kiêu bạc cũng ngập ngừng cao ngạo
6* 
Khi hồi tưởng vạc buồn kêu sương vỡ 
Chợt một ngày gõ kiếm hỏi hoang sơ
Mai ngồi kết sợi nắng cuối mơ hồ 
Em có chờ môi hôn trên bát rượu ?

HẠ QUỐC HUY 
trích Mê Khúc Trên Mạt Lộ
Garden Grove, California, USA

3. 2. 2017                                                
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Thơ Hà Nguyên Du

VẦNG THƠ  

TRÊN ĐÓA QUỲ VÀNG

ta muốn thì thầm bằng ngôn ngữ riêng

    Thơ Hà Nguyên Du là thơ về sự rung cảm có thể được chia 
sẻ bởi người khác, của sự đồng cảm, tức là của tình yêu và 
thương xót. Trong thời buổi ngày nay, người viết một loại thơ 
như thế sẽ được nhìn nhận theo hai cách: hoặc những người 
rất xưa, hoặc những người dũng cảm, tin vào hệ thống giá trị và 
niềm tin của mình. Tình yêu, sự thương xót không làm thay đổi 
được quá khứ, nhưng có thể làm thay đổi cái nhìn của chúng ta 
đối với quá khứ, không làm thay đổi được số phận con người 
nhưng có thể làm con người hiểu sâu sắc hơn về số phận, và 
do đó những khổ đau và hệ lụy của đời sống trở nên chịu đựng 
được. 

thời ta gốc nhổ, cây bung
tiếng chim thảng thốt theo cùng cực bay
tim em nhạt bóng xưa gầy
trăng đâu biết ... 
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  tội soi bầy lạc hoan!?
tưởng còn hạt mộng hiên ngang
tay gieo mắt tưới 
trên hàng thi ca

    Thơ Hà Nguyên Du đi giữa tình yêu quê hương xứ sở và tình 
yêu nam nữ, giữa cõi thơ mộng của hoài niệm và hiện thực khắc 
nghiệt của đời sống hôm nay, giữa một quá khứ vàng son đã 
mất và hiện tại đầy bí mật. Anh là người tin tưởng vào nhiều thứ, 
ít khi tỏ ra nghi ngờ đối với sự vật. 

      Trong thơ ca, cả tin có thể không phải là một đức tính như 
trong đời sống. Có lẽ anh cần phải tranh luận nhiều hơn nữa, 
thách thức nhiều hơn, mang lại nhiều câu hỏi hơn cho người 
đọc. Có lẽ ngôn ngữ của anh cần phải táo bạo hơn nữa, sắc 
bén hơn trong một số trường hợp. 

    Tuy thế, với một quan điểm thẩm mỹ gần cổ điển, một phong 
cách ngôn ngữ dịu dàng, nhà thơ đã chọn cho mình con đường 
tâm tình, hoài niệm, bày tỏ, thuyết phục, nhiều hơn là nghi ngờ, 
tranh cãi, thách thức. 

      Có một sự đổi dòng hay chuyển hướng khó nhận ra trong 
một bài thơ, trường hợp những bài thơ thành công của Hà 
Nguyên Du. Anh làm thơ có vần, thơ tự do, thơ tân hình thức, 
anh có khả năng vừa làm thơ vừa soạn nhạc và trình diễn, vì 
vậy thơ anh giàu nhạc điệu, sự hài hòa của các mô thức:

tôi tiếp tục mướt giọng phóng sinh tôi và thanh tân dòng thoát
cái tôi như chiếc phà nguyên đưa người qua sông??
thế nào em cũng vẫn là rừng xanh chờ chim thiên di
tôi chỉnh lệch độ chỉ nam tôi vì em và trái đất còn nhiều từ trường

     Bài thơ của anh thường bắt đầu một cách lặng lẽ, hiền hòa, 
mô tả cảnh vật và con người trong một giọng điệu khiêm tốn và 
mời gọi. Tuy đầy chất thế sự, thơ anh là thơ trữ tình giàu tiếng 
nói cá nhân, tuy có nhiều tâm sự buồn, nhưng chất giọng chính 
vẫn là lạc quan, hy vọng, chứ không bi quan yếm thế.

Dẫu lành lặn nhưng vẫn là vết tích
Khơi lên chi bi kịch của riêng mình
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      Không phải là người hay nói về các vấn đề siêu hình, anh 
vẫn có những đoạn, những câu tinh tế, lặng lẽ mà sâu xa, đánh 
thức trong chúng ta giấc mơ ngày cũ, niềm tâm sự đã bỏ phế, 
gần như thứ thơ phảng phất triết học.

Ai đã sống mỗi ngày không thấy sóng
Ai sinh sôi mà sóng để yên nhàn

     Hà Nguyên Du là người lính, đã từng trải qua chiến tranh, lao 
tù, chia cắt. Chiến tranh không thể không để lại dấu vết trong 
thơ anh, nhưng đó là những vết thương khó thấy, dù đau đớn. 
Như nhiều người lính khác, anh không hay nói về mình. Làm 
thế nào để sống với một quá khứ nhiều máu lệ, làm thế nào để 
sống qua bi kịch cá nhân, có lẽ là câu hỏi muôn đời của văn 
chương. Nhân cách hóa đồ vật và cá nhân hóa những kinh 
nghiệm là những cách mà Hà Nguyên Du đã áp dụng thành 
công trong thơ mình.

còn đam mê ơi! là chiếc tàu ngầm
thám hiểm thâm cung
khám phá đại dương
bí ẩn em ...
quên ta đời thủy thủ!!
ơi! thế giới huyền diệu biển ...

em tuyệt mỹ nhân ngư!
kia rừng rong ...kia cao ốc san hô 
kia ngọc trai... kia kho tàng khoáng sản 
kia muôn loài muôn vóc dáng hay hay 
ta muốn thì thầm bằng ngôn ngữ riêng
hỏi về đời sống biển ...
như hỏi mênh mông cõi người ...

   Có một sự khác biệt giữa cô độc và sự cô đơn, tâm trạng bị 
bỏ rơi. Người nghệ sĩ với ý thức xã hội và công nhân không xa 
lạ với sự cô độc nhưng ít chịu đựng hơn cảm giác cô đơn, lẻ loi. 
Anh thường xúc động trước những vui buồn của cuộc đời. Về 
mặt luân lí, đó là người sống vì người khác, và mặt tâm lí, 
đó là nghệ sĩ dễ xúc động đối với những khổ đau và hạnh phúc 
của người khác. Điều này có thể áp dụng vào trường hợp của 
Hà Nguyên Du, một nghệ sĩ. 
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    Tuy nhiên những xúc cảm dành cho tha nhân khác với những 
xúc cảm cùng với tha nhân. Trong văn học, xúc động vừa là  
nguyên nhân của sáng tác, vừa là sức ngăn cản sự phát triển 
một tác phẩm.

mùa màng
tăng dị ứng
vẫn theo cách gây úa của sâu lá
buồn lối dẫn
lo nguồn cơn

yêu em chợt như nhành cây giữa dòng
nên anh phải làm xong điều ước mơ
nhưng cả thảy như về sai bến bờ

      Thơ Hà Nguyên Du mời gọi chúng ta tham gia vào những 
kinh nghiệm cá nhân của thi sĩ, đòi hỏi người đọc trở thành 
một với nhân vật bài thơ như một điều kiện để thưởng thức tác 
phẩm.

  Tôi có ấn tượng rằng đối với những ranh giới phân chia này 
nọ, như phân chia các quan điểm, các lập trường, vị trí và hoàn 
cảnh xuất thân, 

     Hà Nguyên Du là người vô tư nhất, ung dung nhất, bất chấp 
một quá khứ đã từng cầm súng, đã từng chịu tù đày và áp bức, 
đi xuyên qua chúng như một người bao giờ cũng lấy chân thiện 
mỹ và tinh thần dân tộc làm người dẫn đường, không để trở thành 
kẻ chịu hệ lụy của thành kiến. 

Tiếp tục tô vẽ lịch sử tâng bốc bè nhóm mình

Mà gần nửa thế kỷ nay
Làn sóng nhân danh vẫn nhô cao và cuốn hút
Sự gian dối vẫn càng ghê gớm

      Hà Nguyên Du là người có ý thức rõ ràng hơn nhiều người 
tưởng, trong việc gìn giữ những giá trị truyền thống nhưng vẫn 
không để chúng giam giữ mình. Anh là người có ý thức vượt 
thoát, làm mới, sẵn sàng tham gia vào các trò chơi ngôn ngữ và 
nghệ thuật, một cách phóng túng. 
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  Tuy vậy, sự phóng túng của anh nhiều khi chưa đủ, sự phá 
phách chưa thật triệt để, sự làm mới của anh còn dừng lại ở 
nội dung hơn là ngôn ngữ, ở ý tưởng hơn là hình ảnh, nên về 
khuynh hướng này, con đường cách tân, tôi nghĩ, anh sẽ còn 
đi theo lâu dài. 

  Ví dụ tân hình thức:

khi tôi động đến con chữ lập
tức ý nghĩa trỗi nhạc và nở
hoa trong tôi lập tức cảm khoái
như đêm động phòng hoa chúc... lập

  Trong thơ Hà Nguyên Du kể nhiều câu chuyện. Đó là một 
khuynh hướng thường gặp trong thơ những năm gần đây, tuy 
nhiên trong một số bài đặc biệt, anh đã thử phá vỡ những quy 
ước, sắp xếp lại trật tự của lịch sử, tháo mở các tình tiết của câu 
chuyện, giải cấu trúc các vấn đề chiến tranh và hoà bình, quê 
hương và lưu vong, như một người đem ra ngắm lại cuốn sổ tay 
sau ngày mưa bão, phơi chúng dưới ánh sáng mặt trời mới, tìm 
cách đọc lại những chứng tích của một thời đại, tìm cách vẽ lại 
chân dung chính tâm hồn mình.

  Tôi hình dung thấy Hà Nguyên Du ngồi trên bậc thềm nhà, 
trong nắng mai. Anh sắp kể cho chúng ta nghe một câu chuyện 
khác, một ký ức khác, về quê hương và tình yêu, bằng giọng từ 
tốn, dịu dàng, gần như ngây thơ, về hận thù và tan nát, về yêu 
thương và trở lại, về sự làm mới đời sống hôm nay bằng cách 
làm mới quá khứ của chúng ta. 

ngày trôi ngày, xót xa dòng thác mệnh
cuốn muôn loài về lại kiếp tiền thân
xương với cốt đã như là kỷ niệm
phút ăn nằm son sử có chia phân ??

cùng nhân cách hay đào hoa, phong độ
có chăng là trong những trái tim ai ?
em có biết lược gương đời ta vỡ ??
cùng chung thân trong từng phút lưu đày..
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tình em đó, có như chùm hoa héo ??
cho thiên thu không tiếc nuối thân phàm
chút ghi dấu đâu là nhang với khói ?
Em yêu ơi! còn trái ngọt hoa thơm ??

       Hà Nguyên Du vẫn nặng về thơ có vần, dù sau này anh 
làm nhiều thơ tân hình thức, thì vẫn là một loại thơ có vần kiểu 
khác; tuy vậy bạn sẽ thấy đó là một thứ vần phi cổ điển, khác 
lạ so với những người viết trước đây. Có thể cho đó là thơ trữ 
tình mở rộng. 

  Ngôn ngữ trữ tình có tính thuyết phục, mở rộng các ý nghĩa 
nhờ khai thác các phương pháp tu từ. Vậy mà thơ anh, trong 
nhiều trường hợp bỏ qua phép tu từ thông thường, đứng trên 
đường biên, một bên là sự phép tắc cổ điển và một bên là phá 
cách hiện đại. 

      Thí dụ hay gặp nhất và dễ hiểu nhất của phép tu từ trong 
ngôn ngữ thơ là sự trùng điệp, sự luyến láy, cách sử dụng các 
mỹ ngữ. Đó là một tình trạng nâng cao của ngôn ngữ. 

    Trong những bài thơ được viết gần đây, Hà Nguyên Du chú 
ý nhiều hơn đến việc lặp lại, sự cẩn trọng trong việc chọn chữ, 
có lẽ khuynh hướng tân hình thức, mà người mở đường là nhà 
thơ Khế Iêm, với sự phát triển ở hải ngoại như Nguyễn Đăng 
Thường,Vương Ngọc Minh, ở trong nước như Hồ Đăng Thanh 
Ngọc và những người khác, đã giúp anh phá vỡ dễ dàng các 
quy ước về câu. 

  Tôi không lấy làm ngạc nhiên khi nhận thấy anh theo đuổi lâu 
phương pháp tân hình thức, tận-dụng sở trường của nó, và vì vậy 
chính Hà Nguyên Du đã có phần đóng góp đáng kể cho sự phát 
triển của thể thơ này.

       Điểm mạnh và cũng là điểm yếu của tân hình thức là sự 
khách quan hóa, phi cá thể hóa (impersonality). Các tục lệ, các 
quy ước, các thể thơ, nói cho cùng đều gắn bó với phép tu từ.

   Thơ tân hình thức là một loại điển chế, vừa hợp với anh như 
một người yêu chuộng nhạc điệu trong thơ, vừa không hợp với 
anh như một người có dụng tâm phá vỡ hết các ước thúc. 
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   Không phải ai cũng ngay từ lần đọc đầu tiên nhận ra rằng 
trong thơ Hà Nguyên Du có sự vui đùa cùng chữ nghĩa, sự vui 
chơi, sự thích thú, tính chất không mục đích của ngôn ngữ. 

  Chúng ta vẫn thường cho rằng thơ ca phục vụ cho sự thật, 
trong trật tự ưu tiên như sau: chân, thiện, mỹ. Nhưng thật ra trật 
tự ấy thường bị đảo lộn, thậm chí cả ba không tồn tại, trong thơ. 
Đó là một điều khó hiểu và xa lạ với niềm tin của nhiều người.

Soi tôi Soi trong gương đời…
Hỏi tôi có chút Rạng ngời nào không ?

     Ngôn ngữ của anh trực tiếp, nhất là khi kêu gọi sự chú ý của 
chúng ta, kêu gọi sự chia sẻ kí ức. Đúng ra một ngôn ngữ như 
thế thường cô động, nhưng trong những bài thơ dài, kể cả tân 
hình thức, anh đã để cho sự dàn trải quyến rũ. Sự nới rộng câu 
thơ, sự buông lỏng các quy ước văn phạm, sự triển nở (excess-
es) là nhiều khi đáng ngạc nhiên trong thơ Hà Nguyên Du, nếu 
ta có dịp so sánh với những nhà thơ đương thời, đặc biệt ở hải 
ngoại. Ở anh, sự dàn trải ấy thể hiện tính tự do, tính vui chơi, sự 
làm mới không ngừng, táo bạo một cách lặng lẽ. 

Nhụy hồng ngát tỏa xuân qua
Nụ hôn thang máy la đà càn khôn

     Cần nói thêm rằng các tư tưởng của nhà thơ được trình bày 
khá rõ ràng trong nhiều trường hợp. Các quan điểm về xã hội, 
chính trị, chiến tranh được tìm thấy dễ dàng, đôi khi quá dễ 
dàng một cách không cần thiết, trong một số bài thơ của anh.

tình như cây nghiêng!!
còn một ít rễ ...
cảm giác mình như quả chín rơi xuống nền mống thế hệ!!
vỡ tung hết chiều kích vóc dáng...
mình đi tìm mình mảnh nát trược vô vọng
tưởng đến vệt sáng các vì sao rơi nhiều bụi thạch nham
cõi hụt hẫng nhưng không có sự phó thác
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     Vui thú không phải là hạnh phúc. Bạn vui thú khi cuộc đời 
của bạn có ý nghĩa, công việc của bạn, bài thơ mà bạn đọc có 
ý nghĩa. Vì vậy những bài thơ mang lại niềm vui thú cho người 
đọc, nhiều khi vượt ra ngoài ý định của tác giả, nói cho cùng 
bao giờ cũng có ý nghĩa đối với họ, hoặc rõ ràng, hoặc bí ẩn. 

      Tôi có may mắn đọc tập thơ Vầng Thơ Trên Đóa Quỳ Vàng 
cùng với những nhận xét của các nhà thơ Trần Văn Nam, Phan 
Ni Tấn, Phan Tấn Hải, Trần Việt Hải, những người chắc chắn 
hiểu biết hơn tôi về thơ Hà Nguyên Du. Tôi biết đến anh từ thời 
anh còn làm phụ tá cho nhà văn Nguyễn Trung Hối, phụ trách 
Chủ Đề, khi tôi viết bài cho tờ báo văn học này. Tôi nhớ anh, 
cùng với chủ bút, thường chịu khó gởi cho tôi nhiều sách báo 
làm tài liệu để viết, vì biết tôi bận rộn không có thì giờ sưu tầm. 
Thế mà đến nay mới có dịp nói vài điều về thơ anh. Xin chúc 
mừng nhà thơ Hà Nguyên Du, tác phẩm mới, với cách viết 
mới, ý nghĩa mới, cái đẹp mới.

NGUYỄN ĐỨC TÙNG, Nhà Thơ
 (Nhà Biên Khảo, Phê Bình & Nhận Định Văn Học)

Mùa lễ tạ ơn 2017
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em còn trẻ 
và em không thể biết

Em còn trẻ và em không thể biết
Người ta sống lại khi đã chết

Những người yêu nhau thường cách biệt
Những người ghét nhau ở bên nhau

Em còn trẻ và em không thể biết
Những cây cối bên đường cũng khổ đau

Khi chúng đứng một mình trong gió rét
Hay khi chúng chụm đầu chen chúc nhau

Em còn trẻ và em không thể biết
Lúc nào nên kết thúc lúc nào nên bắt đầu

NGUYỄN ĐỨC TÙNG
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TRẦN DẠ TỪ

 thuở làm thơ yêu em

    Tình yêu thám hiểm những bí mật của con người. Không 
ở đâu người ta có thể hạnh phúc hơn hay tuyệt vọng hơn, hèn 
yếu hơn hay cao cả hơn, như trong tình yêu. 

Em ngồi đây, ngồi sát nữa, người thương
Kìa những ngày thơ rụng đỏ chân tường
Kìa sự sống như những chiều bãi biển

    Thơ Trần Dạ Từ là tình yêu thời mới lớn, say đắm vụng về, và 
tình yêu của người đứng tuổi, trải qua hoạn nạn, tù đầy. Đó là 
tiếng thơ giàu vần điệu, không có nhiều khai phá về ngôn ngữ; 
tuy vậy khả năng đào sâu của tác giả vào các đề tài tưởng như 
đã rất cũ,  từ đó mở ra những ngã r cảm xúc làm người đọc bất 
ngờ. Trong thơ Trần Dạ Từ có một nỗi buồn rầu, phiền muộn, 
như khái niệm blue của người Mỹ, mặc dù thế, thơ ấy không 
tuyệt vọng, than thở, bi lụy. 

  Ngôn ngữ bám rễ vào đời sống thành thị, dân nghèo, tầng lớp 
cơ cực. Sự dằn vặt, lối nghĩ ngợi, phân vân, là tiêu biểu cho 
những người trẻ tuổi trong một xã hội tự do và lo âu, chứa mầm 
loạn lạc từ bên trong hoặc bên ngoài. Thơ ông như lời độc thoại 
có kịch tính, lời nói không hướng tới người đọc mà hướng tới 
một nhân vật nào khác, có mặt trong bài thơ hoặc ngoài bài thơ, 
đứng đâu đó trước mặt chúng ta. 
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  Ngôn ngữ ấy tìm cách ghi lại ký ức, phản ánh đời sống cùng 
thời, đời sống trí thức không chịu thỏa hiệp.

Chuồng gà đã bỏ không từ lâu
Chả còn tiếng gì giục giã nữa
Trong các góc phòng và cánh cửa
Bóng tối đập đôi cánh vùng vằng

    Thơ ca dạy ta cách vượt qua biên giới giữa bóng tối và ngày 
mới, giữa căm phẫn và thương xót, cách đi qua sự trống rỗng 
vô nghĩa của tồn tại, truy tìm những thực tại mới hay ý nghĩa 
của những thực tại ấy. 

  Thơ Trần Dạ Từ, mặt khác, ca ngợi tình yêu, niềm vui vỡ òa 
lồng ngực của tuổi trẻ; có bài được phổ thành ca khúc nổi tiếng. 
Trong giai đoạn sớm, tính chất yêu đời và hồn nhiên của ông 
vẫn nổi bật hơn cả.

Tỉnh dậy dưới chân đồi
Ruộng ngô ai ngào ngạt
Chạy khắp ruộng tìm coi
Nào ngờ em trốn mất

   Được nén lại trong kích thước năm chữ, nhiều khổ thơ, “Mùa 
Ngô Cũ” là một trong những bài thơ trong sáng, dễ đọc. 

  Trần Dạ Từ cũng có nhiều bài thơ tình khác, cùng thời, đôi 
khi ngôn ngữ khá cũ kỹ, rõ ràng do ông chưa thoát ra khỏi ảnh 
hưởng của thơ tiền chiến. Khi vượt qua được ảnh hưởng ấy, 
ông có những bài thành công hơn hẳn.  

   Rất sớm, tình yêu từ thời niên thiếu đã pha đậm tình dục, 
mạnh mẽ, cảm xúc, gần như điên rồ, trong bài thơ lục bát ngắn:

Biết yêu người thủa mười lăm
Trong vườn ngây dại ta nằm sót sa
Cỏ cây ồ ạt ra hoa
Chùm môi bông phượng la đà tới lui 
Khi không da thịt cả cười
Cùng ta trộn lẫn đất trời với em
(Buổi Hẹn Đầu, toàn bài)
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   Thể xác ấy không chỉ ao ước tình nhân mà còn muốn ôm 
lấy cả đất trời, cùng bao thèm muốn khác. Da thịt tự cười, vì 
muốn xé toang giới hạn của chúng. Như thế là ông đã dùng 
cỏ cây để mô tả một thứ tình yêu ướt đẫm thể xác trước hay 
cùng thời với Bùi Giáng: cỏ trong mình mẩy em sầu ra sao.

   Tuy đã làm chủ các loại thơ vần điệu, nhưng thực ra chỉ ở thể tự 
do, thơ Trần Dạ Từ mới hoàn toàn sảng khoái, phóng túng, rào rạt.

Anh sẽ về, câu chuyện mùa thanh trà
Dăm ba nỗi đớn đau đôi chút niềm hối tiếc
Là tình yêu chúng ta
Hai trái tim nhỏ nhoi
Gom lại báo động thế kỷ này
Những đất đai chia cắt
Công phẫn ngực, nghẹn ngào hơi
Chờ chóng mặt
Là tình yêu chúng ta
Hai nỗi bi thương cộng một
Tiếng kêu tổ quốc này
Đòi mở mắt
Hai niềm tin hèn mọn những lòng tin chất ngất
Bài hát ấy nhắc anh thời có em

(Thơ Tình Năm Tám )

   Trần Dạ Từ làm thơ từ thời trẻ, khoảng những năm 1950, 
nhưng bút hiệu ấy chỉ xuất hiện cùng với những bài thơ tình đầu 
tiên từ năm 1957 trên bán nguyệt san Gió Mới do Nguyên Sa 
chủ bút, và từ năm 1958 trên tạp chí Sáng Tạo, Mai Thảo chủ 
biên. Sinh tại miền Bắc, Trần Dạ Từ là nhà thơ miền Nam thời 
chiến tranh hai mươi năm.  

  Nửa đầu của những năm sáu mươi, thời kỳ miền Nam biến 
động, với chiến tranh lan rộng, cũng là lúc thơ ông thực sự đổi 
khác. Đó là thơ tuổi của hai mươi chấn động và nhập cuộc, 
không chỉ trên trang giấy mà còn trong đám đông.  Những bài 
thời kỳ này tới sau nhưng được tập hợp in thành sách trước, 
trong tập “Tỏ Tình Trong Đêm”, xuất bản 1965. Sách sau đó bị 
tịch thu vì tính chất  phản chiến (1). Thơ của tuổi trẻ chiến tranh 
và bụi bặm thành phố.
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Khi buổi chiều rụng xuống lũ cột đèn đứng lên
Con phố này nỗi đau buồn bật sáng
Lời hát ru an lành từ nguồn cội nay bị đẩy sâu vào tình huống 
hoang tàn tang tóc của cuộc chiến:  
Ru con mượn bóng thay người
Mượn bia làm gối mượn trời làm chăn

Mượn giông mượn bão làm màn
Mượn cây làm quạt mượn tàn làm hiên
Mượn sao làm mắt mẹ hiền
Mượn nơi chiến trận làm miền rong chơi
Mượn xương máu bọc nụ cười
Mượn cơn bom đạn làm lời ru con

(Bài Ru Mới, toàn bài)

    Riêng những bài thơ tình đầu tiên, tuy tới sớm hơn, từ những 
năm 1950, nhưng mãi tới 1971 mới được in thành sách, trong 
tập “Thuở Làm Thơ Yêu Em”(2). Thuở là một khoảng thời gian 
rộng, nhiều ngày hay nhiều năm, thay đổi tùy mỗi người, tùy ký 
ức, vì thuở là nhớ lại. 

  Thuở làm thơ là một lịch sử, một chương của lịch sử nối 
vào những chương khác. Đó là không gian bạn đã sống, thời 
gian bạn đã yêu, thở, chết, sống lại. Một khúc quanh, một dòng 
sông, một cây cầu gẫy, bạn ngắm nhìn, đặt tay lên, và bạn lắng 
nghe: tiếng rì rầm tàu chạy.

Người đi qua đời tôi
Chiều âm vang tiếng sóng
Bàn tay mềm khói sương
Tiếng hát nào hơ nóng

  Chúng ta có những ngày như vậy, mùa hè ríu rít chim chóc, 
mùa đông ảm đạm chết người, mùa thu lịm tắt, cỏ cây không 
hồi phục. Thơ tình Trần Dạ Từ như căn nhà, bếp lửa, cánh cửa 
sổ, ở đó bạn từng ngồi xuống giữa những người khác, trước 
mặt một người khác. Những bài thơ ngắn nén chặt, bạn không 
thể buông ra giữa chừng, như một thể thống nhất, giữa sự vật, 
thời gian đi qua nhanh như cắt khiến lịch sử không kịp hiện hữu. 
Khi thì như đứa trẻ lớn lên trên đường phố, dan díu, hóa thân.
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Tường vôi trắng là hồn

    Dù về sau tác giả làm thơ tự do nhiều hơn, lục bát Trần Dạ 
Từ vẫn là một dòng tươi tắn, mới lạ, tài hoa. Tình yêu như niềm 
vui thú: niềm vui của tình yêu là có thật, lớn lao, khó cắt nghĩa, 
bàng hoàng; nhận thức về nó đẹp như ảo giác. 

