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Bản Thảo này đã được xuất-bản trong tháng 2 năm 2016
(ISBN số 978-0692633489). Phần ruột của Sách Xuất-Bản
không có gì khác với Bản Thảo. Riêng phần Mục Lục trong
Bản Thảo được viết ngắn gọn.
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Lời Nói Đầu:
Trong một số bài, những tiêu-đề mở đầu như “Văn Học Miền
Nam…”; hay “Văn học Hải Ngoại…”; tác giả có ý định viết về
Văn Học Sử, nhưng chỉ thực hiện được qua vài lần viết (Điều này
cũng đã có như vậy trong vài bài ở cuốn sách trước của tác giả,
xuất bản năm 2006, chẳng hạn như “Văn Học Miền Nam: Các
Thời kỳ Văn Học Từ 1963 đến 1975” và “Văn Học Hải Ngoại:
Quy Tụ Thơ Hoài Hương Vào Những Vùng Trọng Điểm”).
Cuốn sách thứ hai ở đây gồm tất cả 64 bài, trong đó có 10 bài liênhệ đến âm nhạc, nhưng tác giả chỉ viết với tư cách một người
thưởng thức không chuyên về bộ môn này (Do cần gửi đăng trong
Tạp chí “Văn Nghệ” của Trung Tâm “Thúy Nga Paris”). Cũng có
7 bài viết liên-hệ đến triết học: cũng xin được coi như những dư
vang kiến thức Triết học Tây phương mà người viết đã từng theo
học trong các niên khóa 1964/1965, 1965/1966 và gián đoạn đến
niên khóa 1972/1973, ở Đại học Văn khoa Sài Gòn (Dĩ nhiên cũng
có trau giồi thêm một số kiến thức trong rừng sách báo ngoài
trường ốc).
Cuốn sách này quy định sau năm 1975, nhưng các tác phẩm hay
tác giả đề cập đến không hoàn toàn thuộc thời điểm sau năm 1975;
đôi khi người viết bàn tới một cuốn sách mỏng hay thi ca khá xa từ
thập niên1950; dĩ nhiên có khá nhiều những điều mới sau năm
1975. Tác giả mong được coi như những cảm thức văn học mà tất
cả đều được thực hiện sau năm 1975, rõ hơn thì sau năm 1981
(năm người viết định cư tại Hoa Kỳ).
Trần Văn Nam (City of Walnut, CA. ngày 14 tháng 8 năm 2015)
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VĂN HỌC HẢI NGOẠI: Hồi Ức Các Dữ-Liệu Ở
Little Sài Gòn, Trong Đó Có Một Số Liên Hệ Đến
Văn Học, Và Khiến Nghĩ Tới Một Khuynh
Hướng Viết Tiểu Thuyết
Thoáng đọc qua nhan đề với các từ ngữ “dữ liệu” có thể khiến đôi
người cho đây là tài liệu lịch sử Little Sài Gòn, kể luôn những
vùng phụ cận thuộc Orange County (Quận Cam).Thực sự, người
viết bài này cũng muốn bao gồm ý định ấy, nhưng xét không có đủ
tài liệu liệt kê hết những điều xảy ra tại nơi cư trú đông đảo người
Việt nhất trên toàn cả thế giới, sống ngoài Tổ Quốc Việt Nam.
Nhưng trọng tâm bài này là kể đến những dữ liệu ở Little Sài Gòn
có liên hệ đến những thành tựu văn học viết bằng ngôn ngữ Việt,
tức là đặt ra ngoài những thành tựu văn học viết bằng tiếng Anh
tiếng Pháp, Vả lại, những thành tụu văn học viết bằng tiếng nước
ngoài ấy không xuất phát từ Little Sài Gòn (chẳng hạn Linda Lê
thì ở bên Pháp; Monique Trương ở Brooklyn New York; Lan Cao
ở nhiều nơi nhưng chưa bao giờ cư trú tại Little Sài Gòn; Andrew
Lam cũng vậy, hiện nay cư trú tại San Francisco?...). Có một số
người cho rằng hiện thời với Internet, với các mạng văn chương
toàn cầu, với “Vanchuong Blog”, thì đặt vấn đề Little Sài Gòn
không còn ý nghĩa đại diện hết cho toàn thể người Việt tha hương.
Nhưng xét 40 năm qua, từ 1975 đến 2015, Little Sài Gòn quả là
nơi có các thành tựu văn học: những tiểu thuyết văn học đáng kể
nhất phát xuất tại đây; các tạp chí văn học nổi bật nhất xuất phát từ
đây, số văn nhân nhiều nhất ở đây; có lúc nơi đây hiện diện đến 5
tờ nhật báo… Người viết bài này hiện cư ngụ tại City of Walnut,
cách Little Sài Gòn khoảng 30 dặm, thường mỗi tuần đều đến
Little Sài Gòn, nên mong rằng bài viết sẽ không bỏ quên những
điều quan trọng.
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Không thể liệt kê hết các dữ liệu, người viết bài này chỉ kể đến
bốn dạng dữ liệu, nhưng cũng xin nói không làm sao liệt kê hết: đó
là dữ liệu đời sống thường ngày; dữ liệu có tính thời sự chính trị;
dữ liệu liên hệ đến giới làm báo nhưng không thuộc về văn học; và
dữ liệu liên hệ đến thành tựu văn chương. Thứ nhất, dữ liệu đời
sống. Dữ liệu đầu tiên này thực ra không chỉ riêng có tại Little Sài
Gòn. Thì nơi nào người Việt đến định cư khá đông đảo lại không
có những tiệm buôn và quán ăn khẩu vị người Việt; những garage
sửa xe hơi; những văn phòng dịch vụ Insurance và Giấy Tờ liên hệ
đến chính quyền City, chính quyền Tiểu Bang, chính quyền Liên
Bang… Đặc biệt ở Quận Cam, thuở ban đầu khi người Việt được
đưa đến thì đất đai phần lớn là những ruộng trồng dâu Strawberry,
chưa có phố xá quy mô như hiện nay, và việc mua bán vải vóc và
thuốc men không cần toa Bác sĩ trở thành hiện tượng phồn thịnh,
do đa số người Việt đều mua gởi về cho thân nhân ở Việt Nam
(lúc ấy chưa có bang giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và việc trở về
thăm Việt Nam là điều còn xa vời, kể như hoàn toàn đứt lìa với Tổ
Quốc). Đa số người Việt đều bận tâm vấn đề kế sinh nhai hoặc
được trợ cấp, con cái được đi học để thành công sau này; và nhu
yếu phẩm cho bà con ở Việt Nam; rất ít người Việt có viễn-kiến
mua đất đai ở đây như một số người Việt gốc Hoa. Kể cả nhà ở,
người Việt còn ngần ngại mua vì sợ nợ nần (việc sắm xe hơi để đi
lại thì dĩ nhiên phải lo liệu để sở hữu). Vấn đề mua nhu-yếu-phẩm
gởi về Việt Nam khiến người viết bài nhớ đến thời kỳ mới đến Mỹ
(ngày 14 tháng 12 năm 1981, ngụ ờ thành phố Annandale, tiểu
bang Virginia), nhớ đến lần đầu tiên sắp hàng ở Bưu Điện giữa
mùa tuyết đổ trắng đường phố, trong số những người sắp hàng có
đến 5 người Việt, và đúng 5 người Việt ấy lại gặp nhau buổi chiều
tối để học ESL (trau giồi Anh-ngữ như ngôn ngữ thứ hai để hòa
nhập vào đời sống ở Hoa Kỳ) tại một trường Tiểu Học. Dữ liệu
mua bán sinh sống ấy quả không có gì đặc biệt, phổ biến ở khắp
nơi bất cứ nơi nào có chừng vài mươi gia đình người Việt. Thứ
hai, dữ liệu có tính thời sự chính trị tại Little Sài Gòn: như vụ
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Trần Trường treo hình Chủ Tịch Cộng Sản Hồ chí Minh và treo
Cờ đỏ Sao vàng ; việc dựng bảng Little Sài Gòn trên hai xa lộ 22
và 405; việc phản đối thành công chống lại ý định đổi tên Little
Sài Gòn thành Asian Town (hoặc Asian Village, phản đối vì
không muốn có vẻ tương tự như China Town); và nhiều chức vụ
như Dân Biểu Tiểu Bang, Giám Sát Viện, Thị Trưởng, viên chức
thành phố… đã được bầu cho người Việt. Thứ ba, dữ liệu có liên
hệ đến báo chí nhưng không liên quan đến thành tựu văn học; như
vụ biểu tình phản đối nhật báo Người Việt (thời ông Vũ Ánh làm
chủ bút) cho đăng bài thơ Tử Vi trên “Giai Phẩm Xuân Người Việt
2006” tiên đoán các lãnh tụ Cộng Sản Đỗ Mười, Lê Đức Anh,
Phan Văn Khải, Võ Văn Kiệt, Trần Đức Lương , Nguyễn Văn An,
Nông Đức Mạnh ,Nguyễn Minh Triết sẽ là các nhân vật lãnh đạo
trong nước Việt Nam (các nhân vật có tên này đều in chữ hoa
trong bài thơ Tử Vi). Cũng có biểu tình vì một Giai Phẩm Xuân
Người Việt khác năm 2008 đăng hình lá cờ vàng ba sọc đỏ trong
chậu rửa chân của nghề làm móng tay (nails). Dữ liệu nữa, tuy
vướng tới một nhà thơ, nhưng hình như không khơi động bài bàn
luận văn học đáng kể nào, đó là vụ Nghi Vấn nhà thơ Nguyễn Chí
Thiện định cư tại Quận Cam không phải là chính tác giả tập thơ
“Tiếng Vọng Từ Đáy Vực”. Dữ liệu khác liên hệ đến nghề báo
mới đây, trong năm 2015: vụ kiện phải bồi thường đến 4 triệu rưỡi
Mỹ-kim khiến chủ báo Hoàng Dựợc Thảo khai phá sản cơ nghiệp.
Thứ tư, dữ liệu chủ yếu hồi ức trong bài này, đó là dữ liệu trực
tiếp làm thành tựu những sáng tác văn học, với thể loại tiểu thuyết,
thể loại truyện ngắn, thể loại thi ca. Hồi ức nhớ lại có ba tác-động
thành-tựu văn-học đáng nhớ: Tác-động đầu tiên là do đợt người
Việt vượt biên đến Quận Cam sau thời gian một hai năm ở các trại
tạm trú trong các nước thuộc Đông Nam Á, những người đến sau
đợt di-tản năm 1975 bằng trực thăng hoặc tàu Hải Quân đưa ra các
chiến hạm Hoa Kỳ trên biển Thái Bình Dương. Trong đợt đến sau
ấy có nhà văn Nguyễn Mộng Giác (thành tựu cho văn học bằng tác
phẩm “Mùa Biển Động”); Cao Xuân Huy (thành tựu cho văn học
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bằng tác phẩm hồi ký “Tháng Ba Gãy Súng”), Hoàng Khởi Phong
(thành tựu cho văn học bằng tác phẩm hồi ký “Ngày N+”),
Nguyễn Xuân Hoàng (thành tựu cho văn học bằng tiểu thuyết
“Người Đi Trên Mây”). Sở dĩ kể đến trước tiên những cuốn
truyện, kể cả hồi ký, có độ dầy trên một hay vài trăm trang như
vậy để thấy sự cố gắng của các tác giả và để thấy độc giả thời ấy
đã ủng hộ mua về đọc, không như bây giờ đa số có vẻ thờ ơ đọc
truyện dài. Tác-động thành-tựu văn-học kế tiếp là sự ra đời của
Tạp chí Hợp Lưu do họa sĩ Khánh Trường chủ biên: tạp chí văn
chương này chủ trương đăng bài trong nước ngoài nước, khuynh
hướng muốn hòa hợp đăng những bài văn chương hay gửi đến từ
Việt Nam, không phân biệt nhà văn nhà thơ thuộc ý thức hệ xã hội
chủ nghĩa hay không ý-thức hệ gì cả, miễn là văn thơ có giá trị.
Chủ trương hợp lưu vào thời gian ấy có vẻ sớm và táo bạo đối với
những người chống cộng sản ở ngoài nước (Tờ Hợp Lưu ra mắt
vào tháng 10 năm 1991, năm nay là 2015, vậy chủ trương hợp lưu
ấy sớm đến 24 năm trước). Nhưng sự thành tựu văn học khá ít ỏi,
không kể các nhà văn nhà thơ đóng góp ở ngoài nước, từ trong
nước gửi ra nổi bật thì có Đỗ Hoàng Diệu với tác phẩm đề tài lạ
“Bóng Đè” (không kể Phạm Thị Hoài, Vị Thùy Linh, Phan Huyền
Thư, đóng góp bài trên Hợp Lưu, vốn đã có tiếng tăm trước ở
trong nước). Từ hải ngoại thì có nhà văn Trần Vũ với các tác phẩm
dung-tục-hóa các anh hùng lịch sử, sở dĩ kể ra ở đây vì đề tài ấy
hình như đồng điệu với nhà văn trong nước Nguyễn Huy Thiệp.
Tác-động thành-tựu văn-học kế tiếp nữa tại Little Sài Gòn là
những cuộc biểu tình xuất phát từ Little Sài Gòn rồi tập trung
trước tòa Lãnh Sự Trung Quốc ở Los Angeles để phản đối “Đường
Chín Đoạn” gồm thâu gần hết Biển Đông thuộc vào lãnh thổ
Trung Quốc và phản đối việc đưa giàn khoan dầu khổng lồ neo ở
hải phận Việt Nam. Thật ra các biểu tình phản đối này của người
Việt không chỉ xảy ra ở Little Sài Gòn mà ở khắp các thành phố có
người Việt cư ngụ trên thế giới và ở các tỉnh thành Việt Nam. Kể
riêng tại vùng quanh Little Sài Gòn, vụ này làm thành tựu văn học
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trong các sáng tác thi ca; tên hạm trưởng Ngụy Văn Thà chết theo
hộ-tống-hạm Nhựt Tảo HQ-10 trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày
19 tháng 1 năm 1974 thường được nhắc nhở. Những bài thơ nhắc
đến hạm-trưởng và hạm-phó Nguyễn Thành Trí không phải hiếm
trong các báo phát hành hạn chế vùng quanh Litlle Sài Gòn, tiếc
rằng đó không là báo văn chương có tiếng tăm nên gần như mai
một với thời gian. Trong cuộc diễn-hành Tết năm 2013 tại Little
Sài Gòn (hoặc 2014, không nhớ rõ), hình ảnh các chiến hạm bị bắn
chìm ở Hoàng Sa năm 1974 được phóng lớn trên các xe diễn hành,
theo sau xe có cả con trai của hạm-phó Nguyễn Thành Trí. Trong
khi đó, xuất hiện trên tạp-chí văn-học phổ biến ở Hà Nội, họ
“Ngụy” của hạm trưởng nổi bật trong một bài thơ hay của tác giả
Trần Mạnh Hảo. Với các thành tựu văn học tại Little Sài Gòn,
không thể không kể đến các các tạp chí văn chương tuy khá oe hẹp
về tài chánh, số độc giả khoảng chừng từ 200 hoặc 500 đến 1000,
vậy mà các tạp chí ra hàng tháng ấy hiện diện kiên trì (vài tạp chí
sống lâu năm nhất, tồn tại có đến từ 10 năm trở lên gần kề 20 năm,
càng về sau cũng phải gom lại thành hai hoặc ba tháng ra một lần),
và đều ở Little Sài Gòn hay vùng rất cận gần như các thành
Westminster, Santa Ana, Garden Grove, Huntington Beach;
Anaheim… Đó là các tạp chí Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Khởi
Hành, Thế Kỷ 21. “Tạp chí Thơ” cũng tồn tại khá lâu, nhưng bất
định kỳ. Tạp chí “Chủ Đề” chỉ hiện diện trong vài số, nhưng cũng
có khá nhiều bài biên khảo công phu. Nguyệt san “Thời Tập” hải
ngoại khổ khá lớn (không như khổ nhỏ có nét riêng biệt ở Sài Gòn
trước 1975) với 12 số xuất bản trong thời gian từ tháng 6/1990 đến
tháng 6/1991 tại Westminster, California. Tạp chí văn chương
mới gần đây nhất, tờ Tân Văn, khá dầy và ra đều đặn hàng tháng
đến tháng 6 năm 2015 ấn hành đã tới số 95. Và cũng không thể
quên các nhà xuất bản sách giá trị tuy rằng hiện nay không còn
hiện diện như Nhà Xuất Bản Văn Nghê, Nhà Xuất Bản Đời, Nhà
Xuất Bản Hồng Lĩnh. Nhà Xuất Bản Văn Mới hiện vẫn tồn tại. Ba
nhà sách đứng vững lâu năm nhất, đến nay vẫn còn: Nhà Sách Tú
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Quỳnh ở Westminster, Nhà Sách Tự Lực ở Garden Grove, Nhà
Sách Văn Bút kế khu Phước Lộc Thọ. Nhà Sách Văn Khoa trong
khu Phước Lộc Thọ nay không còn nữa nhưng hình như vẫn lảng
vảng tâm trí khi du khách vào khu thương mại này.
Thành tựu văn học tại Little Sài Gòn kể như công phu nhất là bộ
trường thiên tiểu thuyết “Mùa Biển Động” gồm 5 tập của nhà văn
Nguyễn Mộng Giác. Đây là cuốn lịch sử tiểu thuyết với bối cảnh
cuộc chiến tranh ở Miền Nam, và các nhân vật trải qua cuộc chiến
là những người bình thường trôi theo dòng đời tao loạn, giới hạn
theo hiểu biết của người trong cuộc (tác giả Nguyễn Mộng Giác)
từ 1964 đến 1975 (không giới hạn theo lịch sử từ 1954 đến 1975).
Đến năm 2015, lại thêm một bộ trường thiên tiểu thuyết lịch sử rất
công phu nữa ra mắt tại Little Sài Gòn, nhưng thai nghén hình
thành ở Canada, của nhà văn Nam Dao, gồm 3 tập dầy ở ba thời
điểm lịch sử khác nhau: tập Dâu Bể (với thời gian cận đại nhiễu
nhương từ 1927 đến sau này); tập Đất Trời (với thời gian triều đại
nhà Minh đánh chiếm Đại việt, tiếp đến thời nhà Lê của Việt
Nam); tập Gió Lửa (từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh đến lúc suy
tàn của triều đại Tây Sơn). Từ một nơi xa đến ra mắt sách ở Little
Sài Gòn, điều này có ý nghĩa biểu tượng: đến năm 2015, Little Sài
Gòn ở California Hoa Kỳ vẫn là nơi đáng tin cậy vì có khá nhiều
người Việt hiểu biết văn học ngôn ngữ Việt, dù bây giờ là thời đại
của Internet, Văn chương Blog, Văn chương Toàn-Cầu-Hóa. Theo
thiển nghĩ, tiểu thuyết lịch sử khuynh hướng “nửa hư-cấu nửa
chép sử” của nhà văn Nam Dao, hay khuynh hướng biểu hiện tâm
lý phức tạp của người dân nổi trôi nơi cuộc chiến có màu sắc mâu
thuẫn ý-thức-hệ mà nhà văn Nguyễn Mộng Giác viết ra, đều cần
đến cả ngàn trang thể hiện. Thật là mất nhiều thời gian đọc cho đa
số bận rộn với cuộc sống, mà tiểu thuyết viết ra là để dành cho số
đông độc giả đó, đâu phải chỉ dành cho một số ít nhà nghiên cứu
văn học. Vả lại, những cuốn hồi ký của các tướng lãnh quân đội
Miền Nam hay viên chức cấp cao Việt Nam Cộng Hòa trước đây,
tuy có vài thêm thắt hay giảm thiểu khi đề cập vai trò đảm nhiệm
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của họ trước đây, nhưng đều dồi dào tài liệu quân sự hay chính trị
hay ngoại giao hay tình-báo, bởi họ là giới thân cận chính quyền.
Hiểu biết chắc hẳn khách quan của họ khá chi-tiết khi sự việc
không dính líu gì đến họ. Có thể liệt kê một số cuốn hồi ký hay
sách tham khảo giàu tài liệu liên hệ đến những người một thời
trách nhiệm như các nhân vật Nguyễn Văn Thiệu, Trần Văn Đôn,
Ngô Quang Trưởng, Bà Ngô Đình Nhu, Nguyễn Chánh Thi, Hồ
Văn Kỳ Thoại, Đỗ Mậu, Nguyễn Tiến Hưng, Bùi Diễm, Nguyễn
Cao Kỳ, Tôn Thất Đính… Trong khi đó các nhân vật ở trường
thiên tiểu thuyết lịch sử là dân chúng bình thường, dù họ trong
cuộc chiến, nhưng có khi sự hiểu biết những điều bí-mật được che
đậy trước đây không mấy chính xác. Vậy trường thiên tiểu thuyết
có lẽ khá cao vọng khi nhắm tới đa số người Việt đang ở nước
ngoài. Vậy hình như thích hợp là loại tiểu thuyết ngắn độ 350
trang trở lại chừng 200 trang. Tạm giới hạn như vậy vì muốn tránh
truyện quá ngắn ít công phu dàn dựng, ít dung chứa một cốt truyện
kỳ lạ khúc mắc, hoặc khó biểu hiện cho đầy đủ một kỹ-thuật viết
sáng tạo tân kỳ nào đó. Ta lấy ví dụ các cuốn tiểu thuyết “Chùa
Đàn” của Nguyễn Tuân, hay “Dòng Sông Định Mệnh” của Doãn
Quốc SỸ, hay “Xe Lên Xe Xuống” của Nguyễn Bình Phương. Ta
hồi ức kinh nghiệm khi từng là độc giả: Nội dung tác phẩm nếu
minh bạch thì ta chỉ đọc một hai lần kể như tạm đủ, bao gồm cả
ghi nhận các đoạn xuất sắc. Xin lặp lại một lần nữa: Tiểu thuyết
cần được tiêu thụ, nếu viết sách không cần nhiều độc giả thì thiết
nghĩ đừng viết tiểu thuyết; mục tiêu phải là viết loại sách nhận
định hoặc nghiên cứu. Và tiểu thuyết thì cần một bối cảnh xã hội
mâu thuẫn. Xã hội người Việt ở nước ngoài đang có những mâu
thuẫn nào? Ta nhận ra chỉ có một mâu thuẫn quyết liệt về chính trị
của những người không thể chấp nhận chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa ở
trong nước (một số người đến nay đã 40 năm xa cách Việt Nam
mà vẫn chưa lần nào về nước). Nhưng đây là mâu thuẫn chính trị,
có lẽ không cần biểu hiện trong tiểu thuyết vốn thường là Hư Cấu,
chỉ cần biểu hiện trong những bài chính luận, nếu muốn thể hiện
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vào văn học thì là những bài chính văn. Ngoài ra, tất cả những
mâu thuẫn xã hội khác dường như đều được hóa giải nhờ đời sống
tiến bộ nơi hải ngoại. Mâu thuẫn Giàu Nghèo không quá lắm, sau
40 năm ai cũng có cuộc sống dễ thở, một số ít người nay cũng trở
thành triệu phú do tài trí thương mại hoặc sáng kiến kỹ thuật khoa
học. Các quân nhân theo chương trình HO đến Mỹ hơi trễ tràng và
đã khá lớn tuổi, khó khăn tài-chánh lúc đầu, thì khi đến tuổi 65 ai
cũng được bảo đảm y tế với chương trình Medicare và Madical
phối hợp và được trợ cấp tiền già, đủ bảo-đảm cuộc sống, trong
khi đó thế hệ con cháu đa số đều đã thành công ở xứ người. Mâu
Thuẫn Thế Hệ Già Trẻ chắc không có, vì các bậc cha mẹ qua đây
là cho con cháu có dịp học hỏi để thành công nơi xứ người. Mâu
Thuẫn Nam Nữ thì đã lụi dần qua thời gian nhờ tiếp thu văn hóa
tiến bộ, xa lìa dần văn hóa trọng nam khinh nữ. Mâu Thuẫn Trình
Độ Học Vấn lui vào quá khứ khi thế hệ trẻ lớn lên đều lần lượt vào
college hay university nhờ nền Giáo Dục Khai Phóng, ai cũng có
nhiều dịp tiến thân. Mâu Thuẫn Sinh Kế tùy theo thời kỳ tăng
trưởng kinh tế hay suy thoái kinh tế, trồi sụt chung cho tất cả moị
người trong Hiệp Chủng Quốc, không riêng gì người Việt. Mâu
Thuẫn Chủng Tộc không từng có trong tâm thức người Việt, người
Việt không tự hào dân tộc quá đáng, khá khiêm tốn, nhất là khi
con cháu kết hợp gia đình với người bản xứ. Mâu Thuẫn Tôn Giáo
không trầm trọng, vì hình như tôn giáo nào ngày nay đều chấp
nhận vợ chồng có thể khác tôn giáo. Thế hệ con cháu sẽ tùy theo
cha mẹ ông bà khuyên lựa chọn, hay họ tự ý lựa chọn tôn giáo nào
sau này. Nếu mâu thuẫn đều đã được hóa giải thì tiểu thuyết không
gặp môi trường xúc tác làm nên cốt truyện dằn co, khúc mắc, rối
rắm, nan giải, căng thẳng, đợi chờ, hy vọng, tuyệt vọng… Có mâu
thuẫn trầm trọng mới hình thành bối cảnh tiểu thuyết, như nhận
định của Họa sĩ Tạ Tỵ (1922-2004) trong “cuộc thảo luận bàn tròn
về tiểu thuyết” giữa 9 tác giả, đăng trên Tuần báo Nghệ Thuật ở
Sài Gòn, ấn hành trong tháng 9 năm 1965: “Chúng ta, người viết
không thể loại bỏ cuộc sống, vì cuộc sống tạo thành mâu thuẫn.
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Mâu thuẫn khích động nghệ thuật và hình thành trào lưu nghệ
thuật mới”. (Trích lại trong bài hồi ký của nhà văn Viên Linh đăng
trên Nhật báo Người Việt tại Westminster, Quân Cam, California,
số ra ngày 3 tháng 6 năm 2015). Tóm lại, các mâu thuẫn cuộc sống
đều được hóa giải, vậy thì tiểu thuyết không cần có mâu thuẫn xã
hội là tiểu thuyết gi? Như đoạn trước đã có nhắc đến ba tập truyện
của các nhà văn Nguyễn Tuân, Doãn Quốc Sỹ, Nguyễn Bình
Phương mà theo thiển-ý có thể lấy làm các hình-thái ví-dụ để viết
truyện. Thứ nhất, các truyên ấy không dài lắm không ngắn lắm, từ
350 trang trở xuống. Các truyện ấy có các màu sắc hoặc huyền bí
như “Chùa Đàn” của Nguyễn Tuân viết về cây đàn ma và nhân vật
lạ lùng căm ghét những gì thuộc cơ-giới văn minh. Còn Doãn
Quốc Sỹ viết truyện với biểu tượng thơ mộng “Dòng Sông Định
Mệnh”, tác giả lấy dòng sông qua làng mình như một đời người
khi êm đềm hạnh phúc; khi khuất lấp chia ly; khi gặp gỡ trùng
phùng nơi cửa biển. Và Nguyễn Bình Phương viết tập truyện “Xe
Lên Xe Xuống” với kết cấu bí ẩn làm mỗi người có thể hiểu
theo một cách trong bối cảnh đường đèo khuất khúc hiểm trở đầy
sương mù nên không phân biệt được xe nào lên xe nào đang
xuống; hoặc có thể hiểu xe lên xe xuống chập chờn là xe ma và xe
của người dương-thế; ở miền biên giới Việt Hoa; trong thời điểm
sau cuộc chiến biên giới năm 1979. Người viết định liệt kê thêm
tác phẩm “Chơi Giữa Mùa Trăng” của Hàn Mặc Tử, rất huyền
ảo nhưng gần như không có cốt truyện, chỉ như một tùy bút dạo
cảnh đêm trăng ven bờ biển nhiều cồn cát cùng người chị mặc áo
trắng nhuộm ánh trăng đẹp như một thiên thần. Và người viết cũng
muốn ghi thêm truyện “Bản Chúc Thư Trên Ngọn Đỉnh Trời”
của Mai Thảo, tuy cốt truyện siêu thực của một người có khát
vọng hướng về cõi vô hạn, nhưng chỉ vài mươi trang như một
truyên ngắn. Cũng khá ngắn với truyện “Bắt Sấu Rừng U Minh
Hạ” của Sơn Nam, tuy cũng hay vì mang màu sắc hoang dã và dị
đoan thần bí của thời người Việt đi khai hoang mở cõi ở vùng
rừng tràm rừng đước Cà Mau sình lầy và nhiều thú dữ, nhưng vì
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truyện quá ngắn chỉ có độ 9 trang sách. Và người viết cũng muốn
kể thêm một truyện vừa đủ độ dài “Vườn Quên Lãng” của Viên
Linh, tuy truyện khá thơ mộng, có chút màu sắc trinh thám, nhưng
bối cảnh nhiều nét hiện thực xen kẻ vùng kinh rạch Sài Gòn và
phố thị trung tâm thời ấy cũng lắm phòng trà ca hát. Trong ba
truyện liệt kê làm ví dụ nên theo để viết tiểu thuyết của Nguyễn
Tuân, Doãn Quốc Sỹ, Nguyễn Bình Phương; người viết thiển nghĩ
chọn hình thái tiểu thuyết của Nguyễn Bình Phương. Tập truyện
ấy có số trang dài nhất (293 trang), có kết cấu phức tạp nhất khiến
độc giả cần đọc nhiều lần để dần dần biết cốt truyện, tuy rằng cũng
mơ hồ tùy theo mỗi người nắm bắt mạch lạc diễn tiến câu truyện;
có lối văn diễn đạt nhiều chất thơ đẹp huyền ảo. Nó không quá
“hiện thực huyền ảo” như trong “Trăm Năm Cô Đơn” của
Gabriel Garcia Marquez, giải Nobel Văn Chương 1982 (được kể là
hiện thực huyền ảo khi người phàm cùng thiên thần hay ma quỹ
sống lẫn vào nhau trong đời thường nhật; với bối cảnh cuộc nội
chiến có thực ở nước Colombia thuộc lục địa Nam Mỹ). “Hiện
thực thời thuộc địa” trong Trăm Năm Cô Đơn lại rất linh động,
chẳng hạn đoạn văn mô tả cuộc dẹp biểu tình giết hàng ngàn công
nhân đồn điền trồng chuối ở xứ Colombia: quân đội đặt súng đại
liên trên nóc cao nhà ga xe lửa, bắn tỉa đoàn người chạy qua chạy
lại khi tránh đạn làm thành những vòng tròn người, cứ tiêu diệt
dần như bốc lần lượt các lớp vỏ một Củ Hành Tây. Và cũng ở tập
truyện tuyệt tác này, “huyền ảo thần bí” (nghĩa là không tân kỳ
hiện thực huyền ảo), theo thiển nghĩ mới thực sự gây ấn tượng:
như trận bão hủy diệt không còn dấu vết thị trấn Macondo, sau các
tín-hiệu báo trước là những tiếng ầm ầm chuyển động dưới nền
nhà do hàng hàng lớp lớp đàn kiến lửa đào đất chui lên. Trận bão
xóa sạch này như một phiên bản Cơn Đại Hồng Thủy trong Thánh
Kinh để trừng phạt một thế giới tội lỗi (Trong truyện“Trăm Năm
Cô Đơn” với tội loạn luân; và dường như tác giả làm bớt chất tội
lỗi khi tạo ra những nhân vật, tuy có mối liên-hệ họ hàng gần gũi,
nhưng đều có lứa tuổi xuýt xoát không cách nhau xa lắm).
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Tóm lại, tập truyện của Nguyễn Bình Phương mang chất bí ẩn do
kết cấu khúc mắc, và có tính huyền ảo nhờ bút pháp nhiều thi-tính
và điểm xuyết những kiến thức khoa học kỳ diệu về địa chất, về
vật lý. Với những yếu tố đã kể trên, người viết bài này nghĩ rằng
có thể lấy tác phẩm này làm một hình thái viết tiểu thuyết không
thoát thai từ mâu thuẫn xã hội nào, có chủ-đích sáng tạo tân kỳ
cho văn học về cấu trúc và bút pháp.Tuy nhiên tác phẩm “Xe Lên
Xe Xuống” có thể một phần nào sáng tác do thúc đẩy thoát thai từ
các hồi ức cuộc chiến biên-giới 1979 hằn vết những sự hủy diệt
tàn khốc… Những yếu tố tân kỳ và bí ẩn sẽ làm cho tiểu thuyết
độc đáo dễ được phổ biến, chắc sẽ có cũng khá đông độc giả ở hải
ngoại hay ở trong nước nếu được xuất bản. Khi cốt truyện và cách
viết không phức tạp, đọc chỉ một lần thì nắm bắt, sẽ không gây tò
mò đọc thêm nhiều lần nữa. Dĩ nhiên nội dung cần chứa đựng một
thông điệp tốt đẹp cho con người, hướng về nhân bản. Kết cấu
mập mờ cần thiết để độc giả dò dẫm tìm ra sự dàn dựng, nhưng
không quá khó đọc vì tận dụng viết theo Dòng Ý Thức Hỗn Tạp
như ở tác phẩm “Âm Thanh và Cuồng Nộ” của William Faulkner
(Giải Nobel Văn chương năm 1950); hoặc quá khó nhớ tình tiết
cốt truyên vì tác giả tận lực trộn lẫn chồng chéo thời xa xưa và
thời hiện tại làm độc giả rối mò, như ở tập truyện “Ulysses” của
James Joyce.
(City of Walnut, California, tháng 6 năm 2015)
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Nhân Có Tập Văn Đưa Triết Học Vào Sáng Tác,
Nhớ Lại Đặc Điểm Một Thời Kỳ
(BÀI VIẾT KHI ĐỌC CUỐN CẢO-BÚT CỦA TRẦN NHỰT
TÂN, sáng tác năm 1973, xb. năm 1996)
Triết lý tàng ẩn trong văn thơ, đây không phải là một điều hiếm
hoi, mà thường có trong các sáng tác lưu danh bất hủ từ hàng trăm
năm trước, hoặc có thể xa hơn từ hàng ngàn năm trước trong Thơ
Đường của Trung Quốc. Nhưng triết học, nói rõ hơn, những thuậtngữ chuyên về môn triết học được đưa vào sáng tác, đó là điều hơi
lạ mà cũng đã là nguồn cảm hứng cho đôi nhà văn nhà thơ. Đọc
đến, ta nhớ lại có một thời triết học như luồng gió mới thổi vào từ
thập niên 1960 đến gần giữa thập niên 1970.Ta thử nêu ra đặc
điểm của thời kỳ này để thử giải thích tại sao có những hứng thú
trong sáng tác như vậy. Ta nhớ bối cảnh lịch sử Miền Nam từ khi
hiệp định Genève 1954, kế tiếp theo có những luồng tư tưởng đổ
vào đây. Có thể nói thời ấy là thời của bốn nguồn tư tưởng
lớn.Thứ nhất,Triết học Karl Marx, phát huy do chính thể Miền
Bắc, nhưng chính quyền Miền Nam đối lập nên đã là nguồn bàn
luận lai vãng gây lưu ý cho giới sáng tác. Thứ hai, Triết lý Thần
Học Thiên Chúa Giáo, phát huy dưới thời chính quyền Ngô Đình
Diệm thành Chủ Nghĩa Nhân Vị. Thứ ba, Triết Học Phật giáo,
phát huy sau năm 1963 lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm, đem
đến luồng cảm hứng sáng tác đồng điệu với những diệu vợi của
Thiền Tông trong Văn chương Nhật Bản; và huyền ảo từ kinh sách
Ấn Độ và Tây Tạng. Thứ tư, Triết học Hiện sinh, luồng tư tưởng
được đề cập đến nhiều trong giới văn nghệ với hai ngành Hiện
Sinh Hữu Thần của các triết gia Gabriel Marcel, Karl Jasprers; và
Hiện Sinh Vô Thần với Sartre, Heidegger (có thể thêm: nguồn sâu
thẳm do từ những cuốn sách phân tích tinh vi kỳ diệu Hiện Tượng
Luận của Husserl và Merleau Ponty; và nguồn tìm thấy lại những
tương đồng đã viễn kiến từ lâu của Nietzche).
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Văn học Miền Nam trước 1975 đã có lắm bài bàn luận triết lý và
văn thơ chứa đựng triết lý, lưu lại trong dồi dào sách báo, của các
tác giả được khởi sắc do ít nhiều chịu ảnh hưởng từ bốn luồng tư
tưởng kể trên, như Nhất Hạnh,Tuệ Sỹ, Phạm Thiên Thư, Bùi
Giáng, Phạm Công Thiện, Nguyễn Đức Sơn, Quách Thoại, Hoài
Khanh; nhóm “Tinh Việt Văn Đoàn”,Tạp chí Trình Bầy,Tạp chí
Đối Diện; và những tác giả tiểu thuyết tạm gọi là Hiện Sinh Đời
Sống nhưng có thể không do từ Hiện sinh Tư tưởng như Nguyễn
Thị Hoàng, Nguyễn thị Thụy Vũ, Túy Hồng, Trần Thị NgH. Có
những bài bàn luận triết học gây cảm hứng sáng tác cho giới văn
thơ, như bài “Người Sống Ở Đời Như Thi Sĩ” của Giáo sư
Nguyễn Văn Trung mà từ đây giới sáng tác có được những thuật
ngữ triết học nhưng đậm chất thi ca như “ngôn từ là nhà ở của hữu
thể” hoặc “thi sĩ là kẻ chăn cừu hữu thể” (hữu thể hoặc bản thể
trong môn Siêu Hình Học, ta nên nắm bắt như “ẩn-thể của sự vật”
cho bớt tính trừu tượng của thuật ngữ ). Nhờ bài nêu trên, người
viết bài này đã tìm thấy tờ Tạp chí Pháp “Cahier Du Sud” số 344
ấn hành năm 1958 trong Thư Viện riêng của Đại học Văn Khoa
Sài Gòn (nhớ khoảng năm 1963 hoặc 1964). Đại Học Văn Khoa
lúc ấy còn tọa lạc tại đường Nguyễn Trung Trực Sài Gòn. Trong
số Tạp chí ấy có bài “L’homme habite en poète” qua bản Pháp
ngữ của André Préau chuyển ngữ từ tiếng Đức của Heidegger. Và
bản Pháp ngữ ấy có một câu làm sáng rõ tính kỳ diệu “ở bên kia
lời” trong thơ, khớp với phát lộ của Heidegger “ngôn từ của thi sĩ
ẩn dấu chân lý” (chân lý đó là Thực tại hay Hữu-thể, tức là ẩn-thể
mà triết lý Heidegger miệt mài truy tầm). Miệt mài tìm cho ra vì
theo Heidegger thì Hữu-thể đã bị sự-vật-hóa từ lâu trong lịch sử
triết học Tây phương. Câu Pháp ngữ ấy như sau: “Plus l’oeuvre
d’un poète est poétique et plus son dire est libre: plus ouvert à
l’imprévu, plus prêt à l’accepter”. Hoặc như bài “Thiên Nhiên
Trong Thi Ca Holderlin” của Giáo Sư Lê Tôn Nghiêm mà từ đây
giới sáng tác như cũng theo đà bàn luận mà thấy có những huyền
diệu từ lời thơ tưởng như chỉ tả về thiên nhiên và sinh hoạt, chẳng
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hạn những thân nho uốn mình vươn lên cao sau cơn mưa tưới mát,
nước sông trong bờ cõi của mình, hoặc dòng người đi lễ một sáng
chủ nhật hay bác nông phu đi thăm một cánh đồng. Trở về quê
hương trong thơ Holderlin là trở về để thấy ẩn thể huyền diệu của
cảnh vật bình thường chung quanh ta: “Thiên nhiên và cảnh vật
chung quanh ta vẫn là những gì như rất quen thuộc với ta mà vẫn
như phải tìm kiếm luôn mãi. Tất nhiên vì trong Thiên nhiên, cảnh
vật vẫn còn xa lạ như giấu kín cái gì bí ẩn… Ý tưởng đó của
Heidegger được gặp lại trong “Bài ca Hồi hương” của
Holderlin... Holderlin hình dung người thi sĩ như một nhà nông
sau trận bão không bị lụt hay bị đe dọa, trái lại cánh đồng lại hiện
ra mới mẻ với một bộ mặt hoan hỉ làm vui sướng tâm hồn... Thiên
nhiên già hơn mọi thời gian nên Thiên nhiên mới không già hơn
thời gian… Vì thiên nhiên chính là thời gian… Thiên nhiên là khởi
thủy nên bắt đầu lại mãi… Thiên nhiên không phải một đối tượng
tri thức khách quan.. Chỉ vì ta muốn có một tri thức về Thiên nhiên
mà Thiên nhiên lẫn tránh ta. Nhưng bên ngoài mọi định nghĩa ta
còn gặp được bằng nhiều lối khác. Thi sĩ chính là người hướng
dẫn ta trở về phía đó”. Hoặc như bài “Heidegger và Bản Chất
Thi Ca” của Giáo sư Trần Thái Đỉnh mà từ đây giới sáng tác rất ái
mộ những từ ngữ “Hữu-Tại-Thế” chuyển ngữ từ “Être-AuMonde” của Heidegger, hoặc làm sáng rõ từ ngữ “Sáng Tác” đồng
nghĩa với “Thi Ca” trong ngôn ngữ xưa của Hy Lạp (mà sáng tác
là đưa cái gì từ Hư Vô ra ánh sáng, nghĩa là đưa ẩn thể (tức hữu
thể) phải xuất đầu lộ diện trong lời thơ đầy trực giác của thi sĩ.
Hoặc như bài “Một Lối Tìm Về Triết Lý Cuộc Đời Trong Ca
Dao Việt Nam” của Giáo sư Lê Tuyên, ông nhìn lại ca dao dồi
dào tính thiên nhiên đồng quê trong viễn tượng “phân tâm học vật
chất” của triết gia Gaston Bachelard.Triết gia này viết hai cuốn
sách triết học chứa đựng chất thơ rất độc đáo, tìm hiểu sâu xa sự
mơ màng và tìm hiểu những tiếp xúc từ ấu thơ về không gian gần
gũi của con người: cuốn “La poétique de la rêverie” và cuốn “La
poétique de l ‘espace”. Giáo sư Lê Tuyên trong bài trên, viết như
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sau: “Như Gaston Bachelard đã quan niệm: La conscience
d’émerveillement devant ce monde créé par le poète s’ouvre en
toute naiveté… ý thức bừng chói trước cuộc đời là một ý thức mộc
mạc, vì ước vọng không vượt qua được, chưa vượt qua được
những hiện tượng đời…vì thế vũ trụ dự ước của con người cũng
chỉ là những cảnh đời thực, và hình ảnh phóng kết vào Thúng Xôi
Vò, Con lợn Béo, Vò Rượu Tăm, Đôi Chiếu, Đôi Chăn, Đôi Tằm,
là đã phóng kết trên hiện tượng của cuộc sống… Nhưng với cái bé
bỏng của mình, với hiện tượng bé bỏng mà mình đang tự ví, bản
thể con người đã phóng ra để bắt gặp mênh mông, để thể hiện nên
lời ca điệu hát, và tất cả lời ca điệu hát đó sẽ được bát ngát mênh
mông như vũ trụ đang dàn trải trước mắt con người hiện tượng, vì
nói như Gaston Bachelard: … et cette oeuvre serait grandiose
puisque le monde rêvé est automatiquement grandiose “. Hoặc
như cuốn sách “Đi Tìm Một Căn Bản Tư Tưởng” của nhà văn
Nghiêm Xuân Hồng, có chủ đích chính trị đề cao giai cấp trí thức
tiểu tư sản đối chọi với đề cao giai cấp vô sản (có bài viết của
Giáo sư Nguyễn Văn Trung phê bình, cho rằng tỷ lệ thành phần
giai cấp tiểu tư sản không quá cao trong xã hội Việt Nam như nêu
ra trong sách này). Riêng ta tìm thấy trong cuốn sách ấy những
kiến thức mới về Triết Lý Tồn Tại (tức Triết Lý Hiện Sinh) qua
chuyển ngữ từ Pháp văn những trích đoạn đặc sắc trong tác phẩm
“L’être et le Néant” của Jean Paul Sartre, mà vào năm 1957 (năm
xuất bản cuốn sách trên của tác giả Nghiêm Xuân Hồng) thì những
kiến thức này thật mới mẻ, trước thật lâu so với các phổ biến lớn
rộng về Triết Học Hiện Sinh chỉ đến từ đầu thập niên 1960 tại
Miền Nam Việt Nam.
Trong khi đó có đôi người vẫn miệt mài với sáng tác dưới ảnh
hưởng triết học, nhưng không được nổi tiếng như các tác giả sáng
tác văn thơ khác (đã kể trên). Sáng tác ở đây không phải chứa
đựng sâu xa tàng ẩn triết lý; mà là sáng tác văn thơ áp dụng lộ liễu
những thuật ngữ triết học. Một người trong số hiếm hoi đó là tác
giả Trần Nhựt Tân. Điều này không khỏi gây dị ứng, bị phê phán
22

“làm dáng triết học”. Nếu xét cuốn sách tác giả Trần Nhựt Tân đã
xuất bản, dầy gần 300 trang, cuốn “Dư Vang Nghệ Thuật” (xuất
bản năm 1971) và tập cảo-bút “Ngủ Trong Thành Sầu” (xuất bản
năm 1996, sách dầy 74 trang), ta thấy lòng đam mê triết học và
văn chương của tác giả thật bền bĩ, và tác giả đã phát biểu lòng
đam mê ấy như sau: “… bài văn chương nào cũng thấp thoáng
bóng các em bay bay và nhớ. Triết học là vợ, văn chương là tình”.
Tác giả công khai nói về kiến thức triết học trong sáng tác, đưa
thuật ngữ chuyên môn vào văn sáng tác. Nếu nói tác giả “làm
dáng” thì thật không thích đáng, vì làm dáng kiến thức thì được
điều gì thêm khi ông đã có Cao Học Triết Tây phương trước năm
1975. Đó chỉ là do lòng đam mê triết học và văn chương. Thử đọc
một đoạn trong cảo-bút đã kể trên, sẽ thấy rõ những giao thoa do
đam mê cả hai lãnh vực này của tác giả Trần Nhựt Tân: “… nghe
Sartre bảo khi nhìn đôi mắt ai thì điều ta thấy không phải là đôi
mắt ấy mà chính là bản ngã thầm kín của họ (trang 12)… Nhớ là
chạy trốn hiện tại, để giáp mặt với một quá khứ, với một hiện sinh
tình yêu đã thăng hoa thành hữu-thể-thời-gian (trang 48)… chợt
biết rằng ta đã quá duy-lý thì một nửa đời người đã đánh mất tự
bao giờ… Trong khi tâm tình ta chỉ muốn phóng vọt vào quỹ-đạo
của mời gọi lẳng lơ trên từng sóng lá và đài hoa của một thời
thẩm mĩ Kierkegaard để sống lại với màu xanh, cùng những nếp
huy hoàng của tuổi dại đa tình, thì ý thức tung mạnh những cánh
tay vạm vỡ để ghì chặt hết mọi khả tính hiện sinh mơ màng (trang
54)”… Khuôn mặt em. Người con gái mùa thu tóc ngắn. Mái tóc
của Jean Seberg, của Dominique trong Un CertainSourire, A
Certain Smile. Chỉ là một thoáng nắng trên môi cười. Un Certain
Sourire (trạng7). Những trích đoạn trên có lẽ làm cho độc giả thấy
khó hiểu, họ đâu có thời giờ quy chiếu với những kiến thức như
“duy lý” hoặc “thẩm mỹ Kierrkegarrd” hoặc “khả tính hiện sinh”
hoặc cuốn tiểu thuyết “Un Certain Sourire” của Francoise
Sagan.Trách sao tránh khỏi sự thờ ơ khi độc giả chạm trán với
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những thuật ngữ triết học, kiến thức văn-học, kiến thức mỹ-học,
kiến thức Tâm Lý Học.
Cả những người chuyên về Triết học cũng không ưa lối đan chen
triết học và sáng tác văn thơ. Khác với độc giả ưa tính thuần ngôn
ngữ văn chương đã phê phán loại văn chương này làm dáng triết
học; những nhà chuyên môn triết học lại chê trách kiểu văn
chương đan xen ấy có thể làm mất tính chính xác kiến thức triết
học, sáng tác có thể tùy tiện trình bày kiến thức mà lại có thể bào
chửa là do cảm hứng văn chương không cần chính xác. Chẳng hạn
như phán xét những sáng tác theo hướng triết học của Phạm Công
Thiện, Bùi Giáng, Nguyễn Văn Trung, như sau đây của Giáo sư
Trần Văn Đoàn trong phần chú thích từ bài viết “Hiện Tượng
Học Tại Việt Nam” (bản dịch từ Anh ngữ trình bày tại Oxford
Anh Quốc, dịp Hội Nghị Quốc Tế Về hiện Tượng Học, tháng 7
năm 2004); như Chú thích số 57: “Trừ những học gia trên (Trần
Thái Đỉnh, Lê tôn Nghiêm), còn khá nhiều “trí thức” tự xưng (hay
tự tôn) mình là những triết gia thông hiểu hiện tượng học. Tôi còn
nhớ một vị trẻ tuổi (nhưng tài cóp nhặt rất cao)… Ông này không
những chỉ bị ảnh hưởng, mà có thể nói, bị ám ảnh bởi Heidegger
và Nietzche trong những tác phẩm với đầu đề rất kêu, với những
thuật ngữ tự nó đã rất tối tăm như “Hố Thẳm…”; “Im Lặng...”.
Chú thích số 58: Những tác phẩm của Giáo sư Nguyễn Văn Trung
(như Nhận Định, Ca Tụng Thân Xác, vân vân) là một thí dụ điển
hình của lối “vẽ vời hiện tượng theo Jean Paul Sartre. Trong một
số bài viết khác của các tác giả như thi sĩ Bùi Giáng… ta thấy
“hiện tượng học” thì ít, nhưng “vẽ hươu vẽ vượn”, “tán rộng ra”
thì nhiều”. Riêng về tác giả Phạm Công Thiện bị nhận xét như kể
trên, chắc ở phần văn, còn ở phần thơ thì từ ngữ Phạm Công Thiện
rất đạt chất thơ; chất thơ như được lấy từ sâu thẳm hay từ một tầng
cao xa cách cõi đời nhưng chưa quá cao như ở cõi Thiên Đường,
chẳng hạn “Đi cho hết một đêm hoang vu trên mặt đất… Tôi đứng
trên đồi mây trổ bông… Trên tất cả đỉnh cao là lặng im…”. Hoặc
những câu có vẻ bình thường nhưng lại mang tính huyền diệu của
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tạo vật xoay vần trong lẽ tuần hoàn sinh sinh diệt diệt: “Buổi chều
thứ bảy tôi về muộn/ Cây khế trên đồi trổ hết bông”… Trong chiều
hướng đi tìm nhưng câu văn thơ thóat ra ngoài hấp dẫn lực của
kiến thức văn học và kiến thức triết học, ta cũng thấy hiện hữu
những câu đặc sắc, chỉ thuần túy văn chương, nghĩa là không pha
trộn thuật ngữ triết học, trong cuốn “Ngủ Trong Thành Sầu” của
Trần Nhựt Tân: “… gọi ta lên miền nắng ấm phía bên kia thế giới
của mây (trong lời tựa)… Anh nhớ hồi nhỏ rất thích nhìn con tàu
sắt chạy qua cầu sắt kêu rầm rầm rồi bỏ lại sau lưng nó những
vắng lặng hoang vu (trang 16)… Đường chân trời mỏng hơn chợt
về nằm dài trên mi mắt em (trang 23)… đường chân trời buồn bã
đuổi giấc ngủ trăng sao ra khỏi bầu trời (trang 32)… Hình như em
mới thức giấc theo lệnh mặt trời (trang 40)… mái tóc em là một
khu vườn trinh nguyên làm lạc bước gã thợ săn già, một mê lộ đưa
thi sĩ vào tận xứ sở của yếu đuối (trang 47)… chiều nay ta vội vã
chạy đuổi bắt thời gian giữa lòng thành phố, vội vã níu bóng tối
và cuộc đời (trang 56).
Trong bài kể trên của Giáo sư Trần Văn Đoàn, ông nói về sự “vẽ
hươu vẽ vượn, tán rộng ra” của các tác giả viết về triết học, nhưng
có lẽ ông chưa đề cập đến điều “làm lệch hướng” qua các bài bàn
luận triết lý. Làm lệch hướng ở đây không có ý đồ xấu mà chỉ vì
cảm bài văn theo hướng thích thú của mình. Không phải tán rộng
ra cho nhiều chi tiết hơn hay mở rộng kiến thức hơn, mà chính vì
nương theo sở thích sẵn có của mình. Tác giả Trần Nhựt Tân chỉ
mê văn chương, mê triết học, sẵn có sở học được đào tạo từ hàn
lâm trường ốc, nên đôi lúc ông cảm nội dung bài văn theo ý hướng
sở thích của mình. Lời bàn của ông song hành, nghĩa là không
cùng một hướng, tuy nhiên chấp nhận đường ai nấy đi không cần
phải nhập vào độc đạo. Ví như trên bình nguyên hướng về duyên
hải, ta có thể chọn đi ghe đò trên sông hay chọn đi xe ngựa trên
đất liền, trong thời kỳ phương tiện xe ô-tô chưa có. Ví dụ rõ hơn,
có liên hệ đến các bài viết trong hai cuốn sách kể trên của Trần
Nhựt Tân, đó là về nội dung từ ngữ “viễn mơ” mà tác giả Trần
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Nhựt Tân nhiều lần viết đến, trong năm 1971 với cuốn sách tiểu
luận “Dư Vang Nghệ Thuật”, và năm 2004 với tập cảo bút “Ngủ
Trong Thành Sầu”.Tác giả Trần Nhựt Tân có lẽ thích hiểu nội
dung từ ngữ “viễn mơ” theo hướng về Thiên Thai như trong âm
nhạc của Văn Cao hay trong thơ của Tản Đà. Ông cũng có bàn
nhiều về quan niệm “thời gian chủ-quan-tính” trong triết học Hiện
Tượng Luận của Husserl hoặc “thời gian dự phóng” trong triết học
Heidegger. Nhưng cảm nhận từ ngữ “viễn mơ” cao vời như trên,
nên có lẽ ông thích từ ngữ “bến trần gian” hơn “bến thời gian”
(bến thời gian trong diễn tả “dòng thời gian từ quá khứ sang hiện
tại về tương lai như nước sông hôm qua đi từ nguồn hôm nay qua
chỗ tôi ở và ngày mai ra biển”, vậy “bến thời gian” là bến hiện tại
có người đang đứng ngóng trông, chỉ có vẻ đẹp cụ thể ở một bến
sông trên Trái Đất, chưa đến mức độ lung linh của “bến trần gian”
đợi hoàng hạc đưa về bồng lai tiên cảnh (Điều này thấy ở trang
272 và 273 trong cuốn “Dư Vang Nghệ Thuật”. Hoặc có thể vì
nhà in lúc ấy xếp chữ sai lầm “bến nước thời gian” thành “bến
nước trần gian”?). Ở chỗ khác, trong cuốn cảo-bút “Ngủ Trong
thành Sầu”, tác giả Trần Nhựt Tân bàn theo hướng triết lý của
Albert Camus nói về nỗi bi-đát và phi lý của đời người cứ lặp đi
lặp lại những công việc ràng buộc trong thân phận đang tồn tại.
Triết lý của Albert Camus là tạo ra lẽ sống ở đời trong Cõi Phi Lý
Hiện Hữu.Tác giả Trần Nhựt Tân gợi thêm ý kiến : “Huyền thoại
con dã tràng xe cát biển đông” lặp đi lặp lại một công việc còn
đáng buồn rầu hơn “Huyền thoại Sisyphe” lặp tới lặp lui công việc
đưa tảng đá lên tới đỉnh đồi rồi tảng đá lại rơi xuống (trang 68
trong cuốn “Ngủ Trong Thành Sầu”). Đó là do tác giả Trần Nhựt
Tân liên tưởng đến bài thơ văn xuôi lấy sự tích con dã tràng xe cát
biển đông để tìm viên ngọc quý nó đánh rớt chìm vào đại dương
(*) mà Tác giả Trần Nhựt Tân có trích dẫn một câu trong cuốn
“Dư Vang Nghệ thuật” (trang 282).Thực sự là dã tràng lặp đi lặp
lại một bản năng từ muôn kiếp; hoặc con ve sầu vốn là con nhộng
ở dưới đất tới 17 năm mới trồi lên một lần để ca hát và truyền
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giống vỏn vẹn trong một tháng hè rồi chết; các thế hệ sau cứ xoay
vần 17 năm như vậy. Bài thơ văn xuôi đó là một văn-ảnh diễn tả
theo ý tưởng khác, nghĩa là không phải theo hướng “Huyền Thoại
Sisyphe” mà theo hướng của thuyết “Sự Tái Hồi Vĩnh Viễn” (Le
Retour Éternel – The doctrine of Eternel Recurrence ) trong triết
học của Nietszche triển khai từ thuyết “thời gian thì vô tận mà
tạo vật thì hữu hạn, cho nên mọi sự đều phải tái diễn, hồi phục
lại chất liệu”, trùng trùng là những chu kỳ vũ trụ (The
evolutionary process into cosmic cycles: The theory is based upon
the assumption that time is of infinite duration, but that the
possible combinations and arrangements of matter are limited in
time – William S. Sahakian - Giáo sư Đại học - Tiến sĩ Triết học
tại Đai học Boston Hoa Kỳ, năm 1951).
Bài viết này không cốt đánh giá những thơ văn thích đưa thuật ngữ
triết học vào sáng tác, mà cốt yếu tìm lại bối cảnh tạo nên xu
hướng này ở đôi người. Đây hẳn không phải “sự làm dáng trí
thức” đối với trường hợp Trần Nhựt Tân, mà có thể khẳng định do
lòng đam mê văn chương đồng thời đam mê triết học của ông. Mà
lòng đam mê ấy phải chăng do nằm lọt vào thời kỳ (ông sinh vào
năm 1938) có bốn luồng tư tưởng lớn mặc dù có thể xung khắc
nhưng “được liên-hệ bàn tới hoài” trong đời sống ở Miền Nam
Việt Nam: Triết học Karl Marx; Triết lý Thần học Thiên Chúa
giáo; Triết học Phật giáo, Triết học Hiện sinh. Không phải ai cũng
dính líu vào vòng xoáy tư tưởng, mà thực ra đa số lo về thực tế đời
sống nhiều hơn; hoặc có sáng tác nghệ thuật thì còn có những
nguồn gây hứng cảm khác. Sự thật có lắm người dù ít quan tâm về
tư tưởng mà còn nghe tới hoài những bình luận về chủ nghĩa hay
triết lý, huống chi tác giả Trần Nhựt Tân từ khi vào Đại Học đã
chọn học chuyên ngành Triết học Tây phương và đi dạy cũng
chuyên về môn triết học trước 1975. Có người chọn giải pháp:
những ý tưởng với thuật ngữ triết học nên tách riêng ra một bên,
văn thơ diễn tả thiên về hình ảnh mang tính nghệ thuật thì phải
đứng qua một bên khác. Và có người chủ trương văn chương dĩ
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nhiên phải là văn chương trước đã, nhưng thỉnh thoảng cũng thấy
cần thiết đưa vào những thuật ngữ đẫm chất siêu hình của triết
học.
TRẦN VĂN NAM (City of Walnut, California, tháng 5 năm
2013) -Trích Tạp chí “Thư Quán Bản Thảo”, số 56, tháng 6 năm
2013 - Bản gửi từ tác giả
(*) Bài thơ văn xuôi trong “Tập Thơ Độc Nhất” của Trần Văn
Nam, xb. 1963 tại Sài Gòn, đăng lại trong Tạp chí “Thời Tập” số
3 năm 1990, Westminster, California, nhan đề: Nhền Nhện Và
Dã Tràng
Một đêm đen như mực bầu trời không trăng sao, nhền nhện từ
trong một góc rừng chập choạng trên con đường gió thổi, lần mò
xuống bãi biển thì thầm với dã tràng như sau đây: Nó kể chuyện
một đêm mon men đến gần nhà tiên tri Zarathoustra đang giảng
dạy cho bọn đệ tử ngồi chung quanh một chiếc cột trụ có ghi hàng
chữ “Khoảnh Khắc”đánh dấu phía sau là con đường dĩ vãng mất
hút vào Vĩnh Cửu và phía trước là con đường tương lai mù mịt kéo
dài đến Vô Biên.
Nhà tiên tri cho biết mọi vật khi đã đi đến đây kể cả ngài và con
nhện đang chậm chạp bò dưới ánh trăng trên sườn đồi đều phải
trải qua từ con đường quá khứ rồi sẽ trở về từ con đường tương
lai phía trước để sống lại cuộc đời tiền kiếp nơi Cột Trụ Khoảnh
Khắc này.
Dã tràng nghe kể như vậy gật gù công nhận mình cũng đã tái-hồi
vĩnh-viễn sống lại cuộc đời cũ cách đây hàng triệu năm lịch sử để
hoài công lặp đi lặp lại công việc xe cát tìm tòi nơi biển Đông bởi
vì ngày xưa nó lỡ làm rơi một viên ngọc quý xuống đáy trùng
dương vô tận.
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Dã tràng cho rằng bao nhiêu loài côn trùng khác từ con muỗi đi
tìm ba giọt máu đến con ve ve sống âm thầm trong lòng đất hơn
mười bảy năm trời, tất cả đều đã trở về vĩnh viễn sống lại cuộc đời
tiền kiếp ở nơi đây nên mãi mãi còn rỉ rả dọc theo bờ biển dài suốt
một đêm không trăng sao.
(Trần Văn Nam - Thơ Và Triết học/Văn ảnh. Mười bài thơ-vănxuôi cùng thể loại này hiện đang có trong “Archive January/2013”
của “vuontaongovhnt.blogspot.com”)
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LỜI CỦA THI SĨ TIẾT LỘ ĐIỀU BÍ ẨN
(Nhan đề trước của bài này: Lời Nói Của Thi Gia Ở Biên Bờ Hữu
Thể - Le poète parle au seuil de l’être /Gaston Bachelard)
I. Biến dạng của từ ngữ hữu-thể (từ bản-thể-học sang tâm-lýhọc) – Ẩn thể siêu hình (hay hữu-thể) trong triết học của
Heidegger không mang đặc tính của một danh từ mà nghiêng về
động từ trong viễn tượng Dasein. Dasein là từ ngữ Ðức tương
đồng với l’être-là của từ ngữ Pháp, diễn tả qua từ ngữ Việt khá dài
dòng là “đối diện với một cái gì đang-hình-thành”. Vậy hữu-thể
(être trong tiếng Pháp, sein trong tiếng Ðức) là bản chất đang hình
thành, mà những gì đang hình thành là thực tại, là chân lý gắn liền
với dự-phóng trong triết lý Heidegger. Chân lý đó cần phải sáng
tác (thi ca là sáng tác theo cách dùng của Heidegger), không bao
giờ là thực tại đã cứng đọng như một sự vật im lìm. Hữu thể (hay
bản thể, hay ẩn thể siêu hình), theo Heidegger, đã bị vật-tính-hóa
suốt dòng triết học cổ điển, chỉ là cái gì đã-hình-thành mất hết chất
sinh động.
Trong bài này, người viết mượn từ ngừ hữu thể nhưng xin dùng có
tính cách biến đổi từ siêu-hình-học sang tâm-lý-học, thay vì coi
hữu thể là bản thể con người và vạn vật, thì ở đây được coi như
bản tính con người ẩn náu trong ngôn từ. Nói cho rõ hơn, hữu thể
trở thành đối tượng của sự đi tìm tâm hồn thi sĩ qua lời thơ của họ
trong viễn tượng “ngôn từ là nhà ở của hữu thể” (le langage est la
maison de l’être). Triết gia Gaston Bachelard cũng phát biểu một
câu tương tự: Lời nói của thi gia ở biên bờ hữu thể (le poète parle
au seuil de l’être.) Heidegger thường nhắc đến thi ca, vì thi ca là
sáng tác theo nguyên ngữ Hy Lạp: Poiesis. Mà sáng tác là đưa ra
ánh sáng cái gì chưa có, là khải thị miền ẩn náu của hữu thể, là
làm hé ra nguồn suối của chân lý. Tại sao thi ca lại có khả năng
mầu nhiệm ấy? Tại vì ngôn từ (lời thơ) có đặc tính một ngôi nhà
chứa dấu sự thật, tại vì lời thơ làm xuất lộ bất ngờ chân lý. Và
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trong bài này, người viết xin nhắc lại một điều cũng đã thời
thượng trong phê bình văn học: tại vì ngôn từ của thi ca phơi bày
một cách tiềm ẩn bản tính thực sự của thi sĩ. Nói đến tiềm thức
hay vô thức thì đá động đến phân-tâm-học của Freud, nghĩa là đã
đi vào lãnh vực của tâm lý học, trong khi bàn về hữu thể thuộc về
lãnh vực bản-thể-học (ontologie). Như vậy, từ một vấn đề hữu thể
học của môn Siêu-hình-học, hữu thể theo cách dùng trong bài này
đã biến dạng và được chuyển vào lãnh vực tâm lý học. Như vậy,
từ một vấn đề khảo sát hữu thể với tư cách là cái gì có chứ không
phải hư vô (Science de l’être entant qu’être), nghĩa là một vấn đề
thuộc thế giới siêu hình; hữu thể theo bài này đã chuyển về bình
diện thế giới hiện tượng (hiện tượng tâm linh, nói thông thường
hơn là tính tình thi sĩ), cho dù hiện tượng đó chưa thuộc về loại
hữu hình. Nói đến thế giới tâm linh là nói đến những hiện tượng
phiền đa và biến chuyển không ngừng rất khó phân tích để khảo
sát. Nếu muốn khảo sát thì phải làm đứng yên triều lưu tâm hồn
đang trôi chảy, mà muốn làm đứng yên thì phải đối-tượng-hóa,
làm cứng đọng sự kiện tâm linh, cho ý thức dễ lãnh hội. Nhưng ý
thức cũng là một sự kiện tâm linh, vậy ý thức phải tự đối tượng
hóa mình để hiểu chính mình, chủ thể phải tự đối tượng hóa để
hiểu chủ thể. Vậy chủ thể, ý thức, trở thành một đối tượng nghiên
cứu như mọi sự kiện khoa học khác, nghĩa là tự giết chết tính cách
sống động của chủ thể con người. Giữa chủ thể (ý thức) và khách
thể (ý thức bị đối tượng hóa) có một khoảng cách không thể phá
vỡ. Nói theo kiểu triết lý hiện sinh (mà đã có một thời sách báo
Văn Học Miền Nam ưa dùng) là giữa en-soi (tự nội dầy đặc)
phóng ngoại để trở thành pour-soi (ý thức tha quy) có mục tìm
hiểu en-soi, nhưng khi phóng ngoại thì giữa en-soi và pour-soi đã
hình thành một nhịp cầu bất thông cảm, nghĩa là có một sự mâu
thuẫn: đi ra để tìm hiểu mình, nhưng khi đi ra thì không thể nào
trở lại chính mình để nắm bắt mình, vì một khi “lạc ra ngoài thì
đã nội-tại-trong-phiêu-linh” (Bùi Giáng). Tìm hiểu hiện tượng
tâm linh đã khó, thì thế giới vô thức hay tiềm thức - tức là những
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hiện tượng chỉ mấp mé bên bờ tâm linh - còn khó truy lùng gấp
bội. Thế giới đó là miền trầm lặng hoang vu mà ngọn đèn ý thức
chưa soi sáng tới. Tương tự như ngọn đèn vũ trụ bằng tia Laser
người ta dự định soi lên không gian để chỉ dẫn đường bay cho phi
thuyền, làm sao có thể soi thấu đến cõi đen như mực của thượng
tầng mênh mông không bờ không bến.
Sự kiện tâm linh uyển chuyển mà sử dụng phương pháp thì chẳng
khác nào giết chết nó. Nhưng phương pháp hay khoa học có
khuyết điểm mà cũng có ưu điểm. Triết gia Hiện Tượng Luận
Husserl nói tạm gác khoa học qua một bên không phải là bác bỏ
khoa học, vì khoa học cũng là một thứ hiểu biết, một thứ tri giác,
mà Husserl thì công nhận mọi tri giác đều có giá trị tự tại của một
loại hiểu biết. Tạm gác khoa học theo Husserl chỉ có nghĩa chớ
nên thiên trọng về khoa học quá, vì mọi sự hiểu biết khác của con
người như Tôn giáo, triết học, cho đến những bí thuật huyền ảo,
đều có giá trị trong phạm vi riêng, đều là những nẻo đường tìm về
Chân lý. Chân lý như một viên ngọc sáng, nhìn xa chỉ thấy một
khối trong suốt viên mãn, nhưng đến gần thì thấy có nhiều cạnh.
Mỗi một cái nhìn, mỗi một tri giác, mỗi một tri thức, chỉ có thể
“sờ mó” một khía cạnh mà thôi, nhưng nếu chỉ nắm được một khía
cạnh tức là đã bao hàm sự vắng mặt của khía cạnh khác. Ta chiêm
bao, đến khi thức dậy mới biết đó là giấc mộng, nhưng ngay trong
lúc ta nằm mộng thì chiêm bao vẫn có giá trị sống thực, đã làm
cho ta xúc cảm khi đang ngủ. Vậy chân lý chỉ xuất hiện từng chiều
cạnh, nên mọi nẻo đường đến chân lý vẫn có giá trị một nẻo
đường, mỗi con sông chảy ra biển vẫn có giá trị một con sông.
Vậy khoa học hay phương pháp tuy không đầy đủ để tìm hiểu thấu
triệt, nhưng không vì thế mà bác bỏ phương pháp.
II. Phương pháp khám phá bản tính qua ngôn từ thi ca: Nền
tảng của phương pháp này là đi tìm những ẩn náu tâm hồn, nói
như có kiến thức chuyên sâu là phân-tâm-học. Gaston Bachelard
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chủ trương đi tìm thơ nội tại trong chính từ ngữ thơ (do đó như
chưa cần nhờ cậy qua tiểu sử hay giai thoại cuộc đời nhà thơ). Từ
ngữ phát giác sự tiếp xúc lúc ấu thời của thi gia với đất và nước và
gió và lửa, nói chung là tiếp xúc với vật chất. Ông gọi đó là phântâm-học vật-chất để phân biệt với phân-tâm-học tâm-linh đi tìm vô
thức và tiềm thức qua hành vi của con người. Và Heidegger nói
ngôn từ là sở hữu để con người tự chứng tỏ mình, mà cũng là của
nguy hiểm nhất: “le plus dangereux de tous les biens, le langage a
été donné à l’homme… pourqu’il témoigne ce qu’il est”. Từ ngữ
“nguy hiểm” ở đây không dùng theo nghĩa luân lý đạo đức, mà chỉ
dùng theo nghĩa bàn về chân lý. Thay vì dùng “của nguy hiểm
nhất”, ta có thể viết “của xác đáng nhất”. Tại sao xác đáng nhất?
Bởi vì người ta có thể dùng ngôn từ để nói láo, xuyên tạc sự thật.
Như nói cách mạng mà lại hành động thoái hóa, nói yêu chuộng
hòa bình mà chuẩn bị tấn công… Nhưng dù có bẻ quặt bẻ quẹo thế
nào, một cách vô tình ngôn từ sẽ để lộ phần đuôi của sự ngụy tạo.
Nhưng bài tìm hiểu bản tính thi sĩ không phải để thẩm tra luân lý
hay để khám phá sự dối trá, mà chỉ là một cách đi tìm những ẩn
chứa nội tâm chưa phơi bày (không phải ẩn chứa vô ngôn có vẻ
siêu hình). Và người ta cho rằng làm thơ mà không nói về tâm tình
thì đâu có chất người trong thơ. Thật ra dấu vết nhân loại vẫn tàng
ẩn bên trong những lời thơ vô ngã nhất. Ví dụ một thi sĩ chuyên
làm việc ráp nối hình ảnh màu sắc thì vẫn có hồn người trong tác
phẩm của họ: tại sao họ không chọn màu sắc này mà chọn màu sắc
kia, tại sao họ thường nói đến ban đêm mà ít nói ban ngày. Những
câu hỏi tại sao dẫn dắt ta vào bên trong tâm hồn thi sĩ, bởi vì ngôn
từ là trung gian phóng ngoại của bản ngã. Nằm ngoài ý thức muốn
diễn đạt, có những lời thơ mà chính tác giả cũng không dè mình đã
viết ra, xuất hiện ngoài tầm kiểm soát lý trí của mình. Thường
thường người đọc ít chú ý đến vì những lời thơ ấy ẩn kín, có đó
mà như không có, nếu ta đọc thoáng qua. Chúng xuất hiện dưới
những hình thức tự nhiên, nếu không lưu tâm hay trực cảm thì ta
không nhận ra. Nhưng cũng có những lời thơ mà thi sĩ chủ tâm
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đưa vào bài thơ, nhưng muốn chúng mang cái “mặt nạ vô tình”.
Từ ngữ mặt nạ dùng ở đây không có ý nghĩa trá ngụy có tính chất
luân lý đạo đức, mà chỉ muốn vạch ra cho ta thấy một trong những
kỹ thuật làm thơ của thi sĩ. Nhà thơ cố ý đưa vào bài thơ vài từ
ngữ có hơi hám một ý định nào đó. Ví dụ trong thơ Vũ Hoàng
Chương, ta thường bắt gặp những từ ngữ có hơi hám mùi thuốc
phiện, nhưng ta không thể nói chúng từ vô thức hay tiềm thức xuất
lộ ra vô tình. Ta thử đọc vài câu để thấy kỹ thuật có chủ tâm mà
làm như tình cờ bị ám ảnh: “Ðáy cốc bao la vạn vực sầu/Ngai
vàng Mông Cổ ngự đêm nâu/ Hãy nghe bão táp trong cô tịch/ Vó
ngựa dân Hồi dẫm đất Âu”, hoặc như trong một bài khác: “Còn
mưa, còn mưa chưa ngớt đâu/Mưa sang ngày trắng qua đêm
nâu/Ðồng hồ như chạy bằng hơi nước/ Chở nặng thời gian vạn
chuyến tàu”, và tiếp tục như vậy trong một bài nữa: “Ðại lục buồn
soi bóng đại dương/Cỏ hoa quần đảo úa dần hương/Cũng như
Trái Ðất khô dần nhựa/Còn, chỉ còn dư vị chán chường”. Những
từ ngữ như “hương, nhựa, thuốc nâu” không phải vô tình xuất lộ
trong thơ Vũ Hoàng Chương. Những từ ngữ như thoát ra từ ám
ảnh của hương vị thuốc phiện, nhưng có chủ tâm thuộc lãnh vực ý
thức của nhà thơ, còn từ ngữ từ vô thức hiện ra trong thơ là những
gì hoàn toàn thuộc hứng cảm tình cờ, tác giả cũng không ngờ tới.
Những từ ngữ xuất lộ vô thức khó nhận thấy chỉ trong một bài thơ,
nhưng dễ nhận ra khi chúng vãng lai qua nhiều bài thơ của cùng
một tác giả. Ðọc một thi phẩm, ta phải cố gắng tìm xem những lời
nào, những màu sắc nào, những hình ảnh nào, được nhắc lại ít khi
nguyên vẹn mà biến dạng dưới nhiều hình thức. Chúng xuất hiện
như một vài gợn gió trong không gian, như một hồn ma ám ảnh
tác giả trong suốt tác phẩm. Nhà phê bình Albérès trong cuốn
“Bilan littéraire du 20è siècle” có nhận thấy hình ảnh một tinh cầu
giá lạnh cô đơn luôn ám ảnh Saint Exupéry trong nhiều tác phẩm.
Ðó là một ví dụ. Vậy tóm tắt phương pháp này có ba điểm: Tìm
xem từ ngữ nào vãng lai, hoàn toàn thuộc dấu hiệu từ vô thức,
không gợn một chút nào lòng chủ tâm của tác giả; dùng lời thơ lui
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tới đó làm biểu tượng đi vào bản chất nhà thơ; nền tảng phương
pháp này có thể dùng từ ngữ thường nghe là tính tình học.
III. Áp dụng phương pháp qua bài thơ “Những Hướng Sao Rơi”
của Ðinh Hùng:
Khi miếu đường kia phá bỏ rồi
Ta đi về những hướng sao rơi
Lạc loài theo dấu chân cầm thú
Từng vệt dương sa mọc khắp người.
*
Sau trái cô sơn ngày lại ngày
Hồn kinh kỳ hiện dưới chân mây
Ðôi tay vò xé loài hoang thảo
Ðỏ máu căm hờn trên cỏ cây.
*
Rồi những đêm sâu bỗng hiện về
Vượn lâm tuyền khóc rợn trăng khuya
Ðâu đây u uất hồn sơ cổ
Từng bóng ma rừng theo bước đi.
*
Ta đến sườn non rẽ cỏ gai
Sống đây ghi trước mảnh di hài
Lẫn trong kiến trúc tòa vân thạch
Hồn cổ ngồi chung mộng vắn dài.
*
Từng buổi hoàng hôn xuống lạ kỳ
Ta nằm trên cỏ lắng tai nghe
Thèm ăn một chút hoa man dại
Rồi ngủ như loài muông thú kia.
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Ðọc xong bài thơ, ta nhận thấy màu đỏ thường được nhắc đến
trong bài này; và nhiều bài thơ khác của Ðinh Hùng trong thi
phẩm Mê Hồn Ca. Vệt dương sa và máu đỏ là màu sắc có cùng
một độ ấm nóng, ngược hướng với màu xanh. Những vết máu
vương vất trên cỏ cây và ánh mặt trời lốm đốm khắp người cho ta
thấy một hoạt cảnh thời sơ cổ không hiền hòa, mà có vẻø dị
thường. Vài bài thơ khác của Ðinh Hùng lai vãng những sắc màu
tương tự: “Trăng huyết dụ xuống bên đài kỷ niệm… Nét lửa bay
dài giấc ngủ mê… Một mặt trời đẫm máu xuống sau lưng”. Ði đôi
với màu sắc chói chang và hực nóng ấy là những quá khích của
bạo hành: “Ðôi tay vò xé loài hoang thảo… Phấn hương nhầu tan
tác áo xiêm bay”. Vậy dấu hiệu để cho ta hiểu Ðinh Hùng là màu
sắc nhức nhối và hành động khốc liệt. Từ dấu hiệu này, ta đi đến
kết luận về tâm hồn: Ðó là tâm tình của một bạo chúa, một hưng
phấn say sưa, một tình yêu nồng nàn. Ðinh Hùng cũng thường
nhắc đến bạo chúa. Có khi cô đơn hiu quạnh như: “Con hoẵng lạc
bầy kêu đỉnh núi/Bỗng nghe trời biển nhớ muôn trùng”, và có khi
lại đam mê hung hãn: “Ôm nhan sắc với hai bàn tay sắt/Ta ghì
nàng cho chết giữa mê ly”. Trong thi phẩm “Ðường Vào Tình
Sử”, tâm hồn tác gỉa đã bình lặng lại, lời thơ không mạnh mẽ như
trong thi phẩm “Mê Hồn Ca”, tập thơ đã được sáng tác trong tuổi
thanh niên đầy nhiệt huyết.

36

Việt Ngữ Tương Giao Văn Học Và Triết Học
Viết Từ Năm 1950 Của G.S. Trần Đức Thảo
Cuốn sách mỏng “Triết Lý Đã Đi Đến Đâu?” của Giáo sư Trần
Đức Thảo do nhà xuất bản Minh Tân ấn hành tại Paris năm 1950,
khi lướt đọc qua, nó khiến ta vừa thấy khó hiểu vừa làm cho ta
thoáng cảm nhận được cách viết có tính chất văn chương; và ta
không khỏi lưu ý vẻ uyên bác trong cách sử dụng Việt ngữ viết từ
năm 1950. Mới đọc qua có thể làm một số độc giả nản lòng vì
không quen với những vấn đề thuộc Siêu Hình Học của lịch sử
Triết học Tây phương.Thấy cũng khó hiểu dù lúc ấy người viết bài
này có liên hệ quy chiếu với vài hiểu biết dòng lịch sử triết học
Tây phương qua các cuốn sách “Siêu Hình Học” của ông Nguyễn
Đình Thi (sách in trên giấy bồi, xuất bản thời tiền chiến); hoặc
cuốn “Triết Học Tổng Quát” của Giáo Sư Nguyễn Văn Trung.
Vừa mơ hồ theo dõi cách lập luận, vừa thích thú thấy nó như cuốn
sách hay về hành văn và sử dụng từ ngữ Việt. Đó là những cảm
nhận mà người viết bài này đọc được cuốn sách trên khoảng năm
1964 nơi phòng khách bề bộn rất nhiều sách tại nhà ông Huỳnh
Tấn ở Khu Xóm Mới thành phố Nha Trang (ông nổi tiếng là người
tự học, kiến thức rộng, là Giáo sư Anh Văn ở Nha Trang trong
thời quân đội Mỹ hiện diện đông đảo tại đây; và ông Huỳnh Tấn
cũng là người từng nổi danh trên báo Sài Gòn với việc thực hiện
chuyến đi Xuyên Việt bằng xe đạp). Gần như lãng quên cuốn sách
ấy, cho đến khi đọc được bài báo “Triết Lý Của Trần Đức Thảo
Đã Đi Đến Đâu?” của tác giả Phạm Trọng Luật (đăng trên Tạp chí
“Hợp Lưu” số 79, ấn hành vào tháng 10 và 11 năm 2004, tại
Westminster, California), trong đó ông Phạm Trọng Luật cho rằng
cuốn sách viết năm 1950 của Giáo sư Trần Đức Thảo “giới thiệu
lịch sử triết học Tây phương cho giới lao động Việt Kiều ở Pháp”.
Trọn tập sách “Triết Lý Đã Đi Đến Đâu?”, nay có thể tìm qua
“triethoc.com.vn” (click “triethoc.edu.vn).
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Ta có ngay một thắc mắc sau khi đọc bài viết của ông Phạm Trọng
Luật: giới Việt kiều lao động ở Pháp vào đầu thập niên 1950 là ai?
Phải chăng đó là những người Việt từ Việt Nam được đưa qua
Pháp để tham gia vào quân đội Pháp chống Đức, rồi Đệ Nhị Thế
Chiến chấm dứt, một số trong họ không trở về cố quốc mà ở lại
Pháp sinh sống, hoặc do lập gia đình với phụ nữ Pháp. Vậy họ là
những người lính xuất thân từ giới lao động hoặc nông dân ở Việt
Nam. Sau chiến tranh Thế chiến ấy, họ đã khá lớn tuổi, do phải lo
sinh kế cho gia đình, vậy chắc họ không mấy người lưu tâm tới
những môn học khó đem lại lợi ích thực tế như môn văn chương
hay triết học, làm sao có thể vướng bận kiến thức khúc mắc như
dòng lịch sử triết học Tây phương qua tiếng Pháp, rồi lại phải đọc
dòng lịch sử đó qua tiếng Việt rất nhiều từ ngữ Hán-Việt trong
cuốn “Triết Lý Đã Đi Đến Đâu?” của ông Trần Đức Thảo. Hoặc
kể tới giới Việt kiều lao động ấy là một số sinh viên Việt Nam,
thuộc gia đình không khá giả lắm ở Việt Nam, đã được cha mẹ cố
gắng cho xuất dương du học Pháp quốc, nên phải cố gắng tìm sinh
kế tự túc để trút gánh nặng tài chánh cho cha mẹ ở Việt Nam.
Những người này vốn học khá, nhưng đa số học tiếng Pháp ở quê
nhà (vì vậy cha mẹ mới gửi đi với niềm tin tưởng con mình thành
công trên đường học vấn ở Pháp). Vậy thì làm sao họ có thể là đối
tượng để gửi tới tác phẩm viết bằng Việt ngữ trình độ cao như
cuốn “Triết Lý Đã Đi Đến Đâu?”. Nếu không phải nhắm tới giới
lao động Việt kiều ở Pháp thì cuốn sách ấy nhắm tới những ai
không thuộc giới lao động, ta muốn nói đến thành phần có việc
làm tốt người Việt tại Pháp những năm đầu thập niên 1950. Những
người này tương đối không nhiều lắm. Họ là những người nếu vừa
giỏi tiếng Pháp (đã từng đọc qua lịch sử triết học) và vừa giỏi
tiếng Việt thì mới quan tâm cuốn sách này. Ta nghĩ số người Việt
giỏi tiếng Pháp thì nhiều hơn số người giỏi tiếng Việt tại Pháp vào
thời ấy (Ở đây, ta không kể về “nói” mà kể về “đọc viết” ở trìnhđộ học-giả). Hay là cuốn sách nhắm gửi về cho sinh viên học sinh
ở Việt Nam. Sinh viên học sinh tại Việt Nam vào thời ấy còn phải
38

học chương trình giáo dục Pháp, số người thâu nhận kiến thức triết
học bằng Việt ngữ chắc cũng không nhiều. Một số người có bằng
Tú Tài Triết thuộc chương trình giáo khoa Pháp thì đa số biết kiến
thức lịch sử Triết học Tây phương bằng tiếng Pháp. Trước năm
1950 chắc không nhiều sách viết bằng Việt ngữ về dòng lịch sử
này, trong khi cuốn “Triết Lý Đã Đi Đến Đâu?” đã lập luận gần
hoàn toàn trên nền tảng dòng lịch sử triết học Tây phương. Nếu
giáo sư Trần Đức Thảo lập luận dựa trên nền tảng dòng lịch sử các
chế độ chính trị của nhân loại thì chắc dễ hiểu cách lập luận hơn.
Nghĩa là theo suy nghĩ “Vật Sinh Tâm” thì các chế độ chính trị
đều phát sinh do những điều kiện kinh tế: có ưu thế do có được
những sản phẩm từ đồng ruộng sở hữu; do mua bán thương mại;
do phát triển giao thông trao đổi sản vật; do phát triển kỹ nghệ
đem lại lợi nhuận… Với lập luận “Vật Sinh Tâm”, kinh tế sinh ra
tư-duy cai quản xã hội, nên đã hình thành chế độ phong kiến (dựa
vào đất đai, thái ấp, dòng họ), hình thành chế độ quân chủ (vua
chúa gồm thâu các địa phận do lãnh chúa cai quản), hình thành đế
quốc (một nhà nước quân chủ mạnh gồm thâu các nước yếu), hình
thành chế độ dân chủ cộng hòa (do các thành thị phát triển thương
mại thành từng khu vực riêng như Hy Lạp thuở xưa)… Nhưng
ông đã lập luận trên nền tảng các dòng tư tưởng mà đa số suy tư về
nguyên ủy vũ trụ thuộc lãnh vực siêu hình, hoặc về tri-thức-luận
(cách thức làm cho ta biết được ngoại giới), nên muốn biết cách
lập luận ấy lại phải biết các suy tư siêu hình của các triết gia. Mà
các suy niệm siêu hình của các triết gia có lắm tư tưởng khúc mắc
khó hiểu, nên các lập luận “Vật Sinh Tâm” trên nền tảng ấy cũng
không dễ hiểu. Ví dụ chủ trương siêu hình về nguyên thủy vũ trụ
là Nước hay Lửa (như chủ trương của vài triết gia Hy Lạp); hay
Thế Giới này có là do Thế Giới Ý Niệm làm khuôn mẫu (Platon);
hay Tinh Thần và Tự Nhiên chỉ là Một trong hành trình hiệntượng-hóa của Ý Niệm, nên tất cả đều là Tâm Trí từ khởi đầu
vương tới trình độ cao cấp là Tinh Thần Tuyệt Đối (Hegel). Tuy
nhiên, dù triết-thuyết Hegel khó hiểu ở chỗ làm sao Lý Trí và Tự
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Nhiên lại là một thể, nhưng Giáo sư Trần Đức Thảo trình bày làm
ta thấy dễ hiểu phần nào cuộc hành trình siêu hình (dễ hiểu nhưng
đầy huyền thoại) của tâm trí: “Ý Niệm nguyên khởi là thực tại trừu
tượng, nhưng lại triển khai, tự ra khỏi mình và biến đổi thành Tự
Nhiên, rồi trở lại mình và trở nên Tinh Thần. Tinh thần là thực thể
đã tự giác, và nhờ sự tự giác đó đã hoàn thành Ý Niệm. Vậy cuộc
biến chuyển thiết thực từ vật thể đến tinh thần chỉ là cách thực
hiện của Ý Niệm.Ý Niệm tự bỏ phạm vi trừu tượng và thực-thểhóa, rồi trở lại Duy Tâm”. Huyền hoặc như vậy nên ta phân vân
không hiểu hết ý tưởng của Hegel thường được nhắc nhở: Những
gì thực là duy lý; những gì duy lý đều là thực (What is real is
rational - what is rational is real). (Duy Lý thuộc Tinh Thần và
Thực thuộc Vật chất, thuộc Hiện tượng: vậy phải chăng qua hànhtrình hiện-tượng-hóa thì Tâm và Vật trở thành Nhất Thể? - hay
Hegel quy ra không nói về siêu hình mà chỉ có ý nói về Hiệnthực-hóa của Ý-niệm trong công trình tạo tác nào đó của con
người?). Nếu đề cập đến “Nhất Thể” thì đây là một trong những
triết thuyết siêu hình hàm chứa giải đáp ẩn số vũ trụ; còn vấn đề
“nhận thức được ngoại giới” là nhờ đâu trong một triết thuyết
khác, cũng được Giáo sư làm giải tỏa được phần nào sự bận tâm
trước đây mà ta đã vướng phải khi đọc tới triết lý của Kant. Ta
không muốn sa đà vào sự phức tạp nên chỉ cốt nêu ra đây cách
viết, cách trình bày khiến ta thấy dễ hiểu ý tưởng của Emmanuel
Kant: Biết được hiện tượng tự nhiên là do những khuôn mẫu có
sẵn trong tâm trí ta chụp vào ngoại giới. Giáo sư đã viết về điều đó
như sau: “Emmanuel Kant sáng tạo, giải thích thực thể bằng sự
hoạt động của linh tâm. Thực thể chỉ là những ý tượng trước ý
thức, chứ không tồn tại một cách thiết thực ngoài chủ thể… thiết
thực và khách quan cũng chỉ do ở nhịp tất nhiên trong chủ quan.
Ví dụ như ta trông thấy một vật có một độ lớn nhất định trước mắt,
ai cũng tưởng vật ấy tồn tại một cách bản nhiên ngoài hết ý thức.
Sự thực đó chỉ là một số cảm giác và hình tượng trong ý thức…
thế giới chỉ là kết quả của sự hoạt động tinh thần trong ý thức, thu
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thập ý tưởng thành đơn vị phổ biến, vật thể có tính cách duy
tâm…”. Và giáo sư Trần Đức Thảo đã lập luận ra sao, để đi tới
kết luận các triết gia chủ trương như vậy đều do điều kiện kinh tế
thương mại, do các triết gia thuộc giai cấp nào (giai cấp quý tộc
vua chúa cha truyền con nối, hay giai cấp tiểu trưởng giả do buôn
bán thương mại, hay giai cấp đại trưởng giả do lợi nhuận quá lớn
từ phát triển kỹ nghệ). Đọc triết học như phiêu lưu vào những
phức tạp tư tưởng siêu hình, lập luận trên nền tảng những vấn đề
siêu hình lại càng phức tạp hơn. Vậy bài viết ở đây cố tránh tìm tòi
vào lãnh vực phức tạp, điều cốt yếu là nêu ra những yếu tố thuộc
về ngôn ngữ Việt giáo sư Trần Đức Thảo đã sử dụng để thử đặt ra
câu hỏi: tác phẩm viết cho ai? Viết để làm gì?
Câu hỏi viết để làm gì có lẽ dễ giải đáp. Ông viết để tỏ rõ sự ủng
hộ triết học Karl Marx. Ông viết tác phẩm để minh định lập trường
đứng về một phía, không phải viết theo tính cách giáo khoa trình
bày kiến thức, tuy nhiên ta đọc được những đoạn làm sáng rõ kiến
thức như đã kể trên. Viết theo lập trường, nên ông sử dụng vài từ
ngữ cốt biểu lộ sự phản đối như đôi khi gọi vài triết gia là những
bọn, những tên. Sau khi viết một số tác phẩm triết học, trong đó
gồm cuốn sách mỏng này, ông Trần Đức Thảo từ bỏ tương lai đầy
hứa hẹn ở Pháp (đậu thủ khoa Thạc sĩ Triết học ở Pháp năm 1943,
tác phẩm triết học bằng Pháp ngữ xuất bản năm 1951 của ông
được đánh giá cao tại Paris), đã trở về nước năm 1952 để tham gia
vào cuộc kháng chiến chống Pháp, đi vào chiến khu Việt Minh ở
Việt Bắc. Điều ấy cho thấy ông gắn bó theo lập trường của mình
đã viết trong cuốn “Triết Lý Đã Đi đến Đâu?”. Vậy câu hỏi ông
viết để làm gì kể như được sáng rõ: viết để trình bày lập trường
theo tư tưởng Karl Marx.
Nhưng tỏ bày lập trường của mình bao hàm muốn phổ biến lập
trường ấy cho người khác, nên câu hỏi tiếp theo sẽ là: Viết cho ai?
Viết cho ai mà lập luận trên nền tảng có ít người thông thạo là nền
tảng dòng lịch sử triết học Tây phương. Viết cho ai mà sử dụng
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ngôn ngữ Việt uyên bác diễn giảng triết học, mà vào năm 1950
dường như chưa có tập Từ Điển Triết Học nào bằng Việt ngữ, cho
nên có một số từ ngữ triết học do chính ông sáng tạo, nhân đó ông
đã đóng góp vào kho Việt ngữ bộ môn triết học. Chẳng hạn để nói
về tư tưởng nhân loại do điều kiện sinh sống ngày càng phát triển:
khởi đi từ của cải tạo ra nhờ vườn ruộng thái-ấp, tiến đến của cải
tạo ra nhờ buôn bán phát triển thương mại giao dịch, tiến xa hơn
nữa là của cải tạo ra nhờ kỹ nghệ phát minh máy móc giúp sản
xuất tăng cao. Do đó tư tưởng nhân loại ngày càng hướng về số
đông. Từ thái ấp nhỏ hẹp của lãnh chúa đến quốc gia rộng lớn của
nền quân chủ, đến một phần toàn cầu của đế quốc, và con người
tạo ra cách cai quản người càng ngày càng bao trùm. Từ trao đổi
qua tay cho nhau sản vật làm ra đến giao dịch bằng đồng tiền; tiến
đến chuyển giao số tiền lớn bằng ngân phiếu; bằng lệnh-phiếu điện
tử; vậy con người đã thực hiện sự tiến bộ đi từ cá thể đến đại thể.
Từ những cách thức kinh tế và cai quản xã hội, nói chung là vật
chất đó, đã phát sinh tư tưởng cũng đi từ cụ thể đến trừu tượng.
Giáo sư Trần Đức Thảo đã sáng tạo từ ngữ “phổ biến” để nói về
hành trình đi từ phạm vi nhỏ hẹp sang pham vi rộng lớn: “Trong
thời đại dã man, đời sống chỉ tổ chức theo từng họ từng làng, vậy
giá trị của một người không ra khỏi giới hạn hẹp hòi của huyết
thống và lân ấp. Nhưng dần dần lực lượng sản xuất bành trướng,
tăng gia nông vật và công phẩm, triển khai giao dịch: đời sống
càng ngày càng ra ngoài cái khuôn khổ chặt chẽ của họ và làng,
vậy dần dần đã thực hiện một ý nghĩa phổ biến”. Theo thiển nghĩ,
“ý nghĩa phổ biến” là từ ngữ thay cho “tư tưởng trừu tượng” trong
câu trên, không chỉ đề cập đến phương thức kinh tế hay quản lý xã
hội ngày càng bao quát. Rải rác trong cuốn sách mỏng này, thấy
còn một số từ ngữ triết học bằng Việt ngữ được sáng tạo; ví dụ
“phản lý xâm vụ” (có phải để nói về triết lý hư vô chủ nghĩa nhắm
tới công kích các nền triết lý bảo vệ những giá trị cựu truyền?);
hoặc như từ ngữ “phóng khí” có phải cùng ý nghĩa với từ ngữ “tha
hóa” hay “vong thân” mà thời phổ biến “Triết Lý Hiện Sinh” ở
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Miền Nam Việt Nam trước năm 1975 ta vẫn thường nghe đề cập
tới. Từ năm 1950, giáo sư Trần Đức Thảo đã nói đến “Phái Tồn
Tại” (tức phái Triết Lý Hiện Sinh) mà đến thập niên 1960 tại Miền
Nam Việt Nam, ta mới biết khá nhiều hơn nhờ đọc được các báo
đề cập tới thường xuyên. Khi đọc qua cuốn sách này tại nhà ông
Huỳnh Tấn (vào năm 1964), và trước đó khá lâu qua cuốn “Triết
Học Tổng Quát”, người viết bài chưa hiểu chủ đích của “Triết lý
đề cao khoa học thực nghiệm” của Auguste Comte; hoặc mới
thoáng hiểu kiến thức nhưng chưa hiểu chủ đích của triết lý mô tả
và giải thích cụ thể Ý-Hướng-Tính của tri giác nhận biết ngoại
giới trong Hiện-Tượng-Học của Husserl. Bây giờ đọc lại, trong
năm 2013, những đoạn tóm gọn ấy trong cuốn “Triết Lý Đã Đi
Đến Đâu?”, mặc dù ngắn ngủi, lại giúp ta thêm hiểu triết lý của hai
triết gia trên: “Một nhóm tác giả chọn con đường hoàn toàn phân
ly, bác biện khoa học, công nhận tính phóng khí của đời sống hiện
tại nhưng lại tìm giải pháp hậu thoái… đưa đến phái tồn tại hiện
nay do Martin Heidegger chủ trương và Jean Paul Sartre truyền
bá và tục hóa. Nhóm này được nhiều ảnh hưởng trong văn giới…
Một nhóm khác bành trướng trong giáo giới (như Augste
Comte…), tìm cách duy trì duy lý, nhưng hạn chế giá trị của khoa
học, biện chính việc khảo xét thực tế… Đặc biệt là Edmond
Husserl sáng lập phái hiện tượng, phục vụ sở vọng cựu truyền
kiến thiết một nền khoa học hoàn toàn, gắng tìm giải đáp duy lý
cho hết các vấn đề trong đời sống nhân loại (như Toán pháp, Vật
lý, Tôn giáo, Mỹ thuật)… Theo thuyết hiện tượng của Edmond
Husserl, những hiện tượng xuất hiện một cách hiển nhiên trước ý
thức đều có quyền được công nhận là chân thực… Phái hiện
tượng tìm cách định nghĩa tinh túy của mỗi phạm vi thực tại bằng
ý niệm đích xác, nghĩa là hiệp nhất cái nội dung trực quan của
triết lý văn chương với hình thức khách quan của triết lý khoa
học... Thuyết hiện tượng, sáng tạo đầu thế kỷ hai mươi, được
nhiều ảnh hưởng vì đã gây ra phương tiện hiệu lực để duy trì hết ý
nghĩa cựu truyền…”
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Ta nói hiểu được phần nào lập luận theo triết học Karl Marx của
ông Trần Đức Thảo ở chỗ các tư tưởng triết học đều được xét
trong cái nhìn triết gia thuộc giai cấp nào, giai cấp phong kiến do
làm chủ đất đai, hay giai cấp quý tộc do gồm thâu quốc gia vào gia
đình huyết thống, hay giai cấp tiểu trưởng giả nhờ thương mại, hay
giai cấp đại trưởng giả với lợi nhuận to lớn nhờ kỹ nghệ. Từ đó tư
tưởng của họ dù thuộc chính trị hay xa vời thuộc siêu hình, cũng
đều được nhìn theo biện chứng từ “vật sinh tâm”: tư tưởng bởi
kinh tế mà phát sinh. Như ta đã nói ở đoạn khởi đầu, nếu xét trên
nền tảng dòng lịch sử các chế độ xã hội thì dễ hiểu hơn cách nhìn
đó. Nhưng giáo sư Trần Đức Thảo xét trên tảng dòng lịch sử triết
học Tây phương, trong đó đa phần là tư tưởng siêu hình về vũ-trụ.
Đôi khi chỉ vắn tắt đôi dòng về triết thuyết siêu hình khiến ta biết
mơ hồ vũ-trụ-quan có nguồn cội từ Vật Sinh Tâm. Cho dù với
những đoạn khá dài, cũng khó biết hết cách lập luận, như trong
“Từ Điển Triết Học” do các học giả Liên Xô soạn thảo (Nhà xb.
Sự Thật xuất bản trong nước năm 1976). Ví dụ trong đoạn viết về
Fichte thì triết gia này được xếp vào thành phần giai cấp tư sản
Đức. Triết học Fichte là triết lý Duy Tâm Chủ Quan với chủ
trương Biện-Chứng qua lại giữa Ngã và Phi Ngã làm cho ngoại
giới hiện hữu: tư tưởng như vậy ta nghĩ thuộc về Siêu Hình Học,
nhưng được nhìn xa đến nguyên nhân xã hội là sự do dự của giai
cấp tư sản đối với giai cấp phong kiến: “Cái Tôi của Phich-Tơ tức
là LýTính mà cũng là Ý Chí, là nhận thức mà cũng là hành động.
Ông cho rằng đặc điểm của Lý Tính là sáng tạo ra tồn tại, chứ
không phải chiêm vọng hoặc mô tả tồn tại. “Hành động, hành
động”, đó là lý do tồn tại của chúng ta. Cái “Tôi thuần-túy” là
một hệ thống kín mít và hoàn chỉnh, nó hoàn toàn giống nhau ở tất
cả mọi người (Cái Tôi siêu-cá-nhân)… Cái Tôi phổ biến ấy được
sáng tạo từ chỗ không có gì, và “nhờ tự có ý thức về bản thân
mình nên nó sáng tạo ra thế giới, đồng thời sáng tạo ra toàn bộ
lịch sử nhân loại… Nghĩa là Phich-tơ đã có trực giác sâu sắc về
tính chất biện chứng của sự tác động lẫn nhau giữa chủ thể và
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khách thể, giữa lý luận và thực tiễn… Trong triết học của Phichtơ, những yếu tố tiến bộ lẫn lộn với những yếu tố phản động. Điều
đó phản ánh sự do dự của giai cấp tư sản Đức thời bấy giờ. Trong
giai cấp này, những nguyện vọng tiến bộ liên hợp với tinh thần nô
lệ đối với bọn phong kiến”. (Từ Điển Triết Học)
Xin nhắc lại: Lập luận trên nền tảng dòng lịch sử triết học Tây
phương, thay vì cho dễ thâu nhận hơn thì lập luận trên nền tảng
dòng lịch sử các chế độ xã hội, nên ta nghĩ tác giả không viết để
phổ biến cho giới lao động Việt kiều tại Pháp, như đã nói, chắc
thuở ấy rất ít người quan tâm môn học mênh mông triết học. Cũng
không phải để phổ biến vào giới sinh viên Việt Nam tại quê nhà vì
thời gian đó đa số học theo chương trình giáo khoa Pháp, chắc
thấy khó hiểu Việt ngữ nhiều từ Hán Việt của giáo sư Trần Đức
Thảo. Riêng những người Việt chỉ giỏi Pháp văn thì nếu họ muốn
tìm đọc thì không hiếm sách viết bằng tiếng Pháp theo xu hướng
Triết học Karl Marx. Và riêng những người đang theo học bên
Nga vào thời ấy thì đã dồi dào sách vở viết bằng Nga ngữ hoặc
Hoa ngữ, cũng theo lập luận của Biện Chứng Pháp Duy Vật Chủ
Nghĩa. Vậy thì ông viết tác phẩm này cho một số nhà nghiên cứu
Việt vừa giỏi tiếng Pháp vừa giỏi tiếng Việt vào thời ấy. Số này
chắc cũng không nhiều. Một giả định nữa là có thể ông viết chỉ để
đóng góp thêm một tác phẩm vào sự nghiệp văn hóa của ông, lần
này bằng Việt ngữ, song hành cùng những tác phẩm bằng Pháp
ngữ ông đã hoàn thành. Nghĩa là vào năm 1950 ông muốn có tác
phẩm cho văn hóa Việt, sau khi đã viết sách đóng góp vào văn hóa
Pháp. Ta thử kể đến giả định này, vì cuốn sách mỏng “Triết Lý Đã
Đi Đến Đâu?”(ngoài những giản lược một số triết thuyết siêu hình
làm cho ta không hiểu hết lập luận Vật Sinh Tâm); còn chứa đựng
những đoạn viết khá dài và trong sáng truyền kiến thức; như về
triết lý Platon nhìn vạn vật không có thật vì chỉ là bào ảnh lấy mẫu
từ Thế Giới Ý Niệm trên thượng tầng; như về triết lý Nhận Thức
Luận kết nối Duy Tâm Duy Thực của Emmanuel Kant; hoặc triết
lý Hegel với cuộc Hành Trình Hiện Tượng Hóa của Ý Niệm cá
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nhân để hoàn thành Tinh Thần Tuyệt Đối; hoặc triết lý HiệnTượng-Luận của Husserl xác nhận giá trị cụ thể của Ý-HướngTính tức Ý Thức Trực Quan nắm bắt hiện tượng … Và ta có thể
củng cố thêm về giả định ấy (viết tác phẩm cho chính sự nghiệp
văn hóa của ông), qua lối viết bằng bút pháp gần với văn chương,
ví dụ ở đoạn viết mà ta cảm nhận được sự trôi chảy thật hay của
hành văn Việt ngữ dù là để công kích một triết thuyết: “Nietzche
sáng kiến một chủ nghĩa phản lý xâm vụ, bãi biện hoàn toàn hết
giá trị phổ biến và trở lại những xung động nguyên thủy của thời
đại dã man. Theo Nietzche, lòng từ bi tôn giáo, tính xác thực
khách quan của khoa học, nguyên tắc bình đẳng của phong trào
xã hội, đều tiết lộ rõ ràng rằng sinh lực thiếu thốn. Những giá trị
văn minh hiện đại, bác ái, lý trí, luân lý, dân chủ, xã hội, toàn là
những triệu trụy lạc, chứng tỏ rằng ý chí cường quyền càng ngày
càng yếu. Giá trị thiết thực là sinh khí nguyên thủy đời xưa phát
triển trong những bậc anh hùng chủ tể chuyên chế thiên hạ bằng
cách bạo động. Những hạng ấy dần dần biến mất, vì bị đám hạ lưu
dèm pha, khuyên giải rằng cá nhân bình đẳng, nhân phẩm là do ở
tình nghĩa và ở sự phục tòng pháp luật và nhân lý. Vậy muốn phục
hưng thì phải bãi bỏ luân lý tầm thường, khuynh đảo những giá trị
phổ biến, trở lại sinh lực tự nhiên và cưỡng chế một chí lực phản
lý tuyệt đối… Rõ ràng là xu hướng hạng tiểu trưởng giả thất
vọng… đời sống đã hết ý nghĩa, vậy lấy thất đích làm mục đích, tất
nhiên sa vào con đường phản lý xâm vụ. Nietzche thành nguồn
cảm hứng cho bọn phản động phát-xít, cố gắng duy trì xã hội
trưởng giả bằng cách phấn khởi bản năng cầm thú và xung động
dã man”. Một chứng cứ thứ ba để ta nói giáo sư Trần Đức Thảo
viết cuốn sách mỏng này để đóng góp vào nền học thuật Việt
Nam, ở chỗ dùng từ ngữ Việt thật chính xác, không cần diễn tả
dài, chỉ cần từ ngữ cô đọng mà trình bày được hết kiến thức của
một triết thuyết. Ta thử so sánh hai cách diễn tả kiến thức để thấy
sự gảy gọn do dùng từ đúng chỗ, đúng điều cần phải nói đến, nên
chỉ đôi dòng có thể thế chỗ cho nhiều lời (vì muốn trình bày thật
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đầy đủ để cố gắng làm cho người khác cùng thâu nhận với mình).
Ví dụ về triết thuyết của Schopenhauer, người viết bài này nhân
dịp xin ghi lại những dòng đã trình bày như sau đây:
Schopenhauer phân chia ra hai thế giới (“Thế Giới Biểu Tượng”
hư ảo do lý trí ta nhận biết và “Thế Giới Thực Tại” do ta trực
giác). Thế Giới Thực Tại (The World as Will) là thế giời của ý chí
mù quáng, trong vật giới gồm điện-từ-lực, trong cầm thú thể hiện
ở bản năng, trong con người là dục vọng. Thế Giới nhận biết do lý
trí (The World as Idea, có sách dịch là The World as
Representation) sở dĩ hư ảo, không có thật, là vì lý trí nhận biết nó
tuân theo bốn nguyên tắc đầy đủ lý do gồm có: Vật gì đang trở
thành thì phải có nguyên nhân (nguyên tắc thứ 1) - Điều gì nhận
biết được thì phải hợp lý (nguyên tắc 2) - Vật giới phải ở trong
không gian và thời gian thì mới hiện hữu (nguyên tắc 3) - Hành
động nào cũng có tự tại một chuyển động lực (nguyên tắc 4). Thế
Giới Ý Chí mù quáng tự tung tự tác nên đã nằm ngoài bốn nguyên
tắc đó. Nhưng thế giới ý chí mù quáng lại là thế giới thật, nó làm
đời người trầm luân trong bể khổ dục vọng… Viết bằng lối hành
văn như vậy thiển nghĩ có tính chất giáo khoa, muốn trình bày
càng rõ bao nhiêu thì càng mong đạt tới, không chuyên tâm hành
văn vừa cô đọng do từ ngữ, vừa có tính văn chương Việt ngữ, như
sau đây trong cuốn “Triết Lý Đã Đi đến Đâu”: “Bên phản lý có
Schopenhauer lợi dụng chủ nghĩa Kant để phủ định thực tại của
ngoại giới, cho thực tại đó chỉ là mơ mộng chủ quan kết hợp duy
lý. Cảm giác kết hợp theo luật nhân quả, ý niệm theo luật luận-lý,
đa trùng trực quan theo quan hệ thời gian và không gian, hoạt
động theo luật duyên cớ, đó là bốn gốc của nguyên tắc đầy đủ lý
do… Ngoại giới chỉ là một giấc mộng duy lý, nhưng nếu ta phản
tỉnh thì ta lại thấy một thực thể tuyệt đối: ý chí nội tâm phản lý
nhưng chứa chan lực lượng…”.
Tóm lại, cuốn sách mỏng viết bằng Việt ngữ uyên bác xuất bản
năm 1950 của Giáo sư Trần Đức Thảo lập luận trên nền tảng Dòng
Lịch Sử Triết Học Tây Phương, khó nhắm vào số lao động Việt
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kiều tại Pháp ít người rành về kiến thức này; cũng khó nhắm vào
sinh viên Việt đa số chỉ rành Pháp ngữ vào thời đó hơn là Việt ngữ
thuộc trình độ cao như vậy. Vừa uyên bác vừa hành văn có tính
văn chương, vậy tác phẩm này là sự tương giao giữa văn học và
triết học, tuy là tập sách mỏng nhưng có lẽ mang ý nguyện khởi
đầu việc đóng góp tác phẩm vào nền học thuật Việt Nam.
(Tháng 12 năm 2013)
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TRÍCH DẪN VĂN CỦA SARTRE (TUẦN TỰ
THEO LỜI GIỚI THIÊỤ CỦA PHÙNG THĂNG
TRONG BẢN DỊCH CUỐN “BUỒN NÔN”)
Bản dịch tác phẩm “Buồn Nôn” của Jean Paul Sartre được nhà
xuất bản An Tiêm tại Sài Gòn ấn hành năm 1967, đúng vào thời
kỳ chiến tranh ác liệt tại Miền Nam. Dân chúng Miền Nam đang ở
vào tình trạng mong chiến tranh chấm dứt, riêng thanh niên thì ưu
tư vấn đề nhập ngũ vô kỳ hạn. Tin tức các mặt trận đổ về dồn dập,
tin hòa đàm đang tiến hành tại Paris: tất cả đã làm lu mờ ảnh
hưởng của Triết Lý Hiện Sinh mà cao điểm chỉ ở vào những năm
đầu của thập niên 1960. Đáng lẽ chiến tranh không lối thoát còn
đó thì triết lý chán chường cuộc đời phải tăng theo, tại sao Triết
Lý Hiện Sinh lại từ từ hết ảnh hưởng? Bởi vì con người phải lo âu
những điều cụ thể như sinh kế, vật giá leo thang, nhập ngũ, thân
nhân tử trận, trông ngóng hòa đàm… cho nên những thắc mắc siêu
hình như “hiện-hữu phi-lý” hay “tồn-tại bất-đắc-dĩ”… không phải
là những điều trước mắt phải đối mặt.Triết Lý Hiện Sinh, đã có
những công kích vì lý do chính trị như văn hóa đồi trụy của đế
quốc; hay được phản hồi trái ngược bởi tư tưởng vô thần chất chứa
nơi triết lý của Sartre; hay những mô tả hiện sinh về thân xác bị
các nhà đạo đức phê phán; và riêng các nhà thơ thường đào sâu để
thấu hiểu những mơ hồ ngôn ngữ chất chứa trong triết lý của
Heidegger… Hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt như vậy, nên có
người thì thờ ơ sự xuất hiện của bản chuyển ngữ cuốn “Buồn
Nôn” (La Nausée, xb. 1938) của dịch giả Phùng Thăng ; một đôi
người nơi đô thị chưa trực diện hằng ngày với chiến tranh thì vẫn
tiếp tục còn bị lai vãng những thắc mắc siêu hình. Con số những
người được huy động vào chiến cuộc, kể cả gia đình liên hệ, nhiều
hơn số người còn ở trong môi trường thắc mắc triết lý. Cho nên có
thể nói cuốn “Buồn Nôn” đã xuất hiện không hợp thời hợp cảnh
lắm. Vì vậy cuốn sách chưa được khách quan đánh giá ở khía cạnh
bút pháp mô tả trực giác về hiện sinh của Sartre; không được làm
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sáng tỏ công lao của dịch giả Phùng Thăng muốn phổ biến một tác
phẩm độc đáo của văn học Pháp. Thời kỳ bị nhìn ngắm khắc khe
vì lý do chính trị, lý do tôn giáo, lý do đạo đức… đã trôi qua; bây
giờ tác phẩm “Buồn Nôn” của dịch giả Phùng Thăng đã được tái
bản ở trong nước Việt Nam năm 2008 do nhà xuất bản “Văn Hóa
Sài Gòn”, với các lời đánh giá đáng lưu ý của báo SGTT ở trong
nước như sau: “Đây là một trong những cuốn sách khó đọc, nhưng
được xem là giá trị nhất của nhân loại trong thế kỷ 20. Cuốn sách
có sự ảnh hưởng nhất định đến văn học đô thị Sài Gòn trước 1975
và cả một số nhà văn trẻ đương đại dù bối cảnh đã khác”. Và bây
giờ ta nên tuần tự trích dẫn văn của Sartre qua lời giới thiệu xuyên
suốt của dịch giả Phùng Thăng. Ta nói lời giới thiệu xuyên suốt,
có phải là quá đề cao? Có phải do thiên lệch vì ta bị xúc cảm bởi
cái chết thảm khốc của dịch giả Phùng Thăng? (Công Tằng Tôn
Nữ Phùng Thăng vượt biên năm 1975, bị quân của Pol Pot bắt ở
quần đảo Nam Du, bị đưa về Kampuchia lao dịch; rồi quân Pol Pot
thảm sát cả hai mẹ con - dựa vào tin tức của Nguyễn Đạt, trong bài
“Ký Sự Về Miền Tây”, nguồn internet do nhà văn Trần Hoài Thư
ghi lại). Không phải như thế, mà do những chủ đề triết lý hiện sinh
và bút pháp thể hiện Hiện Tượng Học của Sartre được ghi khá đầy
đủ trong “Lời Giới Thiệu” của Phùng Thăng, trang bị trước những
chỉ-dấu cho ta khi đi vào bản dịch. Trong Tạp chí “Thư Quán
Bản Thảo” 59, số đặc biệt tưởng niệm dịch giả Phùng Thăng,
tháng 3 năm 2014, nhà văn Trần Hoài Thư nhận định như có
một sự đồng cảm giữa nhà văn Nguyễn Văn Lục và Trần Văn
Nam về Lời Giới Thiệu này của Phùng Thăng. Ta cũng cần nên
biết dịch giả Phùng Thăng chỉ mới hơn 20 tuổi khi dịch cuốn sách
này. Biết như vậy để ta lưu ý khả năng của dịch giả, ngoài sự hiểu
biết ngoại ngữ Pháp, còn với sự hiểu biết triết học của Phùng
Thăng, qua những chỉ-dấu kiến thức trong “Lời Giới Thiệu” đã kể
trên. So với những lời giới thiệu hoặc tóm tắt tác phẩm mà người
viết bài này đã đọc qua, thì lời giới thiệu của Phùng Tăng là xuyên
suốt về nghệ thuật và triết lý của Sartre. Kiểm lại, như nơi cuốn
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“Những Tác Phẩm Lớn Trong Văn Chương Thế Giới” của Vũ
Dzũng (do nhà xb. Khai Hóa in năm 1973, nhà xb. Văn Học trong
nước tái bản năm 1998), tác giả biên soạn tuy tóm tắt khá chi tiết
cuốn “Buồn Nôn”, nhưng không làm lộ rõ triết lý hiện sinh trong
cái nhìn sự vật. Soạn giả chỉ nói nhân vật cảm giác buồn nôn do
thấy sự vật hay cuộc đời phi lý. Ta nghĩ “cảm giác” chưa phải là
“ý-thức hiện sinh” được đào xới bằng nhìn ngắm trực quan theo
Hiện Tượng Học của Husserl mà Sartre muốn áp dụng. Soạn giả
Vũ Dzũng cũng nói việc nhân vật có sự lưa chọn sau cùng là viết
cho xong một cuốn sách trong cuộc đời mọi sự đều đáng chán
trong thành phố Le Havre, thành phố biển triết gia Sartre từng là
thầy giáo Trung học (Sartre đặt tên khác trong sách là thành phố
Bouville), nhưng không đá động đến một trong những chủ đề của
triết lý hiện sinh: Hiện hữu Phi lý nhưng con người có Trách
Nhiệm Tự Do Lựa Chọn một cách Dấn Thân. Trong cuốn sách đồ
sộ khác, cuốn “108 Nhà Văn Thế Kỷ 20-21” của soạn giả Đoàn
Tử Huyến do Nhà Xuất Bản Lao Động ấn hành tại Hà nội năm
2011, soạn giả có nói chủ đề triết lý ấy, chủ đề “Hiện Hữu Phi Lý
Nhưng Ta Có Tự Do Lựa Chọn Trách Nhiệm” (soạn giả này đặt
tựa đề rất hay cho triết lý của Sartre: “Người Bị Kết ÁnTự Do”).
Tuy nhiên, soạn giả nói rằng sự Tư Do Lựa Chọn của nhân vật là
đi vào con đường nghệ thuật (tức viết một tác phẩm văn chương).
Theo ta nghĩ việc viết sách của nhân vật không phải là lựa chọn đi
về hướng nghệ thuật mà chỉ là để giải thoát ám ảnh buồn nôn, để
không “kinh tởm cuộc đời mình” (nhân vật thực sự không làm
việc gì kinh tởm, kinh tởm ở đây chỉ là trực giác hiện hữu phi lý).
Soạn giả cũng nói “cảm giác buồn nôn”, sau đó nói đến “nhận
thức buồn nôn”, nhưng chưa đề cập đến sự đào sâu “ý thức Hiện
Tượng Luận buồn nôn” thành cả một thiên Triết Lý Hiện Sinh của
Sartre. Trên Internet, thêm một bài khá dài của tác giả Kim Trần,
bài “Chủ Nghĩa Hiện Sinh”, trong ấy ta kiểm điểm nhận ra gần
đầy đủ những chủ đề tác phẩm “Buồn Nôn” chứa đựng: “Ý Thức
Hiện Sinh Phi lý”; “Ám Ảnh Về Hư Vô”, “Không Tán Đồng Triết
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Lý Duy Lý Muốn Duy Trì Những Giá Trị Cựu Truyền”, “Kỹ
Thuật Mô Tả Hiện Tượng Luận”, “Tự Do Lựa Chọn Một Cách
Dấn Thân” (Độc giả có thể tìm đọc trong “Hội Quán Mọt Sách”
của Blog điện tử “forum.motsach.info”). Bài vừa nêu trên như
vậy tương đương với những lời giới thiệu của dịch giả Phùng
Thăng. “Lời Giới Thiệu” của Phùng Thăng chưa quá một trang mà
cũng đầy đủ các chủ đề của Triết Lý Hiện Sinh như trên. Hầu như
bài giới thiệu nào cũng nói tác phẩm “Buồn Nôn” khó đọc. Theo
thiển nghĩ thì nó không khó đọc, nhưng khó muốn đọc hết một lần
nếu ta định biết cốt truyện. Nhiều đoạn mô tả cận gần đến chân
lông sợi tóc về thân xác, cặn kẽ như trên mặt hành tinh nguyệt cầu,
khiến ta không có ấn tượng đẹp (người nữ sà xuống quá gần để
khêu gợi khiến người nam buồn nôn); hoặc mô tả cử chỉ đồng tính
luyến ái (bàn tay của hai người nam quyện lấy nhau); hoặc nhiều
đoạn dài dòng về lịch sử một nơi chốn; hoặc lai vãng khắp nơi
những “buồn nôn-phi lý” được lặp đi lặp lại như điệp khúc…
Trong khi đó, có những đoạn mô tả độc đáo về hiện hữu (không
phải chỉ như từ ngữ trừu tượng) mà là trực quan chỉ triết gia Sartre
mới tiếp cận được như vậy, và với những ý tưởng về hiện sinh lạ
lùng. Những đoạn hay ấy nằm rải rác trong “Buồn Nôn”, đôi
người chỉ đọc được một ít câu chuyển ngữ trong sách báo Việt ngữ
trước khi có dịch phẩm “Buồn Nôn” của Phùng Thăng; chẳng hạn
vài câu ở trong cuốn “Đi Tìm Một Căn Bản Tưởng” của Nghiêm
Xuân Hồng (xuất bản năm 1957); kể cả một số câu diễn ý mà
không dịch nguyên văn qua các bài báo viết về Triết Lý Hiện Sinh
liên hệ đến tác phẩm tiểu thuyết của Sartre. Cuốn “Buồn Nôn” là
một tác phẩm nghệ thuật có giá trị trong văn học Pháp. Nếu độc
đáo ở tư tưởng mà thôi thì ta chỉ cần đọc những bài bàn luận về nó
thì cũng tạm biết, nhưng điều ta cần học hỏi và cảm nhận là ở bút
pháp Hiện Sinh, mô tả Hiện Tượng Luận. Qua cuốn sách chuyển
ngữ của Phùng Thăng, ai không rành về Pháp ngữ, có thể cảm
nhận được văn chương của Sartre. Vậy, ta hãy bắt đầu đọc những
trích dẫn văn của Sartre, tuần tự theo “Lời Giới Thiệu” của dịch
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giả, gồm có: Phương Pháp Mô Tả Hiện Tượng Học; Giá Trị Về
Phương Diện Thẩm Mỹ; Chất Men Gợi Dậy Cơn Buồn Nôn Qua
Cảm Nhận Dư Thừa Và Phi Lý; Khai Từ Thơ Mộng Cho Thiên
Triết Luận Hữu Thể Và Vô Thể; Hiện Hữu Phi Lý Nhưng Ta Có
Tự Do Lựa Chọn Trách Nhiệm. (Như vậy, tất cả những từ ngữ
lấy làm tiêu-đề dưới đây đều được gợi ý do Phùng Thăng). Nói
tuần tự cho có sự sắp đặt, thật ra thì những ý tưởng hiện sinh như
Hiện Hữu, Buồn Nôn, Dư Thừa, Phi Lý, Hư Vô… trộn lẫn vào
nhau, cùng hiện diện đôi khi chỉ ở trong một câu. Sắp đặt theo
tuần tự chỉ là theo những điều nào đề cập trước, đề cập sau, trong
lời giới thiệu của dịch giả Phùng Thăng. Vậy, bây giờ ta đi vào
phần trích dẫn văn của Jean Paul Sartre qua văn dịch Việt ngữ của
Công Tằng Tôn Nữ Phùng Thăng:
1/ Hiện Sinh Qua Mô Tả Hiện Tượng Luận (Sartre viết văn áp
dụng Triết Lý Trực Quan Cụ thể của Husserl): … hiện tại đã là cái
đang hiện hữu, và tất cả những gì không hiện tại thì cũng không
hiện hữu. Quá khứ không hiện hữu. Hoàn toàn không… Giờ đây,
tôi đã biết rõ; toàn thể những sự vật chỉ là những lộ diện của
chúng - và đằng sau chúng, tuyệt chẳng có gì (Chú thích của
người viết bài: Theo Husserl, Ý Thức là Ý thức về một điều gì,
vậy chỉ có Hiện tại là cụ thể xác thực, còn Tương lai hay Quá khứ
đều hư vô đối với Ý thức hay Ý-Hướng-Tính). Mới lúc nãy đây,
tôi ngồi trong một công viên. Rễ một cây bám sâu vào đất, ngay
dưới chiếc băng tôi đang ngồi. Tôi không còn nhớ đấy là một
chiếc rễ cây nữa. Những chữ đã tan biến và cùng với chúng là ý
nghĩa của các vật thể… đối diện với cái khối đen đũi, sần sùi,
hoàn toàn thô lậu và gây cho tôi một nỗi sợ hãi kia. Và rồi, trí óc
tôi bừng ngộ. Điều liễu ngộ đó cắt đứt hơi thở tôi. Những ngày
trước đây, chẳng bao giờ tôi cảm nghiệm được từ ngữ “hiện hữu”
mang ý nghĩa gì… thường thường hiện hữu ẩn mặt đi. Hiện hữu
đấy, chung quanh chúng ta, ngay trong chúng ta, nó là chúng ta…
đột nhiên nó đó, nó rõ ràng như ban ngày; được vén màn che…
tính chất khác biệt của những sự vật, tính chất cá thể của chúng
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chỉ là một ngoại cảnh, một lớp sơn phủ ngoài. Lớp sơn này đã
chảy tan ra, chỉ còn lại những khối dị hình và mềm nhũn, vô trật
tự - trần truồng, một vẻ trần truồng kinh khiếp và thô tục. (Dịch
giả Phùng Thăng dùng từ ngữ liễu-ngộ trong triết học Phật Giáo,
chắc tương đồng với từ ngữ trực-quan cụ-thể). Vào mùa hạ hay
đầu mùa thu, người ta tìm thấy trong những khu vườn những mẩu
giấy báo mà mặt trời đã nung chin, cứng khô và dễ vỡ như những
chiếc lá rụng vàng… Vào mùa đông, những tờ giấy khác bị nện
đập, nghiền nát, vấy bẩn. Chúng quay trở lại mặt đất… Chúng vặn
mình, dứt ra khỏi bùn lầy, nhưng là để đến nằm dài vĩnh viễn ở
chỗ xa hơn một chút (Ở đây, triết gia Sartre mô tả sự vật do quan
sát tỉ mỉ và khá lạ, nhưng dường như không có vẻ gì thuộc về triết
lý hiện sinh - TVN).
2/ Giá Trị Về Phương Diện Thẩm Mỹ (Đây cũng không thuộc
về chủ đề Triết lý Hiện sinh, trích dẫn vì dịch giả Phùng Thăng có
đề cập đến nét đẹp trong văn chương của Sartre. Hai ví dụ sau đây
về nét thẩm mỹ ấy: một đoạn tả hoạt cảnh ngắn mà tính ra đến
năm màu sắc, và một đoạn tả chuyển động của dãy phố lầu đèn
vàng phản ánh trên cửa kính của chuyến tàu xe lửa đang lướt qua
mau)… Thứ bảy, vào khoảng bốn giờ chiều, ở đầu lề đường lót
ván của con lộ nhỏ đưa đến nhà ga, một thiếu phụ nhỏ nhắn y
phục xanh da trời chạy giật lùi, vừa cười vừa vẩy chiếc khăn tay.
Đồng lúc, một người da đen vận áo mưa màu kem, giày vàng, đội
mũ xanh lá cây, đang đổi hướng đường cho xe lửa và huýt còi.
Người thiếu phụ va phải anh ta, luôn luôn là ở tư thế chạy giật lùi
ấy, bên dưới một ngọn đèn treo lơ lửng trên hàng rào và sẽ được
thắp lên vào chiều tối. Vậy là cùng lúc, đã có cái hàng rào nồng
nặc mùi gỗ ẩm, chiếc đèn lồng nọ, người thiếu phụ nhỏ nhắn tóc
vàng kia ở trong vòng tay của người da đen, dưới một bầu trời
lửa… Tòa nhà vàng di chuyển, bằng một bước nhảy, nó phớt chạm
vào những khung cửa kính, nó quá gần đến độ người ta chỉ còn
thấy được một phần, rồi tối sầm lại. Những khung cửa kính rung
chuyển. Tòa nhà dựng cao lên, choáng ngợp, cao quá mức đến độ
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không thể nhìn thấy, với hàng trăm cửa sổ mở ra những khoảng
trống đen ngòm, nó lướt dài theo toa… Và đột nhiên, tòa nhà
không còn nữa, nó đã lưu lại đằng sau, một làn ánh sáng chói
chang màu xám tràn ngập toa tàu… đấy là bầu trời xuyên những
khung cửa kính.
3/ Chất Men Gợi Dậy Cơn Buồn Nôn, Ấy Là Dư Thừa và Phi
Lý - Vào cùng giờ này, sau bữa ăn thịnh soạn và dài dặc ngày chủ
nhật, họ đang đứng dậy khỏi bàn, và đối với họ, một cái gì đó đã
chết đi. Ngày chúa nhật đã làm mòn tuổi thanh xuân nhẹ nhàng
của họ… (Một đoạn khác) Vào lúc trời quang, những thanh âm
đột nhập bằng đầu mút này của thành phố và thoát ra bằng đầu
mút kia, sau khi đã xuyên qua tất cả những bức tường… Tôi sợ hãi
những thành phố. Nhưng chẳng nên bước ra khỏi chúng. Nếu
phiêu lưu quá xa sẽ gặp địa hạt của Thảo Mộc. Thảo Mộc đã bò
lan suốt nhiều cây số về hướng thành thị. Nó đang chờ đợi khi
thành phố chết, Thảo mộc sẽ mọc đầy… (Một đoạn khác) Tôi hiểu
rồi: thành phố đã bỏ rơi tôi trước. Tôi chưa ra khỏi Bouville
nhưng tôi đã không còn đó nũa. Bouville im tiếng… Tôi nhấm
nháp tình trạng bị quên lãng hoàn toàn mà tôi đang rơi vào. Tôi
đang ở giữa hai thành phố, một chưa biết đến tôi và một không
còn biết đến tôi nữa… (Một đoạn khác)… họ chưa cảm nghiệm
được tính chất dư thừa, nghĩa là vô định hình và mơ hồ, buồn bã…
Hiện hữu không phải là một cái để ta suy tưởng từ đàng xa: nó
phải đột ngột tràn ngập, xâm chiếm lấy anh… (Một đoạn khác)…
ý thức về sự kiện mình đang hiện thể một cách dư thừa. Ý thức hòa
tan, phân tán, ý thức tìm cách tự đánh mất mình giữa bức tường
nâu, dọc theo dãy đèn lồng hay trong làn khói chiều đang nhẹ tỏa
dưới kia… (Một đoạn khác) Tôi rụt bàn tay lại, đút vào trong túi
quần. Nhưng lập tức, xuyên qua lần vải, tôi cảm nghiệm được hơi
ấm của bắp đùi. Ngay tức khắc, tôi rút tay ra khỏi túi; tôi để tay
mình treo dựa trên lưng ghế. Bây giờ đây, tôi cảm thấy sức nặng
của bàn tay ở đầu cánh tay. Bàn tay hơi co lại, mềm èo, nhão
nhuột, bàn tay đang hiện hữu. Tôi chẳng nằn nì thay đổi nữa, bất
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cứ nơi nào tôi đặt bàn tay xuống, bàn tay vẫn tiếp tục hiện hữu và
tôi sẽ tiếp tục cảm nghiệm rằng nó đang hiện hữu; tôi không thể
nào thủ tiêu bàn tay đi được, cũng như chẳng thể thủ tiêu được
phần còn lại của thân thể… (Một đoạn khác) Tôi đọc thấy trong
đôi mắt ông một lời phán đoán yên lặng và ghê gớm khôn nguôi.
Lúc bấy giờ tôi bừng hiểu ra tất cả những gì đang chia cách
chúng tôi: những gì mà tôi suy nghĩ về ông lại chẳng đạt tới được
ông… Nhưng lời phán đoán của ông xuyên thủng tôi như một lưỡi
gươm và đặt thành vấn đề ngay cả cái quyền được hiện hữu của
tôi (Sau tác phẩm “Buồn Nôn”, Sartre có một câu thường được
nhắc nhở: Địa Ngục Chính Là Những Kẻ Khác - TVN)
4/ Khai Từ Thơ Mộng Cho Thiên Triết Luận Hữu Thể Và Vô
Thể - Kế đó, tại Sài Gòn, khi tôi quyết định trở về Pháp, tất cả
những gì còn lưu giữ trong tôi - những khuôn mặt xa lạ, những
công trường, những bến tàu dọc theo sông dài - tất cả đều bị tan
biến vào hư vô… Vào chiều tối, chuyến tàu điện ngang qua khách
sạn Printania không mang theo nơi mặt kính toa tàu phản ảnh của
tấm bảng hiệu bằng đèn ống; nó chỉ bừng sáng lên trong một
khoảnh khắc rồi chạy xa dần với những khung cửa tối đen… (Một
đoạn khác) Tôi nhìn thấy tương lai. Nó đấy, nó được bài trí ra trên
đường, hơi xanh xao hơn hiện tại chút đỉnh… Người đàn bà xa
dần trong bước chân khập khiễng, bà ta ngừng lại, vén lọn tóc
màu xám vừa xổ tung ra khỏi chiếc khăn choàng. Bà bước đi, bà
ở kia, bây giờ bà đang ở đây… Tôi không còn phân biệt được hiện
tại với quá khứ nữa… người đàn bà tiến bước trên con đường
hoang bóng người: bà di động đôi giày đàn ông to lớn của mình.
Đấy, đấy là thời gian, thời gian trơ trụi, nó đến chậm rãi với cuộc
nhân sinh, nó làm người ta chờ đợi và khi nó đến, người ta đâm ra
phiền tởm vì nhận ra rằng nó đã hiện hữu ở đấy lâu rồi. Người
đàn bà tiến đến gần góc đường, bây giờ chỉ còn lại như một đống
nhỏ vải đen… Bà ta sắp sửa rẽ ở góc đường, bà ta rẽ vào trong trong một thời gian miên viễn* (Triết gia Sartre trực cảm nỗi buồn
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nhân sinh: rồi ai cũng sẽ chạm trán với thời gian tàn tạ; qua hình
ảnh bà già tóc trắng áo đen, mang đôi giày to lớn dị hợm; mất vào
nơi không còn gì nữa - TVN)
5/ Hiện Hữu Phi lý Nhưng Ta Bị Ràng Buộc Có Tự Do Lựa
Chọn Một Cách Ở Đời - Tôi biết rất rõ rằng tôi chẳng hề muốn
làm bất luận điều gì: làm một điều gì, tức là tạo ra hiện hữu… Sự
thật là tôi không thể buông viết được: tôi tin rằng tôi sắp chạm
trán với cơn Buồn Nôn và tôi có cảm tưởng làm chậm nó lại được
bằng cách viết lan man. Vì vậy tôi viết bất cứ chuyện gì thoáng
qua đầu tôi (Đây là chỉ dấu cho ta biết đừng đi tìm cốt truyện
trong cuốn Buồn Nôn, và ta có thể đọc bất cứ đoạn nào cũng được.
Ở đâu trong suốt cuốn sách, ta sẽ bắt gặp đó đây những Hiện Hữu,
những Phi Lý, những thẩm thấu Dư Thừa của Hiện Sinh. Như vậy,
theo thiển nghĩ: cuốn sách không phải khó đọc - TVN). (Đoạn
khác, tiếp tục nói về sự Lựa Chọn Dấn Thân). Cuộc đời có một ý
nghĩa nếu ta muốn ban cho nó một ý nghĩa. Trước hết, phải hành
động, lao mình vào một công việc. Sau đó, nếu phản tỉnh lại thì sự
việc đã nhất định rồi, người ta đã bị đưa vào cuộc. (Một đoạn
khác) Một cuốn sách. Dĩ nhiên, thoạt tiên đó chỉ là một công việc
đầy buồn chán và làm ta mệt mỏi, nó không ngăn cản tôi tiếp tục
hiện hữu và cảm nghiệm rằng mình đang hiện hữu… xuyên qua
nó, có lẽ tôi có thể nhớ lại mà không kinh tởm cuộc đời mình…
Con lộ nhỏ dẫn đến nhà ga mới bốc lên nồng nặc mùi gỗ ẩm: ngày
mai mưa sẽ rơi trên thành phố Bouville (Cuốn “Buồn Nôn” chấm
dứt ở câu cuối cùng này).
(Tháng 1 năm 2014)

*Ghi chú: Dịch giả Phùng Thăng dùng từ “miên viễn” dường như
vừa có nghĩa “không còn gì nữa” (Nothingness, theo cách dùng
của Sartre?),vừa có nghĩa “hư không đời đời thanh tịnh” của triết
học Phật giáo? Có lẽ vì vậy mà mạng “vanchuongviet.org”đã cho
đăng một bài thơ của người viết bài này, đăng kèm ở dưới bài
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“Trích Dẫn Văn Của Sartre…”, trong bài thơ cũng có từ “miên
viễn” (chỉ với nghĩa thông thường: được tồn tại mãi mãi):
KHÁN GIẢ NHƯ LÀ ĐẠI DƯƠNG
Khán giả đâu thể hóa thành thi sĩ
Với thơ nhiệm mầu đưa nhạc lên cao
Thơ lên bầu trời gom góp trăng sao
Choàng kim cương trên làn da đêm trắng.
Khán giả đâu thể hóa thành ánh sáng
Làm chuyển đổi màu từng bước ai qua
Tạo nên cầu vồng giăng mắc trời xa
Gồm thâu hào quang về cho dạ hội.
Khán giả đâu thể tạo bè hát đuổi
Cho lời tiếp lời, mây nối tiếp mây
Như gió động rừng cây chuyển qua cây
Như nhịp triều lên dập dồn bãi cát.
Khán giả đâu thể đảm đương giàn nhạc
Cùng nhau giao hòa cộng hưởng âm thanh
Sân khấu đêm nay có cuộc tương tranh
Hẹn vinh quang, hay sẽ là thất bại.
Khán giả thật ra chính là đại hải
Trong tiếng vỗ tay dào dạt hội trường
Nghệ-nhân xin chờ phán-quyết trùng dương
Nhân thế vốn tìm những gì miên viễn.
TRẦN VĂN NAM
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TRÍCH DẪN VĂN CỦA CAMUS TRONG BẢN
DỊCH “KẺ XA LẠ” (Dựa Vào Những Lời Giới
Thiệu Giúp Thấy Rõ Triết Lý Hiện Sinh Thời Đào
Sâu Tính Phi Lý)
Nhà văn Albert Camus, giải Nobel Văn Chương năm 1957, theo
những lời giới thiệu của các học giả mà người viết bài này biết,
ngoài tính phi lý thể hiện trong tác phẩm ở những giai đoạn đầu,
còn thể hiện tính nhân bản và tính chiến đấu chống lại phi lý ở tác
phẩm về sau như trong cuốn “Dịch Hạch” (La Peste) hay muốn trở
về đạo đức truyền thống, như ở cuốn “Sa Đọa” (La Chute). Tác
phẩm trong giai đoạn trước như ở tác phẩm “Kẻ Xa Lạ” thì đào
sâu tính phi lý; có phản kháng phi lý thì chỉ ở trong ý thức, chưa
thể hiện trong hành động như trong “Dịch Hạch”. Nhưng sách “Kẻ
Xa Lạ” gây nhiều phản hồi nhất, và riêng ở Việt Nam có đến 6 hay
7 bản dịch ra Việt ngữ. Bản dịch trích dẫn nơi đây là của dịch giả
Nguyễn Trần Sâm được tìm thấy trên internet ở trang mạng điện
tử “daohieuvn.wordpresss.com”. Người viết bài này đã có một
bài viết mang tên “Trích Dẫn Văn của Sartre Tuần Tự Theo
Lời Giới Thiệu Của Phùng Thăng Trong Bản Dịch Cuốn Buồn
Nôn”, vì vậy thấy như có cảm hứng nên thực hiện bài “Trích Dẩn
Văn Của Camus…”, và chỉ giới hạn nơi tác phẩm “Kẻ Xa Lạ”,
không thể cố gắng thêm đối với các tác phẩm khác của Camus
cũng đã từng được dịch ra Việt ngữ. Qua lời tuyên dương khi trao
giải Nobel Văn Chương cho Camus, do Thư Ký Viện Hàn Lâm
Thụy Điển Anders Osterling đọc ở buổi lễ (bản dịch các tuyên
dương ấy, của ông Phạm Toàn, một đôi lời được ghi lại qua các
dòng trong dấu ngoặc sau đây), trong đó gần như tóm tắt trọn văn
nghiệp của Camus từ đào sâu tính phi lý trong “Kẻ Xa Lạ”;
“Huyền Thoại Sisyphe”, rồi ở các tác phẩm sau không phải là “sự
phủ định sạch trơn không xây dựng”; do đó nhà văn “vượt xa chủ
nghĩa hư vô” với “sứ mệnh đem lại công bằng trong một thế giới
bất công”; và do đó “phù hợp với lý tưởng” của giải Nobel Văn
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Chương được Viện Hàn Lâm Thụy Điển phát ra. Trước đây, ta
biết loáng thoáng qua các lược thuật ngắn về cuốn “Dịch Hạch”
(nội nhan đề bệnh tật ấy đủ làm cho ta như không muốn tìm đọc
bản dịch, dù lời lược thuật đã cho biết hành động cứu nhân độ thế
của các nhân vật như y sĩ Rieux; như đảng viên chính trị Tarrou xả
thân và không đầu cơ trục lợi theo gương xấu của nhân vật
Cottard; hoặc nhà báo Rambert đến từ Paris bị kẹt lại bởi trận dịch
hạch, do đó thành phố Oran ở quốc gia Algérie bị thế giới cô lâp
hầu tránh vi trùng bệnh lan tràn; hoặc như linh mục Paneloux cùng
các người trên dấn thân vào đời chống sự phi lý của trận dịch giết
hại nhân loại… Có lời bàn “Dịch Hạch” là ẩn dụ Chiến Tranh do
Đức Quốc Xã gây ra tại Âu Châu. Biết qua cốt truyện của tác
phẩm Dịch Hạch khiến cho một số người yêu thích lãng mạn và
thẩm mỹ không muốn đọc tới, dù trong đó chất chứa tính nhân bản
và rõ ràng “vượt xa chủ nghĩa hư vô”. Ngay như tác phẩm “Kẻ Xa
Lạ”, khi chưa chưa đọc kỹ lời giới thiệu nghiêm túc của học giả
hoặc của Giáo Sư Văn Chương Đại Học, ta đã vội so sánh nó
giống như cốt truyện của cuốn phim “Rebel Without A Cause”
của điện ảnh Hollywood do tài tử James Dean thủ diễn vai trò một
kẻ xa lạ, cũng nổi loạn ngoài tầm phán đoán của xã hội, có vẻ
thuộc siêu hình mơ hồ nào đó chống lại thói lề quen thuộc của
nhân loại. Ta không muốn đọc tới nếu nội dung cũng chỉ bấy
nhiêu những hành động vô cớ bắt nguồn từ tính khí bất thường.
Chỉ riêng về cuốn “Kẻ Xa Lạ” (L’Étranger), đúc kết những lời
giới thiệu của các học giả và biên khảo, ta thấy những điều chính
có thể lấy làm thành bốn chủ đề thuộc triết lý hiện sinh, từ đó làm
kim-chỉ-nam để trích dẫn văn của Albert Camus; tuần tự trước
sau: (1)Người Xa Lạ Vì Những Phản Ứng Phi Lý, Trong Khi Đó
Xã Hội Cũng Áp Đặt Phi Lý, (2) Nêu Rõ Hơn Về Phản Ứng Phi
Lý: Hành Động Do Bản Năng Và Động Lực Sơ Đẳng, (3) Đời Vô
Nghĩa, Nhân Vật Chỉ Hòa Hợp Với Vũ trụ Lặng Thinh, Văn Diễn
Tả Nghiêng Về Thi Tính, (4) Cảm Thức Điều Nghịch Lý Của Phi
Lý, Bình Thản Trước Cái Chết. Điểm qua bài “Albert Camus
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Giữa Lòng Thế Kỷ 20” của Giáo sư Nguyễn Khắc Họah (Cựu
Khoa Trưởng Đại học Văn Khoa Sài Gòn, thời trước năm 1975).
Ông là người thông thạo tiếng Pháp, có nhận xét hành văn của
Camus uể-oải, dửng dưng, thẫn thờ: điều ấy không dễ cảm nhận
trong văn chuyển ngữ. Còn nhà phê bình Thụy Khuê nêu ra những
câu tiếng Pháp thường xuất hiện trong văn của Camus, như “Tôi
không biết - Không có gì hết - Sao cũng được - Thì cũng thế thôi”:
Phải chăng đây chính là văn phong thể hiện sự thờ ơ. “Bất khả tri
là bộ mặt thứ nhất của hiện sinh con người”, theo nhà phê bình
này (Trong bài “Albert Camus 1913-1960” nơi cuốn sách “Sóng
Từ Trường II”, nhà xb. Văn Nghệ ở Wesminster California ấn
hành năm 2002). Và rải rác trong các lời giới thiệu khác, ta cũng
được biết nhà văn Albert Camus phủ nhận việc đồng hóa ông với
Triết Lý Hiện Sinh của Sartre; nội dung trong các tiểu thuyết của
ông thể hiện tính “Nghịch lý của Phi lý”; cụ thể như ta đánh giá
cao đời sống trong khi ta biết đời người rồi thế nào cũng chết, hóa
ra “đời này rất quan trọng nhưng lại là vô nghĩa” (trong
“Wikipedia, the free encyclopedia”). Nghịch lý của Phi lý còn
được gọi là “Triết học của Vô nghĩa” (Philosophie de l’Absurde),
rõ ràng như “loài người lệ thuộc vào sự chết nên phải chiến đấu
với vũ trụ mà vũ trụ thì không chết” (nhận định do ông Đỗ Thiên
Thư trong bài “Albert Camus Và 3 Tác Phẩm “Kẻ Xa Lạ - Dịch
Hạch - Và Ngộ Nhận”). Lời giới thiệu của ông Đỗ Thiên Thư có
nói đến nhân vật chính, Mersault, không tìm ra cái gì để sống; có
gì đâu hào hứng, có gì đâu để ham muốn, nên chỉ “nghe theo sự
đòi hỏi của thân xác”. Nhưng theo nhận định của ông Nguyễn
Khắc Hoạch (tức nhà thơ Trần Hồng Châu) thì thật ra Camus thể
hiện lòng yêu đời man mác, bằng chứng ở trong tác phẩm “Noces”
(Hôn Phối, có lẽ nghĩa bóng là sự gắn bó thắm thiết giữa nhà văn
và cảnh trí miền Alger nồng ấm - ông Trần Thiện Đạo chuyển ngữ
theo nghĩa bóng là Giao Cảm, giao cảm giữa người và thiên nhiên
ven bờ Địa Trung Hải). Cảm giác hương vị trước thiên nhiên ở tác
phẩm “Noces”, còn nhục cảm ta thấy có nhiều đoạn trong “Kẻ Xa
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Lạ”. Tác giả Trịnh Duy Mạnh trên mạng điện-tử
“vnca.cand.com.vn” trong bài “Văn hào Pháp Albert Camus Người xa lạ sớm được tôn vinh”, nhận định về việc đào sâu tính
phi lý trong “Kẻ Xa Lạ”, hàm chứa ý nghĩa đích thực cho đời sống
là chống lại sự phi lý xâm chiếm trần gian, như vậy đã “phát triển
đạo đức mới dưới hình thức luận giải điểm cơ bản của Chủ Nghĩa
Hiện Sinh”. Tác giả Trịnh Duy Mạnh có ghi lại lời của triết gia
Sartre nói về Camus: “Camus không phải là một nhà hiện sinh,
triết học của ông là một triết học của sự phi lý”, và Sartre nhắc lại
lời của một người khác (nghĩa là Sartre cũng đồng ý nhận định
này) phán đoán sự nổi loạn của Camus là “có sự suy tính” (Lời này
có vẻ mỉa mai mà Sartre nhắc lại, nên Camus cắt đứt quan hệ tình
bạn giữa hai người). Cũng trên mạng điện tử ấy,
“vnca.cand.com.vn”, trong một bài khác nhan đề “Nhà văn Pháp
Albert Camus - Danh Vọng Phù Du”, không thấy ghi tên nhưng
chắc cùng tác giả (Trịnh Duy Mạnh), có những điểm làm sáng rõ
tại sao Camus vẫn được các học giả xếp vào phong trào Triết Lý
Hiện Sinh, dù ông đã phủ nhận; vì người ta vẫn thấy ảnh hưởng
của Triết Lý Hiện Sinh chứa đựng trong các sáng tác của ông;
chống Phi Lý chỉ còn cách công nhận tính tất nhiên của nó. Điều
này thể hiện trong hành động cứ tiếp tục lăn tảng đá lên đồi của
SiSyphe trong “Huyền Thoại Sisyphe”; hoặc nhân vật Meursault
bỏ mặc không kháng án bản án tử hình, chi-tiết trong “Kẻ Xa Lạ”.
Nhắc lại bản dịch của ông Phạm Toàn về lời “Tuyên dương
Camus đọc ở buổi trao giải Nobel Văn Chương 1957”, trong đó
ông Thư ký Viện Hàn Lâm Thụy Điển nói đến một điều huyền ảo
mà ta nghĩ chính là nguyên nhân khiến Camus đào sâu ý nghĩa Phi
Lý: “đời đáng sống mà ai cũng phải chết” (Nghịch Lý Của Phi Lý,
có nói ở đoạn trên). Nguyên nhân ấy là “Chủ Nghĩa Định Mệnh
tiêu biểu cho vùng Địa Trung Hải mà gốc gác là niềm tin rằng ánh
mặt trời huy hoàng của thế gian chẳng qua chỉ là thời khắc thoáng
qua để rồi sẽ bị bóng râm che phủ”, và cũng nguyên nhân ấy dưới
hình thức mô tả cụ thể hơn về không gian thời gain và tạo vật phai
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tàn dần: “cái đẹp kiểu Hy Lạp như ông từng được chiêm ngưỡng
trong ánh sáng ngày hè nhạt nhòa dần bên bờ biển ĐịaTrung Hải
tại Tipasa”. Trong lời “Giới Thiệu Sách Hay” của tác giả HùngTuấn, thấy trên mạng “sachhay.org”, người giới thiệu đã cụ-thểhóa tính máy móc của đời sống thể hiện ở việc ngày nào cũng như
ngày nấy ta cứ làm đơn điệu những sinh hoạt thường lệ, “rập
khuôn và buồn tẻ… như một con robot được lập trình”. Tác gỉa
nhắc lại hành động của nhân vật cầm súng bắn chết người A- rập;
đó là khi Meursault thấy người ấy rút ra một con dao, và vì lóa
mắt: như vậy rõ ràng đã hành động tự vệ do ảo giác. Như thế thì
đâu phải hành động máy móc. Máy móc có lẽ ở chỗ nhân vật bắn
bồi thêm bốn phát súng nữa: máy móc hay cố sát tùy theo nguyên
động lực nào mà nhân vât bị xâm nhập. Tác giả Hùng-Tuấn viết
một câu diễn tả tư tưởng rủ bỏ tất cả của nhà văn Camus, lúc nhân
vật Meursault từ chối Đức Tin trước thời gian cận kề bị thực-thi
bản án tử hình: “Sự nổi giận của chàng đối với vị tuyên úy đã làm
cho chàng mất hết mọi hy vọng ở kiếp sau”…Tóm tắt một số đặc
điểm trong các bài giới thiệu kể trên, bây giờ trích dẫn văn của
Camus trong “Kẻ Xa Lạ”, tuần tự theo bốn chủ đề, căn cứ từ bản
dịch của ông Nguyễn Trần Sâm đang có trên Internet:
“daohieuvn.wordpresss.com”. Cũng xin nói thêm: Bài kiểu Trích
Dẫn như thế này phải chăng là một việc làm ít công phu so với thể
loại phê bình, nhận định, tiểu luận? Bài “Trích Dẫn…” này (và
bài “Trích Dẫn Văn Của Sartre…” trước đây của cùng người
viết) được thúc đẩy cần thực hiện do cảm hứng có sự liên tưởng
giữa hai nhà văn lớn của Triết Lý Hiện Sinh. Tuy vậy, người viết
lại theo đà việc trích dẫn kiệt tác thế giới, đã trích dẫn xong đến
cuốn thứ ba. Việc này như một cố gắng Đọc Kỹ Và Ghi Nhận
Thích Hợp những chỗ đặc sắc và sát với từng chủ đề, riêng trong
“Kẻ Xa Lạ” gồm có:
1/ Người Xa Lạ Vì Những Phản Ứng Phi Lý, Trong Khi Đó Xã
Hội Cũng Áp Đặt Phi Lý - Lúc đó ông bảo vệ bước vào sau lưng
tôi… Ông ấp úng nói: “Người ta che mặt mẹ anh đi rồi, nhưng tôi
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phải mở nắp quan tài ra để anh nhìn thấy bà ấy.” Ông ấy đi lại
phía tôi, nhưng tôi đã ngăn lại. Ông ấy hỏi: “Anh không muốn
nhìn à?” Tôi nói: “Không” (Đây là chi-tiết mà sau này quan tòa
kết luận nhân vật Meursault vô cảm, liên kết nó vào vụ án anh bắn
chết một người A-Rập) - Ông ấy bảo rằng tôi không muốn nhìn
mặt mẹ (trong ngày tang lễ), rằng tôi còn hút thuốc, rằng tôi ngủ
gật và sau đó uống cà-phê sữa… Thưa các vị bồi thẩm, chỉ sau khi
mẹ chết một ngày, mà con người kia đi tắm, có quan hệ bất thường
(ám chỉ nhân vật có quan hệ tình dục với Marie) và còn cười khi
xem phim hài (Đây cũng lại là điều vô tình, bị nêu ra để kết tội,
trong vụ án giết người đã nói trên). (Đoạn khác) - Cuối cùng thì tôi
chỉ nhớ được rằng từ đường phố, xuyên qua khoảng không trong
phòng xử, trong khi luật sư của tôi vẫn tiếp tục diễn thuyết, tiếng
còi rao bán kem vọng lại đến tai tôi. Rồi từ đâu đó bỗng ùa tới
những ký ức về một cuộc đời không thuộc về tôi nữa, nhưng trong
đó tôi vẫn tìm thấy những niềm vui đáng thương nhất, và níu bám
dai dẳng: hương vị của mùa hè, khu phố mà tôi yêu, bầu trời buổi
tối và những chiếc áo choàng của Marie. Tất cả những thứ mà tôi
tưởng như vô tích sự ở nơi này bỗng dâng lên chẹn ngang cổ họng
tôi, và tôi chỉ muốn người ta kết thúc nhanh lên, để tôi trở về
phòng giam và vùi vào giấc ngủ (Trưa hè oi bức trong phòng xử,
có thể bị kết án tử hình, vậy mà tất cả không bằng cầu mong một
giấc ngủ vùi vì quá mệt mỏi sau những dồn dập thẩm vấn: đây
cũng là một phản ứng phi lý của nhân vật; như đã từng phi lý bắn
liên tiếp bốn phát súng bồi thêm trên bờ biển giờ cháy nắng, được
trích dẫn sau đây).
2/ Nêu Rõ Hơn Về Phản Ứng Phi Lý: Hành Động Do Bản
Năng Và Động Lực Sơ Đẳng - Đã hai giờ liền, quang cảnh
không thay đổi, dường như thời gian đã thả neo trong lòng đại
dương nóng bỏng.Tôi thoáng thấy một vết đen ở phía chân trời, và
tôi đoán rằng đó là điểm mù trong vùng nhìn thấy của tôi, vì tôi
vẫn không rời mắt khỏi người A-rập… Cái nóng làm tôi mất kiểm
soát, và tôi bước thêm một bước… Tôi biết rằng như thế là điên
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rồ, rằng một bước đâu có thể làm tôi thoát khỏi cái nóng. Nhưng
tôi đã bước.. Chỉ thêm đúng một bước.. Và lần này, thay vì lùi tiếp,
tên A-rập rút dao (Ghi chú: tên A-rập cùng vài người A-rập khác
đã từng đụng độ với Meursault và hai người bạn). Ánh nắng sáng
quắc tóe ra từ lưỡi thép loang loáng… Đúng lúc đó, mồ hôi chảy
từ lông mày xuống… làm hai mắt tôi bị xót và nhòa hẳn đi… Mọi
thứ chung quanh tôi chao đảo.Từ phía biển, một luồng hơi nóng
ập tới. Tôi cảm thấy bầu trời mở rộng cho cơn mưa lửa trút xuống.
Cả người tôi căng lên. Tôi xiết chặt báng súng… Rồi một tiếng nổ
khô khốc và đinh tai vang lên… Tôi lau mồ hôi và giơ tay xua cái
nóng. Tôi hiểu rằng tôi đã phá hủy sự bình yên, sự yên tĩnh của
buổi trưa hè trên bãi tắm, và tôi thấy nhẹ người. Rồi tôi bắn thêm
bốn phát nữa vào khối thịt nặng nề… Chúng như bốn tiếng gõ vào
cánh cửa của khổ đau… (Ta nên lưu ý nhân vật Meursault là
người có tâm tính ôn hòa; trước đó đã từng bảo bạn đưa mình giữ
cây súng lục, vì ngại người bạn nóng giận có thể gây án mạng).
(Đoạn khác) - Khi đó tôi không biết vì sao có một cái gì đó bỗng
bùng lên trong tôi. Tôi gào to hết cỡ và mắng nhiếc ông ta, bảo
ông ta không cần cầu nguyện cho tôi… Từ một nơi rất xa trong
tương lai của tôi, dọc theo toàn bộ kiếp sống vô lý mà tôi đã trải
qua này, một dòng thác mờ mịt ập tới, xuyên qua những tháng
năm còn chưa đến, và dòng thác đó san bằng trên đường đi của nó
mọi thứ mà người ta đã đưa đến cho tôi trong những năm tháng
mà tôi đã sống nhưng không còn thực nữa - (Đoạn khác)…vị quan
tòa lại hỏi có đúng tôi đã bắn năm phát súng liên tiếp hay không.
Tôi nghĩ ngợi rồi chỉnh lại là tôi bắn một phát trước, sau đó bắn
bốn phát liên tiếp. “Vì sao anh lại chờ một lúc mới bắn tiếp?”,
ông ấy hỏi. Một lần nữa, tôi lại thấy bãi tắm màu đỏ và cảm thấy
cái nóng thiêu đốt. Nhưng lần này tôi không trả lời… “Tại sao
anh lại bắn vào một kẻ đang ngã xuống đất?”. Tôi vẫn im lặng
(Phản ứng máy móc do cái nóng cháy của nắng, quy lại thành
bằng chứng để bị kết tội cố-sát).
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3/ Đời Vô Nghĩa, Nhân Vật Chỉ Hòa Hợp Với Vũ Trụ Lặng
Thinh; Văn Diễn Tả Nghiêng Về Thi Tính -Tuy vậy, từ khi tôi bị
tống giam tới giờ thì điều khó chịu nhất đối với tôi là tôi luôn nghĩ
giống như người đang được tự do… Tiếp sau đó, tôi lại luôn có ý
nghĩ của tên tù. Tôi chờ đến giờ đi dạo ở ngoài sân hoặc mong
luật sư tới thăm. Thời gian còn lại tôi thu xếp khá ổn. Vào những
lúc như vậy, tôi thường nghĩ là nếu người ta cho tôi sống trong
một thân cây khô, và không có việc gì khác ngoài việc nhìn bầu
trời qua một cái khe nhỏ, thì tôi cũng sẽ quen. Tôi sẽ mong có
những cánh chim hay những đám mây trôi ngang qua… Còn có
những người bất hạnh hơn cả tôi. Đó cũng là ý nghĩ của mẹ tôi, và
bà hay nhắc đi nhắc lại rằng cuối cùng thì người ta sẽ quen với
mọi thứ. (Đoạn khác)- Một hôm, người gác ngục nói với tôi rằng
tôi đã ở tù được năm tháng… tôi soi mặt mình trong cái cà-mèn
sắt.Tôi cảm thấy vẻ mặt tôi trong đó quá nghiêm trang, ngay cả
khi tôi cố mỉm cười… Ngày kết thúc, và đến cái giờ mà tôi không
muốn nói đến, giờ không tên, lúc những tiếng động của bóng tối
dội lên mọi tầng của khu nhà tù vắng lặng… (Đoạn khác) - Trong
bóng tối của nhà giam bồng bềnh và trong trạng thái mệt nhoài,
tôi lại nghe thấy từng âm thanh quen thuộc của một thành phố tôi
yêu, vào thời khắc mà cảm giác hài lòng đến với tôi. Tiếng rao
của những người bán báo trong khung cảnh yên bình, tiếng chim
kêu trong công viên, tiếng mời gọi của người bán sandwich, tiếng
tàu điện nghiến vào đường ray ở chỗ quay cuối đường và tiếng ồn
từ ngoài cảng vọng về…
4/ Cảm Thức Điều Nghịch Lý Của Phi Lý, Bình Thản Trước
Cái Chết - Tôi nêu ra giả thuyết tồi tệ nhất; đơn kháng án của tôi
bị bác.”Tốt thôi, tôi sẽ chết”. Điều đó rõ ràng hơn bất cứ thứ gì.
Nhưng ai mà chả biết cuộc đời có gì đáng sống lắm đâu. Trong
thâm tâm, tôi biết rằng chết ở tuổi ba mươi hay sáu mươi không
quan trọng lắm… Bao giờ thì kẻ chết cũng là tôi, dù bây giờ hay
hai mươi năm sau… có những người đàn ông và đàn bà khác sống
tiếp, và cứ thế hàng ngàn năm. (Đoạn khác) - Ông ta đi rồi, tôi
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thấy bình thản trở lại. Nhưng tôi thấy kiệt sức và nằm vật xuống
chiếc ghế dài.Tôi nghĩ tôi đã ngủ thiếp đi, vì khi mở mắt thì đã
thấy sao trên trời. Những âm thanh của vùng quê vọng đến tai tôi.
Những mùi hương của đêm và của muối biển làm tôi thấy dễ chịu
ở hai bên thái dương… Vào lúc đó ranh giới giữa ngày và đêm,
những chiếc còi tàu thủy hú lên. Chúng báo hiệu khởi hành đối với
cái thế giới mà bây giờ tôi hoàn toàn không còn quan tâm nữa.
Lần đầu tiên sau cả một thời gian dài, tôi nghĩ đến mẹ… Ở phía
đằng kia, cả phía đằng kia, quanh cái trại dưỡng lão đó, nơi
những cuộc đời đang tắt dần, không gian yên lặng một cách thê
lương. Khi cái chết cận kề, chắc mẹ cũng cảm thấy được giải thoát
và sẵn sàng tái sinh. Dường như cơn thịnh nộ đã tẩy rửa cảm giác
bất hạnh khỏi tôi; lòng tôi trống rỗng, không hy vọng. Trước cái
đêm đầy sao và những dấu hiệu khác thường, lần đầu tiên tôi mở
lòng trước sự vô tình êm ái của thế giới… tôi chỉ còn mong rằng
sẽ có rất nhiều người đến xem xử trảm tôi và họ sẽ thét lên những
tiếng đầy căm phẫn. (Họ căm phẫn vì cũng phán đoán Meursault
người vô cảm, và là kẻ cố sát).
(Tháng 4 năm 2014)
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TRÍCH DẪN VĂN CỦA YUKIO-MISHIMA
(Thiền Và Kim-Các-Tự Rực Rỡ Bên Cạnh Phân
Tích Tâm-Bệnh-Lý Kiểu Tây Phương)