  Trong các loại tình như tình mẫu tử, tình yêu bí nhiệm đối với 
đấng tối cao, tình huynh đệ, tình nhân loại, thì tình yêu nam nữ 
biến ảo nhất, bất ngờ, ngọt ngào, chua xót nhất, để lại dấu ấn 
lớn lao bậc nhất trong đời sống cá nhân.

Tiếng cười đâu đó giòn tan
Nụ hôn ngày đó miên man một đời

    Tình yêu như một công việc: sống là công việc khó khăn, 
sống trong tình yêu càng khó khăn. Những thử thách của chiến 
tranh, tù đầy, nghèo đói, các hoàn cảnh phi nhân tính, guồng 
máy bạo lực xấu xa, và các cá nhân độc ác quanh ta, thuộc đủ 
mọi lập trường, lúc nào cũng hiện diện. Thơ tình vừa ca ngợi 
tình yêu vừa chuẩn bị cho người đọc nỗi âu lo của các nhân 
vật, sự hoang mang, số phận đen tối của họ. Những người yêu 
nhau phải kết hợp để vượt qua nghịch cảnh, nhưng họ cũng 
phải vượt qua yếu đuối của chính họ, tan rã của chính họ.

Lần đầu ta ghé môi hôn
Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang
Vườn xanh, cỏ biếc, trưa vàng
Nghìn cây phượng vĩ huy hoàng trổ bông
Trên môi ta, vạn đóa hồng
Hôn em trời đất một lòng chứa chan

Tiếng cười đâu đó ròn tan
Nụ hôn ngày đó miên man một đời
Hôm nay chợt nhớ thương người
Tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh
Trưa vàng, cỏ biếc, vườn xanh
Môi ai chín đỏ đầu cành phượng xưa.

(Nụ Hôn Đầu, toàn bài )
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    Đây là bài thơ tình nổi tiếng của Trần Dạ Từ, và, tôi nghĩ, một 
trong những bài lục bát hay nhất của mọi thời đại. Hình ảnh và 
giọng điệu di chuyển giữa lối kể chuyện và ca khúc; một câu 
chuyện thông thường, không có gì đặc biệt. Chỉ là mối tình đầu. 
Và tình đầu nào cũng tan vỡ, và khi nhớ lại bạn không thể nào 
hiểu tại sao nó tan vỡ. 

   Tình đầu bao giờ cũng đẹp vì được bạn nhớ lại và vì nó đẹp 
thật. Một mối tình đẹp như thế phải được đặt trong bối cảnh thơ 
mộng hợp với lứa tuổi mới lớn. 

    Cái tài tình của Trần Dạ Từ là ở đây: khung cảnh. Một khung 
cảnh giản dị, thuần phác. Có thể có người cho rằng đó là khung 
cảnh thuần túy nghệ thuật, không có thực. 

   Điều thú vị là tất cả những cảnh được mô tả, trưa vàng, cỏ 
biếc, tiếng ve, đều là cảnh thông thường, dễ gặp trong một mùa 
hè nhiệt đới, không phải cảnh mai lan cúc trúc như trong thơ 
Đường, cũng không phải cảnh đượm màu giấc mơ:

   Vùng cúc bên ngoài đọng dưới sương
   (Xuân Diệu)

   Cũng không cách điệu như trong lục bát tiền chiến:

Nghiêng nghiêng mái tóc hương nồng
Thời gian lặng rót một dòng buồn tênh
(Lưu Trọng Lư)

  Thơ Trần Dạ Từ, vào những năm khởi đầu của miền Nam, cố 
gắng vượt khỏi ảnh hưởng của thơ lãng mạn, chạm tới khuynh 
hướng hiện đại, nghiêng về tả thực, về một khuynh hướng ngôn 
ngữ giản dị và trực tiếp, khách quan. Trong toàn bài thơ, chỉ có 
một hình ảnh có vẻ không thật, nhưng lại được tác giả chỉ ra 
rõ ràng:

Trên môi ta, vạn đóa hồng

   Đó là cách nói tượng trưng, hơn là hình ảnh của bài thơ. Câu 
thơ ấy thực ra không có gì đặc biệt, nhưng dễ được người đọc 
chấp nhận vì nó chủ ý nói về một tâm sự chứ không mô tả.
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   Cái hay của toàn bài là sự mô tả sống động, mặc dù giản dị, 
các hình ảnh được lặp đi lặp lại, mở đầu và kết thúc cân đối, 
ngắn gọn mà miên man, vì gợi lên nhiều hoài niệm, khơi đúng 
mạch tình cảm nhiều người. Đó là cách đọc liên văn bản. Anh 
chỉ cần biết, đối với anh, tình yêu là mới, cái cầm tay là mới, 
môi hôn là mới.

Lần đầu ta ghé môi hôn
Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang
(Vô thức tình yêu.)

    Tiếng ve râm ran ở đâu? Hàng cây, lưng chừng giữa trời và 
đất. Nhưng thật ra chúng từ đâu tới? Một lần tôi trở lại Huế, vào 
chùa Thiên Mụ buổi trưa, đi thẩn thơ trong vườn, nhớ người 
thiếu nữ tên một loài hoa đã cùng đi qua đó nhiều năm trước, 
trong im lặng, chợt trỗi vang lừng âm nhạc kỳ lạ, có dễ hàng 
chục năm tôi chưa được nghe. 

  Thứ âm nhạc ấy vang lên, không phải từ một phía mà hai, bốn 
phía, khắp nơi, không phải từ những nhành cây nơi ta biết loài 
ve sầu thường sống ở đó, mà từ trên trời, đám mây, từ dưới 
đất, trong cỏ, từ phía sau chiếc xe hơi trong vụ tự thiêu nổi tiếng 
kia. Và lúc đó tôi biết rằng tôi được nghe tiếng ve lần đầu, miên 
man thế này:

Vườn xanh, cỏ biếc, trưa vàng
Nghìn cây phượng vĩ huy hoàng trổ bông

  Như vậy xúc cảm là mới nếu sự kết hợp hình ảnh là mới. Mới 
và chân thành. Dựa vào một nhạc điệu quen thuộc, lục bát. 
Trần Dạ Từ sử dụng hình ảnh không xa lạ nhưng trong một kết 
hợp lạ, ít nhất là đến thời điểm ấy, và sự trở lại của nó ở đoạn 
cuối, vừa là sự kết thúc đẹp vừa là sự mở lớn chiều kích xúc 
cảm, nâng chúng lên. 

  Sự đau khổ mà số phận mang lại còn chưa đến, những tình 
nhân hãy còn ngây thơ. Thế giới với ta là một. Chúng ta yêu 
nhau, trời đất yêu nhau. Chúng ta muốn hòa bình. Muốn bên 
nhau đời đời.

Hôn em trời đất một lòng chứa chan
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   Trời đất một lòng với chúng ta. Trời đất dung chứa chúng ta 
và được làm đầy lên bởi tình yêu của chúng ta. Nhưng rồi cũng 
như tất cả những mối tình đầu khác, tình yêu chỉ tự ý thức về 
mình khi nó không còn hiện hữu, như linh hồn nhìn ngắm lại 
cuộc hiện sinh của mình sau khi đã bay ngoài cõi.

Hôm nay chợt nhớ thương người
Tiếng ve mùa cũ rụng rời  vai anh

   Tự do của một đất nước cũng tự ý thức về mình như thế, một 
khi không còn nữa. 

    Và hạnh phúc cũng thế. Tuổi thơ càng thế. 

    Nhưng thiên nhiên vẫn ở đó, tan nát rồi bền bỉ, bối cảnh tình 
yêu vẫn còn. Sức mạnh của ký ức mang chúng ta trở lại, giữa 
đất trời, trong đúng thứ phối hợp màu sắc như hội họa.

Trưa vàng, cỏ biếc, vườn xanh

Đây là sự sắp xếp lại câu lục trên kia:

Vườn xanh, cỏ biếc, trưa vàng

    Chính sự tráo đổi các cặp chữ, trưa từ trước ra sau, vườn từ 
sau ra trước, gây ra ấn tượng xáo trộn thời gian, chuyển ngược 
kim đồng hồ. Chính nhờ sự chuyển dịch vừa tự nhiên vừa nhân 
tạo ấy mà thi sĩ gặp được người cũ của mình.

Môi ai chín đỏ đầu cành phượng xưa
Đỏ như vết thương.

   Một bài thơ tình nở bừng bừng như phượng mà vẫn dịu dàng 
khiêm tốn. Đó là sự quan sát bị phân rã trong thời đại tối tăm, 
một tình nhân đứng đó giữa đổi thay thời thế, bơ vơ tìm dấu tình 
đầu như nguồn cội. 

  Cảm giác được thấy lại lần đầu tiên sự bừng nở và lụi tàn của 
mùa hạnh phúc.ó sự giao thoa giữa giấc mơ và hiện thực, giữa 
quá khứ và hiện tại, sự tự vấn giữa sôi nổi thèm khát và hoài 
niệm. Trong vài trường hợp khác, có bước nhảy vọt giữa
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 ý nghĩa này và ý nghĩa khác, hoặc giữa ý nghĩa và vô nghĩa:

Người đi qua đời tôi
Hồn lưng mùa rét mướt

Người đi qua đời tôi
Chiều ầm vang tiếng sóng
Bàn tay mềm khói sương

   Như thế là có vị của siêu thực. 
Tuy nhiên thơ ông nhắc nhở người đọc về hiện hữu của thế 
giới khác, của người khác, khi chúng ta đã vào hẳn bên trong 
tâm hồn tác giả. Không có một thiên đường để mất. Quá khứ 
ám ảnh:

Những ngày thơ đánh mất
Còn níu theo chân đòi

   Tình yêu của Trần Dạ Từ già hơn tuổi của mình, triết lý, suy nghiệm.

Người đi qua đời tôi
Hồn lưng mùa rét mướt
Đường bay đầy lá mùa
Vàng xưa đầy dấu chân
Lòng vắng như ngày tháng
Đen tối vùng lãng quên

   Đó là tình yêu bị đánh cắp. Cơn bão bên kia thành phố sắp 
tới. Thời gian không thuộc về chúng ta. Cuộc chiến tranh không 
thuộc về chúng ta. Mọi thứ ngoài tầm kiểm soát của tuổi trẻ, của 
thi sĩ. Ngay cả trong những bài thơ tình như bài này, âm điệu thì 
du dương, vì vậy đã được phổ nhạc, ngôn ngữ của ông vẫn cứ 
sắc bén. Sau khi thi sĩ nói xong, mọi người đều thấy đó là ngôn 
ngữ bình dân, dễ dàng, gần như ai nói cũng được, nhưng trước 
ông, không ai nói thế.

Không ai nói:

Người đi qua đời tôi
Không ai nói:
Mây mù lên mấy vai
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Gió mù lên mấy trời
Chưa ai từng nói:
Không nhớ gì sao người

  Ngôn ngữ đằm thắm mà cứng cỏi, dồn nén mà bồi hồi. Sự 
thân mật trong thơ Trần Dạ Từ là đặc biệt. Sự thân mật: đó 
là khoảng cách giữa tác giả và người đọc, giữa người đọc và 
nhân vật văn chương. 

  Mặc dù thoạt nhìn, thơ ông kín đáo độc thoại, không có giao tế, 
kịch, một ngôn ngữ thầm thì, nhưng đó là trò chuyện giữa hai 
người dưới ngọn đèn mờ tỏ, kể lại chuyện tình dưới đêm trăng, 
vết thương trong bùn lầy nước đọng, tội ác trong rừng, các biên 
giới mà thơ trữ tình muốn chạm tới. 

  Giọng nói của người kể chuyện nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng, chi 
tiết, tỉnh thức, soi sáng, tự ý thức về mình, của một cá nhân vừa 
yếu đuối vừa mạnh mẽ.

  Dù đôi khi tác giả chỉ nói về một sự vật thoáng qua, một kỷ 
niệm nhỏ.

Thủa làm thơ yêu em
Trời mưa chưa ướt áo
Hoa cúc vàng chân thềm
Gió may lưng bờ dậu

Chiều sương dầy bốn phía
Lòng anh mấy ngã ba
Tiếng đời đi rất nhẹ
Nhịp sầu lên thiết tha

Thủa làm thơ yêu em
Cả giòng sông thương nhớ
Cả vai cầu tay nghiêng
Tương tư trời thành phố

Anh đi rồi lại đến
Bài thơ không hết lời
Bao nhiêu lần hò hẹn
Sớm chiều sao xa xôi
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Mười bẩy năm chợt thức
Bây giờ là bao giờ
Bàn tay trên m ái tóc
Nghìn sau còn bâng quơ.
(Thuở Làm Thơ Yêu Em, toàn bài) 

    Thương nhớ xảy ra trong khoảng cách. Khoảng cách càng 
lớn, trong không gian hay thời gian, thương nhớ càng tăng lên. 
Như vậy tình yêu trong Trần Dạ Từ là thương nhớ, nghĩ về, 
sống lại. Tình yêu ấy được sinh trở lại bởi khoảng cách, hoài 
niệm. Hoài niệm là đặt bạn vào vị trí ngoại biên và đối tượng 
được hoài niệm di chuyển về trung tâm. 

  Thủ pháp nhân cách hóa được Trần Dạ Từ sử dụng thường 
xuyên, trở thành một trong những phương pháp chính yếu. 
Ngôn ngữ thơ là sự bắc cầu giữa vẻ đẹp và hiện thực mới, giữa 
vẻ đẹp và sự thất bại, giữa niềm đau có thật của t ình y êu và 
mất mát có thật của chiến tranh. 

   Một trong những lợi thế của phong cách trầm tư, độc thoại, với 
cấu trúc rộng mở, buông lỏng, như trong bài thơ Thuở Làm Thơ 
Yêu Em là các câu thơ nối vào nhau một cách liên tục nhưng 
không quá chặt chẽ, các hình ảnh có thể đảo ngược, thậm chí 
trật tự thời gian cũng có thể xáo trộn, nhưng câu chuyện ấy vẫn 
là câu chuyện được kể lại, tuy rời rạc, chắp nối mà vẫn chỉ có 
thể là của một người, và của người ấy mà thôi. Đó là nhờ giọng 
điệu âu yếm và lo âu. Lo âu nhưng không sợ hãi. 

  Thật ra đó là một hình thức suy nghĩ về tương lai, sự tiên đoán 
về những sự kiện sắp xảy ra, nhu cầu định hướng trong một 
thực tại hỗn loạn của tình yêu và ly tán, của tội ác chống con 
người trong chiến tranh và sau chiến tranh, của sự nhầm lẫn 
giữa sự thật và gian dối. Tình yêu đầy âu yếm và xao xuyến là 
của một người hoàn toàn lành mạnh đi giữa những hoàn cảnh 
khắc nghiệt.

Năm suốt những con đường mưa giông
Năm dọc những bờ hè giá rét
Năm với lời vỗ về chiều tàn
Năm cùng tiếng trở mình khuya khoắt
(Giã Từ Năm Thìn, trong tập Tỏ Tình Trong Đêm)
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    Bên kia âu lo là chờ đợi. Bên kia chờ đợi là hy vọng. Là giấc 
mơ hòa bình, và khi đã có hòa bình là giấc mơ tự do, vì đó là 
một nền hòa bình trong tù đầy. Thơ mô tả đời sống thực, hối hả 
xáo trộn, biến ảo khôn lường, nhịp đập của đời sống, sự vui thú, 
chán chường mệt mỏi. 

  Cảm giác ngột ngạt nóng nảy của thời đại kinh hoàng, bóng 
ma chiến tranh ngày một tới gần, vừa đi qua, bạn vừa nhìn thấy 
nó. Sự nổi loạn ngấm ngầm, sự lạc đường. Khi ngôn ngữ thơ 
mô tả một tâm trạng lo lắng, một vết thương tình yêu, sức mạnh 
của chúng bộc lộ. Thơ Trần Dạ Từ viết ở thể hiện tại, mô tả sự 
vật trong vị trí di chuyển, đầy sức sống, hơi thở. 

  Cái nhìn của nhà thơ bao giờ cũng là cái nhìn trở lại, nhận 
thức và nhận thức lần nữa, tình yêu là tình yêu lớn lên, gần như 
trưởng thành ngay ở tuổi nhỏ, điều ấy có liên quan gì đến cuộc 
đời riêng của tác giả hay không, những kinh nghiệm riêng tư, 
có lẽ không ai biết. 

  Mặc dù ngôn ngữ thơ ông trong sáng, không phải bài nào 
đoạn thơ nào cũng được thế, không phải vì chúng khó hiểu mà 
vì chúng gợi lên những góc khuất, riêng tư đến nỗi mọi diễn 
dịch tùy thuộc ở người đọc.

Tuổi trẻ đi qua một lần, một lần thôi
Tôi hèn nhát như một loài dế cỏ
Hạnh phúc đi qua một lần
Cũng chỉ một lần thôi
Và sự tan vỡ ấy làm mọi người cười rộ
(Buổi Trưa về Thị Nghè)

   Một bài thơ trở nên khó hiểu khi nó quay lưng với người đọc. 
Hoặc vì sự quay lưng ấy là cần thiết cho người đọc hoặc vì 
cần thiết cho chính nó. Những bài thơ thế sự của Trần Dạ Từ 
chua chát, buồn rầu, là những câu mô tả ngắn gọn, một nghệ 
thuật làm thơ hiện đang bị bỏ quên. Mỗi chi tiết của bài thơ đều 
hướng về phía kết thúc hoặc nhằm tạo dựng một không khí, 
như thể bài thơ là ngôi nhà. Tập thơ “Tỏ tình trong đêm”, giữa 
những cuộc đảo chính, một xã hội phân rã, trước ngọn lửa 
chiến tranh dâng cao, là một lời “tỏ tình” kiểu khác. Của một tình 
yêu già trước tuổi. 
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Năm đọa đầy những đêm giới nghiêm
Năm đằng đẵng những ngày tuyệt thực
Năm máu chảy và năm ruột mềm
(Giã Từ Năm Thìn)

   Suy nghiệm triết lý đầy chất thơ. Sự trao đổi vị trí giữa nhà thơ và sự 
vật, cảnh vật bên ngoài hóa thành tâm cảnh và ngược lại, tôi biến thành 
em và em biến thành tôi. 

Cho tôi xin nửa bóng trăng ngoài 
Với nửa mùa thu trong mắt ai 
Lá rụng bao nhiêu hè phố cũ 
Sao nghe lòng rưng rưng nhớ người

(Trăng Mười Sáu)

   Trong giai đoạn sau của miền Nam, chúng ta thấy sự mất cân bằng trong 
ngôn ngữ thơ thời ấy. Trần Dạ Từ nhắc đến mặt trời, mùa hè, mùa nắng, 
bông phượng, con đường, hè phố, chân tường, sự lấp lánh, và chúng 
không phải là những vật trang sức mà chính là linh hồn của thế giới mà 
ông đi qua, đẹp nhưng sẽ mất. Những hình ảnh ấy được sắp xếp sao cho 
chúng làm nổi bật lên nhân dáng khốn khổ của tác giả hay của bạn bè, 
cùng giai đoạn. 

  Thơ ông là ánh sáng và bóng tối, ánh sáng của quá khứ và bóng tối của 
tương lai. Nỗi trầm tư trong thơ ông không phải là triết lý siêu hình mà là 
phản ứng tất nhiên của người trí thức trước một thời đại, là sự tra vấn của 
nhà thơ đối với lương tâm mình. 

  Đó là sự chuyển hóa các tình huống khách quan thành điều kiện tâm lý, 
là sự lý giải trật tự của đời sống, bằng bước đi của cá nhân. Lịch sử dân 
tộc là tập hợp tổng thể các tính cách cá nhân. Là cuộc huynh đệ thương 
tàn, sự phá hủy của những giá trị dân tộc.

Tặng cho em cuộc chiến hung tàn
Trên quê hương của bao nhiêu bà mẹ
Nơi đồng bào ta ăn bom đạn thay cơm
Nơi lá chuối khô được bện làm mũ tang
vẫn không đủ để đội đầu con trẻ

(Tặng Vật Tỏ Tình)
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    Nhiều năm sau, sau cuộc đổi đời của dân tộc, từ trong tù 
đầy, Trần Dạ Từ viết nhiều bài thơ mới, như "Hòn Đá Làm Ra 
Lửa"(3) . 

  Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Trần Dạ Từ phải đi tù và 
làm thơ trong tù. Thời 1963, Đệ nhất Cộng hoà, ông đi tù trong 
vài tháng, còn sau 1975, hơn mười hai năm. Trong năm 1963 
ác liệt, ông viết những câu thơ dũng cảm, làm rung động lòng 
người: 

Nửa đêm nàng bị bịt mắt dẫn về đó
Chúng tra khảo nàng để tìm chàng
Nàng bị cặp điện vào hai tai
bị cặp điện vào vú
Trong khi đó chàng ở sát cạnh nàng
Ở ngay trong tim nàng
Ở những nơi mình nàng rõ
(Thơ Viết Trong Tù 1963) 

    Tình yêu là cách nhìn ra bên ngoài, là cách sống giữa thiên 
nhiên, nhưng trong thơ ông, đó cũng là nhìn vào bên trong, sự 
trở lại, đầy dũng cảm. 

  Tình yêu là trở lại. Làm thế nào để một người có thể vượt qua 
thời gian, đi tìm tuổi thanh xuân? Chỉ bằng cách nhìn vào bên 
trong, sống lại chính đời sống của mình, kéo dài đời sống ấy. 
Trước cái đẹp, trước hoài niệm, trước nỗi buồn, con người trở 
nên khiêm tốn. Con người khiêm tốn hơn trong tình yêu thương. 

  Thì ra khiêm tốn chỉ sinh ra từ sự kính trọng đối với người 
khác, và sự kính trọng đối với người khác sinh ra trong một bầu 
khí quyển tự do. Sự gắn bó của tâm hồn vào những mất mát 
làm tăng thương tổn và cùng thời làm tăng cái đẹp, sự dũng 
cảm.

Ném lên. Ném lên. Ném lên nữa
Từng trái bắp. Từng lát đường
Ném lên. Ném lên. Ném lên nữa
Từng gói thuốc. Từng vắt cơm
Ném cả gánh hàng rong
Ném tràn như nước mắt



                                    

 

Văn Học Mới Số 1  Năm  2018

259

Ném hết. Ném hết
Ném cho người đi đầy
Tấm lòng Phan Rang. 
Tấm lòng. Ôi Việt Nam
(Tấm Lòng Phan Rang)(4)
Tình đồng bào. 

    "Hòn Đá Làm Ra Lửa" là một bài thơ dài hơn, có thể gọi là 
trường thi hay trường ca. Một bài thơ nhân chứng, một bài thơ 
tình, kiểu khác. Mạnh mẽ, đau xót, nhưng trầm tĩnh. Giọng điệu 
của tác giả thay đổi, khi lạnh lùng khách quan, khi nghĩ ngợi, khi 
hài hước châm biếm, khi ân cần thương cảm. 

  Cấu trúc của bài thơ là cấu trúc mở, gồm những mặt phẳng 
liên tiếp cắt ngang. Lịch sử các nhà thơ không thể tách rời khỏi 
lịch sử của những thứ sau đây: một xã hội tự do, một đất nước 
chiến tranh, sự sụp đổ, sự đàn áp. 

  Dù vô tình hay với ý thức rõ rệt, các nhà thơ thuộc thế hệ Trần 
Dạ Từ tích hợp thể thơ trữ tình cá nhân, bắt nguồn từ truyền 
thống lãng mạn tiền chiến nhưng táo bạo đi xa hơn, tách ra, đôi 
khi như sự nổi loạn, đôi khi chỉ là sự tiếp tục dấn bước, với một 
ngôn ngữ trực tiếp, dũng cảm, rách xé, rời rạc, phẫn nộ, lo âu, 
có tính chất phê phán, đặc trưng cho một thời đại tan vỡ.

Khỏi cần sần sùi nữa 
Hòn đá cổ sơ đen đúa của ta 
Tôi biết chúng ta sẽ ra sao 
Bạn bè chúng ta. Kẻ thù chúng ta 

Quê hương đẫm lệ và thế giới ngộp khói 
Tôi biết chúng ta sẽ gặp nhau thế nào 
Trong mắt. Trong cổ. Trong ngực em 
Trong mắt. Trong cổ. Trong ngực tôi 
Ngọn lửa ta hớn hở, tung tăng 

    Tình yêu là tự do vượt khỏi ràng buộc nghi lễ, truyền thống. 
Hơn thế nữa, vượt khỏi những khổ đau bí mật và những bất 
hạnh bị chính ta đè nén do định kiến và quy ước. Tình yêu 
không phải là mục đích tự thân mà là hành trình, và chính trong 
hành trình ấy mà tình yêu nảy nở, trở nên bền vững.
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Có thể chúng ta sẽ sống sót. Sẽ trở về
Cùng vuốt ve lại trang giấy bị vò nát ném bỏ
Cùng bắt đầu lại. Từ chỗ được bôi xóa 

    Thơ chống lại quên lãng. Khả năng quên lãng, khả năng sống 
trong một xã hội không có lịch sử, có thể tồn tại ở nhiều người 
thiếu can đảm và thiếu trung thành với các nguyên tắc, bọn cơ 
hội, đầy rẫy dưới những chế độ chính trị khác nhau. 

  Sáng tạo được sinh ra bởi giây phút mà phẩm chất làm người 
chiếu sáng nhất, chống lại hư vô, chống lại bôi xóa, chống lại 
phản bội lịch sử. Mặc dù không phải là một nhà thơ có tuyên 
ngôn trường phái rõ ràng, Trần Dạ Từ thể hiện khuynh hướng 
hiện đại từ sớm. Đó là khuynh hướng tin vào sự hiện hữu 
đương thời, giây phút sáng tạo, hình mẫu văn hóa, khả năng 
rời bỏ sự ràng buộc của quá khứ. Một điểm đặc sắc của thơ 
Trần Dạ Từ là điểm nhìn của người kể chuyện, chúng thay đổi, 
từ các phía khác. 