(Hình chụp Kim-Các-Tự ngày 12 tháng 10 năm 2013)
Câu truyện hỏa thiêu Kim Các Tự rực rỡ; nhà văn Nhật tiếng tăm
tự sát theo lối võ-sĩ-đạo; những điều ấy khiến ta không thể không
đề cập đến Thiền, Nội tâm Đông Phương, khi có đôi điều nghĩ đến
hoặc bàn luận đến tác phẩm hỏa thiêu “Kim-Các-Tự” của nhà văn
Yukio-Mishima. Đọc trên internet, người viết bài này thấy có hai
bài giới thiệu làm cho ta biết rõ cái đẹp về Thiền kiểu các công-án
(Tác giả Đào Thị Thu Hằng gợi nhớ và làm rõ lời của D. Suzuki:
“Công án Thiền là một luận-đề, môt câu nói hoặc một bài toán các
Thiền sư trao cho học trò để giải quyết và giải quyết được là kiến
chiếu được nội tâm…”). Bàn về Thiền thì có quá nhiều sách vở,
nếu muốn viết cho đầy đủ sẽ dẫn đưa ta vào một cuộc phiêu du
kiến thức, đòi hỏi rất nhiều công phu đọc và kể lại: vì vậy người
viết tóm tắt những điều về Thiền liên hệ đến tác phẩm hỏa thiêu
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“Kim Các Tự” mà tác giả Đào Thị Thu Hằng đã nêu ra đầy đủ
trong bài “Kim Các Tự-Một Công án Về Cái Đẹp Của Yukio
Mishima” (đăng trên mạng điện tử “inas.gov.vn” - Institute for
Northeast Asian Studies). Cần biết thêm về các tác phẩm của một
số tác giả Nhật khác, cũng lại là một công phu nữa, vì vậy người
viết bài cũng nhờ vào vài đối chiếu đã nêu ra trong bài “Mishima
Yukio: Phượng Hoàng Bay Lên Từ Kim Các Tự” của tác giả
Hoàng Long đăng trong VietNamNet. Nội dung nổi bật thứ hai
trong tác phẩm là những phân tích tâm-bệnh-lý của nhân vật.
Thông thường, ta có cảm nghĩ đầu tiên về một tác phẩm lớn nhất
của một nhà văn: nhân vật chính trong đó phải là hình ảnh hóa
thân của tác giả. Nhưng theo thiển nghĩ, tác giả Yukio Mishima
hoàn toàn khác hẳn với nhân vật chính là chú tiểu Mizoguchi trong
tác phẩm này, cả về hình dạng, thân thế và cá tính. Trong khi chú
tiểu xấu xí, mắc tật nói cà-lăm thì Yukio Mishima là môt thanh
niên có ngoại diện dễ nhìn, chắc không có khuyết tật nào. Trong
lúc chú tiểu xuất thân từ gia đình tuy cha là một nhà sư thuộc một
ngôi chùa nhỏ, nhưng mẹ không phải là người tốt; còn tác giả
Yukio Mishima thuộc gia đình quyền quý trong triều đình Nhật
Hoàng. Trong khi chú tiểu Mizoguchi bỏ ý định chết sau khi
phóng hỏa đốt chùa vàng Kim Các Tự; thì tác giả Yukio Mishima
tự sát theo lối Võ-sĩ-đạo Samurai sau khi mưu định đảo chánh thất
bại. Nhưng tác giả đã bỏ rất nhiều công phu viết tác phẩm này sau
khi xảy ra sự kiện có thật tại Nhật năm 1950: một chú tiểu hỏa
thiêu Kim Các Tự, di tích rất quý được xây dựng năm 1397 (thế
kỷ 14). Chùa vàng mà vòng du-lịch nào đến Nhật đều có ghé qua
vì nó nằm trong quần thể đi đến toàn bằng đường bộ: Tokyo - Kim
Các Tự ở Kyoto - Đi xe lửa cao-tốc Shinkansen - cổ thành Osaka Cầu dài bắc qua biển ở Kobe - hồ Ashi dưới thung lũng Phú Sỹ
Sơn… Nhưng ngày nay, chùa vàng mà ta trông thấy trước mắt đó
chỉ là bản sao, vì nó hoàn toàn đã bị cháy rụi năm 1950. Mẹ của
chú tiểu gieo mình vào xe lửa tự sát sau khi biết con mình đốt
chùa. Và chính phủ Nhật không còn công nhận Kim Các Tự xây
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dựng lại đó là quốc bảo, dù cơ quan văn hóa Liên Hiệp Quốc
Unesco vẫn xếp hạng Chùa Vàng vào di sản văn hóa thế giới.
Nhận ra đây là hậu quả của một trường hợp tâm bệnh, nhà văn
Yukio Mishima đã nhiều lần đến khám đường tìm hiểu tâm hồn
chú tiểu thủ phạm (tên Hayashi Yoken). Qua thú nhận có tính chất
tâm sự của thủ phạm, những nhân vật trong truyện cũng là những
người có thật liên hệ đến thủ phạm, như Lão Sư Phụ có mặt trái tồi
tệ ở ngoài đời tên là Murakami Jikai; và cô gái điếm làm chú tiểu
thoát khỏi tình trạng “bất lực do tâm lý” là Heya Teruko. Tác giả
đào sâu về tâm-bệnh-lý theo phân tích cặn kẽ kiểu Tây Phương,
mặc dù mô tả phức tạp kiểu Đông Phương qua các diễn biến gặp
gỡ và tình tiết câu chuyện. Để tránh sự gán ghép về tính phân tích
cặn kẽ kiểu Tây Phương ấy, người viết bài này nghĩ có thể trích
dẫn minh thị. Thủ phạm được giảm tội do xét thấy bị bệnh tâm
thần, ra tù năm 1955 và mất năm 1956.
Những cái Đẹp theo công án Thiền thấy trong tác phẩm hỏa thiêu
Kim Các Tự, nêu ra trong bài trên của tác giả Đào Thị Thu Hằng,
xin làm sáng rõ bằng những đoạn trích dẫn văn của Yukio
Mishima trong dịch-phẩm “Kim-Các-Tự” do Đỗ Khánh Hoan và
Nguyễn Tường Minh dịch và do nhà xuất bản An Tiêm ở Sài Gòn
ấn hành năm 1970. Nhưng trước hết, ta cần biết qua về cốt truyện.
Giản dị: Đây là truyện một chú tiểu xấu xí và có tật nói cà lăm, âm
mưu đốt chùa vàng Kim Các Tự. Chú có ý định tự sát trong cuộc
hỏa thiêu, nhưng sau lại đổi ý, muốn sống. Tình tiết về cốt truyện
để thấy nhiều mặt trái của cái Đẹp làm liên-hệ với Tâm-Bệnh-Lý,
và những cảm-thức cái Đẹp khi thế này khi thế khác khiến ta liênhệ tới Công-Án Thiền; vậy cốt truyện chi tiết đó xin trình bày như
sau: Chú tiểu Mizoguchi có cha là một nhà sư đang trụ trì tại một
ngôi chùa nhỏ miền núi. Cha mắc bệnh lao. Mẹ là một người nông
phu. Chú có tật nói cà lăm, ngoại diện xấu xí. Thần tượng tình
yêu của chú là cô nữ sinh Uiko, nhưng cô không thích chú, lại còn
châm chọc tật cà lăm của Mizoguchi khi chú chận xe đạp, lắp bắp
nói không ra lời để tỏ tình. Thay vì đau khổ, chú nguyền rủa cho
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Uiko phải chết. Uiko có người tình nhân là một quân nhân Hải
quân đào ngũ, đang trốn tránh trong một ngôi chùa. Uiko đã có
thai với người ấy. Một ngày kia, hiến binh Nhật dò manh mối nơi
ẩn trốn của người lính đào ngũ. Uiko phản bội, chỉ điểm, và hiến
binh dùng Uiko để nhử người lính lộ diện. Biết bị gài bẫy, người
lính bắn chết Uiko rồi tự sát. Uiko là cái đẹp thứ nhì bị phơi bày
mặt trái trong đời của chú tiểu Mizoguchi. Còn cái đẹp tôn quý thứ
nhất bị phơi bày mặt trái là ngay từ thời còn rất nhỏ tuổi,
Mizoguchi chứng kiến cảnh mẹ mình có quan hệ bất chính với
một người họ hàng khi cha chú bệnh. Rồi cha chú tiểu gởi chú
tòng học Phật Giáo với Lão sư phụ trụ trì Kim Các Tự, và cả cha
mẹ chú cũng có thâm ý tham vọng thầm kín chú sẽ kế vị trụ trì
Kim Các Tự một khi Lão sư phụ mất đi. Lão sư phụ lại là thể hiện
thứ ba của mặt trái điều tốt đẹp: lão có một đời sống phè phỡn vật
chất và đi lại lén lút với các gái điếm. Cùng học nơi đào tạo tu sĩ ở
Kim Các Tự, Mizoguchi có người bạn chú rất thiện cảm. Người
bạn này như rất hòa hợp tâm tình với chú, như tấm gương phản
chiếu lại ngay tức khắc những suy tưởng còn trong mơ hồ chưa rõ
nét của Mizoguchi. Bề ngoài người bạn này rất chừng mực, nhưng
sau lại tự sát vì bị thất tình, một mối tình bình thường không đáng
gì phải đánh đổi bằng mạng sống. Đây không hẳn là mặt trái của
cái gì đẹp, mà là một những bài học ở đời: biết nhận thức thì giải
quyết được những khó khăn khi ta chạm trán, không trở thành
tuyệt vọng. Bài học “phải có nhận thức” do một người bạn khác
của chú tiểu Mizoguchi sống ngoài phạm vi Kim Các Tự truyền
cho cái kinh nghiệm ở đời. Người bạn này có tật ở hai chân, đi như
đi cà khêu, vậy mà một số cô gái rất đẹp con nhà quý phái phải
lòng, ăn nằm với nhau, lại còn có trường hợp hắn tống khứ các cô
gái đẹp ấy nữa. Tiếp tục, Mizoguchi lại thấy mặt trái của cái đẹp.
Như đây là mặt trái thứ tư: trong thời chiến khi Mỹ oanh tạc
Osaka; Mizoguchi bắt gặp qua cảnh đổ nát, một thiếu nữ nặn sữa
vào cốc trà cho người chồng chiến sĩ trước khi lâm trận, và người
chiến sĩ đó đã tử trận. Vậy mà sau này, người thiếu phụ ấy lại là
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người đàn bà đang bị gã tật nguyền hai chân tìm cách tống khứ, và
muốn “bàn giao” cho Mizoguchi. Còn gì hình ảnh đẹp nặn sữa cho
người chiến sĩ sắp lâm trận, mặc dù dường như không có liên hệ
đạo đức gì trong hai trường hợp; mà do liên hệ thứ bậc: xưa đẹp
như thế mà bây giờ tàn tạ trong hình ảnh thiếu phụ bị tống khứ bởi
một kẻ tầm thường. Nói thêm về việc người sinh viên tật nguyền
hai chân mưu mẹo tâm lý ra sao, đây là hai trường hợp. Hắn làm
bộ tình cờ ngã té trước lối đi của cô gái đẹp. Hai chân tật nguyền
giúp hắn lấy cớ rên la đau đớn; cô gái phải đưa vào nhà săn sóc rồi
từ từ yêu hắn (có lẽ tác giả cường điệu, ngoài đời ít khi xảy ra
chuyện săn sóc người tật nguyền rồi yêu luôn người tật nguyền,
mà người này thì không có tài cán gì đặc biệt). Trường hợp thứ hai
do mưu mẹo tâm lý: thấy một người đàn bà chăm chăm nhìn vào
đôi chân tật nguyền của mình, hắn quyến rũ người đàn bà lỡ thời
ấy và người đàn bà cũng làm bộ sùng kính nghe theo lời bịa đặt
của hắn (thật ra bà ta cũng ra tay quyến rũ hắn vì biết hắn có số
phận không may như mình, cả hai đồng điệu do mặc cảm thua sút
thiệt-thòi trong đời sống). Với bốn mặt trái như vậy, hậu quả sẽ
ngưng đọng thành tâm bệnh đối với cuộc đời.
Nhận thức nhân và quả có liên hệ chặt chẽ trong vụ đốt chùa, điều
này đã đưa tác giả vào điều tra tâm bệnh lý, nhiều lần đến tận
khám đường tìm hiểu sâu tâm hồn của chú tiểu Hayashi Yoken
(tên của thủ phạm trong vụ hỏa thiêu có thật), như vậy tác giả như
một điều-tra-viên hoàn toàn không nhập thân vào tác phẩm lớn
nhất này của ông. Chỉ một ít khía cạnh mang hình ảnh của ông: có
vẻ nhát với gái, có khi quá ngỡ ngàng gây “bất lực tâm lý”, căn cứ
vào đời sống khi còn thơ ấu sống với bà nội thuộc giới quý tộc
hoàng gia Nhật; bà không cho ông ra ngoài chơi đùa với đám con
trai đồng lứa, chỉ quanh quẩn với những thân-nhân nữ giới và búp
bê; mãi đến 12 tuổi mới trở về sống với gia-đình mà người cha lại
là một sĩ quan cao cấp trong quân đội Nhật Hoàng (lúc ấy ông mới
được huấn luyện cách ăn ở nam tính, hơn nữa rất mạnh dạn theo lề
lối võ biền). Vậy phần trích dẫn văn sẽ quy định làm thấy tính chất
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bệnh lý trong ứng phó ở đời của nhân vật chú tiểu Mizoguchi; sẽ
tách ra với cảm thức thuộc suy tư của công án Thiền (tức vấn đề
hay câu nói được hiểu theo nhiều cách). Vài công án có vẻ cường
điệu như “Phùng Phật Sát Phật” hoặc “Hòa Thượng Chém Đầu
Con Mèo”, nhưng đó là những cường điệu thuộc suy tư siêu hình;
không phải bất thường có vẻ bệnh lý trong cách đối phó hoặc cư
xử các trường hợp thực tế của đời sống. Ví dụ ở trong truyện có
hoạt cảnh một lính Mỹ ra lệnh cho Mizoguchi đặt chân lên bụng
cô gái Nhật vừa mới bị người lính này làm cho té ngửa xuống đất
(cố ý làm cho cô gái sẩy thai) trong cuộc cãi vã lúc đi dạo quanh
công viên. Mizoguchi thú nhận lúc ấy phải làm theo lệnh vì sợ lính
Mỹ (trong đoàn quân chiếm đóng sau khi Nhật đầu hàng năm
1945), nhưng cũng cảm thấy êm ái thích thú khi đặt bàn chân lên
bụng nõn nà của cô gái (“êm ái thích thú” phải chăng là tâm lý có
vẻ bệnh do dồn nén của chú tiểu tu trong chùa), không biết rằng đó
là mưu của lính Mỹ muốn đổ thừa cho chú tiểu làm cô gái hư thai.
Khác với công án Thiền là những suy tư mang tính chất tra hỏi
hoặc giải đáp những vấn đề siêu hình. Để dễ xếp đặt các công án
Thiền hiện diện đó đây trong truyện, người viết bài xin quy vào
những “xếp loại” đã sẵn có trong bài của tác giả Đỗ Thị Thu
Hằng: -1/ Mizoguchi bị cầm tù trong vẻ đẹp của Kim Các Tự
(Thẩm Mỹ chi phối tâm hồn không phải là bệnh tâm lý; xuất phát
không từ ẩn ức hay bị cha nhồi sọ ca ngợi hoài Kim Các Tự; chính
là do nghe thấy rồi mới tự mình đi sâu vào chiêm ngưỡng”) - 2/
Đẹp phải là trong suốt, cự tuyệt với thế gian (nàng Uiko từ chối
làm chỉ điểm khi bị cật vấn thì mới có vẻ đẹp này; rồi khi đổi ý để
phản bội mà chỉ dẫn nơi ẩn trốn của tình nhân thì cái đẹp này bị
biến dạng trên khuôn mặt; khi ấy Mizoguchi cũng được giải thoát
ra khỏi sự mê muội - 3/ Không thể với tới thì mới Đẹp (mỗi khi
đến giây phút gần kề xác thịt với phụ nữ thì Mizoguchi bỗng bất
lực sinh lý vì tâm lý bị chi phối bởi cái đẹp của Kim Các Tự. Đây
có thể do diễn dịch của tác giả, nghĩa là thực sự không do nhân vật
cảm nhận. Tác giả ngầm phát biểu chú tiểu Mizoguchi bỗng có sự
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so sánh giữa tưởng tượng thân xác quá đẹp của giai nhân và thực
tế trần truồng không mấy đẹp của gái điếm) - 4/ Cái đẹp không
không thể tồn tại lâu dài (Đây chắc là ý riêng có tính chính trị
thêm vào của tác giả Đỗ Thị Thu Hằng khi nói rằng chú tiểu hỏa
thiêu Kim Các Tự, bảo vật của Nhật, có phần nào ngại chùa vàng
bị rơi vào tay quân chiếm đóng Mỹ. Tác giả Yukio Mishima (ký
gửi qua ý nghĩ của chú tiểu Mizoguchi) ngại quân chiếm đóng
hiện diện trên đất Nhật thì “chẳng bao lâu phong tục dâm đãng
của thế giới trần tục bắt đầu tràn lan quanh Kim Các Tự” - 5/Hủy
hoại cái đẹp vật chất để lưu giữ cái đẹp hình bóng trong tâm hồn
(nghệ thuật phi vật thể hình như dành riêng cho âm nhạc; chùa
vàng Kim Các Tự mà vương tới phi vật thể thì đúng là muốn đạt
tới nghệ thuật Thiền; vậy ngôi chùa bị hỏa thiêu tương đương với
công án “Hòa Thượng chém đầu mèo” hiểu theo nghĩa vương tới
cái Đẹp không thể biện biệt bàn bạc đối ứng của thế gian, giống
như Phùng Phật Sát Phật - 6/ Đẹp theo Thiền phải được chiêm
ngưỡng song trùng hoặc đa trùng (Trong Kim Các Tự,
Mizoguchi có khi cảm nhận Kim Các Tự đẹp vĩnh cửu, có khi lại
thấy nó chỉ là vật chất tầm thường được linh thiêng hóa do thời
gian tồn tại năm trăm năm mươi năm; cái gì bất tử bất hoại bao
hàm tính khả diệt; trong khi những sinh vật có sống có chết thì lại
khó tuyệt trừ).
Và cũng để dễ xếp đặt đâu là công án Thiền về cái Đẹp, ta có thể
kể thêm vài phân loại nữa qua bài “Mishima Yukio: Phượng
Hoàng Bay Lên Từ Kim-Các-Tự “của tác giả Hoàng Long (đăng
trên mạng “vietbao.vn/Van hoa/ Mishima Yukio/Phương hoang): 1/Đẹp vĩnh cửu của văn chương trong cõi đời hư ảo phù du (Thật
ra đây là rút ra từ khuynh hướng viết văn và đạt hiệu quả của tác
giả Yukio Mishima, không phải cảm thức Thiền của chú tiểu
Mizoguchi). Trong bài, tác giả Hoàng Long trích ra một câu văn
đẹp nhất trong tác phẩm Kim Các Tự viết về con phượng hoàng
bằng vàng ròng trên chóp đỉnh của Kim Các Tự, phượng hoàng
cũng như văn chương Yukio Mishima sẽ vĩnh viễn bay trong thời
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gian) - 2/ Đẹp tuyệt vời trở thành cái ác, phải hủy diệt nó để tới
được bình yên (Cảm nhận Đẹp có tính chất Thiền như thế này
khiến ta liên tưởng đến Tình, tình là giây oan trong tư tưởng Phật
Giáo). Ngoài hai dáng vẻ Đẹp theo công án Thiền như trên, bài
của tác giả Hoàng Long giúp ta thêm kiến thức về những nhà văn
Nhật; có tác giả tương đồng với Kukio Mishima về tìm kiếm cái
Đẹp trong nghệ thuật cũng như trong tình yêu (như Kawabata “tìm
kiếm và thể nhập”, còn Mishima “tìm kiếm và vượt”); và có tác giả
từ bỏ truyền thống văn chương Nhật, không đi tìm kiếm cái đẹp
muôn đời mà đi vào lãnh vực hiện thực xã hội, xã hội sau chiến
tranh với thảm cảnh những nạn nhân bom nguyên tử thả xuống đất
Nhật, như nhà văn Oe Kenzaburo, đối lập khuynh hướng Cực Hữu
sùng bái Nhật hoàng của Yukio Mishima (ông đã từng âm mưu
đảo chánh để trở về khuynh hướng Bảo Hoàng triệt để, bị thất bại,
và đã tự sát theo lối võ sĩ đạo Samurai).
Bây giờ, đến phần trích dẫn văn của Mishima Yukio trong tác
phẩm Kim Các Tự. Tuy ở trên, người viết bài đã kể ra tám quan
niệm Đẹp theo công án Thiền, đẹp như công án nên chỉ cảm nhận
khi chiều cạnh này khi chiều cạnh khác, cho nên phần trích dẫn
cũng không nhất thiết đóng vào một khung nào trong tám khung
trên. Và phần trích dẫn khía cạnh tâm-bệnh-lý thì tương đối có thể
đóng khung vào nguyên nhân gây hậu quả như sau: - 1/Ác cảm do
đã từng chứng kiến năm mặt trái của cái Đẹp, của Thiêng Liêng 2/ Đối xử có tính chất trả thù, hoặc bất lực sinh lý do so sánh ngầm
làm tự ti mặc cảm, qua nhân vật Kashiwagi tật nguyền hai chân;
còn chú tiểu Mizoguchi giai đoạn đầu cũng bất lực do nhớ lại Kim
Các Tự quá tuyệt hảo (tâm tình này hơi lạ đối với thế gian). Phần
trích dẫn văn hay ngoài công án Thiền và quy kết Tâm Bệnh Lý,
trích dẫn trộn lẫn và có phần hạn chế trong một số đoạn mà thôi, vì
những câu văn hay đó cũng đượm vẻ triết lý hoặc có chút đả động
đến tâm lý bất thường. Tác phẩm được bao trùm qua hình ảnh tôn
giáo của chùa vàng Kim Các Tự, qua các cảm nghĩ về cái Đẹp có
vẻ phức tạp của nhà văn Nhật thấm nhuần truyền thống Thiền.
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Bên cạnh đó, một vài giới thiệu khiến ta nghĩ thêm ý-tưởng tác
phẩm như một sáng tác về điều tra nhân vật kỳ lạ (sau khi hỏa
thiêu chùa vàng quốc bảo Nhật mà cũng không tỏ ra hối hận). Chỉ
đứng ngoài đào sâu tâm hồn tội phạm, nên Yukio Mishima không
hóa thân vào tác phẩm như thường thấy trong những sáng tác lớn
đều có bóng dáng các tác giả qua nhân vật chính. Dưới đây là hai
chủ-đề làm kim chỉ nam cho trích dẫn văn trong Kim Các Tự:
I/ Những Mặt Trái Của Cái Đẹp Và Hệ Quả Làm Biểu Hiện
Các Chỉ Dấu Tâm Bệnh Lý Của Nhân Vật Hỏa Thiêu Chùa
Vàng - Uiko đã giao du thân mật với người đào ngũ trong khi
nàng làm việc ở Bênh Viện Hải Quân. Kết cuộc nàng có thai và bị
sa thải. Người hiến binh lúc này đang cật vấn nàng về chỗ ẩn nấu
của kẻ đào ngũ, nhưng Uiko đã ngồi trơ trơ ra đó không hề nhúc
nhích mảy may và nhất định giữ im lặng một cách ngoan cố…
Khuôn mặt nàng hoàn toàn bất động dưới ánh trăng. Cho tới lúc
đó, chưa bao giờ tôi thấy một khuôn mặt lại tràn đầy dáng vẻ cự
tuyệt đến như thế. Tôi nghĩ khuôn mặt tôi là một khuôn mặt đã bị
thế giới cự tuyệt, nhưng khuôn mặt Uiko thì đang cự tuyệt thế giới
(nhân vật Mizoguchi đã từng chận xe đạp để tỏ tình với Uiko;
nhưng Mizoguchi vừa xấu xí vừa cà-lăm thốt không ra lời, đã bị
Uiko cự tuyệt tàn nhẫn)… Nhưng cái đó không kéo dài như tôi
mong đợi. Vì đột nhiên khuôn mặt đẹp đẽ của nàng bị biến dạng.
Uiko vụt đứng dậy. Tôi có cảm tưởng là trong lúc đó tôi thấy nàng
mỉm miệng cười… Thực ra đáng tiếc cho tôi không nhìn thấy được
sự thay đổi trên khuôn mặt Uiko vào lúc mà nàng quyết định phản
bội… Uiko chỉ tay về phía hốc núi Kahara ở làng bên… Những
người hiến binh muốn dùng Uiko như mồi nhử để bắt hắn… Từ
điểm này trở đi nàng không còn cự tuyệt thế giới trong cái toàn
thể của nó nữa. Mà nàng cũng không hoàn toàn chấp nhận nó…
Uiko bước dọc theo độ điện và cất tiếng gọi vào căn ngự đường
tối om. Bóng một người đàn ông hiện ra. Uiko nói điều gì với
người này. Người đàn ông chĩa khẩu súng lục về phía các thềm đá
và nổ súng. Từ một bụi cây gần đó những người hiến binh chĩa
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súng tay mà bắn trả lại. Người đàn ông đang sửa soạn nổ súng
một lần nữa thì Uiko quay mình về phía độ điện và bắt đầu co giò
chạy. Người ấy bắn hết phát nọ đến phát kia vào lưng nàng. Uiko
ngã lăn ra. Người ấy chĩa họng súng lục vào thái dương và nổ
súng một lần nữa. (Đoạn khác) - Trong chùa của Ba, chúng tôi
không có đủ màn ngăn muỗi. Thực là một điều lạ lùng khi Má và
tôi không bị lây bệnh lao của Ba, bởi cả ba người đều ngủ chung
trong một cái màn; và bây giờ lại thêm cái ông Kurai này vào
nữa.Tôi nhớ một đêm hè vào lúc rất khuya, một con ve sầu bay
dọc theo hàng cây trong vườn và buông những tiếng kêu cộc lốc.
Có lẽ chính những tiếng kêu ấy đã làm tôi thức dậy. Tiếng sóng
biển vọng lại ầm ầm và cái màn xanh nhợt che muỗi rập rờn theo
gió biển. Tuy nhiên, có cái gì khác thường trong cách lay động rập
rờn của cái màn. Tấm màn căn phồng khi gió thổi tới, rồi miễn
cưỡng lay động để gạn lọc gió biển. Như thế, hình dạng cái màn
rung rinh gợn nếp không phản ánh trung thực làn gió… Điều làm
cho tôi nhận ra Ba đã thực sự thức giấc ấy là nhịp thở không đều,
tắc nghẹn của Ba sau gáy tôi, vì tôi nhận thấy rằng Ba đang ngăn
chặn cho khỏi ho. Bất thình lình đôi mắt mở to của tôi bị một cái
gì to lớn, ấm áp che kín, và tôi chẳng thấy gì. Tôi hiểu ngay tức
khắc. Từ đằng sau, Ba đã đưa hai bàn tay để che cho tôi khỏi thấy.
Truyện này xảy ra nhiều năm về trước lúc tôi mười ba tuổi…
(Hình ảnh mẹ xưa nay và khắp Đông Tây thường rất được tôn
trọng, Yukio Mishima có lẽ là tác giả duy nhất làm trái lại, mặc dù
tác giả chỉ viết cái gì chú tiểu nhân vật Mizoguchi kể ra; trong khi
chú tiểu thật ngoài đời Hayashi Yoken thì có bà mẹ gieo mình
trước xe lửa để tự sát khi hay tin con của bà đốt chùa Kim Các Tự
ở Nhật năm 1950) - Cô thiếu nữ nhà trọ kể: Gần chỗ của bọn này
ở có một bà đẹp lắm dậy cách cắm hoa. Hôm nọ bà kể cho tôi
nghe một thiên tình sử thật buồn. Trong thời chiến, bà có quen và
yêu một sĩ quan lục quân, thế rồi chàng phải lên đường ra chiến
địa. Hai người chỉ có đủ thì giờ tiễn đưa ngắn ngủi ở chùa Nam
Thiên. Cha mẹ đôi bên tuy không chịu nhưng vẫn không ngăn cản
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nỗi họ vì trước khi chia cách ít lâu, người thiếu nữ đã có mang.Tội
nghiệp cho đứa bé, nó qua đời ngay khi lọt lòng. Khi hay tin người
sĩ quan than thở không cùng, và rồi đến lúc chia tay với người
yêu, chàng bảo rằng nếu không được đứa con thì ít nhất chàng
cũng muốn chất sữa vắt ra từ vú người mẹ. Hai người không có đủ
thời giờ để đi ngay chỗ nào khác, bởi thế lúc đó và ngay đấy nàng
đã vắt sữa từ vú mình vào cốc trà và đưa chàng uống. Chừng một
tháng sau, người yêu của nàng chết trận… (Đoạn khác) Kashiwagi, kẻ tật nguyền hai chân kể: Gần đây có một cô dạy cắm
hoa tươi… cô giáo này còn trẻ và đẹp lắm. Tớ được biết trong thời
chiến tranh, cô ta đã đem lòng yêu môt quân nhân và đã có mang
với anh ta. Đứa hài nhi chết lúc lọt lòng và chàng quân nhân chết
ngoài chiến trận, từ đó đến nay cô ả luôn luôn chạy theo đàn ông.
Cô ta dư dả tiền tiêu và hiển nhiên chỉ dạy cắm hoa cho vui mà
thôi. Tuy nhiên nếu cậu thích, đêm nay cậu có thể dẫn cô ả đi chơi
chỗ nào đó cũng được. Cô ả sẵn lòng đi bất cứ nơi nào… Cho đến
bây giờ tôi đã nhìn thấy cái bi kịch của người đàn bà này với cái
nhìn rực sáng vẻ thần bí; nhưng từ đây trở đi tôi sẽ nhìn bi kịch ấy
với cái nhìn đen tối… bầu vú cô ta mà tôi nhìn thấy từ xa trông
giống như một mặt trăng trắng bạch hiện ra giữa ban ngày, từ đó
đến nay đã bị tay Kashiwagi sờ mó, nắn bóp; và chân nàng lúc đó
cuộn tròn trong bộ kimono óng mượt, hoa mỹ ấy, đã cọ sát cặp
chân què của Kashiwagi. Rõ ràng cô ta đã bị Kashiwagi làm ô uế.
(Đoạn khác) - Một ngày thứ bảy tháng giêng năm Chiêu Hòa thứ
24 (1948), lợi dụng một buổi chiều nhàn rỗi, tôi đến rạp chiếu
bóng hạng ba… Giữa đám người đông đúc, bất chợt tôi thấy mình
đang đi cạnh một khuôn mặt rất quen thuộc… người ấy đang đi
với một người con gái mặc chiếc áo ngoài đỏ ửng, rõ ràng là một
cô gái geisha. Khuôn mặt hồng hào mụ mẫm… đúng rồi, tất cả là
những nét đặc biệt của Lão sư phụ… (Tiếp theo, đây là đoạn đối
thoại giữa chú tiểu và Lão sư phụ: “Bạch thầy, thầy biết rõ con
từng chân tơ kẻ tóc. Con nghĩ con không biết rõ thầy từ kẻ tóc
chân tơ”; “Và giá như thực sự con biết hết thì đã sao đâu”. Hòa
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Thượng nói, trong mắt ông hiện ra một ánh u ám. “Con có biết hết
rồi cũng chẳng đi đến đâu. Thật hoàn toàn vô ích mà”.
Trên đây là bốn Mặt Trái, nhưng Mặt Trái thứ năm được nói đến
trong Kim Các Tự về một người bạn từ tốn đàng hoàng mà rốt
cuộc chết vì thất tình, xét ra không là nguyên nhân tâm bệnh khiến
Mizoguchi (xấu xí còn mắc chứng nói cà lăm) hỏa thiêu Kim Các
Tự. Còn nhân vật tật nguyền hai chân trả thù đời bằng cách hất hủi
phụ nữ đẹp. Các chỉ dấu tâm-bệnh-lý ấy, xin trích dẫn vài biểu
hiện lạ lùng sau đây: - một điều hết sức khó tin đã xảy ra cho tớ…
tớ đoán nguyên nhân khiến nàng yêu tớ chỉ là do tấm lòng tự tôn
khác thường của nàng… Thiếu nữ này ý thức rõ rệt, sắc đẹp và giá
trị của mình, song nàng không thể chấp nhận bất kỳ một kẻ nào
mong được thương yêu mà tỏ ra có lòng tự tin… điều trọng yếu là
không bao giờ tớ tỏ ra là một người tàn phế đáng thương hết. Đó
là lý do tại sao tớ dứt khoát cự tuyệt: “Tôi không yêu cô”. Cô bé
chẳng hề lùi bước vì câu trả lời của tớ. Bây giờ, theo chỗ suy nghĩ
riêng tư của tớ, điều này thật hoàn toàn không thể chấp nhận
được. Nếu đặc điểm cá biệt của tớ không thực sự ở đôi chân què
thì có lẽ tình yêu này có thể chấp nhận được… Vậy thì không thể
có tình yêu được. Điều nàng nghĩ là nàng yêu tớ chẳng qua chỉ là
một cảm giác sai lầm…. Do đó, tớ cứ tiếp tục lặp lại: “Tôi không
yêu cô”.. Kể cũng lạ, tớ càng bảo tớ không yêu nàng thì nàng lại
càng đắm chìm trong cảm giác sai lầm là nàng yêu tớ. Và rút
cuộc, một tối, chẳng lý luận gì nữa, nàng đem thân tới trước mặt
tớ. Nàng hiến dâng thân mình cho tớ, tớ có thể nói đó là một thân
mình cực kỳ đẹp đẽ. Thế nhưng khi cần hành sự thì tớ lại cóc làm
gì được… Tớ hiểu lý do đã làm tớ bất lực. Đó là ý nghĩ đôi chân
tật nguyền của tớ áp vào đôi chân trần trụi xinh đẹp của nàng
trong lúc hành sự. Và bây giờ sự phát giác này tiêu hủy sự bình
yên trong tâm tớ. (Đoạn khác) - …. Tôi kể cho nàng nghe câu
chuyện (chuyện thấy nàng vắt sữa vào cốc trà cho người chiến
sĩ)… “Thế vậy ư?”, nàng nói. “Trời ơi? Có thực đã như vậy
không? Thật là một mối kỳ duyên! Phải, chính là mối kỳ duyên!”
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Lúc nàng nói, mắt nàng ràn rụa những giọt lệ vui mừng. “Bây giờ
em chẳng còn tí sữa nào nữa”, nàng nói. “Ôi đứa con bé nhỏ
đáng thương của em?” Không, em chẳng còn tí sữa nào, nhưng
bây giờ em cũng làm cho anh điều em đã làm từ trước… Tôi cho
rằng chính nỗi vui mừng điên cuồng đã đưa nàng tới hành vi mê
dại ấy, nhưng sức mạnh gò ép thực sự vẫn là nỗi tuyệt vọng mà
Kashiwagi đã đem lại cho nàng (bị Kashiwagi hất hủi, muốn tống
khứ cho Mizoguchi, đã nói ở đoạn trên)… Thế rồi, ngay trước mặt
tôi, nàng tháo tung giải lụa thắt ngang thân mình và gỡ bỏ những
dây chằng chịt… Đưa tay vén áo nàng lên, nàng nâng bầu vú bên
trái chìa ra ngay trước mặt tôi. Nếu bảo rằng tôi không hề thấy
choáng váng, ngất ngay thì không đúng… Cái điểm trăng trắng
thần bí mà tôi đã nhìn thấy từ xa mãi tít trên nóc sơn môn không
phải là cái chất lượng nhất định của một khối thịt như thế này. Ấn
tượng ấy đã ấp ủ đến lên men trong lòng tôi đã quá lâu nên bầu vú
mà tôi nhìn thấy lúc này hình như chỉ là một khối thịt, môt thứ vật
chất không hơn không kém…. Tuy vậy, tôi không muốn nói điều gì
dối trá; và rõ ràng là khi nhìn thấy bộ ngực nõn nà của nàng tôi
liền bị choáng váng, ngây ngất ngay tức thì. Chỉ phiền một nỗi là
tôi nhìn quá kỹ lưỡng, tường tận, cho nên cái bầu vú mà tôi nhìn
thấy đã vượt qua khỏi tình trạng bầu vú đàn bà để dần dần biến
dạng trở nên một mảnh vụn vô ý vị. Chính lúc này đã xảy ra một
sự lạ. Sau khi trải qua sự thích thú đau đớn như thế, cuối cùng bầu
vú nàng làm tôi ngây ngất vì vẻ đẹp… Bây giờ, trong khoảnh khắc
bầu vú thiếu phụ nối lại những liên quan với toàn thể, nó vượt lên
khỏi tình trạng chỉ là một khối thịt để trở thành vật chất bất cảm
bất hủ, gần với vĩnh cửu… Một lần nữa Kim Các Tự lại hiện ra
trước mắt tôi. Hoặc hơn thế, tôi cần nói rằng bầu vú ấy đã biến
dạng trở thành Kim Các Tự (Đây là chỉ dấu của biểu hiện Tâm
Bệnh Lý hay đây là Trực Giác Siêu Hình, xin nêu ra vì thấy tác giả
viết khi thế này khi thế khác). (Đoạn khác) - Tôi cố gắng trốn chạy
bằng cách nghĩ rằng thiếu nữ trước mặt tôi chính là đối tượng cho
dục vọng của tôi… Bởi vì nếu tôi bỏ lỡ dịp may này thì nhân sinh
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sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ đến thăm tôi nữa. Tôi nhớ lại biết bao
nhiêu lần chỉ vì tật nói lắp mà lời nói của tôi bị chặn lại và không
làm sao thoát ra khỏi miệng… cái lời hối thúc đầy tàn ác của
Kashiwagi, cái lời hối thúc thô lậu của nó: “Nói lắp, cứ nói lắp
bừa phứa đi” vang vang bên tai cổ vũ cho tôi. Sau cùng, tôi lùa
tay dần dà vén váy nàng lên. Vào lúc đó Kim Các Tự hiển hiện
trước mắt tôi… Chính tòa kiến trúc lúc này đã tới đứng giữa tôi và
cuộc đời tôi đang định tiến tới… Cô gái trong nhà trọ vụt bay xa
giống như một hạt bụi nhỏ xíu. Nàng đã bị Kim Các Tự gạt bỏ ra
sao thì những cố gắng tìm kiếm cuộc đời của tôi cũng bị gạt bỏ
như vậy… Thực ra, tôi chỉ bị cái ảo tưởng này của Kim Các Tự
bao trùm kín mít trong một chốc lát mà thôi. Khi tôi quay lại với
mình, ngôi chùa đã nấp kín rồi… Giây phút ảo ảnh trong đó tôi
tưởng tượng thấy chính mình đang được Kim Các Tự chấp nhận
và ôm ấp đã trôi qua… Trước vẻ rụt rè bất chợt của tôi, thiếu nữ
đứng dậy và nhìn tôi chăm chăm. Tôi nom thấy cặp mông nàng
chuyển động trong lúc nàng quay lưng về phía tôi rồi lấy trong
sắc ra cái gương soi bỏ túi. Nàng không nói gì, nhưng sự khinh
miệt của nàng xuyên thủng da thịt tôi như cỏ may cắm vào quần
áo mình về mùa thu vậy… Chuyến chơi núi chấm dứt một cách tệ
hại nên ngày hôm đó để lại một ấn tượng hết sức u ám trong lòng
tôi. (Đoạn khác) - Thật rõ ràng chỉ vì muốn sống nên tôi đang dự
định thiêu hủy Kim Các Tự, nhưng việc tôi đang làm lúc này thì
lại đúng là sự chuẩn bị để chết. Cũng như một thằng trai tân đã
quyết ý tự sát phải mò đến nhà thổ cho nên bây giờ tôi hớn hở đến
xóm lầu xanh… Sau khi tôi đã cởi hết quần áo, trút bỏ nhiều thứ
phụ thuộc khác nữa; cả cái tật nói lắp, vẻ xấu xí cùng sự nghèo
nàn nữa; tối hôm đó, tôi đã thực sự đạt được khoái cảm thể xác,
tuy nhiên tôi vẫn không tin chính tôi là người đã hưởng niềm
khoái cảm ấy. Xa xa một cảm giác từ lâu từng tránh né tôi bây giờ
dâng lên tràn trề và sụp đổ ngay sau đó. Tôi vội tách mình ra khỏi
thân thể cô gái rồi tựa cằm lên gối… Thế rồi tôi hoàn toàn có cảm
giác rằng tất cả đều bỏ rơi tôi trong tình trạng vật vờ… Sau khi
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hai đứa đã hành sự xong xuôi, chúng tôi nằm bên nhau trò
chuyện… Nhưng tất cả ý nghĩ của tôi đều hướng về Kim Các Tự.
Thực ra đấy chỉ là những ý nghĩ trừu tượng về ngôi chùa hoàn
toàn khác hẳn những ý nghĩ quen thuộc, tù đọng, cặn bã, đầy nhục
cảm của tôi.
II/ Chùa Vàng Rực Rỡ Và Văn Chương Đẹp Về Thiền Hiểu
Nhiều Lối Như Công Án - Tôi cũng thường nghĩ đến con phượng
hoàng bằng đồng thau ngự trị trên mái Kim Các Tự và đã đứng đó
mãi mãi phơi mình trong mưa nắng gió sương với năm tháng. Con
chim vàng óng thần bí này chẳng bao giờ cất tiếng gáy sáng,
chẳng bao giờ vỗ cánh - thực vậy, hiển nhiên tự nó đã quên phứt
mình là một con chim. Tuy nhiên, nếu bảo rằng trông nó không có
vẻ như đang bay thì thật là không đúng sự thực. Những con chim
khác bay trong không gian, nhưng phượng hoàng vàng óng này
vĩnh viễn bay qua thời gian trên đôi cánh chói rạng. Thời gian đập
vào đôi cánh ấy và bềnh bồng trôi lại đằng sau (Đoạn khác) - Leo
lên đỉnh núi, người ta có thể thấy miền Thượng Kyoto và Trung
Kyoto cùng ngọn Duệ Sơn và Đại VănTự Sơn ở phía xa hơn…
Những ngọn đèn điện tạo thành một tập thể. Những ngọn đèn ấy
rải rác khắp một bình diện rộng rãi làm người ta mất hết cảm giác
ở gần hoặc ở xa; trước mặt tôi như đang có một tòa đại kiến trúc
trong suốt… Chỉ có khu rừng quanh hoàng cung là không có ánh
đèn và trông giống như một động lớn đen ngòm… Quang cảnh
trước mắt làm tôi ngạc nhiên nghi ngờ cả chính mắt mình. Từ lâu
người ta đã bãi bỏ hạn chế đèn lửa trong thị xã Kyoto và bây giờ
ánh đèn trải dài đến tít phía xa như một biển ánh sáng… Tôi nghĩ:
“Đây là cuộc đời trần tục”. Bây giờ chiến tranh đã chấm dứt,
người đang bị những tư tưởng tà ác thôi thúc lăng quăng chen
chúc dưới những ngọn đèn này… Xin để cho sự đen tối đang bao
phủ tim tôi được ngang hàng với sự đen tối của đêm hôm đang
bao phủ những ngọn đèn nhiều vô số kể kia. (Đoạn khác) - Và đâu
phải hoàn toàn sai sự thật khi nói rằng tôi, một thằng chưa tới
mười tám tuổi tròn, hiện đang cảm thấy dấy lên trong mình một
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vài rung động tuổi trẻ. Kim Các Tự đẹp không gì sánh kịp khi bốn
bề tuyết trắng bao quanh. Với những bông tuyết thổi hắt vào bên
trong, với những hàng cột mảnh mai đứng san sát bên nhau, tòa
kiến trúc đứng phơi da thịt trắng nõn mát tươi trong lớp tuyết.
“Tại sao tuyết lại không nói lắp?” Tôi tự hỏi. (Đoạn khác) - Ngôi
chùa không hề gạt bỏ tiếng nói cười vui vẻ của khách vãn cảnh,
nhưng thay vào đó nó gạn lọc những âm thanh ấy để cho chúng
tan biến vào giữa những hàng cột thẩm thấu âm thanh và để trở
nên thành phần của sự êm lặng và trong sáng. Như thế ngôi chùa
đã thành tựu trên mặt đất đúng cái mà những bóng rọi trên mặt ao
phẳng lặng đã thành tựu dưới nước vậy. (Đoạn khác) - Vào ngày
mồng mười tháng chín, người ta dự báo có thể sắp có bão lớn.
Cần phải có người túc trực ở Kim Các Tự và tôi đã xung phong
nhận công tác này… Tôi ở đó một mình và Kim Các Tự, cái Kim
Các Tự tuyệt đối, đã bao trùm lấy tôi. Tôi đã cho phép tôi là Kim
Các Tự và Kim Các Tự chính là tôi? … Lúc này hình như có một
thứ điềm báo là tôi sắp sửa sẽ bị tiêu hủy cùng với Kim Các Tự.
Lòng tôi đã ở trong Kim Các Tự và đồng thời cũng ở trên cánh
gió… hiển nhiên là làn gió ấy, cái ý chí hung ác của tôi ấy sẽ thực
sự lay chuyển ngôi chùa, đánh thức nó dậy và vào giờ phút sụp đổ
cướp đoạt tính kiêu ngạo của nó đi… Đúng như Kashiwagi đã bảo
tôi: “Nói lắp, cứ nói lắp phứa đi”, nên bây giờ tôi đem hết sức mà
thử sức mạnh trận gió bằng cách kêu lớn những tiếng người ta
thường dùng để thúc dục con tuấn mã đang phi: “Nhanh lên!
Nhanh nữa lên nào!”. Tôi kêu lớn: “Mạnh lên! Cố sức thêm nữa
nào!”… Hết đám mây này đến đám mây khác từ phía sau dẫy núi
ở hướng Nam lần lượt nhô ra giống như những đoàn quân lớn. Có
những đám mậy dầy. Có những đám mây mỏng. Có những đám
mây lớn lao trải rộng. Có không biết bao nhiêu những cụm mây
nhỏ bé rạc rời. Chúng đều xuất hiện từ phương Nam, rồi băng
ngang mặt trăng, băng qua nóc Kim Các Tự, và chạy ùa về
phương Bắc như thể đang chạy đi làm một đại sự nào đó. Tôi
tưởng như mình có nghe thấy cả tiếng con chim phượng hoàng
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bằng vàng kêu rít ở trên đầu. (Đoạn khác) - Sự quân xứng u uất
thường lệ vẫn tràn ngập ngôi chùa nhô cao dưới bầu trời đêm
sáng trăng lộng gió. Hàng cột mảnh mai đứng xích lại gần nhau;
dưới ánh trăng rọi thẳng xuống những hàng cột trông tựa các sợi
dây đàn, còn chính ngôi chùa lại giống như một nhạc khí khổng lồ
dị dạng. Mặt trăng lúc thấp lúc cao đã gây nên ấn tượng khác
thường này. Đêm nay thấy thực là rõ. Tuy vậy, gió lùa qua khoảng
trống giữa các sợi giây đàn câm nín ấy lại chẳng tạo nên một
tiếng đàn nào cả. (Đoạn khác) - Một mặt, có một ảo tưởng về sự
bất tử thoát ra từ dáng vẻ khả diệt của nhân gian; mặt khác, vẻ
đẹp dường như bất hoại của Kim Các Tự lại làm cho nhân gian
thấy được khả năng tiêu diệt chính ngôi chùa ấy. Chẳng thể làm
sao mà tuyệt trừ tận gốc những sinh vật có sống có chết như con
người, nhưng những sinh vật bất diệt như Kim Các Tự thì lại có
thể bị tiêu diệt. Tại sao chưa ai nhận ra điều này nhỉ?... Tôi tự nhủ
nếu thiêu hủy Kim Các Tự thì tức là tôi đang làm một việc có hiệu
quả giáo dục lớn lao. Bởi lẽ việc làm này của tôi sẽ dậy cho người
đời biết suy loại mà thấy rằng nói đến bất diệt thật là vô nghĩa.
Người đời sẽ hiểu rằng Kim Các Tự vẫn tiếp tục tồn tại, vẫn tiếp
tục đứng sừng sững gần Kinh Triệu Trì trong suốt năm trăm năm
mươi năm qua thật chẳng phải là một sự bảo chứng nào cho nó
hết… Quả thực như vậy, cuộc đời chúng ta được bảo tồn là nhờ đã
được bao quanh bằng chất ngưng đọng của thời gian kéo dài
trong một khoảng thời gian nhất định. Hãy lấy ví dụ một cái ngăn
kéo nhỏ mà người thợ mộc đã đóng để làm đồ gia dụng. Với thời
gian trôi qua, hình thái thực sự của cái ngăn kéo này đã bị chính
thời gian vượt qua, và sau vài chục năm vài trăm năm thì dường
như thời gian đã trở nên ngưng đọng và mang lấy hình thái ấy.
Một khoảng không gian nhỏ bé nhất định mà vật thể chiếm cứ lúc
ban đầu bây giờ bị thời gian kết đặc thay thế. Thật ra nó đã trở
thành hóa thân của một thứ linh thần nào đó… Am Dương Tạp Ký
có viết rằng qua một trăm năm thì khí vật hóa thành tính linh, lòng
người đã bị lừa dối, và cái đó được gọi tên là Phó Tang Thần Ký.
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(Đoạn khác) - Cũng như một người dự cảm là mình sắp chết… Tôi
thấy mình được tự do, tự do đối với mẹ tôi, đối với bạn bè, tự do
đối với tất cả mọi thứ… Khi khiến cho mình nhìn sự vật từ điểm
chung cuộc, khi khiến cho chính mình cảm thấy rằng cái quyết
định thực hiện chung cuộc này nằm vào tay mình; ý thức tự do của
tôi căn cứ ở điểm đó… Thật như thể đã ôm ấp cái chí ấy ngay từ
khi mới lọt lòng mẹ. Ít nhất thì ý nghĩ này dường như vẫn đang
nẩy nở trong con người tôi chờ đợi ngày khai hoa ngay từ lúc tôi
còn nhỏ theo Ba đến vãn cảnh Kim Các Tự lần đầu. Việc Kim Các
Tự làm cho một thằng bé như tôi phải lóe mắt vì vẻ đẹp tuyệt vời
tự nó cũng đã chứa đựng mọi thứ lý do để đưa tôi đến việc phóng
hỏa đốt chùa. (Đoạn khác) - Hòa Thượng Zenkai có vẻ chất phác
thật thà khác với Lão Sư Phụ… Trông Hòa Thượng Zenkai có
thừa quá nhiều sức lực. Sức mạnh này mặc tình phát lộ và phá
hoại hết bất kỳ sự đều đặn nào có thể có. Hai gò má ông nhô cao
giống như tranh vẽ vách núi dốc thẳng của những nghệ sĩ Trung
Hoa trường phái Nam Hoa. Tuy nhiên trong tiếng nói oang oang
như sấm, vị Hòa Thượng này vẫn có giọng dịu dàng vang âm mãi
mãi trong lòng tôi. Đó không phải là thứ dịu dàng thông thường,
nhưng là vẻ dịu dàng của những chiếc rễ cứng cáp, gân guốc của
một thân cây to lớn mọc bên ngoài thôi và là chỗ trú mưa nắng
cho khách lữ hành. (Đoạn khác) - Thật như thể tôi đã vớ một thị
lực của một người mù. Ánh sáng từ chính ngôi chùa phát ra làm
cho tòa nhà trở thành trong suốt… Nếu mình quan sát vẻ đẹp của
từng bộ phận nhỏ: những cây cột gỗ, những hàng song sắt, những
cửa chớp… cái đẹp chưa bao giờ có đủ trong bất kỳ một bộ phận
nhỏ bé nào, vì mỗi bộ phận nhỏ bé lại gợi ra vẻ đẹp của mỗi bộ
phận nhỏ bé kế tiếp. Chính vẻ đẹp của mỗi bộ phận nhỏ bé tự nó
đã luôn luôn chứa đầy sự bất an. Nó mơ đến sự toàn bích nhưng
nó không hề biết đến thế nào là toàn bích… Điểm báo này gắn liền
với điểm báo khác, và chính như thế những điểm báo khác nhau
của một vẻ đẹp không có thực đã làm chủ đề sâu kín cho Kim Các
Tự. Những dự triệu như thế là điểm báo của hư vô. Hư vô là cấu
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tạo thực sự của vẻ đẹp này… Khi Kim Các Tự phản ánh mặt trời
chiều và rạng rỡ dưới ánh trăng thì chính ánh sáng của mặt nước
đã làm cho toàn thể tòa kiến trúc này trông như đang bềnh bồng
trôi xa và đang vỗ cánh bay. Do phản ánh của mặt nước rập rờn,
những sợi dây kiên cố buộc giàng hình thái Kim Các đã bị nới
lỏng ra, và vào những lúc đó Kim Các hình như đã được kiến tạo
bằng những vật liệu giống như gió, nước và lửa vĩnh viễn giao
động. (Xin chấm dứt phần trích dẫn văn của Yukio Mishima qua
bản dịch Kim Các Tự của Đỗ Khánh Hoan và Nguyễn Tường
Minh).
(Tháng 7 năm 2014)
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TRÍCH DẪN VĂN CỦA KAFKA TRONG BẢN
DỊCH “LÂU ĐÀI” (Thử Nêu Ra Chi Tiết Kỹ
Thuật Viết Phức Tạp Qua Thứ Tự Các Chương
Đoạn Của Tác Phẩm)
Nội dung các tác phẩm của Kafka trong hai tác phẩm chủ yếu (Vụ
Án-Lâu Đài) được những nhà nghiên cứu phê bình đã đồng quan
điểm chúng đều có tính chất nhân bản. Tác phẩm “Vụ Án” làm
cho ta thấy sự thật đôi khi thiếu tình người của công lý. Đôi khi,
nghĩa là không phải nói pháp luật đều vô nhân. Tác giả muốn đưa
ra một vài trường hợp xử oan-ức không thấu đáo, chỉ căn cứ vào
những nguồn tin chưa chính xác, căn cứ vào giấy tờ có thể do vu
oan giá họa; lắm khi trầm trọng đưa tới tử hình như trong tác phẩm
“Vụ Án”; mà người bị cáo không biết làm sao để kêu oan vì thấp
cổ bé miệng trước guồng máy khổng lồ qua nhiều tầng lớp của
hành pháp. Ta thông cảm vì tác giả Kafka viết tác phẩm này vào
năm 1914 (căn cứ vào tài liệu: The Life of Franz Kafka của
Mark Harman, học giả chuyên nghiên cứu Kafka) và tại vùng
Trung Âu khi Kafka cư ngụ tại khu resort nghỉ mát Marielyst ở
Đan Mạch, với chế độ dân chủ tự do còn hạn chế vào thời gian ấy.
Còn tác phẩm “Lâu Đài”, theo tài liệu trên, bắt đầu được thực hiện
từ năm 1922 ở Trung Âu và cũng được viết tại khu resort nghỉ mát
gần biên giới Ba Lan (Kafka gốc Do Thái, ra đời ở Tiệp Khắc năm
1883, cha là người quyền thế vì là một thương gia giàu có, ở vào
thời kỳ chưa phát động phong trào bài Do Thái). Luồng gió bài Do
Thái chỉ xảy ra về sau, dưới chế độ Quốc Xã trong vùng Trung
Âu, nhất là ở Đức. Với tài liệu nêu trên, ta biết tác giả thực hiện
những tác phẩm lúc cư ngụ trong những khu Resort nghỉ mát khi
đi du lịch. Tính nhân bản của hai tác phẩm trên hướng về xã hội,
hướng về tha nhân thấp cổ bé miệng trước sức mạnh vô hình,
không biết đâu mà kêu nài, của quyền thế (như trong Vụ Án),
trước sức mạnh quan liêu của tầng tầng lớp lớp viên-chức và thưlại phục vụ cho quyền thế. Tính nhân bản này có lẽ phản ánh từ sự
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phản đối ngầm quyền lực của người cha. Tác giả trực tiếp thấy
những lạm dụng đầy bất công của người cha và những người phục
vụ, đối với xã hội dưới sự cai trị; quyền hành như lãnh chúa thời
phong kiến (phơi bày trong Lâu Đài). Chắc đúng như tác giả người
Áo Ernest Fischer đã nhận định “… sự nhạy cảm và bất lực trước
thế giới người cha đầy thế lực đã làm cho ông, thiên tài của sự yếu
ớt, có khả năng vô cùng đặc biệt trong việc nhận biết những chi
tiết và giải mã chúng…” (tài liệu thấy trong sách “Lâu Đài” của
dịch giả Trương Đăng Dung). Phản ánh từ gia đình, tính nhân bản
của Kafka hướng về xã hội. Còn trong tác phẩm “Hóa Thân” (viết
năm 1915, truyện về một người khi thức dậy thấy mình biến thành
con bọ hung), có lẽ phản ánh từ cách đối xử ghẻ lạnh của gia đình
ông đối với một người thân quyến nào đó vì bị tật nguyền hay dị
dạng? Điều này căn cứ vào một câu nói của ông, trong tài liệu đã
dẫn kể trên của Mark Harman, khi Kafka hỏi một người bạn “Anh
nói thế nào về những điều khủng khiếp xảy ra trong nhà chúng
tôi? (Kafka asks a friend: “What do you say about the terrible
things that are happening in our house?). Điều này làm ta liên
tưởng đến tác phẩm Jane Eyre của nữ văn sĩ Anh Charlotte Bronte,
trong đó có nhân vật là người vợ hóa điên dại bị nhốt trên gác lầu
của một dinh thự miền quê. Trong bài “Hóa Thân Của Franz
Kafka” đăng trên mạng “vanchuongviet.org”, tác giả Võ Công
Liêm có nói về phản ánh trong gia đình người cha quyền thế của
Kafka: “ Phản ánh sống thực bên cạnh cuộc đời; một cuộc đời đầy
rẫy rối ren, một tàn bạo do từ gia đình… Trạng thái tinh thần của
Gregor trong gia đình (nhân vật hóa thành con bọ hung) là một
rập khuôn chính xác qua trạng huống gia đình của Franz. Mà bốn
bề của căn buồng như vây hãm không lối thoát. Gregor, một
người lớn tuổi, là một người tù của gia đình hắn… sống giữa sự
hờ hững của kẻ lưu đày…” Ta phân vân vì chưa đọc được tài liệu
nào nói rõ về một người thân trong gia đình ông tật nguyền hay dị
dạng bị đối xử ghẻ lạnh như thế; và phân vân vì có lời bàn con
người hóa thành bọ hung là ẩn dụ “người hùng bệnh hoạn của cõi
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đời” (cũng trong bài trên của tác giả Võ Công Liêm). Ẩn dụ
người hùng bệnh hoạn của cõi đời có vẻ trừu tượng về biến-hóahình chưa xuất hiện và thuộc về siêu hình có thể xảy ra trong
tương lai đầy ô nhiễm do kỹ nghệ. Ta nghiêng về ý tưởng tác
phẩm cốt nói đến sự ghẻ lạnh trong đối xử của nhân thế, con bọ
hung có lẽ là trường hợp tật nguyền hay dị dạng có thật, mặc dù
chưa đọc được chứng liệu nhưng đã có câu nói trên của Kafka: “…
những điều khủng khiếp xảy ra trong gia đình chúng tôi”. Tác giả
Lê Đình Phước, trong bài “Không Gian Nghệ Thuật” trên mạng
điện tử “phuoctk88.blogspot.com”, nhận định Kafka chủ đích xây
dựng một “không gian thực và ảo” trong tác phẩm (kề cạnh ba
không gian khác chung lại thành không gian nghệ thuật của Kafka,
gồm có “không gian mê cung - không gian ngột ngạt tù túng không gian ác mộng). Riêng không gian thực và ảo, tác giả Lê
Đình Phước nhận định việc con người biến thành con bọ hung
thuộc về huyễn hoặc. Nếu là cõi huyễn hoặc thì không do phản
ánh sự thật cụ thể từ tật nguyền hay dị dạng. Tác giả Lê Đình
Phước có ý nói về chủ đích nghệ thuật của Kafka muốn trộn lẫn
thực và ảo, vì con bọ hung nhưng cảm nghĩ rất người: “… kéo cái
huyễn hoặc ấy trở về với thế giới thực… Gregor ấy cảm thấy và ý
thức rõ từng thay đổi sinh lý sinh học trong bản thân, đau đớn
chứng kiến thái độ ứng xử của bố mẹ và cô em gái cưng, chuyển từ
kinh hoàng đến ân cần, rồi phẫn nộ khinh rẻ và cuối cùng là hờ
hững… Tác phẩm của Franz Kafka không có ranh giới giữa thực
và hư, bao giờ cũng có một sự đan cài một cách rất tự nhiên cái
quái dị với cái thường nhật”
Vậy, tính nhân bản của “Hóa Thân” hướng về sự đối xử con người
trong gia đình, còn “Vụ Án” và “Lâu Đài” thì tính nhân bản hướng
về sự đối xử con người trong xã hội. Tính nhân bản đã rõ ràng như
vậy, tại sao tác giả không phổ diễn lý tưởng đẹp ấy bằng tác phẩm
dễ dàng thâu nhận cho đa số quần chúng. Ta muốn nói về văn
phong và cấu trúc xây dựng tác phẩm sao cho giản dị, không phức
tạp như đang có trong ba tác phẩm này, những tác phẩm thuộc về
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văn chương tân kỳ. Kafka mở đầu cho những tác phẩm vừa khó
hiểu vừa rất sáng tạo với cách viết lạ lùng. Ông trở thành nhà văn
tiền phong mà sau này những tác giả giải Nobel Văn chương (như
William Faulkner, James Joyce, Samuel Beckett, Cao Hành Kiệm,
Gabriel Garcia Marquez), một số trong những nhà văn này đã
công nhận chịu ảnh hưởng của Kafka trong đường lối văn chương
không theo phong cách cổ điển viết minh bạch với bút pháp hiện
thực hay lãng mạn. Có lẽ ông đã nghiệm ra một sự thật hiển nhiên:
Những tác phẩm cổ điển dù hay đến đâu rồi thế nào độc giả cũng
cất vào tủ sách làm của quý, không đọc đến lần thứ ba vì họ đã
hiểu hết nội dung, nhớ nằm lòng những đoạn văn xuất sắc, không
còn cái gì để khám phá thấy nữa, không còn gì gọi là bí ẩn cần bàn
thảo thêm. Cất vào tủ để làm gia bảo, truyền cho thế hệ sau kho
tàng văn học. Muốn tránh tình trạng bất hủ nhưng nằm ngủ yên
trong văn khố thư viện, vậy thì phải sáng tạo những cách viết khó
hiểu, chỉ có thể hiểu dần dần, hoặc hiểu theo nhiều cách mà bất
phân thắng bại ai cảm thức đúng hơn ai. Do đó tác phẩm trở thành
những tranh cải không ngớt, phải đọc đi đọc lại, mỗi lần đọc nẩy
sinh một ý nghĩ mới dành cho tác phẩm, như vậy tác phẩm vừa bất
hủ vừa mời mọc đọc hoài. Điều này dẫn ta tới cái nhìn vào ý
hướng viết của tác giả: ý hướng sáng tạo hình thức văn chương
song song với ý hướng phát tán tính nhân bản. Văn chương càng
khó đọc, tính nhân bản cứ lấp ló không hiểu trọn vẹn, như thế
thiển nghĩ là phát tán tư tưởng (rải ra ý tưởng thành nhiều cách
lãnh hội, dù nhiều cách nhưng vẫn tập trung đó là những tố cáo
người đối xử với người, những bênh vực tầng lớp không may mắn
sa vào thấp kém…) Vậy kỹ thuật viết văn và cấu trúc xây dựng
truyện là phần quan trọng; càng rắc rối càng được độc giả nhiều
dịp bàn tới những tác phẩm tân kỳ. Cho nên trong phần trích dẫn
tác phẩm “Lâu Đài” do dịch giả Trương Đăng Dung (nhà xuất bản
Văn-Học tái bản năm 2012), người viết bài này tập trung ở việc
đọc kỹ để thử nêu ra kỹ thuật viết phức tạp trong từng chương
đoạn (mỗi đoạn gồm khoảng bốn năm chương, trong tất cả hai
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mươi chương của tác phẩm “Lâu Đài”). Còn nội dung thì đã rõ ý
hướng nhân bản của tác giả: Trình bày và tố cáo một số tổ chức
quyền lực; làm khó dễ hành chánh cho dân bằng lớp lớp viên
chức, lớp lớp thư lại, lớp lớp công văn biên bản; thực tâm là sống
phè phỡn với tiệc rượu, làm việc chểnh mảng… Bài của tác giả
Mai Thị Liên Giang với nhan đề “K. Và Nỗi Cô Đơn Thời Gian
Trong Lâu Đài” đang hiện diện trên mạng
“tapchinhatle.vnweblogs.com”, viết riêng về tác phẩm “Lâu Đài”.
Bài nhận định này có những giới thiệu làm ta lưu ý như sau: 1/
“nhân vật K. cùng với nỗi cô đơn đeo đẳng trong suốt cả hành
trình đến Lâu Đài” (Về điểm này, theo thiển nghĩ của người viết
bài thì “nỗi cô đơn” không phải là chủ đề chính của truyện, vả lại
trong truyện K. có đến hai người yêu là Frida và Olga; và hành
trình đeo đẳng của nhân vật K. là muốn tiếp cận với Quan-phòngthành hay Chánh-văn-phòng Klamm của Lâu Đài để chính-thứchóa nhiệm vụ “người đạc điền” được vời đến do một thư mời) 2/
Lâu Đài là hình ảnh một “tổ chức quyền lực quan liêu… qua
những mắt xích vô tận là các viên chức, thư ký, liên lạc viên” (Về
điểm này, quả tác giả Kafka qua những diễn tiến của truyện từ lúc
K. đến Lâu Đài do thư mời đến lúc hoài công đợi làm việc chính
thức, rốt cuộc uổng phí thời gian. Tác phẩm cho ta thấy Lâu Đài là
ẩn dụ của phức tạp hành chánh do nhiều lớp nhân sự. Mắt xích từ
Chánh văn phòng bệ vệ xa cách (Bá Tước, chủ nhân Lâu Đài, như
một vắng bóng) đến Thư ký văn phòng, đến Trưởng thôn, đến liên
lạc viên, cho đến những người giúp việc gây phiền nhiễu; cũng
phải kể đến những chủ quán xun xoe quan trên và các gái quầy
rượu, gái hầu phòng. Chương 18 và 19, tác giả với bút pháp lặp tới
lặp lui việc thư ký, hồ sơ, tài liệu, dụng ý làm độc giả chán ngán
những chất chồng của hành chánh. 3/ “K. chính là điển hình xã
hội, anh được tác giả giao cho vai trò khám phá thế giới bi hài
(Khởi từ ý định mong người của Lâu Đài chính-thức-hóa thư mời
làm nhiệm vụ đạc-điền của vùng Lâu Đài; loanh quanh mất thời
giờ vì thư mời đó thật ra đã hoãn lại không còn hiệu lực, nhưng
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giấy hoãn mời ấy chạy từ phòng này qua phòng khác có thể thất
lạc, có thể đang nằm đâu đó trong những tủ hồ sơ. Vậy là công tác
đạc điền của K. ở vào trường hợp lơ lửng. Trưởng thôn đề nghị
tạm cho K. làm việc dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp ở một trường học.
Ban đầu K. không chịu, sau chấp nhận vì K. muốn thêm dịp ở lại
vùng Lâu Đài để gặp cho được Klamm, Chánh Văn Phòng. Mục
đích của K. chỉ có như vậy. Theo bước hành trình của nhân vật K.
mà nhà văn Kafka trình diện hệ thống giấy tờ gây rắc rối; phơi bày
nhũng nhiễu do lạm dụng quyền thế (qua nhân vật Sortini thuộc sở
cứu hỏa Lâu Đài vì bị cô gái đẹp Amalia từ chối mối tình si mà trả
thù gia đình cô; qua hé lộ các cô Gái Quầy Rượu đều là tình nhân
Quan Phòng Thành); do làm việc chểnh mảng (những hành lang
vang âm những tiệc tùng; thư ký văn phòng ngủ li bì, có khi làm
việc qua quít bên giường ngủ); do tính quan liêu tạo mối xa cách
để quan-trọng-hóa vai trò kẻ có quyền (trọn cuốn sách, chỉ có hai
lần Chánh Văn Phòng Klamm xuất hiện, một lần trong Quán Ông
Chủ mà những người thân cận dưới quyền chỉ được thấy ông qua
một lỗ nhỏ đục trên vách tường, một lần ông bước vội vào xe ngựa
trong khi tuyết đổ). Và trong sách có nhiều nét bi hài như tác giả
Mai Thị Liên Giang đã nêu ra. Nhìn qua lỗ vách để tiếp cận với
Chánh Văn Phòng là nét bi hài thứ nhất. Những điều bi hài lần
lượt: hai người giúp việc của K. nhốn nháo tranh ăn tranh nằm như
trẻ con, mà K. chỉ là kẻ hốt rác trong trường nhưng vẫn phải chịu
sự đeo đẳng của hai người giúp việc vì họ được phái đến do Lâu
Đài cắt cử; Frida trở thành người yêu của K. một cách chớp
nhóang rồi bỏ K. để thành tình nhân của một trong hai kẻ giúp
việc; Sortini thấy Amalia quá đẹp nên quên cả lịch sự khi nhảy bổ
đến Amalia để chiêm ngưỡng; người dân sống quanh Lâu Đài
không hiếu khách, K. phải lấy những nắm tuyết chọi vào cửa cho
họ lưu ý mình khi K. chân ướt chân ráo tới vùng Lâu Đài; bà chủ
Quán Ông Chủ nhìn say mê Klamm qua lỗ vách vì trước khi lấy
chồng bà từng là kẻ tình si; sự cố gắng làm cho quán đắt khách
theo phân tích sâu sắc của tác giả Kafka cũng do mối tình thầm kín
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của bà đối với Klamm chứ không phải do phục vụ gia đình. Tiếp
tục với những nét bi hài về lối sống hiện diện trong cuốn sách: K.
nhận làm việc quét dọn nơi trường học, cùng vợ chưa cưới Frida
phải ăn ở trong một trong hai lớp học; khi nào học sinh học lớp
nào thì phải đổi phòng; mà thầy giáo thì giữ chìa khóa không cho
lấy củi đốt sưởi ấm trong mùa đông; cô giáo thì chỉ lo cho con
mèo hơn là lo cho đời sống người giúp việc lao công nơi trường
học. Và những nét bi hài nhất khi tác giả dùng những từ ngữ kêu
to như “bí mật của Amalia” mà thật ra chỉ là sự cự tuyệt lối tỏ tình
sỗ sàng của Sortini; hoặc từ ngữ trịnh trọng “những cuộc hành
hương” mà thật ra chỉ là việc cha nàng Amalia ngày nào cũng
đứng chực chờ ở đầu đường dẫn lên Lâu Đài để mong viên chức
trên ấy thôi cô lập kinh tế cho gia đình ông vì vụ cự tuyệt tình yêu
đó; hoặc dùng từ ngữ lớn lao “những kế hoạch của Olga” (chị gái
của Amalia) mà thật ra chỉ là khuyến khích người em trai
Barnabas xin làm người đưa thư của Lâu Đài để có dịp tiếp cận
các viên chức có chút thẩm quyền nào đó. Những việc nhỏ nhặt
như vậy mà lại dùng các từ ngữ “đao to búa lớn” cốt nói lên sự
loay hoay một cách khó khăn cố thoát sự chi phối của một kẻ
quyền lực thuộc Lâu Đài (ngầm ra lệnh đình chỉ công việc làm
nhân viên cứu hỏa của cha nàng Amalia; chỉ thị ngầm cho người
thợ làm giày thôi việc ở xưởng làm giày của cha mẹ Amalia; cô
lập kinh tế và cô lập liên hệ xóm làng không cho thân quen với gia
đình Amalia. 4/ “không gian và thời gian không mang tính cụ
thể… Tất cả đều diễn ra với những hình ảnh nhuốm màu sắc
huyền thoại” (Lâu Đài không là hình ảnh cao vời chớn chở trong
mây, chỉ như một thị trấn có những tòa nhà nhô cao hơn chút ít
làng xóm nhà cửa phía dưới, nhưng nó được làm cho xa cách bởi
tầng lớp viên chức, thư ký, hồ sơ hành chánh, như đã nói trên. Vậy
huyền thoại là do con người có quyền lực tạo ra. Nông dân trong
làng mặc đồng phục màu vàng nhạt như trong binh đội: dấu hiệu
đang có một thế lực chi phối đời sống. Có những chỉ dấu cho ta
biết đây là thời phong kiến, vùng Lâu Đài có thể do Lãnh Chúa cai
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quản (Bá Tước); thời ấy giai tầng chủ-tớ khá có sự phân biệt qua
hình ảnh chủ cầm roi tượng trưng bằng cành cây nhỏ để chỉ bảo tôi
tớ; còn đời sống các cô hầu phòng thì chui trong những căn phòng
không còn ý thức thời gian trôi qua sáng chiều. Và không gian dĩ
nhiên là ở vùng Trung Âu, nơi tác giả Kafka thai nghén tác phẩm.
Vậy không gian huyền thoại không phải như cõi siêu hình nào đó
mà là nơi khổ ải do người có quyền thế tạo ra.
Qua bốn điều ta ghi nhận trong bài viết của tác giả Mai Thị Liên
Giang, thiển nghĩ cũng đã phần nào cho biết về cốt truyện. Cốt
truyện không hẳn là điều quan yếu trong các tập truyện tân kỳ,
điều đáng kể ở bút pháp và cấu trúc xây dựng truyện. Ta chắc dễ
nhận ra chủ đích này trong tác phẩm của William Faulkner hoặc
của James Joyce. Nhưng ở các tác phẩm của Kafka (người tiền
phong của văn chương tân kỳ) và tác phẩm nhà văn Gabriel Garcia
Marquez (giải Nobel Văn chương năm 1982) thì cốt truyện lộ diện
khá rõ ràng, có thể kể lại tương đối dễ dàng vì cách thức diễn tiến
theo tuần tự đầu đuôi câu truyện, chỉ đôi lần đảo lộn thời gian.
Nghĩa là hai tác giả này không chuyên chú viết theo dòng ý thức
hỗn tạp làm cho độc giả khó hiểu; hoặc triệt để làm nổi bật vai trò
của vô thức xâm nhập bất chợt trong đời sống thường nhật (theo
như các lời giới thiệu đối với tác phẩm “Âm Thanh và Cuồng Nộ”
của William Faulkher); hoặc làm một song hành tâm tính các nhân
vật xưa cổ với các nhân vật hiện đại, song hành giữa sự kiện xảy
ra trong một ngày ở Dublin Ái Nhĩ Lan (Ireland) với cuộc hành
trình trở về nhà của Ulysses trong lịch sử cổ Hy Lạp, trong ấy kỹ
thuật “dòng-ý-thức bột phát” hay “độc-thoại nội tâm đột khởi”,
thường được áp dụng (theo như các lời giới thiệu đối với cuốn
Ulysses của James Joyce). Khi đọc những bài giới thiệu tác phẩm
“Vụ Án” và “Hóa Thân”, người viết bài vốn thích tính mỹ cảm và
lãng mạn, không có cảm hứng để tìm đọc hai tác phẩm được giới
thiệu đầy tính nhân bản này (Hiểu một cách giản đơn: Tố cáo
những cách xử án bất công do thượng tôn pháp luật máy móc, căn
cứ vào giấy tờ hồ sơ mà có khi do vu oan giá họa; vạch ra những
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cư xử ghẻ lạnh lắm khi của người thân trong gia đình đối với kẻ tật
nguyền hay dị dạng - Những điều này có một số nhà văn học nhận
định sâu xa hơn như Nhân Thế Tha Hóa, Mê Cung Xã Hội…)
Chính là do chất thơ bảng lảng trong chương đầu của “Lâu Đài”
mà người viết cố gắng đọc, rồi nhân đó cố gắng đọc kỹ ở những
chương sau để thử nêu ra bút pháp viết phức tạp do ý định tiền
phong sáng tạo lối văn chương tân kỳ của tác giả Kafka. Vậy
truyện “Lâu Đài” xin bổ túc thêm như sau, chỉ thêm chi-tiết, vì
bốn điều nói đến trong bài của tác giả Mai Thị Liên Giang đã phát
lộ gần hết cốt truyện: Nhân vật K. được thư mời đến làm nhiệm vụ
người đạc điền cho Lâu Đài. Khi K. đến thì trời đã về chiều và vào
mùa đông nên lâu đài mờ ảo trong tuyết. Lâu Đài không chớn chở,
chỉ như một quần thể thị trấn. K. nghỉ tạm tại Quán Bên Cầu trong
làng dưới Lâu Đài. Sáng hôm sau, K. mới biết đường lên lâu đài
không dễ, càng đi lên càng nhận thấy không đưa tới nơi, chỉ quanh
quẩn; và thư mời làm người đạc điền cũng chẳng dứt khoát có hay
không; muốn liên lạc với ngài Chánh Văn Phòng Klamm (bệ vệ
chỉ được nhìn qua lỗ vách tường Quán Ông Chủ) thì phải qua các
văn phòng thuộc quyền, nào ngài Trưởng Thôn, nào ngài Thư Ký
Chánh Văn Phòng trẻ tuổi nghiêm nghị quan cách, nào những Thư
Ký Phòng 1 Phòng 2… ; nào Liên lạc viên; mà nơi nào cũng tràn
ngập hồ sơ với biên bản; trở ngại khó khăn do phải lục lại hồ sơ,
có thể thư mời ấy đã lỗi thời và bị hoãn lại; do thất lạc bởi sự làm
việc chểnh mảng mà K. không được báo tin, nên đến Lâu Đài
muộn màng. Tác giả muốn dàn trải ra một thế giới phức tạp của
nhân sự hành chánh, do con người tạo ra quyền lực xung quanh
Lâu Đài. Vì vậy, Lâu Đài mang hình ảnh của nhân quần hơn là
hình ảnh chớn chở thuộc huyền bí siêu nhiên. Vậy mà K. cũng
được cung cấp hai người giúp việc được phái đến từ Lâu Đài, hai
kẻ này như những phần tử nhốn nháo theo phò tá trong khi K.
chưa hề chính thức làm việc đạc điền. Tại Quán Ông Chủ, K.
nhanh chóng bắt tình với Frida vốn là Gái Quầy Rượu và tình
nhân của Chánh Văn Phòng, bây giờ thành vợ sắp cưới của K. Vì
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không truy ra văn bản chính thức mời K. và văn bản hoãn việc
thâu dụng đạc điền; K. được Trưởng thôn sắp xếp cho việc dọn
dẹp tại một trường học. Lại xảy ra sự cải vả (về việc xử dụng củi
đốt để sưởi ấm) giữa thầy giáo cô giáo với K. và Frida cùng hai
người giúp việc. Do việc cô giáo đối xử không tốt với K. mà một
người học trò thiện cảm và đưa K. về nhà. K. làm quen với gia
đình cậu, từ đó K. nhiều dịp gần gũi Olga, chị của Amalia. Olga
bắt tình với K, và K. thường lui tới nhà này với mục đích thực sự
muốn liên hệ với em trai Olga là Barnabas, vì nghe phong thanh
Barnabas đang trở thành người đưa thư của Lâu Đài thường tiếp
cận với Chánh Văn Phòng Klamm. Vì việc lui tới nhà này mà
Frida, vợ chưa cưới của K., bắt tình với một trong hai người giúp
việc, bỏ rơi K. và trở lại vai trò gái quầy rượu tại Quán Ông Chủ.
Điều này khiến cho cho cô gái hầu phòng Pepi mới được nâng lên
làm gái quầy rượu phải lui về việc làm tăm tối cũ. Biết được tình
cảnh của K. mất vợ chưa cưới và đang vô công rồi nghề, Pepi mời
K. về tá túc nơi chỗ trọ của mình, gồm một gian phòng cô đang ở
chung với hai cô gái hầu phòng khác. K. hứa sẽ đến, nhưng trước
hết K. phải tới Quán Ông Chủ để đối chất với bà chủ vì mới đây
K. bình phẩm trang phục của bà chủ quá lỗi thời. Chương thứ 20
đến đây thì hết, dở dang vì tác giả Kafka lâm bệnh nặng, sau đó thì
mất… Theo sử liệu, Max Brod là người quản thủ các bản thảo của
Kafka, cũng là người được Kafka trối trăng nên thiêu hủy tất cả
bản thảo ấy (Max Brod không thể tuân theo, cho nên các tác phẩm
quý đối với văn chương nhân loại của Kafka nay vẫn tồn tại). Và
theo Max Brod, vì là người thân cận nên ông được Kafka cho biết
ý định kết thúc truyện Lâu Đài như sau: nhân vật K. rồi đến lúc
mòn mỏi kiệt sức; và trong khi thập tử nhất sinh trên giường bệnh
thì K. nhận được giấy phép cho cư trú chính thức trong làng dưới
Lâu Đài, chỉ có vậy và cũng đã muộn màng. (Tài liệu về đoạn kết
này được ghi trong bộ “Merriam-Webster’s Encyclopedia of
Literature”, trang 216, xb. năm 1995 tại Hoa Kỳ - Massachusetts).
Như vậy, cốt truyện không lấy gì khúc mắc, có thể không lấy gì
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hấp dẫn, nhưng khúc mắc thì ở bút pháp, ở cách thức phô diễn văn
chương mà tác phẩm này của Kafka được bàn luận tới hoài, và trở
thành bậc thầy của các tác giả được giải văn chương Nobel như
Willam Faulkner, James Joyce, Gabriel Garcia Marquez (Họ đều
thừa nhận chịu ảnh hưởng phong cách văn chương tân kỳ của
Kafka). Thiển nghĩ, ta có thể biết được phần nào phong cách viết
tân kỳ của nhà văn Kakka trong mỗi chương đoạn, trong đó xin
trích dẫn các câu văn đáng lưu ý khiến có thể theo dõi được cốt
truyện:
1/ Chương đoạn đầu gồm các chương từ một đến bốn: Khởi
đầu vào truyện, tác giả xử dụng lối văn chương còn nghiêng về
thi-tính, làm cho ta thấy lâu đài tuy chỉ là một quần thể xã hội
nhưng cũng có vẻ huyền ảo trong tuyết mùa đông, nhưng dân dưới
làng thuộc phạm vi lâu đài không mấy hiếu khách; và ngài Chánh
Văn Phòng Lâu Đài là một nhân vật oai vệ lạnh lùng xa cách: Chàng tiếp tục đi về phía trước, nhưng đường còn rất dài, hóa ra
con đường chính của làng lại không dẫn lên quả đồi có lâu đài,
mà chỉ dẫn đến gần đó, rồi như cố ý, nó rẽ ngang, không bỏ xa lâu
đài mà cũng không dẫn đến gần… càng ngạc nhiên thấy cái làng
này mới dài làm sao, đi mãi cũng không hết.Những ngôi nhà nhỏ
nối đuôi nhau vô tận với những con mắt cửa sổ đã bị đóng băng…
Dù sao chàng vẫn không đơn độc: bên phải bên trái đều có những
ngôi nhà của nông dân. Chàng vắt một nắm tuyết ném vào ô cửa
sổ gần đấy. Lập tức một cánh cửa mở ra - đây là cánh cửa đầu
tiên mở ra kể từ khi chàng lang thang trong làng… (Đoạn khác) Ông muốn nhìn thấy Klamm à? Ở đây có một lỗ nhỏ, ông có thể
nhìn qua được… Qua cái lỗ nhỏ mà chắc là người ta đã khoan ra
để quan sát, K. gần như có thể nhìn hết được căn phòng. Ngài
Klamm ngồi bên chiếc bàn viết kê ở giữa phòng… Ngài có dáng
người tầm thước, béo tốt và bệ vệ… Ngài chống khuỷu tay trái lên
bàn và để tay phải đang cầm điếu xì-gà dài lên đầu gối. Trên bàn
có chai bia… Ông ấy ngủ à? Khi nhìn vào phòng, tôi thấy ông ấy
vẫn còn thức, ngồi cạnh bàn kia mà… lúc đó ông ta cũng đang
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ngủ, nếu không thì tôi chưa chắc để cho ông nhìn vào. Ông ấy ngủ
trong tình trạng như thế này đấy, các quý ông thường ngủ rất
nhiều…
2/ Chương đoạn thứ nhì gồm các chương từ bốn đến chín: Văn
phong của Kakka dần dần nghiêng về bút pháp tượng trưng có vẻ
bi hài về chuyện tình chớp nhóang (giữa K. và Frida), việc lưu trữ
hồ sơ hổ lốn (ông bà Trưởng thôn), tình si đáng buồn cười (bà chủ
Quán Ông Chủ đối với ngài Chánh Văn Phòng); đối xử không lễ
độ (thầy cô giáo trường học đối với K); tăng vẻ quan cách trịnh
trọng của viên chức Lâu Đài (Ngài trẻ tuổi Thư ký Chánh Văn
Phòng Monus): - Người đàn bà mở tủ, K. và trưởng thôn cùng
nhìn vào. Cái tủ nhét đầy các loại giấy tờ. Khi người đàn bà mở
tủ, hai tập hồ sơ lớn quấn lại thành hai tập giấy khổng lồ được bó
làm một như người ta bó củi khô, truồi ra làm bà ta hoảng hốt
nhảy sang một bên… cho dù hồ sơ mắc kẹt ở chỗ chúng tôi, hoặc
trên đường đi bị mất, sự thật thì chỉ có phần ngoài đề địa chỉ
phòng B là đến được mà trong thực tế, rất tiếc tập hồ sơ đã mất
lại nói về việc nhận người đạc điền. Trong lúc đó, phòng A vẫn cứ
đợi trả lời và đã có những báo cáo lên trên… Như vậy, hiển nhiên
là việc không cần đến người đạc điền ít ra vẫn còn là vấn đề chưa
rõ ràng dứt khoát… (Đoạn khác) - Hình dáng tòa lâu đài đã bắt
đầu chìm trong bóng tối, nó đứng câm lặng như vẫn thế. K. chưa
bao giờ thấy ở đó dấu hiệu nhỏ nào của cuộc sống, có lẽ ở xa như
thế không thể nhận ra cái gì cả, nhưng con mắt vẫn khao khát
được thấy cái gì đó, và không thể nào chịu được sự bất động câm
lặng này… Ngài trẻ tuổi, khi đến bên cửa mà K. đã bước qua để
vào sân, còn quay lại nhìn lần nữa. K. như thấy ngài lắc đầu…
sau đó với cử chỉ cương quyết, nhanh nhẹn, và dứt điểm, ngài
quay lại bước nhanh vào hành lang, rồi biến mất ngay sau đó… và
bây giờ mọi ánh điện đều đã tắt… người ta đã cắt đứt mọi quan hệ
với chàng… Bà chủ quán thì với những bước dài nhón chân chạy
đến cánh cửa mở ra sân, và nhìn trộm ra ngoài qua lỗ tra khóa…
Bây giờ thì người ta thay nhau nhìn ra, nhìn lâu nhất là bà chủ
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quán… nhìn với vẻ mặt căng thẳng, người oằn xuống gần như là
quỳ… bà vuốt khắp mặt, sửa lại tóc, thở sâu… Vậy là Klamm đã đi
rồi sao? Chàng hỏi … không thể thấy gì nữa, gã xà-ích đã quét
luôn cả dấu vết trong tuyết…
3/ Chương đoạn thứ ba gồm các chương từ mười đến mười
bốn: Nhà văn Kafka đẩy việc mô tả con người, những nhân vật
phụ, đến mức độ vượt quá hiện thực, chỉ như những điển hình, làm
độc giả nghĩ họ không phải đang sinh hoạt thực sự, chỉ là những
tượng trưng cho bá tánh nhân loại. Như những người giúp việc
cho K. thật là những kẻ nhốn nháo, dám chọc ghẹo cô chủ, không
đúng là người giúp việc, chỉ như những bộ hạ từ Lâu Đài phái đến
để dò xét người lạ mặt đến Lâu Đài. Như thầy giáo cô giáo sao
không có chút lịch sự nào đối với K. và Frida tạm thời phụ trách
việc quét dọn trong trường trong khi chờ đợi công việc đạc điền
được xác nhận hoặc chính thức bị hoãn lại; phải chăng họ là điển
hình của giới được coi như lớp người tử tế mà hóa ra không tử tế
chút nào. Như Frida, tuy là vợ chưa cưới của K. nhưng lại tỏ ra
mật thiết với một trong hai người giúp việc, đôi khi giỡn hớt vì họ
quen nhau lúc còn ở tuổi thiếu niên, có những biểu hiện tinh cảm
thương xót; phải chăng Frida là điển hình của người dễ có tình
cảm giao động, không vững vàng trong tâm hồn. Cậu học trò
Jancsi thấy ở K. toàn là điều đáng khâm phục đáng bắt chước,
muốn đem K. về nhà giới thiệu với mẹ mà phải đợi cho khi nào
cha vắng mặt; phải chăng Jancsi là điển hình của bất mãn giáo dục
gia đình mà người cha thường độc quyền dạy dỗ không cần tham
khảo với mẹ cho có phương pháp mềm dẻo hơn. Tóm lại, ta thấy
các nhân vật như đều tượng trưng những tâm tính, hành vi được
đẩy lên mức thái quá, vượt xa hiện thực chủ nghĩa: - dường như
Frida cùng cánh với chúng, hoặc chí ít cũng quá bao dung đối với
chúng. Tất nhiên chúng là những kẻ điển trai, nhưng chỉ cần có
nghị lực thì không có ai là không đuổi đi được, chàng sẽ chứng
minh điều đó qua bọn giúp việc. (Đoạn khác) - Nếu nhắc đến K.,
cậu mỉm cười nói những điều này vẻ phấn chấn, nếu nhắc đến ông
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bố, cậu nói vẻ xót xa buồn bã. Nhưng cậu còn nói thêm: Tuy thế
K.vẫn có thể nói chuyện với mẹ cậu, nhưng không được để bố biết.
4/ Chương đoạn thứ tư gồm chương mười lăm và mười sáu:
Chương mười lăm dài nhất trong tác phẩm “Lâu Đài”, như một
truyện lồng trong toàn truyện, gồm bốn phần cũng khá gây cấn: Bí
mật của Amalia - Sự trừng phạt Amalia - Những cuộc hành hương
- Kế hoạch của Olga. Tiểu truyện này được lồng vào truyện “Lâu
Đài”; biết được sau khi cậu bé Jancsi đưa K. đến làm quen với gia
đình cậu. Tiểu truyện phơi bày sự lạm quyền của một trong những
viên chức của Lâu Đài và gia đình người dân tìm cách đối phó một
cách yếu ớt trước sự trả thù ngấm ngầm; không có văn bản kể về
tội gì (giống như ở trường hợp “Vụ Án” về một bản án đến tử hình
mà không có trình bày chứng cớ; không văn kiện nói đến tội gì).
Chương mười sáu chỉ như một chương kết nối: sau khi K. lui tới
gia đình Olga, một trong hai kẻ phụ việc đến báo tin Frida nay đã
dứt tình với K. Vài trích dẫn cho chương đoạn này: - Bố em cúi
thấp đầu và ra hiệu cho chúng em ý là hãy cúi chào Sortini…
chúng em người này tiếp người kia tiến lại, cho tới lúc ánh mắt
ông dừng lại ở Amalia. Sortini đành phải ngước lên vì Amalia cao
hơn ông nhiều. Ông ta sửng sốt, nhảy qua chiếc cần máy bơm để
đến gần hơn với Amalia… Đó là lá thư Sortini gửi cho cô gái đeo
dây chuyền đá thạch lựu… Ông ta đòi Amalia phải lập tức đến
chỗ ông ấy ở Quán Ông Chủ… Một lá thư như thế làm phẫn uất
bất kỳ cô gái nào… nhưng sau đó hằn nỗi khiếp sợ bởi giọng điệu
đe dọa… sẽ thắng cô gái không giống như Amalia. (Đoạn khác nói
về sự trừng phạt Amalia) - Brunswick (thợ đóng giày trong tiệm
làm giày của bố Amalia) đến xin thôi việc nói rất chân thành với
ông bố rằng anh ta muốn làm việc độc lập… Người ta lần lượt
gạch tên trong sổ đặt hàng… viên chỉ huy đội cứu hỏa đến thông
báo cho bố em biết rằng đội cứu hỏa đã sa thải ông và xin lại ông
cái bằng cứu hỏa… Gia đình em không có đất, thế mà chẳng ai
nhờ chúng em làm việc gì… chúng em buộc phải gần như vô công
rồi nghề… Tất nhiên gia đình em phải bỏ nhà, Brunswick đã
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chuyển đến ở, người ta cho chúng em cái lều này… ngay cả khi
chuyển nhà mệt mỏi như vậy, chúng em không ngớt gặp những
chiếc xe chở ngũ cốc, những chủ xe khi thấy chúng em họ liền
quay lưng, ngoảnh đầu đi… tên họ của chúng em không bao giờ
còn được gọi tới nữa… bố em chỉ cần họ tha lỗi cho ông. Nhưng
họ phải tha lỗi cái gì? Họ trả lời: tạm thời chưa có sự tố cáo nào
chống ông từ Lâu Đài cả, những chuyện như thế không có dấu vết
trong các biên bản. (Đoạn khác, về việc Frida nhờ một người giúp
việc báo tin nàng đã dứt tình với K.) - Bây giờ tôi làm hầu phòng ở
trong quán Ông Chủ, Frida lại làm việc ở quầy rượu uống… tôi
đã thấy các cô gái bám theo ông như thế nào, dường như ông kéo
họ bằng sợi dây vậy, nhất là cái cô đen đúa (Olga) đang mê mệt vì
ông… Ừ, thì mỗi người có một khẩu vị riêng…
5/ Chương đoạn thứ năm gồm chương mười bảy đến mười
chin: Đây là ba chương, theo thiển nghĩ, tác giả làm ta chán ngán
với việc thư lại giấy tờ, cách làm việc lười biếng mà tỏ ra vẻ bận
rộn đến thẫn thờ mệt mỏi; đầy dẫy những từ ngữ lặp đi lặp lại như
hồ sơ tài liệu, thẩm quyền, thẩm vấn ban đêm, hành lang giao thư,
phân phát tài liệu, chuông bấm giao thư, người phục vụ giao thư…
Thay vì viết tiểu thuyết làm người đọc theo dõi do tình tiết hấp
dẫn thì Kafka, theo thiển nghĩ, lại dùng bút pháp gây chán ngán
đọc vì đầy dẫy chững từ ngữ lặp tới lặp lui thuộc về hành chánh.
Nhưng do đó, ta phải đọc lại và tự hỏi tại sao tác giả áp dụng bút
pháp gây chán ngán? Chán ngán đọc hàm chứa chán ngán hành
chánh thư lại. Đây là những trích dẫn cho chương đoạn này: - các
viên chức thích nhất là giải quyết những việc chính quyền ở trong
quầy uống hoặc trong phòng của họ, có thể trong khi ăn hoặc
ngay trong giường trước lúc ngủ… (Đoạn khác) - Nhưng thỉnh
thoảng, anh chàng phục vụ này cũng mất hết kiên nhẫn, anh ta
quay trở lại chiếc xe, ngồi lên những tập hồ sơ, lau mồ hôi trán, và
một hồi lâu không làm gì khác ngoài việc vung vẩy hai chân…
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6/ Chương đoạn thứ sáu chỉ gồm chương hai mươi: Chương
đoạn này đọc cảm thấy gần gũi với đời thường, không phải mang
tính chất tượng trưng hay điển hình cho nhân tính tha hóa hay
phức tạp mê cuồng nào đó; chỉ là những cảm nghĩ chủ quan của
một cô gái từ hầu phòng được đưa lên thay thế làm gái quầy rượu,
nhưng cô đảm nhận vai trò có bốn ngày. Pepi, cô gái ấy, giàu
tưởng tượng nên nghĩ rằng Frida có những mưu đồ ra đi để lấy
tiếng chạy theo tình yêu với K., rồi lại vận động Chánh Văn Phòng
Klamm không đến Quan Ông Chủ , do đó Chủ Quán phải mời
Frida trở lại. Pepi cho rằng Frida chỉ vì mục đích đề cao mình; làm
Pepi mừng hụt thoát đời đáng buồn mãi làm gái hầu phòng. K. đã
bị Frida bỏ rơi và Pepi đề nghị K. đến sống nơi chỗ cư trú khiêm
tốn của Pepi cùng chung phòng với hai cô gái hầu phòng khác; có
thể giải quyết tình trạng lơ lửng không còn làm việc quét dọn ở
trường học mà giấy mời làm đạc điền cũng chưa đâu vào đâu. Xin
nhắc lại: Truyện “Lâu Đài” đến đây thì dở dang, vì tác giả Kafka
lâm bệnh nặng và mất sau đó ít lâu. Trích dẫn văn cho chương
đoạn này: - … cô ta (Frida) ngồi đó, đằng sau quầy rượu như con
nhện trong cái lưới của mình, những sợi tơ nhện đến khắp nơi…
Người ta chỉ nhìn thấy Frida mang bia vào phòng Klamm, sau đó
thì cô ta lấy tiền đi ra, còn cái gì không nhìn thấy thì Frida kể
lại… Frida quyết định sẽ gây tai tiếng rằng cô ta, người tình của
Klamm, đi trao mình cho kẻ khác… coi khinh sự danh giá (làm
người tình của Chánh Văn Phòng)… Chỉ có một khó khăn là kiếm
đâu ra được người phù hợp để có thể chơi trò chơi láu cá này…
may mắn có một chàng đạc điền trôi dạt đến quán rượu… (K. có ý
kiến sau khi nghe Pepi chủ quan nhận xét Frida): - đấy là những
tưởng tượng sinh ra trong những căn phòng đày tớ chật chội…
quen ngó trộm qua lỗ khóa, và việc đó quy định cách nghĩ của các
cô… Tôi chẳng hạn, hoàn toàn không nói được một cách chính
xác như cô, rằng tại sao Frida đã bỏ tôi… quả thật người ta muốn
cô ấy trở về… trong công việc cô ấy là người rất có kinh nghiệm…
Cô đã để ý tới ánh mắt của cô ấy chưa? Ánh mắt này không còn là
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ánh mắt của một cô gái làm việc ở quầy rượu… nó hợp với ánh
mắt của bà chủ quán thì hơn. Cô ấy bao quát tất cả… chỉ khi tôi
so sánh mình với cô (Pepi) thì trong tôi mới xuất hiện cảm giác:
có lẽ cả hai chúng ta đã cố đạt được một cái gì đó bằng đao to
búa lớn, quá ầm ĩ … Chúng ta như đứa trẻ hất cả chiếc khăn trải
bàn xuống mà vẫn không lấy được gì, chỉ hất đổ hết của ngon vật
lạ lên mặt đất… (Đoạn khác) - Frida đã bỏ anh, và không theo sự
lí giải của em, cũng chẳng giống sự lí giải của anh… trời lạnh mà
anh không có việc làm, không nơi ngả lưng; thôi đến chỗ bọn
em…
Qua sáu chương đoạn gồm hai mươi chương kể trên, theo chủ
quan của người viết bài này thì chỉ hứng thú đọc ở chương đầu do
thi-tính huyền ảo về một quần thể tạo vật thấy gần kề mà đi hoài
không tới của Lâu Đài trong mùa tuyết đổ; và ở chương mười lăm
với tiểu truyện khá tình tiết có diễn tiến đầu đuôi; và ở chương hai
mươi với tâm tình ganh ghét nhỏ nhen mà rất thật của cô gái muốn
vươn lên một địa vị khá hơn trong xã hội. Ngoài tính thơ mộng,
tính cốt truyện, tính hiện thực ấy, các chương còn lại dường như
tác giả trình bày một thế giới điển hình tượng trưng cho những
hạng người, nên mang nhiều kịch tính, không gần với hành vi đời
thường. Tuy vậy, có những đoạn mô tả rất chính xác tính kiêu
căng hợm mình, vừa giả vờ ngủ vừa quan sát người muốn hầu
chuyện; điều này có lẽ phản ánh từ những gần gũi thế giới các
nhân sự được ưu đãi xung quanh quyền lực của người cha tác giả.
Tác giả Franz Kafka là nhà văn được các nhà nghiên cứu bàn luận
tới nhiều, phải chăng ở bút pháp tiền phong tân kỳ, ở cấu trúc tiểu
thuyết tiền phong sáng tạo, ở nhân-sinh quan phê phán; vượt qua
tính hấp dẫn thường lệ của tiểu thuyết cũ. Xin trích dẫn thêm
những câu văn của Kafka trong “Lâu Đài” chưa đưa vào trong
từng chương đoạn kể trên, vì có sự trùng hợp hoặc vì tính chất của
cái hay còn nằm trong vẻ cổ điển: - Nhìn Lâu Đài, thỉnh thoảng K.
cảm thấy như mình đang quan sát một ai đó ngồi điềm tĩnh và
nhìn ra trước mặt… người đó không quan tâm đến điều gì cả như
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thể chỉ có một mình anh ta, và không ai để ý đến, thế nhưng anh ta
cũng biết là có người nhìn… Cái gác chuông giống như một người
có tâm tính chán chường, sống ru rú trong phòng ở nơi cuối cùng
nhất của ngôi nhà, bỗng phá mái, nhô lên cao cho cả thế gới biết.
(Đoạn khác) - Chàng lấy ra một chai mở nút ngửi rồi vô tình mỉm
cười: cái mùi ngọt ngào dễ chịu xốc vào mũi như khi chúng ta
nghe những lời khen tốt đẹp từ một người nào đó mà ta rất yêu
quý, và chúng ta không biết chính xác là khen gì. (Đoạn khác) - K.
còn lại một mình, một phía là gã xà-ích và chiếc xe trượt tuyết
đang xa dần, phía khác là ngài trẻ tuổi đang bỏ đi. Cả hai đều đi
rất chậm, như thể muốn để chàng hiểu rằng chàng có quyền gọi
họ quay lại. (Đoạn khác) - … chỉ có nụ cười của anh ta là tỏa
sáng, nhưng nụ cười cũng không giúp được gì giống như những
ngôi sao ở trên trời trước cơn bão dữ tợn dưới mặt đất. (Đoạn
khác) - ông ta đang lau cặp kính mũi, Klamm thường xuyên làm
việc này, và có thể là trong khi đó ông ta cũng quan sát Barnabas,
giả thuyết rằng không có cặp kính mũi thì Klamm cũng nhìn
thấy… những lúc như thế Klamm gần như nhắm mắt vẻ đang ngủ,
vừa ngủ vừa lau kính… một viên thư ký hơi giống Klamm, lúc đó
hắn ta mới bắt chước tác phong ngái ngủ, uể oải của ông ta mà
làm ra vẻ quan trọng… Bởi vì đấy là đặc điểm dễ bắt chước nhất,
có nhiều người đã sao chép lại của ông ấy… (Hết phần trích dẫn
tác phẩm “Lâu Đài” của Kafka qua bản dịch của Trương Đăng
Dung).
(Tháng 9 năm 2014)
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Văn Học Và Âm Nhạc: Có Nên Đề Cập Tới Tính
Văn Chương Trong Nhạc Thời Chiến ở Miền
Nam?
(Có ý-kiến cho rằng âm nhạc là âm nhạc, văn chương là văn
chương: hai lãnh vực khác nhau. Nhưng cũng có ý-kiến cho rằng
với số lượng lớn lời ca hay và đẹp, ít nhiều nói đến chiến tranh,
của các nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên,
Phạm Mạnh Cương, Lê Uyên Phương, Nguyễn Văn Đông, Anh
Việt Thu… họ cũng chính là những nhà thơ rất đăm chiêu về ngôn
ngữ diễn tả).
Văn học của ta không thiếu những áng văn hào hùng. Chương
trình giáo dục không thể nào không dành những phần bình giảng
quan trọng để nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, cho
các thế hệ con cháu. Bài thơ Tuyên ngôn độc lập của Lý Thường
Kiệt, Hịch tướng sĩ quân của Trần Hưng Ðạo, Bình Ngô đại cáo
của Nguyễn Traĩ, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Ðình
Chiểu, đó là những áng văn quý giá, cuồn cuộn tính chiến đấu mà
vẫn đầy tính nhân nghĩa của một dân tộc văn hóa cao. Tác phẩm
liên hệ đến chiến tranh như Chinh Phụ Ngâm của bà Ðoàn Thị
Ðiểm, tuy trọng tâm nói lên nỗi u hoài của người đàn bà có chồng
đi chinh chiến miền xa, không mang tính chiến đấu, nhưng cũng
hàm chứa lý tưởng vào nơi gió cát của “chàng tráng sĩ vốn dòng
hào kiệt”. Ðến thời chiến tranh chống Pháp và tiếp theo là sự kiện
phân chia đất nước thành hai miền, những bài thơ giới hạn trong
thời kháng Pháp được Văn Học Miền Nam luôn nhắc đến như Bên
Kia Sông Ðuống của Hoàng Cầm, Ðất Nước của Nguyễn Ðình
Thi, Nhà Tôi của Yên Thao, Tây Tiến của Quang Dũng, Tình
Nước của Chính Hữu, Bao Giờ Trở Lại của Hoàng Trung Thông
(Nhạc sĩ Văn Phụng phổ nhạc thành bài hát Các Anh Ði), Ðoàn
Quân Qua Làng của Ðỗ Hữu (đăng trong báo Ðời Mới năm 1953).
Riêng bài Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan cũng luôn được nhắc
đến nhưng thuộc chiều hướng bi tráng hơn là hùng tráng cần thiết
cho giáo dục thế hệ trẻ. Bài thơ Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím
của Kiên Giang cũng nằm trong chiều hướng đó.
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Nhưng văn học ta còn có những bài thơ chiến tranh không phải bi
tráng hay hùng tráng mà vẫn âm ỉ tồn tại qua thời gian, được nhắc
nhở thảng hoặc trong sách báo, được nhớ đến trong lòng người.
Do đâu mà các bài thơ ấy cứ vẫn không bị lãng quên, dầu rằng
thiếu những yếu tố cần thiết cho giáo dục như lòng yêu nước, tính
chiến đấu, niềm tự hào thanh niên. Có thể ta sẽ vội trả lời đó là do
tính nhân bản nói lên nỗi vui buồn rất trung thực của con người.
Nhưng từ ngữ nhân bản có ý nghĩa vô cùng rộng, bao hàm tính
chống đối, tính vạch trần giả trá, tính minh bạch nói lên sự thật sâu
kín của lòng người, thậm chí còn nghiêng nặng nói nhiều đến khía
cạnh tiêu cực của nhân loại. Vì vậy, sự bàn luận và sưu tầm trong
bài này mang ý hướng gọi tên cho thật đúng những lời thơ đậm
tính văn chương thời chiến tranh, tuy không đề cao tính chiến đấu,
nhưng cũng không nhấn mạnh khía cạnh tiêu cực yếu đuối mà
nghĩa rộng của từ ngữ nhân bản cũng bao hàm. Thời xưa, những
lời ấy chỉ chuyển tải trong ca dao, thời Văn Học Miền Nam thì
những lời ấy được chuyển tải trong hình thức phổ biến rộng vào
quần chúng là âm nhạc. Cho dễ phân biệt khía cạnh yếu đuối với
khía cạnh tích cực nương nhờ tính văn chương để gây thấm thía,
xin nêu ra đây hai bài ca dao thời chiến tranh, đại diện cho mỗi
khía cạnh. Bài “Lính Thú Ðời Xưa” nghe thật ủy mị, không có vẻ
nào cứng cỏi thuộc về người chiến sĩ. Ta có thể đoán người sáng
tác không ở trong hàng ngũ lính thú mà là người ngoài đời cám
cảnh bắt lính đi phục dịch thời Pháp thuộc, vì có vài chứng tích
thời ấy như người lính đã được trang bị bằng súng hỏa mai. Như
vậy đây là thơ hiện thực xã hội mô tả sự miễn cưỡng đi phu đi lính
thời Pháp thuộc, và có lẽ chính vì đó mà bài ca dao được có mặt
trong sách giáo dục, kín đáo mang dáng vẻ tiêu cực để dấu phần
tích cực tố cáo chế độ. Sự tố cáo chỉ có tính cách phỏng đoán, ta
không rõ nhà soạn sách giáo khoa thời Pháp thuộc đưa bài ca dao
vào sách vì ý hướng ấy hay vì vô ý trước nội dung yếu đuối của
người lính, vậy ta thử đọc lại bài ca dao để ngẫm lại xem sao:
Ngang lưng thì thắt bao vàng/ Ðầu đội nón dấu, vai mang súng
dài/ Một tay thì cấp hỏa mai/ Một tay cấp giáo, quan sai xuống
thuyền/ Thùng thùng trống đánh ngũ liên/Bước chân xuống
thuyền, nước mắt như mưa”. Tiếp theo, đây là bài ca dao mang
tính tích cực nhưng chưa có tên rõ nét như chiến dấu, như yêu
nước... Ta thử phân tích phần tích cực của nó để đặt tên cho thật
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đúng, mặc dù cũng là thơ thời chiến tranh nhưng không thể gán
cho nó một trong hai đối cực hào hùng hay ủy mị. Có một điều ta
dễ nhìn thấy, chính nhờ tính văn chương, đọc lên nghe nhanh nhẹn
thoăn thoắt, nhờ nhạc tính của những từ song hành từng đôi, nhờ
cách bỏ lửng ở câu cuối để cho ta suy nghĩ một giải đáp. Hai đặc
tính văn chương, thoăn thoắt và bỏ lửng, ta cảm thức được như
vậy trong bài “Trấn Thủ Lưu Ðồn”: Ba năm trấn thủ lưu đồn/
Ngày thì canh điếm, tối dồn việc quan/ Chém tre đẵn gỗ trên ngàn/
Hữu thân hữu khổ, phàn nàn cùng ai/ Miệng ăn măng trúc măng
mai/ Những tre cùng nứa lấy ai bạn cùng/ Nước giếng trong, con
cá nó vẫy vùng”. Câu cuối, có thể hiểu như một lời cảm thán đời
lính bị ràng buộc như cá chậu chim lồng, muốn vùng vẫy thoát ra.
Nhưng cũng có thể hiểu như một lời hoan ca đời lính là đời có kỷ
luật, vẫy vùng ở chỗ nước trong; tuy rằng phải đồn trú nơi chốn
quạnh hiu, ngày ngày cũng phải lao động, tối đến phải họp hành
với cấp trên. Tính văn chương của bài ca dao có tác dụng ra sao?
Là văn chương làm đẹp cuộc đời lính thú. Làm đẹp ở đây không
thi-vị-hóa hay thơ-mộng-hóa, mà bình-thường-hóa những điều
phải thi hành trong vòng ba năm trấn thủ. Biết trước bổn phận phải
ngày ngày làm cho xong, phơi bày trước mắt những điều phải chịu
đựng, tiên liệu để không ngán ngẫm, đó lại là liều thuốc chống
thời gian. Nội dung sự chiu đựng ba năm phục dịch nghĩa vụ trói
buộc, được văn chương hóa như an ủi cuộc đời, quả để quên đi
thời gian dài đăng đẳng. Ta có thể so sánh sự biết trước công việc
có hạn định của người lính thú với công việc vô hạn định của con
dã tràng, cho nên dã tràng mới thấy thời gian đăng đẳng biết bao
giờ cho xong cuộc tìm kiếm vô vọng: “Dã tràng xe cát Biển
Ðông/ Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì”. Vậy đến lúc này, ta
có thể đặt tên cho loại thơ chiến tranh nằm giữa ủy mị và hào
hùng, đó là thơ chống lại thời gian, vô-hiệu-hóa cảm giác đăng
đẳng của ngày giờ năm tháng. Chống lão-hóa, theo nghĩa đen,
thuộc về sinh lý cơ thể. Chống cảm giác đăng đẳng thuộc về tâm
lý cố gắng thích nghi hạn định thời gian, hoặc vô hạn định của
năm tháng.
Nhờ đó, ta thử đặt tên cho thật đúng tính chất của một số bài hát
thời chiến ở Miền Nam, nằm ngoài tính chất hào hùng cần phải có
của nhạc quân hành, cũng nằm ngoài tính chất thở than thân phận
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đất nước của một số bài hát phản chiến. Ðặt tên cho thật đúng,
theo nhận định riêng của người viết bài này mà thôi, vì thật đúng
thật chân lý cho tất cả mọi người là điều không ai dám phát biểu.
Vậy đặt tên cho thật đúng như sau: một số bài hát thời chiến ở
Miền Nam có thể mang tên mới là “Nhạc vô-hiệu-hóa nỗi buồn
cuộc chiến trường kỳ”. Hát cho quên thời gian, thơ-mộng-hóa để
chịu đựng với hoàn cảnh, đều là cách thích nghi cuộc đời thời
chiến. Văn-chương-hóa cuộc sống đồn trú, tình-ca-hóa cuộc chia
ly đã đành mà còn lắm khi tình-ca-hóa nỗi cô đơn chưa có người
yêu. Nằm ngoài bi thảm phản chiến và hào hùng quân ca; những
bài hát này đã thẩm thấu hồn quần chúng mà hầu hết đều có con
cháu nhập ngũ; xâm nhập cả vào đời lính, bởi cả quân đội không
phải lúc nào cũng lâm trận mà còn có những thời gian dài đồn trú
hay sống nơi trại gia binh. Ðã gọi là tính văn chương, nên việc sưu
tầm những câu hát trong các bản nhạc thời chiến ở Miền Nam cần
phải đắn đo; vì có khi nhờ điệu nhạc hay mà bài hát phổ biến,
trong khi lời không mấy giá trị về từ nghĩa; hoặc chỉ là sáo ngữ
được lặp một cách ước lệ, nhàm tai vì nhiều tác giả đã dùng rồi.
Nhưng đôi khi, lời hát rất độc đáo rất văn học về từ nghĩa, lại
không may mắn vì điệu nhạc không hay, trường hợp này cũng
đành không tuyển chọn khi sưu tầm vì không ai biết đến. Ðả động
đến nhạc hay cũng lại là một vấn đề lớn thuộc về chuyên khoa âm
nhạc. Nhạc hay ta muốn nói ở đây là nhạc phổ biến được quần
chúng ưa chuộng, cả trong thời chiến ở Miền Nam, cả đến bây giờ
vẫn được nhiều ca sĩ trình bày và đông đảo người tán thưởng.
Không kể đó là nhạc dễ dãi về nhạc lý hay nhạc cao cấp về biến
tấu, miễn là đã được nhiều người yêu quý, nhất là đã giữ vai trò
mà nay ta muốn nhấn mạnh, vai trò “vô-hiệu-hóa nỗi buồn cuộc
chiến trường kỳ”. Xin nhắc lại những quy định ta lấy đó mà sưu
tầm những lời hát nằm ngoài phạm trù bi thảm và quân ca. Ta đặt
thành hai cấp độ cho dễ sưu tầm: lời hát độc đáo về từ nghĩa kèm
theo điệu nhạc phổ biến đã được đánh giá; thứ hai là lời hát đậm
tính văn chương nhưng từ nghĩa còn rất quy ước, kèm theo cũng là
điệu nhạc phổ biến đã một thời ngự trị trong trái tim quần chúng.
Từ ngữ quy ước có giá trị hơn sáo ngữ. Sáo ngữ là lặp lại một cách
khuôn khổ có tính cách bắt chước cái người khác sáng tạo. Ví dụ
trái tim chảy máu, trái tim hiu quạnh, trái tim đầu hàng, trái tim
hiến dâng... đều lấy nguồn sáng tạo từ trái tim vỡ đôi tượng hình
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cho tình yêu thất vọng. Khác nhau một chút vẫn không thể xóa
được dấu ấn khuôn sáo. Còn từ ngữ quy ước là lặp lại những lời
bình thường không do ai sáng tạo riêng, bao gồm lời bình thường
không văn vẻ ích dụng cho đời sống vất chất hàng ngày, và bao
gồm lời bình thường mang dấu tích văn hóa ích dụng cho đời sống
tâm tình. Văn-chương-hóa không đồng nghĩa với khuôn-sáo-hóa.
Muốn vô hiệu hóa thời gian đăng đẳng của cuộc chiến thì lời hát
cần phải đi vào tâm tư một cách thấm đậm, hoặc nhẹ nhàng như
những lời an ủi, vỗ về yêu thương. Không thể dùng lời thông dụng
đời sống hàng ngày, cũng không thể quá khuôn sáo một cách
nhàm tai, mà phải bằng lời thuyết phục của văn chương, nếu cần
thì bằng những lời văn chương độc đáo như các lời hát trong nhạc
của Trịnh Công Sơn. Lời trong những bài hát của Trịnh Công Sơn
rất văn chương mà đã đi vào đại chúng. Một kho tàng hé mở ra, ta
cần tìm ra tính chất văn chương trong âm nhạc của các tác giả
khác thuộc thời chiến ở Miền Nam. Lời nhạc của họ đi sâu đi xa
vào tâm hồn quần chúng và đã thành công làm vô hiệu hóa nỗi
buồn cuộc chiến trường kỳ. Lời ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì
đã có nhiều người bàn rồi, và nhạc sĩ Phạm Duy thì đã có cả một
cuốn sách quy tụ “Ngàn lời ca” của ông. Vậy hôm nay, ta sưu tầm
một số lời ca của vài nhạc sĩ khác đã một thời góp công xoa nhẹ
nỗi buồn thời gian thông qua lời như thơ, hát mãi hát hoài càng
thêm thấm thía, càng trút bỏ dần gánh nặng của mòn mỏi đợi
trông. Những bài hát tâm tình thấm sâu lòng người nhờ cách văn
chương hóa đời lính chiến nơi tiền đồn heo hút ở biên giới núi
rừng xa xăm; ở miền sông rạch buồn hiu phẳng lặng; hoặc những
ngày về phép gặp gỡ người yêu thành phố; hoặc gậm nhấm thú
đau thương trong cô đơn của đời lính khi chưa có người yêu; hoặc
chỉ là nhớ mẹ già, nhớ làng mạc, nhớ chốn cũ thành đô, nhớ
trường lớp, nhớ thời thơ ấu... Những lời hát như những sợi giây
đan chéo chằng chịt thành một tấm màn tâm tình, trùm phủ lên tất
cả hoàn cảnh của ngươì đi kẻ ở trong suốt hai mươi năm chiến
tranh. Nỗi buồn ở đây không trùng lẫn với nỗi buồn phản chiến
thường đan chen trong đó những từ ngữ dễ có hơi hám chính trị
như dân tộc, đất nước, và quê hương với nghĩa sông núi. Thuần
túy là nỗi buồn nhân thế tìm thích nghi với hoàn cảnh bằng cách
vô hiệu hóa thời gian. Trong nhàm chán, ta vô hiệu hóa thời gian
bằng sáng tác văn thơ; trong đợi chờ đăng đẳng, ta vô hiêu hóa
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thời gian bằng đọc sách; hoặc như nhà nhiếp ảnh Trần Công
Nhung trong đêm trường không ngủ ở vùng sơn thôn, vô hiệu hóa
thời gian bằng cách đếm tiếng cuốc kêu mùa hè... đó là vài ví dụ
những phương thức lãng quên trống vắng hay khắc khoải. Những
sưu tầm lời hát thời chiến tranh ở Miền Nam cũng quy định trong
chiều hướng quên đi niềm khắc khoải nhân thế, và được tăng
cường bởi tính chất văn chương. Ðẹp lời, sâu sắc ý, ban đầu thâm
nhập vào tầng lớp có học; hát đi hát lại mãi, những lời thâm thúy
kia dần dần đọng lại khó quên trong mọi tầng lớp xã hội. Ta có thể
chứng minh điều đó qua những bài hát không bình dân chút nào về
từ nghĩa của Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Trầm Tử Thiêng. Sưu
tầm những lời mang tính văn chương trong nhạc thời chiến có
phần dễ mà cũng có phần khó khăn. Dễ vì tính chất chung cuộc, vì
thời chiến đó đã qua rồi, ta chỉ việc sưu tầm trong giới hạn thời
gian cuộc chiến. Rộng rãi và vô hạn định nếu ta đặt tiêu chuẩn sưu
tầm tính chất văn chương trong nhạc quê hương, vì nhạc về quê
hương thì thời nào cũng hiện diện, thời chiến tranh hay thời bây
giờ, sưu tầm biết bao giờ mới xong. Cũng vây, khi ta đặt tiêu
chuẩn đi tìm tính văn chương trong tình ca thì cũng vô hạn định,
thời nào mà chẳng có. Nhạc thời chiến nằm trong giới hạn, thành
dễ đóng khung khi sưu tầm. Còn tự thấy khó khăn, do người viết
quy định chỉ sưu tầm nhạc có tính chất vô hiệu hóa thời gian cuộc
chiến trường kỳ, không trùng lẫn với nhạc phản chiến; không
trùng lẫn với quân hành ca, chiến tuyến ca. Chỉ muốn quy định
thuộc về nhân-thế-ca, thành ra phải tự giới hạn khi sưu tâm đừng
chồng chéo với nhạc phản chiến. Trong phản chiến đã bao hàm
nhân thế ca, nhưng phản chiến ca có nhiều dáng vẻ như phản chiến
địch vận, phản chiến nhân bản, phản chiến tâm lý chiến. Phản
chiến tâm lý chiến, tạm gọi cái tên như vậy, bởi đến nay còn nhiều
bí ẩn như tại sao có sắc lệnh dưới thời Tổng thống Nguyễn Văn
Thiệu cấm phổ biến nhạc phản chiến Trịnh Công Sơn -sắc lệnh
mang số 33 ký ngày 8 tháng 2 năm 1969- vậy mà đài phát thanh
phát hình của chính quyền thời ấy cứ cho hát nhạc phản chiến
Trịnh Công Sơn; nói gì các phòng trà ca nhạc tư nhân tha hồ trình
diễn; kể luôn các đoàn du ca trong đó có các ca sĩ Hoa kỳ sang hát
cùng. Các bài rất thường nghe vào thời đó như Gia Tài Của Mẹ,
Tình Ca Người Mất Trí, Giọt Mưa Trên Lá... đậm chất ưu tư thân
phận đất nước. Sưu tầm có tính cách tuyển chọn, nên không phải
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là sưu tầm hết, vậy xin nhắc lại hai khía cạnh sưu tầm: Một là
những lời hát có tính văn chương quy ước nhưng không sáo ngữ,
sánh vai cùng nhạc-phổ-biến vì đã được quần chúng tán thưởng
một thời. Hai là những lời hát có tính văn chương sáng tạo tân kỳ,
cũng sánh vai cùng những điệu nhạc-phổ-biến trong lòng người từ
thuở ấy cho đến hôm nay. Bao trùm cho hai khía cạnh nhạc hay và
lời văn chương, là nội dung xoa dịu nỗi buồn nhân thế trong cuộc
chiến trường kỳ (đến nay thì cuộc chiến ấy đã có hạn kỳ, nhưng
vào thời điểm đó thì không ai nghĩ sẽ có ngày chấm dứt).
Lời văn chương quy ước và điệu nhạc được ưa chuộng như: Tình
anh theo đám mây trôi chiều hoang/ Trăng còn khuyết mấy hoa
không tàn/ Cờ về chiều tung bay phất phới/ Gợi lòng này thương
thương nhớ nhớ/ bầu trời xanh lơ (Nguyễn Văn Ðông, trong bản
Chiều Mưa Biên Giới). Hãy lắng tiếng nói vang trong tâm hồn
mình người ơi/ Con tim chân chính không bao giờ biết đến nói
dối/ Tôi đi chinh chiến bao năm trường rồi miệt mài/ Và hồn tôi
mang vết thương trần ai (Lê Minh Bằng trong bản Nguyện
Cầu). Ðêm rừng núi lạnh buốt mái Poncho/ Súng cầm canh nhịp
từng giờ/ Trái châu chiếu xuyên cành lá... Khi vào lính nhận nếp
sống đơn sơ/ rơi đàng sau nhiều hẹn hò/ Hai màu áo một niềm mơ
(Hoài Linh trong bản Lính Nghĩ Gì). Ngồi ngắm mấy nóc chòi
canh/ mơ rằng đây mái nhà tranh/ Mà ước chiếc bánh ngày xuân/
cùng hương khói vương niềm thương/ Ước mong nhiều đời không
bấy nhiêu/ Vì mơ ước trắng như mây chiều (Nguyễn Văn Ðông
trong bản Phiên Gác Ðêm Xuân). Ve ơi, hát gì điệu nhạc lâm
ly/khóc người biền biệt sơn khê/ Cố nhân đi bao giờ mới về/ Hôm
nay trở lại nhiều khuôn mặt mới/ Thầy đó trường đây bạn hữu đâu
rồi? (Duy Khánh trong bản Trường Cũ Tình Xưa). Nếu em
không là người yêu của lính/Em sẽ nhớ ai chủ nhật trời xinh? Em
sẽ nhớ ai đêm sương lạnh lùng?/ Và giữa chốn muôn trùng ai viết
tên em lên tay súng? (Anh Chương trong bản Người Yêu Của
Lính). Rồi đây mai này ai hỏi đến tên tôi/ Bạn ơi! Hãy nói khoác
chiến y rồi/ Người thư sinh ấy đã xếp bút nghiên/ Giã từ trường
yêu với bao nhiêu bạn hiền/ Có về là khi nước non vui bình yên
(Minh Kỳ và Hoài Linh trong bản Biệt Kinh Kỳ). Một chiều
hành quân qua thôn xưa lúc nắng xuân chưa nhạt màu/ Chạnh
lòng tìm người em gái cũ/Em tôi đã đi phương nào...Hẹn nhau qua
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hết một mùa phượng rơi/ Nhưng hoa chưa tàn mà lòng ai đã đổi
thay/ Thế thôi vui chi sống trong tình đầu/ Nhạc chiều hành quân
nay biết gửi về đâu (Lam Phương trong bản Chiều Hành
Quân). Hoa phượng rơi đón mùa thu tới/ Màu lưu luyến nhớ quá
thu ơi/ Ngàn phượng rơi bay vương tóc tôi/xác tươi màu pháo vui/
tiễn em chiều năm ấy... Ðời tôi quân nhân/ chút tình riêng gửi núi
sông/ yêu màu gợi niềm thủy chung/ Nhưng rồi vẫn nhớ một trời/
vẫn nhớ đời đời/ phượng rơi rơi trong lòng tôi (Nguyễn Văn
Ðông trong bản Sắc Hoa Màu Nhớ). Ðồn anh đóng ven rừng
mai/ Nếu mai không nở, anh đâu biết xuân về hay chưa? Chờ em
một cánh thư xuân/ Nhớ thương gom đầy cho chiến sĩ vui miền xa
xôi (Trần Thiện Thanh trong bản Ðồn Vắng Chiều Xuân). Thư
của lính ba lô làm bàn nên nét chữ không ngay/ Nhưng thư của
lính ghi giữa rừng cây khi nhớ em thật đầy (Trần Thiện Thanh
trong bản Tình Thư Của Lính). Có lúc muốn lấy hoa rừng/ anh
gửi về em thay áo/ và ngàn vì sao trên trời/ kết thành một chuỗi
em đeo/ Dù rằng đời lính không giàu mà chắc không nghèo tình
yêu (Y Vân trong bản Tình Lính). Trả lại em yêu khung trời đại
học/ Con đường Duy Tân cây dài bóng mát/ Buổi chiều khuôn viên
mây trời xanh ngát... Trả lại em yêu con đường học trò/ Những
ngày thủ đô tưng bừng phố xá/ Chủ nhật uyên ương hẹn hò đây
đó/ Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt...Ðường buồn anh đi
bao giờ cho tới/ Nỗi đau cao vời, nỗi đau còn dài...Trả lại em yêu
mây trời xanh ngát (Phạm Duy trong bản Trả Lại Em Yêu).
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con/ Khi thấy mai đào nở vàng bên
nương/ Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về/ Nay én bay đầy trước
ngõ/ Mà tin con vẫn xa ngàn xa... Con biết không về mẹ chờ em
trông/ Nhưng nếu con về bạn bè thương mong/ bao lứa trai đang
cùng chào xuân chiến trường/ không lẽ riêng mình êm ấm/Mẹ ơi,
con xuân này vắng nhà (Trịnh Lâm Ngân trong bản Xuân Này
Con Không Về). Ðợi hai ba năm nữa/ quê mình thôi khói lửa/
mời xuân đến với tôi/ Giờ còn nặng hai vai/ thân chinh nhân hồ
hải/ hỏi xuân có gì vui... Xuân chẳng phải riêng ai/ Xuân đi rồi
xuân tới/ ngại rằng xuân kém tươi (Châu Kỳ trong bản Tôi
Chưa Có Mùa Xuân). Anh về với em như chim liền cánh như cây
liền cành/ Như đò với sông như nước xuôi dòng vào lòng biển
xanh... Anh muốn em hiểu rằng đời chiền sĩ phong sương/ Mà một
lần về thăm bằng vạn ngày gần nhau... Anh nhớ xưa chúng mình
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hay đi trên đường vắng/ Anh nhớ xưa một lần lặng ngắm áng mây
trôi/ Làm người yêu của lính mấy ai gần nhau (Trần Thiện
Thanh trong bản Anh Về Với Em). Trời đêm dần tàn/ Tôi đến
sân ga đưa tiễn người trai lính về ngàn/ Cầm chắc đôi tay ghi vào
lời tâm tư ngày nay/ Gió khuya ôi lạnh sao/ Ướt nhẹ đôi tà áo...
Ðêm qua nằm mơ thấy người trai lính chiến xuôi tàu về quê
hương/ Vui đêm phố phường/ Quên đi phút giây gió lạnh ngoài
biên cương... Một đêm mùa chờ, tôi đến sân ga nơi tiễn người trai
lính ngày nào/ Tàu cũ năm xưa mang người tình biên khu về chưa/
Trắng đêm tôi chờ mong tiếng tàu đêm tìm về (Trúc Phương
trong bản Tàu Ðêm Năm Cũ). Giờ này thương xá sắp đóng
cửa/người lao công quét dọn hành lang... Ôi Sài Gòn giờ giới
nghiêm/ Ôi em tôi Sài Gòn không buổi tối... Nghĩ đến ngày khi
tương lai thúc hối/ Căn phòng nhỏ cao ốc vô danh/ Rồi nghĩ tới
anh... Nghĩ tới một điều em không rõ/ Nghĩ tới một điều em không
dám nghĩ/ đến một người đi giữa chiến tranh (Thơ Tô Thùy Yên,
nhạc Trần Thiện Thanh, trong bản Chiều Trên Phá Tam
Giang). Trời làm cho mưa bay giăng giăng mây tím dệt thành sầu/
Bàn tay năm ngón mưa sa/ Dìu anh trong tiếng thở/ Ðưa tiễn anh
vào đời/Mẹ Việt Nam ơi/Hai mươi năm ngăn lối rẽ đường về (Anh
Việt Thu trong bản Tám Ðiệp Khúc). Nếu xưa trời không mưa/
Ðường vắng đâu cần tôi đưa/ Chẳng lẽ chung một lối về/ Mà nở
quay mặt bước đi... Nếu tôi đừng đưa em/ Thì chắc đôi mình
không quen/ Ðừng bước chung một lối mòn/ Có đâu chiều nay tôi
buồn... Ðời tôi là chiến binh/Ði khắp phương trời/ Mà đời em là
ước mơ/ Ðẹp muôn ngàn ý thơ/ Như ngóng trông chờ...Nhìn xác
pháo vướng gót chân/ Gót chân ngày xa xưa/ Sợ lấm trong bùn khi
mưa/ Nàng đã thay một lối về/ Quên cả người trong gió mưa
(Nhật Ngân và Uy Vũ trong bản Tôi Ðưa Em Sang Sông).
Người yêu lính, nếu em biết cho rằng/ Ðời quân nhân sống đây đó
không ngừng/ Vì như thế năm ngoái sai hứa với em/ Tết không về
chắc em ghét anh nhiều lắm/ Và giờ đây xuân trời rực rỡ/Xuân
mình vừa nở/ Em vừa ý chưa? (Hoài Linh và Tấn An trong bản
Ðầu Xuân Lính Chúc). Ðây gói hành trang xếp lại cho tròn để
anh đi nhé/ Xin chớ u buồn vì trong những ngày dài anh vắng xa
em... Nhưng xin em đừng quên từng đêm súng vang về trong lúc
ngủ say/ Là khi anh đã dâng cuộc sống cho đời/ Và cho đôi lứa
đẹp ước mơ (Trường Sa trong bản Hành Trang Giã Từ).
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Ða số lời trong bản nhạc nếu nặng tính văn chương thì đều là văn
chương quy ước, vì lẽ tất nhiên các nhạc sĩ không quá đặt nặng
vấn đề sáng tạo ngôn ngữ tân kỳ như các nhà thơ, trừ một vài nhạc
sĩ như Trịnh Công Sơn, Phạm Mạnh Cương hay Lê Uyên
Phương... Văn chương quy ước dễ được tiếp nhận ngay tức khắc
trong quần chúng, lại còn nhờ sự chuyển tải của những điệu nhạc
hay, những điệu nhạc đã được quần chúng yêu chuộng vào thời
chiến ở Miền Nam. Cũng xin nhắc lại một lần nữa, lời như thơ của
hai nhạc sĩ Phạm Duy và Trịnh Công Sơn thì đã có rất nhiều sách
báo đề cập đến, nên trong bài này chỉ ghi lại một vài lời nhạc của
họ. Chắc chắn nhạc của họ chẳng những được gìn giữ trong kho
tàng âm nhạc đất nước, mà còn ở trong kho tàng văn chương của
ta. Nhạc hay dĩ nhiên đã thuộc kho tàng âm nhạc, còn văn chương
trong nhạc thì sao? Cho nên mới có sự lục lại những lời hát một
thời là nguồn an ủi sự chịu đựng của con người trong thời ly loạn.
Cũng giống như ca dao, những bài hát ngắn đã được lưu giữ trong
kho tàng văn học Việt Nam, đặc biệt ở những bài nói về thời chiến
tranh. Tuy những bài ấy không hào hùng, không mang tính chiến
đấu, nhưng cũng không ươn hèn, với nội dung vô-hiệu-hóa thời
gian đăng đẳng của đời lính bằng tâm tình, bằng ngôn ngữ văn
chương để đi sâu đi xa trong tâm hồn và đi vào kho tàng văn
chương đất nước. Ca dao như “Trấn Thủ Lưu Ðồn”, như “Tiễn
Người Ði Cao Bằng” thật là thắm thiết, ta sẽ không lạ sự tồn tại
của chúng qua thời gian, mặc dù nội dung các bài ca dao này
không cần thiết cho lắm trong công tác vận động lòng yêu nước
như các bài hịch tướng sĩ quân. Dĩ nhiên, văn chương thời xưa đều
sáng tác bằng ngôn ngữ quy ước, đến nay đọc lại vẫn cảm được
lòng người. Do đó ta mới nghiệm ra một điều: tính văn chương dù
tân kỳ hay không tân kỳ khi hòa nhập thành công vào tâm cảnh thì
sẽ tồn tại mãi mãi. Ví dụ tâm cảnh là buổi tiễn đưa chồng đi lính
trấn đóng nơi miền xa xăm Cao Bằng, nếu là lời không văn
chương thì có làm cho ta cảm động hay không, mặc dù nỗi buồn
vẫn như nhau. Nếu không cần văn chương, chỉ cần lời nói thông
dụng mà thi ca hiện đại ngày nay có một số người đề cao, cho đó
là chân thật nên được thay thế cách diễn tả quá chữ nghĩa. Ðiều
này cần phải chịu thử thách qua thời gian. Còn tính văn chương
tinh luyện ngôn từ thì đã chịu thử thách rồi. Ta thử đọc lại bài ấy:
“Con cò lặn lội bờ sông/ Gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ non/
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Nàng về nuôi cái cùng con/ Ðể anh đi trẩy nước nơn Cao Bằng”.
Sưu tầm lời hát trong các bản nhạc thời chiến Miền Nam đã đạt
tính văn chương, và đa số thuộc tính văn chương quy ước, nhưng
đôi khi cũng có những từ ngữ thật tân kỳ. Ta hy vọng, một ngày
nào đây -hay đã hiện hữu rồi mà ta không biết- có người cũng sẽ
sưu tầm tính văn chương thuần túy trong nhạc thời chiến ở Miền
Bắc Việt Nam. Tính “văn chương thuần túy” nếu đặt vào tâm cảnh
ngay trong thời chiến ở Miền Bắc là một điều thật không thích hợp
với văn nghệ phục vụ chính trị, nhưng với bây giờ nếu có thì ta
cũng không lấy làm bỡ ngỡ. Trở lại với những lời văn chương tân
kỳ trong nhạc thời chiến ở Miền Nam: Phần sưu tầm ngôn ngữ tân
kỳ không được dồi dào cho lắm, vì cố tâm làm văn chương mà lại
còn là văn chương tân kỳ thì phải chăng ta đã quá kỳ vọng vào
nhạc sĩ, thậm chí có vài nhạc sĩ còn giao việc viết lời cho người
khác. Và có thể đây là những lời tân kỳ được sáng tác tình cờ,
không phải là “phu chữ” như thi sĩ, chẳng hạn nhạc sĩ Y Vân
trong bản Ngoại Ô Ðèn Vàng: Rồi một mình trên đường vắng/ đi
qua cầu xóm ngoại ô/ Nhìn ngọn đèn đêm lẻ bóng/như mắt ai buồn
đêm trường/ Ðường dài còn đi nhiều lắm/ non sông chờ viết được
tên/ Không hay ai mất ai còn/ mà hình anh còn trong mắt em. Hàn
Châu trong bản Những Ðóm Mắt Hỏa Châu: Có những đêm
dài anh ngồi nhìn hỏa châu rơi/ Nghe vùng tâm tư cháy đỏ xoay
ngang lưng trời/ Những đóm mắt hỏa châu bừng lên trong màn
tối/ như mắt em sáng ngời/ theo anh đi ngàn lối. Trúc Phương
trong bản Hai Mươi Bốn Giờ Phép: Cửa tâm tư là mắt/ nên khi
đối mặt/ chuyện buồn dương gian lẫn mất/ Ðưa ta đi về nguyên
thủy loài người/ Mùa yêu khi muốn ngỏ/ vụng về ngôn ngữ tình
làm bằng dấu đôi tay/ Bốn giờ đi, dài thêm bốn giờ về/ Thời gian
còn lại, anh cho em tất cả em ơi/ Ta đưa ta đến vùng tuyệt vời.
Trúc Phương trong bài Kẻ Ở Miền Xa: Tôi ở miền xa/ Trời
quen đất lạ/ Nhiều đông lắm hạ/ Nối tiếp đi qua/ Thiếu bóng đàn
bà... Xin xích lại một lần bên tôi/ Cho tôi yêu bằng hình hài đó
không thôi/ Ðến với tôi/ Hãy đến với tôi/ Ðừng yêu lính bằng lời.
Vũ Hữu Ðịnh (Phạm Duy phổ nhạc) trong bản Còn Chút Gì
Ðể Nhớ: Anh khách lạ/ Ði lên đi xuống/ May mà có em/ Ðời còn
dễ thương... Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông/ Nên tóc em
ướt/ Và mắt em ướt/ Nên mềm như mây chiều trôi... Mai xa lắc
trên đồn biên giới/ Còn một chút gì để nhớ để quên. Trần Thiện
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Thanh trong bản Anh Không Chết Ðâu Anh: Anh không chết
đâu anh/ anh chỉ vừa bỏ cuộc đêm qua/ Tôi thấy mắt anh trong
ngọn nến vàng hắt hiu niềm nhớ. Hoàng Trọng và Hoàng Vĩnh
Lộc trong bản Người Tình Không Chân Dung: Trong cái nón
sắt của anh/ Mặt trời vẫn còn đó ban ngày/ và ban đêm mặt trăng
hoặc muôn muôn triệu triệu vì sao/ vẫn còn đó... Con ễnh ương
vẫn gọi tên anh trong mưa dầm/ Tên anh nghe như tiếng thở dài
của lòng đất mẹ/ Dạo tháng ba, tên anh lẫn trong tiếng sấm đầu
mùa mưa/ Nghe như tiếng gầm phẫn nộ/ đến từ cuối trỡi...Hỡi
người chiến sĩ đã bỏ lại cái nón sắt/ bên bờ lau sậy này/ Anh là
ai?/ Anh là ai?. Anh Chương trong bản Tuyết Trắng: Khi gió
quay cuồng sau cánh bay/ con tàu gầm thét cho tim ngất ngây/ phi
đạo chạy dài anh cất cánh bay lên... Vượt cao vút cao/mây trời kết
thành một vùng tuyết trắng ngần/ Tuyết ơi xin nhuộm trắng trong
tâm hồn em gái tôi thương. Trịnh Công Sơn (TCS có rất nhiều,
ở đây chỉ trích ra một lần để minh họa ngôn ngữ tân kỳ) trong
bản Xin Mặt Trời Ngủ Yên: Một ngày, ngày đã qua/ Ôi một
ngày, ngày chóng qua... Ôi chinh chiến đã mang đi bạn bè/ Ngựa
hồng đã mỏi vó chết trên đồi quê hương.
(Tháng12 năm 2007)
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Thử phân biệt bài hát có tính truyện, lời thơ
bâng khuâng, và ca-từ huyền diệu
Ta lưu ý thấy những bài hát thường được ca sĩ trình bày, quần
chúng thích nghe, ngoài giai điệu hay còn nhờ vào chất tình ca gần
gũi với nhân sinh. Tình ca ở đây có nghĩa rộng, gồm tình trai gái,
tình quê hương, tình gia đình, tình non sông đất nước khi nguy
biến… Chất tôn giáo, chất xã hội nhân bản, chất triết lý, thường
chỉ được dành cho những trường hợp nào đó. Nghe hát là để
thưởng thức có tính cách làm thư giãn cuộc đời (entertainment),
xin không dùng từ ngữ giải trí như có vẻ hạ thấp giá trị của sự
thưởng thức văn nghệ. Cho nên những lời yêu cầu mời gọi của tôn
giáo, phấn đấu cho xã hội, chỉ dẫn về tư tưởng, xem chừng nằm
ngoài mục đích giải trí. Nhưng ta cũng cần lưu ý ở cách sống của
các dân tộc ít người (như người Tây Nguyên ở Việt Nam), ca nhạc
thường gắn liền với tôn giáo cầu trời khẩn đất cùng các thần sông
núi, xin được mùa màng; cho nên ca nhạc vừa là dịp vui vừa là lễ
hội cầu nguyện tạ ơn các đấng thần linh. Cho nên ca nhạc với họ là
ca nhạc tôn giáo, dĩ nhiên họ cũng có tình ca trai gái thuần túy
nhưng không dồi dào. Tình ca trai gái của người dưới miền xuôi
thì trái lại quá phong phú so với các loại ca khúc khác.
Gần gũi với nhân sinh, gần gũi với cuộc đời (đề cập đến tình trai
gái, tình gia đình, tình quê hương…) thì bài hát mới được quảng
bá vào quần chúng, tự động từ người thích trình bày đến người
thưởng ngoạn. Rất dễ nêu ra những so sánh để làm thấy điều này,
như sau đây là hai ví dụ. So sánh hai bài hát cũng nói về thôn xưa
của cùng một tác giả là nhạc sĩ Thu Hồ, bài “Quê Mẹ” và bài
“Hoàng Hoa Thôn”: ai cũng biết bài trước, còn bài sau rất ít người
từng nghe. Bài Hoàng Hoa Thôn nhạc điệu rất hay, nhưng chỉ
thuần tả cảnh đồng quê, và đặt những lời hát quá văn chương như
xa cách quần chúng. Bài hát này thấy lần đầu tiên trên báo Việt
Ngữ của Hồ Hữu Tưòng in ấn tại Paris vào năm 1952 (do nhà xuất
bản Minh Tân Paris), trong báo đó cũng có in bản nhạc Trách
Người Ði của nhạc sĩ Ðan Trường (hay của nhạc sĩ Thông Ðạt,
không nhớ rõ). So sánh thứ hai để thấy sự gần gũi hay xa cách
người thưởng ngoạn, như giữa bài “Nương Chiều” của Phạm Duy
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và bài “Tiếng Vọng Chiều Vàng” của Văn Phụng. Bài Nương
Chiều gần gũi với quang cảnh trời Việt Bắc, nơi sinh sống của các
dân tộc thiểu số nhưng cũng là nơi tá túc của người miền xuôi lên
lập chiến khu chống Pháp, gần gũi với tình tự dân tộc thời kháng
chiến, trở thành một kỷ niệm đẹp khó mờ phai trong tâm khảm của
nhiều người. Thế hệ từng đi kháng chiến truyền những rung cảm
ấy cho thế hệ sống nơi vùng kiểm soát của chính quyền trong tay
người Pháp; thế hệ lớn truyền những rung cảm cho thế hế trẻ mãi
đến thời định cư nơi hải ngoại; cứ thế mà bài hát mãi được trình
diễn. Trong khi bài “Tiếng Vọng Chiều Vàng” với nhạc điệu thật
hay của đời sống du mục trên miền đồng cỏ dọc dài theo những
dãy núi đá Nam Mỹ (gần giống như nhạc điệu của bài hát
O’Cangaceiro của Mexico hay Argentina gì đó), nhưng nó chỉ hay
đối với những ai hơn một lần rung cảm với đất trời hoang mạc
trong các cuốn phim sắc màu tuyệt vời của điện ảnh Hollywood
(từng quảng bá ở Miền Nam trước 1975); hay từng nghe bản nhạc
O’Cangaceiro một thời phổ biến theo quân đội Mỹ đến Miền Nam.
Ðã qua rồi thời kỳ ấy, nên bản nhạc Tiếng Vọng Chiều Vàng thật
hay nhưng chịu ảnh hưởng loại nhạc của vùng trời xa lạ; nó gần
như bị lãng quên, không mấy người trình diễn nên ít người nhớ
đến.
Ta lưu ý thêm nữa, lại thấy các khúc tình ca thường chỉ là những
mảng tình cảm của cuộc vui, những mảng tình cảm của chuyện
buồn, những mảng tình cảm của sự chia ly, những mảng tình cảm
của điều trách hận; nghĩa là những mảng tình cảm lấy ra từ những
toàn truyện có nhiều chi tiết. Ví dụ buồn tình trong chiều mưa; vui
cùng nhau trên chuyến tàu về quê ăn Tết; hận người đã bỏ đi để lại
một người với bến sông xưa; khóc chia ly khi tiễn ai về phương
trời nghìn trùng xa cách… Những mảng tình cảm phối hợp cùng
bối cảnh ngoại giới như vậy chỉ là một chi tiết lấy ra từ một
chuyện tình, dù phức tạp hay đơn giản cũng đều là một cuộc tình
có tính lịch sử, nghĩa là có đầu đuôi của một câu chuyện. Nhưng
người thưởng thức cũng chỉ thích nghe một mảng tình cảm ấy thôi,
vì mảng tình cảm ấy (vui, buồn, chia ly, trách hận…) tuy riêng mà
cũng là chung cho mọi người; còn tình tiết câu chuyện thì riêng
biệt cho mỗi trường hợp. Khi nghe hát điều riêng biệt của người
khác thì giới thưởng thức như đứng bàng quang ngoài câu chuyện,
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không thấy tự đồng hoá mình vào như khi nghe một mảng tình
cảm mà ai trong đời cũng gặp phải…
Ðến đây, ta gặp một vấn đề cần bàn thêm: vấn đề bài hát gồm một
truyện có tình tiết và bài hát chỉ như một mảng tình cảm. Triết gia
Nietzche đã từng công kích tính truyện trong nhạc phẩm của
Richard Wagner, người nhạc sĩ mà suốt một thời gian dài ông vô
cùng ngưỡng mộ. Nhưng trong nhạc kịch “Tristan and Isolde”
sáng tác năm 1865 thì Richard Wagner đã đưa vào nhạc cả một
chuyện cổ tích thời Trung Cổ của dân tôc Celtes (tộc người nói
tiếng Ấn-Âu sống rải rác khắp Âu Châu, tập trung nhiều nhất tại
các đảo quanh nước Anh). Chuyện tình buồn đó như sau: Chàng
trai hiệp sĩ Tristan được nhà vua của dân Celtes (hay Celtis) giao
cho nhiệm vụ đi rước công chúa xứ Aí Nhĩ Lan về cho vua Mark.
Trên đường trở về, đi lạc hướng, và uống lầm thứ rượu tình yêu do
hoàng hậu Aí Nhĩ Lan pha chế sẵn cho con gái và vua Mark, nên
họ đã vướng vào tình lụy. Khi trở về, Tristan bị lưu đày, và sau
một thời gian thì lấy vợ, nhưng vua Mark vẫn theo dõi. Tristan bị
thương do vũ khí độc, và chỉ có Isolde mới giải cứu được (không
rõ bằng thuốc giải độc hay bằng tình yêu mầu nhiệm). Tristan
nhắn tin khi hấp hối nằm chờ bên bờ biển, nếu nàng đến cứu thì
giăng buồm trắng, còn từ chối thì giăng buồm đen. Biết đuợc mật
hiệu ấy, và vì ghen nên vợ của Tristan báo tin có một cánh buồm
đen đang tới. Mầu nhiệm của tình yêu không đến, vì vậy Tristan
quay mặt vào tường trút hơi thở cuối cùng. Và Isolde cũng chết
theo người tình ràng buộc do số mệnh khi đến nơi quá trễ. Có
nhiều dị bản về truyện tình Tristan và Isolde (hay Iseult), tình tiết
trên cũng chỉ là một trong nhiều lời kể thêm thắt…. Triết gia
Nietszche phê bình truyện lồng vào nhạc không phải là nhạc cao
cấp, thứ nhạc mà Nietszche ca ngợi phải là nhạc mê-hồn-ca theo
“Tinh thần Dionysos” (hay Dionysius: thần say, thần cuồng nhiệt,
trong thần thoại Hy Lạp).
Trong ca nhạc của Việt Nam thì cũng có lắm tác phẩm là nhạc
truyện, và đã được trình diễn hoài; bổ khuyết cho nhận xét khởi
đầu của bài viết này thì chỉ những mảng tình cảm mà thôi mới
được nhiều phổ biến do ca sĩ, do quần chúng ưa thích. Những nhạc
truyện đó như Những Ðồi Hoa Sim, Lan và Ðiệp, Hàn Mặc Tử,
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Bên Giàn Thiên Lý… Lan và Ðiệp, Hàn Mặc Tử, không do từ thi
ca phổ nhạc mà hoàn toàn do nhạc sĩ đặt lời, ta để ý thấy không có
câu nào đậm dấu tu từ pháp thi ca, không có đoạn nào được gọi là
những câu thơ tân kỳ. Vậy bản nhạc được phổ biến là do cốt
truyện oan trái lấy ra từ tiểu thuyết của Nguyễn Công Hoan; do bi
thảm lấy ra từ tiểu sử nhà thơ Hàn Mặc Tử. Nhạc điệu làm người
nghe ưa chuộng; mặc dù cũng đã có nhiều phê phán và phân biệt
cao thấp giữa nhạc kể lể với nhạc thính phòng. Còn bài hát Những
Ðồi Hoa Sim và Bên Giàn Thiên Lý do từ các bài thơ của các thi
sĩ hữu danh; và nếu là thơ thì không thể thiếu vài câu thơ xuất sắc,
ví dụ ở câu mô tả cảnh đồi núi tím ngát màu thương nhớ (đi kèm
với câu ca dao nhớ vợ: Áo Anh Sứt Chỉ Ðường Tà). Nguyên tác là
bài thơ Màu Tím Hoa Sim của nhà thơ Hữu Loan. Hay trong bài
Bên Giàn Thiên Lý thì với các câu thơ gợi cảm tả lúc từ trên cao
điểm chuẩn bị tấn công nhìn về làng cũ xơ xác với tre cau lả ngọn;
lờ mờ bóng đồn địch đang đóng chốt; lo lắng bích-kích-pháo sẽ
bắn rót vào làng có người vợ hiền đang ở đó. Nguyên tác là bài thơ
Nhà Tôi của Yên Thao, nổi trội với câu thơ đẹp như ca dao bên
giàn thiên lý (thiên lý là loại cây leo như mướp, bầu, bí, khổ qua,
dưa leo):
Anh rót cho khéo nhé
Kẻo lại nhầm nhà tôi
Nhà tôi ở cuối thôn đồi*
Có giàn thiên lý, có người tôi thương.
(* Có trích dẫn ghi là: thôn Ðoài)
Tính truyện trong Màu Tím Hoa Sim và Nhà Tôi kể ra cũng khá
đơn giản, nhưng nhờ điểm xuyết vài câu thơ hay, nằm trong bối
cảnh thời chinh chiến được toàn dân hổ trợ những lên đường vào
chiến khu (hoàn cảnh phải để lại người vợ hiền trong vùng địch
đóng, rồi có khi mất mát, trở thành nét buồn dễ làm nao lòng
ngươi); dĩ nhiên phải nhờ điệu nhạc hay. Ðiệu nhạc hay do tài của
nhạc sĩ phổ nó thành ca khúc trung thành truyện kể (nhu Dũng
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Chinh trong bài Những Ðồi Hoa Sim); hoặc do tài của nhạc sĩ biến
nó thành bi-hùng-ca (như Phạm Duy trong bài Áo Anh Sứt Chỉ
Ðường Tà). Nên kể thêm tài của nhạc sĩ biến một truyện kể thật
đơn giản thành đại kiệt tác âm nhạc, như Hòn Vọng Phu của Lê
Thương (chỉ là chuyện người vợ bồng con chờ chồng đi chinh
chiến mãi không về, chờ mòn mỏi đến hóa thành đá). Nó khác với
sự tích Hòn Vọng Phu với nhiều tình tiết hơn về bi kịch gia đình
(anh em thất lạc từ nhỏ, lớn lên không biết nên thành đôi vợ
chồng). Ðược biết, núi Hòn Vọng Phu ở tỉnh Lạng Sơn mới là
nguồn cảm hứng cho Lê Thương. Còn sự tích bi kịch gia đình
thuộc Hòn Vọng Phu trên đỉnh núi cao 1476 mét, gần thị trấn
Khánh Dương, nằm ở vị trí giữa đoạn đường tỉnh lộ 21 từ Ninh
Hoà đi Buôn Mê Thuột (có ghi rõ trong bản đồ Việt Nam khổ lớn
treo tường của Tạp chí National Geographic Magazine, ấn hành
năm 1967. Tỉnh lộ 21 nay thành tỉnh lộ 26).
Ta cần bổ túc thêm vấn đề thơ cần đạt cấu trúc toàn diện hay thơ
chỉ cần những giàn trải từ ngữ tân kỳ, hay chỉ giàn trải từ ngữ trau
chuốt, hay cố ý dùng toàn từ ngữ trần trụi của đời thường trút bỏ
tất cả chất thơ. Thơ với câú trúc toàn diện gồm có tứ thơ phải hiện
hữu (muốn nói vấn đề gì), và bố cục diễn tả (để thành truyện kể
đơn gỉản, vì trong thơ không nên thành truyện nhiều tình tiết), và
cần sáng tạo từ ngữ thơ (phải có ít nhất vài câu thơ xuất sắc trong
cách dùng chữ, hoặc tân kỳ về thi ảnh, hoặc tạo được nhạc tính
mới cho câu thơ). Thơ không cần cấu trúc toàn bài thì đặt nặng
vấn đề từ ngữ, và vì chú trọng nhiều quá về chữ diễn tả nên có khi
làm người đọc như lạc vào một trưng bày hỗn tạp, khó hiểu. Vài lờ
mờ ý nghĩa kèm với vài lờ mờ thi ảnh mới thức tỉnh cho ta biết đó
là thơ. Vậy theo thiển nghĩ, thơ chú trọng về từ ngữ diễn tả nên
theo thể tự do và nên thật ngắn mới làm người đọc không chán
ngán. Chỉ cần vài câu với ngôn ngữ lạ cũng đủ cho ta đánh giá tác
giả có tài dùng chữ hay không; tứ thơ không cần phải hiện diện vì
tác giả đâu cần diễn ý, chỉ cốt diễn lời mà thôi. Ví dụ bài thơ thật
ngắn sau đây, quả là thật khó hiểu, quả là quá chú trọng về lời lạ
lẫm, nhưng ta cảm tính thấy nó hay mà không rõ tác giả muốn nói
gì (xin nhắc lại: nếu quá dài sẽ làm ta không muốn đọc tiếp):
… túi mắt đựng trời
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trưa trắng
co quắp ký ức
nén tiếng rên
phố chết nửa ngày.
(tác giả: Chim Hải)
Một loại thơ được phổ nhạc khác, ta nên đề cập tới. Cũng với cảm
tính thấy hay, nhưng nó không mơ hồ vì ta tiếp nhận rõ ràng chủ
đích của tác giả muốn giàn trải sự bàng bạc, giàn trải cảm giác mơ
hồ cho người đọc. Nó không gần gũi nhân sinh hiểu theo nghĩa có
đề cập đến tình trai gái, hay tình quê hương, hay tình gia đình;
nhưng tại sao bài hát cứ được trình diễn, người nghe vẫn thích
nghe. Theo thiển nghĩ thì đây là loại nhạc vô cùng thích hợp với
lời, nhà thơ và nhạc sĩ đồng điệu cố tâm diễn tả mông lung, làm
bài hát tuy xa cách hiện thực (trai gái, quê hương, gia đình) nhưng
gần gũi tâm trạng đôi khi vẫn có trong tâm hồn ta: tâm trạng lâng
lâng không có ý thức điều gì cần thiết phải nói lên. Ví dụ như tâm
trạng khi đứng dựa thành cầu thoải mái thả làn khói thuốc, ngó về
xa xa chân trời lúc xế chiều, lúc ấy nào có ý nghĩ gì trong đầu óc.
Nội tâm không nhất thiết phải nhớ nhà, nhớ người yêu; không phải
lo lắng mưu sinh… chỉ là bâng khuâng trong trạng thái ngơi nghỉ
tinh thần. Không có điều gì tiếp cận thực tiễn, vậy tại sao bài hát
cứ vẫn muốn được nghe, cứ vẫn được trình diễn từ lâu rồi cho đến
nay. Bởi vì trạng thái vô thực tiễn cũng là một trạng thái phải có
của con người song hành cùng vô vàn trạng thái khác. Nếu không
có lúc ngơi nghỉ mà cứ suy nghĩ hoài thì không phải thuộc con
người chân thực. Cho nên bài hát với lời bâng khuâng sống mãi
trong cuộc đời thực tế. Rõ ràng lời hát cũng chẳng phải mơ mộng
về cõi nào, chẳng phải mơ mộng đến ai, chẳng phải mơ mộng đạt
ước nguyện; vì mơ mộng mà có đối tượng rõ ràng thì không là lời
hát bâng khuâng. Nhà thơ Huy Cận viết “bâng khuâng trời rộng
nhớ sông dài” đã diễn tả đúng tâm trạng ấy; còn như Tản Ðà viết
“vàng bay mấy lá năm hồ hết” thì nỗi buồn không phải là bâng
khuâng, nỗi buồn đó có nguyên nhân. Không hiếm gì bài hát buồn,
nhưng lời bâng khuâng vô định về tâm trạng thì chỉ có vài bài, như
bài thơ “Chiều” của Hồ Dzếnh (do Dương Thiệu Tước phổ nhạc)
và bài thơ “Màu Thời Gian” của Ðoàn Phú Tứ (do nhạc sĩ Cung
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Tiến phổ nhạc). Ðến đây ta có dịp so sánh lời thơ của hai bài cũng
đều bâng khuâng, cũng đều là hai bài thơ nổi tiếng, nhưng lời thơ
của bài Màu Thời Gian sử dụng ngôn ngữ thơ có vẻ vương giả
thuộc về thời quá khứ thật xa mãi tận bên Tàu, như “quân vương,
dâng nàng, nép mày hoa, thiếp phụ chàng, tóc mây một chiếc dao
vàng…”. Ta cảm tính thấy lời thơ tuy bâng khuâng, nhưng không
phải bâng khuâng mơ hồ mà bâng khuâng một cuộc tình xa xăm cả
về thời gian lẫn không gian. Bài hát không bâng khuâng đời
thường nên ít được trình diễn và thưởng thức. Trái lại, bài thơ
“Chiều” trở thành bài hát luôn được yêu cầu vì hợp với sự cần
thiết thư giãn, lúc đầu óc ngừng lại hết mọi suy tư:
Trên đưòng về nhớ đầy
Chiều chậm đưa chân ngày
Tiếng buồn vang trong mây
Tiếng buồn vang trong mây
…Tôi là người lữ khách
Màu chiều khó làm khuây
Ngỡ lòng mình là rừng
Ngỡ hồn mình là mây
Nhớ nhà châm điếu thuốc
Khói huyền bay lên cây.
Trong thực tế, có những lời hát bâng khuâng như đã nói và những
lời ca huyền diệu thuộc lãnh vực chưa nghiêng quá về tôn giáo,
cũng được người đời yêu thích. Xem kỹ lại những bài hát huyền
diệu, ta thấy đó là những bài tình ca trai gái nhưng vượt lên một
bậc làm chúng như nằm giữa tôn-giáo-ca (thánh ca) và phàm-tụcca. Tình ca được nâng lên thành những cứu rỗi thiêng liêng. Vậy
huyền diệu ca là một hình thức của tình ca đôi lứa, đưa yêu đương
lên cao vời. Cho nên huyền diệu ca khác với tôn giáo ca đã đành;
mà còn khác với huyền ảo ca thường gắn liền với không gian, với
quang cảnh. Huyền diệu ca gắn liền với nhân gian, hiển hiện bóng
nam nữ. Và vì vậy mà người ta thích nghe, chúng không xa xôi
lắm dù mang tên huyền diệu, thậm chí rất thực vì khi còn trẻ nếu
yêu ai quá thì họ có khuynh hướng tôn thờ:
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Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời
Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời.
… Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn
Soải cánh cô đơn bay trong chiều vàng
… Tình yêu đã vỗ cánh rồi
Là hoa rót mật cho đời
Chắt chiu kỷ niệm dĩ vãng
Em nhớ gì không em ơi!
(Nhạc Trần Trịnh, lời Hà Huyền Chi)
Rút ra từ cảm thức những lần nghe hát bài ca này, thực sự khi
chưa nghe rõ hết từng lời, nhưng ta bị lôi cuốn vào những lời
huyền diệu như “đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời”, hoặc “gió
phiêu du qua bao đỉnh trời”, hoặc “soải cánh bay trong chiều
vàng”. Ta không mấy lưu ý những lời tình ca đôi lứa như “ái ân
bây giờ là nước mắt”, hoặc “đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc”.
Tại sao như vậy? Vì những lời tình ca đôi lứa ấy đã có bao nhiêu
người nói tới, chúng không đưa ta vào lãnh vực nằm lưng chừng
giữa siêu hình và đời thường. Hẳn không phải chỉ nhờ tính độc
đáo, từ ngữ mới lạ. Ðộc đáo mà không làm hồn ta đong đưa trong
cảm thức tuyệt vời thì độc đáo ấy chỉ là lạ lẫm, chưa mang chất
huyền diệu… Trường hợp nhà thơ Hà Huyền Chi sáng tác bài Lệ
Ðá khá đặc biệt: nghe bản nhạc chưa có lời, nhà thơ đặt lời nương
theo âm điệu (ngược chiều với thơ phổ nhạc). Bài hát “Chiều Tím”
hình như cũng trong quá trình sáng tác tương tự: nhạc có trước
(của Ðan Thọ) và lời đặt sau (của Ðinh Hùng). Nếu vậy thì lại có
thêm một trùng hợp. Nghe bài hát Chiều Tím, hồn ta chưa bị níu
giữ do những lời trữ tình thông thường như “Chiều tím, chiều nhớ
thương ai” hoặc có hơi hướm chia tay thời chinh chiến cổ xưa
“người ấy, lòng hướng trăng sao, hồn say chiến bào…”. Huyền
diệu của bài hát tiềm phục ở những câu như có ma lực: “người em
tóc dài, tình vương không gian, mây bay quan san, có hay”, hoặc
xa xăm trong hành trình nhưng không thuộc cổ thời: “người đi
hướng nào, tóc bay dài, gió viễn khơi”.
(Tháng 4 năm 2009)
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Một Thời Kỷ Niệm Những Ấn Loát Phẩm
Thơ-Họa-Nhạc

Thời trước, không hẳn là quá xưa, chỉ độ chừng từ 1955, mỗi lần
muốn có được những bản nhạc hay đáng sưu tập, ta đâu có sẵn
những phương tiện điện tử tối tân để có thể tải xuống ngay như
laptop, iPad, Smartphones của thời đại hiện nay. Cho nên những
ấn loát âm nhạc rất quý đối với ta thuở ấy. Đó là những ấn loát
phẩm phối hợp thơ (đúng ra thì không phải vần điệu mà là lời văn
chương bóng bảy hay đậm tình dân dã) cùng nhạc dĩ nhiên, và
cùng hình ảnh minh họa ngoài bìa bản nhạc. Ta nhớ khổ giấy ấn
loát những tác phẩm âm nhạc như vậy tương đương với khổ giấy
tiêu chuẩn quốc tế cho thư từ, đánh máy, in ra từ computer. Có thể
lớn hơn một chút để có thể đặt vừa vặn lên các khay mà nhạc công
có thể nhìn khi đánh đàn. Các họa phẩm ngoài bìa thường rất lớn,
choáng gần hết trang giấy.
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Ta cũng nhớ lúc khởi đầu thời kỳ rộ lên tân nhạc với nhà xuất bản
“Tinh Hoa” ở Huế, sau này cơ sở phát triển đến Sài Gòn thành nhà
xuất bản “Tinh Hoa Miền Nam”. Nhà xuất bản đã tiên phong trong
việc trình bày các ấn phẩm phối hợp thơ-họa-nhạc, với khổ lớn kể
trên. Trước đây, nếu người viết không lầm thì các bài hát (đa số là
các bài hát vọng cổ) in ở các khổ nhỏ như những cuốn sách thật
mỏng.Tại sao gọi là thơ mà không gọi là lời nhạc cho đúng hơn.
Bởi vì lời các bản nhạc sáng tác sau 1955, ngoài những bài tình ca
thì tính chất thơ hiển nhiên, nhưng ta thấy những bài hát của thời
kỳ muốn phục hưng nông nghiệp sau cuộc chiến tranh 1945-1954
cũng lồng vào nhiều chất thơ, như “Trăng Về Thôn Dã”, “Tiếng
Hò Miền Nam”, “Nắng Đẹp Miền Nam”, “Khúc Ca Ngày Mùa”,
“Nắng Lên Xóm Nghèo”… Cả về những bài hát lính, chưa hẳn về
chiến tranh vì khoảng thời gian từ 1954 đến 1960 tình hình yên ổn,
cho nên nhạc lính cũng nhiều chất thơ như “Tình Anh Lính
Chiến”, “Tình Thư Của Lính”, “Phiên Gác Đêm Xuân”, “Tuyết
Trắng”, “Thủy Thủ và Biển Cả”… Rồi đến thời chiến tranh khốc
liệt, không kể những bài có chất thơ đồng thời chứa đựng tư tưởng
phản chiến hay chính trị chống đối ý thức hệ, chỉ kể chất thơ lãng
mạn thì vẫn không thiếu như “Lính Nghĩ Gì”, “Những Đóm Mắt
Hỏa Châu”, “Xuân Này Con Không Về”, “Kẻ Ở Miền Xa”, “Biệt
Kinh Kỳ”… Làm sao ta không nhớ những lời như thơ:
…Tình tang ơi này tình tang/ Ta ngước xem ông Sao Thần Nông/
Bên Sông Ngân Hà vắng/ Bóng Ngưu Lang trầm ngâm nhớ nàng/
Em có nghe chăng dư âm đồng quê/ Khi trăng ngàn mờ tỏa chiếu
trên đê… Đom đóm bay quanh trên ao bèo xa/ Khi bao người dìu
dịu giấc Nam Kha/ Mộng triền miên say sưa dưới mái vàng/ Ánh
trăng khuất chìm vào rặng tre cuối làng… (Trong bản: Trăng Về
Thôn Dã).
… Em bé thơ ơi, trên mình trâu nắng em ước mong điều gì/ Cô hái
dâu ơi bên dòng sông vắng cô có buồn người đi… Trên đường về
quê hương/ Nghe dạt dào tình thương/ Cánh chim giang hồ/ Vẫn
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trôi giữa trời/ Bước chân lãng du/ Ôi chỉ là mộng thôi… (Trong
bản: Nắng Lên Xóm Nghèo).
… Xuyên lá cành trăng lên lều vải/ Lòng đất ấm thương tình đôi
mươi… Đôi đứa mình còn mỗi đêm nay/ Nói gì cạn niềm thương/
Để rồi mai anh lên đường… (Trong bản: Tình Anh Lính Chiến).
… Có những đêm dài anh ngồi nhìn hỏa châu rơi/ Nghe vùng tâm
tư cháy đỏ xoay ngang lung trời/ Những đóm mắt hỏa châu bừng
lên trong màn tối/Như mắt em sáng ngời/ Theo anh đi ngàn lối…
(Trong bản: Những Đóm Mắt Hỏa Châu).
Còn với họa phẩm, nhiều người trong chúng ta chắc không quên
thời kỳ đầu với các ấn loát phẩm âm nhạc do nhà xuất bản “Tinh
Hoa” ở Huế: những hình vẽ thường là các họa phẩm theo khuynh
hướng cổ điển. Những nét vẽ quy ước như các hình chụp. Chẳng
hạn bản “Con Đò Đưa Xác” với hình một dòng sông rộng, bầu trời
màu xám, bên kia là chân trời có dãy Trường Sơn, và trên dòng
nước buồn phẳng lặng một con đò lẻ loi (không thấy rõ quan tài
của người kháng chiến chống Pháp tử trận). Chẳng hạn bản “Về
Miền Trung” thì hình ảnh nổi bật là một lũy tre ven làng, phía sau
nền cánh đồng lúa xanh có con trâu đang gặm cỏ, vài cánh cò
trắng bên bờ ruộng xa xa, và xa hơn nữa có vài mái nhà tranh màu
nâu vàng dưới những cây cau thật cao. Mãi về sau, các bức họa
trong ấn loát phẩm âm nhạc xuất bản tại Sài Gòn vẫn còn mang
dấu cổ điển, ví dụ bản “Thành Phố Buồn” với một phần thành phố
Sài Gòn trong buổi hoàng hôn nhá nhem, in lên nền phía xa là nóc
nhà thờ Huyện Sỹ. Như vậy các hình vẽ hình như đều lấy mẫu từ
những cảnh quang có thật ở trong đời. Trong số những hình bìa
theo phong cách cổ điển của những ấn loát phẩm âm nhạc, hình
vẽ cho bìa bản nhạc “Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn” (nhạc và lời: Văn
Phụng) gây ấn tượng màu sắc rất đẹp, nhớ mơ hồ những bóng
người màu đen đi trên con đê cao, phía chân trời màu nâu vàng
huyền ảo. Nhưng rồi các hình vẽ theo phong cách tân kỳ, nổi bật
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với các hình vẽ bìa bản nhạc của họa sĩ Duy Liêm theo lối hội họa
lập thể. Về sau, còn một số ấn loát phẩm âm nhạc với hình bìa
theo các phong thái tân kỳ khác, nhưng thuộc các họa sĩ dường
như không được nhắc nhở đến trong những tác phẩm viết về hội
họa Việt Nam. Cả họa sĩ Duy Liêm cũng ít được nhắc tên, mặc
dầu hình bìa lập thể của ông đa số quần chúng yêu âm nhạc thuở
trước đều không quên một khi có người nhắc đến. Phải chăng các
họa phẩm của ông gắn liền với mục đích vẽ cho thương mại, vẽ
cho quảng cáo, vẽ cho hình bìa bản nhạc, không phải vẽ cho nghệ
thuật, có phải là như thế không? Theo thiển nghĩ, nếu như các họa
phẩm lập thể của họa sĩ Tạ Tỵ nay được coi như tài sản quý của
quốc gia, các họa phẩm lập thể của họa sĩ Duy Liêm trên các bản
nhạc nên được miễn trừ điều bị coi như chỉ có mục đích vẽ cho
thương mại. Vì các nét vẽ của họa sĩ Duy Liêm rất độc đáo, không
trùng lặp với ai. Hoặc vì lý do nào khác bị ghét mà không kể thuộc
về hội họa, thì sự phê phán do liên hệ chặt chẽ đời tư với sáng tác,
thật khác thái độ người Tây phương trước những sáng tạo nghệ
thuật. Ta đã biết các hoa văn vẽ trên trên các đồ cổ sành sứ được
đánh giá là những sáng tạo nghệ thuật. Ngoài chất liệu chế tạo,
hình dáng, đồ sành sứ được trân trọng cất giữ như của gia bảo, một
phần cũng vì những hoa văn ấy. Mục đích của các hoa văn ấy
trước tiên cũng vì mục đích thương mại: vẽ trên sành sứ để hấp
dẫn người mua. Các hình tượng trên đá, trên cây, trên kiếng, mục
đích thờ phượng tôn giáo, cũng đã được nhận định là những tác
phẩm nghệ thuật. Thật may mắn, trong hành trang người Việt đi ra
nước ngoài sinh sống qua nhiều thời kỳ, từ di tản đến vượt biên, từ
ra đi theo chương trình HO đến ra đi theo diện nhân đạo, từ ra đi
theo diện đi du học đến ra đi theo diện theo chồng theo vợ mới lập
hôn nhân, có một số ấn loát phẩm âm nhạc xưa được mang theo,
và phổ biến trong cộng đồng qua báo chí, qua internet. Trong số
ấy, những bức họa gây ấn tượng nhất trong các hình bìa do Duy
Liêm vẽ ở các ấn loát phẩm âm nhạc là: “Hoa Soan Bên Thềm
Cũ” (lời và nhạc: Tuấn Khanh); “Chiều” (nhạc: Dương Thiệu
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Tước, lời: Hồ Dzếnh); “Con Thuyền Không Bến” (nhạc và lời:
Đặng Thế Phong); “Tôi Sẽ Đưa Em Về” (nhạc và lời: Y Vân).
Màu trắng ngự trị trong họa phẩm bìa của bản nhạc “Hoa Soan
Bên Thềm Cũ”, mà theo ta nghĩ đáng lẽ phải là màu đỏ vì hoa
soan (chắc là hoa phượng vĩ ?), nhưng họa sĩ vẽ hình dáng một
phụ nữ rất yểu điệu với chiếc áo dài trắng trên nền màu tím nhung
nhớ. Còn màu vàng ngự trị trong hình bìa ấn loát phẩm của bản
nhạc “Tôi Sẽ Đưa Em Về”: màu vàng cũa con đường tràn trề ánh
trăng trên đó có người nhạc sĩ mang cây đàn trên vai, tiễn bước em
ra về. Hình cây trong họa phẩm của Duy Liêm thường trụi lá, có
những cành bị cắt ngắn nhưng xòe ra hình cây quạt, không có vẻ
tang thương như hình cây với các cành bị cắt cụt của nhạc sĩ Đặng
Thế Phong mà qua đó có người nói vẽ cây như thế là báo trước
một cuộc đời yểu mệnh. Và màu đỏ ngự trị trong họa phẩm bìa
bản nhạc “Chiều”: màu đỏ của nền chân trời hoàng hôn, với hình
một người đi qua khu rừng lá có những cây rẽ quạt. Lại vẫn bóng
người nhạc sĩ với cây đàn trên vai, nhưng trong hình lần này một
mình nhạc sĩ cô đơn trên con đường có lẽ thuộc khu rừng lá ở tỉnh
Đồng Nai tiếp giáp với tỉnh Bình Thuận. Bản nhạc thứ tư với họa
phẩm của Duy Liêm ta đề cập đến, bản “Con Thuyền Không Bến”
với màu xanh thể hiện dòng sông, màu đen thể hiện cái bến mà
thuyền không ghé. Đặc biệt có một cành cây nhiều nhánh cụt, phải
chăng họa sĩ Duy Liêm liên hệ đến bức họa báo hiệu yểu mệnh
của nhạc sĩ Đặng Thế Phong. Bóng trăng lại là màu trắng, tỏa ánh
sáng trắng xuống con thuyền đang trôi không biết về đâu. Tiếc
rằng đa số trong chúng ta không rành lắm về hội họa nên không
thể bàn luận nhiều về đường nét, những màu sắc chủ đạo, nét họa
lập thể, trong họa phẩm của họa sĩ nói chung, và của Duy Liêm
nói riêng. Ta chờ đợi đọc các bài viết của những nhà chuyên về
hội họa.
Thơ-nhạc-họa quyện vào nhau trong những ấn lóat phẩm âm nhạc
thuở trước, đã in đậm nét vào hồn ta những kỷ niệm làm gợi nhớ
gây xúc cảm, dù hôm nay đôi người chuyên môn nói có thể có
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những bản nhạc ấy bất cứ lúc nào khi in ra với các máy computer
đủ loại từ trên bàn làm việc, ở trong cặp da, hay ở trong túi áo. Dĩ
vãng thuở nào khoảng vài chục năm trước, ta cất giữ những bản
nhạc dưới đáy va-ly hành trang đi đó đi đây, hay trong hộc tủ ở
nhà; ta trân quý những ấn-loát-phẩm âm nhạc in trên giấy mà qua
thời gian trở thành ố vàng. Kỷ niệm của một thời vang bóng, khiến
ta đôi lúc ngậm ngùi cho phương thức in ấn của thế hệ có ta trong
đó, so với những tiện nghi văn minh hiện đại.
(Tháng 1 năm 2013)
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Dẫn Khởi Từ Thơ Đinh-Hùng, Nghĩ Về Nhạc
Schubert Với Hai Lời Việt
Có một bài thơ của thi sĩ Đinh Hùng nhắc đến Schubert, nhạc sĩ
lừng danh người Áo (1797-1828). Bài thơ Đinh Hùng nói về dạhội trá-hình, nơi các người tuổi trẻ tụ họp để vui chơi ca hát, ăn
mặc sặc sỡ, mang mặt nạ trá hình để tạo sự ngạc nhiên cho nhau.
Một kiểu gặp gỡ vừa thơ mộng vừa tình tứ vừa hài hước; một dịp
để trai gái tạo cơ duyên và giải trí, thường tổ chức vào những ngày
cuối tuần. Vậy tên nhạc sĩ Schubert được nhắc đến trong thơ nói
về dạ hội thì nhạc Schubert ắt phải là nhạc dành cho cuộc vui và
lãng mạn thơ mộng. Bài thơ với những câu đẹp như sau:
Đèn quanh thủy-tạ, hội đêm hè
Em đến phương nào? Đây ngựa xe
Đây nước hoa chìm, giăng ẩn hiện
Thơ phòng khánh-tiết, nhạc Schubert.
Mời các cô em trang điểm vào
Má hồng gợn chút mới thanh tao
Thuyền thơ anh đợi nghiêng tình tứ
Nghìn chiếc hôn bay, thoảng phấn đào.
Khiêu vũ đêm nay, mộng trá hình
Trong vườn Quên Lãng, áo ai xanh…
(Trích trong bài: Dạ Hội)
Chỉ mấy câu thơ ấy thôi, ta cũng đã thấy bày ra một cuộc vui đầy
màu sắc thời trang, với trá hình mang mặt nạ những con thú, với
hương phấn, ngựa xe, đèn hoa, trăng nước, ăn uống và khiêu vũ
suốt đêm… Nhạc Schubert trình tấu ở nơi đây chắc là thích hợp?
Coi lại vài chi tiết về tiểu sử sự nghiệp của nhạc sĩ Schubert thì ta
được biết cuộc đời ông nhiều bất hạnh (thuộc gia đình không mấy
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khá giả, đường tình không hạnh phúc, vướng bệnh ngặt nghèo, rất
tài ba mà không gặp vận, mất sớm lúc mới 31 tuổi, tác phẩm chỉ
được đón nhận tốt vào những năm gần cuối đời và chỉ lừng lẫy từ
hơn 65 năm sau cái chết của ông). Nhưng về chất nhạc, ta cũng
được biết nhạc sĩ này là một trong những nhà soạn nhạc tiền
phong của dòng nhạc lãng mạn thơ mộng của nước Áo ở vào thế
kỷ 18, thường phổ nhạc các bài thơ tình. Ví dụ như nhận định sau
đây của nhà soạn nhạc Ernst Krenek (viết năm 1947): “Schubert
was a lucky inventor of pleasing tunes… lacking the dramatic
power…” . Hoặc như nhận định của nhà soạn nhạc Robert
Schumann (viết năm 1835): “Schubert’s practice here was a
forerunner of the common Romantic technique of relaxing…”
(trong “Wikipedia, the free encyclopedia”). Vì tính chất vui tươi
của dạ hội, vậy tên nhạc sĩ Schubert được nói đến trong bài thơ
này của Đinh Hùng không trái khoáy mà rất thích hợp.
Như thế, nhạc Schubert là nhạc thơ mộng, lãng mạn, tươi vui hơn
bi thương. Vậy tại sao bản nhạc Dạ Khúc lời Việt của nhạc sĩ
Phạm Duy (tức “Serenade of Franz Schubert”) nghe thật là thê
thiết, với những lời như: “ Chiều buồn nhẹ xuống đời/ Người tình
tìm đến người/ Thấy run run trong chiều phai/ Vẻ sầu của đóa
cười/ Tình bền của lứa đôi/ Thoáng hương trong chiều rơi… Đời
sẽ thấy chúng ta sống không cầu/ Cho tình cứ úa phai mau/ Cho
người cứ mãi phụ nhau…Cuộc tình vĩnh viễn xa vời/ Chỉ còn
thương nhớ mà thôi/ Bóng tối buồn, không lời.”. Những người biết
rõ lời nhạc của Schubert qua nguyên tác bằng tiếng Đức, đã nhận
định lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy như sau: “Lời dịch của ông
tuy hy sinh sự chính xác của ngôn từ, nhưng giàu tính thẩm mỹ
của cảm nhận âm nhạc” (trong “Wikipedia, the free
enclyclopedia”). Tính thẩm mỹ của cảm nhận âm nhạc, nhận định
như vậy theo thiển nghĩ có vẻ mơ hồ, không thấy nêu rõ vì sao
tiếng nhạc thơ mộng vui tươi chuyển thành tiếng nhạc chẳng
những buồn (vì lãng mạn thơ mộng cũng đôi khi buồn man mác)
mà còn thê thảm, nghe rất đau thương. Theo thiển nghĩ, sở dĩ bản
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nhạc “Serenade” của Franz Schubert trở thành bi đát với lời Việt
của Phạm Duy là do nhạc sĩ Phạm Duy xúc động vì một cuốn
phim hư cấu khá thê thảm cuộc đời của nhạc sĩ Schubert. Nhà làm
phim thêm thắt nhiều chi tiết bi thương, hòa nhịp với từng bản
nhạc của Schubert, mà có khi cuộc đời thật và bản nhạc không
thực sự có liên hệ. Đó là cuốn phim Pháp, tựa đề “Khúc Nhạc
Dang Dở” (Symphonie inachevée, phim sản xuất năm 1933, có
trình chiếu ở Sài Gòn khoảng giữa thập niên 1950). Khúc nhạc
dang dở cũng là nhan đề một bản nhạc của Schubert, nhưng do
bản nhạc ông để lại chưa xong, nên người đời sau đặt tựa đề như
vậy. Người ta cũng không rõ nguyên nhân ông bõ dở không hoàn
thành bản nhạc, có thể do bệnh tật, có thể do không còn hứng làm
cho xong. Nhưng tựa đề ấy được nhà làm phim đồng-hóa với mối
tình dang dở, mối tình không toại-nguyện ấy trở thành nguyên
nhân của bản nhạc nửa chừng. Mà thật ra cuộc tình không xong
với cô học trò âm nhạc, một công nương quý tộc, không mấy sâu
đậm đối với nhạc sĩ Schubert. Cũng có một bản nhạc của ông cho
mối tình chỉ hơi chút buồn này, nhưng không phải bản nhạc lừng
danh “La Symphonie inachevée - The unfinished Symphony ”, mà
là bản “Fantasie in F minor”: “It has been said that he held a
hopeless passion for his pupil, the Countess Karoline Eszterhazy,
but the only work he delicated to her was his Fantasie in F minor
for piano duet” (trong “Wikipedia, the free encyclopedia”).
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(Tài tử Hans Jaray, vai nhạc-sĩ Schubert trong cuốn phim Pháp:
“Symphonie Inachevée”-1933)
Nhạc sĩ Phạm Duy xúc động vì trong phim có những đoạn thấy
thương cảm nhạc sĩ Schubert, như có lần ông được mời vào cung
điện hòa tấu cho buổi khiêu vũ ở lâu đài quý tộc. Nghèo đến nổi
không sắm nổi bộ đồ đại lễ dành cho nhạc-trưởng dàn nhạc giaohưởng, ông phải đến tiệm cầm đồ để mướn. Nhạc sĩ không hay
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biết, và không ai nhắc khéo giùm, cái miếng thẻ thuộc tiệm cầm
đồ vẫn còn dính trên bộ đại lễ suốt buổi trình diễn trước mắt các
quan khách, công nương, công chúa. Hoặc ở đoạn cha của công
nương Karoline Eszterhazy, vì không muốn nhạc sĩ có mặt tại lâu
đài lúc tổ chức một sự việc trọng đại, đã giao cho Schubert công
tác phải đi xa vài hôm, rồi tiến hành hôn lễ cho công nương với
một công tử. Nhạc sĩ hay tin trở về, chỉ còn biết thẫn thờ nơi băng
đá trống trước lâu đài, em gái công nương đến an-ủi đôi lời chia
buồn (có lẽ vì vậy mà nhạc sĩ Phạm Duy mới viết thành những lời
trong bản Dạ Khúc “Serenade”: Cho người cứ mãi phụ nhau).
Cũng theo trong phim: Với mối thất tình này, nhạc sĩ Schubert đi
tìm sự cứu rỗi giúp giải thoát linh hồn nơi các thánh đường, và sau
đó sáng tác nên bản nhạc bất hủ “Ave Maria”. Nhưng thực sự, quy
chiếu với các giai đoạn sáng tác của Schubert, bản Ave Maria do
nhạc sĩ phổ từ bài thơ nhan đề “The Lady of The Lake” của Sir
Walter Scott, vì vậy chắc không phải do đi tìm sự cứu rỗi sau mối
thất tình. Những giai đoạn “cuộc đời/sáng tác nhạc” của Schubert
theo trong phim, ta thấy tương tự với những giai đoạn “cuộc
đời/sáng tác thơ” của Hàn Mặc Tử: cũng bệnh tật, nghèo, thất tình,
đi tìm giải thoát linh hồn nơi tôn giáo, yểu mệnh chết sớm. Chắc
do xúc cảm khi coi phim, liên tưởng đến Hàn Mặc Tử, mà nhạc sĩ
Phạm Duy mới đặt lời Việt bi thiết cho bản “Serenade” của Franz
Schubert. Thực sự nhạc của Schubert rất mỹ miều, thơ mộng, vì
vậy ông đã được gán cho những danh hiệu như “nhạc sĩ thi sĩ hơn
hết” (the most poetic musician), hoặc danh hiệu “bậc thầy vô-địch
của lời tình ca đẹp” (the unrivaled master of lyrical beauty). Vậy
thì có thể nói Schubert không phải nhạc sĩ của tình ca bi thiết. Từ
ngữ “serenade” được nhạc sĩ Phạm Duy có khi chuyển thành
nhan-đề là Dạ Khúc (đối với bản Serenade của Schubert), có khi
với nhan-đề “Chiều Tà” (đối với bản serenade của Enrico Tocelli).
Ý nghĩa nào cũng được vì Serenade là thể loại ca khúc lãng mạn
(không nhất thiết quy định ý nghĩa về thời gian), thường được các
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chàng trai khi chiều tối đứng dưới cửa lầu, hát để tỏ tình với người
đẹp. Đó là một tập tục đã có từ thời trung cổ ở Âu Châu.
Có một phiên-bản Việt ngữ khác cho bản nhạc Serenade của
Schubert với nhan đề “Giấc Mơ Chiều” của nhạc sĩ Phạm Ngọc
Lân (Có lẽ chính hai ông bà Phạm Ngọc Lân trình bày bài hát này
trong Youtube Music. Xin tìm đến nơi tiêu-đề “Sérénade de
Schubert – Giấc Mơ Chiều”). Lời Việt của phiên bản này thơ
mộng, không lắm đau thương. Nhưng nhạc sĩ Phạm Ngọc Lân
cũng phát biểu như sau khi có khán thính giả hỏi về lời ca qua
Internet: “Lời Việt trong bài này hoàn toàn theo ý riêng của người
viết lời, không phải dịch theo bản của của Đức hay của Pháp”
(ghi chép lại trong “Youtube-Music”, ngày 23 tháng 6 năm 2011).
“Theo ý riêng”, nhưng có lẽ phiên bản này khớp với chất nhạc
dành cho tình ca đẹp của Schubert. Xin trích ra đây để song hành
với phiên bản nhiều xúc động bi thương cũng viết theo ý riêng
(cảm nhận thẩm mỹ âm nhạc) của nhạc sĩ Phạm Duy. Và đây là lời
Việt của nhạc sĩ Phạm Ngọc Lân: “Chiều dần nhẹ buông/ Giăng
mờ sương dần xuống/ Vẳng xa… chuông ngân ru hồn ta/ Bầy chim
mỏi cánh/ Bay tìm về tổ ấm/ Nhắc ai… cô đơn trong chiều phai/
Chạnh lòng nhớ bóng ai xa vời/ Người yêu từ muôn kiếp khôn
nguôi/ Mong người còn nhớ thương ai/ Ngày mai sẽ nắng lên rạng
ngời/ Để tâm hồn như áng mây trôi/ Trôi về nơi ấy người ơi/ Rồi
một ngày nào đến sẽ sum vầy/ Rồi tan hết ưu phiền/ Sống bên
nhau đôi tâm hồn chung vui buồn/ Lòng hết vướng sầu/ Tình thôi
úa màu/ Mơ ngày vui đến bên nhau/ Mơ thành câu hát ngàn sau/
Mơ… mơ trong chiều… mơ… chiều”.
Bản Serenade mà Schubert phổ nhạc từ thơ của Ludwig Rellstab,
nguyên tác bằng Đức ngữ. Bản tiếng Đức rất dễ truy tìm, nhưng
bản bằng tiếng Pháp viết cho đàn piano hình như cũng theo “ý
riêng” của người soạn dành cho đàn dương-cầm. E rằng trích ra
đây bài thơ của Ludwig Rellstab bằng tiếng Đức thì độc giả Việt
(cũng như người viết bài này) không bao nhiêu người đọc được để
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biết tường tận ý nghĩa bản nhạc phổ thơ “Serenade” của Franz
Schubert, mà bản tiếng Việt đúng với bản tiếng Đức thì không có.
Vì vậy, xin trích ra đây bản Anh ngữ chứa đựng những lời tình-ca
đẹp mà một khán-thính-giả (không thấy nêu tên) trên YoutubeMusic đã công bố khi có một người tên Donald ngày 6 tháng 8
năm 2008 thỉnh cầu tìm giùm bản dịch đúng với nguyên tác tiếng
Đức “Stanchen” (tức Serenade”). Và sau đây là phiên bản Anh
ngữ ấy (chắc có thể để hát): “My songs quietly implore you/
Through the night/ Down to the silent wood/ My love, come to me/
The tree tops whisper/ In the light of the moon/ Don’t be afraid,
my love/ No-one will observe us/ Can you hear the nightingales?/
Oh! They implore you/ Their sweet laments/ Pleads with you on
my behalf/ They understand the yearning I feel/ They know love’s
torture/ With their silvery notes/ They touch every soft heart/ Let
them touch yours, too/ Sweet love: hear my plea/ Trembling, I
await you/ Come, bring me bliss”.
(Tháng 6 năm 2013)
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TẠI SAO TA ÍT NHỚ THƠ-NHẠC THỜI MỚI
KHỞI PHÁT CHIẾN TRANH?
Ta thật nhớ những thơ nhạc thời hoàn toàn thanh bình hay thời hết
sức khốc liệt chiến tranh, vì thơ nhạc ấy in đậm nét vào tâm tưởng
của ta. Thơ nhạc lúc hoà bình: Ta làm sao quên được những bài
hát như “Trăng Thanh Bình- Trăng về Thôn Dã” trong thời mới
chia cắt Việt Nam ở vỹ tuyến 17. Lúc đó vừa chấm dứt “Chiến
tranh 9 năm chống Pháp”. Riêng Miền Nam, mặc dù mang gánh
nặng tiếp nhận một triệu người Miền Bắc di cư vào sau năm 1954,
nhưng mọi người đều nhìn thấy viễn tượng trù phú ở một Miền
Nam hết khói lửa sẽ được ấm no do kinh tế phát triển, chấm dứt
hoạn nạn đất đai nông nghiệp bị bỏ phế gần một nửa vì chiến
tranh. Còn Miền Bắc thời ấy thì ta ít biết vì đã bắt đầu có tấm màn
che thông tin giữa hai miền theo hai khối kình địch quốc tế, mặc
dù cả hai cũng hoàn toàn thanh bình, cả hai đều đang dốc lòng về
kinh tế. Do đó ta chỉ nhớ vài bài thơ ngợi ca kinh tế ở Miền Bắc,
như “Ðoàn Thuyền Ðánh Cá” của Huy Cận hay “Nông Trường Cà
Phê” của Tế Hanh; còn về nhạc ta không có dịp nghe vì phương
tiện truyền thông của cả hai miền lúc ấy, vừa chưa có kỹ thuật cao
như bây giờ, vừa có sự can thiệp của chính quyền hai phía không
muốn để người dân nghe tuyên truyền thịnh vượng của mỗi phía
đối phương. Ở miền Nam thì ta nghe hoài những khúc hát ngợi ca
thịnh vượng như “Tiếng Hò Miền Nam – Nắng Ðẹp Miền Nam”,
phần lớn là những bài hô hào phát triển nông nghiệp… Thơ nhạc
lúc tao loạn: Nhất là từ năm 1965 đến 1972 với sự tham chiến của
năm trăm ngàn quân Mỹ đến Việt Nam, sự ngăn trở thông tin càng
thêm chặt chẽ, nên ta chỉ biết những thơ nhạc Miền Nam viết về
thống khổ do chiến tranh. Vả lại Miền Bắc với Văn Nghệ Xã Hội
Chủ Nghĩa thì thơ văn nhạc kịch do chính trị chỉ đạo phải thể hiện
“Tính Chiến Ðấu”, không được tiêu cực than thở. Do đó, hồn ta
cũng chỉ in ấn đậm nét những thơ nhạc bi thương chiến tranh ở
Miền Nam mà thôi. Ta khó quên những bài hát như “Giọt Mưa
Trên Lá - Trả Lại Em Yêu ” của Phạm Duy; “Bảy Ngàn Ðêm Góp
Lại – Bài Hương Ca Vô Tận” của Trầm Tử Thiêng”; hoặc “Một
Mai Giã Từ Vũ Khí” của Duy Khánh; hoặc “Kẻ Ở Miền Xa” của
Trúc Phương; hoặc “Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp” của
Nguyễn Văn Ðông, hoặc “Người Chết Trở Về” của Trần Thiện
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Thanh. Nhất là thật nhiều các bài hát phản chiến của Trịnh Công
Sơn, cùng thi phẩm “Chiến Tranh Việt Nam và Tôi” của Nguyễn
Bắc Sơn. Nếu kể ra hết thì còn rất nhiều bản nhạc nói lên những
khốc liệt của chiến tranh, riêng thơ văn thì sự phổ biến không bằng
âm nhạc nên chỉ in đậm nét vào hồn ta một số bài phổ nhạc như
“Người Tình Không Chân Dung” của Hoàng Vĩnh Lộc (do Hoàng
Trọng phổ nhạc); như “Kỷ Vật Cho Em” của Linh Phương (do
Phạm Duy phổ nhạc)…
Tóm lại, hoà bình thịnh vượng hoặc chiến tranh thảm khốc thể
hiện vào thơ nhạc khiến ta dễ nhớ, vì chúng gây ấn tượng khó
quên. Vì vậy mấy ai nhớ thơ nhạc lúc giao thời giữa hòa bình và
chiến tranh, lúc bớt dần những rộn rịp phát triển kinh tế như đã có
ở thời gian từ 1954 đến 1958, hoặc chưa ở vào tình thế chiến tranh
không lối thoát cho đất nước ở thời gian từ 1962 đến 1975. Bốn
năm (1958 đến 1961) kể như thời gian chỉ mới manh nha báo
trước cuộc chiến tranh lớn. Chỉ mới là những ghi danh để luân
phiên đi quân dịch ở các trại huấn luyện Suối Dầu Nha Trang,
hoặc đồn trú có kỳ hạn ở Sông Mao Phan Thiết. Tuy nhiên cũng
có thơ nhạc ghi lại thời kỳ này, và vì chúng không để lại những ấn
tượng đậm nét nên đến nay ít ai nhớ, kể cả những người đã từng
tham gia trong khoảng thời gian ấy, huống chi là những lớp trẻ sau
này hầu như lọt hẳn vào giai đoạn khốc liệt chiến tranh, vậy nên
giai đoạn trên hoàn toàn ở ngoài trí nhớ của họ. Giai đoạn đó có
thể họ chỉ là học sinh trung học lớp bảy hay lớp tám, còn học sinh
lớp 12 chuẩn bị thi Tú Tài Phần II nếu thi rớt cũng chưa phải đi
vào quân trường Thủ Ðức, có thể còn được tiếp tục để sang năm
thi lại. Quân dịch để xây dựng quân đội trong thời kỳ này, nếu
không là tình nguyện vào quy chế hiện dịch, thì sau một thời gian
phục vụ ngắn trong quân ngũ đều được trở về, danh sách chỉ nằm
trong hồ sơ chuẩn bị khi có chiến tranh. Và nếu tình nguyện ở
trong quân ngũ thì đời sống rày đây mai đó trong các đoàn xe
công-voa của người lính cũng khá thơ mộng, chỉ là công tác vận
chuyển quân trang quân cụ từ duyên hải lên Tây nguyên, từ Sài
Gòn đi Miền Tây Miền Ðông. Có vài trường hợp thanh niên mới
lớn ở tuổi 19 hay 20, chưa đủ sức ra đời tự lập một mình để khỏi
phải sống trong cảnh nhờ vả gia đình không mấy sung túc, mà học
hành thì mới ở lớp 11 trung học, trong khi ý hướng thì lại muốn
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thoát ly… làm sao vài người thanh niên ấy không thấy thơ mộng
của đời lính di chuyển đó đây với công-voa. Cứ chiều đến thấy
công-voa ngừng xe hàng đoàn, dưới lòng xe qua hai bánh lớn
người thì giăng võng dã-chiến nằm khảy đàn, vài người thì tụ tập
nấu cơm hay pha cà-phê bên vệ đường, thật là bình yên đời lính
tráng thời ấy. Có một bài thơ khá thơ mộng của Mạc Ly Châu nói
về khí vị giang hồ của người trai vào quân đội, theo đoàn xe quân
vận lên Tây Nguyên. Bài thơ này nhớ mơ hồ đã được đăng trong
báo quân đội “Chiến Hữu” ấn hành ở Pleiku, thật hay mà tiếc rằng
không còn sách báo nào sưu tầm ghi lại nên trí ta cũng lãng quên
dần. Và một bài thơ khác của Huyền Giang nói về những ngày đồn
trú ở Sông Mao, địa điểm lúc ấy nghe như chỉ dành cho lính Nùng
từ ngoài Bắc di cư vào; và bài thơ viết về đêm gác đầy sương mù
rất có nhiều chất thơ của thi sĩ đến nay cũng chỉ còn nhớ nhan đề
“Màu Ðêm”. Huyền Giang là ai, thơ thuộc giai đoạn nửa hoà bình
nửa chiến tranh ít ấn tượng ấy làm cho thi sĩ bị lãng quên không
một dấu tích trong sách báo…. Thơ đã vậy thì nhạc cũng cùng
chung hoàn cảnh dễ lạt phai trong lòng người thưởng thức: mấy ai
còn hát bài “Ngoại Ô Ðèn Vàng” của Y Vân, hay “Tàu Ðêm Năm
cũ” của Trúc Phương. So sánh để thấy: Tại sao người ta nhớ mãi,
còn hát hoài bản nhạc “Nửa Ðêm Ngoài Phố” của Trúc Phương;
bởi vì hoàn cảnh một người cô đơn không tình yêu trên đường phố
khuya hoa đèn sẽ còn tiếp diễn cho nhân thế, không có giới hạn
thuộc về một giai đọan nào; nên bài hát dễ trở thành bất hủ với lời
ca: “Buồn vào hồn không tên/ Thức giấc nửa đêm/ Nhớ chuyện
xưa vào đời/ Ðường phố vắng đêm nao quen một người/ Mà yêu
thương trót trao nhau trọn đời/ Ðể rồi làm sao quên/ Nửa đêm
lạnh qua tim/ Giữa đường phố hoa đèn/ Có người mãi đi tìm/ Một
người không hẹn đến/ Mà tiếng bước buồn thêm/ Tiếc thay hoài
công thôi/ Phố đã vắng thưa rồi/ Biết rằng chẳng duyên thề/ Ðể
người không gặp nữa/ Về nối giấc mơ xưa…” Nhưng “Tàu Ðêm
Năm Cũ” thì có quy định một giai đoạn mà thôi, giai đoạn những
người đi quân dịch đến trại Suối Dầu ở Nha Trang. Phương tiện di
chuyển bằng đường xe lửa từ Sài Gòn đến Nha Trang hàm chứa sự
thông tri cho biết ấy là thời mới khởi phát chiến tranh mà thôi,
đường xá còn đi lại dễ dàng bằng hỏa xa. Sau này, chiến tranh
khốc liệt, thì quân vận bằng đường xe lửa không còn sử dụng.
Người ta đã quên thời có những người thân đưa tiễn người đi trên
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sân ga Sài Gòn, trong khi khu chợ Bến Thành và đại lộ Lê Lai ở
sát bên nhộn nhịp xôn xao, và người đi kẻ ở cũng chỉ ngậm ngùi
chút ít vì thời gian thụ huấn quân sự ở Suối Dầu chỉ ngắn thôi; một
ngày đoàn tụ không quá xa trắc trở như giai đoạn đi quân dịch sau
Tết Mậu Thân 1968. Bài hát có lẽ chỉ sâu đậm đối với những
người ngày ấy ở gần đường xe lửa, hoặc ngày nay ở vào lứa tuổi
trên 60, hằng đêm họ nghe tiếng hú còi làm vang vọng kỷ niệm
một giai đoạn cũng rộn rịp cảnh lên đường đi thụ huấn quân sự, và
đưa tiễn chỉ là tạm biệt không hẳn là nhiều nước mắt…. Cùng sinh
ra trong bối cảnh hoà bình chưa hẳn hòa bình và chiến tranh chưa
hẳn chiến tranh ấy, là bản nhạc “Ngoại Ô Ðèn Vàng” của Y Vân.
So sánh để thấy: Sở dĩ người ta còn hát mãi bản nhạc “Lòng Mẹ”
của ông, vì “lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào” mãi còn
hiện diện trên quả đất này với tình mẫu tử không những ở loài
người mà còn ở muông thú, tình cảm ấy muôn đời, không bao giờ
quy định chỉ hiện hữu trong một giai đoạn nào. Có chăng chỉ riêng
biệt với nhạc sĩ Y Vân là giai thoại mẹ nhạc sĩ cặm cụi giữa khuya
để giặt cái áo duy nhất cho kịp ngày mai nhạc sĩ đi dự một cuộc thi
tuyển, khiến nhạc sĩ ngay đêm ấy hoàn thành bản nhạc “Lòng Mẹ”
bất hủ. Bản nhạc không có thời gian, người ta còn nhiều dịp để
nghe, ca sĩ sẽ còn nhiều dịp hát lên đáp ứng tấm lòng đối với mẹ
hiền của nhân thế. Còn bản nhạc “Ngoại Ô Ðèn Vàng” đúng là bị
quy định trong một giai đoạn, mà giai đoạn đó lại không gây
những ấn tượng khó quên như thời khói lửa khốc liệt. Khốc liệt
thời thế, đã có những ca khúc phản chiến của Trịnh Công Sơn thể
hiện làm ta nhớ mãi. Còn chỉ phơn phớt buồn là ở giai đoạn đi
huấn thụ quân sự trong một thời gian ngắn thì về với gia đình; có
muốn tình nguyện ở lại quân ngũ thì đây là ước vọng lấy binh
nghiệp làm nên tương lai của mình. Cũng giống như nhạc sĩ
Nguyễn Văn Ðông có một bài hát nói về ước vọng sống bằng đời
binh nghiệp như vậy, đó là bài “Chiều Mưa Biên Giới” với những
câu: “… Thương màu áo gửi ra sa trường/ Lòng trần còn tơ vương
khanh tướng/ Thì đường trần mưa bay gió cuốn/ Còn nhiều anh
ơi.”. Ta không còn nhớ nhiều về giai đoạn không hẳn hòa bình
không hẳn chiến tranh đó. Chẳng có những đổ vỡ tang tóc, không
có tàn phá bom đạn, không có chạy loạn… cho nên không có ấn
tượng mạnh mẽ biểu hiện vào nghệ thuật. Tâm trí không có những
khắc sâu bi thương như giai đoạn về sau, chỉ là những cảm xúc
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nhẹ nhàng dễ quên dành cho giai đoạn mới khởi phát chiến tranh.
Biệt ly chỉ là tạm biệt, vào quân đội chỉ là một dịp tạo sự nghiệp:
“Non sông chờ viết được tên”. Ý tưởng và cảm xúc như vậy chỉ
thơ mộng. Ta mường tượng một người ra đi lặng lẽ, một mình trên
đường khuya dưới bóng đèn vàng của những cột điện ở ngoại ô,
qua những khu nhà im lìm giấc ngủ, buồn phải xa cách người yêu
trong một thời gian. Tình ý chỉ có vậy, thể hiện ở giai đoạn khá
yên ổn, nó dễ quên mặc dù nhạc điệu thật hay. Thấy nên nhắc nhở,
nên người viết xin trích trọn bài như sau:
Một người vừa đi lặng lẽ
Trên con đường vắng ngoại ô
Lạnh lùng nhà tranh ngủ sớm
Nên bóng đêm càng mơ hồ.
Ngọn đèn vàng không vừa sáng
Cây cao vụt ngã màu đêm
Bâng khuâng đôi gót phong trần
Từ biệt kinh thành đầy nhớ thương.
Ðêm nay ai tiễn ai đưa
Ai vui hát say sưa
Ðể mình anh thương nhớ
Ôi bao câu nói, không hơn gì một màu buồn, sầu từ đôi mắt.
Nên tim yêu vốn hay mơ
Bâng khuâng vấn tâm tư
Hẳn rằng bông hoa đó
Ai trông mong lúc anh quay về
Dù rằng ngày về, rất xa.
Rồi một mình trên đường vắng
Ði qua cầu xóm ngoại ô
Nhìn ngọn đèn đêm lẻ bóng
Như mắt ai buồn đêm trường.
Ðường dài còn đi nhiều lắm
Non sông chờ viết được tên
Không hay ai mất ai còn
Mà hình anh còn trong mắt em.
(Ngoại Ô Ðèn Vàng – Y Vân)
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Giai đoạn viết nên bản nhạc này không quá khốc liệt, chỉ thỉnh
thoảng có những phục kích, vài chết chóc hiếm khi. Cuộc tham
chiến của Mỹ chưa xảy ra, lác đác những cố vấn đến huấn luyện
cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nhạc sĩ viết “không hay ai mất
ai còn”, theo thiển nghĩ thì hơi cường điệu, không phản ánh thực
trạng ổn định. Chiến tranh trên quy mô rộng chỉ có sau này. Sáng
tác ở giai đoạn khá bình yên ấy, và ý tưởng mơ làm “khanh tướng”
hay “viết được tên cho non sông” có vẻ khuôn sáo từ sách vở nhà
trường. Tuy nhiên bản nhạc “Chiều Mưa Biên Giới” được nhắc
nhở hoài, có lẽ do những yếu tố nối kết vào thời ác liệt. Lời hát
“chiều mưa biên giới” thuộc giai đoạn mới khởi phát chiến tranh
như được đồng hóa vào thời chiến tranh chuyển trọng điểm khói
lửa lên vùng ba biên giới ở Tây Nguyên, nơi có “đường mòn Hồ
Chí Minh” và có các sư đoàn Nhảy Dù và Thủy Quân Lục Chiến
Hoa Kỳ trấn đóng làm rào cản xâm nhập. Một loạt thơ nhạc theo
lên Tây Nguyên như “Trả Lại Em Yêu” của Phạm Duy, “Còn Một
Chút Gì Ðể Nhớ” của Vũ Hữu Ðịnh”, “Một Mai Về Lại Tam Biên
Ðó” của Lâm Hảo Dũng, “Ðồn Sơn Yểm” của Phù Hư… Phải
chăng nhờ “yếu tố biên giới” ấy mà bản nhạc với ca-từ của
Nguyễn Văn Ðông chịu ảnh hưởng lời thơ “Chinh Phụ Ngâm” của
bà Ðoàn Thị Ðiểm… trở nên hợp thời hợp cảnh với giai đoạn tàn
khốc 1965 đến 1972 ? Trong khi đó thì “Ngoại Ô Ðèn Vàng” của
nhạc sĩ Y Vân cứ mãi đóng khung vào một thời điểm: thời mới
khởi phát chiến tranh, chưa có gì lo âu lắm khi ra đi nhập ngũ, và
vì vậy xúc cảm không sâu lắng. Người ta quên nó khi chiến tranh
ác liệt, chết chóc, tàn phá. Người ta thường hát nhiều hơn những
“Tình Ca Người Mất Trí – Ðại Bác Ru Ðêm – Gia Tài Của Mẹ –
Xin Mặt Trời Ngủ Yên” (của Tịnh Công Sơn); hoặc những bài hát
nơi tiền đồn biên giới ở đó có những thân nhân đi quân dịch không
biết ngày nào mới xuất ngũ. Xúc cảm sâu đậm đến với những ai
liên hệ có người yêu hay có con cháu đang ở trong quân ngũ; hoặc
với chính những quân nhân đang xa nhà, nhất là những người lính
biên trấn, khi họ nghe những “Phiên Gác Ðêm Xuân” (Nguyễn
Văn Ðông) – “Ðồn Vắng Chiều Xuân” (Trần Thiện Thanh) –
“Xuân Này Con Không Về” (Trịnh Lâm Ngân) – “Chiều Trên Phá
Tam Giang” (Trần Thiện Thanh/Tô Thùy Yên) – “Những Ðóm
Mắt Hỏa Châu” (Hàn Châu)… Từ thực tế chiến địa hay tiền đồn
cô lẻ mà có những bài hát chiến tranh. Nhưng cũng xuất hiện một
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số bài hát chiến tranh mang màu sắc triết lý, dĩ nhiên không được
sáng tác do những người trong cuộc đang tham dự mà từ những
người ở thành thị, hoặc từ những nhà tư tưởng đồng thời là nhạc
sĩ, như “Tám Ðiệp Khúc” (Anh Việt Thu); “Ðêm Nguyện Cầu”
(Anh Bằng); một số bài hát của Trịnh Công Sơn (Nước Mắt Cho
Quê Hương – Ca Dao Mẹ – Người Già Em Bé – Phúc Âm Buồn –
Xin Mặt Trời Ngủ Yên… ); của Trầm Tử Thiêng (Bảy Ngàn Ðêm
Góp Lại – Bài Hương Ca Vô Tận… ). Nếu nói có vào thực tế
chiến trường mới sáng tác được tính khốc liệt của chiến tranh, vậy
tại sao ta ít gặp, gần như là không hề có, các bài hát sáng tác do
những người lính thuộc binh chủng trừ bị cơ động như binh chủng
Nhảy Dù hay Thủy Quân Lục Chiến của quân đội Việt Nam Cộng
Hòa trước đây? Bởi vì lực lượng trừ bị thường trú đóng nơi hậu
cứ, thường ở các quân trại trong thành phố lớn. Vì vậy tuy là lực
lượng nhiều va chạm đụng trận ngoài chiến trường, nhưng đời
sống của họ khi không đi tiếp cứu giải vây thì thường ở thành phố.
Vì vậy họ ít có nỗi buồn biên trấn như các binh chủng pháo binh
hay lính của sư đoàn trách nhiệm vùng được chỉ định. Cho nên lực
lượng trừ bị không có hứng cảm sáng tác thơ nhạc thể hiện nỗi
buồn của lính xa nhà… Có lẽ văn xuôi ký sự thích hợp hơn, ví dụ
ở các truyện ngắn của Cao Xuân Huy; trong đó có hoạt cảnh sống
động nhất ở đoạn quân hai bên đang đụng trận tại Cửa-Việt: họ
đợi đến giờ ngưng bắn thì trồi lên hào lũy hầm hố để tay bắt mặt
mừng chào hỏi; ngồi ăn uống trò chuyện cùng nhau trên bãi cát;
rồi không bao lâu lại trở về vị trí để tiếp tục đánh nhau nữa khi có
lệnh hết ngưng chiến. Thật giống một cuộc giáp chiến trên sân
khâu; xem chết chóc như cuộc giỡn mặt với tử thần… Thật ra
cũng có thơ nhạc xuất phát từ các người lính thuộc lực lượng trừ
bị Nhảy Dù và Thủy Quân Lục Chiến, nhưng thường là những tình
ca thuộc về hậu cứ thành phố, như thơ của Hà Huyền Chi và Nhất
Tuấn. Họ thuộc về các binh chủng chuyên nghiệp nghề lính mà
thời ấy gọi là quân hiện-dịch, nên thiển nghĩ nếu có sáng tác thơ
nhạc thì đều không quy định ở trong hay ở ngoài thời điểm lúc
mới khởi phát chiến tranh.
Cái gì minh bạch phân giới rạch ròi thì dễ nhớ: đen trắng, tối sáng,
khốc liệt hay an lành… còn làng-nhàng hay nằm giữa hai thái cực
thì dễ quên. Như ở tình hình tại Miền Nam từ 1954 đen 1975, ta
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không nhớ mấy khoảng thời gian từ 1958 đến 1961, hình như
không có biến cố gì quan trọng. Ðó là lúc Mặt Trận Giải Phóng
Miền Nam mới bắt đầu hoạt động ở các vùng nông thôn, về phía
Việt Nam Cộng Hòa thì mới có các cố vấn Hoa Kỳ sang, và thanh
niên đăng bạ vào danh sách đợi chờ đến phiên đi quân dịch; chưa
phải lúc tổng-động-viên. Bất chợt hồi tưởng thì nhớ có những địa
danh huấn luyện quân sự Suối Dầu và nơi tập cho lính quen đồn
trú ở Sông Mao. Cả hai địa điểm này đều nằm trên tuyến đường
sắt Sài Gòn-Nha Trang làm chứng tích cho nỗi buồn tuy ly biệt mà
dịu nhẹ, không quá lo âu như sắp lên đường ra trận mạc tàn khốc.
Các chứng tích ấy thể hiện trong các bài hát bây giờ không mấy
người hát; thậm chí bị lãng quên đối với giới có độ tuổi 40 trở về
sau, vì họ chẳng có kỷ niệm nào liên hệ. Ðến đây, đôi người sẽ hỏi
tại sao có những bài hát thời chiến khốc liệt, tuy tuổi trẻ không
liên hệ, vậy mà họ vẫn xúc cảm khi nghe, và cũng thích hát? Ðó
là vì thảm kịch quốc gia đã nâng lên thành thảm kịch nhân loại,
điều có thể xảy ra cho khắp mọi nơi và mọi thời; không phải chỉ
đóng khung vào một giai đoạn và riêng cho tình hình một khu vực,
như thời kỳ chưa hẳn hoà bình an lạc và chưa hẳn chiến tranh ở
Miền Nam Việt Nam. Thời kỳ chưa thực sự khốn khổ chiến tranh,
chưa thực sự yên vui hạnh phúc, thể hiện ngậm ngùi trong “Ngoại
Ô đèn Vàng” và “Tàu Ðêm Năm Cũ”. Có lẽ đến nay chỉ lác đác
một số người còn nhớ và còn tiếc điệu hát lời thơ hay, nhưng sự
tồn tại của chúng bấp-bênh vì thiếu vắng những dấu ấn sắc nét để
làm người ta dễ nhớ.
(Tháng 12 năm 2010)
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NGHĨ VỀ HAI BÀI THƠ MƯA CHƯA ÐƯỢC
PHỔ NHẠC
Ðối với đại chúng, cảm thức được bản nhạc hay là do nhiều yếu tố
hòa quyện vào nhau, không phải do thẩm thấu trước tiên nhạc hay
hoặc không hay, lời chỉ là yếu tố đi sau.
Thẩm thấu được nhạc hay khi nghe lần đầu tiên, chắc chỉ dành cho
giới sành về âm nhạc, thính giác của họ nhạy cảm với âm điệu,
như nữ ca sĩ Bạch Yến đã phát biểu về yếu tố tiên khởi là nhạc chứ
không phải lời ca. Thấy cũng thật hữu lý khi cho người ngoại quốc
nghe hát Quan Họ Bắc Ninh chẳng hạn: điều cốt yếu là để họ nghe
nhạc chứ không phải nghe lời (chỉ cần giải thích trước tiên ý nghĩa
của bài hát). Nhưng đối với đại chúng Việt Nam cảm thức bài hát
hay thì nhạc hay mà thôi chưa chắc đuợc họ tán thưởng. Văn nghệ
nói chung, âm nhạc nói riêng, phải đuợc đông đảo tán thưởng thì
mới thành hồn dân tộc. Nhạc hay như nhạc cổ điển Tây phương,
đâu có được đại chúng Việt Nam tán thưởng. Ðiều đó cho biết yếu
tố lời, yếu tố nhạc, và nhiều yếu tố khác (xin sẽ nói sau) hoà quyện
vào nhau làm cho bản nhạc đi vào nhân gian. Nữ ca sĩ phát biểu
yếu tố nhạc phải là tiên khởi như sau: “… mình giải thích cho
người ngoại quốc hiểu ý nghĩa của bài hát của dân tộc mình để họ
chú ý theo dõi, chứ mình không dịch ra tiếng của họ… Vì họ tới để
họ nghe nhạc chứ không cần phải nghe lời… Trước khi ai đó gửi
cho tôi bài hát, mình nói là bài tân nhạc đi, một sáng tác mới thì
đầu tiên tôi để ý nghe nhạc chứ không phải nghe lời. Tôi nghe đi
nghe lại cho tới khi thấy cái nhạc đó hay thiệt, tôi mới bắt đầu
nghe lời. Rồi lời ca hay, tế nhị, đẹp, tôi chọn bài đó mà hát…”
(Trích trong bài phỏng vấn đăng trên Nhật báo Viễn Ðông ở
Westminster California, số ra ngày 3 tháng 4 năm 2011).
Nhưng lời đẹp mà thôi cũng không thể quyết định cho bản nhạc
hay. Hoặc hoàn cảnh làm bài hát bắt vào hồn, hoàn cảnh thôi cũng
không quyết định. Xin chỉ giới hạn bản nhạc hay do “thẩm định
của đại chúng” (được họ hát hoài, bền bỉ qua thời gian), không
phải hay chỉ do giới chuyên môn âm nhạc. Hát hoài mà không bền
bỉ qua thời gian thì yếu tố hoàn cảnh mạnh hơn hết. Ví dụ có một
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thời ta nghe hát hoài bản nhạc ngoại quốc lời Việt “Sông Lạc
Ðường Về” (River of No Return) hay “Tiếng Vọng Chiều Vàng”
ảnh hưởng từ bài hát O’Cangaceiro, đến nay không mấy ai hát: do
yếu tố hoàn cảnh khi quân nhân Mỹ nhớ nhà thường yêu cầu hát
trong các phòng trà hay khiêu vũ trường, nay hoàn cảnh ấy đã qua
rồi. Và yếu tố lời hay mà thôi cũng không đủ làm cho ta cảm thức
bài hát hay. Ví dụ các bài thơ lời thật hay của Quang Dũng như
“Tây Tiến” do Phạm Duy phổ nhạc, hoặc “Ðôi Mắt Người Sơn
Tây” do Phạm Ðình Chương phổ nhạc, theo thiển nghĩ không
được quần chúng tán thưởng như các bản nhạc phổ thơ khác của
hai nhạc sĩ tài ba này. Lời hay trong bài “Bèo Giạt Mây Trôi” hay
“Người Ơi Người Ở Ðừng Về” hòa quyện với điệu nhạc hay của
Hát Quan Họ, và nói về hát Quan Họ ta không bao giờ quên hai
bài hát này, còn những bài hát Quan Họ khác thì quần chúng, nhất
là ở phía Nam, người dân không nhớ. Cũng vậy, nhờ yếu tố lời
hay hoà quyện cùng điệu Vọng cổ quen thuộc, vậy nên ta thường
nhớ đến bài “Dạ Cổ Hoài Lang” hay “ Tình Anh Bán Chiếu” hay
“Em Về Miệt Thứ”, còn những bài khác thì giới chuyên về Ðàn Ca
Tài Tử ở Miền Nam mới nhớ hết. Ðiệu nhạc hay như Hò Mái Ðẩy
ở Huế nhưng nhờ thêm yếu tố lời tuyệt vời trong bài “Nước Non
Ngàn Dặm Ra Ði”, nên khi nhắc đến Hò Huế thì đây là bài ta liền
nghĩ tới. Một yếu tố hoàn cảnh khác, nhưng không do thời cuộc
mà do kỷ niệm, mỗi người một kỷ niệm riêng có liên hệ đến bài
hát làm cho bài hát hay đối với họ, nhưng lại không hay với người
khác khi họ không có kỷ niệm tưông tự. Như bài hát “Ðêm Tái
Ngộ” của Y Vân: lời hay, nhạc hay, nhưng ai có kỷ niệm người
yêu đi quân dịch trở về thì bài hát mới hay trong kỷ niệm tái ngộ
trên sân ga xe lửa (phải chăng khúc ca này chưa phải viết vào thời
chiến tranh tàn khốc đi quân dịch không trông ngày xuất ngũ;
nhưng cũng có thể tác giả viết về cảnh ngộ chia ly-tái ngộ khác
trong đời thường). Lời cùng nhạc cùng kỷ niệm hòa quyện như
sau: “Em đứng đây chờ anh đã từ lâu/Sân vắng thưa người ga
cũng buồn theo/ Một con đường sắt trăm con tàu/ Mưa nắng sớm
khuya trưa chiều/ Người nhớ người thương người yêu… .Anh bước
xuống tàu ngơ ngác vài giây/Khi thấy em cười bên ánh đèn soi/
Nhìn nhau mà nói không nên lời/Nơi cũ lúc xưa tay rời/ Thì nay
tay lại cầm tay”. Hoàn cảnh tạo thành nhạc chia ly-tái ngộ thời
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mới khởi phát chiến tranh này, dẫu có hay mà không phổ biến, vì
chỉ là kỷ niệm của số ít người.
Từ những ví dụ về những yếu tố hòa quyện như trên, ta nhắc lại
riêng về nhạc mưa. Có tất cả 15 bản nhạc gồm nhiều nét về mưa
trong tân nhạc Việt Nam: Con Ðò Ðưa Xác (không nhớ tên tác
giả), Giọt Mưa Thu của Ðặng Thế Phong, Tiếng Thời Gian của
Lâm Tuyền, Mưa Rơi của Châu Kỳ, Kiếp Nghèo của Lam
Phương, Phố Buồn của Phạm Duy, Xóm Ðêm của Phạm Ðình
Chương, Giọt Mưa Trên Lá của Phạm Duy, Mưa Rừng của Huỳnh
Anh, Chiều Mưa Biên Giới của Nguyễn Văn Ðông, Mưa Sài Gòn
Mưa Hà Nội của Phạm Ðình Chương và Hoàng Anh Tuấn, Mưa
Chiều Kỷ Niệm của Duy Yên và Quốc Kỳ, Ðêm Giã Từ của Y
Vân, Mưa Trên Phố Huế của Minh Kỳ, Ðường Xa Ướt Mưa của
Ðức Huy… Ngoài nhac hay, lời hay, mỗi bài hát lại bao gồm một
kỷ niệm của người nghe. Tuy kỷ niệm nghe nhạc là của từng
người, nhưng ai cũng có một kỷ niệm riêng: hệ-quả do bài hát
được phổ biến hoài nhờ đài phát thanh 24 giờ thời trước, nhờ ai
cũng có máy nghe CD ngày nay, nhờ xe auto nào cũng trang bị
điện tử nghe nhạc hoặc TV phát hình DVD… Ví dụ, thuở trước
nghe bài Con Ðò Ðưa Xác trong thành phố dưới thời Pháp, ta liền
tưởng tượng đến những người đang xông pha kháng chiến nơi
rừng rậm chiến khu hay bưng biền kênh rạch. Ví dụ nghe bài hát
Xóm Ðêm, ta chợt nhớ đến gác trọ vách thiếc ở góc phố đêm Hoà
Hưng- Lê Văn Duyệt, nơi có những bà bán bắp luộc trong mưa
khuya. Ví dụ nghe bản Phố Buồn của Phạm Duy, ta chợt nhớ tiếng
hát quen phát ra từ rạp cải lương trên đường Lê Lai, vọng vào đêm
cả khu vực có nhà ga xe lửa Sài Gòn (nay đã mất dấu)… Ðó là do
lời và kỷ niệm, còn thẩm âm thì có lẽ đại chúng nghe hay là do
trực cảm thấy điệu nhạc hay, một phần cũng nhờ điệu nhạc ấy
được lặp đi lặp lại nhiều lần trở thành quen tai. Nếu không được
lặp lại hoài, chưa chắc gì bài hát bắt vào tâm hồn người nghe bình
thường không rành về thẩm âm. Nếu âm nhạc là cho nhân gian, thì
phải chăng cảm thức ở mức độ đại chúng mới là tiêu chuẩn của bài
hát hay? Nghe điệu nhạc hay của Quan Họ, của Vọng Cổ, của Hò
Mái Ðẩy… nếu không có lời đẹp thì chưa chắc ta nhớ Bèo Giạt
Mây Trôi, Nước Non Ngàn Dặm Ra Ði, Dạ Cổ Hoài Lang….
Nhưng ta trực cảm âm điệu hay là do đâu? Do thính giác phân biệt
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được nhạc tính khác với âm thanh hỗn tạp. Nhạc tính có là do âm
thanh được sắp xếp theo một hệ-thống nào đó. Như nghe tiếng
chim hót, có nhạc sĩ như Johann Strauss thấy nó tiềm ẩn hệ thống,
và nhạc sĩ thêm bớt mà thành bài “Tales from the Vienna Woods”.
Phải chăng do sóng dài sóng ngắn của âm thanh tình cờ được xếp
đặt theo một trật tự hợp với tai người, mà có khi đối với tai loài vật
thì lại hỗn tạp. Tiếng loài cá voi gọi nhau dưới đại dương có hệ
thống du dương đối với tai người, biết đâu lại là âm thanh khủng
khiếp đối với cá tôm và hải cẩu. Trực cảm nhạc hay riêng cho cá
nhân mà cũng có thể là chung cho loài người vốn nhận định được
phẩm chất Chân Thiện Mỹ dưới cùng một mẫu số. Vậy thì ta thử
nêu ra một số trực cảm đối với các bản nhạc mưa đã kể trên. Nghe
Giọt Mưa Thu, ta trực cảm âm thanh buồn của mưa rơi từ mái nhà
rêu phong. Tại sao ta trực cảm tiếng mưa từ mái nhà rêu phong mà
không từ mái tranh hay mái lá? Bởi vì âm thanh ấy thoát ra từ bối
cảnh buồn cổ xưa, chứ không từ bối cảnh buồn thôn dã. Nghe bản
nhạc Tiếng Thời Gian của Lâm Tuyền, ta trực cảm âm điệu tiếng
Hạ Uy Cầm thả nhạc sầu theo những sợi mưa hiu hắt, nói lên sự
chia cách giữa lầu cao có nàng con gái đẹp với thanh niên nghèo
nhưng đa tình phía dưới đường phố. Nghe bản nhạc Kiếp Nghèo,
ta trực cảm mưa lầy lội vùng ngoại ô Sài Gòn, vì nó có âm điệu
bước nhảy từng đoạn ngắn chứ không phải lê thê. Nghe như mưa
những con đường nhỏ khuất khúc qua mấy xóm nhà đèn vàng
vách ván, chứ không phải nghe như mưa dài hun hút trên đường
cái quan hay đường liên tỉnh. Với bản Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội,
ta lại nghe tính chất không gian trên cao thông suốt Bắc Nam thời
chia đôi đất nước, trên cao vời chứ không phải chỉ ở tầng thấp của
Hà Nội hay Sài Gòn, âm thanh như vượt giới tuyến trong thời chia
cắt. Nghe bản Mưa Rơi của Châu Kỳ, ta trực cảm vùng trời xám
xịt từ biển kéo dài lên tới giáp ranh dãy Trường Sơn, trực cảm này
có ít nhiều dư âm do câu chuyện kể việc gì đã xảy ra cho gia đình
nhạc sĩ sau một cơn lụt Miền Trung. Xin liệt kê tiếp: Nghe bản
Chiều Mưa Biên Giới, ta trực cảm nhạc cổ kính thời chinh phụ
ngóng chồng mờ mịt nơi biên cương. Với bản Mưa Chiều Kỷ
Niệm, một bản nhạc được nhiều người thường hát mà tên tác giả
thì không quen được nhắc nhở, thật thiệt thòi cho người đặt bản
nhạc xuất sắc: Tác giả Duy Yên và Quốc Kỳ. Ta trực cảm tiếng
mưa không lớn lắm nhưng đủ làm ướt áo hai người ngồi quán như
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quên cảnh vì mãi đắm chìm trong hạnh phúc gần bên nhau; rồi
hạnh phúc ấy ra đi biền biệt, chỉ còn một người đứng nơi chốn cũ
cũng một ngày mưa. Nghe bản nhạc Giọt Mưa Trên Lá, ta trực
cảm giọt mưa lả chả trên cây lá, lả chả như xối xả chứ không
thánh thót hay rả rích, như quá nhiều nước mắt cho cuộc chiến
tranh ở Miền Nam lúc đó. Hễ nhạc mưa thì phải buồn, buồn hơn
hết có lẽ là bài Mưa Trên Phố Huế. Ðó là do nhạc buồn hay do ảnh
hưởng nhạc cảnh hai người một thời tình ý với nhau rồi một thời
người ra đi biền biệt và người ở lại làm kiếp vợ nghèo trong
thuyền của một gia-đình thuộc dân “vạn chài” trên sông Hương?
Nhưng đôi khi ta cũng trực cảm nhạc mưa mà lại rất vui, như bản
nhạc “Ðường Xa Ướt Mưa”: đường xa này thật ra không xa, chỉ là
đường phố trong khu vực gần nhà mà thôi. Tiếng nhạc có nhịp vui
của kiểu cách nhảy sáng tạo chứ không quá điệu nghệ ca múa như
“Singin’ In The Rain” với Gene Kelly thời thập niên 1940. Ta trực
cảm, hay do ảnh hưởng của nhạc cảnh ca sĩ Nguyễn Hưng trình
diễn trong một DVD cuả Trung Tâm Thúy Nga Paris? Với bản
nhạc Mưa Rừng của nhạc sĩ Huỳnh Anh, ta trực cảm mưa rừng
tràn về lai láng từ rừng tràm U Minh, không phải từ những rừng
rậm Tây Nguyên hay rừng Thượng Du Việt Bắc. Tại sao ta lại trực
cảm như vậy? Bởi vì những từ ngữ “Mưa rừng ơi! Mưa rừng” có
hơi hám Vọng Cổ chứ không mang hơi hám nhạc Tây Nguyên hay
nhạc các dân tộc ít người vùng Cao Bắc Lạng.
Suy ra, toàn là trực cảm phối hợp với ảnh hưởng của nhiều yếu tố
thu nhận từ kiến thức sách báo, từ văn nghệ trình diễn, từ kinh
nghiệm từng ở một vùng địa phương, nghĩa là không phải trực
cảm thuần túy âm nhạc. Ta đâu có trực cảm nhạc mưa thuần túy
qua tiếng mưa, dòng nước chảy, cây lá vật vã, sấm chớp vang rền,
nhân gian ơi ới chạy tránh mưa, nhân quần trầm lặng trong khi
mưa, nước bì bõm sau cơn mưa, xe cộ lại náo nhiệt sau cơn mưa…
Nhạc mưa đúng theo trực cảm phải đi từ thính giác, rồi từ thính
giác liên hệ qua thị giác, một chút liên hệ đến cảm giác như lạnh,
mát… Nhưng trực cảm mưa rất xa với Trí và với liên hệ xã hội.
Ta gắn liền mưa với thời cuộc chiến tranh, mưa với với truyện kể
phân biệt giai cấp, đó chỉ do trí thêm thắt vào mà thôi. Vậy, ta đã
cảm nhận trong 15 bản nhạc mưa kể trên pha trộn chuyện kể xã
hội, tâm sự trái ngang, kỷ niệm đôi lứa chia ly rồi tái ngộ, thời thế
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chiến tranh, không trung nối liền chia cắt địa lý, bức tranh cổ thời
chinh phu chinh phụ. Ta không nghe chính tiếng mưa mà pha trộn
vào đó tiếng nhân quần; ta không nghe nhạc thiên nhiên mà pha
trộn vào đó nhạc xã hội loài người; ta không nghe âm thanh mà
thật ra đã nghe tình cảm hoặc lý trí.
Vậy mà có những bài thơ cố gắng diễn tả chính tiếng mưa nhưng
chưa được phổ nhạc, bởi vì thơ thuần mưa ấy còn cần phải dồi dào
yếu tố khác mới trở thành tác phẩm cho con người. Âm thanh nhạc
mưa mà thôi thì không đủ chất liệu làm nên một bản nhạc. Ngày
nay, có những công trình ghi âm tiếng sóng biển, tiếng cơn mưa,
tiếng côn trùng đêm khuya, tiếng rừng núi, tiếng bầu trời đêm,
tiếng bão tố, tiếng trùng dương… nhưng những tiếng thiên nhiên
ấy không thể làm nên nhạc khúc cho con người. Thậm chí, ghi âm
tiếng thôn xóm có con người, tiếng thành phố đông đúc, tiếng sân
ga người đi kẻ ở, tiếng bờ sông bến nước đông người sinh hoạt…
nhưng những tiếng thiên nhiên hòa trộn với tiếng con người vẫn
chưa trở thành nhạc khúc nghệ thuật. Phải cần có trí phối hợp, cần
tình cảm phả vào, thì mới làm nên sự sống cho nghệ thuật. Chẳng
hạn bầu trời đêm gió lộng của thính giác cần phối hợp với nhấp
nháy ngàn sao của thị giác, và phối hợp với nhận thức sâu thẳm
của tâm cảm, phối hợp với kiến thức vũ trụ của trí hiểu khoa
học… tất cả hòa quyện nhau để phát xuất ra đời tác phẩm âm nhạc
nói về hữu hạn ngóng về vô hạn. Chẳng hạn tiếng sinh hoạt bên bờ
sông Danube của các thiếu nữ đang giặt quần áo, tiếng cười nói ấy
chỉ là vô ngã nếu không phối hợp với truyện kể một cặp tình nhân
giang hồ đứng trên tàu ngắm nhìn những thành phố văn minh đi
qua để thấy sự sống yên bình của dòng trường giang gìn giữ mãi
môi trường xanh không bị kỹ nghệ hóa. Chẳng hạn, tiếng sân ga
người đi kẻ ở nơi những nhà ga tàu cao tốc bây giờ: không còn ghi
âm nữa tiếng còi tàu, tiếng sình sịch bánh lăn trên đường sắt của
tàu chạy bằng hơi nước thuở xưa, mà thay vào đó tiếng tàu đến êm
ru, tiếng cửa tàu sịch mở, tiếng người lên lũ lượt và tiếng đóng cửa
nhịp nhàng, và sau cùng là tiếng vun vút tàu đi. Nhưng như thế
nào đâu thành tác phẩm âm nhạc nếu không phối hợp với truyện
kể về hò hẹn gặp lại nhau ở các nơi nghỉ hè bờ biển phía Nam
nước Pháp, hoặc sẽ tới sau ít ngày tại Luân Ðôn vì vượt qua đường
hầm biển Manche chẳng phải là nhiều trắc trở như thuở xưa….
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Nhận xét tỉ mỉ hơn, ta thấy hai bài thơ cố gắng thuần mưa của các
thi sĩ thời tiền-chiến Huy Cận và Lưu Trọng Lư dường như không
thể nào gọi là thuần mưa, vì trong đó hàm chứa tâm sự của nhân
giới xen vào nhiên giới của tiếng mưa. Dưới đây là bài thơ của
Huy Cận, đọc để thấy tác giả cố gắng diễn tả tiếng mưa, riêng cố
gắng ấy cũng là điểm hơn các bài thơ mưa mà chẳng cốt tả mưa,
chỉ cốt lồng vào những yếu tố khác:
Ðêm mưa làm nhớ không gian
Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la
Tai nương nước giọt mái nhà
Nghe trời nằng nặng, nghe ta buồn buồn
Nghe đi rời rạc trong hồn
Những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi
Rơi rơi, dìu dịu, rơi rơi
Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ
Tương tư hướng lạc, phương mờ
Trở nghiêng gối mộng hững hờ nằm nghe
Gió về lồng lộng, không che
Hơi may hiu hắt, bốn bề tâm tư.
(Bài thơ: Buồn Ðêm mưa)
Những từ ngữ lặp lại “nằng nặng, buồn buồn, rơi rơi dìu dịu rơi
rơi…”chứng tỏ sự cố gắng thể hiện âm thanh của tiếng mưa.
Nhưng đọc kỹ, ta nhận ra yếu tố liên tưởng (nghe bước đi rời rạc;
một mình xa vắng trên dặm mòn); yếu tố cảm giác (run lạnh); yếu
tố thị giác (phương mờ); yếu tố chuyện kể (người đi xa người ở
lại)… những yếu tố hòa quyện nhau. Nhưng bài thơ không phải là
một chuyện kể có đầu đuôi một điều gì, chỉ là một mảng tâm sự
quá ngắn. Có lẽ vì vậy các nhạc sĩ thấy khó hoàn thành một tác
phẩm âm nhạc cần có nhiều chi tiết làm thính giả lưu ý nghe, nếu
chỉ là một mảng tâm sự ai cũng trải qua giây phút như vậy thì đâu
có gì đáng lưu tâm. Chắc vì thế mà cho đến nay chưa nhạc sĩ nào
phổ nhạc bài thơ nhiều dấu vết thuần mưa này. Cơ cấu một khúc
nhạc hình như đòi hỏi lời cần dài hơn cho đủ trường canh hay bát
độ gì đó, và người nghe cũng cần nắm bắt vào trong hồn một điều
gì. Ðiều gì ấy bao hàm nếu không là một câu chuyện thì cũng là
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một quang cảnh có không gian và thời gian, không thể chỉ là một
thoáng quang cảnh, một thoáng tình cảm, một thoáng gặp gỡ rồi
không biết sẽ thế nào. Ví dụ chỉ là cái nắm tay giữa đôi nam nữ,
nếu lời chỉ bấy nhiêu thì không đủ khúc ca dù trong đó hàm chứa
tình tứ, vậy phải lồng vào cảnh ngộ có dĩ vãng có tương lai (như
chia ly, bây giờ tái ngộ, và mai đây tính chuyện đường dài…).
Dưới đây là bài thơ thứ hai, ta cảm tưởng nó cũng được diễn tả
thuần mưa, đồng thời lại lồng vào truyện có đầu đuôi:
Mưa mãi mưa hoài
Lòng biết thương ai
Trăng lạnh về non không trở lại
Mưa chi mưa mãi
Lòng nhớ nhung hoài
Nào biết nhớ nhung ai
Mưa chi mưa mãi
Buồn hết nửa đời xuân
Mộng vàng không kịp hái
Mưa mãi mưa hoài
Nào biết trách ai
Phí hoang thời trẻ dại
Mưa hoài mưa mãi
Lòng biết tìm ai
Cảnh, tưởng đầy nơi quan tái.
(Mưa Mãi Mưa Hoài – Thơ Lưu Trọng Lư)
Bài thơ này cũng cố gắng biểu hiện thuần mưa qua những từ diễn
tả cơn mưa, có lợi điểm ở thể thơ tự do với câu dài câu ngắn, câu
dài thấy tác giả như muốn lồng vào tình tiết một truyện; còn câu
ngắn lặp lại nhiều lần để biến điều trừu tượng thành cụ thể. Mưa
mãi mưa hoài là một phát biểu thuộc về ý tưởng tại sao mưa hoài.
Ý tưởng này thì trừu tượng, nhưng cứ lặp lại nhiều lần “mưa mãi
mưa hoài” thì trừu tượng trở thành cụ thể với “những sợi mưa trút
xuống trút xuống”. Hình như tác giả muốn lồng vào truyện ba giai
đoạn: “Trăng lạnh về non không trở lại” hàm chứa một hành trình
ra đi; “Buồn hết nửa đời xuân- mộng vàng không kịp hái” hàm
chứa thời gian đợi chờ quá lâu gần hết tuổi thanh xuân; “Cảnh,
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tưởng đầy nơi quan tái” hàm chứa sự liên tưởng về người tình lykhách nơi xa xăm cũng đang ở dưới cảnh mưa như thế này. Vậy
đây là bài thơ vừa mô tả thuần mưa, vừa lồng vào truyện kể có lớp
lang, cho nên ta nghĩ bài thơ rồi sẽ có dịp được phổ nhạc.
(Tháng 6 năm 2011)
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Đôi Dòng Thơ Nhạc Kỷ Niệm Sài Gòn Khiến Ta
Tìm Đến Những Di Tích Cổ
Thơ nhạc kỷ niệm Sài Gòn đã dồi dào ngay từ thời ta còn ở Việt
Nam trước 1975, và được nối tiếp phong phú khi ra hải ngoại,
nhưng đa số là kỷ niệm làm ta liên hệ nơi chốn nhắc nhở tình cảm
lứa đôi; hoặc nơi chốn nhắc nhở gia đình trong ngôi nhà riêng biệt
hay trong ngõ hẻm thân quen; hoặc trường học một thời nhớ lớp
nhớ bạn nhớ mùa học hành thi cử. Ít có những dòng thơ nhạc trực
tiếp liên hệ đến những di tích cổ ở Sài Gòn. Những di tích cổ ít
được nói đến ấy, dĩ nhiên không phải những di tích có tầm vóc
khang trang như Lăng Ông Bà Chiểu hay Chùa Giác Lâm hay Nhà
Mồ Trương Vĩnh Ký. Những di tích cổ ấy bây giờ có nơi chỉ còn
cái tên mà thôi vì dấu vết đã chìm lấp, như Mã Ngụy, như thành
Ô-Ma, như mộ địa của Phó Tổng Trấn bị chém đầu Huỳnh Công
Lý, như con rạch đến trước Chợ Bến Thành, như con rạch nay
thành Đại Lộ Nguyễn Huệ. Nhà Thờ Đức Bà cũng là một di tích
khang trang, nên không phải đối tượng chìm lấp nay được gợi về
do những dòng thơ nhạc, nhưng có một khía cạnh vật đổi sao dời
ngay nơi khang trang ấy. Còn biết bao nhiêu điều vật đổi sao dời,
nhưng đều đổi thay do chỉnh trang thành phố làm mất dấu của
chúng ngày nào, chỉ là những mất dấu cảnh vật thông thường làm
luyến tiếc cho một cá nhân, nên không phải điều ghi nhớ chung
dành cho di tích lịch sử. Riêng cho cá nhân từng người thì có biết
bao nhiêu cảnh vật dời đổi, chẳng hạn còn đâu nữa con đường nhỏ
Audouit trực thuộc đường Audouit (nay thành đường Cao Thắng);
và con lộ Audouit chi-nhánh ấy nay thành đường tươm tất Nguyễn
Sơn Hà mà thời trước dựng lên vài trại gia-binh Pháp thấp lè tè
phía sau những villa dọc dài đại lộ Chasseloup Laubat (phía bên
kia đại lộ là một cạnh dài của Bệnh viện Từ Dũ). Còn đâu khu vực
dành riêng cho hệ thống đường xe lửa gần Chợ Bến Thành, khu
vực phình rộng nằm giữa đường Phạm Ngũ Lão và Đại lộ Lê Lai;
chính nhờ khu vực dành riêng cho đường xe lửa ấy mà vài học
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sinh lấy đường tắt để đi bộ đến Trường Tư thục Nguyễn Bá Tòng
gần Nhà Thờ Huyện Sĩ. Vài ví dụ như trên để thấy sự mất dấu toàn
diện một khu vực rộng lớn, nhưng mất dấu không thành phế tích
mà thành khu vực toàn bộ chỉnh trang thành phố. Có khi ta không
lấy làm tiếc mà lại còn lấy làm vui vì thành phố được làm đẹp hơn,
làm thuận tiện giao thông hơn, nhà cửa phố xá cao rộng lớn lao
sạch sẽ hơn. Những chỉnh trang làm mất dấu ấy không phải là di
tích cổ cần kể lại để nhắc nhở những biến cố lịch sử. Những di tích
do đôi dòng nhạc gợi về mà ta nói ở đây không hẳn lớn lao,
thường khi chỉ đạt giá trị ghi dấu sự kiện quá khứ. Ví dụ lăng mộ
của vài tướng lãnh của vua Gia Long, dĩ nhiên đâu phải là những
khai quốc công thần của triều Tây Sơn; ví dụ mộ của người tử tội
Huỳnh Công Lý từng uy thế với chức vụ Phó Tổng Trấn, ta cũng
cần nên biết ở nơi đâu để liên hệ lịch sử với Lăng mộ Tổng Trấn
Gia Định Lê Văn Duyệt.
Khi nghe những lời hát trong bài “Câu Chuyện Đầu Năm” của
nhạc sĩ Hoài An, bài hát hay lại thêm vài giọng hát tuyệt vời thời
nào cũng có, thời trước 1975 hay thời định cư tại hải ngoại, làm ta
nhớ mãi mỗi dịp xuân về, mỗi dịp trước Tết khoảng một tháng.
Ngày trước, dân chúng Việt Nam gần như ai cũng mua được loại
radio hiệu Sony làn sóng ngắn rất mạnh để bắt những đài vô tuyến
khắp thế giới, lắm khi chỉ với loại bỏ túi rất nhỏ mà cũng rất mạnh
bắt được cả đài BBC và VOA. Chắc đây loại radio sản xuất dành
cho dân chúng ở các xứ thiếu nhiều phương tiện truyền thông; làm
cho họ dễ dàng biết nhiều tin tức thế giới. Giữa Sài Gòn mà hàng
quán đa số đóng cửa vì ai cũng về quê ăn Tết, trong khi xa mái ấm
gia đình và gần như không sắm sanh gì cho Tết, nhờ loại radio bỏ
túi ấy mà ta chỉ sống cho Tết bằng những lời hát: “Trên đường đi
lễ xuân đầu năm/ Qua một năm ruột rối tơ tằm… Trên bước
đường danh lợi rồng mây/Duyên vừa đẹp ý đắp xây/Ôm nàng xuân
đẹp vào tay”. Có ai trước 1975 tình cờ hằng ngày đi từ Cầu Kiệu
đổ dốc thoai thoải trên đường Võ Di Nguy (nay là đường Phan
Đình Phùng) tới Ngã Tư Phú Nhuận để quẹo phải qua đường Chi
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Lăng (nay là đường Phan đăng Lưu), rồi lại vượt Lăng Ông Bà
Chiểu (không viếng mà vượt để đến Ngã Tư Hàng Xanh): người
ấy chắc không lạ với di tích cổ Lăng Tổng Trấn Gia Định Lê Văn
Duyệt, vì đây là khu vực bề thế nằm ở ngã ba ngã tư khoáng đãng
ai cũng trông thấy khi đi qua; và đầy người vào dịp Tết, rất thích
hợp ngoại cảnh làm vang vang tiếng hát Hoàng Oanh “Câu
Chuyện Đầu Năm”. Nhưng chắc chỉ có ít người biết đến Lăng mộ
tướng quân Võ Di Nguy nằm gần Cầu Kiệu: từ dốc cầu đổ xuống
một đoạn và rẽ phải vào đường Cô Giang. Vậy vị trí lăng mộ dịch
vào bên trong, không sát cạnh với đường Phan Đình Phùng (đường
P.Đ.P. xưa mang tên đường Võ Di Nguy, vậy mà cũng ít ai hỏi Võ
Di Nguy là nhân vật lịch sử như thế nào). Sau đây là đôi dòng lịch
sử về tướng quân Võ Di Nguy với tước hiệu thuộc Hoàng-gia triều
Nguyễn, Bình Giang Quận Công: “Bình Giang Quận Công là một
danh tướng của vua Gia Long, quê gốc ở huyện Phú Vang, tỉnh
Thừa Thiên. Năm 1775, vào Gia Định. Năm 1778, cùng với Châu
Văn Tiếp, Tôn Thất Cốc chăm sóc đoàn thủy binh ở Gia Định.
Năm 1784, Võ di Nguy theo Nguyễn Ánh ra nước ngoài. Năm
1787, Nguyễn Ánh trở về Long Xuyên. Võ Di Nguy cùng Phạm
Văn Nhơn được lệnh ở lại Phú Quốc để bảo vệ Hoàng Thái Hậu.
Năm 1788, sau khi Nguyễn Ánh lấy lại Gia Định, Võ Di Nguy chỉ
huy Đoàn Cận Vệ, trông coi việc đóng thuyền và tàu chiến. Năm
1795, cùng Phạm Văn Nhơn tiến đánh Diên Khánh… Tướng Tây
Sơn lúc bấy giờ là Võ Văn Dũng trấn Cửa Thị Nại (ở Quy Nhơn),
cắt lối ra vào của Võ Di Nguy. Mùa xuân 1801, quân Nguyễn Ánh
tiến vào Thị Nại với các bó củi đốt, tấn công chiến thuyền của Tây
Sơn. Võ Di Nguy ngồi trên chiến thuyền lớn, đang chỉ huy trận
đánh, bị trúng đạn đại bác, tử trận.Thi hài Võ Di Nguy được
chuyển về Gia Định. Chi phí cho tang lễ rất lớn” (Theo tài liệu
của tác giả “Ngàn Năm Thăng Long”).
Với lời thơ của thi sĩ Du Tử Lê trong bài “Đêm, Nhớ Trăng Sài
Gòn” được nhạc sĩ Phạm đình Chương phổ thành ca khúc mang
cùng tên; mỗi lần nghe ta lại nhớ khu lăng mộ của một thuộc157

tướng khác của vua Gia Long: Trương Tấn Bửu, tước hiệu Long
Vân Hầu. Lăng mộ nằm ở phía Bắc cầu Công Lý trên đường Công
Lý (nay là đường Nguyễn Văn Trỗi) sau khi vượt 5 con đường nhỏ
kể từ đầu cầu. Tại sao nghe hát rồi ta liên hệ đến khu lăng mộ này?
Vì lời của bài hát có một đoạn như sau: “… Nhớ mưa buồn khắp
Thị Nghè/ Nắng Trương Minh Giảng, lá hè Tự Do”. Ta liên hệ
không do tình cảm hay kỷ niệm gì, mà do địa-lý bản đồ thành phố.
Bởi vì đường Công Lý song song đường Trương Minh Giảng.
Đường Trương Minh Giảng nay là đường Trần Quốc Thảo nối dài
với đường Lê Văn Sĩ. Cầu Trương Minh Giảng thì vẫn giữ tên cũ.
Chỉ do liên hệ địa lý thôi, vì khu cầu và đường Trương Minh
Giảng ngày xưa ấy, mà bài thơ nhắc đến, rất gần khu lăng mộ
Trương Tấn Bửu trên đường Công Lý. Sau đây là vài dòng tiểu sử
Long Vân hầu Trương Tấn Bửu: “Trương Tấn Bửu (1752-1827),
có tên khác là Trương Tấn Long. Là một danh tướng thời nhà
Nguyễn phục nghiệp, được người đương thời liệt vào ngũ-hổtướng Gia Định… TrươngTấn Bửu, người làng Hưng Lễ thuộc
tỉng Vĩnh Long (nay thuộc huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre)…
Năm 1787, lúc Chúa Nguyễn chạy trốn quân Tây Sơn, có ghé nhà
cha ông tạm trú một đêm. Gặp dịp, ông xin theo phò tá… Nhờ sự
thông minh và lòng dũng cảm, ông cứu thoát được chúa Nguyễn…
lập nhiều chiến công ở Bình Định, Hội An… Năm 1806, có công
dẹp bọn cướp biển Tàu Ô, quyền lãnh chức Tổng Trấn Bắc Thành
thay Nguyễn Văn Thành … năm 1812, thực thụ Phó Tổng Trấn
Gia Định… Năm 1821, làm Phó Tổng Trấn Gia Định lần thứ
hai… Năm 1823, ông chỉ huy 35 ngàn quân dân nạo vét Kinh Vĩnh
Tế, cùng với Thoại Ngọc Hầu… Năm 1852 (đời vua Tự Đức thứ
5), ông được thờ vào miếu Trung Hưng Công Thần và đền Hiền
Lương” (Theo tài liệu của tác giả “Ngàn năm Thăng Long”).
Như đã trình bày ở đoạn trước, Nhà Thờ Đức Bà không phải một
di tích ít người nhắc nhở, mà là di tích bề thế ở trung tâm Sài Gòn,
tại giao điểm những con đường đẹp nhất và lâu đời nhất của Hòn
Ngọc Viễn Đông. Ta chỉ nêu ra một góc cạnh đổi thay diện mạo
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của di tích cổ này mà thôi, góc cạnh đối diện với Tòa nhà Bưu
Điện Trung Ương Sài Gòn. Bưu Điện từ trước đến nay vẫn vậy,
nhưng sân nhà thờ có những đổi dời do thời cuộc, do những phản
hồi ý nghĩa của pho tượng đứng tại đó. Ý nghĩa này thay đổi dần,
từ đề cao vai trò cứu viện cho vua Gia long, đến ý nghĩa kết án
Cõng Rắn cắn gà nhà, rồi ý nghĩa xét lại công và tội cho hợp lẽ
hơn. Ta muốn nói đến vị trí của pho tượng bên ngoài Nhà Thờ
Đức Bà, hiện nay với tượng đá trắng Đức Mẹ Nữ Vương Hòa
Bình, nhưng trước đây rất lâu cũng ngay tại đó là tượng vị Giám
Mục Bá Đa Lộc đứng bên tượng Hoàng Tử Cảnh. Hai người này
được cử làm sứ giả của vua Gia Long (lúc ấy còn là Chúa Nguyễn
Ánh) qua Triều đình Pháp để cầu viện Pháp đem binh đội đánh
quân Tây Sơn, phục hồi quyền lực Chúa Nguyễn, rồi thiết lập
vương triều Nhà Nguyễn, rồi qua bao nhiêu biến cố dẫn đến việc
nước Pháp đô hộ Việt Nam trong 80 năm. Ta không cảm thấy
ngậm ngùi hoang phế mà thấy thán phục sự vững chãi qua thời
gian có đến hơn 100 năm của Tòa nhà Bưu Điện Trung Ương Sài
Gòn. Bề thế, vững mạnh, uy nghiêm và tân thời kiểu kiến trúc, ấy
là những điều ta cảm thấy khi đứng trước Tòa Bưu Điện. Nước
sơn bên ngoài qua nhiều mùa mưa nắng có thể bạc màu, nhưng
mỗi lần sơn phết lại (có thể một hai năm một lần) thì tòa nhà lại
rạng rỡ. Ngay tại khu vực, còn một vững chãi thứ ba, sau kiến trúc
Nhà Thờ, kiến trúc Nhà Bưu Điện, là Tiếng Chuông Nhà Thờ
Ngân Nga theo giờ giấc cứ đều đặn tiếp diễn có lẽ từ hậu-bán thế
kỷ 18 cho đến nay (Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn được xây dựng và
hoàn thành: 1863-1880). Mỗi lần nghe tiếng hát của nữ ca sĩ
Thanh Lan trong bài “Đêm Khuya Trên Đường Catinat”, văng
vẳng có tiếng chuông nhà thờ ở cuối bài hát. Bài hát không dứt mà
cứ còn hoài âm hưởng tiếng hát hay, điệu nhạc hay, lời ca tiết lộ
dấu vết biển dâu của trang hoàng nhà cửa và vật dụng trưng bày
trong những cửa hiệu buôn trên đường Catinat. Bây giờ đâu còn
trên lầu đèn treo mà đèn gắn liền trần nhà, bây giờ búp-bê cỡ lớn
đâu còn phải vật dụng dành riêng cho con cái những gia đình giàu
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có quý phái. Nhưng cái nhìn lặng lẽ của búp-bê trưng bày trong
cửa kính qua lời của nhạc sĩ Trần Văn Trạch như xuyên qua lớp
thời gian bị lãng quên của bài hát sáng tác có đến 60 năm trước:
“Trời khuya vui bước trên đường Catinat/ Người đi còn dăm ba
khách không nhà… Còn kia vài ba búp-bê đang nhìn/ Ngồi im và
vương mắt trông xa mơ hồ/Tình duyên say đắm trên lầu đèn treo/
Tình mê còn ai đang đứng bên lề… Hồn tôi vi vút đi hồn thơ/ Giờ
sương điểm đôi ba tiếng nơi giáo đường”.
Ai đã từng một thời làm sinh viên Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, sẽ
nhớ cái thuở Đại Học còn tại vị trí cũ trên đường Nguyễn Trung
Trực. Mặt tiền ngày xưa tấp nập sinh viên nay trở thành mặt hậu
vắng vẻ của một cơ quan nào đó (thấy được vào năm 2009). Đâu
còn mặt tiền của tòa nhà khá hiện đại xây dựng trên nền Khám
Lớn Sài Gòn thời Pháp thuộc. Từ trên đường Nguyễn Trung Trực
với trường Đại Học xanh mướt hàng me cao lúc nào cũng lả tả
những lá rơi li ti, đi xuống nữa thì gặp Đại Lộ Lê Lợi với một bên
nhà hàng Thanh Thế, một bên nhà sách Khai Trí. Trước khi đến
đại lộ Lê Lợi thì ta vượt qua đường Lê Thánh Tôn có rất nhiều
hiệu buôn chạy dọc dài, nhất là khúc đường đối diện với Đại học
Văn Khoa. Chính khúc đường Lê Thánh Tôn kể trên, có lời đồn
đại sau năm 1963 (năm sụp đổ chế độ Tổng Thống Ngô Đình
Diệm) thì phía dưới sâu ngay khúc phố ấy có một đường ngầm từ
Dinh Gia Long trổ ra Đại lộ Lê Lợi. Thời gian đã bôi xóa những
tin đồn đại phát xuất từ thắc mắc Tổng Thống và Ông Cố Vấn Ngô
Đình Nhu thoát ra Dinh Gia Long bằng cách nào ngay khi quân
đảo chánh vây kín dinh thự này. Vậy con đường Nguyễn Trung
Trực khá tấp nập từ Đại Học đi xuống Đai lộ Lê Lợi, có thể nào
gọi đó là một trong những “Con Đường Tình Ta Đi” theo như lời
trong một bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy. Nhưng rồi Đại Học Văn
Khoa Sài Gòn di dời về vị trí mới, mới nhưng cũng đã thuộc thời
trước 1975, trên đường Đại Lộ Cường Để (nay mang tên Đại Lộ
Đinh Tiên Hoàng nối dài từ Đại Lộ Tôn Đức Thắng). Đại học Văn
Khoa trước 1975, nay được thay thế với “Đại Học Khoa Học Xã
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Hội Và Nhân Văn”. Và xa xưa khoảng một trăm ba mươi năm
trước vào thời thực dân Pháp, năm 1882, thì nơi đây là doanh trại
đồn trú lính Pháp: “Trại Lính Bộ Binh của Hải Quân Thuộc Địa”.
Con đường Cường Để trước 1975 xuyên qua một bên Đại học Văn
Khoa, một bên Đại Học Dược Khoa. Nhờ vẻ khoáng đãng của con
đường với hai bên hai dãy lầu dài phòng ốc đại học như vậy, nó
thích hợp với cái tên trong bản nhạc “Con Đường Tình Ta Đi”:
“Con đường nào ta đi/ Với bàn chân nhỏ bé/ Con đường chiều thủ
đô/ Con đường bụi mờ… Con đường về ban trưa/ Tới nhà hay vào
lớp/ Con đường của đôi mình/ Ôi chuyện tình thư sinh… Thế rồi
cuộc đời là/Những cuộc tình chia xa/ Đi lạc vào những tiếc không
đường về… Hỡi người tình Văn Khoa/ Bóng người trên hè phố/ Lá
đổ để đưa đường/ Cho người tình Trưng Vương/ Hỡi người tình
Gia Long/ Hỡi người trong cuộc sống/ Con đường này xin dâng/
Cho người bình thường/ Hỡi người tình xa xăm/ Có buồn ra mà
ngắm/ Con đường thảnh thơi nằm/ Nghe chuyện tình quanh năm”.

(Thời Pháp-thuộc, đây là lối vào doanh-trại lính Bộ-binh Hải-quân
Thuộc-địa Pháp. Trước 1975, bên trái chỉnh trang thành Đại-học Dượckhoa, và bên phải chỉnh trang thành Đại Học Văn-khoa Sài Gòn)
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(Địa điểm trên, hình chụp năm 1882)

Những di tích có liên hệ với các bài hát được nhắc nhở kể trên,
đúng là di tích cổ: Lăng mộ Võ Di Nguy, Lăng Mộ Trương Tấn
Bửu, Tượng Giám mục Bá Đa Lộc và Hoàng tử Cảnh, Trại lính bộ
binh của Hải quân Pháp. Nhưng di tích tiếp theo đây thiển nghĩ chỉ
là một nơi kỷ niệm xưa. Nơi kỷ niệm xưa ở Sài Gòn thì không
hiếm hoi, không hiếm những bài hát nhắc nhở. Một bài hát phổ từ
thơ Nguyên Sa nhắc nhở nơi ai cũng từng đến khi ghé Sài Gòn, vì
nó ở ngay trung tâm thành phố, rất gần chợ Bến Thành. Những
photo phôi pha màu thời gian còn được vài ba ngườ tha hương gìn
giữ và phổ biến trong cộng đồng, màu vàng ố cũ xưa như muốn lôi
kéo nó vào hạng di tích. Là trung tâm Sài Gòn, được hoạch định
hoàn chỉnh trung tâm ngay từ thời xưa nên không thể sửa đổi, chỉ
đổi thay những bề ngoài như bảng hiệu hàng quán, tên những con
đường, khu vực dành riêng cho dịch vụ (bến xe bus, bến xe lam,
trạm xe điện, nhà ga xe lửa). Có những bãi bỏ luôn như đường xe
điện đi qua, bến xe ngựa thổ mộ gần ga xe lửa. Một trong những
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gỡ bỏ là rạp hát cinema Vĩnh Lợi trên đường Lê Lợi, phía đầu đại
lộ gần chợ Bến Thành. Nhớ khu vực xoay quanh khu trung tâm
Sài gòn có 4 rạp cinema, Rạp thường trực (quên tên) trên đường
Lê Thánh Tôn, nơi đã từng đánh dấu vào tâm khảm nhiều người
khi trình chiếu phim đen-trắng nhưng vô cùng đẹp “La Valse Dans
L’ombre” (phim Mỹ, sản xuất năm 1940, nhan đề “Waterloo
Bridge”) và “Toute La Ville Danse” (cũng phim Mỹ, sản xuất năm
1938, nhan đề “The Great Waltz”); thứ hai là rạp Rex ở góc đường
Lê Lợi và đường Nguyễn Huệ; thứ ba rạp Casino ở góc đường Lê
Lợi và đường Pasteur; và thứ tư Rạp Vĩnh Lợi như đã nói trên, nơi
cũng đã ghi vào tâm khảm nhiều người khi trình chiếu cuốn phim
Thụy Điển “Elle n’a dansé qu’un seul été” (tức phim “Tóc Em
Chưa Úa Nắng Hè”). Nhớ rạp cinema thường trực trên đường Lê
Thánh Tôn (thời trước gọi là rạp chiếu bóng, nghĩ cũng quá đúng
với tên gọi), vào đó có con đường hành lang hơi dốc vào rạp, cũng
một thời coi như nơi tân kỳ vì chiếu liên tiếp hết xuất này đến xuất
khác, đôi người vào đó sau khi xem hết phim có thể ngồi ngủ tránh
ánh nắng oi bức mùa hè Sài Gòn. Thời đó, phía bên kia đường Lê
Lợi không có hàng quán nhiều từ đoạn rạp Vĩnh Lợi đi lên, chỉ rải
rác những quày bán sách báo và các bản nhạc, vì nhớ dường như
có tường thành dài ngăn cách khu vực đại lộ Lê Lợi với phố xá ăn
thông ra đại lộ Hàm Nghi. Thỉnh thoảng lại có vài người Chàm từ
Phan Rang đến bày bán những dược thảo đặc sản vùng quê của họ,
cách ăn mặc riêng biệt sắc tộc Chàm được họ chủ tâm ăn vận trên
phố xá Sài gòn để ta lưu ý dừng lại xem và mua dược thảo. Gần
rạp Vĩnh Lợi cần kể đến “Bệnh Viện Đô Thành” và một khu mà
ngày xưa hình như đóng chốt một “đồn cò-bót”, nơi từng giam
cầm những nhân vật lịch sử như Nguyễn An Ninh, Hồ Hữu
Tường, Nguyễn Thế Truyền, Phan Văn Hùm… Bên kia đường Lê
Lợi thì vô cùng tấp nập với các cửa hàng buôn bán, người bán dạo
cũng bày ra bên lề bề bộn, chỉ chừa một lối qua lại cho dòng khách
lũ lượt. Đặc biệt có nhà sách Tự Lực, tuy hơi hẹp phía tiền diện
nhưng thật sâu với vô số sách bày bán; và nhà sách Việt Bằng gần
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đó chuyên bán các loại sách Pháp ngữ trình độ đại học, nhập cảng
từ Pháp (một trong những người trong gia đình nhà sách Việt
Bằng bây giờ cư trú tại Pháp, và đang chủ trương mạng
“chimvietcanhnam.com”). Bài hát “Tháng Sáu Trời Mưa”, thơ
Nguyên Sa, nhạc Hoàng Thanh Tâm, mà có nhiều Video dàn dựng
với bối cảnh mưa qua vùng Tây Nguyên hay mưa trên đoàn xe
công-voa đang trên đường ra chiến trường. Theo thiển nghĩ thì
mưa trên khu vực trung tâm Sài Gòn này là hợp bối cảnh hơn hết,
theo như lời trong bài hát. Bởi vì trong bài hát thì mưa vào tháng
sáu lúc mùa hè, không phải mưa xuân mưa phùn hay mưa ngày
này qua ngày khác, vậy có thể chỉ là mưa không quá một buổi nên
trong bài hát mới có ý nghĩ trời không còn mưa thì cũng “lạy trời
mưa” cho kéo dài cuộc tình tứ trong quán trú mưa. Nếu hai người
mắc mưa khi đoàn xe đang chạy trên đường trường thì không cần
có mưa để “phong kín đường về”, không cần tạo dịp như nêu lý do
mưa nên về nhà trễ, đến lớp muộn, hay tạm thời gián đoạn một
cuộc thăm viếng được dự trù nào đó. Cũng không phải mưa phùn
mà ta có thể ra đường với tờ báo che đầu như trong một bài hát
của nhạc sĩ Song Ngọc. Cũng không phải mưa rả rích ngày này
qua ngày khác làm ta chỉ muốn ở trong nhà, ta đâu muốn đi ra
đường để rồi mắc mưa mà vào trong quán đợi hết cơn mưa. “Vũ vô
kiềm tỏa năng lưu khách”, lời thơ cổ của một thi hào với ý nghĩa:
“mưa không lớn sẽ không lưu khách thêm thời giờ trong quán”.
Như vậy thì đúng với bối cảnh mưa trên đường phố Lê Lợi Sài
Gòn. Dạo chơi trời đang nắng thì bỗng cơn mưa lớn kéo đến. Vậy
là đôi ba cặp tình nhân có đời sống khá giả dìu nhau vào quán
nước khá sang trọng trên đường Lê Lợi, nhất là những quán bên
kia đường, vì bên này tiệm buôn đã chiếm gần hết chỗ. Bên này
đường dành cho thương mại, không phải nơi dành cho quán tiệm
vừa thơ mộng vừa đắt giá đối với sinh viên học sinh không thuộc
khá giả. Quán tiệm ấy thấy một vài hai bên rạp hát Vĩnh Lợi. Thời
trước 1975, các quán nước hợp túi tiền những học sinh sinh viên
nghèo hơn thì rải rác khắp các đường phố ngoại ô Sài gòn, họ
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không hay lui tới quán nước ở đai lộ trung tâm Sài Gòn này. Thi sĩ
Nguyên Sa với lời thơ hoa mộng, mặc dù bối cảnh đại diện cho
một thiểu số, nhưng thể thức “vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách”
đồng-hóa ngang hàng cho tất cả bối cảnh, vậy nên bài hát hợp tình
hợp cảnh cho mọi đôi lứa: “Tháng sáu trời mưa, trời mưa không
dứt/ Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa/ Anh lạy trời mưa
phong kín đường về… Da em trắng, anh chẳng cần ánh sáng/ Tóc
em mềm, anh chẳng thiết mùa xuân/ Trên cuộc đời này sẽ chẳng
có giai nhân/ Vì anh gọi tên em là nhan sắc… Tháng sáu trời mưa
trời mua không dứt/ Trời không mưa, em có lạy trời mưa? Anh
vẫn xin mưa phong kín đường về/ Anh nhớ suốt đời mưa tháng
sáu”.
(Tháng 4 năm 2012)
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NHẠC SĨ PHẠM DUY ĐỔI LỜI RẤT ĐẠT Ý
THƠ KHI PHỔ NHẠC
Bài thơ đầu tiên của tôi được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, bài
“Tình Như Biển Xanh Muôn Thuở”. ( Bài này đã đăng trong giai
phẩm xuân tuần san Dân Chúng của thi sĩ Nguyên Sa, số mùa
xuân Kỷ Tỵ 1989). Ðây là bài thơ tình viết về những cặp trai gái
được cho tạm trú trên bơong tàu bỏ neo ở ngoài khơi biển Thái
Lan; họ sống thần tiên với cảnh trời biển mênh mông trong 20
ngày. Nhạc sĩ có sửa một đôi lời trong vài câu thơ cho hợp với nốt
nhạc; và cũng có thể nhạc sĩ sửa cho câu thơ đẹp hơn, hoặc có thể
do đọc lầm. Ví dụ chữ “lều” thành ra “lầu”: Khuya sáng trăng, vải
lầu bay phất phới. Tuy đẹp, thấy như từ ngoài khơi nhìn vào thành
phố, nhưng lại không đúng với quang cảnh lênh đênh ngoài biển
của chúng tôi lúc đó: Thuyền ra đi của chúng tôi xuất phát từ cửa
sông Cái Bé Rạch Giá ngày 20 tháng 4 năm 1981, ba ngày sau bị
cháy máy, may mắn giạt vào giàn khoan dầu của Mỹ tại hải phận
Thái Lan. Chúng tôi được vớt và cho tạm trú trên tàu hàng hải
Thái Lan đang có công tác dịch vụ cho giàn khoan dầu, thường
trực bỏ neo gần đó. Chúng tôi đã ở trên biển hơn nửa tháng, vì
chính phủ Thái Lan chưa cho phép nhập cảnh. Những đêm sáng
trăng, chúng tôi thấy vải lều tạm trú trên boong tàu bay phất phới,
không thể thấy vải lầu thành phố Thái Lan còn cách xa hàng trăm
hải lý. Chúng tôi đã phải chịu đựng cái nóng hừng hực trên boong
tàu trong 20 ngày, sợ nhất khoảng thời gian từ 11 giờ sáng đến 5
giờ chiều. Chúng tôi tìm bóng mát phía sau chỗ có ống khói và có
phòng chỉ huy con tàu ở vị trí nhô lên cao trên boong. Đẹp nhất là
lúc rạng đông đến 9 giờ sáng, biển phẳng lặng êm ru vì đang ở vào
lúc cuối xuân mà thành-ngữ ta thường nói: “Tháng ba bà già đi
biển”. Thỉnh thoảng, không phải là hiếm khi, những bầy cá heo
hụp lặn đi ngang hoặc hướng về chân trời, và sát bên tàu nước
trong xanh có những con cá hồng khá lớn lượn lờ ngoạn mục mà
đôi khi cũng bị dính mồi do thủy thủ Thái Lan câu được. Hạnh
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phúc thay, cứ đôi ba ngày lại được tàu Hòa Lan cung cấp nước
uống đến từ Singapore do có hợp đồng với giàn khoan dầu Mỹ
giữa vịnhThái Lan, thường cũng dồi dào có thể tắm mát. Tàu Hòa
Lan một lần ngỏ ý muốn giới thiệu cho chúng tôi qua định cư ở
Hòa Lan, nếu Thái Lan từ chối tiếp nhận. Thời gian ấy, nghe đâu
phu nhân của đại sứ Hòa Lan ở Thái Lan là một phụ nữ người
Việt, chắc do đây mà tàu Hòa Lan này rất tử tế với chúng tôi.Và
ban đêm dĩ nhiên rất mát. Chỉ bị ướt sũng những khi mưa trút
nước lên những lều vải trên boong, nhưng còn nhiều hạnh phúc
hơn ban ngày lúc giữa trưa. Những hạnh ngộ ấy: bầy cá heo đi về
hướng bao la; những đàn cá hồng di chuyển dưới đáy sâu; những
đêm trăng quá huyền ảo khiến mọi người quay quần đến thật
khuya; những đêm mưa không còn chỗ nào có thể trú mưa; những
khi tàu đem nước ngọt xuất hiện từ chân mây… làm sao không có
nhắc đến nơi bài thơ của một người trong cuộc. Bốn gặp gỡ trên
biển đã hiển hiện giữa dòng nhạc, nhưng nhạc sĩ Phạm Duy bỏ sót
sự kiện thứ năm là tàu cung cấp nước ngọt mà đối với người trong
cuộc lại là điều đáng nhắc nhở hơn hết:
… Những đêm boong tàu mền ướt gió mưa
Những khuya sáng trăng vải lều phất phới
… Vẫn bầy cá heo ngụp lặn mịt mùng
Vẫn nước xanh con cá hồng di chuyển
… Tàu nước ngọt dăm ba ngày một chuyến
Đến từ bờ tiếp tế người chờ mong
Vào đất liền, ai nấy đều ngóng trông
Nhưng đôi kẻ thích tình nơi boong gió…
Bản nhạc phổ thơ thứ hai với nhan đề “Một Khắc Bay Chơi”
gồm ba bài thơ lục bát ngắn góp lại thành một bài dài vì ý thơ
tương tự; cả ba bài thơ đó đã đăng trong tạp chí Văn, bộ cũ, ấn
hành ở Nam California. Nguyên văn như sau:
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MÁI NHÀ LÀ NÚI MƯA
Mấy ngày bão rớt ngoài rèm/ Mái nhà lân cận, nửa chìm trong
mưa/ Nửa nghiêng làm bóng núi mờ/ Làm triền mưa trắng, giấc
hồ hải thân /Trùm chăn, nhẹ bước phiêu bồng/ Bởi đời vương lụy,
mình gần giấc mơ.
HÀNG CÂY
Con đường cây cọ thân cao/ Xa giăng mường tượng hàng cau quê
mình/ Vang vang, phố xá rập rình/ Quên đi, sống với lưng chừng
hàng cây/ Thân trời mắc võng mây bay/ Ngọn xa gọi bóng nhạn
bầy ngao du/ Mình nghe ràng buộc cơ cầu/ Giấc mơ giao cảm hạc
lầu cổ nhân.
BAY QUANH HÈ
Nghe hoài những tiếng rụng khô/ Hàng phong cành trống trời lờ
lững qua/ Lá bay tù túng quanh nhà/ Lăn đâu rồi cũng góc hè
giam thân /Ai buồn lẩn quẩn tháng năm/ Ðọc chơi Trang Tử đại
bằng về mây.
Nhạc sĩ Phạm Duy đã rút gọn đoạn đầu và đoạn cuối. Theo tôi, có
hai câu nhạc sĩ đổi vài chữ thật đạt ý hơn thơ của mình: Hai câu
thơ “Lá bay tù túng quanh nhà/ Lăn đâu rồi cũng góc hè giam
thân” được đổi thành“Làm cho bay lá quanh nhà/ Dù lăn đâu
nữa, lá ơi, cũng là giam thân”. Hai chữ “lá ơi” thêm vào đã đồng
hóa thân mật người và chiếc lá bay tù túng. Khi tôi viết “Ðọc chơi
Trang Tử” thì không được trang trọng như “Ðọc người Trang Tử”.
Ðọc chơi có nghĩa chỉ đồng cảm với vài ý tưởng viễn mơ thoát ly
qua bốn chương có nhiều văn ảnh đậm đặc chất thơ, như các
chương: Tiêu Dao Du, Tề Vật Luận, Dưỡng Sinh Chủ, Ðức Sung
Phù. Vậy đọc chơi, theo ý riêng của người làm thơ, không phải là
đọc hết và thấm nhuần triết lý Trang Tử trong 33 chương của tác
phẩm Nam Hoa Kinh. (Xin nghe bản nhạc phổ thơ “Một Khắc Bay
Chơi” trong “Youtube Music”ở tiêu-đề “mot khac bay choi tran
van nam”; cùng lúc với bài hát“Nhạc Và Truyện” (Nhạc Vĩnh
Điện, Thơ Trần Văn Nam) cũng trên “Youtube Music” ở tiêu-đề
“nhac va truyen tran van nam”) - (Tháng 10 năm 2003)
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CÓ HAY KHÔNG SỰ CHUYỂN ĐỔI TÌNH
CẢM TRONG THƠ PHỔ NHẠC?
Riêng về ba bài thơ phổ nhạc của Lê Vũ, xin góp ý về mặt thể hiện
tình cảm mà thôi. Phần kỹ thuật phổ nhạc thuộc phạm vi chuyên
môn của nhạc sĩ, có lẽ chỉ lặng lẽ đợi chờ. Âm điệu có độc đáo hay
không thì thời gian sẽ thẩm thấu. Nghệ thuật đưa nhạc vào thơ có
xuất sắc hay không thì mai hậu sẽ có câu trả lời. Mà nhiều khi nổi
hay không nổi còn phải gặp duyên kỳ ngộ: một giọng ca nào đó
làm cho bài hát cất cánh bay lên. Vậy chỉ xin bàn về tình cảm của
bài thơ được thể hiện ra sao ở trong nhạc. Tình cảm vốn là điều
mơ hồ mà chỉ có tác giả bài thơ mới hiểu được “trọn vẹn”. Nhạc sĩ
phổ nhạc cũng thể hiện tình cảm khi chọn âm điệu vui hay buồn,
man mác hay sôi nổi, do đó có nhịp Tango, Valse, Slow, Bolero,
Rumba.. Nhưng âm điệu do nhạc sĩ chọn và tình cảm bài thơ cho
dù có đi đôi thích hợp, đôi khi vẫn lệch qua một chút, không trọn
vẹn như cái cảm của người làm thơ. Tôi nhận ra “độ lệch một
chút” đó trong ba bài thơ của tôi được nhạc sĩ Lê Vũ phổ nhạc.
Ðiều này nói lên rằng nhạc sĩ cũng là người chủ động biểu hiện
tình cảm dù vẫn giữ nguyên lời bài thơ. Ðôi khi chỉ vì một câu nào
đó gây cảm hứng (tức không phải trọn bài), gợi lên một âm điệu
âm vang trong tâm thức nhạc sĩ. Câu đó hoặc phát ra nhạc tính,
hoặc gợi ra vài hình ảnh tiềm ẩn giai điệu, hoặc gợi ra ý tưởng lạc
quan hay bi quan thích hợp cho một nét nhạc... Nhạc sĩ Johann
Strauss nhờ nghe được giọng chim hót đặc biệt, phối hợp với điệu
kèn đồng đi săn buổi sáng sớm khi đi ngang qua cánh rừng mà làm
nên bản nhạc bất hủ “Tales of Vienna woods”, và một lần khác thì
hình ảnh những cô nàng vui vẻ giặt giũ bên bờ sông khi trời gần
sáng đã làm nhạc sĩ sáng tác nên bài “Blue Danube” (Nếu tác giả
cảm hứng vì dòng sông lặng lẽ trôi mà thôi thì chỉ có điệu nhạc êm
đềm mà không có giọng vui tươi như tiếng cười nói của các thiếu
nữ)...Trong bài thơ “ Bên Bờ Danh Vọng” thì chỉ vì câu cuối “
Ðời thật đẹp, cám ơn lời nhạc sĩ” mà nhạc sĩ Lê Vũ đã phổ nhạc
trọn bài thơ của tôi. Bài thơ này nói về cuộc đời gần như mai danh
ẩn tích của nhạc sĩ Lê Trạch Lựu, tác giả bản nhạc nổi tiếng “Em
tôi” sáng tác tại Paris, khoảng đầu thập niên 1950, trong đó có
những lời thật thần tiên mộng mơ gửi về người em gái xa xôi nơi
cố quốc: “Bao giờ tôi về gần em cùng đếm này trăng này sao chia
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nhé em. Trăng sao dâng ý thơ, mây bay khắp trời. Thuyền tình
lung linh trong khói sương lam. Ngày về xa quá, người ơi”. (Có
thể người viết bài này đã nghe sai vài chữ ở hai câu trước, thật ra
là: “Bao giờ tôi về gần em, cùng đến này trăng này sao kia nhé
em…”. Bản nhạc “Em tôi” nổi tiếng tại miền Nam Việt Nam từ
năm 1955 hay 1956, nhưng cũng từ đó nhạc sĩ Lê Trạch Lựu
không một lần nào về Việt Nam, không một hình ảnh trên báo,
không một lời phỏng vấn, không một lời được giới thiệu. Mãi đến
năm 1988 (hay 1989?), thi sĩ Nguyên Sa từ Hoa Kỳ trở lại thăm
Paris, gặp nhạc sĩ lúc bấy giờ đã là một cụ già tóc bạc phơ. Thi sĩ
Nguyên Sa được ủy nhiệm phổ biến một số bản nhạc cất giữ từ lâu
trong ngăn kéo của nhạc sĩ. Những bản nhạc mới đó góp thành
một băng nhạc, rồi lại từ đó nhạc sĩ cũng im hơi lặng tiếng. Bài hồi
tưởng cuộc gặp gỡ này do thi sĩ Nguyên Sa viết khiến tôi xúc cảm,
làm nên bài thơ “Bên Bờ Danh Vọng” (Bản nhạc phổ thơ này in
trong “Tập nhạc thứ nhất” của Lê Vũ, đã xuất bản), mà hai câu thơ
cuối như sau:
...Thuyền tình chèo trên sao sáng đầy trời
Ðời thật đẹp, cám ơn lời nhạc sĩ.
Nhạc sĩ Lê Vũ chỉ cảm hứng vì câu thơ này, theo lời nhạc sĩ nói
với tôi. Tôi cảm nghĩ nhạc sĩ rung động vì ý tưởng “âm nhạc dâng
tặng nguồn vui thế gian”, tổng quát cho giới nhạc sĩ; trong khi tôi
chỉ hạn hẹp cám ơn bản nhạc “Em tôi” nhắc nhở tuổi hoa niên thơ
mộng. Bài thứ hai được phổ nhạc là bài “Sợi Tóc Hờ”. Bài thơ
này được thi sĩ Nguyên Sa cho đăng báo hai lần. Nội dung bài thơ
nói về thứ tình vu vơ và hững hờ, mong manh như sợi tóc hờ trên
má một người đẹp chải tóc trên lầu cao. Mỗi buổi sáng, những sợi
tóc rụng rơi trên má lại vô tình bay theo gió. Hình ảnh mong manh
cứ như thế tiếp diễn, tượng trưng cho sự hững hờ xa cách, không
sôi nổi tha thiết vì thẩm thấu cái phù du. Ðoạn cuối bài thơ như
sau:
... Sợi tóc hờ trên má em phút chốc
Sợi tóc hờ theo gió lại bay bay
Nhưng hề chi, như thế cũng hay hay
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Chút bâng khuâng cho đời còn thơ mộng
Rõ ràng là lời thơ nói về sự bình thản trước điều mong manh, tâm
cảm buông xuôi, không nắm níu được thì bay đi theo gió, từ giã
mà không thở than. Nhưng nhạc sĩ đã đem một câu thơ ở giữa làm
lời kết thúc bản nhạc:
... Nơi anh ở bây giờ bâng khuâng nhớ
Âm điệu của câu cuối phổ nhạc vút cao lên, diễn tả sự da diết,
muốn đạt tới ước vọng. Như vậy từ bình thản chuyển thành thiết
tha, như vậy thì đã có một chút độ lệch giữa thơ và nhạc. Dù còn
chờ đợi thời gian đánh giá, theo tôi thì âm điệu bản nhạc này đang
chờ đợi duyên kỳ ngộ là những giọng hát khai phá thích hợp để cất
cánh bay lên từ lớp bụi mờ lảng quên.
Bài thứ ba của tôi được nhạc sĩ Lê Vũ phổ nhạc: “Sỏi Cát Phiêu
Linh”. Bài thơ này đã đăng trên Tạp chí Làng Văn ở Canada và
trong “Tuyển Tập Thi Văn Phật Giáo” (Nhà xb. Sông Thu, CA.
1993). Ðây là bài thơ tượng trưng (Tượng trưng theo nghĩa thông
thường: nhờ biểu tượng nói lên ý tưởng, không phải tượng trưng
mở cửa về thần bí của “Chủ nghĩa Tượng trưng” thuộc văn học
Pháp – Symbolisme). Sỏi cát tượng trưng cho một người “vượt
biên tình cờ”. Chỉ “một” mà thôi, vì không phải ai vượt biên tình
cờ đều có hoàn cảnh giống nhau. Vượt biên tình cờ vì ra đi không
có sắp đặt, chỉ đi theo nhờ dịp may hãn hữu. Bài thơ kể chuyện
theo tuyến thời gian từ quá khứ đến hiện tại; dựa vào câu chuyện
thật của một người tôi quen: Hạt cát sống đời hồn nhiên bên bờ lau
sậy; hạt cát trôi theo sông đến một xóm làng và kết duyên cùng
nàng thôn nữ; hạt cát theo nàng di tản ra thành thị vì chiến tranh
lan tràn đến thôn quê; hạt cát buồn vì ánh sáng phồn hoa đô hội
làm họ chia tay; hạt cát cô đơn đến cư ngụ tại bãi cát nổi ở một
cửa sông; hạt cát gặp lại người xưa khi thuyền vượt biên của nàng
mắc cạn tại bãi cát đó; hạt cát vượt biên tình cờ theo nàng lúc nàng
vội vã nắm lấy chút đất quê hương khi nước thủy triều lên; cuối
cùng họ lại chia tay sau một thời gian định cư nơi trời viễn xứ...
Bài thơ theo thứ tự như trên, nhưng khi phổ nhạc, nhạc sĩ Lê Vũ
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lại hoán đổi câu theo một thứ tự khác, tuy lời vẫn giữ nguyên.
Theo tôi, tác giả bài thơ, thì hai câu thơ này là ưng ý nhất:
... Sông tràn trề suốt dặm dài ca hát
Sóng nước đưa anh lượn khúc kinh kỳ.
Hình ảnh đậm nét là cuộc phiêu linh của hạt cát theo dòng trôi của
con sông, từ nguồn hoang vu, đến thôn làng, qua thành thị và ra
cửa biển. Khi làm bài thơ này thì con sông Sàigòn chập chờn trong
cảm hứng của tôi, tưởng tượng con sông tràn trề tiếng hát khi qua
kinh kỳ như “Dòng Sông Xanh” qua thành phố Vienna của nhạc sĩ
Johann Strauss. Vì vậy tôi thầm nghĩ điệu nhạc “Luân vũ” là thích
hợp, nhưng bài thơ được phổ theo điệu “Slow Rock” có những nét
“giật” hơn là phẳng lặng. Mà cuộc phiêu linh đó cũng đâu có
suông sẻ êm đềm. Có lẽ nhạc sĩ chọn điệu nhạc hữu lý hơn người
làm thơ. (Tháng 10 năm 2003)
Xin kèm theo dưới đây bài thơ“Sỏi Cát Phiêu Linh” và “Bên Bờ
Danh Vọng”

SỎI CÁT PHIÊU LINH
Anh hạt cát bên bờ lau sậy trắng
Tưởng một đời vui với bóng chim xanh
Cơn mưa mùa đưa anh tới khúc quanh
Theo sông nước qua cõi đời huyên náo.
Đến làng thôn, em bên cầu giặt áo
Đôi chân ngà bước xuống nước xanh trong
Hạnh phúc gần em, sỏi cát ven sông
Trời êm ả hàng cau trên mái lá.
Rồi chiến tranh, làng em người mỗi ngả
Em một ngày phiêu bạt đến thành đô
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Anh giật mình cũng bỏ lại bến mơ
Đi tìm em giữa mùa xuân tan tác.
Sông tràn trề suốt dặm dài ca hát
Sóng nước đưa anh lượn khúc kinh kỳ
Thấy em thị thành lạc bước trong mê
Anh buồn khổ tìm bãi bờ xa khuất.
Ven trùng dương, anh nằm trên eo đất
Trăng gió bao mùa, anh vắng bóng em
Đất nước đổi đời nên có một đêm
Thuyền vượt biển em ra đi mắc cạn.
Nắm đất quê hương lên đường di tản
Em mang anh đi qua mấy vùng trời
Viễn xứ ngóng chờ rồi cũng đến nơi
Nhưng em lại quên anh một lần nữa.
Anh ở ngoài sân, mảnh vườn trước cửa
Hóa thân thành hoa trắng nở trời khuya
Để sáng mỗi ngày lại thấy em đi
Xiêm áo lên xe, đổi đời lộng lẫy.
Lá đỏ xứ người mấy mùa run rẩy
Em nhớ gì anh, kẻ ẩn bên đường
Em nhớ gì sỏi cát của quê hương
Cùng hành trình từ bên kia trời biển.