   Tình yêu cũng là hôn nhân, giữa chồng và vợ qua chiến tranh, 
tù đầy, hoạn nạn. Bất kỳ một quan hệ nào cũng sẽ thay đổi qua 
thời gian, tình yêu cũng thế, nhưng chính trong thử thách mà 
chúng lớn lên. Chính là khả năng của một con người được tái 
hợp với cái bình thường, sau những năm mất tự do, chính khả 
năng của họ chạm tay vào một cánh tay yêu dấu, một cánh cửa 
quen thuộc, chính khả năng ấy làm nên ý nghĩa của phẩm giá 
con người. Trần Dạ Từ có khả năng nhìn vào sự vật, hòn đá, vật 
vô tri, sờ lên chúng, cọ sát chúng vào nhau làm phát sáng lửa.

Chỉ có tôi và em cất giữ
Rời nhau ra. Lặng lẽ. Dư thừa
Hợp đôi lại, chúng làm ra lửa

   Em hay người nữ trong thơ Trần Dạ Từ là chủ đề đặc biệt. 
Trong những bài thơ viết về sau, người nữ là vợ, là mẹ, là 
người đàn bà tri âm tri kỷ của tác giả. Tình yêu là hôn nhân. 
Hôn nhân là sự mất mát, bất hạnh, chia lìa, nhưng cũng là niềm 
tin, cứu rỗi, là cái còn lại sau cùng của ý chí tự do. Như vậy hôn 
nhân là thiêng liêng, tình yêu là nơi nương tựa. Nhưng người 
nữ ấy cũng trôi dạt, long đong như bao số phận khác, vì vậy đó 
còn là lo âu. Thơ ông là thơ về nỗi lo âu, triền miên, ám ảnh.
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Tôi không biết giờ này em ra sao
Có lượm lại đủ lũ con cái tan tác không
Em có gì để ăn. Cho chúng ăn
Em làm cách gì để thở. Cho chúng thở
Em còn chỗ nào để nương náu, tạm bợ

  Trần Dạ Từ sử dụng một từ vựng không lớn trong các bài thơ 
tình, nhưng khi chuyển sang làm thơ thế sự, đặc biệt những bài 
viết trong tù, ông sử dụng nhiều hơn các chữ ít dùng trước đó, 
trần trụi, đời thường, thậm chí gai góc dữ dội. Đen đúa, sần sùi, 
không đáng một xu, quạ không thèm mổ, kiến không thèm bu, 
em đã nhe răng, ăn nhằm gì, rôm rả, nước miếng ứa, chẳng hề 
hấn gì là những chữ chúng ta gặp trong thơ ông giai đoạn sau. 
Chính sự cần thiết của việc bày tỏ, giao tiếp, của sự mở một 
cánh cửa mà có việc sử dụng một ngôn ngữ đời thường đến 
thế, dân gian, mãnh liệt, hài hước và khinh mạn, có sự bất cần 
và phản kháng đến thế. 

   Các nhà thơ tài năng sử dụng ngôn ngữ trần tục khi cần thiết. 
Hơn thế, ngoài những nghĩa thông thường có thể tìm thấy trong 
từ điển, chữ trong thơ Trần Dạ Từ có ý nghĩa riêng, tạo cảm 
xúc riêng, hồi ức riêng, những tham chiếu khác nhau ở người 
đọc khác nhau. Dù vậy, chữ của ông không mang lại cảm giác 
mơ hồ, phân vân (ambiguity) như một số nhà thơ khó đọc khác. 
Thơ ông dễ hiểu, khá giản dị, gần như trong sáng, trong nhiều 
đoạn, nhiều bài. Nhiều chữ trong thơ có thể giãn nở, nới rộng 
để bao gồm nghĩa khác cho những văn cảnh khác. 

  Giọng điệu có tính tuyên bố, biểu hiện, trực tiếp, nhưng vẫn 
không thô ráp, đó là nhờ sự tinh tế.

Tôi sẽ sửng sốt nhìn. Sẽ thật thà mô tả
Cho bạn hữu và kẻ thù cùng biết
Những hạt cơm tương lai
Phải cười như thế nào
Trong con mắt háu đói của nhân loại

  Thơ hy vọng giữ lại giây phút của lịch sử, đóng đinh các số 
phận lên bức tường ký ức, làm cho người chết sống lại, làm cho 
trí tưởng tượng trở thành phương tiện duy nhất của con người 
vượt khỏi hoàn cảnh phi nhân. Sự thương tiếc mà thơ ca mang 
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lại mở ra mối tương thông giữa nhà thơ và thế giới bên ngoài, 
kéo dài sự sống sót của một nền văn hóa qua khỏi ngọn lửa bạo 
động, chống lại hủy diệt, thắp một ngọn đèn nhỏ bên cửa sổ, 
cuối đường. Xã hội miền Nam, dưới một chế độ nay đã hoàn 
toàn biến mất, ngày ấy trong chiến tranh, đầy những khiếm 
khuyết, những âm mưu, những lầm lỗi, vẫn là một nền dân chủ 
đang hoàn thiện, vẫn là một xã hội có tính chất dân sự cao nhất 
cho đến nay, chưa hề được đánh giá một cách công bằng, thì 
nay đã được thơ ca nhìn nhận lại.
 
Phải rồi. Chúng ta có chung một thành phố
Nơi định mệnh chân dài của mỗi người đã ngủ
Những cây me Nguyên Sa canh cửa dịu dàng
Cột điện Thanh Tâm Tuyền dữ tợn
Quán rượu Mai Thảo, Phạm Đình Chương
Đêm nguyệt cầm Cung Tiến.

    Thơ ấy là một loại thơ nhân chứng được viết trong hoàn cảnh 
bi đát, cá nhân, trực tiếp, với góc nhìn cận cảnh, với ngôn ngữ 
giản dị và mỉa mai, tự tin và ngậm ngùi, trong một ý thức sáng 
rõ mà dịu dàng. Nếu so sánh thơ viết sau này với những bài 
thơ trước đó, Trần Dạ Từ là một trong những người viết thực 
sự thay đổi bút pháp. 

   Nếu Thanh Tâm Tuyền từ sở trường thơ tự do trở lại với thơ 
cổ điển có vần, chẳng hạn, thì Trần Dạ Từ thay đổi theo hướng 
ngược lại, những bài thơ trong tù một số lớn được viết dưới thể 
tự do, hoặc có vần nhưng âm điệu phóng khoáng. 

  Sự va đập dữ dội của hiện thực, sự tan vỡ của những niềm hi 
vọng vào một tương lai tự do, sự đàn áp, săn đuổi, để lại dấu 
ấn rất sâu trong thơ Trần Dạ Từ. Khác với nền thơ có phần hư 
vô, chán nản, ít chịu trách nhiệm trước đây ở miền Nam, thơ 
ông sau này là tiếng nói dõng dạc, kẻ đứng thật trên đôi chân 
của mình trước dông bão. Trong tiếng gào thét của xã hội mới, 
giọng nói nhỏ nhẹ, quyết liệt nhưng hóm hỉnh của ông vang lên 
như sự từ chối thua cuộc, sự thản nhiên bất khuất, trong một 
ngôn ngữ dửng dưng mà xúc động, nén lại.

Chúng ta có chung một thời đại
Con đường tình ngoằn ngoèo của Phạm Duy
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Khu rừng lau mênh mông của Doãn Quốc Sĩ
Mụ đế quốc khốn khổ của Võ Phiến
Những khuôn mặt dị dạng trong thế giới của Choé

  Trong chiến tranh, chúng ta mơ hòa bình; trong cảnh tù đầy, 
chúng ta sẽ mơ tự do. Nhưng trong cả chiến tranh và hòa bình, 
trong cả tù đầy và tự do, người nghệ sĩ đều phải nghĩ đến nhân 
phẩm.

Không thứ cờ quạt nào vấy nhơ nổi bầu trời
Không thứ chủ nghĩa nào bôi bẩn được trí nhớ
Đồi núi và em mặc chung áo nắng vàng
Suối nước và em đi chung từng bước chân
Giản dị như ngày nào, em tới
Chúng ta dễ dàng nhận ra nhau
Và nụ cười em rì rào cùng cỏ cây mặt đất:

“À. Anh ấy nằm đây
Phải vậy chớ
Anh ấy vẫn giữ nó
Hòn đá làm ra lửa.”

    “Hòn đá làm ra lửa” vừa là câu chuyện kể, có mở đầu và kết 
thúc, có những diễn tiến phù hợp với tiểu sử tác giả, vừa là sự 
phản kháng đối với các ảo tưởng, nhưng đó cũng là một bài 
thơ trữ tình. Mối quan tâm của nó là sự hành hạ đối với con 
người, các chủ nghĩa mê tín, sự vượt qua chúng, không những 
bằng lòng dũng cảm mà còn bằng tình yêu, không những bằng 
sự phản kháng mà còn bằng lòng tin. Tôi nghĩ rằng lòng tin là 
ý tưởng cốt lõi của toàn bộ tác phẩm này. Lòng tin vào điều gì? 
Vào nhân cách, vào giá trị nhân loại, lòng tin vào một nửa đất 
nước tự do, thật ra là giấc mơ cao nhất của tất cả người Việt, 
dù họ ý thức được điều đó hay không, đã bị đánh bại trong 
chiến tranh, vào một xã hội được hướng dẫn bởi công lý, vào lý 
tưởng hay sự tìm kiếm lý tưởng của thế hệ mình. Bài thơ nói về 
tình yêu, lòng chung thủy, tính dũng cảm, sự điềm tĩnh với chút 
bùi ngùi, và sự thèm khát đoàn tụ, của kẻ phải đi qua những 
ngày đen tối. Cấu trúc của bài thơ là một cấu trúc khó định hình, 
vì dựa vào các hình ảnh và ý tưởng đầy cảm hứng, chúng là 
dịp để bày tỏ các quan niệm về đời sống và về chính trị, nhưng 
chúng hiện hữu trước hết như những hình ảnh và ngôn ngữ
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thơ ca. Bài thơ “Hòn đá làm ra lửa” vận động như một cấu 
trúc trầm tư và mô tả. Bài thơ tập trung vào các chi tiết cụ thể, 
ngắn gọn, có thật, trong những đoạn thơ đặc biệt, sự mô tả 
ấy chuyển thành những suy nghĩ triết lý, sự phản kháng, tiếng 
cười và tiếng khóc thầm lặng lẽ, xao xuyến trước cuộc đời bất 
trắc và lòng tin vững mạnh vào giá trị của một truyền thống xã 
hội đã mất.Trần Dạ Từ chưa bao giờ tỏ ra nghi ngờ sức mạnh 
của ngôn ngữ như một số nhà thơ sau này. Nỗi băn khoăn có 
tính triết học ấy ít xảy ra trong một xã hội đầy biến động khi 
ngôn ngữ hiển nhiên trở thành phương tiện quan trọng và cuối 
cùng của việc gìn giữ các niềm tin và truyền đi những giá trị cao 
quý. Kẻ sống sót sau chiến tranh vừa cảm thấy có lỗi với người 
đã mất, bạn bè mình, đồng thời tự mang thêm trách nhiệm của 
những người ấy trên vai, trong cuộc hành trình đi qua cái chết.

Có thể sẽ không còn. Cũng chẳng mất đi đâu
Dòng chảy nào không thẩm thấu, không bốc hơi
Có thể chúng ta vẫn quân quất đâu đó
Như bọt nước tung tóe reo vui
Nơi này. Nơi kia
Trong bước đi bất tận của dòng suối sinh nở

    Khác với các nhà thơ hậu Auschwitz của châu Âu như Samu-
el Beckett, các nhà thơ Việt Nam thời kỳ sau này có nhiều niềm 
tin hơn vào khả năng bày tỏ và giao tiếp của thơ ca. Rõ ràng 
là trong một bối cảnh kinh hoàng không kém, hỗn loạn không 
kém, vì nhiều lý do, các nhà thơ ấy tin rằng họ có thể vượt qua 
thời đại khó khăn mà không gục ngã, bằng sự can đảm của 
người tin vào các giá trị mà họ bảo vệ. Tôi cho rằng chính niềm 
tin ấy trực tiếp dẫn họ đến niềm tin vào ngôn ngữ, hiện tượng 
ít tra vấn đối với nó. 

Cánh cửa bứt khỏi cổng. Nhà bứt khỏi người
Trang giấy bứt khỏi mặt bàn
Chữ nghĩa bứt khỏi sách

   Đó là hoàn cảnh bên ngoài chống lại ngôn ngữ. Đó là sự truy 
vấn hiện thực, một hiện thực không bình thường. Mặc dù hình 
như Trần Dạ Từ chỉ nói về những điều ông biết, sống với chúng, 
đã nghiền ngẫm chúng, như tình yêu thời trẻ và năm tháng tù 
đầy, sự thật của chúng không phải là không có gì để bàn cãi nữa.
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  Sự hoang dã của điều kiện sống trong nhà tù và điều kiện xã 
hội bên ngoài, đặc biệt những năm bảy mươi tám mươi thế 
kỷ trước, là chống lại văn hóa dân tộc. Niềm hy vọng của tác 
giả trong bài thơ "Hòn đá làm ra lửa" có phải là một ảo tưởng 
không? Có phải những năm tháng tù đầy sẽ chấm dứt và tự do 
sẽ xuất hiện. Có phải sự đoàn tụ của hai người yêu nhau sẽ 
làm nên một ngày mới, có phải sự kết hợp giữa hai hòn đá sẽ 
làm ra lửa. 

  Có phải đó là niềm lạc quan không thực tế? Ngày nay nhìn 
lại sau chừng ấy năm, người đọc có thể nghĩ thế, và họ có thể 
đúng. Nhưng vào khoảnh khắc ấy của lịch sử, niềm hy vọng 
ấy không phải chỉ là hy vọng. Đó là khả năng sống sót của một 
nạn nhân, nhờ thế người tù ấy có thể bước qua mặt đất bùn lầy, 
giúp họ ngẩng đầu lên trong buổi sáng tháng Giêng.

Tôi biết bạn bè chúng ta, kẻ thù chúng ta
Quê hương đẫm lệ và thế giới ngộp khói của chúng ta sẽ ra sao
Tôi biết chúng ta sẽ gặp nhau thế nào
Trong mắt. Trong cổ. Trong ngực em

Trong mắt. Trong cổ. Trong ngực tôi
Tôi nghe nó thì thầm
"Chẳng hề hấn gì. Chẳng hề hấn gì"
Và tôi mỉm cười
Thư thái hình ảnh em bước tới

   Thơ Trần Dạ Từ, như thế, là một tình yêu tự ý thức. Tình yêu 
thực sự bao giờ cũng ngây thơ, gần như tuổi trẻ, xúc cảm, bồng 
bột, mạnh mẽ, điên cuồng, ít tự ý thức. Nhưng đến một lúc nào, 
bỗng dưng mọi chuyện trở thành giản dị trước mặt bạn, như 
chân trời mở ra sau một khúc quanh. Bạn vẫn còn dũng cảm và 
liều lĩnh, nhưng bạn hiểu được giới hạn của mình. Thi sĩ hiểu 
rằng giữa tình yêu và cuộc đời, giữa trái tim và hiện thực, nhiều 
khi có những sự thật khác. 

  Bao giờ cũng có một khoảng cách. Phương pháp của Trần 
Dạ Từ là sử dụng các vần điệu cổ điển, thậm chí các hình ảnh 
cũng không mới, để nói về một tình cảm rất mới. Tình yêu thì 
có gì mới? Nhân loại ngàn đời vẫn yêu nhau như thế. Nhưng 
thi sĩ không cần biết điều ấy. Thật khó khăn để tự nhìn lại mình.
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   Một bài thơ tự nhìn lại mình khi phải đi xa một quãng, giữ 
được khoảng cách với đối tượng của nó. Thơ trong tù của Trần 
Dạ Từ đóng góp vào dòng thơ lừng lẫy của những tù nhân 
lương tâm: Vũ Hoàng Chương, Thanh Tâm Tuyền, Tô Thùy 
Yên, Nguyễn Chí Thiện, Cung Trầm Tưởng, Trần Dạ Từ, Hoàng 
Hưng, Hà Thúc Sinh. Những bài thơ nổi bật của ông: Thơ mừng 
sinh nhật Nhã 83, Chôn bạn ngày mưa, Hòn đá làm ra lửa. Giai 
đoạn ở tù, và sau đó nữa, bài thơ Hòn Đá Làm Ra Lửa dài như 
trường ca, dữ dội, huyền ảo, phát sáng. Bài thơ đứng vững chãi 
như tư cách của người tù lương tâm. 

    Đi qua một xã hội chiến tranh, những ngày mất tự do và bị 
hành hạ, cuộc sống lưu vong, những gánh nặng, bài thơ như 
một người ngồi bên kia đường trong một quán cà phê tồi tàn, ở 
một góc tối mà bạn không nhìn rõ vì bạn ở ngoài mới bước vào, 
nhưng định thần lại bạn có thể nhìn thấy. Như vậy sức mạnh 
của bài thơ nằm ở sự chuyển hóa, ở khả năng thay đổi, sự 
phức tạp của hình ảnh, của ngôn ngữ, của thông điệp, sự phức 
tạp ấy đã từng làm hỏng nhiều bài thơ của các tác giả khác 
nhau và ngay cả những người viết tài năng cũng bị nó dẫn đi 
lạc đường, đã trở thành quyền lực của ngôn ngữ trong trường 
hợp “Hòn đá làm ra lửa”. 

  Đó là một bài thơ vừa độc thoại vừa đối thoại, vừa trữ tình vừa 
có tính kịch, nhiều mô tả mà vẫn đi giữa thức điệu trầm tư sâu 
lắng. Từ ngữ phóng khoáng mà chặt chẽ, phép tu từ khéo léo 
ẩn kín. Cấu trúc thoáng đãng, nửa như một bài hành, nửa như 
một trường ca, đi dọc xương sống thời gian, quay vòng trở lại, 
với điệp khúc, các hình ảnh lặp lại, như xáo trộn của ký ức đối 
với người khác. 

   Người khác đối với ta không phải là địa ngục. Người khác đối 
với ta là chú tâm, là hy vọng, là ý nghĩa. Cũng như trong tình 
yêu, chỉ sự hiện diện đã làm đầy tất cả. Sự gần gũi, tin tưởng, 
sự không phân biệt giữa một người đem lòng yêu người khác 
và một người được yêu thương, sự đồng nhất ấy là cao quý 
trong những quan hệ giữa người và người. 

Thơ làm xúc động người đọc không chỉ bằng kêu gọi, thương 
khóc, hay bày tỏ thái độ, nước mắt, sự kêu ca, thậm chí, căm 
giận lộ rõ. Tất nhiên không phải bao giờ Trần Dạ Từ cũng được 
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thế, trong một số bài thơ, một số đoạn thơ, ông vẫn không giữ 
được bình tĩnh đối với kẻ thù. Nhiều người cũng có nhược điểm 
ấy, họ quên mất rằng trong các tranh luận lịch sử, dù trong văn 
chương hay các cuộc bầu cử, trong khi chúng ta giận dữ thì 
kẻ thù bình tĩnh. Mục đích của tranh luận không phải là kẻ đối 
diện, mục đích của nó là khán giả. Thật ra cũng chính bằng cảm 
xúc dữ dội mà ông viết được những câu thơ ít người viết được 
trong hoàn cảnh khốn khổ, ở vị trí cao hơn hẳn so với tội ác.

Chiến tranh. Cách mạng. Ngày hội của quần chúng
Tội nghiệp. Họ được dạy dỗ thế
Tội nghiệp. Họ tin sống tin chết như thế

Đó gần như là sự ngạo nghễ. Nhưng trước đó nhà thơ cũng đã 
có lúc nói:

Tôi quên nói với em điều này:
Tôi yêu em đến mức có thể yêu luôn
những người đang gọi chúng ta là kẻ thù

Hòn đá bình thường mà kỳ dị kia chính là một nhân vật, nhân 
vật thứ ba của bài thơ tình. Trong bài thơ dài ấy còn có nhiều 
người khác.

Nguyễn. Và Nguyễn. Và Nguyễn nữa. Sắp chết
Sẽ đến lượt Lưu. Đến lượt Lê. Đến lượt Doãn
Có thể sẽ không còn chúng ta

   Câu thơ bi đát, lớn lao. Có thể sẽ không còn chúng ta, người 
trí thức tự do. Tinh hoa của dân tộc. Điều ấy thật đáng sợ. Sự 
mất mát, thua cuộc, sự sụp đổ của một nửa đất nước, sự tan vỡ 
của những hạnh phúc, sau những thứ ấy con người sống thế 
nào? Bằng lòng tri ân không ngớt đối với cuộc đời, sự giữ gìn 
cẩn thận các giá trị văn hóa.  

  Lòng tự trọng, kiên nhẫn lặng lẽ, sự trầm tư, cảm giác vững 
chãi khi đặt chân lên mặt đất, cảm giác thuộc về. Và lòng tin, 
bao dung, có cái cười mỉm rất lặng lẽ.

Lửa và khói. Hạnh phúc và lỗi lầm
Chúng ta đã bứt ra khỏi nhau
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Em mất tích. Em kiệt sức. Em một mình
Thật quá nặng cho em
Làm sao em thở

   Trong một thời đại như hôm nay, thơ ca hoặc là lạc đường 
hoặc là tìm lại được sứ mệnh của nó, ngôn ngữ hoặc là bị xé 
nát, bị lạm dụng, bị biến đổi hoặc là tìm thấy sức mạnh lớn 
nhất của nó, khả năng chia sẻ.

Lòng ta ở với người
Dù thân ta đầy ải
Dù sức ta đĩa dầu vơi
Vẫn sáng lên một lời
Lời ta ở với người

   Bài thơ này được tác giả phổ nhạc. Trần Dạ Từ là một nghệ 
sĩ đa năng: làm báo, làm thơ, viết nhạc. Là tác giả của nhiều 
ca khúc Nhờ những người như ông, thơ và nhạc nắm tay 
nhau như hai tri kỷ. 

Chàng thi sĩ ngu ngơ
Và năm tháng bơ vơ
Bờ nắng bờ mưa
Mẹ già khô héo

Nợ nần kêu réo
Ân oán mè nheo
Xương máu hò reo

    Bạn hãy nghe “Gọi Tên Dòng Sông”(5). Khi tôi nghe Tuấn 
Ngọc hát bài này, hay Quang Tuấn, trong một bài khác, tôi nhận 
ra sức mạnh của âm nhạc, của âm thanh, của sự hiện diện của 
người khác. 

  Nhân đây, cần nói thêm rằng khi ca từ đạt đến đỉnh cao của 
vẻ đẹp ngôn ngữ, chúng tựa như thơ. Chính vì vậy mà nhiều 
người nghĩ lầm rằng ca từ cũng là thơ, nhưng thật ra, tuy có 
nhiều điểm tương đồng, chúng vẫn khác nhau. Thơ là ngôn ngữ 
trên nền trắng im lặng. Ca từ, hay lời của ca khúc, là ngôn ngữ 
trên nền của âm thanh. Chính các giai điệu, các nhạc cụ, cấu 
trúc thính phòng, không gian, khán giả...tạo ra hậu cảnh hay 
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môi trường của ca khúc. Như vậy, thơ không cần môi trường, 
ca khúc cần môi trường. Mặt khác, như thi sĩ Hayden Carruth 
(6) nói: lịch sử thực sự của văn học là lịch sử của tình yêu. Ngôn 
ngữ, cũng như âm nhạc, không làm thay đổi lịch sử, nhưng có 
thể thay đổi cái nhìn của chúng ta đối với nó. 

  Xuyên suốt nhiều năm, mặc dù với số lượng tác phẩm không 
lớn, Trần Dạ Từ thường xuyên trở lại với những ưu tư về thế 
sự, nỗi lo âu đối với đời sống và xã hội cùng thời, những tra 
vấn có tính triết học đối với số phận cá nhân, không ngừng trở 
lại với tình yêu và phẩm chất của nó, sự vui thú, chia sẻ, sự hy 
sinh. 

    Ngôn ngữ thơ ngắn gọn, nhiều động từ, nghĩa cụ thể, nặng 
về mô tả, giọng thản nhiên, hài hước, có chút bi phẫn nhưng 
không cay đắng, là một câu chuyện kể có thứ tự trước sau với 
những mảnh rời xếp chồng lên nhau. Đó là câu chuyện của hai 
người yêu nhau, của vợ và chồng hay tình nhân, sự chia tay 
nhưng không đổ vỡ, sự xa cách nhưng gắn bó, sự mất mát 
nhưng vẫn sở hữu. Sự thua trận nhưng vững vàng, lòng tin vào 
chiến thắng cuối cùng của lương tâm. 

  Cấu trúc của một bài thơ hay thường có những điểm uốn về tư 
duy hoặc giọng điệu, đôi khi những bước ngoặt. 

   Điều này thấy rõ hơn trong những bài thơ dài, trường ca, 
nhưng cũng có thể xuất hiện ở những bài thơ ngắn khác. Nhân 
vật trong bài thơ Hòn đá làm ra lửa có thể xem là tác giả. Hoàn 
cảnh và điều kiện của nhân vật ấy, trong tù đầy, dành một không 
gian cho riêng mình, một lãnh thổ của tự chủ, nhẫn nại, lòng 
yêu đời, như cánh cửa đêm đêm vẫn mở lòng ra hít thở khí trời. 

Không hề từ mặt trời từ gió nồm
Chính từ lửa chung của đôi ta
Những cành phượng chụm đầu bốc cháy
Lợp đỏ một mùa hè ngây dại

    Thơ trữ tình còn là nhận thức, triết lý về xã hội. Trong hầu hết 
các bài thơ của Trần Dạ Từ, có những khúc quanh, đưa người 
đọc từ chỗ tối ra chỗ sáng, hoặc ngược lại từ sự mất mát đến 
hoài niệm, từ cái chết đến hy vọng, từ trạng thái an toàn, hòa

 



Văn Học Mới Số 1 Năm  2018

270

bình tạm thời đến chiến tranh. Thơ ông có một nhịp điệu âm 
nhạc giấu kín, bề ngoài phóng túng mà bên trong chặt chẽ. Tôi 
chưa thấy ai viết về một thành phố, Sài Gòn phải không, văn 
xuôi mà nhiều nhạc tính như thế này.