BÊN BỜ DANH VỌNG *
Một đêm nào bên bờ sông chảy miết
Nghe kinh thành rửa bụi phấn phồn hoa
173

Chính nơi đây người đã viết khúc ca
Gởi về quê hương một lần nhớ mãi.
Người tìm đâu một bờ sông trống trải
Mà chia trăng sao ai ở cuối trời
Bài hát thần tiên đến giữa cuộc đời
Người thì vẫn một bóng mờ ẩn khuất.
Ba mươi năm tưởng người không có thật
Tưởng chỉ là huyền thoại mang hư danh
Qua thăng trầm một đất nước chiến tranh
Đời có lúc không là thời thơ mộng.
Người là kẻ đứng bên bờ danh vọng
Nhìn tuổi vàng theo sông nước ra đi
Cuộc sống trăm năm có lúc xuân thì
Người chọn lãng du, quê người lỡ bước.
Bài hát ấy vẫn tròn đầy mơ ước
Dẫn ta về tuổi trẻ, thuở đôi mươi
Thuyền tình chèo trên sao sáng đầy trời
Đời thật đẹp, cám ơn lời nhạc sĩ.
(*Bài thơ này nói về nhạc sĩ Lê Trạch Lựu, tác giả bản nhạc “EM
TÔI” sáng tác tại Paris khoảng đầu thập niên 1950)
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CHỈ LÀ ƯỚC MƠ QUA CÁC BẢN QUÂN CA XƯA
Các bản quân ca “Không quân Việt Nam, Hải quân Việt Nam” của
Văn Cao ; “Lục quân Việt Nam” của Văn Giảng, “Chiến xa Việt
Nam” của Trần Văn Trạch… đều được sáng tác trước 1954. Lúc
ấy, đất nước ta chưa có binh chủng không-hải (Văn Cao sáng tác
ca khúc không quân và hải quân năm 1945), hoặc đã có các chi đội
thiết giáp nhưng chỉ gồm khoảng 120 người và còn dưới quyền
quân Pháp (Trần Văn Trạch sáng tác ca khúc chiến xa năm 1952);
và bộ binh cũng vậy, đang ở dưới quyền lực người Pháp mà đứng
đầu cũng là người của Pháp là Trung tướng Nguyễn Văn Hinh
(Văn Giảng sáng tác ca khúc lục quân năm 1950). Vì vậy, ta có thể
đi đến kết luận: tất cả các bài ngợi ca binh chủng không-hải-lục và
chiến xa Việt Nam đều mới chỉ là những ước mơ, và đều xuất phát
từ lòng yêu nước, dù lòng yêu nước của từng nhạc sĩ cảm hứng từ
những bối cảnh khác nhau trong lịch sử Việt Nam.
Văn Cao sáng tác các bài không hải quân từ bối cảnh trong năm
1945, năm có biến cố Việt Minh nắm chính quyền sau khi Nhật
đầu hàng quân Ðồng Minh. Nền độc lập tự chủ quốc gia mở ra ở
phía trước gây cảm hứng cho nhạc sĩ ước mơ Việt Nam có các
binh chủng hùng mạnh mà khuôn mẫu là quân lực của Ðức, Nhật,
Mỹ, Anh, Pháp. Sức mạnh ấy đã được đem ra dùng trong Ðệ Nhị
Thế Chiến. Hơn nữa, Văn Cao cư trú ở cảng Hải Phòng, nơi hàng
ngày nhạc sĩ thấy vào ra hải cảng các tàu chiến tối tân của Pháp rồi
của Nhật. Thay vì mơ ước các chuyến viễn dương du học thì ông
lại mơ ước đi trên các chuyến viễn hành trong tương lai của hạm
đội Việt Nam:
Toán chiến sĩ thủy quân ra khơi hôm nay
Bờ nước Nam gió khơi nồng máu say
… Quen vui trong muôn phân ly
Sống trên ngàn trùng sóng
Thân phơi trên Nam Băng Dương
Nước xanh hồn Thái bình Dương
… Xa khơi sóng vang dạt dào
Mênh mông sóng va thân tàu
… Ði cho quên bến bờ
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Xa khơi trùng dương bát ngát
Ngày về tổ quốc ghi công.
(Văn Cao).
Ðã ước mơ hải quân trên biển thì theo liên-hệ-đối-xứng ông không
khỏi ước mơ quân lực trên không, do đó bài “Không quân Việt
Nam” ra đời đồng thời cùng năm 1945 (đúng là cùng năm, nhưng
ta không rõ bài nào được sáng tác trước). Nhạc sĩ Văn Cao không
viễn tưởng kiểu khoa học giả tưởng, chỉ mơ ước một điều thật
nhưng chưa thể có của đất nước ta, một điều thật mà sau kết thúc
Ðệ Nhị Thế Chiến báo chí và phim ảnh thời sự luôn đề cập đến:
nào không quân Hoàng Gia Anh vô cùng anh hùng bảo vệ kinh
thành Luân Ðôn (London); nào đội quyết tử Thần Phong của Nhật
lao xuống đánh chìm hàng không mẫu hạm của Anh Mỹ tại Thái
Bình Dương; nào pháo đài bay B29 của Mỹ xâm nhập tới không
phận Tokyo… Toàn là những điều thật đối với các phi công tham
chiến trong Ðệ Nhị Thế Chiến, nhưng chỉ là ước mơ trong tâm trí
người nhạc sĩ đậm tình yêu nước:
Giờ đoàn người từng vượt qua biên giới quyết chiến đấu
Ðã chiếm chiến công ngang trời
Giờ đoàn người còn vượt qua biên giới quyết chiến đấu
Ði không lo gì xác rơi
… Ta là đàn chim bay trên cao xanh
Khi nhìn qua khói những kinh thành xa
Ðôi cánh tung hoành vượt trên mây xanh
Ta là tinh cầu bay trong đêm trăng
… Nhìn xa phi trường Việt Nam
Không quân ra đi cánh bay rợp trời…
(Văn Cao)
Không quân và Hải quân chưa với tới được vì đang ở xa tầm tay
của đất nước còn nghèo sau 80 năm bị Pháp đô hộ (tính đến năm
1945), trong khi Chiến xa Việt Nam dù có hiện thể phần nào
nhưng vẫn còn trong vòng tay Liên Hiệp Pháp. Liên Hiệp Pháp là
một định chế lập ra chỉ để làm tấm màn che tham vọng của Pháp
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vẫn muốn duy trì chế độ thực dân toàn trị, không nới rộng chủ
quyền đất nước cho các quốc gia như Khối Thịnh Vương Chung
của định chế Liên Hiệp Anh. Binh chủng chiến xa Việt Nam chưa
thực sự hiện hữu khi Trần Văn Trạch sáng tác bản quân ca này,
mới chỉ là các chi đoàn thiết giáp chỉ gồm có 120 người (theo tài
liệu lịch sử thiết-giáp-binh). Nhà hoạt náo văn nghệ kiêm nhạc sĩ
Trần Văn Trạch mơ tưởng chiến xa Việt Nam đang ầm ầm tiến
quân trên đồng bao la, lấy khuôn mẫu từ cuộc dàn trận chiến xa
trên mênh mông sa mạc Bắc Phi của một thống chế Ðức; hoặc gần
hơn là từ hình ảnh các cuộc diễn binh với chiến xa Pháp lăn bánh
trên đại lộ Hồng Thập Tự (khúc đường một bên đi ngang bệnh
viện Từ Dũ; một bên với các biệt thự có đất rộng và sau các biệt
thự là các trại lính Pháp) trong các lễ 14 tháng 7 (Lễ Ðộc Lập của
Pháp). Ðoàn chiến xa Pháp hùng dũng đi giữa các cây sao cao vút
hai bên đường, giống như bối cảnh đang diễn binh trên đại lộ
Champs Elysées ở thủ đô Paris (*). Quân Pháp diễn binh chắc đã
mơ như đang đi ở Paris, còn Trần Văn Trạch thì mơ binh chủng
chiến xa Việt Nam đang dần dần hiện thể:
Kìa ào ào chiến xa Việt Nam thẳng tiến lên đàng
Mang theo bóng cờ toàn dân quyết chiến giữ biên cương cho
giang sơn
… Ðồng băng đồng, sông ruổi sông, sa trường xa nhấp nhô
Ði cứ đi vì non sông đang chờ ta điểm tô
Rừng băng rừng, bưng lướt bưng, sa trường xa tiến lên
Ði cứ đi, đem tô thắm màu cờ Việt Nam thân yêu…
(Trần Văn Trạch).
Có một điều cần so sánh: trong khi các bản hành khúc không quân
và hải quân của Văn Cao phổ biến rộng rãi, được chính thức sử
dụng trong Hải quân- Không quân Miền Nam (trước 1975) cũng
như ở Hải quân- Không quân Miền Bắc; thì riêng biệt bản quân ca
“Chiến xa Việt Nam” của Trần Văn Trạch chỉ được hát lên ở bên
Miền Nam (Việt Nam Cộng Hòa trước 1975), mà lại còn ít phổ
biến hơn bản quân ca “Thiết giáp binh hành khúc” của phía Việt
Nam Cộng Hòa. Bởi vì, bản quân ca của Trần Văn Trạch chưa có
những nét cụ thể thực sự thành hình của binh chủng này, chưa có
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những ghi nhận chứng tích trận địa mà chiến xa đã từng tham dự
như ở Vị Thanh, Sa Huỳnh, Ðồng Tháp Mười, Cổ thành Quảng
Trị, tuyến đường 14 ở Pleiku. Bản “Thiết Giáp Binh Hành Khúc”
là thực thể với các chứng tích trên, không phải chỉ là ước mơ như
“Chiến Xa Việt Nam” của Trần Văn Trạch.
Bản “Lục Quân Việt Nam” của nhạc sĩ Văn Giảng cũng chỉ phổ
biến ở Miền Nam trong khi nó được sáng tác năm 1950 lúc Việt
Nam chưa chia đôi ở vỹ tuyến 17, và được sáng tác trong vùng của
Pháp. Quân đội “Quốc Gia Việt Nam” dù có thành hình lúc ấy,
nhưng toàn quyền còn ở trong tay quân Pháp, mãi sau này vào
năm 1954 mà vẫn còn ở trong tay của tướng Pháp (gốc Việt) là
Trung Tướng Nguyễn Văn Hinh. Cho nên ta có thể nói “Lục Quân
Việt Nam” cũng chỉ là ước mơ của nhạc sĩ, người nhạc sĩ vốn rất
mơ mộng lãng mạn qua bài ca bất hủ “Ai Về Sông Tương” (với
tên khác là Thông Ðạt). Lục quân Việt Nam với “muôn quân phá
ta cường binh”, cường binh nào vào năm 1950? Ðó chỉ là ước mơ
với viễn tượng như ngày xưa ầm ầm muôn quân phá tan quân
Mông Cổ hay quân Minh quân Thanh. Còn “cường binh” lúc ấy
rất có thể ông ám chỉ đến quân Nhật hay quân Pháp, dù ông đang
là Giám đốc trường “Quốc Gia Âm Nhạc Huế”. Binh đội Thiên
hoàng Nhật vừa mới cuốn gói ra đi sau khi đầu hàng quân Ðồng
Minh, và quân Pháp trở lại Ðông Dương, chỉ có hai lực lượng này
mới là “cường binh” trong lời ca của Văn Giảng:
Ðường trường xa, muôn vó câu bay dập dồn
Ðoàn hùng binh trong sương lướt gió reo vang
… Ðây đoàn quân ra đi nhịp nhàng, mang theo
thiên hùng ca thắm tươi trời Nam bốn phương
Ta anh hùng muôn quân phá tan cường binh
Chí tang bồng đem theo khắp nơi tung hoành
… Xa nhìn thấp thoáng trong mây
Muôn bóng quân Nam chập chùng
Xây thành vinh quang, tiếng vang
Muôn đời Lục Quân Việt Nam.
(Văn Giảng)
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Nhờ nhịp điệu hành khúc rất hùng hồn, bản nhạc “Lục Quân Việt
Nam” được hát nhiều trong các quân trường huấn luyện Quang
Trung và Thủ Ðức trước 1975 tại Miền Nam Việt Nam. Bài này
chỉ đề cập đến quân ca, không bao gồm rộng đến hùng ca là lãnh
vực rất phong phú. Hùng ca có rất nhiều bản cảm hứng từ lịch sử;
hoặc đôi khi nhịp điệu hành khúc uy nghi tráng lệ nhưng không
nhất thiết đi kèm đề tài chiến đấu, chẳng hạn Cửu Long Giang
Hành Khúc, Học Sinh Hành Khúc… Và các quân ca này cũng giới
hạn trước 1954, giới hạn như vậy cho ta thấy chúng được sáng tác
từ ước mơ, từ cái gì chưa có, từ viễn tượng xuất phát bởi lòng yêu
nước; từ hình ảnh binh đội hùng mạnh Ðức, Nhật, Anh, Pháp,
Mỹ… Lấy khuôn mẫu từ binh đội các cường quốc Ðệ Nhị Thế
Chiến, tuy nhiên trong bản Lục Quân của Văn Giảng, ta còn thấy
dấu vết trang bị gươm đao của quân đội thời xa xưa, như “muôn vó
câu, tung gươm thiêng, loa thét vang…”. Nếu sáng tác quân ca
thời bây giờ, các nhạc sĩ với lòng yêu nước sâu đậm ấy chắc sẽ lại
ước mơ, lại viễn kiến các Binh Chủng Cực Kỳ Tối Tân (để canh
giữ đất nước, không nhắm tấn công ai). Chẳng hạn như binh chủng
gồm hàng trăm tàu ngầm bảo vệ duyên hải; một hai hạm đội xa bờ
để bảo vệ đảo và ngư dân; và dầy đặc các giàn hỏa tiển di động để
phòng ngừa bị đánh úp bất ngờ từ trên không; và dĩ nhiên có binh
chủng Bộ Binh Vô Cùng Hiện Ðại.
(Tháng 4 năm 2010)
(*) Một nguồn tin từ các bác lớn tuổi cho hay: Thời thuộc địa,
Pháp không có tổ chức diễn binh tại Sài Gòn vào dịp Lễ 14 tháng
7. Họ chỉ tổ chức ăn mừng và khiêu vũ tại các nhà hàng và công
sở, dành riêng cho Pháp kiều, binh sĩ Pháp, và công chức.
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VĂN HỌC MIỀN NAM (Chủ Đề Của Một Tạp
Chí Về Người Lính Trong Văn Chương Và Nhà
Văn Đô Thị Trước 1975)

(Sách Văn Học V.N. Cho Đến Cuối Thế Kỷ 20, 688 trang -Tác giả
Bùi Đức Tịnh)

Liên hệ trong nước-ngoài nước hiện nay đang manh nha có sự
phân biệt Văn Học Miền Nam hay Văn Học Đô Thị (đối với nền
văn chương trước 1975 tại Miền Nam Việt Nam trước đây); đồng
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thời nhưng chỉ tại hải ngoại mà thôi cũng đang có sự phân biệt nhà
văn nhà thơ nơi tiền tuyến khói lửa và nhà văn nhà thơ may mắn
sống nơi đô thị, dĩ nhiên cũng trước 1975. Từ ngữ Văn Học Đô
Thị để chỉ những người làm văn chương trong sách báo dưới chế
độ Việt Nam Cộng Hòa, bị gọi là vùng địch tạm chiếm (Miền Nam
Việt Nam) để phân biệt với người làm văn chương trong vùng Mật
Khu chống chính quyền Miền Nam, được gọi là vùng giải phóng.
Người cảm tình chế độ Miền Nam trước đây không chấp nhận
danh hiệu Văn Học Đô Thị và khẳng định đó là Văn Học Miền
Nam, còn văn học thuộc vùng chống chính quyền Miền Nam trước
đây theo họ là Văn Học Chỉ Có Trong Mật Khu hay Trong Rừng.
Người không ưa chế độ Miền Nam trước 1975 thì coi như không
có Văn Học Miền Nam, dĩ nhiên cũng không có nhà văn nhà thơ
nào gọi là thuộc Văn Học Đô Thị trong các Tạp chí văn chương ở
Sài Gòn như “Sáng Tạo - Hiện Đại - Văn Học - Văn Nghệ - Thế
Kỷ 20 - Văn - Khởi Hành - Thời Tập - Đất Nước - Trình Bầy Giữ Thơm Quê Mẹ - Bách Khoa” (trong Bách Khoa chỉ có tên ông
Vũ Hạnh). Khoảng trống này thấy trong cuốn sách biên khảo dầy
688 trang về văn học Việt Nam đến cuối thế kỷ 20 của ông Bùi
Đức Tịnh (Đọc được một bài báo nói ông là cựu Hiệu trưởng
Trung Học Huỳnh Khương Ninh ở Sài Gòn, trước 1975). Nhưng
hiện nay, vấn đề phân biệt Văn Học Miền Nam hay Văn Học Đô
Thị như đang được đề cập, vì đây thuộc về lãnh vực hai nhãn-quan
với phạm vi rộng. Phạm vi giới hạn hơn, đó là sự nhìn lại ai là nhà
văn nhà thơ nơi khói lửa tiền tuyến trước 1975, ai là giới văn
chương may mắn chỉ sống nơi đô thị an ninh.
Một số người muốn phân biệt như vậy, vì trước đây họ là những
quân nhân tác chiến, vào sinh ra tử, nay dù đã bao năm sống nơi
hải ngoại nhưng hồi tưởng vẫn làm nhức nhối, nhất là nhớ một số
bạn đã gục ngã nơi chiến trường. Cụ thể, họ đã cố gắng làm những
số báo tưởng niệm bạn văn, như tưởng niệm các nhà văn tử trận
Doãn Dân, Y Uyên; Hoàng Yên Trang, Song Linh… Một người
trong số có ý kiến phân biệt ấy là nhà văn Trần Hoài Thư. Nhà văn
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này trước 1975 đã ba lần bị thương do đụng trận, một lần đào ngũ
rồi không chịu nỗi cuộc sống trốn chui trốn nhủi mà phải đi trình
diện (nhờ vậy, chỉ bị xuống cấp). Nhà văn Trần Hoài Thư vẫn còn
ấm ức những lần hành quân như bị bỏ vào rừng để tự đối phó với
hiểm nguy, vì các đơn vị thám-báo là những toán quân nhỏ biệt
lập có nhiệm vụ thăm dò tình hình quân địch để báo cáo với trungđoàn-trưởng hay sư-đoàn-trưởng, nếu có đụng trận là do tao-ngộchiến mà thôi: “Nói là lấy tin, báo cáo, dọ thám thì không đúng.
Họ ném chúng tôi vào rừng để bảo đảm an ninh cho vòng đai của
đơn vị hơn. Họ để chúng tôi tự đối phó lấy. Trên nguyên tắc chiến
thuật, nếu đụng trận thì lập tức sẽ có quân tiếp cứu, trực thăng
yểm trợ bốc chúng tôi, hay phản lực dội bom. Nhưng cái chiến
thuật ấy chỉ áp dụng ở đâu đó trên sách vở, hay lý thuyết…
Phương-giác trên địa-bàn là 2300, có nghĩa là người ta bắt chúng
tôi phải vượt cả một ngọn đồi thấp để qua phía bên kia rừng già.
Những người lính đang nhìn tôi. Vâng, tôi biết rõ từ những ánh
mắt ấy. Chắc chắn họ sẽ nói: Đừng ngu dại, thiếu úy. Cứ tìm một
chỗ nào an toàn. Làm sao người ta biết mình ở đâu… Tôi cảm
thấy tội nghiệp cho chúng và cho ngay cả bản thân tôi. Khôn thì
sống và dại thì chết. Tôi có thể đem cả toán ra khỏi rừng, tìm một
chỗ an toàn, rồi báo cáo láo. Hay tôi có thể dừng lại ở đây, không
tiến xa hơn nữa… (Trích trong truyện “Thám Báo”). Nhan đề này
và những đoạn trích như trên làm ta tưởng “Thám Báo” chỉ là hồi
ký, nhưng đây là truyện, nhờ tác giả hư cấu ở đoạn cuối: cả đội
quân thám báo một ngày đi dò tình hình địch quân, bỗng nghe
tiếng hát giọng nữ văng vẳng trong rừng, và họ thấy một cặp nam
nữ thuộc Bắc quân đang tình tự bên suối nơi núi rừng sâu thẳm.
Tiếng hát thần tiên lãng mạn ấy làm cho ông rung động, hiểu được
thế nào là sự tương phản giữa chiến tranh và tuổi trẻ, và cả đội
quân rút đi để tiếng hát văng vẳng nói giùm “những điều câm nín
từ những con tim của tuổi trẻ”. Ta nghĩ đây là hư cấu, vì Bắc quân
có khi nào cho quân xé lẻ như vậy, khi mà biệt-kích thám-báo
thường được trực thăng Mỹ rải khắp nơi ở núi rừng Trường Sơn.
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Quyết định đào ngũ của Trần Hoài Thư ở vào thời điểm bị trọng
thương (không biết đây là lần thứ hai hay lần thứ ba), tưởng đâu
khi lành vết thương sẽ được giải ngũ, nhưng hội đồng giám-định
y-khoa xét sức khỏe thấy ông vẫn đủ tiêu chuẩn đi tác chiến. Ông
quyết định không đi tác chiến nữa mà đi theo tiếng gọi đến một
nơi nào bình yên xa xăm, không còn chiến tranh.
Giai đoạn đào ngũ có thật này và vài yếu tố hư cấu đan quyện vào
nhau trong truyện ngắn “Bãi Xương Rồng”. Truyện kể: Toán
quân thám báo do Trần Văn Be chỉ huy đụng trận trên một ngọn
đồi, tan tác. Ông bị hai vết thương, may nhờ có sư đoàn Mãnh Hổ
của Đại Hàn tiếp cứu, đưa vể quân y viện ở Bình Định. Tưởng
được giải ngũ, nhưng lại phải ra trận mạc như trước. Ông quyết
định trốn lính. Nghĩ đến một trường cô nhi trên đỉnh đồi ven biển
mà thời niên thiếu Trần Văn Be học ở đó, tin tưởng cô hiệu trưởng
ngày nào hiền dịu như một thánh nữ sẽ chở che đùm bọc cho
người đang trốn tránh. Trường đang thiếu người dạy học, nên ông
được làm thầy giáo, đúng như ước nguyện.Tại đây, có một em bé
gái tật nguyền hai chân, mà theo lời kể của cô hiệu trưởng thì truy
ra chính là do lính của Trần Văn Be bắn lầm, mà ba người lính bắn
lầm lại chính là do ông cắt cử phục kích trong đêm xảy ra. Họ bắn
vì cha cô bé làm đèn tắt, không để đèn sáng suốt đêm theo quy
định giữ an ninh. Tự thẩm định chính mình là thủ phạm gián tiếp,
nên thầy giáo Trần Văn Be không thể mỗi ngày phải chứng kiến
tật nguyền khổ ải của cô bé, nên ông lại quyết định rời trường học.
Sau bốn tháng trốn lánh thì nhận được thư của cha khuyên can
nên trình diện để được giảm khinh, nếu để bị bắt sẽ bị đưa đi làm
lao công đào binh còn hiểm nguy gấp bội phần đời quân nhân tác
chiến. Trình diện kịp thời quy định còn được ân huệ, chỉ bị giáng
gần hai cấp từ chuẩn-trung-úy xuống thành chuẩn úy, nhưng phải
đi phục vụ đơn vị lao công đào binh chuyên đi gỡ mìn, hoặc khuân
vác đạn dược nơi nào đang là bãi chiến trường. Nhà văn Trần Hoài
Thư (qua nhân vật Trần Văn Be) cảm nghĩ mình có lý khi quyết
định đào ngũ, cái lý này vẫn đeo đuổi ông để có sự phân biệt nhà
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văn nơi tuyến đầu khói lửa và nhà văn mãi sống nơi đô thị. Cái có
lý bênh vực cho sự đào ngũ như sau: … Giã từ để tiếp tục bước
vào một chuyến đi tăng phái khác. Nghề của trinh sát là phải vậy.
Cứ chỗ nào khó, cần là bốc trinh sát, là bắt trinh sát dẫn đầu
(Trích trong: Ban Mê Thuột, Ngày Đầu Ngày Cuối)… Muốn
bắn hết cấp số đạn để khỏi nghe mấy cha nội ở hậu cứ mở nhạc
nhảy đầm. Muốn bắn vào đoàn xe chở mấy nàng vũ nữ Sài Gòn ra
tiền đồn ủy lạo. Ủy lạo gì, chỉ biết mấy tay tướng tay tá, chưa bao
giờ ôm một tay lính trơn, còn tao phải dẫn “con cái” đi nằm
đường bảo vệ an ninh… (Trích trong: Bãi Xương Rồng)… Điếu
thuốc được đốt lên. Đây là điếu thứ bao nhiêu, cho vơi đi bao nỗi
sầu muộn lê thê của kiếp làm người Việt Nam. Trường Sơn, đỉnh
cao chót vót. Bảy ngày gạo mang theo, bảy ngày gạo tiếp tế.
Những bước chân thất thểu, những bộ quần áo trận tơi tả… (Trích
trong: Ga Đêm Quạnh Quẽ)… Rồi chiếc xe Dodge chở cả toán
ra phi trường trực thăng. Người lính truyền tin kiểm soát lại các
đặc lệnh, mật mã một lần cuối. Rồi hoàng hôn, con tàu bốc chúng
tôi lên đường. Gió lộng vào khoang. Nghĩ gì. Không. Chỉ có bâng
khuâng. Chỉ có sợ hãi. Chỉ có nỗi buồn đến ứa nước mắt. Cũng
vẫn là những chuyến đi. Cô đơn. Người yêu thì không. Cơ nghiệp
thì không. Cái bằng đại học thì cũng đã trả lại (Trích trong: Thám
Báo). Mặc dù nhà văn Trần Hoài Thư muốn thực hiện chủ đề
“Nhân Vật Người Lính Tác Chiến Trong Văn Chương chứ không
phải Người Lính Văn Phòng trong guồng máy Tâm lý Chiến”,
nhưng một số truyện của ông vẫn phảng phất những từ ngữ thuộc
chính trị. Điều này dường như sẵn sàng được nhắc đến do hệ quả
bao nhiêu năm lảng vảng những điều thuộc về ý-thức-hệ mà hai
bên dùng đả-kích nhau. Chỉ có vài truyện trong toàn tập gồm 19
truyện ở tác phẩm “Ban Mê Thuột, Ngày Đầu Ngày Cuối”, kể như
thuần túy văn chương không đan chen ý tưởng chính trị thuộc bên
này hay bên kia. Ví dụ ở truyện “Ga Đêm Quạnh Quẽ: Truyện một
ngày một đêm về thăm cha mẹ nơi căn nhà gần khu máy nước
thuộc ga xe lửa Nha Trang, vội về và vội ra đi vì đang thời kỳ đào
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ngũ. Khu máy nước nhà ga xưa sinh hoạt nhộn nhịp, nay hoang
phế với những toa tàu rỉ sét bị bỏ quên, từ ngày tuyến xe lửa Sài
Gòn-Nha Trang ngưng chạy vì hoàn toàn thiếu an ninh dọc đường.
Mẹ đã bỏ đi từ ngày cha đem bà mới làm sở Mỹ về nhà. Người em
gái nhà kế bên vẫn còn đó, vẫn đậm đà mối tình cũ, nhưng biết
làm sao nấn ná ở lại thêm một thời gian vì chắc chắc đã có lệnh
tầm nã kẻ đào ngũ trong thời chiến.
Xin kể thêm một người lính dạn dày chiến trường, qua sự hiểu biết
khá hạn hẹp của người viết bài này về những nhà văn thuộc quân
ngũ Miền Nam Việt Nam trước đây: đó là nhà văn Cao Xuân Huy
của binh chủng Thủy Quân Lục Chiến. Vài hiểu biết không qua
cuốn sách thường được nhắc nhở “Tháng Ba Gãy Súng” của Cao
Xuân Huy mà chỉ căn cứ một số nét qua tập truyện “Vài Mẩu
Chuyện”. Nhà văn Cao Xuân Huy cũng có kinh nghiệm xương
máu về trường hợp bị bỏ quên, nhưng không lẻ loi như đội quân
thám báo lạc trong rừng, mà là cả lữ-đoàn Thủy Quân Lục Chiến
gồm tới bốn ngàn người bị bỏ lại trên bãi biển trong cuộc rút quân,
khi lữ-đoàn-trưởng và lữ-đoàn-phó đào nhiệm (Chi tiết này trong
bài “Tựa” do Cao xuân Huy viết nơi cuốn “Tháng Ba Gãy
Súng”). Như vậy thì nhà văn Cao Xuân Huy không có sự bất mãn
của kẻ suốt đời lính rày đây mai đó phải đi tác chiến, và người một
đời viết văn về lính về tranh đấu mà cứ ở mãi nơi thành phố anninh; hoặc bất mãn giới chỉ huy cứ ra lịnh đánh chiếm mục tiêu từ
những nơi rất xa, họ không biết rõ thực địa hiểm nguy đến tính
mạng người lính như thế nào. Cả lữ đoàn Thủy Quân Lục Chiến bị
bỏ lại là do có sự tính toán sắp đặt gì đó (có nhiều tin đồn đại ở
thời điểm tháng 3 tháng 4 năm 1975); hoặc do sai lầm chiến lược
không thể đảo ngược tình hình thuộc trách nhiệm của những cấp
cao hơn lữ-đoàn-trưởng rất nhiều bậc. Giống như binh chủng
Nhảy Dù thời đó, Thủy Quân Lục Chiến là những đoàn quân trừ bị
sẵn sàng di động, nơi nào xảy ra đụng trận lớn thì họ được phái
đến tiếp ứng hay giải vây, xong nhiệm vụ lại được trở về hậu cứ
nơi một thành phố lớn hay Sài Gòn, vì vậy có lẽ họ không thấm
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thía cái buồn lẻ loi của lính thám báo. Đời lính thám báo cứ mãi ở
nơi heo hút, vì thị trấn sơn cước (trại đóng quân) và núi đồi rừng
rậm đầy gian nguy (nơi hành quân) thì cũng chỉ là một, một nơi xa
biệt quê hương, xa biệt người thân, xa biệt người yêu, xa biệt
thành phố tuổi trẻ thời sinh viên mang nhiều ước vọng tương lai.
Cái buồn ray rứt khi so sánh khiến họ dễ có ý tưởng đào ngũ.
Cũng trong bài Tựa của cuốn sách “Tháng Ba Gãy Súng”, nhà văn
Cao Xuân Huy nói mình tình nguyện gia nhập binh chủng Thủy
Quân Lục Chiến chuyên nghiệp tác chiến, chỉ vì “cái máu ngông
nghênh của tuổi trẻ”, vì ham thích “cảm giác mạnh của chiến
trường”. Đọc nơi cuốn “Vài Mẩu Chuyện” trong đó có truyện
“Chờ Tôi Với”, ta bắt gặp cái gan dạ này của người lính tình
nguyện Thủy Quân Lục Chiến, khi bị trúng đạn sắp lìa trần còn
biết nói đùa với đồng đội mà họ coi như anh em hay thầy trò đầy
thương mến, do họ có nhiều phen vào sinh ra tử cùng ở bên nhau.
Ta trực giác nhà văn Cao xuân Huy không đặt điều để giỡn với
độc giả mà nhắc lại để chan chứa tình thương đồng đội đã mất ấy.
Nhưng ta cũng nhận ra chính trong truyện đó một đoạn kết mang
tính hư cấu: Toàn bị trúng đạn, rớt cái nón sắt, cố gắng rướn mình
lấy lại vì ý thức mất cái nón sắt kể như khó toàn mạng sống,
nhưng khi lấy lên được thì chỉ là cái nón cối gắn nhiều hình kỷ
niệm của một lính trẻ phe cộng sản. Lúc ấy,Toàn biết mình đã
chết, và nói với hồn ma người lính trẻ Bắc quân cũng làm rớt cái
nón “hãy chờ tôi với” để cùng đi về cõi âm, cõi không còn có
chiến tranh. Mặc dù nhà văn Cao Xuân Huy nói mình tình nguyện
đi thứ lính vào sinh ra tử không vì ý-thức-hệ Cộng Sản hay ý-thức
không Cộng Sản, nhưng đọc qua các truyện ngắn trong “Vài Mẩu
Chuyện”, ta vẫn thấy đôi lời phân biệt chế độ. Chỉ truyện “Vải
Bao Cát” hầu như không hiện hữu những từ ngữ về chủ nghĩa.
Truyện này có lẽ xảy ra trong thời gian tác giả bị bắt làm tù binh
sau khi Lữ-đoàn Thủy-Quân Lục-Chiến bị bỏ lại và tan tác vào
tháng 3 năm 1975, trong đám tù binh có một bác sĩ. Bác sĩ này
thường ngày băm giây lá khoai lang để nấu cháo cho đàn heo nuôi
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của bộ đội. Một đêm kia, người ta đem đến một thiếu nữ nông dân
bị kích ngất do cuốc phải mìn. Cô ngất đi vì khiếp sợ tiếng nổ chứ
vết thương chỉ nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Người lính
tù binh Cao Xuân Huy có nhiệm vụ cầm đèn (vì đây là nơi vùng
hẻo lánh giam giữ tàn quân Thủy Quân Lục Chiến nên không có
đèn điện) và nhiệm vụ cởi quần áo thiếu nữ cho bác sĩ coi xét vết
thương. Coi như một dịp may gần thân thể cô gái tuy nông dân mà
da thịt trắng nõn. Trong lòng chất chứa nhiều ám ảnh trai gái,
nhưng khi cởi đến manh quần lót bằng vải bao cát thì tác giả tràn
ngập những xúc động (Quần lót có lẽ bằng loại vải bao cát mịn, vì
với loại thô nhám thì làm sao may thành đồ mặc. Dù là loại gì thì
điều đó nói lên những nghèo nàn thiếu thốn do chiến tranh). Cơn
xúc động khiến tác giả đi từ những ám ảnh không mấy tốt, tuy
cũng bình thường thôi, đến cảm thức thương xót con người Việt
Nam qua cuộc chiến tranh quá dài). Điều làm mắt tác giả như dại
đi vì vải bao cát làm tác giả nhớ lại những cái chết trên bao
cát:“Trong đầu chập chùng những hình ảnh. Giao thông hào, lô
cốt, hầm chữ A, hầm chữ T. Tiếng bom, tiếng mìn, tiếng lựu đạn,
không giật, sơn pháo. Những đợt tấn công, phản công. Những xác
người, xác ta, xác địch, xác bạn… Và bao cát, những bao cát đẫm
máu người dân, người thiếu nữ chết banh thây trên nóc một hầm
trú ẩn… Và bao cát, phương tiện thô sơ tận cùng, có mặt khắp mọi
ngõ ngách của chiến tranh, bảo vệ người sống, chôn vùi người
chết, đẫm máu người banh thây, mà lại còn có mặt như thế này
hay sao? Phải thôi chứ, phải hết rồi chứ. Bao cát, sao lại bao cát,
chiến tranh đã hết rồi mà, đã hết lâu rồi mà… Toàn dụi mắt, quẹt
mồ hôi trán, cố trấn tĩnh nhìn thêm một lần nữa miếng vải duy
nhất còn lại trên thân thể cô gái. Và bỗng dưng thấy tràn ngập
trong lòng một niềm cảm động, xót thương… Yên tâm đi cô bé, vết
thương cô sẽ lành. Mọi vết thương đều phải sẽ lành. Ngủ yên đi
cô. Thôi nhé, hãy ngủ yên và đừng sợ hãi. Sẽ không có ai làm gì cô
đâu… Một ngày nào đó, chúng ta sẽ không còn phải dùng bao cát
để làm gì nữa. Không dùng bao cát để làm hầm trú ẩn, không bao
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cát để đắp giao thông hào. Và, như những phụ nữ may mắn được
sống trong những nước không bị tan nát bởi chiến tranh như đất
nước chúng ta, cô sẽ có lụa là mềm mại để mặc lên thân hình con
gái, chứ không còn phải dùng bao cát để che thân nữa!”.
Trong Tạp chí Thư Quán Bản Thảo mới đây (số 61, tháng 10 năm
2014), nhà văn Trần Hoài Thư kiểm điểm lại Văn học Miền Nam
trước 1975, những nhà văn thơ sau đây được coi như giới văn
chương được may mắn viết văn làm thơ ở đô thị, gồm có: Thanh
Tâm Tuyền, Dương Nghiễm Mậu, Tạ Tỵ, Du Tử Lê, Tô Thùy
Yên, Viên Linh, Trần Dạ Từ, Trần Tuấn Kiệt, Lê Tất Điều,
Nguyễn Xuân Hoàng, Huỳnh Phan Anh … Những người ngoài
tuổi quân dịch nên không không thuộc diện so sánh sống Vùng Đô
Thị và Vùng Khói Lửa, gồm có: Mai Thảo, Doãn Quốc Sỹ, Sơn
Nam, Bình Nguyên Lộc, Lê Xuyên, Hoàng Hải Thủy… Cũng
trong số báo ấy, nhà văn Phạm Văn Nhàn (vốn là sĩ quan huấnluyện-viên cho tân binh tại một số Trung Tâm Huấn Luyện, trước
1975) cũng có ý phân biệt như vậy: “ngồi La pagode (một
restaurant lịch sự ở Sài Gòn, góc đại-lộ Lê Lợi/Tư Do) mà có
những tác phẩm Đô Thị này”. Gọi là tác phẩm sáng tác nơi đô thị,
nhưng họ viết nhiều đề tài khác nhau. Chỉ riêng nhà văn Mai Thảo
thường viết tiểu thuyết lấy bối cảnh đô thị, như cuốn “Để Tưởng
Nhớ Mùi Hương” lấy bối cảnh ở Đà lạt; cuốn “Sau Giờ Giới
Nghiêm” lấy bối cảnh ở Sài Gòn. Chỉ những tiểu thuyết tình mới
như vậy; còn ở thể truyện ngắn nhà văn Mai Thảo có những đề tài
với không gian rộng rãi hơn như “Người Thầy Học Cũ” hoặc
“Chuyến Tàu Trên Sông Hồng” hoặc “Căn Nhà Vùng Nước Mặn”
với chất liệu ký ức sống ở vùng quê hương của tác giả khi chưa di
cư vào Nam năm 1954. Chính vì có sự tiết lộ ông được tài trợ từ
Phòng Thông Tin Hoa Kỳ để đứng ra làm tờ Tạp chí Sáng Tạo
năm 1956, tờ Tạp chí vừa có khuynh hướng ý-thức-hệ chống cộng
sản, nhưng đồng thời có công mở đầu một nền văn nghệ mới
muốn vượt hơn Tự Lực Văn Đoàn, vì vậy có dư luận ám chỉ đến
ông và tờ Sáng Tạo: “Nền Văn Chương Ngoại Lai Viễn Mơ Của
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Các Thế Lực Đế quốc Trá Hình” (một trích dẫn nằm trong bài
“Hướng Về Miền Nam Việt Nam” của giáo sư Nguyễn Văn
Trung). Những người từ buổi khởi đầu đã làm được cái mới trong
văn chương: Mai Thảo, Doãn Quốc Sỹ, Thanh Tâm Tuyền,
Nguyên Sa, Cung Trầm Tưởng, Tô Thùy Yên… Những Tạp chí
tiếp nối sau đó như “Hiện Đại”, “Văn Nghệ”, “Thế Kỷ 20”,
“Văn”. “Bách Khoa”… đã làm xuất hiện thêm những văn tài mới
nữa. Riêng Tạp chí “Khởi Hành”: bây giờ Tạp chí Thư Quán Bản
Thảo dự định thực hiện một số báo đặc biệt (số 62, chủ đề “Khởi
Hành Và Tôi”, tháng 12 năm 2014)); không biết nhà văn Trần
Hoài Thư có tiếp tục đào sâu sự phân biệt người làm văn chương
chốn đô thị và chốn khói lửa? Tạp chí này của Hội Văn Nghệ Sĩ
Quân Đội với chủ nhiệm là nhạc sĩ Anh Việt (đại tá Trần Văn
Trọng” và Thư ký Tòa Soạn là nhà văn Viên Linh), số khởi đầu
xuất hiện vào tháng 5 năm 1969. Có một điều, nhiều người đã ghi
nhận: chính trên Tạp chí Khởi Hành, các bài thơ mang tính chất
ngao ngán chiến tranh của Nguyễn Bắc Sơn đầu tiên xuất hiện, có
vẻ như những bài thơ ấy “đi lạc” vào một cơ quan quân đội trong
thời chiến. Ngao ngán mang tính cá nhân, không phải chủ trương
phản chiến mang tính chính trị chống chính quyền Miền Nam lúc
ấy, cho nên Thư Ký Tòa Soạn cho đăng. Cũng như ông đã cho
đăng một bài viết làm ra vẻ cường điệu vị-nghệ-thuật đứng ngoài
thời thế, và đứng ngoài Triết lý Hiện Sinh lúc ấy còn đang lai vãng
tâm thức thế hệ. Đôi lời trong bài viết ấy như sau: “… Mai Thảo
thuộc nhóm các nhà văn đăm chiêu về việc viết văn… đăm chiêu
với văn chương để làm gì, chẳng phải là đi tìm một tương quan
đẹp của từ ngữ phối hợp hay sao?... Những đề tài như “Đêm Xuân
Trăng Sáng”, “Kể Chuyện Trong Đêm” (của Võ Phiến) đã biểu lộ
tính chất và nguồn rung cảm mỹ thuật của nhà văn sau những băn
khoăn thời cuộc, những lo toan chính trị… Khi mà nhà văn Thế
Nguyên của Tạp chí “Đất Nước” ca tụng giá trị thực tế của sự
truyền thông bằng vệ tinh nhân tạo, nhà thơ Viên Linh của tuần
báo Khởi Hành (trong số đặc biệt: Một Vừng Trăng Khác) tuyên
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bố từ nay thi ca xin rút chân ra khỏi thiên thể này khi khoa học đã
đặt chân xuống nguyệt cầu, làm lộ liễu hành tinh ước mơ của nhân
loại. Trong ngày nguyệt tận của vũ trụ, nhà thơ đi tìm một vừng
trăng khác… Trong khi những nhà văn lớn đã lần lượt vượt qua
thời kỳ (thời kỳ màu xám của Thanh Tâm Tuyền; màu đỏ của Võ
Phiến, màu đen của Nguyễn Thị Hoàng) thì các nhà văn nhỏ hơn
lại tiếp tục làm văn chương nổi loạn siêu hình của hư vô chủ
nghĩa. Họ tiếp tục làm dáng văn nghệ hiện sinh với vấn đề dục
tính. (Trích trong bài “Văn Chương Tươi Mát Đã Đi Vào Thời
Đại”của Trần Văn Nam, đăng trong Tạp chí “Khởi Hành” số 42,
số ra ngày 26 tháng 2 năm 1970). Chỉ làm thơ tình trong thời khói
lửa đâu có phải không bị chỉ trích, có khi bị chỉ trích từ hai bên
chiến tuyến. Nhưng khi một bên ca ngợi thơ tình thì lại hàm chứa
tính chính trị đối chọi với “tính chiến đấu” không chấp nhận lãng
mạn trong thời chiến của phe bên kia. Nhà thơ Nguyên Sa nghĩ
rằng những lý luận quy định đóng khung sẽ không nói đúng thực
chất của bất cứ lãnh vực nào; nhất là không đúng với khuynh
hướng của một nhà văn nhà thơ nào: họ có đủ những chiều cạnh
trong tác phẩm (Ví dụ Mai Thảo, thật phiến diện khi nói ông là
nhà văn của văn chương Vị-Nghê-Thuật; khi cố ý chỉ mãi bàn về
bút pháp muốn làm mới trong văn xuôi. Cách chấm câu ngắt đoạn
của Mai Thảo thật ra không thấm vào đâu đối với những câu văn
dài lê thê không chấm không phết, có khi bỏ lửng, của William
Faulkner trong tác-phẩm “Âm Thanh và Cuồng Nộ”). Nhà thơ
Nguyên Sa đã xác nhận “Văn Chương Viễn Mơ” là từ ngữ mới
của khuynh hướng “Vị-nghệ-Thuật” thuở trước (Chủ-trương VịNghệ-Thuật thuở xa xưa ấy không nằm vào bối-cảnh chiến-tranh
ác-liệt như ở thời-gian trước 1975). Ông viết như sau về những
“cường điệu đóng khung” không đúng với thực chất phức tạp,
không có văn chương thuần túy nào xa lìa thời thế, không có
khuynh hướng làm thơ tình rồi lãng quên những khổ đau trong
khói lửa của đất nước. Ông viết như sau trong “Hồi Ký Nguyên
Sa” ở trang 258-259: “Tôi cũng nhớ ngay lúc đó, khi đọc bài văn
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nói về văn chương viễn mơ của Mai Thảo, một năm trước, tôi thấy
văn chương viễn mơ không phải là mục tiêu mà tôi nhắm tới, văn
chương viễn mơ không phải là tôi… Tôi mơ hồ cảm thấy làm thơ
mà cứ phải dấn thân triền miên thì mệt quá… Tôi mơ hồ cảm thấy
tôi không muốn trở thành một nhà thơ dấn thân. Tôi cũng mơ hồ
cảm thấy tôi không phải là một đệ tử trung thành của nghệ thuật vị
nghệ thuật. Tôi là một người làm thơ tình mà vẫn xúc động trước
những khổ đau của quê hương, dân tộc tôi”.
Các phạm trù Văn Học Miền Nam hay Văn Học Đô Thị; Nhà Văn
Nơi Tiền Tuyến hay Nhà Văn Ở Hậu Phương, tùy theo vị-thế đứng
nhìn ngắm mà thấy những khía cạnh; không làm sao xóa bỏ được
sự quy định. Đều căn cứ trên sự kiện quá khứ chiếu rọi trong nhãn
quan, đã là ấn dấu thì làm sao không có như chưa từng xảy ra.
Phân biệt Văn Học Miền Nam hay Văn Học Đô Thị còn đang tiếp
diễn, phản bác hay bổ sung? Phân biệt do tình cảm nhức nhối dù
đã lắng cặn về Hậu Phương-Tiền Tuyến chắc rồi sẽ qua đi, vì thời
thế ấy thực sự không còn tồn tại sau năm 1975.
(Tháng 10 năm 2014)
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THỜI CHIẾN VÙNG TAM-BIÊN QUA THƠ
LÂM HẢO DŨNG
Trên tuần báo “Sàigon Times” vùng thung lũng San Gabriel thuộc
địa phận Los Angeles ở Hoa Kỳ, ta có dịp đọc nhiều lần “Bài Gợi
Nhớ Về Châu Ðốc” của Lâm Hảo Dũng. Bài thơ làm ta nhớ lại
nếp sống dân gian Việt Nam với truyền thống “Cửa chùa rộng mở
cho bá tánh”: đi lỡ đường thì có thể vào chùa ngủ nhờ một đêm.
Và bài ấy cũng có một đoạn thơ tả rất kỳ diệu con sông Cửu Long
bằng cái nhìn vừa thấm nhuần huyền ảo của đạo Phật vừa chan
chứa lòng yêu mến quê hương. Quang cảnh ngoạn mục của chùa
Tây An ở núi Sam Châu Ðốc đẹp rực rỡ trên nóc với những tượng
rồng quẫy đuôi trong những đêm rằm. Tác giả tả những con rồng
trên nóc chùa, hay tác giả viết về con sông Cửu Long đi ngang qua
chùa rồi tiếp tục dòng chảy về hướng đại dương. Nếu từ trên cao,
trên núi Sam xa, nhìn về sẽ mường tượng dòng trường giang hiện
ra sau lưng chùa có cái đuôi vĩ đại nhưng nhỏ dần về phía biên
giới Kampuchia:
… Em ở bên kia trời cách biệt
Mắt buồn vây kín núi Sam xa
Ta như lữ khách không nhà cửa
Ngủ đậu trên chùa mỗi tháng ba.
… Em khóc dòng sông đó phải không
Ðêm mơ về thấy chín con rồng
Vẫy đuôi trên nóc Tây An Tự
Ðón Hội Long Hoa một tối rằm.
(Trích “Bài Gợi Nhớ Về Châu Ðốc”)
Khi đã sống định cư ở hải ngoại, Canada, Lâm Hảo Dũng cũng có
nhiều bài thơ nhớ quê hương đồng bằng sông Cửu Long, đôi khi
sử dụng phương ngữ Nam Bộ. Lâm Hảo Dũng đóng góp thơ cho
“một vùng trọng điểm hoài hương” của các giai đoạn “di tản-vượt
biên-định cư”. Các “vùng trọng điểm hoài hương” khác, người
viết bài này đã có đề cập đến trong Giai phẩm Xuân nhật báo
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Người Việt năm 2006. Xin lướt qua vài câu thơ nhớ Nam Bộ khi ở
Canada của Lâm hảo Dũng:
… Phó thường dân thích giăng câu đặt trúm
Thích lai rai nghe gió mới se buồn
Ngủ dật dờ bên xáng múc chiều hôm
Ðời trôi chậm hay nhanh chàng bỏ mặc…
(Trích bài “Tôi Chỉ Muốn Làm Phó Thường Dân Nam Bộ”)
Chỉ với bốn câu ấy thôi mà ta đã nhận ra tác giả đưa vào phương
ngữ “lai rai”, và nhắc đến đặc thù ở Nam Bộ như “xáng múc, đặt
trúm”, và có cả cách nói mới của ngôn ngữ hàng ngày gần đây,
như “phó thường dân”. Vậy có thể nói tình hoài hương hướng về
trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long là một khía cạnh hiện hữu
trong thơ Lâm Hảo Dũng; cũng khá dồi dào như khía cạnh vui
buồn đời sống định cư ở Canada. Ðoạn thơ dưới đây nhắc nhở ta
cũng nên kể khiá cạnh “hải ngoại” ấy trong thơ của ông:
Tám năm rồi không thể
Quên đi chuyện tình buồn
Nên một ngày tháng chạp
Em đi về Việt Nam
Tôi ngồi đây đếm tuổi
Giữa đêm dài cô đơn
Tám năm nào biết được
Em vẫn còn xa tôi
Như ngàn năm mây trắng
Quên mất một khung trời…
(Trích bài “Chuyện Tình Buồn Cuối Ðông”)
Nhưng khía cạnh trọng điểm hoài hương ấy và khía cạnh đời sống
hải ngoại ấy có lẽ trùng lập với nhiều nhà thơ khác, không tạo nên
một lãnh vực riêng biệt, không độc đáo như thời chiến vùng Tam
Biên trong thơ Lâm Hảo Dũng. Thời chiến trước 1975, nhà thơ
đồn trú ở Tây Nguyên, rõ hơn nữa là thuộc đơn vị pháo binh tại
vùng ba biên giới Việt-Miên-Lào. Ðịa danh những cứ điểm quân
193

sự một thời nghe danh trong tin tức thời cuộc, rải rác trong thơ của
ông. Nhưng khói lửa trong thơ Lâm Hảo Dũng không được nhà
thơ mô tả chi tiết trận đánh nào rõ nét; chỉ là kể lại những mất mát
bạn bè; kể lại kết quả khi tàn trận; nên không phải là những biểu
hiện cụ thể và trực tiếp. Trái với hừng hực khói lửa, ta chỉ cảm
thức mênh mông của rừng núi; “hiu hắt gà khuya gọi sáng rừng”
(thơ LHD); mưa dai dẳng buồn nơi đồn trú; sương và mây mù
luôn luôn có mặt tại những cao điểm xa cách nhìn xuống miền
xuôi; gơị tò mò với các địa danh nghe thật lạ tai do phiên âm từ
các ngôn ngữ dân tộc. Những địa danh này dần dần cũng hết lạ tai
khi mà chiến sự cứ mãi đề cập đến chúng trong bối cảnh thời chiến
có con đường mòn Hồ Chí Minh:
Những ngày ở Dakto
Anh không biết gì hơn
Ngoài cơn mưa mù tháng sáu
… Ðang đốt đời trong cao điểm đó
Bao giờ thấy lại ngọn Chư Pao?
… Những trưa quán cốc nhìn mưa xám
Còn thấy mây mù đỉnh Ngok Long
… Một mai về lại Tam Biên đó
Hãy ngắm Poko núi Phượng Hoàng…
Xin nói nhiều hơn về con sông Poko mà Lâm Hảo Dũng đã nhắc
tới. Sông Poko chảy theo hướng Bắc Nam thuộc tỉnh Kontum xưa
kia, chạy song song với con đường 14 có nhiều cứ điểm quân sự
của Hoa Kỳ trước đây để ngăn chặn quân xâm nhập từ Bắc vào có
cả xe tăng và cao xạ phòng không. Khi qua khỏi thị xã Kontum thì
sông này chảy lệch về phía Tây làm thành thác Yali (nay đã xây
thành đập nước) và hợp lưu với sông Xê Xan của Kampuchia đưa
nước vào Mekong gần thành phố Stung Treng. Ta hãy nghĩ đến
một hồ chứa nước khổng lồ tại Yali để đưa nước vào Mekong
với sự hợp tác Việt Nam và Kampuchia và được tài trợ do các
Cơ Quan Phát Triển Á Châu của Liên Hiệp Quốc. Phải chăng
đây là giải pháp tạo nền hòa bình vĩnh viễn giữa hai nước; vừa
tránh được viễn ảnh chiến tranh mà một cường quốc nào đó muốn
khai thác sự thù địch lâu đời do lịch sử để lại cho hai quốc gia láng
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giềng; vừa giúp cho hai nước có con sông Cửu Long quanh năm
nước ngọt tràn trề. Như vậy sẽ tránh được tình trạng thiếu nước
cho nông nghiệp và kiệt quệ nghề đánh bắt thủy sản do mười mấy
con đập trên thượng nguồn sông Mekong.
Thơ thời chiến vùng Tam Biên có lẽ là đề tài riêng cho Lâm Hảo
Dũng, dường như không có nhà thơ nào khác. Tuy không hiếm
nhà thơ trước 1975 đề cập thời chiến xứ sương mù vùng cao,
nhưng chỉ chung chung miền Tây Nguyên, hoặc có riêng thì
thường là thành phố Ðà Lạt thơ mộng, hoặc hậu cứ an ninh Pleiku
Buôn-Mê-Thuột. Nhưng Lâm Hảo Dũng lại có cái chung với họ:
nỗi sầu nơi biên trấn, nhớ gia đình, nhớ người yêu, nhớ người
thân, nhớ thành phố hay quê hương xa cách vì thời cuộc đời lính
xa nhà. Tuy là lính tác chiến, nhưng có mấy khi họ ca ngợi trận
đánh nào trong văn chương; phấn khởi chiến thắng ít thấy trong thi
ca. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa không có sĩ quan Chính Ủy để
chỉ đạo chính trị cho tinh thần binh sĩ. Ðôi khi họ có những nét
như ngao ngán chiến tranh, nhưng không phải là chủ trương phản
chiến nhằm tác động người khác. Họ chỉ quy vào chính họ mà
thôi, tự cảm thấy không thích hoàn cảnh đang làm lính biên trấn,
hoặc muốn biểu lộ niềm thương tiếc bạn bè chết trận. Riêng cho cá
nhân, không phải nhân danh chủ trương phản chiến chống chính
quyền đang điều khiển chiến tranh. Họ coi như bổn phận thi hành
quân dịch; mong sao cho mau hết chiến tranh để về đoàn tụ với
những mến thương họ đành phải ly biệt. Họ từng đợi chờ bao
nhiêu năm mà không thấy ló dạng hòa bình; có một thời ngưng
chiến rồi cũng trôi qua mau:
… Một mai về lại Tam Biên đó
Sương mỏng như là chiếc lá bay
Vợ con trong đáy hồn xưa cũ
Nhẹ ngủ êm đềm… nhưng rất say.
(Trích bài “Một Mai Về Lại Tam Biên Ðó”)
Ta pháo miền cao theo biệt động
Ngậm ngùi thấy lại Dakto xưa
Ðâu “căn cứ sáu” mưa trên xác
“Căn cứ năm” tràn bóng ma đưa
Ta kể nhau nghe đời chiến trận
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Thằng Nam mất tích ở Nam Lào
Y Uyên bỏ cuộc vài năm trước
Thằng Sự khinh đời cũng chết mau
Thôi nhé Viêm ơi tàu đã đến
Ta lên Tân Cảnh ghé Kontum.
(Trích bài “Ðêm Gặp Nguyễn Lăn Viêm Ở Phi Trường Cù
Hanh”)
Chiến chinh đời tiếp diễn
Ta còn kiếp dọc ngang
Hẹn ngày mai nắng ấm
Ta xuống phố An khê
Bên tách cà phê nóng
Quên dọc đường hiểm nguy.
(Trích bài “Tháng Chín Về Mang Yang”)
Vùng chiến sự Tam Biên không chỉ giới hạn ở các miền đất quanh
Pleiku - Kontum- Buôn Mê Thuột, mà việc quân còn trách nhiệm
liên đới xuống duyên hải tỉnh Phú Yên và tỉnh Bình Ðịnh. Cho nên
thơ Lâm Hảo Dũng cũng đậm nhạt dấu vết vùng miền có những
tháp Chàm xưa cổ. Những tháp này không đồ sộ như ở Quảng
Nam, Nha Trang hay Phan Rang, nhưng cũng đủ gợi hứng cho
Lâm hảo Dũng có những bài thơ về phế tích cổ tháp và thiếu nữ
Chàm. Lâm Hảo Dũng nhắc nhở cuộc chinh chiến Việt Chiêm
xưa, và qua đó mong ước hòa bình cho mọi cuộc chiến tranh. Nhà
thơ Lâm Hảo Dũng cảm hứng liên hệ đến những cổ tháp hơi xa
xôi đối với vùng Tam Biên, như quần thể tháp Chàm ở Mỹ Sơn
gần Ðà Nẳng; hoặc thành Ðồ Bàn gần Quy Nhơn; trong khi ngay ở
Tam Biên cũng có tháp Chàm gần Cheo Reo bên sông Ba thuộc
địa phận tỉnh Pleiku (tên mới ngày nay là tỉnh Gia Lai). Vùng Tam
Biên ngày xưa cũng là đất đai của nước Chiêm Thành, nên cổ tháp
rải rác nơi đây không phải hiếm hoi. Nghĩ về nước Chàm, liền
nghĩ đến ước mong dứt chiến tranh, một liên tưởng có vẻ không
tương hợp với tính chất của hai cuộc chiến. Sống yên vui và có
được tình yêu trai gái, đó là ước nguyện muôn thuở. Những ước
mơ gần gũi tuổi trẻ thời chinh chiến có như vậy mà thôi; chưa đặt
tới ước nguyện nhân bản cho con người nói chung (nhưng đôi khi
cũng thấy tác giả liên hệ đến tính nhân bản bao hàm tới toàn thể
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nhân loại). Bên cạnh lý tưởng hòa bình qua nhắc nhở Chiêm
Thành, còn có những lãng mạn như được cùng em Chiêm-nữ tắm
nước sông đầy; muốn nhìn vào đôi mắt sâu của thiéu nữ Chàm mà
trực cảm nỗi sầu siêu hình có tính chất tôn giáo nào đó (chắc
không phải là nỗi sầu mất nước như ta từng nghe niềm ai oán này
qua bài hát “Hận Ðồ Bàn” của nhạc sĩ Xuân Tiên; hoặc qua tập
thơ “Ðiêu Tàn” của nhà thơ Chế Lan Viên):
… Và nếu được cho ta về Lâm ấp
Thuở huy hoàng thành quách rợp cờ bay
Ðể những đêm khi sao trời tắt rụng
Ta cùng em đùa tắm nước sông đầy.
(Trích bài “Dưới Tháp Chiêm Gầy”)
Khi bỏ đèo Nhông về với núi
Ta làm mây ở cuối trời xa
Ngắm đôi hàng tháp Chiêm gầy guộc
Thương mắt em buồn chuốc rượu ta
… Ta muốn bỏ thành lên ở núi
Sống hoang vu như cỏ cây sầu
Bởi bao tham vọng trên trần thế
Sẽ úa tàn khi bạc mái đầu
Chiến sĩ không nên buồn rã rượi
Cười ngông nghênh nhé, súng cầm tay
Muốn như muông thú xin đành hẹn
Một tối mơ màng cốc rượu cay.
(Trích bài “Cảm Khái Khi Về Núi”)
... Ai biết sầu chôn những gái Hời
Bên kia Trà Kiệu nắng phai rồi
Xa trong bóng núi mờ sương bạc
Ánh lửa mơ hồ ma diễu chơi…
(Trích bài “Một Tối Tôi Về Ngang Mỹ Sơn”)
Căn cứ về số lượng những bài thơ sáng tác của Lâm Hảo Dũng, ta
thấy gần như có sự đồng đều giữa ba đề tài; và cả ba đều đậm nhạt
xen vào thơ tình: đề tài hoài hương miền đồng bằng sông Cửu
Long; đề tài đời sống khi định cư ở xứ người; đề tài một thời chiến
vùng Tam Biên. Riêng đề tài thứ ba: Thơ thời chiến ở Tam Biên
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không là thơ hiện thực chiến tranh vùng ác liệt thuở trước; và thơ
tình điểm xuyết cũng là thứ tình mơ hồ với Chiêm nữ. Qua kỷ
niệm một thời biên trấn và qua nhắc nhở Chiêm Thành, tác giả có
những ý tưởng lai vãng về hoà bình, mong chấm dứt chiến tranh;
điểm xuyết vài nét lãng mạn tình yêu và cũng có đôi chút khinh
bạc của người từng thấy những rủi may ngoài chiến trận.
(Tháng 11 năm 2010)
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NỖI BUỒN CUỘC CHIẾN, DẤN THÂN, VÀ
CẢM THỨC HƯ KHÔNG CỦA
THẢO TRƯỜNG
Ta thường hiểu khuynh hướng nỗi buồn cuộc chiến thuộc ý thức
phản chiến, chống đối toàn bộ cuộc chiến tranh Việt Nam từ 1954
đến 1975, ở về phía tả-phái, ở về phía thành-phần-thứ-ba, nghiêng
về hướng ủng hộ Cộng sản Việt Nam. Nhưng cũng có loại phảnchiến nhân bản chống đối mọi cuộc chiến tranh gây tổn hại cho
con người, thuộc những tổ chức nhân đạo, không pha trộn chính
trị, không để bị chính trị lôi kéo. Vậy nỗi buồn cuộc chiến hiểu
theo nghĩa thời thượng phản chiến thì không thể song song với
khuynh hướng dấn thân. Dấn thân hiểu theo nghĩa có ý thức tham
dự cuộc chiến, dấn thân cho phe bên này hoặc dấn thân cho phe
bên kia. Nhà văn Thảo Trường dấn thân cho phía Việt Nam Cộng
Hòa, nhưng ông cũng có nỗi buồn cuộc chiến nhưng mang màu
sắc chính trị ngược hướng phản chiến của tả-phái; đó là nỗi buồn
cuộc chiến đối với “người dân bị liên lụy vào chiến tranh” do sống
trong vùng trước đây là chiến khu, có những người đi tập kết như
anh Tư, rồi “Anh Tư chưa bao giờ trở lại, nhưng những đồng chí
của anh trở lại. Lúc đầu họ còn ẩn hiện trong xóm, dần dần họ đi
lại công khai… Ðến một đêm súng nổ ran và lửa cháy thiêu rụi
đồn…”. Vậy có thể nói phản chiến trong truyện của Thảo Trường
ngược hướng với tả-phái kết án chiến tranh là do Mỹ, như ta thấy
ở tác phẩm xuất bản năm 1966; và ba muơi ba năm sau (2009) thì
ông ý thức nỗi buồn cuộc chiến ấy do “chiến tranh thì không thể
làm vui vẻ cả làng được”.
Tác phẩm xuất bản năm 1966 của nhà văn Thảo Trường là tập
truyện “Người Ðàn Bà Mang Thai Trên Kinh Ðồng Tháp” (gồm
nhiều truyện, truyện ngắn đầu được lấy làm nhan đề cho cả tập).
Thời chiến tranh ở Miền Nam, không ít truyện thuộc khuynh
hướng nỗi buồn cuộc chiến có tính cách nhân bản, buồn thực sự
không trộn lẫn vào đó chính trị. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa
đang nỗ lực cho chiến tranh mà viết phản đối chiến tranh thì làm
sao không bị nhìn như làm lợi cho phía cộng sản. Cho nên các nhà
văn thường tránh các nhan đề có vẻ lộ liễu dễ bị để ý, vì vậy đôi
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khi ít người biết tới tác phẩm của họ, chẳng hạn toàn thể mười ba
truyện trong tập truyện với nhan đề đơn giản (để không làm nhạy
cảm) “Cát Vàng” của Lữ Quỳnh xuất bản năm 1971 đều thuộc
khuynh hướng nỗi buồn cuộc chiến. Thật ra cũng khó biết đâu là
phản chiến trung-tính, đâu là phản chiến tả khuynh, đâu là phản
chiến hữu khuynh. Những truyện ngắn gồm nhiều màu sắc này,
nay vẫn còn nằm rải rác đâu đó trong các tạp chí văn chương Miền
Nam, chắc dồi dào hơn hết từ 1965 đến 1973 (thời gian năm trăm
ngàn quân Mỹ tham chiến). Ở hải ngoại bây giờ, có lẽ ta có thể tìm
gặp rải rác trong bốn cuốn sách dầy sưu tập truyện ngắn thời Văn
Học Miền Nam, do nhà xuất bản Thư Ấn Quán ấn hành năm 20082009. Với các nhan đề dễ gây lưu ý như “Chiến Tranh Việt Nam
và Tôi” (tập thơ của Nguyễn Bắc Sơn); “Ðại bác ru đêm” (bản
nhạc của Trịnh Công Sơn); “Người Ðàn Bà Mang Thai Trên Kinh
Ðồng Tháp”, các tác phẩm trên ngay tức khắc làm ta tò mò tìm
đọc tìm nghe… Ngay từ năm 1967, người viết bài này đã có ít
dòng về tác phẩm “Người Ðàn Bà Mang Thai Trên Kinh Ðồng
Tháp” trong bài viết “Văn Chương Tìm Về Viễn Mơ hay Hiện
thực” (đăng trong Tạp chí Vấn-Ðề số 7). Ðó là truyện người đàn
bà có chồng đi tập kết ra ngoài Bắc sau hiệp định Genève năm
1954, chị Tư, đang sống trong vùng sâu vùng xa của các con kinh
trong Ðồng Tháp Mười, và vùng đó đang ở trong vòng kiểm soát
lỏng lẻo của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ mới cưới nhau
độ nửa năm thì anh Tư đi tập kết. Từ năm 1959, Mặt Trận Giải
Phóng Miền Nam bắt đầu hoạt động, như tấn công dẹp đồn bót và
tuyên truyền. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa gia tăng kiểm soát
bằng chính sách ấp chiến lược, ấp chiến đấu. Hai bên cứ quần thảo
nhau như vậy, cứ phe này đi vì tưởng đâu đã yên thì phe kia trở
lại, vì vậy chị Tư cũng như dân quê trong vùng biết rất nhiều từ
ngữ chính trị như Ðộc Lập, Tự do, Ðả đảo… kể cả những điều khó
hiểu như Chủ nghĩa Xã hội, Chủ nghĩa Nhân vị… Rồi chị tham gia
vào công tác địch vận chống chính quyền do một cán bộ giả dạng
làm em trai chị Tư (có thư anh Tư yêu cầu, nhưng anh Tư thì
không thấy về lần nào). Chị Tư và em trai giả dạng lên mở một cái
quán bán cháo ở chợ quận, và người cán bộ chỉ đạo ấy trở thành
anh dân vệ trong quận. Từ cái quán bán cháo đó, chị Tư lân la làm
quen với một binh sĩ ngành truyền tin, chắc chị nhắm vào công tác
lấy tin tức mật, nhưng chị lại ngã vào luyến ái với anh binh sĩ này,
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cũng như đã chăn gối với người cán bộ giả làm em trai. Kết quả là
chị đã có thai, nhưng không biết rõ trong hai người đàn ông kia ai
là cha đứa bé, nhưng chắc chắn không phải là con của anh Tư.
Ðiều này làm cho chị buồn, chắc hối hận, nên chị bỏ công tác, trở
về trong vùng xa vùng sâu của Ðồng Tháp Mười. Người cán bộ
theo chị về ở trong kinh, có lần giao cho chị công tác gài lựu đạn
sau tấm bảng gỗ kẻ hàng chữ “Ðả đảo Ðế quốc Mỹ”, để làm bẫy
cho ai đến gỡ tấm bảng xuống, và treo ở một cành cây trước cửa
nhà. Tác giả không nói tại sao chị phải treo cái bẫy ở trước nhà có
thể làm cho chị bị bắt để điều tra. Chắc là nhà văn muốn cho ta
hiểu đó là cách anh cán bộ trừng phạt do chị bỏ dở công tác ở
quận. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đến, bắt chị phải tự mình gỡ
cái bảng. Chị cầm cái sào tre dài, đập mạnh tấm bảng rớt xuống,
may là trái lựu đạn không nổ. Chị mất đà, té chúi nhủi, bị động
thai và chuyển bụng sinh nở. Chính người sĩ quan chỉ huy đỡ đẻ
cho chị. Ðứa bé ra đời không biết cha nó là ai, người sĩ quan đỡ đẻ
cho nó lấy họ của mình khi ra làm chứng hộ tịch ở hôị-đồng-xã.
Người sĩ quan cầu mong khi đứa bé lớn lên sẽ hiểu trường hợp
người dân lành như mẹ của cậu liên hệ vào chiến tranh do những
đưa đẩy hoàn cảnh.
Nỗi buồn cuộc chiến của nhà văn Thảo Trường như vậy không
thuộc về khuynh hướng phản chiến tả-phái hay thuộc thành-phầnthứ-ba (theo như phân biệt thời chiến tranh Việt Nam). Nó cũng
không thuộc phản chiến của phong trào thế giới chống chiến tranh
Việt Nam, họ không phải là cộng sản nhưng là chống Hoa Kỳ, vì
lúc ấy chính sách của Mỹ không làm hài lòng các nước Tây
phương. Nhà văn thấy có những sai trái trong chiến tranh, phát
biểu trong vài truyện ngắn, nhưng toàn bộ sự nghiệp văn chương
của ông là Dấn-thân, như nhận xét của nhà biên khảo Nguyễn Vy
Khanh: “ Chiến tranh bao trùm tác phẩm của Thảo Trường. Từ
kháng chiến theo di cư vô Nam. Chiến tranh và giao động ý-thứchệ diễn ra đều đều trên chữ nghĩa của Thảo Trường”. (trích Tạp
chí Họp Lưu , số 88 năm 2006)… Thảo Trường cho người đọc ở
thời hậu chiến tranh 1954-1975 biết đến những tư duy và kinh
nghiệm của những con người từng nhập cuộc dấn thân, qua Ðá
Mục, xb.1998 (trích trong Văn Học Việt Nam Thế Kỷ 20, trang
146). Nhà văn thấy có những sai trái trong chiến tranh ở phía
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chiến tuyến ông thuộc về, nhưng ông chấp nhận dấn thân trong
cuộc chiến. Nhà văn có lẽ đồng ý với phát biểu của một viên chức
chính quyền Việt Nam Cộng Hòa: “Tôi làm quận tôi biết. Nó cứ
rúc vào trong xóm dân mà bám thì làm sao mình tách nó ra mà
đánh. Không bắn pháo trước, cứ lù lù đi vào nó tỉa mình rụng dần
không còn một mống. Ðánh nhau thì khó mà vui vẻ cả làng được,
các vị ạ”. Những đoạn trích ở trên nằm trong truyện ngắn có thể
liệt vào một trong các truyện viết sau cùng trong đời tác giả, viết
ba mươi ba năm sau truyện “Người Ðàn Bà Mang Thai Trên Kinh
Ðồng Tháp”, đó là truyện ngắn “Rừng Tràm” viết năm 2008, trong
tập truyện xuất bản năm 2009 tại California (cũng lấy nhan đề là
Rừng Tràm). Rừng tràm ở vùng đầm lầy ven biển Nam California.
Là dịp nhắc lại cuộc chiến tranh Việt Nam xưa, do rừng tràm gợi
nhớ đến rừng tràm chiến địa ở Ðức Hòa tỉnh Long An. Như đã
nói, ông xác định có những sai trái thời chiến phía Việt Nam Cộng
Hòa như phí phạm hỏa lực, có lúc bắn đến tám trăm quả đại bác
mà kết quả chỉ là làm tan tành một chốn không người (có lẽ do
nghi binh của địch). Trong lối tả tỉ mỉ vũ khí giết người, hàm chứa
kết án chiến tranh, kết án nhưng pháo binh vẫn thi hành nhiệm vụ,
như đã nói chiến tranh thì không thể làm vui vẻ cả làng. Nhà văn
tả tỉ mỉ cách giết người tinh vi của các loại đạn đại bác như sau:
“Loại đạn nổ cao hai mươi mét trên đầu người được bắn trước, vì
lúc đó mục tiêu còn ở trên mặt đất (chưa chui xuống hầm)...
Những loạt đạn sau bắn đầu nổ chậm để quả đạn có thời giờ chui
sâu xuống hầm trú ẩn để phát nổ… nổ cao, nhanh, chậm, xuyên
phá, đều đã được tính sẵn từ những xưởng sản xuất ở bên Mỹ… có
thứ đạn thời-nổ (muốn nó đến mục tiêu cách bao nhiêu mét thì nổ,
chỉ cần vặn một cái khóa tính thơì gian trên viên đạn)… và loại
đầu nổ vô tuyến: khi quả đạn bay tới mục tiêu cách hai mươi
yards, gặp sóng cản mặt đất gây nên sức dội, kíp nổ và ngòi nổ ở
đầu đạn xô vào nhau (chưa chạm mục tiêu thì đã nổ). Riêng trong
truyện Rừng Tràm, ông nhớ lại những phức tạp trong cuộc chiến,
có khi người này đổ lỗi cho người kia để tránh trách nhiệm, nói chỉ
thừa hành cấp trên để trút bỏ ray rứt lương tâm khi pháo binh bắn
vào làng chỉ có dân. Rừng tràm nơi ông cư ngụ hiện nay ở Nam
California cũng là một bãi chiến trường trong lịch sử thành lập
nước Mỹ, đến nay vẫn còn rải rác những cổ mộ của những chiến
binh ngã gục thuở xa xưa. Nguồn khởi của truyện ngắn do cảm
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thức có những lìa xa con cái trong thời gian ở tù cải tạo quá lâu, và
có những nghịch cảnh trong gia đình (hay đây chỉ là hư cấu trong
truyện Rừng Tràm). Lại thêm tuổi già, mắc bệnh nan y (điều này
là thật)… Tất cả những điều trên gộp lại làm cho ông cảm thức nỗi
hư không, cái đánh mất cũng là hư không, cái tìm thấy lại cũng hư
không, như những dòng ông cho in trang trọng sau bìa cuốn truyện
Rừng Tràm: “ngồi nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, tác giả nghiệm ra
rằng cái mà mình đánh mất là hư không, và thứ mà mình tìm thấy
cũng là hư không”. Ðánh mất và tìm thấy ẩn chứa trong truyện
Rừng Tràm, không rõ đây hoàn toàn là hư cấu hay truyện gia đình
tác giả. Chuyện tình nghịch cảnh, nhưng ông vẫn muốn chứa trong
truyện cuộc chiến tranh Việt Nam, nhờ hình ảnh rừng tràm gợi
nhớ cuộc oanh kích của pháo binh ở Long An, rồi liên hệ đến toàn
thể cuộc chiến, rồi tù cải tạo, rồi cuộc sống định cư tại Hoa Kỳ.
Mở đầu truyện là lời nhắn người vợ thứ hai nếu có đến thăm rừng
tràm ở Huntington Beach thì cần nhớ phải băng qua một khu đầm
lầy, một vùng hoang vắng, sau khi đi ngang qua hai toà cao ốc
hãng Boeing và hãng chế tạo hỏa tiễn Apollo. Bà thứ hai này là
em của bà thứ nhất, hai bà đều phải lận đận nuôi con (bà chị bảy
đứa con; bà em hai đứa) khi không có chồng bên cạnh. Nhất là bà
em lúc đầu phải đi bỏ báo kiếm sống, nay vững vàng với chức vụ
trong dòng chính của Mỹ. Tại sao có nghịch cảnh như vậy, ta chỉ
đoán hiểu lờ mờ qua câu nói của hai ông bà về bà em: “Dù không
cố ý, nhưng có lỗi thì phải đền…. Cô ấy có người rồi, đã mấy lần
đem anh ta tới thăm…” Chuyện tình có vẻ oái oăm nhưng mọi sự
nay đều êm đẹp, nên chuyện tình này hình như mờ nhạt trước hình
ảnh khu rừng tràm, một biểu tượng nhắc nhở tàn phá của chiến
tranh; và mờ nhạt trước hình ảnh người con gái từ khi sinh ra đến
khi trưởng thành không có cha nuôi nấng, dù vậy cô vẫn là liên hệ
gia tộc có nguồn gốc sinh sống tại bờ sông Vị Hoàng xa xăm bên
kia Trái Ðất. Cô là đứa con tìm thấy lại sau 17 năm. Mất mát, gặp
gỡ, nhưng cũng ở thời điểm mọi sự đều hư không đến với tác giả:
Bên kia núi là sông
một nửa trái đất rộng
sao cứ chạy vòng vòng
về nơi nào hư không.
203

Một người đem giấc mơ
vào hội ngộ bất ngờ
tưởng gần mà xa lắm
còn lại sông bơ vơ.
(Trích baì thơ BỐ ƠI, nhà văn Thảo Trường nói là của con gái ông)

(Tháng 9 năm 2010)
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NIỀM LẠC QUAN VẪN CÓ GIỮA THỜI
CHIẾN QUA THƠ CỦA KHUẤT ÐẨU
Thời chiến tranh khốc liệt ở Miền Nam Việt Nam trước năm 1975,
có một tập thơ mà chỉ với nhan đề thi phẩm thôi cũng đủ nói lên
niềm lạc quan thấy vẫn còn le lói giữa mùa loạn lạc. Chiến tranh
tàn phá đất nước, làm xã hội đảo điên, lòng người thấm đậm triết
lý hiện sinh hiểu theo nghĩa tiêu cực nhất. Khi ấy xuất hiện thi
phẩm “Những Dòng Nước Trong” của Hoàng Bảo Việt. Tiếc
rằng hiện tại ta không có tập thơ này trong tay để tìm hiểu có
những nét sáng tạo về nghệ thuật nào nhằm hổ trợ cho nội dung hé
thấy những dòng nước trong giữa biển đời vẩn đục.
Nhưng hiện tại, ta có trong tay một thi phẩm khác do Tạp chí Thư
Quán Bản Thảo dự định in ấn mà nhan đề cũng le lói niềm lạc
quan, cũng ra đời ở thời gian ấy: thi phẩm “Khúc Sinh Ca Của
Ðồng Lúa Trỗ”. Tác giả nghe chưa quen tên thời gian trước 1975
(với người viết bài này) là nhà thơ Khuất Ðẩu. Xét về thời điểm
sáng tác, thấy ghi chú ở dưới mỗi bài thơ bắt đầu từ năm 1968 đến
1978.*
Không phải ta thấy le lói lạc quan chỉ ở nhan đề, mà nhờ đọc được
hết thi phẩm nên có thể nói tập thơ chứa khá nhiều nét sáng tạo về
ý tưởng cũng như nghệ thuật (không lập lại những ý tưởng đã
khuôn sáo, cách diễn tả chưa ai có trong một số câu thơ). Ta sẽ lần
lượt nêu ra những điều trên một cách cụ thể để minh chứng, cố
gắng tránh những lời phát biểu mơ hồ.
Trong bài thơ “Giá Như Tôi Là Thi Sĩ” sáng tác năm 1968, với ý
tưởng muốn biểu lộ về tình nhân loại nên có với nhau khiến ta
nghĩ là làm sao thực hiện được khi hai phía lãnh đạo khác biệt về
ý-thức-hệ (quần chúng do nhiều hệ lụy cũng bị ràng buộc vào). Ý
tưởng này như vậy cũng khá khuôn sáo. Ý không mới, nhưng tác
giả sáng tạo hình ảnh những câu thơ của mình như những thanh
củi đốt cháy đỏ bếp lửa nhân gian; và thơ mình như tấm áo len
trên đó nồng ấm tâm tình muốn đắp lên lên bộ ngực đời đang suy
nhược:
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… tôi làm thơ như em ngồi đan áo
Hơi thở tôi xin đắp lên ngực đời
… muốn biến trái tim thành bếp lửa
Ðốt thơ tôi cháy đỏ nhân gian.
Trong bài thơ “Tôi Phải Làm Gì” sáng tác năm 1968, ta hơi ngạc
nhiên khi mới đọc thoáng qua, tưởng đâu nhà thơ mơ mộng thành
sao đêm hay trăng của biển để phát hiện một cảnh quang ngoạn
mục hay huyền bí nào đó, nhưng chỉ là muốn phát hiện từng sợi
lông măng trên má em. Có lẽ là những sợi lông măng trên má em
bé thơ sinh. Ta đoán tác giả viết lên một hình ảnh tượng trưng, vì
bối cảnh chính yếu của toàn thể tập thơ là thời tàn phá do chiến
tranh, không thể có những ý tưởng ngoài dòng mạch làm mất sựï
thống nhất xuyên suốt về nội dung của toàn thể thi phẩm:
… tôi tiếc không là sao của đêm
tôi tiếc không là trăng của biển
để những sợi lông măng trên má em
sáng lên từng chiếc một.
Ta bắt gặp thêm một ẩn dụ sáng tạo: đất nước thời chiến tranh là
cái gạt tàn thuốc vĩ đại, trong đó chứa đựng tro bụi của chiến tranh
và thương tích xã hội thời tao loạn. Ðiếu thuốc gắn lên môi là ẩn
dụ cho khả năng hay phương tiện mà con người có thể gây lợi hại
cho nhau; tất cả đều làm tác giả sợ nên rất ngần ngại, không sẵn
sàng đốt lên xử dụng. “Cái Gạt Tàn” là bài thơ sáng tác năm 1965.
Chút tình của đôi trai gái có thể là tình đời thường, dù vậy cũng
phải hệ lụy do chiến tranh (phải nhập ngũ hay phải tù tội mà xa
nhau). Và cũng có thể hiểu là những hậu quả của tình người gây di
hại cho nhau để rồi cùng bị bỏ vào cái gạt tàn vĩ đại của cuộc đời:
… điếu thuốc gắn lên môi
hằng giờ
mà không muốn đốt
bởi tôi sợ cháy
tôi
và tôi sợ cháy
em
tôi sợ chút tình của chúng ta
chỉ còn là những tro rất lạnh
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trong cái gạt tàn vĩ đại
mang tên cuộc đời.
Bài thơ “Sông” sáng tác vào năm 1969 mô tả một con sông thật
đẹp, nhưng con sông này chỉ là con sông của ý tưởng, một con
sông trừu tượng không từng hiện hữu cụ thể trên Trái Ðất. Ta
không hiểu tác giả trực cảm như thế nào mà thấy con sông tưởng
tượng ấy thanh khiết như người điên và diệu kỳ như sự chết. Ta
chỉ liên tưởng nó như Con Sông Thiên Thai trong bài hát của nhạc
sĩ Văn Cao, nó cũng bay lên rồi mất hút trên bầu trời tím ngát.
Nhưng ta đừng quên tập thơ là chứng tích của một thời chiến
tranh, nên con sông bay lên trời này không đồng chất với con sông
thần tiên. Ðọc dần xuống đoạn kết, ta đã hiểu đó là con sông nội
tâm muốn trải rộng lòng người bát ngát và ngân nga tiếng gọi cầu
mong thanh bình:
… những dòng sông không tên
chảy qua cuộc đời chúng ta miên viễn
thanh khiết như người điên
diệu kỳ như sự chết
nên một hôm
một hôm rất tuyệt vời vì đã không báo trước
sông bay lên đỉnh trời chiều
tan vào không gian tím ngát…
anh hãy gọi tên mình
nghe ngân nga cũng một dòng sông.
Tác giả tiếp tục với những ẩn dụ mang chất sáng tạo, chưa ai từng
so sánh như mình, nên tác giả đã tránh được những khuôn sáo
thường mắc phải khi diễn tả. Tác giả vượt thoát sự dễ dãi của
những người không chịu “lao-động-với-thơ” (nghĩa là cứ mượn
những gì mà người khác đã phát biểu, đã so sánh). Chẳng hạn như
nhà thơ Quang Dũng có lần bên phòng tuyến núi non nhớ về Hà
Nội xa xăm ánh đèn dưới đồng bằng, nên bất chợt thấy “Thoáng
bóng em về trong đáy cốc. Nói cười như chuyện một đêm mơ”.
Nếu không chiụ khó lao-động-với-thơ để sáng tạo một thi-ảnh
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khác thì ta dễ lấy hình tượng này đưa vào thơ của mình, vì thấy nó
hay quá. Tác giả Khuất Ðẩu, xem chừng cũng đi từ ảnh hưởng của
câu thơ ấy, nhưng đã làm nên một sáng tạo khác. Ði từ ẩn dụ thỏi
đá băng tan trong đáy cốc đến ẩn dụ hoàn toàn không còn hơi hám
ảnh hưởng thơ của người khác. Ðó là hình ảnh nước đá tan ra
chính là lòng mình phơi trải và ước vọng dấn thân cho trọn vẹn
vào hoài bảo ấy. Nhập tiệc đá tan, uống cạn những ước nguyện
của lòng mình. Nội dung trên chứa đựng trong bài thơ “Tự Giác”
sáng tác vào năm 1970:
… ta làm một người
như thỏi đá tan trong đáy cốc
ngày một ngày hai
sống là đem chính mình ra làm tiệc
hãy uống cạn đời ta.
Trong bài “Trên Ðỉnh Lang Biang”, nhà thơ Khuất Ðẩu hơi cường
điệu khi thấy dòng sông quanh co trong núi rừng Tây Nguyên, con
sông dưới đỉnh Lang Biang ở Ðà Lạt, thành con sông vươn dài
theo tâm hồn tác giả mà chảy ra đến tận Biển Ðông (như phần
nhiều những con sông khác ở Miền Trung Việt Nam). Cường điệu
vì đó là con sông tượng trưng, con sông tâm hồn buồn bã của tuổi
trẻ thời chiến tranh. Nó lặng lẽ mang nỗi phiền muộn biến thế hệ
thanh niên thời chiến thành già trước tuổi. Ví dụ mới mười chín
hai mươi, độ tuổi mà thời hoà bình còn cần lên đại học, vậy mà họ
sớm gánh chịu trách nhiệm sinh mạng của nhiều người trong vai
trò chỉ huy xông pha ngoài chiến trận. Ðó là ta chỉ kể trong giới
sinh viên, chưa kể những thế hệ tuổi trẻ thuộc thành phần dưới
quyền. Gánh trách nhiệm lo an toàn cho sinh mạng đồng đội, một
trách mhiệm quá lớn làm thanh niên già trước tuổi.“Con sông
mang dần tuổi trẻ” phải chăng là như vậy, vì họ có thể mạng vong
(sóng sẽ chôn tôi), hoặc họ sẽ già dặn sau cuộc chiến (sóng viết
tên tôi):
… sông mang dần tuổi trẻ
bồi đắp Biển Ðông già
tôi thấy mộ phần tôi ở đó
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sóng sẽ chôn tôi và sóng viết tên tôi.
Chủ đề xuyên suốt tập thơ rất rõ ràng về nôị dung: niềm lạc quan
về tình người giữa thơì chinh chiến, lạc quan bừng lên “Khúc Sinh
Ca Của Ðồng Lúa Trỗ”. Ðây là nhan đề bài thơ dài nhất trong tập
thơ (cũng được lấy làm nhan đề thi phẩm), sáng tác vào tháng 4
năm 1970, nghĩa là còn ở trong vòng binh lửa vừa đúng 5 năm
nữa. Vậy mà nó bừng lên như một bản trường ca tràn đầy sự tin
tưởng vào tương lai, tin tưởng sự sáng lạng “mặt trời không bao
giờ mọc ngược”, tin tưởng “đất tinh khôi từ ái của tôi ơi”, tin
tưởng “những thân cau một đời đứng thẳng”, không quá hoài nghi
để hỏi “liệu mặt trời còn có màu xanh”… Còn rất nhiều thi ảnh lạc
quan trong bài thơ trường ca này. Quá dồi dào làm người đọc như
reo vui lên cùng tác giả, nhưng bài trích thơ xin gạn lọc những câu
thơ mang dấu ấn sáng tạo chưa ai có, tìm cái hết sức độc đáo của
chỉ riêng tác giả, như chủ đích nêu ra để minh chứng tác giả rất
chiụ khó lao-động-với-thơ hầu tránh những khuôn sáo lập lại
những gì của người khác. Ta thử hỏi có từng đọc của ai chưa ẩn dụ
“đứng bên này giọt lệ” để thấy “hoàng hôn đẹp tựa châu sa”: chắc
ý tác giả muốn nói đứng bên đau khổ (giọt lệ) để tin tưởng sự tàn
tạ (hoàng hôn) còn có thể hồi sinh. Còn nguời cũng đứng bên kia
giọt lệ có phải đã thấy một bình minh biếc hơn mọi lần. Cả hai đều
đang ở kề cận sự đau khổ do chiến tranh, nhưng cũng đều thấy
sáng lạng niềm tin. Giọt lệ như lăng kính, như một thử thách,
chiếu sáng cho tương lai. Ta thử hỏi đã từng đọc của ai chưa về ẩn
dụ những cây cau cao vút mà mưa chảy mãi ngàn năm chưa tới, và
bóng của mình dài hút (chắc ý tác giả muốn nói nguyện vọng hoà
bình của người dân vời vợi ước mong) không biết sẽ gặp nhau ở
đâu, vì nguyện vọng ấy sâu xa như không có giới hạn. Xin nêu ra
những ẩn dụ độc đáo nhất trong bản trường ca “Khúc Sinh Ca Của
Ðồng Lúa Trỗ”, còn như độc giả thích choáng ngợp trong niềm lạc
quan thì xin đọc toàn bài thơ (chắc Tạp chí Thư Quán Bản Thảo số
36 sẽ in lại đầy đủ):
… chúng ta là những cây cao
những thân cau một đời đứng thẳng
nỗi song song vút tận trời gầy
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mưa chảy mãi ngàn năm chưa tới
lắm khi trời hoàng hôn
chúng ta thấy bóng mình dài vút
sẽ gặp nhau ở những nơi đâu
… tôi đứng bên này giọt lệ
nhìn hoàng hôn đẹp tựa châu sa
người ở phía bên kia
phải chăng thấy một bình minh biếc
… tôi đã đi suốt đời mình
khêu sáng những niềm tin bấc lụn.
Những độc đáo về nghệ thuật diễn tả ý tưởng của tác giả Khuất
Ðẩu trong toàn phần đã viết ở các đoạn trên đều nghiêng về
phương pháp mỹ từ của ẩn dụ, nghĩa là ta mới chỉ nêu ra phương
pháp dùng hình ảnh mỹ cảm để biểu hiện ý tưởng. Ta chưa nêu ra
được ngôn ngữ thơ nào khác ngoài ẩn dụ. Vậy ta thử nêu ra đây
một loại hình nghệ thuật tạm gọi “ngôn ngữ tự mình là ngôn ngữ
thơ” (không nhờ so sánh, không nhờ liên tưởng). Ngôn ngữ bộc lộ
thi tính của một không gian dàn trải, phải chăng đúng tên của nó là
“ngôn ngữ biểu hiện”?:
… thương ai ngàn năm trước/ nhớ ai ngàn năm sau/ một trời thu
man mác/ ngàn lau thương ngàn lau.
(Trích bài Ngàn Lau, sáng tác năm 1969)
Ðáng lẽ ta sẽ tiếp tục thưởng thức “ngôn ngữ biểu hiện” của nước
lặng lẽ trong chai, hoặc “ngôn ngữ biểu hiện” của tiếng mưa rơi
đều đều, nhưng tác giả lại trở về mỹ-từ-pháp ẩn dụ, nghĩa là còn
nương nhờ những giới-từ so sánh. Thiết nghĩ ta cũng không làm
sao thoát ra khỏi sự ràng buộc của liên tưởng khi diễn tả. Tuy
nhiên, đọc đoạn thơ này, ta chìm vào cảnh giới tịch lặng, mặc dù
cứ thỉnh thoảng lại bị làm thức tỉnh bởi những giới từ “như…
như”. Nó không để mặc ta rơi vào trạng thái đồng hoá với thế giới
đồ vật lặng lẽ của nước trong chai, của tiếng mưa đều đều ngoài
đường phố, của thời khắc im vắng mọi nhà đang ngủ kỹ:
210

… tôi ngủ lặng yên như nước trong chai/ đường phố vẫn rì rào ca
hát / tôi tỉnh giấc trời đã hừng đông/ mưa vẫn rơi, mọi nhà vẫn
ngủ/ mưa thao thức như tiếng gọi đò/ trong tăm tối bão bùng thế
kỷ
… xin chúc cho nhánh giây leo/ xin chào mừng nụ hoa tầm gửi/
xin thức dậy mọi người/ dậy sửa lại trái tim như/ sửa lại đồng hồ
cho cùng nhịp đập….
(Trích trong bài Mưa, sáng tác năm 1978) **
Nội dung chủ yếu của thi phẩm là niềm lạc quan ở tình người, ở sự
gượng dậy đứng lên của đất nước; dĩ nhiên trong thơ cũng hàm
chứa những bi hận, nhưng “khúc sinh ca” bao trùm toàn thể thi
phẩm. Người viết bài xin gạn lọc, chỉ nêu ra những nét độc đáo về
nghệ thuật diễn tả, chủ yếu là những ẩn dụ rất mỹ cảm chưa ai
nghĩ ra, điểm xuyết vài khám phá về ngôn ngữ biểu hiện tác giả đã
sáng tác bằng trực giác. Nội dung và hình thức của thi phẩm như
vậy đã tự xác định đây là một tập thơ rất có hạng. Còn một điều ta
muốn nêu ra: nếu tác phẩm đã xuất bản tại Miền Nam trong thời
chiến trước 1975 mà một thời gian dài bị lãng quên không được
nhắc nhở (thành ra tên tác giả không nghe quen), nếu vậy thì đây
là một di sản văn hóa khá quý của Miền Nam Thời Chiến, một
chứng tích ước mong thanh bình của tâm tình người Miền Nam
Thời Chiến. Và nếu thi phẩm chỉ ở dạng bản thảo (chưa hề xuất
bản) thì ta ước mong Tạp chí Thư Quán Bản Thảo (định in ấn tập
thơ này) có dịp kể cho chúng ta biết rõ về thân thế nhà thơ Khuất
Ðẩu và về các thời điểm sáng tác mà tác giả ghi dưới những bài
thơ.
(Tháng 2 năm 2009)
Ghi chú thêm- Chị Lương Lệ Huyền Chiêu (vợ anh Khuất Ðẩu)
trong một điện-thư gửi tới anh Trần Hoài Thư nhờ cải chính giùm:
tất cả các bài thơ trong tập KSCCDLT đều được sáng tác trước
năm 1975. Bài thơ “Mưa” viết năm 1968.
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NGHĨ VỀ ÐỀ TÀI CHIẾN TRANH, TÌNH YÊU VÀ
SIÊU HÌNH, TRONG THƠ LUÂN HOÁN
Nhà thơ Luân Hoán đã có bề dầy văn chương qua số lượng sáng
tác hiện diện trong sách báo, thời gian đóng góp từ trước 1975 cho
đến nay ở hải ngoại, và phẩm chất tác phẩm làm người viết bài
cảm thức được cái hay qua đề tài chiến tranh, tình yêu và siêu
hình. Cảm thức những phẩm chất hay đó, xin lần lượt nêu ra trong
ba phần. Dĩ nhiên còn biết bao đề tài khác, người viết mong được
đưa bài này đến đứng cạnh để có được tổng thể về sự nghiệp văn
chương của nhà thơ Luân Hoán, chẳng hạn như còn đề tài quê
hương sinh quán, đề tài tổ quốc, đề tài tình bạn, đề tài từ ngữ thơ
đôi khi diễu cợt….
Ðề tài chiến tranh đáng lý phải bao gồm tình yêu đất nước,
nhưng đề tài tổ quốc ấy có lẽ nên dành riêng cho một bài khác, vì
chiến tranh được nói đến ở đây gắn liền với chiến thương mà tác
giả gánh chịu từ lúc mới 35 tuổi. Bàn chân trái bị cắt lìa khỏi thân
thể do chiến trận là điều Luân Hoán thường kể trong thơ. Cho nên
ta nói thơ chiến tranh của ông gắn liền với chiến thương. Có gì
khác với màu sắc thơ chiến tranh thuộc khuynh hướng không ưa
chiến tranh của một số người? Ta thấy không có gì khác, vì trước
khi bị thương thì tác giả đã không ưa chiến tranh rồi. Tác giả nhấn
mạnh lòng yêu chuộng hòa bình hơn là muốn biểu lộ chủ trương
phản chiến có tính cách chính trị:
… cuối cùng rồi cũng xong
vắt mình xuống ổ quân trang vừa tha về
nghĩ về em
ngủ thiếp
giá trái pháo kích rơi đúng chỗ nằm
đời đã đỡ ngang dọc.
(Trích: Bài học vỡ lòng ở trường Bộ Binh Thủ Ðức)
212

Coi tình yêu trai gái đáng lưu tâm hơn việc phải đối phó với lửa
đạn, ta nghĩ tác giả hơi cường điệu để biểu lộ nỗi bất mãn không
được sống ở thời bình yên. Bất mãn sự quấy nhiễu thời cuộc, vậy
không hẳn do chủ trương phản chiến, mà chỉ là thái độ không ưa
chiến tranh. Không ưa mà phải tuân lệnh là không quyết liệt chống
đối. Tác giả nói súng đạn địch không kiêng giờ tác giả đang nghĩ
đến người yêu, làm mất bình yên tư lự:
… chiều ngày thứ tư ngồi dựa ngửa
bên con đường sắt ở Nghĩa Hưng
trùng trùng lửa đạn từ âm phủ
ta chợt hết hồn chợt nổi xung
địch phá đám ta không kiêng nể
cái giờ tịnh khẩu nghĩ về em
cuồng tay rút súng phơ bờ bụi
phơ cả đất trời đang muốn quên.
(Trích bài: Ðệ nhất thiêng liêng là giờ nhớ em)

Tác giả rút súng bắn vu vơ vào bờ bụi cho hả giận thời thế, có khi
cho hả giận nỗi bất hạnh của đồng đội chết trận; và có khi cho vơi
niềm đau xót súng đạn vô tình giáng xuống một người thay cho
mình được về phép. Kẻ gây ra đau thương chiến tranh mang tên là
Thời Thế, là Ðịnh Mệnh. Những người từng lâm trận, từng chứng
kiến may rủi của chết chóc, nhiều phen hóa ra khinh bạc, nhiều
nữa thì hóa ra chai lì. Ðôi khi nhà thơ Luân Hoán đã có được tính
khinh bạc này. Ta không biết nên dùng những từ ngữ “có được
tính khinh bạc” hay “biến thành khinh bạc”; biến thành do thụ
động biến đổi tính tình, còn“có được” do ý thức tự rèn luyện.
Cũng như chai lì, do tâm hồn biến tính hay được rèn luyện?:
… từ đồn Ðức Hải ta về phép
bạn thế chân ta kích xóm đêm
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… đâu có chỗ nào vừa mắc võng
nằm hoài cũng mỏi cái lênh đênh
….bạn mới ngã lưng lim dim mộng
cạc-bin, bảy-chín, lẫn AK
trời xanh thăm thẳm hồn nhiên quá
phận số dành riêng mỗi chúng ta?
… ta trở lại đồn qua xóm cũ
rút colt bắn lẫy cái lu sành
nước tràn, lu vỡ, trời ta khóc
bóng bạn chập chờn đóm lệ xanh
… Nam ơi, Ðức Phổ trưa nay vắng
biển lặng ngồi không, xót phận mày
ngày mai nhổ trại lùng Ðức Phụng
đến lượt ta, hay đứa nào đây?
(Trích bài: Bàn giao cho bạn địa-bàn. Bàn giao cho bạn nghĩa
trangvô tình)
Ðề tài chiến tranh bao gồm đề tài chiến thương, riêng với nhà thơ
Luân Hoán. Trong thơ, thi sĩ có nhắc khá nhiều lần về điều này, có
khi nó mang đến điều mặc cảm làm đời vô dụng đối với gia đình,
có khi mừng nó là khúc rẽ để được cắt đứt cuộc tình-ngã-ba (sẽ
bàn đến sau trong phần thơ tình và tình gia đình). Có một bài thơ
tác giả dành trọn vẹn cho biến cố mất bàn chân trái trong chiến
trận. Ðiếu văn cho bàn chân trái, bạn hiền bàn chân gỗ, bia mộ cho
bàn chân, cái chân một thuở đánh rơi, bàn chân tuyệt tình, tất cả là
những từ ngữ đặc biệt đó tác giả ưu ái nói về chiến thương của
mình. Ngôn ngữ đặc biệt ấy rải rác đây đó trong thơ của Luân
Hoán. Ta muốn biết rõ nơi nào nhà thơ gặp nạn; trong trường hợp
nào; và một phần thân thể đó nay ở đâu…, tác giả ghi lại đầy đủ
như sau:
… thế rồi tôi lên Núi Vàng
bằng trực thăng giữa chiều loang cánh đồng
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nằm im mà thấy bềnh bồng
nghe như mây đảo vòng vòng trong tim
tỉnh ra sửng sốt giật mình
một đoạn chân đã tuyệt tình bỏ đi
….núi Vàn*, cõi đặt mộ bia
Cho bàn chân trái năm kia, mơ hồ
….cái chân một thuở đánh rơi
hình như đang nhớ đến tôi, khóc thầm…
(Trích bài:Núi Vàng, nghĩa địa một bàn chân)
* Núi Vàng, nơi có bệnh viện quân đội Mỹ, ở Ðức Phổ, Quảng Ngãi

Thứ hai là Ðề tài Tình Yêu bao gồm Tình Gia Ðình trong văn
chương Luân Hoán, thi tứ cũng dồi dào như thơ với đề tài chiến
tranh. Ta có thể kể theo thứ tự tình lúc gặp gỡ thời son trẻ; tình khi
thành vợ chồng; tình ở khúc rẽ ngả ba; tình gia đình hiện tại. Tình
yêu gặp gỡ lúc son trẻ nếu không có đặc điểm riêng thì đều tương
tự với ở các nhà thơ khác. Tác giả như cố tránh trùng hợp nên quy
vào điều đặc biệt ngay, như trường hợp cảm hứng viết nên bài thơ
dám theo em đến vùng “xôi đậu” giữa thời kình địch của hai phe
lâm chiến: bài thơ “Theo Em Về Ðại Lộc”. Ta không biết “tình
theo em về vùng bất an” đó đã đi đến đâu, nhưng “tình theo em về
quê em” có lẽ đã thành duyên nợ. Có lẽ thôi, vì tác giả cũng không
nói rõ phần chung cuộc như thế nào. Bài thơ tình này cảm động,
đại ý nói quê nàng không có gì rực rỡ nhưng tình của tác giả đối
với người yêu làm nó rực rỡ. Cảnh vật tác giả nói trong thơ tưởng
đâu không có gì đáng kể như bụi chuối, con rắn mối, cỏ gà, đôi
chòm mả, ao bèo nước xanh xao… nhưng tất cả chan chứa đầy
tình yêu, và còn hẹn vì nàng mà nhà thơ sẽ đào xới cải tạo đất đai
dù chỉ quen với nghề cầm bút:
… em chỉ ta xem đìa cá nhỏ
đục câm nằm núp bóng hàng keo
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chà tre, thanh chõng, vạt giường cũ
chìm nổi xanh xao giữa đám bèo
em chỉ ta xem đôi chòm mả
mấy đời nội ngoại đã nằm đây
xương tàn cốt rụi xanh chân mạ
quấn quít hồn ôm bụi đất này
em chỉ ta xem dòng sông cái
đã buồn từ thuở mới luân lưu
bao nhiêu đò đã thay trên bến
bao kẻ qua sông biết ngậm ngùi?
… quê em có vẻ không giàu lắm
ruộng thấp ruộng cao úng nước phèn
lỏng leo vài tiếng gà cục tác
đời lún dần vào nỗi băn khoăn
yêu em ta nguyện yêu màu lúa
màu mái rạï thâm sì nắng mưa
tay ta tuy đã quen cầm bút
luống chữ hẹn thơm những đường bừa…
(Trích bài: Quê em lộng lẫy quá bởi vì đã có em)

Thơ tình của Luân Hoán bao gồm tình trai gái lãng mạn và tình gia
đình. Tình lãng mạn dồi dào dĩ nhiên, cũng nhiều như ở các nhà
thơ khác, và tình gia đình trong thơ của ông thêm cảm động ở
những đoạn tác giả nghĩ mình vô dụng với đời phế binh làm nặng
gánh cho vợ. Nhưng trong đó có vài điều tác giả không tiện nói ra
làm ta thắc mắc, như tự hào “không bán nốt lương tâm”, chỉ ban
phát đạo lý trong việc “bán chữ nghĩa” mà thôi:
… em không hỏi vì sao ta bỏ cuộc
giữa chợ đời không bán nốt lương tâm
… em không hỏi vì sao ta bất lực
ngồi bó đầu chờ đợi áo cơm em
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… rượu đã hết, xin cho ta giọt lệ
giọt mồ hôi, em đổ sáng sang chiều…
(Trích bài: Vết thương)

Nhưng tình gia đình có một lần tác giả tự thú đã bị mình làm vẩn
đục vì đèo bòng thêm một hình bóng khác. Tác giả lấy ẩn dụ một
ngã tư để nói về việc đèo bòng này, cũng như ở Mỹ người ta
thường dùng hình ảnh tình “tam giác tay ba”. Ngã ba (thật ra là
ngã tư) trong thơ Luân Hoán không trừu tượng, vì ngã rẽ làm lạc
hướng đó có thật, là một địa điểm ở vùng Sông Trà tỉnh Quảng
Ngãi. Việc xảy ra khi tác giả tham dự một cuộc hành quân, dĩ
nhiên ở thời điểm nhà thơ Luân Hoán chưa mất một bàn chân.
Chuyện đã qua khá lâu trong thời chiến, và chuyện bị tiết lộ rồi
cũng mau chóng được giải quyết xong. Nay tác giả kể lại như một
câu truyện vui. Vui vẻ cả làng, vì trái mìn làm nhà thơ mất đi bàn
chân trái, đồng thời làm mất đi mối tình đèo bòng, vì nàng thiếu
nữ lãng mạn yêu thơ yêu người ấy cũng đã xa bay khi hay tin
chàng đã thành phế binh, và người phế binh trở về trong vòng tay
của vợ:
… tình chẳng thong dong như dòng mây trắng
bà xã hay, và em cũng ngộ ra
từng lá thư buồn nhạt nhòa dấu lệ
vợ cũng quay lưng về lại quê nhà
ta bỗng hiện nguyên một thằng thua cuộc
ngồi mé ngã tư, đứng dựa ngã ba
thơ thẩn bỗng không hơn gì giấy lộn
đắp mặt không xong, phủ lòng xót xa
định mệnh bất ngờ giúp nhau mở lối
trái mìn oan khiên như vị cứu tinh
em chợt vội vàng làm cô dâu mới
vợ đã yên lòng nuôi gã thương binh
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… ta phỉnh ai đâu, phỉnh ta đấy chứ
cho đến bây giờ ta vẫn phỉnh ta
nhớ nước sông Trà quay bờ xe nước
lòng đậu hay trôi ngã tư Ba La?
(Trích bài: Ðôi mắt ngã tư Ba La)

Ta dễ nhận ra tác giả có những từ ngữ đùa cợt trong thơ, phải nói
là rất dồi dào, những từ ngữ thường có trong đối thoại của đại
chúng, chẳng hạn như: đổ quạu, mập ú, sống nhăn răng, làm hết
hồn, đúng y-bon, rút súng phơ bờ bụi, cái ngắt cái véo, đứng chầu
rìa, đêm tối thui, tỉnh bơ, bà xã, ai dạy em háy nguýt, đếch cần
đời… khiến thơ tình của ông có vẻ đùa cợt. lúc lãng mạn cũng như
lúc đau thương. Cả khi không dùng từ ngữ thuộc về đối thoại đời
thường như trên mà thơ tình của Luân Hoán cũng có vẻ cợt đùa:
… ai cho em về gõ cửa
hồn ta nào phải cõi không
mà em neo tình cư ngụ
sầu ơi gắng nép trong lòng
… ai cho em về tìm bóng
hồn ta nào phải tấm gương
lệ đây ta nhờ em khóc
cho vừa đủ rửa vết thương
yêu em ta nghêu ngao hát
một mình ta dẫm bóng ta
tiếng không lời sao bi đát
nhạc không điệu cũng xót xa
… trắng đêm ta ngồi uống rượu
ly rồi ly nữa nghe em
mừng ta được mời ăn cưới
mừng em… vâng, để mừng em.
(Trích bài: Bài ca của người thất tình)
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Chủ đề thứ ba người viết muốn nói đến là đề tài siêu hình trong
thơ Luân Hoán. Siêu hình ở đây chỉ là những ý nghĩ về thời gian
đời người, về kiếp người có lúc muốn dứt bỏ có lúc bám níu sự
sống. Không phải bàn về thơ siêu thực hay tôn giáo, điều ta ít thấy
biểu lộ trong thơ Luân Hoán. Luân Hoán đôi khi bi quan, đó là do
hậu quả của chiến thương, có những mặc cảm thành phế nhân vô
dụng. Lúc bi quan nhất ông mới 59 tuổi, và cũng đã là thời gian
ông sống nơi hải ngoại ở Canada. Ta nghĩ không phải do eo hẹp
vật chất, vì Canada là nơi vốn hào sảng về phúc lợi. Bi quan đây là
do cảm thức sự đều đặn chảy trôi của hàng ngày, do mặc cảm phế
nhân trong một thời gian ông cho là đã dài rồi, sẵn sàng đón nhận
cái chết. Bây giờ nghĩ lại chắc nhà thơ thấy 60 mươi năm chưa
phải là kỳ hạn của đời người trong những xứ văn minh như
Canada, Nhật Bản hay Hoa Kỳ:
tảng sáng nghe chim hót
xế trưa nhìn mây bay
xẫm chiều gác chân đợi
trừ đời thêm một ngày
không nặng như đá tảng
chẳng nhẹ như lông hồng
thỉnh thoảng nghe gió lọt
qua lòng chút bềnh bồng
có lẽ vào buổi sáng
không chừng vào buổi trưa
biết đâu vào chạng vạng
kết thúc đời dư thừa.
(Trích bài: 59, tôi)
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Cảm thức sự nhàm chán trôi chảy của ngày tháng mà sinh ra yếm
thế, đúng là do tâm-sinh-lý hòa quyện vào nhau. Cơ thể không vận
động do thương tích đã tác động lên tâm hồn mà gây sự buồn rầu,
điều này chỉ hiện diện đôi lúc khi thời tiết khó chịu. Còn những
khi dễ chịu như buổi sáng tưng bừng tiếng chim hót hay sẩm chiều
chờ đợi người thân trở về thì nhà thơ lại mong một ngày đừng trôi
qua. Rõ ràng nhà thơ cũng như mọi người trong chúng ta đều ham
sống. Ta có thể khẳng định vài cảm nghĩ yếm thế của nhà thơ
Luân Hoán chỉ trong phút chốc nào đó mà thôi. Nhà thơ Luân
Hoán từng nói ông tiếc mỗi ngày trôi qua, thời gian còn lại của đời
người thật quý báu cần duy trì cả mỗi phút giờ. Ta ghi nhận được
như vậy, qua bài thơ rất cảm động ông thương tiếc cái chết của
con chim hồng yến nuôi trong nhà, sau vài ngày cố tranh thủ sự
sống cho con chim bị mắc bệnh:
… nhỏ cho mày giọt thuốc
trùm khăn ấm trần lồng
đặt vừa tầm dòng sưởi
mừng mày đứng vững dần
… sáng sớm ta xuống lầu
lòng nhẹ bớt lo âu
khi thấy mày vẫn đứng
dù hơi cúi thấp đầu
… mày chiêm chiếp vài lần
mắt nhìn ta trân trân
có điều gì muốn nói
mà lòng còn bâng khuâng?
… yến ơi mày đã chết
sau đêm dài đợi chờ
nhìn mặt ta lần cuối
rồi lịm vào hư vô
… cuộc sống ta còn lại
quý báu từng phút giờ
220

mất thêm một bằng hữu
ta đành hành hạ thơ…
(Trích bài: Vĩnh biệt Hồng Yến)

Lần lượt nói vê ba chủ đề “chiến tranh bao gồm chiến thương –
tình yêu bao gồm tình gia đình – siêu hình về kỳ hạn đời người”,
như vậy cũng có phần nào viết về tác giả. Viết về tác giả vốn là
điều người viết bài thực sự muốn tránh, vì việc này đòi hỏi tìm
hiểu thấu đáo các tác phẩm của một người. Tìm hiểu thấu đáo như
thế thuộc về khuynh hướng nghiên cứu hay phê bình. Còn chỉ vì
cảm thấy cái hay của môt số bài thơ liên hệ đến các chủ đề trên,
rồi bàn theo suy xét riêng của mình, nghĩa là tự giới hạn ở vài
nhận định mà thôi. Tóm lại, những cảm nghĩ của người viết mong
cùng bên cạnh những nghiên cứu của một số người khác để có một
cái nhìn tổng thể về Luân Hoán, một tác giả với thi ca có những
đặc điểm và cũng đã nhiều đóng góp văn chương.
(Tháng 4 năm 2011)

221

THƠ HAI BÊN NÓI VỀ CUỘC TRANH THỦ
TÂY NGUYÊN
I./ Thơ Cao Hoành Nhân phía Việt Nam Cộng Hòa viết về trận
Ashau
Thời Việt Nam Cộng Hòa, thơ cảm hứng về mặt trận Tây Nguyên
không hiếm hoi, nhưng đa số đều mang chất biên tái: nhớ nhà, nhớ
vợ con, hoặc một chút buồn cô đơn khi trấn thủ chốn biên thùy,
hoặc đôi khi một chút ngao ngán chiến tranh. Thi nhân không phải
như những nhà chiến lược để biết Tây Nguyên là bàn đạp tiến
xuống đồng bằng, là xương sống vòng cung tỏa về duyên hải. Mãi
về sau, khi có lệnh bỏ Buôn Mê Thuột làm sụp đổ giây chuyền cả
miền Nam năm 1975, mãi về sau nữa khoảng năm 2009 khi có lời
cảnh báo coi chừng trọng điểm chiến lược của vùng khai thác
quặng Bauxite ở tỉnh Ðắc Nông, và mãi về sau khoảng năm 2010
khi các nước hạ lưu Mekong họp bàn về dòng sông bị nghẽn mạch
(nhà văn Ngô Thế Vinh và nhiều nhà trí thức Việt Nam cũng đã
báo động từ lâu)... lúc này đây các nhà thơ hẳn đã biết Tây
Nguyên “lợi hại” như thế nào. Người thì có ý kiến Việt Nam sẽ
phối hợp với Kampuchia xây dựng một hồ chứa nước khổng lồ
ở Kontum để đưa nước vào Mekong, cả hai cùng có lợi trong
tích lũy nguồn nước không bao giờ cạn cho nông nghiệp và do
đó hai nước sống chung hòa bình vĩnh viễn (vì con sông dài
Xê-Xan của Kampuchia đổ nước vào Mekong vốn đã hợp lưu
với sông Poko của Việt Nam tại Kontum, vùng rừng núi này
rất nhiều mưa). Hiện đã tồn tại ở đó đập thủy điện Yali, nhưng
chưa có sự hợp tác của Kampuchia và sự giúp sức của các cơ quan
tài trợ Liên Hiệp Quốc để biến hồ chưá nước thành vô cùng vĩ đại;
và nhờ vậy đập thủy điện Yali có tầm cỡ hiện nay lại càng thêm
lớn lao. Tây Nguyên với bao nhiêu lời báo động do vụ khai thác
mỏ Bauxite: nên coi chừng hiểm họa đất đai toàn vùng Nam Trung
Bộ và Miền Ðông Nam Phần bị nhiễm độc bởi bùn đỏ thải ra từ
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khai thác Bauxite; nên coi chừng sự tiềm tàng một quả bom bùn
đỏ không đê điều nào ngăn cản nổi và sẽ làm tràn ngập sông Ðồng
Nai và sông Sài Gòn (độ dốc từ trên cao đổ xuống thập phần nguy
hiểm hơn tai nạn bùn đỏ Bauxite mới xảy ra ở đồng bằng nước
Hungary); nên coi chừng vùng dành riêng khai thác thành khu
quân sự bất khả xâm phạm của nước ngoài; và nên coi chừng biết
đâu vùng đó đang có quặng mỏ quý hiếm chưa được tiết lộ bí mật.
Trở lại vấn đề văn nghệ thời chiến Miền Nam, ta không có ý phê
bình gì các nhà thơ viết ra những câu thơ với nỗi buồn biên tái khi
đồn trú ở Tây Nguyên, vì văn nghệ Miền Nam thời chiến không
ràng buộc chặt chẽ với chính trị. Một chút buồn cô đơn như Vũ
Hữu Ðịnh với phố núi chỉ đi quanh quất dăm phút là hết, hết phố
nhưng không hết tình thân: “em Pleiku má đỏ môi hồng/ ở đây
buổi chiều quanh năm mùa đông/ mai xa lắc trên đồn biên
giới/Còn một chút gì để nhớ để thương”. Nhà thơ Kim Tuấn nhớ
mẹ có lẽ hơn tất cả, mãi ngóng về Huế mong tới ngày nghỉ phép:
“Bản-Hét thương đời anh lính trẻ/Quanh năm chờ phép về thăm
nhà/Quanh năm trấn thủ đời gian khổ/ Hầm đất nhìn quanh ta với
ta”. Nhà thơ Lâm Hảo Dũng tự coi mình như một lữ khách từ miền
Lục Tỉnh đi đồn trú trên những dốc tử thần: “bởi bao nhiêu trận
kinh hồn trước/ đều thấy mơ hồ ở Dakto/khi đi là tự xây mồ
sẵn/nay suối buồn, kia mai đỉnh xa”. Còn thi sĩ Phan Ni Tấn cảm
thương mình đang về với cheo leo trên quốc lộ 21 (nay là quốc lộ
26) từ vùng duyên hải Ninh Hòa lên núi rừng Buôn Mê Thuột:
“lên đèo Dục Mỹ ban trưa/ta về ở dưới gió mưa não nùng/ lên Tây
Nguyên trấn giữ thành/thương con vượn hú trên cành chon von”.
Trên đây là các câu thơ sưu tầm từ bộ sách “Thơ Miền Nam Trong
Thời Chiến” của nhà xuất bản Thư Ấn Quán ấn hành năm 2006 và
2007. Trong bộ sách dầy hơn 1550 trang đó, duy nhất có bài thơ
của Cao Hoành Nhân mang tính chiến đấu tranh thủ Tây Nguyên,
gần giống như thơ của phe Xã Hội Chủ Nghĩa vốn gắn liền với
chính trị. Chỉ biết vài chi tiết về Cao Hoành Nhân lúc còn rất trẻ
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khi người viết bài này cùng ông học lớp Ðệ Nhị Ban Văn Chương
niên khóa 1957-1958 hoặc 1958-1959 (không nhớ chính xác), và
biết ít về ông cũng vì chỉ học có một năm cùng trường, trường
Trung Học Võ Tánh Nha Trang; lớp học năm ấy có hai người nổi
tiếng là Nguyễn Ðức Sơn và Nguyễn Thị Hoàng. Tên thật của ông,
Bùi Cao Hoành, quê quán chắc ở Khánh Hòa-Nha Trang. Có lẽ
ông là một sĩ quan trấn đóng ở Tây Nguyên, cái nhìn của ông chắc
không từ nhãn quan chiến lược của cấp bậc tướng lãnh, nhưng
cũng đã cho ta thấy tầm quan trọng phải tranh thủ Tây Nguyên.
Mất Tây Nguyên, quân Việt Nam Cộng Hòa sẽ bị chọc thủng
phòng tuyến xuống duyên hải Miền Trung và đồng bằng miền
Nam. Vì vậy mà các sư đoàn Nhảy Dù và Thủy Quân Lục Chiến
Hoa Kỳ từng bố trí hùng hậu tại đây, cố tranh thủ nó, như Cao
Hoành Nhân đã viết trong bài thơ “Về Ashau”:
Ashau! Ashau!
Vách dựng tầng xanh cây cao khói đỏ
Dã thú quen rừng bóng cả đêm thiêng
Tự nghìn thu sừng sững giải sơn biên
... Tự thung lũng Ashau sâu
Vượt Trị Thiên bát ngát
Dày xéo biên duyên
Tự đỉnh Trường Sơn cao
Ðổ về Cửu Long nước ngọt
Lửa bốc ruộng vườn
Ashau! Ashau!
Một giải biên sơn
Bỗng biến thành một khu cường địch
... Quân ta vượt Trường Sơn
Án ngữ đường địch lui mặt Bắc
Ðồng Minh đổ chụp vùng Nam
Phi pháo biên duyên chờ lửa bốc máy gầm
Và ẩn hiện xuyên sơn toán biên phòng Lôi Hổ.
(CAO HOÀNH NHÂN)
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II./ Nguyễn Xuân Thâm phía Xã Hội Chủ Nghĩa, thơ về đồng
khởi Tây Nguyên
Với văn nghệ Xã Hội Chủ Nghĩa, chính trị phải gắn liền với văn
chương: một trong những đường lối chính trị là luôn luôn mang
“tính chiến đấu” trong nghệ thuật thời chiến tranh Việt Nam. Cho
nên không bao giờ có trong thơ văn Xã Hội Chủ Nghĩa nỗi buồn
quan tái hoặc nhung nhớ khi ở chốn biên thùy rừng núi. Thơ sáng
tác của các thi nhân trong đoàn quân xâm nhập thì không hiếm;
như Phạm Tiến Duật viết về điều phải tạm gác tình riêng (yêu
nhau trên đường trường chinh) của người lính lái xe trong cơn
mưa tầm tã: “Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ/ Trường Sơn Ðông nhớ
Trường Sơn Tây” ; như Thanh Thảo tin tưởng lớp lớp đoàn quân
để lại những dấu chân qua trảng cỏ trên đường đi chiến trường xa
xăm: “Chiếc bòng con đựng những gì/Mà đi cuối đất mà đi cùng
trời/ Ai đi gần, ai đi xa/ Những gì gởi lại chỉ là dấu chân”; như
Hữu Thỉnh viết về đêm giáp ranh trên đò qua sông hành quân xâm
nhập, mang tính lạc quan của con trăng lưỡi liềm đã ở bên kia bờ:
“Ếch nhái nghiến răng sao mà sốt ruột/ Chớp nhì nhằng lô-cốt méo
bên sông... Bìm bịp chùm đôi kêu dính vào nhau/Tiếng nước vỗ
tan rồi chụp lại... Chúng tôi đi còn tần ngần ngó lại/ Chỉ thấy vầng
trăng cuối tháng mới quăng lên”. Những trích dẫn trên đều là thơ
mang tính quân sự của bí mật xâm nhập từ ngoài Bắc vào, chưa
lồng vào tính chính trị nói về chiến tranh nhân dân nổi dậy tại Tây
Nguyên, giống như tính chất “đồng khởi” ở Miền Nam mà tác giả
bài thơ sau đây có ý so sánh.
Tác giả là nhà thơ Nguyễn Xuân Thâm. Ông đã từng dạy ở Ðại
học Bách Khoa Hà Nội và dạy ngoại ngữ ở nước Angola Phi Châu
(qua tài liệu biên khảo của ông Vũ Duy Thông, nhà xuất bản Giáo
Dục, ấn hành trong nước năm 2000). Theo một bài báo trên mạng
“vanchuongviet.org”, bài của tác giả Vân Long, đăng ngày 12
tháng 7 năm 2010, Nguyễn Xuân Thâm chính là nhà thơ Dao-Ca
có thơ đăng trên tuần báo Ðời Mới ở Sài Gòn (tờ báo có mặt
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khoảng 1951 đến 1955) (1). Vân Long cũng là nhà thơ cùng thời
và cùng có thơ đăng trên báo Ðời Mới như Dao-Ca. Qua trích dẫn
thơ Dao-Ca trong bài báo đó thì ta lại biết Dao-Ca cũng chính là
Ðỗ Hữu với các bài thơ rừng núi lãng mạn một thời trong báo Ðời
Mới, như bài thơ “Sầu Ai Lao”; hoặc bài “Ðoàn Quân Qua Làng”;
hoặc bài “Nắng Ngút Ðường Dài” với các câu: “Nắng ngút đường
dài hoa gạo bay/ Rừng sâu mấy bữa lạc sau ngày/ Ðường xa nắng
lửa chiều hun hút/ Quán đứng lưng đèo, núi tiếp mây”; Vậy
Nguyễn Xuân Thâm, Dao-Ca, Ðỗ Hữu, chỉ là một người. Riêng
bài thơ “Trống và Lửa” của Nguyễn Xuân Thâm thì dĩ nhiên
không còn tính lãng mạn từng hiện diện trong thơ Ðỗ Hữu (2), bây
giờ mang đậm chất chính trị qua viễn tượng cuộc nổi dậy của các
dân tộc Tây Nguyên chống lại chính quyền Việt Nam Cộng Hòa.
Tác giả liên tưởng đến cuộc đồng khởi ở Bến Tre thời Tổng Thống
Ngô Ðình Diệm. Thơ mang tính tranh thủ Tây Nguyên, từ đó làm
bàn đạp tiến xuống Sài Gòn như trình tự năm 1975 đã diễn ra.
Tranh thủ xong Buôn Mê Thuột, các đạo quân tập trung tại Chiến
Khu Ð ở Bình Long-Tây Ninh, từ đó tiến về Sài Gòn theo quốc lộ
13 tới Ngã Tư Hàng Xanh, rồi bằng hai ngã chạy thẳng vào trung
tâm Sài Gòn là đường Phan Thanh Giản (nay là đường Ðiện Biên
Phủ) và đường Hồng Thập Tự (nay là đường Nguyễn Thị Minh
Khai). Tính chính trị ở chỗ tô đậm nét vai trò chủ chốt là cuộc nổi
dậy của nhân dân (bao gồm các dân tộc Tây Nguyên) chống trả
Việt Nam Cộng Hòa. Mà thật ra, như ta đã chứng kiến, lực lượng
xung kích là các sư đoàn chính quy có xe tăng đại bác tối tân từ
Miền Bắc vào. Bài thơ “Trống và Lửa” mang tính chính trị của tác
giả Nguyễn Xuân Thâm đề cao vai trò của “nhân dân nổi dậy” ở
Tây Nguyên”, tuy giáo mác cung tên nhưng có vai trò “làm bàn
đạp” khởi đầu cho trận chiến “nội công ngoại kích”:
...Trời Tây Nguyên, chiều đại ngàn rực rỡ
Cuồn cuộn sông Ba hiện lên trong ánh lửa
Bóng lũ làng dáo mác dựng bên nhau
Ðàn voi đi bành tía bành nâu.
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... Chim phí bay về đậu đỉnh nhà rông
Chén rượu cần mặt trời vào uống đỏ như mật ong.
... Ðây rừng chông đứng lẫn dáng chiều
Ðây bẫy đá nằm khuất trên vách đá
Trống giục lửa, lửa vào buôn, người Ê- Ðê cầm ná
Lửa vào làng, người Gia Rai vót chông
... Trống dội từ trong trường ca Xinh Nhã, Ðam San
Trống lửa ầm ầm về trong phong trào đồng khởi miền Nam.
(NGUYỄN XUÂN THÂM)
(Trần Văn Nam - Tháng 8 năm 2010)
___________________________
(1) Bài thơ của Dao Ca đăng trên tuần báo Ðời Mới (1951-1955):
LAO BẢO
Lao Bảo! Lao Bảo!
Nghìn năm gió thổi lưu đày
Ðèo nghiêng quán nhạt
Hốc núi mộ tù xây
Dưới chân thép bén
Lưng đèo một trời mây
Man thiên xứ rợ
Vàng vọt nắng chiều rây
Rừng nghiêm thác lạnh
Xơ xác chòi gió lay
Cơm thiu nước suối
Sương nắng mùi đắng cay
Ðầu kê mỏm núi
Lưng còng phơi nắng gay
Roi gai xiềng sắt
Rú rậm chừng bỏ thây
Ðèo cao ngất hút
Gió loạn đùa tóc mây
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Ðêm đêm thác đổ
Ai nằm nghe lá bay...
DAO-CA

(2) Hai bài thơ của Ðỗ Hữu (trên báo Ðời Mới thời gian ấy):
CHIỀU VIỆT BẮC
Nắng xuống phương nào người thấy không
Mà đây chiều tím rụng song song
Vàng tuôn mấy lối ngày thu muộn
Ai liệm hoàng hôn kín mắt trong.
Khói thuốc lên mờ xanh bóng ai
Phương xa chiều xuống ngút sông dài
Ðường kia có phải sầu xưa đọng
Trở bước, hoa lau trắng ngập đồi.
Con đường đất đỏ mờ sau bản
Thung lũng vàng lơ, nắng trở chiều
Núi biếc chập chùng vây ải lạnh
Dặm về lá đổ, phấn tàn xiêu.
Rừng núi âm u chiều Việt Bắc
Chầy ngày lạc bước, ai ngồi than
Buồn xưa chiều đọng ngàn lau lách
Chòi cũ nằm nghe gió dặm trường.
SẦU AI-LAO
Ðã lâu trăng cứ vàng hiu hắt
Mây cứ sầu tuôn, núi võ vàng
Lá vẫn pha chàm trên sắc áo
Mưa nguồn, thác đổ, đá mù sương.
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Giữa ngày lạc lõng trên rừng rậm
Với nắng bâng khuâng mấy thuở nào
Với núi xanh lơ, chòi tím nhạt
Mây trời bàng bạc sầu Ai-Lao.
Lưng đèo quán gió mờ hun hút
Thôn bản nằm trơ dưới nắng chiều
Tai vẫn nghe đều dòng thác đổ
Người ơi! Thương nhớ biết bao nhiêu.
Ở đây hơi đá chiều vây khắp
Khép chặt mình tôi giữa núi rừng
Buồn quá, ngày đi, đêm trở lại
Hoàng hôn hoa bản, phấn rưng rưng.
Người có theo tôi lên dốc nắng
Nhìn xem hoa rải sắc trên đường
Chiều nay nổi gió buồn ghê lắm
Lá đổ sau chân một lối vàng...
ÐỖ HỮU
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QUA THƠ PHÙ-HƯ, THỬ BÀN VỀ THƠ TÌNH
KHINH BẠC VÀ THƠ TÌNH ÐỜI THƯỜNG
TRONG THỜI CHIẾN MIỀN NAM
Thơ Thời chiến Miền Nam, ta thường nhắc những câu thơ khinh
bạc của những quân nhân ở trong cuộc; ta cảm thức những ý tưởng
pha trộn chấp nhận và chua chát làm người trong thế hệ đi vào
cuộc chiến; những ý tưởng kiểu “cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”
mà trong Ðường Thi có nói tới rồi từ hàng ngàn năm trước. Như
Nguyễn Bắc Sơn tiên liệu một điều may rủi: “Mai ta đụng trận ta
còn sống/ Về ghé Sông Mao phá phách chơi/ Chia sớt nỗi buồn
cùng gái điếm/ Ðốt tiền mua vội một ngày vui”. Như Tô Thùy Yên
nghĩ thầm biết đâu ngày mai có thể tử trận: “Còn mươi tháng nữa
lên trung úy/Có thể ngày mai chửa biết chừng”. Hoặc như Trần
Hoài Thư cũng có mối ưu tư ngày mai như vậy: “Xin cô hàng thêm
một két bia/ Hôm nay lãnh lương tôi đãi hết/Cô hàng ơi, một mai
tôi chết/ Ai tiêu dùm, ba tháng tiền lương”. Còn rất nhiều những
câu thơ khinh bạc rải rác trong thơ thời chiến Miền Nam. Ðể dễ
dàng dẫn chứng, ta có thể truy cập căn cứ vào bộ sách có nhiều
công sưu tầm “Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến” (nhà xuất bản
Thư Ấn Quán, tập I và II, dầy 1550 trang). Ngay cả vài bài thơ
mới bổ sung do nhà xuất bản Thư Ấn Quán gửi cho các bạn quen,
ta cũng sưu tầm được vài câu thơ khinh bạc. Có điều làm ta phân
vân không rõ các bài thơ vừa mới gửi đó đã được các tác giả sáng
tác ngay trong thời chiến, hay mới sáng tác gần đây (nên chỉ có
tính chất nhớ lại thời chiến mình đã ở trong cuộc). Xin trích ra đây
những câu thơ khinh bạc đó:
… Ta qua Hậu Nghĩa ngày mưa xám
Róc vỏ thân tràm ta viết tên
… Cho em một cánh tay gần gũi
Dành một tay vào buổi nhiễu nhương.
(Thiếu Khanh trong “Bài Tình Ca Ở Hậu Nghĩa”, 1967)
… Hai mươi tháng tư tiễn em đi Mỹ
Ta biết dễ dàng mất bé từ đây
Em lên máy bay, ta về đơn vị
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Ðất Biên Hòa buồn chết điếng cỏ cây…
… Hai chín tháng tư… Biên Hòa xơ xác
Ta về Sài Gòn ngang qua nghĩa trang
Ta đứng nghiêm chào bạn ta đã chết
Như tự chào mình – nát cả tim gan.
(Trạch Gầm trong bài “Nhật Ký Tháng Tư”)
… Vì bí mật quân, ta đành phụ
Mối tình Long Khánh, tội người ơi…
… Ta đi áo nhuộm màu đất đỏ
Cao su vướng tóc mãi thơm mùi
Tội nghiệp nắng vàng chờ áo trận
Khi tàn chinh chiến sẽ đem phơi.
(Nguyễn Phúc Sông Hương trong bài “Nửa Hồn Xuân Lộc”)
… Bè bạn đụng trận trở về nguyên thân thể
Vô vài ly vung vít để mừng nhau…
… Nhảy mẹ nó cú này may rủi, cũng em thương
Hậu cứ ơi, thôi mất, giờ tha phương.
(Nguyễn Nam An trong bài “Hậu Cứ Tôi Giờ Ðã Xa Xôi”)
Cũng trong bộ sách “Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến” ấy, ta bắt
gặp nhiều câu thơ tình đời thường, nghĩa là không có vẻ gì khinh
bạc số phận rủi may vì mũi tên hòn đạn vô tình mà bỏ lại người
yêu; chỉ là thơ nhắc nhở người vợ hiền hay người tình chưa cưới
hãy chờ đợi, hãy lo cho con thơ, cho cha mẹ già, cho mảnh vườn
hay ruộng nương lợi tức khiêm tốn. Lãng mạn hơn thì là nhắc nhở
chuyện ngày xưa gặp gỡ thần tiên mà bây giờ tính lại cũng đã bao
năm canh gác nơi tiền đồn biên giới; nhắc nhở chuyện ngày nào
cùng học một trường với lưu bút ngày xanh mà nay đành phải xếp
bút nghiên. Buồn bã hơn thì tin tức em lên xe hoa trong khi anh
chưa biết ngày nào hết hạn quân dịch… Những câu thơ tình đời
thường ít gây ấn tượng nên rải rác đâu đó trong thơ thời chiến như
gió thoảng qua, chờ đợi ta sưu tầm sự phong phú của nó, thiết
tưởng cũng không kém số lượng như thơ tình khinh bạc. Tại miền
Nam Việt Nam, có những người đã ở trong hoàn cảnh đời thường
(như được hoản dịch thời chiến tranh chưa khốc liệt trước Tết Mậu
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Thân 1968, nhờ lúc đó còn quy chế cho hoản dịch vì lý do gia
cảnh như con duy nhất trong gia đình; hay lý do học vấn: sinh viên
thuần túy, mỗi năm phải đậu ít nhất một chứng chỉ đại học). Nhớ
lại cảm nghĩ khi nhận giấy đi vào trường bộ binh Thủ Ðức, bây
giờ ghi lại thành một đoạn đóng góp vào thơ thời chiến Miền
Nam, và do tính chất chỉ mới sửa soạn ấy nên xin tự xếp vào thơ
tình đời thường: “Rồi thời thế núi sông vào trăn trở/ Khúc “Chiều
Mưa Biên Giới” vẳng bên tai/ Sân trường tan, những chờ đón miệt
mài/ Chuẩn bị đi, chuẩn bị người thương tiếc” (Trích trong bài:
Có Nơi Ðâu Ðêm Trăng Mãi Mượt Mà” - Trần Văn Nam). Lại có
những người đã vào hẳn quân ngũ, đã hành quân xuôi ngược khắp
nơi, nhưng thơ thì vẫn là thơ tình đời thường, như kể chuyện trong
thời gian hành quân tạm trú bên hông nhà của gia đình thường dân
(dù được mời vào ở trong nhà, nhưng khước từ vì không muốn gia
chủ khó xử và bận rộn).
Gia chủ là một thiếu phụ có chồng cũng đi lính đã rất lâu, không
biết sống chết ra sao mà bặt tin tức gửi về. Người lính chắc có ý
nghĩ thầm kín khi kể mẹ nàng trông mong có một mụn cháu đầu
lòng mà tin chồng nàng thì bặt vô âm tín. Người lính chắc cũng có
ý nghĩ thầm kín khi đêm khuya nghe tiếng nàng thở dài, vì chàng
ngủ bên hông nhà chỉ cách ngăn bởi một vách đất. Bài thơ này
nhan đề “Ngậm Thẻ Qua Sông” của tác giả Phù Hư, cũng là thơ
được Thư Quán Bản Thảo sưu tầm và gửi đi cho các bạn quen để
coi như phần bổ túc cho bộ sách “Thơ Miền Nam Trong Thời
Chiến”. Ðôi bài đã có sẵn trong sách, như bài “Ngậm Thẻ Qua
Sông” này. Bài thơ viết theo lối một truyện kể, nhưng có những từ
ngữ và thi ảnh thật hiếm quý, như khi ánh trăng chiếu xuống thì
“ngồi co mình cho bóng bớt riêng tôi” và khi thức khuya mới hay
“hồn bớt ngủ”, cũng như mới hay “trăng tháng chạp úa quanh
đồi”. Một tháng ở bên hông nhà như vậy, không làm phiền gì ai,
cho đến khi đội quân có lệnh rút đi bí mật vào lúc nửa khuya,
người lính cũng lặng lẽ rời khỏi nơi tá túc (mỗi người lính tá túc
kế bên mỗi nhà người dân, theo lối ấy, chắc là cách tản mác khi
nghỉ dưỡng quân, không theo lối tập trung dễ làm mục tiêu cho
đạn pháo rót vào). Rút đi êm ru, bỏ lại những ý nghĩ thầm kín, cố
gắng giữ thật im lặng như khi quân di hành qua sông cần ngậm thẻ
bài bằng kim loại thường ngày đeo ở cổ. Ngậm thẻ như vậy hầu
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tránh cơn ho chợt đến không kìm giữ nổi, hay kiểm soát cái sặc
sụa biết đâu lại tới tình cờ. Vậy ngậm thẻ qua sông vừa có nghĩa
đen “giữ im lặng bí mật khi hành quân”, vừa có nghĩa bóng “giữ
kín ý nghĩ thầm có thể phạm tới luân thường đạo lý”, nhất là khi
người chồng của người thiếu phụ cũng là lính bôn ba xuôi ngược
như mình, cũng bặt tăm như mình qua bao năm chinh chiến chưa
một lần ghé thăm nhà. Bài thơ như một truyện kể, nên xin trích ra
khá dài hầu không bỏ sót những câu thơ hay, và phải gồm những
chi tiết khiến ta thông cảm cho một mối tình câm:
… em nhớ thương chồng đóng đồn ải xa
lâu, tin vắng, trông mòn đường xóm
tôi ở quá bên hông nhà gió sớm
đợi dùm em tin chinh chiến gởi về
… làng em ở gió Lào qua rất độc
ngày mưa mù khuất núi mù sông
mẹ già mong một mụn cháu đầu lòng
em nhắn gửi, bao lần tin vẫn biệt
… tôi nương bóng nhà trăng che khuất
ngồi co mình cho bóng bớt riêng tôi
nhìn xa trăng định trốn sau đồi
sông, tiếng vạc đậm buồn như tiếng cú
thức có khuya mới nghe hồn bớt ngủ
mới hay trăng tháng chạp úa quanh đồi
nghe em thở buồn não mãi không thôi
… em vẫn bảo tôi mái tranh không chật
tôi cười xòa xó xỉnh miết đâm quen
… hôm từ biệt quanh thôn nhà cửa khép
lúc quân đi chắc em không hề biết
đội tôi ngậm ngùi ngậm thẻ qua sông
còn tôi co ro lạnh mãi gió đông
một lần cuối nhìn nhà em đóng kín
tin chồng em chắc chưa về đến bến
như tin tôi mấy thuở gởi thăm nhà….
(Phù Hư trong bài “Ngậm Thẻ Qua Sông”)
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Nhà xuất bản Thư Ấn Quán gửi các bạn quen vài bài thơ bổ túc
(xin chỉ trích dẫn đôi bài thích hợp cho bài viết này), và nhà xuất
bản hỏi liệu có bài nào vượt qua được “Màu Tím Hoa Sim” thời
chiến tranh chống Pháp hay không. Bài “Màu Tím Hoa Sim” của
Hữu Loan, hay bài “Nhà Tôi” của Yên Thao cùng thời, cũng đều
là những bài thơ có tính truyện kể, nhưng mang nhiều chất bi
tráng. Theo thiển nghĩ, bài thơ “Ngậm Thẻ Qua Sông” của Phù Hư
mang chất truyện tình đời thường khá lạ khi hành quân, với lời thơ
nhiều chỗ rất hay, đã đóng góp một nét độc đáo vào thơ thời chiến
ở Miền Nam.
(Tháng 12 năm 2009)
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TỪ THƠ RỪNG NÚI ĐẸP BUỒN ĐẾN THƠ
KHÓI SÚNG TÂY NGUYÊN
Từ thời thơ ấu khoảng bảy hay tám tuổi, người viết bài này cũng
đã từng chạy lánh nạn vào vùng sơn cước dãy Trường Sơn, khi
quân Pháp đến đốt phá làng gần Con Đường Cái Quan, nhắm hủy
diệt lúa gạo tiếp tế Việt Minh. Làng ấy thuộc tỉnh Khánh Hòa cách
Nha Trang độ 30 cây số về hướng Bắc, và sự việc xảy ra vào
khoảng năm 1947 hay 1948… Rồi quân Pháp đóng đồn để kiểm
soát bình định vùng làng mạc, rồi dân chúng lục tục từ sơn cước
trở về chốn cũ để sinh sống. Nghiệm ra điều nhớ mãi trong ký ức
mờ mịt chính là những gì đẹp buồn, không phải ấn tượng dữ dội
đối với tuổi thơ như quân Pháp thị uy bắn chết con chó chạy ra
sủa, hay lửa cháy thành ngọn trên các nóc nhà tranh, hay nghe
người lớn kể lại một sĩ quan Pháp bắn chết người dân vô tội đang
quỳ lạy nói mình không phải Việt Minh và một sĩ quan trẻ người
Pháp khác cố can ngăn mà không được. Những ấn tượng dữ dội và
những thiện-ác như vậy cũng là những cái thường xảy ra ở những
nơi khác thời kỳ Pháp trở lại Đông Dương sau khi Nhật đầu hàng
quân Đồng Minh. Còn ấn tượng đẹp buồn là cái gì cá biệt, trong
hoàn cảnh cá biệt, mặc dầu cũng trong bối cảnh rộng lớn chung
cho nhiều người. Chẳng hạn như khi đứng bên đường xe lửa thẳng
tắp nhô cao trên đồng ruộng gần đồn Pháp, trong những lần Pháp
lùa dân tập họp để kiểm soát, thấy quân Pháp đặt súng “mortier”
(bích-kích-pháo) rót đạn ì-ầm vào dãy núi xa. Trong vắng lặng,
những tiếng chim “bắt cô trói cột” lảnh lót như vô tình đáp trả lại,
như vô tình nói những tiếng nổ ấy chẳng thấm vào đâu với núi non
trùng điệp. Cũng chỉ là cảnh vật núi non, nhưng lắng vào hồn tiếng
chim lảnh lót sau tiếng đạn pháo vẳng lại trong thẳm cùng, phải
chăng là ấn tượng cá biệt? Và đây, biết đâu cũng được coi như là
ấn tượng cá biệt: Con Đường Cái Quan song song với đường xe
lửa ngang qua làng mà khi đứng trên đê cao thấy cả hai đều mù
mịt nhập vào một dải đất trắng mờ chạy về hướng Nam, tức hướng
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về Nha Trang, tương ứng với các lời ca nghe từ thuở mới phổ biến
bài hát này: “Nước non xa ngàn dặm, chúng ta đi ngàn dặm, cùng
tiến hướng về Nam...” (Không nhớ tên bài hát và tên tác giả). Và
từ phía Bắc đồi núi nơi đây, đâu phải chỉ có mỗi một mình riêng
thấy hiện tượng sao băng cháy sáng thật lâu trêm vòm trời hướng
Nha Trang, mà có người nói rằng đó là “Bà Bay” (tức nữ-thần
Thiên-Y A-Na thờ ở Tháp Bà Nha Trang); nhưng đối với tuổi thơ
thấy nó quá thiêng liêng, trở thành cá biệt nhớ mãi trong đầu óc.
Nếu kể ra hết, còn khá nhiều trường hợp tưởng là chung mà thành
cá biệt do ấn tượng thời thơ ấu cảm thức riêng, chúng đã làm
người viết bài này yêu thơ rừng núi, có bài thơ chỉ nhớ tên tác giả,
nhớ nội dung bài thơ, nhưng lời bài thơ thì không nhớ. Như trường
hợp một bài thơ của Mạc Ly Châu. Không có nhiều thơ Mạc Ly
Châu ghi lại trong các sách về Văn Học Miền Nam, mặc dù thơ
ông hiện diện không thưa thớt trên báo chí sau khi di cư vào Nam
sau 1954, và hình như ông là sĩ quan quân đội. Nhớ hình ảnh
những bánh xe lăn trong một bài thơ viết về đoàn xe công-voa lên
Tây Nguyên trong thời kỳ chính quyền Miền Nam thiết lập những
căn cứ quân sự tại Plei-Ku hay Kontum. Không còn nhớ một câu
thơ nào, nhưng thật ấn tượng vì nhớ thơ mô tả chuyến đi giang hồ
của đám lính trẻ trong một chiều đoàn xe công voa dừng lại chuẩn
bị qua đêm bên đường đèo. Gọi là giang hồ vì đây mới chỉ là giai
đoạn tiền-chiến-tranh, đi lên Tây Nguyên chưa phải là ra chiến
trường, do đó biết đâu có người coi việc đầu quân như một cách
thoát ly gia đình.Vả lại nhiệm vụ đi đó đi đây của quân đội cũng
hợp sở thích thường xuyên lên đường, vài người trong họ chưa hề
có ý thức muốn xây dựng tổ ấm gia đình ở tuổi 18 hay 20. Thích
bài thơ ấy của Mạc Ly Châu, tôi đã sáng tác bài thơ “Đi” (đã đăng
trên báo Chiến Hữu ở Pleiku khoảng năm 1956) mà đến nay chỉ
còn nhớ 4 câu, trong khi đó thì bài thơ của Mạc Ly Châu lại không
nhớ một câu nào. Vậy mà ấn tượng những bánh xe lăn trong thơ
Mạc Ly Châu vẫn lăn hoài trong trí nhớ kẻ yêu thơ. Và có trường
hợp nhớ tên tác giả bài thơ rừng núi, nhớ nhan đề bài thơ, nhưng
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cũng chẳng nhớ câu nào mà nội dung thì vẫn chưa quên, như
trường hợp bài thơ “Màu Đêm” của Huyền Giang. Huyền Giang ít
có thơ đăng báo, và cũng tiếc thay không tìm gặp bài thơ nào của
ông trong các sách Văn Học Miền Nam, chắc vì các bài thơ của
Huyền Giang chỉ đẹp buồn đời lính tráng xa nhà mà thôi, đẹp buồn
cảnh đồn trú tại Sông Mao tỉnh Bình Thuận trong thời kỳ khá bình
yên tiền-chiến-tranh Miền Nam. Bài thơ đẹp cảnh sương mù nơi
vọng gác bao quanh những kẽm gai, những bao cát, hướng ra vùng
đồi núi có mật khu Lê Hồng Phong. Bài thơ hay ở thanh bằng, rất
ít vần trắc ở cuối câu, như tương ứng với lặng lẽ canh trường đêm
khuya vùng heo hút. Hình như đây là nơi huấn luyện quân nhân
cho quen với đời doanh trại. Sau này khi chiến tranh khốc liệt thì
nơi đây có lẽ là căn cứ quân sự trung chuyển tạm trú cho các đoàn
quân lên Tây Nguyên, vì từ SôngMao lên Đà Lạt không xa với
máy bay quân sự, còn đi công-voa chắc theo đường bộ sẽ đến thịtrấn Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa, rồi từ đó có đường lên Buôn Mê
Thuột; vòng cung như vậy khá xa.
Thời kỳ chiến tranh ác liệt thì thơ được ghi lại khá nhiều, được lưu
lại trong các cuốn sách Văn Học Miền Nam. Nhưng thiển nghĩ,
trước khi biết đến thơ thì nhiều người khi ấy xúc cảm Mặt Trận
Tây Nguyên nhờ qua âm nhạc, ví dụ với bài “Trả Lại Em Yêu”
của Phạm Duy. Những người trai trẻ lên đường ra chiến trường nói
chung, lênTây Nguyên nói riêng, và những người tình nữ sinh hay
nữ sinh viên ở lại hậu phương, đã một thời ray rứt tâm hồn qua
những câu hát: “Anh sẽ ra đi về miền cát nắng/ Nơi có quê hương
mịt mù thuốc súng/ Anh sẽ ra đi về miền mênh mông/ Cơn gió Cao
Nguyên từng đêm lạnh lùng/ Anh sẽ ra đi nặng hành trang đó/ Anh
sẽ ra đi chẳng mong ngày về”. Những bài thơ liên hệ đến Mặt
Trận Tây Nguyên khá dồi dào, được ghi chép lại khá phong phú,
của các nhà thơ như Vũ Hữu Định, Lâm Hảo Dũng, Kim Tuấn,
Phan Ni Tấn, Phù Hư, Cao Hoành Nhân. Bài thơ “Còn Chút Gì
Để Nhớ” được phổ nhạc nổi bật với âm điệu độc đáo (không rõ
ràng thuộc âm điệu Tây Nguyên như bản nhạc “Thị Trấn Sương
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Mù” của nhạc sĩ Thanh Sơn), hòa cùng lời thơ thật hay không
trùng hợp với ai của Vũ Hữu Định viết về thị trấn heo hút Pleiku:
“Phố núi cao, phố núi trời gần/ Phố xá không xa nên phố tình
thân/ Đi dăm phút đã về chốn cũ/ Xin cảm ơn thành phố có em/
Xin cảm ơn một mái tóc mềm/ Mai xa lắc trên đồn biên giới/ Còn
một chút gì để nhớ để quên”. Nay thị trấn Pleiku nghe nói rất nhộn
nhịp, trở thành một đô thị của những người mới làm ăn giàu có sau
năm 1975. Những người chưa đến Pleiku lần nào như dịch giả
Nguyễn Thị Hải Hà cứ đi đâu có phố núi cao sương mù (như khi ở
đảo Pulau Bidong) hoặc thị trấn miền núi nào cứ dạo chơi dăm
phút đã về chốn cũ (như thị trấn Mariposa cách San Francisco
khoảng 150 dặm), thì đều liên tưởng đến hình ảnh thị trấn Pleiku
dễ thương ngày xưa trong nhạc trong thơ, và muốn nó mãi là như
thế, không muốn nó là thị trấn Pleiku đô hội bây giờ (Bài báo của
Nguyễn Thị Hải Hà đăng trong Nhật báo Sài Gòn Nhỏ, số ra ngày
Thứ Bảy 21 tháng 5 năm 2011). Người đã từng ở Pleiku trong thời
chiến trước 1975 như nhà thơ Nguyễn Mạnh Trinh thì biết rõ
Pleiku vừa có nét thơ mộng với con đường bóng mát cây sao cây
dầu; không vắng bóng những tà áo dài trắng của nữ sinh Trung
Học; và biết rõ đích danh con đường Hoàng Diệu đi dăm phút là
trở về chốn cũ. Nhưng Pleiku thuở ấy, cũng đã nhộn nhịp là chốn
ăn chơi thời chiến; gái giang hồ khắp nơi đổ về; rượu và nhảy nhót
có mọi nơi trong thị trấn; dĩ nhiên những cơ sở phục dịch và quán
tiệm cùng nhịp xô bồ do thời cuộc mà phát triển theo. Vì Pleiku
tương đối an ninh, được chọn là nơi dưỡng quân gần cho quân đội
Mỹ (còn dưỡng quân xa hơn thì có vài nơi bên Thái Lan). Và quân
nhân Việt Nam Cộng Hòa thuộc Vùng III Chiến Thuật cũng đến
nơi đây trong dịp nghỉ phép ngắn hạn; nghỉ phép dài hạn hơn thì
về với gia đình hoặc các thành phố lớn. Độc giả nào thích biết rõ
hơn về thơ Vũ Hữu Định và Pleiku trong thời chiến trước 1975,
xin đọc nơi cuốn “Tạp Ghi Văn Nghệ” của Nguyễn Mạnh Trinh
do cơ sở Người Việt xuất bản tại California năm 2007, từ trang
57).
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Thơ sáng tác chính trong thời chiến, đến nay đọc lại thì thấy mặc
dù các nhà thơ chủ đích nói lên sự khốc liệt, sự gian khổ chinh
chiến, nhưng đã manh nha những sáng tạo từ ngữ tân kỳ, cách diễn
tả riêng biệt, để không trùng lặp với cảm nghĩ chung của thế hệ;
trùng lặp nếu chỉ diễn tả bằng ngôn ngữ quy ước . Viết về những
mặt trận khác ngoài Tây Nguyên, như mặt trận sông nước sình lầy,
mặt trận địa đầu giới tuyến, mặt trận miền duyên hải; nếu gồm
chung lại thì kể như đã có khá nhiều thơ chiến tranh được sáng tác.
Những sáng tác ấy đã được lưu lại trong sách báo, sách báo ngay
trong thời Văn Học Miền Nam, và được cố gắng sưu tầm lại trong
sách báo thời Văn học Hải Ngoại. Những bài thơ viết về chiến
tranh không thưa thớt. Theo thiển nghĩ, thơ chiến tranh trong Văn
Học Miền Nam trước 1975 chỉ có một ít thơ tả hiện thực chiến
tranh, còn phần nhiều là thơ tình liên hệ đến chiến tranh, thơ buồn
quê hương liên hệ đến chiến tranh, thơ siêu hình kiếp người liên hệ
đến chiến tranh. Trong khuôn khổ chỉ kể về thơ chiến tranh thuộc
Mặt trận Tây Nguyên; và trong giới hạn chỉ nói đến thơ có những
diễn tả tân kỳ không trùng lặp, nên những sưu tầm kể ra đây
không dồi dào. Có người như Phan Ni Tấn, thơ sáng tác ngay
trong lúc tham dự cuộc chiến thì ngôn ngữ diễn tả quy ước; nhưng
những sáng tác tưởng niệm liên hệ chiến tranh ở mặt trận ấy khi ở
hải ngoại sau năm 1975 thì nghiêng về ngôn ngữ và hình ảnh tân
kỳ. Ví dụ:
… thảng thốt kêu bầy, chim ông lão
than già như cây cội tà dương
... gió chướng thổi qua cầu Mười Bốn
cầu già như một bộ xương khô
… hoa cà phê đắng hương nồng, ngất
rỉa rúc vào tim thấm lịm hồn
… chiều rơi một trái hoàng hôn tím
tím mộ em vùi nông-Phước An
… trèo lên cây sấu, cây cơm nguội
hái xuống ăn cùng trái gió sương
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nhìn lung trên nẻo đời bay bụi
kẻ còn, người mất, đứa tha hương
(Trích bài: Quê Núi của Phan Ni Tấn)
Một nhà thơ khác viết về chiến tranh, nhà thơ Khoa Hữu: thơ ông
bao hàm những nét chung cho nhiều mặt trận. Theo chủ-đề bài
này, có phải ta nên ta lưu ý nét riêng mặt trận Tây Nguyên mà
thôi? Ta sẽ không trích thơ trong cùng bài liên hệ đến mặt trận
sông nước sình lầy, mặt trận biên giới Việt Miên; và như vậy có
thể ta không cảm thức được hết vẻ tân kỳ của ngôn ngữ tả thực,
trộn lẫn với những cảm nghĩ siêu hình nói về thân phận cát bụi con
người trong chiến tranh. Nhà thơ Khoa Hữu như muốn nói ông đã
tham dự ở nhiều mặt trận, có thể đây cũng là niềm hãnh diện đời
lính đã đặt chân ở khắp nơi trong thời chiến ở Miền Nam, mặc dầu
nội dung nghiêng về nỗi buồn chiến tranh. Niềm hãnh diện từng
tham chiến khắp nơi không phải là thơ hiếu chiến khi ta đọ chiếu
với cảm nghĩ siêu hình của Khoa Hữu đã nói ở đoạn trên. Bài thơ
chiến tranh này đăng trong Tạp chí Văn Học tại California, số 153
và 154, tháng 1 và 2 năm 1999, không thấy ghi thời gian nơi chốn
sáng tác. Những đoạn trên làm ta tưởng thơ được sáng tác trong
thời chiến, nhưng vài câu ở đoạn gần cuối xác định bài thơ được
làm sau năm 1975:
… chiếc nón sắt quên đời lăn lóc
lỗ đạn tròn khóet vết đau thương
người lính sau theo người lính trước
đất vô danh cây cỏ vô hồn
… Lên Creck, Snoul chiều vĩnh biệt
xác tăng thép súng cháy thành than
xuống Ba Thu đạn còn, người hết
tiếp máu ta rửa rạch chiến trường
… Khói bếp Long Sơn, nước Vàm Cỏ
áo trận phơi đại đội trở về
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bụi Trảng Bàng lửa trời An Hạ
gió đồng chưa khô áo lại đi
chẳng thích thân, không nhà không cửa
mỗi đêm đào một hố trú chân
chén rượu nhạt, ly cà phê chợ
hiếm đôi giờ cho trạm nghỉ quân
Pháo lấp Khe Sanh, cắt đường Chín
những hung tin không kịp báo về
… Ngày đi hiến máu cho An Lộc
lính cũ đâu còn, lính mới quen
… Ba năm sau một ngày giải giáp
ba năm em cũng đoạn tang chồng
đèn hiu hắt bóng về trên vách
đứa con đầu biết hỏi ba không?
… Đất ấy của ta, ta còn hiểu
đồng đội của ta, ta còn đau
giấy mực đời chép ra, ví thiếu
lấy da này viết để tạ nhau.
(Trích bài: sự yên lặng của cát bụi - Khoa Hữu, trong Tạp chí
Văn Học, California, số Mùa Xuân 1999)
Đa số các nhà thơ từng là quân nhân trong cuộc chiến trước 1975
như đều muốn diễn tả riêng biệt về ngôn ngữ, về thi-ảnh, tránh
ngôn ngữ quy ước quen thuộc. Như vậy họ cũng tạo ra một cái
chung, xin tạm gọi điều chung ấy là “Tả Thực Tân Kỳ Về Chiến
Tranh”, để phân biệt với thơ tân kỳ về tình yêu, tân kỳ về đề tài
siêu hình, tân kỳ về niềm nhớ quê hương, tân kỳ về thơ thời đi tù
cải tạo, tân kỳ về nơi đất mới tại hải ngoại… Nội dung thơ tả thực
tân kỳ về chiến tranh thường là nỗi buồn cuộc chiến, thương cảm
bạn bè mất mát, đôi bài đau khổ chuyện gia đình. Sợ e thiếu sót
khi liệt kê tất cả những nhà thơ thuộc khuynh hướng này, vậy một
lần nữa xin chỉ kể một đôi ví dụ thơ “tả thực tân kỳ về chiến
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tranh” liên hệ đến Mặt trận Tây Nguyên mà thôi, như thấy được
vài câu trong thơ của Phù Hư:
đóng núi đồn xa đoàn pháo yểm
quanh năm ngủ miết với chân mây
nhìn sâu xuống vực nham hiểm đá
thù rừng cành trút lá mặc cây
… gió núi rên oằn bằng tiếng pháo
mây tan đường trái phá qua sâu
… đêm lính thú buồn hâm bếp lửa
Nhìn nhau kể chuyện vãn cười chơi
Tay hơ than khói khô da thịt
Thuốc đốt từng khoanh giấu mặt người
… đồn dăm chòi dột tin mưa gió
pháo mới chùi xong đợi tấn công
bạn tôi trẻ tuổi vừa cưới vợ
cười lệch đôi môi nói chuyện nhà
thoắt sắp đông sang rồi đấy nhỉ
trông rừng giết lá mấy mùa qua
thu giữ mây cho ấm lòng người
pháo yểm đồn cao đứng lẻ loi
bao giờ vạch cỏ xuyên đường núi
lũng hạ thăm em rượu mềm môi.
(Trích bài: Đồn Sơn Yểm của Phù Hư, trong “Giai phẩm Văn”,
Sài Gòn, tháng 8 năm 1973)
(Tháng 10 năm 2012)
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GIANG HỮU TUYÊN, NHÀ THƠ HẢI QUÂN
NHƯNG TÂM HỒN HƯỚNG VỀ CHÂU-THỔ
HƠN LÀ VỀ ĐẠI-DƯƠNG

Liên tưởng đến thơ GIANG HỮU TUYÊN qua Phim sản xuất
năm 1944 và 1998
Nhà thơ Giang Hữu Tuyên trước năm 1975 là một sĩ quan hải
quân, và khi ra hải ngoại ông hoạt động về báo chí Việt ngữ ở
vùng thủ đô Hoa Kỳ, có một số thơ đăng trên các báo Việt ở
Washington DC. Vì vậy khá nhiều người không được biết tên nhà
thơ Giang Hữu Tuyên. Đến khi ông mất khoảng gần cuối năm
2004, báo Việt ngữ ở quận Cam California loan tin cùng phổ biến
bài thơ rất cảm động của ông, bài “Trời Mưa Đi Phát Báo” nói
về nghiệp nghề đi phát báo Việt Ngữ của một cựu sĩ quan Hải
Quân Việt Nam Cộng Hòa, làm nhiều người muốn tìm đọc thêm
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thơ của Giang hữu Tuyên. Bài thơ ấy nếu đã từng đọc trước đây,
người viết bài này sẽ không khỏi liệt kê nó thuộc hàng hay nhất
của loại thơ “Hội Nhập Buồn” khi mới định cư ở xứ người, sánh
vai cùng “Thơ Xuân Đất Khách” của Thanh Nam hoặc “Mai
Mốt Anh Về” của Cao Tần.
Tìm đọc thêm thơ của Gianh Hữu Tuyên, ta lại bắt gặp những vần
thơ buồn phản ánh một đời sống chưa thích nghi vào hoàn cảnh
mới, làm những việc không đúng sở thích. Có người sẽ hỏi ngay,
sở thích đó có phải là ngành đi biển? Theo thiển nghĩ thì không
phải như vậy, vì trong thơ Giang Hữu Tuyên có rất ít dấu vết yêu
đại dương như trong thơ một số thi sĩ thuộc binh chủng Hải Quân
(xin sẽ nhắc đến vài người ở đoạn sau). Đọc thêm đoạn thơ hội
nhập buồn nơi xứ người sau đây, ta xúc động nỗi buồn của ông lúc
hoàng hôn đời người, song hành với tâm tình mãi hướng về quê
hương Việt Nam:
Từ nay chín cửa mưa mù lối
Sóng nước bồng bềnh nhánh củi trôi
… Áo cơm lần lữa qua ngày tháng
Mộng ước lui dần xuống kẽ tay
… Mai này trong chuyến tàu thiên cổ
Nếu có người thương tiếc tiễn đưa
Xin hãy rắc thêm vào huyệt mộ
Chút tình hệ lụy núi sông xưa.
(Trích bài: Đất Gọi Người Đi)
Người viết bài này tìm đọc được những bài thơ hoài hương miền
quê sông nước châu thổ sông Cửu Long của Giang Hữu Tuyên
trên Internet: có bài hằn dấu vết sáng tác tại Hoa Kỳ bằng các từ
ngữ chỉ địa danh, nhưng có bài mang dấu vết thời gian ông phục
vụ trong ngành hải quân, hoặc mang kỷ niệm thuở còn đi học. Đó
là do hồi-tưởng, hay đã sáng tác khi ở trong nước trước 1975? Các
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bài thơ không ghi thời điểm sáng tác, cũng không lưu dấu từ ngữ
về không gian lúc sáng tác đang ở nơi nào, chỉ dàn trải tình cảm
quá khứ mà thôi. Vậy những bài tình quê hương có thể được sáng
tác từ khi ở nước ngoài, hoặc có thể từ khi đang trên con tàu hải
quân, hoặc từ khi mới từ giã đời học trò để bước vào quân ngũ.
Khác thời điểm, nhưng chung nỗi niềm nhớ quê, và quê đó đậm
tình sông nước Miền Nam. Như bốn bài thơ nhớ quê sông nước
dưới đây, một bài làm ta biết rõ sáng tác từ tiểu bang Virginia Hoa
Kỳ sau 1975, và sáng tác trong thời điểm Việt Nam-Hoa Kỳ chưa
thiết lập bang giao nên ra đi coi như vĩnh biệt Tổ Quốc:
… Hồn bình nguyên rộng trên tay
Căng đầy nỗi nhớ sông đầy phù sa
Ơi miền Nam, ơi quê nhà
Dưới ao sen nở mẹ già vo cơm
… Mưa phù gió phất qua hiên
Em gom củi đước đốt lên nỗi niềm
Chị ngồi vá chút buồn riêng
Anh đi như thể là thiên thu rồi
(Trích bài: Mưa Arlington, Nhớ Mưa Quê Nhà)
Một bài thơ khác làm ta phân vân phải chăng tác giả viết từ khi rời
ghế nhà trường, mãi sau này mới đăng trên báo Việt Ngữ ở
Washington DC, trong đó chan chứa niềm nhớ quê ruộng vườn
song hành với nhớ thời mới từ giã hoa-niên, từ giã người yêu sông
nước Cửu Long để ra Nha Trang học ở Trung Tâm Huấn Luyện
Hải Quân. Trong bài thơ có hình dáng bóng núi và tình hướng về
Miền Tây Nam Bộ, nên ta có thể phỏng đoán nó được gợi hứng do
xúc cảm từ Nha Trang. Nhưng bài thơ sáng tác nơi đâu, có thể tại
Hoa Kỳ như một hồi ức; mà cũng có thể sáng tác từ lâu tại Việt
Nam, đến khi ra nước ngoài mới cho xuất hiện:
Anh đi châu thổ mưa buồn vương vãi
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Mấy hàng dừa xanh lả ngọn mong chờ
Em tiễn đưa anh bằng đôi mắt biếc
Của ngày mực tím giấy ngây thơ
… Từ hiên nhỏ nhìn ra con sông rộng
Dáng núi chiều hùng vĩ chắn chân mây
Thuyền ai thấp thoáng đi về phía ấy
Mà vang rền giọng hát cuối trời Tây
(Trích bài: Bông Bưởi Chiều Xưa)
Và hai bài thơ khác cũng làm ta phân vân tương tự về không gian
và thời gian sáng tác, không rõ có phải ông đã sáng tác lúc tàu Hải
Quân đang chạy sát bờ duyên hải Cà Mau, và rồi cho bỏ neo đậu
trên dòng Sông Trẹm; hoặc chỉ sáng tác như một hồi tưởng lúc
đang sống tại Mỹ. Ta có thể cảm thông xúc cảm của Giang Hữu
Tuyên: lúc tàu đang dọc dài duyên hải, nhà thơ đã đánh hơi được
hương mùa Xuân bông cúc vàng của ngày Tết nơi đất liền. Trong
thơ ông không có tiếng trùng dương réo gọi viễn du mà lại có
tiếng vọng cổ của điệu buồn lặng lẽ phù sa trên dòng sông châu
thổ vừa “thức giấc yên ba”. Và khi đậu tàu trên dòng sông Trẹm
thường ửng đỏ do lá mục của rừng tràm U Minh, vùng lửa đạn
thời chiến tranh Việt Nam trước 1975, ông đã từng xúc cảm với ý
tưởng chỉ hai bờ sông Trẹm cũng đã là hai chiến tuyến, hai chiến
tuyến thu nhỏ của hai chiến tuyến lớn Nam Bắc thời chiến tranh
Việt Nam trước 1975. Xúc cảm để sáng tác lúc tàu đậu trên sông,
hay xúc cảm khi hồi tưởng tại Hoa kỳ, ta chẳng biết vì không có
ghi thời điểm dưới bài thơ:
Mùa Xuân về từ hơi biển lạ
Bông cúc vàng mặn gió xa xăm
… Cùng với đàn chim đang chao liệng
Con sông dài thức giấc yên ba
Em nghe không mơ hồ trong gió
Có điệu buồn của nước phù sa
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(Trích bài: Điệu Buồn Phù Sa)
Chinh chiến người đi như lá mục
Giòng sông kia đỏ nước thêm hoài
Máu ai chảy từ bao năm trước
Mà nối không liền được đất đai
(Trọn bài: Về Giòng Sông Trẹm)
Quả thật nhà thơ Giang Hữu Tuyên đậm tình với sông nước miệt
vườn của đồng bằng sông Cửu Long, vì ngay từ thời thanh niên,
cũng có thể ngay từ niên thiếu, ông đã chung đụng với bùn lầy
vườn quê quanh nhà như vén đất hay giềng bờ ao khi nước lụt;
quen với hương mắm ăn kèm rau dừa, loại rau mọc dồi dào quanh
bờ ruộng; quen thấy những bầy ròng ròng đỏ ửng (bầy cá con
giăng một hàng khá dài theo cá lóc mẹ thường gặp trong mương
rạch). Những ai đã từng ở vùng quê Nam bộ mới cảm nhận được
hương mắm và cảnh sắc thân ái miệt vườn như Giang Hữu Tuyên:
Rau dừa xanh ngọn dưới mương
Bếp chiều nồi mắm tỏa hương ngạt ngào
Con giờ lưu lạc phương nào
Đêm đêm chiếc bóng mẹ rầu con ơi
Rạch kia đã cạn hết rồi
Không con, ai vét đất bồi ấy lên?
Nhớ mùa nước lớn tràn hiên
Một tay con đắp con giềng bờ ao
Miệng cười con nói không sao
Cá không vượt nổi đăng cao như vầy
Ao giờ lau sậy mọc đầy
Ròng ròng đỏ ửng một bầy, con ơi!
(Trọn bài thơ: Không Con, Ai Vét Đất Bồi Ấy Lên)
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Giang HữuTuyên viết về lời mẹ nhắc tới bầy cá ròng-ròng để gợi
kỷ-niệm mà nhớ mẹ, mẹ ông biết sở thích thuở bé của những đứa
con nay đã xa cách. Những lời thơ như trên chỉ mang tính tường
thuật kỷ niệm đồng quê, không có câu thơ nào bóng bẩy thuộc tutừ-pháp; nhưng thật đậm đà tình yêu sông nước, mương rạch,
vườn quê. Sở dĩ người viết muốn trích nguyên bài thơ này ra đây
để thấy khuynh hướng tâm hồn Giang Hữu Tuyên, một nhà thơ
Hải Quân nhưng rất ít đề cập đến cảnh quang trùng dương biển cả.
So sánh với thi ca của một vài nhà thơ cũng thuộc Hải Quân trước
đây như Hữu Phương, Tôn thất Phú Sĩ, Phạm Hồng Ân, ta sẽ thấy
nhà thơ Giang Hữu Tuyên có rất ít câu liên hệ đến trùng dương
biển cả. Còn ba nhà thơ kể trên cũng là sĩ quan Hải Quân, họ đều
nói nhiều về biển, có người còn gắn bó tình yêu biển ngang với
tình yêu đầu đời. Khi giải thể quân ngũ sau năm 1975, lòng yêu
biển vẫn còn, dù chỉ còn trong tiếc nuối:
… Cái thú về khơi xin giã biệt
Gió bão ngày xưa quá rã rời
Cũng chẳng còn gì tôi tha thiết
Im lặng mà xem chuyện đổi dời
(Hữu Phương, trích trong bài: Ước Vọng Giã Từ)
… Vừa biết yêu, anh lỡ lầm yêu biển
Tháng năm dài theo con tàu lênh đênh
Bước phiêu du nhiều khi nghe hiu quạnh
Neo tuổi vàng giữa sóng nước mông mênh
(Tôn Thất Phú Sĩ, trích trong bài: Xin Đừng Trách)
… Con tàu đó, xác thân vùi trong cát
Nửa thân tàu nằm yên ngủ thâm sâu
Nửa thân kia vương víu vọng trời cao
Con chim biển khóc tình sao Bắc Đẩu
(Tôn Thất Phú Sĩ, trích trong bài: Ngơ Ngác Giữa Âm Xa)
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…Từ sông ra biển xuôi theo nước
Đêm ghé Hòn Tre hẹn chuyến đi
… Mai nương sóng bạc qua Hòn Nghệ
Lơi lả trăng nghiêng một góc trời
… Mai hết kiếp người xin hóa núi
Ngàn năm hùng vĩ mũi Kwala
(Phạm Hồng Ân, trích trong bài: Từ Sông Ra Biển)
Ta đã đọc bài thơ “Về Giòng Sông Trẹm” của Giang Hữu Tuyên
đã nói ở trên, và ta đã biết ông đau lòng vì đất nước nằm trong hai
chiến tuyến, chiến tuyến hai bờ sông Trẹm ở Cà Mau là bối cảnh
thu nhỏ của chiến tuyến hai bờ sông Bến Hải chia đôi nước Việt
Nam. Đó là chiến tuyến địa lý phân chia, nhưng sự phân chia lòng
người còn phức tạp hơn trong cuộc chiến tranh Việt Nam, thành
đến ba bốn chia lìa, chia lìa do khuynh hướng chính trị, hoặc chia
lìa do hoàn cảnh. Điển hình sự phân ly hiện hữu ngay ở trong nội
bộ một gia đình: Hồi còn thơ ấu, mẹ nấu nồi canh mồng tơi tím thì
bốn người con cùng ăn ngon bên mẹ bên cha. Khi lớn lên, cả bốn
người con ở vào tuổi ràng buộc vào cuộc chiến; người theo bên
này người theo bên kia; người thuộc thành phần phản chiến không
ở phe nào; người chị gái thì mất chồng vì viên đạn tai bay vạ gió
tình cờ. Giữa thời chiến, nồi canh mồng tơi mẹ nấu vẫn tím như
ngày xưa mà không còn người con nào ở trong gia đình nữa:
Trái mồng tơi ngày xưa mầu tím
Canh mồng tơi ngày xưa mẹ nấu cả nhà ăn
Con lớn lên con làm lính
… Trái mồng tơi ngày xưa mầu tím
Canh mồng tơi ngày xưa mẹ nấu cả nhà ăn
Anh lớn lên, anh làm cách mạng
… Chị lớn lên, chị thành sương phụ
Ôm con, khóc chồng bởi viên đạn tình cờ không thuộc cả đôi bên
… Em lớn lên, em làm phản chiến
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Chống Mỹ, chống Tàu, chống cả Liên Xô
… Trái mồng tơi bây giờ mầu vẫn tím
Canh mồng tơi bây giờ mẹ nấu chẳng ai ăn
Mỗi chiều lần mò ra hàng mồng tơi cũ
Mắt mẹ buồn vì thương nhớ những đứa con xưa.
(Trích bài: Mầu Tím Mồng Tơi)
Ta chợt nhớ tới phim truyện “The Fighting Sullivans” nói về một
gia đình có năm người con trai ở Tiểu bang Iowa Hoa Kỳ. Người
cha làm nghề lái tàu hỏa xa. Mỗi khi xe lửa đi qua tháp cao cung
cấp nước cho đầu máy (kiểu xe lửa chạy bằng hơi nước thuở xưa)
thì cả năm anh em đều có mặt trên tháp nước ấy để chào người cha
đi qua. Họ rất nghịch ngợm lúc thiếu niên. Lớn lên, đáp lời kêu gọi
nhập ngũ chống Nhật, cả năm tự nguyện lên đường tòng quân
trong Đệ Nhị Thế Chiến, kể luôn người em út lập gia đình trước
các anh lúc ấy đang độc thân. Cả năm anh em đều thuộc Hải Quân
và muốn cùng phục vụ trên một tàu chiến. Tàu chiến của họ lâm
trận ở vùng biển quanh quần đảo Guadalcanal ở Thái Bình Dương
vào tháng 11 năm 1942, bị chìm vì thủy lôi, và họ đều mất tích
theo tàu. Đây là chuyện thật được viết thành phim. Hiện ở thành
phố Waterloo Tiểu bang Iowa có nhà tưởng niệm năm anh em gia
đình Sullivans. Phim đã có chiếu ở Việt Nam khoảng đầu thập
niên 1950 với nhan đề bằng tiếng Pháp “J’avais cinq fils” (Tôi Có
Năm Người Con Trai). Chính phim này (sản xuất năm 1944) là
một trong vài nguồn cảm hứng cho phim truyện cũng chiến tranh
thời Đệ Nhị Thế Chiến nhưng ở mặt trận chống Đức Quốc Xã bên
trời Âu, phim“Saving Private Ryan” (Cứu Lấy Người Con Trai
Cuối Cùng Của Giòng Họ Ryan – sản xuất năm 1998). Nguồn cảm
hứng của nhà làm phim ở chỗ muốn nhắc nhở nên lưu ý trường
hợp nhiều anh em trong một gia-đình bị động viên tất cả vào cuộc
chiến, rồi họ có thể tử trận hết vào cuộc chiến; vậy phải làm sao
tranh-thủ cho ít nhất một người trong họ còn tồn tại (theo như cốt
truyện trong phim). Bài thơ “Màu Tím Mồng Tơi” của Giang Hữu
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Tuyên và phim truyện “Tôi Có Năm Người Con Trai”, những
tương tự thật buồn làm ta ghi nhớ: đoạn cuối của bài thơ với hình
bóng người mẹ một mình ngồi bên nồi canh mồng tơi; còn trong
phim “The Fighting Sullivans” thì người cha lái tàu qua bồn tháp
nước và mường tượng có bóng ảo của năm người con trong mây
mờ.
(Tháng 2 năm 2012)
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VĂN CHƯƠNG BÊN LỀ CUỘC CHIẾN VÀ
THƠ LÚC TỪ BỎ CUỘC CHIẾN
I. Có ai ở bên lề cuộc chiến? Cuộc chiến tranh Việt Nam trước
đây dài và rộng như một cái lưới lồng lộng, không có gì thoát ra
ngoài vòng ảnh hưởng của nó, suốt ba mươi năm ròng rã (19451975). Các thiếu niên ở vào thời điểm của cuộc chiến 1945-1954,
đều trở thành những phần tử trong tuổi động viên vào cuộc chiến
1954-1975. Có ai ở bên lề cuộc chiến?
Cái gì cũng là sản phẩm từ chiến tranh. Ngoài những nhà văn nhà
thơ trực tiếp tác chiến, có những văn nghệ sĩ chưa từng trực tiếp ra
trận dù là quân nhân, và có những nhà văn dân sự. Ðiều gì gọi là
thực sự đứng bên ngoài thời kỳ ấy? Ðứng bên ngoài là một nhắc
nhở đang ở bên trong, một phản diện của khói lửa. Viết về chiến
tranh, văn học thế giới không thiếu những nhà văn đã từng ở trong
trận địa như R.M. Remarque (Một Thời Ðể Yêu Và Một Thời Ðể
Chết), như Ernest Hemmingway (Chuông Chiêu Hồn Ai – Giã Từ
Vũ Khí). Ở ngoài cuộc cũng có những tác phẩm đồ sộ như của
Margaret Michell (Cuốn Theo Chiều Gió). Leon Tolstoi sống
nhiều trong chiến tranh hay đời ông là một miệt mài tìm kiếm tài
liệu lịch sử để hoàn thành tác phẩm “Chiến Tranh Và Hòa Bình”?
Pierre Boulle là chiến sĩ hay nhà báo khi viết tác phẩm “Chiếc Cầu
Trên Sông Kwai”? Văn học Việt Nam hải ngoại mới đây cũng đã
có những tập truyện tầm cỡ về cuộc chiến vừa qua của ta, từ các
ngòi bút cựu quân nhân cũng như từ những người trước đây làm
việc dân sự.
Những gì gọi là thuần túy nhất thì cũng đều xuất phát từ chiến
tranh, từ ý-thức-hệ chính trị. Thí dụ những cuốn sách có vẻ thuần
túy giáo dục như tập truyện “Ngôi Trường Ði Xuống” của Vũ
Hạnh, hoặc thuần túy biên khảo về địa phương như Văn Minh
Ðồng Bằng Sông Cửu Long (Văn Minh Miệt Vườn) của Sơn Nam,
vẫn có sợi giây chính trị điều động từ bên trong (để đả phá cái gọi
là sự đồi trụy do chủ nghĩa thực dân mới đem lại, và đề cao “dân
tộc tính” phù hợp với chủ trương của Mặt trận dân tộc giải phóng).
Và quả nhiên sau này ta mới biết Vũ hạnh và Sơn Nam là những
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cán bộ nằm vùng. Còn nói gì đến chủ nghĩa hiện sinh do Giáo sư
Nguyễn Văn Trung đầu tiên phổ biến vào văn học miền Nam Việt
Nam, một mục tiêu bị đả kích là thứ triết lý đầu độc của văn hóa
đế quốc Mỹ (thực sự là văn hóa Tây phương, nhất là Pháp). Còn
nói gì đến chủ trương nghệ thuật vị nghệ thuật của nhà văn Vũ
Khắc Khoan (tuyên ngôn tiềm tàng trong tập truyện “Thần tháp
Rùa”, một mục tiêu bị đả kích là thứ văn nghệ phản động chống
lại quan điểm văn nghệ xã hội chủ nghĩa).
Trong thời điểm này, có những bài viết lẻ tẻ, cá nhân, tùy hứng,
như bài “Văn chương Tươi Mát đã Ði Vào Thời Ðại” (đăng trong
tuần báo Khởi Hành, Sài Gòn, trước năm 1975), như”Văn Chương
Tìm Về Viễn Mơ Hay Hiện Thực” (Tạp chí Vấn Ðề), như “Văn
Chương Là Văn Chương” (Góp Phần Luận Về Văn Chương Viễn
Mơ) đăng trong Tạp chí Trình Bầy… những bài như vậy chỉ là vài
đám mưa nhỏ rải chút sương khói mờ nhạt xuống sa mạc chiến
tranh. Vì tính chất mông lung của chữ nghĩa, bất định của ngôn từ,
một chủ trương lẻ tẻ tùy hứng như trên dễ bị đưa đẩy qua nhiều
nhận định, có khi là loại văn nghệ thoát ly ước mơ về thiên thai, có
khi là loại văn nghệ nội tâm Ðông phương Ðạo giáo, có khi là loại
văn chương thuần túy kiểu phản-tiểu-thuyết (Anti-Roman) chịu
ảnh hưởng của văn học Pháp, và có khi lại là loại văn chương khoa
học giả tưởng kiểu Nguyễn Mạnh Côn… (Xin đọc bản xếp loại
thành năm hạng văn nghệ của Hội Văn Nghệ Sĩ Giải Phóng tại Sài
Gòn*, qua bài hồi ký văn nghệ của nhà văn Hồ Trường An: “Tiếp
Xúc Với Chữ Nghĩa Sau Cuộc Ðổi Ðời 1975”, đăng trong Tạp
chí Làng Văn ở Canada, số 140, ấn hành vào tháng 4 năm 1996).
Còn nữa, khuynh hướng tôn giáo, khuynh hướng yêu chuộng hòa
bình, khuynh hướng tình ái cá nhân, có bị đả kích hay đề cao theo
quan điểm chính trị nào không? Chắc chắn là có. Cho nên không
có vănchương nào ở bên lề cuộc chiến.
*Ghi chú: Xếp loại văn nghệ Miền Nam trước 1975 thành 6
hạng như sau, ghi lại đúng như trong hồi ký của nhà văn Hồ
Trường An: - Hạng A gồm những tác phẩm bị gọi là phản động
– Hạng B gồm những tác phẩm bị gọi là đồi trụy – Hạng C gồm
các tác phẩm lãng mạn than mây khóc gió – Hạng D gồm các
tác phẩm thuộc loại “viễn mơ”, loại nghiêng về Ðạo giáo –
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Hạng E gồm các tác phẩm được đánh giá “tiến bộ” – Hạng F
gồm các tác phẩm thuộc loại tốt nhứt, đứng về hàng ngũ Cách
Mạng rõ rệt, công khai hay úp mở ngắt véo chính quyền Miền
Nam.
(TVN - Tháng 6.1997)
II- Thơ Lúc Từ Bỏ Cuộc Chiến – Từ bỏ cuộc chiến khác với
phản chiến. Phản chiến là thái độ ở phía chống đối chiến tranh.
Còn đây là thái độ trước ở phía chủ chiến, nhưng sau từ bỏ vì một
lý do nào đó. Lý tưởng chống đối chiến tranh vì chủ trương nhân
bản, chiến tranh là tàn bạo, lập trường ở ngoài mọi phe phái. Ðiều
này chẳng có gì lạ, trong Ðường Thi cách nay hàng ngàn năm đã
nói đến qua bài “Thạch Hào Lại’ của Ðỗ Phủ. Bài thơ kể chuyện
bắt lính trong đêm khuya: nhà có hai anh em đi lính đều tử trận,
thiếu lính đến nỗi bà già cũng bị sung công vào đội hỏa đầu quân,
chỉ có ông già trèo tường trốn là thoát quân dịch.
Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, phong trào phản chiến ở Mỹ lúc
đó là thứ phản chiến thực sự, vì sự tuyên truyền của khối Cộng
Sản gồm cả Liên Xô và Trung Quốc làm cho thế giới và nhân dân
Mỹ thấy Hoa Kỳ như một cường quốc đổ quân vào một nước nhỏ,
tiến hành chiến tranh thô bạo. Nổi bật trong phong trào phản chiến
ở Mỹ là nữ tài tử Jane Fonda. Nhưng cách thức Jane Fonda đến
miền Bắc Việt Nam trong lúc chiến tranh, và hát những bài ca
phản chiến bên các ổ súng phòng không gần Hà Nội, hình ảnh đó
không thể nhìn như ở ngoài mọi phe phái mà như là đứng về phía
bị gây hấn. Ðiều ấy đắc dụng cho phản chiến địch vận, làm cho
nhân dân Mỹ thấy chiến tranh là vô chính nghĩa, là hy sinh vô ích,
là tiêu hao nhân vật lực.
Còn từ bỏ cuộc chiến hoàn toàn khác hẳn, trong đó bao hàm ý
tưởng đã có một thời tham dự một cách chủ động theo đường lối
của chính quyền, bây giờ cũng theo chủ trương của chính phủ mà
rút chân ra. Chủ trương từ bỏ cuộc chiến có thể vì đã kinh nghiệm
qua chiến tranh Việt Nam là một bãi lầy, hay có thể vì thế cờ
Domino không còn đáng quan ngại (nếu tiền đồn miền Nam Việt
Nam sụp đổ thì khu vực Ðông Nam Á cũng không lâm nguy). Bãi
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lầy hay thế cờ đã hóa giải, chỉ ở cấp thật cao mới biết điều nào là
đúng. Nhưng việc từ bỏ cuộc chiến đi xuống cấp dưới, cấp quân sĩ
tác chiến, vào văn chương, thì chỉ còn là những ẩn dụ, càng không
có gì xác thực thuộc lãnh vực thi ca. Từ bỏ cuộc chiến ở Việt Nam
chỉ giản dị như đã chán rồi đặc sản “bamuyba” (bia 33) của “cô
đẹp”, như trong bài thơ “Tại Sao” dưới đây:
Tôi đến một quán ruợu theo lối quen thuộc
Ở đó có một “cô đẹp”, tóc dài thả lưng
Mắt cô long lanh đáp ứng với những mơn trớn của tôi
Tôi nói yêu nàng, tôi yêu nàng nhiều lắm.
- Chào Anh, vào đây, ngồi xuống và cho biết tên
Anh đã ở Việt Nam bao lâu rồi?
- Tôi đã ở xứ cô một thời gian dài
Vậy hãy ngồi xuống bên tôi và nghe tôi nói.
- Tôi đã ngán uống “bamuyba” rồi
Tôi đã mệt vì cuộc chiến quá lâu rồi
Tôi đang thu xếp hành trang để về nhà
Về với bé Vickie, người con gái tôi mến mộ.
(I went to a bar way down by the track
There stood a Co-dep, long hair down her back
Her eyes, how they sparkled in response to my touch
I told her I loved her, I loved her too much
Hey you! Come in. Sit down.
What’s your name?
How long have you been in Vietnam?
I’ve been in your country the whole live – long day
So sit right down by me and hear what I say
I’m tired of drinking your old bamuyba
I’m tired of fighting your old war
I’m packing my bags and I’m going back home
To my sweet little Vickie, the girl I adore).
(Sưu tầm của Susan Wallace)