Chớp mắt. Thấy mình có trong nhau 
Mở cửa. Thấy anh em đông đủ 
Bắt tay, chào hỏi. Thấy thành phố 
Bước đi, trò truyện. Thấy quê hương 
Hất mặt, vươn vai. Thấy bầu trời 
Hít hà. Thấy thời đại mình thở 

  Phải rồi. Chúng ta có chung một thành phố Nhạc tính ẩn kín 
ấy là niềm lạc quan, tình yêu đời sống, niềm tin vào con người, 
vang mãi trong ngôn ngữ của Trần Dạ Từ năm này qua năm 
khác, như vốn quý mà dân tộc ký truyền lại. Giọng điệu ấy là 
độc thoại, trữ tình, nhưng vẫn có tính đối thoại, giao tiếp, tính 
kịch. Một người muốn chia sẻ, trước hết phải khiêm tốn và 
mạnh mẽ, nhẫn nhục và khoan thứ, và ấm áp. Sự nhẹ nhõm 
tự nhiên trong việc chọn chữ làm cho sự giản dị trở thành cái 
đẹp tự nó, và hình ảnh sắc bén và giàu có, ý tưởng rõ ràng, và 
có cả một nhân cách đứng đằng sau những bài thơ viết trong 
ngày khó khăn của đời mình, tất cả những thứ ấy đã làm ông 
trở thành một trong những nhà thơ nhân chứng quan trọng của 
thời thế hôm nay, của tình yêu hôm nay.

Đêm biếc cành soan, thơm giấc mơ 
Đầu hiên hoa trắng nở bao giờ 
Em mười sáu tuổi trăng mười sáu 
Áo lụa phơi buồn sân gió xưa

    Kể từ những bài thơ tình đầu đời, được nhiều người yêu mến, 
trong một không gian hạnh phúc, những ngày dậy thì của miền 
Nam, đến những bài thơ thế sự đa đoan của giai đoạn chiến 
tranh khốc liệt, đến những bài thơ viết trong tù và sau đó, trong 
hoàn cảnh nhiễu nhương, thơ Trần Dạ Từ cốt lõi vẫn là thơ tình, 
là lòng say mê đắm đuối đối với cái đẹp và lương thiện, là lời ca 
hát không ngừng của hạnh phúc đôi lứa, thanh sạch vững vàng
Của một buổi sáng tháng Giêng rực rỡ.

NGUYỄN ĐỨC TÙNG
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CHÚ THÍCH

  (1) Trích đoạn chú thích của nhà thơ Trần Dạ Từ: Tỏ Tình 
Trong Đêm, xuất bản bởi Tạp chí Tiếng Nói, Sàigòn 1965.  Sau 
khi phát hành, tập thơ bị thu hồi giấy phép xuất bản vì lý do “vi 
phạm sự kiểm duyệt”, sách bị tịch thu.Một số thơ trong  tập 
được chuyển sang Anh ngữ và phổ biến tại Hoa Kỳ thời cuối 
thập niên 60’ bởi Giáo sư Huỳnh Sanh Thông tại Đại Học Yale 
và một số dịch giả khác. Các bản dịch Anh ngữ của Huỳnh Sanh 
Thông được in lại trong “An Anthology of Vietnamese Poems: 
from the Eleventh through the Twentieth Centuries”  do Yale 
University Press xuất bản năm 1996. Bản thảo được đánh máy 
lại  từ ấn bản đầu tiên do một thân hữu tại Pháp còn giữ trao 
cho tác giả năm 1991. Một số câu, đoạn  thơ  từng bị sai lạc khi 
phổ biến dưới sự kiểm duyệt được chỉnh sửa lại theo trí nhớ.

  (2) Tập thứ hai này được Giải thưởng văn chương toàn quốc  
năm 1971 - 1972.  Trang đầu tiên của tập thơ ghi:  Thuở Làm 
Thơ Yêu Em, Phổ nhạc: Cung Tiến, Phạm Đình Chương, Phạm 
Duy, Bìa và minh họa : Nguyễn Trung, NXB Thương Yêu 1971. 
Từ 1971 tới 1975, sách ba lần được tái bản

   Bài tiểu luận này khởi đầu từ thơ Trần Dạ Từ trong tập ấy.
(3) Hòn Đá Làm Ra Lửa (chú thích của tác giả, bản gốc): Trại tù 
Gia Trung-Hàm Tân, Vietnam 1979 – 1988. Viết thành chữ lần 
đầu tại Thụy Điển, tháng 11, 1988. 

  (4) Chú thích củaTrần Dạ Từ cho “Tấm Lòng Phan Rang”. - Ở 
đầu bài: “Nơi đoàn xe chở tù đi lưu đày phải ngừng đổ xăng, 
vào buổi trưa ngày 30 tháng 8 năm 1977” - Ở cuối bài: “Ca khúc 
Trần Dạ Từ 1978. Thu thanh lần đầu:  Nguyên Khang, trong 
CD 2015, “Thương Linh: Bay”. Trình diễn lần đầu:  Lê Uyên . 
Segerstrom Center for the Arts. Costa Mesa, California, May 
30, 2015”
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(5) Ca khúc “Gọi Tên Dòng Sông”

www.youtube.com/watch?v=BuzwgRX6sPs 

    Trình diễn lần đầu: Tuấn Ngọc, Segerstrom Center for the 
Arts. Costa Mesa, California, May 30, 2015.

   Trước 1975, tại Saigon Trần Dạ Từ từng nhiều năm chủ trương 
Tuần báo nghệ thuật “Truyền thanh và truyền hình,” đồng thời là 
nhà sản xuất chương trình âm nhạc cho Đài phát thanh.  Qua 
những năm tù đày,  những bài thơ ngắn khác được ông phổ 
nhạc thành  “bài hát thơ” theo nghĩa như cặp đôi từng được mô 
tả trong kinh Vệ Đà “Anh là bài hát / Em là câu thơ”.

(6) “the real history of literature is the history of love”, ghi theo 
trí nhớ của người viết. 

Tài liệu tham khảo: 

* Cám ơn nhà thơ Trần Dạ Từ đã cung cấp những văn bản 
chính xác, kèm các chú thích, mà người viết đã dùng để trích 
đăng thơ và đưa vào chú thích trong tiểu luận này. NĐT.
* Đỗ Quý Toàn, Tìm thơ trong tiếng nói, NXB Thanh Văn, 1992
* Caroline Forché, Against Forgetting, NXB Norton, 1993
* Thi Vũ, Bốn mươi năm thơ Việt Nam, 1945-1985, NXB Quê  
mẹ, Paris 1993
* Hanna Segal, Psychoanalysis, Literature and War, NXB Rout-
ledge, London, 1997
* David Constantine, A Living Language, NXB Bloodaxe, 2004

NGUYỄN ĐỨC TÙNG
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22 June 2018
Nhà Xuất Bản Văn Học Mới đã in và phát hành 
toàn cầu trên Amazon. Tập thơ mới nhất của

HÀ NGUYÊN DU

“Vầng Thơ Trên Đóa Quỳ Vàng”

Tranh bìa Họa sĩ Nguyễn Đình Thuần
Phụ bản: Tống Phước Cường, Nguyễn Đình Thuần, Nam 

Giao, Hạ Du, Nguyên Khai, Đặng Ngọc Sinh, 
Nguyễn KV Kevin, Phan Tấn Hải 

Như đã giới thiệu bìa sau của tạp chí số đầu tiên này...
Tìm mua, xin vào 

Amazon.com. Vào Seach, đánh chữ Van Hoc Moi, sẽ thấy, 
như Link sau đây:

https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_1?url=-
search-alias%3Daps&field-keywords=van+hoc+moi
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nhện giăng nhà thơ

Con nhện cứ giăng giăng
nhà thơ tôi nó cứ giăng
giăng đến nỗi tôi bực
mình bực mình đến nỗi

phải mạnh mẽ đứng thẳng
lên và chỉ vào nó
mà nói rằng : tao vẫn
còn ở trong nhà thơ
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này tao vẫn còn ở
trong nhà thơ này ... mày
không biết sao sao mày
cứ ngang nhiên giăng ngang
nhiên giăng mà không một
lời hỏi han rằng rằng
thì là rằng thì là ...??
vậy thì mày phải cuốn

phải cuốn hết tơ nhện
của mày đi “ đi chỗ
khác chơi “ đi chỗ khác
chơi ngay bây giờ và ...

(tao “đề nghị” mày nên
học hỏi thêm) để biết
chắc rằng nhà thơ nào
bỏ hoang thì mày đến

giăng chứ đằng này tao
vẫn còn ở vẫn còn
ở muôn năm ... trong nhà
thơ tao kia mà ... ừ ;

thông cảm đi “ bạn hiền “ ..!!
và nhớ rằng : hãy tìm
nhà thơ bỏ hoang ... nhà
thơ bỏ hoang mà giăng ...

NGÃ PHƯƠNG HUYỀN
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biển đông ...bỗng điên..!!

Tôi cứ lắp ba lắp
bắp khi nói v/v
biển đông bi... ển... bi...
...ển đông mà tôi bỗng

điên cứ lập lại biển
đông mà bỗng điên
biển đông bỗng điên biển
đông bỗng điên vâng ạ...

tôi điên thật đó mà...
tôi điên thật khi mỗi
giờ đọc quá tải về
việc biển đông mà bỗng
điên bỗng điên ... biển đông ..!!

NGÃ PHƯƠNG HUYỀN
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lá thư từ mary

Nàng gửi cho tôi những tin tức
này các anh có còn nghe em
nói gì không tiếng một người rồi
nhiều người cứ ồn ào im lặng

uống cứ đọc thơ cứ uống cà
phê Chiêu đi ra đi vô ăn 
trưa thì nói cứ đọc thơ không
sao cứ tự nhiên đổ thơ ra

ngồi uống cà phê trong thành phố
họ yêu cầu anh đọc thơ không
cần gửi cho tôi nhiều người ngồi
 nói hãy tự nhiên đổ thơ ra

không hãy chạm vào tên của nàng
Rosemary hãy chạm vào nàng hiểu
những ngày không xa lạ lạnh lùng
em hiểu bây giờ còn có đó.
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tu na

cơn mưa rào của ngày hôm nay
thật cũng đã mát dịu dù rằng…
đã tháng năm nguôi ngoai trong lòng
trời chớm hạ biển vũng tàu mát

a ha vẫn thích con cá tuna
từ nhỏ dù rằng phải có người
kho ngon là đã tháng năm tôi
nhớ về quê cha mùa mưa đó

phá thuận an biển cát trắng sông
biển biển sông sao mà thỏa thích
hài hòa sung sướng ăn mực nướng
biển dịu dàng vỗ đập trong lành
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nào đâu có ai oán biển ngàn
đời êm ái dù ở chung cư
hay bar mỹ xập xình biển vẫn
vỗ (hay đập) rì rào tiếng nhạc

cao ngất trường sơn…nào đâu ai
mà nghĩ biển bị nhiễm độc là
con cá chết trắng bờ bây giờ
chỉ ngồi mà nhìn ra biển and

now the sea is in me là
con cá thu cá ngừ còn nữa
tôm cua hải sản bắt mồi làm
gì biển bị nhiễm độc cá chết

trắng bờ chảy nước miếng con cá
thu cá ngừ còn mấy con nữa
loại đặc sản chảy nước miếng đừng
nói chuyện buffet ồ sushi

nhớ tất niên giờ chỉ ngồi mà 
nhìn ra biển nhìn ra biển biết 
có còn nằm ngồi ngó trăng con
còng lũi dưới cát tại sao ai…

NGUYỄN LƯƠNG BA
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    NGUYỄN LƯƠNG BA

                            “…Ta thêm quân bốn mặt bao vây
                                       Hẹn đến giữa tháng mười diệt giặc
                                       Bèn tuyển những quân hùm gấu
                                       Lại sai các tướng vuốt nanh
                                       Gươm mài đá, đá núi cũng mòn
                                       Voi uống nước, nước sông cũng cạn…”
                                                              ( Bình Ngô Đại Cáo )

Đất anh linh sinh người hào kiệt
Sao lại không? Bậc hào kiệt dấy
Nghĩa binh. Giết voi uống máu ăn
Thề ở đất Lam Sơn. Vây khốn
Quân Minh, đánh Vương Thông, chém Trần
Hiệp, tiến lên vây Đông Đô. Thế
Quân ta rất mạnh.

Hoàng Sa, Trường Sa bãi cát vàng
Sớm chiều gió biển rì rào sóng
Cồn cát ơi nhìn ra hảI lý
Con tàu xa giữa biển xanh thẳm
Hãy qua đây Hoàng Sa, Trường Sa
Không ai đi mà không trở lại
Đất của ta khi gọi khi ăn.
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Ngày nay hễ bền lòng lập chí
Phải nhớ tổ tiên, dòng giống, núi
Sông, trời đất, cá biển cây rừng
Dòng giống gốc bền, nguồn sâu nước

Lớn. Thịnh suy đổi thay, con người
Khi vượng khi không, Dốc một lòng.
Cái bọn làm mưa làm gió, lấn
Biển, chiếm đất, nghênh ngang bắn phá

Ăn nói ngược ngang, ỳ lớn hiếp
Nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu, tiếm vị.
Ngày nay công lao tự tổ tiên
Trung hưng mở nước, diệt nghịch trừ

Gian, trau chữ tín, chữ trung yêu
Nước thương dân, giữ gìn bờ cõi.
Ngày nay mạch đất giờ lại phát
Hoàng Sa, Trường Sa gốc rễ ăn
Sâu chẳng đổ. Ba đào sóng cuộn.

Người thanh niên nào đã đi qua
Tấm biểu ngữ nhịp ba tiến tới.

Sử ghi : 

Giữa mùa thu năm Bính Ngọ (1426), Vương Thông theo lệnh vua 
nhà Minh dẫn 50000 quân sang tăng viện cho thành Đông Quan 
mở cuộc hành quân lớn ra vùng Chương Mỹ ( tỉnh Hà Tây) hòng 
bao vây, tiêu diệt cánh quân của tướng Lư Triện. Được cấp báo, 
Bình Định Vương Lê Lợi liền sai tướng Nguyễn Xí và Đinh Lễ kịp 
thời dẫn quân đến phối hợp với các cánh quân khác gây bất ngờ 
và thần tốc đánh tan quân địch ở Chúc Động( còn gọi là Ninh Kiều 
thuộc Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây) tiêu diệt trên sáu vạn tên giặc. Các 
tướng chỉ huy là Binh Bộ Thượng Thư giữ chức Tham Tán Trần Hiệp, 
nội quan Lư Lượng, chỉ huy Lư Đằng bị chém chết tại trận. Riêng 
Vương Thông thì bị thương phải chạy trốn về thành Đông Quan …

NGUYỄN LƯƠNG BA
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hạt giống thơ 
gởi lại thời hậu tận thế 

được giấu dưới 
lớp băng bắc cực

                                                        Tặng  Queen

Dưới lớp băng bắc cực
như ngân hàng thép thiên nhiên được nung lạnh mấy ngàn thế kỷ
dành riêng cho bọn thi sĩ thứ thiệt
đem thơ gởi vào
ủ lại
được chứa dưới hầm chứa hạt giống thơ
tránh khỏi tuyệt chủng
tránh khỏi chiến tranh hạt nhân hủy diệt
tránh khỏi nhỏ nhen / hận thù / phân biệt chủng tộc 
tránh khỏi nhà nước độc tài tàn ác bẩn thỉu của bọn làm chính trị lọc 
lừa gian dổi trên toàn thể giới nhân danh tự do phẩm giá con người bán 
buôn xương máu trong nhiều thế kỷ trước
và hôm nay trong thời đại của chúng  ta 
bây giờ và ở đây
những lò nguyên tử sẵn sàng nhấn nút .
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Dưới lớp băng bắc cực
thơ được gởi vào ngân hàng thiên nhiên đông lạnh
được giữ lại
hạt giống thơ của nhân loại / của bọn làm thơ thứ thiệt
của lịch sử ngày mai
của hôm nay của hôm qua
của nắng phương đông của mưa phương bắc
của biển xôn xao của sông cuồng lũ
của buổi ra đi cây trụ đèn ở lại
của sớm mai  đào hoa xứ người nở rộ 
những mùa xuân xa xứ .

Dưới lớp băng bắc cực
thơ được gởi vào
đươc giữ lại
cho nhân loại hậu tận thế
bởi vì thơ là tất cả
là ngọn là nguồn là giòng sông là cửa biển
là bắt đầu nhưng không bao giờ chấm hết
là hạt giống 
từ khi em chưa là mùa màng
là cây lúa / là hạt gạo / là chén cơm tươi
từ khi em là mùa màng
đất cày vỡ ra 
hạt thơ gieo xuống 
dưới lớp băng tình yêu
thơ thời hậu tận thế 
bừng nở
những mùa xuân là chị là em
bông hoa thơm ngát .

h   ả   i       p   h    ư  ơ   n    g
Silicon Valley  Tháng giêng 2017
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ngày tháng năm thông tin 
không gian điện não

Thông tin điện não bừng vỡ đa tầng không gian ẩn ngữ lặng 
im
chùm sao kí ức vằng vặc rúc vào tượng đài kỉ niệm giấu biệt 
một thời nắng mưa
mưa nắng ngày ấy .

Thông tin không gian điện não sáng nay mail cho nguyễn văn 
sâm
hẹn gặp ở silicon valley
không phải chỉ để nhớ lại những ngày ở đại học hàng me 
đường nguyễn trung trực hòn ngọc viễn đông nhìn tóc em bay 
dài dại
mà để nhìn lại / bằng kí ức điện não /  bức tranh màu tro xanh 
nhà thờ dran nhà thờ con gà lâm viên nhà thờ đá nha trang / 
nghe tiếng chuông  sáng trưa chiều tối ẩm đục
ngũ quan lặng đứng .

Thông tin không gian điện não vẫy gọi tình thương cứu trợ 
bão lụt Houston
ta vội bước ra thành phố gặp bùi giáng và hàn mặc tử đọc thơ 
nguyễn du ngợi ca vương thúy kiều giữa đêm xâm xâm băng 
lối đường khuya một mình qua nhà kim trọng như thể hiện 
quyền xuân nữ yêu giữa xuân thì tươi rói .



                                    

 

Văn Học Mới Số 1  Năm  2018

285

Thông tin không gian điện não báo ta nhớ mùa thu năm trước 
ta ngồi uống cafe ở chỗ jean- paul sartre và simone de beau-
voir thường ngồi uống café  /  không gian nồng ấm khép lại 
còn khi ta và queen và nguyệt mai ngồi uống café trieste ở san 
francisco /  không gian thênh thang mở ra
ở paris hay ở cali hay ở đâu cũng vậy không gian ngoại tàng 
khép mở bản lề kí ức
cùng lúc không gian nội tàng trung tâm điện não ghi chép / tái 
sinh vô lượng sóng âm và phát ra hằng hà sa số dấu yêu  rực 
rã .

Thông tin không gian điện não báo ta biết rằng ta phải vẽ lại 
không gian hoài niệm không gian hiện thực bằng màu tối của 
ban ngày bằng màu sáng của ban đêm
bằng màu đen / màu chuẩn / của mỹ học tạo hình
bằng màu đen của hội họa truyền thống
bằng màu đen của nhân loại học / không phải của số phận con 
người đen tối hẩm hiu mà là thượng đế đã chọn lựa sắc màu 
cho nhân loại da đen / nhân loại thượng đẳng nhất
bằng màu đen của nhân chủng học / nhân loại da đen đạo đức 
nhất và hoàn hảo nhất
màu đen sáng rực trong tâm thức lãng mạn không gian điện 
não .

Thông tin không gian điện não cũng chưa biết cho tới  bao giờ 
ta quên hết mùi của gió núi trường sơn 
mùi của trăng trời châu thổ
mùi của ruộng đồng cây cỏ / mùi của biển quê nhà con tôm 
con cá / mùi của con còng lao xao và con sóng vỗ / mùi của 
đất / mùi của sông của suối của 
mương của rạch / mùi của nhung nhớ
mùi của phố phường Saigon một thuở đường lá me bay
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mùi của bạn bè chia ly / sum hợp
mùi của nắng mưa ngày ấy
mùi của chiến tranh thù hận
mùi của hư vô
mùi của hang ổ
mùi của bữa cơm chiều anh em quây quần ngồi trên sân đất 
nện với mẹ …

Ngày / tháng / năm  thông tin không gian điện não
cho biết tháng 9 / 2017 khai mạc vương quốc Apple / mô hình 
quả cầu xanh
cảm hứng từ tương lai chủ thể không gian điện não mà trái tim 
nồng nàn là bản lề thế kỷ 21 cất cánh .

trong ly café  
hòa tan bản lề gió 

Sáng nay má ( tôi ) hòa tan trong ly café bản lề gió
hòa tan trong bản hòa tấu nhạc điệu boléro buồn hơn mùa 
mưa dầm trên mái rạ
hòa tan trong tiếng sóng vỗ ì ầm suốt đêm ngoài hải cảng cô 
đơn
con tàu đã nhổ neo ra khơi ngày hôm trước
ta mơ giữa ban ngày
mặt trời mọc cao bên cánh rừng gai trắng nhỏ .

Trong ly café hòa tan bản lề gió
hòa tan mật trăng và trái đất hoang sơ mộc mạc trong mạch 
máu mẹ thuở sơ sinh hoài cảm lạ lùng
bàn tay ta rỗng không
làm sao níu lại được giấc mơ thăm thẳm điệu boléro cũ / mà 
mới



                                    

 

Văn Học Mới Số 1  Năm  2018

287

mọc rễ lao xao mùa gió chướng nam trường sơn
bình minh thức dậy cùng bầy chim sẻ đậu trên hàng dây điện 
hát
tiếng dương cầm thời gian giây tơ rung nhẹ giữ nhịp
má tôi hòa tan trong ly café bản lề gió .

Trong ly café hòa tan bản lề gió
là ta nghĩ lao lung về mẹ
Mẹ hiền như cục đất
bao nhiêu năm cục đất ra hoa ra trái
bao nhiêu năm cục đất thành vàng đen vàng trắng
hòa tan trộn lẩn sinh thái thành máu xương thương yêu đời / 
kiếp .

Trong ly café hòa tan bản lề gió
là ta nghĩ lao lung về mẹ
Mẹ là trở về
trở về nhìn mẹ
Mẹ là trở về với mẹ
Mẹ là quê hương
quê hương tìm mãi trong tâm thức lãng mạn của kẻ lưu đày 
bao nhiêu năm trở về với mẹ mấy lần / một lần .

Trong ly café hòa tan bản lề gió
là ta nghĩ lao lung về mẹ
Mẹ là mây trắng bay
mây bay trên đỉnh trắng phù vân
mây bay tứ xứ .

má tôi hòa tan trong ly café bản lề gió 
bản boléro hoài cảm lạ lùng 
dấu nhạc rớt đêm mưa hoài trên mái rạ  .

HẢI PHƯƠNG
khi ở silicon valley  .   tháng 9 / 2017
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bản giao hưởng mùa xuân

   Trời bỗng ấm lại một cách đột ngột như vội vã thích ứng với 
mùa xuân đang tới. Năm nay lạnh dai dẳng, và mưa gió ướt 
át lai rai, làm cho mùa xuân lúng túng thập thò mãi chưa chịu 
bước vào trình diện với trời đất nơi này. Buổi sáng lúc nắng vừa 
lên, tôi bưng tách cà phê ra ngồi ở cái bàn ngoài hiên nhà, đốt 
một điếu thuốc, và đưa mắt nhìn bao quát chung quanh. Sáng 
nào tôi cũng làm việc này trừ những ngày gió lạnh quá vào mùa 
đông, nhưng hôm nay tôi có cảm tưởng như vừa bắt gặp một 
cái gì quen thuộc. Một thái độ khác của thiên nhiên, để tránh 
dùng tiếng mùa xuân đã dùng mãi.

  Thiên nhiên trước mặt tôi không có gì nhiều, chỉ vài cây hoa 
và cây ăn trái trong mảnh sân be bé trước mặt, và một bầu trời 
trơn không có cận cảnh viễn cảnh cây cối núi non, chỉ là một 
khoảng trống xanh nhạt, xa vời. Nhưng lũ cây lại có vẻ rạo rực 
xôn xao, và khoảng trời thì lại như đang cười cười. À, hôm nay 
mới mẻ. Vẫn vị cà phê và khói thuốc như mọi ngày, bản thân 
tôi thì mỗi ngày thấy rõ lại cũ đi một tí, có vẻ muốn không theo 
kịp nữa với sự mới mẻ thông lệ hàng năm ngay trước cửa nhà.
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  Cái bàn trước hiên nhà tôi có năm chiếc ghế để vòng tròn, 
sáng nào tôi cũng ngồi vào cái ghế của tôi, nhìn ra vườn, đối 
diện với bốn cái ghế trống còn lại. Hơn hai năm trước mỗi sáng 
Lộc ghé uống cà phê với tôi trên đường tới tòa soạn, như sự 
gần gũi giữa hai người từ thời đi học trung học đến giờ là việc 
cố định, đường đời tất nhiên là thế. 

   Nhưng đột ngột Lộc phát giác ra bạo bệnh và qua đời, tôi chỉ 
kịp hiểu thì ra...đường đời không tất nhiên là thế, và thấy buổi 
sáng mình phải đối diện với bốn cái ghế, thay vì ba. Chỉ thêm 
một cái ghế trống mà khoảng trống như mênh mông ra, nhiều 
lúc tôi bị cái khoảng trống vô tình ấy dẫn đi rất xa,tận tới biên 
giới của vô cực, vĩnh viễn. Nhưng rồi đều trở về, nhìn lại hiên 
nhà, vườn cây, và cả bản thân, toàn là những thứ hữu hạn. 
Nhưng khoảng trống ấy không chỉ là không gian, khoảng không 
gian mà con người của Lộc chiếm trước kia, mà còn khoảng 
không của yên lặng. Người hiện diện là hiện diện với tiếng nói, 
người không còn thì tiếng nói cũng vĩnh viễn vắng bặt. 