255

Cô gái bán bar và rượu bia 33 như những biểu tượng về Việt Nam.
Ðó là những điều anh lính Mỹ thân cận, nhìn qua như một xứ sở
anh tới chiến đấu. Dĩ nhiên ẩn dụ này không đại diện gì cho ta. Nó
chỉ làm giản dị hóa một cuộc rút chân không giản dị dễ hiểu, vì
còn nhiều bí ẩn chưa bạch hóa.
(TVN - Tháng 9.1997)
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CHIẾN-ÐẤU-CA VÀ BI-HOÀI-CA SONG
HÀNH TRONG BÀI THƠ TÂY-TIẾN
Tính hào hùng rất dễ tìm thấy trong bài thơ Tây Tiến. Tính bi
tráng của chiến tranh cũng rất dễ tìm ra trong bài thơ. Ngày nay ta
thường nói về tính nhân bản để bàn về các tác phẩm chiến tranh.
Bài thơ Tây Tiến cũng có nhiều dáng vẻ của tính phản chiến.
Dùng từ ngữ phản chiến thì hơi quá, nên xin diễn tả bằng những từ
ngữ khác: Cảm nghĩ chân thực của con người đối với sự khốc liệt
của bất cứ cuộc chiến tranh nào, dù đó là cuộc chiến tranh thần
thánh huy động được cả toàn dân tham gia vào cuộc trường kỳ
kháng Pháp. Tính hào hùng, tính bi cảm, hai khía cạnh của bài thơ
Tây Tiến thực sự rất dễ tìm thấy, không phải là một gán ghép để
trình bày quan niệm nhân bản thường được bàn tới bởi các sách
báo Tây Phương. Ðiều làm ta ngạc nhiên là hai khía cạnh đó hiện
diện song hành một cách tình cờ trong mỗi đoạn thơ. Ví dụ đoạn
thơ đầu, lúc mới lên đường từ giã miền xuôi:
Sông Mã xa rồi, Tây Tiến ơi
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi
Sài Khao, sương lấp, đoàn quân mỏi
Mường Lát mưa về trong đêm hơi.
Ðây là đoạn thơ giới thiệu về địa lý, nơi xuất phát của đoàn quân
Tây Tiến ra đi từ vùng Thanh Nghệ Tĩnh có dòng sông Mã hùng
dũng. Câu thơ “Sông Mã xa rồi, Tây Tiến ơi” vừa chứa đựng niềm
phấn khởi lên đường hướng về vị trí chiến lược trên đất Lào, vừa
bao hàm sự luyến tiếc quê nhà đã rời bỏ ngày càng lùi lại ở miền
xuôi. Ðích thực của lòng người chiến sĩ: oai phong ra đi mà cũng
đầy bịn rịn. Tiếp theo, đây là đoạn thơ bắt đầu lên Trường Sơn:
Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm
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Heo hút cồn mây súng ngửi trời
Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống
Nhà ai Phà Luông mưa xa khơi.
Ðoạn thơ mở ra một góc trời hùng vĩ, núi cao chớn chở, vùng biên
giới Lào Việt. Ðèo cao, mây lẫn với đoàn người chênh vênh. Dốc
thăm thẳm chập chùng đổ xuống vùng đồng bằng. Khi ở trên cao,
Quang Dũng nhìn xuống thung lũng bao quát xa xăm, thấy nhà ai
trong mưa, chạnh nhớ nhà. Mưa xa khơi là hình ảnh của mờ mịt.
Nhà ai là hình ảnh gợi nhớ về mái ấm gia đình. Nhớ nhà xa xôi
trong lúc hành quân “ngàn thước lên cao ngàn thước xuống”, rõ
ràng là sự song hành của hai mặt chiến tranh và hòa bình, hành
quân ca và âu ca. Ta đọc tiếp để thấy rõ quả thật mỗi đoạn thơ lại
có sự song hành:
Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Ðêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm.
Gian khổ chốn rừng thiêng nước độc, muỗi vắt gây bệnh làm mòn
hao sinh lực. Ðoàn binh không mọc tóc vì sốt rét rừng. Gian khổ
của Tây Tiến, đáng lẽ Quang Dũng không nên nói ra vì có thể làm
nhụt chí khí của những người tiếp nối biết đâu cũng sắp sửa lên
đường. Quang Dũng đã mô tả trung thực, vì ông làm thơ do cảm
nghĩ của lòng mình, không làm thơ giấu sự thật theo kiểu “Mặt
Trận Miền Tây Vẫn Yên Tĩnh” (Nhan đề một tập truyện của Ðức
thời Ðệ Nhất Thế Chiến, trong đó sự thật thì phòng tuyến Miền
Tây của Ðức đã tan vỡ trước mũi tiến công của đối phương). Trở
lại bài Tây Tiến, đoàn quân Việt Minh đã tiến sát vào lòng đất
địch, vùng bố trí của quân đội Pháp trên đất Lào. Ðoàn quân ngụy
trang màu xanh lá rừng. Hùng vĩ của thiên nhiên trong bài thơ Tây
Tiến như đón mừng hùng khí của con người. Mắt trừng gởi mộng
qua biên giới đầy vẻ hăm dọa của cọp rừng xanh chờ đợi giây phút
công hãm lũy đồn. Hùng dũng như vậy mà khi đêm xuống, trong
lúc dừng bước hành quân để nghỉ ngơi, tâm trí người chiến sĩ lại
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mơ về Hà Nội có dáng kiều thơm. Ðáng quở trách hay đáng thông
cảm một biểu lộ thành thật? Không hẳn đi kháng chiến thì lúc nào
cũng nghĩ về đánh giặc mà quên đi đôi chút mơ tưởng khi nghỉ
dưỡng quân. Và dưới đây là đoạn thơ gây ấn tượng nhất, vì nó vừa
rất mạnh mẽ vừa thật thê lương:
Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
Áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành.
Hình ảnh thê lương của những nấm mồ viễn xứ rải rác trên núi
rừng. Họ không gục ngã vì lâm trận mà vì bệnh tật dọc đường.
Những người tiếp tục ra đi sẽ không khỏi liên tưởng có ngày mình
cũng như vậy. Vừa mới nói ra điều thê thảm, Quang Dũng liền
chấn chỉnh bằng cảm nghĩ chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Ta
không thể nói là Quang Dũng giả tạo, vớt vát lại cái thê thảm mình
vừa nói ra. Vào thời điểm của chiến dịch Tây Tiến, mọi người đều
hăm hở lên đường, tự nguyện tham gia kháng chiến, tự nguyện rời
bỏ những ấm êm của thành thị, quả là chẳng tiếc đời xanh. Nhưng
chẳng tiếc đời xanh cũng bao hàm sự nghĩ ngợi thời gian vô định
của cuộc trường kỳ kháng chiến, vì nếu không nghĩ thì tác giả nói
ra làm gì. Những gục ngã vì bệnh tật dọc đường cũng là những hy
sinh. Ra đi dù biết trước đầy gian hiểm, thật xứng đáng là những
cái chết với da ngựa bọc thây, với “áo bào thay chiếu anh về đất”.
Và con sông lớn “gầm lên khúc độc-hành” nghe thật dũng mãnh.
Nó oai hùng mang tên loài ngựa chiến hí lộng ngược dòng đi vào
núi rừng sâu thẳm. Tính chất vừa bi thảm vừa hào hùng một lần
nữa song hành một cách tình cờ, gắn bó như một cảm hứng vãng
lai trong ý nghĩ của Quang Dũng. Và đoạn gần cuối của bài thơ
biểu hiện rõ dần sự song hành giữa chí khí anh hùng “chia phôi
không hẹn ước” và hình ảnh hiện thực huyền ảo“Hồn về Sầm
Nứa”:
Tây Tiến người đi không hẹn ước
Ðường lên thăm thẳm một chia phôi
Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy
Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi.
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Dù lồng vào hình ảnh khá ấn tượng của sự mệt mỏi gần kiệt sức,
nhưng đoạn thơ vẫn phảng phất hương vị lãng mạn nhớ ngày nào
mới chia ly. Có thể nói Quang Dũng không có chủ tâm làm một
bài thơ mang tính nhân bản thường nói đến ngày nay, không có
chủ đích phản chiến. Những gian nguy Quang Dũng nói ra là để
làm nổi bật sự hy sinh vô bờ bến trong cuộc chiến tranh chống
Pháp. Ở đoạn cuối của bài thơ, tác giả kết thúc với câu: “Hồn về
Sầm Nứa chẳng về xuôi”. Câu ấy làm cho bài thơ mang một chút
huyền bí: hồn ma chiến sĩ thành mây trôi bàng bạc về Sầm Nứa
trên đất Lào. Nếu Quang Dũng đổi một từ, “Hồn về” thành ra
“Lòng về Sầm Nứa”, thì chắc hẳn bài thơ mạnh mẽ tính chiến đấu
hơn. Mây trôi về phía chân trời và ta mường tượng các đồng đội
đang đứng nghiêm tưởng nhớ những chiến sĩ bỏ mình nơi vùng
biên giới. Giây phút trầm mặc ấy khiến sự song hành giữa hào
hùng và bi cảm càng thêm đậm nét. “Chiến Tranh Và Hòa Bình”,
“Một Thời Ðể Yêu Và Một Thời Ðể Chết”, “Âu ca và Hành quân
ca” hiện diện thấp thoáng ở mỗi đoạn thơ.
Do đâu mà tính chất vừa anh hùng ca vừa bi ca và âu ca gần như là
song hành trong mỗi đoạn thơ. Do Quang Dũng đã sáng tác theo
cảm nghĩ của lòng mình, do ý hướng làm thơ hơn là ý hướng nào
khác, mặc dù Quang Dũng là một trung đoàn trưởng trong đoàn
quân Tây Tiến (có tài liệu nói ông là một đại đội trưởng). Nếu do
ý hướng cổ võ tinh thần binh sĩ thì đã hẳn Quang Dũng sáng tác
bài hịch hay bài thơ tuyên truyền như một Lý Thường Kiệt trong
lịch sử thời nhà Lý. Quang Dũng sáng tác do ý hướng làm thơ, do
cảm nghĩ của lòng mình, nên ông không hề có ý định đem phổ
biến trong hàng ngũ đoàn quân Tây Tiến. Bài thơ được truyền
tụng do bạn bè, do mọi người đánh giá được bài thơ hay. Bài thơ
Tây Tiến không làm nhụt chí khí binh sĩ. Ra đi tự nguyện là chấp
nhận hy sinh, chấp nhận gian khổ. Quang Dũng nói ra cũng chỉ là
nói một sự thật mà ai cũng biết. Bài thơ được truyền tụng, chứng
tỏ nó làm cảm động lòng người, và sự hào hùng làm ta hứng thú.
(Bổ khuyết bài viết cũ, tháng 10 năm 2010)
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GẶP LẠI CHẤT THƠ CỦA HUY PHƯƠNG
SÁU MƯƠI NĂM TRƯỚC
Hồi ở tuổi 15, tôi có đọc được một số thơ của tác giả Huy Phương
đăng trên tuần báo “Đời Mới” ấn hành tại Sài Gòn từ 1951 đến
1955, trong đó có bài thơ nhan đề “Cát Lạnh” được lựa chọn đăng
trang trọng nguyên một trang với hình vẽ màu xanh nhạt, kỹ thuật
khá tân tiến về in ấn vào thời ấy.Tuần báo này do ông Trần Văn
Ân làm chủ nhiệm, và chủ bút là nhà văn Nguyễn Đức Quỳnh. Tôi
vẫn nhớ mãi bài thơ ấy, nhớ đến chất thơ lặng lẽ của một người
một mình trước cảnh vật hoang sơ. Một mình không bao hàm tính
cô đơn về lứa đôi, vì có lẽ lúc ấy ông Huy Phương chỉ độ 17 tuổi.
Chỉ nhớ chất thơ mang tính thầm thì trước cảnh vật hoang sơ,
nhưng không nhớ một câu thơ nào, tuy vậy vẫn nhớ ấy là một bài
thơ bảy chữ, khoảng năm hay sáu đoạn. Tìm hỏi thì nhà thơ Huy
Phương cũng không nhớ và không lưu giữ, kể như bài thơ đã hoàn
toàn mất tích. Lấy khoảng giữa từ năm 1951 đến 1955 của sự hiện
diện tuần báo ấy, độ năm 1953 và cho đến nay 2013, vậy là đã 60
năm trôi qua mà người viết bài này còn nhớ đến chất thơ của Huy
Phương. Sở dĩ nhớ chất thơ “thì thầm trước cảnh vật hoang sơ”, vì
tôi có những cảm thức tương tự do đồng cảnh. Còn đồng tâm thì
chắc rất nhiều người đồng tâm, vì đa số chắc cũng từng giao cảm
lặng lẽ với thiên nhiên tiêu điều, thứ cảm thức bâng khuâng do
buồn bã về một điều gì không rõ rệt. Vậy ở đây xin chỉ nói hơi
nhiều về đồng cảnh. Tôi cũng có đọc một số thơ của vài tác giả
nữa cũng trong tuần báo “Đời Mới” ấy, và những điều họ viết có
nội dung rõ ràng khiến ta dễ nhớ. Như Tạ Ký với một bài thơ nhớ
quê hương Trung Phước của ông ở tỉnh Quảng Nam; như Thanh
Thuyền có vài bài thơ nhắc hoài về một chuyến đi; như Đỗ Hữu và
Vân Long trong đôi bài thơ đậm tình với rừng núi (thơ Vân Long
nói về khách đường rừng một lần qua, còn thơ Đỗ Hữu thể hiện
đang là người trú ngụ quanh năm trong rừng); như Kiên Giang cố
hữu với tình quê chốn đồng bằng Nam Bộ; như Mai Băng Phương
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rõ là thơ tình trong bối cảnh dạ hội đèn hoa quanh Hồ Gươm Hà
Nội… Không kể thỉnh thoảng ai đó lấy thơ của Quang Dũng và
Hữu Loan gửi đăng trên “Đời Mới”. Ta biết chắc ai đó lấy gửi
đăng, không phải do chính tác giả gửi, vì phần lớn là thơ tình của
Quang Dũng (không thấy xuất hiện bao giờ bài thơ “Tây Tiến”
hay “Đôi Bờ” của ông : lý do các bài thơ ấy có đôi chỗ nói về
chiến khu chống Pháp). Trong khi đó thì bài thơ “Cát Lạnh” của
Huy Phương không rõ rệt về nội dung nói về điều gì. Nhưng bâng
khuâng trước cảnh vật hoang liêu cũng là nội dung, nội dung của
cảm thức mơ hồ. Do đồng cảnh mà tôi nhớ hoài bài thơ ấy, cảnh
những con suối trơ cát bãi mà ta thường thấy khi xe lửa đến khu
vực đường rừng mà tàu xuyên Việt đi qua thuộc ba tỉnh Bình
Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa mà thời thơ ấu người viết bài
này có đôi lần đi qua hay đã từng cư ngụ trong một thời gian ngắn.
Thời thơ ấu, mẹ tôi đi buôn hàng sĩ rau sống từ Đà Lạt phân phối
cho các tỉnh Nam Trung Bộ, vận chuyển bằng xe lửa; rồi sau này
gặp cha kế của tôi là công chức ngành hỏa xa, cho nên tôi biết
nhiều về bối cảnh rừng núi Nam Trung Bộ (do mẹ gởi gắm trú ngụ
môt thời gian ngắn ở nhà người quen; hoặc do cha kế của tôi
thường xuyên cứ vài năm đổi nơi công tác ở nhà ga xe lửa và gia
đình phải đi theo). Nhưng bối cảnh trong bài “Cát Lạnh” nhà thơ
Huy Phương nói đến ở tỉnh Thừa Thiên. Tuy vậy, những con suối
trơ ra cát bãi khi đã qua rồi mùa mưa nước lũ từ Trường Sơn đổ
về, có lẽ đều giống ở khắp các tỉnh miền Trung Việt Nam. Tôi
thấy nó cũng hao hao như con suối chạy dọc dài làng Phú Hội gần
Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận, bờ suối rất cao với lũy tre đánh
dấu mực nước dâng về mùa mưa, nhưng mùa hè thì lòng suối sâu
hoàn toàn cạn nước. Hoặc như dòng sông có cầu xe lửa bắc qua
thuộc thị trấn Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận, bãi cát trơ ra rất rộng,
giữa lòng sông chỉ còn một lạch nước chảy lặng lờ. Vào học lớp
nhất Trường Tiểu Học Tháp Chàm năm 1950, đến nay tôi vẫn nhớ
ngày thầy giáo (còn nhớ thầy tên Ái Huyên) dẫn học sinh đi cắm
trại trên bãi cát trắng ấy. Dù mới học lớp nhất (lớp cao nhất của
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bậc tiểu học), tôi cũng có những cảm thức buồn vu vơ như trong
bài thơ “CáT Lạnh”. Vì vậy, có sợi giây đồng điệu khiến tôi không
quên bài thơ dù chẳng nhớ một câu nào.
Đọc tập thơ mới xuất bản của Huy Phương, thi phẩm “Chúc Thư
Của Một Người Lính Chết Già”, ta nhận thấy chất thơ “thì thầm
lặng lẽ trước cảnh vật hoang sơ” chỉ còn hiện diện trong vài câu,
phần lớn tập thơ in dấu thời thế đầy biến cố từ 1954 đến 1975 và
còn kéo dài đến năm 2013 tại hải ngoại (năm thi phẩm được xuất
bản tại Irvine, Nam California). Mặc dù tập thơ chỉ có 112 trang,
nhưng ta thấy tác giả để lại trong chữ nghĩa những dấu vết biến cố,
về chiến tranh, về cuộc lui binh, về vượt biên, về tù cải tạo, về lối
sống nơi chốn định cư tại Hoa Kỳ. Xin chỉ nêu ra đây những câu
thơ làm người viết bài này thấy có ấn tượng, dĩ nhiên còn nhiều ấn
tượng khác đối với người khác. Đó là những câu trách người nghe
thật hay mà trách mình cũng rất đặc sắc. Đó là những câu thuộc về
bi kịch đời người, thương cảm đời lính chiến một đi không trở về,
hoặc khóc con trên đường đi biển mất tích.
Không hiếm những tài liệu nói về cuộc lui binh của Việt Nam
Cộng Hòa trong năm 1975, như sai lầm chiến lược ra sao để có
cuộc triệt thoái gần như vô trật tự để bỏ Tây Nguyên; tại sao có sự
vội vàng rút các sư đoàn Nhảy Dù và Thủy Quân Lục Chiến ở
vùng II Chiến Thuật. Những bí ẩn thuộc về cấp thật cao của chính
quyền lúc bấy giờ. Bị ảnh hưởng giây chuyền mà có các cuộc lui
binh ồ ạt, hỗn loạn. Điều ấy thể hiện trong vài câu thơ hay của
Huy Phương, và vì đây là những câu thơ hay nên nó gây ấn tượng
cho độc giả. Xét về nghệ thuật thì là thơ đặc sắc, nhưng xét về tác
dụng thì có thể làm cho đôi người không hài lòng:
… Khi tôi chết ván hòm xin đậy nắp/ Có vui chi nhìn người lính
chết già/ Hổ thẹn đã không tròn ơn nước/ Tiễn tôi chi, thêm phí
một vònh hoa.
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Hãy quên tôi đi, người lính già lưu lạc/ Đừng phủ lá cờ tổ quốc
cho tôi/ Anh em tôi trong những giờ tuyệt lộ/ Nằm lại bờ lúc chiến
hạm ra khơi...(Trích bài: Chúc Thư)
Đó là trách người. Còn tự trách mình, tác giả Huy Phương lại sáng
tác lắm câu thơ đặc sắc. Nhưng ta nhận thấy sự tự trách mình thực
ra là trách nhân tình thế thái, vì đáng hoài nghi khi tác giả tự thấy
mình bạc bẽo (biết bạc bẽo thì không thể bạc bẽo); ý thức mình cố
ý quay lưng thì thực sự không quay lưng với bạn đã từng tử tế với
mình; và cấp sĩ quan nhỏ thì làm sao cứu nỗi cái thành đang cháy;
nếu bỏ chạy (như tác giả tự trách) lúc đang đánh nhau thì khó
thoát sự trừng phạt ngay tức khắc của cấp chỉ huy, cho nên sự tự
trách này chưa hề xảy ra; và điều tự e ngại lòng mình nay đổi thay
thì cũng chưa xảy ra, chỉ mới lo xa:
… Tạ ơn Em cho đời anh bóng mát/ Với tình yêu thường mộng mị
thần tiên/ Mà lòng anh còn sân si bạc bẽo/ Chỉ cho em toàn những
nỗi ưu phiền.
Tạ ơn mày, người bạn thời thơ ấu/ Vẫn theo nhau thuở bắt dế
ngoài đồng/ Ta lớn lên thường mấy khi ngó lại/ Có gặp, thời cũng
làm lạ, quay lưng.
Tạ ơn bạn, người một thời chiến hữu/ Ta bên nhau trong trận mạc
mỗi ngày/ Một miếng lương khô, một bình nước suối/ Tôi bỏ đi lúc
lửa cháy thành vây.
Tạ ơn Anh, người bạn tù khốn khổ/ Đã cho tôi hơi ấm chiếc lưng
gầy/ Đêm Hoàng Liên Sơn mùa đông buốt giá/ Tôi sợ lòng tôi nay
đã đổi thay… (Trích bài: Kinh Tạ Ơn Của Một Người Bội Bạc)
Tính chất thời thế trong thơ Huy Phương thể hiện minh bạch ở
những câu thơ về chiến tranh và những mất mát khi vượt biên
bằng đường biển mà càng thêm cụ thể khi chính con gái của ông
đã biệt tích trên đại dương. Đau khổ chiến tranh thì có quá nhiều
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trong thơ của đa số người Việt, gồm cả hai miền, gồm cả trong
nước và nơi hải ngoại. Cụ thể như trong cuốn “Xóm Vắng”, nhà
văn Dương Thu Hương cũng có mô tả những mất mát tương tự
thuộc phe bên kia khi xảy ra các cuộc tháo lui hoặc tao-ngộ-chiến.
Và những hiện tượng ma hiện sau những cái chết nơi trận địa được
nhà văn hư cấu rất huyền ảo siêu thực. Xin trích vài câu thơ Huy
Phương tô đậm tính chất tàn khốc, tác giả muốn làm cho ta biết
biến cố đã xảy ra trong bối cảnh bước đường cùng của cuộc lui
binh trên một bãi biển. Cách mô tả có tính chất gây ấn tượng linh
hiển, tác giả cũng muốn cho ta đồng cảm về những hiện tượng siêu
hình:
… Trước cửa nhà, ai đang dừng lại/ Phải chăng, người lính trận
trở về/ Nghe tiếng chân người trên lối sỏi/ Không, chỉ là tiếng gió
đêm khuya… (Trích bài: Gửi Người Đã Chết)
Có một bài thơ nói về trường hợp con gái của ông mất tích trên
đường vượt biển vào năm 1987. Ra đi trên các con thuyền đi sông
mà lại dùng cho đi trên đại dương là rất liều lĩnh. Sự may rủi phó
thác cho số mệnh. Nếu ra đi vào mùa xuân thì biển rất yên lặng,
chỉ sợ những cơn bão bất chợt hình thành do tầng cao thay đổi
luồng không khí nóng lạnh, cũng ít xảy ra hiện tượng bất thường
này. Mùa nào cũng được con ngưới tiên liệu nên đi hay nên chờ
đợi, nhưng nhiều khi cấp bách do hoàn cảnh mà thuyền phải lên
đường trong mùa bão tố. Nhưng tai nạn cũng có thể do con người
tạo nên, đó là nạn hải tặc, nằm ngoài dự kiến của những người tổ
chức hải hành dày dạn kinh nghiệm về thời tiết. Đau đớn còn gì
hơn nhưng cha mẹ chịu đựng sự mất mát bằng khái niệm định
mệnh như bao người trong hoàn cảnh tương tự:
…Con đi theo cánh buồm vượt thoát/ Trôi giạt ngờ đâu thảm khổ
này/ Con ở chốn nào trời biển rộng/ Nơi phương Đông này hay
phương Tây… Nếu cuộc sống chỉ là số mệnh/ Thôi đành nhìn cuộc
thế vần xoay… (Trích: Bài Hành Khóc Con)
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Ta nhận ra tác giả chỉ diễn tả những điều nghĩ như mọi người,
ngôn ngữ thơ cũng không có gì mới lạ. Nhưng ta không thể đem
việc bình thơ như cần từ ngữ tân kỳ hay ý tưởng cần độc đáo, ở
trường hợp làm thơ khóc con. Sở dĩ trích thơ khá dồi dào ra đây là
vì ta muốn nhấn mạnh tính chất thời thế về nhiều mặt hiện diện
trong thơ của tác giả Huy Phương. Đặc biệt có một bài thơ bao
gồm hai thế hệ mà lại chung ba thời kỳ biến cố lịch sử, có thể nói
bài thơ này thể hiện trọn vẹn tính thời thế của thơ Huy Phương. Sự
độc đáo hai thế hệ chung mang nhiều hoàn cảnh như thế thường
diễn ra ở quan-hệ thầy trò, không thường xảy ra ở quan-hệ cha chú
và con cháu. Nói rõ hơn, trong thời Việt Nam Cộng Hòa, nếu thầy
là giáo sư trung học Đệ Nhị Cấp (dạy từ lớp 10 đến lớp 12) thì
việc thầy có lệnh nhập ngũ, rồi đến trò có lệnh nhập ngũ, không
cách khoảng quá lâu. Trong hoàn cảnh biến cố sau 1975, thầy trò
đều là sĩ quan quân đội Miền Nam (Việt Nam Cộng Hòa) thì thầy
trò nhập trại cải tạo cùng thời, dĩ nhiên là như vậy. Trong thơ của
tác giả Huy Phương, thêm một trùng phùng hi hữu nữa: thầy trò
cùng đi theo diện HO rồi định cư ở Hoa Kỳ (nếu cùng đi cải tạo ở
Việt Bắc hoặc cùng định cư ở một nước ít có người Việt định cư
như Thụy Điển hay Hòa Lan, thì sự trùng phùng giữa thầy trò
càng hi hữu đến mức lạ lùng). Trọn bài thơ đậm chất thời thế
thuộc hai thế hệ với ba chung mang hoàn cảnh, như sau:
“Quê hương xưa từ ngày chinh chiến/ Thầy trò ta vội từ giã ngôi
trường/ Thầy từ đây đã rời xa bục giảng/ Trò làm thân chiến sĩ
của mười phương.
Rồi thầy trò cùng chung màu áo trận/Đời chiến binh ai ngờ buổi
tương phùng/ Tư thế nghiêm, trò giơ tay chào kính/ “Dạ thưa
thầy, thầy có nhớ em không?”
Gặp vận nước buổi rã rời tan nát/ Thân tù đày nơi nước độc rừng
thiêng/ Bó nứa nặng trên đường qua suối cạn/ “Dạ thưa thầy, thầy
có nhớ em không”?
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Giờ lận đận ở quê người phiêu bạt/ Tóc bạc phơ, ngày tháng nặng
lưng còng/ Buổi hội ngộ nghe muốn trào nước mắt/ “Dạ thưa
thầy, thầy có nhớ em không”? (Bài Thơ: Dạ Thưa Thầy, Thầy
Có Nhớ Em Không?)
Thi phẩm mang tên “Chúc Thư Của Một Người Lính Chế Già”,
nội nhan đề cũng đã chỉ dẫn cho ta biết tính chất thời thế đậm nét
trong tập thơ. Ngoài ra còn có tính hiện thực trong một hai bài thơ
nói gia đình nghèo, quê hương nghèo của tác giả, và qua đó chứa
chan tình thương mẹ, khó quên kỷ niệm dấu yêu thời thơ ấu, đậm
đà khẩu vị qua những món ăn thô sơ dân dã. Tính hiện thực và tính
thời thế bao trùm, thì còn hay không chất thơ “tiếng thầm thì trước
thiên nhiên hoang sơ”? Vẫn còn đó, nhưng chỉ rải rác đôi ba câu.
Nhưng vài ba câu đó thôi cũng đủ cho ta thấy chất lãng mạn bâng
khuâng không mất tích trong tâm hồn tác giả. Nó không gặp dịp để
thể hiện vì nội dung thi phẩm dành cho sự giàn trải những quảng
đời vui ít buồn nhiều: thời ấu thơ, thời làm thầy, thời làm lính, thời
chứng kiến cuộc lui binh, thời đi tù cải tạo, thời định cư ở xứ
người, và sau cùng là lời dặn dò trước khi từ giã cõi đời. Có những
ngôn từ kết án phe đối thủ mà ta cũng đã thường nghe, và cũng
không ít những lời than trách thuộc chiến tuyến của mình, đồng
thời không thiếu những câu thơ tự trách chính bản thân. Chất thơ
ngày xưa, dù chỉ còn lại đôi câu trong tập thơ này, nhưng tính
nghệ thuật vang vọng mãi vào tâm hồn ta. Buồn buồn như những
hạt mưa ban trưa, hoặc heo hút như tiếng vượn hú nơi trùng điệp
núi rừng, nhắc nhở tiếng thơ sáu mươi năm trước chưa hẳn đã
hoàn toàn mất tích. Từ ngữ tác giả sử dụng không mang nét tân
kỳ, thi ảnh cũng là quy ước, nhưng điều ta muốn nói ở đây là tính
chất thì thầm: “Kỷ niệm đã ngủ yên cùng ngày tháng/ Giữa trưa
nay thức dậy với mưa về/ Từng giọt buồn rơi với từng giai điệu/
Gối tay gầy anh lặng lẽ nằm nghe (Trích bài: “Quê Hương Và
Em”). Và tính chất đồng cảm vơi hiu quạnh, nơi đây chưa bao
hàm tính cô đơn do ý thức tình cảm trai gái, như lúc đầu ta có nói
đến khi tác giả làm thơ lúc 17 tuổi.Trong khi đi tù cải tạo nơi núi
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rừng xa biệt ở Hoàng Liên Sơn, nhớ mẹ nhớ vợ thì đã đành, nhưng
tiếng thơ trở về với thiên nhiên làm ta nhớ rằng đây là chất thơ vẫn
âm ỉ trong tâm hồn tác giả: “Tiếng vượn hú bên rừng ngàn năm
cũ/ Ta trở về thời hoang dại ngu ngơ”. Tóm lại thì sự lắng nghe
tiếng thì thầm của cảnh vật và sự hứng cảm về với hoang sơ, ta
vẫn còn gặp lại giữa thi phẩm tràn đầy chất thời thế này của tác giả
Huy Phương.
(Tháng 8 năm 2013)
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NGUYỄN MẠNH TRINH, NHÀ VĂN
HAY NHÀ THƠ?
(Tác giả cuốn sách “Tạp Ghi văn Nghệ”, dầy 622 trang, Người
Việt xb. năm 2007)
Nguyễn Mạnh Trinh là người viết nhiều bài báo về văn chương, và
trước đây thơ ông cũng thường xuất hiện trên các diễn đàn văn học
hải ngoại. Nhưng chưa thấy ông cho đăng một truyện ngắn nào,
không như một số người vừa sáng tác thơ vừa sáng tác truyện. Hỏi
ra ông cũng đã từng viết một truyện dài bốn trăm trang, gần như là
một tự truyện kể lại từ ngày ông mất dịp ra đi bằng máy bay khu
trục phản lực năm 1975 (nhờ mất dịp ra đi dù đã lên máy bay mà
tự ý leo xuống để nhường cho một người khác cần rời khỏi VN
hơn, do đó mà ông thoát chết, vì máy bay phản lực khu trục này đã
gặp nạn không ai sống sót khi đáp xuống Thái Lan); và tự truyện
cho đến khi coi như ông đã có một đời sống ổn định nghề nghiệp
nơi xứ người. Câu chuyện kết thúc bằng những trang viết về cảm
nghĩ buồn xa xôi một đời người tuy đã lên tới đỉnh bình yên: định
cư nơi đất tốt, đời sống sung túc, vậy mà vẫn thấy khao khát một
ước nguyện nào đó chưa thành, nên muốn lao xuống hay rời khỏi
đỉnh bình yên. Ta liên-hệ mơ hồ giữa hai sự kiện: rời xuống máy
bay để nhường cho bạn và rời xuống đời bình yên để bận tâm việc
viết lách văn học. Ðại ý tương tự “Bản chúc thư trên ngọn đỉnh
trời” của nhà văn Mai Thảo, nhưng ước nguyện lao xuống vực của
Mai Thảo do động lực siêu hình bí ẩn, còn ước nguyện vượt xa
hơn đỉnh của Nguyễn Mạnh Trinh tiềm ẩn ước nguyện hoàn thành
một sự nghiệp văn học mà ông coi như chưa đạt tới. Truyện dài
này đã viết xong, nhưng ông không thấy hứng xem xét lại để cho
đăng tải hoặc xuất bản; ngoài ra Nguyễn Mạnh Trinh chưa từng
viết một truyện ngắn nào, vậy kể như ông không mặn mòi với
sáng tác bằng văn xuôi.
Không mặn mòi sáng tác văn xuôi, nhưng Nguyễn Mạnh Trinh
viết bài cho báo rất thường xuyên, nguồn lực viết sung mãn, vẫn
đang giữ mục “Tạp ghi văn nghệ” hàng tuần trên nhật báo Người
Việt ở Quận Cam, California. Ði tìm nguồn lực viết sung mãn này,
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tạm thấy có bốn động cơ khiến Nguyễn Mạnh Trinh gắn bó với
nhiệm vụ viết báo: Nhu cầu của Nhật báo cần có một người viết
khả năng và yêu văn học nhiệt tình như Nguyễn Mạnh Trinh Muốn là người cập nhật hóa những xuất bản văn chương hải ngoại
- Từ những bài báo mà bày tỏ thái độ chính trị - Từ những bài báo
mà đồng cảm những rung động thi ca kể cả trong truyện và thơ.
Nguyễn Mạnh Trinh thiết tha với văn học. Ai là người từng lui tới
Quận Cam và có ít nhiều liên hệ tới sinh hoạt văn chương, mỗi
cuối tuần thường thấy ông lai vãng ở những nhà sách Việt, ở
những tiệm bán sách cũ của người Mỹ, ở một vài quán cà phê lui
tới của giới thích bàn chuyện văn chương. Và nguyện vọng cho
đời mình có được những thành tựu văn học đã bày tỏ trong tập tự
truyện 400 trang đã nói ở trên, đôi lần nhắc lại ước nguyện đó như
trong một bài thơ rất sâu lắng nỗi buồn: “Mưa buổi sáng trên xa lộ
phía Nam”. Vì vậy, ông đã bám sát để hiểu biết những sinh hoạt
văn chương hải ngoại. Cho nên ông rất thích hợp giữ vai trò thẩm
thấu văn chương để viết thành những tạp ghi văn nghệ; thẩm thấu
mà viết ra, không phải chỉ ghi chép kê khai những sinh hoạt xuất
bản văn chương. Và viết báo vì lòng đam mê, bên cạnh nghề
chuyên môn để sinh sống mà ông đã có. Hàng tuần viết một bài
văn chương đáng tin cậy cho tờ nhật báo lớn, không phải ai cũng
làm được như Nguyển Mạnh Trinh.
Việc làm khá công phu, nhờ ông có theo dõi sinh hoạt văn chương
để sự hiểu biết tương đối đầy đủ mà viết ra. Và viết ra, xin lặp lại,
không có tính cách kê khai. Ông muốn cập nhật hóa những giá trị
cũng như những bất đạt của nền văn chương hải ngoại, điều này
cũng đã từng biểu hiện trước đây trong một số cuộc phỏng vấn các
nhà văn nhà thơ đang có mặt ở xứ người. Ông là khuôn mặt quen
thuộc trong báo giới hải ngoại, nên không cần phải leo lên để cầu
nổi bật qua các bài phỏng vấn các nhà văn nhà thơ lớn, nói rõ là
phỏng vấn cốt để khám phá vài chân dung văn học đã từng có tác
phẩm để đời: “Phỏng vấn là phương cách sáng tạo chứ không
phải như những người nông cạn cho rằng đó là một phương cách
núp bóng cổ thụ của những cây tầm gửi.” (Tạp Ghi Văn Nghệ
trang 590, trong bài Ðọc Người Tình, Nghĩ Về Marguerite Duras.)
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Ðể ý cũng thường thấy Nguyễn Mạnh Trinh đề cập đến các tác giả
và tác phẩm liên hệ đến chính trị, qua đó ông bày tỏ lập trường
không thân với chính quyền cộng sản ở trong nước. Vậy viết tạp
ghi văn nghệ cũng là những dịp chống đối chế độ, bày tỏ mối bất
bình với các nhà văn thơ tiền chiến ủng hộ Xã Hội Chủ Nghĩa và
bày tỏ mối cảm tình với những nhà văn nhà thơ gặp khó khăn từ
biến cố Nhân Văn Giai Phẩm. Là sĩ quan trực thuộc ngành kỹ
thuật không quân thời Việt Nam Cộng Hòa, từng đi tù cải tạo và đi
vùng kinh tế mới sau 1975, đó chỉ mới là một nguyên nhân khiến
ông không ưa chế độ. Nguyên nhân chính có lẽ là Chủ Nghĩa
Cộng Sản đã làm cho gia đình tổ phụ của ông khốn đốn vì thuộc
thành phần mà Chủ Nghĩa Cộng Sản không ưa từ hồi còn ở ngoài
Bắc, trước khi di cư vào Nam năm 1954. Ta có thể đoán được điều
này qua một đoạn kể về gia thế của tổ phụ ông đã lâu đời ở bên
dòng Sông Ðuống: “Quê nội tôi là một làng nhỏ ven bờ sông
Ðuống... Tôi thường hay nghe cha mẹ tôi nhắc đến ngôi nhà thờ
có những bậc thềm cao đầy những hoành phi câu đối của một thời
hưng vượng. Những cây nhãn, cây bưởi mà tuổi tác cũng ngang
với những đứa trẻ trong họ bây giờ đã sống tán lạc ra mấy
phương trời... Rặng tường hoa dọc theo bờ ao, những mảnh sứ
cẩn lóng lánh mầu nắng. Hai cổng gạch và cánh cửa sắt như
tượng trưng cho oai phong của dòng tộc...” (Tạp Ghi Văn Nghệ,
trang 313- 314, trong bài Hoàng Cầm, Bên Kia Sông Ðuống).
Nguyễn Mạnh Trinh có nhiều thơ đăng trên nhiều Tạp chí Văn học
hải ngoại, xuất hiện rất sớm trong nền thi ca ngoài nước, chỉ vài
năm sau 1975. Về văn xuôi, ông cũng có nhiều bài viết thấm
đượm chất thơ. Trong sách Tạp Ghi Văn Nghệ mới xuất bản, riêng
các bài bàn về thơ và các nhà thơ đã chiếm số lượng gần ba mươi
bài trong tổng số bảy mươi bài của cuốn sách. Có nhiều bài liên hệ
đến thi ca như vậy là vì ông là người yêu thơ. Viết tạp ghi văn
nghệ để đồng cảm với thơ của người khác; hoặc bất đồng cảm với
thơ của vài thi sĩ hữu danh thời tiền chiến nhưng nay thì đã ngã về
thơ Hiện Thực Xã Hội Chủ Nghĩa như Xuân Diệu, Nguyễn Ðình
Thi. Riêng Huy Cận thì Nguyễn Mạnh Trinh tỏ lòng ngưỡng mộ
sự trung thực với tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn không dời đổi ở nơi
ông. Cảm thơ của người khác, đặc biệt thấm đẫm khi Nguyễn
Mạnh Trinh có liên hệ đồng cảnh với những mô tả trong thơ của
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người khác. Ðồng cảm từ đồng cảnh, như ông đã từng ở Pleiku
trong thời Chiến Tranh Việt Nam, nên đã rung động sâu sắc thơ
của Vũ Hữu Ðịnh nói về đời lính khao khát có được một người
tình khi đang ở nơi tiền đồn heo hút, chẳng vậy mà ông nhắc thơ
Vũ Hữu Ðịnh đến hai lần với những cảm nghĩ viết ra rất thơ; ý
tưởng gần như là giống nhau giữa hai bài, một trong sách Tạp Ghi
Văn Nghệ vừa mới xuất bản (trang 59) và một trong bài “Kim
Tuấn, nhà thơ vừa ra đi”: “Thành phố đó thì buồn nhưng xa thì lại
nhớ, không biết vì sao. Mưa thì lê thê và đất đỏ sình lầy, những
con phố ngắn, những rạp cinema quê mùa chiếu những phim cổ
lỗ, những buổi khuya buồn thiu lạnh buốt trở về trại trong phi
trường Cù Hanh, có gì hấp dẫn mà sao khi nhắc lại vẫn thấy bồi
hồi... Ở nơi này có nhiều nhà văn nhà thơ thành danh từ những
dòng chữ viết đầu tiên. Vũ Hữu Ðịnh của “phố núi cao phố núi
đầy sương, phố núi không xa nên phố núi tình thân”, bây giờ cũng
thành người thiên cổ. Và, bây giờ, Kim Tuấn, cũng ra đi. (Nhật
báo Người Việt, số ra ngày 21 tháng 9 năm 2003.)
Với bốn động cơ thúc đẩy Nguyễn Mạnh Trinh viết Tạp Ghi Văn
Nghệ (một nhan đề sách khá khiêm tốn), trong đó ba động cơ có
thể kể thuộc hẳn lãnh vực văn xuôi. Xin được lặp lại; một do nhu
cầu của nhật báo cần người viết ghi nhận bằng cảm nghĩ văn
chương về những sinh hoạt văn học hải ngoại; hai do chính tác giả
muốn cập nhật hóa những giá trị văn chương hải ngoại mà ông tự
thấy có bổn phận phải làm việc ấy, trước đây đã từng manh nha
trong các bài phỏng vấn; ba là qua ghi nhận văn nghệ mà bày tỏ
lập trường chính trị do những hệ lụy thời thế có một phần nào
riêng tư đối với bản thân gia thế tổ phụ của ông. Chỉ còn một động
cơ có thể liệt vào lãnh vực thi ca, đó là qua thơ người khác bày tỏ
sự đồng cảm bằng một tâm hồn thơ. Ngoài ra, văn viết của
Nguyễn Mạnh Trinh cũng đôi khi nghiêng về thơ nên đọc thấy gợi
cảm. Viết càng đượm vẻ thi tính khi ông đề cập những tác phẩm
văn xuôi trong đó có mối đồng cảnh gợi lại kỷ niệm nơi cư trú của
một thời niên thiếu. Chẳng hạn khi đề cập đến tập sách nhỏ
“Những bước lang thang của gã Bình Nguyên Lộc”, Nguyễn
Mạnh Trinh đã viết những trang đẹp có nhiều chất thơ do cảm xúc
đồng cảnh trong thời gian đầu khi di cư vào Nam năm 1954: “Tôi
sống và lớn lên từ một xóm lao động bên con rạch Tàu Hủ nên khi
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đọc những trang sách của Bình Nguyên Lộc lại thấy gờn gợn
trong lòng những cảm xúc. Những cây cầu Cây Gõ, Bình Tây,Nhị
Thiên Ðường, Xóm Củi với dốc cao vời vợi nhìn theo những tà áo
trắng. Những con đường Hàng Bàng, Mễ Cốc ven con kinh buổi
chiều đi học về lộng gió. Ở đó là một phần tuổi trẻ”. (Nhật báo
Người Việt, số ra ngày 13 tháng 5 năm 2007.)
Nguyễn Mạnh Trinh đã xuất bản một thi phẩm từ rất lâu, gần 20
năm rồi. Thơ của ông cũng đã hiện diện từ rất lâu trong các tuyển
tập và trên các diễn đàn văn chương hải ngoại. Ông cũng có nhiều
bài văn xuôi viết bằng tâm hồn thơ, song hành đồng cảm thơ của
các tác giả ông bàn tới. Nhưng Nguyễn Mạnh Trinh cũng chủ tâm
về cấu trúc hành văn và nhuần nhuyễn viết văn xuôi với nguồn
sung lực. Và bây giờ là cuốn sách văn học khá đồ sộ. Mặc dù
không mặn mòi với sáng tác truyện, nhưng với những thành tựu
gần như cân bằng ấy, ta có thể kết luận ông vừa nhà văn vừa là
nhà thơ.
(Tháng 8 năm 2007)
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Nhạc Tính Vần Trắc Của Thanh Tâm Tuyền
Và Từ Ngữ Ma Lực Của TôThùy Yên
I/ Nhạc-tính vần trắc trong thơ Thanh Tâm Tuyền:
Lý thuyết về THƠ TỰ DO của Thanh Tâm Tuyền đã được đúc kết
trong bài “Trèo Lên Cây Bưởi Hái Hoa” đăng trong tạp chí Sáng
Tạo vào năm 1956 tại Sài Gòn. Bài ấy tác giả đăng đã lâu, không
có sẵn tài liệu để nhớ hết, ta chỉ mang máng hiểu là ông đề ra lý
thuyết sáng tạo tứ thơ và nhạc tính. Nhạc tính này do tổng hợp liên
kết cả một đoạn thơ, không phải chỉ lộ ra ngay từ hai câu thơ như
thường thấy trong luật thơ. Và tứ thơ cũng do tập hợp như vậy qua
nhiều hình tượng tưởng như rời rạc không ăn nhập gì với nhau.
Giống như trong ca dao với những câu: “Trèo lên cây bưởi hái
hoa/Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân/Nụ tầm xuân nở ra xanh
biếc...”, những câu này dường như không liên hệ gì với ý tưởng
trong các câu kế tiếp: “Em đã có chồng, anh tiếc lắm thay/Ba
đồng một mớ trầu cay/Sao anh không hỏi những ngày còn
không...”. Bàn về ca dao, sách giáo khoa thời trước cho biết đoạn
thơ trên là “Hứng”, không cần phải liên hệ gì đến đoạn dưới. Bằng
cái nhìn kết hợp, ta phát hiện ra việc “hái hoa, hái nụ tầm xuân” có
liên hệ ý nghĩa với việc “hái một cuộc tình”, nên hai đoạn thơ
không phải là rời rạc. Thơ Thanh Tâm Tuyền tất nhiên phải “mờ
mịt” nếu ta không chịu nhìn liên kết những điều tưởng như riêng
lẻ. “Thơ hũ nút”, một số người tranh luận về thơ đã gán cho thơ
ông vào thuở đó ở Việt Nam. Ông đã có nhiều bài như vậy, nghĩa
là theo đúng lý thuyết đã đề ra: rời rạc mà liên đới hình tựợng, vần
phối âm từ những câu ở cách khoảng khá xa trong đoạn thơ. Bài
thơ dưới đây, nghiêng về chính trị nói về cuộc trấn áp của Liên Xô
đối với biến cố nổi dậy ở Budapest. Ðó là một dạng thơ khác của
Thanh Tâm Tuyền, tứ thơ sáng sủa trong từng câu, nên dường như
không liên hệ với lý thuyết thơ tự do “phối hợp những điều rời
rạc”:
Hãy cho anh khóc bằng mắt em
Những cuộc tình duyên Budapest
Anh một trái tim, em một trái tim
274

Chúng kéo đầy đường xe tăng đại bác.
… Hãy cho anh la bằng cổ em
Trời mưa bay rực rỡ
Chúng nó say giết người như gạch ngói
Như lòng chúng ta thèm khát tương lai.
… Hãy cho anh chết bằng da em
Trong dây xích chiến xa tội nghiệp
Anh sẽ sống bằng hơi thở em
Hỡi những người kế tiếp
Ba mươi lăm năm sau kể từ 1956, trên tạp chí Văn ở hải ngoại, số
báo 109 phát hành vào tháng 7 năm 1991, ta gặp lại một bài thơ
của Thanh Tâm Tuyền mà theo thiển ý rất khớp với lý thuyết ông
đã đề ra. Ðó là bài “Chia Tay”, đúng là tứ thơ được gói ghém tổng
hợp trong từng đoạn rồi cho cả toàn bài, đúng là nhạc tính được
phối âm cộng hưởng do những chữ có vần trắc lạ tai ở trong mỗi
câu, hoặc liên đới nhiều câu. Nghe như nghịch tai: nắng quái hoặc
cỏ lá úa mỏi, vũng hão ngút, gió hỗn lộng rợ trí, giọt sáng rơi kiệt.
Nhạc tính vần trắc này song hành với những hư huyền của một cõi
nào không thực sự hiện hữu, có một chút dư vang của Nam Hoa
Kinh Trang Tử:
Nắng quái hoặc soi dốc núi
Rừng cây nội cỏ lá úa mỏi
Phất phơ đám cháy muộn chiều hôm
Có nghe lòng đá héo mòn
Về. Phải đó ngọn Rượu Cô Dịch
Ẩn tùng trong đài hoa huyền tích
Phải người trú ngụ Hang Cồn Mây
Trông trời thẳm Vũng hão ngút
Trong gió hỗn lộng rợ trí
Ðắm giạt làng-quê-không-có đâu
Ðâu chốn đợi riêng mình. Nhớ
Giọt sáng rơi kiệt cùng cõi hư.
Tuy vần ở cuối mỗi câu vẫn hiện diện, nhưng nhạc tính vần trắc
phối hợp trong toàn bài mới là nghệ thuật mà Thanh Tâm Tuyền
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dành cho bài thơ. Ta có cảm tưởng bài này tác giả viết từ bối cảnh
ngày được thả ra khỏi nơi giam cầm, giã từ các bạn còn lại trong
trại cải tạo vùng núi non Việt Bắc, và đang lững thững xuống núi
trở về với cuộc đời. Tuy bối cảnh thực tại ê ẩm như vậy, nhưng tác
giả thoát đi để hòa nhập vào siêu hình, không nói đến thời thế
Hình như đường về gần cuối đời của mỗi người là đường về với
vắng không.
II/ Từ Ngữ Ma Lực Trong Thơ TôThùy Yên:
Bài thơ ‘Trường Sa Hành” của Tô Thùy Yên rất đặc sắc. Tác giả
đã thi hóa thật tài tình một tạo vật thiên nhiên, thi hóa một quần
đảo hoang vu bằng những từ ngữ sáng tạo tân kỳ độc đáo. Thi-hóa
rộng nghĩa hơn thơ-mộng-hóa. Thơ mộng hóa chỉ là một khía cạnh
của thi hóa: khía cạnh làm đẹp, hoặc làm huyền ảo lãng mạn. Còn
thi hóa có thể còn thêm khía cạnh thần bí, siêu hình. Nhưng thần
bí siêu hình hơi nghiêng về khuynh hướng tôn giáo, nên thiết nghĩ
dùng từ ngữ hoang-vu-hóa xác đáng hơn với chủ đích của tác giả
là làm tăng thêm vẻ quạnh hiu của thiên nhiên. Tức là tác giả
muốn hoang vu hóa một quần đảo vốn đã quạnh hiu. Vốn quạnh
hiu, vì hầu như từ tiền bán-thế-kỷ 20 trở về trước, người ta đã lãng
quên nó ngoài Biển Ðông. Lúc bấy giờ chắc chưa có thăm dò trữ
lượng dầu chất chứa dưới đáy biển sâu của vùng quần đảo này.
Hoang vu hoá một tạo vật vốn đã hoang vu, vậy coi như vô tình
tác giả ngược dòng với thời thế đang có cuộc tranh chấp chủ
quyền của vùng đảo Trường Sa. Các nước Việt Nam, Mã Lai, Phi
Luật Tân, Brunei, Trung Quốc, Ðài Loan… đang tranh chấp để
trong tương lai xóa bỏ hoang vu của nó bằng những căn cứ hải
quân, phi trường, giàn khoan dầu, cơ xưởng chế biến. Ngược lại,
hoang vu hóa chính là đưa tạo vật trở về thiên nhiên nguyên thủy,
hoặc làm cho nó càng thêm hiu quạnh:
Trường Sa! Trường Sa! Ðảo chuếnh choáng!
Thăm thẳm sầu vây trắng bốn bề
Lính thú mươi người lạ sóng nước
Ðêm nằm còn tưởng đảo trôi đi
Mùa Ðông Bắc, gió miên man thổi
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Khiến cả lòng ta cũng rách tưa
Ta hỏi han, hề, Hiu Quạnh lớn
Mà Hiu Quạnh lớn vẫn làm ngơ
Ðảo hoang, vắng cả hồn ma quỉ
Thảo mộc thời nguyên thủy lạ tên
Mỗi ngày mỗi đắp xanh rờn lạnh
Lên xác thân người mãi đứng yên.
Nhà văn Tchya Ðái Ðức Tuấn đã hiển linh hóa Thần Hổ, nhà văn
Herman Melville đã thần bí hóa cá voi trắng Moby Dick, nhưng
thi sĩ Tô Thùy Yên thì chỉ tăng cường hoang vu cho hiu quạnh.
Công việc đó rất gần với “sa mạc lan dần” (Bùi Giáng), với “Ði
cho hết một đêm hoang vu trên mặt đất” (Phạm Công Thiện).
Thần Hổ đi đâu cũng có những bóng ma nạn nhân theo hầu cận để
tìm kẻ thay thế cho oan hồn mình được siêu thoát, cá voi trắng
Moby Dick lặn nơi nào dưới đại dương cũng có bầy chim linh hộ
vệ bay quần ở trên không. Ðảo hiu quạnh của Tô Thùy Yên cũng
có những vầng khói đen của bầy chim biển như đã ở đó từ thời
tiền sử, và những người lính thú đến đây như cũng muốn sống lại
đời sống nguyên thủy:
Mặt trời chiều rã rưng rưng biển
Vầng khói chim đen thảng thốt quần
Kinh động đất trời như cháy đảo
Ta nghe chừng phỏng khắp châu thân
Ta ngồi bên đống lửa man rợ
Hong tóc râu, chờ chín miếng mồi…
Nhưng tại sao tác giả hoang vu hóa một tạo vật thiên nhiên vốn đã
quạnh hiu ngoài đại dương? Vì hiu quạnh hoang vu nhỏ nhoi ấy
chính là hóa thân của kiếp người hữu hạn đối diện với mênh
mông:
Sóng thiên cổ khóc, biển tang chế
Hữu hạn nào không tủi nhỏ nhoi?
Tiếc ta chẳng được bao nhiêu lệ
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Nên tưởng trùng duơng khóc trắng trời.
Thay vì đưa chính trị vào thi ca viết về đề tài đang có sự tranh
chấp chủ quyền, hay có cái nhìn quân-sự-hóa đối với một quần
đảo chiến lược, Tô Thùy Yên đã thi hóa bằng cách cho sa mạc lan
dần, hiu quạnh lớn thêm. Nội ý hướng ấy cũng đã là thi ca, huống
chi bài thơ này là một điển hình về sáng tạo ma lực ngôn ngữ, một
đặc điểm nổi bật trong toàn bộ sự nghiệp thi ca của tác giả Tô
Thùy Yên. Cần phải nói thêm: nội dung bài thơ tuy có vẻ nằm
ngoài chính trị và thời thế, nhưng Tô thùy Yên đã làm cho quần
đảo thật ấn tượng bằng ngôn ngữ thơ tân kỳ, vậy cũng đã là cách
gợi cho chúng ta thêm đậm tình để ghi nhớ nơi đó mãi mãi là một
phần hồn của Tổ Quốc.
(Tháng 4 năm 2010)
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QUÁ ÐỀ CAO, HOẶC MỘT CHÚT CƯỜI
CỢT, ÐỐI VỚI VUA CHÚA (Qua thơ của
Vũ Hoàng Chương và Bùi Giáng)
I/ Vũ Hoàng Chương mượn hơi hùm Thành Cát Tư Hãn –
Thời tiền chiến, thi sĩ Vũ Hoàng Chương vướng mang tật nghiện
thuốc phiện. Tuy thể xác có lúc rã rời bởi những cơn hành hạ của
ma túy, nhưng tinh thần thi sĩ rất hùng cường. Khi say sưa với
hương nha phiến là lúc ông thả hồn phiêu linh, một trong những
lúc bay bổng ấy là mơ tưởng theo cuộc chinh phục thế giới của
đoàn hùng binh Mông Cổ. Nhà thơ từng mặc cảm “Lũ chúng ta
lạc loài dăm bảy đứa/ Bị quê hương ruồng bỏ, giống nòi khinh”,
phải chăng vì ông đã có thời là công chức thuộc địa Pháp. Ðể giải
tỏa mặc cảm, để giải bày lòng yêu nước chống lại cuộc đô hộ của
người Pháp (nói rộng ra là của người Tây phương), thi sĩ đã mượn
uy danh Thành Cát Tư Hãn, muợn hơi hùm của quân Mông Cổ
một thời chinh phục Âu Châu, qua bài thơ “Hơi Tàn Ðông Á”:
Phơi phới linh hồn lỏng khóa then
Say nghe giọt nhựa khóc trên đèn
Mê ly cả một trời Ðông Á
Sực tỉnh trong lòng nấm mộ đen.
Ðáy cốc bao la vạn vực sầu
Ngai vàng Mông Cổ ngự đêm nâu
Hãy nghe bão táp trong cô tịch
Vó ngựa dân Hồi dẫm đất Âu.
Có một chi tiết, chắc nhà thơ đã lầm: dân tộc Mông Cổ không phải
người Hồi. Vùng Tân Cương sát biên giới Mông Cổ mới là đất của
người Hồi cùng nguồn gốc chủng tộc với Thổ Nhĩ Kỳ. Qua đoạn
thơ trên, ta cũng nương theo tác giả mà mường tượng ra chất đen
quánh của thuốc phiện như chứa đựng vực thẳm của lịch sử ngàn
năm. Ðáy cốc nhỏ thôi nhưng lại mở ra cả một trời thảo nguyên
với đoàn binh mã như giông gió tràn qua Âu Châu. Có khác nào
cây cổ thụ nhỏ trong chậu bon-sai khai mở cho tâm hồn ta cả một
trời thiên nhiên, sâu thẳm thời gian và rộng lớn không gian. Trong
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cô tịch đêm khuya khi nằm hút thuốc phiện, thi sĩ nghe bão táp
quá khứ của đế quốc Mông cổ. Ông nhập hồn cùng đoàn quân
chinh phạt tiến như nước vỡ bờ trên thảo nguyên lồng lộng, rồi
rầm rộ đi vào những lớp lớp thành quách quy hàng. Mộng du như
vậy, nhưng nhà thơ bao giờ cũng đối chiếu về hiện tại phảng phất
hương nha phiến, mờ ảo ánh đèn dầu bên khay thuốc phiện, và
tiếng reo vui của nhựa ma túy đang chín tới:
Thuyền chiếu nằm mơ cuộc viễn chinh
Buồm neo rời rạc bến u minh
Ðâu đây quằn quại trong làn khói
Lớp lớp uy nghi vạn lý thành.
Nhựa chín dần trên ngọn lửa đào
Ngược dòng năm tháng khói lên cao
Huơng thiêng rẽ lối đôi bờ mộng
Cung các vàng son môt thuở nào.
Trên những bản đồ lịch sử thế giới trong sách giáo khoa ở Mỹ, có
vài bản ghi rõ đế quốc Mông Cổ trong thế kỷ 13 trải dài từ phía
Tây bên cửa sông Danube thuộc Châu Âu, bao trùm đến phía Bắc
cạnh hồ Baykal thuộc Nga, và xuống tới phía Nam vùng Phan
Thiết thuộc nước Champa thời bấy giờ. Nhưng đến cuối thế kỷ 13,
từ năm 1290 trở về sau, thì đế quốc này đã thu hẹp lại, riêng về
phía Nam thì biên giới dừng lại dọc dài theo biên cương Bắc Việt
Nam hiện nay. Ðây là dữ kiện ghi nhận thành quả cuộc chống trả
của Ðại Việt dưới thời nhà Trần phối hợp cùng đồng minh Chiêm
Thành dưới thời vua Chế Mân (Champa không cho quân Mông Cổ
mượn đường đánh từ phía Nam lên). Nhắc một ít chứng tích lịch
sử đó để cùng nhớ quân Mông Cổ có một thời là lực lượng hung
hãn xâm lược. Chiến thuật của họ nhờ tận dụng thế mạnh của kỵ
mã và cung tên tập luyện bắn thần tốc từ trên mình ngựa; và gieo
khủng bố sợ hải để tạo tán loạn cho nơi nào họ sắp tấn công. Chỉ
vì muốn giải tỏa mặc cảm bị người Tây phương cai trị, tức thực
dân Pháp thời thuộc địa, mà thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã thần-kỳhóa cuộc trường chinh Châu Âu rất hung bạo của đế quốc Mông
Cổ.
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II/ Bùi Giáng cười cợt vua Chế Mân quá hào hoa – Có một nhà
văn ở Việt Nam hiện nay rất nổi tiếng, được giới văn học hải ngoại
bàn tới nhiều: nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Ông nổi tiếng vì lối
viết trần trụi, bốc trần một cách hiện thực qua truyện viết về một
ông tướng hồi hưu, trong đó có những mô tả mặt trái xã hội Việt
Nam. Cũng lối viết trần trụi phơi bày sự thật, Nguyễn Huy Thiệp
viết tác phẩm “Phẩm Tiết”, phơi bày sự thật đời sống của các vua
chúa ngày xưa. Chỉ là hư cấu, vì làm sao biết sự thật ấy, đâu có ghi
chép nhật ký lưu lại nào nơi cung đình của vua Quang Trung và
vua Gia Long. Trong “Phẩm Tiết”, cả hai ông vua thù địch tranh
giành giang sơn, cùng mê một nhan sắc tên là Quách Thị Vinh
Hoa. Họ không phải tình địch cùng thời, nhưng trước sau đều đến
với Vinh Hoa khi triều đình đổi chủ. Ngoài dung nhan,Vinh Hoa
lại còn có hương thơm mùi hoa sữa từ cơ thể tiết ra.Vua Gia Long
từng giết oan công thần, vì vậy ông bị coi như một người rất vong
ơn bội nghĩa. Nhưng ta cũng biết khi bôn ba ở Miền Nam lúc chạy
trốn cuộc săn đuổi của quân Tây Sơn, nơi nào ông được người dân
cứu giúp, nơi nào ông thoát nạn, kể cả khi tránh bão gặp cá voi,
khi lên ngai vua Gia Long đều không quên ơn, đều có sắc phong
ghi nhớ. Trong “Phẩm Tiết”, vua Quang Trung bị gán cho những
nét thật phàm tục thô lỗ trước Vinh Hoa. Nhớ không lầm thì trong
một tác phẩm xuất bản sau đó không lâu, nhà văn Trần Vũ còn tô
đậm thêm thói phàm tục của vua Quang Trung trước Ngọc Hân
công chúa. Chắc hai nhà văn cùng một ý hướng: phá đổ huyền
thoại là cách đưa các nhân vật trở lại đời sống bình thường, có
thanh cao anh hùng mà cũng lắm khi phàm phu nhỏ hẹp. Có người
nơi hải ngoại đọc truyện của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp nghĩ rằng
nhà văn có ẩn ý đối với các nhân vật lịch sử hiện tại ở trong nước.
Chắc cũng chỉ là ý kiến riêng, vì nhà văn Nguyễn Huy Thiệp hiện
nay có nhiều sách lưu hành trong nước, biên khảo văn học nào
cũng viết về ông như một nhà văn lớn trong chế độ…Việc đem
các nhân vật lịch sử ra để tiểu-thuyết-hóa tính ham mê nhan sắc
cũng đã có một nhà thơ từng làm rồi. Thi sĩ không lấy ra một nhân
vật của lịch sử đất nước mà từ lịch sử Chiêm Thành, vua Chế
Mân. Vị vua nước láng giềng này đã cắt đất để cầu hôn Huyền
Trân công chúa của vua Trần. Thi sĩ đó không ai xa lạ, chính là
nhà thơ Bùi Giáng:
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Quận thành đổi lấy làn da
Hỏi sao lạ rứa? Hào hoa thưa rằng
Có chi mô, có chi mô
Nàng tuy nhỏ bé mà to bằng trời
Ô-Ri như rứa mà rồi
Gẫm ra như thể như tôi đó mà
Trăm năm trong cõi người ta
Thân còn chẳng tiếc, lọa là Ô-Ri
Riêng công chúa nọ ly kỳ
Là tôi tiếc suốt li bì càn khôn.
Bài thơ có những từ ngữ đậm nét đặc thù riêng của Bùi Giáng, làm
ta liên hệ ngay đến câu thơ: “Dạ thưa xứ Huế bây giờ/ Vẫn còn núi
Ngự bên bờ sông Hương”. Các từ ngữ “hào hoa thưa rằng”
mang vẻ cười cợt ông vua dâng sính lễ cưới công chúa Ðại Việt
quá đắc giá, đem cả một phần giang sơn để hiến tặng; cũng đồng
thời cười cợt thời phong kiến vua muốn gì thì không ai dám cản.
Còn các từ ngữ “lọa là Ô-Ri” (Ô Ri là Quảng Trị và Thừa Thiên
ngày nay), lời vua coi thường hai tỉnh này cho thấy sự khiếm
khuyết những lưu tâm địa chất của người xưa, không những của
vua Chế Mân mà của nhiều bậc vua chúa khác (như vua Nga đã
bán Alaska giàu có tài nguyên dưới lòng đất cho Hoa Kỳ; như vua
Kampuchia thấy miền hoang địa vô giá trị của chốn sình lầy Thủy
Chân Lạp; như nhân loại văn minh đã một thời bỏ quên lục địa
Nam Cực chôn giấu rất nhiều mỏ khoáng sản dưới bề dầy vạn niên
băng giá). Và sau cùng là các từ ngữ “tiếc suốt li bì càn khôn”:
mới đọc qua, tưởng nhà thơ Bùi Giáng có vẻ kỳ thị vua Chàm cưới
công chúa Ðại Việt. Ngẫm nghĩ thì đó chỉ là sự mến tiếc một nhan
sắc, điều này có vẻ xác đáng hơn, vì đây là tình cảm chung của
nam giới khi một giai nhân tuyệt sắc lên xe hoa. Truyện những
giai nhân trong lịch sử ngàn năm như Cleopatra, Helen of Troy,
Mỵ Châu công chúa, Huyền Trân công chúa, Ngọc Vạn công
chúa… cứ còn mãi là nguồn cảm hứng cho thi nhân khi họ mới
khám phá được một khía cạnh nào đó chưa ai nói đến.
(Tháng 7 năm 2010)
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TỪ NGỮ EM TRONG THƠ HUYỀN ẢO ÐẠO PHẬT

(Qua thơ Hoàng Cầm và Du Tử Lê)
1/ Người Em lạnh lẽo khói sương trong thơ Hoàng Cầm – Mấy
năm gần đây ở hải ngoại (bài này viết năm 1996, nay bổ túc), ta
thường nghe nhiều người hát bài “Ði Chùa Hương”, thơ Nguyễn
Nhược Pháp, Trần Văn Khê phổ nhạc. Và không ít người về thăm
quê hương đã hơn một lần đi viếng cảnh Chùa Hương. Một thuở
bài hát nằm im lặng gần như bị lãng quên, một thuở bài hát bừng
lên vì hợp thời gợi nhớ quê hương, hấp dẫn du lịch.
Nhớ chương trình Quốc Văn khi còn ở các lớp trung học thuở
trước rất xa xưa, ta đã biết Chùa Hương qua thơ của Chu Mạnh
Trinh mà đến nay vẫn còn nhớ nhờ các đề luận văn chương thường
liên hệ: “Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái/ Lững lờ khe Yến cá
nghe kinh/ Thoảng bên tai một tiếng chày kình/Khách tang hải
giật mình trong giấc mộng”. Và mới đây, ta đọc được bài thơ
“Trẩy Hội Chùa Huơng” của thi sĩ Hoàng Cầm từ trong nước gửi
ra đăng trên vài tạp chí văn chương hải ngoại, trong đó độc giả lưu
ý danh xưng “em” tác giả dùng trong bài thơ. Vì hình tượng lạnh
lẽo khói sương của nhân vật, ta không thể hiểu Em như một người
tình đời thường:
Anh trẩy Chùa Hương phía xót thương
Bến Trong bến Ðục nửa chia đường
Thiên Trù chợt lắng chuông buông tím
Bỗng gặp em nằm đắp khói sương
… Nửa đêm mùng bảy lặng trăng non
Anh hẹn em về cõi sáng hơn
Cầm tay em lạnh đưa đi mãi
Mê mải rừng mai thấp thoáng hương.
Nhân vật dường như không có thật đang nằm đắp khói sương trên
hành trình nhiều bậc lên chùa; khung cảnh huyền ảo với tiếng
chuông buông trong chiều tím; hành vi lãng đãng của đôi lứa cầm
tay đi mãi trong rừng mai. Với nhân vật như mơ ấy, với bối cảnh
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như thần tiên ấy, cho nên Em chỉ là một đối tượng tác giả đưa ra
như một Phi-Ngã để từ đó đối thoại với cái Ngã của mình. Ở đây,
ta mượn biện-chứng Ngã và Phi-Ngã trong triết lý Duy Tâm Chủ
Quan của triết gia Ðức Johann Fichte (1762-1814): Ta tạo ra một
đối tượng ở ngoài ta, tạo ra một Phi Ngã từ cái Ngã, để từ đó
phản tỉnh làm cho thế giới trở thành có thật, không còn là ảo ảnh.
Ý tưởng như trên của triết gia duy tâm thì thật là khó hiểu đối với
nhận thức thiên về cụ thể của người bình thường: ngoại giới sờ sờ
ra đó đâu cần có tâm ta can thiệp thì nó mới tồn tại đích thật. Và
tác giả Hoàng Cầm nói gì với nhân vật Em ấy, thật ra là nói gì với
chính mình (cái-tôi đã được đối-tượng-hóa). Ông nói chỉ tìm lên
miền thanh thoát trong chốc lát rồi trở về với cuộc đời:
Ôm em, đỉnh núi sao buông thấp
Hai ngực hòa tan một tiếng chuông
Tỉnh ra đắng chát tràn môi cháy
Em đâu rồi? Vãn hội Chùa Huơng.
Trong bài thơ của Nguyễn Nhược Pháp; người con gái đi chùa
Hương, gặp gỡ một chàng trai, xong vãn hội ai về nhà nấy, nàng
than thở cho cuộc hội ngộ quá ngắn ngủi: “Giờ vui, đời có vậy/
Thoáng ngày vui qua rồi!”. Bài thơ của thi sĩ Hoàng Cầm cũng có
đoạn cuối tương tự: “Em đâu rồi? Vãn hội chùa Hương”, nhưng
tác giả kết thúc có vẻ triết lý nói về sự tương giao giữa huyền ảo
và thực tế, cõi tu và cõi tục. Với các từ ngữ như thức tỉnh ở đoạn
sau cùng của bài thơ: “Tỉnh ra đắng chát tràn môi cháy”, nhờ vậy
ta nghĩ đây không phải nỗi buồn ngày vui qua mau như cô gái
trong thơ Nguyễn Nhược Pháp. Tác giả như bày tỏ cảm nghĩ: sau
khi đắm chìm vào huyền ảo cảnh chùa kinh kệ, con người lại quay
về với những lo toan cho thực tế ở đời.
2/ Người Em khi tế-độ và khi cần-tế-độ trong thơ Du Tử Lê –
Kinh sách tư tưởng Phật Giáo như rừng như biển, nhiều tông phái,
nhiều lối tu hành. Với kiến thức dân gian đại chúng, ta thấy đại
khái có hai cách thức. Một là lối tu thực sự, xuất gia tầm đạo. Hai
là lối tìm hiểu tại gia, nghiêng về thử nghiệm thực hành sau khi
nghiên cứu và chiêm vọng tư tưởng của Ðức Thích Ca. Xuất gia
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tầm đạo có thể vào trong chùa ở nơi phố thị, hoặc ở chốn thâm sơn
cùng cốc. Dù ở tại-thị hay ở hoang vu, họ đều là những người dứt
bỏ mãnh liệt những ràng buộc hệ lụy của thế gian. Tịnh tâm diệnbích trong bốn bức tường phố xá, hay diện-bích trước núi non
trùng trùng, thì cũng đều quạnh quẽ một cuộc hành trình cô độc, tự
mình giải thoát cho mình.
Riêng các văn-thi-sĩ thường nghiêng về lối chiêm vọng tư tưởng,
thích đứng ngoài mà tìm hiểu rồi hành đạo theo cách riêng của
mình hơn là đi vào tu luyện cần có những quy luật nghiêm nhặt.
Tu tập trong chùa, chí ít cũng phải theo trình tự trước sau, từ dễ
đến khó. Ða số tại-gia thực ra không tu tập gì, nhưng không hiếm
nhà thơ tận tụy diễn tả những cảm thức mà họï thấy hứng khởi sâu
xa, sáng tác lắm câu thơ lóng lánh tân kỳ, làm phong phú thêm cho
Phật Giáo. Họ thường nói về những cao siêu của đạo Phật, như vôngôn bất lập văn tự, thiền định tâm tu hơn là quy y đạo pháp,
không ưa lối thoát ly đi vào sơn tự xa cách cuộc đời, như trong bài
“Sơn Tự Thi” của nhà thơ Du Tử Lê:
… Nếu hiểu rồi ra là cát bụi
Kinh nào uyên áo hơn vô ngôn
Sơn Tự là tôi , em hãy trú
Có cũng xong. Mà không cũng xong
… Hãy khép trang kinh trả lại đời
Cứ gì sơn tự mới an vui
Ủ hương cuối kiếp cho nhân loại
Ngã mạn đời sau, em của ta.
Sơn Tự là tôi, nghĩa như thế nào? Tôi ở đây chắc tác giả muốn nói
cái Ngã riêng của mọi người. Ai cũng có Phật tính, ta phải làm
sáng Phật tính đó lên bằng tự mình tu luyện, tự mình giải thoát,
không thể nhờ kẻ khác giải thoát cho nếu ta cứ mãi hệ lụy trong
vòng nghiệp chướng; nếu không thể chấm dứt sự lẩn quẩn của sân
si dục vọng thì không thể chấm dứt Luân Hồi. Vậy tôi là cái Ngã
tự lực. Còn Em là ai? Cũng một cách thức như trong thơ Hoàng
Cầm, người Em trong thơ Du tử Lê là một Phi-Ngã, tác giả đặt
cái-tôi ra ngoài thành một đối tượng để đối thoại; đó chính là độc
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thoại nội tâm. Em và tác giả trong thơ Hoàng Cầm là cái Ngã phân
ly, một nửa ở với cõi tu huyền ảo, một nửa muốn quay về thực tế.
Em và Phạm Thiên Thư là cái Ngã hòa hợp, cùng đồng hành về
một hướng, như đôi uyên ương trắng bay về bồng lai: “Em là
trang tôn kinh. Anh là là nhà sư buồn”. Còn Em và tác giả trong
thơ Du Tử Lê là cái Ngã khi thì đầy sức mạnh Tự Lực: “Sơn tự là
tôi Em hãy trú”, khi thì bi lụy cần người khác cưú độ: “Tế độ hồn
tôi vó ngựa mù”. Câu thơ này có ý nghĩa giống như một câu thơ
khác của thi sĩ: “Trong tay Thánh nữ có đời tôi”:
… Cám ơn người tụng kinh siêu thoát
Tế độ hồn tôi vó ngựa mù
Nghe như Ðịa Tạng mà không phải
Bi lụy chân kinh Bát Nhã về
Bình bát tôi đi khắp địa cầu
Tìm em khất thực nghĩa ân sâu
Chính tôi là kẻ cần siêu độ
Xin tụng cho nhau sạch mối sầu.
Tưởng như triết lý tự chứng tự lực “Sơn Tự là Tôi” mâu thuẫn với
ý tưởng cần được cứu vớt “Chính tôi là kẻ cần siêu độ”. Thấy
mâu thuẫn mà không mâu thuẫn, vì Em và tác giả chỉ là một, một
độc thoại nội tâm đang trong vòng bàn luận trước vấn đề Giải
Thoát rất bao lao trong tư tưởng Phật Giáo. Tự Giác Giác Tha, tự
giải thoát cho mình rồi giải thoát cho người; đi vào Tịch Lặng một
mình hay phải truyền bá Phật pháp để cưú kẻ khác; đó có lẽ là vấn
đề hàm chứa trong bài “Sơn Tự Thi” được nhà thơ Du Tử Lê diễn
tả kinh điển Phật Giáo bằng từ ngữ thi ca nhiều chất thơ. Phản hồi
qua lại, triết lý Phật Giáo huyền ảo gợi nhiều hứng cảm cho thi sĩ,
và nhà thơ làm phong phú thêm cho Phật Giáo bằng thi-tính.
Tránh không nhắc lại kinh điển Phật Giáo một cách khuôn sáo, đó
là điều ta dễ thấy chẳng những nơi bài thơ này mà còn lai vãng
trong nhiều bài thơ khác của tác giả Du Tử Lê. Người Em đốitượng-hóa từ cái Ngã của nhà thơ làm cho thi-ca chất chứa tư
tuởng thành ra thơ có vẻ thuộc về đời thường, nói ra những điều dễ
cảm nhận - (Tháng 8 năm 2010)
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THƠ TÌM VỀ VỚI BIỂN TRONG HAI Ý HƯỚNG

(Qua thơ Phạm Hầu và Mai Thảo)
1/ Phạm Hầu đi tìm biển để ký thác mối tình sầu:
Phạm Hầu là một thi sĩ thời tiền chiến, sinh năm 1920 tại Quảng
Nam, và mất năm 1944. Ông chỉ có một bài thơ hay lưu lại hậu
thế, nhưng đó lại là bài thơ gây những ấn tượng khó quên cho độc
giả. Bài thơ “Vọng-Hải-Ðài” đã trở thành biểu tượng cho sự cô
đơn, trơ trọi, chơ vơ như chính cuộc đời ông rong chơi thoáng qua
trong văn học. Ðó là hình tượng một ngọn hải đăng, một đèn biển
soi cho đêm đại dương, báo hiệu tàu đi biển đừng đến gần vùng
ghềnh đá, hãy tránh xa nơi có ánh đèn thăm thẳm quét ra. Tác giả
hóa thân thành ngọn hải đăng cô đơn. Du khách nào có ghé thăm,
một lần đến rồi sẽ đi không trở lại, vì ngọn hải đăng thường ở
những nơi hẻo lánh. Du khách phù du thoáng đến thoáng đi, nhưng
hải đăng thì vẫn tháng ngày tiếp tục nhiệm vụ vẫy gọi xa khơi, vẫy
gọi cho những con tàu lặng lẽ bỏ đi. Vọng-hải-đài chính là con tim
cô đơn của thi sĩ, du khách phù du chính là hình bóng một giai
nhân đến với đời ông bằng một mối tình kiêu:
Chẳng biết trong lòng ghé những ai
Thềm son từ dội gót vân hài
Hỡi ôi! người chỉ là du khách
Giây phút dừng chân Vọng-hải-đài.
Cơn gió nào lên có một chiều
Ai ngờ thổi lại mối tình kiêu
Tháng ngày đi rước tương tư lại
Làm rã chân thành sắp sửa xiêu.
Ta đang ở vùng Los Angeles hay San Jose, có dịp nào hãy đến
thăm ngọn hải đăng gần nhất, để dễ thông cảm với với nỗi niềm
trơ trọi hiu quạnh của thi sĩ Phạm Hầu. Chỉ cách Long Beach
khoảng năm dặm có vọng-hải-đài “Point Vincente”, và chỉ cách
San Jose khoảng mười dặm có “Pigeon Point Lighthouse”. Hãy
đến vào ban đêm để thấy trời biển rộng, ngọn hải đăng buồn và
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lặng lẽ với nhiệm vụ. Những con tàu đến từ bao bến bờ của năm
châu lục, thoáng thấy ánh đèn xanh ngời của vọng-hải-đài thì kéo
hồi còi “cám ơn” rồi tránh xa. Vọng-hải-đài thức trọn đêm, chứng
kiến những bỏ đi. Một sắc không bờ của trùng dương buổi sáng
hôm sau chính là sa mạc trong lòng thi sĩ:
Trống trải trên đài du khách qua
Mây ngày vơ vẩn, gió đêm là
Muôn đời e hãy còn vương vấn
Một sắc không bờ trên biển xa.
Lòng xiêu xiêu hồn nức hương mai
Rạng đông về thức giấc hoa nhài
Ðưa tay ta vẫy ngoài vô tận
Chẳng biết xa lòng có những ai?
Hàn Mặc Tử trong một câu thơ, tự hỏi có tính cách hướng nội, vì
biết từ lòng mình là vậy mà không rõ người khác có như thế hay
không: “Ai biết tình ai có đậm đà!” Còn câu hỏi của Phạm Hầu có
tính hướng ngoại gần như trách móc: “Chẳng biết xa lòng có
những ai?”. Ai xa mặt rồi cách lòng, nhưng thi sĩ hay vọng-hảiđài thì vẫn ngàn năm vẫy gọi những bỏ đi không hy vọng quay về.
2/ Mai-Thảo đi tìm biển để xa lánh phiền não:
Trong một bài thơ, nhà văn Mai Thảo gợi cho ta nhớ đến cuộc nổi
loạn của tàu Bounty vào năm 1787 do trung úy Fletcher cầm đầu,
tại vùng Nam Thái Bình Dương. Tàu Bounty, thuộc hải quân đế
quốc Anh, có nhiệm vụ đi lấy cây giống của trái Breadfruit (trái
bánh mì, ta gọi là trái sa-kê), thực phẩm chính của dân các hải đảo
thuộc tộc người Polynesean. Nổi loạn cướp tàu giữa biển, họ bức
bách thuyền trưởng William Bligh xuống một ca-nô nhỏ, cùng vài
người trung thành, cùng đồ ăn thức uống đầy đủ có thể sống trong
vòng một tuần lễ, phó thác may rủi cho đám người đó trên đại
dương bao la. Với tài ba và kinh nghiệm, vị thuyền trưởng hà-khắc
này đã lèo lái chiếc ca-nô mong manh mấy ngày đêm, may gặp
chiến thuyền Anh, và sau cùng họ cũng về tới Anh. Chính vị
thuyền trưởng Bligh về sau chỉ huy chiến thuyền trở lại Nam Thái
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Bình Dương để lùng kiếm đám thủy thủ nổi loạn. Còn về đám
người theo trung úy Fletcher, mà nguyên nhân họ nổi loạn một
phần vì sự hà khắc của thuyền trưởng, một phần vì “phải lòng”
những cô gái mỹ miều mạnh khoẻ của đảo Tahiti, một phần vì
thấy đời sống nơi hải đảo quá tuyệt vời, họ không thể từ biệt để về
lại Anh Quốc. Sau khi cuớp tàu, Fletcher với tám người đồng bọn
dẫn theo một số người Polynesean trên đảo, dong tàu đến một nơi
bí mật, và biến dạng trong đại dương bao la. Rất lâu sau này,
người ta mới biết nơi đó là đảo Pitcairn xa xôi chưa có dấu chân
người, phía Tây Nam Tahiti vài trăm hải lý. Họ đốt tàu để tuyệt lộ
đường về, sống hạnh phúc với thiên nhiên và tình yêu mà họ lựa
chọn ở với người Polynesean. Hải quân Anh đã hoài công truy
lùng để đưa họ về Anh lãnh án tử hình do tội cướp tàu theo luật
Hải quân Anh. Họ đã có con cháu nhiều thế hệ, một thế kỷ tìm
chốn bồng lai đã trải qua trên đảo Pitcairn. Họ cắt đứt mọi liên hệ
với xã hội Anh tại chính quốc, kể cả các đảo thuộc địa Anh trong
Thái Bình Dương. Xa lánh mọi dòm ngó, họ giống như loài voi
chôn giấu tông tích: chúng đi tìm giấc ngủ ngàn thu nơi đáy rừng
sâu thẳm (vì vậy người ta hiếm khi khám phá thấy mộ địa của loài
voi). Từ sự kiện lịch sử đó, và cùng muốn đi tìm chốn an nhiên xa
thế gian, nhà văn Mai Thảo đã gói ghém vào một đoạn thơ trong
bài “Chờ Ðợi Nghìn Năm”:
Ta cúi đầu đi khỏi bãi đời
Như vì sao mỏi muốn lìa ngôi
Như thuyền xa bến vào muôn biển
Tới đáy rừng chôn giấc ngủ voi.
Sở dĩ xa lánh cõi đời vì xã hội đó gây phiền não. “Ðịa ngục là
những kẻ khác”, lời của triết gia Jean Paul Sartre mà thời Văn Học
Miền Nam người ta hay trích dẫn, và nhà văn Mai Thảo cũng
nghiệm ra như vậy trong câu thơ: “Ðịa ngục ngươi là, kẻ khác
ơi”. Nhà văn Mai Thảo không cô đơn trong tình bè bạn, nhưng chỉ
vài phê phán hay dèm pha (mà sống ở đời ai cũng nếm phải), điều
đó đủ làm cho ông muốn lìa nhân gian để đi tới cuối trời:
Tối sáng không phân nhọ mặt người
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Là giờ xuất hiện của loài dơi
Rợp trời những cánh bay hôi hám
Trên lối ta đi tới cuối trời.
(Trích bài: Chờ Ðợi Nghìn Năm)
Trong đám người nổi loạn trên tàu Bounty, chắc có người muốn
đào ngũ ra khỏi những ràng buộc mà họ trót đăng lính vào Hải
quân Hoàng gia Anh. Và đa số vì những hệ lụy tình cảm. Vậy
không phải họ muốn xa lánh đời sống văn minh một cách triết lý.
Còn nhà văn Mai Thảo, theo như nội dung bài thơ trên, thì cũng
không do tư tưởng Xuất-thế hay đi vào Tịch-lặng. Suy ra, ông là
con người nhập-thế với nghiệp dĩ làm báo, sống giữa chợ đời, có
nhiều bè bạn, nhưng đôi khi gặp những va chạm dị nghị làm ông
chán ngán xã hội.
(Tháng 7 năm 2010)
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Nghĩ Về Di-Cảo Mấy Ngàn Trang
Của Một Nhà Thơ Yểu Mệnh
Nhà thơ Nh.Tay Ngàn (tên thật, Nguyễn Văn Nhĩ, sinh năm 1943
tại Trà Vinh, mất năm 1978 tại Paris), du học tại Pháp từ năm
1965, có một số thơ đăng trong Tạp chí Văn trước 1975 ở Sài gòn.
Thơ của Nh. Tay Ngàn có nhiều bài khó hiểu. Theo bài viết của
nhà thơ Thi Vũ, chủ biên Tạp chí “Quê Mẹ” ở Paris sau năm 1975,
thì nhà thơ Nh. Tay Ngàn còn để lại di-cảo khoảng 4 ngàn trang,
viết bằng nét chữ nhỏ và cẩn thận, đóng thành 20 tập mà chính nhà
thơ nhà báo Thi Vũ đã có thấy tại nhà thân nhân Nh. Tay Ngàn.
Căn cứ vào thủ bút nhà thơ Nh. Tay Ngàn, ta cũng nhận ra chữ
viết nhỏ đều đặn của nhà thơ, điều đó có nghĩa là di-cảo chứa
đựng rất nhiều, phải có nguồn cảm hứng dồi dào mới viết được
chừng ất trang giấy (Bài viết của ông Thi Vũ kèm với thủ bút của
Nh. Tay Ngàn đăng trên mạng “gio.o”, nhan đề: “Nh. Tay Ngàn,
Lập Lòe Trí Nhớ”). Nh. Tay Ngàn cũng có một thời gian ở trong
nhà thương người bị bệnh tâm thần tại Paris và cái chết thật buồn
do nhà thơ Thi Vũ kể lại như sau: “Đầu tháng Giêng 1978, các
bạn của Nhĩ gọi cho biết Nhĩ chết rồi. Một hôm, bà gác-dan
(concierge) thấy mấy ngày qua Nhĩ không ghé lấy thư. Bà lên đập
cửa phòng. Không nghe hồi đáp, bà lo lắng mở cửa xem thì Nhĩ đã
nằm chết trên giường nhiều ngày”. Nghĩ về nhà thơ này, ta không
khỏi liên hệ đến thơ có nhiều câu khó hiểu mà theo ông Thi Vũ thì
từ ngữ Nh.Tay Ngàn không là chữ nghĩa; liên hệ đến đời sống
từng bị nhốt trong bệnh viện tâm thần ở Paris; liên hệ đến nguồn
cảm hứng viết được mấy ngàn trang bản thảo (ta tin rằng ông Thi
Vũ không nói quá điều này mà viết với lòng thành kể lại cái gì ông
đã thấy, kể chi tiết về Nh.Tay Ngàn như để tạ lỗi “lời hứa in thơ”
rồi không thể in một tập văn thơ nào cho Nh.Tay Nhàn lúc sinh
thời). Ta cũng liên hệ đến nỗi bất mãn của Nh. Tay Ngàn về Văn
học Miền Nam trước 1975 và bất mãn luôn Nhóm Tự Lực Văn
Đoàn thời trước 1945. Lúc ấy, Nh. Tay Ngàn vừa trẻ vừa không có
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thành tích văn nghệ gì lớn mà dám phê bình văn nghệ lớp đàn anh
như vậy, có phải Nh.Tay Ngàn nói hồ đồ hay nhà thơ đã hé thấy
một ánh sáng nào đó? Và tiếp theo, ta liên hệ đến sự kinh qua
thảm khốc từ thời thiếu niên; Nh. Tay Ngàn đã chứng kiến người
cha theo kháng chiến bị Pháp bắn vào đầu nằm chết trên đồng;
chính Nh.Tay Ngàn hốt khối óc bầy nhầy bỏ vào đầu cha khi quân
Pháp bỏ đi. Kể những điều đặc biệt liên hệ đến Nh.Tay Ngàn như
vậy, có nghĩa là ngươi viết bài xin tự đặt giới hạn khi có đôi lời
nhận định về thơ Nh. Tay Ngàn. Những giới hạn đó là: Sẽ không
nhận định như đã thấy Nh.Tay Ngàn “một thiên tài chưa được
người đời hiểu thấu”; sẽ tránh con đường tìm hiểu thơ Nh. Tay
Ngàn không phải do từ ngữ chữ nghĩa mà từ ngữ thuộc “dụng cụ
thăm dò cõi vô thức” (theo Thi Vũ). Ta cũng không giả định phải
chăng với vận số ngắn chỉ 35 tuổi đời mà tác phẩm còn tàng ẩn
đến 4 ngàn trang thì có thể đây là một trường hợp tái sinh đầu thai
từ một tiền kiếp, nhất là khi Nh. Tay Ngàn được sinh ra từ vùng có
nhiều chùa chiền Phật Giáo Tiểu Thừa ở Trà Vinh. Và ta cũng
đừng coi Nh. Tay Ngàn lại là một trường hợp “phản kháng triết
lý” như Phạm Công Thiện đã từng lớn tiếng khinh chê gần hết triết
học thế giới, vì Nh.Tay Ngàn cũng từng chê Văn Học Miền Nam
và Tự Lực Văn Đoàn. Phạm Công Thiện lớn tiếng có tính cách
triết lý siêu hình, còn Nh. Tay Ngàn phát biểu hơi “vượt quá” như
vậy phải chăng vì thấy mình từng trải hơn đời về sự mất mát đau
khổ chiến tranh, ngay từ tuổi thiếu niên. Tổng quát, ta thoáng thấy
có những điều khá đặc biệt về đời sống và sáng tác của Nh. Tay
Ngàn. Đó là những bài thơ khó hiểu mà ông Thi Vũ gọi là từ ngữ
không thuộc về chữ nghĩa. Đó là mối tình quá sâu đậm với một
thiếu nữ đã chết tên Liên khiến Nh. Tay Ngàn viết một bài thơ
trường thiên 253 câu với vô số lần nhắc tới tên Liên; thơ tâm sự
với người yêu đã chết mà từ ngữ cũng khá tối tăm khó hiểu. Đó là
di-cảo 4 ngàn trang chi chít những chữ. Đó là cuộc sống có một
thời gian bị bỏ vào nhà thương điên ở Paris. Đó là một mảnh đời
chật vật khó khăn tại Pháp nhưng rất gắn bó với sáng tác văn thơ
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Việt, có lần trở về Việt Nam tính chuyện in ấn thơ truyện. Như
vậy, Nh. Tay Ngàn thể hiện một trường hợp cũng đời thường mà
cũng hàm chứa những bất thường của một người đặc biệt nào đó.
Có phải Nh. Tay Ngàn là trường hợp luân hồi tái sinh từ tiền kiếp;
hay chỉ như một thi sĩ đam mê sáng tác mong được có thi phẩm
cho đời như bao nhiêu người khác. Người viết bài xin tự giới hạn
chỉ nhận định khía cạnh cảm thức thơ theo cảm quan thông thường
có tính chất sắc tướng hữu hình, nên sẽ không cố gắng tìm hiểu
thơ Nh. Tay Ngàn như “dụng cụ thăm dò vô thức” hay “có mắt
xanh với tấm lòng rớm máu thì mới cùng Nhĩ song thoại trong
thế giới vốn nhỏ và hạt bụi muốn đau” (Thi Vũ). Quả thật thơ
của Nh. Tay Ngàn khó hiểu, đúng là cần phải vận dụng tâm thức
siêu hình nào đó thì mới biết những ẩn tàng tác giả muốn nói ra.
Xin trích ra một vài đoạn thơ của Nh. Tay Ngàn để ta thoáng cảm
thức có cái gì tối tăm siêu thực như những điều ông Thi Vũ đã
nhận định. Chỉ thoáng cảm nhận cái khó hiểu ấy mà thôi, dĩ nhiên
không đi sâu vào thăm dò, vì sự thật ta không biết cách nào để
thăm dò. Chưa hiểu gì, nhưng có lẽ người đọc cũng thấy một vẻ gì
đó thuộc về ảo diệu thi ca:
… Dù sáu đời còn ba bốn tờ dạ khúc
Trên rừng lá phủ mưa
… Giữa bốn bức tường tôi thấy cái chết áo đen
Sự thèm muốn mỗi chiều đời xuống sâu hỏa ngục
… Hình ảnh cô ca sĩ da đen
Không nhớ Phi Châu lúc con đồi mồi ngủ nơi biển cạn
(Trích bài: Thành Phố Chim Hồng)
… Nhưng tiếng người đã sa vào núi mệnh
Vì chiều đi lất phất nước trên trời
… nơi phía đông Đá Dựng hỏi cây kè hồ ly ẩn
Gọi là gì người Thiên Mệnh máu xanh
… Một dòng nước Jucar tìm đâu hết chấn động cũ
Rồi chia ba với cảnh quyên gầy
(Trích bài: tiếng phút sầu! rồi nay cõi lú)
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… Về cõi sâu không phải hố thẳm Vodong
Để tà xế là nơi quạ ngủ
… Thổi gió ráo giữa trưa kêu ve sầu riêng lẻ
Mình mình em qua bảy dốc cầu điềm
… Từ đây ván thô kèm hai mắt đục
Cạo mặt trời hết tóc còn bay
(Trích bài: trời ơi thiền! ngờ đâu cơm đời)
… Sau buổi chiều Liên chết bơ vơ
Sau con đường Trà Vinh ngày ấy đổ tối
Những mộng tưởng về phượng hoàng đất dương gian
Trở thành cỏ hoang trên lâu đài nến cháy
… Ước áo vàng sẽ về đây thành cội rễ
Mấy phôi pha làm lại nước huyễn châu
(Trích bài: Nỗi Liên Đen Tối Vô Cùng)
Trích một số câu thơ khó hiểu như trên, ta không có ý định sẽ đi
vào phân tích siêu thực, hay dò tìm vô thức, hay trực cảm phát
giác thiên tài, hay đề nghị tra vấn tiền kiếp tái sinh. Cũng không
phải giả định tác giả làm thơ “hũ nút” để làm người đọc nể sợ dè
chừng nghĩ rằng họ chưa tới trình độ thẩm thấu. Tác giả từ Paris
trở về nước tìm cách in thi phẩm thì thật trang trọng với thơ, với
công trình mình sáng tác, không thể nghĩ tác giả viết giả những
điều mù mịt để dối mình dối người. Theo thiển nghĩ thì còn rất
nhiều những câu thơ vừa tối nghĩa vừa không gợi được chất thơ gì
đó, không như những câu thơ lấp lánh trích dẫn ở trên. Điều ta lưu
ý, đó là những câu thơ tuy một chút mờ nghĩa, nhưng đạt tới chất
thơ theo ba cảm thức sau đây: Gợi cảm về mùa đông Paris - Gợi
cảm hồn quê Trà Vinh của tác giả - Gợi cảm nỗi đau người
yêu không còn trên thế gian. Như vậy, thơ Nh. Tay Ngàn mà
người viết bài muốn đề cập đến ở đây giới hạn ở cảm thức sắc
tướng không gian hơn là siêu hình; giới hại ở cảm thức tình quê
hương bình thường; giới hạn ở cảm thức chuyện tình đôi lứa tuy
dằng dặc niềm đau nhưng vẫn là sầu bi nhân thế. Độc giả có thể
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tìm đọc một số thơ của Nh. Tay Ngàn trên mạng “gio.o” và một
bài thơ tình rất dài trong “Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến”,
tập II (nhà xb. Thư Ấn Quán). Trước hết, ta đi vào cảm thức
những câu thơ với không gian mùa đông Paris. Nhà thơ Nh. Tay
Ngàn du học tại Pháp từ năm 1965, có một đời sống chật vật ở
đây, và học ngành “họa đồ kỹ nghệ” (thành đạt hay chưa, không
có thêm chi tiết trong bài “Nh. Tay Ngàn, Lập Lòe Trí Nhớ” của
Thi Vũ). Phản ánh vào thơ Nh.Tay Ngàn, ta thấy thiếu vắng một
Paris tình vui như trong thơ Nguyên Sa; nhưng cũng có một vòm
trời nước Pháp thơ mộng như trong thơ Cung Trầm Tưởng; và vài
nét tương tự về một Paris phảng phất triết học văn học như trong
thơ Phạm Công Thiện:
… Tôi về mùa thu giữa lá Paris đau
Có phải bông mai chỉ nở ngoài tất cả cánh cửa ngục tù
Hỡi bãi chim rụng đầy lông trắng
Tôi về mùa lá rơi
… Cơn mây cứ chiều chiều Paris khói
Hình cô sinh viên buổi tối ngắm đèn
(Trích bài: thành phố chim hồng)
… Anh đi tìm em mất dấu
Thành phố nào vô danh
Những dẫy lầu độc thoại
Bỏ rơi anh ngoại ô
… Anh bắt anh phải sống
từ ngữ đá hoa cương
…nửa đêm tàu khởi hành
giục còi gọi mùa thu
(Trích bài: đoản ca mùa thu)
Về khía cạnh bình thường nữa mà ta cảm thức từ thơ Nh. Tay
Ngàn, là dăm ba câu về quê hương Trà Vinh của nhà thơ. Quê
hương này chỉ đôi nét thấp thoáng trong thơ Nh. Tay Ngàn. Nhưng
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ta biết nơi đây đượm màu sắc siêu hình của nơi chốn nhiều chùa
chiền Phật Giáo Tiểu Thừa, nhất là những chùa vàng của người
Khơ-Me. Chính từ nơi sinh quán của Nh. Tay Ngàn, nơi quy tụ
gần như đồng đều người Việt người Hoa người Khơ Me với tín
ngưỡng đôi chút dị biệt Tiểu Thừa Đại Thừa; với không gian đi
đâu cũng thấy cảnh chùa có nét vừa chung vừa riêng của ba cộng
đồng cư trú.Từ những đượm vẻ huyền ảo đó mà ta chợt liên tưởng
đến thuyết luân hồi tái sinh. Chỉ liên tưởng thoáng qua, ta tránh
không đi sâu vào thăm dò hư thực. Mà cũng không cách nào thăm
dò được khi cảm thức của ta chỉ là cảm thức sắc tướng thiên về cụ
thể. Xin nhắc lại thắc mắc đưa tới ý nghĩ về tiền kiếp tái sinh: làm
sao với tuổi đời chỉ có 35 mà nhà thơ Nh. Tay Ngàn dồi dào nguồn
cảm hứng viết được đến bốn ngàn trang bản thảo chữ chi chit
trong 20 tập giấy? Ngày nay, qua internet, ta thấy rõ có những
thần đồng nói được nhiều thứ tiếng, sau khi chỉ cần vài lần nghe
phát ngôn. Học một mà lại biết mười: chỉ với cách ấy mới giải đáp
được thắc mắc tại sao có thần đồng âm nhạc, thần đồng toán học,
thần đồng ngôn ngữ… Ngày xưa, thiếu chứng kiến qua internet, ta
bán tín bán nghi với giai thoại nhà thông thái Trương Vĩnh Ký nói
được cả tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha,
tiếng Bồ Đào Nha… Ngày xưa, dù với tài liệu có uy tín còn để lại,
vậy mà ta vẫn hoài nghi làm sao có thần đồng điều khiển được cả
một giàn nhạc giao hưởng bên trời Âu. Về cảm thức tình quê trong
thơ Nh.Tay Ngàn, ta thử nêu ra một so sánh. Ví dụ có dịp làm du
khách thăm viếng Chùa Dơi SócTrăng: ta biết đêm đêm dơi về ngủ
trong khuôn viên chùa và không bao giờ ngủ trong nhà dân ở
quanh chùa; ta biết hiện tượng như thế mà thôi; không thắc mắc
siêu hình về nguyên nhân nào loài dơi có sự lựa chọn như vậy. Ta
cảm thức thơ quê hương của Nh. Tay Ngàn cũng chừng ấy những
cảm nhận thiên về hiện tượng, dù có những lời thơ khá mờ tối ý
nghĩa:
… Tôi nhớ cố hương khi tiếng gà réo rít
Liên và cánh dơi Trà Vinh
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Xuống mịt mùng đời tôi khi con thuyền chìm trong bão
Giữ mấy phút hư vô reo lên
Lâu đài đầy quạ khoang bên vàm liêu tịch
… Nơi Liên đã khóc đêm ngày
Trong mười hai năm Trà Vinh đầy quạ
… Có phải chim Việt bay hoài trên màu hư-không tắt
Mỗi chiều đông cuối chân mây
Gợi quê hương mình bằng đêm móng nhọn
Đổi màu trên những hình hài
(Trích bài: Nỗi Liên Đen Tối Vô Cùng)
Ở thơ tình của Nh.Tay Ngàn, chỉ có niềm đau, đau vì người yêu
không còn nữa trên thế gian. Nh. Tay Ngàn có một bài thơ dài
“Nỗi Liên Đen Tối Vô Cùng”, gần như toàn là lời nói vào mịt
mùng để vọng thấu đến người con gái đã mất tên Liên. Trong đó
loáng thoáng dấu vết thời thế những năm khói lửa kháng chiến
chống Pháp qua câu thơ “Đùa gió Tháp Mười sang Cửu Long
đầy máu”, tuy nhiên không thấy nói rõ Liên chết vì nguyên nhân
nào. Nội dung bài thơ dằng dặc lời tâm sự với người đã chết,
nhưng ý tưởng nhiều câu mơ hồ không rõ nghĩa. Có thể nói, mặc
dù Nh. Tay Ngàn từ Paris gửi bài thơ về Sài Gòn đăng trong Tạp
chí Văn thời ông Trần Phong Giao làm chủ bút, nhưng thơ Nh.
Tay Ngàn có lẽ không phải từ một đột khởi sáng tạo. Thơ của Nh.
Tay Ngàn vẫn nằm trong khuynh hướng văn chương tân kỳ khởi
từ tờ Tạp chí Sáng Tạo ở Miền Nam sau năm 1956, nhưng không
nghiêng về khuynh hướng Nguyên Sa mà nghiêng về khuynh
hướng thơ mờ tối của Thanh Tâm Tuyền. Từ chủ quan cảm nghĩ
như vậy, ta để qua một bên những gợi ý có thể thơ Nh.Tay Ngàn
thuộc về Thơ Siêu Thực, thuộc về Ẩn Chứa Vô Thức; hoặc khả
hữu có Dấu Hiệu Tiền Kiếp Tái Sinh. Vậy xin trích dẫn điển hình
hai đoạn thơ hay của Nh.Tay Ngàn; với chất thơ có được do còn
nằm giới hạn nơi tình cảm đời thường của đôi lứa ngày xa nhau;
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và chất thơ có được do biết vận dụng từ ngữ ma lực làm thành
những câu thơ đẹp tân kỳ:
… Sau buổi chiều Liên chết bơ vơ
Sau con đường Trà Vinh ngày đổ tối
Những mộng tưởng về phượng hoàng đất dương gian
Trở thành cỏ hoang trên lâu đài nến cháy (Trích bài: Nỗi Liên
Đen Tối Vô Cùng)
... Chim cú cũ có lần thành ba con nhạn
Rời rời về rừng giữa mặt trời cao
Ai có nhớ cô Liên về hoàng tộc
Đường lê thê tôi gỡ phiến da mình (Trích bài: trời ơi thiền! ngờ
đâu cơm đời).
(Tháng 4 năm 2012)

298

CA DAO MIỀN NAM, CÓ PHẢI
LÂM-VỊ-THỦY ĐÃ LÀM THƠ PHÓNG TÁC?

Cầu Phú Mỹ ở quận 7 Sài Gòn: Dòng qua cầu là sông Sài Gòn;
dòng ở chân trời là sông Nhà Bè. Đây chính là địa điểm nói đến
trong ca-dao: “Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định- Đồng
Nai thì về” (Hình chụp của Trần Văn Nam, tháng 9/2013)
Trong văn xuôi, ta nhận ra có những trường hợp phóng tác này. Ví
dụ thời tiền chiến trước năm 1945, có Tchya Ðái Ðức Tuấn với
truyện dã sử “Kho Vàng Sầm Sơn” triển khai từ bài ca dao:
“Ðồng tiền Vạn Lịch thích bốn chữ vàng/ Công anh dan díu với
nàng đã lâu/ Bây giờ nàng lấy chồng đâu/ Ðể anh giúp đỡ trăm
cau ngàn vàng/ Trăm cau để thết họ hàng/ Ngàn vàng anh đốt giải
oan lời thề”. Vạn Lịch là tên một vì vua bên Tàu, tên Hán-tự này
khắc trên tiền vàng hay bạc lưu hành ở Trung Hoa vào triều đại
nhà Minh. Từ bài ca dao ấy, nhà văn hư cấu một truyện tình giữa
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con trai tướng quân Nguyễn Hữu Chỉnh và con gái của tướng quân
Võ Văn Nhậm. Hai tướng này đều thuộc quân Tây Sơn nhưng
kình địch vì ganh ghét lẫn nhau. Vua Quang Trung nghi kỵ lòng
trung tín của Nguyễn Hữu Chỉnh, mật lệnh rút quân về Phú Xuân,
bỏ Nguyễn Hữu Chỉnh ở lại Bắc Hà. Nguyễn Hữu Chỉnh kéo quân
theo đường bộ rút về Miền Nam để tỏ lòng trung thành, và cho con
trai cùng con dâu (con gái Võ Văn Nhậm) đi bằng đường biển để
dễ dàng đem theo kho báu lớn của dòng họ. Trong kho báu đó, có
hai đồng tiền Vạn Lịch, một bằng vàng và một bằng bạc. Cảm
thức sự ngang trái sẽ phải đương đầu, con gái của Võ Văn Nhậm
tự trầm khi đang ở giữa biển. Trên hành trình tiếp tục, thuyền
buồm gặp bão giạt vào vùng biển Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa.
Con trai Nguyễn Hữu Chỉnh thoát nạn, vào bờ với châu báu, rồi
cũng tự sát theo vợ. Và kho báu không biết chôn giấu nơi nào. Vào
năm 1934, người ta khám phá được nó ở bãi Sầm Sơn, trong đó có
một đồng tiền Vạn Lịch bằng bạc, nhưng thiếu đồng tiền vàng,
một khiếm khuyết như chuyện tình không toàn vẹn của họ. Và
điều đó dường như ứng với lời nguyền truớc khi chết của con trai
Nguyễn Hữu Chỉnh: chỉ những ai sở hữu được cả hai đồng tiền thì
kho báu mới thuộc về họ (nhà cầm quyền Pháp khám phá ở bãi
biển năm 1934 thì kho báu không thuộc về ai trong nước ta!).
Trường hợp thứ hai trong văn xuôi với truyện ngắn “Cô Út Về
Rừng” của nhà văn Sơn Nam (trong tập truyện “Hương Rừng Cà
Mau” do nhà xb. Lá Bối ấn hành tại Sài Gòn năm 1967). Nhà văn
Sơn Nam quả đã phóng tác từ câu ca dao “Má ơi đừng gả con xa/
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu”. Câu hát ru con này nghe thật
buồn, nghe thật thương cảm, nhưng nhà văn nương nhờ vào nó mà
hư cấu một truyện ngắn chất chứa niềm lạc quan. Chính do những
cuộc gả con phải rời xa nơi đất đai đã thuần-hóa trù phú như ở ÔMôn Cần-Thơ; và người con lấy chồng theo chồng đến vùng đất
mới mở mang của đất nước: nhờ vậy mà công việc khai khẩn
hoang địa sình lầy được tiếp diễn. Hai ông bà đứt đoạn lòng mình,
đành để con gái theo tiếng gọi tình yêu về làm dâu ở miệt rừng U
Minh. Sau bảy tám năm, gia đình con gái có thêm sáu phần-tử góp
phần cho tương lai khai phá vùng rừng nước lợ hoặc rừng ngập
mặn ở Cà Mau, tiếp tục công trình đi mở đất phương Nam. Ta biết
chắc truyện ngắn này phóng tác từ ca dao, vì chủ-đề tiền khởi của
nhà văn Sơn Nam là đào sâu lịch sử đi mở đất sình lầy ở Miền Tây
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(còn Miền Ðông Nam Bộ thì không hẹn mà như dành riêng cho
những truyện ngắn của nhà văn Bình Nguyên Lộc). Ðã có chủ đề
dẫn khởi, thì truyện sẽ bố trí tình tiết để phóng tác triển khai từ
những câu ca dao tương ứng thích hợp.
Nhưng đối với thơ thì ta nên thận trọng phân biệt đâu là phóng tác
triển khai; đâu là sáng tác cảm hứng từ một tâm sự, một nghịch
cảnh. Nếu có những câu ca-dao tương hợp được đưa vào thì chỉ để
tô đậm thêm cho nội dung bài thơ mà thôi. Trước hết, ta sẽ nêu ra
trường hợp thơ của một thi sĩ nổi danh, bài “Màu Tím Hoa Sim”
của Hữu Loan; sau đó ta sẽ phân tích bài thơ “Sao Em Không Về
Làm Chim Thành Phố” của Lâm Vị Thủy cũng là một bài thơ sáng
tác lấy nguồn cảm từ cuộc đời đau thương của mình, không phải
triển khai từ ý tưởng có sẵn trong ca-dao. Trường hợp bài thơ Màu
Tím Hoa Sim, gần như mọi người đều biết câu truyện thật của
Hữu Loan khi lên đường đi kháng chiến chống Pháp. Ông về phép
cưới vợ, chẳng bao lâu lại lên đường, và người vợ ở nhà chẳng
may bị chết đuối. Tình buồn thời chinh chiến, buồn thê thiết khi
nhà thơ hành quân qua những đồi hoa sim. Màu tím là màu thương
nhớ, ánh sắc trải dài khắp nơi làm mênh mông sâu lắng thêm nổi
buồn mất người yêu; và câu ca-dao tuơng hợp đã đến với tác giả
khi sáng tác với tâm sự này: “Áo anh sứt chỉ đường tà/ Vợ anh
chết sớm, mẹ già chưa khâu”. Cho đúng với tâm sự buồn của
mình, tác giả sửa đổi ca dao “vợ anh chưa có” thành “vợ anh chết
sớm”. Như vậy thì ca dao đưa vào thơ chỉ là để tô đậm thêm cho
truyện tình có thật của tác giả, không phải hư-cấu truyện từ ý
tưởng chứa đựng trong ca dao. Với thơ của một thi sĩ hữu danh
nêu ra làm trường hợp, ta đi vào thơ của Lâm Vị Thủy. Lâm Vị
Thủy chắc mất đã từ lâu; tạp-chí Thư Quán Bản Thảo ở Mỹ dành
một số trang tưởng niệm; coi như bổ túc cho sự sót tên ông trong
bộ sách trên 1500 trang “Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến” do
Thu Ấn Quán xb, năm 2006 và 2007. Ông là nhà thơ xuất hiện
trong thập niên 1960, thường có thơ đăng trên Tạp chí Phổ Thông
của Nguyễn Vỹ. Tập thơ “Sao Em Không Về Làm Chim Thành
Phố” do nhà xb. Huyền Trân ấn hành năm 1962 tại Sài Gòn (lấy
tên bài thơ làm nhan đề thi-phẩm). Tác giả cho ta biết ngay ý
nghĩa nhan đề bài thơ. “Sao em không về làm chim thành phố”
diễn tả lòng đau buồn khi không còn nhận được lời nhắn hay thư
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từ gì của người yêu, mắt mờ đi vì mãi trông ngóng vô vọng cánh
chim mang tin tức về đậu trên một đỉnh ngọn cây:
… Sao em không về làm chim thành phố
Lệ nhỏ hai hàng khép đỉnh ngọn cây.
Căn cứ vào cuộc đời đau bưồn của tác giả, trong đó hằn dấu vết
thời-cuộc năm 1962 hoặc chỉ trước đó một hai năm. Ta có thể suy
xét để khẳng định những câu ca-dao ở trong bài “Sao Em Không
Về Làm Chim Thành Phố” sở dĩ được tác giả nêu ra, chỉ vì chúng
rất tương hợp với truyện buồn có thật của ông. Ðó là những câu:
“Nhà Bè nước chảy chia hai/ Ai về Gia-Ðịnh Ðồng-Nai thì về”.
Vậy bài thơ do sáng tác chứ không do phóng tác. Trước khi nêu ra
chi tiết cuộc đời chứa đựng trong thơ, ta thử biết qua về câu ca
dao. Ðây là ca dao về đặc-điểm địa lý, nhưng cũng hàm chứa sự
chia ly tuy không rõ nét sự chia ly do tình buồn. Nguyên sông
Ðồng Nai bắt nguồn từ Miền Ðông rừng rậm giáp liền với đồi núi
Tây Nguyên, khi chảy đến vị trí cầu Phú Mỹ (mới khánh thành
năm 2010) ở quận 7 Sài Gòn bây giờ, dòng nuớc tách lên (qua cầu
Phú Mỹ) trở thành sông Sài Gòn. Sông Ðồng Nai tiếp tục dòng
chảy thành sông Nhà Bè, qua Rừng Sát, rồi ra biển ở Cần-Giờ
Vũng-Tàu. Cho nên chỗ ngã ba “sông Saì Gòn- sông Nhà Bèsông Ðồng Nai” đó được coi như nơi rẽ hướng (nếu đi ngược
dòng) cho ai về Sài Gòn-Gia Ðịnh và ai về Biên Hòa-Ðồng Nai.
Tác giả Lâm Vị Thủy đưa những câu ca dao này vào đoạn cuối
của bài thơ Sao Em Không Về Làm Chim Thành Phố, đánh dấu
giai đoạn chia lìa giữa tác giả và người yêu. Tác giả ở lại Sài Gòn,
còn nàng thì về quê hương định cư ở miệt Bình Dương (Cả hai
người đều từ Miền Bắc di cư vào Nam năm 1954, và thời ấy Bình
Dương thuộc tỉnh Biên Hòa, nay là tỉnh Đồng Nai). Dòng nước ở
Nhà Bè đánh dấu sự chia lìa hai nẻo Sài Gòn Gia Ðịnh và Bình
Dương Ðồng Nai, giữa tác giả đang sống đời bên lề xã hội (chối
bỏ cuộc đời) hoặc đang ở trong vòng lao tù (kẻ tội đồ), và nàng
thì có lẽ bị thúc ép của gia đình lễ giáo (thế hệ xưa đè nặng như
bóng núi) nên đã thành hôn với một người khác cùng nơi chốn
định cư (vùng Bình Dương-Biên Hòa):
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… Tôi biết viết gì cho em
Khi những cánh thư quên đường Gia Ðịnh
Khi những cánh thư thôi về Bình Dương
Em biết không quê hương mình
Thế hệ xưa là bóng núi
Xui lòng em giận hờn
Tôi nguyền rủa tôi
Kẻ tội đồ chứng nhân lịch sử
Em biết không khi chối bỏ cuộc đời
Tôi sẽ gọi tên em như một lời cầu cứu
Tôi sẽ gọi tên em vì tôi bơ vơ…
(Trích trong bài: Sao Em Không về Làm Chim Thành Phố)
Những từ ngữ trong thơ như “chối bỏ cuộc đời, kẻ tội đồ, thế hệ
xưa là bóng núi”, đã hé lộ chút ánh sáng cho ta thấy được một kiếp
sống buồn đau và tình yêu chia ly. Những trắc trở gây xúc cảm
cho tác giả sáng tác, nên không phải phóng tác từ ca dao. Ta đoán
chừng tác giả đang sống bên lề xã hội (vì tác giả tự thú đã chối bỏ
cuộc đời), hoặc đang tù tội vì chống chính quyền (thi-phẩm của tác
giả xuất bản năm 1962):
… Tôi mua tờ báo loan tin buổi chiều
Thân thế khắc đầy những danh từ cách mạng
Em biết không
… Bụi mưa mang vào thư viện
Mỏi hơi nằm ôm sách
Tường cao tường cao mênh mông
Kẻ nào đứng lên kêu gào thảm thiết
Tự do Tự do
Cho những người đã chết…
(Trích bài: Sao Em Không Về Làm Chim Thành Phố)
Sau khi chối bỏ cuộc đời, hoặc là sau khi đang trong vòng tù tội,
tác giả hồi tưởng thời gian hai người cùng du chơi vùng quê huơng
Biên-Hòa Bình-Dương, cũng không quên nhắc lại không khí ngột
ngạt nơi những quán rượu phòng trà thành phố. Cùng ngồi ở ven
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sông Ðồng Nai, tác giả như cảm thấy đã gỡ được tấm khăn choàng
nghẹt thở của những quán rượu “buôn bán niềm vui hắt hủi” ở Sài
Gòn. Và chính bên dòng sông Ðồng Nai ấy, khi nàng ngồi gác đầu
lên vai, tác giả vô tình nhắc khẻ một câu ca-dao. Ngay lúc hạnh
phúc ấy, ông chỉ cảm thức sự êm đềm của dòng sông mô tả trong
ca-dao, mà đâu ngờ rằng đời hai người sẽ lâm vào ngã rẽ hàm
chứa cũng chính trong những câu ca-dao ấy. Mãi sau này, hồi
tưởng ấy làm tác giả đau đớn nên đã có những lời mỉa mai “Thôi
bây giờ em khóc đi em/ Như những người quen nhau ngoài phố”.
Tại sao khóc như những người quen nhau chỉ ở ngoài phố, nghĩa
là khóc không có gì liên hệ thân thiết, chắc tác giả muốn nói đến
những giọt lệ trả hết những hệ lụy quá khứ. Tác giả nhắc đến câu
ca dao ở đoạn gần cuối bài thơ này (mặc dù đây là đọan hồi tưởng
khi còn hạnh phúc, lúc hai người đi tránh không khí ngột ngạt của
thành phố), và sự nhắc đến ấy khiến ta thoạt nghĩ một cách sai lầm
là toàn bài thơ đã phóng tác triển khai tiền đề có sẵn trong ca dao.
Tiền đề ấy là sự chia lìa đôi lứa như dòng sông ở ngã ba, ở chỗ
chia nhánh (nếu đi ngược dòng) về hai phương hướng, hướng
Ðồng Nai (em về lấy chồng ở Bình Dương-Biên Hòa) và hướng
Gia Ðịnh (anh ở lại Sài Gòn sống đời lao tù hoặc đang lẩn trốn
đời):
… Như người ta gỡ tấm khăn choàng nghẹt thở
Tôi đưa em về vườn bông trái Lái Thiêu
Ngọt bưởi Biên Hòa phù sa Bassac
Em ngủ vai tôi ngậm tròn nước mắt
Em ngủ vai tôi tiếng hát êm đềm:
“Nhà Bè nước chảy chia hai
Ai về Gia Ðịnh-Ðồng Nai thì về”…
(Trích bài: Sao Em Không Về Làm Chim Thành Phố)
Cũng giống như bài thơ “Màu Tím Hoa Sim” của Hũu Loan, xin
lặp lại: câu ca dao ở đoạn cuối đưa vào vì có nét tương hợp với nội
dung, với cuộc đời có thật của tác giả, không phải do phóng tác
tiền-đề chứa trong ca-dao “Áo anh sứt chỉ đường tà/ Vợ anh chưa
có mẹ già chưa khâu”. Cuộc đời thật của Lâm Vị Thủy đã được hé
lộ nhờ vào một số từ ngữ chẳng những trong bài thơ “Sao Em
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Không Về Làm Chim Thành Phố”; mà còn rải rác dấu vết của thời
cuộc, của chối bỏ xã hội, và của truyện tình chia lìa… thấp thoáng
trong ba bài thơ khác của ông. Về điều ta phân vân không hiểu có
phải LâmVị Thủy sống đời lao tù hoặc đang chạy trốn pháp luật,
có những từ ngữ bí ẩn trong bài “Thơ Của Những Người Không
Yêu Nhau”. Ai đem tên ông đi gõ hỏi từng người như là họ đang
lùng kiếm tội phạm. Tuy nhiên câu thơ hiện thực này nối tiếp theo
sau là câu thơ tình yêu hồi tưởng xin giấc ngủ nhiều chiêm bao kỷ
niệm, nên ta không hiểu rõ để khẳng định ý nghĩa “đem tên tôi đi
gõ hỏi” do ám chỉ việc cảnh-sát đi điều tra; hay “đem tên tôi đi gõ
hỏi” có ý nghĩa tượng trưng sự đánh thức kỷ niệm dấu yêu? Tác
giả tự thú cuộc đời ông không phải hiền lành mà còn được trang bị
võ nghệ “năm bảy ngón ngang tàng” và có tiểu-sử thuộc giới “du
đãng con hoang”. Phải chăng những từ ngữ ấy là hé lộ sự thật cuộc
đời hay chỉ là những từ ngữ biểu tượng trong thi-ca. Ta không tìm
thấy những điều gì thuộc về tượng trưng cho những từ ngữ hiện
thực ấy. Mặc dù có những từ ngữ “du đãng con hoang” hoặc
“không gia đình, không xứ sở”, nhưng ông cũng khiến cho ta suy
ngẫm diễn dịch: nếu ông đang ở trong vòng lao tù thì không phải
do thường-phạm mà là “kẻ tội đồ nhân chứng lịch-sử” (Giả thuyết
bị tù tội chống chính quyền đương thời có lẽ cũng không đúng, vì
tác giả di-cư vào Nam năm 1954, dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa ở
Miền Nam Việt Nam):
Một mình tôi trên chuyến buýt buổi chiều
Chiếm lấy chỗ ngồi riêng người tàn tật
Xe qua sông khi thành phố đang mưa
Những ngọn đèn xa mang màu mắt đỏ
Cát biển mặn mòi tôi thân sỏi nhỏ
Còn sót lưng năm bảy ngón ngang tàng
Tôi muốn ôm và hôn em lần cuối
Lịch sử chúng mình du đãng con hoang
Rồi ngày mai tôi tới lớp một mình
Ngồi chỗ em ngồi bỗng dưng thèm khóc
Khung cửa sổ này, lối đi xưa còn đó
Bầu trời xanh và sắc áo em đâu
Tôi trở về hai bàn tay mở ngõ
Không gia đình, không xứ sở, không em
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Ðem tên tôi đi gõ hỏi từng người
Xin giấc ngủ với vô vàn kỷ niệm.
(Trọn bài: Thơ Của Những Người Không Yêu Nhau).
Hai bài thơ nữa của Lâm Vị Thủy chỉ nhắc nhở lại mối tình dang
dở, không có những chi tiết nào cho ta biết thêm để giải tỏa những
phân vân cuộc đời thật của Lâm Vị Thủy. Tra cứu một số sách về
Văn Học Miền Nam thấy thiếu sót tên ông, mặc dầu trước năm
1963 ông có nhiều thơ đăng trên Tạp chí Phổ Thông của nhà văn
nhà thơ Nguyễn Vỹ, nên ta không có tư liệu nào về tiểu sử của
Lâm Vị Thủy để biết sự thật một cuộc đời tình duyên trắc trở đã
đành như nhiều trường hợp nhân gian khác, mà cuộc đời ấy còn ẩn
chứa nhiều nghi vấn làm ta thắc mắc như: Chối bỏ cuộc đời? –
Không gia đình không xứ sở? – Bị lùng kiếm vì phạm tội? – Có
tiểu sử du đãng? – Người được sở đắc vài ngón võ ngang tàng? –
Kẻ tội đồ trong vòng lao tù? Hai bài thơ còn lại có những câu chỉ
nhắc nhở cuộc tình dang dở mà thôi:
… Chợt thấy hình em sầu đóng bụi
Nỗi đau này em nghe chăng em
… Sao em không là em thuở ấy
Ðể mỗi chiều tôi đón cổng trường
… Hồn tôi muốn khóc làm sao dỗ
Em của người ta, tôi của tôi.
(Trích bài: Hình Như Kỷ Niệm)
… Chuyến xe nào mang tôi xa thêm em
Như thuở mười lăm thường trốn học
Hồn tôi lang thang đi tìm mình
Dấu tay, Thượng Ðế quên điểm chỉ
Tôi đem thân mòn phơi công viên…
… Lời trăn trối nén tung ngoài lệ
Hai đứa gần nhau giấc ngủ đen.
(Trích bài: Cho Một Người Xem Cuối Cùng)
Không hẳn do phụ-họa với thiện-ý của một Tạp-chí (Tạp chí Thư
Quán Bản Thảo số 49, tháng 12 năm 2011): muốn tìm và đọc lại
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thơ văn của những nhà văn nhà thơ đã sót tên trong các sách về
Văn Học Miền Nam, mà Lâm Vị Thủy là một người trong số đó.
Bài này được viết ra từ nhắc nhở ấy một phần, nhưng phần khác
do thúc đẩy bởi một vấn-đề văn-chương mà người viết bài vốn ấp
ủ vài ý kiến chưa có dịp để viết: Có hay không những bài thơ triển
khai phát xuất bởi một vài câu ca-dao? Những từ ngữ vãng lai lặp
lại có vẻ ám ảnh trong các bài thơ của Lâm Vị Thủy đã cho ta biết
cuộc đời không gia đình không xứ sở và tình yêu chia lìa của tác
giả phản ánh một sự thật, không phải do phóng tác khởi nguồn từ
câu ca-dao “Nhà-Bè nước chảy chia hai/ Ai về Gia-Ðịnh ÐồngNai thì về”.
(Tháng 9 năm 2011)
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CẢM THỨC ÐỊA HÌNH BẰNG PHẲNG
TRONG TÁC PHẨM CỦA SƠN NAM
Có một câu hát ru con Miền Nam, thoáng nghe qua làm cho ta
cảm nhận lờ mờ về điều gì đã xảy ra hình như là trôi giạt, hình như
người xa người, hình như mưa bão trên địa hình mênh mang. Biết
qua từ một bài biên khảo, ta thấy lời bàn về xuất xứ câu hát ru con
này (gồm hai bài) chỉ đề cập đến Châu Ðốc, như không bàn gì tới
bài thứ hai nhắc nhở miền Gò Công. Bài hát thứ hai gợi nhớ đến
Gò Công chứa đựng chứng tích khủng khiếp của “Trận Bão Năm
Thìn” quét vào vùng hạ lưu sông Cửu Long, xảy ra cuối thập niên
ba mươi của thế kỷ trước:
Ðèn nào cao bằng đèn Châu Ðốc
Gió nào độc cho bằng gió Gò Công
Thổi lên cho lạc vợ xa chồng
Ðêm năm canh thao thức, nước mắt hồng tuôn rơi.
Thi sĩ Bàng Bá Lân cho rằng câu hát ru con này xuất xứ từ thời
dân phu đi đào kinh Vĩnh Tế làm tuyến chiến lược cho đường
nước thông thương từ sông Hậu Giang ra vịnh Thái Lan và phát
triển kinh tế cho vùng biên giới Việt Miên nhờ nối liền Châu Ðốc
với Hà Tiên (từ Châu Ðốc đến Tân Châu bên bờ Tiền Giang thì lại
có một con kinh đào khác nối liền). Lời bàn như vậy đã quay
ngược thời gian có câu hát, trở lại giữa thế kỷ thứ mười chín, vào
những năm cuối đời vua Gia Long bước qua đầu đời vua Minh
Mạng, thời có công tác đào kinh Vĩnh Tế do Thoại Ngọc Hầu
thống suất. Trên đê cao có cắm những cây sào treo đèn đuốc của
dân phu đào kinh, nên mới có hình ảnh đèn thật cao ở miền đồng
bằng. Ba câu cuối của bài hát ru con do thi sĩ Bàng Bá Lân trích
dẫn hoàn toàn khác hẳn với bài ru con ở trên. Như vậy là có người
vùng hạ lưu sông Cửu Long đã thêm thắt câu hát, sửa đổi thời gian
tính tiến đến thế kỷ thứ hai mươi có “Trận Bão Năm Thìn”, thay vì
đúng ra câu hát ra đời ở giữa thế kỷ mười chín:
Ðèn nào cao bằng đèn Châu Ðốc
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Dốc nào dốc cho bằng đất Nam Vang
Một tiếng em than, hai hàng lụy nhỏ
Có chút mẹ già biết bỏ ai nuôi.
Dư vang mơ hồ về trôi giạt, trời làm chia ly do gió mưa trên vùng
sông nước, khiến ta bâng khuâng khi đọc đến bài thơ ghi ở đầu
cuốn sách “Hương Rừng Cà Mau” của Sơn Nam. Mỗi lần đọc đều
làm cho ta mường tượng đến một bóng người trôi giạt hơn là một
nhân vật giang hồ. Trôi giạt do hoàn cảnh đưa đẩy còn giang hồ do
ý hướng tự lựa chọn của người thích phiêu lưu. Người trôi giạt ôm
cây đàn và hát điệu “Nói Thơ Lục Vân Tiên”, đó là nhân vật ta
thường gặp ở Sài Gòn vào thời chiến tranh trước 1975. Họï ở đâu
từ Lục Tỉnh lên Saì Gòn làm nghề hát dạo. Lời hát thường ít có
dấu vết chiến tranh mà đậm nét duyên phận bẽ bàng. Nếu đi sâu
vào tâm sự, mới hay rằng niềm đau khổ của họ không ít thì nhiều
do hậu quả thời thế: có thể do chiến tranh làm tan hoang nhà cửa,
chiến tranh làm dang dở việc học hành, chiến tranh làm cho người
yêu qua tay người khác. Trăm thứ lý do vì chiến tranh mà cũng có
thể thuần túy vì nhân tình thế thái, thời nào cũng vậy. Trong
những chiều mưa ở Công Viên Tao Ðàn, lẽ nào ta không từng gặp
gỡ người hát dạo điển hình ấy cùng con chó trung thành chiếm lấy
một góc của căn chòi (kiosque) làm chỗ trú ngụ qua đêm. Ông ôm
đàn và hát bản “Duyên Kiếp” của nhạc sĩ Lam Phương khiến cho
mọi người đang trú mưa buồn lây cái buồn của người đang thất
tình. Những lúc ấy, ta không khỏi liên tưởng đến nhân vật trôi giạt
trong bài thơ của Sơn Nam:
Trong khói sóng mênh mông
Có bóng người vô danh
Từ bên này sông Tiền
Qua bên kia sông Hậu
Mang theo chiếc độc huyền
Ðiệu thơ Lục Vân Tiên…
Những câu thơ trên có ma lực mỹ cảm về địa hình bằng phẳng của
đồng bằng Nam Bộ, và có ma lực làm ta như bị xâm chiếm bởi sức
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mạnh thiên nhiên. Ma lực ấy chỉ có khi nào ta liên tửởng đến trận
lụt làm trời nước như đều bao la, hoặc có mỹ cảm ngoạn mục chỉ
khi nào ta ở trên một vị trí thật cao (như trên trực thăng) mà nhìn
xuống hai dòng sông vĩ đại từ biên giới Việt Miên xuôi chảy về
đại dương. Còn như đang ở ngoài bối cảnh mênh mông của trận
lụt, hoặc chỉ sinh hoạt đi lại bình thường trên đồng bằng (phố xá,
làng mạc, ruộng vườn) thì tầm mắt ta lúc nào cũng vướng mắc, ít
khi thấy suốt chân trời thì làm sao có mỹ cảm địa hình bằng
phẳng, thì làm sao rung cảm hình bóng nhỏ nhoi của một người từ
sông Tiền đi qua bờ sông Hậu. Hình ảnh đón đợi đi qua những
chuyến phà mất nhiều thì giờ (mà cũng nhiều thi vị) sau này sẽ trở
thành vang bóng với hai cây cầu đồ sộ Mỹ Thuận và Cần Thơ
hoàn thành ở đầu thế kỷ thứ hai mươi mốt. Nhà nhiếp ảnh nghệ
thuật Trần Công Nhung trong loạt bài “Quê Hương Qua Ống
Kính” có nhận xét cảnh trí Miền Bắc và Miền Trung với đồi núi
chập chùng, với ghềnh đá ven trùng dương dễ bắt mắt người đi săn
ảnh, còn “Miền Nam cảnh trí mênh mông bình bình, sông nước
như xa lộ, thuyền bè như xe cộ trên đường. Nghĩa là không có gì
hấp dẫn khách du lịch” (Trích trong bài Tràm Chim). Ðó là vì nhà
nhiếp ảnh chưa có dịp từ trên cao nhìn xuống để chụp bắt vẻ
ngoạn mục của địa hình bằng phẳng. Ðồng bằng trải dài đến tận
chân trời, chỗ thì xanh mướt vuông vức của ruộng nương, chỗ thì
tụ hội những chòm cây của miệt vườn, chỗ thì làng thôn có bóng
người di động, chỗ thì như bức tranh kẻ vạch những đường lộ dài
nối liền làng mạc, chỗ thì ngoằn ngoèo những con rạch, chỗ thì
thẳng băng những kinh đào… Kể ra thì địa hình như vậy cũng có
thể gây cho ta mối cảm hoài siêu hình của đất trời bao la và con
người như hạt bụi. Kể ra thì địa hình như vậy cũng có thể gợi cho
ta vẻ mỹ cảm về chân trời, nhất là khi có đàn hạc bay qua: không
biết có phải chúng đang trên hành trình vượt trùng dương để đến
Úc Châu, hay đang bay về hướng Tây để tới miền đầm lầy Ấn Ðộ.
Nhà thơ Nguyễn Bính có nói về những cánh cò trắng ngàn năm
vãng lai trên bầu trời Ðồng Tháp Mười. Nhà thơ Lâm Hảo Dũng,
trong đêm rằm có hội Long Hoa trên chùa Tây An ở núi Sam Châu
Ðốc, tưởng tượng chín con rồng của sông Cửu Long đang bơi dưới
đồng bằng trên hành trình xuôi về đại dương mà đuôi của chúng
thì đang quẫy rực rỡ dưới ánh trăng tại Tây An Tự. Tuy nhiên nhà
nhiếp ảnh cũng đã có một đồng điệu mỹ cảm như nhà thơ Tô Thùy
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Yên về những cánh rừng tràm “xanh mịt mịt” tới chân trời. Rừng
tràm tuy cao hơn ruộng đồng nhưng cũng chỉ trải thảm bao la,
không có chỗ cao ngất như núi hay trũng sâu như thung lũng. Mỹ
cảm của nhà nhiếp ảnh được ghi nhận như sau: “Ghe chạy theo
một con kênh rộng, mặt nước như mặt gương, rừng tràm soi bóng
giữa trời mây bao la thật tuyệt vời. Cố nhìn xem có gì lạ, chỉ có
tràm với nước, trời với mây…” (Trích bài Tràm Chim). Nhưng
không có mô tả nào hoành tráng khi ở trên cao nhìn xuống địa
hình bằng phẳng bằng những mô tả trong truyện ngắn Mùa Len
Trâu và Một Cuộc Biển Dâu trong tác phẩm Hương Rừng Cà Mau
của Sơn Nam. Hai truyện ngắn này khởi đăng lần đầu tiên trên
tuần báo Nhân Loại vào khoảng giữa thập niên Năm Mươi của thế
kỷ trước, khoảng năm 1955 hay 1956. Còn nhớ tờ Nhân Loại
thuộc khổ báo trung bình, không lớn như nhật báo và không nhỏ
như Tạp Chí văn chương, bài của Sơn Nam được minh hoạ bằng
những hình vẽ đen trắng khá lớn, chúng được bắt mắt ngay bởi
những nét gây ấn tượng. Như hình ảnh xác người chết được bó lại
và treo trên hai chéo cây cắm giữa mênh mông mùa nước nổi.
Những con quạ đen đậu trên những cọc cây bắt chéo đó vì chúng
đánh hơi được mùi tử thi. Và mấy trăm con trâu lội nước đưa lên
những cặp sừng làm thành một dàn trải nhấp nhô ở chân trời. Thấy
gợi cảm ngay với bài thơ giáo đầu “Ðậu bến An Giang” của Phan
Văn Trị sáng tác từ đầu thời Pháp thuộc, nhắc cho ta biết mùa
nước nổi cứ tiếp diễn từ thời ấy cho đến nay. Người Việt đi mở cõi
đã sống chung với lũ hàng năm một chu kỳ như vậy từ hơn ba
trăm năm rồi. Ngày nay có vấn đề cải tạo cấp bách đồng bằng
sông Cửu Long. Một hướng chủ trương đắp đê be bờ vĩ đại để
điều hòa nước lũ vào mùa mưa và ngăn nước mặn tràn nội địa vào
mùa hạn. Theo hướng này thì nẩy sinh vấn đề ô nhiểm môi trường,
vì nước bị tù hãm sẽ chứa nhiều thuốc trừ sâu do tăng gia làm lúa
nhiều vụ, và do chất thải từ nghề nuôi cá bè phát triển cùng khắpï.
Lưu lượng sông Cửu Long quá vĩ đại có thể làm vỡ đê gây thiệt
hại khủng khiếp; và nếu có bão lớn như từng xảy ra ở Miến Ðiện
vào năm 2008 thì khi nước mặn tràn vào sẽ rút ra rất lâu bởi những
con đê đồ sộ, chắc chắn gây úng thủy đồng ruộng với thảm họa đói
kém. Một hướng chủ trương cứ để dòng trường giang theo lẽ thiên
nhiên từ hàng triệu năm bồi đắp châu thổ mầu mỡ, con người biết
sống chung với lũ, sống dựa vào mùa nước nổi đem đến phù sa và
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dựa vào nguồn cá tôm sinh sôi trong môi trường tự nhiên. Chính
hướng này mà nhà thông thái Nguyễn Trường Tộ từ một trăm bốn
mươi năm trước đã đánh giá là tốt nhất, và đã lấy làm tiếc đồng
bằng sông Hồng từ ngàn năm xưa đã sớm bị đắp đê ngăn lũ (viết
dựa theo tài liệu của kỹ sư Nguyễn Minh Quang, thuộc Hội Khoa
Học và Kỹ Thuật Việt Nam, trong bài Những Vấn Ðề Thủy Lợi Ở
Ðồng Bằng Sông Cửu Long). Hướng nào đúng thì phải đợi hàng
năm mươi năm sau mới biết hậu quả. Phó thác theo hướng nào đều
là một sự đánh cuộc may rủi đối với đất nước Việt Nam nói chung,
và đối với dân cư đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.
Trở lại hai truyện ngắn mang tính chất hoành tráng nói trên của
Sơn Nam thì đã có nhiều người trích dẫn khi đề cập đến văn
nghiệp của ông, vì vậy trích thêm lần nữa cho độc giả thưởng
ngoạn, chắc là một việc lập lại làm choán chỗ bài viết. Xin không
lập lại, nhưng cũng cảm thấy tiếc cho vài người chưa đọc, vậy
mong người nào chưa biết thì hãy đến với chúng để cùng cảm
nhận tính chất bi hùng trong bối cảnh chung đụng giữa người với
thiên nhiên vĩ đại, hay đi tìm DVD “Buffalo Boy” của đạo diễn
Nguyễn-Võ Nghiêm-Minh đã thể hiện bằng phim truyện dựa vào
hai truyện ngắn trên của Sơn Nam. Và ta có dịp chiêm ngưỡng vẻ
đẹp của đồng bằng chỉ khi nào đứng ở độ cao trên núi Thất Sơn
như Sơn Nam mà nhìn xuống địa hình dưới thấp. Nhất là khi có
dịp ở trên ngọn cao nhất vùng Bảy Núi là núi Cấm mà nhìn xuống
kinh Vĩnh Tế chạy dọc dài theo biên giới Việt Miên, lúc đó ta sẽ
nhận ra tầm lợi hại của con kinh đào chiến lược. Muốn phòng ngự
lãnh thổ đất nước và phát triển kinh tế cho vùng biên thì phải làm
ra đường biên cương nhân tạo, bằng cách xẻ đất cho nước thông
thương từ hai dòng sông lớn trổ ra vịnh Thái Lan.Về mỹ cảm địa
hình bằng phẳng thì con kinh Vĩnh Tế đã làm thành một vạch
thẳng băng do màu trắng của nước chạy giữa màu xanh muôn
trùng của đồng lúa tốt tươi, thỉnh thoảng dợn sóng như một tấm
thảm bao la hay một đại dương nằm dưới xa thẳm.
Còn như khi chạm đất dưới đồng bằng mà vẫn muốn cảm nhận
được vẻ mỹ cảm của địa hình bằng phẳng; muốn không bị vướng
mắt bởi vườn cây, bởi chòm xóm, thì ta cần đợi đến mùa gặt lúa
đã xong. Nhưng đồng lúa trơ ra những gốc rạ vẫn chưa cho ta mỹ
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cảm mênh mông như vùng cồn cát bao la hay sa mạc hùng vĩ. Sa
mạc ngút ngàn như biển chỉ đẹp khi ta trừu-tượng-hóa nó ra khỏi
sự nóng rát chói chang của mặt trời, chỉ còn là một bức tranh tĩnh
lặng của nghệ thuật. Ðồng ruộng trơ ra những gốc rạ cũng vậy, chỉ
trở thành “Cánh Ðồng Bất Tận” khi trừu-tượng-hóa chúng ra khỏi
quang cảnh xơ xác đầy dấu cắt lởm chởm và nhấp nhô rơm rạ úa
vàng. Nhà văn nữ Nguyễn Ngọc Tư đã vượt lên từ bối cảnh không
mấy gợi hứng ấy mà hư cấu một truyện tình giang hồ kỳ bạt mang
chất hoang dã đồng quê. Phải đợi nữa, cho đến khi nào tất cả đồng
ruộng đều đã được cày ải san bằng để chuẩn bị cho ngày gieo lúa
sắp tới, lúc ấy mới có địa hình bằng phẳng trong mắt ta. Ðịa hình
hoàn toàn bằng phẳng như vậy lại phải trừu-tượng-hóa nó ra khỏi
cảm giác bình bình buồn tẻ, bằng cái nhìn nghệ-thuật-hóa để trở
thành tác phẩm hùng vĩ của gào thét gió lộng chẳng hạn; hay trên
bao la đất ải san bằng có vầng thái dương từ từ nhô lên ở chân trời
gợi hứng đến tác phẩm nói về chu kỳ phải đổ công sức để được
mùa màng. Nhà Văn Sơn Nam đã để lại cho đời thêm một bức
bích họa hùng vĩ dị thường nữa, minh thị có cái đẹp chốn địa hình
bằng phẳng. Lần này thì mỹ cảm không ở trên cao nhìn xuống, mà
từ chính ngay vị trí đang đứng dưới đồng bằng. Huyền hoặc dị
thường thời khẩn hoang ta đã gặp trong bài “Bắt Sấu Rừng UMinh-Hạ”, còn ở đây không huyền hoặc mà thật ly kỳ với cách
sinh hoạt thích nghi vào hoàn cảnh “muỗi kêu như sáo thổi” ở
vùng trũng An Giang, thể hiện cái đẹp chịu đựng và khắc phục của
con người phải cố gắng tìm cách sinh tồn trong thiên nhiên hoang
dã của thời đi tìm đất sống: “Họ chống chiếc xuồng độc mộc vào
vùng đất hoang, giữa bờ biển và vùng Thất Sơn, xa nhà hàng chín
mười cây số ngàn, nơi đất thấp nước phèn, bốn phía đìu hiu không
nhà cửa, không cây cao bóng mát, không đất gò, gió thổi triền
miên qua vùng đồng cỏ… Trên vùng đất thấp đầy muỗi mòng ấy,
đôi ba đêm liên tiếp người nhổ bàng (một loại cỏ lác, dùng để đan
chiếu) cứ thức vì không chỗ ngủ khi muỗi quá nhiều (nếu dùng
xuồng to thì khó di chuyển nơi cỏ và bàng mọc mịt mùng). Thế là
đành ngủ theo lối khác, gọi khôi hài là ngủ mùng gió và ngủ mùng
nước. “Ngủ mùng gió” là cứ đứng trên chiếc xuồng độc mộc,
dùng sào mà chống thật nhanh để cho muỗi bay không kịp. Rồi thì
ngồi xuống, gối đầu vào lái xuồng, lim dim. Lát sau, muỗi bu lại,
cứ đứng dậy và tiếp tục chống xuồng, chống tới, chống lui, như
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mũi tên xẹt qua xẹt lại trên đồng cỏ, để chờ khi trời sáng… “Ngủ
mùng nước” là nghiêng xuồng cho nước tràn vào gần ngập be,
thêm chút nước nữa là chìm. Người nhổ bàng cứ nằm trong xuồng,
nước phủ tứ phía, đầu gối lên mũi hoặc bánh lái xuồng. Ngâm
mình trong nước lạnh suốt đêm là sự thách thức gay go, dễ bị cảm
mạo, đòi hỏi một sức khỏe phi thường…” (Trích trong Văn Minh
Miệt Vườn của Sơn Nam).
Xin trích một đoạn thật dài như trên của Sơn Nam thì mới đầy đủ
chi tiết một hoạt cảnh lạ thường của thời đi khẩn hoang, còn bây
giờ đất nơi này đã được thuần phục để định cư, chắc không còn
như cách nay một hai trăm năm. Và đoạn trên hàm chứa cái đẹp
tranh đấu của nhân sinh trên vùng đồng bằng hoang địa, chưa phải
mỹ cảm đơn thuần trên địa hình bằng phẳng. Nếu có loại nghệ
thuật thuần túy ấy, thì đây là thứ mỹ cảm đã được trừu-tượng-hóa
ra khỏi địa hình để thể hiện một ghi nhận siêu hình nào đó.
(Tháng 9 năm 2008)
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THỂ LOẠI VĂN TRUYỆN NHIỀU CHẤT
XÃ-HỘI-TÍNH (Tân tuyện và Tiểu thuyết
của Viên Linh)
Xin nói ngay thể loại nghệ thuật đó là Tân tuyện và Tiểu thuyết.
Tân truyện có lẽ là từ ngữ do nhà văn nhà thơ Viên Linh dùng lần
đầu tiên, và ông cũng đã nói rõ trong phần mở đầu các tân truyện
đó như sau: “Tôi đã cho in hơn chục cuốn tiểu thuyết và truyện dài
từ trước 1975, song chỉ mới xuất bản ba tân truyện… mỗi truyện
được xây dựng chỉ trên một vùng nhất định… cũng đều chỉ bắt
đầu và kết thúc trong vòng hai ba ngày. Nhân vật, không gian và
thời gian của tân truyện tương tự như ở kịch. Tân truyện không
phải là tiểu thuyết.” Như vậy, tân truyện là thể loaị kịch được
chuyển thành văn xuôi của truyện viết. Cũng chỉ là kịch, nên xãhội-tính trong tân truyện là tất yếu, cũng như ở thể loại tiểu thuyết.
Ðậm chất xã hội tính trong bối cảnh Miền Nam giới hạn sau cuộc
đảo chánh lật đổ Tổng Thống Ngô Ðình Diệm đến năm 1975, cho
nên các tân truyện và tiểu thuyết của ông trong thời gian ấy cũng
đầy chất sống của hiện thực xã hội, với bối cảnh riêng ở Sài Gòn.
Ta biết chất xã hội ấy, vì những dấu vết như kinh tế thời quân đội
Mỹ hiện diện ở Miền Nam; làm sân khấu đầy kịch tính đi đến
thảm sát trong tuyện Gió Thấp và Mã Lộ (tập truyện Mã Lộ khá
dài, sau này Viên Linh xét lại và xác nhận nó cũng là Tân truyện);
và làm sống động tính liên đới xã hội thể hiện ở các việc hình sự
giữa nhân chứng với cảnh sát trong tân truyện Vườn Quên Lãng.
Phải kể đến cuốn tiểu thuyết khá dầy mà Viên Linh có một thời
làm thất lạc không tìm ra (không thấy ghi trong danh sách các tác
phẩm của ông): đó là cuốn tiểu thuyết Những Mái Nhà Thấp.
Chính cuốn tiểu thuyết này mới thật đầy tính hiện thực xã hội
Miền Nam, riêng ở Sài Gòn, vùng ngõ hẻm Xóm Lách Bến Tắm
Ngựa.
Tóm tắt truyện Gió Thấp: Một người lính đi đóng đồn miệt Cà
Mau, có vợ trẻ ở Sài Gòn, vùng đường Chi Lăng Phú Nhuận, gần
Lăng Ông Bà Chiểu. Anh có bản chất tốt, không chịu được sự nói
dối. Nhận thức đời lính sống chết không biết lúc nào, anh cũng tỏ
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ra sáng suốt nếu bị vợ bỏ, sẽ tha thứ. Vợ anh tên Liên. Nhưng có
điều anh không gửi tiền về cho vợ sống cơ cực ở Sài Gòn, dù biết
rằng lương lính thì chẳng bao nhiêu, nhưng ít nhất phải có chút
đỉnh cho vợ biết mình cũng lo cho gia đình. Liên phải theo các bạn
đi bán bar phục vụ cho Mỹ ở thành phố, nói dối với chồng làm
nghề may. Nhưng nàng trong sạch, chỉ làm thâu-ngân-viên quán
bar. Trong số người Mỹ, có anh Martin rất yêu Liên. Và vì ghen,
anh đã bắn chết một người Mỹ đen cũng đang đeo đuổi nàng.
Martin phải vào tù kỷ luật thời chiến của quân đội Mỹ. Trước khi
thọ án, Martin xin gặp Liên để trao nàng một số tiền lớn, cùng
giấy giới thiệu nàng toàn quyền sử dụng phòng trọ đã trả trước
một năm ở khách sạn, cùng sở hữu tất cả đồ đạc của Martin ở đó.
Với lòng tốt ấy, Martin hy vọng sẽ nối lại tình cảm với Liên khi
mãn hạn tù. Chồng của nàng chứng kiến cảnh trao tiền ấy, nhưng
anh độ lượng nói Martin “có quyền mê” nàng. Và chồng Liên
cũng dự định đem nàng xuống Cà Mau, chỉ dự định thôi vì làm sao
sống với lương lính nơi xa xôi ấy. Và anh lên đường trở về đồn ở
Cà Mau. Còn vợ anh ở Sài Gòn, đến khách sạn tiếp thu. Bạn của
Martin là Peter được ủy nhiệm đến giúp đỡ Liên những việc cần
thiết khi liên hệ với sứ quán Hoa Kỳ. Nhưng Peter lại cũng thích
nàng, vài lần mời đi ăn, rồi cố ý phục rượu nàng để chiếm đoạt
thân xác. Bất ngờ, Chồng Liên tung cửa vào bắt quả tang (anh đi
Cà Mau, đường bị đứt vì gài mìn, phải quay lại Sài Gòn, và đã dò
hỏi nên biết vợ mình đang ở tại khách sạn). Kết quả thảm kịch:
chàng đâm chết người vợ (Peter chỉ bị thương) và hối hả cao bay
xa chạy sau hành động ấy. Ta thấy gì qua biểu tượng Gió Thấp?
Là lính thời chiến, sống chết rủi may, có thể độ lượng, nhưng cơn
giận chợt đến như luồng gió thấp báo hiệu một trận mưa rào không
thể ngăn cản được. Ta tìm thấy ý nghĩa kịch tính này trong một
câu tả cảnh, để hờ hững gần như thoáng qua giữa truyện, như nằm
phục đó để chờ độc giả khám phá: “Một cơn gió chạy là là trên
mặt đường. Bụi cuốn bay lờ mờ cùng lá khô và rác rưởi. Mỗi khi
có gió thấp, trời sẽ mưa.”
Tóm tắt tân truyện “Mã Lộ”: Trước 1975, Sài Gòn còn có phương
tiện chuyên chở với xe thổ-mộ do ngựa kéo, bên cạnh xe taxi, xe
xích-lô đạp và xích-lô-máy, xe bus, xe mô-tô ôm… Nên xe thổ-mộ
chỉ có ở vài tuyến đường, ví dụ tuyến đường làm bối cảnh trong
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sách: từ ga Sài Gòn trên đại lộ Lê Văn Duyệt (nay là đường Cách
Mạng Tháng 8) đến Hòa Hưng, rồi đến Ngã Ba Ông Tạ, cuối cùng
đến Ngã Tư Bảy Hiền. Người xà-ích góa vợ, ông Năm Xích Long
có con gái tên Cô Ba Cúc, cô theo giúp cha trên tuyến đường ấy.
Cô có chồng đi lính Biệt Kích nhảy toán ra Bắc, tên Tấn, lâu lâu
độ sáu tháng mới về. Trong khi đó, Năm Xích Long thường gặp
gỡ người thiếu phụ ngày ngày vẫn đón xe thổ mộ tải hàng lên chợ
Bến Thành, tên Cô Ba Duyên. Nàng mến thích vẻ chân thật và vẻ
mạnh khoẻ của ông. Trước khi gặp Năm Xích Long, cô Ba Duyên
có liên hệ với tên anh chị Sáu Ðại, nhưng cô muốn xa lánh vì biết
hắn chỉ tính lợi dụng thân xác và tiền bạc của nàng mà thôi. Có
lần, Năm Xích Long bắt gặp tên Sáu Ðại đến nhà cô Ba Duyên giở
trò quấy nhiễu, và một cuộc xô xát xảy ra, hắn bị một dao trúng
thương phải bỏ chạy. Con ông, cô Ba Cúc thì ngoài người chồng
ra, có anh lính ca sĩ ngành Tâm Lý Chiến tên Cường lén lút, đôi
khi công khai đến nhà, vì Tấn cứ đi biệt dạng hoài. Láng giềng lo
sợ có ngày anh biệt kích biết thì không tránh khỏi đổ máu. Anh
lính biệt kích có tính khinh bạc và độ lượng, hiểu rằng đời lính
thuộc lực lượng Biệt Kích nhảy toán ra Bắc thì kể như mỗi lần lên
đường là một đi không trở lại, nên có lần anh nói “Thím biết
không, tôi vẫn nghĩ nếu nó muốn đi lấy thằng nào, tôi cho nó đi
liền.” Rồi một lần anh về, bắt quả tang vợ với tình nhân trong nhà,
nhưng Tấn chỉ ôn tồn dạy vợ và dạy tình địch một cách cao
thượng, hỏi Cường có thật sự yêu vợ mình hay không anh sẽ tác
hợp cho, còn định chơi qua đường thì phải xa lánh nàng ngay; hẹn
với Cường phải trả lời dứt khoát sau một ngày cho hắn về nhà suy
nghĩ chín chắn. Anh nói với vợ: “Còn bây giờ trong lính, lỡ hôm
nào hòn đạn vô tình nó bắn vào đầu anh… Bị vậy mà anh muốn để
em mặc tình…” Bởi tính cao thượng ấy, vợ anh thật sự lại yêu anh
nhiều hơn, khóc tội lỗi của mình. Khác với anh lính đóng đồn ở Cà
Mau trong truyện Gió Thấp, anh lính biệt kích này biết để dành
tiền lương hàng mấy tháng trong rừng, cất dưới ống quần, đem về
cho nàng. Trái với Tấn có thể nhường vợ vì lòng cao cả vị tha, Sáu
Ðại sau khi gần lành vết thương tìm đến nhà Năm Xích Long tính
chuyện nhường cô Ba Duyên cho Năm Xích Long để kiếm tiền
bồi thường mình đã là tình nhân cũ của nàng. Năm Xích Long
không phải là người dễ bắt bí làm tiền, và một cuộc hỗn chiến xảy
ra. Năm Xích Long đối phó với Sáu Ðại cùng mấy tên lâu la phục
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sẵn từ ngoài ập vào. Tấn về đúng dịp, nhào vô cho Năm Xích
Long lui ra, rồi đóng sập cửa rút trái lựu đạn, chắc tính dọa để
khống chế bọn côn đồ mà thôi. Cùng lúc, Cường theo đúng hẹn
đến để trả lời dứt khoát với Tấn, thấy Tấn thế cô, anh liền đi phía
sau để đột nhập tiếp cứu từ mái nhà. Có lẽ chính vì vậy mà trong
tranh tối tranh sáng không rõ ai nhào vô nên Tấn cho nổ lựu đạn.
Kết quả: Sáu Ðại chết, Cường chết, Tấn bị thương nặng rồi cũng
chết mấy ngày sau. Cô Ba Cúc phải khó khăn lắm mới tìm được
nơi chôn cất cho người chồng. Tân truyện này có kết cấu với thời
lượng khá dài, nhưng không gian vẫn giữ được giới hạn chỉ xảy ra
quanh quẩn trên tuyến đường có xe thổ mộ đi qua. Cũng gần giống
đề tài như truyện Gió Thấp đã kể trên, chất xã hội nằm trong
những cuộc đối thoại giữa các nhân vật thuộc giới bình dân bán
quán Miền Nam; có khi giữa các cô gái làm nghề gái bán bar và
mãi dâm cho lính Mỹ; có khi giữa giới anh chị dao búa; có khi đối
thoại kiểu lính tráng bạt mạng. Phải có công nghiên cứu mới viết
được những lời đối thoại như vậy, nhất là khi tác giả lại là một nhà
văn gốc Bắc như Viên Linh. Rất sống động và rất thích hợp kiểu
đối thoại cho từng “tạng” người, vì vậy mà nhà văn Tam Ích gọi
Viên Linh là nhà văn “Tân Duy Nhiên”. Tân Duy Nhiên có lẽ là
một từ ngữ khác của Hiện thực Xã hội, ta cảm thức như vậy qua
nhận định của ông Tam Ích như sau đây (tuy ông nói về một tân
truyện khác của Viên Linh - cuốn Thị Trấn Miền Ðông - nhưng
cũng là nhận định chung cho các tân truyện): “… một bức tranh
dã thú màu sắc đập ngang một cách phũ phàng vào thị giác người
ngắm… bút pháp duy nhiên vạm vỡ lắm, đối thoại văng qua văng
lại như ném đá.” (Trích trong bài “Văn Chương Tân Duy Nhiên ở
Việt Nam” – Tam Ích). Tính chất xã hội với tình đời chỉ biết tiền
bạc thể hiện ở cuối cuốn sách khi cô Ba Cúc thương lượng tìm nơi
an nghỉ cuối cùng cho người chồng chết thảm. Và tính chất thời
thế xã hội thể hiện trong lối cư xử khinh bạc của đời lính Biệt
Kích nhảy toán ra Bắc. Nhảy toán ra Bắc thuộc loại chiến tranh
không quy ước do Tình báo Mỹ nên không có quy chếõ rõ ràng
khi mệnh hệ của người lính, và người đi lính này phải kể như
không có gia đình mỗi lần lên đường. Bức tranh dã thú nhưng rớt
nước mắt này tất nhiên có ngày xảy ra: “Nét mặt người biệt kích
căng thẳng. Anh ta vừa nghe thêm một giọng đàn ông…. Ném
chiếc túi vải xuống trước cửa, đưa tay vuốt mặt, rồi không biết
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làm gì nữa, bàn tay anh ta chống mạng sườn, khuỳnh khùynh…
Tiếng thím Bảy thất thanh ở giữa ngõ: Tấn, tao lạy mày, Tấn, đưa
lựu đạn đây!... Ðưa lựu đạn cho tao, Tấn… Anh ta lắc đầu nữa.
Người đàn bà sấn tới, nhưng bỗng dừng lại. Mắt Tấn đỏ hoe, và
hai giọt lệ rơi xuống.” (trang 102-103)
Tóm tắt tân truyện Vườn Quên Lãng: Tình cờ đọc trên báo có hình
của Cúc Hoa, người tình chia tay trước đây bảy năm, Chính tìm
đến vùng hai người quen nhau. Cúc Hoa chỉ là biệt danh do Chính
đặt tên. Chuyện tình xưa làm khó quên vùng Bình Tây Chợ Lớn có
chiếc cầu sắt cao bắc qua kinh Tàu Hủ để đến Bến Bình Ðông bên
kia bờ. Chính đứng trên cầu trong cơn mưa, thì có tiếng gọi của
môt cô gái điếm mời xuống đò đang đậu dưới sông. Chính đi
xuống đáp ứng, rồi đang khi ở dưới đò, Chính thấy một cô gái mặc
áo mưa đỏ đứng trên cầu. Chính nói đùa với gái điếm có quen với
cô gái, và vội vã lên bờ theo cô gái mặc áo mưa đỏ, vì hình dáng
nàng giống Cúc Hoa (nhà Cúc Hoa trước kia gần cầu sắt này).
Chính mường tượng hình bóng xưa trong ký ức mờ xa (Viên Linh
viết tân truyện này cảm hứng từ hai câu thơ của Ðinh Hùng: Khiêu
vũ đêm nay mộng trá hình/ Trong vườn quên lãng, áo ai xanh.
Nhưng có lẽ nhà văn chỉ xoay quanh câu thứ hai mà thôi, vì toàn
truyện không thấy dấu vết cuộc trá hình nào cả. Hay việc trá hình
do ảo giác Cúc Hoa hóa thân thành cô gái áo đỏ?). Trong màn
mưa trắng, cô gái áo đỏ đứng trên cầu thoáng chốc thì biến mất.
Trong khi đó, một chiếc áo mưa đỏ trôi bập bềnh dưới dòng nước
chảy xiết. Chính quýnh quáng chạy xuống cầu, cùng lúc một chiếc
Taxi tiếp cứu định chạy men trên bờ theo chiếc áo đỏ đang trôi.
Chính leo lên Taxi, và tài xế Taxi gặng hỏi có phải Chính và cô
gái áo mưa đỏ có chuyện đang giận nhau, vì lúc nảy thấy hai
người trên cầu. Chính nói không quen với cô gái. Người tài xế
Taxi nghi ngờ, đưa Chính vào bót cảnh sát gần đó. Cảnh sát mở
cuộc điều tra. Ba người làm chứng đều quả quyết Chính có liên hệ
với cô gái tự tử hay bị xô xuống nước (người ta chỉ vớt được chiếc
áo đỏ, còn người thì mất tích). Người thứ nhất, cô gái điếm xác
nhận Chính nói có quen cô gái; thứ nhì, tài xế Taxi nói thấy Chính
sau khi châm thuốc hút rồi đi theo sau cô gái; thứ ba, một thanh
niên ngồi quán uống cà phê nói thấy hai người đi gần nhau. Chính
bị đưa vào bót tạm giam. Tại nơi tạm giam gồm nhiều phòng, và
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bị tạm giam gần nhau nên lại có dịp đối thoại theo kiểu “văng qua
văng lại như ném đá” giữa Chính và một tên sát nhân, và lần này
đối thoại xoay quanh mấy ông thầy tu đội lốt Phật giáo và Tin
Lành. Xã hội tính trong truyện Vườn Quên Lãng biểu hiện qua đối
thoại này, cũng như trong đoạn trước với đối thoại giữa Chính và
cô gái điếm trên đò; giữa cô gái điếm và cảnh sát tuần tra bắt gái
điếm (nhưng lắm lúc là đòi tiền để bỏ qua). Tân truyện này đã thể
hiện đúng tính chất tân truyện theo ý muốn của nhà văn Viên
Linh: nhiều kịch tính, nhiều đối thoại (cũng là kiểu đối thoại của
thị dân miền Nam ở Sài Gòn), xen kẽ chất trinh thám và chất điều
tra hình sự thuộc ngành cảnh sát. Và đoạn kết như sau: Cô gái áo
đỏ không phải người xa lạ với Sài Gòn lúc đó, vì cô chính là ca sĩ
Xuân Lan. Nàng bực mình với chủ phòng trà theo tán tỉnh sỗ sàng,
nên bỏ việc hai hôm mà không thông báo nghỉ. Phóng viên nhà
báo thêu dệt tin nàng tự tử ở Bình Tây vì thất tình một đại úy;
chìm mất tích, chỉ vớt được chiếc áo mưa đỏ. Kẻ đang bị tình nghi
xô nàng xuống nước là giáo sư Chính, hiện bị tạm giam để điều
tra. Xuân Lan đọc báo, liền đến giúp giải oan cho Chính. Xuân
Lan trình bày với cảnh sát: Thật ra thì nàng liệng bỏ cái áo mưa đỏ
xuống kinh Tàu Hủ (vì không thích tặng vật của một người lì lợm
đang đeo đuổi nàng), thế thôi, không có ai tự tử hay bị xô xuống
nước. Vứt xong, nàng qua cầu trở về nhà ở Bến Bình Ðông. Trong
cơn mưa mù trời, vì Xuân Lan mặc áo trong màu đen, lẫn với
thành cầu sắt, nên ai cũng tưởng nàng bỗng nhiên biến mất.
Chuyện đơn giản mà thành ra tày trời.
Về cuốn tiểu thuyết “Những Mái Nhà Thấp”. Cả ba tân truyện trên
đều lấy bối cảnh ở Sài Gòn, vì nhà văn Viên Linh muốn chuyên
chú về đối thoại của thị dân Miền Nam ở Sài Gòn; và bây giờ đến
cuốn tiểu thuyết 360 trang với bối cảnh Xóm Lách Bến Tắm
Ngựa, cũng ngoại ô Sài Gòn. Bối cảnh không gian chỉ ở đó, nhưng
thời gian thì trải dài mấy năm của câu chuyện xoay quanh tâm
trạng của một người thanh niên tên Vĩnh. Anh thêu dệt một hình
bóng hợp với tâm hồn của mình. Không phải là hình bóng kiều
diễm hay tươi vui trẻ trung, mà là hình bóng một thiếu phụ đẹp
buồn có vẻ thất thế nhưng quý phái, gần giống như hình bóng của
Ava Gardner trong phim “Nàng bá-tước đi chân không” (The
barefoot contessa – La comtesse aux pieds nus) từng chiếu ở Sài
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Gòn trong thập niên 1960. Thiếu phụ tên Khanh, nàng đến mướn
nhà trọ trong xóm những mái nhà thấp, lúc đó dáng nàng mảnh
khảnh mặc áo dài xám làm tăng thêm vẻ đẹp quý phái, u buồn.
Vĩnh nghĩ chắc nàng đang sa cơ chi đây mới từ vùng biệt thự sang
trọng dọn đến nơi này. Mà cũng đúng một phần nào: Nàng tên thật
là Trần Thị Khanh, chồng cũ sắp lấy vợ mới nên đòi lại nhà. Lão
thợ điện trong xóm biết Khanh, vì lão có thời trú ngụ phía trước
biệt thự sang trọng của vợ chồng Khanh, và lão định lẻn vào nhà
trọ của Khanh bây giờ để mong chiếm đoạt người thiếu phụ cô
đơn. Bị Vĩnh can thiệp, hắn phải rút lui, nhờ vậy mà Vĩnh làm
quen Khanh. Khanh thích đọc tiểu thuyết, điều đó càng gợi sự mơ
mộng lãng mạn cho Vĩnh. Vĩnh có nhiều người tình, nhưng kể như
đều không hợp với tâm hồn Vĩnh. Nào cô Ánh dược sĩ, hiện rất
nhàn hạ vì chỉ cần cho người khác mướn bằng mở Pharmacy là có
đủ lợi tức đem lại. Cô dược sĩ muốn dò ý coi Vĩnh có bằng lòng
thành chồng vợ với mình, nếu không sẽ kết hôn với bác sĩ Tuấn.
Nào Chi đang học trường Tây Leuret sắp thi tú tài, rất hiền thục,
sẵn sàng làm vợ Vĩnh nếu Vĩnh ngỏ lời. Nào Tuyết Minh, chủ
chứa gái đi khách, cũng mong Vĩnh, vì Vĩnh trỗi bật hơn hết trong
đám khách ghé chơi. Lão thợ điện vẫn không từ bỏ ý định chiếm
đoạt Khanh, hắn mướn ba tên đánh thuê đến hành hung Vĩnh, trả
thù và vơ vét tiền bạc nữ trang ở nhà Khanh. Vĩnh đánh nhau với
bọn chúng, bị đâm một nhát dao nhưng không trầm trọng. Lão thợ
điện cũng bị một vết chém, phải rút lui cùng đồng bọn. Vĩnh được
đưa vào bệnh viện với vết thương nhẹ, vài ngày sau thì xuất viện,
nhưng khi về đến nhà thì Khanh cũng đã dọn đi nơi khác, vì muốn
trốn xa lão thợ điện quấy nhiễu, mà cũng vì không muốn Vĩnh cứ
nuôi ảo tưởng về mình. Vĩnh về nhà, Chi lại đến tìm, săn sóc cho
Vĩnh. Tất cả đều xa, chỉ còn lại Chi, nhưng Vĩnh thấy lòng mình
không yêu Chi, chỉ thấy Chi như một điều gì êm đềm nhưng chưa
phải tình yêu, có thể là hạnh phúc mà không phải điều say đắm.
Vĩnh có cảm nghĩ: “Chi đứng yên một chỗ trên bờ sông mà nước
cuồn cuộn chảy là đời Vĩnh” (trang 239). Vĩnh vẫn chạy theo hình
bóng của Khanh. Rồi lần hồi cũng khám phá ra sự thật: Khanh
đang hành nghề mãi dâm tại một biệt thự ở đường Yên Ðỗ. Vĩnh
đến đó, có thể chấp nhận nếu sự thật phơi bày. Nhưng một câu hỏi
và một tránh né trả lời giữa hai người đã làm cho Vĩnh tỉnh thức
giấc mơ “Nàng Bá Tước Ði Chân Không”. Vĩnh hỏi: “Tại sao bà
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không bỏ lối sống này đi”. Câu hỏi không có gì khó trả lời nếu
Khanh muốn dứt bỏ nghề, nhưng Khanh không trả lời thẳng thắn.
Sự thật thì Khanh không muốn dây dưa với ảo ảnh của Vĩnh, và
nàng đã bỏ đi mất sau khi hai người ăn nằm với nhau lần cuối tại
biệt thự đường Yên Ðổ. Vĩnh trở về Xóm Lách lúc trời đã khuya,
ngạc nhiên thấy đèn vẫn mở trong phòng mình. Chi đang ở đó, đợi
được gần gũi với Vĩnh một đêm chót trước khi lấy chồng, vì Chi
nghĩ có chồng thì không còn dịp nào nữa. Vĩnh lấy quyết định bất
ngờ: từ đây Chi mãi mãi ở với Vĩnh. Vĩnh sẽ là dòng nước ngưng
chảy cho hòa nhịp với bãi bờ đang đứng yên… Như phần lớn các
tân truyện và tiểu thuyết của Viên Linh, nhan đề là một biểu tượng
chất chứa ý nghĩa của tác phẩm, ta tìm thấy ý nghĩa biểu tượng
“Những Mái Nhà Thấp” ở trang 358 của cuốn tiểu thuyết này như
sau: “Dưới ánh điện vàng vọt chiếu xuống từ những cây cột trống
cách khoảng không đều, không hàng lối, những mái nhà thấp im
lìm hiện ra, với những cuộc đời trầm lặng. Những cuộc đời nghèo
cả chuyện ăn, mặc, nghèo đến cả ước mơ”. Như Vĩnh thì không
nghèo ước mơ, đó là ước mơ tìm cho được một người tình hợp với
tâm hồn.Vĩnh tưởng đã tìm thấy khi bóng dáng một thiếu phụ có
vẻ đẹp quý phái, u buồn trong chiếc áo dài xám, đến mướn chỗ trọ
trong hẻm những mái nhà thấp. Vĩnh mường tượng một người đẹp
đang sa cơ, có tâm sự u uẩn, từ nơi phố thị xa hoa tìm đến xóm
nghèo mình đang ở. Rồi sự thật phơi bày, nàng rất tầm thường với
cuộc đời không muốn dứt bỏ chốn lầu xanh, một cuộc đời thiếu
những ước mơ. Giống như tâm trạng Trương trong cuốn Bướm
Trắng của Nhất Linh: sau những vọng tưởng đến người tình cao
quý, chàng tìm thấy niềm hạnh phúc bên người thôn nữ luôn luôn
dịu hiền tên Nhan. Nhưng người tình tên Thu trong Bướm Trắng
cao quý thực sự, và nhân vật Trương cũng trong tiểu thuyết ấy thì
càng ngày càng lụn bại thể xác lẫn tinh thần. Trong khi đó, Khanh
trong Những Mái Nhà Thấp của Viên Linh mới đúng là ảo ảnh,
sản phẩm của mộng mơ “Bà Bà-Tước Ði Chân Không”. Viên Linh
có đoạn nói khi đứng trên cao ốc “ngó xuống con ngõ ngoằn
ngoèo, ngó xuống những mái tôn xám xỉn, tự dưng tôi có ý tưởng
muốn chết. Nhảy xuống một cái là xong” (trang 347). Viên Linh
thấy con người dưới đó chui rúc và tồi tệ, nhưng có những đoạn
ông phơi bày cả những tồi tệ của xã hội phố thị, không chỉ riêng ở
xóm nghèo. Chất xã-hội-tính trong tiểu thuyết và tân truyện là tất
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yếu, vì là sân khấu để bày ra những màn kịch có thời gian và
không gian hạn chế (tân truyện), hoặc là cả một trường đời với
thời gian và không gian rộng lớn (tiểu thuyết). Hiện thực xã hội
của một thời phơi bày trong Những Mái Nhà Thấp. Nào đời sống
kinh tế thời ấy khó khăn ra sao, công chức và thầy giáo ngoài việc
chính thức ban ngày thì tối đến phải lái taxi cho khách Mỹ hay
chạy xe ôm để kiếm thêm cho đồng lương ít ỏi so với lương làm
việc cho Mỹ (trang 316). Thời điểm này là lúc quân đội Mỹ đã đổ
vào Việt Nam, ta biết như vậy vì trong cuốn tiểu thuyết có dấu vết
hai biến cố: vụ xử án cố-vấn Ngô Ðình Cẩn tại Huế và vụ nổ bom
Chung cư quân đội Mỹ trên đại-lộ Trần Hưng Ðạo giữa đường Sài
Gòn- Chợ Lớn. Nào đời sống mất an ninh, bọn côn đồ như Lão thợ
điện cùng lâu la quấy nhiễu, vậy mà chúng dễ dàng tẩu thoát,
không bị chận bắt; do đâu mà chúng dám lộng hành? Nào lễ nghĩa
gia đạo suy sụp thấy ở những biệt thự nhà chứa: Vĩnh đã từng
chứng kiến những người đàn bà gia đình đàng hoàng, không ngờ
họ lại là điếm; có khi là em là chị là vợ của mình mà toàn là đi
“nhảy dù” (trang 120 – “nhảy dù” là tiếng lóng phát xuất từ thời
ấy, chỉ những người vợ bí mật đi làm nghề mãi dâm lúc chồng
vắng nhà). Không riêng chỉ ở vùng những mái nhà thấp Xóm Lách
mới có những đời sống đáng tội nghiệp lúc kinh tế khó khăn thời
chiến tranh ở Miền Nam. Ngòi bút hiện thực xã hội của Viên Linh
còn vạch trần những điều không tốt lành ở những biệt thự với đủ
món ăn chơi (đĩ điếm, thuốc phiện, ăn nhậu, thế lực thương gia,
tham nhũng…); ở giới trí thức (Bác sĩ Tuấn đến nhà chứa, trang bị
đính toàn đồ bằng vàng; dược sĩ Ánh cho mướn bằng để rảnh rỗi,
ăn chơi, bơi lội, ten-nít, khiêu vũ; kẻ giàu có thế lực bỏ vợ đoạt
nhà...) Mặc dù ý tưởng nói không ưa chốn những mái nhà thấp,
nhưng cảm thức Viên Linh đạt tới sâu lắng với những xóm nghèo
ở Sài Gòn, do nhiều kỷ niệm còn lưu lại trong tâm hồn (nhân vật
Vĩnh là hoá thân của ông, từng nói với Khanh mình là người quen
cư trú ở những ngõ hẻm Sài Gòn). Có thể trong hiện tại khi đang
ở, ngó xuống những mái nhà thấp thấy chán ngán, nhưng khi mình
đã bỏ đi thật lâu thì quá khứ cư trú ấy từ tiềm thức hiện về với
những nét buồn và đẹp không ngờ. Cảm thức đẹp và buồn này ta
không tìm được trong tác phẩm Những Mái Nhà Thấp, mà tìm
thấy trong tân truyện Vườn Quên Lãng: “Chính đã sống nhiều
năm ở Sài Gòn, đã ở khắp các miệt ngoại ô. Ngôi nhà ở Phú Thọ
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ngó sang trường đua ngựa, bốn vách mở toang bốn cửa sổ lồng
lộng nắng và gió… Ngôi nhà khác ở đường Nancy, đêm khuya
ngồi thu mình trên giường cá nhân nghe tiếng u u bất tuyệt của
Nhà Ðèn Chợ Quán… đời sống Sài Gòn, nơi chàng đã lớn lên, đã
đau khổ trong những ngõ hẻm, đã vui chơi đêm khuya trong các
rạp chiếu bóng một mình…”
Tân truyện, Tiểu thuyết, Tân duy nhiên, Hiện thực xã hội… những
thuật ngữ ấy biểu hiện trong bốn tác phẩm trên của Viên Linh. Bối
cảnh Sài Gòn: những Xóm Lách Bến Tắm Ngựa, Ngã Ba ông Tạ
Ngã tư Bảy Hiền, bến Bình Tây bến Bình Ðông, Ngã tư Phú
Nhuận Lăng Ông Bà Chiểu…. những dấu vết ngoại ô thành phố
chập chờn trong bốn tập truyện này. Những đối thoại bốp chát của
giới bình dân Miền Nam: giới các chị bán quán, giới gái bán bar,
giới anh chị và lính tráng…. có mặt qua các con chữ trong những
cuốn sách của Viên Linh. Cũng có thể là kiểu đối thoại chung của
thị dân Miền Nam, nhất là Sài Gòn, vì thật ra ít có sự phân biệt
trong cách giao tiếp của đa số người nơi đây. Thời điểm đều sau
cuộc đảo chánh tháng 11 năm 1963 đến khi ký kết Hiệp Ðịnh
Paris, vài năm trước 1975. Viên Linh còn vài tân truyện và tiểu
thuyết xây dựng trên bối cảnh không gian khác, ở Miền Trung.
Người viết bài này chỉ lược qua bốn tác phẩm trên, cốt nêu ra một
số chất liệu mà nhà thơ nhà văn Viên Linh đã áp dụng, hình thành
được một khía cạnh trong sự nghiệp viết văn làm thơ của ông: khía
cạnh biểu hiện những sinh động đời sống bình dân ở Sài Gòn. Phô
diễn xã hội sinh động bằng nhiều kịch tính nhiều đối thoại nhờ vào
thể loại tân truyện, và với tiểu thuyết cùng hòa nhịp phơi bày ít
nhiều cảnh ăn ở phức tạp thiếu thoải mái vùng ngoại ô (chui rúc vì
chiến nạn hay vì tranh sống nơi thành phố Sài Gòn bất cứ thời
nào). Nhưng thiển nghĩ, nhận định chính xác dành cho cuốn
“Những Mái Nhà Thấp” như sau: ngoài xã-hội-tính tất yếu do thể
loại tiểu thuyết, đây là tập truyện tâm lý cá-biệt của người đi tìm
một hình bóng rồi bằng lòng với hạnh phúc đang đi bên cạnh đời
mình.
(Tháng 6 năm 2010)
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DƯƠNG NGHIỄM MẬU, THỬ XÉT GIỚI HẠN
BA LỐI VIẾT TRONG BA THỜI KỲ
Nhà văn Dương Nghiễm Mậu xuất hiện rất sớm trong Tạp chí
Sáng Tạo ở Sài Gòn, thuộc thời Văn Học Miền Nam, có truyện
đăng báo khoảng năm 1956. Từ 1963 đến 1975, ông đã có đến 20
tác phẩm được xuất bản. Vậy thử xét giới hạn ba lối viết trong ba
truyện ngắn và trong ba thời kỳ, kể như là quá ít đối với sự nghiệp
văn chương của Dương Nghiễm Mậu. Điều này khẳng định đây
không phải một bài nghiên cứu hay phê bình văn chương đòi hỏi
phải đào sâu và xét toàn diện các tác phẩm của một nhà văn. Ước
mong đây chỉ là một bài tiểu luận nhỏ, một bài nhận định nhỏ về
văn học. Ba truyện ngắn này, người viết bài có dịp đọc từ rất lâu,
đến nay vẫn còn hoài những điều tự hỏi. Có phải không ba truyện
ngắn dưới đây đã viết theo ba lối: truyện “Cũng Đành” viết tự
phát theo khuynh hướng vẽ lại bức tranh cùng khổ do chiến tranh,
có thể quy định thuộc loại văn chương “Hiện Thực Xã Hội Thời
Chiến Tranh”; truyện “Niềm Đau Nhức Của Khoảng Trống”
viết tự phát theo hướng tự vấn nội tâm diễn giải thành “Tra Hỏi
Hiện Sinh Phi Lý”; truyện “Bên Sườn Núi Đá” viết không tự phát
mà có dự định theo hướng “Viết Theo Dòng Ý Thức” (đúng hơn là
phải nói theo lối viết đồng-xuất quá-khứ hiện-tại).
Nhà văn Dương Nghiễm Mậu ở lứa tuổi (ông sinh năm 1936) biết
thế nào là loạn lạc vào thời Pháp trở lại Đông Dương, thời xảy ra
cuộc kháng chiến chống Pháp, thời Pháp kiểm soát hầu như khắp
lãnh thổ và tiến hành bình định. Dân chúng chạy tản cư, rồi hồi cư;
khốn khổ vì những nghi kỵ Việt Minh trà trộn vào thành phố. Ông
viết truyện “Cũng Đành” trong bối cảnh ấy. Có thể ông đã chứng
kiến đau khổ của nạn nhân giặc giã, hoặc có thể ông đã từng kinh
qua sợ hãi dù khi ấy ông mới chỉ ở tuổi thơ không bị hạch hỏi tra
xét nhiều như người trưởng thành. Rồi khi lớn lên lúc đã di cư vào
Nam, ông viết truyện hồi ức mô tả những cảnh mắt thấy tai nghe
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thời kỳ Pháp chiếm đóng Hà Nội, ngòi bút mô tả hiện thực chiến
tranh, hiện thực xã hội cùng khốn. Mô tả có tính chất tự phát, thấy
sao thì viết vậy, nghĩa là chưa có ý thức với lý thuyết “viết theo
khuynh hướng hiện thực xã hội thời chiến tranh”. Cũng Đành:
truyện một thanh niên thuộc một đơn vị kháng chiến (nhân vật
xưng tôi, nhưng ta biết đây không phải tự truyện vì thuở ấy tác giả
còn ở tuổi thiếu niên), vì bệnh sốt rét phải trở về làng chữa bệnh.
Ăn uống thiếu thốn, cơm với bảy tám phần trộn sắn ngô, bệnh sốt
sét không thuốc men phải liều theo cách chỉ bảo nuốt sống những
con giun (trùn đất). Dĩ nhiên bệnh không chữa khỏi, anh liều vào
Hà Nội tìm thuốc uống mà không có giấy thông hành (giấy đi lại
vào ra thành phố cấp cho những người đã được chính quyền Pháp
công nhận có cư trú trong vùng kiểm soát). Làng anh ở cách Hà
Nội 43 cây số. Trong mình không có giấy tờ nên chủ xe nào cũng
từ chối cho anh lên xe, may có chiếc xe chở củ nâu bằng lòng nhét
anh vào giữa những bao củ nâu. Đây là cảnh thường xảy ra thời
quân Pháp kiểm soát những nút chặn đi vào thành phố: “Khi tỉnh
dậy thì xe đang ngừng. Tôi lắng nghe tiếng giày đinh lộp cộp,
những bao củ nâu bị lay động và có tiếng chọc của một chiếc gậy
sắt. Tôi biết là xe đang bị khám, nên hai lần bị gậy sắt thọc vào
lưng, tôi không dám nhúc nhích…”. Gần tới Hà Nội thì chủ xe
không dám cho đi tiếp, và anh bị bỏ lại bên đường giữa hiu quạnh
hai bên ruộng lúa. Chủ xe cũng thương tình cho anh vài đồng bạc.
Trời còn tối, anh mò vào một cái chòi bỏ trống giữa đồng, sáng ra
phải đi ngay vì cái chòi ấy chính là cái quán bán bún riêu và bánh
đúc cho nông dân đi ruộng. Anh cũng trót lọt vào được thành phố,
đói quá phải bới móc những thịt bánh sót lại trong những lon hộp
vứt bỏ ở các đống rác. Gặp người làm công cho bố mẹ ngày xưa,
được ông cho tá túc trong lều rách nát, và kiếm cho việc làm trong
lò nấu thủy tinh làm ve chai. Nhưng vì uống quá nhiều thuốc kýninh trị sốt rét, anh trở thành nghễnh ngãng, bị đuổi việc. Anh
kiếm sống bằng cách đi móc rác, thu gom ve chai và vụn sắt, bán
cho các nơi tái-biến-chế. Có lần anh trúng mối tìm nhặt được rất
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nhiều đồ phế thải ấy, do quỷ kế gạt các người đi tìm hài cốt những
thân nhân bị chôn vùi trong những hầm trú bom bị máy bay đánh
sập thời chiến tranh Mỹ-Nhật: họ tưởng anh là người cư trú trong
vùng nên biết đích xác nơi nào có hầm sụp chôn người, họ cứ theo
lời chỉ điểm bịa đặt của anh mà đào bới và anh trúng mánh tiếp tục
thu nhặt mảnh vụn phế thải đem đi bán. Tuy vậy, anh cảm thấy
ngao ngán cuộc sống lây lất này, có ý nghĩ muốn chết cho rồi.
Kiếm sống được khấm khá, một hôm anh đang ăn gà luộc thì có
một đứa con gái cũng nghèo đói nhưng có vẻ thuộc giới giang hồ,
thản nhiên cùng dự bữa ăn. Anh theo về gian nhà tạm bợ của nó,
và hai người sống chung, rồi chia tay, và điều không may tiếp liền
theo là hậu quả không giấy tờ cư ngụ ở Hà Nội. Anh kể vụ cô gái
giang hồ đem “bồ” mới về nhà và đuổi anh đi như sau: “Đừng lấy
gã đó. Ở với anh… Mấy ngày sau chúng tống cổ tôi đi với mấy
chục bạc. Tôi ngày ngày đi móc rác, chiều đến mò vào Văn Miếu
nằm. Đêm đêm sờ soạng những bia đá, những gạch ngói nằm im
mà thấy tủi thân… Đến một khuya kia, tôi thức dậy vì ánh sáng
đèn bin soi vào mặt. Tôi mở mắt nhìn bọn lính chỉa súng vào
người. Chúng hỏi giấy tờ, tôi không có gì nên điệu về bót…”. Anh
bị nghi ngờ, bị tra khảo đủ thứ cực hình, bị hạch hỏi và trả lời khi
thế này khi thế khác nên càng thêm tội, cầu viện đến cô gái giang
hồ để mong cô nhận là vợ cho khỏi bị nghi ngờ anh là địch vào
thành phố, nhưng cô ta nói không quen biết. Cuối cùng thì anh bị
quân Pháp xử bắn. “Cũng đành một kiếp người”: Chắc đây là ý
tưởng chủ đạo của truyện ngắn này. Tác giả viết truyện tự phát
nhưng có thể quy định vào phạm trù thuộc khuynh hướng “hiện
thực chiến tranh, hiện thực xã hội”. Nhà văn chỉ kết án tình thế
chiến tranh làm con người đi đến thảm kịch; trong đó có người tốt
người xấu (ông chủ xe không xấu bụng lắm, người làm công cho
bố mẹ cũ có tình người, cô gái giang hồ trở mặt, và chính anh
cũng là một gã mánh mum). Hiện thực xã hội trong truyện của
Dương Nghiễm Mậu không đậm nét mâu thuẫn giai cấp; cũng
không đậm nét phán đoán đạo đức; còn quân Pháp đang chiếm
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đóng thành phố thì đương nhiên thuộc phe ác. Như vậy, nhà văn
viết truyện nhiều xã-hội-tính này chỉ tự-phát vẽ lại bức tranh đen
tối của các nạn nhân chiến tranh, có lẽ tiền khởi không do hướng
dẫn bởi lý thuyết văn chương nào.
Rồi nhà văn vẫn tiếp tục viết tự phát, viết về sự trống vắng cô đơn:
một chủ đề rất thường được đề cập đến trong thơ văn, nghĩa là
không phải một chủ đề mới lạ. Nguyên nhân làm Hạnh, tên nhân
vật, cảm thấy cô đơn cùng cực vì có cái bướu nơi cổ, cái bướu làm
người con gái Hạnh yêu không muốn cùng đi dự lễ; và Hạnh đã
sẵn nỗi cô đơn từ thuở nhỏ vì là một đứa trẻ mồ côi lang thang .
Sự cô đơn ấy là một khoảng trống của cuộc đời, một bãi sa mạc
trong cuộc sống, không người thân thích đã đành số phận, mà đi
tìm một người yêu cũng bị lạnh nhạt. Nhà văn Dương Nghiễm
Mậu trong truyện “Niềm Đau Nhức Của Khoảng Trống” đào
sâu thêm nỗi cô đơn của Hạnh. Bị sự lạnh nhạt của người mình
yêu, Hạnh có ý nghĩ muốn tự tử. Hạnh ra nằm ở đường xe lửa, đợi
chuyến tàu qua cắt đứt cuộc đời trống vắng lẻ loi. Nhưng Hạnh
chợt nghĩ lại, tại sao mình không cắt cái bướu để may ra còn sống
và lấp bỏ khoảng trống do nó gây ra. Hạnh can đảm và liều lĩnh tự
mình cắt lấy. Tuy Hạnh cũng biết cẩn thận với băng vải cầm máu,
dụng cụ tẩy trùng, thuốc men; nhưng vết cắt đau quá làm anh ngất
đi. Người ta cấp cứu đưa anh vào bệnh viện, và bác sĩ cho biết cái
bướu ấy là ung thư. Từ cái bướu làm đau nhức khoảng trống cô
đơn đến cái bướu ung thư là một suy sụp qua một giai đoạn khác,
giai đoạn tuyệt vọng. Cốt truyện giản dị là như vậy. Nhà văn viết
truyện đào sâu về những suy tư nội tâm, những suy nghĩ về xã hội
xa lánh, về người mình yêu không được đáp ứng; tự khám phá sự
hất hủi chính là để Hạnh nhận ra mình; nhận ra số kiếp mình phải
chịu đựng cô đơn, không thể trách ai: “Bao nhiêu năm cô đơn của
tuổi trẻ anh đã mang theo – tuổi trẻ của một đứa bé mồ côi lang
thang không biết la thét với ai, chỉ biết la thét với những chuyến xe
lửa chạy qua mỗi ngày, hú còi và phun khói… Khoảng trống bao
la ấy đau buốt, nhức nhối chích vào thân thể anh… Em đã chịu
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đựng sự có mặt của anh, nhưng đến bây giờ em không còn đủ sức
chịu đựng nữa – em lên tiếng, như đám đông lên tiếng cho anh
nhận ra anh”. Rõ ràng nội dung, với thân phận mồ côi và cái bướu
quái ác, truyện viết có tính chất đi sâu vào những suy tư nội tâm,
tự mình hiểu được nguyên nhân tại sao xã hội và người mình yêu
đơn phương xa lánh. Nội dung truyện như vậy không phải mới lạ,
ví dụ cuốn tiểu thuyết “Bướm Trắng” của Nhất Linh còn phong
phú hơn nhiều với vài trăm trang dằn vặt nỗi cô đơn của một
người mang bệnh lao phổi, còn nhiều tình tiết hơn vì không phải
chỉ là truyện tình đơn phương như trong “Niềm Đau Nhức Của
Khoảng Trống”. Dương Nghiễm Mậu viết tự phát nhưng có ý thức
truyện sẽ đào sâu tâm lý về khoảng trống cô đơn vì cái bướu cổ,
cũng như Nhất Linh với ý thức viết truyện theo dõi những quanh
co tâm lý, ứng phó có khi bất ngờ, của một bệnh nhân lao phổi đối
diện với những suy sụp cuộc đời và cuộc tình. Nhưng truyện
“Niềm Đau Nhức Của Khoảng Trống” đã được Giáo sư Nguyễn
Văn Trung diễn giải theo những chủ đề của Triết học Hiện Sinh,
thành một giảng khóa cho sinh viên Đại Học Văn khoa Sài Gòn kể
từ niên khóa 1961-1962, sau được in ra thành sách “Xây Dựng
Tác Phẩm Tiểu thuyết”, do nhà xuất bản Tự Do ấn hành năm 1963
(?) (sách được kiểm duyệt tại Huế để cho phép ấn hành, năm
1962). Những chủ đề Triết lý Hiện Sinh du nhập từ Pháp và Đức,
như: Hiện sinh Phi Lý (ta hiện diện trong đời này ngoài ý muốn
của ta, có khi như một sự thừa thãi vô ích); Hiện sinh Phi lý nhưng
ta có Tự Do (Tồn tại Hiện hữu không thể tránh, nhưng ta có quyền
lựa chọn một cách ở đời vì đó là trách nhiệm của mỗi người); và
Tiểu Thuyết Như Một Ý Thức (không cần nhiều tình tiết kết cấu
thành truyện, chủ yếu dằng dặc độc thoại nội tâm). Cụ thể như cái
bướu là một thừa thãi vô ích, Hạnh đâu có muốn mà nó vẫn gắn
liền với đời của anh. Rộng ra thì ta hiện diện trên đời này cũng là
điều ngoài ý muốn của mình, cha mẹ gặp nhau rồi sinh ra ta. Số
kiếp hạnh phúc hay cùng khốn đã an bài sẵn cho ta rồi; cũng như
lẽ hiển nhiên phải chết của mỗi người là cái đã định (Être-à-la 329

Mort ; Being-unto-Death). Từ ngữ “Số phận” trong cảm nghĩ ngày
xưa được diễn lại thành Hiện sinh Phi lý. Dương Nghiễm Mậu viết
tự phát về một trường hợp số phận, biến thành truyện về sự Tồn
Tại Thừa Thãi. Một ví dụ khác do diễn giải từ ý tưởng thông
thường thành một chủ đề khác của Triết lý hiện Sinh: Hạnh nằm
trên đường xe lửa để tự tử, sau đổi ý muốn tự mình cắt bỏ cái bướu
thay vì chết đi cho xong. Sự đổi ý ấy được diễn giải là Con Người
Có Tự Do Lựa Chọn, có trách nhiệm với hành vi đời mình: một
chủ đề của Triết lý Hiện Sinh về Tự Do và Trách Nhiệm, về HữuTại-Thế (Être-au-Monde; Being-in-the-World). Và đây là một hệluận từ Triết Lý Hiện Sinh áp dụng vào truyện viết tự phát của
Dương Nghiễm Mậu: truyện chủ định đào sâu tâm lý được diễn
giải thành lối dàn trải cảm nghĩ, tất cả chỉ là độc thoại nội tâm,
gồm thâu vào thuật ngữ “tiểu thuyết là ý-thức” thay vì “tiểu thuyết
là kết cấu truyện”. Tóm lại, ta thấy có những tương đồng giữa xưa
và nay, rốt cuộc chỉ là những thuật ngữ mới rọi sáng cho lối viết tự
phát mà thôi. Xin lặp lại những diễn giải mới: - Cái bướu bẩm sinh
thành Tồn Tại Thừa Thãi - Đổi ý định tự tử sang ý định cắt cái
bướu thành chủ đề hiện sinh Tự Do và Trách nhiệm - Đang sống
đời không muốn sống thành Hiện sinh Phi lý -Truyện đào sâu tâm
lý thành Truyện Là Ý Thức - Từ mặc cảm bị đời xa lánh vì cái
bướu đến trạng thái tuyệt vọng kề cái chết vì ung thư, được diễn
giải thành chủ đề “sự vong thân”, ta trở thành kẻ xa lạ với chính
ta. Những dòng sau trình bày những diễn giải ấy, những rọi sáng
bằng ngôn ngữ triết lý. Chắc nhà văn trước đây sáng tác cũng với
những điểm tương tự như vậy. Nay họ có thể minh-bạch-hóa
những tự phát mà từ lâu mình đã viết: “… Tiểu thuyết là trình bày
kinh nghiệm nhận thức đó, là mô tả cuộc hành trình nhận định về
cuộc đời của một nhân vật là chính tác giả. Tác giả suy nghĩ cuộc
đời qua nhân vật là chính mình… cảnh vật sự vật không còn được
mô tả như một khung cảnh… cảnh vật sự vật chỉ là công dụng, là
dịp gây thức tỉnh… Không còn có tình tiết như sợi nút của câu
chuyện… nhà văn chỉ là muốn trình bày sự đi tìm, thì làm gì còn
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tình tiết để kết thúc câu chuyện… dù tác giả dùng ngôi thứ nhất
hay ngôi thứ hai thì cũng không thay đổi gì, vì nhân vật cũng vẫn
là tác giả đối thoại với chính mình… nhân vật bây giờ là ý thức, ý
thức phản tỉnh… thiết thực đời sống con người không trải ra theo
một thứ tự nhất định. Trái lại thường là một sự hỗn độn, trà trộn
với nhau giữa quá khứ và hiện tại, hay với tương lai… đập vỡ
đồng hồ (một chi tiết trong truyên The Sound and The Fury của
Faulkner) có ý nghĩa như một chống đối lại với thời gian khách
quan tuần tự; bây giờ họ đã sa cơ thất thế nhưng vẫn bám níu vào
thời xưa, và sống bây giờ như thể mình vẫn giàu sang phú quý
(đây là kỹ thuật viết đảo lộn niên lịch)… những sự kiện tương đối
không liên tục và liên hệ được xếp gần nhau không theo thứ tự
nào, nhưng theo thứ tự xuất hiện trước ý thức (đây là kỹ thuật viết
đồng-xuất). Những đoạn trên trích trong cuốn sách “Xây Dựng
Tác Phẩm Tiểu Thuyết”, từ trang 147 đến 152, do Xuân Thu tái
bản năm 1990 tại California.
Qua đoạn viết trên đây, ta nhận ra có những điều trùng hợp giữa
lối viết tự phát không theo hướng dẫn của lý thuyết văn chương
nào; như nhân vật chính là hóa thân của tác giả (chẳng hạn nhân
vật Thúy Kiều là hóa thân của Nguyễn Du; Nhất Linh chắc có để
bóng dáng mình nơi các nhân vật trong “Đôi Bạn” và “Giòng
Sông Thanh Thủy”); như tình tiết trong các truyện xưa có khi cũng
giản lược để chỉ là một dàn trải những suy tư nội tâm hay trực cảm
huyền bí (chẳng hạn truyện “Chơi Giữa Mùa Trăng” của Hàn Mặc
Tử nào có tình tiết gì ngoài những giao cảm với ảo-diệu dưới ánh
trăng trên những cồn bãi cát trắng gần bờ biển. Và chẳng hạn như
“Dòng Sông Định Mệnh” của Doãn Quốc Sỹ đâu có tình tiết gì
nhiều ngoài bóng dáng dòng sông có lúc trắc trở, có lúc thênh
thang, có lúc hội nhập trùng dương, được lấy làm biểu tượng cho
bôn ba đời người (bôn ba xuôi ngược vốn là kiếp sống nhiều người
thường từng trải, đâu cần yếu tố phức tạp cho cấu trúc câu truyện).
Tuy nhiên có những điều hoàn toàn mới như kỹ thuật viết đồngxuất, như kỹ thuật viết đảo lộn niên lịch. Những điều này không
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hẳn thuộc Triết Lý Hiện Sinh mà tổng quát thuộc dòng văn học
Hiện Đại của thế giới, được đề cập đến nhiều thời Văn Học Miền
Nam trước 1975: gồm ảnh hưởng từ các tiểu thuyết của Marcel
Proust (trong cuốn Đi Tìm Thời Gian Đã Mất); William Faulkner
(trong cuốn Âm Thanh và Cuồng Nộ); Tân Tiểu Thuyết với các
tác giả Michel Butor, Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute; kịch
tân kỳ với Samuel Beckett… Lúc ấy sách báo ở Sài Gòn chưa nói
nhiều đến các nhà văn còn ở mức độ hiện đại hơn nữa như James
Joyce, Gabriel Garcia Marquez, Cao Hành Kiện… Từ những sách
báo không ngớt đề cập đến Triết Lý Hiện Sinh và Tiểu thuyết Hiện
Đại kể trên, chắc nhà văn Dương Nghiễm Mậu có ít nhiều chịu
ảnh hưởng, và ta thấy ảnh hưởng đó ít nhất trong một truyện mà
người viết bài này cảm thức được: truyện ngắn “Bên Sườn Núi
Đá” đăng trong Tạp chí “thế Kỷ 20”, số 4, ấn hành tại Sài Gòn,
tháng 10 năm 1960. Tuy là truyện ngắn chiếm 9 trang báo (khổ
lớn hơn các Tạp chí văn chương cùng thời kỳ), nhưng truyện ngắn
này có thể phân tích thành 5 truyện nho nhỏ và xen kẽ nhau thành
8 tiểu đoạn. Các truyện nhỏ xen kẽ nhau như sau: truyện Trình và
ông Hai làm nghề biển đang làm việc bên sườn núi đá; truyện ông
Hai và đội lính kèn; truyện Trình và vợ con; truyện ông Hai và gia
đình; truyện ông Hai và con trai lớn đôi co về nghề đi biển. Và 8
tiểu đoạn xen kẽ nhau như sau: Mở đầu truyện với bối cảnh Trình
và ông Hai đang ngồi trong chòi lá tạm bợ bên sườn núi đá sát bờ
biển, ngoài trời cả tuần đang mưa bão nên họ không đi biển được
để đánh cá ướp muối phơi khô bán cho khách hẹn. Để bớt nôn
nóng âu lo, ông Hai ngồi đọc bộ sách “Tam Quốc” bên đống lửa;
còn Trình thì ngồi bất động kế bên, nhớ vợ nhớ con đang ở một
nơi xa… Tiểu đoạn thứ nhì: Cảnh xưa kia ở sườn núi đá này có
một trại lính trấn giữ coi sóc hải phận, nhờ đó có mở một con
đường ven sườn núi mà mỗi tuần mới có xe lương thực và thư từ
đến với đội lính trấn thủ. Ông Hai từng là lính kèn thuộc ban quân
nhạc của trại binh trong một thành phố, lúc ấy ông cũng đã hơn
sáu mươi tuổi. Về sau, ông yếu hơi, nên được phái ra trại lính trấn
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thủ ven biển này, chỉ để làm công việc thổi kèn đánh thức đám
lính dễ ngủ quên ven bờ biển lạnh; ngoài ra còn thổi kèn như đồng
hồ tập hợp lễ chào cờ, báo phiên gác, báo giờ ăn giờ ngủ. Tiếng
kèn của ông yếu vì tuổi đã khá già. Rồi trại binh bị gỡ bỏ vì ở đây
không còn cần thiết cho canh phòng. Nhưng ông Hai không muốn
rời bờ biển núi đá, dường như nó gắn bó tâm hồn bí ẩn gì đó của
ông. Ông giã từ đời lính, đến chòi lá này của Trình để cùng làm
nghề đánh bắt cá biển. Và ông cũng tiếp tục thổi kèn, nhưng bây
giờ là “kèn miệng” chỉ để đánh thức Trình những khi còn thèm
ngủ buổi sáng sớm: “Tiếng kèn sáng nào cũng như sáng nào vọng
lên: tò tí te, tò tí te, te te tò tí te tò, te te tò tí te tò”… Tiểu đoạn thứ
ba: Ông Hai vẫn ngồi bên đống lửa. Than lửa nóng làm ông nhớ
đến trưởng đồn, nghĩ đến bắp rang ông trưởng đồn phân phát cho
đám lính ở trại. Đoạn này có những câu đối thoại ngắn trao đổi
giữa ông Hai và Trình, qua đó ta biết về gia cảnh của Trình; biết
vợ Trình rất ái ngại nghể đi biển của Trình. Tiểu đoạn thứ tư: Ông
Hai lại lật tìm chỗ đọc bỏ dở trong cuốn “Tam Quốc”. Cuốn sách
già bằng tuổi ông trưởng đồn, so sánh này khiến ông Hai một lần
nữa nhớ đến trại lính và những công việc nhàn rỗi của ông trưởng
đồn khi xưa: như ký giấy đi phép cho vài người; chơi cờ tướng;
làm thơ rồi ngâm vịnh; đọc cuốn sách Tam Quốc này đây vì nó là
cuốn sách gối đầu giường trước khi cho ông Hai làm kỷ niệm. Ông
lại nhớ hồi trại gỡ bỏ, các bạn lính khác vui mừng vì được giã từ
biển, còn ông có bí ẩn gì mà lại thích biển và tìm cách ở lại. Đến
đây là lúc nói về gia cảnh của ông Hai: quê hương ông ở vùng núi
non đất đỏ mạn ngược, nhiều người như mẹ ông chưa từng thấy
biển bao giờ, chỉ biết biển qua những con cá mắm từ miền xuôi
đưa lên. Nhưng có tiếng biển gọi trong tâm hồn của ông, mơ hồ
như bụi sóng… Tiểu đoạn thứ năm: Sáng sớm, thay vì ông Hai,
Trình bắt chước thổi kèn miệng để đánh thức ông già. Lần đầu tiên
ông Hai thốt ra lời tự trách mình: “Vô dụng, thật vô dụng”. Biển
vẫn còn động mạnh. Trình hé lộ ý nghĩ lo lắng, biết đâu có đêm
ngủ quên bị sóng lớn tràn ngập đem tất cả ra biển. Chợt ông Hai
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thấy một xác thuyền tắp bờ, kẹt vào hốc đá trong đêm. Thuyền còn
chắc, nhưng trống trơn. Nhìn kỹ thì thấy còn một cái mũ dạ ướt
sũng. Ông Hai ngắm nghía, nói nó giống cái mũ dạ của thằng
Khôi, con ông. Tiểu đoạn thứ sáu: Trình thắc mắc sao từ lâu ông
Hai thổ lộ ông không có đứa con nào. Đến đây là lúc nói rõ hơn về
gia cảnh của ông Hai: khi xưa ông là thủy thủ, có vợ có con,
nhưng ông yêu biển hơn gia đình; thường ra đi xa vợ con. Ông
không ưa đời sống nơi đất liền vì thường thấy có những va chạm
nhỏ nhặt giữa người với người. Ông vui đời thủy thủ, nghĩ rằng cứ
lãnh lương gửi về cho vợ con là đủ bổn phận. Rồi một ngày kia,
sau một thời gian đi quá lâu trở về, ông mới biết vợ đã mất, có lẽ
vì bệnh nhưng sâu xa là do ông bỏ bê xa lánh gia đình. Con ông là
thằng Khôi sống với bà ngoại. Ông quyết định giã từ nghề đi biển
làm hại gia đình, và đem con lên sinh sống với nghề thư ký ở vùng
thật xa biển, nơi mạn ngược. Tiểu đoạn thứ sáu: Con trai ông lớn
lên, dần dần tỏ ra bướng bỉnh, không muốn cưới vợ sống yên vui
gia đình. Nó thích đọc sách, ham hội họp với bạn bè, và thèm
những chuyến đi xa. Nó mang dòng máu giang hồ giống như ông.
Tiểu đoạn này có những đối thoại đôi co giữa hai cha con, một bên
khuyên răn con đừng mộng tưởng phiêu lưu, một bên nói cha làm
thui chột ý chí phải làm một điều gì khác thường hơn đời sống an
phận. Và thằng Khôi quyết định vào ngành hải quân. Trước khi nó
đi vào cuộc sống lênh đênh hải hành, ông cho nó một cái mũ dạ để
làm kỷ vật nhớ cha già. Nó đi biệt, bao lâu nay không biết tin.
Tiểu đoạn thứ bảy: Lý do do ông Hai bỏ nghề thư ký ở mạn
ngược, xin vào đội lính kèn, vì ông thấy cô độc, muốn sống đời
sống có đồng đội thay thế cho gia đình mà vợ con không còn nữa.
Ông trở lại niềm yêu thích biển tiềm ẩn trong máu huyết, nên khi
trại lính gỡ bỏ, ông muốn ở lại bờ biển có chòi lá của Trình... Ở
tiểu đoạn này, ông Hai để bộc lộ tâm hồn lúc nào cũng mãi hoài
vọng một điều gì. Xưa là hoài vọng một kiếp sống giang hồ, coi
thường cuộc đời yên vui. Mới đây, khi nhặt được cái mũ dạ trên
con thuyền tắp vào hốc đá, ông cứ hoài vọng tin rằng con trai ông
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không chết đâu. Bây giờ, khi Trình nóng lòng không thể đợi bớt
cơn biển động và ra khơi đánh cá một mình, và ông Hai cũng lại
hoài vọng tin rằng Trình sẽ đánh được cá thật kết quả. Ông đốt lửa
nhiều ngày nữa trong mưa bão, hết củi nhen lửa, ông xé từng tờ
trong bộ sách “Tam Quốc”để nuôi ngọn lửa, ngồi mà hoài vọng
Trình sẽ thành công. Tiểu đoạn này, ta thấy có vẻ không thực lắm,
chỉ như một biểu tượng, một bức họa tượng trưng nói lên ý chí
muốn thắng nghịch cảnh của con người. Và tiểu đoạn thứ tám:
Trái với ý chí nhất định thắng của con người, sự thật trong nhiều
trường hợp thì ta không thể vượt nổi thiên nhiên, như trường hợp
biển đã xóa bỏ dấu vết ông Hai cùng chòi lá trên bờ biển, còn
Trình thì mãi không thấy trở về.Tác giả kết thúc ở cuối truyện như
sau: “Sau mùa biển động ít lâu, có một chiếc xe theo con đường
độc đạo ra ven sườn núi đá – người ta theo lời hẹn tới lấy cá,
nhưng khi những người lái buôn tới nơi thì không thấy dấu vết gì
tỏ ra rằng ở đó có bàn chân người đã đặt đến. Sườn núi đá vẫn
khô cằn lầm lỳ, biển vẫn màu nâu. Bọn lái buôn nguyền rủa quay
xe, có kẻ nói lớn: - Tụi khốn kiếp thế mà dám giao hẹn”.
Từ lối viết tự-phát tương đồng với những chủ-đề Triết Lý Hiện
Sinh, nhà văn Dương Nghiễm Mậu chắc đã có đôi chút chịu ảnh
hưởng, sau khi có người phân tích những nét tương đương, rồi đọc
thêm những tài liệu ngoài cuốn “Xây Dựng Tác Phẩm Tiểu
Thuyết”. Qua đó, nhà văn tiếp cận thêm những lý thuyết văn
chương hiện đại như Tân Tiểu Thuyết, Viết Theo Dòng Ý Thức
Hỗn Tạp của William Faulkner, viết theo kiểu Đồng-Xuất HiệnTại Quá-Khứ của Marcel Proust hoặc của Ernest Hemingway, và
có lẽ ông đã áp dụng. Vậy thiển nghĩ ở truyện ngắn “Bên Sườn
Núi Đá”, ông không viết tự-phát mà theo lý thuyết văn chương.
Truyện ngắn “Bên Sườn Núi Đá” theo thiển nghĩ gần với cách
viết” Đồng Xuất Thời Gian” hơn là “Hỗn Tạp Theo Dòng Ý
Thức”. Bởi vì truyện ngắn này theo phân tích gồm có 5 truyện
nho nhỏ xen kẽ nhau trong 8 tiểu đoạn, khi thì từ hiện tại nhắc đến
quá khứ, khi từ quá khứ sực trở về hiện tại, tuy vậy chúng không
hỗn tạp mà có sự chuyển mạch để đổi thời điểm. Ta lần lượt thấy 4
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lần chuyển mạch: Mở đầu truyện với bối cảnh ông Hai và Trình
ngồi trong chòi lá ven sườn núi, đợi hết mưa bão đang làm biển
động. Tiểu đoạn này được chuyển mạch với câu: “Vào những
tháng trước chàng (Trình) chỉ có một mình”, chuyển mạch như
vậy để bắt vào truyện tại sao có thêm ông Hai (bởi sau khi trại lính
không còn, ông Hai ở lại với bờ biển này thay vì về với gia đình
như các bạn cùng trại lính). Ở đoạn ông Hai và Trình đối thoại qua
lại vài câu ngắn, qua đó Trình nói về gia cảnh của mình, dự định
đặt tên cho con, cùng ý nghĩ chỉ ra làm một thời gian ngắn, mong
có được một số tiền bán cá, rồi sớm về với vợ con. Thấy ở đoạn
này, lúc Trình tư lự miên man, ônh Hai lấy cuốn “Tam Quốc” ra
đọc, và câu chuyển mạch viết như sau để bước qua tiểu đoạn nói
về công việc của ông trưởng đồn: “Nó (cuốn sách) già như ông
trưởng đồn khi xưa”. Và để chuyển mạch nói về gia cảnh làm thư
ký thuở nào ở mạn ngược, nhà văn Dương Nghiễm Mậu cho xuất
hiện cái mũ dạ trong con thuyền trống không tắp vào hốc đá sau
đêm mưa bão. Sau cùng, để báo trước chủ đề con người như ông
Hai (và con ông) có bản chất mãi hoài vọng và muốn chiến thắng
một điều đã hằn nếp trong tâm tưởng, rồi rốt cuộc là thất bại, được
chuyển mạch bằng câu chuẩn bị: “Ra ở với anh là tôi muốn vật lộn
với biển”… Tóm lại, ta thấy nhà văn Dương Nghiễm Mậu viết
truyện theo lối tự phát và cũng có nương theo lý thuyết văn
chương. Xin nhắc lại: Nhà văn Dương Nghiễm Mậu viết truyện
“Bên Sườn Núi Đá” theo lối “Đồng-xuất Quá khứ Hiện-tại” hơn là
viết theo “Dòng Ý-Thức Hỗn-Tạp” - (Tháng 11 năm 2012)
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Nguyễn Văn Sâm, Nhà Văn Viết Về Những
Lập Nghiệp Lên Từ Sông Bến Nghé
Nhớ một lần, người viết bài có đọc qua một truyện ngắn của nhà
văn Nguyễn Văn Sâm mà đến nay chưa sưu tầm lại được, nên
không còn nhớ nguyên văn đầy đủ nhan đề, hình như là “Theo
Dấu Huyền Trân Công Chúa”. Huyền Trân theo trong truyện này
là những Huyền Trân con nhà thường dân nghèo khổ ở Sài Gòn
thời xa xưa, lấy chồng ngoại chủng như người Ấn Độ (vài người
làm nghề cho vay nặng lời nên dân chúng không thiện cảm,
thường gọi họ là những Anh Bảy Chà-Và), hoặc người Trung Hoa
(những thương buôn nào đầu cơ tích trữ làm nhũng loạn thị trường
thì dân chúng mất cảm tình gọi là mấy anh Cắc-Chú, do phát âm
từ-ngữ khách-trú không chính xác); hoặc thực dân Pháp đang đô
hộ người dân không ưa gọi là “Tây Lang-Sa”. Nhưng những phụ
nữ Việt lấy chồng người ngoại quốc như vậy, đôi người lại thành
công ở chỗ nương nhờ thế-lực tài-chánh của chồng mà giúp đỡ
dân chúng nghèo khổ người Việt. Vài người thành công hơn nữa,
đã chuyển hướng từ những người chồng làm tai hại nước Việt
thành những người chồng cùng vợ làm phát triển kinh tế cho Việt
Nam. Vì vậy mà nhà văn Nguyễn Văn Sâm gọi họ là những
“Huyền Trân bình dân” noi theo dấu vết giúp dân giúp nước của
“Huyền Trân Công Chúa” thời nhà Trần. Đọc truyện ngắn với nội
dung như trên của ông, người viết bài chợt nghĩ: nếu còn nhiều bài
với nội dung về phát triển từ những phôi thai lầm than làm nên
một Sài Gòn lớn mạnh thành đô hội, thì có thể xếp nhà văn
Nguyễn Văn Sâm thành nhà văn chuyên viết về đề tài những
người đầu tiên đi mở mang Sài Gòn (cũng như nhà văn Bình
Nguyên Lộc chuyên về đề tài những người Việt đi mở mang Miền
Đông Nam Bộ, hoặc như nhà văn Sơn Nam chuyên về đề tài đi mở
đất Miền Tây). Đề tài đi mở mang đất Sài Gòn như vậy chắc phải
lui về một quá khứ khá xa; thời kỳ những người đi vào đất Bà Rịa
Vũng Tàu Biên Hòa Đồng Nai; thuở Ngọc Vạn Công Chúa của
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nhà Nguyễn thành Hoàng Hậu xứ Kampuchia. Ngọc Vạn Công
Chúa đã vận động vua Khmer cho dân Việt di cư đến lập nghiệp
trên toàn vùng sình lầy Thủy Chân Lạp hoang vu, mà trước tiên là
họ đến vùng Bà Rịa. Theo dấu Huyền Trân Công Chúa hay theo
dấu Ngọc Vạn Công Chúa, nội dung ấy đã manh nha trong một
truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Văn Sâm. Tìm thêm, người viết
bài này không thấy có nhiều những bài viết về những dấu vết xưa
đi khai phá Sài Gòn trong các truyện của Nguyễn Văn Sâm, nhưng
lại nhận ra có thật nhiều bài nhà văn này viết về những lập nghiệp
lên từ sông Bến Nghé (nói chung cho toàn vùng có hệ thống
những con kinh đi ngang qua Sài Gòn gồm Rạch Bến Nghé, Kinh
Tàu Hủ, Kinh Tẻ, Kinh Đôi). Đó là những lập nghiệp không thuộc
về một quá khứ xa mà từ khi người Việt đã định cư khắp toàn
vùng Nam Bộ, đã thành hình đời sống xã hội làng xóm thị trấn
thành phố ở Miền Tây. Có những người an cư lập nghiệp, giàu có
phú hộ, ở Tiền Giang Hậu Giang; có những người mở rộng cơ
ngơi sự nghiệp lên Sài gòn; có những người xuôi ngược trao đổi
sản vật giữa Sài Gòn và Miền Tây; và có những người còn nghèo
khổ chưa bằng lòng cuộc sống một nơi chốn; hoặc có những người
do nhũng nhiễu của các viên chức hội đồng làng xã mà phải lìa xứ
để lên Sài Gòn lánh nạn. Hai loại người sau như vậy đã đi trở
ngược con đường xuôi về Miền Tây an cư; ngược về lại Sài Gòn
của cha ông thời dĩ vãng, cặp bến Kinh Tàu Hủ và Rạch Bến Nghé
Sài Gòn. Mặc dầu đường xá giao thông đã mở mang, nhưng sản
vật được vận chuyển bằng ghe thuyền rất thuận tiện do có nhiều
sông ngòi chằng chịt từ Miền Tây nối vào mạng những con kinh
vào Sài Gòn. Và họ đã lập nghiệp lên từ sông Bến Nghé. Ta thấy
những dấu vết ấy trong các truyện ngắn sau đây của nhà văn
Nguyễn Văn Sâm: Tiếng Đàn Hừng Sáng; Quê hương Mình; Câu
Hò Vân Tiên; Tình Đất. Ta thấy các nội dung trong các truyện của
Nguyễn Văn Sâm không ngoài tình đất, tình quê hương, tình người
nhân nghĩa, tình gia đình gắn bó; nhưng những điều đáng kể trong
các truyện của Nguyễn Văn Sâm ở chỗ ông tận dụng phương ngữ
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của người bình dân Sài Gòn; có lẽ thuộc về phương ngữ Sài Gòn
hơn là phương ngữ Nam Bô như ta thường gồm chung lại. Do
phương tiện đi lại thuận tiện, giao lưu thường xuyên giữa Sài Gòn
và Miền Tây Miền Đông, nên phương ngữ các vùng ấy không có
gì khác, nhưng cũng có những câu nói mà người Sài Gòn bình dân
thường dùng nhiều hơn. Trong các truyện của Nguyễn Văn Sâm,
phương ngữ rất dồi dào; như vậy nhà văn như cũng đã áp dụng
phương châm của một số nhà văn coi “cách diễn tả quan yếu hơn
điều muốn diễn tả”. Cách diễn tả muốn cho đậm chất tình quê
hương tình đất thì tận dụng phương ngữ, như vậy làm cho nội
dung và hình thức gắn bó với nhau. Nhưng thiển nghĩ, điều ấy nên
áp dụng ở những câu đối thoại.
Truyện “Tiếng Đàn Hừng Sáng”: Dì Ba Bành lên lập nghiệp ở
Sài Gòn từ Miền Tây đã khá lâu, dì làm nghề cho vay lấy lời. Tuy
vậy, dì vẫn chưa giàu có lắm, nhà ở vùng nước lên xuống dựa kề
một con kinh, chung quanh còn đầy những cây sống theo nước
như cây bần, bình bát, cóc kèn, ô-rô, dừa nước. Tính dì nóng nảy,
lỗ mãng, nhưng mộ đạo, trọng tăng. Khó có đứa nào không trả đủ
tiền lời cho dì. Và dì cũng biết cách chạy chọt lấy lòng những kẻ
có thế lực để trị những người dì cho vay, nếu họ không muốn trả
tiền lời một cách sòng phẳng: “Tụi lính kín cũng phải cà-phê hủtiếu chút chút chớ bộ không mà được à”. Dì dễ lên cơn giận, mỗi
lần như vậy dì lại lớn tiếng chửi thề. Như có một lần cái ngoáy
trầu đâm vào tay chảy máu, “cơn giận đại dương cuồng nộ tràn
đến” dù mới trước đó vài giây dì đang mơ màng thả hồn vào lời
kinh tiếng chuông tiếng mõ huyền diệu thoát vòng sân si nghiệp
chướng. Nhà văn Nguyễn Văn Sâm cố ý viết về một nhân vật
không mấy hiền lành, cả về cách ăn nói, cách phản ứng trong hành
động, và cả về hình dáng con người cũng đầy chất phàm tục: “Sáu
ngó bàn tay của dì, bàn tay mập tròn, cụt ngủn tù hãm phía sau
cái vòng cẩm thạch xanh mướt”. Tuy vậy, căn bản trong tâm hồn
của dì là một người tốt, rất có tình yêu quê hương. Quê hương ở
đây chính là Miền Tây, có lẽ nơi ấy dì chưa có ruộng vườn nhà
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cửa định cư, nên dì chính là lớp người trở lại Sài Gòn để lập
nghiệp, và nghề nghiệp tạm thời của dì là cho vay lấy lời. Dấu vết
cảnh vật còn hoang vu khi họ sống bên kinh rạch Sài Gòn thời
gian ấy: con kinh thiếu quy hoạch với đủ loại thực vật từ dưới
nước tràn lên bờ. Đây chính là nơi ngày nay có Đại lộ Đông Tây
dọc dài Kinh Tàu Hủ và Rạch Bến Nghé; có Hầm Thủ Thiêm chui
dưới sông Sài Gòn. Tình nhớ quê Miền Tây ray rứt trong một
hừng sáng khi dì nghe tiếng đàn vọng cổ của môt người mới đến
ngụ cư trong xóm. Người ấy chính là nhạc sĩ Văn Vĩ nổi tiếng
trong cổ nhạc Miền Nam. Ông đến cư trú và mở lớp dạy đàn ca.
Tiếng đàn gợi nhớ dĩ vãng nơi vùng miền có những đồng lúa vàng,
trăng thôn dã; gợi nhớ hình ảnh đám tang cha già, mẹ rũ rượi sau
quan tài; bà nội chập choạng bên vai cô Út; những đứa nhỏ đi
chậm giữa đoàn người đưa đám. Cách phát biểu của dì có vẻ lỗ
mãng nhưng lại chứa chan tình cảm và pha trộn những hiểu biết
tuồng hát cải lương mà dì ái mộ, được nhà văn diễn tả qua đoạn
đối thoại như sau: “- Mẹ tổ đờn gì mà đờn đứt ruột đứt gan. Sáng
nào cũng đờn điệu này chắc hổng ai làm ăn được gì hết. Buồn còn
hơn Hạng Võ biệt Ngu Cơ. Sáu, thằng cha nào đờn như vậy mầy
có biết hông? – Ông Văn Vĩ đó, ổng mới dọn tới ở xéo xéo trước
nhà mình mấy bữa nay. Hết xẩy dì Ba ơi, ổng đui mà có ngón đờn
buồn tận mạng”. Nhà văn Nguyễn Văn Sâm cố ghi lại đúng cách
đối đáp khá sống sượng của người bình dân ở Sài Gòn, nhưng khi
cần phải hành văn cho mượt mà văn chương thì ông cũng đã viết
thành những câu văn đẹp, tuy hiện thực mà có chất thơ ảo diệu khá
tân kỳ: “Tiếng đờn như lung lay mặt nước, mấp mô mấy cọng rác
lềnh bềnh, tấp vô cây cột xi măng dưới bóng đèn trước cửa. Ánh
sáng phản chiếu kéo thời gian về lúc dì ngồi ngó chăm chăm cá ăn
bong bóng dưới trăng một đêm rằm nào đó xa xăm, lắng nghe một
bản vọng cổ của đài Pháp Á vọng ra từ cái radio Phillips…”.
Nhắc lại nhận định nhà văn Nguyễn Văn Sâm có dụng tâm viết về
những lập nghiệp lên từ sông Bến Nghé: họ từ Miền Tây trở
ngược lại con đường lập nghiệp của tổ tiên ở vùng Sài Gòn, để tạo
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dựng cuộc đời mới một một lần nữa, cho dù chỉ là nghề tạm bợ
cho vay lấy lời. Nếu ở Miền Tây sung túc, tại sao không ở, mà lại
lên lại Sài Gòn kiếm sống. Bởi vì ở đời, không phải ai cũng gặp
duyên cơ thành công, có người bám rễ định cư mà cũng có người
còn phải bôn ba tìm chốn khác. Chốn mới định cư của Dì Ba bên
sông Bến Nghé đó là Kho Năm. Và còn nhiều người cũng lộn về
lại Sài Gòn sinh sống, làm nên một Sài Gòn càng ngày càng đông
đúc. Những cầu ván tạm bợ lần lần được thay thế bằng cầu đúc cốt
thép, những nhà lầu mọc lên, những thực vật chen chúc dưới kinh
rạch lần hồi mất dấu; và những người như Dì Ba cũng tìm cách đổi
nghề lương thiện hơn. Đây là tâm tình ở chốn tái-định-cư của thếhệ trở lại Sài Gòn từ Miền Tây: “Tiếng đờn của ổng là hương vị
quê hương, là hồn dân tộc đó, Sáu … Nghe ổng đờn, con nhớ trực
lợi cảnh mấy năm trước, hồi còn ở dưới quê, tưởng tượng ra cảnh
buồn phải xa nhà khi nghe dì Bảy hàng xóm hát ru em cái gì mà:
Chiều chiều chim vịt kêu chiều – Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều
ruột đau”. Hình ảnh đặc biệt bình dân của buổi sáng sớm ở Sài
Gòn, có lẽ do nhập từ Miền Tây lên, được nhà văn Nguyễn Văn
Sâm ghi lại khiến cho ta nhớ một thời nào hiện diện, hay bây giờ
vẫn còn tồn tại, như sau: : “Tiếng đờn của người nghệ sĩ mù và âm
thanh chuông mõ công phu vẫn là món ăn tinh thần của dân chúng
mỗi sáng. Tiếng chuông mõ như liều thuốc rửa bợn nhơ còn sót lại
của ngày hôm qua. Tiếng đờn như ly cà-phê sữa nóng người ta đổ
ra dĩa cho mau nguội, ngồi từ tốn chấm với dầu-cháo-quẩy, bánh
tiêu”.
Trong truyện “Quê Hương Mình”, nhà văn Nguyễn Văn Sâm làm
cho ta nhận rõ thêm những khởi đầu lập nghiệp lên từ sông Bến
Nghé, cụ thể như gia đình Dì Tư sống trên một ghe nhỏ; họ lên từ
vùng quê Chợ Đệm thuộc tỉnh Long An ngày nay. Ghe họ neo ngụ
gần Cầu Ông Lãnh, hay Cầu Rạch Bần mà từ đó ngó qua sông Sài
Gòn bên phía Thủ Thiêm thấy có tấm quảng cáo thật lớn của Hãng
thuốc lá Bastos. Bến sông Sài Gòn thuở ấy còn đầy ghe thuyền
đậu không trật tự, đầy những tấm bửng từ ghe gác lên bờ, đầy
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những rác rưởi vỏ dừa vỏ rau cải hay xác mía. Và dân đậu bến
cũng xô bồ gồm những lưu dân, những người vận chuyển buôn
bán sản vật miệt vườn, những chủ vựa trái cây, những “thầy phúlít”đến giữ trật tự, những dân cố cựu Sài Gòn đến mua bán giao
dịch, những kẻ mở sòng cờ bạc; và những đứa trẻ chưa bao giờ
từng ở nhà trên đất trên bờ như thằng Đực và Con Gái, hai đứa
cháu củ Dì Tư. Tuy vậy vẫn không thiếu những người tụ họp đàn
ca tài tử trên ghe. Có lần thằng Đực, vì không hiểu đất đai nhà
cửa Sài Gòn thời ấy cũng khá đắt đỏ rồi, thắc mắc hỏi tại sao bà
cháu không sống trên đất liền mà cứ ở mãi trên ghe. Nhà văn
Nguyễn Văn Sâm nhân đây nói về vai trò “tạo dựng những vùng
định cư do ghe lưu dân” làm nên; và nói về “quá trình lưu dân Việt
hình thành đất đai Nam bộ” trên xứ Thủy Chân Lạp sình lầy, qua
lời giải thích của Dì Tư nói với thằng Đực :”Xứ mình sông rạch
chằng chịt, xe cộ ít ỏi, đường sá lỗ hang, dùng ghe đi đâu cũng
tiện.Vài người, một gia đình, hoặc là làm không khá, hoặc là thời
thế đẩy đưa, chỗ làng nước khó ở, dắt díu nhau lên ghe, chất chở
theo tam tứ thứ thập vật, từ cái áo rách, cái chén bể, tới cái ông
lò, chiếc chiếu, nồi niêu chảo đụn, nương theo con nước, theo lạch
theo ngòi, ngừng lại ở một doi một vịnh, một xẻo nào đó… Ngoảnh
đi ngoảnh lại không bao lâu khoảnh đất trước đây dầu cho hoang
vắng cách mấy cũng thành chỗ có người của mình. Ban đầu thì
thưa thớt, vài ba gia đình, heo hút mấy cái nhà… xứ mình rộng
lớn minh mông, đi già đời cũng hổng hết đất mà đâu đâu cũng
thấy người là nhờ ghe đó… Ngày xưa đất này là của người đàng
Thổ (người Khmer)… Mình tới ở chung ở lộn với họ một thời gian,
họ không ưa chung đụng với người lạ nên bỏ vô sâu hơn, thét rồi
làng nước chỗ đó thuộc về người Việt… Công ơn ông bà mình đã
lớn, mà công lao của ghe xuồng càng lớn hơn…”.
Ngoài hai
ý tưởng chủ đạo như trên trong truyện ngắn này của Nguyễn Văn
Sâm, ta còn nhận ra ý tưởng chủ đạo thứ ba: vạch ra sợi giây liên
hệ nguồn gốc giữa người thành thị (dân Sài Gòn) và người nhà quê
(người miệt vườn Miền Tây). Dân Sài Gòn trong các truyện ngắn
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của Nguyễn Văn Sâm thật ra là lưu dân từ Miền Tây đảo ngược
trở về lại Sài Gòn lập nghiệp, theo ghe lên từ bờ sông Bến Nghé.
Ở lâu khoảng chừng hơn mười năm, theo như trong truyện ngắn
này, thì con cháu họ trở thành dân Sài Gòn như trường hơp thằng
Đực và Con Gái, em nó. Chúng thấy những người miệt vườn Miền
Tây lên mua bán ở Sài Gòn mang vẻ “nhà quê”, qua các cách thức
cử chỉ của họ như mặc nhiều cái áo; khi lấy tiền ra phải lần vô cái
áo trong cùng; tháo kim tây lấy tiền bạc mới tinh thơm mùi long
não; còn nói chuyện thì lạ tai với những đối đáp “chèn-đéc-ơi,
chời ơi, quỷ thần thiên địa ơi, mình ên…”. Có vài đứa con gái trạc
tuổi chúng, mới đến Sài Gòn; rụt rè cứ quẩn quanh trong khoang
chiếc ghe chở nồi ơ cà ràng; cái kẹp ba lá sau đuôi tóc; mặc áo
bông xanh xanh… Bà nội chúng, Dì Tư, lần này không nói nhiều
mà chỉ xúc cảm với nỗi buồn xa xứ: “Dì nhớ tới xứ quê mùa hủ
lậu của mình. Con sông êm đềm nước chảy, lâu thiệt lâu có khi cả
ngày trời mới có một chiếc ghe đi ngang. Cảnh buồn hiu nhưng
chứa chan bao thân thiết…”. Và thằng Đực đã trực hiểu: “Quê hay
không quê khác nhau chỉ là rời xứ sớm hay không mà thôi”. Hơn
mười năm trước cả gia đình ơng nội và ba nó vì giặc giã phải chạy
lên Sài Gòn bằng ghe, bây giờ nó và em nó thành người vùng Cầu
Ông Lãnh, không phải là thế hệ người vùng Chợ Đệm Long An vì
chúng đâu có kỷ niệm gì ở nơi ấy. Nhưng “Hai đứa đều ước ao
mình được ngồi trong tàu đò đi về miền quê trong tâm tưởng, một
thứ quê hương được cấu tạo trong thần trí bằng tình cảm thiêng
liêng, chớ không bằng một chút kỷ niệm nhỏ nhoi nào”… Cũng
qua truyện trên, tác giả Nguyễn Văn Sâm như đã xác nhận có
phương ngữ Sài Gòn xen kẽ với phương ngữ Miệt vườn Miền
Nam làm thành phương ngữ Nam Bộ nói chung. Các truyện của
Nguyễn Văn Sâm dồi dào phương ngữ, có vài từ ngữ khó hiểu đối
với người không phải Nam Bộ, chẳng hạn “a-thần-phù” (bất thình
lình); trong lòng “đánh lô-tô”(lòng hồi hộp), hứa hẹn “ầu-ơ-vídầu” (hứa hẹn vu vơ); có khi “lòi chành” (có khi lộ hết sự thật);
“cười quá mạng” (cười nghiêng ngửa)… Thiển nghĩ phương ngữ
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chỉ nên áp dụng trong những câu đối thoại, còn chính câu văn của
tác giả thì nên dùng ngôn ngữ quy ước cho người khắp mọi miền
dễ tiếp nhận.
Qua truyện “Câu Hò Vân Tiên”, ta biết thêm trường hợp lưu dân
đến Sài Gòn xa xưa hơn giai đoạn chiến tranh từ 1945 ở truyện
trên, có lẽ thời điểm nói đến trong truyện này là sau cuộc kháng
chiến của Trương Công Định không bao lâu. Lành được mẹ gởi
gắm theo ghe lớn lên Sài Gòn tìm tá túc nhà bà con ở Chợ Đũi mà
thật ra Lành chưa biết rõ địa chỉ. Gởi con đi để tránh xa hương
chức làng xã gây khó dễ vì cha Lành có dính líu đến Nghĩa quân
chống Pháp, hiện đang bị bắt, và ông nội của Lành từng là Cai Đội
của Nghĩa quân Trương công Định. Ghe đang đi đêm tới khúc
sông Ba Cụm, nơi thường bị hoành hành bởi bọn trộm cướp trên
sông. Đêm gần khuya, các người trên ghe lớn nghe những câu hò
đối đáp giữa trai gái trên những ghe cui (ghe nhỏ chở củi, chở
tràm). Những câu hò thật hay thật truyền cảm dựa vào cốt truyện
đầy tình nghĩa trong truyện Lục Vân Tiên. Mọi người thưởng thức
nghe các giọng hò êm ái, mơ màng gần như ngủ quên. Chính lúc
đó, nếu còn thức, họ sẽ nghe có tiếng động của một hai người
“chùi xuống nước” êm ru từ một chiếc ghe cui để lội qua ghe lớn
trộm hàng hóa hành lý, vơ vét gần hết đồ đạc những người ngủ
say. (Mặc dù những câu hò Vân Tiên bị bọn trộm lợi dụng hát ru
ngủ, nhưng nhà văn đã ghi lại trọn vẹn những câu hò đó thành tư
liệu cần cho sưu tập). Ghe chuyên chở sản vật thành trống không,
đậu vào bến Cầu Ông Lãnh trước Tết vài ngày. Lành đợi sau ba
ngày Tết sẽ đi tìm người bà con ở Chợ Đũi. Lại gặp xui, cái kiềng
vàng Lành đeo trên cổ mà bọn trộm trên sông không thấy nhờ ban
đêm, nay lại bị một tên cướp giựt trên Cầu Ông Lãnh. May mắn
chưa bị mất cây kiềng, nhờ một thanh niên tên Nam đánh chặn tên
cướp, hắn phải tháo chạy. Lành chưa kịp nói lời cám ơn thì Nam
lại cố ý đi khuất dạng ngay, làm cho Lành như tương tư trước
hành động “thi ơn bất cầu báo” của người nghĩa hiệp chốn phường
phố ồn ào tấp nập. Ngày mùng một Tết, ông bà chủ ghe khuyên
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Lành nên đi coi chợ Tết ở Cầu Ông Lãnh cho biết Sài Gòn và cho
khuây khỏa. Lành nhập vào đám đông coi múa lân. Nhà văn
Nguyễn Văn Sâm thuở thiếu niên chắc thích coi múa lân, nên đoạn
mô tả cuộc múa lân rất sinh động, phải là người sành điệu mới viết
được như vậy. Và nhà văn hư cấu thêm thành một cuộc múa lân ly
kỳ trong truyện này: cảnh một con lân quỳ lạy trước một con lân,
sau đó lại khép nép chun qua dưới chân con lân kia một cách thần
phục. Màn này diễn đi diễn lại vào dịp Tết ở đây, năm nào cũng
dàn cảnh như vậy. Nguyên trước kia có hai đoàn lân lớn tranh
giành lãnh vực làm ăn. Họ múa lân để lấy tiền thưởng ở những
hiệu buôn người Hoa Kiều trong ngày Tết. Tranh giành đổ máu,
người cầm đầu đoàn lân Cầu Muối bị chém chết và rã đám do tay
cầm đầu đoàn lân Cầu Ông Lãnh âm mưu với các thế lực địa
phương thời Pháp cai trị. Tay cầm đầu đoàn lân đắc thắng cứ cho
diễn vở tuồng luồn cúi của đoàn lân kia để thỏa mãn tính phách
lối, chèn ép người khác. Nhưng ngày Lành xem lân lại xảy ra biến
cố: một võ sĩ của đoàn lân cũ không thể nhịn nhục vở tuồng này
lại tái diễn, và anh đã xông ra chém đứt đôi cái đầu lân sặc sỡ kia,
và anh bị đám người kia hùa nhau giết chét. Thật hỗn loạn ngày
Tết thời Pháp thuộc tại vùng Cầu Ông Lãnh. Người anh hùng bị
giết chết ấy chính là anh Nam, người đã ra tay nghĩa hiệp trừng trị
kẻ cô đồ định giật cây kiềng vàng đeo trên cổ cô Lành. Lành bỗng
trở nên thẫn thờ, hình bóng người nghĩa hiệp ám ảnh. Cô lần theo
đường dọc dài bến sông náo nhiệt kèn nhạc ở những quán hàng
Tây. Nơi đây tấp nập những thầy thông thầy ký ăn mặc kiểu công
chức thời Pháp thuộc, những phụ nữ lịch lãm thời trang ; cũng có
vài ông nhà giàu khăn đống áo dài trịnh trọng của vang bóng các
quan lại triều đình nhà Nguyễn. Lành lần bước đến Tượng Một
Hình (tượng đô đốc Hải quân Pháp, Rigault De Genouilly) để
khấn nguyện anh linh người anh hùng nghĩa khí gặp chuyện bất
bằng chẳng tha… Tuy truyện ngắn này của nhà văn Nguyễn Văn
Sâm có nhiều hư cấu, cũng khá ly kỳ như truyện võ hiệp, nhưng ở
đây nhà văn muốn cung cấp cho ta tư liệu “Những Câu Hò Vân
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Tiên” thuộc văn học dân gian miền Nam; được dịp mô tả lại cảnh
trí con đường bến sông Sài Gòn với Cột Cờ Thủ Ngữ, với Cầu
Quay, với Tượng Một Hình, với sinh hoạt nhiều dấu vết ảnh
hưởng Tây Lang Sa thời Pháp Thuộc, có lẽ ở thời-điểm trước năm
1930. Cách mô tả thật sinh động tuy hơi cường điệu cho có “vẻ
cải-lương” như sau: “Mấy thầy thông thầy ký mang giầy “ăn
phôn” da bóng ướt… cặp tay mấy cô tân thời, đầu tóc lòng thòng
khỏi vai… Mấy ông ngài còn theo nếp xưa áo dài nhiễu đại đóa
dài tới gối, quần the ống rộng… Xứ gì kỳ cục, đàn ông đàn bà cặp
kè… Tây Tà rượu chè ồn ào thấy sợ… Chừng nào về quê phải kể
cho má nghe mới được: Cầu Quây đương là cầu biến thành
sông… Xin lỗi cô Hai, dám nào cô dừng chân cho hỏi. Mắc cỡ,
Lành ngúng nguẩy bỏ đi…”. Qua truyện này, nhà văn nhắc nhở ta
một lần nữa: có những lưu dân vì thời thế như cô Lành, giã từ quê
Miền Tây, quá giang ghe thuyền tới dòng sông đón nhận Bến
Nghé mà nhập cư Sài Gòn.
Trong truyện “Tình Đất”, nhà văn Nguyễn Văn Sâm nêu lên một
trường hợp điển hình khác: không phải ai từ Miền Tây trở ngược
về Sài Gòn lập nghiệp cũng đều thành công, và khi thất bại thì một
lần nữa lại xuôi về Miền Tây cố cựu. Và “Tình Đất” bây giờ là
tình luyến nhớ chốn lập nghiệp ở Sài Gòn. Điển hình như khu
Vườn Lài và Vườn Thơm (ở góc đại lộ Điện Biên Phủ, tức Phan
Thanh Giản trước đây, và đại lộ Lý Thái Tổ) được cha mẹ cô Út
tạo nên cơ nghiệp với việc trồng khá quy mô cây bông lài (bông
lài phơi khô cung cấp cho các cơ sở ướp trà), ngoài ra còn trồng
cây thơm; và bốn con ngựa cùng hai cái xe chuyên chở hành
khách, vận chuyển bông trái của khu canh tác. Cả cơ ngơi rất
thuận lợi vì nằm lọt trong khu vực trung tâm thành phố. Bối cảnh
khu vực này chưa thành đô hội như bây giờ, có thể còn rậm rạp
cây cối um tùm, vì có chi tiết nhà văn nói về một cuộc hội họp bí
mật của những người chống Pháp mở tại đây, như vậy thì thời
điểm khoảng trước năm 1954. Cô Út chí thú làm ăn, chăm sóc đầy
tình yêu khu vườn lài vườn thơm của cha mẹ tạo nên. Nhưng anh
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của cô Út, cậu Năm, thì lại có tính ham mê cờ bạc. Anh được giao
cho công việc đánh xe ngựa vận chuyển hàng hóa trong thành phố.
Bốn con ngựa và hai cái xe cũng là một cơ sở khá nếu chí thú làm
ăn. Vậy mà anh lúc nào cũng túng thiếu, do thua cờ bạc, cứ vay
mượn ít khi trả đủ cho cô Út. Như vậy, cơ ngơi của cha mẹ, nàng
phải cáng đáng chi trả, nếu không chịu khó canh tác vườn lài thì
không đủ chi phí. Nhưng cô Út giỏi lèo lái cơ ngơi, do tình đất khu
Vườn Lài đã bám rễ cột chặt tâm hồn của cô. Cô có người yêu là
Cậu Tốt mới vừa tốt nghiệp Tú Tài Toàn Phần (thuộc chương trình
giáo dục Pháp lúc ấy còn tồn tại ở Sài Gòn), sắp sang Pháp du học
để thành bác sĩ. Cậu sắp đi, nhưng hình như cô Út không mấy lo
ngại thời gian phải xa nhau rất lâu, vì cô để hết tâm vào khu vườn
lài, coi sự chăm sóc khu canh tác cơ ngơi này như lẽ sống của
mình. “Con Út khắn khít với thằng đó thì khắn khít mà thờ ơ thì
cũng thờ ơ. Nó thương đất chứ không thương tiền. Nó có thể bỏ
thằng Tốt chớ không bao giờ bỏ miếng đất”. Cậu Năm có lần nói
như vậy. Còn Cậu Năm thì lưu tâm đến Cúc, con Dì Tám làm
công ở khu Vườn Lài. Nhưng cậu ham mê cờ bạc, không chịu khó
làm ăn, đâu dễ được Cúc đáp ứng tình yêu. Vả lại tình của cậu
Năm không phải là tình đẹp đối với Cúc qua những cảm nghĩ
trong tâm hồn của cậu: “Con nhỏ trổ mã cả năm nay, tay chưn
tròn trịa, vú dậy đội lớp áo lên cao nghệu, dòm ngang thấy trơn
láng mềm mại ra vẻ con gái quá chừng. Đi ra chợ bông, thiên hạ
kêu nó bằng cô lia chia, không còn kêu em nhỏ này con nhỏ nọ
như năm ngoái nữa”. Mà thật ra cậu Năm chẳng coi tình trai gái
lớn hơn tình cờ bạc, có bị Cúc từ khước cũng không mấy giận
hờn; bị Thìn cùng xóm may mắn hơn thì cũng chỉ coi như một ván
cờ thua: “Thìn, tao nhường mầy đó. Chén kiểu ai thèm giành chỗ
với chén đá. Cúc ơi: bần gie đom đóm đậu sáng ngời/ lỡ duyên tại
bậu, trách trời sao đang”. Thật tình cờ, qua truyện này ta thấy hai
anh em có tính tính giống nhau: Cô Út gắn bó tình đất với khu
Vườn Lài nên không lo chuyện người tình thành bác sĩ rồi ở luôn
bên Pháp; còn cậu Năm có thể phôi pha với tình yêu bị từ khước
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chứ không thể phai lạt với tình mê cờ bạc. Nhiều lần biết sám hối,
hứa trả tiền thiếu đầy đủ cho Cô Út, hứa sẽ đánh cờ bạc ván chót
rồi nghỉ, sau khi thấy như đôi mắt mẹ trong di ảnh nhìn quở trách
mình, nhưng rồi chứng nào tật ấy. Cờ bạc như cái giây vô hình trói
buộc khó thoát ra. Rồi Cậu Năm làm giấy tờ giã mạo chữ ký của
cha mẹ giao hết cơ nghiệp cho mình, bán tháo cho một tay có thế
lực thuộc phe Bình Xuyên, bán để trả nợ cờ bạc. Sau vụ này anh
em chia tay người mỗi ngã. Tác giả nhắc đến Công An Xung
Phong khiến ta đoán thời điểm tác giả hư cấu truyện này ở vào
những năm trước 1954. Sau vụ bán tháo không lâu, cả khu Vườn
Lài được thay thế bằng dãy lầu kinh doanh nghề mãi dâm. Cô Út
trở về quê quán cũ ở miệt vườn thuộc tỉnh Mỹ Tho, còn Cậu Năm
sống lây lất với tật nguyền, ngồi bán thuốc lá lẻ dưới dãy lầu của
chủ mới thuộc khu đất có Vườn Lài. Một chiều mưa nhạt nhòa, cô
Út bây giờ là một người đàn bà luống tuổi từ Mỹ Tho lên thăm
chốn cũ; ngậm ngùi thấy cảnh biển dâu nơi cơ nghiệp xưa của cha
mẹ từ Miền Tây lên. Lâu ngày xa cách, đến nỗi anh em không còn
nhìn ra nhau, và cô tất tả lên xe giã từ trước khi người anh nhận ra,
vội vã chạy theo xe kêu vói lại nhưng không kịp. Khu Vườn Lài ở
góc đường Phan Thanh Giản (tên cũ) và đường Lý Thái Tổ, vào
khoảng năm 1958 hay 1959, người viết bài này có đi ngang qua,
thấy phía trước còn một khoảnh đất trống khá rộng, lùi vào trong
còn một nền nhà cổ khá cao trên đó có vài trụ cột nhà xi-măng lớn
với những giây leo điểm bông hoa vàng. Phải chăng đây là di tích
cổ của Khu Vườn Lài mà ngày nay trên bản đồ thành phố không
thấy có tên. Hư cấu do chủ đề hay chuyện thật: Đây là một trong
những dấu vết tạo dựng xưa của người Miền Tây nhập cư lên Sài
Gòn, nhưng thuộc về trường hợp làm ăn sa sút phải trở lại miền
Tây.
(Tháng 1 năm 2013)
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NGHĨ VỀ KẾT CẤU CHẶT CHẼ Ở THỂ
TRUYỆN NGẮN (Nhân đọc truyện của Lữ Quỳnh)
Ba truyện ngắn trích trong tập truyện “Cát Vàng” của Lữ Quỳnh
(do Văn Mới xuất bản): “Cuộc Chơi – Chỉ Còn Kẻ Ở Lại – Bóng
Yối Dưới Hầm”.
“Cuộc chơi”: nói về cái chết rủi may của những người lính trong
thời chiến. Hai người bày cuộc rút thăm để thi hành một nhiệm vụ,
chắc là thám kích hay đi gỡ mìn gì đó. Người trúng thăm phải lên
đường ngay trong đêm thì đã không chết, mà người đàn ông may
mắn bắt thăm ở lại thì chết một tháng sau vì đạp phải mìn. Truyện
ngắn này có thể phân thành ba hồi: cuộc đối thoại để bắt thăm giữa
hai người lính một già một trẻ; cuộc đối thoại giữa người ở lại với
thiếu nữ (người lính trung niên này có tình yêu đơn phương hướng
về thiếu nữ); thứ ba là cuộc đối thoại giữa người lính trẻ với chủ
quán (và người thanh niên này thì thờ ơ với thiếu nữ). Một truyện
khá ngắn mà gồm ba hồi như vậy, cũng đã là dấu vết cho ta nhận
ra tác giả rất chú trọng về kết cấu. Ðây là ví dụ khởi đầu làm cho
ta thấy kết cấu chặt chẽ khi viết truyện ngắn của Lữ Quỳnh.
“Chỉ Còn Kẻ Ở Lại”, từ ngữ lấy làm nhan đề đã hàm ý về sự mất
mát trong chiến tranh. Ðây là truyện có kết cấu chặt chẽ. Tác giả
sắp xếp truyện theo trình tự làm rõ nét dần dần về nhân vật: Trước
tiên, ta biết đó là một thiếu nữ nhỏ nhắn, ngây thơ. Dễ mến khi
thoạt trông đến nỗi Vĩnh (nhân vật trong truyện) đặt tên nàng là
Chim Sẻ. Chim Sẻ thường kể về gia đình nàng, nào mẹ yêu dấu,
nào cha bỏ đi Sài Gòn không về nữa, nhất là anh Tuấn đi lính biệt
kích nhưng thật hiền, người anh mà lúc nào nàng cũng nhắc đến
một cách thương mến. Rồi nàng nhờ chàng làm giùm bài thuyết
trình trong trường, nàng đang là nữ sinh trung học. Thấy nàng quá
trong trắng, chàng phải giữ lòng đừng lừa dối nàng. Gần trọn câu
truyện, tác giả chủ ý làm nổi bật dáng vẻ ngây thơ của Chim Sẻ,
chỉ có một thoáng sững sờ khi Chim Sẻ hôn chàng một cách thành
thạo, nhưng tác giả làm ta nghĩ đó chẳng qua chỉ là bản năng tự
nhiên khi người ta tỏ tình với nhau. Chỉ ở đoạn cuối, tác giả mới
mở ra sự thật qua bức thư gửi cho chàng: nàng tên thật là Nguyễn
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Thị Lệ. Tất cả người thân mà nàng thường nhắc thì đều đã chết,
cha thì mất trong kháng chiến chống Pháp, mẹ thì mất khi máy bay
thả bom xuống vùng có cuộc chiến, cuộc chiến mà bà đã từng lo
ngại “đến đời thằng Tuấn con Lệ có còn chiến tranh hay không”;
và anh nàng buồn vì mẹ mất mà đi lính biệt kích. Họ không còn
nữa trong cõi đời; và nàng thì bỏ học đã từ lâu, đã là một cô gái hư
hỏng, sành sõi. Nàng phải viết bức thư cho chàng, tự cảm thấy
mình không xứng đáng, vì thực sự nàng có tình yêu với chàng và
không muốn lừa dối. Kết cấu chặt chẽ qua những câu đối thoại,
qua những hành sử, làm cho độc giả cuốn hút theo lời kể về gia
đình, về những người thân, cứ tưởng họ còn đang ở trong đời.
“Bóng Tối Dưới Hầm” cũng là một truyện có kết cấu chặt chẽ,
nhưng không kết cấu để Thắt-Gỡ một bí mật như truyện trên, mà
bố cục theo diễn tiến Chuyện-Gì-Ðến-Thì-Ðến. Tuy là truyện
ngắn, nhưng ta có thể phân ra đến sáu hồi. Hồi một: ba người
trong vùng xôi-đậu đang trốn dưới hầm, quân lính Việt Nam Cộng
Hoà hành quân lùng kiếm phía trên. Dười hầm là một cán bộ, một
thanh niên mới theo, và một cô gái thường dân sinh sống vùng bất
an. Mẹ nàng phía trên hầm nhưng bặt tin tức từ lúc họ ở dưới hầm.
Thiếu nữ lại có chứng động kinh di truyền có thể làm lộ chỗ ẩn
trốn. Hai người đàn ông bàn tính phải đối phó khi nàng lên cơn, họ
tưởng nàng đang thiếp ngủ. Hồi hai: kể về lai lịch người cán bộ.
Anh ta đi khu chiến từ 1945, từng chia tay với cô gái hát bài “Từ
ngày chinh chiến Mùa Thu”, rồi chứng kiến ngay sau đó cái chết
của người nhạc sĩ tại bến đò do máy bay oanh tạc. Hồi ba: Ý nghĩ
đội nấp hầm lên rồi tung lựu đạn để chạy thoát thân đến với hai
người đàn ông. Họ đã sống dưới hầm hơn hai ngày đêm mà bà già
và tin tức phiá trên thì mù mịt. Cô gái thức dậy gặng hỏi (vì nàng
đã nghe hai người đàn ông thầm kín bàn cách đối phó cơn động
kinh của nàng), gặng hỏi có phải họ sẽ bóp cổ hay đâm chết nàng.
Hồi bốn: Tác giả kể về cuộc đời của cô gái, nàng mắc chứng động
kinh di truyền từ người cha (ông đã có lần uống rượu, lên cơn
điên, cắn miệng ly, nhai mẻ thủy tinh của ly). Từ ngày ông chết,
hai mẹ con sống ở vùng quê dưới gọng kìm của hai bên lâm chiến,
vì không biết cách nào lên sống trên tỉnh dù anh Ba nàng có lời
khuyên (anh Ba đi lính trên tỉnh). Quân đội hành quân, họ chui
xuống hầm bí mật để trốn và người đàn ông giữ thiếu nữ như một
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con tin dưới hầm đó. Hồi năm: Ðêm khuya, hai người đàn ông lại
bàn tính coi như bà già phía trên đã chết, hỏi nhau đã chuẩn bị sẵn
sàng chưa. Kế hoạch của họ sẽ là đội nấp hầm và tung lựu đạn. Cô
gái nghe hết đối thoại, và nàng chỉ đoán một cách chủ quan kế
hoạch của hai người; nhưng tâm hồn nàng bỗng sáng lạ lùng. Hồi
sáu: Gần sáng, người đàn ông còn thiếp ngủ, người thanh niên
thức dậy và khám phá cô gái đã chết; nàng tự cắt cổ tay tự tử, do
suy nghĩ tự giải quyết cơn động kinh có thể xảy ra. Truyện có tình
huống diễn tiến, xen kẻ việc kể về lai lịch các nhân vật, làm cho ta
thấy cách giải quyết của họ có thể do nhiều động lực; do phải thi
hành cứng rắn (người cán bộ); do hy sinh có tính nhân bản chỉ vì
không muốn làm liên lụy cho người khác (cô gái tự tử). Cô gái
chết trong yên lặng không ai hay, vì lúc gần sáng cả hai người đàn
ông đã thiếp ngủ.
Ngoài ba truyện ngắn Cuộc Chơi, Chỉ Còn Người Ở Lại, Bóng Tối
Dưới Hầm, qua đó ta thấy có những kết cấu chặt chẽ, những
truyện ngắn khác tuy cũng không phải quá đơn giản, cũng có độ
dài tương đương, nhưng thiết nghĩ đúng là truyện ngắn theo thể
cách truyện ngắn, không bố cục phức tạp. Ðiều ta muốn nêu ra là
ở thể truyện ngắn có cần hay không một kết cấu chặt chẽ làm
người đọc thấy nó phức tạp (vì vậy mà độc giả nhận ra có thể phân
thành nhiều hồi, giống như kiểu điện-ảnh cảnh này bắc qua cảnh
khác không cần báo trước). Ta thử làm một so sánh. Truyện ngắn
không phức tạp: ví như một luồng gió đóng góp vào vùng gió lốc;
hay như một hành tinh theo quỹ đạo xoay xung quanh Mặt Trời
trong hệ thống Thái Dương Hệ. Và truyện ngắn phức tạp: ví như
một lốc xoáy nhỏ trong vòng vĩ đại của bão lớn; hoặc như mỗi
hành tinh lại là một hệ thống nhỏ (Mặt Trăng xoay quanh Trái
Ðất) trong hệ thống lớn là Thái Dương Hệ; nghĩa là hệ thống trong
hệ thống, truyện lồng trong truyện, tiểu thuyết nhỏ nằm trong tiểu
thuyết lớn. Người hứng thú với loại truyện ngắn phức tạp thường
thuộc khuynh hướng tân kỳ, mà cách viết-theo-dòng-ý thức (The
Stream of Consciousness Method) là thể loại được ưa dùng. Viếttheo-dòng-ý-thức đã có nhiều sách báo văn chương Tây phương
đề cập, và những bậc thầy của cách viết ấy là Marcel Proust trong
tác phẩm “Tìm Lại Thời Gian Ðã Mất” (À La Recherche du
Temps Perdu, viết từ năm 1913), và William Faulkner trong tác
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phẩm “Âm Thanh và Cuồng Nộ” (The Sound and the Fury, viết
năm 1931). Ta biết phim ảnh thể hiện phương pháp đó qua phim
“Lão Ngư Ông và Biển Cả” (The Old Man and The Sea), hoặc
phim “Tuyết Trên Ðỉnh Kilimanjaro” (The Snows of Kilimanjaro),
cả hai truyện đều của Hemingway. Lão ngư ông trên biển một
mình, cứ từng chập trên biển lại từng chập hiện ra chuyện trên đất
liền trong tâm trí; khi lão mệt mỏi với giấc ngủ chập chờn vì cuộc
săn cá quá lâu. Và truyện một người nằm bệnh (do thương tích
làm độc) dưới chân núi Kilimanjaro ở Phi châu, cứ từng chập cảnh
trong lều tại vùng hoang dã, rồi lại từng chập đến với tâm trí người
bệnh sắp chết về chuyện tình phụ ở Paris hay chuyện chiến đấu tại
Tây Ban Nha. Còn truyện ngắn không phức tạp mà ta đã ví dụ như
một luồng gió trong vùng lốc xoáy, hay như một hành-tinh-khôngcó-vệ-tinh nên chỉ đơn giả xoay quanh Mặt Trời. Ðó là loại truyện
ngắn viết theo phương pháp tuyến-thời-gian, xuất hiện trong trật tự
trước sau của một truyện dài. Nếu đặt truyện ngắn này vào một
truyện dài giả sử như là có truyện dài ấy, thì truyện ngắn đó sẽ là
một mảnh ở vị trí nhất định nằm trên tuyến thời gian của toàn thể
câu chuyện.Ví dụ ở cuốn “Tess of The D’Urbervilles” của Thomas
Hardy thuộc văn học Anh xuất bản năm 1891 (trước năm 1975 ở
Miền Nam Việt Nam, có sách dịch tiểu thuyết này với nhan đề
“Người Tình Ðầu Tiên, Người Yêu Cuối Cùng”, không nhớ tên
dịch giả), mà một đoạn ta có thể trích ra thành truyện ngắn đặt tên
“Cuộc Thú Tội Ðêm Tân Hôn”. Giới hạn để thành truyện ngắn
này, gồm tình tiết đáng buồn như sau: Có một cô gái nghèo làm
nghề vắt sữa bò ở một nông trại bên nước Anh. Nàng được một
sinh viên gia đình đạo đức và khá giả đem lòng yêu thương và
quyết định lấy làm vợ (chàng đến nông trại để nghiên cưú về chăn
nuôi bò sữa). Trong đêm tân hôn, nàng thú tội đã thất thân trong
quá khứ (mẹ nàng đã từng khuyên tuyệt đối không nên nói sự thật
điều này), sau khi chàng cũng thú tội có những sai trái trong đời.
Sau khi nghe xong, chàng bỗng thấy nàng là người xa lạ. Ðêm tân
hôn ấy, người trong vùng thấy hai bóng người đi ra từ khách sạn,
chàng đi trước một khoảng xa, nàng đi sau, họ lặng lẽ như hai cái
bóng suốt đêm dọc theo con sông dài. Sáng hôm sau, chàng đưa
nàng trở về nhà cha mẹ và để lại cho nàng một số tiền lớn, còn
chàng lấy vé tàu thủy ngay để đi qua xứ Ba Tây. Tình tiết ấy chỉ là
môt khúc rẽ đời nhân vật trong tiểu thuyết nổi tiếng này của
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Thomas Hardy. Cuốn tiểu thuyết rất phong phú về tâm lý, về sự
kiện, về nơi chốn phiêu linh, về những trắc trở trải qua trong cuộc
đời người con gái thuộc dòng họ D’Urbervilles (từ lúc thất thân
với một tên công tử nhà giàu mà gia đình hắn đã giả danh nguồn
gốc quý tộc thuộc dòng họ hiệp sĩ D’Urbervilles nay đã sa sút của
tổ tiên nàng ngày xa xưa, cho đến khi nàng thọ án hành quyết
trong một nhà tù vì hành động sát nhân do tiếng vẳng gọi huyền bí
từ dòng dõi hiệp sĩ).
Nêu những ví dụ như trên trong hai cách viết trong thể truyện
ngắn: viết như một tiểu-hệ-thống trong một đại-hệ-thống, và viết
như một chặn đường trong tuyến trình thời gian. Cả hai, ta đều
thấy trong tập truyện Cát Vàng của Lữ Quỳnh. Tùy theo sở thích
của từng người, thích đơn giản theo thứ tự trước sau, hay thích rối
rắm cần quy chiếu, mà truyện ngắn với thể kết cấu nào được hâm
mộ. Ngoài ra, ta không quên Lữ Quỳnh cũng là một nhà thơ, cho
nên khi gặp dịp thơ mộng thì tác giả hứng khởi làm phát lộ tính
chất thi ca đó trong văn. Ví dụ trong truyện “Sông Sương Mù” có
những đoạn đầy ấp thi tính, như trò chơi của cô bé thích ngắm
những từ từ hiện ra trên sông lúc sáng sớm sương mù: “lúc đầu chỉ
nghe tiếng chèo khuấy nước, tiếp theo là nửa con đò, rồi người lái
với vành nón mờ nhạt hơi sương”. Còn lúc không phải dịp thơ
mộng, tác giả có những liên tưởng rất thơ, như khi người thương
binh cụt hai chân làm rớt cái mền ấm xuống đất trong đêm rét
lạnh. Anh bị tê liệt, không làm sao lấy mền lên được. Cái mền,
như một hạnh phúc đối với anh lúc đó: “Hắn như con ve sầu với
đôi cánh bị dính chặt vào nhựa cây của đám trẻ nghịch ngợm,
nhìn vòm trời xanh mà tuyệt vọng” (trong truyện Ðêm Bão).
(Tháng 8 năm 2009)
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LỊCH SỬ NHƯ NGỪNG LẠI TRONG
THƠ TRUYỆN CỦA THANH NAM
Nhà văn Thanh Nam là một trong những người đầu tiên rời khỏi
đất nước Việt Nam vào tháng 4 năm 1975. Ông có nhiều tác phẩm
văn xuôi. Văn ông hay, chừng mực, nhưng có lẽ vì không làm
thành một khúc rẽ văn học, không mang một nội dung với đề tài
mới, cũng không là đại diện cho một giai đoạn lịch sử nào đó, nên
tác phẩm văn xuôi của ông hình như mờ nhạt với thời gian, đóng
khung như một mảnh đời lặng lẽ qua truyện “Buồn Ga Nhỏ” của
ông. Ðó là một truyện thật đơn giản như không phải truyện theo ý
nghĩa cần nhiều tình tiết, vậy chỉ là mảnh đời của một thiếu nữ tên
Hảo. Hảo theo gia đình cha làm nhân viên ở một nhà ga xe lửa heo
hút, lên đây từ lúc tám tuổi. Năm Hảo mười bốn tuổi thì mẹ qua
đời, cha sau đó tục huyền với một người đàn bà bán thức ăn trên
xe lửa. Gia đình còn có người anh trai làm phu khuân vác ở ga xe
lửa, rồi một ngày kia thì bỏ nhà đi đâu không biết và không thấy
tác giả nhắc đến nữa. Cuộc sống của Hảọ tiếp diễn như trước khi
mẹ mất, với “một ông bố nghiện rượu, yêu những toa tàu và
những chai rượu hơn yêu vợ con”. Năm mười bảy tuổi, Hảo lấy
chồng già hơn nàng gần hai chục tuổi, lại còn “đen đủi và xấu xí
như một đầu tàu xe lửa cũ kỹ”, cũng là một nhân viên trong nhà ga
và cũng nghiện rượu như cha vợ. Cuộc đời của Hảo đóng khung,
buồn bã với số phận bên người chồng không ra gì như kiếp sống
của mẹ trước kia. Một người bạn học của anh trai từ hồi nhỏ, trước
có để ý đến Hảo, nay đang làm việc khấm khá ở Sài Gòn, và trở về
muốn thố lộ với Hảo một điều gì; nhưng Hảo thụ động dù cũng
xao xuyến, nên đã đóng lại những biến chuyển sắp sang trang
thành một truyện dài; khép lại lịch sử để chỉ còn là một mảnh đời
của một truyện ngắn, “một sự tiếp nối những buồn nản thường
xuyên chạy dài như những con đường sắt”. So sánh với cuốn tiểu
thuyết đồ sộ “Xóm Cầu Mới” của Nhất Linh, cả hai tác giả đều lấy
cảm hứng từ những cuộc đời bình thường trong bối cảnh heo hút.
Nhưng đời người dù cho bình dị đến đâu cũng có thể đã từng trải
qua bao nhiêu đổi thay, như những người trôi giạt vì một cơn lụt
đến ngụ cư nơi xóm ven một chiếc cầu. Nhà văn Nhất Linh đã
viễn kiến thấy những nhân vật tầm thường đó cũng mỗi người là
một cánh cửa mở của lịch sử, cũng mỗi người là một thế giới tâm
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lý phong phú, có thể đào sâu thành một truyện rất dài, đúng như
nhà văn đã tiên liệu sẽ là “một cuốn Ðông Chu Liệt Quốc của
những đời sống tầm thường... sinh hoạt ở trong một cái xóm nhỏ ở
đầu một chiếc cầu gỗ từ lúc cầu bắt đầu mọt cho đến khi cầu gẫy,
và xóm nhỏ và các gia đình cũng tan tác theo với chiếc cầu gỗ”.
Nhà văn Nhất Linh có khuynh hướng mở ra cho lịch sử mỗi nhân
vật theo dòng đời đổi thay, trong khi nhà văn Thanh Nam khép lại
lịch sử của nhân vật để chỉ thành một mảnh đời lặng lẽ không biến
cố.
Về văn xuôi thì như vậy, nghĩa là Thanh Nam không mở ra một
hướng nào mới như Nhất Linh đã từ bỏ khuynh hướng viết “tiểu
thuyết luận đề” của mình trước đây để có một bước ngoặt khác.
Nhưng về thơ thì Thanh Nam tình cờ có một bài thơ thả neo vào
một thời kỳ, thời “di tản buồn” đến Hoa Kỳ vào năm 1975. Thơ
của ông cảm động qua bài “Thơ Xuân Ðất Khách” trong thi
phẩm “Ðất Khách” (xb. vào tháng tư năm 1983 tai Arkansas, Hoa
Kỳ, bài thơ này đề Gửi Viên Linh). Lúc đó, người Việt thật ít ỏi,
sống rải rác, không làm thành một cộng đồng đông vui mà cũng
phức biệt như ngày nay. Cũng như thơ Cao Tần, thơ ông hiện thực
đời sống của một giai đoạn. Nhưng trong khi thơ Cao Tần hậm
hực như nguyền rủa, thơ ông chỉ ngậm ngùi buồn đau thế sự:
Quê người nghĩ xót thân lưu lạc
Ðất lạ đâu ngờ buổi viễn du
Thức ngủ một mình trong tủi nhục
Dặm dài chân mỏi bước bơ vơ
Giống như người lính vừa thua trận
Nằm giữa sa trường nát gió mưa
Khép mắt cố quên đời chiến sĩ
Làm thân cây cỏ gục ven bờ
Chợt nghe từ đáy hồn thương tích
Vẳng tiếng kèn truy điệu mộng xưa.
Trở lui thời gian vào năm 1975, ra đi như một đứt lìa vĩnh viễn với
cố quốc, khó khăn cả việc thư từ liên lạc, huống chi là còn dịp trở
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về thăm quê hương như bây giờ, trở lui như vậy mới thông cảm
với nỗi ray rứt trong thơ Thanh Nam:
Mất nhau từ buổi tàn xuân đó
Không một tin nhà, một cánh thư
Biền biệt thời gian mòn mỏi đợi
Rối bời tâm sự tuyết đan tơ.
Hình ảnh cuộc thua trận, ông vẽ ra thật thê thảm nhưng có vẻ
chung chung, kiểu sách vở về chiến tranh Ðông Tây Kim Cổ, lời
thơ như thuộc về thời “Chinh Phụ Ngâm”. Chỉ cái hiện thực đời
sống là được ông nói đến một cách đặc thù, diễn ra cho người mới
đến Hoa Kỳ. Vào năm 1975, nhà văn Thanh Nam đã ở vào tuổi
trung niên, tất nhiên là dở dang khi hội nhập vào xứ người, khó
khăn về nghề nghiệp, khó khăn về ngôn ngữ:
Ðổi ngược họ tên cha mẹ đặt
Tập làm con trẻ nói ngu ngơ
Vùi sâu dĩ vãng vào tro bụi
Thân phận không bằng đứa mãng phu.
Nhà văn Thanh Nam đến Hoa Kỳ lúc mới vào thời trung niên, chỉ
vào khoảng từ 40 đến 45 tuổi, khoảng tuổi đó kể như đã về chiều
đối với người các xứ Á Châu, nhưng đối với tuổi thọ khá dài như
bây giờ ở các nước tiên tiến về môi trường sống và chăm lo sức
khỏe, thì tuổi đó đang là tuổi tháo vác và sáng tạo trong việc làm.
Lại còn vướng mắc vấn đề “sĩ diện”, khiến cuộc đời không thích
nghi. Vì ông vốn là nhà văn thành công khi ở trong nước, đã có
trình độ Việt Ngữ hoặc Pháp Ngữ; không muốn đến trường học
Anh Ngữ như lớp người mới định cư khác; không muốn đi vào
môi trường dòng chính tìm việc làm mà thường là lao động dành
cho người không có kinh nghiệm chuyên môn ngành nghề kỹ thuật
nào. Vì vậy từ ngày đến Hoa Kỳ cho đến khi mất, nhà văn chỉ lo
công việc gần gũi với chữ nghĩa Việt ngữ là làm tờ báo “Ðất Mới”
cho cộng đồng người Việt. Hơn nữa, cộng đồng người Việt đó lại
quá ít ỏi ở một nơi xa xôi gần Canada, tiểu bang Washington. Như
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vậy thì làm sao đời sống có thể cải thiện khá hơn khi đang ở trong
một xứ đáng lý là dễ thăng tiến, do đó ông mới chua chát thấy
“Thân phận không bằng đứa mãng phu”.
Chứng nhân của thời kỳ đầu di tản sang hoa Kỳ, đại diện rõ nét về
thi ca hội nhập đời sống là Cao Tần và Thanh Nam. Sau cuộc di
tản 1975 là thời vượt biên, thời ra đi theo chương trình thỏa thuận
giữa chính quyền Việt Nam và Hoa Kỳ, thì mỗi thời kỳ còn nhiều
nhà thơ đại diện cho hội nhập buồn hoặc hội nhập vui, hoặc hội
nhập tất nhiên. Như giới hạn vào thời di tản có thêm Giang Hữu
Tuyên với bài thơ hội nhập buồn “Trời Mưa Ði Phát Báo”, nhưng
ít người biết đến cho đến khi Giang Hữu Tuyên mất vào ngày 14
tháng 11 năm 2004 tại Hoa Thịnh Ðốn. Cùng đi vào cảng mới
ngay cuối cuộc Chiến Tranh Việt Nam, nhưng Cao Tần đã bỏ neo
bằng một văn phong lạ, văn phong đưa văn xuôi sống sượng vào
thơ như lời nhận định của nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc, trong
khi đó Thanh Nam chỉ bỏ neo bằng một văn phong cổ kính vào
nền văn chương hải ngoại.
Thanh Nam mất ngày 2 tháng 6 năm 1985 tại Seattle, tiểu bang
Washington. Như vậy thì ông định cư tại Hoa Kỳ chỉ vào khoảng
9 năm, đó là thời gian khá ngắn để có những đổi thay cuộc sống.
Vì vậy bài Thơ Xuân Ðất Khách báo hiệu trước sự khép lại lịch
sử, chỉ vĩnh viễn là đại diện cho thi ca hội nhập buồn. Nhưng nhà
thơ Cao Tần có những biến chuyển từ bất mãn cuộc sống buổi đầu,
sang giai đoạn làm những việc an nhàn đều đặn mà tác giả khiêm
tốn gọi là tháng năm hèn; thơ có sử tính đi từ hậm hực sang bình
thản với cuộc đời:
Râu lâu lâu cạo, lâu lâu để
Cho tháng năm hèn tí biển dâu...
Thôi thì ta để râu cho quen
Mai mốt tìm về nơi tịch mịch
Vuốt ngậm ngùi dăm sợi thần tiên
Cho những đời sau làm cổ tích.
(Trích bài thơ Gửi Thảo Trường)
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Thơ Thanh Nam, trái lại, đã chấm dứt sử tính. Cái chết của ông
đình chỉ mọi sự đổi thay về cuộc sống. Nếu còn sống lâu, biết đâu
chừng ông có dịp thành công về mưu sinh, để thi ca lại có lịch sử
từ những phản ánh lạc quan hoặc cởi bỏ bon chen để hướng về
siêu thoát.
“Buồn Ga Nhỏ” của Thanh Nam khép lại lịch sử bằng lối viết có
vẻ như tác giả không muốn mở rộng tình tiết để một mảnh đời
thành một cuộc đời chất chứa trong truyện dài. Còn thơ của Thanh
Nam mãi mãi là thơ hội nhập buồn do định mệnh đã khép lại lịch
sử.
(Tháng 11.2007)
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VIẾT TRUYỆN THEO HƯ CẤU ÐỜI THƯỜNG,
HƯ CẤU KHẢ THỂ, VÀ HƯ CẤU PHI THỰC
Lâý đề tài chiến tranh để tiểu-thuyết-hóa khác với viết ký sự, vì
tiểu thuyết làm cho ta thấy rõ có một cốt truyện sắp xếp, diễn tiến
của tình tiết theo thứ tự từ gặp gỡ để làm xuất hiện những nhân vật
nam nữ mà chủ yếu chuyện tình, đến những biến cố sẽ xảy ra
thường rất hồi hộp, sau cùng sẽ là bi kịch hoặc kết thúc rạng rỡ.
Tất cả đều thật, đều đời thường, dù có những chi tiết gây cấn hay
bí mật thời chiến tranh, nhưng không hoang đường giả tưởng. Ví
dụ trong một cuốn tiểu thuyết Tây phương đã quay thành phim,
trong đó có nhân vật là một sĩ quan Ðức thời Ðệ Nhị Thế chiến
với nhiệm vụ xâm nhập vào bờ biển Aí Nhĩ Lan, đến ngọn hải
đăng đang trú ngụ bởi một gia đình gồm người chồng tật nguyền
phải ngồi xe lăn, và người vợ rất hấp dẫn, và hai đứa con nhỏ. Sĩ
quan Ðức làm gián điệp thăm dò điạ thế và thu thập bản đồ để một
ngày nào đó sẽ giao nộp cho tàu ngầm Ðức bí mật đến bờ biển
này. Người sĩ quan Ðức giả làm khách phương xa đến viếng thắng
cảnh ngọn hải đăng, lân la làm quen gia đình người canh giữ ngọn
hải đăng, lấy được con tim của người đàn bà đẹp ở chốn quạnh
hiu. Biết được mối tình đó, một trận đánh nhau giữa hai người bên
bờ vực chơ vơ của ngọn hải đăng, và người tật nguyền không thể
thắng được tay gián điệp lợi hại, cuối cùng bị hắn quăng xuống
gềnh đá sâu thẳm. Tay gián điệp sau khi đã thâu tóm được những
dữ kiện mật của vùng bờ biển, ám hiệu cho tàu ngầm Ðức đang
chực chờ ngoài khơi. Hắn đi lần xuống bờ biển để dùng bè cao su
do người từ tàu ngầm đưa vào. Người đàn bà dù đã mê say viên sĩ
quan Ðức, đã có những lúc làm tình rất lạc thú với tay gián điệp,
nhưng lòng yêu nước mạnh hơn, biết rằng nếu để hắn thoát ra tàu
ngầm với những tài liệu quân sự bí mật vùng bờ biển sẽ rất nguy
hại, nên từ bên bờ đá cao nàng dùng súng tầm xa bắn chết tên gián
điệp, ngay sau khoảnh khắc hắn trố mắt như đã không ngờ một
người yêu mình cuồng nhiệt lại ra tay như vậy. Rõ đây là một
truyện hư cấu nhưng rất đời thường, không chi tiết nào thuộc về
hoang đường, cho dù trong đó có tàu ngầm rình mò ngoài bờ biển.
Trong bối cảnh thời Ðệ Nhị Thế chiến ở Âu Châu, thì kể như đời
thưòng với những phương tiện chiến tranh không có gì vượt xa
trong trí tưởng tượng.
359