   Lộc đã đi đến cùng biên giới hữu hạn của đời mình, đã đến 
một chỗ chấm dứt. Nhưng cái chết, biểu hiện gay gắt nhất của 
sự hữu hạn thì lại thường gợi nên những ý nghĩ về vô hạn. Tôi 
thường nghĩ về Lộc như thế sau khi Lộc chết: bước đường sau 
đó hẳn là thênh thang hơn cuộc đời gọi là trần thế này chứ? 
Biên giới của các cảnh giới có chặt chẽ đến độ người ta phải 
“vượt biên” khi muốn qua lại không? Có cái gì giống như ý niệm 
vô cực, vĩnh viễn ở đó không? Hay ý niệm đó chỉ là sản phẩm 
của đầu óc con người trong cuộc sống hữu hạn này?

   Hữu hạn và vô hạn, như bao nhiêu thứ khác, là sản phẩm 
của ý thức con người nơi trần gian. Càng thấy những chuyện 
ngắn ngủi, hạn chế thì càng tưởng ra cái không cùng. Sống là 
cứ căng thẳng hoài hoài giữa hai cái đó. Hái lượm, săn bắn, 
trồng trọt, chăn nuôi hay làm công kỹ nghệ, thương mại để bảo 
đảm cơm áo nhà cửa mà sống, nhưng đồng thời cũng dựng lên 
một tảng đá, chọn một gốc cây, làm một bàn thờ, dựng lên giáo 
đường, đền miếu, chùa chiền nhằm tập trung tinh thần mình 
vào đó, tưởng đến một cái gì bên ngoài sự hữu hạn sờ sờ trong 
cuộc sống hàng ngày. Ở hang hay ở nhà, ăn sống hay ăn chín, 
hái lượm hay trồng trọt... đều là những hình thái sinh hoạt vật 
chất của con người từ thô sơ đến tiến bộ; bên cạnh đó tưởng 
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ra một ông thần cư ngụ trong một tảng đá, một cái cây, hay một 
ngài thượng đế ở tít nơi một cõi thiên...đường nào đó cũng chỉ 
là những hình thái sinh hoạt tinh thần hay tâm linh cũng từ trạng 
thái đầu óc và tâm hồn còn thô sơ đến chỗ tinh tế hơn mà thôi. . 
Về bản chất, chỉ là sự giằng kéo vĩnh viễn giữa hữu hạn và nhu 
cầu tìm đến chỗ vô hạn của con người. Còn thô sơ thì một ông 
thần và một tảng đá, tiến hóa phong phú hơn thì một vì chúa tể 
muôn loài với đền đài, giáo đường thờ phụng hẳn hoi. 

   Một con chim đứng trên nóc nhà hàng xóm tự nhiên cất lên 
một tràng tiếng hót lạ rất hay, tiếng véo von hơi đỏng đảnh cố 
tình uốn éo lên xuống của nó như để bổ túc cho khung cảnh 
tươi vui buổi sáng hôm nay. Hình như nó biết nhiệm vụ của nó 
là phải hót thật hay để phô diễn và tạo một sự hòa hợp cho mùa 
xuân đang tới được thập phần hoàn hảo. Nó hót hay thực, như 
một diễn viên ý thức được tài năng và nhiệm vụ của mình để lột 
tả bằng âm thanh cái lung linh của ánh nắng, sự ấm áp trong 
hơi gió, và nỗi rạo rực nói chung của cây lá bốn bên. 

   Và chính nó nữa, và có lẽ đây là điều chủ yếu, nó hót lên sự 
rạo rực của nó, và chuỗi âm thanh yểu điệu hay ho của nó như 
tiếng nhạc khai mở cho sự bừng nở của cảnh vật chung quanh. 
Mùa xuân huy hoàng đang tới mà không có tiếng hót của nó 
thì là Lễ mà không có Nhạc. Cứ lừng lững đi vào, áo xiêm sặc 
sỡ, sắc hương ngào ngạt, ánh sáng tưng bừng, nhưng nếu tất 
cả xảy ra không có khúc nhạc tấu đón chào thì chắc chắn màn 
diễn Mùa Xuân của thiên nhiên sẽ là một tấn kịch câm. 

  Tạo hóa hoàn hảo thật, dạy cho con người đến từng chi tiết 
nhỏ để mô phỏng theo đó mà làm nên cuộc sống.

  Trong những loại tiếng mà chúng ta nghe được trong cuộc 
sống, nhạc khởi thủy chắc là do con người bắt chước những 
âm thanh trong thiên nhiên. Trong thế giới âm thanh của chúng 
ta - càng phong phú, càng “ồn” theo với sự tiến bộ - những loại 
tiếng nào càng gần gũi với sự mô phỏng thiên nhiên thì hình 
như càng mang lại tốt đẹp cho đời sống. Nếu chấp nhận tiền đề 
“nhân chi sơ tính bản thiện” thì tiếng nói sơ khởi của con người 
hẳn mộc mạc, thành thật, phát ngôn cho một tấm lòng đơn giản 
như một tờ giấy trắng. 
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   Sự so sánh trong câu ca dao Việt Nam chim khôn kêu tiếng 
rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe cũng một 
phần nào đã liên hệ sự tốt lành của chúng ta với một cái gì đó 
tương tự trong thiên nhiên. Nhưng hình như càng ngày chúng 
ta càng ít được tiếp nhận vào tai những tiếng “dịu dàng dễ 
nghe,” mà là nhiều loại âm thanh diễn tả rất rất nhiều trạng thái 
tâm hồn mà chắc chắn người xưa không cho là “khôn,” như các 
trạng thái lo âu, ghét bỏ, hận thù, căm tức, xảo quyệt... Cái bản 
thiện của thuở khởi thủy đã xa lơ xa lắc, ly nước trong vắt của 
nhân chi sơ bây giờ ngầu đục bao nhiêu là thứ ô nhiễm. 

  Ngay khi chưa cất tiếng lòng người đã ồn ào náo nhiệt lắm rồi. 
Bao nhiêu dồn ứ căng thẳng chỉ chực thốt nên lời. Hàng triệu 
triệu người hằng ngày nói và nghe nhau nói biết bao điều, trong 
nhà, ngoài đường, nơi trường học, nơi chợ búa, ở sở cảnh sát, 
ở nhà thương, trong tu viện, ngoài đồng áng... có bao nhiêu 
lời thốt ra từ một tấm lòng bình thản, biết rõ điều mình nói ra? 
Có bao nhiêu người nhớ và áp dụng câu “hãy uốn lưỡi bảy lần 
trước khi nói?” Và cho dù đã uốn lưỡi bảy lần, lời nói có thực sự 
là “dịu dàng dễ nghe” chưa, hay uốn lưỡi chỉ là một kỹ thuật để 
tạo nên sự dịu dàng dễ nghe giả tạo bề ngoài?

   Trong các thứ tiếng của thiên nhiên, có lẽ tiếng chim hót đối 
với lỗ tai con người là du dương nhất. Tiếng chim có nhiều âm 
độ, âm sắc khác nhau, và đặc biệt hình như có “bài bản” với 
những ngắt quãng hoặc ngân dài rất điệu nghệ, mà không thứ 
tiếng nào trong thiên nhiên có được. Các loại thú khác có tiếng 
kêu ngô nghê, con khỉ thì khọt khẹc, con bò thì kêu bò bò, con 
cọp thì gầm dữ tợn, ngay tiếng ếch nhái ễnh ương và mèo tuy 
có chút ngân nga nhưng rõ ràng là thiếu nhạc tính. Đó là những 
thứ tiếng quê mùa, quá đơn giản, đơn điệu chỉ khiến người ta 
nhàm chán. Chỉ có tiếng chim là phong phú, có lẽ đó là mẫu 
mực cho cái gọi là âm nhạc trong thế gian này. 

  Tiếng nói bình thường của con người từ khởi thủy cho đến 
nay cũng không có nhạc tính, nhưng con người là giống có khả 
năng bày ra nhiều trò để càng ngày đời sống càng phong phú 
tiến bộ hơn, trong đó có trò hát hỏng. Khi cố tình làm cho âm 
thanh mình phát ra từ cổ họng trở thành lên bổng xuống trầm 
và ngân dài hơn khi nói chuyện bình thường, con người bắt đầu 
làm âm nhạc. Từ cuộc sống chỉ biết đói ăn khát uống đến lúc
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cảm thấy có nhu cầu văn nghệ mà hình thức đầu tiên là uốn éo 
trong giọng nói hoặc vẽ nguệch ngoạc trên vách hang động, sự 
chuyển biến ấy đã diễn ra thế nào, kéo dài trong bao nhiêu lâu?

   Dù đã tìm ra các quy luật về âm thanh và mỗi nền văn hóa 
đều xây dựng nên một nền âm nhạc cho mình với biết bao nhạc 
khí máy móc tân kỳ hỗ trợ như ngày nay, tiếng chim trong một 
buổi sáng...mùa xuân đối với chúng ta vẫn là một điều kỳ thú 
mà không một phương tiện nào dù hiện đại đến đâu có thể tạo 
nên một cảm giác tương tự. 

  Đó là sự khác nhau giữa bản gốc và phiên bản. Con chim nhỏ 
xíu đang đứng hót say sưa trên nóc nhà hàng xóm kia là kẻ phát 
ngôn cho cả trạng thái buổi sáng nay, có bầu trời, ánh nắng, cây 
cỏ hoa lá, làn gió hiu hiu, tất cả, kể cả tiếng chim, là một tổng 
hợp không thể tách rời. Một khoảnh khắc của lễ nhạc, một ý đồ 
đang thành hình để nói lên một ý nghĩa nào đấy. 

   Từ hàng ngàn năm trước người ta đã biết mô phỏng những 
khoảnh khắc như thế này để tạo nên những ý đồ trần thế, trong 
triều đình, trong đền miếu, thánh đường. Ông vua xuất hiện 
cùng với nhã nhạc trỗi lên mới tạo vẻ uy nghi, vị linh mục giơ 
hai tay lên cao như đang gắng tạo sự truyền thông với Thượng 
Đế thì phải có tiếng hát thánh ca âm vang trong vòm nhà thờ 
cao vút phụ giúp, con đồng không thể nào đạt đến trạng thái lảo 
đảo xuất thần nếu không có tiếng nhạc khích động mê hồn của 
cung văn... 
   Con người đã mô phỏng thiên nhiên rất thành công để tạo 
nên những giây phút ngất ngây kèm với sự sùng kính tuân phục 
cho bộ thần kinh vừa yếu đuối vừa nhạy cảm với văn nghệ 
của mình. Nhưng đó toàn là những bản sao, dù đầy sự cầu kỳ 
quyến rũ và uy lực thì cũng chỉ là bản sao. Đối diện với bầu trời 
cây cỏ và tiếng chim hót mới là thưởng thức bản chính của một 
thứ văn nghệ chưa hề bị sao chép. Thích lắm. Nhẹ nhõm, thuần 
khiết, và lúc nào cũng có sẵn quanh ta.

   Nhưng những khoảnh khắc huy hoàng của mùa xuân không 
phải là tất cả cuộc đời. Rồi phút huy hoàng sẽ qua, sự vật tiếp 
tục phát triển để hoa sẽ tàn đi mà thành quả, khí ấm áp sẽ thành 
nóng nực hay lạnh buốt, ánh sáng rực rỡ thay bằng sắc màu  
ảm đạm.
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  Ngay cả bài bản véo von của loài chim có khi cũng trở thành 
khắc khoải, như tiếng con quốc hay con ve kêu vào mùa hè, 
tiếng líu ríu đầy vẻ lo âu của đàn sếu rủ nhau đi trốn lạnh vào 
cuối thu, hay những tiếng kêu dài trầm thống không biết của loài 
nào nơi những đầm nước đang trở thành băng giá. 

  Lạ thay, âm thanh nào hợp với khung cảnh nấy. Tiếng kêu của 
thiên nhiên luôn luôn là phát biểu của tình cảnh đang có. Rộn rã 
mừng vui với ánh nắng đầu xuân, khắc khoải mỏi mệt trong cái 
nóng nung của mùa hè, tất bật âu lo trong mùa thu hay tiêu sái 
buồn bã trong mùa đông đều nói lên thực trạng khí hậu và điều 
kiện sống của từng mùa. Con người nghe và cảm nhận được 
hết, và lấy làm vốn cho mình. 

   Chỗ nào mà chẳng có âm thanh, ngoài tiếng kêu của động vật 
còn tiếng suối róc rách hay thác ghềnh dũng mãnh, tiếng mưa 
rơi ào ạt hay tí tách, tiếng gió thì thào hay gào thét... Trong rừng 
thẳm, trên núi cao, nơi xa sinh hoạt của con người luôn luôn có 
vô vàn âm thanh phát ra liên tục chứ chẳng phải hoàn toàn tĩnh 
mịch như chúng ta tưởng. 

  Sa mạc có lẽ là nơi im lặng nhất trên bề mặt trái đất, đến nỗi 
“tiếng kêu trong sa mạc” là một cái gì lạ lùng, khác thường, và sẽ 
bị cái im lặng gần như tuyệt đối ở đó nhận chìm ngay tức khắc. 
  
  Nhưng cũng chưa chắc sa mạc không có tiếng, dưới lớp cát 
mênh mông có thể vẫn là trường hoạt động nhộn nhịp của nhiều 
sinh vật, chắc chúng cũng phát ra tín hiệu âm thanh của chúng, 
nhưng tai của chúng ta không nghe được mà thôi.

  Xã hội của loài người chỉ ồn khi có nền văn minh cơ khí. Trong 
nền văn minh nông nghiệp, trái đất tĩnh mịch biết bao. Cày cấy, 
gieo mạ là những công việc lặng lẽ. Thỉnh thoảng có lễ hội, 
vui chơi nhiều lắm thì chỉ tiếng pháo nổ, tiếng trống chiêng và 
tiếng reo hò của đám đông. Sức người tạo nên âm thanh chỉ 
có thế, tiếng vang xa không quá một quãng đồng. Suốt đời tai 
con người tiếp nhận âm thanh với một cường độ vừa phải, họa 
hoằng lắm mới bị “sét đánh ngang tai” thì mới phải một phen   
hoảng vía vì đinh tai nhức óc, nhưng đó là tiếng của trời. Chỉ có 
máy móc mới có khả năng tạo ra tiếng ồn cường độ cao mà con 
người phải phát sợ và tìm cách hãm bớt.
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   Thử tưởng tượng tất cả xe hơi và xe gắn máy đột nhiên cùng 
lúc bị bể hết ống “bô” thì chỉ một ngày tất cả cư dân sống trong 
một đô thị chắc điên hết. Nhà cửa ở đầu phi đạo của các phi 
trường thường vẫn không được chuộng lắm vì người ta thực 
sự sợ tiếng động cơ của máy bay lên xuống. Lời rao bán hay 
cho thuê nhà thường thêm câu “khu vực yên tĩnh” như một yếu 
tố quan trọng mời gọi khách hàng. Ai cũng thích yên tĩnh trong 
một thế giới có quá nhiều âm thanh. Nhưng âm thanh của thiên 
nhiên thì thường được ưa chuộng, trong khi âm thanh nhân tạo 
thì người ta sợ hãi. 

  Âm thanh của thiên nhiên luôn luôn là một bản giao hưởng, 
một symphony, tạo một sự hòa hợp tự nó và với con người. 
Trong khi tiếng động của cơ khí là sự phá hủy thô bạo, đi quá 
sức chịu đựng bình thường của lỗ tai con người và tác động 
vào bộ thần kinh. Người ta bị điên lên vì ồn, trong khi không khí 
ô nhiễm tác hại vào phổi, nước ô nhiễm tác hại vào da... Tiếng 
ồn cũng được coi như một loại ô nhiễm trong thời đại ngày nay, 
tuy nhiên may mắn là nó không làm hư một môi trường có sẵn 
nào như không khí, đất, nước..., chỉ cần giảm cường độ âm 
thanh là sự nguy hại sẽ bớt. 

   Người ta tìm mọi cách để giảm âm thanh của máy xe, máy 
tàu, và vô số các loại máy khác nhưng không tìm cách giảm 
âm của tiếng súng, tiếng bom ngoài chiến trường. Khi gửi một 
trái đạn đại bác hay một quả bom đến một nơi nào thì người 
ta mong người nhận sẽ không còn nghe tiếng nổ của nó, mục 
tiêu của nó là cái chết, và trước cái chết thì không còn vấn đề 
gì cần đặt ra nữa. Cũng có khi người ta chế tạo bộ phận giảm 
thanh cho một khẩu súng, nhưng mục tiêu không phải để giảm 
ô nhiễm tiếng ồn, mà để tạo ra một cái chết êm thắm không 
ai phát giác ra kẻ bắn. Nói chung với súng đạn, nổ lớn hay 
nổ nhỏ đều là để gây ra cái chết, và cái chết là hình thức hủy 
diệt cao nhất rồi, chuyện còn lại là cho người còn sống thôi.
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   Bản giao hưởng mùa xuân trước hiên nhà tôi vẫn lặp lại mỗi 
buổi sáng trong mùa này. Tôi mừng vì mình vẫn còn nghe được 
nó, nghĩa là nó vẫn còn đấy và tôi vẫn còn khả năng cảm nhận, 
cả hai bên vẫn còn sẵn sàng cho nhau. Từng bước một, tuổi già 
sẽ làm bớt đi sự sẵn sàng ấy, ít nhất là cho một bên. Từ lúc là 
một thành phần của bản hợp xướng ấy, một sinh vật già sẽ mòn 
hơi, vơi sức, sẽ không thể cùng đồng hành với mọi sự vật, lúc 
ấy tiếng chim sẽ không còn nghe rõ nữa, hoa nở sẽ không còn 
nhìn tinh tường nữa, bước xuân phơi phới bước lên phía trước 
sẽ bỏ lại đàng sau một sinh vật không còn đủ sức đồng hành. 

  Nhưng cuộc đời đâu phải chỉ có mùa xuân? Là một bản giao 
hưởng bốn mùa. Giây phút tàn sức, mỏn hơi vẫn là thành phần 
của của bản nhạc chung, ở hành âm chót. Nốt nhạc cuối cùng 
sẽ ngân một cách êm ái đưa người đi khỏi bốn mùa trần thế 
này, mà suốt cuộc sống đã qua biết bao nỗi xuân hạ thu đông. 
Nhưng dưới các hình thức đổi thay ấy, phải chăng vẫn có một 
dòng trôi miên viễn như một con suối ngầm nối kết tất cả? Từ 
xưa đã có nhiều người trực giác được điều ấy, và cho đó mới 
là Mùa Xuân bất tuyệt.

PHẠM XUÂN ĐÀI
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1.
Đã bước qua những chặng đường khổ hận
Đã bước qua những ngày tháng đắng cay
Ta mới ngộ tình không là trái cấm
Mà chính Em là những vần thơ hay

2.
Em trái chín hồng tươi vừa trổ nụ
Em xuân xanh ướt rượt tóc lụa là
Anh đến bên em quỳ bên góc chiếu
Cùng hát câu tình tự rộng bao la

3.
Nếu em nói tình kia chưa lụn tắt
Sao anh yêu nồng cháy đến bây giờ
Xin thú thật lòng anh đà lạnh ngắt
Giờ trải mình trên hoa gấm và thơ

4.
Anh mơ ước những vồng hoa trổ nhụy
Trên quê tình yêu dấu của ta xưa
Giấc mơ ấy cứ tưởng là trong mộng
Nhưng là em yêu dấu buổi chiều mưa

5.
Những chương yêu không có phần điều lệ 
Chỉ là lòng trải rộng cõi phù vân
Đời mấy chốc mà ép gò giấy mực
Lòng ta nay dựng lại một căn phần
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6.
Em yêu dấu, đời trăm năm thoáng chốc
Có gì đâu những hệ lụy buộc ràng
Ta thất thố nhìn em cùng cơn nắng
Và mùa xuân đang chờ bước em sang

7.
Em yêu dấu, mùa sau như mùa trước
Dấu hài son còn in đậm chân người
Vườn tình ái anh dang tay đón nhận
Em như loài bạch tuộc cuộn quanh tôi

8.
Em yêu dấu, anh không nhìn sau nữa
Những ngày qua đã bỏ phía bên kia
Anh đón đợi em trong ngày nguyên thủy 
Cõi hồng hoang nhảy múa đó, em kìa!

9.
Em yêu dấu, cỏ cây thơm giấy mực
Bởi em đan những vần điệu ngời ngời
Khi em đến ta lật trang sử mới
Là thiên đàng hạ cánh đón em tôi

10.
Em yêu dấu, ngày trôi qua rất vội
Không quay đầu vọng tưởng một điều chi
Hãy hứng lấy tình ta đang kết trái
Trổ cùng hoa khai nhụy tuổi xuân thì

11.
Em yêu dấu, nắm tay anh thật chặt
Hứng hương thơm ngào ngạt tỏa từ em
Anh dừng bước trăm năm vườn cổ tích
Cuộc uyên ương đậu lại giữa môi mềm

TRẦN YÊN HÒA
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không phải tại em

(viết theo tâm cảnh một người bạn)

   Anh quỵ xuống, rồi đứng lên. Lại qụy xuống. Cuối cùng thì 
anh đứng lên không vững nữa, chỉ biết nhìn nàng đẩy chiếc va 
li màu đỏ quay ngoắt, bước ra khỏi ngưỡng cửa, rồi bước thẳng 
lên xe. Anh chạy theo, réo to, em bỏ anh sao? cho anh đi theo 
với. Em bỏ anh sao? Nhưng chiếc xe là khối sắt được lái bằng 
người nên từ từ lăn bánh. Cuối cùng anh cũng đứng dậy được 
và hiểu ra rằng. Nàng đã ra đi, đã bỏ căn nhà này, bỏ những 
vật dụng cần thiết, bỏ quần, bỏ áo, bỏ gương soi, bỏ giày giép, 
guốc. Bỏ tất cả. Nàng chỉ lấy một số vật dụng ít ỏi mà thôi.

   Thế là nàng đã quyết, không khoan nhượng, không do dự…
tất cả đã sắp sẳn theo một ý đồ định trước

*
   Anh nhớ lại ngày xưa, hai mươi năm trước, quen nàng trên 
một trang Web tìm bạn. Nàng xưng danh, em là Hoàng Cầm, 
em ở một nơi xó xỉnh xứ Tiền Giang, trong một con đường hẻm 
nhỏ, ngày em đi may đồ thuê cho chủ, lương ba cọc ba đồng, 
anh ơi! Anh cảm động thật sự. Cô bé là rau sạch thật sự, cô 
không e dè, dấu mình trong lớp vỏ. Em không là sinh viên đại 
học, em không là nhà kinh doanh hay làm việc trong những 
công ty lớn ở thành phố như anh vẫn thường gặp. Cô chỉ là 
người thợ may bé nhỏ, may đồ thuê cho người ta. Con gái đàn 
bà Việt Nam có nhiều cách dấu mình. Bằng cách này hay cách 
khác. Cô thì không, cô thật thà khai báo. Anh cảm động ngay từ 
giây phút đầu tiên ấy.
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  Ở Mỹ, anh cũng chỉ là một người thợ, assembly. Đứng trên 
dây chuyền sản xuất tám tiếng đồng hồ, mệt phờ người. Anh 
cũng thật thà khai báo như cô. Anh cũng là thợ vịn, cũng chỉ là 
một  thợ đụng. Đụng đâu làm đó, lương ba cọc ba đồng. Nhưng 
chắc là so với Việt Nam, thợ may như em, anh khá hơn là cái 
chắc.

   Anh trở nên quân tử tàu, em đừng lo, anh sẽ gởi tiền về cho 
em. Có anh đây mà, anh là Việt kiều Mỹ độc thân vui tính đây 
mà.Thế là anh làm vị mạnh thường quân cho cô gái khố rách áo 
ôm đó suốt mấy năm trời. Với đồng lương assembly, anh dành 
dụm, tháng nào cũng gởi cho cô một, hai trăm, cô gái có tên 
Hoàng Cầm, tên như một nhà thơ miền bắc mà anh yêu thích,  
rất cảm động và vui sướng vì nghĩa cử quân tử tàu của anh.

   Hòang Cầm có thủ thuật riêng để làm mê lòng anh, nàng ít nói 
về mình, tự hạ mình xuống mức thấp nhất, coi như em là cọng 
rêu, dè lục bình, trôi lèo bèo trên sông. Em sống khổ với nghề 
thợ may, nhưng em không than van oán trách gì, em bằng lòng 
với nghề này, làm việc nuôi cha mẹ già, anh có thương thì cho 
em, còn không thì cũng chẳng sao. Tình yêu dính vào tiền bạc 
cũng làm hư hao đi, mất đi ý nghĩa phải không anh?
 
   Anh Việt kiều Mỹ lương ba cọc ba đồng, nào se phòng, nào 
đổ xăng xe, insurane xe, bảo hiểm y tế, còn lại mấy trăm, anh 
nhịn ăn, nhịn mặc, bỏ cà phê sáng với bạn bè, bỏ những buổi 
nhậu cuối tuần, vì nhậu chung thì phải góp chung, khi thì thùng 
bia, khi thì con gà quay…Anh nói, tau rút lui, tau lui binh tụi bay 
ơi. Cái bao tử tau hoành hành quá, lại thử máu thấy cái gì cũng 
cao, ba cao một thấp của đàn ông xứ này tau đều dính cả. Xin 
lỗi tụi mày, tau lui binh, rút quân về cố thủ.

   Thế là những người bạn chiến hữu một thời của anh cũng 
quay đi, thằng khùng, khoẻ như voi, nó mà ba cao một thấp cái 
nổi gì, chỉ tội mê gái mà bỏ bạn bè chớ chẳng sai. Mày mê gái,  
tìm gái để giải quyết chuyện đàn ông thôi, chứ dựng đứng suốt 
ngày suốt đêm chịu sao thấu. Nhưng nên đề phòng nghe mày, 
con gái Việt Nam nay toàn là gà móng đỏ đó mày. Anh nghe bạn 
bè xầm xì anh cũng nhột nhạt lòng, nhưng thôi, chí đã quyết, 
đã tuyên bố lui bình, đã rút quân thì phải làm. Bỏ đám bạn chí 
cốt sau lưng đi. Để quay về với em, vui cùng em. Hoàng Cầm.
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  Anh chỉ còn hằng đêm đến với nàng. Đến với nàng anh mang 
tâm trạng hạnh phúc của Tú Uyên đợi Giáng Kiều về trong Bích 
Câu Kỳ Ngộ. Anh vẫn thi vị hóa cuộc tình của mình. Anh vẫn 
thường thi vị hóa như vậy. Như ngày xưa anh hay thi vị hóa khi 
gặp một người con gái đứng đường nào, làm quen, hỏi han, 
tâm sự, cô nói cô là nữ sinh của một trường trung học, anh 
cũng tin, đưa cô đi ăn, đi uống cà phê rồi ởm ờ dẫn cô về 
phòng. Nàng ỏng ẹo với anh. 

Em là con gái mà anh. Anh đừng làm em đau. Xong, cô hỏi tiền, 
anh đưa với giá cao. Anh vẫn tự sung sướng mình là đã cua dính 
một cô nữ sinh trung học. Cái ngây thơ ngu dại suốt đời, anh 
không bỏ được, là tính tin người. Lần này không biết sao đây?

   Anh chat với nàng, nàng đúng là cô gái quê chính hiệu của xứ 
Tiền giang. Anh vẫn thích những cô gái quê mỏng manh. Anh 
lớn lên ở một vùng quê nhưng anh chưa yêu một cô gái quê 
nào. Gái quê anh cục mịch, nói với âm giọng anh nghe không 
được, dầu thuở ấu thơ anh cũng sinh ra ở đó, nói giọng đó, 
nhưng lớn lên anh đi xa. 

Anh chưa thấy rung động về một cô gái quê nào. Nhưng anh 
vẫn thích gái quê. Bây giờ ở Việt Nam gọi họ là rau sạch. Từ 
này cũng hay, rau sạch tức là rau được trồng trên đất tốt, không 
vô phân bón có chất hóa học, không có chất làm rau mau nở 
cánh, tươi xanh. Rau sạch là rau được trồng trên những luống 
đất nhà, tưới bón bằng phân chuồng, bằng nước giếng…Hoàn 
toàn là thiên nhiên, không pha tạp vào đâu cả.

   Hoàng Cầm cũng vậy, em lớn lên như dè lục bình trên sông 
Tiền, cha đi làm tài xế xe chở khách đường dài, mẹ bán vé tại 
bến xe liên tỉnh, anh em đều là dân lao động. Và nàng là thợ 
may, nhận hàng của khách. Hàng ngày còng lưng trên ghế đạp 
máy chạy rè rè, buồn chán. Đúng là buồn chán như những đĩa 
nhạc quay hoài một bản nhạc cũ. Nhưng đúng em là rau sạch 
rồi chứ còn gì nữa.

    Anh cũng như các đại gia trong nước hay các Việt kiều về 
nước ăn chơi kiếm gái. Kiếm rau sạch. Rau sạch này lại mang 
một ý nghĩa khác nữa rồi. Cũng là những em gái nhà quê nghĩa
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khác nữa rồi. Cũng là những em gái nhà quê mới lớn, cũng tâm 
hồn non nớt, cũng nghèo hèn, khổ sở vất vả vì cha mẹ nghèo, 
bệnh hoạn, nên liều thân bán mình. Em còn gin hay không là 
tuỳ hoàn cảnh người mua trao đổi, có người được các mụ tú bà 
chỉ vẻ, đánh tráo bằng mọi chiêu thức. Giới Việt kiều hay giới 
đại gia tìm rau sạch để hưởng thụ trên xác thân con gái hương 
đồng cỏ nội, khỏi sợ nhiễm bênh, khỏi mang bao cao su làm 
mất cảm hứng.

   Nhưng Hoàng Cầm, theo anh là rau sạch thứ thiệt. Nàng kể 
những ngày thơ ấu nàng đã bơi trên giòng sông Tiền, giòng 
sông đục ngầu như kinh nươc đen, rác rưởi trôi lềnh bềnh 
chung quanh, nhưng nàng đâu biết gì, nàng vui với nước sông, 
với lũ trẻ mười hai, mười ba tuổi tinh nghịch như nàng.

   Nàng kể ra chuyện đó làm chi, khi có thể nàng kể những ngày 
tuổi thơ với áo dài trắng, với chiếc cặp da trên tay tha thướt đi 
học cùng bạn bè tại trường nữ Lê Ngọc Hân. Nàng không kể 
chuyện đó mà nàng kể những ngày hơi lớn lên một tí, đi theo 
xe ba,  buôn chuyến ở Campuchia. Mười bốn tuổi đã đi buôn 
chuyến, dấu hàng dưới thùng xe, nhờ người cha làm tài xế nên 
những chuyến hàng trót lọt. Cũng kiếm được một số tiền nho 
nhỏ để nàng mua sách vở, sắm áo quần đi học làm nữ sinh 
trường Lê Ngọc Hân.

   Anh biết hông? Em quê lắm, áo dài em bận may rộng thùng 
thình, không eo ếch gì cả, như một bà sư cô. Mà em cần gì 
đâu, em chỉ muốn đi học thôi chứ đâu muốn ăn diện làm đẹp 
gì. Trong lúc các cô bạn em, học lớp sáu, lớp bảy, đã ăn diện 
dàn trời. Áo dài may bằng toàn vải đắt tiền, eo ếch sít sao, 
đi ra giống như ca sĩ hay minh tinh màn bạc. Em đâu có cần 
những thứ đó, em nhà quê lắm anh. Em không đua đòi, không 
trau chuốt, không son phấn. Em chỉ là rau sạch theo ý nghĩa 
anh nói với em thôi. Anh tin nàng sái cổ, quẹo cả quai hàm. 

   Anh lại nhớ và yêu quá câu thơ của Nguyễn Bắc Sơn:

Đàn bà người nào cũng như người nấy
Nên ta nhủ lòng thôi hãy quên em.
Nhưng chắc gì đàn bà người nào cũng như người nấy
Nên suốt đời ta nhớ nhớ quên quên.
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  Anh nghĩ, không có người đàn bà nào như người đàn bà nào. 
“Đàn bà là những niềm đau, làm tim ta rỉ màu”. Những chắc gì, 
khi đức Chúa thấy Adam một mình buồn bã quá nên mới rút cái 
xương sườn của Adam làm người đàn bà cho Adam. Như vậy 
khi người đàn bà sinh ra đúng của ai, là sở hữu của người đó. 
Sau này thế giới đảo điên, ngạ quỷ hiện hình nhiều quá nên 
mới có loại đàn bà gian dối, lừa đảo, lợi dụng, đem xác thân trời 
ban, bán kiếm tiền. 

   Rau sạch đóng vai có nhiều dạng. Là công nhân hãng may, 
là thợ lắp ráp trong dây chuyền hàng điện tử, là các nàng bán 
hàng ở các chợ nhỏ, là những em bán vé số dọc đường. Đủ 
mọi hạng người, đủ mọi thể loại. Chàng phân loại, đánh giá, kết 
tinh, tính toán, so sánh nhiều chiều. Cuối cùng thì chàng kết 
luận. Ave của chàng nguyên vẹn là Ave của Adam nguyên thủy, 
là rau sạch đúng nghĩa.

*
   Cuộc tình đến độ quyết liệt khiến chàng phải trở về Việt Nam 
thăm em. Cái gì phải thực tế. Qua internet. Đời sống ảo dĩ nhiên 
không phải là thực. Phải đi thực tế, các quan chức Việt Nam 
nói vậy khi đến thăm các nông trường, công trường, các hãng 
sản xuất. Thăm dân cho biết sự tình. Hay các phóng viên báo 
chí đi xuống cơ sở viết phóng sự. Cũng có nhưng nơi khi biết 
các thủ trưởng đến thăm đều lo sửa soạn cơ sở cho hoàn tất 
trăm phần trăm. Còn Hoàng Cầm, không biết có dùng chiêu 
thức gì không? nhưng chàng thấy nàng tỉnh rụi. Hai người hẹn 
gặp nhau ở bến xe Chợ Lớn, nàng ăn mặc như một công nhân, 
đúng là công nhân. Quần jean bạc màu, chiếc áo jean cũng bạc 
màu. Đội chiếc nón jean cũng bạc màu nốt. 

  Chàng nhủ thầm, người yêu mình đây sao, rau sạch của mình 
đây sao? Chàng cũng biết phút giây ban đầu là quan trọng nhất, 
cảm tưởng yêu mến, thương ghét, từ giây phút ban đầu này 
đây. 

  Chàng hỏi thăm nàng sức khoẻ, nói vài câu xã giao, khen nàng 
giống đúng như hình ảnh nàng đã gởi cho chàng. Chàng nói 
cho nàng vui, em đẹp lắm, đẹp hơn hình em gởi cho anh nhiều. 
Nàng mỉm cười e ấp, em mà đẹp gì, em quê mùa lắm, xí thấy 
mồ à anh. Anh tiếp tục ga lăng, em đẹp chứ, đẹp người không 
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quan trọng bằng đẹp nết, cái chết đánh chết cái đẹp mà. Nàng 
cười với cánh mũi hơi phình ra to. Anh không nghĩ gì hơn là mời  
nàng lên xe anh chở vòng vòng khu Chợ Lớn. Và sau đó cuối 
cùng anh đưa nàng vào khách sạn anh đã thuê trước.

*
   Lần thứ hai anh trở về sau gần hai năm. Sau khi mỗi tháng 
anh vẫn đều đều gởi về cho nàng một, hai trăm. Có chút tiền 
nàng thay da đổi thịt trông thấy, da dẽ phổng phao hơn, mịn 
màng hơn. Nàng đã đi thẩm mỹ gọt đi cái cánh mũi phình ra, 
bây giờ thì cánh mũi nàng thon lại, đẹp hơn, duyên dáng hơn. 
Cánh mũi đã làm khuôn mặt nàng trở thành trái soan, phúc hậu 
đậm đà hương vị hương đồng cỏ nội.

   Chàng đem nàng giới thiệu với người chị ngoài quê, người 
chị khen ngay, con nhỏ phúc hậu đó, lại nói giọng nam ngọt như 
đường phèn, như mía lùi. Chàng đem nàng giới thiệu với bạn 
bè, ai cũng khen, đúng là cô gái miền tây gạo trắng nước trong. 
Chàng mở cờ trong bụng, hạnh phúc tràn đầy.

  Hạnh phúc thì phải cướp giật ngay để đạt hạnh phúc trên tay 
mình chớ. Chàng nhớ câu ca dao:

Cưới vợ phải cưới liền tay
Chớ để lâu ngày có kẻ dèm pha

   Chàng tự nguyện đem nộp mình cho nàng. Một đêm tối trời 
ở Mỹ, chàng một mình trong căn phòng se vắng lặng, lạnh lẽo, 
chàng bật computer lên. Bên kia màn hình chớp chớp. Đèn 
xanh lung linh hiện ra, Messenger. Rồi hình nàng. Chàng nói 
ngay, chứ không nói ngay chàng sẽ không có dịp nói nữa:

- Em yêu, tháng tới anh sẽ về thưa với ba mẹ em, anh sẽ làm 
đám cưới với em. Ngày mai, anh đi làm giấy công hàm độc thân 
ngay. Bằng lòng đi em về với quê anh, nhe.

   Chàng mỉm cười một mình. Đây là quê ta ư! Quê ta là San-
ta Ana, là Westminster, là Anaheim. Ta đâu có sinh ra tại đây, 
cuống nhau ta, cuống rún ta, mẹ đã chôn tại xứ An Tam, chung 
quanh có suối Đế, Sầu đập Thai Trà, khu Văn Thánh, khu Đồng 
Cát, khu Gò Trai,  gò Chùa chứ đâu phải đây. Nhưng anh cũng 
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thi vị hóa theo một bài ca của Trần Tiến, bằng lòng đi em về với 
quê anh. Quê anh bây giờ là nước Mỹ, có những đường cao 
tốc xe chạy hàng đoàn dài nối đuôi nhau, có những siêu thị đầy 
hàng hóa gọi tên Westminster Mall, Sound Cost Plaza, có chợ 
Mỹ Thuận, Hoà Bình, Thuận Phát, ABC…Có khu Phước Lộc 
Thọ, có quán ăn Việt, và những tiệm Nails…Có những khu đại 
học nổi tiếng thế giới…nước Mỹ là nước thiên đàng mà. Ai mà 
không ham…Welcome America.

   Nhưng chàng cũng biết, chàng già đầu rồi mà, những cô gái 
trẻ thực thà nhà quê hết mực, những cô gái công nhân, nông 
dân, thôn nữ đó sau khi đến Mỹ, mấy năm sau hóa thân thành 
chim đại bàng mỏ đỏ ngay.

   Ngày xưa em như chim sáo, nhưng nay em hóa đại bàng. Lời 
ca ví von của các cô nails thường ca như vậy.

   Các nàng sẽ mơ hột xoàn nhiều ca ra, đồ hiệu, xe từ Lexus 
đến Mercedes, nói năng một tất đến trời…đi shoping như đi 
chợ. Nhưng chàng tin ở Hoàng Cầm. Nàng sẽ không như vậy, 
nàng vẫn giữ mãi là cô gái tắm sông bên bến sôngTiền, là cô 
thợ may hàng ngày ngồi bên may đạp đến rả chân, nàng vẫn 
là cô gái theo ba buôn chuyến…như những ngày mới lớn. Và 
chàng tin hơn là nàng theo Phật, gia đình theo đạo Phật, người 
mẹ ăn chay trường, hằng ngày vào tịnh xá làm công quả, bận 
áo nâu sồng…
   Chàng và nàng đã được người mẹ chân tu đó dẫn đến chùa, 
và xin sư cho 2 người một pháp danh…Ôi, làm sao chàng 
không tin được chứ.

   Và một ngày, nàng đã ngồi trên máy bay cùng chàng bay qua 
Mỹ, chàng đưa nàng về dinh đúng nghĩa của nó. Cái phòng 
se nhỏ bé là cái nôi hạnh phúc, là bài thơ đẹp nhất, hay nhất 
của Nguyễn Bính, của Xuân Diệu, của Nguyên Sa, của Đinh 
Hùng…Chàng ướp hương mối tình đó, coi như một báu vật 
suốt đời chàng gìn giữ bên mình…Thế mà bây giờ nàng quay 
ngoắc đi, không biết vì lý do gì… 

*
Chàng qụy ngã, chàng như người té giếng, đứng lên rồi ngã 
xuống. Chàng không tin chuyện đã xảy ra. Nếu nói Mỹ Tàu đánh
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nhau bằng bom khinh khí, bom nguyên tử, bom vi trùng, tiêu 
diệt gần nửa nhân loại chàng còn tin, chứ nói có một ngày, 
như ngày hôm nay, chàng sẽ lắc đầu quầy quậy, không có đâu, 
không bao giờ có chuyện đó. Thế mà hiện thực đã xảy ra.
   Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà mình không ngờ được. Anh 
không phải là bác sĩ giới tính, không là bác sĩ cơ thể học, không 
là bác sĩ tâm lý nên anh mù tịt mọi điều.

    Đến một ngày bản tính riêng của nàng trở dậy. Nàng không 
thích đàn ông nữa. Nàng làm quen với những bạn gái, nhất là 
những bạn gái ở quê ngày còn đi học. Nàng gặp lại cô Nhạn. 
Cô gái một thời trung học. Hai người nhỏ to, tâm tình. Những 
chuyện cũ từ một thời thơ ấu xa lơ xa lắc cũng được moi ra từ 
ký ức. Nàng chấp nhận trở về. Đôi bạn gặp nhau, mới đầu thì tui 
tui bà bà, sau thì gọi tên nhau. Rồi sau đó hai người hẹn nhau 
đi núi Sam, Châu Đốc, Long Xuyên. 

   Hai người ở lại đêm, thuê phòng trọ. Nàng bây giờ là Việt kiều 
trở về, nàng chơi sộp, thuê phòng sang trọng, top nhất, có vòi 
nước nóng lạnh, phòng tắm rộng rải láng bong. Trước khi đi 
ngủ, hai người nằm nói chuyện với nhau, đủ thứ chuyện, rồi gát 
chân lên đùi nhau. Một cảm giác rạo rực đến với nàng. Nàng 
cầm tay Nhạn âu yếm, đua tay xoa nhũ hoa nhau. Nhạn để im, 
cũng rung động vì cùng một tần số. 

  Hai người quay quắt, ưởn người, dúi mình vào nhau, và từ từ 
khoả thân.

Đó là cuộc tình đồng tính đầu tiên.

   Nhưng với Nhạn, Hoàng Cầm đã tiêu những món tiền để dành 
trong năm năm…Cái gì nàng có Nhạn đều xin, đều lấy đi…
Nàng qua Mỹ, quay lại với chồng và quyết dứt bỏ mối tình đó.
      
   Về Mỹ, nàng vẫn quay quắt với da thịt đàn bà, cùng phái tính 
với mình. Nàng bắt gặp Oanh. Người bạn cùng làm chung tiệm 
nails. Sau ba tháng tiệm cũ bị nước trào làm hỏng những tấm 
thảm của tiệm nên phải sửa. Tưởng đâu sẽ xong sớm, không 
ngờ kéo dài trên ba tháng. Nàng từ VN sang lại Mỹ, tiệm vẫn 
chưa sửa xong. Nàng tìm nơi khác làm và liên lạc với Oanh, cô 
nàng cũng đi làm một tiệm khác.
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   Hai người lại tâm sự ỉ ôi, cũng kể lễ chuyện gia đình, cũng bà 
bà tui tui, rồi sau đó là cưng, là honey. Oanh kể người chồng 
bị một tai nạn trong sở làm, nên chuyện sinh lý bây giờ rất yếu. 
Nhiều lúc nàng thèm đàn ông đến độ phải mua đồ chơi về tự 
sướng một mình để khỏi phải ngoại tình với một người đàn ông 
khác. Hoàng Cầm hy vọng, những điều đó đã kết hợp trong 
nàng ý nghĩ sẽ chiếm đoạt Oanh, giới đồng tính đâu dễ tìm 
được người cùng cảnh ngộ.

  Thế là nàng ra chiêu, hẹn đi ăn, đi nghe nhạc. Hai người ngồi 
bên rủ rỉ rù rì. Và cuối cùng dẫn vào motel. Hai người bạn gái 
thì có gì đâu mà sợ tai tiếng.

   Và những chiêu thức được lặp lại như ta thường xem những 
đoạn phim về lesbian.

   Và Hoàng Cầm quyết định thoát ra. Nàng phải sống đời sống 
nàng chứ. Bỏ anh, nàng cũng thấy thương lắm, nhưng thôi, ta 
hẹn lại kiếp sau. Trời đất đã tạo em như vầy, em không kìm giữ 
nổi lòng em, trái tim em, xác thịt em.

   Còn chàng thì như người "té giếng" từ đó.

TRẦN YÊN HÒA
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DỰ THẢO THỰC HIỆN BỘ 

43 NĂM (1975-2018) 
VĂN HỌC VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Gồm Nhà Biên Khảo & Phê Bình Văn Học 
Nguyễn Vy Khanh.

Nhà Thơ, chủ trương trang web Vuông Chiếu 
Luân Hoán. 

Và Nhà văn/ Họa sĩ Khánh Trường
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những giọt lệ ngoại hôn

Và, NV. Nguyên

không phải ai cũng nghe được tiếng thở dài
của vầng trăng cuối tháng.
như những cánh-buồm-dậy-thì,
nhớ lồng ngực thở căng gió biển.
và, con cá chép miệng,
thương chiếc bóng tật nguyền của nó.
 
không phải ai cũng cảm được nỗi ngậm ngùi của mặt trời,
khi mưa, những giọt lệ ngoại hôn trở lại 
tìm bàn tay chạy trốn nỗi buồn,
từ một bàn tay tội nghiệp, khác.
và, sớm mai hớn hở
mở thêm nhiều cánh cửa bất trắc…
.
không phải ai cũng hiểu được nụ cười của những người
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chọn im lặng làm thẻ nhận dạng,
trước mọi tai ương…  
.
tôi nghe buổi trưa
thả xuống đường phố,  
một điều gì giống như tiếng nói tịch, lặng,
của những người chọn sống đời lương hảo.
dù cuối cùng,
họ cũng chỉ nghe được
tiếng tàn, phai gõ dọc lộ trình nhân thế.
như hầu hết chúng ta,
mấy ai có được cho mình
một chọn lựa khác!?!
.
mùa hè, bạn-tôi,
nhóm lửa sớm trên mái tóc mướt xanh phượng vĩ.
những con ve hăm hở dìu dòng sông trôi  ngang không trung,  
mang phù sa tro, than
rải khắp cùng ký ức, tôi.
xám. 
 
DU TỬ LÊ
(May. 27th - 2018)
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em cho tôi mãi nhé: ấu thơ mình
và, ai?

cơn bão rút / chơi vơi rừng / thinh lặng.
như người về gợi ký ức căm căm.
chiều thải nốt chút hoàng hôn ngây, dại
ngày mang thai /đêm/ khổ lụy, lên đường.

và, tôi

mưa dắt tôi trở lại tìm chiếc bóng
thấy hiên xưa đang vẽ dáng em ngồi.
tóc một thuở nuôi thơm thời thiếu nữ.
bên kia đường nấm mộ ngoái trông tôi.

nụ hôn sâu

tay úm lửa những mùa đông quá khứ.
mẹ chưa từng nguôi nỗi nhớ thương cha.
em chớ bỏ tôi đi ngày nước lớn.
chim trời còn xao xuyến nụ hôn, sâu.

em cho tôi mãi nhé: ấu thơ mình
và T.
nghìn năm nữa, tôi vẫn là đứa trẻ,
cần bàn tay của mẹ thuở lên năm.
như mưa / nắng rất cần cho cây, trái;
em cho tôi mãi nhé: ấu thơ mình.
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bài h.t. tháng giêng 2018.

gió-tôi thổi ngược chiều quay trái đất,
về môi người: ngọn nến thuở lên năm.
tay thương-quá những ngày mơn tóc, lá
em lên mười, tôi nhớ thuở mưa, xanh.
 
chiều-tôi ngược dốc đời thơm kỷ niệm.
người hiện ra, thay mẹ bón tôi, vui.
vai thiên sứ, gánh đời ai vụn, nát (?)
tôi trong thơ, thổn thức những đêm, ngời.  
 
mưa-tôi lạnh, rúc áo người ấm áp
vết thương buồn, em đắp bột trăm năm.
tôi già khốc vẫn đợi, chờ chăm sóc.
người không quên tôi bé dại vô cùng.
 
như truyền-thuyết-tôi-riêng: em huyền thoại:
dĩ vãng nào thành di sản gom chung (?)
nghìn năm nữa tôi vẫn còn muốn nói:
- cảm ơn người tâm-thượng-đế bao dung.  

Du Tử Lê
(Garden Grove, 1st Jan. 2018)
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thấy lưng buồn như 
dòng sông tuổi nhỏ

 
tôi từng nhốt, giam em trong những khuy áo
mặc vào / cởi ra
ngày / đêm đổi thay thời tiết bốn mùa, bất trắc.
(không loại trừ những lần cởi ra
đạp xuống sàn)
và, mồ hôi là tiền lời,
chia đều cho những phút, giây lao động cực lực.
những giọt lệ thơm hương ngày gặp lại.
thành phố xa lạ. gắt gỏng tiếng còi!.!
chỉ những hạt mưa,
vẫn chứa trong nó cả một đại dương thất lạc.
tội nghiệp những ngón tay sóng sượt,
không đủ sức chùi sạch nước mắt
(hân hoan / bất hạnh? ngày trở lại)
.
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tôi từng giam, nhốt em trong những tán lá vườn sau,
vô tình chao nghiêng, rình rập ngoài cửa sổ.
gió không quên hỏi chúng ta:
-nhớ một thời? góc kín, khuất nào? thân thể?
khi những tấc thịt, da nổi gai thiên đàng / địa ngục.
thuở tai ương chia tay ta.
như những cây khuynh diệp phát quang. bị thương!
khiến bày quạ đen
ầm ĩ réo tên mùa hạ cũ:
ký ức. sầu đông,
thở bằng tim-kỷ-niệm.
tôi ôm và, hôn em từ phía sau.
thấy lưng buồn như dòng sông tuổi nhỏ,
bị đánh cắp,
khi chúng chưa kịp tượng hình,
vôi vữa cho đời khác!.!
 
DU TỬ LÊ
(Feb. 14. 2018)
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em và chiếc lá

Lá về cội không ??  ơi !!
chiếc lá lìa cành tiễn 
đưa anh anh là chim 
thiên di loài chim gẫy

cánh nắng rực nắng nơi
phi trường sao lòng em
lạnh buốt dù nắm chặt
tay nhau lệ em vẫn

chảy ngập lòng dù đôi
mắt rưng rưng anh ơi
ngỡ như hôm nào ngỡ
là chiêm bao thoáng chốc
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hơn hai mươi năm rồi
còn gì trong ta hỡi 
đời bể dâu trầm thống
chấn động một đời không

nguôi cảm như ngày tận 
thế Chúa không gọi ta
về Phật không cho vào 
siêu thoát vì luôn trói

chặt hình bóng anh em
như trong tù ngục  bao 
quanh đời con gái rụng 
dần cánh thanh xuân tàn

phai đà réo gọi nghe 
đồng vọng thấu canh trường
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chân trời xa khơi !!

luôn âm vang trong em lời
tình anh xưa vương vấn vương suốt đời 
giông gió một đời em say
kinh nơi thiền môn một đời anh lưu

ly chân trời biền biệt tay
em lần chuỗi ngày đêm em thầm nguyện
xin ơn trên ban phước bình 
an nhưng rồi rồi lại nhớ anh nhớ
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anh như lá nhớ cành nhớ 
anh như sóng hoài hôn lên bờ cát 
nên lòng em nào ngưng cơn 
dào dạt ơi anh! giờ nơi đâu anh

đang làm gì còn nhớ em
không khi mùa đông đến  mùa tiễn đưa 
anh em khóc đầm đìa một 
lần tiễn anh một đời mất anh em

thành cây khô chờ rã mục 
hay em hóa đá mai này luôn âm
vang trong  em lời tình anh 
xưa  vương  vấn vương suốt đời giông gió

một đời em say kinh nơi 
thiền môn một đời anh mãi lưu ly 
chân trời ơi ... xa xa khơi ..!!

HÀ BẠCH QUYÊN
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nhà không nóc

 Mẹ tôi ở góa năm 27 tuổi. Thời đó, chiến tranh lan rộng khắp 
nơi. Ở đâu có súng nổ thì ở đó luật pháp mơ hồ. Mẹ tôi bỏ quê 
lên thành, thuê nhà, may vá độ nhật. Tôi lớn lên trong vuông 
nhà nhỏ, quanh quẩn tập đi, tập chạy trong cái sân nhỏ xíu, nền 
đất phẳng lì. Nhưng căn nhà đó sau này cũng mờ dần không 
còn lần ra chỉ dấu. Một cơn hỏa hoạn đã thiêu rụi xóm nhà lá 
nghèo nàn bên khu Khánh Hội. Có thể nói ký ức tuổi thơ của tôi 
khởi đầu từ một đám cháy.
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  Chính quyền Sàigon thời đó chuyển tất cả nạn nhân của khu 
nhà cháy lên vùng đất mới ở ngoại thành. Mỗi gia đình, dù là 
chủ nhà hay người thuê đều được cấp cho một lô đất khá rộng 
để cất nhà. Vật liệu thì do Bộ Xã Hội và cơ quan cứu trợ của 
Mỹ phân phát. Những gia đình nào không có tiền thuê thợ thì 
họ gửi quân đội tới giúp. Xóm nhà tôi do tiểu đoàn 33 Biệt Động 
Quân, tiểu đoàn trưởng là Đại úy Nguyễn Ngọc Khoan chỉ huy. 
Lính đánh giặc mà cất nhà cũng giỏi, họ làm chớp nhoáng là 
xong. 

  Mấy anh lính thật vui, họ còn kiếm đâu ra mấy gốc dừa, một 
số cây giống xoài ổi trồng giúp. Nhà mới dựng mà có màu xanh 
của lá, lấm tấm màu cam đỏ ối của Vạn Thọ, mầu cánh sen rực 
rỡ của đám hoa Mười Giờ trông thật ấm cúng. Khu Phú Thọ 
Hòa I, rồi Phú Thọ Hòa II ra đời. 

  Những căn nhà mới này được Sở Địa Chính thời đó cấp ngay 
giấy chủ quyền. Cho tới bây giờ, đã hơn nửa thế kỷ, thỉnh 
thoảng tôi vẫn đem ra ngửi mà vẫn còn thấy thơm mùi hạnh 
phúc.

  Nhà cháy, hóa ra lại may. Căn nhà mới là của trên trời rơi 
xuống. Mẹ tôi cứ nhắc đi, nhắc lại làm tôi nhớ nằm lòng. Có thể 
vì thế mà từ hồi rất nhỏ tôi đã mê ngắm trời, ngắm đất. 

 Những buổi tối giải chiếu trước nhà, tôi ngước đầu ngắm mãi 
cái ánh vàng lấp lánh tưới trên đầu cây ngọn cỏ. Một mình tôi 
cứ chạy nhảy, đùa giỡn với bóng trăng. Cứ phủi, cứ giũ thật 
mạnh là hắt được cái ánh vàng kia sẽ rơi xuống đất. Lớn lên 
một chút thì chỉ im lìm ngắm. Cả vũ trụ mênh mông ở ngoài kia 
đường như có một con mắt từ trong sâu thẳm cũng đang rình 
ngó lấy mình.

    Thuở ấy Sàigon chưa mở rộng, ngoại thành còn thưa thớt, 
hàng xóm là di dân tứ xứ đổ về. Người trí thức, kẻ quê mùa,… 
tất cả đều tản cư vì chiến cuộc. Chỉ ít tuần, chợ nhỏ nhóm lên, 
rồi trường học, chùa chiền, quán xá,… Sáng chiều, học trò vui 
chân ê, a trước ngõ. Bấy giờ, láng giềng đã trở nên thân thiết. 
Mẹ tôi cũng bắt đầu nhận lãnh đồ thêu về nhà, vừa làm vừa 
trông con. Tiền thêu rất rẻ, mẹ phải cật lực làm việc suốt ngày 
mới tạm đủ cho cuộc sống đơn giản của hai người. 
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    Ở góa rất khó, nhất là ở vào cái tuổi 27. Người đàn bà cô 
quả giống như một giò lan vô chủ. Cái khó không phát sinh từ 
cuộc sống mà từ những áp lực vặt vãnh ngoài đời. Căn nhà 
nhỏ đơn sơ của hai mẹ con đôi khi trở thành cái đích cho láng 
giềng dòm ngó

 Hồi đó, mỗi khi ra ngoài tôi rất khó chịu khi nghe những người 
hàng xóm trêu, 

 “Ê, bé con. Chừng nào mẹ mày lấy chồng?”
 “Có cha ghẻ rồi, mẹ mày sẽ không thương mày nữa.”
  Vài người đàn ông còn trơ trẽn hơn, chìa cho tôi cái bánh.
  “Con gái ơi, kêu tao bằng cha, tao cho cái này.”

    Tôi quắc mắt nhìn họ, mặt giận bừng bừng. Mấy thằng cha 
còn cười hô hố, bảo nhau, “Ê, con nhỏ này dữ à nha,…”
  Có người mách mẹ, mẹ chỉ ôm tôi vào lòng và bảo quên đi, coi 
như không nghe, không thấy, không biết. 

    Thôi thì tránh tiếp xúc với hàng xóm, tối ngày tôi quanh quẩn 
bên mẹ, lúc thì xỏ kim, lặt chỉ, hay xếp những xấp hàng thêu. 
Những năm về sau, mẹ nhận nhiều hàng hơn. Ngày tháng cứ 
thế trải dài trên từng đường chỉ.. Nhiều khi thấy mẹ buông kim, 
mấy ngón tay tê cóng không duỗi thẳng ngay được.

   Lúc xoa tay cho mẹ, tôi thường rờ rẫm những vết sần, vết chai 
nổi cục giữa những ngón mềm dịu của Người. 

   Tôi giấu mẹ, gom những mẩu vải vụn học thêu một mình, 
mong đỡ đần một tay. Nhưng rồi mẹ cũng biết, liền mắng cho 
một trận và từ đó mẹ cắt nát tất cả những mẩu vải thừa, cấm 
tôi đụng đến kim chỉ.  Không thêu được, mỗi ngày học xong 
tôi bắt đầu đọc truyện cho mẹ thêu. Từ cổ tích Tấm Cám, cho 
đếnThạch Sanh Lý Thông,… rồi tới truyện Tàu, tiểu thuyết Hồ 
Biểu Chánh, Tự Lực Văn Đoàn, truyện dịch của Hà Mai Anh, 
Những Tâm Hồn Cao Thượng,… 

  Có những đêm mưa rả rích, tôi nằm trong mùng nhìn bóng mẹ 
nhập nhòe qua màn vải mỏng. Gió lùa qua vách, ánh đèn dầu 
chập choạng chực tắt, mãi cho đến khi mắt tôi ríu lại. Nhưng 
hình ảnh đó sau này trở thành một bức tranh đẹp nhất trong đời.
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  “Má mầy chừng nào lấy chồng?”
   “Phải để bả đi bước nữa chớ.” 

    Những người hàng xóm thường thi nhau hỏi đùa riết làm tôi 
phát bực. Bà ngoại, cậu mợ, cô dì,… cũng truy hỏi mẹ tới cùng. 

“Con còn trẻ quá mà, cũng cần phải tìm nơi nương tựa chớ.” 
 “Bộ em tính ở vậy suốt đời sao?”

  Còn bà ngoại thì cứ nhắc hoài một câu thiều, “Con không cha 
như nhà không nóc, mày liệu đó.”

   Mẹ tôi gạt phắt đi bằng một nụ cười giả lả. 

    Hơn ai hết, mẹ tôi biết rõ điều này. Những lúc nhà dột, cột 
xiêu, máng xối lâu ngày mục lủng, liếp cửa bị gió bật, chái bếp 
bị xập, hoặc phải khai mương, khai rãnh là cả vấn đề. Mẹ tôi 
chờ lúc vắng người, không ai trông thấy mới sửa. Phải sửa lén 
như thế cũng chỉ vì mẹ không muốn người ta nhìn thấy yếu 
điểm của mình. Hình ảnh người đàn bà trèo lên mái nhà trét 
chai, hay bửa củi đều là những cảnh khó coi. “Đất nước chiến 
tranh, đừng đòi hỏi gì cả.” Mẹ tôi nói vậy. Tôi có mẹ cảm thấy 
mình không còn thiếu thứ gì. Ký ức về cha là một khoảng tối 
mơ hồ.
  Tôi biết cha chỉ qua di ảnh và những mẩu chuyện từ mẹ. Hồi 
nhỏ tôi thường đứng trước bàn thờ với những ý nghĩ vớ vẩn. 
Cha tử trận năm 33 tuổi, cái tuổi ấy đã ngừng lại. Chừng nào thì 
tôi lớn bằng cha? Đó là cái cột mốc trước mặt mà sẽ có ngày tôi 
vượt qua. Nếu còn sống, người sẽ làm gì trong căn nhà này? 

    Trí tưởng tôi tha hồ thêu dệt những hình ảnh sống thật. Cha 
ngồi đọc báo chỗ này, nằm ngủ chỗ kia, ăn uống vui đùa, chia 
sẻ những mẫu chuyện thường ngày, cha cũng vẫn giống như 
đang sống. 

    Vậy mà thiên hạ vẫn coi nhà tôi là “nhà không nóc”.

    Thuở ấy, người ta chia Khu Phú Thọ Hòa ra làm nhiều xã, xã 
lại chia ra thành ấp, ấp có ấp trưởng. Ai đề cử Trưởng Ấp tôi 
không biết. Nhưng ông Hai Mân làm Trưởng Ấp thì nhiều người 
không phục. Dưới Ấp trưởng thì có mấy tay dân vệ. 
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  Hồi đó chưa có lực lượng Nhân Dân Tự Vệ. Ông Hai Mân 
thường tụ họp mấy tay dân vệ trực nhật trong văn phòng Ấp 
sau nhà. Từ cái văn phòng này phóng qua nhà tôi rất dễ. Mùa 
Hè, tụi con nít thường hay ra khu đất lất phất đám cỏ mây để 
lùng dế. Chúng nó báo với tôi, ông Hai Mân hay rình má mày 
qua mấy lỗ gạch ống.

  Người dòm ngó mẹ tôi không chỉ có Hai Mân, nhưng ông ta 
là người tôi sợ nhất. Hai Mân có dáng vẻ của một tay trọc phú, 
vừa thô tục lẫn thô bĩ. Thân hình to lớn, bụng nhung nhúc mỡ. 
Cánh tay trần của ông ta thôi cũng coi to hơn gấp đôi bắp vế 
của tôi. Do làm sở Mỹ nên khá giả trông thấy. Nhà ông đầu khu, 
là căn lớn nhất do bỏ tiền mua hai lô gộp một. Nhà cửa khang 
trang, và lực lượng nội cung cũng hùng hậu nhất.

    Hai Mân có hai vợ, 13 con. Đứa lớn nhất mới nhập ngũ, đứa 
nhỏ nhất còn nằm trong bụng bầu bà nhỏ. Do mọi người nể sợ 
nên Hai Mân thường đóng vai quan tòa, xét xử mọi sự vụ tranh 
chấp lớn nhỏ trong xóm. Nhưng khi xử việc nhà, nhất là chuyện 
của hai vợ thì toi. Mà hai vợ thì xung khắc nhau như cơm bữa.

    Nhiều khi đi học về tới đầu đường thì tôi đã chứng kiến những 
vụ cãi nhau. Lần đó, Hai Mân đang đánh vợ. Bà nhỏ hai tay ôm 
đầu, cứ lui dần, lui dần tới mé giếng. Thật nguy hiểm.

   Nhưng bà không nhìn thấy phía sau, chỉ còn vài bước là lọt 
ngay xuống miệng giếng. Tụi con nít bên ngoài nóng ruột vừa 
kêu, vừa la chói lói. Nhưng bà nhỏ không nghe. Có lẽ lúc đó bà 
chỉ nghe thấy tiếng kêu khóc của mình. 
“Đừng đánh em anh ơi, đừng đánh em. Chết em anh ơi”

   Mấy đứa con nít nghe một hồi nổi nóng, hét. “Trời! giờ này mà 
còn anh với em. Thằng chả đánh gần chết rồi kia kìa!”
   Bà nhỏ vẫn một mực van xin. Tụi con nít loai choai quay nổi 
sung, đâm ra chửi nạn nhân

  “Ngu. Ê, cái bà ngu kia!” Một tiếng kêu chói tai.
“Đánh lại “nó” đi. Đánh “nó”.” Đám con nít lau nhau. 
“Chưa chắc “mình” thua đâu. Đánh đi, đánh.” Tiếng reo hò cỗ vũ 
như đang đi coi một đám chọi gà. 
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“Thoi nó”, 
“Rứt râu nó.”, 
“Móc mắt nó.”
  Nghe con nít xúi, ông Hai Mân quay ngoắt lại, nổi khùng chửi, 

“ĐM.  tuị bây, coi cái gì mà coi. Coi cái con C. tao nè.”

  Chỉ có vậy, tụi con nít được thể la rân trời, “ Coi, coi. Có hôn 
mà coi.” Có đứa khích bác, “Dám cho coi hông đó. Chỉ nói cái 
miệng, là đồ hèn.” Tụi nó thách.

    Thấy đám nhỏ hỗn giàng trời, còn lớn lối. Ông Hai Mân nổi 
điên, trợn mắt, hai tay lật bật tìm hai đầu của cái dải rút. Ông 
phải chứng tỏ ông không hèn.

    Cái khoảnh khắc này xảy ra trong chớp mắt mà hồi hộp muốn 
rụng tim luôn. Người lớn, ai nấy chạy tốc vào nhà. Ai nhắm chạy 
không kịp thì bịt mắt lại. Còn mẹ tôi từ đâu phóng ngược tới, lôi 
tôi chạy như bay cơ hồ chân không bén đất. 

    Từ trong nhà, tôi ngó trộm từ cửa sổ, chỉ nhìn thấy phía sau 
lưng Hai Mân. Không ngờ, ông ta cởi thật. Chiếc quần cụt tuột 
xuống quá mông.

    Lũ con trai phá ra cười ngặt nghẽo. Có đứa thả mình nằm dài 
trên con lộ, giang chân xoãi tay  hêt cỡ, rồi ngửa mặt lên trời 
buông một tràng cười thiệt là thống khoái.

“Trời ơi, không phải chim mà là quạ bây ơi.” Tụi nó kinh hoảng 
khi phát giác một bí mật động trời.

    Sau vụ đó, Hai Mân mất chức trưởng ấp. Tuy mất chức, 
nhưng Hai Mân vẫn còn oai lắm. Những nhà nghèo quanh đó 
vẫn hy vọng vay mượn ở ông khi khốn khó. Vì thế, nhiều kẻ vì 
nịnh bợ, vẫn a dua theo ông như thường.

  Và khi Hai Mân trừng phạt một đứa trẻ nào thì người lớn trong 
nhà phải mau mau mà cảm ơn ông ta đã ra công dạy dỗ.

  Mùa xoài năm đó, trời oi bức lạ nên xoài non rụng đầy sân. 
Nhà nào may mắn thì còn dăm ba quả. 
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 Có một buổi trưa tan học, trên đường về ngang qua nhà Hai 
Mân tôi ngạc nhiên quá đỗi. Một nhành tre đầu kia có cột sẵn 
một cái móc, đây là thứ để thọt xoài. Có ai đó chơi cắc cớ cài 
cái nhành tre móc trên cuống một trái xoài to nhất còn lủng lẳng 
trên cao. Một kẻ nào đang tính bẻ trộm đây. Nhưng vì sao họ 
không giật phắt ngay mà lại treo cái móc rồi bỏ đó. Trộm xoài 
nhà Hai Mân gan phải to tày đình, mà trộm giữa ban ngày, ban 
mặt mới ghê chứ.

    Trong khi tôi còn dáo dác thì Hai Mân đã chộp cổ tôi, hô 
hoán. Hai bàn tay hộ pháp xốc nách tôi giơ hổng lên cao. Tôi 
chết diếng, thân thể run lẩy bẩy, mặt tái mét không còn một giọt 
máu. Hai chân tôi giãy giụa trong không, cổ bị nghẹt, cơ hồ thở 
không ra hơi.

“Ăn trộm đây. Bắt được ăn trộm đây.” 
Có người tức tốc phóng qua nhà tôi.

    Mẹ tôi chạy ra, “Ông Hai, ông Hai bỏ nó xuống. Bỏ con tôi ra.” 
Mẹ lạc giọng, kêu. Hàng xóm cũng kêu giúp. 
 
  Hai Mân đặt tôi xuống, nhưng hai tay vẫn kẹp cổ tôi. “Nó hái 
trộm xoài tôi nè. Cũng may là tôi bắt đưọc.” Ổng chỉ cái nhánh 
tre còn móc trên trái xoài làm chứng. Hàng xóm bàn tán rân trời. 
Mẹ tôi phân trần. “Không thể là nó. Con tôi không với tới nhánh 
tre. Mà nó cũng đứng ngoài hàng rào thì làm sao vói tới.?”
  Nhưng Hai Mân không nghe, mặc mẹ phân trần. Ổng đòi, “Cô 
kêu tui một tiếng Anh đi rồi tôi tha.”

    Mẹ tôi khựng lại một chút, rồi chắp tay xá dài, miệng cứ xin 
lỗi, xin lỗi mãi. Cuối cùng Hai Mân mỏi tay, buông tôi xuống.

    Tôi giận mẹ cả ngày, chỉ vì mẹ xuống nước đi xin lỗi ông ta
 Ít ngày sau, một người chị họ tôi thú nhận, “Tao treo đó, nhưng 
tao chỉ muốn cảnh cáo ổng, đừng nhìn ai cũng tưởng ăn trộm. 
Xoài nhà ổng chua lét, ai mà thèm.”

    Ít ngày sau, Hai Mân bày vẽ sai người đem bánh trái làm hòa. 
Mẹ không nhận. Chưa chịu thua, ông ta lại đem rượu, gạo, tiền, 
vải vóc, lấy cớ là “Hàng xóm tương lân”, thương người góa bụa.     
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  Thời ấy, mỗi nhà đều có treo tấm bảng nhỏ “Gia đình tôi không 
chấp nhận Cộng Sản” để phòng Việt Cộng đột nhập trà trộn vào 
dân. Mẹ tôi vẽ thêm một cái bảng nhỏ,  “Miễn quà cáp”, treo 
bên dưới.

    Gia đình tôi nghèo nhất xóm. Gia đình ngoại, xưa vốn là điền 
chủ, giàu có một thời. Sau luật Người Cày Có Ruộng, ruộng đất 
được chính phủ Miền Nam mua lại để phát cho dân nghèo cày 
cấy. Mẹ tôi nói, “Tiền bạc như nước, không ai giữ lâu trong tay 
được.” Tuy cha đã mất từ lâu, nhưng nhiều người quen xưa, 
gặp mẹ vẫn cúi đầu, “Chào Bà Đại Úy”. Mỗi lần như vậy mẹ vui 
lắm và bắt tôi kính cẩn chào lại. Mẹ nói, nếu ai cũng giữ lễ thì 
người ta bớt đối xử xấu với nhau. Tôi cãi, “Con chào ông Hai, 
ổng cười khẩy, đâu khi nào chào lại.” Nói sao mẹ cũng bảo, 
mình làm đúng phần mình trước đã, còn phần họ sai là chuyện 
của họ.

    Một hai năm trôi qua nhanh như chớp, da mẹ còn láng nhưng 
tôi khám phá tóc mẹ đã có nhiều sợi bạc. Đôi khi tôi hỏi bâng 
quơ,
    “Mẹ không thích ai thật sao?” 
“Bác Cự, bác Phát, bác Kim? Thì sao?” Mẹ tôi nhăn mặt, rầy 
yêu. 

    Tôi không tin, một người không tìm thấy ai đáng để thương cả 
thì quả là đáng tội. Cái thế giới nội tâm của mẹ giống như một 
ngọn núi thần bí, mây mù lảng vảng khó nhìn.
Họa hoằn lắm thì mẹ giải thích, “Mình không thương mà lấy họ 
thì cũng là gạt họ.” 

   “Có một người lạ trong nhà, nhà mình sẽ biến thành nhà 
khác.” Bất chợt, tôi quay đầu nhìn lên bàn thờ cha. Nếu nhà có 
thêm một người thì cha sẽ phải đi đâu? Cảnh đơn chiếc của 
nhà tôi lâm vào thế yếu. Nhà bên trái làm hàng rào lấn qua nhà 
tôi 2 tấc đất, mẹ lấy bản đồ đo đạc của Sở Địa Chính cấp cũng 
không ăn thua.
   Ít lâu sau, nhà bên phải đào một con mương làm rãnh, lấn 
qua tới nửa thước. Mẹ kiện, Cảnh Sát tới phân xử bắt hai nhà 
hàng xóm lùi lại vị trí cũ. Nhưng họ vẫn ỳ ra đó, lấy nhiều cớ 
không đâu để trì hoãn, dụng kế “Cứt trâu để lâu hóa bùn”. Mỗi 
lần tranh cãi, ông Hai Mân đều cười hề hề, lấy câu “Dĩ hòa vi 
quý” ra khuyên mẹ.      
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  Mặt khác ông đề nghị, ông sẽ lấp cái mương giúp, sẽ dời 
cái hàng rào giùm, nếu mẹ gọi ổng là Anh. Mẹ tôi giận quá, 
mắng cho một trận. Ông ta cũng không vừa, chửi mẹ là “Đồ sát 
phu”, “Nghèo mà phách.” Tôi nhớ hồi trước, những đêm sáng 
trăng, mấy đứa con nít quanh đó vẫn tụ họp trước sân chơi đùa. 
Chúng tôi thường nắm tay nhau, đi lòng vòng ca hát. 

“Cái nhà là nhà của ta.
Ông cố, ông sơ lập ra,
Cháu con phải gìn giữ lấy,
Mới mong có nước non này.”

    Mẹ tôi từng dạy thế, vậy mà giờ chịu bó tay.
  Bài “Cái nhà là nhà của ta” không biết của ai mà có ảnh hưởng 
rất lớn với những tâm hổn non dại. Nhà mà không giữ được thì 
làm sao giữ nước? Anh Tài Giỏi, hậm hực nói. Mẹ tôi thường 
xoa đầu anh an ủi, con còn nhỏ mà thì làm được cái gì. 
    
   Anh Tài Giỏi, là đứa trẻ lớn nhất trong đám chúng tôi. Tài Giỏi 
thực ra là cái tên ghép đôi của hai cha con. Tài là cha, Giỏi là 
con. Nhưng cái tên chẳng khẳng định được thực chất, mà chỉ 
là hy vọng. Ba anh chỉ mong anh là đứa con thật giỏi, nhưng 
anh chỉ là đứa lông bông. Cái hơn người của anh ở cách khác. 
“Giữa đường thấy sự bất bình chẳng tha.” Một Lục Vân Tiên 
nho nhỏ trong đời thường.

    Thật ra, tôi không biết gì về kế hoạch của anh Tài Giỏi. Đêm 
đó, trăng sáng lắm, người chị họ (là đứa trẻ treo nhành tre móc 
xoài cảnh cáo ông Hai Mân) lôi tôi ra vườn sau nhà anh Giỏi. 
“Tao đi trả thù cho má mầy.”

    Anh chọn một gốc ổi, chặt rụi cành, chỉ chừa hai nhánh lớn, 
rồi sai chúng tôi vặt lá để làm thành một cái ná sống. Anh rọc 
một chiếc ruột vỏ xe đạp cho rộng bản rồi nong vào hai nhánh 
ổi. Xong anh kéo và bật thử nhiều lần cho nhuần tay. Đạn là 
những cục đất sét khô đã vo cứng to như trái bưởi thanh, anh 
chất trong bếp không biết tự đời nào. 

     Ba giờ khuya, đêm bấy giờ ngủ kỹ. Từ vuông sân đó, anh Giỏi 
giương “ná ổi” nhắm ngay nóc nhà Hai Mân. Anh bảo chúng tôi, 
“Hai đứa bây chạy đi.” 
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  Nhưng chúng tôi không chịu, có chết thì chết chung. Anh Giỏi 
giậm chân, nạt khẽ, “Tụi bây con gái, chạy chậm như vịt. Tao 
không muốn chết chùm cả lũ.” 
     
  Chúng tôi đâm đầu chạy một mạch. Khi rút mình vô chăn, tôi 
nghe những tiếng rầm rầm vang vọng từ xa như tiếng pháo kích.

  Mẹ tôi giật mình thức dậy. Cả xóm cũng hoảng hốt mở cửa ra 
coi. Nhưng tứ bề yên tĩnh, thấy không có gì, ai nấy vô nhà ngủ lại.
Tờ mờ sáng hôm đó, cả xóm nhốn nháo trước nhà Hai Mân. 
Bà lớn, bà nhỏ kinh hoàng đua nhau kể. Đang ngủ ngon, cả 
nhà Hai Mân giật bắn người khi có tiếng “nổ” từ trên trời vọng 
xuống. “Nổ” chừng bốn, năm tiếng gì đó thì hết. Cả nhà rút 
xuống hầm trú, cứ nghĩ là Việt Cộng tấn công, không ai dám ra 
ngoài. Đợi tới sáng, ông Hai Mân mới phát hiện ra một đống đất 
sét nằm chình ình trước cửa. Bụi đất sét còn vàng khè trên mái.

Mọi người tin chắc mẻm rồi ông Hai Mân sẽ nổi cơn thịnh 
nộ, chửi rủa suốt ngày. Không biết ai là thủ phạm. Nỗi nghi ngờ 
bao phủ cả xóm. Nhưng thật bất ngờ, Hai Mân làm thinh, không 
có lấy một lời chửi rủa hay than oán. Hai bà vợ của ông thì rấm 
rứt khóc, ông ăn ở làm sao cho chúng ghét, “nó” bắn đất sét, 
chứ quăng lựu đạn thì cả nhà chết chắc.

  Không biết anh Giỏi trốn biệt đi đâu. Bác Tài hỏi thăm khắp nơi 
chẳng ai biết. Chừng anh trở về, tôi mừng lắm. Mẹ tôi sau khi 
biết chuyện đã ôm anh vào lòng mà khóc. Mẹ la rầy anh Giỏi 
dữ lắm. Mẹ dặn đi dặn lại cả trăm lần, bắt anh hứa là không tái 
phạm. Mẹ nói, “Ở đời cứ sử dụng bạo lực thì sẽ gặp bạo lực.”, 

“Chuyện nhỏ không nhịn được thì làm sao làm chuyện lớn.” 
“Chuyện lớn là chuyện gì?” Tôi hỏi. 

 “Thì là chuyện học. Cứ  học cho giỏi đi đã.”

   “Chuyện lớn là chuyện gì?” Tôi hỏi. 
 “Thì là chuyện học. Cứ  học cho giỏi đi đã.”
   Khi tiễn anh Giỏi ra cổng, chắc là anh bực lắm, miệng cứ lầm 
bầm, “Chán, đàn bà hết thảy đều nhu nhược.”
Không lẽ tôi kể với anh, mẹ tôi không dám giết một con kiến 
nữa là,… 
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  Có một mùa Hè, xóm tôi trở nên vắng lặng. Ông Hai Mân đi 
đâu mất biệt cả năm trời. Đã lâu rồi trong xóm không có một vụ 
nào ra hồn. Buổi chiều, đám con nít chán, kéo nhau ra ruộng 
ấp chơi đánh giặc. Tôi cũng thường đi lang thang ngắm cảnh 
chiều rơi. Và phát giác những sợi tơ trời lững lờ, trôi hoang 
trong nắng. Đó là những sợi tơ trời mà mấy mươi năm sau tôi 
mới gặp lại trong thơ Tô Thùy Yên.

“Ta về như sợi tơ trời trắng.
Chấp chới trôi buồn với nắng hanh.”

    Tôi thương cái chữ “chấp chới” này, nó làm hực lên cái ánh 
nắng vàng trong suốt ngày xưa quá đỗi. Có những buổi chiều 
mà tiếng chuông nhà thờ thánh thót rơi xuống không gian đến 
nỗi tới bây giờ, mỗi lần thấy nắng chiều, tiếng chuông ấy cũng 
còn gióng lên tâm thức đầy những hồi tưởng. Tuổi thơ tôi có lẽ 
cứ êm đềm như vậy nếu ông Hai Mân không trở về.
    Ngày trở về của ông làm náo loạn cả xóm. 

   Sau buổi ăn mừng đình đám, buổi tối đó bắt đầu có chuyện 
to tiếng. Ban đầu, cãi nhau trong nhà, sau lan ra cả xóm. Mấy 
đứa nhỏ con nhà Hai Mân là những đứa truyền tin chính xác 
nhất. Nó nói, ba nó muốn rước một người vợ thứ Ba về, nhưng 
hai má nó không đồng ý. Bà lớn khóc lóc, vợ con cả đàn bây 
giờ rước thêm người nữa thì lấy gì mà ăn. Bà nhỏ cũng khóc, 
vì ông đã “phản bội” bà mà thương người khác. Ổng nói, “Sao 
tao phản bội người khác để cưới mầy thì mầy lại chịu hả?”, “Bây 
giờ, tao cưới người ta rồi, nửa đêm nửa hôm mầy biểu người 
ta đi đâu?”

   Hóa ra, đám cưới thứ 3 của ông đã diễn ra ở Long Xuyên, nơi 
mà ông đi công tác mất tăm cả năm nay. Dàn xếp chưa xong 
mà ông đã dẫn bà Ba về sống chung. Thương thuyết bất thành, 
ông vớ bình trà phang bà nhỏ một cái lổ đầu, phún máu. Đám 
con bà nhỏ lấy khăn chụp ngay trán mẹ, cấp cứu. Tiếng la khóc 
vang trời làm ông điên tiết. Bà lớn xông tới xỉa xói, bênh bà nhỏ. 
Ông thoi vô mặt bà lớn trúng mắt, máu trào đỏ mặt. Bà lớn té 
nhào xuống đất, hai đứa con bà nhào tới đỡ. Bà lớn hai tay bụm 
mắt, loạng choạng chạy ra ngoài. Bà chạy tới đâu hàng xóm 
đóng cửa tới đó. Không ai dám chứa chấp khi ông Hai Mân vác 
gậy gộc hò hét đuổi theo. 
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   Khi bà chạy ngang trước nhà, mẹ tôi mở cửa kêu, “Chị Hai, chị 
Hai ơi có sao không?” Chỉ nghe có vậy, bà lớn đứng lại nhìn mẹ 
tôi. Một cảnh tượng kinh hoàng khiến tôi không thể nào quên 
được cho tới suốt đời. Mẹ tôi cũng khiếp đảm, hai tay run lẩy 
bẩy. Bà lớn mở hé bàn tay đang bụm con mắt trái cho mẹ tôi 
coi. Nguyên tròng con mắt đã lọt hẳn ra ngoài, tay bà lớn phải 
chụp lại để tròng mắt không rớt xuống đất. Một thứ gì đó sóng 
sánh như lòng trắng trứng lễu nhễu tuôn từ kẽ tay ướt nhẹp. 
Má phải và hai dính đầy máu. Bà lớn kêu lên trong tiếng nấc, 

“Cô Út cứu tôi, cô Út ơi!”. 

   Mẹ tôi kéo rộng cửa, đỡ bà lớn vào trong nhà. Bà run rẩy ngồi 
bên mép giường. Mẹ tôi kêu con gái lớn của bà ra đường lớn 
kêu xe, bất cứ xe nào cũng được. Lúc đó đã khuya, rất khó có 
xe. Mẹ lại sai con gái nhỏ, chạy vô trạm cảnh sát. 

  Tôi đun nước nóng, mẹ lấy bông băng, cẩn thận lau vết thương 
cho bà lớn. Chỉ vài phút sau, chưa kịp lau xong thì ông Hai Mân 
vác gậy ập tới trước cửa, oang oang. Ông la hét đòi người. 

   “Vợ tôi đâu, đem nó ra đây.” Ông phang gậy, đập rầm rầm vào 
cái cổng rào. “Ai dám chứa vợ tôi hả? Nó là vợ tôi, tôi có quyền 
dạy nó.” Trong nhà, bà lớn sợ hãi, “Cô Út ơi, ổng dánh chết tôi, 
cô Út ơi.”
   “Chị cứ ở đây, không sao đâu.” Mẹ dặn tôi, con ở đây coi 
chừng dì. 

  Mẹ tôi xuống bếp, vác con dao bửa củi, xông ra. Tôi nóng ruột, 
bỏ bà lớn, núp sau cánh cửa run cầm cập. Ngoài đường lúc này 
người ta bu xem đen nghịt. Ánh đèn dầu leo lét hắt ra ngoài. 

    Mẹ tôi cầm dao ra trước cổng. Ông Hai Mân kêu, “Cô Út, trả 
vợ tôi mau.” “Ông đánh vợ tới lọt tròng, bây giờ lại muốn đánh 
chết bả sao?” Mẹ tôi trả lời. “Không trả.”

  Hình như Hai Mân không biết rõ thương tích của vợ, tưởng 
mẹ tôi chỉ dọa.

   “Trả không?”, “Tao đếm 1,2,3… Không trả, biết tay tao.”
   “Không trả, Không trả. Không trả.” Mẹ tôi cương quyết.
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   Lần đầu tiên Hai Mân thấy một người đàn bà dám công khai 
thách thức ông. Hai Mân nổi dóa, 
“Đừng đợi tao xông vô thì tụi bây chết cả đám.”
“Ông dám xông vô?”
“Vợ tao ở trỏng mà tao không dám vô sao?”
   Nói xong, ông lấy gậy đập nhầu như điên vô cánh cổng. Cửa 
rào nhà tôi đan bằng nứa, sao chịu nổi những nhát gậy hung 
bạo của Hai Mân. Ông ta lúc đó như con cọp dữ, vừa đập phá, 
vừa chửi bới. 
   Thấy Hai Mân làm càn, mẹ tôi xuống tấn, hai tay thủ chặt con 
dao. Khi cánh cổng bị bung, mẹ tôi gầm lên. Tôi giật mình, hốt 
hoảng, chưa bao giờ tôi thấy mẹ như vậy
   “Mầy mà bước vô, bước được chân nào, tao chặt chân đó.” 
Mặt mẹ đỏ lừ chuyển sang tím ngắt. Ông Hai Mân bất ngờ 
khựng lại.

    Nhanh như cắt, không suy nghĩ, tôi phóng xuống bếp vớ con 
dao phay, thoát ra đứng chặn ở cửa. Mẹ tôi chân yếu, tay mềm, 
tuy có dao nhưng làm sao chống nổi Hai Mân. Với cây gậy dài, 
hắn chỉ quất ngang một gậy là mẹ tôi nhào, đâu còn cơ hội 
chém vào chân “nó”.
  Tôi thủ ở đây, đợi Hai Mân quất ngang là tôi nhảy tới. Một nhát 
chặt vào chân hắn. Sự thể sau đó tôi không tính tới. Chỉ xuất 
độc một chiêu. Chết sống gì cũng ở phút đó.

   May mà Hai Mân còn biết sợ, cái phút khựng lại của Hai Mân 
quá lâu. Khi xe cảnh sát tới, họ ập vào còng ông ta. Xe cứu 
thương đi sau cũng rú còi inh ỏi.

   Đó là khúc phim kinh hoàng nhất của tôi trong thời thơ ấu.
Sau vụ này, nhà bên trái lui tự động nhổ hàng rào lui sau hai tấc. 
Nhà bên phải cũng mua một xe dất về lấp con mương.

    Sau này biết chuyện, mẹ tôi la rầy quá cỡ. Mẹ bắt đầu dạy 
tôi học võ, học kiếm, học phóng dao,… Học môn nào tôi cũng 
thua. Sức tôi yếu, có đánh trúng đích thì cũng không làm đau ai. 
Sức mạnh của mỗi một người, chỉ có họ mới biết. Tôi muốn nói 
với mẹ điều này nhưng không còn kịp nữa. Giờ biết nói với ai?

NGUYỄN THỊ THẢO AN
2018 / 7 /27
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ta, như một hàm hồ

1.
Cũng không chóng thì chầy
Đời ta rồi sẽ hỏng
Bởi ai tin được mình
Khi nói ăn cùng một miệng

Nhưng dù sống  thế nào chăng nữa
Một đời mang nặng dấu nhân gian

Làm sao tẩy sạch đời ta
Trong óc người đã sẵn
Làm sao xóa bóng cuộc tình
Khi trang đời vứa lật

2.
Đến lúc mỗi người trong chúng ta
Vuốt ve niềm kiêu hãnh mọn

Bởi lầm lẫn riêng nào
Không tuyệt vời một phía
Khác nào nốt ruồi son
Trên ngực hồng em bát ngát

Khác  nào gương mặt ta
Ngày qua dấu đời biến đổi
Khác nào tâm hồn em
Lặn sâu vào niềm cô đơn nọ 
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3.
Mỗi ngày phải soi gương
Có ngờ đâu đã nhờ mặt thủy
Ẩn hiện nhan diện mình
Trong lớp đời nhầy nhụa

Có cần hiểu đến ai
Khi cuộc ta chưa rõ
Có phải nói thao thao về những kẻ
Mà chính mình bôi mặt mù tăm

Tự lẫn trốn trong ta
Những dối lừa đần độn
Tự chui nhủi đời mình
Lắm lọc lừa phiền lụy

Thấy được chính ta rồi
Quả có nhờ gương kẻ khác
Nhưng lập lờ trên mỗi dung nhan
Nghìn đời chưa nói hết

Nó ẩn chứa dấu một hành vi
Trăm ngàn năm bằn bặt
Hàm chứa một trần tình
Suốt một đời tự thú

4.
Lương tri nào có phải của ta
Nếu không từ kẻ khác
Nhưng sống đời ta cho những ai 
Hẳn là điều vô lý

Có phải sống  với nhau là tự hiểu
Nỗi cô đơn thu dọn lại riêng mình
Có gì khác hơn không
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Khi soi vào gương mặt lạ
Em nhìn thấy được gì
Khi đời anh bóc trần. lật trái

Họa hoằn nỗi cô đơn
Riêng mỗi người một lớn
Chung sống chính thị là
Bắt đầu ta thủ thế

5.
Có điều thật lạ lung
Em nào đâu đã hiểu
Mỗi khi lời thốt ra
Ý đã ngầm xuyên tạc

Mỗi khi lời thốt ra
Không còn tin ta đã nói

Chắc không ai rõ chính mình
Một khối đời khó hiểu
Bởi ta thất lạc ta
Ngay buổi đầu đã dẫn
Em tin chính vào lời em
Thật là điều kỳ lạ
Tin vào được gì ta đã nói
Khác nào theo dấu ngựa truy phong

Bám vào ý tưởng mình
Không lấy gì làm trọng
Lẽ dĩ nhiên là ta đánh lừa
Ngay chính ta mắc bẫy

Nhiều lúc thật tầm thường
Phải nhân danh một người để nói
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6.
Có một điều hiển nhiên
Không bao giờ chịu thấy
Sống là thoa son trát phấn đời mình
Mỗi ngày thêm xấu xí

Bởi quan niệm sống như là kẻ khác
Trốn trong ta ve vuốt nỗi tình riêng
Lầm lẫn nào ta chẳng có
Mơn trớn chi nghìn nỗi thẹn thùng
Hãy nói toạc những điều
Ngặt thốt ra lại chính mình dối gạt

Hụp lặn trong phân vân
Để rồi không có thực
Như chìm đắm vào tình chung
Để thấy mình đơn chiếc

Đừng giận hờn nhau chi vội
Hiểu thế nào trong cõi riêng

7.
Nhiều lúc tưởng đã xong
Những điều ta thanh toán
Nào ngờ sợi vô tình
Buộc đời ta trong đó

Nào ngờ chính cuộc ta
Đã chơi trò cút bắt
Thỏa mãn một điều nào
Chắc gì lòng ta đã thuận
Sống dòm ngó mọi người
Với  nỗi lòng thấp thỏm

8.
Có ai tin chắc đòi mình
Trên một đường đã vạch
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Bởi sống còn nhân danh kẻ khác
Phải đâu ta thế đứng riêng mình
Thật sự có nhiều khi
Mặc cho đời thành kiến

Thế rồi ta có chắc là ta
Trong tầm suy diễn nọ
Ngoi ngóp sợi ăn năn
Riết rồi dây cũng phựt
Riết rồi chính niềm tin
Phú cho đời chẵn lẻ
Những cái lắc thật tình
Chung qui trò sấp ngửa

9. 
Ví phỏng nó là người
Có điều gì đáng nói
Dù sinh ra đời không đánh dấu
Cũng còn vươn chàm vết thâm quen

Chui rúc vào niềm riêng
Nào ngờ ta đồng lõa
Vớt vát chút tình hoài
Nỗi lòng nghe đã mục
Dạng thức nào trên mỗi chúng ta
Không lồng trong chiếc bóng

10.
Thật sự ta chán đời
Chính là người được cuộc
Nủa đường đi đến muốn quay lui
Cũng một lỡ lầm quen thân mất nết

Chắc em lạ lùng
Do chính điều em bày biện
Anh cũng chả khác nào
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Một anh mù nói tướng

Chúng ta chả khác nào
Chính điều ta đã tưởng

11.
Thêm những thắc mắc vào
Chai lì hơn cuộc sống
Nhưng dẫn đến một đường quen
Chắc gì em chịu bước

Khổ tâm thay những ai không chịu hiểu mình
Mà cam tâm làm theo kẻ khác

Nhân danh một đời thừa
Nói những điều đã thiếu
Nghĩ đến thực dửng dưng
Như ván đời đã lật

Cây bài nào không mang một dấu riêng
Như vết chàm đã sẵn
Ích lợi gì đâu điều đã thấy
Mà phanh phui thù nghịch riêng tây

12.
Nhiều lúc nghĩ chính mình
Đúng là trò bịp bợm
Phải trái trên một đường dây
Xem như màn hát xiếc

Có đến thật sự rồi
Mới thấy mình lầm lẫn
Ra khỏi một nơi nào
Quả là điều bất hạnh

Ta nào rõ chính ta
Hơn một lần sấp ngửa
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13.
Mài nhẵn đời ta thành nỗi nhọn
Có điều gì vô lý hơn không

Thế mà chính thị là
Một điều tiên quyết đã
Có giải thích nào không là lần tự thú
Ngay trong ta bất lực tràn trề

14.
Thật chả mới lạ gì
Cánh đời khi đã mở
Tự thân ta là người
Đều tầm thường, hẳn thế

15.
Có phải vậy không em
Cửa nào ta chớm gõ.

THÀNH TÔN

 * Có lẽ bài thơ này là bài thơ dài nhất của Nhà thơ Thành Tôn, một 
người làm thơ rất khả kính và nhân hậu mà tôi quí trọng. (Theo lời Nhà 
thơ, thì nay hầu như anh không sáng tác thêm nữa) Bài thơ trên rất 
hay, có nhiều phần như một tiếng nói thay thế cho nhiều người. Phần 
chính và quan trọng nhất là sự yêu mến anh, nên tôi không ngại ngồi 
đánh từng chữ để đăng lên bài thơ này. Xin thân tặng đến chính tác giả, 
quí bằng hữu và bạn đọc
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NGÃ PHƯƠNG HUYỀN
phụ trách

Nhà xuất bản Văn Học Mới, trong tháng 6 
vừa qua, đã ấn hành tập truyện ngắn của 
Nhà văn, nhà báo Đặng Phú Phong:

           Con Suối Khôn Lìa
Sách dầy 203 trang, đề giá US$18.00.
Bìa full color, chất bóng láng đẹp. Nội 
dung giấy Cream. Tranh bìa Họa sĩ Cao 
bá Minh. Có ba Nhà văn, nhà thơ viết bài 
khen ngợi. Ở đây VHM chỉ xin trích 1 bài 
viết ngắn của Nhà thơ Du Tử Lê:

“…Nhưng dù cho Văn chương hay Hội họa thì, tác phẩm mới 
nhất cuả Đặng Phú Phong, theo tôi, vẫn là nỗ lực đáng trân 
trọng với chủ tâm: phục-hồi-phẩm-giá dòng VHNT miền Nam 20 
năm và, 40 năm hải ngoại…” / Nhà thơ Du Tử Lê

Nhà xuất bản Bạn Văn Nghệ đã ấn hành:

      Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ

Tuyển tập thơ: 
của Nhà thơ Trần Yên Hòa
Tranh bìa Uyên Nguyên
Kỹ thuật Trần Yên Hòa. 
In tại Hoa Kỳ 2018
Dầy 350 trang, bìa láng, giấy tốt. Theo tự 
thuật của tác giả: “Một chặng đường khá 
dài, coi như chiếm hết cả cuộc đời tôi. Và 

tập thơ này in ra, tôi cũng sẽ còn làm thơ nữa. Vì tôi nghĩ, bây 
giờ thơ, văn vẫn là môn giải trí quí giá nhất của  tôi...”      
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Nhà xuất bản Văn Học Mới, trong lúc lay-
out và chưa in kịp tập truyên ngắn của Nhà 
văn, nhà thơ, nhạc sĩ Phan Ni Tấn, thì tạp chí 
Văn Học Mới phải lo in trước. Vì thế không 
biết chính xác là bao nhiêu trang bao gồm 31 
truyện, trong tập:

         Có Một Thời Ở Quê Hương Tôi

Người đọc lâu nay quen với lối viết giản dị, với 
ngôn ngữ địa phương và bình dân, có thể so 
sánh với Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc ... hay...

Lê Xuyên. Nhà văn Phan Ni Tấn đã từng có rất nhiều người đọc 
trên FB bấm “like” ào ạt. Đi kèm với lời khen ngợi khôn ngớt ...Bìa 
full Color màu Khaki, bóng láng...Tranh bìa Họa sĩ Nguyễn Sơn. 
Tưa - Nhà văn Lê Hữu...

Bây giờ, họ tất cả là những người muôn năm cũ. Nhớ đến họ lúc tàn 
canh khi giật mình tỉnh giấc. Và như nàng Kiều trôi giạt, tôi không 
khỏi giật mình để mình lại thương mình xót xa.

Đinh Quang Anh Thái viết về 10 nhân vật. 
Anh chấm phá, nhưng rất thành công, vẽ lại 
những con người trong tù đày tao loạn nhưng 
vẫn vượt lên để làm người một cách đích 
thực. Như người đọc, tôi góp một lời cộng 
hưởng, phác qua cái truân chuyên của các 
vị Hồ Hữu Tường, Lê Văn Tiến, Nguyễn Chí 
Thiện và Nguyễn Tất Nhiên. Và rất tiếc không 
thể đề cập đến những nhân vật khác mặc dầu 
cuộc đời họ chẳng kém phần sinh động trong 
những dấn thân với ý thức xây dựng một xã 
hội tử tế.
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GIỚI THIỆU:
THƯ QUÁN BẢN THẢO 

(Tạp chí Văn Học Nghệ Thuật)
Số 80 tháng 6 / 2018

Chủ đề: Cõi thơ cao Đông Khánh
Phát hành cùng lúc với Thư Quán Bản Thảo là 

TẠP CHÍ NÓI  SỐ 1(CD)
Chủ đề: Lửa Đốt Ngoài Giới Hạn

Chủ trương Cao Đông Khánh & Bùi Huy
Do Cao Đông Khánh diễn đọc

Thời gian # 75 phút
Liên lạc: Trần Hoài Thư, Phạm Văn Nhàn, Tô Thẩm Huy
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TRẢ LỜI THƯ TÍN

1/ Tòa soạn Văn Học Mới, xin cảm ơn Nhà thơ Hà Bạch 
Quyên đã cho biết là lâu rồi ít sáng tác nên dùng hai bài thơ 
THT đăng trên trang: (thotanhinhthuc.org) do Nhà thơ Khế Iêm 
chăm sóc.

2/ Xin cảm ơn Nhà văn Nguyễn Thị Thảo An, đã gởi một 
truyện ngắn hay, vẫn với phong cách riêng như hồi cộng tác với 
tờ GP Chủ Đề... Nhất là cảm ơn sự nhiệt tinh vận động đến hai 
tác giả lớn là Nhà thơ Tô Thùy Yên và Nhà văn Nguyễn Huy 
Thiệp. Tòa soạn sẽ gởi tạp chí Văn Học Mới đến quí anh, khi in 
và phát hành   xong.

3/ Nhắn Tin:  Quí Nhà Văn, Nhà Thơ, Nhà Biên Khảo,  đã từng 
cộng tác với GP Chủ Đề do Nhà Văn Nguyễn Trung Hối điều 
hành như: Hoàng Xuân Sơn, (Hoàng Chính - Lưu Diệu Vân), 
Phan Xuân Sinh, Lưu Thu Thuyền, Nhật Nguyễn, Nam Dao, 
Cổ Ngư, Nguyễn Vĩnh Long. Nguyễn Trung Dũng, Đặng Phùng 
Quân..v..v.. Kính mời quí vị cộng tác với tạp chí Văn Học Mới...
Xin liên lạc qua email như đã ghi trong tạp chí này... Trân Trọng.

4/ Tòa soạn Văn Học Mới rất cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Minh 
Triết, đã gởi lại bài biên khảo rất cần thiết để đăng trong số đầu 
tiên này.

5/ Tòa soạn Văn Học Mới luôn cảm ơn sự rất nhiệt tình cộng 
tác và ủng hộ tạp chí Văn Học Mới, của hai Nhà Biên Khảo rất 
khả tín và quí mến: Nguyễn Vy Khanh và Nguyễn Đức Tùng 
( đã gởi hai bài biên khảo quí giá, đăng trong số đầu tiên này)

6/ Tòa soạn Văn Học Mới chân thành rất cảm ơn Nhà Văn 
Nguyễn Trung Hối, Nhà Văn Nguyễn Vĩnh Long, Nhà văn/ 
Nhà biên Khảo/ Nhạc Sĩ Hoàng Ngoc-Tuấn, về việc trích 
đăng những bài rất quí giá và cần thiết...(từ GP Chủ Đề số 7, 
mùa thu 2001)

Tòa soạn 
Văn Học Mới
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Thể lệ gởi bài về Văn Học Mới

Gởi sáng tác, xin kèm theo địa chỉ, tên thật (có thể), số 
phone và email. Gởi đến Văn Học Mới, xin vui lòng đừng 
gởi báo khác. Nếu tác phẩm đã từng dùng hay phổ biến 
dưới dạng thức nào, quí vị nên cho bổn báo hay biết. Bài 
vở, đánh máy một mặt giấy. Xin dùng Microsoft Word với 
công cụ Uni Code hay Unikey là tốt nhất. Cần theo font chữ 
Arial hay Time New Roman.Bài không đăng không trả lại. 
Thời gian không đăng khoảng 2 số liên tiếp, quí vị có quyền 
gởi báo khác...Gởi bài vở cho Văn Học Mới, theo 2 email :

1/ hanguyendu@gmail.com
2/ vanhocmoi68@gmail.com

**
Ngân phiếu / chi phiếu xin đề:

Ha Nguyen (Ha Nguyen Du)

10291  Arundel  Ave

Westminster, CA 92683 - 5821
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BÌA VĂN HỌC MỚI SỐ 2 

Đặc biệt “ Tưởng niệm Nhà thơ, 
Nhà biên khảo, phê bình văn học Trần Văn Nam”. 

   Vậy xin quí vị gởi sáng tác 
   về tòa soạn càng sớm càng tốt

Riêng về bài vở cho mỗi 4 tháng ra một số. 
Chúng ta hy vọng sẽ đáp ứng đúng kỳ qui định, với bài 

vở đầy đủ và như ý...

Trân trọng
 Văn Học Mới
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PHIẾU MUA BÁO DÀI HẠN

       Họ và tên: ...........................................................

       Địa chỉ:................................................................

       Tiểu bang:...........................................................

       Quốc gia:.............................................................

       Đổng ý:....................... Mua
                 .......................... Gia hạn

       Thời hạn........Năm.........Từ số.........Đến số.......
                                   

GIÁ BIỂU BÁO DÀI HẠN
      HOA KỲ / MỘT NĂM / $55.00

      CANADA / MỘT NĂM / $60.00

Á CHÂU, ÂU CHÂU, ÚC CHÂU / MỘT NĂM /$65.00

Giá bán tại các nhà sách US $15.00 / Cuốn
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Chúng tôi NHẬN in ấn tác phẩm thuộc VHNT 
Phát hành toàn cầu qua hệ thống Amazon.

Sẽ giao đến tận nhà quí vị. Trên
tinh thần ủng hộ quí Văn Nghệ Sĩ
và thân hữu trong giới sáng tác

(Dù nay mai Amazon có sáp nhập lại thành 
một đại công ty khổng lồ hơn, chúng tôi vẫn mở

NXB cộng tác với họ)
Liên lạc Hà Nguyên Du

714-723-9652
vanhocmoi68@gmail.com
hanguyendu@gmail.com
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