Bây giờ ta thử đọc vài truyện ngắn của Tường Lam (lấy điển hình
truyện Chiếc Giường Tre Bông) trong tập truyện Tám Hổ thì sẽ
thấy tác giả viết theo hướng hư cấu khả thể, pha trộn giữa chuyện
không chắc có với chuyện đời thường (chuyện đi vùng kinh tế mới
sau năm 1975, chuyện người thành thị Sài Gòn bôn ba mở quán
sống ở nông thôn cho đến khi lập nghiệp ở hải ngoại.) Tóm tắt
truyện: có một thiếu nữ nhan sắc, tính tình rất dễ mến, học thức
cao, nhưng có số “sát phu” do định mệnh siêu hình (người đàn ông
nào từng đi lại với nàng sớm muộn đều chết thảm khốc). Cô tên
Khanh. Sau 1975, Khanh có lệnh bị truy nã do đảm nhận nhiều
công việc về ngân hàng sau khi tốt nghiệp Chính Trị Kinh Doanh
ở Ðà Lạt. Sau một chuyến vượt biên thất bại, Khanh về vùng quê
gần Trà Vinh mở quán hàng cà phê. Quán cà phê xinh xắn dưới
hai hàng phượng vỹ cao, có nhạc vàng gợi nhớ kỷ niệm, có bàn
ghế đóng bằng cây tầm vong rất mỹ thuật, và chiếc giường tre láng
bóng có khoang nổi như bông mà lại còn được đục lỗ nhỏ dọc theo
chiều dài hai bên giường để khi gió thổi vào nghe vang vang như
những tiếng nhạc. Nhưng không có gì hấp dẫn khách đến đông vui
bằng chính sắc đẹp của cô chủ quán. Cà phê cho khách buổi sáng,
buổi trưa, đồng thời cũng thành chỗ tạt vào khi say bí tỉ vì rươụ,
đắm đuối vì gái, của lần lượt cháu bà chủ lò đường rồi Trưởng
Công an Xã. Cả hai đều chết cứng không ai hay sau một đêm say
bí tỉ từ đâu tạt vào xin ngủ nhờ quán, khiến cô chủ quán mỗi lần
như vậy đều phải ngủ ngồi ở phòng ngoài bên quầy bán cà phê.
Hai cái chết tại quán xảy ra cách nhau một quảng thời gian lâu,
nhưng mọi lời bàn tán đều cùng một chẩn đoán: hai người đàn ông
chết vì thượng-mã-phong. Sau cái chết của Trưởng công an xã,
Khanh bị bắt để điều tra. Bà Cả, chủ đất cho mở quán (Khanh là
cháu ruột của ông Cả) nổi giận vì Khanh làm xấu hổ giòng họ, cho
phá tan hoang bàn ghế trong quán, lúc đó mới hay trong chiếc
giường tre bông có con rắn nhỏ mà cực độc (rắn ba khoang), đây
đích thị nguyên nhân cái chết của hai người đàn ông say ngủ trên
giường. Khanh được thả ra và đi xa khỏi xã vì biết sớm muộn
chính quyền địạ phương cũng khám phá Khanh có lệnh bị tầm nã
sau 1975. Tác giả, nhân vật xưng tôi trong truyện, biết cuộc đời
Khanh rõ như vậy, vì lúc Khanh bán quán cũng là lúc anh chở
những ghe mía cho các lò đường quanh vùng, sau khi đi tù cải tạo
bảy năm trở về. Một quảng thời gian khá lâu sau khi Khanh bỏ xã
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đi về đâu không ai biết, tác giả đi định cư Hoa Kỳ và lần hồi con
cái đều thành tài tại Kansas City thuộc tiểu bang Missouri. Một
hôm tác giả đi nghỉ mát bờ biển và thăm bạn tại Tampa Florida, lại
trùng phùng với Khanh hiện thành chủ nhân nhiều ngôi biệt thự
sang trọng và khu đồn điền rộng lớn rất gần nơi đây. Và Khanh kể
tiếp quảng đời sau khi đi trốn lệnh tầm nã: Khanh vượt biên thành
công, đến đảo Paulo Bidong, và được thâu dụng làm thông dịch
viên cho phái đoàn Mỹ đặc trách phỏng vấn quân nhân Quân Lực
Việt Nam Cộng Hòa để cho họ đi định cư Hoa Kỳ, trong phái
đoàn có Thiếu Tá Phi công Robert Olivier. Ông “phải lòng”
Khanh và xin hỏi cưới nàng. Hết thời gian phục vụ quân đội,
Thiếu Tá trở về quê quán ở Tampa Florida, và sống hạnh phúc với
Khanh tại đây. Gia đình Thiếu Tá rất giàu có, chủ nhân năm biệt
thự, nhiều cửa hàng bán trái cây, một khu đồn điền bao la. Họ đã
có một con trai. Hai năm sau lễ cưới của hai người, cha mẹ Thiếu
Tá lần lượt qua đời, tất cả cơ ngơi thuộc về Thiếu Tá. Robert
Olivier vẫn say mê nghề lái máy bay. Sinh nghề tử nghiệp, một
hôm ông cùng con trai bấy giờ đã ở tuổi thiếu niên, đi trên một
máy bay, và máy bay đã nổ tan trên vòm trời duyên hải Florida.
Một lần nữa, định mệnh “sát phu” lại phủ chụp lên đời của Khanh.
Số sát phu, lời bàn tán của người đời không thể giải thích bằng
khoa học, nhưng được kể lại do những chứng kiến được truyền
tụng, tuy thuộc siêu hình nhưng vẫn là chuyện đời thường của
thiên-hạ-sự, chưa thể liệt vào loại hư cấu phi thực vốn là sản phẩm
của riêng một tác giả giàu tưởng tượng. Nhưng truyện “Chiếc
Giường Tre Bông” chứa đựng những chi tiết không chắc có, liệt
vào nghi vấn, cho nên ta gọi đây là viết truyện theo hướng hư cấu
khả thể: chuyện có thể có chứ chưa chắc có. Tại sao con rắn độc
làm ổ trong chiếc giường tre chỉ cắn những người tác giả viết bằng
những nét không thiện cảm: con trai của bà chủ lò đường và
Trưởng công an xã; tại sao nó không cắn Khanh hằng đêm vẫn
nằm ngủ trên giường? Truyện “Tám Hổ”, cũng trong cuốn sách
đó và đã được tác giả lấy làm nhan đề toàn tập truyện ngắn, tác giả
viết theo hướng hư cấu khả thể rõ ràng hơn. Ðây là chuyện thời kỳ
đi vùng kinh tế mới của những người phải rời bỏ Saì Gòn. Kể
chuyện Tám Hổ, em ruột của tác giả, nên diễn tiến việc người em
bôn ba lên khai khẩn đất hoang ở vùng Ðịnh Quán gây cho độc giả
những ấn tượng xác thực trong bối cảnh lịch sử ta đã từng chứng
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kiến. Cuộc đời long đong của Tám Hổ cũng khá dài, ngay từ lúc
còn ở Saì Gòn đã không được may mắn về gia đạo, nhưng chi tiết
tập trung cho toàn truyện kể từ khi Tám Hổ nuôi một con cọp con
bắt được trên vùng rừng núi Ðịnh Quán. Một con cọp cái, ăn ở
cùng người thật dễ thương, hiền lành, mọi người chung quanh
thích thú, và anh Tám được thiên hạ gọi thân mật là anh Tám Hổ.
Lớn lên, con cọp cái làm nhiều người hoảng sợ vì vẻ to lớn của nó,
nhưng nó chỉ như một con mèo nuôi trong nhà, chưa từng dữ tợn
với người nào. Ích lơị đầu tiên do nó đem lại: từ khi nuôi cọp thì
khỉ và heo rừng không dám đến phá hại vườn tược. Nó là con cọp
cái, nên đến thời kỳ động đực đã bỏ đi biệt vào rừng, rồi khi trở về
thì đã mang bầu, và sinh đươcï hai chú cọp con. Ích lợi thứ hai do
gia đình cọp đem lại cho Tám Hổ: anh lấy tiền chụp hình cho
những người muốn chụp chung với những con cọp. Nhờ tiếng đồn
lan xa nên Tám hổ làm ăn khấm khá, đã dựng nên cơ ngơi bề thế ở
Ðịnh Quán. Nhưng rồi tiếng gọi của rừng xanh hòa cùng tiếng gọi
của con cọp đực từ rừng sâu về lảng vảng, một ngày kia cả ba mẹ
con cọp đã đi dứt khoát về rừng. Tuy vậy ích lợi thứ ba đã đến với
Tám Hổ: cứ những đêm có tuần trăng sáng, cọp lại tha mồi khi thì
con nai khi con mễn hoặc heo rừng bỏ trước nhà cho Tám Hổ.
Nhờ vậy, anh xẻ thịt thú rừng đem bán nên thu nhập rất khá.
Chuyện này đến tai những ngươì chuyên đi săn thú, họ đã rình mò
vào những đêm trăng sáng, và đã bắn chết con cọp cái ấy, đổi lại
cũng bị thịệt hại một nhân mạng bị cọp vồ. Tám Hổ đem cọp về
chôn cất trong khuôn viên nhà, mộ xây bằng xi măng với đá mài
xanh, có bia khắc tên cọp trang trọng. Ích lợi thứ tư do mộ con cọp
đem lại: nhiều ngươiø đến cúng kiến, khấn vái xin phù hộ, và cúng
đền ơn sau khi thành công mà họ tin là do hiệu nghiệm của lời
khấn trước mộ cọp. Nhờ vậy, Tám Hổ và các bạn cùng xóm có
rượu thịt ê hề để say sưa cho quên đời, riêng Tám Hổ để quên sầu
người vợ thứ hai trong hiện tại cứ mải mê đánh số đề làm tổn hao
bao nhiêu tiền của; và để quên buồn người con trai hiện định cư
bên Úc cùng với mẹ, đứa con duy nhất của anh với người vợ trước
đã bỏ anh ra đi khi còn ở Sài Gòn…
Lược qua truyện như trên, ta có thể cũng xếp loại đây thuộc truyện
hư cấu khả thể: chuyện nuôi cọp con rồi lớn lên nó lẩn quẩn bên
mình là chuyện đời thường có thật, không những cọp mà bất cứ
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con thú rừng nào cũng coi ta như cha mẹ nuôi nếu nó ở với ta từ
thuở sơ sinh. Sự thật này thiết nghĩ tác giả đã đưa lên quá mức:
cọp lớn lên bỏ vào rừng nhưng mỗi đêm trăng sáng bắt mồi đem
đặt trước nhà cha nuôi để đền ơn. Ta nghĩ khi tác giả viết truyện
thì đã có sẵn một tiền đề: “cứu vật vật trả ơn, cứu nhơn nhơn trả
oán”. Cũng như truyện “Chiếc Giường Tre Bông” thiết nghĩ tác
giả cũng viết do xuất phát từ một tiền đề: có những người đàn bà
đẹp mang số sát phu. Những tiền đề như trên, sản phẩm của ý
nghĩ, nói theo triết lý thì là sản phẩm duy tâm dựa vào quan niệm
chứ không dựa vào thực chứng như khoa học. Mặc dù được một số
người truyền tụng nói rằng có những chứng kiến về số sát phu,
nhưng những lời kể này dựa vào sự đồn đãi hơn dựa vào những dữ
kiện ghi lại chính xác. Viết truyện theo hướng khả thể có một phần
là đời thường, một phần thuộc về khả thể. Khả thể là chuyện có
thể có, vậy ta không nên viết quá đà làm độc giả mất tin tưởng. Ví
dụ trong cuốn “Ai Hát Giữa Rừng Khuya” của Tchya thời tiềnchiến, ta cần phán đoán xem hiện tượng kỳ lạ “hai bóng người cụt
đầu thí võ bên sườn đồi trọc” là hư hay thực, vì hiện tượng chỉ xảy
ra khi có con trốt xoáy làm bụi cát quay tròn, có thể từ đó mà ta
quáng mắt thấy như hai bóng người đang quần thảo nhau. Nhưng
cũng từ cuốn sách ấy, tác giả Tchya đã đẩy chuyện kể lên đến mức
làm ta không còn tin tác giả kể chuyện thật đã chứng kiến: một
bầy thiếu nữ nhảy múa ca hát bên một thần hổ trong rừng khuya,
họ là những oan hồn phải hầu hạ bên chúa sơn lâm sau khi bị cọp
vồ ăn thịt từ lâu. Trong cuốn “Thần Hổ” của cùng một tác giả,
cũng một kiểu viết từ khả thể lên đến mức quá đáng: Con hổ giết
chết con mồi mà chưa tha đi thì thế nào nó cũng trở lại, nếu người
chết vì bị cọp vồ thì thân nhân hay bạn đường rừng phải treo xác
họ lên cây cao, khi bóng trăng chiếu xuống thì thế nào cọp cũng
lảng vảng dưới đất. Nhưng tác giả Tchya đã đẩy chuyện kể đường
rừng lên đến mức không thể tin được: con cọp chụp bóng con mồi
do ánh trăng chiếu xuống và xác chết bỗng rên rĩ như đau đớn vì
cơn hành hạ, khiến người canh gác trên cây phải cắt giây thả con
mồi cho cọp tha đi vào rừng.
Theo hướng hư cấu khả thể thì truyện không hoàn toàn bịa đặt. Hư
cấu phi thực mới hoàn toàn bịa đặt, và mục đích của hoàn toàn bịa
đặt có thể chỉ để giải trí mua vui, hoặc với mục đích giáo dục con
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trẻ (truyện thần tiên chẳng hạn). Mục đích cao cấp thứ hai của kiểu
viết hoàn toàn bịa đặt thuộc khuynh hướng thuần tuý nghệ thuật, là
mảnh đất để tác giả thử nghiệm (thử nghiệm cú pháp hành văn,
sáng tạo từ ngữ tân kỳ, tạo nhạc tính cho văn xuôi, tạo hình ảnh
mới lạ hay siêu thực). Hai người có hai truyện viết theo lối hư cấu
phi thực, họ bịa đặt hoàn toàn cốt truyện: nhà văn Nguyễn Tuân
và Mai Thảo. Với mục đích thuần túy nghệ thuật cho nên họ đã
biểu hiện rất rõ trong hình thức hành văn và cấu trúc truyện kể.
Bút pháp Nguyễn Tuân bình thường về cấu trúc văn phạm, nhưng
hình ảnh ông nói đến gây ấn tượng sắc nét khó quên. Cuốn “Chùa
Ðàn” với những ấn tượng ma quái về cây đàn ma và ấn tượng dị
thường về một con người quá chung tình nên không ưa những gì
thuộc về cơ khí máy móc (bởi vì chính xe lửa gặp tai nạn đã làm
chết vợ của ông). Ðọc qua cốt truyện, ta biết ngay chuyện bịa đặt,
nhưng tác phẩm giá trị về mặt bút pháp nghệ thuật, nhiều hình ảnh
lạ thường, một cuộc sống kỳ quái của nhân vật (trong phim “Mê
Thảo” phóng tác theo cuốn “Chuà Ðàn”, người làm phim còn tạo
ra thêm tính kỳ quái của nhân vật Lãnh Út với việc ông cho đẻo
một tượng gỗ bằng kích thước người vợ quá cố để đêm đêm lại ân
ái một cách bệnh hoạn với pho tượng.) Từ những hư cấu phi thực
ấy, ta nhận ra tác giả muốn đưa vào nội dung có nhũng con người
dám thử thách cuộc đời cho ân nhân (quản gia Bá Nhỡ dám dạo
khúc cây đàn ma cốt làm cho chủ ra khỏi tâm bệnh, trả ơn quan
chủ ấp đã che chở làm chỗ ẩn trốn cho mình đang bị truy nã tội đại
hình.) Và ý hướng chủ yếu muốn trình bày nghệ thuật đánh đàn
đáy, cây đàn phát ra những âm thanh nghe như tấm tức hoặc gùn
ghè gầm thét hoặc rên rỉ thở dài hoặc sôi nổi; và nghệ thuât của
người hát Ả Ðào; và nghệ thuật của người cầm chầu. Sau cái chết
hy sinh cho chủ của Bá Nhỡ, quan phu Lãnh Út sực tỉnh rồ dại,
dần ra khỏi tâm bệnh, rồi một đêm thật huyền ảo với cuộc hỏa
thiêu những vò rượu ngon để giải sầu mà ông cho ủ thành từng gò
ở dưới đất. Một đêm tửu-phần dị thường làm những con chim đi
ăn đêm cũng phải lảo đảo say do hơi rượu bốc lên cao. Và một
năm sau, ấp Mê Thảo mọc lên một ngôi chùa, đó là Chùa Ðàn.
Ngoài pho tượng Phật còn có một chỗ thờ cây đàn ma; và Cô Tơ
hàng năm làm giỗ cho Bá Nhỡ (Cô Tơ là người hát khi Bá Nhỡ
đánh đàn, là vợ của chủ nhân cây đàn đã chết từ lâu nhưng oan
hồn chưa siêu thoát. Người chồng đôi lần hiện về cho biết đang
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chờ một người dám cầm đến cây đàn ma, đàn xong rồi thì người
ấy phải chết và nhập hồn vào đàn thay cho mình.) Cô Tơ nói sự
thật về cây đàn ma, nhưng Bá Nhỡ bất chấp, và Chùa Ðàn bây giờ
ma nhập vào đàn chính là oan hồn của Bá Nhỡ thay thế cho ông
Chánh Thủ được đi đầu thai. Lược qua cuốn Chùa Ðàn như trên,
tính chất hư cấu phi thực đã rõ ràng. Tác giả Nguyễn Tuân, một
nhà văn tên tuổi như ông làm sao không biết rõ sự phê phán đánh
giá sẽ cho là nhảm nhí của người đọc đối với một truyện hoàn toàn
bịa đặt. Nhưng ông viết tác phẩm bằng một tấm lòng, trình bày
bằng ẩn dụ nghệ thuật sành sõi của Hát Cô Ðầu; ẩn dụ những con
người có nội tâm lạ thường nhưng đáng mến… Ðể minh thị bút
pháp của Nguyễn Tuân có cấu trúc văn phạm quy ước bình thường
nhưng chuyên chú tạo hình ảnh và tình huống dị thường gây ấn
tượng khó quên cho độc giả, ta thử đọc những đoạn trích dưới đây:
“Tiếng đàn hậm hực, chừng như không thoát hết ra được vào
không gian… Nó là một tâm sự không tiết được ra. Nó là một nỗi
ủ kín bực dọc bưng bít… Nó là cái tấm tức sinh lý của một sự giao
hoan lưng chừng… day thịt da tê cóng trên dây sắc buốt như cật
nứa, mấy đầu ngón tay Bá Nhỡ sưng vù và bật máu. Bá Nhỡ đang
chịu một cực hình bá đao tùng xẻo… Máu chảy quá nhiều, toàn
thân Bá Nhỡ đỏ ngòm. Aó quần màu trắng của Bá Nhỡ vụt trở nên
vóc đại hồng… Tiếng đôi lá con trong cỗ phách Cô Tơ dồn như
tiếng chim kêu thương trên dặm cát nổi bão lốc…. Và gõ như thế
thì thật là đem cái vinh quang đến cho tre trúc và tạo cho thảo
mộc một tấm linh hồn… Trống người chủ ấp trẻ ấy sát phạt thật.
Thật là một thứ trống lợi hại. Trong tiếng trống, có tiếng đổ nhào
của ngói gạch vụn rời… Chầu, điểm đến như thế thì khỏi nào mà
tránh được chuyện oan trái cùng người gõ trúc.”
Ta thử phân biệt hư cấu phi thực với truyền thuyết. Hư cấu phi
thực được sáng tạo ra bởi một cá nhân, còn truyền thuyết do
truyền lại từ những nguồn mờ mịt huyền ảo có tính chất tôn giáo
ngoài kiểm chứng của thế gian trần tục, hoặc từ những nguồn mờ
mịt có thể đã hiện hữu nhưng được kể lại với thêm thắt quá nhiều
thành ra huyền thoại (ví dụ nguồn gốc của những tộc người), nên
truyền thuyết không phải hoàn toàn bịa đặt do một cá nhân nào.
Trở lại cách viết hư cấu phi thực với mục đích nghệ thuật, ta có
thể liệt kê thêm tác phẩm “Bản Chúc Thư Trên Ngọn Ðỉnh
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Trời” của Mai Thảo. Hình như nhà văn viết tác phẩm này từ ảnh
hưởng truyện “Tuyết Trên Ðỉnh Kilimanjaro”: chuyện một người
đang ở chốn văn minh đô hội lại có khát vọng tới cho được đỉnh
tuyết trắng cao nhất ở Phi Châu. Tuyện đã được quay thành phim
chiếu ở Sài Gòn cách nay trên bốn hay năm mươi năm, nhớ lờ mờ
đạo diễn cố đưa dòng văn độc-thoại-nội-tâm phức tạp của
Hemingway vào phim ảnh; cho ta cảm nhận sự suy tư triền miên
của nhân vật sắp chết vì vết thương làm độc do trợt ngã khi leo
núi; cứ như bị ám ảnh trên sườn núi tuyết có bộ da của con beo,
một con vật sống dưới đồng cỏ bạt ngàn Phi Châu tại sao lại từng
hiện diện trên núi tuyết cao ngất, phải chăng nó cũng có khát vọng
siêu hình tới cho được những đỉnh trời. Truyện này được viết vào
năm 1938, lúc ấy chưa có lời cảnh cáo của khoa học về sự ấm
nóng dần lên của địa cầu do văn minh nhân loại thải ra quá nhiều
thán khí, đỉnh Kililimanjaro bây giờ đã tan chảy hết tuyết mà trước
đây tưởng đâu là ngàn năm vĩnh cửu. Nhà văn Mai Thảo còn
muốn đẩy đến tận cùng của khát vọng vô hạn trong truyện “Bản
Chúc Thư Trên Ngọn Ðỉnh Trời”. Tác giả dẫn khởi bằng đôi nét
xã hội và gia đình trong bối cảnh đời thường của lối sống Tây
phương với quang cảnh, với những cách tình tự, với sinh hoạt đầy
đủ phương tiện văn minh trong các cuộc thám hiểm muốn đạt
thành tích (như chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới, hay cắm
được ngọn cờ quốc gia mình trên băng cực địa cầu). Tác giả đưa ta
đến một nhân vật có những khát vọng siêu hình không hiểu nổi đối
với người đi thám hiểm hay chinh phục cốt để đạt danh hiệu, để
được nêu tên tuổi, để được phần thưởng thế gian. Khát vọng chinh
phục của nhân vật được nhà văn Mai Thảo giải thích là do thừa
hưởng từ tổ tiên, một tộc người thuộc Bắc Âu vốn giỏi nghề biển;
họ đã từng gieo rắc khủng khiếp trong các cuộc chiến tranh lấn
chiếm đất đai thời xa xưa, vì nhu cầu mà cũng vì thiên tính đi
chinh phục. Khát vọng vô bờ vẫn còn tiềm tàng nơi hậu duệ sau
mấy ngàn năm. Nên khi chỉ còn một trăm thước nữa đạt tới đỉnh
trời; nhân vật với đôi mắt sâu thỉnh thoảng như cháy lên ánh lửa dị
thường, thấy cái đỉnh ấy cũng trở nên một vật bị chinh phục, và đã
tự buông mình xuống vực thẳm để đi vào vô hạn mới. Nhà văn
Mai Thảo sáng tác truyện này hoàn toàn dành cho hư cấu phi thực
với mục đích viết nghệ thuật, chỉ là một ẩn dụ con người hữu hạn
luôn luôn khát vọïng về vô hạn (dù cho vô hạn ấy vẫn còn là sắc
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tướng so với vô cùng), cho nên ta không lạ với văn phong thiên về
mỹ cảm của ông, điển hình như: “Tiếng réo gọi tâm linh ấy là
dòng nước ngầm chảy siết dưới đáy biển sâu; cơn gió thoảng làm
cho phiến lá muốn trở lại ngàn; cánh buồm chợt thấy âm thanh
của thủy triều vĩ đại, căng rộng, tìm về biển khơi.”
(Tháng 8 năm 2008)
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Tính Cấu Trúc Xếp Đặt, Tính Thơ Huyền Ảo,
Tính Thông Điệp, Trong Truyện Của
Nguyễn Bình Phương
Đọc truyện “Xe Lên Xe Xuống” của Nguyễn Bình Phương, ai
cũng nhận ra tác phẩm viết thật phức tạp, chuyện này bắt qua
chuyện khác, quá khứ hiện tại tương lai không theo thứ tự, nhân
vật khi có tên khi không tên, nội dung khó hiểu vì thiếu mạch lạc
theo cảm nhận thông thường. Các nhà văn học, với những bài viết
mà người viết bài này đã đọc qua nói về tác giả này: như Hoàng
Đăng Khoa, Thụy Khuê, Phạm Xuân Đài, Phan Tấn Hải… đều
nhận xét tác giả viết theo lối tân kỳ, hoặc là Hậu-Hiện-Đại, hoặc
pha trộn vài khuynh hướng khác như Viết-Theo-Dòng-Ý-Thức;
Hiện-Thực-Huyền-Ảo, Tiểu-Thuyết-Mới. Nói chung, họ đều nhận
xét đây là tác phẩm đóng góp được nét sáng tạo vào văn học Việt
Nam. Có thể cấu trúc vạch ra đây không đúng trăm phần trăm,
nhưng chắc cũng có phần nào được hé lộ. Phần viết trọng tâm thứ
hai của bài này: thử nêu ra Tính Thơ Huyền Ảo, điều này có màu
sắc khác với Siêu Thực Huyền Ảo hay Hiện-Thực-Huyền-Ảo mà
tác giả có ý định đưa vào. Phần viết thứ ba, xin thử nêu ra một
thông điệp tiềm tàng trong tác phẩm, những thông điệp không phải
phỏng đoán mà do những điều tác giả thường lặp lại, hàm chứa
thông điệp ta bắt gặp khi đọc dù chỉ một lần.
Mấu chốt của cấu trúc, theo thiển nghĩ, nằm ở vài từ ngữ đồngdạng tác giả sử dụng làm cho ta sơ ý không nhận ra chỗ nào là
điểm ráp nối của một toàn truyện. Mấu chốt thứ hai ta thấy: đáng
lẽ phần cuối truyện mới là phần đầu truyện, nhưng tác giả đã đảo
lộn. Mấu chốt thứ ba ở chỗ các nhân vật không tên, các nhân vật
này có khi ở những đoạn chữ xiêng, có khi ở những đoạn chữ
đứng, làm cho ta nhập nhòa không rõ xe lên xe xuống: xe nào là
xe ma, xe nào là xe của người dương-thế. Từ ngữ đồng dạng làm
cho ta nhập nhòe nằm ở trang 7 và trang 11, đó là từ ngữ “bay”.
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Bay ở trang 7 là bay từ phi trường Nội Bài Hà Nội lên vùng biên
giới Việt Trung; còn bay ở trang 11 là lao xuống vực thẳm. Và
hoán đổi thời gian: đáng lẽ câu truyện “buôn lậu thanh toán” thuộc
hai nhóm băng đảng bắt đầu từ lúc trên xa lộ cao tốc Thăng Long
để ra phi trường Nội Bài, nhưng tác giả đã sắp xếp nó xảy ra ở
đọạn cuối cuốn sách, từ trang 286 đến kết thúc cuốn sách ở trang
293. Vậy thì ta thử nêu cấu trúc theo thứ tự bình thường của tuyến
thời gian đầu đuôi trước sau, như thế này: Trang, nhân vật nữ mà
suốt 285 trang ở phần trên cuốn sách chỉ là một cô gái đẹp, dễ
thương, hiền lành; tuy đôi khi cũng táo bạo trong vấn đề tình dục,
hoặc có ưu thế da thịt mê hoặc người nam phái; nhưng thực sự
Trang là thủ lãnh tàn bạo thuộc một băng đảng buôn lậu giữa Hà
Nội và vùng biên giới Việt Trung. Vân Ly, một phần tử trong băng
đảng và cũng là tình địch của Trang, nàng bị nghi ngờ ém nhẹm
hàng không giao. Và Trang ra lệnh đồng đảng thiêu sống Vân Ly
trên khoảng đường vắng của xa lộ cao tốc, sau khi tra hỏi hàng cất
giấu ở đâu không hiệu quả. Xong hành động tội ác đó, Trang cùng
người tình tên là Hiếu đáp máy bay lên biên giới để lấy hàng, cũng
là dịp để Hiếu tìm lại nơi anh mình bị quân Trung Quốc bắt làm tù
binh trong cuộc chiến biên giới Việt Trung năm 1979. Khi đến
vùng biên giới, Trang và Hiếu bị ba người trong băng đảng khác
chận xe. Nhớ lời anh mình “đừng bao giờ để bị bắt” trong cuốn sổ
ghi chép trong thời gian làm tù binh, Hiếu quyết định cho xe lao
xuống sườn núi để may ra chạy thoát. Đoạn này tác giả tả “bạt
ngàn ức triệu lá với cành rào rạt” khiến ta nghĩ xe của Hiếu đang
lao xuống dốc thoai thoải, nhưng thực sự xe đang “bay” xuống
vực. Dĩ nhiên Trang và Hiếu đã chết, biến thành hai linh hồn tháp
tùng cùng xe với ba người đã định chận bắt họ. Vậy kể từ đây họ
nhập đoàn cùng ba người dương thế trong chuyến hành trình xe đi
tới đỉnh Tà Vần, đỉnh núi ranh giới giữa Việt Nam và Trung Quốc,
nơi xảy ra các trận chiến năm 1979 và 1984. Ba người trên dương
thế rõ là những nhân vật không tên, gồm có “người cầm bộ đàm”;
“người to cao”; “người nhỏ bé”; họ là người thật. Còn hai nhân vật
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không tên nữa là “lái xe” và “hắn”, không rõ ràng hai người này là
ma hay người, vì chuyến xe lên hay xe xuống, đoạn chữ xiêng hay
đoạn chữ đứng, đều có hai người này hiện diện. Cũng như hai hồn
ma Trang và Hiếu (thường tự xưng mình) luôn luôn có mặt trên
hai chuyến xe. Ta nghĩ chính hai nhân vật “lái xe” và “hắn” làm ta
không rõ đâu là xe ma đâu là xe thật, đâu là xe lên đâu là xe
xuống, dù đôi khi tác giả nói thoáng qua “hắn” là Phó chủ tịch
huyện, hoặc “hắn” là Ủy viên Văn hóa Trung ương; còn ma hay
người thì “lái xe” nào cũng có thể. Riêng những đoạn chữ xiêng
mới có mặt “người cầm bộ đàm, người to cao, người nhỏ bé”. Vậy
đoạn chữ xiêng là xe của dương thế có tháp tùng hai hồn ma Trang
và Hiếu. Đoạn chữ đứng là xe ma, dĩ nhiên cũng có mặt hai hồn
ma Trang và Hiếu. Còn xe nào lên xe nào xuống thì không rõ ràng.
Chính tác giả cũng tiết lộ ta sẽ không nhận rõ đâu là lên với xuống
ở vùng biên giới sương khói mập mờ: “Mà làm sao để phân biệt
lên với xuống ở cái vùng biên ải lúc nào cũng hoang lạnh, bồng
bềnh này” (trang 293). Đúng ra phải nói là khó phân biệt khi tác
giả chủ tâm viết rối mù theo khuynh hướng tân kỳ văn chương,
phối hợp nhiều dáng vẻ như Hậu-Hiện-Đại ; Viết-Theo-DòngThức-Hỗn-Tạp ; Hiện Thực Huyền Ảo; Tân Tiểu Thuyết… Nhưng
ta có thể phân biệt hai chuyến xe đều cùng đến đỉnh Tà Vần; một
chuyến đến đó để theo dõi thủ lãnh Trang và họ đã suýt bắt được
nếu Trang không lao xuống vực thành ma; một chuyến gồm toàn
hồn ma đến đó để thăm lại chiến địa nơi người anh của Hiếu dự
trận và bị bắt làm tù binh trong cuộc chiến biên giới Việt Trung.
Lồng vào hai cái khung đó là bao nhiêu chuyện: chuyện thổ phỉ
biên giới; chuyện ma quỷ đường rừng; chuyện gia đình đôi co vì
quyền lợi tranh chấp; chuyện tà dâm; chuyên tình tay ba; chuyện
người điên; chuyện người các dân tộc miền núi; chuyện tiếng đười
ươi nói chuyện với nhau thật buồn và có lẽ đười ươi chỉ là người
thiểu-số miền núi; chuyện đồi núi thiên nhiên với giải thích
nghiêng về địa-chất-học; chuyện lịch sử đầy bạo lực; chuyện ăn
thịt người; chuyện đại bàng quắp con nít bỏ quên ngoài nương rẫy;
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chuyện anh hùng cát cứ; chuyện các trận đánh cận chiến đẫm máu
và tàn bạo giữa Viêt Nam và quân Trung quốc; chuyện nhà nhà
vùng biên bị triệt hạ mà thay vì hỏa thiêu thì bị làm sập để người
Việt mất thì giờ dọn dẹp cốt làm chậm đà phục hồi kinh tế của
Viêt Nam sau cuộc chiến; chuyện nguồn gốc và bản chất truyền
kiếp phản kháng của người Mèo; chuyện Từ Hy Thái Hậu muốn
khu rừng hóa thạch của đất Việt thuộc về Trung Quốc; chuyện
ngày xưa sông Đỗ Chú bị cố tình làm cho sai lạc vị trí để mốc biên
giới bị cắm sâu vào đất Việt, chuyện Đại Trưởng (Đại Đội
Trưởng) bị rắn lục cắn phải bỏ mạng; chuyện bí mật thí nghiệm gì
đối với tù binh bị bắt giữ… Nhưng các truyện lồng vào đó cũng có
khi đảo lộn thứ tự; chuyện này xen kẽ vào chuyện kia; chưa hết
chuyện đã bắt qua chuyện khác; xen kẽ vào đó những câu nhắn tin
qua điện thoại cầm tay ; đầy những câu nói dung tục bằng những
lời không cần e dè ; lắm khi có những đoạn gợi dục như khi tả
hành vi chú Trinh và Hằng (trang 41-42); hoặc chị Thu và Hiếu
đàm thoại khích dục (trang 76-77); thật mâu thuẫn với khi tác giả
tả kín đáo, ám chỉ úp mở hai con trăn đang giao cấu với nhau trên
đường rừng (trang 123-124). Những chuyện lồng trong hai chuyến
xe hành trình đến đỉnh Tà Vần đó đều là chuyện vùng biên giới có
thật, hoặc lưu truyền trong dân gian người dân tộc, cho nên không
nên coi là chuyện hoang đường. Chẳng hạn chuyện người bị Pháp
cắt đầu được chôn cất với một củ chuối tròn thay thế cho đầu
người; chẳng hạn sông Nho Quế năm 1767 với hàng trăm người bị
băm nhỏ đổ xuống sông, làm cho loại cá lăng một thời phình căng
không ai dám ăn. Đó là do lưu truyền kể lại, có thêm thắt, nhưng
chưa phải chuyện siêu thực huyền ảo.
Ta thử phân biệt Siêu Thực Huyền Ảo với Hiện Thực huyền Ảo.
Theo thiển nghĩ, hiện thực huyền ảo là chuyện được kể lại với đức
tin tôn giáo, cho dù có những nét hoang đường đối với người thiếu
đức tin. Trong cuốn “Trăm Năm Cô Đơn” của Gabriel Garcia
Marquez, bà lão kể cho cháu nghe những chuyện đời xưa có nhiều
nét phi phàm, nhưng bà kể với đức tin đó là chuyện thật với lòng
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sùng kính và hào hứng, và đứa trẻ nghe cũng đắm chìm vào huyền
ảo đó, cho nên thế giới trong truyện lúc đó hoàn toàn là thật,
không phải ảo hay kể nghe chơi mà hai bà cháu đều ở ngoài cuộc.
Lúc nhỏ ta nghe kể chuyện ma, đến lúc dễ sợ ta ngồi sát vào nhau,
như vậy đó cũng là chuyện hiện thực huyền ảo. Còn những chuyện
phi phàm tác giả kể cho ta nghe thuộc về siêu thực huyền ảo.
Thiển nghĩ tác giả vẫn ở ngoài không khí truyện, nên toàn là
truyện siêu thực huyền ảo, không phải hiện thực huyền ảo. Ta
nghĩ, tác giả sưu tầm truyện truyền-khẩu vùng biên giới; lắm
truyện cũng rất phi phàm; đôi chuyện có thể nhờ vào giải thích của
khoa học như địa-chất-học, sinh-lý-học, thực-vật- học; điểm xuyết
trên hai chuyến hành trình đến đỉnh Tà Vần: - Cây mọc từ đá phát
triển sinh lực dồn vào phần trên - Cái đầu hươu lâu đời của thợ săn
những ngày nắng gắt nghe có tiếng nó ọ-ẹ thê lương - Hồn ma
anh, một cựu tù binh trong cuộc chiến Việt Trung trở về; khi sống
thì như một “homeless” lang thang hung hãn, “cô độc như mặt
trời”; khi chết thành hồn ma thường lướt thướt cùng bầy đom đóm
trước cửa xe lên đỉnh Tà Vần - Giếng mắt rồng ăn thông với cái hồ
ngầm vĩ đại trong lòng đất - Mê-trận-đá , cả một quãng bao la chỉ
toàn đá là đá - Người có đôi mắt kim loại, sét trời đánh xuống bị
thu hút - Khi mộ anh vừa mới lấp, có tiếng gọi từ trên không,
ngước mắt lên thì thấy vừa xuất hiện một đám mây trắng xòe ra,
đó là Bạch Long Phù - Con đường ngắn nhất qua biên giới Trung
Quốc là một cái hang vừa đủ cho một con trâu đi lọt, cái hang có
khi hút người vào mất tích trong vách đá, nhưng khi nhiều người
với súng ống trang bị thì lại qua an toàn - Thằng bé người dân tộc
chận xe trên đường đèo, bám vào cửa xe, rồi bay mất hút vào bóng
tối - Đá trên đỉnh sương mù khi đem xuống đồng bằng khí hậu khô
thì có khả năng phát ra âm thanh - Ngồi vào bộ bàn ghế gỗ thịt
như ngồi vào lòng hổ, có thể thăng quan tiến chức - Thâm-tiềm
hay Thâm-tuyền, con suối không rõ từ đâu, hiện ra dưới chân núi
một quãng rồi biến mất vào chân núi, con suối duy nhất trong
vùng tải theo cát trắng - Đỉnh Tà Vần, sườn phía Trung Quốc thì
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cây ngã rạp theo hướng Trung Quốc, sườn phía ta thì cây cỏ ngã
rạp về phía việt Nam; có phải do hai luồng gió thổi nghịch chiều
hay do sách trời phân định... Ta thử đặt câu hỏi: Không biết khi
viết những điều huyền bí như trên, tác giả có tin đó là thật hay
không? Nếu tin, đó là tác giả viết theo lối “hiện thực huyền ảo”.
Nếu không tin, đó là những truyện kể thuộc “siêu thực huyền ảo”.
Mà khi viết những điều huyền hoặc trong cuốn “Trăm Năm Cô
Đơn”, nhà văn giải Nobel Văn Chương Gabriel Garcia Marquez
nhập thân vào truyện viết, hay viết như một người kể đứng ngoài
cuộc, điều này ta chưa thấy bài báo nào đề cập, hay đã có mà ta
chưa đọc tới. Nhưng chắc rõ ràng, nhà văn là một người Mỹ Châu
La Tinh có Đức Tin Thiên Chúa Giáo. Ta đã thử phân biệt “hiện
thực huyền ảo” và “siêu thực huyền ảo”, bây giờ xin chỉ giới hạn
vào tính thơ huyền ảo trong tuyện của tác giả Nguyễn Bình
Phương, tính thơ này không thuộc về siêu thực mà là “huyền ảo
đời thường” để phân biệt với “hiện thực huyền ảo”. Hiện Thực
Huyến Ảo vốn là một khuynh hướng lớn của văn chương thế giới
sau khi Gabriel Garcia Marquez được Giải Nobel. Tính chất huyền
ảo đời thường có từ lâu trong văn chương ta, cũng như trong văn
chương thế giới, chỉ là những cảnh quang đẹp của trời đất, nhờ bút
pháp của nhà văn nhà thơ làm cho những cảnh quang trời đất ấy
tăng vẻ mỹ cảm nhờ ngôn từ nghiêng về thơ. Tính chất này, ta
thấy khá nhiều trong truyện của Nguyễn Bình Phương. Bút pháp
tác giả huyền-ảo-hóa một cao điểm từng là chiến địa đẫm máu
Việt Trung năm 1979, là nơi lưu trữ thời gian “do hồi ức” trong
tâm hồn người từng dự trận. Đó là thời-gian tâm-lý, khác với thờigian vật-lý đo-đạc địa-chất-học (chẳng hạn như nơi lưu trữ hàng
triệu hàng tỉ năm ở những tầng-địa-chất trong Hẻm Vực Grand
Canyon Hoa Kỳ). Tác giả viết: “Vùng này giống như cái kho lưu
trữ thời gian, tất cả những gì đã tuột qua ở nơi khác thì dồn lại ở
đây. Dưới kia không mấy ai nhớ tới cuộc chiến nữa, nhưng trên
đây nó vẫn tồn tại dai dẳng, vẫn vang vang trong đầu mỗi người”
(trang 203). Bút pháp tác giả tiếp tục huyền-ảo-hóa, như khi viết
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về tiếng hót hay của chim họa mi, tác giả thăng hoa nó thành tiếng
hót của Họa Mi Chúa vùng núi Tây Côn Lĩnh, riêng cái tên núi
này nghe thật kỳ-bí cũng nhờ ngôn từ: “Đỉnh cao hoang lạnh ấy
cũng là nơi họa mi chúa sống. Con họa mi chúa trắng từ đầu đến
chân, hiếm ai nhìn thấy, nó thống trị tất cả họa mi ở dải Tây Côn
Lĩnh. Mỗi khi họa mi chúa hót, lá trên đỉnh Lũng Tẩu đổi màu và
sương sẽ rơi xuống như mưa” (trang 220). Ngoài hai đoạn đặc sắc
kể trên, còn những đoạn thơ-văn-xuôi như vậy trong “Xe Lên Xe
Xuống” của Nguyễn Bình Phương, xin chỉ trích dẫn ba đoạn nữa
để thấy rõ búp pháp của Nguyễn Bình Phương, một bút pháp thiên
về mỹ cảm của ngôn từ, tuy đầy dẫy những chỗ tác giả dùng
những ngôn từ dung tục một cách không kiên dè. Đó là những khi
tác giả viết về tình dục, viết về chuyện bài tiết của con người.
Những độc giả khó tính chắc không ưa, nhưng ta có thể hiểu tác
giả nằm trong khuynh hướng Hậu-Hiện-Đại muốn viết những gì
rất thật của con người phàm tục, của chúng sinh đời thường. Và
đây là thêm ba đoạn đặc sắc của bút pháp dùng ngôn từ thiên về
mỹ cảm của Nguyễn Bình Phương, một đoạn nói về những cây
tùng trên đỉnh cao vì sao vặn vẹo đủ hình dáng, và vì sao tuổi thọ
chúng thật cao mà chỉ rất nhỏ bé: “Những cây tùng mọc trên đỉnh
núi này có tuổi hàng vài trăm năm mà chỉ nhỉnh hơn ngón chân
cái một chút, dáng của chúng rất đẹp. Theo hắn có hai lý do: thứ
nhất cây mọc trên đá nên cằn, thứ hai, gió ở đây nhiều, vì thế mà
cây luôn vặn vẹo theo đủ các dáng”(trang 221). Đoạn thứ hai nói
về hoa quỳnh nở trong đêm khuya. Cảnh vật đời thường gần gũi
được huyền-ảo-hóa, trở thành rất kỳ lạ như chúng có linh hồn và
có tính đồng đội để đáp lời gọi nhau hòa điệu một vũ khúc giữa
đêm tối trần gian: “Khóm cây như người lên đồng, chao đảo, run
bần bật. Những cánh hoa trắng muốt được bọc bởi lớp vỏ hồng
hồng giờ rung rung hé lộ bên trong những chiếc nhụy vàng mơ,
nhòa nhạt, lẩy bẩy như những cánh tay vươn lên từ trong bóng tối
sâu thẳm…” (trang 145). Và đoạn thứ ba nói về trăng thung lũng,
trăng tròn đẹp quá và linh thiêng quá làm con người muốn tắt hết
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đèn để dành quyền cho trăng tràn ngập rừng núi, để cùng nhau
“sung sướng” thưởng thức tặng phẩm của Trời Đất ban cho con
người. Ngôn từ thơ của tác giả lúc này biểu hiện nỗi sảng khoái
đón nhận tặng phẩm cho trần gian ấy: “Ánh trăng giàn giụa chảy
xuống thị trấn, xối bạc cả những dãy núi. Cậu nhìn cái khối sáng
to như miệng chum lừng lững kề ngay sườn núi trước cửa, ngoác
mồm ngáp rồi ra lệnh cho cô: Tắt mẹ nó hết điện cho các cháu nó
sướng. Điện tắt, ánh vàng êm ái lan vào trong nhà. Không gian
bừng lên, rờ rỡ nhưng cực kỳ cô độc.Trong ánh trăng đổ xuống
như thác, những bóng điện yếu ớt, đỏ-dọc trở thành trái cây chín
treo rải rác khắp thị trấn” (trang 78)
Khi đặt vấn đề tính thông điệp trong tác phẩm, ta không khỏi liên
tưởng đến những câu hỏi “Viết cái gì/ Viết cho ai?” đã có một thời
dấy lên từ quan điểm Văn Chương Dấn Thân. Tác giả Nguyễn
Bình Phương viết theo các khuynh hướng Tân Kỳ, nên có lẽ
những điều như “Trách Nhiệm Nhà Văn/Nhà Văn Không Thể
Tách Rời Với Xã Hội” không phải là những trĩu nặng ưu tư.
Nhưng qua tác phẩm “Xe Lên Xe Xuống”, ta vẫn tìm thấy tiềm
tàng những câu hỏi trên. Tiềm tàng trong những mẩu truyện kể
nhỏ, và là những truyện kể được lặp lại nhiều lần, ta bắt gặp dù chỉ
đọc qua một lần tác phẩm này. Những mẩu truyện kể khác rất
phong phú trong tác phảm, nhưng chỉ được kể một đôi lần, ta đọc
dễ quên đi, nên không hàm chứa “thông điệp không nói ra mà vẫn
là thông điệp”. Những điều như là buôn lậu, trác táng ăn chơi của
những con cái quan chức, những màn tình dục, những lục đục gia
đình, những cuộc tình tay ba, những tội ác, dĩ nhiên phải có trong
tác phẩm liên hệ đến băng đảng buôn lậu. Những kỳ lạ và ma quái
đường rừng, dĩ nhiên là phải có trong bối cảnh hành trình lên đỉnh
Tà Vần. Những nếp sống người dân tộc, những cảnh trí ngoạn mục
và kỳ bí, dĩ nhiên là phải có trong tác phẩm lấy bối cảnh rừng núi
vùng biên giới Việt Trung. Những điên dại tâm bệnh chiến tranh
và buôn bán đổi trao bất lợi cho phía Việt Nam dĩ nhiên là phải có
trong tác phẩm với thời điểm sau cuộc chiến tranh ngắn ngủi biên
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giới năm 1979 và 1984. Những dị đoan và ma thành tinh, dĩ nhiên
là phải có trong tác phẩm nhuốm màu siêu thực huyền ảo, và
không gì thích hợp hơn bằng cách đưa bối cảnh của truyện lên
vùng người dân tộc miền biên giới. Những bất đồng nam nữ trong
cuộc sống, những bí ẩn về khiếm khuyết hay lệch lạc tình dục,
những ẩn ức tâm lý, những thầm kín tình dục, những công khai
tình dục, những phơi bày xác thân, kể cả những điều thuộc về bài
tiết, dĩ nhiên không thiếu trong tác phẩm nghiêng theo lối viết
Hậu-Hiện-Đại như đã nói trên. Những quá khứ lịch sử được khơi
lại, dĩ nhiên là phải có trong tác phẩm với bối cảnh liên hệ đến
cuộc chiến Việt Trung mà anh một nhân vật trong truyện bị bắt
làm tù binh và bị bệnh tâm thần do ám ảnh chiến tranh tàn bạo.
Những khơi dậy lịch sử đó như nguồn gốc dân tộc Mèo và bản
chất phản kháng truyền kiếp của bộ tộc này; hoặc khơi dậy lịch sử
vụ Từ Hy thái Hậu, vụ sông Đỗ Chú, và vụ cả một bản Mèo không
còn tồn tại bên bờ sông Nho Quế (các vết tích lịch sử ấy là hư cấu
hay có thật?). Những tội ác như thiêu sống, giết người bỏ xuống
vực, dĩ nhiên là phải có trong tác phẩm trong bố cục phức tạp như
trinh thám về thanh toán băng đảng. Phức tạp thêm phức tạp trong
sắp xếp rối mù theo lối phân-mảnh tránh tập trung, muốn viết
thành những tiểu-tự-sự theo lối Hậu Hiện Đại hơn là đại-tự-sự
theo lối Tiểu Thuyết Cổ Điển; viết theo dòng ý thức lộn xộn của
các khuynh hướng văn chương tân kỳ. Kèm theo là những câu,
tưởng đâu là vô nghĩa nhưng thật ra là làm lạ ý nghĩa (lạ hóa),
chẳng hạn: “những người già có ý thức: Sinh mạng chỉ là thứ duỗi
dài ra”; “Nếu đôi trăng tấn công, nếu chúng hất chiếc xe xuống
vực, thì mình đã biết trong Trang là gì rồi”; “Da thịt là thứ cô
đơn nhất vì dễ bị ruồng bỏ”… Bên cạnh những điều ta liệt kê là dĩ
nhiên đã kể trên, có hai điều được lặp lại nhiều lần, và căn cứ vào
những vãng lai đó ta tìm thấy thông điệp của tác giả Nguyễn Bình
Phương. Chủ trương Hậu Hiện Đại là viết phân-mảnh, tránh đạitự-sự, không tập-trung-hóa một điều gì. Hai điều vãng lai mà bất
cứ ai đọc qua một lần đều nhận thấy trong tác phẩm, đó là Tính
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Bạo Lực giữa người với người, và Tính Chiến Đấu chống đe dọa
xâm lấn bờ cõi. Bạo lực trong tội ác băng đảng là điều dĩ nhiên đi
với cấu trúc (mặc dù cấu trúc đó tác giả làm cho rối rắm không
mạch lạc thứ tự) của một truyện dài hai băng đảng buôn lậu thanh
toán nhau. Bạo lực ta đề cập ở đây là bạo lực trong các sắc tộc
biên giới, bạo lực trong lãnh vực hùng cứ của thổ phỉ, bạo lực qua
lại giữa Việt-Trung, bạo lực trong lịch sử chiến tranh, bạo lực
trong cuộc chiến Việt Trung mới đây. Bạo lực trong lịch sử xưa có
Lý thường Kiệt; vua Gia Long; quân Tây Sơn; thời rắc rối biên
giới xưa, cả một bản Mèo bị giết không còn một ai; trùm phỉ Chu
Chồ Sền; trùm phỉ Lý Dương Tài tự xưng mình là vua An Nam;
phỉ biên giới Nam Dương Hoa Kiều Hiệp Hội; ông của Hiếu (nhân
vật thường tự xưng Mình trong toàn truyện) cũng là một trùm phỉ
bị Pháp cắt đầu và bà đã chôn ông bằng một củ chuối tròn thay thế
cho đầu… Bạo lực trong lịch sử mới đây, cuộc chiến Việt Trung
năm 1979 và 1984: cái hố quân Trung Quốc chôn lấp chín nữ binh
thuộc đội văn nghệ quân đoàn; một đại-trưởng Việt Nam hành
quyết tù binh sau khi khai thác biết đủ tin tức địch; vài trăm người
gồm cả dân và lính Việt bị giết sạch tại Thung Lũng Oan Khuất;
một số tù binh Việt bị hỏi cung rồi không thấy về sau khi họ được
khám nghiệm y-khoa. Nổi bật trong truyện Xe Lên Xe Xuống,
ngoài sự vãng lai như đã nói trên, còn vẻ hào hứng tô đậm nét tính
chiến đấu gan dạ chống xâm lăng trong cuộc chiến Việt Trung:
Chuyện người đàn bà có quá khứ từng ăn thịt một cô gái trẻ để
được trẻ mãi không già, nhưng khi chiến đấu tỏ ra vô cùng gan dạ,
bà xõa tóc đứng thẳng bắn một quả B40 phá tan hầm chỉ huy Đại
đội Pháo binh địch, và hai vợ chồng đã cắt đầu 17 quân địch. Và
trận cận chiến diệt ổ 6 lính rồi ổ 3 lính của quân địch, được dành
đến 7 trang để mô tả sự khốc liệt và hào hùng, từ trang 174 đến
180. Rồi trận cận chiến thứ hai, pha trộn giữa phiêu lưu và chiến
đấu, khi đám tù binh thoát khỏi trại giam tìm đường trở lại địa
phận Việt Nam, cũng được dành 4 trang mô tả khốc liệt và gan dạ,
từ trang 270 đến 274; nhưng lần này ghê rợn với việc Đại Đội
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Trưởng bị rắn lục cắn phải bỏ mạng… Tác giả Nguyễn Bình
Phương tố cáo tính bạo lực trong vùng biên giới; trong lịch sử xưa;
trong chiến tranh không lâu mới đây, có khi kể cả thuộc quân Việt
Nam (như vụ hành quết tù binh thám báo Trung Quốc). Đồng thời
ông hào hứng đề cao tính chiến đấu hào hùng của quân dân Việt
chống xâm lấn bờ cõi. Vậy tác giả Nguyễn Bình Phương chắc
muốn nói lên một thông điệp gì, mặc dù chủ đích có lẽ trên hết của
tác giả là đóng góp cho Văn học Việt Nam một tác phẩm viết theo
lối tân kỳ, ít nhiều chịu ảnh hưởng các trào lưu văn chương quốc
tế như Hậu-Hiện-Đại, Viết-Theo-Dòng-Ý-Thức-Hỗn-Tạp, HiệnThực-Huyền-Ảo, Tân-Tiểu-Thuyết… Thông điệp gì trong hai cách
thấy gần như mâu thuẫn, Tố Cáo Bạo Lực đồng thời đề cao Tính
Hào Hùng Chiến Đấu, thiết nghĩ câu hỏi đó không phải là khó trả
lời.
(Tháng 1 năm 2012)
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Ðọc Những Chủ Trương Và Thơ
Được Coi Như Triệt Ðể Cách Tân
Ðọc thơ trên các Tạp chí Việt ấn hành tại Úc (từ số 5 đến số 8 năm
2000 và 2001), Tạp chí Chủ Ðề ấn hành tại California (từ số 5 đến
số 12 năm 2001 và 2002), Tạp chí Thơ ấn hành tại California (từ
số Mùa Xuân 2000 đến số Mùa Thu 2007 gồm 14 số báo): ta vẫn
lại bắt gặp những bài thơ hoặc đoạn thơ khá đạt theo lối thơ Tự
Do; trong đó gồm đủ dáng vẻ Siêu thực, Tượng trưng, Hiện sinh,
Ngôn ngữ tân kỳ, Tu từ khó hiểu, Dung tục; chưa thấy gì khác lắm
với thơ Tự Do tiếp theo sau nhóm Sáng Tạo hoặc thời Triết lý
Hiện sinh trong Văn Học Miền Nam trước 1975. Nhưng dần dần
ta đã thấy xuất hiện lối Thơ Vắt Dòng theo lý thuyết Tân Hình
Thức của Tạp chí Thơ, lối thơ Liên-văn-bản hoặc “tránh xa tu từ
thi tính cổ điển” theo lý thuyết Hậu Hiện Ðại của Tạp chí Việt;
được hổ trợ triệt để của tạp chí Chủ Ðề qua các bài biên khảo về
Thuyết Hủy Tạo của Derrida (với tác giả Nguyễn Minh Triết),
hoặc từ chối không bao giờ đăng thơ vần dù không phủ nhận giá
trị của thơ vần (với chủ biên Nguyễn Trung Hối.) Ta cần phải kể
thêm Tạp chí Hợp Lưu cũng chủ trương văn chương cấp tiến,
nhưng chủ trương chính gây nhiều dư luận của tạp chí này là đăng
bài gửi ra từ trong nước (cách nay hơn 16 năm, số ra mắt tháng 10
năm 1991, đó là một điều mới và bạo dạn.) Ðọc thơ trên các tạp
chí Việt, tạp chí Chủ Ðề, Tạp chí Thơ; ngoài một số bài hoặc
những đoạn tiêu biểu cho chủ trương cách tân, còn có khá nhiều
bài cường điệu dung tục, cường điệu làm thơ về những điều tầm
thường, từ chối triệt để chất thơ, hoặc sắp xếp các câu thơ rối rắm
trên trang giấy, hoặc vắt dòng tùy tiện không đúng với lý thuyết
Tân Hình Thức, hoặc cốt gây dị ứng; tất cả những điều ấy làm độc
giả nhàm chán. Từ sự nhàm chán đó, đã làm nhiều người thờ ơ
không muốn đọc để biết những mới lạ quả là có từ Cấu Trúc Luận
đến Giải Cấu Trúc (tức Thuyết Hủy Tạo) rồi đến Hậu Hiện Ðại, từ
Thơ Tự Do theo cách hiểu của người Việt đến Thơ Tự Do của
ngôn ngữ Tây phương, từ Thơ Không Vần đến Thơ Tân Hình
Thức đặc biệt trong ngôn ngữ Anh Mỹ, và áp dụng thơ Tân Hình
Thức vào ngôn ngữ Việt thì phải như thế nào. Những bài thơ
không đúng cách theo chủ trương của các Tạp chí làm nhiều người
chán ngán cho là “tào lao, bày đặt, lập dị”. Người viết bài này xin
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chỉ ghi nhận những điều thật sự là mới, khác với nền Văn Học
Miền Nam trước đây, để kể thêm một điều đóng góp của Văn Học
Hải Ngoại nối tiếp theo sau cuộc chiến tranh chấm dứt năm 1975.
Rõ ràng là có sự thừa kế nhưng cũng đã cố gắng khai phá về một
hướng khác với nền Văn Học Miền Nam mà Thơ Tự Do kiểu
Thanh Tâm Tuyền, Thơ Vần kiểu tu từ tân kỳ, thơ Hiện sinh kiểu
táo bạo dung tục, vẫn là những ảnh hưởng còn bao trùm chưa cho
thấy một bước ngoặt khác hẳn. Ghi nhận những cái thực sự mới
không phải ta đều là đồng hội đồng thuyền những cách tân này.
Xin để cho các bài giới thiệu hoặc tiểu luận hoặc trích dẫn sáng tác
dần dần phát biểu chủ trương trên các tạp chí ấy. Ví dụ Tạp chí
Chủ Ðề chủ trương Thơ Tự Do kiểu tu từ, một phần nào ủng hộ
Hậu Hiện Ðại, thì phần trích dẫn thơ gồm những dáng vẻ Tự Do
kiểu tu từ cũ thuộc khuynh hướng Siêu thực, Tượng trưng; trộn lẫn
với trích dẫn thơ Hậu Hiện Ðại triệt hạ tu từ (thơ viết về những
điều rất đời thường, không cần chất thơ). Trong khi đó, đối với
Tạp chí Việt, vì ít thấy thơ sát nghĩa với Hậu Hiện Ðại nên đành
trích dẫn những câu thơ rải rác vẫn đầy vẻ thi tính, và cũng có vẻ
Siêu thực hay Tượng trưng. Còn đối với Tạp chí Thơ, trong 14 kỳ
báo thì dĩ nhiên số thơ rất nhiều, xin chỉ trích dẫn những đoạn thơ
hoặc bài thơ vắt dòng gọi là tạo được nhạc tính; hoặc tính truyện
đời thường mà độc đáo đưa vào thơ (vì đời thường thì hằng hà);
hoặc lục bát hay thơ bảy chữ kiểu Tân Hình Thức; hoặc dung tục
kiểu lời trong nhạc Rap có tính chất phản kháng xã hội mà thôi
(không trích dẫn thơ dung tục quá lắm). Mục đích của việc trích
dẫn thơ sáng tác là làm sao cho độc giả thấy được quả đó là những
đóng góp hoàn toàn mới, khác hẳn thi ca trong Văn Học Miền
Nam trước đây. Riêng Tạp chí Chủ Ðề với chủ trương chỉ đăng
thơ Tự Do mà thôi, nhưng không kèm lý thuyết làm khác với Thơ
Tự Do trong Văn Học Miền Nam trước 1975, nên phần trích dẫn
vẫn là Thơ Tự Do như đã từng hiện diện thời trước.
Riêng về những trích dẫn các bài giới thiệu thuyết Cấu Trúc Luận,
tiền đề làm phát sinh thuyết Giải Cấu Trúc (hay còn gọi là Hậu
Cấu Trúc, thuyết Hủy Tạo) áp dụng vào văn chương với thuyết
Hậu Hiện Ðại; hoặc về lý thuyết Tân Hình Thức đi từ Thơ truyền
thống Tây phương đến thơ Tự Do kiểu Anh Mỹ rồi đến Thơ
Không vần kiểu Hoa Kỳ; xin chỉ trích dẫn những chi tiết riêng
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trong mỗi bài, còn những điều gì chung bài nào cũng có nói đến
thì cố tránh né không lập lại, chỉ trích dẫn một lần mà thôi. Ví dụ
trong bài của Nguyễn Minh Triết trong Tạp chí Chủ Ðề về Thuyết
Hủy Tạo có những điều chưa được nói đến trong bài giới thiệu
thuyết Giải Cấu Trúc của Nguyễn Minh Quân trong Tạp chí Việt,
và ngược lại thì trong bài của Nguyễn Minh Quân phong phú ở
những điều gì. Ngoài ra hai bài đó đều xuất hiện gần như đồng
thời vào năm 2001 (giữa năm và mùa Hạ), nghĩa là không phải bài
này phản bác bài kia, vậy mà có vài điều như trái ngược. Ðiều ta
lưu ý trong bài giới thiệu của tác giả Nguyễn Minh Triết (Tạp chí
Chủ Ðề số 6) là ở điểm: Derrida chủ trương giải thể mọi cơ cấu,
nên không có điều gì trở thành Trung Tâm, không điều gì được gọi
là Hiện Hữu, dù là khoảnh khắc tiếp xúc cụ thể xác thực trong viễn
tượng Ý-Hướng-Tính (Intentionality) trong triết lý Hiện-TượngLuận về tri giác của Husserl (ví dụ nhận biết về thời gian, theo
Husserl: ý thức luôn luôn là ý thức về một điều gì, vậy chỉ có
hiện tại là xác thực, còn tương lai hay quá khứ chưa bao giờ là
đối tượng cụ thể nên đều hư vô trước tri giác.) Bài của ông
Nguyễn Minh Quân thì cũng bàn về thuyết giải thể tất cả, nhưng
còn một Trung Tâm Tối Thượng như lò lửa trung ương quy tụ mọi
tan rã, như một Ðại Ngã gồm thâu mọi tiểu ngã tản mác... Bài của
tác giả Nguyễn Ðăng Thường (Tạp chí Thơ số 22 và 24) giới thiệu
nhạc Blues và nhạc Rap của người da đen Hoa Kỳ, hoặc nhắc lại
kỷ niệm đọc thơ Lục Bát Tân Hình Thức của Ðỗ Kh., hoặc phê
bình lời nhạc có tính chất hoài cổ hoặc viễn mơ của Trịnh Công
Sơn... đều có xu hướng ủng hộ cho cả hai chủ trương cách tân kiểu
trần trụi muốn từ chối tất cả tu từ của Hậu hiện Ðại, và kiểu Lục
Bát Vắt Dòng theo Tân Hình Thức. Nguyễn Lương Ba (Tạp chí
Thơ số 25) qua bài đọc các tập thơ Tân Hình Thức của Lưu Hy
Lạc (thi phẩm Yên Ði), của Hà Nguyên Du (thi phẩm Gene Ðại
Dương), của Ðoàn Minh Hải (thi phẩm Ðại Nguyện, xuất bản
trong nước) nêu đúng tính chất đời thường của cảnh đời bụi bặm
và hàng quán ăn nhậu ưa xuất hiện trong cả thơ Hậu Hiện Ðại lẫn
thơ Tân Hình Thức. Khi Nguyễn Lương Ba bàn một bài thơ Tân
Hình Thức mà nói thơ đi về hướng trừu tượng thì hình như không
phản ảnh đúng tính chất “bốn không” của thơ cách tân. Bốn không
do ông Nguyễn Ðăng Thường liệt kê, đó là: không ẩn dụ, không
siêu hình, không vũ trụ, không ngôn ngữ tu từ. Bài của thi sĩ người
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Chăm (Inrasara, Tạp chí Thơ số 28) đọc thơ của thi sĩ người dân
tộc Tày (Dương Thuấn) cũng lại lôi kéo về hướng tân kỳ Hậu Hiện
Ðại: bàn về thơ Dương Thuấn viết về những điều gần gũi đời sống
người dân tộc (chọn vợ có bắp chân cho khỏe để đi nương và để
đêm gác nằm) thì Inrasara nói đây là chiều hướng từ bỏ ngôn ngữ
tu từ thơ cũ mà đạt tới ngôn ngữ trần trụi hồn nhiên đồng điệu với
Hậu Hiện Ðại. Phan Tấn Hải (Tạp chí Thơ số 26) khi đọc thơ Tân
Hình Thức của người khác đã nhấn mạnh thơ Tân hình Thức
muốn chụp bắt phần mảnh của đời thường, nắm bắt khoảnh khắc
của hiện tại, ném nó lên thành thơ ngay tức khắc, chớ nghiền
ngẫm suy nghĩ so đo lâu lắc mà tiêm nhiễm phép tu từ của kiến
thức văn chương nhà trường. Quỳnh Thi (Tạp chí Thơ số 27) đề
cao hồn nhiên: “Những nhà thơ Tân Hình Thức không cần phải
buồn... Nó cũng không cần ẩn dụ... Ta viết Tân Hình Thức như
thằng bé con thả diều”. Khế Iêm (Tạp chí thơ số 27) ca ngợi lục
bát không vần do vắt dòng chuyển từ giai điệu êm ái nhẹ nhàng do
vần... sang nhịp điệu sôi nổi của cú pháp, dồn dập từ sáu chữ
xuống dòng tám chữ một cách bất ngờ khi chưa trọn nghĩa trong
mỗi câu và lục bát cứ tiếp tục như vậy. Nhà biên khảo Hoàng
Ngọc-Tuấn (Tạp chí Thơ số 29) đọc thơ của Nicanor Parra trích
dẫn một đoạn thơ kể lể chuyện đời thường trong đời sống, nào
chuyện hình sự, chuyện ăn mặc, chuyện trộm vặt, chuyện cảnh sát
xét hỏi, thỉnh thoảng lại xen vào nửa câu “dưới ánh trăng” hoặc
“chiếc lá đầu tiên của mùa thu”, đó là cách đánh thức ta phải ra
khỏi sáo ngữ của thi ca, đó là cách phản thơ để cứu thơ. Cứu thơ là
trở lại chuyện đời thường theo chiều hướng Hậu Hiện Ðại. Thiết
nghĩ thì việc trở lại chuyện đời thường phải theo phương pháp
ngược lại: giữa thật nhiều câu mơ mộng sáo ngữ làm người đọc
phát chán thì có một câu cứu vãn, như nhắc đến một chi tiết tầm
thường bị bỏ quên, nhờ vậy ta sực tỉnh mà đi ra khỏi một thế giới
không thực... Khế Iêm (Tạp chí Thơ số 24 trong bài: Tân Hình
Thức và Thể Thơ Không Vần) là người rành về âm tiết nhấn hay
không nhấn trong cách nói thông thường của người Anh người
Mỹ; nhờ vậy ông phân biệt rõ Thơ Truyền Thống, Thơ Tự Do,
Thơ Không Vần của Anh Ngữ căn cứ vào nhịp điệu của cú pháp.
Thơ Truyền Thống khác với Thơ Không Vần ở chỗ gồm bao nhiêu
âm tiết trong mỗi câu, còn Thơ Tự Do tùy mỗi nhà thơ mà sáng
tạo bao nhiêu âm tiết trong mỗi câu, tất cả ba loại thơ ấy do phát
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xuất từ ngôn ngữ đa âm. Thật khác với quan niệm Thơ Tự Do của
ta căn cứ vào toàn bài, căn cứ vào cách không cần hiệp vận, mỗi
câu dài ngắn không cần quy định. Câu nói thông thường trong giao
tiếp hằng ngày của người Anh Mỹ phần nhiều gồm 10 âm tiết,
phải ngừng lại để thở, thơ không vần đã căn cứ vào nhịp điệu cú
pháp đó. Một kỹ thuật gắn bó với thơ không vần là vắt dòng, mỗi
câu cứ đủ 10 âm tiết thì xuống dòng dù chưa trọn nghĩa một câu.
Nếu trọn nghĩa một câu thì gọi là kết dòng (end-stopped) không
phải vắt dòng (enjambment) mà Tân Hình Thức muốn áp dụng
thành một thể thơ. Nhưng ngôn ngữ Việt là loại ngôn ngữ độc âm,
nên muốn tạo nhịp thay thế nhấn hay không nhấn (chỉ có trong thơ
Anh Mỹ) thì phải tận dụng kỹ thuật lập lại. Thiết nghĩ phải lập lại
như thế nào cho có nghệ thuật, có như vây mới tạo được nhạc tính
muốn đều đều như dòng nước chảy, hay muốn dồn dập như cuộc
rượt đuổi, hay đứt khoảng như một dò dẫm trên đường gập
ghềnh... Cứ lập lại mà không tạo được nhịp điệu gì muốn diễn tả,
thì đó chỉ là cách lập lại máy móc. Nhà thơ Phan Nhiên Hạo (Ðinh
Linh phỏng vấn trong Tạp chí Việt, số 8 năm 2001), ngoài khả
năng Việt Ngữ xuất sắc học ở Việt Nam sau năm 1975, lại còn có
dịp trau dồi biết nhiều sách vở trong Văn Học Miền Nam trước
1975 do trong nhà còn chứa lén lút nhiều sách cũ, và qua Mỹ tốt
nghiệp văn chương Ðại Học UCLA., nhờ vậy nhà thơ có đủ sự
hiểu biết; so sánh cho ta thấy sự dị biệt giữa văn chương Âu Châu
có tính triết lý và nhiều thể nghiệm; khác với văn chương Mỹ
được xây dựng rất có ý thức và hệ thống làm nổi bật “tính chất
trực tiếp không cầu kỳ, phù hợp với một xã hội tiêu thụ và một nền
văn hóa thực tế”. Như vậy, nhà thơ Phan Nhiên Hạo có phần nào
tán đồng với chủ trương thơ trần trụi không tu từ của văn chương
Hậu Hiện Ðại. Chủ trương của Tạp chí Thơ cũng muốn trở về tính
truyện đời thường, nhưng muốn “nhập cảng” thêm nhịp điệu cú
pháp vào trong thơ Việt. Cùng trong số tạp chí ấy, Ðinh Linh
phỏng vấn nhà thơ Nguyễn Quốc Chánh. Nhà thơ này phát biểu
bằng trực giác như sau: thơ mơ hồ, tụ lắng, âm vang, truyền cảm...
thuộc về âm; thơ va chạm, tán và động, biểu tượng và cụ thể...
thuộc về dương. Tương tự như trong tiếng Pháp có sự phân biệt
âm dương như vậy: mặt trời chói chang thuộc về dương (le soleil);
mặt trăng êm dịu thuộc về âm (la lune). Và nhà thơ muốn thơ
mình hướng về cực dương. Phát biểu như trên thì nhà thơ này
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cũng phần nào đồng tình hướng về ngôn ngữ bạch thoại trong thi
ca, càng triệt hạ tu từ càng tốt, theo đường lối “bốn không” mà nhà
thơ Nguyễn Ðăng Thường đã nêu ra. Nhưng khuynh hướng văn
chương Hậu Hiện Ðại xây trên nền tảng giải thể mọi cấu trúc (Hậu
Cấu Trúc), nên cũng gồm thâu mọi khuynh hướng, gọi là trò chơi
văn chương có tính dân chủ, vì vậy nói triệt hạ tu từ hay “bốn
không” hình như chưa đi sát với chủ trương phi-tâm-hóa. Cho nên
ta thấy những khuynh hướng thể nghiệm văn chương có tính riêng
biệt của nhà văn, như Hiện Thực Huyền Ảo của Gabriel Garcia
Marquez; tiểu thuyết “Quỷ Thi” của Salman Rusdie... cũng có thể
liệt vào hướng Hậu Hiện Ðại.
Tạp chí Chủ Ðề không dựa vào một lý thuyết cách tân thi ca như
Hậu Hiện Ðại Với Tạp chí Việt, hay Tân hình thức với Tạp chí
Thơ, nhưng chủ biên Nguyễn Trung Hối (Chủ Ðề số 6, Mùa Hạ
năm 2001, ghi lại cuộc phỏng vấn của phóng viên Minh Nguyệt
trên đài Phát Thanh Radio Úc Ðại Lợi) chủ trương lấy dịch thuật
để thúc đẩy người làm văn chương hải ngoại nên hướng về phía
cách tân, nhất là cách tân triệt để về thơ. Ông cũng đồng ý với nhà
văn Phạm Thị Hoài là “nhà văn hải ngoại chỉ viết bằng bụng chứ
không viết bằng đầu... văn học hải ngoại không thiếu Việt Nam
mà thiếu thế giới”. Ý ông muốn nói nhà văn nhà thơ hải ngoại ít
đọc sách báo ngoại ngữ để trau dồi kiến thức, thâm nhập vào đề tài
mới, thử nghiệm thể loại văn chương mới. Họ chỉ viết theo cảm
tính hoặc tình cảm về những vấn đề phát xuất từ kinh nghiệm đời
sống, nhất là về những đề tài chiến tranh vừa qua, đề tài cuộc sống
hải ngoại hiện nay, đề tài hoài hương, đề tài chính trị trong nước
ngoài nước. Lắm người cũng không chịu đọc sách báo kiến thức
bằng Việt ngữ, hoặc tìm hiểu các khuynh hướng văn chương Việt
cách tân, đừng nói chi đọc sách báo tiếng nước ngoài. Ông đồng ý
một số khía cạnh khuynh hướng cách tân Hậu Hiện Ðại, nhưng
không đồng ý thơ Vắt Dòng theo lối Tân Hình Thức của Tạp chí
Thơ. Vì vậy trên Tạp chí Chủ Ðề có những bài giới thiệu khá công
phu về Mỹ Học (ít có bài báo Việt Ngữ về đề tài Mỹ Học) và bài
giới thiệu Thuyết Hủy Tạo (tức Giải Cấu Trúc), cả hai đều của tác
giả Nguyễn Minh Triết.
Bài của ông Nguyễn Minh Triết với tựa đề “Derrida và thuyết Hủy
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Tạo” đăng trong Tạp chí Chủ Ðề số 6, số Mùa Hạ năm 2001, xin
trích dẫn những điều đặc biệt không có trong các bài khác:
“Phương pháp căn bản của Hủy Tạo là tìm các cặp từ đối nghịch
ẩn dấu trong văn bản... Phương pháp của Derrida là nghiên cứu
những giây phút đặc biệt khi văn bản có vẻ thiếu quyết đoán...
Trong trường hợp của Husserl (Triết lý về Hiện Tượng Luận), sự
truy tìm một hình thức biểu lộ thuần túy (pure expression). Sự hiện
hữu ngay tức khắc, điều này ám chỉ sự tự hiện hữu là một điều
chắc chắn... Bằng sự bài bác sự hiện hữu, Derrida cũng bài bác
luôn hiện tại. Thuyết Hủy Tạo của Derrida đã đe dọa cả Thực
Chứng Luận (positivism) và Hiện Tượng Học (hay Hiện Tượng
Luận, Phenomenology)... Derrida gọi sự xem lời nói quan trọng
hơn chữ viết của Saussure, sự gán ghép cho chữ viết một vai trò
thứ yếu, đều mang thành tố Trung Tâm (Centrism)... Theo LeviStrauss, chữ viết là công cụ của đàn áp, là phương tiện thuộc-địahóa những trí óc sơ khai. Derrida nhận thấy là Levi-Strauss
thường xuyên đặt nặng ưu tiên cho thiên nhiên (lời nói) trên văn
hóa (chữ viết). Ông ta luôn luôn khoác lên mình một giấc mơ hồn
nhiên và mơ về những xã hội thiên nhiên nguyên sơ... thực ra thì
bên dưới mặc cảm tội lỗi (đàn áp các nước sơ khai) và sự luyến
tiếc quá khứ (xã hội gần thiên nhiên) là bệnh chung của nhânchủng-học (được ngụy trang như một chủ nghĩa tự do và nhân ái.”
Xin nhắc lại, bài của Nguyễn Minh Triết nêu ra sự bác bỏ “cái
ngay tức khắc” của khoảnh khắc hiện tại do tri giác cụ thể (nhắc
đến Hiện Tượng Luận), từ đó bác bỏ sự hiện hữu (nhắc đến thuyết
Hiện Sinh), bác bỏ những gì mon men thành Trung Tâm (nhắc đến
Cấu Trúc Luận). Những bác bỏ này dường như khác hẳn bài giới
thiệu của ông Nguyễn Minh Quân với những điều nêu ra như
Derrida chủ trương về sự hiện hữu của một Thực Thể Tối Thượng
(phân biệt giữa phát ngôn lời nói và phát ngôn câu Khải Huyền,
trung tâm cục bộ và Trung Tâm gồm thâu mọi mâu thuẫn), đăng
trong Tạp chí Việt số 8, Giữa Năm 2001. Trước hết, ông giới thiệu
Cấu Trúc Luận có vẻ như thuộc về triết lý Duy tâm Chủ quan (vật
giới được thực-hữu-hóa do con người qua ngôn ngữ, nhưng không
phải ngôn ngữ từng cá nhân mà từ một Cấu Trúc Ngôn Ngữ tồn tại
từ trước); “từ ngữ mang tính chất quy ước và tự ý dựa trên sự cảm
nhận chủ quan của con người, chứ không tồn tại trong bản thân sự
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vật... sự hình thành ý nghĩa của một từ ngữ mang tính chất hoàn
toàn chủ quan và quy ước của con người mà không bao giờ tồn tại
từ trước với sự vật của thế giới hiện thực... nhà phê bình thường
tập trung vào tác giả... Cấu Trúc Luận có quan điểm hoàn toàn
trái ngược, bất cứ một văn bản nào đều không có nguồn gốc; tác
giả thuần túy là người sống trong những cấu trúc đã tồn tại từ
trước mà nhờ vào đó họ viết nên một câu văn hay một câu chuyện,
do vậy, ngôn ngữ nói tư tưởng của con người chứ không phải con
người diễn đạt tư tưởng... Cấu Trúc Luận không bao giờ chấp
nhận có một thế giới hiện thực tồn tại độc lập ngoài ý tưởng của
loài người... Cấu Trúc Luận đặt cấu trúc vào trung tâm, chính cấu
trúc phát sinh ra ý nghĩa chứ không phải bản ngã cá nhân...”
Như vậy thì Cấu Trúc Luận muốn xóa nhòa tác giả, nhưng không
xóa nhòa Trung tâm là những cấu trúc ngôn ngữ, như đại tự sự
chẳng hạn. Mà đại-tự-sự hay cấu-trúc tồn-tại-từ-trước thì cũng do
con người, con người tập thể. Ðến đây bài viết của ông mới bắt
đầu giới thiệu về Hậu Cấu Trúc (Giải Cấu Trúc, hay Thuyết Hủy
Tạo) của Derrida. Ðoạn này như khác với bài giới thiệu của ông
Nguyễn Minh Triết trên Tạp chí Chủ Ðề. (Xin nhắc lại, theo ông
Nguyễn Minh Triết, Derrida không chấp nhận có điều gì mon men
thành hiện hữu, dù là một khoảnh khắc tiếp xúc cụ thể của hiện tại
mà Hiện Tượng Luận của Husserl muốn truy lùng). Còn bài của
ông Nguyễn Minh Quân thì giới thiệu: “Trong lý thuyết căn bản
của triết lý phương Tây, phần đứng trước (Derrida lý luận) luôn
luôn có giá trị hơn phần đứng sau (như cặp tốt/xấu, sáng/tối,
nam/nữ, phải/trái...) Derrida đã chú ý một cách đặc biệt đến cặp
đối lập Nói/Viết và kết luận rằng Nói bao giờ cũng quan trọng hơn
Viết... nói gắn liền với tính chất của sự hiện hữu, và khi nói thì một
ai đó phải có mặt để phát ngôn... sự tồn tại của một bản ngã làm
hành động phát ngôn... ý tưởng về sự Hiện Hữu (Presence) là
Trung Tâm đối với tất cả các hệ thống triết lý phương Tây từ Plato
cho đến thời đại của Derrida...” Mãi đến đoạn nói về sự áp dụng
Hậu Cấu Trúc vào phê bình văn học, bài giới thiệu của ông
Nguyễn Minh Quân mới làm thấy rõ Derrida chủ trương phi-tâmhóa: “học thuyết mới ra đời (Giải Cấu Trúc, Thuyết Hủy Tạo)
phản bác rằng ngôn ngữ không tồn tại như những khuôn mẫu cấu
trúc hằng định... không có một cấu trúc văn bản nào bền vững...
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ngôn ngữ trượt đi trong một mạng lưới chằng chịt... chúng chuyển
dịch không ngừng nghỉ trong hệ thống liên-văn-bản.”
Bài “Chủ Nghĩa Hậu Hiện Ðại và Văn Học Việt Nam” của tác giả
Nguyễn Hưng Quốc (đăng trong Tạp chí Việt, số 7, số đầu năm
2001) cho ta thấy Hậu Hiện Ðại không trịnh trọng làm lịch sử,
không cổ vũ làm cách mạng, không viễn kiến tương lai... như Chủ
Nghĩa Hiện Ðại, mà chỉ như trò chơi có tính cách dân chủ chấp
nhận mọi dị biệt, cũ mới, truyền thống hay cách tân: “Tính chất đa
nguyên ấy... theo Lyotard, xuất phát từ sự sụp đổ các đại-tự-sự
vốn là nền tảng trên đó người ta xây dựng các trung tâm quyền
lực... xóa bỏ sự phân biệt giữa trung tâm và ngoại biên, nhờ đó
(các nền văn học nghệ thuật bị xem là thuộc ngoại biên) nổi lên
thành bình đẳng: văn học của các thổ dân, của các cộng đồng di
dân và tỵ nạn, những người đồng tính luyến ái, văn học nữ quyền
và Hậu Thực Dân... Sự phá vỡ khung tự sự; dùng kỹ thuật lồng
chuyện này vào chuyện khác, thủ pháp lắp ghép và nhại lại...”
Bài của tác giả Hoàng Ngọc-Tuấn “Viết: từ Hiện Ðại đến Hậu
Hiện Ðại” (đăng trong tạp chí Việt, số 5, số đầu năm 2000) đã
phân tích cho ta thấy rõ hơn giữa Hiện Ðại và Hậu Hiện Ðại.
Trước hết, ông nêu ra tính chất đại tự sự của Cấu Trúc Luận theo
Saussure: “ngôn ngữ tạo ra ý nghĩa cho hiện thực”, và tính chất
Duy Tâm Chủ Quan của Wittgenstein: “ngôn ngữ tạo ra thế giới”,
còn Hậu Hiện Ðại làm nổi bật tính chất phi-trung-tâm: “Nhà văn
hiện đại cố gắng đặt những mảnh vụn vào một cấu trúc chặt chẽ...
còn nhà văn Hậu Hiện Ðại lại để cho mỗi mảnh vụn nằm vào chỗ
riêng của nó... nhà văn Hậu Hiện Ðại không kể một câu chuyện
nào cả, mà chỉ tạo ra những khả thể về những câu chuyện... mọi
thứ trên đời đều có thể trở thành chất liệu cho tác phẩm (ví dụ
những tin tức vặt vãnh, chuyện ngồi lê đôi mách, thông báo của
chính quyền, thực đơn biên lai hàng hóa...)”
Bài dịch của Nguyễn Thị Ngọc Nhung “Chủ Nghĩa Hậu Hiện Ðại
và Văn Chương” đăng trong Tạp chí Việt số 7, số đầu năm 2001,
cho ta biết thêm một tính chất viết truyện lối Hậu Hiện Ðại: kết
thúc câu chuyện kể ở vào khả thể của một trong ba kiểu chấm dứt,
gọi là phương thức đa kết. Trong một truyện tình đã viết năm 1969
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(The French Lieutenant’s woman), tác giả John Fowles “từ chối sự
lựa chọn giữa hai kết cuộc; một, tái hợp sau cuộc tình bão tố; và
hai, họ sẽ xa nhau mãi mãi. Như vậy, ông đã đưa một nguyên tắc
bất định vào trong chuyên. Ông còn đùa cợt với khả thể thứ ba
(tác giả làm rối loạn dòng kể... tự bước vào trong truyện như một
nhân vật.)
Phần trích dẫn thơ trong các tạp chí chủ trương cách tân, đành phải
hạn chế. xin chỉ lấy ra những câu thơ tiêu biểu thuộc về Hậu Hiện
Ðại, tránh trích dẫn những câu thơ quá cường điệu dung tục. Ðiển
hình như dung tục trong lời một bản nhạc Rap của người Mỹ da
đen, đó là những lời dung tục vô hại, chỉ là tiếng chửi thề phản
kháng sự kỳ thị chủng tộc:
Elvis was a hero to most
But he never, meant shit to me, you see
Motherfuck him and John Wayne
Trích dẫn thơ dung tục hạn chế như vậy, vì độc giả đã khám phá ra
con số những bài thơ dùng lời dung tục xuất hiện rất nhiều, điều
đó làm người đọc chán ngấy. Thơ trích dẫn đúng theo hướng Hậu
Hiện Ðại thiết nghĩ phải là: Thơ trần trụi bạch thoại, thơ liên-vănbản, thơ thuộc phần mảnh có liên hệ lỏng lẻo giữa các câu thơ, thơ
dung tục nói cho hả giận... Thơ Tân Hình Thức nếu trích dẫn đúng
theo hướng chủ trương thì thiết nghĩ phải là Vắt Dòng dưới hình
thức 5, 6 hoặc 7 chữ, hoặc Vắt Dòng kiểu Lục Bát không vần và
không trọn nghĩa từng câu, nhưng phải có nhạc tính do sự lập lại;
và tính truyện đời thường phải là đời thường chưa có ai đá động
tới để hạn chế bớt phần trích dẫn tính truyện đời thường trùng hợp;
hạn chế tính dung tục quá lắm. Riêng thơ trong Tạp chí Chủ Ðề,
phần trích dẫn sàn lọc những câu thơ hoàn toàn không vần,
khuynh hướng thì có thể Siêu Thực, Tượng Trưng, Hiện Sinh, và
đôi câu Hậu hiện Ðại trần trụi do cố ý trút bỏ các tu từ thuộc thi
tính mỹ cảm (vì Tạp chí Chủ Ðề cũng ủng hộ Hậu Hiện Ðại.)
Trước hết, đây là các câu thơ trích dẫn trong tạp chí Việt từ số 5
đến số 8. Dòng thơ này có lẽ hiện nay vẫn có một số người đóng
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góp trên các Mạng lưới Toàn cầu “Tiền Vệ”, “Da Màu” ở hải
ngoại, và“Vọt Trào” ở trong nước. Tạp chí Việt mà cao điểm phổ
biến lý thuyết Hậu Hiện Ðại là từ số 5 đến số 8, nên phần trích thơ
dẫn chứng sát với Hậu Hiện Ðại khá ít ỏi, chỉ trích dẫn những câu
mà người viết bài này cho còn theo hướng Thơ Tự Do chưa thực
sự thuộc Hậu Hiện Ðại:
... ngồi chẻ ngọn tre non
phơi trên đầu gió
sục vào giấc mơ vắng mặt
(Uyên Nguyên, trong bài: Ngữ Ðiệu Dấu Sắc)
... nhớ hoài đường phố sau giới nghiêm
những vòng xe lăn về cư xá
những cây cầu bắc ngang lạch cạn
mùi tanh phả từ lòng sông
cọng giá, tô cháo lòng
bà xẩm già nhăn nheo thế kỷ
những đứa con gái nhăn nheo tóc chấm vai
gã giang hồ với ngón nghề tẩm quất
đốm lửa trên môi thằng bé còi xương
mọi người đều cần một chỗ ngồi chờ ngày rạng
riêng tôi cần một khoảng không trong em
(Thận Nhiên, trong bài: Thắp Lửa
... Não bộ sắm tuồng diễn trò sân khấu tính âm
Bàn tay độc quyền ấn vào thiên chức động vật
... Côn trùng thi nhau đồng ca điệp khúc đầm lầy. Mưa
đang. Không trốn nỗi vào. Bên ngoài vẫn tiến trình những toa
tàu không tải.
(Nguyễn Quốc Chánh, trong bài: Cơn Mê Ðầm Lầy)
... những hợp âm chim sẻ lướt mái hoàng hôn
đêm lầm lụi xám
(HuyTưởng, trong bài: Ghi Chép Rời Trước Ngưỡng Thiên Niên Kỷ)

... túi mắt đựng trời
trưa trắng
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co quắp ký ức
nén tiếng rên
phố chết nửa ngày
(Chim Hải, trong bài: Chùm Không)
... Tôi ngủ bảy ngày trong khách sạn với T.
khi thức dậy tôi đã là một người khác
tôi muốn kiếm tiền, tôi muốn làm một con chim trống.
(Phan Nhiên Hạo, trong bài: Sau Bảy Ngày Trong Khách Sạn Với T.)

... gió tuột quần cởi trắng hiên rêu
cỏ lá nửa khuya bò cứng ao hồ
(Phạm Miên Tưởng, trong bài: Mớ Ðá)
... Rực nóng
Mặt trời nhoài xa.
Những hàng cây đuối lửa.
Trong tôi vẫn dịu lãng một đêm rất cũ
Em khỏa thân
Trên nền đen của mộng
Tôi vo ve...
(Ðinh Trường Chinh, trong bài: Ðêm Bình Minh)
... còi tàu tốc hành rướn cong
thành phố nhướng đôi mắt đỏ
(Ý Liên, trong bài: Downtown)
... Bị cuộc đời xua đuổi
Tôi nhảy ùm xuống trang giấy
Tự trầm
Giữa những đám bèo chữ
(Trần Lộc Bình, trong bài: Tôi, Nhà Thơ)
... hơi nước đục khoét vành đai của đất xuyên qua
nhĩ hồ im lặng
... hơi thở phôi thai rụng trứng trên khu rừng già
... vực thẳm chẻ núi ra khỏi cơn mộng của nước
và đơn bào đầu tiên
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(Nguyễn Hoàng Tranh; trong bài: Phù sa)
Tạp chí Chủ Ðề chỉ không chấp nhận đăng những bài thơ vần
điệu, nhưng không cổ xúy lối cách tân Hậu Hiện Ðại, mặc dầu
người Chủ biên tạp chí cũng ủng hộ. Vì vậy sự trích dẫn thơ có
phần không đắn đo, không cần xem thuộc Hậu Hiện Ðại hay
không. Vả lại, những câu trích dẫn như trên trong tạp chí Việt như
vẫn còn chịu ảnh hưởng của thi ca thiên về mỹ cảm có vẻ cổ điển.
Vậy trích thơ trong Tạp chí Chủ Ðề chỉ cần thấy đó là Thơ Tự do,
không ngại trích dẫn thơ vẫn phảng phất mỹ cảm của Thơ Siêu
Thực nghiêng về những thi ảnh lạ thường (kiểu “chòm tóc trắng
trên nòng súng lục”), nghiêng về trực giác siêu hình lối Thơ
Tượng Trưng (kiểu “một vũng cô liêu cũ vạn đời”), hoặc Thơ
Ngôn Ngữ Tân Kỳ (kiểu “gà truyền nhiễm gáy” hay “tôi la qua
mái ngói”):
... Khi trở lại vườn xưa
em dấu thơ ta trong mắt biếc
từ lúc em chưa là mùa màng
(Hải Phương, trong bài: Khi Ta Trở Lại Vườn Xưa)
... Bãi lau đùa gió dạt
Ðêm thăm thẳm
Ðêm già
Một tiếng mõ từ đâu văng vẳng
Về ta...
(Nam Dao, trong bài: Ðêm Thăm Thẳm)
... lo ơi chim non đường bay
xót lá cội cây già kẻ bứng
... chút ráng em pha vòm cây cuối ngõ
núi đứng u tình sợ bóng đi qua
(Hà Nguyên Du, trong bài: Dụ Ngôn Mùa Ðông)
... trong ký ức nóng rung mùa hạ
loài ve sầu rũ chết trong mơ
hoa cúc thắp lửa vàng lối cỏ
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nỗi buồn không đắn đo
sâu thẳm mang chiều dài nỗi nhớ
(Phạm Ngọc, trong bài: Dạ Khúc Xiv)
... Tôi đứng giữa chiều HalfMoon Bay
Mặt trời đỏ bừng đánh rơi hạt nắng
Biển gọi khan lời, ầm ì sóng vỗ
Cát mệt nhoài mờ mịt dấu chân
(Tường Vi, trong bài: Chiều Halfmoon Bay)
... rõ ràng anh thấy em đi dưới bầu trời thủy tinh
vậy mà bỗng chốc anh lùi về nơi chốn hồng hoang dự trữ
thời tối tăm đại cổ sơ
như tình yêu ở đó những con thú long tiền sử
vẫn kêu hoài tiếng kêu mất mẹ
(Hoàng Xuân Sơn, trongbài: Phương Trượng)
... Trên bờ biển những tảng đá được lau chùi bởi song
Lại lau thêm lần nữa
Bởi tình anh.
(Nguyễn Ðức Tùng, trong bài: Ngày Của Em)
... trời nghiêng xế rọi thanh âm
khuất lẫn vàm em, phong rêu
dựng bờm gợi khêu dị cảm.
Nghe khó tin. Bữa ghé San
Francisco đã hồn ngát nguyệt.
(Ðức Phổ, trong bài: Bữa Ghé San Francisco Ðã Hồn Ngát Nguyệt)

Bắt đầu từ Số Mùa Xuân năm 2000 trên Tạp chí Thơ đã xuất hiện
từ từ lý thuyết Tân hình Thức với lối Thơ Vắt Dòng, và tạp chí
thay đổi ban phụ trách từ Số Mùa Xuân 2005 đến nay, nhưng
đường lối chủ biên không khác, và có thêm một số bài viết đóng
góp về lý thuyết Hậu hiện Ðại. Với 14 số báo từ năm 2000 đến
2007, thơ Tân Hình Thức lối Vắt Dòng hiện diện rất nhiều, nên
phần rích dẫn trong bài này rất hạn chế. Xin chỉ trích dẫn những
câu thơ tiêu biểu đúng theo lý thuyết Tân Hình Thức: vắt dòng dù
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thành thơ 5, 7 chữ hay lục bát phải có nhạc tính (theo lý thuyết là
bằng cách lập lại một số từ, thay thế cho nhịp điệu của vần); hoặc
phải có tính truyện đời thường hết sức đơn giản (như việc làm
bánh, như về con cá nuôi trong bể kiếng, vì đời thường mà cường
điệu thì có tính chất triết lý hơn là cách tân kiểu Hậu Hiện Ðại).
Và hạn chế không thể trích dẫn quá dài:
... Nửa khờ nửa dại
Vừa mái vừa trống
Rỗng rinh đại không
Gió lùa mưa động
... Yên yên yên yên
Bật không tiếng động
Ðậy kín tiên thiên
Không mầm không mống
Nửa mái nửa trống
(Nguyễn Tôn Nhan, trong bài: Bán Tân Hình Thức)
... Buồn ơi tôi thấy tôi
Bàn ghế áo nàng xanh
Tôi mến lá sân trường
Thà như giọt mưa rớt
Trên tượng đá nghe giá
Băng mòn hết tuổi thơ
(Ðỗ Kh. trong bài: Liên Khúc Ngũ Ngôn - Một ví dụ về Liên-văn-bản)

... đã dặn tôi rằng những gì tôi
đang có là những gì không ai
có, cho nên thôi em đừng khóc
nữa bởi vì những gì em có
là những gì tôi không có. Vậy
em đừng đau khổ nữa bởi vì
bây giờ chúng ta lại có cả
những gì mà chúng ta không có
(Trầm Phục Khắc, trong bài: Xấu Gái - Một ví dụ về từ lập đi lập lại)

... cho bột trộn vào khuôn. Ðút lò
một giờ chẵn hoặc khi cắm tăm
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vào giữa lấy ra không dính bột
là chín. Rưới thấm Brandy pha
cà phê cắt bánh dọn nơi bụng
trần. Em chỉ làm được có thế.
Với anh và cho anh.
(Nguyễn Thị Ngọc Nhung, trong bài: Chỉ Có Thế)
... tôi đã thấy ông lão làng tôi
ăn trăng với nước lã trừ bữa.
Trước nữa, cha kể, ông cố ngoại
tôi chạy càn Minh Mệnh đã đọc
kinh lễ, đốt thi phẩm Glang Anak
pha nước đái trẻ uống thay vì
ăn chữ. Ông sống trên trăm tuổi
(Inrasara, trong bài: Chuyện 40)
... quen những cành rong biển
nhựa- mai kia có cho
ra sông ra biển thì
cá tôi cũng sẽ đòi
về đòi về ăn những
thứ ăn quen, chơi với
cành rong biển nhựa và
ánh đèn điện xanh đỏ.
(Nguyễn Thị Khánh Minh, trong bài: Một Nơi)
... Mặt trời bắc bếp
đặt lên chiếc bình
pha trà
hồng hào ham muốn
vật chất lên men
... Ðom đóm về
tiết điệu hạt mưa
... Ðầm lầy xáo động
lật ngược dải ngân hà
vòng xoáy lỗ đen vũ trụ
(Phan Huyền Thư, trong bài: Thực Dụng Hư Vô - Thơ nói về vũ
trụ hay siêu hình chắc là chưa hợp với “bốn không”)
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... Một hàng người ngồi trên băng ghế, trên
băng ghế một hàng người ngồi, từng người
từng người giống y như khuôn, từng người...
... băng ghế một hàng người ngồi; nhìn đăm
đăm, đăm đăm, đăm đăm...
(Khế Iêm, trong bài: Một Hàng Người)
... Họ nhìn lên những giá sách và
Lấy cuốn Les Misérables
Ngoài trời tuyết vẫn rơi, có người
Bước vào móc chiếc áo khoác phủi
Tuyết chọn một cái bàn nhìn ra.
(Nguyễn Lương Ba, trong bài: Quán cà phê - Một ví dụ về thơ 7
chữ vắt dòng, viết hoa ở đầu mỗi câu)
... thúc quân hay kèn truy
điệu dù đuốc soi dẫn
hay đuốc truy kích dù
nến sinh nhật hay nến
liên hoan nến tưởng niệm
sau cùng vẫn là kèn
vẫn là đuốc vẫn là
nến gặp nhau trong ngày
một ngày tiễn đưa nhau!
(Hà NguyênDu, trong bài: Kèn, Ðuốc, và Nến - Một ví dụ về thơ
5 chữ vắt dòng, không viết hoa đầu câu)
... tôi vừa xoa bụng nàng vừa dõi
mắt phía nghĩa địa, ngó lom lom
lên từng hàng bia trắng hếu dưới
sương, thật không dễ chút nào khi
buộc phải giải thích đâu là mộng
đâu là thực nơi cuộc đời này.
(Lưu Hy Lạc, trong bài: Những Ngày Nắng Nóng Thực Mất Dạy)

(Tháng 12. 2007)
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Cần Sự Phối Hợp Trong Đọc Truyện
Và Đọc Bút Ký Văn Học
(Qua ba bút ký của nhà văn Phạm Xuân Đài)
Không hiếm gì những dòng sông có liên hệ đến tác phẩm văn học
của một tác giả. Nếu kể ra hết thì nhiều quá, có khi ta bỏ sót một
tên tuổi nào đó mà không hay. Nếu kể về vĩ đại trên bình diện thế
giới thì chắc ta sẽ không thể bỏ sót, như “Sông Don Êm Đềm” của
nhà văn Nga giải Nobel văn chương Mikhail Sholokhov viết về
chuyện tình trong bối cảnh buổi giao thời nội chiến ở nước Nga
giữa các phe thuộc Nga Hoàng và lực lượng Cộng Sản Xô Viết
đang dấy lên hồi đầu thế kỷ 20; và trong bối cảnh ven hai bờ sông
Don hùng vĩ của dân Cossacks (loại người thuộc nhiều chủng tộc
ở phía cực Nam nước Nga, rất thiện chiến, giỏi về kỵ binh, trước
nội chiến vốn là sức mạnh phòng vê đắc lực cho chế độ phong
kiến Nga hoàng). Hoặc như tác phẩm “Cuộc Phiêu Lưu của
Huckleberry Finn” của nhà văn Mỹ Mark Twain viết về cuộc
phiêu lưu trên sông Mississipi vĩ đại của một thiếu niên, qua đây
nhà văn Hoa Kỳ thể hiện rất sinh động đời sống văn hóa người Mỹ
ỏ hai bên bờ con sông dài, trong đó cũng có vấn đề người da trắng
người da đen. Với thiếu niên này, trên chiếc bè, dài theo con sông
thao thao truyện kể về một xứ sở, về một dân tộc, về một tình bạn
(With this boy, on this raft, along this river flows the story of a
country, a people and a friendship). Cũng như âm nhạc trên bình
diện phổ biến cho toàn thế giới, chắc ta sẽ không bỏ sót dòng sông
Danube của nhạc sĩ Johann Strauss; với khảo cổ thì có dòng sông
Nile ở Ai Cập; với tôn giáo thì có dòng sông Hằng bên Ấn Độ; với
lo âu cần phải bảo vệ môi trường xanh cho Trái Đất thì phải kể
đến dòng sông dài nhất thế giới Amazon ở nước Brazil; với tranh
chấp nguồn nước trong tương lai thì chắc là sông Mekong, vì nó
có liên hệ đến một cường quốc đang lên gây lo ngại cho cả vùng
Đông Á… Nhưng sông Mã qua tiếng tăm bài thơ Tây Tiến của
Quang Dũng, sở dĩ đề-cập đến trong bài này nhờ bút ký của nhà
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văn Phạm Xuân Đài. Bút ký do hồi ức, thêm cảm nghĩ hiện tại nên
gần như là tùy bút, liên hệ đến bảy năm sống trong trại tù cải tạo
Thanh Cẩm bên bờ sông Mã (vùng thượng du tỉnh Thanh Hóa)
dành cho quân-dân-chính Miền Nam sau năm 1975. Bài bút ký-tùy
bút ấy nhan đề “Nét Xuân Sơn”, đăng trên mạng điện-tử
“diendantheky.net” ngày 8 tháng 2 năm 2011. Hồi ức vùng thượng
du “ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống” (thơ Quang Dũng),
phối hợp cảm nghĩ hiện tại là bối cảnh đầu xuân Nam California
năm 1992. Nhà văn Phạm Xuân Đài hồi tưởng vùng thượng du
xưa khi đang ngồi trong một ngôi nhà ở thành phố Irvine vào thời
gian cuối tháng chạp âm lịch, thời gian có khí hậu khá lạnh và khá
đẹp ở miền Nam California với dãy núi San Gabriel phủ tuyết
trắng, với cảnh trí chu-đáo của thành thị văn minh làm cho thiên
nhiên cũng đầy trật tự của sự ngăn nắp với các hàng cây đều đặn
hai bên đường, với công viên được coi như báu vật của cư dân, với
từng đàn hải âu và bồ câu không có gì sợ sệt người vì chúng được
được bảo vệ. Liên tưởng do có nét giống nhau là vẻ xuân sơn mỗi
khi tàn đông sắp Tết, nhưng nhà văn đặt câu hỏi khá lạ: nét xuân
sơn trở về nếu cảm nhận được sau mùa thu-đông mọi sự đều xám
buồn tại trại cải tạo tư bề núi đá thì cảm nhận ấy dĩ nhiên, nhưng
nét xuân sơn thấy được nơi thiên nhiên chu đáo thì có phải là nét
xuân sơn chính hiệu hay là do cảm nhận vay mượn từ tiên kiến, từ
tập quán mỗi độ vào Xuân và Tết. Ta sẽ đọc lại những gì nhà văn
đã viết để xét xem có phải đây là một ý kiến lạ: “Cứ thế đất trời đi
vào mùa đông. Khí buốt căm căm, nước buốt căm căm, núi thành
vô tình, xa cách, đứng riêng một cõi, hướng về trời chứ chẳng
thèm hướng về người… Rồi thì núi sẽ trở lại là núi, sông trở lại là
sông, người trở lại là người… cây mơ cây đào bỗng đầy nụ, và có
những toán người đi về phía núi xa kiếm lá giong về gói bánh
chưng Tết, thì người tù cũng dần ra khỏi trạng thái mông muội
của những ngày đông dài… Bạn sẽ sững người trông thấy núi, và
tâm bạn, trí bạn, miệng bạn cũng thốt lên: “Nét xuân sơn”…
Người đứng bên sông Mã đã bảy lần được tiếp sức như thế để
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sống còn… Buổi chiều nay, hăm bốn tháng chạp năm chín hai, tôi
ngồi bên cửa sổ môt ngôi nhà ở vùng Irvine, nhìn ra cảnh vật xinh
tươi bên ngoài, bỗng tim như như đập hụt một nhịp khi nhìn thấy
bóng núi phía xa xa… đã mang lại cho tôi một vẻ gì gần như là
một nét xuân sơn… Trong một xứ sở được sắp xếp quá chu đáo, cả
thiên nhiên cũng được “tổ chức”… Liệu cái cảm giác chuyển mùa
mình cảm thấy rưng rưng trong lòng ấy là thật hay cũng là một
sản phẩm làm sẵn… Cái nào là tiền chế, cái nào mới xuất phát
nóng bỏng tự trái tim…”. Ta đồng ý với nhà văn cần nắm bắt nét
đẹp thoáng qua của đất trời thiên nhiên và của cõi người; nhưng ta
không quá biện biệt rung cảm đó (chẳng hạn nét xuân sơn) cái nào
giả cái nào thật, do tác giả dường như hơi ngã về hướng duy tâm:
ngoại giới có thể chỉ do Tâm gán ghép ý nghĩa; do cảm nghĩ tiền
chế; do khuôn mẫu lặp lại không từ tình cảm mà từ tập quán. Nét
đẹp thoáng qua, nét xuân sơn của rặng núi chuyển mình vào xuân,
theo tác giả thì cần níu lại bằng nghệ thuật. Phù du trở thành vĩnh
viễn. Một ví dụ điển hình như cành củi trôi trên sông rộng trong
bài “Tràng giang” của Huy Cận là một khoảnh khắc, nó trở thành
thiên thu nhờ câu thơ “ Thuyền về nước lại sầu trăm ngả/ Củi một
cành khô lạc mấy dòng”. Ở bài bút ký trên, nhà văn chỉ nói nét
đẹp thiên nhiên thoáng qua, nhưng nét đẹp thoáng qua của cõi
người, có hay không nơi một trại cải tạo vùng thượng du tỉnh
Thanh Hóa. Trong một hồi ức khác (không viết thành bút ký-tùy
bút, mà như những mảnh rời) cũng liên hệ đến dòng sông văn học
này, cũng liên hệ đến trại cải tạo vùng thượng du này, bài “Thanh
Cẩm… Những Mẩu Chuyện”, nhà văn Phạm Xuân Đài có nhắc
đến sự can thiệp của một bà thiếu úy dân tộc Mường. Bà ra lệnh
cứng rắn không cho công an đánh có thể làm vong mạng phạm
nhân trốn trại (đại tá Trịnh Tiếu của Việt Nam Cộng Hòa). Đại tá
xác nhận nếu không có sự can thiệp ấy, chắc ông đã chết. Nét đẹp
cõi người này (có thể do tình cảm cá nhân), dù tình riêng nhưng
cũng là một nét đẹp nhân loại, được nhà văn kể lại. Bút ký nắm bắt
cái thoáng qua bằng chữ nghĩa, rồi sau này thành nghệ thuật qua
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một truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Tường Thiết. Nhà văn này
vốn đã định cư ở Mỹ từ năm 1975, không hề ở trại cải tạo bao giờ,
nhờ nghe kể mà hư cấu một truyện tình xảy ra ở trại cải tạo Thanh
Cẩm. Như vậy đã rất hòa nhịp với nhà văn Phạm Xuân Đài: cần
biến những nét đẹp khảnh khắc thành thiên thu qua nghệ thuật.
Đưa nó hóa thân vào nghệ thuật qua truyện ngắn nhan đề “Sông
Mã Êm Đềm”, đăng trên mạng “diendantheky.net” ngày 10 tháng
2 năm 2013 (đã đăng khá lâu rồi, với bút hiệu Duy Sao, trên tập
san “Gia Đình Thanh Cẩm”, tháng 5 năm 2012). Nhà văn Nguyễn
Tường Thiết hư cấu một truyện tình giữa một tù nhân cải tạo và
một nữ nhân sống trong trại, và dường như nhà văn đã áp dụng lối
viết quá khứ-hiện tại đồng xuất. Truyện mở đầu với hiện tại: một
cựu tù nhân trên chuyến xe lửa Bắc-Nam đi từ Hà Nội (xưa ở trại
Thanh Cẩm, đã định cư Hoa Kỳ, nay trở về du lịch Việt Nam)
đang qua cầu Hàm Rồng bắc qua sông Mã. Quá khứ truyện tình
trong trại Thanh Cẩm liền hiện về trong tâm trí cựu tù nhân với chi
tiết đầy đủ về đời sống sinh hoạt trong trại: nguồn này nhà văn
thâu nhận chất liệu từ các bài viết hồi ký của tù nhân thực sự,
trong đó có hai bài viết kể trên của nhà văn Phạm Xuân Đài. Rồi
hiện tại lại hồi phục khi xe lửa rầm rầm qua cầu sắt khác. Lần này,
người cựu tù nhân chợt thấy hình dáng một nữ hành khách trông
sao quá giống với người xưa. Chắc chắn không phải người xưa vì
cô này thật trẻ, không thể là người của ba mươi năm trước. Gần
sáng, thiếp ngủ, Hiếu (tên nhân vật) lần thứ hai quay về quá khứ
trong giấc mơ màng do hình ảnh giống người xưa của nữ hành
khách; quay về thời điểm hai người tình trốn trại thành công và lên
trú ngụ trên hang Văn Dú (hang này là tên đặt do liên tưởng hang
Văn Dú trong truyện “Vàng và Máu” của Thế Lữ, có nhắc đến
trong hồi ký của nhà văn Phạm Xuân Đài). Rổi hiện tại trở lại lần
thứ hai (kể từ đầu thì có đến ba lần ở thời điểm hiện tại, hai lần ở
thời điểm quá khứ) lúc xe lửa hú còi đến ga Huế. Hai mẹ con nữ
hành khách xuống ga Huế. Qua chào hỏi, Hiếu phát giác nữ hành
khách đó chính là con gái của mình, kết quả do hai người tình trốn
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trên hang Văn Dú ba mươi năm trước. Lúc chợt phát hiện, cũng là
lúc hai mẹ con nữ hành khách khuất dạng trong đám người quá
đông nhốn nháo trên ga Huế… Ngoài chất liệu do hồi ký về trại
cải tạo, hình như nhà văn Nguyễn Tường Thiết muốn làm ta nhớ
đến truyện “Bóng Người Trên Sương Mù” của nhà văn Nhất Linh
(thân phụ của nhà văn Nguyễn Tường Thiết) qua ảo giác hai mẹ
con nữ hành khách phản chiếu khi gần khi xa qua tấm gương cửa
sổ trên toa xe lửa. Tất cả gom lại do ý hướng muốn làm nghệ
thuật, muốn biến khoảnh khắc phù du (nét đẹp thiên nhiên, nét đẹp
tình cảm) thành thiên thu, như ta có nói qua ở đoạn trên. Ngoài
nguồn do bút ký-tùy bút, bút ký thuần túy ghi chép, hoặc do kể
chuyện trong khi hàn huyên (hai ông Phạm Xuân Đài và Nguyễn
Tường Thiết vốn quen biết thân tình, thường gặp nhau tại Seattle
tiểu bang Washington hoặc quán cà phê Factory ở Westminster,
quận Cam, California); nhà văn Nguyễn Tường Thiết có lẽ còn
được tiếp nguồn cảm hứng để hư cấu truyện tình nơi trại cải tạo
nhờ bốn câu thơ chia ly: “Sông Mã cuồn cuộn chảy/ chiếc mảng
đã xa bờ/ em không quay đầu lại/ cuộc tình hay trong mơ”(đăng
trên “diendantheky.net”- Thơ của Trần Mộng Tú). Cảm hứng viết
nên truyện từ vài câu thơ hay, nhà văn Nguyễn Tường Thiết như
lặp lại cách thức cũng cảm hứng do thơ mà hoàn thành tác phẩm
“Xóm Cầu Mới” của nhà văn Nhất Linh (cảm hứng từ mấy câu thơ
trong bài “Tràng Giang” của Huy Cận).
Ta đã thấy sự phối hợp giữa hai bút ký văn học liên hệ đến con
sông Mã và truyện ngắn “Sông Mã Êm Đềm”. Nhờ sự phối hợp
nên cảm nhận có những gắn bó trong tâm trí người viết bài này, do
đã đọc trọn vẹn truyện ngắn, và dĩ nhiên trọn vẹn hai bài bút ký
(xin nhắc lại, chỉ có một bút ký pha trộn với tùy bút mang tính văn
chương). Bây giờ ta thử đọc bài bút ký cũng pha trộn tính văn
chương “Về Thăm Tolstoi Ở Điền Trang Yasnaya-Polyana” (Léon
Tolstoi, viết theo tiếng Anh là Leo Tolstoy). Bài bút ký văn học
trên, nhà văn Phạm Xuân Đài lấy cảm hứng từ chuyến du lịch Nga
năm 1992. Chuyến tham quan được hướng dẫn bởi một người
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sống lâu năm tại Nga là ông Nguyễn Minh Cần. Đọc bút ký từ
California nắng ấm, người viết bài này dĩ nhiên chỉ thu nhận được
một phần nào quang cảnh lạnh và bao la 200 cây số từ Mạc Tư
Khoa đến thành phố Tula, rồi từ Tula đến điền trang của tiểu
thuyết gia bộ sách lừng danh “Chiến Tranh và Hòa Bình”cách
Tula vài mươi cây số nữa. Rồi cũng chỉ cảm nhận được qua
mường tượng khu điền trang mênh mông của Leo Tolstoy, một tác
giả đầy tính nhân bản trong khi ông vốn thuộc giới quý tộc Nga
hoàng thế kỷ 19 bước qua thế kỷ 20. Rồi cũng chỉ cảm nhận được
vẻ tương tự như ở các nhà tưởng niệm danh nhân lớn khác trên thế
giới, cũng vẻ trang trọng cung kính bảo tồn từng chi tiết như
phòng làm việc, kể cả buồng ngủ. Nhưng rồi cũng đến lúc ta cảm
nhận những điều riêng chỉ có ở từng nhân vật, như trường hợp nhà
đại văn hào này. Những chi tiết ấy quá đặc biệt về đời sống nên
như thuộc về giai thoại. Ai đến viếng điền trang cũng được cho coi
cái ao tắm của nhà văn quý tộc, cái ao chỉ dựng phên che ngoài
trời lạnh. Hoặc như phòng ngủ vẫn giữ nguyên si bóng đèn thắp,
đồng hồ vẫn giữ nguyên 4 giờ sáng lúc ông bỏ nhà ra đi vì giận bà
vợ, và ngã bệnh rồi mất tại một nhà ga xe lửa (năm 1910, thọ 82
tuổi). Ta biết những giai thoại một cuộc đời, biết quang cảnh nơi
sinh sống, biết những kỷ vật trưng bày trong tủ kính, thì chỉ là cái
biết như mọi người đi du lịch. Cho dù chưa từng nghe đến tên tuổi
của ông, chưa từng đọc một tác phẩm nào của ông, thì cũng đã có
các bảng chỉ dẫn gần đâu đó. Giống như khi ta vào thăm nhà
tưởng niệm một vị tổng thống, hay khu tưởng nhớ một tướng lãnh
anh hùng… Chẳng hạn như khi ta đến viếng nhà tưởng niệm Tổng
Thống Nixon gần xa lộ 57 ở thành phố Yorba Linda ở Nam
California, ta thấy có những hình ảnh ông đến Bắc Kinh hội đàm
với Mao Trạch Đông, nếu không rành về lịch sử thì ta chỉ biết đó
là chuyến viếng thăm đầu tiên của một Tổng Thống Hoa Kỳ đến
nước Trung Hoa cộng sản. Bảng chỉ dẫn dưới hình ảnh cũng ghi rõ
như vậy. Du khách nào không biết gì đến lịch sử Việt Nam thì đâu
có biết đó là khởi đầu cho việc Hoa Kỳ chấm dứt can thiệp vào
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Việt Nam năm 1973. Cũng vậy, nếu không đọc bộ trường thiên
tiểu thuyết đồ sộ gồm tới 4 cuốn mang tên “Chiến Tranh và Hòa
Bình” của Leo Tolstoy, thì ta không biết gì thêm ngoài những chỉ
dẫn trong nhà tưởng niệm, những bảng hướng dẫn trong khu điền
trang rộng lớn đến 1500 héc-ta. Không đọc đến tác phẩm mà chỉ
đọc bút ký văn học thì ta biết thật mơ hồ, có lẽ ta chỉ lưu tâm đôi
điều hơn du khách chưa từng nghe tên ông hoặc tên tác phẩm lừng
danh “Chiến Tranh và Hoà Bình”. Và ta đọc bút ký văn học hơi
khác du khách ngao du vô tư (không phải du khách hành hương
ngưỡng mộ hay du khách nghiên cứu văn học) đang đi bách bộ
hoặc có xe đưa đi từng chặn vì khu điền trang quá rộng lớn, khác ở
chỗ thỉnh thoảng lại bắt gặp vài câu văn cảm nghĩ mang nét tùy
bút văn chương. Như khi nhà văn Phạm Xuân Đài có ý nghĩ so
sánh không gian phòng tưởng niệm trong dinh thự và không gian
ngoài điền trang thuộc khu bảo tồn dấu tích đại văn hào: “Viện bảo
tàng nào chẳng là nơi cất giữ quá khứ, nhưng điền trang Yasnaya
Polyana là một quá khứ sống, cây cối vẫn rì rào, ao hồ vẫn gợn
sóng, và những dấu vết thuộc đời sống của nhà văn vẫn còn lưu
giữ khắp nơi đúng như lúc ông còn sinh thời”. Và việc nhà văn
quý tộc tắm nơi một cái ao chỉ chắn phên bằng các loại cây leo ở
ngoài trời trong khu điền trang, được nhà văn viết bút ký làm nổi
bật tính bình đẳng của nhân loại về phương diện đều là sinh vật
người. Ý nghĩ về bình đẳng này khiến ta nhớ đến phát biểu của
nhân vật Nghị Hách trong cuốn tiểu-thuyết “Giông Tố” của nhà
văn Vũ Trọng Phụng “tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh”,
nhưng ở đây phát biểu mang tính sự thật không mang vẻ ám-chỉ:
“Nội cái việc tắm của Tolstoi đã cho chúng ta biết thế nào là nếp
sống nơi điền trang. Thật ra, điền trang cũng tức là thôn quê, dù
là thứ thôn quê quý tộc, sinh hoạt nơi thôn dã về căn bản thì vẫn
giống nhau… dù anh nông nô hay ông bá tước thì vẫn mình trần
như nhộng, cùng làm những động tác lặn hụp giống nhau…”. Rồi
càng đọc những chi tiết trong bài bút ký, những chi tiết thuộc về
trừu tượng quy chiếu vào nội dung tác phẩm “Chiến Tranh và Hòa
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bình”, ta thấy lơ lửng về sự hiểu biết, nghe nói những điều mơ hồ,
vì ta chưa hề đọc tới tác phẩm tiểu thuyết đồ sộ này. Dù đã từng
coi phim “War and Peace” trình chiếu ở rạp Đại Nam Sài Gòn
trước 1975, nhớ như khoảng năm 1967; và nhớ rạp hát trong cao
ốc khá cao nẳm trên đại lộ Trần Hưng Đạo đối diện chếch qua một
khoảng với bên kia đường là Trường Nữ Tiểu Học Tôn Thọ
Tường. Vốn liếng tiếng Anh lúc ấy không nghe hiểu hết nên chỉ
biết lờ mờ, không nắm bắt được tình tiết truyện phim, nhưng
người viết bài này không quên màu sắc rực rỡ bao la của nước
Nga vào mùa đông trong thời điểm quân đội Pháp do Napoléon
kéo binh qua xâm lăng; nhớ các hình ảnh oai phong của các sĩ
quan Nga chuẩn bị ra chiến trường; và nhớ hơn hết cảnh một nàng
thuộc gia đình hoàng tộc (do Audrey Hepburn thủ diễn) bị mê
hoặc bởi một sĩ quan điếm đàng rất đẹp trai (do Victorio
Gasssman đóng vai). Nay đọc bút ký văn học của nhà văn Phạm
Xuân Đài, người viết bài này vẫn mơ hồ vì từ năm 1967 cho đến
nay cũng chưa đọc tới tác phẩm quá lớn này, nó quá dầy nên mỗi
lần định đọc tới thì lại ngán, cho dù đã có các bản dịch ra Việt
Ngữ. (Trong khi những cuốn sách tiểu thuyết dịch ra Việt ngữ
khác, và cũng rất dầy, người viết bài này đã đọc khá cẩn thận vì
thấy cần giới thiệu sách đọc thêm trong chương trình học văn sắp
cải tổ từ niên khóa 1974-1975, như “Đỉnh Gió Hú” và “Anh Em
Nhà Karamazov”; và cũng đã có bài viết liên hệ các sách trên để
đăng báo trong năm 1974. Nhưng chương trình cải tổ này bất
thành sau tháng 4 năm 1975).Vậy dù không nắm bắt rõ nội dung
bộ truyện “Chiến Tranh và Hòa Bình”, nhưng ta biết sự lớn lao
như thế nào do quy chiếu với sự thật một con người được mọi thời
ngưỡng mộ. Sự thật đang hiện hữu nơi điền trang YasnayaPolyana là Nhà Bảo Tàng và khu điền trang rộng 1500 hec-ta (bài
bút ký cho ta biết lúc sinh thời của Tolstoy có đến 300 nông nô
phục dịch cho điền trang này) hoàn toàn được tôn kính giữ nguyên
vẹn từ hơn 100 năm, qua bao nhiêu chế độ từ thời Nga Hoàng rồi
chế độ Xô Viết Cộng Sản tuyên dương giai cấp vô sản, rồi đến
403

thời chênh vênh giữa chế độ Dân Chủ và Chế độ Độc Tài. Điền
trang của bá tước Leo Tolstoy vẫn được toàn thể dân tộc Nga kính
trọng, điều đó nói tính nhân bản trong “Chiến Tranh và Hòa Bình”
đã vượt qua hết sự đố kỵ; không như có trường hợp một tư tưởng
lớn về đạo đức mà vẫn từng bị xét lại, rồi về sau mới được phục
hồi, tại một vài nơi khác trên thế giới. Tư tưởng của Leo Tolstoy
như thế là vượt thời gian, vượt tính chính trị nhất thời. Tuy vậy,
theo thiển nghĩ, nó không vượt không gian như Tư tưởng Khổng
Tử ảnh hưởng qua đến Việt Nam, Đại Hàn, một phần nào qua
Nhật Bản. Nó không vượt không gian theo nghĩa chuyển lửa giáo
dục, nhưng lại hiện hữu khắp thế giới, vì tính nhân bản nhân đạo
trong tiểu thuyết “Chiến Tranh và Hòa Bình” cũng là chung cho
toàn thể nhân loại, không cần vượt không gian mà có sẵn khắp
không gian những nơi nào quy tụ nhân quần.. Tính nhân bản, tính
nhân đạo, hiểu là như vậy, nhưng biểu hiện cụ thể thế nào qua các
nhân vật, ta biết lờ mờ nếu chưa đọc đến “Chiến Tranh và Hòa
Bình”, do đó mơ hồ hiểu những điều này qua mấy dòng bút ký
trong bài “Về Thăm Tolstoi Ở Điền Trang Yasnaya-Polyana” :
“Phải chăng sự kiện đã sinh ra, lớn lên và sống gần trọn đời tại
nơi này đã góp phần vào tư tưởng nhân đạo, bình đẳng của
Tolstoi?... Nhiều người trong gia đình và chính ông nữa, đã được
Tolstoi mô phỏng để xây dựng nhân vật… nhà văn đã đến với Phật
giáo, đã viết ra tư tưởng bất bạo động… tính chất sâu xa, khoan
dung, hồn hậu của Tolstoi cũng như bao tác giả Nga khác, họ đã
sinh ra, viết lách trên mảnh đất này mà tác phẩm của họ gần gũi
với cả nhân loại…”. Đến đây, ta lại có một so sánh khác: Tư
tưởng giải thoát nhân loại của Phật giáo nếu không có các nhà sư
rao giảng hoằng pháp, liệu tư tưởng Phật Giáo có sẵn trong bản
chất nhân loại không? Phật Giáo nói có, ai cũng có Phật Tính.
Nhưng theo thiển nghĩ, Phật tính là điều siêu hình cần rao giảng
phổ biến thì mới hiểu, còn tính nhân bản nhân đạo là điều gần như
cụ thể (ai cũng nhận ra) nên hoàn toàn dễ hiểu… Chỉ đọc bút ký
văn học và không đọc truyện, như thế là thiếu sự phối hợp. Vì vậy,
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thiết nghĩ, ta cần hai nguồn khác trợ giúp: bản tóm tắt cốt truyện
của bộ tiểu thuyết “Chiến Tranh và Hòa Bình”; hoặc bản phác họa
cụ thể vài biểu hiện nhân đạo của các nhân vật. Chẳng hạn nguồn
tư liệu sau đây, nó có thể bắc nhịp cầu chuẩn bị cho ta một khi
quyết định đọc hết tác phẩm này: “Tác phẩm mở đầu với khung
cảnh một buổi tiếp tân, nơi có đủ mặt các nhân vật sang trọng của
giới quý tộc Nga tại kinh kỳ Sankt-Peterburg (Saint
Petersburg)…Trong số những tân khách hôm ấy có công tước
Andrei Bolkonsky - một người trẻ tuổi, đẹp trai, giàu có, có cô vợ
Liza xinh đẹp mới cưới và đang chờ đón đứa con đầu lòng. Và một
vị khách khác là Pierre người con rơi của lão bá tước Bezoukhov,
vừa từ nước ngoài trở về. Tuy khác nhau về tính cách, một người
khắc khổ về lý trí, một người hồn nhiên sôi nổi song Andrei và
Pierre rất quý mến nhau và đều là những chàng trai trung thực,
luôn khát khao đi tìm lẽ sống. Andrei tuy giàu có và thành đạt
nhưng chán ghét tất cả nên chàng chuẩn bị nhập ngũ với hy vọng
tìm được chỗ đứng của một người đàn ông chân chính nơi chiến
trường… Lão bá tước Bezoukhov rất giàu có, không có con, chỉ có
Pierre là đứa con rơi mà ông chưa công nhận. Mấy người bà con
xa của ông xúm quanh giường bệnh với âm mưu chiếm đoạt gia
tài. Pierre đứng ngoài các cuộc tranh chấp đó… Công tước
Kuragin không được lợi lộc gì trong cuộc tranh chấp ấy bèn tìm
cách dụ dỗ Pierre. Vốn là người nhẹ dạ, cả tin nên Pierre rơi vào
bẫy và phải cưới con gái của lão là Hélène, một cô gái có nhan
sắc nhưng lẳng lơ và vô đạo đức…Về phần Andrei chàng quyết
định gởi vợ cho cha và em chăm sóc sau đó gia nhập Quân đội
Nga. Khi lên đường Andrei mang một niềm hy vọng là có thể tìm
thấy ý nghĩa cuộc sống cũng như công danh trên chiến trường.
Chàng tham chiến trận đánh Austerlitz - nơi Napoléon I đã đánh
tan nát quân Liên minh Nga-Áo, bản thân chàng thương nặng, bị
bỏ lại chiến trường. Khi tỉnh dậy chàng nhìn thấy bầu trời xanh
rộng lớn và sự nhỏ nhoi của con người, kể cả những mơ ước, công
danh và kể cả Napoléon I - vốn là một thần tượng của chàng.
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Andrei được đưa vào trạm quân y và được cứu sống. Sau đó,
chàng trở về nhà chứng kiến cái chết đau đớn của người vợ trẻ khi
sinh đứa con đầu lòng.. Một lần, Andrei có việc đến gia đình bá
tước Rostov. Tại đây, chàng gặp Natalia (Natasha) con gái gia
đình của bá tước Rostov. Chính tâm hồn trong trắng hồn nhiên và
lòng yêu đời của nàng đã làm hồi sinh Andrei… cha chàng phản
đối cuộc hôn nhân này. Bá tước Bolkonsky (cha của Andrei) buộc
chàng phải đi trị thương ở nước ngoài trong khoảng thời gian là
một năm…Natasha rất yêu Andrei, song do nhẹ dạ và cả tin nên
nàng đã rơi vào bẫy của Anatole con trai của công tước Vassili,
nên Natasha và Anatole đã định bỏ trốn nhưng âm mưu bị bại lộ,
nàng vô cùng đau khổ và hối hận… Cuộc Chiến tranh Vệ quốc
Nga bùng nổ…Trong trận Borodino, dưới sự chỉ huy của vị
Nguyên soái Koutouzov quân đội Nga đã chiến đấu dũng cảm
tuyệt vời, với kết quả là chiến thắng lớn lao về mặt tinh thần.
Andrei cũng tham gia trận đánh này và bị thương nặng. Trong lán
quân y, chàng gặp lại tình địch của mình cũng đang đau đớn vì vết
thương. Mọi nỗi thù hận đều tan biến, chàng chỉ còn thấy một nỗi
thương cảm đối với mọi người… Và cũng chính Natasha đã chăm
sóc cho chàng cho đến khi chàng mất… Sau trận huyết chiến ở
Borodino, quân Nga rút khỏi Moskva. Quân Pháp chiếm được
Moskva nhưng có tâm trạng vô cùng lo sợ. Pierre trở về Moskva
giả dạng thành thường dân để ám sát Napoléon. Nhưng âm mưu
chưa thực hiện được thì chàng bị bắt… Quân Nga bắt đầu phản
công và tái chiếm Moskva. Quân Pháp rút lui trong hỗn loạn.
Nước Nga thắng lợi bằng chính tinh thần của cả dân tộc Nga chứ
không phải do một cá nhân nào... Trên đường rút lui của quân
Pháp, Pierre đã trốn thoát và trở lại Moskva. Chàng hay tin
Andrei đã mất và vợ mình cũng vừa mới qua đời vì bệnh. Chàng
gặp lại Natasha, một tình cảm mới mẻ giữa hai người bùng nổ.
Pierre quyết định cầu hôn Natasha.“ (Nguồn: Wikipedia, the free
encyclopedia).
(Tháng 2 năm 2013)
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NGHĨ VỀ THƠ BIỂU CẢM VÀ
THƠ BIỆN LUẬN (Qua Thơ Của Thành Tôn)
Tập thơ “Thắp Tình” của Thành Tôn do “Ngưỡng Cửa” xuất bản
vào tháng 7 năm 1969, trong đó có hai bài thơ tình-cờ ở cạnh nhau
(trang 67/68 và 69/70), nhưng tính chất thì lại gần như khác hẳn
nhau, một nghiêng về biện luận và một nghiêng về biểu cảm.
Chúng gợi hứng cho người viết bài này đề cập đến, vì đây là vấn
đề người viết cũng đã từng bàn qua nơi bài “Sự giải thích trong
thơ” (Trong Dòng Cảm Thức Văn Học Miền Nam, sách xb năm
2006, từ trang 15). Nhưng trước hết, xin đề cập đến những câu thơ
rất đạt của nhà thơ Thành Tôn trong thi phẩm. Bốn câu thơ lục bát
dưới đây của Thành Tôn thật hay, chắc hẳn ai đọc tới cũng thấy
cách dùng chữ tài tình. Những chữ khá mới trong thơ, nhưng cáchdùng-chữ không phải chưa ai có. Nổi bật trong những người khởi
xướng cách dùng chữ và dùng thi-ảnh tân kỳ là Cung Trầm
Tưởng. Thành Tôn sáng tác thơ trong thời kỳ manh nha thơ tân kỳ
của Tạp chí Sáng Tạo (tân kỳ về đảo ngữ, tạo từ ngữ lạ, và tân kỳ
trong thi ảnh), cho nên mặc dù từ ngữ khá mới riêng của Thành
Tôn, nhưng cách-dùng thì có lẽ đã chịu ảnh hưởng từ người khác.
Riêng mà chưa khác biệt, cũng như điệu tango riêng, điệu valse
riêng, nhưng cách thức một nam một nữ gắn bó biểu diễn trên sân
khấu thì vẫn giống nhau; thật khác biệt lối khiêu vũ đi hàng một
của người Tây Nguyên Việt Nam hay lối khiêu vũ tập thể đi theo
hàng chữ chi và tự do sáng tạọ bước đi của từng loài thú, trong
điệu múa người da đỏ Mỹ Châu…. Nói có dẫn chứng, những câu
thơ hay của nhà thơ Thành Tôn dưới đây có chút phảng phất từ các
câu thơ “Cổ cao áo kín đi về buồn-tôi” và “Buông đôi tay, rỗng sọ
đầu/ Mi xuôi mắt ngủ giấc sầu cô miên” của Cung Trầm Tưởng.
Một chút ảnh hưởng từ khí-hậu-sáng-tạo chung của giới trẻ Miền
Nam lúc đó, do vậy thơ Thành Tôn tuy xuất sắc với “gió võng
mưa dù” mà từ lâu không được nêu ra làm điển hình cho các trích
dẫn thơ lục bát tân kỳ:
Tay không vòng giáp thân gù
Cõi này gió võng mưa dù mộ ôi
Kiếp nào thẩm thấu khuya tôi
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Má nheo mật lệ xẻ bồi tượng khô.
(Trong bài Tội Ðồ)
Về đây nấm đất hoang đường
Nằm nghe hơi thở côn trùng phân thây.
(Trong bài Vào Lòng Ðất)
Cung Trâm Tưởng sáng tạo từ ngữ “buồn-tôi” đã được giới yêu
chuộng thơ thời Văn Học Miền Nam tán thưởng và sau này được
nhiều nhắc nhở. Thành Tôn với “khuya-tôi” và “một-ta” cũng là
những điển hình cho lục bát tân kỳ, cho dù sáng tạo của anh không
phải là sáng-tạo-chủ-xướng. Ở trong vòng ảnh hưởng không hẳn là
điều làm hạ giá. Có ảnh hưởng của một phong trào làm thành dòng
lớn (như phong trào làm thơ mới thời Tiền chiến 1932-1945), có
phong trào chỉ rải rác vài người (như phong trào làm thơ toàn từ
ngữ huyền ảo khó hiểu kiểu Xuân Thu Nhã Tập). Phong trào làm
thơ lục bát tân kỳ là dòng-thơ-đáng-kể (không rầm rộ, cũng không
lẻ tẻ). Nếu xét kỹ, ta thấy phong trào lớn của lục bát là lục-bát-tậptrung (nghĩa là trong các bài thơ lục bát ngắn, sau các câu thơ khởi
đầu bình thường hay một chút khác thường, thi sĩ tập trung vào hai
câu cuối làm sao cho thật ấn tượng). Ấn tượng ấy có khi hết sức lạ
lẫm; có khi biền ngẫu đối xứng; có khi bàng bạc; có khi vang
vọng; có khi thật trái khuấy với tiên liệu của ta… Thật ra lục bát
tập trung cho thật hay ở hai câu cuối không đích thực là phong
trào, mà chính là cách thức gần như quy ước chung khi sáng tác.
Nhưng cũng có nhà thơ tránh không muốn chỉ tập trung vào hai
câu cuối mà đặt các câu thơ ấn tượng ở vị trí giữa bài thơ. Thành
Tôn là một người trong số đó. Các câu thơ hay trích dẫn dưới đây
đều nằm ở giữa bài:
…. Máu hồng mạch sẻ lần qua
Bàn chân vĩa phố một ta kẻ chờ.
… Ði, về bóng lạ bàn chân
Dòng sông nghiệp dĩ tiếp dần biển khơi
Quanh co nghĩ rộng đất trời
Cái tôi hiện hữu một thời vong nô.
(Trong bài Ranh Giới).
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“Thắp Tình”, nội dung tiềm tàng qua nhan đề thi phẩm có nghĩa
là làm sáng lại tình người, làm ấm lại đời, mà trong bài thơ đầu
tiên “Nói Với Con Gái” được trình bày như một thông điệp gửi
cho thời buổi khổ đau kéo dài quá lâu trên đất nước: “Con thức
dậy với đôi mắt dịu dàng của tuổi thơ cha không có. Ðôi má mủn
mỉm của ấu thời mẹ đánh rơi…”. Thắp lại tình người thì biết bao
nhiêu thứ tình, nên có vẻ trừu tượng bao quát, nhưng đau khổ do
chiến tranh thì cụ thể rõ ràng trong bài thơ “Thư Cho Mẹ”: Trên
xứ sở xanh xao từng tiếng súng/ Trong hồn người dấu đạn đã chia
phe. Lúc sáng tác tập thơ này, tác giả mới 25 hay 26 tuổi, tuy ở
vào lứa tuổi đã trưởng thành nhưng làm sao “thắp tình” nỗi cả một
thời đại nhiễu nhương nằm vào “một phần tư thế kỷ 20” thuộc lịch
sử Việt Nam, nên một mặt thì muốn thắp tình, một mặt thì cũng ý
thức mình chỉ là một phần tử quay trong vòng xoáy:
… Tôi chóng mặt đi theo chiều trôn ốc.
… Thử đứng lại nhưng dòng sông vẫn chảy
… Tôi xa lạ như tháng ngày cuốn hút
… Tôi lấy trớn để thăng bằng lại.
(Trong bài Cuộc Ðuổi Bắt)
Những ý tưởng và từ ngữ nhà thơ Thành Tôn đã sáng tác trong thi
ca thể hiện như trên, đã xác nhận nhà thơ có khuynh hưóng làm
thơ tân kỳ, và nội dung hơi cao vọng muốn thắp tình thời thế.
Nhưng đọc bài thơ dưới đây, có thể nói đó là một trong vài bài thơ
hiếm hoi nghiêng về “chân quê” hay “chơn chất”. Có lẽ tác giả
muốn sáng tác thơ khác màu sắc một chút, nên đôi bài có vẻ như
không đứng chung dòng thơ trong cả thi phẩm, nhưng nhờ vậy ta
lại khám phá thấy tính chất nhân văn xuyên suốt cả chiều dài đất
nước qua từ ngữ (cách đặt tên người và nơi chốn):
… Ðợt khói lam chiều tương tư mái rạ
Anh có thấy gì trong đó hay không?
… Sáng ra đồng những bác Tư cày cuốc
Trong trường làng những thằng Út ê a
Vọng từ ruộng dâu tiếng hò quen thuộc
Giọng những cô Lài trầm bổng gần xa
409

… Trống sớm làng Trung, chuông chiều xóm Thượng
Tiếng quê hương vang vọng tháng năm dài…
(Trong bài Hương Ðồng Phấn Nội)
Ðến đây, xin bắt đầu đề cập đến thơ biểu cảm và thơ biện luận mà
ta thấy hiện diện trong hai bài thơ tình cờ đứng cạnh nhau trong thi
phẩm Thắp Tình của Thành Tôn, bài “Giả Dụ Cho Một Người” và
bài “Tinh Thể”. Nói một cách cường điệu thì thơ biểu cảm là “Thơ
Ðoạt Hồn” và thơ thiên về biện luận là “Thơ Ðoạt Trí”. Nghiêng
về biện luận mà thôi, ta không khẳng định tác giả hoàn toàn biện
luận, vì đã là thơ thì phải dùng hình ảnh, phải có nhạc tính, không
phải toàn từ ngữ trừu tượng. Nhưng khi đọc bài thơ thiên về biện
luận, dù là đầy ấp hình ảnh, dù là điều hòa âm điệu, ta vẫn bận trí,
cần đọc đi đọc lại vài lần để nắm bắt điều tác giả muốn diễn tả.
Bận trí như vậy, ta cường điệu là thơ đoạt trí. Còn khi đọc được
bài thơ biểu cảm, ta thấy lâng lâng cảm khoái hoặc chìm vào mơ
hồ huyền ảo, ta không cần trí tìm hiểu điều gì cả, mà chỉ thích thú
hoặc tự nhiên buồn buồn qua lời thơ, có khi chưa rõ tác giả nói cái
gì. Chưa rõ điều gì tác giả muốn diễn tả mà lại rung cảm, ta cường
điệu nói đó là “thơ đoạt hồn”. Ví dụ cụ thể như khi ta đọc thơ của
Nguyễn Xuân Sanh trong nhóm Xuân Thu Nhã Tập thời tiền chiến
1932-1945, ta rơi vào ảo diệu của từ ngữ đầy tính thi ca, không rõ
tác giả nói điều gì: “Quỳnh hoa chiều đọng nhạc trầm mi/Hồn
xanh ngát chở dấu xiêm y… Lên mùa xuân khách vút xe hương/Vai
nghiêng suối trái lạnh hồn đường”. Có dư luận nói tác giả làm thơ
như vậy chỉ là lựa chọn một số từ ngữ huyền ảo cùng vần bằng,
cùng vần trắc, cho vào từng hộp riêng; cứ lấy ra đủ 7 từ cho một
câu và cũng theo thứ tự niêm luật hoặc đôi khi ít tuân theo niêm
luật cho có vẻ phóng khoáng, rồi ráp lại một cách luân phiên tình
cờ. Nhờ vậy ta có bài thơ huyền ảo, có nhạc tính do niêm luật,
nhưng khó hiểu. Nếu như vậy thì đây là “thơ ảo thuật”, và ảo thuật
đã làm ta quên sự đòi hỏi sáng sủa của trí hiểu. Nói như thế thì
những câu thơ sau đây không thể liệt vào ảo thuật mà phải liệt vào
nghệ thuật vì tính chất tuyệt vời, cũng của Nguyễn Xuân Sanh:
“Tỳ bà sương cũ đựng rừng xa/Ðáy đĩa mùa đi nhịp hải hà… Nghe
mạch hương, mùa khua trái giữ/Tay nao sương đất hạt lầu đời”.
Có bài thơ không làm ta quên hẳn trí, mà chỉ như yêu cầu tạm gác
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qua sự tìm hiểu, ngay lúc “chạm trán” với bài thơ. Thoạt tiên ta
“chìm vào” tịch lặng trước đã, sau đó “hồi tỉnh” mà tìm hiểu sau.
Nói tóm, thơ “đoạt trí” thì phần “logic” chặn ta trước cửa khi bước
vào căn nhà thơ, “thơ đoạt hồn” (không phải là thơ ảo thuật) thì
mở toang cửa cho ta vào ngay, sau đó phơi bày cho ta biết đã qua
cửa nhờ vào đâu, nghĩa là nó vẫn tiềm tàng “logic” nếu ta muốn
biết. Ta thử đọc bài thơ “Ao cũ” của Thiền sư Basho để minh thị
phần “logic” đi sau phần hồn cảm: “Ao cũ/Con ếch nhảy vào/Vang
tiếng nước xao.” (Nhật Chiêu dịch, kèm theo lời bàn như sau: Một
con ếch đã đánh thức vũ trụ bằng bước nhảy của mình, giống như
một tiếng gõ cửa có thể mở cả vũ trũ… Ta là chiếc ao cũ, và là
tiếng vang của chính ta, là tiếng vang của vũ trũ. Sau phần hồn
cảm mà tác giả Nhật Chiêu đã đại diện cho ta mà phát biểu như
trên, dĩ nhiên ta cũng “hồn cảm” như vậy (nên mới nói Nhật Chiêu
là đại diện). Và sau đó là phần “logic” ta xét thấy như sau: Những
sự kiện trong bài thơ tiềm ẩn lời giải thích về liên hệ nhân quả; có
con ếch nhảy vào thì mới có nước xao; có hoàn toàn vắng ngắt
chung quanh thì mới có vang dội vào tâm hồn; có trong vườn cũ
500/600 năm thì mới nhận ra thời gian và không gian đã thuộc về
vũ trụ thăm thẳm. Bây giờ ta đọc đoạn thơ dưới đây của Thành
Tôn, ta chạm trán với những “giả dụ hình tượng”, chúng bắt trí ta
phải tìm hiểu tác giả muốn liên hệ điều gì mà hình tượng đó có thể
là đại diện, có khi đại diện cho hai điều chứ không phải một. Hai
điều làm con người không biết điều nào là đúng, hoặc cả hai đều
đúng. Tương tự như trong lời hát nói về một nhạc sĩ tấu nhạc quá
hay làm cho người đẹp rơi vào tình trường, và nhạc sĩ phân vân:
“Nàng yêu tôi hay yêu đàn?” Thành Tôn cũng bắt trí ta phân vân
như vậy, cái nào cũng đúng, và có khi cả hai đều đúng:
…. Giả dụ tôi, hình nhân canh ruộng lúa
Áo quần mang, mũ đội, đứng dang tay
Chim chóc sợ tôi hay thằng người giả
… Giả dụ tôi, tượng trưng bày triển lãm
Ðể bị nhìn, thay vì được hỏi han
Người ca tụng tôi, hay thiên tài nghệ thuật
… Giả dụ tôi, ngai thờ ngôi linh tượng
Ý tưởng người, hay tôi hiển linh.
(Trong bài Giả Dụ Cho Một Người)
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Còn vài giả dụ hình tượng nữa trong bài thơ, xin nêu ra luôn cho
dễ nhận ra sự “nghiêng về trí” của bài thơ, như tác giả hỏi khi
khấn vái phù thủy là do sự thành ý của người sùng bái hay chỉ nói
ra lời giả dối của thầy cúng. Thơ nghiêng về trí, nên nó có thể
mang tính đa dạng do trí ta săm soi, lắm khi làm ta diễn sai ý tác
giả, vì ta không trực cảm gần kề với đồng điệu cùng tác giả như
khi đọc thơ biểu cảm. Trường hợp “giả dụ tôi là phù thủy” trình
bày như trên, nhưng không chắc ý tác giả muốn nói như vậy. Và
“giả dụ tôi là tượng trưng bày triển lãm”, ta có thể đoán tác giả
muốn phát biểu về tính phức tạp trong tình cảm người khi yêu
thích pho tượng. Họ ca tụng điêu khắc gia hay đúng ra là ngợi
khen kiệt tác nghệ thuật mà không kể gì đến người tạo ra? Hay là
họ chỉ trầm trồ thiên tài nghệ thuật (một giới siêu đẳng nói chung
chứ không phải cụ thể con người tôi). Ðến giả dụ thứ năm, giả dụ
sau hết của bài thơ: “Giả dụ tôi là anh chẳng hạn” thì thật khó
hiểu ý tác giả muốn nói gì với những câu tiếp theo “Thử rờ xem
mặt mũi tay chân/ Có phải chúng ta là dụng cụ”. Ta nghĩ tác giả
nói về thời thế phân tranh tận dụng con người vào cuộc chiến;
hoặc nghĩ tác giả nói về triết lý siêu hình ta nhìn tha nhân như một
đồ vật chứ không phải như một hiện sinh. Cả hai đều có thể đúng
vì lúc tác giả xuất bản tập thơ ở vào thời chiến tại Miền Nam Việt
Nam; và ở vào thời triết lý hiện sinh của Sartre (phổ biến trong
giới văn nghệ Miền Nam) nói về cái nhìn làm người khác bị nhốt
trong thức giác của kẻ nhìn. Nghĩ xa nghĩ gần, có khi theo thời
thượng triết lý, ta cứ loanh quanh tra tìm ý, vì thơ bắt độc giả bận
trí.
Bây giờ đến lượt ta đọc thơ nghiêng về biểu cảm của nhà thơ
Thành Tôn trong bài “Tinh Thể”. Cũng vậy, chỉ thiên về mà thôi,
không hẳn hoàn toàn biểu cảm, vì cũng có một chút biện giải ở
trong thơ. Nhưng chạm trán đến bài thơ này, ta hứng thú trong
dòng hình tượng, trong dòng nhạc tính, trong dòng tình cảm nỗi
niềm trôi giạt của thân phận con người (về Ðịa Ngục hay Thiên
Ðường đều ngoài tầm biết rõ của ta, thiếu Ðức Tin làm ta phân
vân). Hình, nhạc, tình, ba thứ hòa quyện vào nhau làm ta thấy hay.
Nhạc tính quen thuộc của lục bát, nhạc tính do từng đôi biền ngẫu
nhưng từ ngữ khá mới nên làm mất đi tính khuôn khổ cổ điển. Khi
đọc bài thơ, ta trôi theo lời thơ nên chưa kịp bận trí, sau đó mới
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bận trí hỏi tác giả tại sao “lên cao” thì tan tành, và tại sao “xuống
sâu” thì không nỡ. Phải chăng lúc ấy (thập niên 1960) nhà thơ
muốn nói đến kiến thức khoa học du hành không gian (bay bằng
tốc độ quá cao, nếu không có trang phục phi hành thì không thể
chịu nổi áp lực khi tàu vũ trụ vượt sức hút trọng lực của Trái Ðất).
Và phải chăng “xuống sâu không nỡ” là do từ những kiến thức
triết lý phổ biến thời ấy (như Hữu-Tại-Thế của Heidegger, HiệnSinh-Phi-Lý của Sartre). Ta trôi trong những hình tượng thi ca
nhuốm màu Phật Giáo “cát bụi trùng trùng diệt sinh”, và sau khi
qua phút rung cảm ta mới bận trí hỏi nhà thơ Thành Tôn có phải ý
tứ trong bài cũng nhuốm màu sắc Thiên Chúa Giáo (quỹ dữ, thần
linh, bay bổng, trì lôi…) trong bài Tinh Thể:
Quẩn quanh tháng tận năm cùng
Hai vai cát bụi trùng trùng diệt sinh
Về đâu quỹ dữ thần linh
Nửa thân bay bổng nửa mình trì lôi
Dấn thân lại muốn thu hồi
Ðã nghe cát lở sông bồi loanh quanh
Lên cao nghĩ sẽ tan tành
Xuống sâu không nỡ thôi đành ở đây…
(TVN - Tháng 10 năm 2009)
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THƠ TÌNH HUYỀN DIỆU PHA LẪN PHÀM TỤC,
SO VỚI THƠ TÌNH THUẦN CHẤT HUYỀN DIỆU

(Qua Thơ Trần Yên Hòa)
Người viết bài này có lần đọc bất chợt, đọc thoáng qua một vài bài
thơ của Trần Yên Hòa và thoáng gặp hình tượng Em được nhâncách-hóa từ thiên nhiên: em không phải người mà là Mùa Thu, và
từ đó vẫn mang ý định sẽ có dịp nói nhiều về thiên nhiên nhân
cách hóa trong thơ Trần Yên Hòa. “Ta nghiêng về giải đáp tác giả
Trần Yên Hòa muốn vượt qua thơ lãng mạn tình yêu để hướng về
thơ diệu vợi, bởi từ ngữ Em không phải chỉ về người mà chỉ về
thiên nhiên: mùa thu được nhân cách hóa thành người em hương
sắc” (trích trong bài “Mùa Thu Mênh Mông và Mùa thu Cục Diện
Trong Thi Ca Hải Ngoại”, tạp chí Văn Học số 232, ấn hành tại
Nam California, tháng 7&8 năm 2006). Và người viết bài còn có ý
định phân biệt dáng vẻ thơ lãng mạn, thơ siêu thực và thơ diệu vợi
lưng chừng giữa siêu thoát và đời thường. Nhưng khi đọc hết tập
thơ mới ấn hành gần đây của Trần Yên Hòa, thi phẩm “Uyên
Ương, Phượng Hề, và Khát Vọng” (do Thế Kỷ xuất bản, Nam
California, năm 2009), thì ý nghĩ phân biệt ba dáng vẻ kể trên (qua
hình tượng người em gái, người tình) đã trở thành bất khả. Vì vậy
vấn đề văn chương “Sự Bất Khả Tiên Kiến Khi Ðọc Thơ” xin
được nói rõ trong bài này. Nhưng trước tiên, ta cùng nhau đọc các
câu thơ rất đạt của Trần Yên Hòa trong thi phẩm.
Thi phẩm này của Trần Yên Hòa đa số là thơ tình, hơn nữa tình rất
đam mê. Nếu có nghiêng về thân xác thì ngôn từ được thơ mộng
hóa, không dung tục đến mức “quá lắm” thường được coi như tân
kỳ trong thi ca mấy lúc gần đây, chỉ đến mức “ta gục vào em”, và
sau đó là những từ ngữ nâng lên thật cao một cách trịnh trọng. Ðôi
khi gục vào em rồi sa đà thêm nữa vào hình ảnh hiện thực của
hành vi nam nữ sát kề nhau, nhưng vẫn là những từ ngữ đẹp. Do
đó thơ tình Trần Yên Hòa dù có vẻ say đắm tự thấy mình “chẻ
thành trăm mảnh”, hoặc “thành tro” trong đam mê tình yêu, vẫn là
thi ngữ lãng mạn ca ngợi người tình đã cho mình những giây phút
thần tiên; vẫn là thi ngữ buồn nhẹ nhàng dù cay đắng dành cho
tình phù du của sóng vỗ chân cầu. Nhưng như đã trình bày ở trên,
thơ Trần Yên Hòa pha trộn đủ dáng vẻ: đời thường lãng mạn hay
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hiện thực tình dục thể xác; hoặc siêu thực và diệu vợi. Ở đây, là
phần giới thiệu những câu thơ đạt, đạt ở từ ngữ thi ca, chưa bàn về
khuynh hướng trộn lẫn:
… Ta gục vào em chẻ thành trăm mảnh
Ta phân thân hồn phách sắp thành tro
(Trích trong bài: Uyên Ương)
… Khi tỉnh lại nhìn em như mắc lưới
Ðời chia xa như ngọn sóng chân cầu
(Trích trong bài: Nằm Mơ Hoa Cúc)
Sau đây cũng là những câu thơ đạt về từ ngữ thi ca dành cho tu-từpháp nhân cách hóa. Xin nhắc lại: Trần Yên Hòa đã từng nhân
cách hóa mùa thu thành người em hương sắc, từ đó ta nói thơ anh
hướng về diệu vợi hơn là người em đời thường. Nếu cứ tiên kiến
thơ Trần Yên Hòa nhắm tới khuynh hướng muốn vượt lãng mạn
để đi vào diệu vợi, thì nhân cách hóa dưới đây đưa ta quay về hành
vi thân gần đời thường giữa nam nữ. Chưa bàn tới khuynh hướng
trộn lẫn, ở đây ta nhấn mạnh các từ ngữ thi ca độc sáng của nhân
cách hóa: bóng núi là thân xác người nữ “tràn qua anh”, ngọn sóng
là “chân dài” của em “trườn qua anh”. Ðọc đoạn thơ này, ta chưa
vướng vào bình phẩm khuynh hướng tình dục hay khuynh hướng
siêu thực, mà chỉ vướng vào bình phẩm cái hay của phép tu từ
nhân cách hóa, tức là ta đang bàn từ ngữ đạt của thi ca. Mỹ từ
pháp là phép tu từ làm cho đẹp câu văn chương, cho nên mỹ cảm
làm cho ta vượt qua ám ảnh hình tượng tình dục, có khác nào
trước bức tranh loã thể nhưng vô cùng đẹp, đẹp ngọc ngà của thân
thể trời cho người nữ, đẹp săn chắc của thân thể trời cho người
nam. Người thưởng thức như đứng trước tác phẩm nghệ thuật chứ
không phải đang đứng trước hình hài. Tương tự như lúc này đây,
ta đang bàn về từ ngữ thi ca nhân cách hóa (em là núi, anh là biển
mặn), chứ chưa bàn về lòng đam mê sắc tướng:
… Nằm trước biển, anh mơ em là núi
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Phủ tràn anh sừng sững một hình hài
Trước núi thẳm, em dịu dàng biển mặn
Trườn qua anh ngọn sóng tấp chân dài
(Trích trong bài: Em, Bài Thơ Anh)
… cũng có thể biển làm em ngây ngất
biển vờn quanh phủ dụ tình em
em sẽ thắm những mệt nhoài cát lấp
phù sinh là một cõi mê man
(Trích trong bài: Ðứng Bên Ðời Ðợi Gió)
Cũng đang bàn về từ ngữ thi ca, vậy bây giờ ta thử rẽ vào cảnh
quang thân mật trong thi phẩm nói về đời sống gần gũi của mái
nhà thân thương nơi đồng quê, hoặc chuyện đời ngang trái. Những
điều này có rất nhiều trong thi ca người khác, nhưng sao đọc thơ
Trần Yên Hòa ta cảm thấy nó vừa quen vừa lạ. Truy ra, ta nhận ra
cái lạ ở chỗ trái khuấy thường lệ: đáng lẽ anh thì chính em về trễ
giữa đêm khuya; và khói đốt đồng trong trưa nắng thì lại hiện ra
vào lúc hoàng hôn trên tỉnh lộ; và đáng lẽ em bước ra làm anh cay
đắng thì chỉ làm anh dửng dưng như đã không hề quen em. Toàn
những điều trái khuấy thường lệ thường tình. Phải chăng do đó thơ
Trần Yên Hòa làm ta bắt gặp giây phút là lạ; không phải bàng
hoàng như một điều thật lạ; cũng không phải dửng dưng vô tình
của vạn sự lướt qua không trì kéo lưu tâm nào. Vừa quen vừa lạ,
cũng như mây vẫn trôi trên bầu trời bỗng như khác lạ ngày khai
trường đối với em bé lần đầu đi học ( ta đang nhắc tới một đoạn
văn của Thanh Tịnh); hoặc như còn một chút gì để nhớ khi mà có
em trên phố núi đìu hiu (ta đang nhắc tới thơ Vũ hữu Ðịnh); hoặc
như em đã ra đi thì mùa thu đẹp trong vườn Luxembourg không
còn nữa (ta đang nhắc tới một bản nhạc của Phạm Trọng Cầu).
Cùng một cảm thức điều lạ trong cái quen khi ta đọc các câu thơ
dưới đây của Trần Yên Hòa; có một liên tưởng đến khói đốt đồng
trong văn Võ Phiến; có một chút liên tưởng đến bài thơ “Không
Tiếng” của Mai Thảo nói về một bóng người đơn độc sáng đi tối
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về không ai hay; có một chút liên tưởng đến thơ Thái Can bật lên
thành tiếng khóc vì biết em đi chẳng bao giờ còn trở lại:
… Kêu hoài hủy tên em, anh thức đợi
Em có về thì gõ cửa đêm nay
(Trích trong bài: Em Có Về)
… Tôi chở em trên những hoàng hôn tỉnh lộ
Trông khói đốt đồng bay tản mạn như mây
(Trích trong bài: Em, và Mỹ Tho, và Tôi)
… Em bước chân ra giữa vùng cương tỏa
Còn ta đứng nhìn một thuở không quen
(Trích trong bài: Phượng Hề)
Những câu thơ đạt do từ ngữ, do phép tu từ, đã trích dẫn ở trên,
tuy chưa đề cập đến khuynh hướng tâm hồn, nhưng qua đó ta cũng
thấy tiềm tàng ba khuynh hướng: lãng mạn đời thường, siêu thoát
hoặc siêu thực, và diệu vợi thiên về mỹ cảm. Quả thực, thơ Trần
Yên Hòa có khuynh hướng đi về diệu vợi, nhưng những dấu vết
thuộc về thơ siêu thoát hoặc siêu thực thì không lộ diện nhiều.
Trọn tập thơ “Uyên Ương, Phượng Hề, và Khát Vọng”, chỉ một thi
ảnh có thể xếp vào thơ siêu thực. Nhưng dấu vết siêu thực ấy đã
vội rơi vào khuynh hướng lãng mạn đời thường, lại còn ngã vào
khuynh hướng hiện thực của xác thân với “vòm cổ nỏn”, với
“vòng tay ôm trọn”. Ta đã thấy mái tóc siêu thực phà trong ánh
sáng, và dáng lược là bay trong tinh khôi, như một thiên thần. Hai
câu thơ tiếp theo thì thiên thần bị níu kéo vào cuộc ân ái trần gian.
Cho nên sự phân biệt khuynh hướng là điều bất khả khi đọc thơ
Trần Yên Hòa:
… Tóc tự trời cùng mây phà ánh sáng
Bay trong tinh khôi em dáng lược là
Vòm cổ nỏn như một trời hồng ngọc
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Anh vòng tay ôm trọn mảng kiêu sa
(Trích trong bài: Nằm Mơ Hoa Cúc)
Ðể có thể chứng minh sự trộn lẫn khuynh hướng siêu thực và đời
thường một lần nữa, và lần này thì ngược lại từ hiện thực thăng lên
siêu thoát. Có thể nói đây là một biện chứng thăng hoa, từ khổ đau
trở thành thánh thiện. Từ da thịt đam mê, da thịt mướt, da thịt ngời
ngời, rồi một đời chờ đợi như đã hóa đá vì người chồng đi tù tội
lâu năm mỏi mòn, và cuối cùng thì nàng đã chết: lòng chịu đựng
hy sinh đã biến da thịt thành thánh nữ. Một biện chứng từ thấp lên
cao có vẻ như thí nghiệm trộn lẫn trần tục da thịt và siêu thoát. Có
điều làm ta thắc mắc tại sao tác giả không dùng từ ngữ “nàng” hay
“người em gái”, mà lại dùng từ ngữ “da thịt”, phải chăng tác giả
muốn cho ta biết thiếu phụ có lòng hy sinh cao đẹp ấy vốn là gái
giang hồ. Cũng chưa hết, da thịt sau khi thăng hoa thành thánh nữ,
tác giả còn nói rõ da thịt ấy bây giờ mở phơi thành rong rêu dưới
lòng đất, không còn riêng cho ai nữa. Ta chợt liên tưởng đến bài
hát “Em Ðã Cho Tôi Bầu Trời” của Trịnh Công Sơn, đại ý: em
chết đi, “từ đây tôi có em đời đời, từ đây không có ai phụ người.”
Lời hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phát xuất từ “biến thái của
lòng ghen tuông”, còn thơ Trần Yên Hòa phát xuất từ “biến thái
của lòng hối tiếc đã trót coi nàng chỉ là da thịt”:
… Em nguyên vẹn bài thơ da thịt ấy
Rải xuống đời hy vọng cháy đam mê
… Da thịt mướt như suối nguồn ẩn hiện
Một mùa xuân trổ nụ dáng thiên thần
… Có một thuở anh qua Trương Minh Giảng
Thấy nhấp nhô da thịt hiện ngời ngời
… Ðến một lúc em bắt đầu hóa đá
Anh tàn xương trong trại cải tạo buồn
Ôi da thịt đã oằn mình thánh nữ
Khi trở về đành nắm lấy tay không…
(Trích trong bài: Thịt Da Ấy)
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Trở lại với ý nghĩ “thiên nhiên được nhân cách hóa thành người
em hương sắc” trong thơ Trần Yên Hòa, một lần nữa ta bắt gặp ở
thi phẩm này. Tác giả trình bày rõ điều này ngay trong bài thơ đầu
tiên trong tập thơ, nhưng đâu có thiên nhiên nào thể hiện “vành
môi thơm”. Cũng đâu có biển nào dù được gọi là em mà biểu hiện
được hành vi “mắt liếc” và “đếm gió” thổi qua. Cho nên nhân cách
hóa thiên nhiên đó đẩm chất hiện thực của con người bằng xương
bằng thịt. Và phượng đỏ mùa hạ ẩn tàng bóng dáng một người thật
mang tên Phượng mà ngay ở nhan đề tập thơ tác giả đã nêu ra.
Cho nên nhân-cách-hóa trong thơ Trần Yên Hòa trộn lẫn tình yêu
đời thường, con người đời thường, không phải hoàn toàn là những
mùa màng đẹp đẽ của thiên nhiên:
… Em đến bên ta áo tà lụa bạch
Vành môi thơm hương động sơ nguyên
… Em bóng sắc trở về ta ánh sáng
Mùa xuân qua, mùa hạ đỏ, theo về
… Ta hát khúc uyên ương trên đồi cọ
Giữa mùa thu trùng điệp ánh sao rừng
… Em muôn trùng ta vẫy gọi trăm năm
Em phượng đỏ ngát màu mùa hạ ấy…
(Trích trong bài: Uyên Ương)
… Gió sẽ về bên em, biển lộng
như giấc mơ ngoan tha thiết gọi mời
em sẽ đếm trăm ngàn lời gió thổi
bay qua tình anh mắt liếc, môi cười
(Trích trong bài: Ðứng Bên Ðời Gọi Gió)
Càng rõ ràng là người em lãng mạn đời thường, không phải siêu
thực, hoặc chỉ là thiên nhiên nhân cách hóa, khi tác giả nói rõ
người em có xuất xứ Mộ Ðức Quảng Ngãi hay Mỹ Tho Tiền
Giang. Càng phàm trần hơn nữa khi tác giả dùng những từ ngữ
thật gợi hình về thân xác như “tơ nỏn lông măng”, như “ngực trần
săn cứng” hay “bộ ngực vun cao, hằng hằng”. Từ ngữ hằng hằng ở
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đây khá tân kỳ; vì hằng hằng thường dành cho cát bãi, dành cho sa
mạc; vậy mà tác giả mượn nó để diễn tả cảm giác ngây ngất
choáng ngợp. Phải chăng tân kỳ là do sự hoán đổi vị trí cách dùng
thường lệ? Tác giả đôi khi muốn thơ mình bình dị trong những
hình ảnh thân thương làng xóm Miền Nam với “trái mù u rơi rụng
giữa hồn qưê”, hoặc Miền Trung với “người con gái của cội
nguồn xa xưa”, nhưng thơ anh lai vãng những thi ảnh thân xác
vượt tính bình dị; do đó càng củng cố cho lập luận không thể sắp
đặt một phạm trù tiên kiến khi bàn thơ Trần Yên Hòa như nhân
cách hóa diệu vợi - lãng mạn đời thường- siêu thoát- bình dị. Thơ
Trần Yên Hòa trộn lẫn nhiều dáng vẻ:
… Theo quân đổ xuống Ðức Quang
Gặp em ánh mắt chảy tràn tim anh
(Trích trong: Bài Cho Cô Gái Mộ Ðức)
… Anh làm người tình xa lơ xa lắc
Biết Mỹ Tho tự thuở yêu người
(Trích trong bài: Gởi Mỹ Tho)
… Ta gục vào em ngực trần săn cứng
Ðể trăm năm giờ, phút, đợi, trông, chờ
(Trích trong bài: Uyên Uơng)
… Gió sẽ tung áo em bay ngược
cho anh được nhìn tơ nỏn lông măng
thân thể em hiện nguyên hình, áo mỏng
bờ ngực vun cao như cát, hằng hằng
(Trích trong bài: Ðứng Bên Ðời Gọi Gió)
Liên hệ đến thơ Ðinh Hùng với tính chất khác nhau qua hai thi
phẩm. Tập “Mê Hồn Ca” thể hiện sự đồng điệu ở thi ngữ siêu thực
thuộc cõi thần bí; còn tập “Ðường Vào Tình Sử” thể hiện sự đồng
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điệu ở thi ngữ bình dị đời thường. Nhà phê bình Ðặng Tiến thì
thấy sự thống nhất của hình ảnh người em có “vóc dáng vô thể”
trong toàn bộ thơ Ðinh Hùng. Vô thể, vì người em trong thơ của
ông không cụ thể là nhân vật có thực, chỉ là bóng ảo, bằng chứng
là ta có thể lấy bất cứ đoạn thơ nào nói tới người em từ bài này
hoán đổi qua người em trong bài thơ khác, thì người em của Ðinh
Hùng cứ vẫn là người tình huyễn mộng tồn tại trong một thế giới
nào khác, quả là một “Nhan Sắc không có Chân Dung; những tên
mơ hồ như Huyền Diệu, Nữ Chúa Sầu” (Ðặng Tiến, trong bài” Vũ
Trụ Ðinh Hùng”, tạp chí Văn số 91, Sài Gòn, số ra ngày 1 tháng
10 năm 1967). Trở về người em diệu vợi nhân cách hoá trong thơ
Trần Yên Hòa, người em hoàn toàn xa phàm tục ấy không đứng
riêng, mà pha trộn với người em lãng mạn và người em hiện thực.
Vì vậy, sau khi đọc toàn tập thơ Trần Yên Hòa, ta như được nhắc
nhở một vấn đề văn chương: Sự bất khả tiên kiến về khuynh
hướng một tác giả nào nếu ta chỉ biết thoáng qua vài bài thơ của
họ.
(Tháng 1 năm 2010)
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TÌNH QUÊ TƯỜNG THUẬT VÀ
TÌNH QUÊ THĂNG HOATRONG THI CA
(Qua Thơ Ðạm Thạch)
Ðọc thơ Ðạm Thạch đăng trong các tạp chí văn chương hải ngoại,
ngoài những nội dung nghĩ về đời về thời thế cũng bao quát rộng
như nhiều người khác, do đó không dễ nắm bắt nội dung nào là
chủ yếu. Nhưng có hai điều không phải tứ thơ trừu tượng, dễ nhận
ra trong thơ anh: tường thuật nhiều về kỷ niệm quê hương thời
niên thiếu và dùng khá dồi dào phương ngữ Nam Bộ. “Vấn Ðề
Phương Ngữ Trong Thơ”, người viết đã một lần bàn qua và có vài
ý kiến bất đồng, nên bài viết này muốn trình bày nhận xét thơ anh
qua 4 phần như sau: Tình quê có tính chất tường thuật đi kèm với
phương ngữ - Ngôn ngữ tường thuật phát lộ chất siêu hình – Thơ
của ngôn ngữ văn chương quy ước thanh nhã và ngôn ngữ văn
chương hiện thực trần trụi – Thơ đến mức độ văn chương độc
sáng.
Tình quê hương ai cũng có với thế hệ những người ra đi sau 1975,
thế hệ càng có tuổi đời thì kỷ niệm càng sâu đậm, tình quê thêm
thắm thiết. Muốn kể hết ra có tính chất tường thuật qua vần điệu,
có thể thích thú với người này mà hững hờ đối với người khác, khi
những khác biệt về thổ nhưỡng khá xa. Nhận xét thấy trong thơ
Ðạm Thạch, tính chất tường thuật muốn kể hết ra những đặc thù
của quê mình khá dồi dào, nhất là những bài thơ nhớ thời niên
thiếu ở chốn quê nhà… Ðầu tiên, người viết muốn nêu rõ nét tính
tường thuật trong thơ Ðạm Thạch. Ðặc thù của cảnh vật, đặc thù
của phương ngữ, hiện diện rất nhiều trong thơ Ðạm Thạch, đôi khi
quá đặc thù làm người xa với địa phương mình không rõ cảnh vật
ra làm sao, từ ngữ riêng đó nghĩa là gì. Thậm chí có người không
mường tượng những hàng so đũa thanh nhã với hoa trắng lắc lư rất
đẹp, vì họ chỉ thường thấy hoa so đũa bán ngoài chợ (hoa so đũa
trắng, có loài màu đỏ, thường được dùng để nấu canh chua, hoặc
ăn trong món “lẩu” ở Nam Bộ.) Thật ra so đũa là thực vật nhập từ
xứ Mã Lai. Những điều quá đặc thù về cảnh vật và phương ngữ
riêng ở Nam Bộ thấy rải rác trong thơ Ðạm Thạch (chẳng hạn:
mừng quýnh, mủ mĩ, tròn ủm, lúc vầy lúc khác, gọn lỏn, tươi rói,
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muỗng vùa, phủi cẳng lên giường, bện khít rim, neo ụ lại, bất kể
quân thần, đau thấu ông bà ông vải, lón lén, nghèo mạt rệp…)
Dồi dào tính tường thuật tình quê đậm nét địa phương, có khi làm
ta thấy tác giả không ngần ngại dùng phương ngữ (như nở tè le);
có khi làm ta thích thú với những cách ví von rất thơ tự coi mình
như con cá lìm kìm khiêm tốn; có khi khiến ta lưu tâm những phát
biểu ý kiến về “thế đứng” của con cá giữa hai dòng mặn ngọt:
… Tuổi thơ tôi mùa mưa thăm nấm mối
Trong lùm tre, bụi khóm, bờ nương
Thấy đất nứt lấy tàu dừa đậy lại
Phổi nấm tàn, nấm bỏ nở tè le.
(Trong bài: Bến Tre Tuổi Thơ – Một Ðời Tôi Yêu Ðó)
… Tôi như con cá lìm kìm trong mương cạn
Sống quẩn quanh ở kinh rạch quê nhà
Thả trôi nổi theo nước ròng nước lớn
Ðâu có bao giờ ước vọng đi xa. (Trong bài: Con Cá Lưu Vong)
… Con cá duồn vẫn ưa dòng sông ngọt nước
Cá chìa vôi thích biển mặn vẫy vùng
Cá Cháy thịt ngon và trái ngược
Sống một đời giữa mặn-ngọt riêng-chung
… Ôi! Con cá sống giữa dòng gạch nối
Khác con người lặn ngụp cả hai nơi… (Trong bài: Con Cá Cháy)
Ðến phần “ngôn ngữ tường thuật phát lộ chất siêu hình” thì vấn đề
có lẽ ở ngoài chủ tâm của tác giả. Ðiều này vẫn thường có, không
ở người sáng tác mà ở nội tại chính trong ngôn ngữ. Ví dụ khi ta
đọc tới “chín mươi chín ngọn Hồng Lĩnh” thì ngôn ngữ ấy nhắc
nhở đến nhân vật văn chương kỳ tài; đọc tới “đầm lầy U Minh Hạ”
khiến ta mường tượng rừng tràm mịt mịt một vùng bao la; đọc tới
“ngàn cánh chim trên trời Việt Bắc” làm ta nghĩ đến đồi núi chập
chùng của một dải biên cương mà một nhạc sĩ lớn đã hứng cảm.
Cũng vậy, “con cá duồn Biển Hồ, cá chìa vôi Vàm Láng Gò
Công” trong thơ Ðạm Thạch gợi cả một dòng trường giang trên
con đường di chuyển của muôn loài cá tôm từ Biển Hồ ở
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Kampuchia ra tới cửa sông Cửu Long Giang. Nó nhắc việc cần giữ
môi trường làm nguồn sống cho bao nhiêu triệu con người. Nó
nhắc đến viễn tượng tranh chấp quốc tế của dòng nước sinh tử
trong tương lai. Mười mấy đập nước ở thượng nguồn Mekong,
những kế hoạch khổng lồ chuyển nước Mekong từ Lào qua Thái
Lan, đại công trình thủy lộ từ Miến Ðiện nối vào Mekong để tới
Vân Nam, tất cả làm cho chúng ta lo về sinh thái, lo về những toan
tính lớn có ảnh hưởng lợi hay hại cho toàn vùng. Có vẻ lớn lao, ta
nghĩ đến việc tạo dựng hòa bình vĩnh viễn giữa Việt Nam và
Kampuchia với kế hoạch hai quốc gia cùng nhau hợp tác làm hồ
chứa nước khổng lồ tại Kontum để đưa nước vào Mekong trong
mùa hạn. (Hồ chứa nước có thể thực hiện, vì là chỗ hợp lưu sông
Poko Việt Nam và sông Xê Xan của Kampuchia chảy vào
Mekong). Biển Hồ và Vàm Láng Gò Công, địa danh khiến ta nghĩ
xa xôi, vì ngôn ngữ gợi về một hành trình xa xôi. Cũng vậy, sinh
vật từng hiện diện rồi mất tích gợi cho ta những ý nghĩ xa xôi
khác, xa xôi về lẽ sinh diệt mất còn của các tạo vật trong vũ trụ.
Có loài một thời hiện diện nay diệt vong, bằng chứng sự có mặt
của chúng là những hóa thạch xưa hàng chục triệu năm. Ta nhớ
đến cá voi Moby Dick của nhà văn Mỹ Herman Melville, cá voi
trắng ngoi lên trong những đêm sương mù và đàn chim linh hộ vệ
bay phía trên. Cá voi trắng là tạo vật thiêng liêng của Tạo Hóa,
vậy mà một thuyền trưởng dám thách đố dong thuyền khắp đại
dương đi tìm để trả thù, vì Moby Dick từng làm ông cụt chân
trong một chuyến săn cá voi. Con cá Cháy chỉ ngoi ăn sương khi
đêm về sáng và chỉ có ở Trà Ôn mà thôi, đây là một huyền-ảo-cóthực như huyền ảo “cá bông lau” khổng lồ chỉ có ở Vàm Nao và
một khúc sông sâu thuộc địa phận Thái Lan; hoặc như huyền ảo
loài “cá heo Mekong” chỉ lên xuống một vùng gần Thác Khone
thuộc địa phận Kampuchia:
… Con cá duồn từ Biển Hồ ngon thế nào Bến Tre đã biết
Hay cá chìa vôi Vàm Láng Gò Công
Tôi vẫn nhắc hoài con cá Cháy
Sống giữa dòng nước lợ miệt Trà Ôn
(Con cá thích trầm sâu giữa dòng mặn-ngọt
Ngoi ăn sương giữa đêm về sáng)
(Trong bài: Con cá Cháy)
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Từ ngữ “vàm sông” ở vùng ven sông Cửu Long được quen dùng
trong tiếng nói dân gian, ở đâu cũng nghe nói tới vàm sông; nó
chứng tỏ sự trù phú của vô vàn sông rạch nhỏ chảy vào sông cái
Cửu Long Giang; nó gợi trong ta tiếng róc rách ngàn năm của thủy
triều lên xuống, của nước ròng nước lớn. Ta không rõ đây là ngôn
ngữ quy ước chung cho cả ba miền Nam Trung Bắc Việt Nam chỉ
về chỗ sông rạch chảy vào sông lớn, hay đây là phương ngữ Miền
Nam. Nhưng dù là phương ngữ hay không, “vàm sông” gợi lên
tính chất siêu hình của chu kỳ sông nước, của thiên nhiên vận
chuyển tuần hoàn:
… Nhanh nhanh lên còn ở đầu vàm
Còn sông rộng còn nhìn triều sóng vỗ
Kẻo rồi đây luồng kinh rạch xa xăm
Nhanh nhanh lên khi còn ngoài sông cái…
(Trong bài: Nhanh Nhanh Lên)
Ta đã vừa hứng thú với cách mô tả so sánh đặc biệt (như trường
hợp con cá kìm) và từ ngữ dù địa phương vẫn gợi tính siêu hình về
chu kỳ và hành trình xa xăm, nhưng lắm khi ta thấy tác giả tường
thuật hơi nhiều và dùng phương ngữ khắp các bài thơ (nhất là
những bài thơ nhắc nhở thú vui thời niên thiếu nơi quê hương),
bây giờ ta sẽ tìm thấy ngôn ngữ văn chương quy ước rất trang nhã
của Ðạm Thạch, đồng thời với ngôn ngữ trần trụi của thơ hiện
thực rầt đời thường không riêng gì ở Nam Bộ. Chính vì tận dụng
phương ngữ, chính vì quá nhiều tính tường thuật đặc sản quê
mình, mà có thể ta không đọc hết để bắt gặp tính văn chương quy
ước rất chung cho cả ba miền trong thơ, không có chất gì riêng
Nam Bộ. Qua thơ Ðạm Thạch, ta không khỏi liên tưởng (không
phải so sánh) đến thơ Nguyễn Du trong đoạn Hoạn Thư tự nhủ về
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những khôn khéo cần thi thố để đối phó với liên hệ tình cảm giữa
Thúc Sinh và Thúy Kiều:
… Trốc mồ dĩ vãng một thời
Chính anh tẩn liệm, chôn vùi, lãng quên
Làm chi sóng gió bấp bênh
Thuyền không bến đậu cuối ghềnh, đầu song
Làm chi mặt lạnh như đồng
Ngày cơm nước nhạt, tối phòng quạnh hiu…
(Trong bài: Chi Bằng Nếu Em Ðừng Nói)
Văn chương quy ước trang nhã, ta đã thấy trong thơ Ðạm Thạch.
Và văn chương quy ước hiện thực ta cũng thấy trong thơ anh. Sở
dĩ ta thêm từ ngữ quy ước, vì những câu thơ trần trụi dễ làm ta
nghĩ đó là thơ “nói thẳng” kiểu Nam Bộ, mà thật ra tính chất trần
trụi trích trong thơ dưới đây không dành riêng cho miền nào. Từ
ngữ diễn tả những điều xấu trong xã hội, những cái thật trong đời
sống, những cần thiết cho nhu cầu:
… Thư cho vợ đã giấu thầm giọt lệ
Quà thăm nuôi em chớ bận tâm
Tiện thì gửi mắm ruốc
Nhớ xào thiệt mặn (Trong bài: Dẫu Biết Rằng)
… Mỗi ngày nhìn sông Cái Khế
Rác rưởi, lời chửi, trộn vào nhau (Trong bài: Trên Bến Củi)
… Hồi ấy tiếng gõ mì khuya khoắt
Dựng tôi lên trong ngỏ hẽm tồi tàn
Hồi ấy giọng rao chè lạnh buốt
Ðọng trong tôi bao số phận nghèo nàn
(Trong bài: Tín Hiệu Ðổi Thay)
Kể ra, tính chất thơ tường thuật, tính chất thơ tận dụng phương
ngữ, tính chất thơ thuộc văn chương quy ước trang nhã hay văn
chương hiện thực, ta đã thấy hiện diện trong thơ Ðạm Thạch,
nhưng ta chưa hoàn toàn đồng điệu với các đường hướng ấy. Vậy
thì sau đây là đường hướng ta đồng ý nhất. Ðó là độc sáng những
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bài thơ hay câu thơ lạ, riêng biệt chưa ai có, dĩ nhiên là đạt chất
thơ. Tân kỳ nhưng thiếu chất thơ thì không phải thơ mà chỉ là câu
viết lạ lẫm. Dù có dùng phương ngữ, dù có tường thuật đặc sản
đặc điểm quê mình, nhưng đã được thăng hoa thành thơ độc đáo,
tránh khuôn sáo lặp lại những điều nhiều người khác đã từng đặt
thành thơ thành văn từ lâu rồi. Nhà thơ Mai Băng Phương ở thành
phố Hà Nội trong tuần báo Ðời Mới khoảng năm 1953 đã làm tân
kỳ một hình ảnh được nhắc nhở nhiều trong thơ, tà áo tím: “Tím
tím tà bay, tím tím lên thân/Ôi tím ơi sao màu tím phân vân” (tân
kỳ ở từ ngữ màu áo leo lên thân thể). Nhà thơ Thanh Thuyền ở
thành phố Huế cũng trên tờ Ðời Mới năm 1954 đã tân kỳ hóa mùa
thu như chiếc xe trời đem về gió lạnh: “Thu chở heo may vàng cỏ
dại/Hoàng hôn ngăn bóng nẻo kinh kỳ”. Nhà thơ Tô Thùy Yên
năm 1974 đã tạo từ ngữ khá mới “ngất gió trùng điệp” và “nỗi tả
tơi” nói về gió chướng nơi đảo Trường Sa: “Nghe cây dừa ngất
gió trùng điệp/ Suốt kiếp đau dài nỗi tả tơi”. Nếu truy tìm thì sẽ
không hiếm những câu thơ tân kỳ trong thật nhiều nhà thơ xưa
nay, nhưng tìm được nguyên bài thơ tân kỳ thì thật ít khi, vì các
nhà thơ nhiều người không chủ trương sáng tạo hoàn toàn tân kỳ,
nên chỉ thỉnh thoảng tạo vài từ ngữ độc sáng. Ðôi người chủ
trương quyết liệt dùng toàn thơ từ ngữ mới lạ, cách đặt câu không
ngại quy ước văn phạm, đưa vào toàn thi ảnh quái dị hoặc gây
choáng váng thuần phong mỹ tục, đó là những người muốn tạo
một trang mới cho lịch sử văn chương. Còn đa số, làm thơ là muốn
được người đời chấp nhận ngay nên phải sáng tác trong quy ước
chung về Chân Thiện Mỹ, cho nên các câu thơ tân kỳ không đến
mức độ quá đáng. Ta tìm thấy trong thơ Ðạm Thạch những câu
thơ độc sáng trong khuôn khổ quy ước Chân Thiện Mỹ; văn
chương thăng hoa thổ nhưỡng đặc thù và phương ngữ; hoặc tạo từ
ngữ khá mới thật đắc địa (như “chiếc lá đuối sức” rơi trong chiều
cuối năm):
… Xa rồi tuổi hụp kinh mương
Chỉ còn ngụp lặn với bươn chải đời
(Trong bài: Câu Thơ Còn Cố Mỉm Cười)
… Thương em ngồi khóc lục bình
Tôi còn trôi giạt với nghìn nỗi đau
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(Trong bài: Dỗ Tình)
… Chiều cuối năm chiều thấp ngang vai
Chiếc lá đuối đường bay nỗi nhớ
(Trong bài: Chiều Cuối Năm)
Ðạt được cái lạ trong nội dung quen, nói về tình yêu (đôi lứa chứa
đựng nhau trong hồn); với cách dùng từ ngữ quy ước chung cho cả
ba miền Nam Trung Bắc; với so sánh thân thiết tình yêu qua vật
liệu gần gũi của người sống nơi miệt vườn; lời thơ giản dị nhưng
không thô thiển… phải chăng đó là những ưu điểm gần đến mức
độc sáng trong bài thơ “Ðựng” của Ðạm Thạch:
Cái giỏ đựng mận
Dòng sông đựng cá
Bầu trời đựng chim
Mẹ đựng con
… Duy chỉ có anh và em
Không là gì
Mà đựng lẫn nhau
Anh đựng em
Em đựng anh
Ðựng cả hình hài và nỗi nhớ.
(TVN - Tháng 10 năm 2009)
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Bài Bạt Trong Tập Thơ Của Đặng Kim Côn
Thời gian gần đây, ta đã thấy thơ văn của tác giả Đặng Kim Côn
xuất hiện khá dồi dào trên báo chí hải ngoại cũng như trên các
mạng toàn cầu. Tác giả đã có những tập thơ truyện được xuất bản.
Nhận định văn chương cho dẫu muốn hạn hẹp cũng đã khó, huống
hồ đi vào lãnh vực nghiên cứu phê bình. Vì vậy người viết bài cảm
thấy được thoải mái khi nhận lời viết một bài bạt cho tập thơ gồm
chín mươi chín bài thơ tình của tác giả. Thoải mái, vì nếu là bài
TỰA (theo như tra cứu ý nghĩa) thì có tính chất hướng dẫn người
đọc đi vào tập thơ, do đó ta cần nắm bắt sát-sao nội dung và hình
thức. Nội dung thì đã rõ là thơ tình, nhưng thơ tình còn cần phải
xác định loại tình gì, tình thơ mộng hay tình thất vọng, tình suông
sẻ hay tình trắc trở, tình đời thường hay tình nghiêng về cuồng
nhiệt… Hình thức văn từ thì càng cần nhiều nhận xét, coi tác giả
có theo khuynh hướng văn chương tân kỳ nào không; còn như lời
thơ vẫn ở trong quy ước của từ ngữ thì quy ước có lui về mức độ
cổ điển lắm không . Đại khái các hướng dẫn trong bài tựa là như
vậy. Còn bài BẠT (cũng theo tra cứu ý nghĩa) thì chỉ cần ta viết
phụ thêm bài có tính chất góp ý khi nhìn thấy một chi tiết nào đó.
Vậy đây là một trong những góp ý: Có những bài thơ gắn bó như
không thể trích ra của Đặng Kim Côn. Không thể trích ra vì các
bài thơ ấy là một toàn bộ gắn bó, có bài được gắn bó do nội dung,
có bài gắn bó do nhạc tính riêng. Có bài ngoài sự gắn bó hai điều
trên, còn gợi nhắc ta một cảm quan thưởng thức trong quá khứ.
Người viết bài này đã có ý-định viết một tiểu-luận thay vì một bài
bạt, nhưng phải bỏ ý-định vì các câu thơ quy vào cho bài tiểu-luận,
trong tìm kiếm để tổng hợp, người viết tự thấy chưa đủ chất liệu.
Trở lại những bài thơ dường như không thể trích ra, gồm có ba
bài, đây là bài đầu:
CHẾT THỬ
Bỏ hết cả cuộc đời, quần áo
Vất linh hồn kiếp trước, kiếp sau
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Vắt kiệt tình nhau từng giọt máu
Cho một lần chết thử bên nhau.
Có thể nói chỉ một ít bài của Đặng Kim Côn nghiêng về loại thơ
tình cuồng nhiệt, còn đa số thơ tình khác trong thi phẩm không có
tính chất này. Nội dung gắn bó, biểu hiện ý tưởng khi đam mê ân
ái thì bất chấp tất cả như cấm kỵ tôn giáo, phân biệt hình thức ở
đời, không e dè gì nữa để “chết thử” bên nhau. Và đây là bài thơ
thứ hai, đặc điểm tạo được nhạc tính do tác giả tận dụng thanh
bằng trong các câu thơ thất ngôn. Nổi trội của các thanh bằng làm
chìm lấp các thanh trắc ở câu 3 của mỗi đoạn thơ; và nhạc tính
cũng do cách lặp lại một số từ:
ĐỪNG TAN, SƯƠNG MÙ ƠI
Đừng tan, đưng tan, sương mù ơi
Bao nhiêu bình minh, hoàng hôn đời
Giấu mình trong đám sương mù bước
Sương tan bỏ mình em chơi vơi
Đừng tan, đừng tan, sương mù anh
Em vin sương dựa chút ân tình
Cuối đường nắng gió vô tình lạnh
(Vô tình sương mù anh mong manh)
Không phải sương mà anh xa xôi
Xa nhau tiền kiếp đợi chân người
Sương theo mỗi bước ta về mộng
Đừng tan, đừng tan sương mù tôi.
Cách tạo nhạc tính làm khác hơn nhạc tính do niêm luật trong thể
thất ngôn. Thể cách này cũng đã có nhà thơ Bích Khê sáng tạo
trong bài “Tỳ Bà”, nhưng sương mù trong bài thơ Tỳ Bà có nhạc
tính dâng lên dâng lên, khác với nhạc tính tan ra tan ra trong bài
thơ của Đặng Kim Côn. Ta cảm thức nhạc tính do âm điệu từ ngữ
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mà cũng do hình ảnh, do tương quan thị giác và thính giác. Và đây
là bài thứ ba, toàn bài gắn bó, không những gắn bó nội dung, gắn
bó nhạc tính, mà còn gợi về một cảm quan ký ức:
TÀU VỀ RỒI EM CÓ VỀ KHÔNG?
Tàu về rồi em có về không?
Áo em xanh hay áo em hồng
Ta lơ ngơ đứng trong phòng đợi
Nghe còi tàu đuổi mắt ra sân.
Tàu về rồi em có về không?
Tiếng bước trên ga rộn rã lòng
Từng người khách cuối rời ga vắng
Tàu chạy rồi sao ta còn mong.
Em có về trên chuyến tàu sau?
Ta đã chờ em mấy chuyến tàu
Còn bao nhiêu chuyến hôm nay nữa
Ta còn chờ em đến bao lâu?
Nhà thơ Nguyên Sa có một bài thơ hơi nghiêng về thể thơ tự do,
bài “Tiễn Biệt”, với ý thơ cũng tự hỏi bâng khuâng những điều
không chắc chắn về người yêu đến hay chưa đến, về đêm nay hay
đêm mai, đang đi trên dòng sông hay hay trên một chuyến tàu. Đó
là do cảm quan từ ký ức, còn như người chưa đọc bài thơ “Tiễn
Biệt” thì bài thơ này cũng đủ các yếu tố gây bâng khuâng. Thơ
Nguyên Sa khiến ta bâng khuâng trừu tượng, vì nó gợi đến không
gian mênh mông gồm đủ cả những cảnh quang ly biệt. Còn bài thơ
này cụ thể hơn, vì chỉ giới hạn bâng khuâng ly biệt tại nhà ga xe
lửa. Tóm lại về 3 bài thơ trích dẫn kể trên: Xin tạm gọi là những
bài thơ thơ hay là do toàn bộ liên kết các yếu tố về nội dung, về
nhạc tính, về tận dụng gây hiệu ứng bâng khuâng. Nhưng đọc thơ
là do chủ quan của từng người, cảm thức biểu hiện từ nắm bắt cá
nhân. Theo người khác thì có thể trích rời ra các câu thơ từ bài thơ,
câu nào đạt thì vẫn được nhận định riêng lẻ. Cảm thưc mong là
cảm thức chung, đó chỉ là ước vọng.
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Cuối bài, xin nhắc lại dự định viết một bài tiểu luận với nhan đề
“Cảnh quang quê quán thể hiện trong thơ Đặng Kim Côn”. Ý
tưởng này thì cũng không có gì lạ, nhiều người cũng có ý kiến
tương tự khi đọc thơ gần như của bất cứ thi sĩ nào, ai cũng có ít
nhiều lưu lại dấu vết quê quán của mình ở trong thơ. Đặng Kim
Côn lưu lại hai câu thơ đẹp từ hình ảnh Thạch Bi Sơn nơi quê
quán Tuy Hòa tỉnh Phú Yên: “Đỉnh dốc ấy một thời đá dựng. Em
tạc mình thành đá trông mây” (Trích bài: Lòng Đá). Dù là những
câu thơ tình, nhưng vẫn tiềm ẩn Tảng Đá Vọng Phu (còn gọi là
Núi Đá Bia) chơ vơ trên Đèo Cả. Ngoài ra trong thơ Đặng Kim
Côn có nhắc nhiều về biển, và có lẽ hai câu thơ này trội nhất khi
nói về biển của Đặng Kim Côn: “Nếu biển biết nơi nào không có
sóng/ Thì mặt trời cũng biết nắng từ đâu” (Trích bài: Mặt Trời
Trên Sóng). Và nhà ga đường tàu xe lửa cũng thường có trong thơ
Đặng Kim Côn, dĩ nhiên nhà ga xe lửa thì bao giờ cũng là bối
cảnh cho ly biệt buồn thương: “Từ đó em cho ta nổi nhớ/ Đi miên
man không kịp đoàn tàu/ Em bỏ lại cho ta chiếc bóng/ Ta thành
một nửa của hôm qua” (Trích bài: Sân Ga Ta Đến Lại Về).
Nhưng quê hương vùng biển, quê hương có nhà ga đường tàu xe
lửa *, cũng đã là bối cảnh thân thương hiện diện trong thơ của
nhiều thi sĩ; và Thạch Bi Sơn Đèo Cả thì chỉ có vài câu trong thơ
Đặng Kim Côn; cho nên người viết bài đành bỏ dở ý định thực
hiện bài tiểu luận kể trên. Vả lại ý tưởng cho tiểu luận này cũng
không mới lạ.
(Tháng 8 năm 2012)
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*Nhân đây, người viết xin đóng góp một bài thơ cảm hứng về
đường xe lửa, nhưng bối cảnh là đường hỏa xa ở California:

THIẾT LỘ KHUẤT
Ga thành phố, thu vàng đường rực lá
Mùa đã mát trời, tất cả lây vui
Trên thềm ga, đôi lứa Việt ngậm ngùi
Chắc ít thôi, vì chỉ là tạm biệt.
Xe Amtrak sẽ về miền núi tuyết
Colorado mờ biếc cao nguyên
Người ở Cali học nốt ra trường
Hẹn cũng nghiệp nghề nơi vùng xa ấy.
Mấy phút chia tay, thoắt không còn thấy
Thiết lộ lẫn vào phố lớn ngăn che
Bãi trống xa, lại thấp thoáng đoàn xe
Rồi khuất hẳn bởi chập chùng cao ốc.
Kẻ ra đi trên hành trình xa lắc
Có cuộc đời đã tê tái đôi phen
Chuyến xe trầm theo dãy núi nhá nhem
Tuyết trắng Denver, đỉnh trời liên tiếp.
Nếu hẹn hò mai không thành duyên kiếp
Sẽ buồn như mấy tình lỡ, phôi pha
Nếu thiết lộ chỉ tạm khuất sân ga
Xin nối dài cho thành đường thiên lý.
TRẦN VĂN NAM
(Tháng 10 năm 2008)
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Bài Bạt Trong Tập Thơ Của Đặng Phú Phong
“Nỗi Buồn Tháng Bảy” là thi phẩm mới nhất của nhà thơ Đặng
Phú Phong, gồm nhiều bài thơ và một vài truyện thật ngắn giống
như “thơ văn xuôi”. Ta cảm được cái hay ngay tức khắc với bài
thơ mở đầu “Angkor.còn đó”. Hay ở chỗ các lời thơ rời rạc rồi
nối kết thành nội dung thiên thu miên viễn trong phế tích và truyền
kỳ đậm chất tôn giáo:
… phật lung linh nụ cười
em lung linh điệu múa
rắn Naga trườn không thôi
khỉ Hanuman cười khọt khẹt
có gì thật tinh khiết
thời gian vẫn không trôi.
Ta thấy thể thơ tự do thích hợp cho các lời thơ rời rạc, mỗi câu
đứng riêng sẽ không trọn nghĩa đối với người không có sẵn kiến
thức về điển cố hay hình tượng trong kinh sách (Nụ cười Ca Diếp,
Rắn thần Naga, điệu múa Apsara…), nhưng sẽ mơ hồ lĩnh hội nội
dung về sự vĩnh viễn “thời gian vẫn không trôi” trong cõi biến
thiên của tạo vật và con người. Từ bài thơ với lời rời rạc rồi tổng
hợp thành nội dung, ta lần lượt tìm ra ở những bài thơ kế tiếp cùng
một thể thức: mơ hồ, thi ảnh đứng riêng không trọn nghĩa, vẫn với
nội dung khát vọng thiên thu. Nhưng với tình yêu thì “thiên thu”
có nghĩa là “mãi mãi bên nhau”:
… tôi làm khách tình si dăm bữa
hóa thân thành giọt mưa
chông chênh trên mặt lá
rơi xuống con đường dài
âm thầm vào thiên thu (Trong bài: Sài gòn. Mưa)
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Chưa đề cập tới các câu thơ trọn nghĩa, nhưng cũng xin nói trước
thì không phải bài thơ nào của nhà thơ Đặng Phú Phong cũng hoàn
toàn theo thể thức “những lời rời rạc rồi đưa về nội dung”, nghĩa là
trong một bài thơ có thể xen kẻ hai thể thức, song hành với nhau.
Thơ Đặng Phú Phong có nhiều mưa ở trong, thường là mưa Sài
Gòn, thơ chỉ khô ráo khi cảnh quang trở lại đất Hoa kỳ, và cũng
với cách thức những lời rời rạc:
… đứng dưới hiên sau nhà Đinh Cường
mười giờ sáng chim còn hót
… con đường nhỏ như đường cong trong tranh
chúng tôi dẫm lên lá mục
đi đến quán café Starbuck
… xin ngả nón chào
màu xanh đinh cường
(Trong bài: màu xanh đinh cường)
Bối cảnh mưa Sài Gòn mang nhiều thi-tính trong thơ Đặng Phú
Phong, nhưng bối cảnh vùng giáp cận sa mạc, dọc dài theo sườn
dãy núi phía Đông California cũng rất thơ; cũng thể cách lời thơ
với hình tượng tạo vật rời rạc. Rời rạc khiến ta ngập ngừng cảm
thức rồi từ từ thâm nhập nội dung, từ từ vì tính chất mơ hồ của
một công án Thiền về chân lý :
… giăng giăng sương mù rặng Rocky Mountain
càng làm nổi nhớ dật dờ
đường lót lá phong
… tiếng dội của kẻ lạc giữa rừng sâu
của con báo gầm
của bước chân nai khù khờ
ròng rã tháng năm về trên lá cỏ
tuyết phủ oằn oại trên Colorado…
(Trong bài: mặt nạ)
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Tạm xa nội dung có vẻ triết lý khó hiểu, ta tiếp tục đọc thơ Đặng
Phú Phong với nội dung tình yêu và tiếp tục thưởng thức thể thức
các lời thơ rời rạc. Hình tượng riêng lẻ thuộc vùng sa mạc, đứng
kề nhau để chờ ta quy vào một tổng hợp ý nghĩa, ý nghĩa nổi buồn
ngày hội tình yêu không còn nữa:
… tiếng chúc mừng Valentine
tôi nghe như âm vọng từ một cõi nào khác
âm vọng của gió hú
của cát bụi sa mạc
của lũ sói gọi trăng
ước gì tôi ngủ được
để cho chiếc xe trôi
về một nơi nào khác…
(Trong bài: Valentine và tôi)
Lời thơ rời rạc để được tổng hợp nội dung trong một đoạn thơ, thể
thức này đã được nhà thơ Thanh Tâm Tuyền đề cập đến trong bài
“Trèo Lên Cây Bưởi Hái Hoa” (đăng trong Tạp chí Sáng Tạo năm
1956 tại Sài Gòn), nhưng nhà thơ Đặng Phú Phong hình như
không theo lý thuyết của bài trên. Tác giả chỉ sáng tác theo cảm
hứng, thuộc về ý hướng trực giác hơn là có ý thức theo lý thuyết,
bởi vì thơ Đặng Phú Phong thường xen kẻ hai thể thức: thơ với lời
rời rạc và thơ với câu trọn nghĩa. Như trong bài “Sài gòn. Mưa” đã
nói ở trên, có những câu trọn nghĩa:
… sài gòn. Lặng lẽ mưa. Lặng lẽ ngừng
như em và tôi nói lời từ biệt.
Thường các câu thơ mang trọn ý nghĩa ở thể thơ tám chữ hay bảy
chữ. Nhờ câu dài, từ ngữ nhiều, nên ý nghĩa dễ gói gọn trong đó.
Thật hay, nhà thơ Đặng Phú Phong sáng tác được bốn câu thơ trọn
ý nghĩa trong mỗi câu, rất tình cờ trong cùng bối cảnh mưa Sài
436

Gòn với lung linh hai màu áo. Dĩ nhiên, áo phụ nữ gây cảm hứng
cho bốn câu thơ rất đẹp:
… em-áo-tím cứ mù sương trước mắt
màu dẫu phai em vẫn tím trong anh
(Trong bài: vết tích)
… chiếc xích lô đã đi vào nẻo vắng
giọt mưa quên áo trắng mỗi chiều
(Trong bài: sài gòn nhớ. Sài gòn quên)
Cảm thức về thơ tùy theo từng người. Có người không ưa những
câu thơ vần điệu, do quen tiếp nhận thơ tự do trong văn chương
hiện tại, hoặc cho rằng đã lỗi thời tính chất bằng trắc trong thơ cũ.
Có người lại không thích tính khó hiểu của thơ tân kỳ, trong đó thể
cách đặt lời rời rạc tưởng chừng không liên hệ gì đến nhau thường
được áp dụng. Thiển nghĩ, nghệ thuật vượt thời gian không do
“thói quen trong bầu không khí nào” mà do làm rung động tâm
hồn bởi “thi-tính hằng cửu” (nói riêng về nghệ thuật thơ); không
giới hạn bởi văn thể thơ tự do hay thơ vần điệu. Vì vậy, ta cảm
thức được cái hay do thơ tự do với các lời rời rạc trong bài “tuyết
tan”:
… tuyết vẫn cứ tan
vai trần em lạnh
vất vả đời kẻ giữ rừng
thôi hãy hốt một nhúm lá mục
rồi về với thảo nguyên.
Và đồng thời ta cảm thức được cái hay trong thơ bảy chữ hoặc tám
chữ, trọn ý nghĩa trong câu thơ. Cảm thức ngay tức khắc, không
đợi thâm nhập từ từ, không chờ nối kết do tâm hồn tổng hợp:
… trăng xưa rụng mãi không đầy biển
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bên sóng hoàng hôn lụy nhỏ thầm
(Trong bài: hào khí ca)
… trăng bỏ phố vì mái lầu cao vút
trời xa ta vì ôm mãi trăng sao
(Trong bài: chuyển nhịp chân xa)
Đặng Phú Phong với các câu thơ trọn nghĩa và các câu thơ rời rạc,
sáng tác tự nhiên do cảm hứng khiến tác giả chọn lựa một thể cách
thực hiện. Chỉ do người thưởng thức thử tách ra để phân biệt, làm
nên đôi lời “Bạt” này cho thi phẩm “Nỗi buồn Tháng Bảy”. Viện
ra những phân biệt, mong rằng đóng góp được phần nào vài nét
“nhận thức” trong thưởng ngoạn nghệ thuật. Thưởng ngoạn nghệ
thuật thiên về tổng hợp trong tâm hồn hơn là phân tích, cho nên
phân tích kể như không cần thiết cho độc giả, nhưng có lẽ cũng
giúp ích được phần nào cho các nhà phê bình khi đi sâu vào tác
phẩm.
(Tháng 7 năm 2014)
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Kỷ Niệm Thơ: Gặp Lại Vài Bài Thơ Cắt Báo
Từ Thời 1950

Tháng 11 vừa rồi, tôi có dịp ghé báo-quán “Khởi Hành” tại
Garden Grove California. Nơi đây có nhiều sách báo cũ thuộc Văn
Học Miền Nam trước 1975. Trong những sách báo cũ ấy có một
tập sưu-tầm thơ cắt trong báo rất xưa tại Sài Gòn của ông Lê Đình
Điểu (trước đây, ông là một trong những sáng-lập-viên của nhật
báo Người Việt hiện nay. Ông mất năm 1999). Tập thơ cắt trong
báo cũ này (thật ra là những bài cắt rời rạc, nhà thơ Viên Linh sắp
xếp thành tập thơ) do bà Lê Đình Điểu giao cho nhà thơ Viên Linh
giữ làm tài liệu, sau khi ông Điểu mất. Ngoài ra có một tập “Liệt
Kê Sách Báo Miền Nam Việt Nam Đến Tháng 6 Năm 1971”. Các
sách báo liệt kê ấy hiện lưu trữ tại trường Đại Học Cornell, Tiểu
bang New York, Hoa Kỳ. Tôi chụp hình được bìa Bản Liệt Kê này
tại báo quán “Khởi Hành”, và chụp hình được một trang trong đó
ghi đôi dòng về một cuốn sách mỏng in roneo của chính người viết
bài này, như sau: (số 4803 -Trần Văn Nam- Văn Nghệ Đi về Đâu
Từ 1945 Đến Bây Giờ. Phụ Tập: Thơ Và Triết Học - Trường Ca
Của Dòng Sông Xuyên Á - Sài Gòn - Tác Giả Xuất Bản, 1966 - 32
trang). Trong khi đó, hai tập thơ của tôi (nhan đề “Tập Thơ Độc
Nhất” và “Tập Thơ Bổ Khuyết”), ấn-loát đàng hoàng năm 1963 tại
nhà in Nguyễn Đình Vượng đường Phạm Ngũ Lão Sài Gòn, thì
không được ghi lại trong tập tổng mục này. Chắc do phát hành hạn
chế tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn trong năm 1963 và 1964; gần
như chỉ tặng vài người quen tại Đại Học Văn Khoa trong khoảng
hai năm đó; tôi còn nhớ những người tôi đã biếu tặng hai tập thơ
như Giáo sư Nguyễn Văn Trung, các anh Nguyễn Văn Sâm, Trần
Nhựt Tân, Đặng Tiến, Trần Lam Giang, Phạm Quốc Bảo (Bây giờ
trong năm 2014, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp vài người ấy tại quán càphê Factory, Westminster, ở Quận Cam, California).
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Trong tập thơ sưu tầm nhiều tác giả cắt trong báo của ông Lê Đình
Điểu, tôi thấy có những người như Châu Liêm, Mạc Ly châu,Trần
Minh Phú, Nguyên Hữu, Mường Sơn (thấy ghi sáng tác tại Quy
Nhơn năm 1956), Vân Long (thấy ghi sáng tác tại Ba Vì năm
1954). Hai bài thơ của Nguyên Hữu cắt đúng với khuôn khổ cột
báo dành cho thơ đăng trong tờ Nhân Loại mà tôi còn nhớ rất rõ,
vì cũng khuôn khổ đó tôi có một bài thơ nhan-đề “Phương Ấy” và
ba bài thơ nữa đăng trong tuần báo Nhân Loại đó, khoảng cuối
năm 1957. Nhớ lúc ấy tôi học lớp Đệ Tứ Tư Thục Văn Lang
(đường Cô Giang, hay đường Cô Bắc vùng Chợ Quán), rồi sau đó
đầu năm 1958 tôi vào lớp Đệ Tam ban Văn Chương Tư Thục Hàn
Thuyên (đường Cao Thắng, Sài Gòn). Trong số, một bài thơ của
tôi được tòa soạn Nhân Loại chụp thủ-bút và đăng nguyên một
trang. Rất tiếc tôi không còn nhớ một câu nào của bài thơ in thủbút ấy, cả nhan-đề cũng quên, hình như là “Khói Sương Sơn
Cước”. Nhưng bài thơ “Về Thị Thành” của tôi thì còn nhớ đôi câu
và nhớ bài thơ ấy được thi sĩ Đinh Hùng chọn cho phát thanh
trong chương trình “Tao Đàn” với giọng ngâm của Hoàng Thư (?)
Ngoài bốn bài thơ trên báo Nhân Loại, tôi còn một bài trên báo
“Sinh Lực”; một trên báo “Chiến Hữu” ở Pleiku, một bài trên báo
“Gió Mới” ở Sài Gòn, một bài thơ sáu chữ cảm hứng cuộc kháng
chiến chống Pháp ven dãy núi tuyết Atlas ở Algérie (không nhớ
đăng trên báo nào). Thuở ấy tôi lấy bút hiệu là M.S., nhưng rồi tôi
thấy có một người khác cũng lấy bút hiệu M. S. và cũng lại là thơ
về núi rừng với những từ ngữ chịu ảnh hưởng thơ Quang Dũng,
thơ Đỗ Hữu, thơ Dao Ca. Vì có sự trùng hợp, nên tôi đã nhờ ông
Nguiễn Ngu Í cho đăng đôi dòng trên Tạp chí Bách Khoa: nói rõ
xin bỏ luôn bút hiệu M.S. (Không còn nhớ Bách Khoa số mấy).
Ông Nguiễn Ngu Í cho đăng miễn phí với lời lẽ mạnh mẽ khiến tôi
cũng hơi ngượng, vì cái bút hiệu ấy cũng chỉ mới khiêm tốn xuất
hiện vài lần trên báo. Chỉ xin kể lại đây như một kỷ niệm vui, vì
những bài thơ tôi sáng tác thuở ấy ngẫm nghĩ lại thì toàn là tâm
tình giả tạo, chẳng hạn lúc ấy tôi mới chừng 17 mà có câu thơ thất
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tình như “Áo tím ai về quên khép cửa/Nghe lòng nguội lạnh đã từ
lâu”, do lấy cảm hứng từ căn nhà thuộc khu công chức Hỏa Xa
đường Phạm Ngũ Lão nhìn qua ngõ hẻm hun hút. Ngõ hẻm ấy có
cơ sở in Từ Điển Việt Nam của ông Thanh Nghị. Nhìn xuyên ngõ
hẻm sâu hơn nữa qua đến Vũ Trường “Tour D’Ivoire” đường Bùi
Viện (sau đổi tên là “Đêm Màu Hồng”, và bây giờ nằm ở Khu
Phố Tây Ba-Lô Sài Gòn). Hoặc viết như đang lữ hành trên đồi núi,
do thuở ấy tôi rất thích thơ Quang Dũng và những tiểu-thuyết
đường rừng của Ngọc Giao, Tchya, Trường Xuân. Một bài thơ của
Nguyên Hữu trên báo Nhân Loại; bây giờ sau 57 năm tìm thấy lại
tại báo quán “Khởi Hành”, xin ghi lại:
NHỚ THỦ ĐÔ (Gửi vào lòng Sài Gòn)
Dăm bửa nay về qua lối vắng
Khói chiều ai đốt giữa lòng trai
Bàn tay tím một giòng mưa nắng
Thương nhớ ngày đi ngút dặm dài.
Phương ấy lá vàng trên mấy ngõ
Lá chiều thôn xóm có còn xanh?
Áo chàm bụi trắng, thơ lên đó
Người bản châu xa mấy thị thành.
Châu bản độ rày mưa gió lộng
Về nương khép kín mộng rưng buồn
Hôm qua trâu đổ vào bên lũng
Trâu đổ trên giòng cây lá tuôn.
Mây trắng cứ về qua đỉnh núi
Màu chàm cứ trút giữa mông lung
Bàn chân sơn nữ rây bên suối
Trăng xuống đi trong vũng lạnh lùng.
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Trăng đã khơi màu lên vực thẳm
Nằm nghe đất lắng nhạc đương mùa
Đêm đêm kể chuyện em thơ lắm
Lối nhỏ đi về ai đón đưa.
Đêm xuống dăm nhà chưa khép ngõ
Nằm trên trang dở mộng sông hồ
Về nương nhóm lửa chờ tương ngộ
Âm hưởng ngàn mùa nhớ Thủ Đô.
NGUYÊN HŨU
Bút hiệu Nguyên Hữu chỉ thấy đôi lần trên báo Nhân Loại như đã
kể trên, sau đó không còn thấy xuất hiện ở đâu nữa. Giống như
trường hợp những bút-hiệu thi sĩ khác như Huyền Giang (Với bài
thơ “Màu Đêm” sáng tác ở Sông Mao), như Bình Đô (Với bài thơ
“Giã Từ Đà Lạt”) mà thuở ấy tôi có cắt báo sưu tầm, nay coi như
đã hoàn toàn mất vào dĩ vãng gần 60 năm trước ... Trong tập thơ
sưu tầm cắt trong báo của ông Lê Đình Điểu, tôi gặp lại một bài
thơ còn xa xưa hơn nữa, đăng trên báo “Đời Mới’ khoảng năm
1954 hay 1955: bài thơ “Nhạc Đơn” của ông Vân Long. Trước khi
gặp lại bài thơ ấy tại báo-quán “Khởi Hành” như đã kể trên, tôi
không nhớ một câu nào kể cả nhan-đề, nhưng tôi vẫn nhớ nộidung bài thơ có cái gì quạnh quẽ nói về một lữ-khách phiêu lưu
một mình trong rừng, và tôi viết lại bằng ký-ức mờ mịt trong bài
“Có Một Dòng Thơ Bị Lãng Quên” (đã đăng trên Tạp chí Khởi
Hành số 5 tháng 3 năm 1997; sau bổ-túc thêm đôi dòng về cái nhớ
mơ hồ, để đăng trên mạng “vanchuongviet.org” ngày 28.12.2010).
Những dòng ấn tượng mơ hồ ấy như sau: “… một bài thơ bảy chữ
trên tờ Đời Mới, viết về một người đi ngựa lỡ bước trên đường
rừng. Đến nay vẫn còn vang vọng trong tâm tiếng tí-tách củi lửa
reo trong quán và tiếng sột soạt của con ngựa đứng nghỉ ngoài
trời”. Bây giờ có được chính bài thơ ấy trước mắt, mới biết rằng
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sở dĩ tôi thêm thắt ấn tượng là vì vẫn lảng vảng trong trí nhớ
những từ ngữ trong bài thơ ấy, như “Gót mã” (khách này đi ngựa)
“, hay “bếp không hồng” (tôi nhớ ngược lại là có tiếng tí tách củi
lửa). Xin ghi lại bài thơ trong sưu tập cắt báo ấy:
NHẠC ĐƠN
Đêm tiễn chiều đi, rừng ngọt ngào
Núi thêm màu tím, sáng thêm sao
Gió ru em bé đồi không ngủ
Suối thắm hàng mi, lệ ứa trào.
Có chàng lữ khách phương xa đến
Gót mã vì… mây vướng bước chân
Dốc núi chênh vênh màu tím sẫm
Tóc tung xòa, nếp trán phong trần.
Tạm nghỉ nhà ai bên sườn non
Người không một bóng, bếp không hồng
Căn nhà hoang lạnh như lòng khách
Gió hắt hiu về lấp trống không.
Núi vắng người đơn lòng ngậm ngùi
Khách nâng triều sóng nhạc chơi vơi
Hồ cầm lưu luyến bên khe núi
Núi đắm say vì đỡ lẻ loi.
Đêm đứng không đi, rừng thở dài
Sao trời lấp lánh mắt xanh ai
Đàn ru… em bé đồi thiu ngủ
Gõ loáng trăng mờ ớn lạnh vai.
VÂN LONG ( Ba Vì, 8-1954)
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Sau năm mươi bảy năm, tôi gặp lại các bài thơ dưới hình thức cắt
báo rồi copy lại nên vẫn giữ khuôn khổ đã từng đăng trong các tờ
“Nhân Loại”, “Đời Mới”. Làm sao không bồi hồi như tìm thấy lại
thời gian đánh mất. Xin cám ơn những trang giấy báo, và nếu
không có những người yêu thơ như ông Lê Đình Điểu thì không
bao giờ còn gặp lại chúng nữa.
(Tháng 11 năm 2014)
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VỀ VỚI THIÊN NHIÊN CÙNG LÊ VĂN TRUNG
Mặc dù thơ Lê Văn Trung đã hiện diện khá lâu trên các báo văn
chương như Bách Khoa và Văn trước 1975, nhưng thơ anh chỉ
xuất hiện rải rác nên ít người biết đến. Chừng năm ngoái đây, nhà
thơ Thành Tôn có đem theo vài cuốn thi phẩm mới của anh nhờ
biếu tặng cho một số thân hữu hải ngoại. Tập thơ màu xanh lá cây,
nhan đề “Thơ Lê Văn Trung”, khổ sách gọn nhẹ của loại thi phẩm,
thấy rất trang trọng. Tiếc rằng người viết bài này không có tập thơ
ấy để biết nhiều hơn về thơ Lê Văn Trung, nên bài nơi đây chỉ căn
cứ vào các bộ sách sưu tập di sản văn chương Miền Nam của nhà
xuất bản Thư Ấn Quán ở New Jersey Hoa Kỳ, và vài bài thơ của
anh trên Tạp chí Khởi Hành ở Wesminster California. Trong đó,
hai bài thơ tự do cùng một chủ đề “Trở Về Thiên Nhiên” (trong bộ
sách “Thơ Tự Do Miền Nam” của nhà xuất bản kể trên) làm người
yêu thơ mến cảm. Chủ đề trở về thiên nhiên không phải mới lạ,
nhiều thi sĩ Ðông Tây Kim Cổ đã từng lấy làm chủ đề, nhưng thơ
Lê Văn Trung thoát ra từ bối cảnh sông núi trời biển miền NamTrung-Bộ của nước Việt Nam. Chủ đề như vẳng gọi những người
sinh trưởng ở đây nay đã sống nơi hải ngoại, hoặc vẳng gọi cho
chính người hiện cư ngụ trong vùng mà quanh năm chỉ ở dưới
đồng bằng hay trong các thành phố chen chúc. Hiếm hoi, nó cũng
vẳng gọi cho người viết bài này thời thơ ấu khoảng bảy tám tuồỉ
đã từng chạy tản cư ở dưới rìa dãy Trường Sơn Nam Trung Bộ
thuộc tỉnh Khánh Hòa, phiêu linh từ đồng bằng sông Cửu Long
(lúc Pháp mới trở lại Ðông Dương, sau vài năm Nhật đầu hàng
quân Ðồng Minh, chắc vào khoảng năm 1947).
Nhưng trước hết, ta thử thẩm định một số câu thơ đạt của Lê Văn
Trung trong các bài thơ ngoài chủ đề trở về với thiên nhiên. Hai
câu lục bát thuộc bài thơ “Hội Ngộ Sau Cùng” (Tạp chí Khởi
Hành số 142, tháng 8.2008) nhắc nhở cho tất cả chúng ta nỗi buồn
nhân thế, ai rồi cũng đi đến điểm hẹn sau cùng. Nhà thơ Viên Linh
có bài viết “Cuộc Phó Hội U Minh” cũng tiên cảm số phận chung
của nhân loại, đặc biệt đối với các nhà văn gần cuối đời đều thành
thi sĩ. Tại sao như vậy? Nếu không lầm thì ý nhà thơ Viên Linh
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muốn phân biệt : để thành nhà văn thì phải gánh trách nhiệm với
đời, phải dấn thân, phải nhớ mọi điều phiền toái; còn để thành thi
sĩ thì phải quên hết mà đi vào tịch lặng. Ðiều này rất tương ứng
với ý tưởng chìm vào hố thẳm nội tâm trong thơ Lê Văn Trung,
nhưng vài chỗ khác thì thơ Lê Văn Trung như vẫn còn u uất về nỗi
cô đơn, nghĩa là vẫn còn vướng víu những hệ lụy thế gian, chưa
siêu thoát vào an nhiên tự tại:
…Tôi lăn xuống dốc im lìm
Như hòn đá nhỏ tôi chìm trong tôi
… Lạnh buồn một tiếng chim kêu
Tôi lăn xuống nỗi đìu hiu đời mình.
Ta có thể khẳng định Lê Văn Trung chưa dứt khoát rủ bỏ tất cả
tình cảm vướng bận cuộc đời, và cũng như phần lớn chúng ta
trong tâm thức vẫn cứ mơ ước kín đáo những chuyện dài lâu trăm
năm, chưa thể nào quên hết như một Ðại Thiền Sư thoát tục. Cùng
tiên cảm giờ phó hội u minh, nhưng thơ của Mai Thảo làm ta cảm
thức được vẻ buồn bã qua hình ảnh một hành khách cô độc bước
lên chuyến tàu cuối của đời mình để đi vào màn đêm vô tận. Lời
thơ ấy thoát thai từ cuộc đời cô đơn có thật lúc về già của nhà văn.
Thơ Lê Văn Trung cũng với ý tưởng một mình cô đơn đến giờ hẹn
cuối đời, nhưng không lên từ một nhà ga mà ngồi đợi con thuyền
tại bến trăm năm, áo lấm tấm hạt mưa. Thơ Mai Thảo có vẻ buồn
tăm tối, thơ Lê văn Trung có vẻ buồn thơ mộng. Bến trăm năm,
chúng ta đều kỳ vọng đến thời gian ấy (hoặc hơn nữa!) thì mới ra
ngồi đợi chuyến ra đi cuối cùng. Sự thật ta không rõ hoàn cảnh và
tuổi đời của Lê Văn Trung, nhưng căn cứ vào nhã ý của Tạp chí
Thư Quán Bản Thảo muốn làm một số đặc biệt về Lê Văn Trung,
hẳn là Tạp chí biết rõ nhà thơ như thế nào. Chỉ căn cứ vào thơ
trong bài “Người đi tìm cái bóng của mình” (trong Thư Quán Bản
Thảo só 32, tháng 10.2008) thì hình ảnh người ngồi trên bến sông
mưa thật đẹp, không đến nỗi nào:
Anh ngồi đếm giọt mưa buồn trên áo
Áo của người ngồi đợi bến trăm năm.
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Tuy nhiên, thơ Lê Văn Trung đôi khi có nét bình thản, không quá
hệ lụy đến chỗ trầm luân. Siêu thoát dứt bỏ tất cả vướng bận thì Lê
Văn Trung có lẽ chưa đạt tới. Mà đắm chìm vào cơ cầu, vào tình
trường, vào tai ương, thì Lê Văn Trung như đã thoát ra khỏi, lòng
nhẹ nhỏm như mây trắng bay. Nghe bài hát bất hủ “Ðêm Ðông”
của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, ta có lần thương cảm lời ca:
“Ðêm đông, ta mơ giấc mơ gia đình yêu đương”; hoặc nghe bài
hát tuyệt vời “Tiếng Thời Gian” của nhạc sĩ Lâm Tuyền, ta xót xa
nhưng nhận ra lời hát thật bi lụy những ngang trái vì giàu nghèo:
“Dừng chân dưới mưa dầm. Nhìn lầu nguy nga ước mơ thầm. Bao
nhiêu xuân qua, lòng không tình yêu”. Trong khi đó, Lê Văn
Trung qua bài “Ngày Xa” đã đạt tới trình độ làm cho lòng mình
rỗng không, chẳng cần gì nữa:
… Tình không, không cửa không nhà
Lòng như mây trắng bay qua biển chiều.
… Em nào hiểu giữa tai ương
Ta như mây gió trên đường chim bay.
Bây giờ xin nói đến chủ đề được thấy rõ qua hai bài thơ tự do của
Lê Văn Trung. Ðây là chủ đề phổ quát của chung phần lớn nhân
loại. Như vậy, chắc nhà thơ không mấy hài lòng khi có người bàn
chủ đề này mà lại đóng khung vào cảnh quang miền Nam-TrungBộ của Việt Nam. Miền Nam Trung Bộ có thể kể từ tỉnh Quảng
Ngãi cho đến Bình Thuận với đặc điểm gần giống nhau như sau:
dãy Trường Sơn trùng điệp xanh rì chạy dọc dài ở phía Tây, phía
Ðông trải dài mênh mang Thái Bình Dương, chính giữa là đồng
bằng hẹp, ngoại trừ Bình Ðịnh và Phú Yên với diện tích nông
nghiệp khá lớn. Xuyên suốt qua những đồng bằng là đường xe lửa
Xuyên Việt như chạy trên một đường đê cao so với đồng ruộng.
Ðường xe lửa này có từ hơn một trăm năm qua do người Pháp xây
dựng, và đang có dự án mở rộng đường sắt cho cùng một khổ với
đường sắt quốc tế. Thắng cảnh và di tích cổ ở đây cũng không ít,
so với Thừa Thiên và Quảng Nam thì không dồi dào bằng, nhưng
là những di tích hiếm quý chưa được nói đến nhiều; ngoại trừ
thành Ðồ Bàn ở Bình Ðịnh, Tháp Bà Nha Trang, Tháp Chàm trên
Ðồi Trầu gần Phan Rang. Quảng Ngãi có cầu xe lửa sông Trà
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Khúc đồ sộ màu xanh lá cây đẹp hoang vu sát gần cửa sông ra
biển, Phú Yên có cầu xe lửa Ðà Rằng dài nhất Miền Trung và núi
Ðá Bia với bút tích vua Lê Thánh Tông, Bình Thuận với Lầu Ông
Hoàng vang vọng thơ tình Hàn Mặc Tử và Sông Mao buồn thời
chinh chiến trong thơ Nguyễn Bắc Sơn… Ðặc biệt Khánh Hòa:
ngoài thành phố du lịch bờ bãi tuyệt đẹp Nha Trang, hoặc cảng
nước hải quân vừa rộng vừa sâu vừa kín gió tốt nhất thế giới Cam
Ranh; còn có Vịnh Vân Phong cũng thật sâu và kín gió nằm ở phía
Bắc Nha Trang độ ba mươi cây số. “Hòn Lớn mang tơi, Hòn Hèo
đội nón”, đó là dấu hiệu thời tiết được người địa phương hìnhtượng-hóa thật thơ mộng nói về mây vần vũ trên hai hòn đảo nhỏ
trong vịnh Vân Phong, báo trước cho thuyền ghe biết sắp có bão.
Từ Hòn Hèo, đi dần vào đất liền về hướng Tây, lần lượt là thôn
Phong Thạnh nằm ngay trên địa phận có đường xe lửa Xuyên
Việt, đi thêm về hướng Tây sát gần dãy Trường Sơn là làng sơn
cước Vạn Khê. Sơn thôn này có thật nhiều dòng suối trong vắt,
làm cho loại tre thấp ven bờ quanh năm xanh tốt, và những trưa
chiều vang vọng từ các đỉnh núi tiếng chim “bắt cô trói cột”… Bối
cảnh Miền Nam Trung Bộ ấy thấp thoáng lộ ra trong thơ Lê Văn
Trung, cũng chuyến tàu xe lửa chạy lướt qua dưới thấp trong khi
nhà thơ đang về với thiên nhiên trên núi cao, cũng sương khói
miền sơn cước, cũng những cánh chim và “những vì sao nở trắng”
dọc dài đỉnh Trường Sơn vĩnh cửu:
… Rồi có một ngày trên đỉnh núi cao
Chút đời ta cũng vô cùng sương khói
Tình em nào có nghĩa gì với cỏ cây
Bởi hồn ta ta đã phủ đầy mây trắng.
...Làm sao đưa ta đến những vì sao
Nở trắng một trời vĩnh cửu.
… Ngày ta về với hư vô
Bay theo những cánh chim hồng
Trong suốt đời tịch mạc.
(Trích từ bài: Ngày về với thiên nhiên)
… ngày mai anh về hát trên rừng xanh
có các em nắm tay nhau khiêu vũ
… đôi tay giang ra trong giờ thuyết giáo
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anh sẽ hát với các em
những bài ngợi ca thiên nhiên
ngợi ca các em
những thiên thần bé nhỏ
… ngày mai anh về hát trên rừng xanh
có các em thổi tù-và qua lũng thấp
khi chuyến tàu đầu ngày băng qua đồng cỏ
xin gởi đi những hệ lụy đời anh
và gởi đi những phiền muộn đời em
chúng ta sắp đến giờ thánh tẩy.
(Trích từ bài: Giờ thánh tẩy)
Có những yếu tố, những từ ngữ trong thơ của Lê Văn Trung mang
dáng dấp văn hóa Tây phương: thay vì những con két xanh thường
có trên dãy Trường Sơn thì lại là những cánh chim hồng; thay vì
tiếng mõ trâu bò về chuồng thì lại là tiếng tù-và dưới thung lũng;
thay vì cô độc trên chòi lá thì lại cùng khiêu vũ với các thiên thần
bé nhỏ; thay vì chuyến tàu xe lửa băng qua đồng ruộng lúa nước
thì lại băng qua đồng cỏ xanh. Những hình ảnh và từ ngữ ấy làm ta
củng cố thêm sự suy diễn: tác giả Lê Văn Trung không muốn chủ
đề “Về Với Thiên Nhiên” hoàn toàn đóng khung vào cảnh quang
Miền Nam Trung Bộ, dù ta thấy cảm hứng của tác giả đã thoát thai
từ đó. Tác giả muốn có được tính chất phổ quát về không gian như
tính chất phổ quát của chủ đề thường được đề cập đến này. Hành
trình cảm thức cuộc trở về với thiên nhiên, qua thơ Lê Văn Trung,
gần giống như đi từ rung động bài hát “Nương Chiều” (của nhạc sĩ
Phạm Duy) trầm buồn miền sơn cước Việt Bắc, rồi lạc dần sang
mỹ cảm bài hát “Tiếng Vọng Chiều Vàng” (của nhạc sĩ Văn
Phụng)* với nhịp điệu âm vang trên miền bình nguyên hoang vu
Nam Mỹ.
(Tháng 11.2008)
* Lời hát bài “O’ Cangaceiro” bằng tiếng Bồ Ðào Nha tuy có
nghĩa là “Kẻ Cướp Ở Brazil”, nhưng lại là một bài dân ca vui đùa,
với bối cảnh hoang dã miền sơn cước của xứ Ba-Tây. Trong khi
đó bài hát “Tiếng Vọng Chiều Vàng” của nhạc sĩ Văn Phụng mang
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chất tâm cảnh của một lữ khách dừng bước giang hồ trong buổi
chiều khi đồng quê chưa tối hẳn, dường như đang lửng thửng tìm
một nơi nghỉ qua đêm. Ở Miền Nam Việt Nam, bài hát này một
thời rất phổ biến, các ca sĩ thường hát (vào những năm cuối thập
niên 1950 và đầu thập niên 1960). Có lẽ vì âm điệu gần giống bài
“O’ Cangaceiro” nên không được nhạc sĩ Văn Phụng công nhận
trong danh sách những sáng tác của ông.Và vì vậy bài hát gần như
bị lãng quên. Sau đây là nguyên văn bài hát chiều vàng dàn trải nét
đẹp đồng quê Việt Nam tuy âm điệu nhạc Nam Mỹ, với câu cuối
có những nhịp đứt khúc được hát lặp lại hai lần:
“Hò ơi chiều ơi
Hò ơi ơi, chiều ơi chiều
Chiều nơi đây, trên đồng xanh bát ngát
Hoàng hôn rơi, khi đàn chim sáo sác
Tiếng hát ai, êm đềm cuối thôn
Bóng dáng ai, như bóng mục-đồng
Tiếng mõ trâu xen cùng tiếng ca
Ðến với ta như nhạc đường xa
Chiều ơi!
Reo buồn khắp nơi
Ai ơi!
Cung sầu khó vơi
Khi ta ra đi, biết sầu chia ly, nỗi buồn chia ly, lúc xa quê nhà.
(VĂN PHỤNG)
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NHỮNG CHI TIẾT MỚI VỀ VĂN HỌC
QUA PHỎNG VẤN CỦA NGUIỄN NGU Í
(Xin cải chính: Bút hiệu trong toàn bài xin sửa lại là
“NGUIỄN NGU Í”, thay vì Nguyễn Ngu Í)
Với cuộc phỏng vấn vừa theo quy cách phỏng vấn vừa pha lẫn với
hàn huyên tâm sự có tính chất thân mật do quen biết, nhà báo
Nguyễn Ngu Í dẫn dắt ta vào sự tìm hiểu nghiệp văn của 12 nhà
văn nhà thơ có tiếng tăm trong Văn Học Miền Nam trước 1975.
Có biết bao nhiêu chi tiết về cuộc đời sáng tác biên khảo của họ
được phơi bày, nhưng trong khuôn khổ vừa phải, người viết bài
này chỉ kể ra một hai chi tiết gọi là mới chưa thường nhắc tới
trong sách báo trước đây, chỉ có trong cuốn sách này của Nguyễn
Ngu Í. Cuốn sách mang tên: “Sống Và Viết Với Nhất Linh, Lê
Văn Trương, Lê Văn Siêu, Á Nam, Doãn Quốc Sỹ, Đông Hồ, Sơn
Nam, Bình Nguyên Lộc, Lê Ngọc Trụ, Vi Huyền Đắc, Nguyễn
Hiến Lê, Hồ Hữu Tường”, xuất bản trước 1975, Xuân Thu tái bản
tại California sau 1975. Để qua những chi tiết về một đời văn có
nhiều ghi chép trong sách báo thì ta không tiếc vì chúng đã được
lưu lại; nhưng nếu bỏ qua một số chi tiết mới chỉ có trong sách này
của Nguyễn Ngu Í thì rất uổng (do biết mà không phổ biến). Một
đôi lần ta có đọc trên sách báo trước đây về tấm lòng quý trọng
văn học của ông Nguyễn Ngu Í; riêng trong sách được minh thị
với vài dòng thủ bút của Lê Ngọc Trụ ghi nhớ “tấm lòng” và “tâm
hồn” đặc biệt ấy của Nguyễn Ngu Í. Và độc giả cũng nhận ra điều
này khi đọc trong Bách Khoa thời gian ông còn cộng tác với Tạp
chí: Ông đồng ý đăng miễn phí vài lời nhắn tin như cải chính tên
hay bút hiệu cho vài bạn trẻ mới đóng góp được một số bài thơ
trên các báo; mới là giới trẻ nên họ nhờ cải chính khiêm tốn,
nhưng ông sửa đổi lời lẽ cho có vẻ “mạnh miệng”, chững chạc.
Bàng bạc trong cuốn sách này là tấm lòng và tâm hồn ấy qua
những câu hỏi phỏng vấn, qua chợt nhớ đến một điều nào đó khi
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lắng nghe lời giải đáp của nhà văn. Nhưng bài viết này không cốt
nêu ra hết những bộc lộ tâm hồn Nguyễn Ngu Í, chỉ cốt nêu ra một
hai chi tiết mới về văn học của từng tác giả được phỏng vấn. Nhờ
phỏng vấn rồi chợt nhớ, rồi được hồi đáp đầy đủ, mà ta biết thêm
những điều mới. Những tiết lộ qua trò chuyện giúp cho ta biết chi
tiết về nguyên nhân làm “thai nghén” tác phẩm (với đoạn viết về
nhà văn Nhất Linh). Cũng kiểu ấy, ta biết thêm về thời cuộc có
liên hệ đến văn học của một thời kỳ (với đoạn viết về nhà thơ Á
Nam Trần Tuấn Khải). Hoặc biết tỏ tường thời điểm lên và
xuống của loạt tiểu thuyết với nhân vật người hùng (trong đoạn
viết về nhà văn Lê Văn Trương). Hoặc biết thêm sách nào bán
chạy hoặc bán chậm; cũng như tác phẩm “Khu Rừng Lau” sáng
tác từ lâu nhưng được sắp xếp lại ở HàTiên khi Doãn Quốc Sỹ làm
Hiệu trưởng Trung học nơi đó, năm 1960-1961(với đoạn viết về
nhà văn Doãn Quốc Sỹ). Hoặc cho ta biết rõ vì sao Nhóm Hàn
Thuyên khi thì bị ngộ nhận là công cụ của Sở Mật Thám Pháp, khi
thì bị ngộ nhận thuộc hệ-phái Đệ Tứ Quốc Tế (với đoạn viết về
nhà biên khảo Lê Văn Siêu). Hoặc giúp ta trước đây nhớ mơ hồ
nay biết đúng thời điểm nhà xuất bản “Yểm Yểm Thư Trang”
không còn hoạt động, cũng như cho ta biết nhà thơ Đông Hồ có
lần được phân công đi dự Hội Thơ Quốc Tế tại Bỉ-Quốc năm
1961, nhưng chuyến đi bất thành. Hoặc để biết vì sao nhà văn
Sơn Nam bị ngờ vực từ trước 1975, dù phần lớn truyện của ông
chỉ chuyên viết về khai phá đất đai phương Nam thuở xa xưa,
hoặc những chuyện ma chốn đồng quê Cà Mau. Nhờ phỏng vấn
thân tình của Nguyễn Ngu Í, nhà văn Bình Nguyên Lộc tiết lộ
một cách vui vẻ về vụ báo mình bị ém ra sao. Cũng nhờ qua phong
cách quý trọng văn chương chữ nghĩa của Nguyễn Ngu Í, nhà ngữ
học Lê Ngọc Trụ tâm sự cơ duyên không ngờ đến giúp ông gắn
bó với ngữ học. Với người đồng điệu trong cải cách viết chữ quốc
ngữ (như viết “I ngắn” thay vì “y hay I dài”; dùng “b thay cho dấu
sắc” như “tib thay vì tiếp” trong ý muốn loại trừ 5 dấu trong chữ
Việt), nhà phỏng vấn Nguyễn Ngu Í tâm đầu ý hợp với dịch giả Vi
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huyền Đắc. Qua tâm sự, Vi Huyền Đắc có ý truyền kinh nghiệm
khi làm những tác phẩm đổ sộ như Bách Khoa Tự Điển Việt Nam;
công trình lớn và khó tiêu thụ như vậy thì nên thực hiện bằng công
sức của chính phủ hợp cùng ủy ban soạn thảo; còn tư nhân dù là
nhóm hay đoàn cũng khó thành công. Với đoạn viết về học giả
Nguyễn Hiến Lê, ngoài những kể lại đức tính cần mẫn, làm việc
có giờ giấc rất trật tự và khoa học của học giả mà nhiều sách báo
đề cập; Nguyễn Ngu Í còn có dịp làm ta biết thêm vài điều mới
như thời cuộc nào khiến Nguyễn Hiến Lê bị kẹt ở thành phố Long
Xuyên đến 7 năm, và nhờ chỉ làm việc ban đêm nên ban ngày rảnh
rang khiến ông viết được cuốn sách đầu tay “Bảy Ngày Trong
Đồng Tháp Mười”. Đoạn viết sau cùng dành cho nhà văn Hồ
Hữu Tường. Có một thời gian ngồi tù dưới thời chính quyền Ngô
Đình Diệm cùng Hồ Hữu Tường, nhà phỏng vấn Nguyễn N gu Í
(tên thật là Nguyễn Hữu Ngư, quê quán Bình Thuận) càng nghiêng
về chuyện vãn tâm tình hơn là phỏng vấn đúng quy cách, nhờ vậy
có những chi tiết mới giúp ta thêm hiểu biết nhà văn hóa này.
Cảm hứng nào là nguyên nhân để nung nấu thai nghén thành hình
cuốn “Xóm Cầu Mới” của Nhất Linh? Ta biết nhờ một chi tiết mới
phát lộ trong cuốn sách “Sống và Viết với…” của Nguyễn Ngu Í.
Khi được phỏng vấn đề cập đến cuốn sách “Bèo Giạt” mới quảng
cáo ở bìa sau cuốn tiểu-thuyết Bướm Trắng, Nhất Linh cho biết
Bèo Giạt là tên khởi đầu thay vì “Xóm Cầu Mới” (Sách đã được
các người con của Nhất Linh cho tái bản tại Nam California năm
2002, do nhà xb. Văn Mới ấn hành). Và nhà văn Nhất Linh nói rõ
ông đã phác họa nội dung cuốn sách Xóm Cầu Mới do cảm hứng
từ bài thơ “Tràng Giang” của Huy Cận. Các câu thơ làm ông như
bị lảng vảng về ý tưởng những thân phận nổi trôi trong thời cuộc:
“Bèo giạt về đâu hàng nối hàng/ Mênh mông không một chuyến đò
ngang/ Không cầu gợi chút niềm thân mật/ Lặng lẽ bờ xanh tiếp
bãi vàng…”. Như vậy Xóm Cầu Mới của Nhất Linh viết từ cảm
hứng bất chợt rồi được đào sâu thành cuốn tiểu thuyết lịch sử.
Điều đặc biệt, đây không phải lịch sử làm nên do những nhân vật
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tên tuổi mà lịch sử do những đời thường, những thân phận bèo giat
mây trôi vì thời cuộc, bôn ba vì sinh kế. Vậy đây lại là một bước
ngoặt khác của Nhất Linh. Sau thời kỳ Tiểu thuyết Luận đề Đoạn
Tuyệt; sau thời kỳ Tiểu thuyết Phiêu lưu Tâm lý Bướm Trắng; sau
thời kỳ Tiểu thuyết lịch sử của trí thức tiểu tư sản (?) Giòng Sông
Thanh Thủy, bây giờ là Tiểu thuyết Lịch sử của những nhân vật
đời thường Xóm Cầu Mới. Từ lâu, ta vẫn nghĩ “Xóm Cầu Mới”
khởi điểm từ lý thuyết viết tiểu thuyết lịch sử những đời thường,
mà lý thuyết thì động cơ do lý trí. Còn cảm hứng thì động cơ do từ
tâm hồn, rồi sau đó lý trí mới dàn trải xây dựng thành một truyện
dài.
Và đây là chi tiết mới cho văn học trong đoạn viết về Lê Văn
Trương. Nhờ cuốn sách này của Nguyễn Ngu Í mà ta biết rõ thời
điểm lên và xuống của tiểu thuyết người hùng. Người hùng trong
tiểu thuyết Lê Văn Trương không phải loại anh hùng lịch sử, loại
võ nghệ cao cường, hay loại hoang đường dã sử. Đây là loại anh
hùng thấy chuyện bất bằng chẳng tha, loại người hùng gần giống
như trong ý nghĩ của Sơn Nam qua câu thơ “Kiến nghĩa bất vi vô
dõng giả” (Thấy chuyện bất nhân mà không can thiệp thì không
phải là người tốt). Nguyễn Ngu Í rất tán đồng loại người hùng này
của Lê Văn Trương, nên đoạn viết về Lê Văn Trương hào hứng
với 39 trang, đứng đầu trong cuốn sách phỏng vấn này của
Nguyễn Ngu í. (Hồ Hữu Tường, người đồng tù Côn Đảo, với 33
trang, đứng hàng thứ nhì). Theo Lê Văn Trương, những người ít
từng trải đời, chưa đi khắp thiên hạ, thiếu kinh nghiệm chứng kiến,
nên mới nói loại người hùng trong tiểu thuyết của Lê Văn Trương
toàn là “anh hùng rơm”, không tưởng, không thể có trong đời
thường. Tiểu thuyết của Lê Văn Trương bán rất chạy vào những
năm từ 1935 đến 1945. Đến năm 1964, nghĩa là sau 10 năm di-cư
vào Miền Nam, tiểu thuyết Lê Văn Trương chỉ còn ít người đọc,
đời sống của ông vất vả bệnh tật. Nhưng năm 1954 và vài năm kế
tiếp, sách của ông vẫn còn bán chạy. Lúc ấy, với đời sung túc, ông
thuê cả phòng riêng để viết tiểu thuyết ở một khách sạn trên Đại lộ
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Nguyễn Huệ Sài Gòn; có xe hơi; và mua nhà ở số 100/67 Trần
Hưng Đạo gần đường Bùi Viện (thuộc khu vực Tây ba-lô bây giờ).
Nguyên nhân sa sút, có phải vì tiểu thuyết của ông không còn hấp
dẫn trước viễn ảnh chiến tranh với những dằn co về ý thức hệ, về
triết lý Hiện Sinh, về các quan niệm sáng tác mới du nhập từ Tây
phương, về thực tế đời sống kinh tế khó khăn lúc chuẩn bị bước
vào giai đoạn chiến tranh khốc liệt, lúc có các cuộc tranh đấu Phật
Giáo chống lại chế độ Ngô Đình Diệm, tất cả những dồn dập ấy
khiến tiểu thuyết của ông như thuộc về quá khứ không còn nữa.
Đoạn viết về Á Nam Trần Tuấn Khải có những nhắc nhở thời
quần chúng Việt hết sức tán thưởng nhân vật “anh Khóa” trong thi
phẩm “Bút Quan Hoài” của ông: anh Khóa được tiễn chân lên
đường sang Pháp du học, du học gồm thâu kiến thức văn minh để
khi trở về giúp nước thoát ách đô hộ (chắc đây là hoài vọng có
được những nhà thông thái, nhà trí thức cấp cao, có thể tranh đấu
chốn nghị trường với chính quyền Pháp?). Khi ông đi xe lửa từ
Bắc vào Nam năm 1928, nơi nào phải ghé để đi từng chặng như
lúc xuống xe ở Vinh - Đông Hà - Huế - Đà Nẳng - Qui Nhơn Nha Trang - Sài Gòn (đi từng chặng vì đường xe lửa chưa hoàn
toàn thông suốt từ Hà Nội đến Sài Gòn vào thời ấy), thì ông đều
có dịp nghe người ta ngâm thơ hay đọc thơ anh Khóa. Nhắc nhở
ấy cho thấy nguyện vọng nung nấu của toàn dân từ Nam chí Bắc
muốn thoát ách đô hộ thực dân Pháp. Thi phẩm Bút Quan Hoài
xuất bản năm 1924, được tái bản nhiều lần, lần cuối vào năm 1957
tại Sài Gòn. Riêng người viết bài này đã có thấy nó vào năm 1950
tại Tháp Chàm, nơi nhà người bạn học lớp Nhất Tiểu Học (lớp cao
nhất bậc Tiểu Học, năm ấy còn phải thi bằng tốt nghiệp bậc Tiểu
Học, thi tại Phan Rang): nhớ mang máng hình bìa vẽ người đàn bà
gánh nước với màu đen trên nền màu vàng nâu; và cũng nhớ mơ
hồ có câu thơ Tản Đà ghi trên hình bìa Bút Quan Hoài: “Non sông
nặng một gánh tình/ Trời chưa cho nghỉ thì mình cứ đi”.
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Đoạn viết về Lê Văn Siêu nhắc ta nhớ Nguyệt san in màu rất hiện
đại vào thời 1955 hay 1956, Nguyệt san hình ảnh “Sáng Dội Miền
Nam” do Lê Văn Siêu làm chủ bút. Nhớ mang máng trên báo ấy
có bài tùy bút của nhà văn Mai Thảo viết về giờ khắc lúc gần sáng
của Sài Gòn; với hình ảnh đen trắng những người uống cà phê
nóng trút vào dĩa; với hình ảnh xe thổ mộ lắc lư ngọn đèn dầu từ
ngoại ô đi vào thành phố; với hình ảnh ánh sáng bình minh bắt đầu
đượm hồng trên cột thu lôi Nhà Hát Lớn (tức trụ sở Tòa Nhà Quốc
Hội sau này dưới thời Việt Nam Cộng Hòa). Cũng nhớ mang
máng đọc trên nguyệt san Sáng Dội Miền Nam 2 bài thơ của Vũ
Hoàng Chương xuất hiện lần đầu tiên: Đăng Trình và Mây Sóng
Tình Thơ. Nhờ một chi tiết mới, qua đoạn viết về Lê Văn Siêu, nó
xóa tan những ngộ nhận Nhóm Hàn Thuyên (hiện diện từ năm
1939 ở Hà Nội). Lê Văn Siêu có chân trong nhóm nên biết rõ
những ngộ nhận. Ngộ nhận thứ nhất: Nhóm Hàn Thuyên là công
cụ của Sở Mật Thám Pháp, sở dĩ bị ngộ nhận như vậy vì nhà văn
Nguyễn Đức Quỳnh có chân trong nhóm quen thân với người bạn
học Pháp lúc ấy với chức vụ Giám Đốc Sở Thông Tin - Báo chí và
Tuyên truyền. Sở ấy có công việc riêng khác với sở Mật Thám.
Ngộ nhận thứ hai là Nhóm Hàn Thuyên thuộc hệ-phái Đệ Tứ
Quốc Tế, sở dĩ bị ngô nhận như vậy vì nhóm có đăng bài và xuất
bản sách của Hồ Hữu Tường. Thật ra, theo sự hiểu biết thân cận
của Lê Văn Siêu thì cơ sở Hàn Thuyên do gia đình ông anh vợ của
Trương Tửu Nguyễn Bách Khoa, đầu tiên chỉ là cơ sở nhà in làm
việc thương mại. Sau nửa năm thành lập, cơ sở không đủ sống,
nên Trương Tửu bày việc xuất bản sách, và khéo léo lèo lái thành
công thương mại nhờ xuất bản những cuốn sách có giá trị về
Chính Trị và Văn Hóa. Tóm lại Nhóm Hàn Thuyên không phải
của Mật Thám Pháp, hay của Đệ Tam hoặc Đệ Tứ dù có sự cộng
tác của Đặng Thái Mai hoặc Hồ Hữu Tường.
Nhất Linh và Doãn Quốc Sỹ là những nhà văn lớn có những tác
phẩm lớn để lại cho đời, nhưng Nguyễn Ngu Í dường như không
chuẩn bị được nhiều câu hỏi để làm dồi dào cho cuộc phỏng vấn,
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cho nên đoạn viết về Nhất Linh chỉ có 9 trang, và Doãn Quốc Sỹ
với 25 trang. Ta chỉ tìm được một ít chi tiết mới về văn học như
nhà văn cho biết tác phẩm nào bán chạy nhất (cuốn Dòng Sông
Định Mệnh), tác phẩm nào từ lâu ta vẫn tưởng phổ biến mạnh lại
hóa ra bán chậm (cuốn Gìn Vàng Giữ Ngọc). Qua cuộc phỏng vấn
này, Doãn Quốc Sỹ giúp ta nhớ lại thời điểm có vụ xung đột Bình
Xuyên và chính phủ Ngô Đình Diệm, xảy ra năm 1955. Lúc ấy,
Doãn Quốc Sỹ cư trú tại Đại Học Xá Minh Mạng ở Chợ Lớn, và
vừa viết xong một tác phẩm văn học, cuốn “Trái Cây Đau Khổ”.
Đạn súng lớn có khi rơi lạc vào Đại Học Xá, may mắn tác phẩm
mới viết xong của ông không sao cả. Doãn Quốc Sỹ nói đến tác
phẩm không bị tiêu hủy trong khói lửa, hàm chứa ý tưởng còn có
biết bao tác phẩm văn chương của nhân thế mất mát trong các
cuộc chiến tranh quá dài ở Việt Nam.
Nguyễn Ngu Í nhắc cho ta nhớ về nhà thơ Đông-Hồ khi được mời
dạy ở Đại Học Văn Khoa Sài Gòn kể từ niên khóa 1964-1965. Lúc
ấy, ông có ý muốn soạn bộ Văn Học Sử Miền Nam từ thời đi mở
đất sình lầy hoang phế của Thủy Chân Lạp. Dân đi khai phá vùng
đất hoang thì phần đông là người nghèo tha phương lập nghiệp để
sinh tồn, thì dĩ nhiên đâu có nhiều sáng tác văn chương, đâu có
nhiều tư liệu văn học. Ước vọng soạn thảo ấy không dễ có tài liệu
dồi dào, vì vậy hình như ông chỉ soạn thảo được có phần Văn Học
Hà Tiên của các danh nhân Mạc Cửu và Mạc Thiên Tích. Cũng
qua phỏng vấn, ta ghi được để mà bùi ngùi thời điểm Nhà sách
Yểm Yểm Thư Trang ở Sài Gòn không còn nữa tại đường Nguyễn
Thái Học (trước là đường Kitchener). Nhà sách kế bên trường
trung học tư thục năm 1953 vẫn còn dạy học sinh Việt với chương
trình giáo khoa Pháp, đó là trường Lê Tấn Thành. Liên hệ tới điều
này để ta biết Nhà sách Yểm Yểm Thư Trang đã cố công phát huy
văn chương Việt, đã xuất bản nhiều sách của nhóm Tự Lực Văn
Đoàn cho Miền Nam lúc ấy còn chịu nhiều ảnh hưởng học văn hóa
Pháp. Một số trường tư thục vẫn dạy theo chương trình Pháp trước
1954, mặc dù lúc ấy đã có chính phủ Việt Nam Quốc Gia dưới
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thời Thủ tướng Trần Văn Hữu hay dưới thời Thủ tướng Nguyễn
Văn Tâm. Nhà sách Yểm Yểm Thư Trang tại đường Kitchener
ngưng hoạt động vào năm 1961.
Về Sơn Nam, qua phỏng vấn phối hợp với chuyện vãn, Nguyễn
Ngu Í tiết lộ cho ta biết Sơn Nam đã bị nghi ngờ rất sớm có liên hệ
đến “Mặt Trận Giải Phóng”, từ năm 1965. Bởi vì Sơn Nam từng đi
kháng chiến ở vùng rừng Cà Mau, đã từng được giải văn chương
vùng kháng chiến với các tác phẩm “Bên Rừng Cù Lao Dung” và
“Tây Đầu Đỏ”. Có thể đó chỉ là tác phẩm viết về kháng chiến
chống Pháp không có gì đáng nghi ngờ, nhưng sự kiện sau hiệp
định Geneve năm 1954 tại sao Sơn Nam không đi tập kết ra Bắc;
làm gì mãi đến năm 1965 mới từ Cà Mau về Sài Gòn sống nghề
viết truyện cho các báo. Có người nghi ngờ Sơn Nam đến Sài Gòn
với nhiệm vụ gì đó. Biết bị nghi ngờ như vậy, qua tâm sự với
Nguyễn Ngu Í, Sơn Nam cho biết dù có dồi dào đề tài về kháng
chiến chống Pháp, nhưng ông chỉ chuyên viết chuyện ma hoặc
chuyện quái đản vùng quê Miền Nam, một phần cũng vì các chủ
báo yêu cầu để báo bán chạy. Nhưng Nguyễn Ngu Í biết Sơn Nam
rất tâm huyết khi viết các truyện đi khai mở đất phương Nam thời
còn “Dưới Sông Sấu Lội, Trên Rừng Cọp Đua”.
Bài viết này chủ yếu nêu ra những chi tiết mới về văn học liên hệ
đến từng tác giả, qua phỏng vấn phối hợp với chuyện vãn. Vậy
nên những điều cốt yếu của văn nghiệp mỗi tác giả nếu đã được đề
cập nhiều trong sách báo, không cần nêu ra nữa. Do đó, ở đoạn
viết về Bình Nguyên Lộc, ta chỉ lưu ý đôi điều mới lạ mà thôi, mới
lạ nhưng cũng liên hệ đến đời văn. Như từ lâu ta đinh ninh truyện
ngắn “Rừng Mắm” của Bình Nguyên Lộc sáng tác từ hứng cảm
vùng đất khai phá nào đó ở Miền Đông (các đề tài của Bình
Nguyên Lộc lai vãng ở vùng này), mà thực ra ông lấy được hứng
cảm từ hình ảnh Hòn Khoai cùng với Mũi Cà Mau, nơi có các bãi
bùn mọc lên những cây mắm tiên phong giữ đất phù sa bồi tụ. Ông
so sánh chúng như các tiền nhân cách nay hơn 300 năm, những
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đợt người đầu tiên đi khai phá mở đất vùng sình lầy Thủy Chân
Lạp. Qua tâm tình thổ lộ cùng Nguyễn Ngu Í, nhà văn Bình
Nguyên Lộc tiết lộ chuyện cay đắng về vụ báo của ông bị ém: Cơ
sở Phát hành không giao báo đầy đủ cho các đại lý, rồi ngày sau
nói báo ế bị các nơi trả lại. Nhà văn biết báo mình bị ém, vì vết cắt
của máy xém báo còn giữ nguyên dấu như khi mới ra lò từ nhà in
(nếu báo phát hành khắp nơi trả lại thì không thể còn giữ nguyên
dấu xém báo). Nhờ tâm tình thân mật mới có những điều kể nghe
vui như trên, một nỗi buồn trong nghiệp văn chương chữ nghĩa
của Bình Nguyên Lộc.
Nguyễn Ngu Í có vẻ rất hào hứng ở đoạn viết về Lê Ngọc Trụ, một
phần vì nhà ngôn ngữ Lê Ngọc Trụ chuyên về cấu trúc ngôn ngữ
Việt, tâm đầu với Nguyễn Ngu Í cũng là người đang muốn cải
cách lối viết Việt ngữ (như làm sao để có thể viết mà không cần
đến 5 dấu “sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng”, như chữ nào thay thế cho y
hoặc d…). Hứng thú hơn hết trong đoạn viết này của Nguyễn Ngu
Í về Lê Ngọc Trụ, ở chỗ biết được duyên cơ nào Lê Ngọc Trụ trở
thành nhà ngôn ngữ xuất sắc với tác phẩm “Chính Tả Việt Ngữ”
(xuất bản năm 1951) và “Việt Ngữ Chính tả Tự Vị” (xuất bản năm
1960). Duyên cơ: do Lê Ngọc Trụ có thời gian 13 năm làm quảnđốc tiệm vàng cho cha vợ, thường tiếp xúc với khách hàng người
Hoa Quảng Đông. Qua tiếng Việt nói giọng lơ-lớ của họ, ông lưu
ý nguyên tắc biến âm từ tiếng Hán phát âm qua tiếng Hán Việt; rồi
nghiên cứu cách biến âm từ tiếng Đức qua tiếng Pháp (hai bên có
những tiếng mượn nhau nhưng phát âm biến đổi). Nhờ hiểu cách
biến âm như vậy mà Lê Ngọc Trụ khám phá luật hỏi ngã trong
tiếng Việt, và luật viết đúng chữ cuối trong vần. Công lớn của Lê
Ngọc Trụ được áp dụng dạy từ bậc Tiểu Học với những nguyên
tắc tất yếu khiến có thể viết đúng dấu hỏi dấu ngã, chữ cuối cùng
là T hay C, có G hoặc không G (người Miền Bắc phát âm đúng,
nhờ đó viết đúng, nên các nguyên tắc khoa học này hình như để
dạy cho học sinh Trung Nam, và phải khởi đầu từ bậc Tiểu Học).
Những phát kiến như vậy rất hay, cho nên Bộ Trưởng Giáo Dục
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khi ấy là ông Trương Công Cừu cố mời cho được Lê Ngọc Trụ
giảng dạy lớp Chứng chỉ Ngữ Học Việt Nam tại Đại học Văn
Khoa Sài gòn. Lớp chứng chỉ ngữ học này không khô khan như ta
tưởng, mà rất thú vị nhờ truy ra nguyên ngữ của tiếng Nôm, và
vạch rõ những biến âm do từ đâu. Tuy nhiên, nhà phỏng vấn cũng
có lần thắc mắc tiếng thuần Nôm như trái “Mít” do từ nguyên ngữ
nào, vì xứ Trung Hoa không có cây mít? (nhà ngôn ngữ nói là do
nguyên ngữ Mật).
Vi Huyền Đắc cũng là người có những suy tư để cải cách viết Việt
ngữ, có những ý tưởng hợp với Nguyễn Ngu Í, trong đó có sáng
kiến muốn loại trừ 5 dấu trong cách viết tiếng Việt. Nên đoạn viết
về Vi Huyền Đắc phong phú gồm 27 trang phỏng vấn cùng hàn
huyên trong bữa cơm ở nhà Vi Huyền Đắc tại Ngã Năm Bình Hòa
(Gia Định). Vi Huyền Đắc là dịch giả từ Hoa Văn và Pháp Văn.
Trong khi hàn huyên, Vi Huyền Đắc nói ra những ví dụ về dịch
thuật, dịch làm sao cho hợp với cách nói cách viết của người Việt,
không thể dịch sát với nghĩa của tiếng nước ngoài. Những ví dụ ấy
thật thích thú, thật đáng nhớ để áp dụng khi dịch. Và Vi Huyền
Đắc cũng từng là một người trong ban soạn thảo cuốn “Bách Khoa
Tự Điển Việt Nam” do Đào Văn Tập chủ trì. Việc soạn cuốn sách
này được phân công chu đáo, giờ giấc làm việc và bàn luận thật
nghiêm túc. Rồi Đào Văn Tập mất, Đào Đăng Vĩ đem công sức
tiếp tục việc soạn thảo, nhưng công sức tư nhân dù là một nhóm
khá đông cũng chỉ có giới hạn, việc soạn sách phải bỏ dở dang. Vi
Huyền Đắc qua suy nghiệm, có ý kiến thật chí lý: Công trình vĩ
đại về học thuật như vậy phải giao cho chính phủ. Chính phủ mới
có đủ nhân vật lực để thực hiện, chính phủ mới có đủ quyền uy
phát hành sách đến các cơ quan. Như vậy, nhà nước vừa thu hồi
tài chánh phải trả ấn phí cuốn sách đồ sộ và tiền công hậu đãi cho
toàn ban soạn Bách Khoa Từ Điển; vừa phổ biến được khắp các
ngành nghề công trình vĩ đại về chữ nghĩa, rất ích lợi lâu dài cho
toàn thể dân chúng; để mọi nơi có thể tham khảo kho tàng văn hóa
quốc gia.
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Đến phần viết về Nguyễn Hiến Lê, dù rằng cũng do hàn huyên tiếp
xúc thân mật tại nhà của học giả, nhưng ta cảm thức được sự nể
nang của Nguyễn Ngu Í. Nể nang dành cho các nhà văn khác cũng
đều do thành quả văn nghiệp của họ, nhưng với Nguyễn Hiến Lê
thêm cái nể nang giờ giấc làm việc rất nghiêm nhặt của ông: từ
mấy giờ bắt đầu viết, từ giờ nào dùng bữa, lúc nào phải tức khắc
không viết nữa vì đến lúc đi ngủ. Nghỉ là nghỉ, sau viết tiếp, vì
Nguyễn Hiến Lê quen với công việc của ngòi bút, không cần đợi
hứng tới thì mới viết được. Có người cũng từng thắc mắc, trước
Đệ Nhị Thế Chiến, tức là chưa phải thời kỳ kháng chiến chống
Pháp, học giả Nguyễn Hiến Lê làm gì ở Đồng Tháp Mười mà viết
được cuốn “Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười”. Ta cũng nên lưu
ý thời điểm năm 1935 thì Đồng Tháp Mười còn vô cùng hoang vu,
ít ai dám tới. Nguyễn Hiến Lê nói với Nguyễn Ngu Í duyên cơ viết
được cuốn sách ấy: năm 1935, ông là công chức Sở Công Chánh
chuyên đi đo mực nước kinh rạch vùng Hậu Giang. Công việc đo
mực nước chỉ làm vào ban đêm, ban ngày rảnh rang, ông giết thời
giờ bằng cách viết du ký. Rồi thì xung-đột Việt Minh-Hòa Hảo
xảy ra, ông bị kẹt ở thành phố Long xuyên đến 7 năm, làm nghề
dạy học tại đó, từ năm 1947 dến 1953. Từ tâm sự của Nguyễn
Hiến Lê qua Nguyễn Ngu Í, ta phải ngưỡng mộ ông là người tính
toán làm ăn rất có kế hoạch. Tiến trình như sau: mỗi năm “Nhà
xuất bản Phạm Văn Tươi” ấn hành 3 cuốn trong 5 bản thảo có sẵn
của ông, và trong năm đó ông viết thêm 3 cuốn; cứ tiếp tục như
vậy trong 4 năm thì ông đã có 12 cuốn sách xuất bản. Đến năm thứ
năm thì hết giao kèo với nhà xuất bản Phạm Văn Tươi; ông thành
lập “Nhà xuất bản Nguyễn Hiến Lê” để vừa tái bản vừa có sách
mới viết, như vậy cũng mỗi năm 3 hay 4 cuốn ấn hành. Nhưng sau
1954, đất nước chia đôi làm ông mất một nửa độc giả mua sách.
Tuy nhiên, nhà xuất bản Nguyễn Hiến Lê vẫn đứng vững nhờ
những cuốn sách của ông rất có ích lợi văn hóa. Nói những con số
như trên cho dễ thấy kế hoạch của Nguyển Hiến Lê, chứ thật ra thì
trồi sụt một hai cuốn, thường chỉ trồi sụt một cuốn mà thôi.
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Phần cuối cuốn sách, Nguyễn Ngu Í cũng một cách thức vừa hàn
huyên vừa phỏng vấn tìm hiểu đời văn nhà văn hóa Hồ Hữu
Tường. Có một thời gian đi tù Côn Đảo cùng Hồ Hữu Tường dưới
chế độ Ngô Đình Diệm (theo tài-liệu trong “Trang nhà của Bác
sĩ Đỗ Hồng Ngọc” thì tác giả Ng. Ng. Í bị an-trí ở trại cải-huấn
Tân Hiệp Biên Hòa, vậy không phải đi tù Côn Đảo), nên đoạn
viết về Hồ Hữu Tường được Nguyễn Ngu Í thân tình hỏi cặn kẽ từ
thuở Hồ Hữu Tường làm báo thời Pháp-thuộc, cho đến lúc bị bắt ở
Rừng Sát vì mưu định lợi dụng lực lượng Bình Xuyên (cũng là
mưu định của vài nhân sĩ khác) để làm chuyện lớn nơi chính
trường một khi chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ. Nhờ thân tình như
vậy, Nguyễn Ngu Í được học giả tiết lộ vài điều dấu kín thuở viết
báo bằng tiếng Pháp. Như năm 1935, giới viết lách chống thực dân
đã đánh lừa được Sở Mật Thám, khiến người Pháp đinh ninh báo
lén lút của họ chỉ có thể in tại Pháp mà thôi, vì các chữ in rất rõ và
rất đẹp (thật ra làm báo tại một cái chòi vùng ngoại ô Sài Gòn).
Đinh ninh như vậy, mật thám Pháp chuyển hướng truy tầm mãi tận
Paris. Đó là do kế hoạch vận động bọn trẻ xin làm công nhân trong
nhà in tối tân Ardin đường Catinat, học cách xếp chữ, rồi ăn cắp từ
từ ngày một ít các chữ đúc sắc sảo của nhà in này. Và một tiết lộ
cần nên hiểu rõ về báo Pháp ngữ “La Lutte” (Tranh Đấu), bắt đầu
từ số 5 tháng 10 năm 1934 với Nguyễn An Ninh “đứng mũi chịu
sào” cho cả các phe phái gồm Đệ Tam Đệ Tứ và Nhân Sĩ, họ cùng
đồng tâm viết báo và hô hào chống thực dân Pháp. Nguyễn An
Ninh thuần túy quốc gia và rất uy tín với quần chúng Miền Nam,
nên đã được mời làm vai trò làm trung gian điều hợp cho tờ báo.
Những tác phẩm đáng lưu ý của Hồ Hữu Tường như “Tương Lai
Văn Hóa Việt Nam”, “Phi Lạc Sang Tàu”, “Thằng Thuộc, Con
Nhà Nông”, dĩ nhiên có nhiều đề cập trong phỏng vấn của Nguyễn
Hữu Í; với những nét chính mà mọi người chắc cũng đã biết, nên
xin không nhắc lại. Có phải không, đây là một chi tiết khá mới: Hồ
Hữu Tường quan niệm đừng ngần ngại viết về mình, viết như vậy
dễ trung thực hơn viết những điều chung chung mơ hồ trừu tượng;
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trái với quan niệm nên tránh tự-truyện vì “Cái Tôi Là Cái Đáng
Ghét”. Tuy là tác phẩm chủ yếu phỏng vấn thân mật đời văn sống
và viết, nhưng Nguyễn Ngu Í cũng không quên cung cấp cho ta tài
liệu ghi chép theo lối biên-khảo tiểu sử của từng người. Sau đây là
tư liệu để ta biết qua vài nét chính của “Thuyết Trung Lập Chế” do
Hồ Hữu Tường cùng Võ Thành Minh hô hào trước lâu đài Hội
Nghị Geneve chia cắt Việt Nam năm 1954: Miền Nam nên trở
thành lãnh thổ của Liên Hiệp Quốc (có nghĩa là Miền Nam trở
thành nước “Siêu Lập”). Và “Triết Lý Hòa Đồng” của ông như
sau: Tổng hợp Văn Minh Kỹ Sư, Văn minh Chính Ủy, Văn minh
Tu sĩ. Chắc ông có ý-kiến chủ trương nhà cầm quyền không nên
chỉ toàn là chuyên viên các ngành khoa học; không nên toàn là nhà
chính trị; không nên toàn là người của tôn giáo nào.
(Tháng 7 năm 2012)
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ĐÔI DẤU VẾT LỊCH SỬ Ở VÀI MIỀN XA KHUẤT
Những dấu vết lịch sử hữu danh thì đã có nhiều tài liệu. Những
dấu vết lịch sử ở vài miền xa khuất, tầm vóc không lớn, ít người
lưu ý, dù sao vẫn là dấu vết lịch sử, cần kể lại nếu ta từng có dịp
chứng kiến. Vì vậy, người viết bài này chợt nghĩ mình nên đóng
góp chút hiểu biết những địa danh ở những miền xa khuất từng có
dịp đi qua nhiều lần, dù có khi cách khoảng thời gian có đến 40
năm (như huyện Trúc Giang, nay là huyện Châu Thành tỉnh Bến
Tre); hoặc đã trú ngụ trong vòng một năm (như huyện Trà Ôn tỉnh
vĩnh Long); hoặc trong vòng hai năm (như quận Đức Tôn Sa Đéc,
nay là huyện Cái Tàu Hạ tỉnh Đồng Tháp). Xa khuất không phải là
khó đi lại, mà vì ít có tài liệu lịch sử nhắc đến. Dĩ nhiên còn biết
bao nhiệu vùng xa khuất hiếm tư liệu như vậy trên đất nước Việt
Nam, nhưng mỗi người chỉ nên viết vùng nào mình đã từng kinh
nghiệm “ở với”. Và dĩ nhiên ta đã từng “ở với” những vùng danh
tiếng hơn, và bởi danh tiếng nên đã có nhiều bài viết dấu vết lịch
sử, mình viết thêm ngại không có gì đặc biệt, có thể chỉ lặp lại.
Nhấn mạnh là có dấu vết lịch sử mới được đề cập đến, còn địa
danh thuần túy thuộc về đất đai thì nên dành cho ghi chép địa lý.
Vậy xin lần lượt viết về 3 vùng xa khuất nhưng có dấu vết lịch sử
này.
I./ Bờ Sông Cửu Long Thuộc Huyện Châu Thành Tỉnh Bến
Tre Có Thể Là Một Cạnh Của Trận Thủy Chiến Rạch GầmXoài Mút:
Trong các sách lịch sử của ta đều có nói lược qua trận thủy chiến
Rạch Gầm-Xoài Mút, nơi vua Quang Trung đã phá tan 20 ngàn
quân Xiêm (Thái Lan) mà vua Gia Long đã cầu viện để đánh quân
Tây Sơn. Các tài liệu đó đều nói Rạch Gầm-Xoài Mút thuộc tỉnh
Định Tường (Mỹ Tho) vì con sông Rạch Gầm phát xuất từ quận
Cai Lậy thuộc tỉnh Định Tường (nay là tỉnh Tiền Giang). Nhưng ta
suy ra thì quân Thái Lan có đến 20 ngàn, vậy trận thủy chiến phải
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dàn trên một địa bàn rất rộng trên sông Tiền Giang, tả ngạn thuộc
tỉnh Định Tường, hữu ngạn thuộc huyện Châu Thành tỉnh Bến
Tre. Trận thủy chiến đâu chỉ diễn ra trên sông Rạch Gầm không
rộng bao nhiêu và chỉ dài khoảng 15 cây số. Ít nhất hậu-bị của
thủy binh Thái Lan phải hờm bên hữu ngạn sông Tiền Giang, tức
dọc dài theo bờ sông thuộc Bến Tre để sẵn sàng tiếp ứng quân bên
tả ngạn Tiền Giang, nơi Rạch Gầm (còn gọi là sông Sầm Giang)
chảy ra sông lớn. Đường đi đến nơi ta gọi là bờ sông trú đóng
thành phần hậu bị quân Xiêm thuở xưa đó, cũng dễ tìm ra: Từ bến
phà Rạch Miễu thị xã Mỹ Tho, ta đi phà qua sông Tiền Giang, đến
bến phà bên kia là địa phận tỉnh Bến Tre (nay đã có cầu Rạch
Miễu bắc qua sông Tiền Giang nên các phà này không còn dùng
nữa). Ta lên bến phà Bến Tre, nếu đi như khi chưa có cầu, ta sẽ rẽ
phải là đi qua làng Tân Thạch dọc dài hữu ngạn sông Tiền Giang
bao gồm cồn Thới Sơn và cồn Phụng. Bờ sông dọc dài này, ta nghĩ
khi xưa chính là địa điểm hờm sẵn quân hậu bị Thái Lan. Con
đường mòn rẽ phải từ bến phà Bến Tre ấy, thấy được vào năm
2000 cũng như người viết bài này thời thơ ấu đã thấy 40 năm
trước, nó đi qua vườn tược của dân cư nằm dọc dài trên hữu ngạn
sông Tiền Giang. Con đường đất nhỏ mà mấy chục năm qua vẫn
như vậy, không cần sửa sang cho rộng vì hai bên là vườn cây
nhiều hoa lợi, đủ loại cây ăn trái: mận, dừa, nhãn, mảng cầu Xiêm,
vú sữa, sa-bô-chê, lê-cu-ma… Nhưng từ khi có cầu Rạch Miễu,
con đường mòn ấy chắc đã trở thành lộ xe. Thuở trước quá sầm
uất, nên đây là vùng oanh kích tự do thời chiến, quân Mỹ trú đóng
bên kia Mỹ Tho bắn qua từ căn cứ Đồng Tâm. Bây giờ thì dân cư
tấp nập như xưa. Làng Tân Thạch còn truyền tụng hai bài thơ
xướng họa, đều của ông Trần Chí Bửu hay Trần Văn Bửu (18881959). Xin ghi lại ở đây để thấy, không phải chỉ có đồng bào ở
châu thổ sông Hồng hay miền sông Hương núi Ngự mới ưa thi
phú, mà đồng bào châu thổ sông Cửu Long cũng ưa thú tao nhã
xướng họa. Hai bài thơ làm ra không phải để khuyên răn đạo lý gì
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cả, mà cốt yếu là làm đúng quy luật xướng họa, ý thơ hai bài đối
nhau chặt chẽ, như sau:
Thơ Bắt Gà (bài xướng):
Bây ơi chi xá một con gà
Có bắt đặng rồi, thả nó ra
Đứa lớn khuyên răn cùng đứa nhỏ
Đàn ông nhắn bảo với đàn bà
Buông tha chúng nó, chồng gặp vợ
Bắt bớ làm chi, con bỏ cha
Nuôi nấng mến tay nên mới tiếc
Xóm gần rao khắp đến làng xa
Thơ Bắt Gà (Bài họa):
Ông ơi chi xá một con gà
Đã bắt đặng rồi, khó thả ra
Đứa lớn nhổ lông cùng đứa nhỏ
Đàn ông xào nấu với đàn bà
Phao câu béo lắm, chồng nhường vợ
Chéo cánh dòn ngon, con kỉnh cha
Nuôi nấng chi đây mà phải tiếc
Xóm gần bắt hết đến làng xa.
Chiến công hiển hách của vua Quang Trung ở những trận chiến
với quân Thanh khi chúng kéo qua xâm lấn Việt Nam, những trận
chiến đã được mô tả nhiều chi tiết trong sử sách ta. Như cuộc hành
quân thần tốc kéo đại quân ra Bắc trừng phạt quân Thanh, một
cuộc hành quân không ngừng nghỉ cho kịp thời chận đứng quân
giặc: Vua Quang Trung có sáng kiến cứ ba người một toán đi theo
thế liên hoàn. Hai người khiêng võng, một người nằm nghỉ dưỡng
sức, thay phiên xoay vần. Cứ như vậy mà bộ binh từ Quy Nhơn ra
Bắc chỉ mất có mấy ngày. Hoặc như các trận đánh công hãm đồn
giặc, vua Quang Trung có sáng kiến dùng hỏa công tượng quân:
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lấy rơm bọc đuôi voi rồi đốt làm chúng sợ hãi chạy đâm sầm vào
thành lũy đồn giặc; trong khi đó cứ mười người khiêng một tấm
ván dầy làm mộc, quân sau ào ạt xung phong, giống như cách
dùng chiến xa ngày nay. Nhưng trận thủy chiến Rạch Gầm-Xoài
Mút không được mô tả nhiều chi tiết trong sách sử, chỉ nói vua
Quang Trung dàn trận đánh tan 20 ngàn quân Xiêm. Dàn trận như
thế nào? Ta không rõ. Mới đây, đọc trong một tài liệu đăng báo
của ông Mường Giang (giai phẩm VOVINAM, Xuân Canh Thìn
năm 2000), có mô tả chi tiết nhưng có vẻ giả thuyết về trận Rạch
Gầm-Xoài Mút: Vua Quang Trung dùng kế nghi binh, cho thả
hàng ngàn trái dừa khô vẽ mặt người. Đêm tối nhá nhem làm cho
thủy binh Thái Lan tưởng nhầm là quân ta đang lội dưới sông tiến
đánh chiếm thuyền của họ. Chờ cho cung nỏ và súng bắn gần hết
tên đạn xuống nghi binh, vua QuangTrung xua quân giáp chiến,
phá tan thủy binh Xiêm. Một tài liệu khác có vẻ am tường về địa
thế, cũng cho rằng trận thủy chiến ấy xảy ra chính trên sông Tiền
Giang. Khúc sông Tiền Giang này được gọi là sông Mỹ Tho dài
khoảng 6km, rộng độ 1km, cồn Thới Sơn ở giữa, và hai con sông
Rạch Gầm và Xoài Mút từ Cai Lậy đổ ra hợp lực làm nước thêm
tràn đầy. Vào tháng 11 âm lịch, có những ngày nước thủy triều lên
cao nhất trong năm. Khi nước thủy triều lên hết mức thì ngừng, và
bắt đầu thủy triều xuống. Khoảng thời gian nước ngưng giữa lên
và xuống đó, kéo dài độ 4 tiếng đồng hồ. Vua Quang Trung đã bày
binh bố trận với lựa chọn thời điểm (thời gian 4 giờ nước ngưng
chảy) và lựa chọn địa điểm (khúc sông rất rộng, có giàn đại bác
tuy thời ấy thô sơ nhưng cũng hữu hiệu đặt trên cồn Thới Sơn, và
phục binh từ 2 hai sông Rạch Gầm –Xoài Mút). Hai mươi ngàn
quân Xiêm đã lọt bẫy (do dụ binh) vào chỗ nước ngưng chảy và bị
nhiều mặt tấn công, nên phải tan nát. Quân Thái Lan bị dụ đến ổ
phục kích, vậy không phải như ta giả thuyết có hậu bị quân Xiêm
trú đóng bên hữu ngạn Tiền Giang để có thể yểm trợ bên tả ngạn
(xin xem bài: “Thiên tài quân sự Nguyễn Huệ trong chiến thắng
Rạch Gầm-Xoài Mút trên sông Tiền Giang Mỹ Tho 1785” – Tác
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giả: Hải Nam Trần Minh Đại – Đăng trên nhật báo Người Việt,
Nam California, ngày 12 và 14 tháng 2 năm 2005). Tài liệu của
bài trên làm gợi nhớ những chiến công quá khứ: Địa thế của từng
địa phương mỗi nơi mỗi khác, điều nghiên quân sự cần phối hợp
với sự thông thạo vùng miền của người địa phương, biết thăm hỏi
cư dân sẽ giúp cho chiến thắng trận địa. Còn chi tiết về nghi binh
do thả hàng ngàn trái dừa khô vẽ mặt người, ta nghĩ chỉ là giả
thuyết mà thôi. Ngoài ra, những câu hát ru con phổ biến tại nơi
đây như “Chẻ tre bện sáo cho dầy/ Ngăn ngang sông Mỹ có ngày
gặp nhau”, tác giả Mường Giang cũng giả thuyết là những câu hát
xuất xứ từ thời vua Quang Trung vận động quần chúng tìm cách
chận đánh quân Xiêm (lấy cớ được mời đến để cứu viện Chúa
Nguyễn Ánh (vua Gia Long). Ta hy vọng rồi đây các nhà khảo cổ
sẽ tìm được di tích ở ven bờ hữu ngạn tả ngạn Tiền Giang gần địa
điểm Rạch Gầm-Xoài Mút: ít nhất sẽ vớt được vài mũi tên sắt,
hoặc gươm đao, hoặc đôi khẩu đại bác của quân Xiêm, bị chôn vùi
dưới lớp phù sa dầy ở đáy sông Cửu Long chảy ngang vùng này.
Hiển nhiên như những cọc gỗ bịt sắt đóng dưới sông Bạch Đằng
chọc thủng các chiến thuyền quân Mông Cổ, chiến công của Hưng
Đạo Vương thời nhà Trần. Những cọc gỗ bịt sắt ấy (nay chỉ còn
nửa phần dưới) được vớt lên trưng bày trong bảo tàng viện lịch sử
Việt Nam. Có hiển nhiên chứng cớ sẽ làm ta thêm hãnh diện.
II./ Trà-Ôn Với Lăng Thống-Chế Điều-Bát, Tướng Của Vua
Gia Long:
Bến đò đi Trà-Ôn trên bến Ninh Kiều thành phố Cần Thơ, cái bến
mà người viết bài này xuống đi lần đầu tiên vào năm 1967; và trên
bến có quán cơm thật ngon, nhất là món canh chua cá bông lau.
Những cảnh vật xưa cũ, nay chắc không còn nhưng bến đò thì vẫn
hiện diện. Ta rời bến, rời thành phố Cần Thơ, đi khoảng 15 cây số
đường sông (hướng nước xuôi ra biển) thì đến Huyện Trà-Ôn
(trước đây gọi là quận). Hai bên bờ, về bên phải, thuở ấy, thấy có
trường Tiểu học Thạnh Mỹ Tây tọa lạc trên bờ tại chỗ này thật
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cao. Gần đến Trà-Ôn, về phía bên trái có ngôi chùa Phước Hậu đồ
sộ, nơi trụ trì trước đây của cố Hòa thượng Thích Thiện Hoa, sau
về Sài Gòn làm Viện trưởng Viện Hóa Đạo (trước năm 1975). Trà
Ôn là nơi sản xuất danh ca vọng cổ Út Trà Ôn và Chí Tâm, nữ ca
sĩ tân nhạc Băng Châu… Trước khi tôi đến đây năm 1967, nghe
nói quận trưởng quận này là Trung úy Lê Văn Hưng, sau này là
tướng Lê Văn Hưng làm tư lệnh ở mặt trận An Lộc tỉnh Bình
Long năm 1972… Tàu đò tôi đi cặp bến quận Trà Ôn vào lúc gần
chiều, ghé đậu ngoài “doi” (mỏm đất cao làm bến đò thuyền đậu,
có tráng xi-măng phẳng phiu), vào buổi chiều tan chợ nên ấn
tượng đầu tiên thấy quá trống vắng làm người mới đến thật buồn.
Nhưng sau mới biết, vào lúc rạng sáng khi nước sông lên cao, bến
thuyền đò này thật tấp nập. Ghe chuyên chở trái cây và nhiều loại
sản vật miệt vườn ghé lại đây mua bán. Trên khuôn đất rộng trên
bến bày ra một cuộc họp chợ lộ thiên, nhiều nhất là thức ăn, cá
mắm và trái cây. Phía trong cùng doi đất có mấy quán tạp hóa, đa
số đều của người Hoa, nhớ chỉ có quán tạp hóa Châu Bửu và tiệm
kim hoàn của ông Hai Thống là người Việt. Như vậy để thấy, ở
đâu người Hoa cũng nắm giữ vai trò thương mại, chủ động sức
mạnh kinh tế. Từ doi đất đi vào phố, đa số cũng là quán của người
Hoa, còn người Việt nhà cửa thì ở miệt vườn nên chỉ đến họp chợ
tạm thời dọc dài con phố chính này. Chắc bây giờ người Việt đã
chủ động về kinh tế. Đã là quá lâu, từ năm 1967, nên người viết
bài này chỉ còn nhớ vài cửa hiệu trên phố chính đó, như Nhà
Thuốc Tây Ngô Kim, tiệm vàng Kim Sơn, vựa chứa hột vịt Nam
Thành Hưng… Cuối phố có chùa Bà Thiên Hậu của người Hoa
khá đồ sộ… Sông Hậu Giang chảy ngang quận Trà Ôn mở ra rất
rộng nếu không kể Cù Lao Mây ở giữa dòng chạy dọc dài khoảng
hai cây số. Cù Lao Mây hiện diện ở đây đã chia Hậu Giang thành
hai nhánh, tuy vậy mỗi nhánh cũng còn lớn mênh mông. Tôi đến
đây tháng 7 năm 1967 và từ giã vào tháng 8 năm 1968, đó lại
chính là thời gian đầy khói lửa, tức trước và sau cái Tết Mậu Thân.
Quân đối phương áp sát bao vây quanh Trà Ôn, mặt trận gay go tại
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Mộ Ông Hàm kiên cố, ngay ven rìa quận lỵ. Máy bay phản lực Mỹ
từ phi trường Trà Nóc Cần Thơ phải đến bắn phá nơi cố thủ, trong
khi hỏa lực pháo binh của quận cũng rất mạnh. Đội khinh-tốc-đỉnh
của Hải quân Mỹ trú đồn thường trực tại Trà-Ôn. Mộ Ông Hàm ở
gần Lăng Thống chế Điều Bát, một võ quan của vua Gia Long,
nghe nói là người gốc Khmer. Lăng xây theo lối đình miếu như ở
Huế, lúc nào cũng ghi ngút khói trầm hương. Ở ngay trong quận
còn có Đình Thiện Mỹ rất khang trang, còn lưu giữ sắc phong của
vua Tự Đức ban cho. Con sông Hậu Giang chảy ngang quận Trà
Ôn chính là con đường Gia Long Tẩu Quốc (khi ấy là Chúa
Nguyễn Ánh), chạy trốn cuộc rượt đuổi của quân Tây Sơn (Quang
Trung Nguyễn Huệ), và đã chạy thoát ra đảo Phú Quốc. Hằng năm
có lễ rước sắc phong Thống Chế của vua Gia Long ban cho võ
tướng Điều Bát. Trống chiêng, cờ đuôi nheo, những người mặc võ
phục triều Nguyễn thời xưa với thắt lưng màu đỏ, hoặc khăn đóng
áo xanh hành lễ. Khói nhang mù mịt, người người ra vào lăng
khấn vái cầu may; tóm lại là khá đầy đủ lễ nghi màu sắc ta thường
thấy ở cung đình Triều Nguyễn, pha trộn với tập tục lễ nghi của
người Hoa kiều. Con đường hành lễ từ lăng vào quận lỵ rồi trở về
lăng, chỉ ngắn ngủi, thời gian khoảng hai tiếng đồng hồ. Đến ở với
Trà Ôn khoảng một năm, và chứng kiến lễ rước sắc phong có một
lần, mà lại rất tiếc chưa đọc được tài liệu về tiểu sử Thống chế
Điều Bát, nên người viết bài này cũng không rõ vị võ tướng của
vua Gia Long như thế nào. Tuy vậy, hình thể lăng Thống chế, lễ
nghi rước sắc phong, rất gần với triều đình Nguyễn ngoài Huế, mà
lại hiện diện ở một nơi xa xôi như vậy, nên ta nghĩ đây là một
mảng văn hóa cần được liệt kê vào Văn Hóa Triều Nguyễn. Cơ
quan Văn Hóa Quốc Tế Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã công nhận
lăng tẩm triều Nguyễn là tài sản văn hóa nhân loại, được tài trợ để
bảo tồn. Giờ đây nghĩ lại: Dấu vết một mảng văn hóa Triều
Nguyễn nơi xa xôi; và mờ ảo bóng nhân vật thời Gia Long Tẩu
Quốc; và chiến thuyền quân Tây Sơn từng rong ruổi trên sông Hậu
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Giang… tất cả là âm vang lịch sử, ta nghe dội lại từ mịt mờ quá
khứ.
III./Huyện Cái-Tàu-Hạ Và Ý Nghĩa Về Sự Việt-Hóa Bằng
Ngôn ngữ:
Từ Sài Gòn đi xuống phía Nam, qua phà Mỹ Thuận (bây giờ là
qua cầu Mỹ Thuận), rẽ hướng trái sẽ đi về thành phố Vĩnh Long;
rẽ hướng phải sẽ đi về hướng Sa Đéc. Ta đi về hướng Sa Đéc: Từ
Mỹ Thuận đi theo đường lộ dọc dài sông Tiền Giang (đúng ra thì
chỉ đi dọc dài một nhánh nhỏ song song với Tiền Giang mà thôi),
được 4 hay 5 cây số thì đến huyện Cái-Tàu-Hạ (trước năm 1975 có
tên mới là quận Đức Tôn thuộc tỉnh Sa Đéc, nay thuộc tỉnh Đồng
Tháp). Trước khi vào thị trấn Đức Tôn, ta đi ngang qua quận
đường (nay chắc là một cơ quan Ủy Ban Nhân Dân Huyện) nằm
về bên phải, đối diện phía bên trái bên kia đường là trường Trung
học Đức Tôn (năm 1974 mở đến lớp 12). Tôi đến đây vào năm
1969 và cũng chỉ ở đây có hai năm. Từ thị trấn Đức Tôn đi tiếp
trên đường lộ ấy, độ 15 cây số nữa đến thành phố Sa Đéc, sau khi
đi ngang qua xã Nha Mân nổi tiếng con gái đẹp và vườn chôm
chôm sầm uất, trái nhiều ngon ngọt, chắc vì Nha Mân nằm trên cù
lao lớn do đất phù sa bồi tụ dần trên sông Tiền Giang. Nơi đây có
câu thơ truyền tụng: “Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh/ Gái nào
bảnh bằng gái Nha Mân” (Ca dao). Tôi đến dạy học ở thị trấn
Đức Tôn vào những năm có chiến tranh; đôi khi nghe du kích về
đánh đồn bót gần Mỹ Thuận, hỏa châu sáng trời, súng nổ vang dội;
thỉnh thoảng có cờ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam treo trên một
cây thật cao trong bìa vườn sầm uất cây xanh cách đường lộ vài
trăm thước. Dân cư sống trầm lặng trong vườn cây dọc dài hai bên
đường nhựa, không thấy mở mang gì nhiều ngoài những khu trống
trải mới trồng các cây ổi xá-lị chiết nhánh. Nguồn lợi ổi thu nhập
khá lớn khi đem bán cho hành khách xe đò ứ đọng tại tại bến phà
Mỹ Thuận (nay cầu Mỹ Thuận đã lưu thông, chắc nguồn lợi thu
nhập phải đổi theo hướng khác). Thời chiến tranh, cuối thập niên
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1960, cảnh vật đều buồn, không phồn thịnh. Vậy mà thời Phápthuộc, tại vùng Sa Đéc này có một cô giáo người Pháp đến mở
trường dạy học cho người bản xứ. Con gái cô giáo, một người đã
trưởng thành tại Việt Nam sau trở về Pháp viết tiểu thuyết, trở nên
một nhà văn nổi tiếng trong văn học Pháp, theo trường phái TânTiểu-Thuyết: nữ văn sĩ Marguerite Duras. Tác phẩm của bà, cuốn
“Người Tình” (The Lover, đã quay thành phim) lấy bối cảnh
người con gái Pháp ở vùng Sa Đéc này, qua phà Mỹ Thuận, đi đi
về về vì là lưu học sinh nội trú ở Sài Gòn. Nàng yêu một công tử
người Hoa ở Chợ Lớn, và họ sống phóng túng bên nhau trong
khung cảnh cổ xưa của Chợ Lớn. Sau, gia đình công tử ngăn cản,
bắt công tử kết hôn với một cô gái cũng người Hoa môn đăng hộ
đối. Còn gia đình cô giáo Pháp ở Sa Đéc thì nghèo; có khi không
đủ thực phẩm; có cảnh gia đình được công tử mời đi ăn nhà hàng
sang trọng tại Chợ Lớn, tiền chàng trả như nước làm phật lòng tự
ái cho anh em người Pháp. Khi gia đình cô giáo trở về Pháp, tàu
viễn dương lướt trên sông Sài Gòn, lúc qua ngang những nhà kho
to lớn của gia đình công tử, thoáng có bóng chàng bên cạnh ô-tô
đứng nhìn theo. Phim truyện đến đó thì hết (chắc trong sách cũng
vậy). Rõ ràng là tiểu thuyết “Người Tình” có cốt truyện với tình
ngang trái, với tâm lý nhân vật, dựa theo sát tự truyện của
Marguerite Duras. Vì vậy chắc đây là tác phẩm đầu tay, chưa có
những điều tân kỳ như “tiểu-thuyết không cốt truyện” hoặc “nhân
vật hư thực không rõ tâm lý” hoặc “xã hội còn phôi thai chưa
nhiều tính tương giao giữa người với người” mà Tân-Tiểu-Thuyết
lấy đó làm lý thuyết để sáng tác… Viết về nhà văn Marguerite
Duras để thêm nét cho Sa Đéc, vì thật ra cảnh vật khi tôi đến quận
Đức tôn vào thời chiến tranh mọi sự đều như trầm trầm chưa thấy
có gì khởi sắc. Vị hiệu trưởng trường Trung học, vì muốn giới
thiệu ngôi trường khang trang do ông đã bỏ công xin tài trợ từ Bộ
Giáo Dục để xây cất, nên ông có sáng kiến cho ra một giai-phẩm
Mùa Xuân, in ấn không thua gì các trường trung học ở thị xã. Tôi
được giao cho phụ trách số mùa xuân đó (không nhớ rõ năm 1969
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hay 1970), liền nẩy ra ý kiến kêu gọi học sinh viết tìm hiểu về địadanh Cái-Tàu-Hạ, một cái tên pha trộn thổ-ngữ của người Khmer
với từ ngữ Hán-Việt, phiên âm thành tiếng Việt (giốngnhư Cái
Tắc, Cái Vồn, Cái Răng, và còn nhiều địa-danh khác ở Miền Tây
bắt đầu bằng chữ Cái). Nhưng các bài học sinh viết, chắc cũng
được hỏi qua cha mẹ hoặc ông bà, không có bài nào nêu rõ ý nghĩa
tên gọi Cái-Tàu-Hạ. Đa số đều là các bài thêu dệt tưởng tượng dựa
vào các chữ “tàu” và “hạ”, nghĩa là tàu chìm. Các bài ấy kể
chuyện ở ngoài sông Tiền Giang, chỗ dòng chảy qua Đức-Tôn SaĐéc ấy, có một vùng nước xoáy. Những đêm mưa gió, sương mù
dầy đặc, thì chỗ nước xoáy ấy mới thành hình, còn bình thường thì
dòng chảy êm ả cũng như mọi nơi trên sông Cửu Long. Có nét
tương tự như huyền-thoại “Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm” ở nơi
Cửa Thần Phù tại Bắc Việt. Khách thương hồ nào gây nhiều
nghiệp chướng mà chẳng may lướt thuyền qua đó một đêm mưa
bão thì vũng xoáy sẽ thành hình và hút xuống mất tích thuyền
buôn hay thuyền quá giang của họ. Nhưng nếu có sự phán xét
chung thẩm nơi cõi siêu hình do tra cứu lại những việc làm trong
quá khứ có thể chuộc tội, thì thuyền họ sẽ trồi lên tại một nơi có
tên là Cái-Tàu-Thượng (địa danh có thật, thuộc tỉnh An giang
ngày nay). Đặc biệt vào những đêm mưa gió mịt mùmg, rồi bỗng
lặng lờ khi một cặp ngỗng trắng xuất hiện, sau đó xảy ra hiện
tượng thuyền mất tích. Cặp ngỗng trắng huyền ảo này cũng
thường nghe đồn đãi vùng ven sông, mỗi nơi thêm thắt vài chi tiết
nên thật hoang đường. Qua các chuyện kể trên, ta thấy pha trộn ít
nhiều giáo lý đạo Phật, và nguồn gốc thổ ngữ Khmer lần hồi phai
lạt không còn ai biết nữa, kể cả thế hệ người Việt là phụ huynh,
ông bà, của học sinh. Điều ấy chứng tỏ người Việt đã đến cư trú
tại đây từ lâu, đã rất nhiều thế hệ trôi qua. Đất đai của người Phù
Nam, rồi người Khmer, thuở trước toàn sình lầy ngập nước (nên
được gọi là Thủy Chân Lạp), bây giờ là châu thổ trù phú do sức
lao động của người Việt cải biến lần hồi, và lần hồi Việt-hóa qua
cách hiểu và giải thích đơn giản các từ ngữ địa danh. Những cái
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tên học sinh vùng này rất Việt Nam với các họ Nguyễn, Trần, Lê,
Phạm, Phan, Đặng, Võ… Ít có cái tên đôi khi xuất hiện với họ
Thạch họ Sơn của người Khmer như ở Trà Ôn; hoặc họ Tăng họ
Quách của người Hoa thường có ở Rạch Giá. Chứng tỏ Sa Đéc,
riêng ở Nha-Mân và Cái-Tàu-Hạ, người Việt là thành phần cư dân
đông đảo, gần như toàn thể.
(Tháng 7 năm 2012)

474

NHỮNG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM LÀM
LIÊN TƯỞNG ÐẾN ÐIỆN ẢNH
Ðọc một số truyện ngắn Việt Nam, ta không khỏi liên tưởng đến
điện ảnh. Người viết xin nhấn mạnh ở từ ngữ “làm liên tưởng”,
thay vì viết: “những truyện ngắn chịu ảnh hưởng” từ điện ảnh. Bởi
vì, những tác giả của các truyện ngắn nêu ra dưới đây chưa bao
giờ khẳng định họ đã viết truyện theo phim này hay phim nọ. Chỉ
là do ta có cảm nghĩ mà thôi. Có khi tác giả không muốn nói ra
ảnh hưởng đó, có khi hoàn toàn do độc giả khám phá thấy. Trường
hợp sự liên đới do ta khám phá, đây là trùng hợp về ý hướng sáng
tác giữa các tác giả, điều này cũng không phải là hiến hoi trong
tâm thức nhân loại. Trường hợp có chịu ảnh hưởng điện ảnh mà
tác giả truyện viết không muốn nói ra, có thể nói ra làm mất mát ít
nhiều về tính độc đáo sáng tạo, có thể tác giả truyện viết không
thích bị phê bình theo thời thượng của giới ái mộ điện ảnh. Xin lần
lượt nêu ra các truyện ngắn làm liên tưởng đến các cuốn phim mà
người viết bài này đã có xem:
Phim “Tuyết Trên Ðỉnh Kilimanjaro” và truyện “Bản Chúc
Thư Trên Ngọn Ðỉnh Trời” của nhà văn Mai Thảo - Cuốn
phim trên đã từng chiếu ở Miền Nam Việt Nam trong những năm
cuối của thập niên 1950 (phim thực hiện vào năm 1952 với các
ngôi sao điện ảnh lúc bấy giờ là Gregory Peck, Susan Hayward và
Ava Gardner). Phim này thực hiện rất sát với truyện ngắn cùng tên
của nhà văn Mỹ Ernest Hemingway (sáng tác năm 1938). Tác giả
viết theo lối “Dòng Cảm Thức Ðan Chen Khi Hồi Tưởng”, một
điều cũng dễ thực hiện qua điện ảnh: cảnh này bắc qua cảnh khác
khi nhớ lại dĩ vãng, không cần báo trước lúc đổi không gian-thời
gian một khúc quanh khác trong cuộc đời nhân vật. Ví dụ đang lúc
nhân vật nằm điều trị vết thương làm độc dưới chân núi cao ngất
Kilimanjaro ở Phi Châu, ta đồng thời thấy cảnh hồi tưởng lúc nhân
vật hệ lụy với những người nữ tại Paris, hoặc lúc đang dự trận
chiến chống độc tài ở Tây Ban Nha. Ðây là một trong những
truyện ngắn danh tiếng của Hemingway, các nhà phê bình văn học
tìm thấy qua truyện ngắn các chủ đề như về tình ái, về chiến tranh,
về cái chết, về hư vô chủ nghĩa, về hiện sinh chủ nghĩa, về sự săn
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bắn, về cảnh vật hoang dã… Cả đến tiếng máy bay nghe được rồi
mất hút khi nhân vật sắp chết và sau đó hồi sinh trong căn lều dưới
chân núi Kilimanjaro, cũng có nhà phê bình nói về chủ đề sự cứu
rỗi. Bí ẩn như lời phù chú, câu văn dưới đây được tác giả
Hemingway đặt liền ngay dưới nhan đề và chỉ được nhắc lại ở
đoạn cuối sau bao thăng trầm của đời nhân vật, từ đó đưa tới quyết
định đi săn thú trong vùng núi xa xôi Kilimanjaro: “Sát với sườn
phía Tây (của Kilimanjaro) có xác chết khô và đóng băng của một
con beo. Không có lời giải thích nào về việc con beo tìm kiếm gì ở
cao độ ấy”. Chính câu nói được lặp lại ấy, khi nhân vật thầm thì
với hai cô gái điếm, và làm họ cũng không rõ nhân vật nói cái gì.
Ðiều bí ẩn tại sao con beo vốn sinh sống dưới đồng cỏ bạt ngàn
Phi Châu, tại sao nó từng có mặt trên sườn núi cao quanh năm
tuyết phủ. Chính điều bí ẩn được nói ra một cách cũng lạ lùng
trong phim, nhân vật nói với mình hơn là nói với hai cô gái không
cần nghe, phải chăng đã gây cảm hứng cho nhà văn Mai Thảo viết
truyện ngắn “Bản Chúc Thư Trên Ngọn Ðỉnh Trời” (in chung
trong tập gồm một số truyện ngắn khác của ông, do Sáng Tạo xuất
bản, Sài Gòn, 1963): Truyện một người có nguồn gốc thuộc tộc
người thích mạo hiểm, thừa hưởng bản năng của tổ tiên từ ngàn
xưa thường đi xâm chiến chinh phục đất đai. Tiếng gọi huyền bí
thúc đẩy nhân vật phải chinh phục ngọn đỉnh trời, nhưng khi gần
đạt tới thì tự buông mình xuống khe sâu, vì cảm thức một cách
không hiểu nổi đối với thế gian: ngọn đỉnh trời chỉ là vật đang bị
chinh phục, cần phải đi vào vô hạn mới là Vực Thẳm. Có khác nào
con beo từ chốn bình địa bạt ngàn hoang dã, có tiếng gọi huyền bí
nào đó bắt nó lần mò lên sườn tuyết phủ cao ngất phía Tây núi
Kilimanjaro, nơi mà người bản địa Masai gọi là “nhà của Thượng
Ðế”. Xin nhắc lại, sự liên đới giữa phim “Tuyết Trên Ðỉnh
Kilimanjaro” và truyện ngắn “Bản Chúc Thư Trên Ngọn Ðỉnh
Trời” chỉ là sự liên đới với chừng mực nào thôi, vì như đã nói
truyện của Hemingway hàm chứa nhiều thông điệp chủ đề do các
nhà phê bình văn học đã đề cập, không phải chỉ với chủ đề niềm
khát vọng vô hạn (trong Bản Chúc Thư Trên Ngọn Ðỉnh Trời thì
khát vọng vô hạn là chủ đề duy nhất). Cảm thức chủ đề vô hạn lẩn
quẩn với ta, do câu viết đầu tiên ấy khi vào truyện: “Close to the
western summit, there is the dried and frozen carcass of a leopard.
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No one has explained what the leopard was seeking at that
altitude.”
Phim “Lão Ngư Ông và Biển Cả” và truyện ngắn “Bên Sườn
Núi Ðá” của nhà văn Dương Nghiễm Mậu – Có hai cuốn phim
được thể hiện từ truyện Lão Ngư Ông và Biển Cả của nhà văn
Hemingway, một do Spencer Tracy thủ vai lão ngư ông, một do
Anthony Quinn. Phim được đề cập ở đây do Spencer Tracy, thực
hiện năm 1958, và có trình chiếu ở Miền Nam Việt Nam vào
khoảng thời gian ấy. Ðây là truyện cũng viết theo dòng cảm thức
trộn lẫn quá khứ và hiện tại khi hồi tưởng (The Stream of
Consciousness Method). Cốt truyện thật giản dị: lão ngư ông một
mình đi câu cá ngoài khơi Vịnh Mexico, ít khi thành công như các
ngư phủ trẻ. Nhưng sau mấy ngày lênh đênh ngoài biển, ông câu
được một con cá-lưỡi-kiếm khổng lồ. Ông phải vô cùng vất vả
kiềm giữ nó đang bị mắc câu, bị nó lôi đi ngoài đại dương, may
mà trời không có sóng gió. Tay ông bị giây câu cứa chảy máu khi
trì kéo con cá có sức mạnh ghê gớm. Cuối cùng ông cũng đã
thắng, con cá đuối sức sau mấy ngày lôi kéo ca-nô của lão ngư
ông, và bị đâm chết lúc nó đã ngất ngư. Ông cột con cá bên mạn
ca-nô, bề dài của nó tương đương với ca-nô. Và ông dong buồm
trở về bờ. Ðó là ta thuật lại cốt truyện giản dị theo tuyến thời gian
trước sau, còn nhà văn Hemingway thì với phương pháp thuật
truyện theo Dòng Cảm Thức Lẫn Lộn, và phim ảnh thực hiện cũng
trung thực: xen kẽ cảnh vật lộn với thiên nhiên khi mưa lạnh khi
nắng rát ngoài biển trong lúc kiềm giữ con cá khổng lồ, là cảnh
thiên nhiên khi ông đi săn bắn ở Phi Châu; và xen kẽ với cảnh ông
đấu vật (bằng cánh tay) khi sống trong một thành phố. Ðồng thời
với cảnh ba con sư tử nơi đồng cỏ là cảnh bầy cá voi trên hành
trình hùng vĩ ở đại dương. Là nhà văn lớn, thì đâu phải chỉ mô tả
cảnh này xen kẻ với cảnh khác, mà qua đó còn là những cảm nghĩ
sâu sắc lồng vào những điều hiện ra gợi dòng hồi tưởng, như lúc
ông nói gì với con chim biển ghé đậu trên ca-nô, cảm nghĩ gì khi
đàn cá chuồn bay là là trên mặt nước, thầm thì gì khi đàn chim săn
cá bay rợp trên trời, độc thoại nội tâm những gì sau ba lần mệt mỏi
chiến đấu với bầy cá mập… Cuộc chiến đấu với bầy cá mập thật
cam go: trên đường dong buồm về bến với chiến thắng câu được
thì chúng xuất hiện giành giật công khó của lão ngư ông. Hết bầy
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cá mập này lại đến bầy cá mập khác, chúng rúc rỉa con cá chết
khổng lồ. Ông phải hết sức đánh đuổi chúng giang xa, bằng những
phương tiện có trong ca-nô: bằng cái lao bén để đâm cá, lao dính
vào cá mập và bị nó kéo đứt luôn sợi giây buộc vào lao (đó là lần
đầu chiến đấu với cá mập). Rồi bằng lưỡi dao quấn vào cây chèo
dài và dao bị gảy lưỡi; bằng cái cái lưỡi móc và lưỡi móc dính
luôn vào thân cá mập; bằng cán cây ngắn đập mạnh xuống và mỏi
quá cán cây cũng rơi mất (trận chiến lần thứ hai với bầy cá mập).
Rồi bằng thanh cây rút ra từ bánh lái và lần này thì ông ngã xỉu
xuống ca-nô (trận chiến lần thứ ba). Cuối cùng ông về đến bến khi
hoàng hôn vừa sụp tối với các ánh đèn thuyền chài. Tặng phẩm
trùng dương ông đem vào bến chỉ còn là bộ xương cá trắng hếu, vì
bọn cá mập đã rút rỉa hết thịt. Chính ở chỗ ông đã dùng hết mọi
phương tiện để chiến đấu với cá mập mà ta thấy trùng hợp với
những việc xảy ra trong truyện ngắn “Bên Sườn Núi Ðá” của nhà
văn Dương Nghiễm Mậu. Truyện ngắn này đăng trong Tạp chí
“Thế Kỷ 20” xuất bản tại Sài Gòn, số 4, tháng 10 năm 1960. Cốt
truyện: một ông già tên Hai và một thanh niên tên Trình làm nghề
đánh bắt cá để bán cho những lái buôn từ xa tới mỗi mùa. Họ ở
vùng biển bên sườn núi đá. Gặp mùa biển động kéo dài nhiều
ngày, sau khi Trình ra khơi, ông phải chịu đựng rét mướt trong hốc
đá, phải đốt hết mọi cái có thể đốt được để sưởi ấm. Ðáng lẽ nên
bỏ cuộc, không cần giữ đúng ngày giao hẹn với lái buôn sẽ tới
đây, nhưng ông cương quyết ở lại với biển. Trước đó, ông còn
muốn đi theo ghe đánh bắt cá với Trình, đáp lại khát vọng yêu
biển lạ lùng nơi ông, nhưng Trình đã bỏ ông lại vì thấy ông quá
yếu. Ong Hai muốn khắc phục điều ông mặc cảm là vô dụng,
muốn đáp lại tiếng gọi siêu hình trong thâm tâm phải chiến thắng
khó khăn. Nhưng ông và tất cả dấu vết trú ngụ bị mưa lớn và sóng
biển cuốn đi mất tích: “Ông già đốt lửa qua ngày này đêm khác
không biết bao lâu. Có lúc ông chợt ngủ rồi lại thức và tiếp tục đốt
lửa cho đến lúc không còn một thanh củi, ông tìm mọi cái có thể
cháy được mà đốt… Ngọn lửa tàn theo những trang sách cuối
cùng. Ông già tin ở điều mình nói, nhất định thắng… Sau mùa
biển động ít lâu, có một chiếc xe theo con đường độc đạo ra ven
sườn núi đá, người ta theo lời hẹn tới lấy cá, nhưng khi những
người lái buôn tới nơi thì không tìm thấy dấu vết gì tỏ ra rằng ở
đó có bàn chân người đã đặt đến.” Cùng một tâm thức khát vọng
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vô hạn như nhân vật của nhà văn Mai Thảo đã kể trên, ông Hai
mang tâm thức “nhớ biển lạ lùng” trong khi quê quán của ông
thuộc vùng núi, chưa từng thấy biển bao giờ từ khi sinh ra đến tuổi
thanh niên. Những con cá khô từ miền biển đem lên bán ở mạn
ngược hé lộ cho ông thấy biển là cái gì rất quyến rũ. Ông lấy vợ,
có con, nhưng tiếng gọi của biển khiến ông đi giang hồ với nghề
thủy thủ, bỏ bê vợ con, ít khi thăm nhà. Rồi vợ ông mất vì bệnh
tật, và cũng vì ông bỏ phế gia đình. Hối hận, ông đem con lên mạn
ngược làm nghề thư ký, định tâm một đời còn lại sẽ tránh xa biển.
Nhưng khi lớn lên, con ông cũng có tâm thức siêu hình nhớ biển,
xin đăng vào ngành hải quân, mặc cho ông khuyên can không nên.
Một lần nữa, ông Hai quay về biển, cũng như xưa từ vùng mạn
ngược, sau khi con ông bỏ đi, và ông xin vào đội lính kèn trực
thuộc một đồn binh đóng ở ven biển. Sau một thời gian thì đồn
binh dẹp bỏ, phần lớn lính thuyên chuyển, riêng ông Hai ở lại biển
và hợp tác với Trình làm nghề đánh bắt cá bán cho lái buôn…
Ngoài chủ đề ý chí chiến thắng hoàn cảnh tương tự như chủ đề ở
truyện phim “Lão Ngư Ông và Biển Cả”, ta thấy nhà văn Dương
Nghiễm Mậu cũng manh nha áp dụng cách viết “theo dòng ý thức
trộn lẫn quá khứ và hiện tại”, như ở trong đoạn ông Hai và con
ông tranh luận nên hay không nên theo tiếng gọi giang hồ, gồm cả
chi tiết cuộc đối thoại giữa hai người, giao thoa trong toàn bộ
truyện có nhiều đối thoại giữa ông Hai và Trình. Kể như một
truyện nhỏ lồng trong một truyện chính. Hai đặc điểm: chủ đề ý
chí chiến thắng và phương pháp viết theo dòng ý thức làm đồng
hiện việc xưa và việc mới xảy ra, cho ta cảm nghĩ truyện của nhà
văn Dương Nghiễm Mậu có những tương hợp với truyện phim
“Lão Ngư Ông và Biển Cả”.
Phim “Cây Cầu Trên Sông Kwai” và truyện ngắn “Con Suối
và Chiếc Cầu Treo” của nhà văn Lâm Chương – Cuốn phim
“Chiếc Cầu Trên Sông Kwai” thực hiện dựa vào truyện của nhà
văn người Pháp tên Pierre Boulle, phổ biến vào năm 1957 và cũng
đã được trình chiếu ở Miền Nam Việt Nam khoảng thời gian ấy.
Các tài tử điện ảnh thủ vai trong phim là William Holden (Mỹ),
Alec Guinness (Anh) và Sessue Hayakawa (Nhật). Phim thực hiện
tại địa điểm có sông Kwai chảy qua gần giữa biên giới Thái Lan Miến Ðiện (Myanmar), là nơi thời Thế Chiến Thứ Hai quân đội
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Nhật xây chiếc cầu xe lửa (vào năm 1942-1943) để vận chuyển
quân sự giữa hai nước bị Nhật chiếm đóng. Cầu xây tại địa hình
hiểm trở, nước sông chảy xiết vùng rừng núi, nên quân đội Nhật
xây nhiều lần không hoàn hảo. Chuyện xảy ra khi nguồn nhân lực
để xây cầu là hàng ngàn tù binh Anh và Úc (do Nhật bắt giữ khi
họ đánh chiếm Thái Lan, Miến Ðiện và vài hải đảo trong Thái
Bình Dương). Ðông đảo là tù binh Anh. Ðám tù binh rất kỷ luật
nghe theo vị chỉ huy của họ là một đại tá. Trong số tù binh có
những chuyên viên công binh của Anh giỏi về kiều lộ. Thấy quân
đội Nhật yếu kém kỹ thuật xây cầu, đám tù binh Anh muốn chứng
tỏ sự tài giỏi của mình, và họ đem hết lòng xây cho được chiếc cầu
xe lửa, vâng theo vị chỉ huy đại tá Anh. Chỉ với sức lao động
không có sẵn cơ giới hỗ trợ, vậy mà chẳng bao lâu chiếc cầu xe
lửa đồ sộ hoàn thành. Ðó là một cây cầu chiến lược tối hệ trọng, vì
vậy mà trước đây quân đội Nhật đã làm tốn hao bao nhiêu công
của, nhiều sinh mạng nhân công Thái Lan và Miến Ðiện bỏ mình
nơi chốn sơn lâm chướng khí. Có một điều thật mâu thuẫn: cây
cầu xe lửa chiến lược cần thiết cho quân đội Nhật, tại sao chỉ vì
muốn chứng tỏ tài giỏi của người Anh mà tù binh Anh lại xây cầu
giúp dễ dàng quân vận cho Nhật. Không thể chấp nhận được, nên
bộ chỉ huy Anh ở Ðông Nam Á quyết định phái đặc công tới đặt
mìn phá cây cầu. Mâu thuẫn giữa quân Anh và Nhật đã đành, mà
còn mâu thuẫn giữa danh dự về tài năng (tù binh Anh muốn chứng
tỏ) và sự cần thiết phá hoại cơ sở Nhật mà quân đội Anh đang tìm
cách phản công. Ðúng ngày khánh thành cho thông xe, một tù binh
Anh và một đại tá Nhật, cùng lúc ở hai nơi dưới gầm cầu, khám
phá thấy sợi giây gài mìn phá hoại. Và chạm súng giữa đặc công
Anh và quân Nhật, nhưng không còn kịp ngăn chặn, chiếc cầu đã
bị phá hủy sau một tiếng nổ rền vang rừng núi, kéo xuống sông
đoàn tàu xe lửa quân vận Nhật đang chạy qua cầu. Rồi thời gian
qua, Thế Chiến đã chấm dứt sau hai trái bom nguyên tử thả xuống
nước Nhật. Dấu vết chiến tranh còn lại ở vùng biên giới Thái LanMiến Ðiện là những nhịp cầu gảy đổ dưới dòng nước Kwai vẫn
âm thầm trôi đi. Chỉ có thiên nhiên là chiến thắng sau cùng, rừng
núi lấy lại vẻ hoang sơ của nó… Không rõ nhà văn Lâm Chương
có thật sự chịu ảnh hưởng từ cuốn phim này, hay do ta hoàn toàn
liên tưởng, mà truyện ngắn “Chiếc Cầu và Con Suối” cũng cùng
có ý tưởng về sự chiến thắng sau cùng của thiên nhiên. Truyện viết
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như một mảnh hồi ký trong thời gian ông đi tù cải tạo vùng sơn
lâm gần hồ Thác Bà ở Việt Bắc. Trại tù rừng núi ở gần một con
suối nước chảy xiết, cực mạnh vào mùa lũ. Bên kia suối là con
đường dẫn về tỉnh Tuyên Quang. Không có chiếc cầu qua suối thì
trại tù bị cô lập với những bản làng bên kia, cho nên năm nào cũng
phải bắc một cây cầu mới phục vụ cho mùa khô, đến mùa lũ thì bỏ
mặc cho cầu bị nước cuốn phăng đi. Chẳng phải là điểm sung yếu
nên không có kinh phí xây cầu vững chắc, vì thế cây cầu năm nào
cũng chỉ tạm bợ do dân chúng trong vùng lo liệu. Nhưng bây giờ
có nguồn nhân lực tù cải tạo độ 250 người, các cán bộ quản giáo
có ý nghĩ phải làm cầu bền vững. Ðồng ý nghĩ như đám tù binh
Anh xây cầu trên sông Kwai với tâm thức muốn tỏ ra tài năng,
hình như tác giả Lâm Chương muốn nói như vậy: “Các cán bộ trại
đề ra kế hoạch làm cầu treo. Nghĩ ra kế hoạch là cái đầu của
những kẻ coi tù. Thực hiện kế hoạch là những người tù”. Tác giả
viết như trên thì chưa đề cao nhiều lắm vai trò chủ động của tù cải
tạo. Họ tỏ ra tài năng ở công trình khôn khéo là làm sao đem về
được những thân cây hai người ôm mới giáp vòng. Họ đốn cây rồi
cho lăn từ trên núi xuống suối, và nhờ sức nước con suối đem bốn
thân cây tới nơi làm trụ cầu treo. Mà đám tù binh Anh xây cầu
sông Kwai xưa kia, họ cũng đâu có chủ động sáng kiến phải bắc
cây cầu, họ chỉ chủ động về tài khéo xây cầu mà thôi. Cây cầu do
tù cải tạo làm có vẻ vững chắc này cũng chỉ tồn tại được một mùa
hè, vì mùa lũ tiếp theo lại là một mùa lũ mạnh chưa từng có trước
đây, nước vang dội hợp với cây ngã đổ từ trên ngàn xuống đánh
gục bốn trụ cầu lớn. Thiên nhiên mãnh liệt một lần nữa chiến
thắng trước con người. Trong truyện được thực hiện qua phim
“Cây Cầu Trên Sông Kwai”, tác giả Pierre Boulle viết ra với tâm
thức phản chiến, có màu sắc khác với truyện của Lâm Chương viết
ra với tâm thức duy tâm muốn thể hiện lòng tôn kính sức mạnh
thiên nhiên: “Chuyện cây cầu treo năm ấy, là bài học quý giá, dạy
cho con người đức tính khiêm cung, biết được thân phận nhỏ nhoi
của mình có nghĩa lý gì đâu, so cái lớn lao vô cùng trời đất”.
(Tháng 11.2010)
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Định Kiến, Cơ Duyên, Và Ước Nguyện:
Vài Cảm Nghĩ Về VănChương-Blog
Đối với các thế hệ trẻ, vấn đề định kiến và cơ duyên không có gì
đáng kể, vì cơ duyên duy nhất của họ là được tiếp xúc với
computer ngay từ khi học trung học, hoặc ngay từ lúc học tiểu học
ở các nước tiên tiến. Như vậy họ đâu có định kiến nào để e ngại
khi đi vào thế giới ảo của điện tử. Chỉ ở các thế hệ khá lớn tuổi, có
thể từ 50 tuổi trở lên, xuất thân học tập trong thế kỷ 20 ở các nước
chưa phát triển, thì họ mới có những ngần ngại, hoặc tệ hơn có các
định kiến (như người viết bài này) khi chưa biết rõ những tiện ích
vô song của sáng tác và tiếp nhận chữ nghĩa trên các trang mạng
toàn cầu. Vậy, xin nêu ra những định kiến mà người viết bài này
thuở ban đầu đã từng có, rồi nhờ các cơ duyên đưa tới mà giải tỏa
định kiến.Tuy nhiên, ta vẫn còn nhận thức thấy thế gới ảo của điện
tử dường như có những bất trắc, sợ e không bền vững như thế giới
in ấn chữ nghĩa trong sách báo, vì vậy xin nêu ra thêm trong bài
này những ước nguyện. Định kiến có thể là chung cho một số
người cùng thế hệ, nhưng cơ duyên giải tỏa định kiến chắc chỉ
riêng biệt cho từng người. Và ước nguyện thiển nghĩ cũng là
chung ước nguyện, nhưng có thể còn nhiều ước nguyện mà người
viết bài này không nêu ra hết cho đầy đủ. Vậy bài viết mong đóng
góp ở đây nghiêng nhiều về định kiến chung có thể giúp ích cho
chủ đề VănChương-Blog (Từ ngữ này thấy lần đầu tiên ở mạng
“tranhoaithux.wordpress.com”). Những từ ngữ khác cùng chủ
đề này, nay ta đã quen nghe như Văn-Học Việt Nam Thời ToànCầu-Hóa (Từ ngữ thấy trong “tienve.org”); Thông Tin Trên Xa
Lộ Toàn Cầu. Chắc còn nhiều từ ngữ mới cùng loại mà người viết
bài chưa nghe nói đến.
Thật xa xôi cách nay đến 15 hay 20 năm trên nhật-báo Việt-Báo ở
Westminster-California, nhà báo Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh có
một bài viết dài về Thông Tin Trên Xa Lộ Toàn Cầu, lúc ấy người
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viết bài có đọc tới, nhưng tỏ ra thờ ơ vì cảm tưởng như nhà báo
tiên liệu về một tương lai còn xa mờ về thông tin hoặc sáng tác
trên điện tử, cảm tưởng nó như truyện giả tưởng. Cứ đinh ninh
điện tử chớp hiện chớp tắt thì làm sao sánh bằng chữ viết chữ in
trên giấy. Điện tử trên màn ảnh thì làm sao còn mãi khi ta tắt máy
computer. Vậy định kiến thứ nhất đối với người viết bài này là:
Chữ nghĩa trên điện tử phù du, không được lưu trữ lâu dài. Công
đâu mà viết bài gửi đăng để thấy nó hiện lên ngắn ngủi trên màn
ảnh computer. Duyên cơ đã đến khi nhà thơ theo khuynh hướng
tân kỳ Hà Nguyên Du, tình cờ ngồi uống cà phê tại quán Factory ở
Westminster, cho biết có nhiều bài viết về văn chương rất hay trên
trang mạng “talawas.org” của nhà văn Phạm Thị Hoài cư ngụ bên
Đức. Lúc ấy, đã vào năm 2004, kể như khá trễ biết đến bài vở trên
các trang mạng toàn cầu trong khi các bạn cùng trang lứa đã biết
sử dụng computer và đóng góp bài trên thế giới điện tử. Cho đến
khi “talawas.blog” ngưng hoạt động vào ngày 3 tháng 11 năm
2010, sau 9 năm hiện diện, nhưng các bài vẫn được lưu trữ như ở
thư viện trong đề mục “Tác Giả Talawas” gồm “Blogger” và
“khách Mời”. Ta có thể quay lại để tra cứu bất cứ lúc nào khi
“click” vào “talawas.org”, rồi “talawas.blog”. Thư viện điện tử
này là ví dụ đầu tiên để ta tin tưởng lạc quan về bài vở sẽ được lưu
trữ, dù người chủ trương đã rút lui không còn lèo lái trên xa-lộ
thông tin toàn cầu. Ví dụ (không thể kể hết ra đây hàng mấy ngàn
bài khác trên “talawas.blog), các đóng góp viết về thơ Quang
Dũng; về thơ phơi bày tính trung thực thời từng cầm quân tác
chiến như Trần Hoài Thư; hoặc chuyện tình đời thường mà đẹp
thuộc về thời chiến như trong thơ Phù Hư; hoặc về thơ tân kỳ của
các nhà thơ thuộc khuynh hướng Hậu Hiện Đại; hoặc về các bài
quân ca thể hiện ước mơ của người xưa; hoặc về các tập truyện
mang nhiều tính xã hội của Viên Linh, đều còn tồn tại trong mục
“Khách Mời” trên mạng “talawas.blog”.
Vậy định-kiến thứ nhất cho rằng văn chương điện-tử phù du, kể
như được giải tỏa phần nào. Còn định kiến thứ hai: Mỗi ngày đọc
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trên mạng bốn năm bài thì ta cứ miệt mài ngồi trên bàn có đặt
máy, không những ở một mà còn theo dõi ở nhiều mạng điện tử
khác, vậy ta sẽ mệt nhoài hay mỏi mắt, không được thư thái như
khi ngồi đọc nhật báo in trên giấy ở nơi quán cà phê hay ở một góc
nhà; không tập trung thâu nhận như khi ngồi đọc sách trên ghế
dưới ánh sáng đèn hoặc dưới hiên nhà gió ngoài vườn thổi qua dịu
mát. Rồi một duyên cơ đưa tới giúp tôi cởi bỏ định kiến bài nhiều
quá trên online và định kiến phải ngồi cố định trước computer. Đó
là khi nhà văn Lữ Quỳnh báo cho tôi biết thử mở coi trang mạng
điện-tử “vanchuongviet.org” do anh “Nguyễn Hòa VCV” cư ngụ
ở Việt Nam chủ trương. Lúc nhà văn Lữ Quỳnh cho biết là lúc tôi
ngồi cùng anh và một số bạn quen ở quán cà phê Factory tại
Westminster California. Nóng lòng muốn biết, tôi ghé mắt coi
“Laptop” của một người cũng quen thân đang ngồi trong quán,
nhờ anh “Click” vào chỗ tìm kiếm trên Google, quả nhiên tôi thấy
một loạt bài “post” lên cùng ngày. Dưới mỗi bài được trích dẫn
một câu, khi “click vào nhan đề thì toàn bài hiện ra. Khi bài hiện
ra, kèm theo bên cạnh tất cả bài của cùng tác giả được xếp theo
thứ tự thời gian trước sau bài được đăng lên. Cũng do thứ tự thời
gian này mà hai hình bìa của Tạp chí Văn Học số 80 (Sài Gòn,
năm 1968) và 140 (Sài Gòn, năm 1971) được đưa lên ngày 18
tháng 7 năm 2012, trùng thời gian đăng bài “Nghĩ Về Di-Cảo Mấy
Ngàn Trang Của Một Nhà Thơ Yểu Mệnh”, liên hệ gắn liền chỉ do
một lượt đăng lên. Còn khi “click” vào chính tên tác giả (không
phải click vào bài) thì cũng tất cả bài của cùng tác giả hiện ra,
nhưng lần này theo thứ tự A B C… của nhan đề. Trên mạng
“vanchuongviet.org”, khi ta tìm bài của một tác giả nào đó, click
vào đề mục “Tác Giả” theo vần A B C… của họ tác giả, trùng họ
nhiều quá như họ Nguyễn chẳng hạn thì ta lưu ý thêm thứ tự 1 2 3
4… ở phía dưới. Từ ngày anh Nguyễn Hòa VCV bị bệnh, cần tịnh
dưỡng, tôi thấy số bài xuất hiện trên mạng mỗi ngày dường như ít
hơn trước đây. Ở mạng điện tử như “vanchuongviet.org”, ta dễ
theo dõi dù mỗi ngày bài đăng trên mạng dồi dào, và cho dù bài đã
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đăng khá lâu rồi trong quá khứ. Vậy thì định kiến khó theo dõi bài
trên mạng điện tử cũng vơi đi phần nào. Vơi đi mà chưa hết hẳn,
vì có mạng điện tử bài cũng dồi dào, cũng hiện diện lâu dài trong
nhiều năm, mà tìm bài cũ hay tìm tên tác giả, ta không biết đâu mà
tìm lại, ngoại trừ các tác giả tiếng tăm hoặc bài viết nổi tiếng thì
mới xuất hiện khi ta đánh máy tìm đúng tên của bài ấy. Ví dụ trên
mạng “diendantheky.net”, khi ta tìm tên tác giả như Vũ Hoàng
Chương hay Nguyên Sa hay đề tài thường được nhắc nhở như
“Mekong” thì mới dễ tìm ra… Còn định kiến đọc bài trên
computer phải ngồi cố định trước máy, thì nay được giải tỏa với
các máy computer di động như Laptop, iPad, hoặc các
smartphones rất nhỏ mà chức năng cũng gần đầy đủ như máy
computer đặt trên bàn ở nhà mình.
Định kiến thứ ba liên hệ đến việc thực hiện bài viết, tức đánh máy
sáng tác bài trên computer, không theo cách sáng tác viết bài trong
giấy. Trước đây, ta nghĩ đánh máy trên bàn đánh máy chữ đã thấy
mất hứng rồi, huống chi lại đánh máy trước màn ảnh để sáng tác.
Thật ra sáng tác thơ, đúng là không cần ngồi vào bàn mà là sáng
tác trong đầu rồi viết lại vào giấy, đó là đối với các bài thơ ngắn
như lục bát cần tập trung những câu thật hay thật ấn tượng ở cuối
bài. Nhưng sáng tác bài thơ dài thì cần trang giấy trước mặt. Rồi
cứ thử sáng tác trên computer đôi lần, ta sẽ thấy sáng tác dễ dàng
gấp bội lần đánh máy chữ như trước đây. Ta sẽ thấy đánh máy trên
màn ảnh dễ bôi xóa chữ bằng nút “Backspace”, dễ xuống hàng
bằng nút “enter”, dễ bỏ dấu tiếng Việt theo cách thức VNI hay
Télex hay VIQR; dễ xóa các dòng đã lỡ đánh máy rồi ở đoạn
trước, xóa bằng nút “delete”. Đánh máy kiểu nào thì với các
computer hiện đại sẽ tự động chuyển qua Unicode cho mọi nơi
tiếp nhận đều đọc được với đầy đủ các dấu tiếng Việt. Ban đầu, ta
tưởng ngồi đánh máy trên màn ảnh sẽ mất hứng. Một khi nhuần
tay đánh chữ bỏ dấu tiếng Việt, ta sẽ thấy sáng tác cũng lướt đi
như như khi viết trên giấy. Nếu sử dụng được mười ngón tay thì
càng tốt. Nếu không, thì vài ngón tay đánh máy cũng rất mau nhờ
485

“backspace” và “enter” như đã nói ở đoạn trên. Một số chủ nhân
trang mạng, nhờ kinh nghiệm hoặc tra cứu nên có thể áp dụng
được cách thức đưa bài hát trong “Youtube-Music” vào cuối bài
viết, chỉ cần “click” tên bản nhạc thì bài hát được trình bày ngay,
như ở trang mạng “banvannghe.com”. Hoặc đưa hình ảnh sống
động vào trong bài thơ, như bài thơ “Mưa Núi” của Lê Hân với
hình ảnh hàng hàng giọt mưa rơi xuống từ mái tranh miền sơn
cước, thấy được ở trang mạng “luanhoan.net”. Nhưng đối với
“banvannghe.com”, ta tìm bài cũ theo thiển nghĩ hơi mất thì giờ vì
phải lướt qua từng kỳ đăng bài theo thứ tự từ 1 đến 40 hay 50 qua
các đề mục như “Bài Mới Nhất” hoặc “Bạn Văn” hoặc “Phiếm
Văn Nghệ” hoặc “Tin Thơ và Thơ”. Chẳng hạn tìm bài “Văn học
Hải Ngoại Như Một Món Quà Cho Quê Hương”, ta “click” đề
mục “Bài Mới Nhất” và lần lượt click đến số 18 thì mới tìm ra.
Nếu như tìm bài ở đề mục “Tin Thơ và Thơ” thì lần lượt với thời
gian lâu hơn vì “Tin Thơ và Thơ” đã đến số 226 … Còn với
“luanhoan.net”, ta tìm theo cách thức: click đề mục “Sáng Tác
Bốn Phương”, lựa chọn bài thuộc năm 2011 hoặc 2012 hoặc 2013,
rồi tìm bài đăng từ đầu năm đến cuối năm. Nếu bài ở đầu năm hay
cuối năm thỉ dễ tìm, ở lưng chừng giữa năm thì hơi khó vì có đến
hơn trăm bài cho mỗi năm được đăng trên “luanhoan.net”. Những
điều hơi khó trên chắc lần hồi sẽ được đổi thay. Trong khi đó với
mạng “namkyluctinh.org”, ta nhận ra sự truy cập bài cũ có vẻ
mau hơn. Cái tên Nam Kỳ Lục Tỉnh, nghe tưởng là địa phương,
nhưng thực sự chủ trương của mạng điện-tử này như sau: “Nam
Kỳ Lục Tỉnh là diễn đàn của các nhà biên khảo và sáng tác không
phân biệt sinh quán viết về Lục Tỉnh. Địa danh Nam Kỳ Lục Tỉnh
mà vua Minh Mạng đã đặt tên từ năm 1834… Ước mong của
trang mạng NKLT là được người viết ngoài nước và trong nước
đóng góp… để nguồn tài liệu về vùng đất mới này được phong
phú…”. Chỉ nói về vấn đề truy cập, trên mạng này có nhiều hàng
chữ đề mục, ta chọn chẳng hạn đề mục “Văn Học-Biên Khảo” thì
tên các tác giả hiện ra, ta lần xuống tìm bài của tác giả.
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Một định kiến nữa khi ta thấy các bài hát trên Youtube-Music hiện
ra cùng lúc với bài viết mà một tác giả muốn nối liên hệ để minh
họa, ta đinh ninh chỉ các người giàu kinh nghiệm mới gửi bài hát
kèm theo bài viết được. Người chủ trương mạng điện tử
“chimvietcanhnam.free” (bên Pháp) đã làm cho bài viết kèm bài
hát cùng lên mạng nhanh chóng, do đó chỉ cần “click” nhan đề bài
hát (cùng một cách thức như đã kể ở “banvannghe.com”); hoặc
click hàng chữ dấu hiệu đặc biệt (nhiều chữ làm nên dấu hiệu thấy
khá lạ thuộc về kỹ thuật lên Youtube). Đối với thế hệ trẻ rành về
computer thì đây đâu phải định kiến rồi được giải tỏa do lần đầu
gửi đi rồi chứng kiến video được trình bày, mà thật ra thế hệ trẻ đã
thực hiện những thao tác gửi và thưởng thức này từ lâu trên chính
computer của họ. Với mạng điện tử này, cứ 3 tháng người chủ
trương mới tập trung bài viết mới cho môt kỳ và được gọi tên như
cách đánh số của Tạp chí in trên giấy, ví dụ “ChimVietCanh Nam”
số 43, số 44… đến nay “Chim Việt Cành Nam” sắp đến số 52,
nghĩa là đã hiện diện gần 13 năm rồi.
Định kiến thứ năm mà người viết bài này muốn nêu ra: có dư luận
cho rằng chỉ Tạp chí in trên giấy mới dễ mời mọc tìm đến để đọc,
còn Tạp chí văn chương điện tử xuất hiện quá nhiều, làm sao theo
dõi hết. Đúng là như vậy, nghĩa là lần này xin không nêu sự giải
tỏa định kiến, mà chỉ nêu duyên cơ làm ta gặp gỡ một mạng điện
tử văn chương nào đó. Xin nhắc lại bốn định kiến đã nói ở các
đoạn trước: - văn chương điện tử là chữ nghĩa ảo - văn chương
điện tử không lưu trữ lâu dài - ngại rằng không hứng cảm sáng tác
trên màn ảnh - chỉ những người chuyên môn mới gửi được bài
kèm hình ảnh hoặc video. Vậy định kiến thứ năm do cảm nghĩ
mạng điện tử quá nhiều làm sao theo dõi cho hết (gần giống như
trường hợp nhà văn Lữ Quỳnh giới thiệu mạng
“vanchuongviet.org” giúp giải tỏa định kiến chữ nghĩa ảo nên từ
lâu đã thờ ơ). Bây giờ thì không có vấn đề giải tỏa gì mà chỉ nói về
gặp gỡ. Đó là khi nhà văn Nguyễn Văn Sâm giới thiệu cho tôi biết
mạng Thư Viện Sáng Tạo: “sangtao.org”. Mạng điện tử này sắp
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xếp mỗi tác giả đóng góp bài vào một “Category” với tên của tác
giả, ví dụ “Võ Công Liêm/Sáng Tạo”; “Đinh Cường/Sáng Tạo”
hoặc “Nguyễn Văn Sâm/Sáng Tạo” (viết đầy đủ dấu tiếng Việt”).
Viết category này trên “Google” thì ngay tức khắc tất cả bài của
tác giả đã đăng trên “sangtao.org” đều hiện ra theo thư tự bài mới
đến bài cũ đã “post” lên mạng. Vậy khi cần đọc, ta gõ máy tìm
“sangtao.org” để vào mạng Thư Viện Sáng Tạo, hoặc chỉ cần tìm
“category” nào đó trên mục truy cập của Google (Google rất phổ
biến khắp toàn cầu hiện nay). Hơn nữa, “sangtao.org” đều báo tin
hằng ngày cho độc giả và tác giả về các bài mới được đưa lên
mạng, kể luôn việc đưa vào đôi khi những video âm nhạc.
“Category” đã là quý khi được sắp xếp như vậy; “Archive” (vănthư-khố) lại càng làm cho ta phấn khởi về việc lưu trữ trên mạng
điện tử. Thường ta nghe đến văn-thư-khố (kho trữ văn kiện sách
vở) thì liên tưởng đến thư viện với tòa nhà đồ sộ chất chứa biết
bao nhiêu tài liệu văn hóa. Nhưng bây giờ có một mạng điện tử,
không biết còn mạng nào khác sắp xếp thành những “Archives”
như Vườn Tao Ngộ Văn Học Nghệ Thuật
(“vuontaongovhnt.blogspot.com”). Các Archives cất giữ bài đã
đăng trên mạng trong tháng, ví dụ “Archive December 2010”,
hoặc mới đây với “Archive July 2013”. Nhờ vậy tác giả hay độc
giả dễ truy tìm một bài nào đó mà họ biết đã đăng rồi trên mạng,
chỉ cần nhớ rõ thuộc tháng nào năm nào. Những khi mở máy ra để
tìm đọc “vuontaongovhnt.blogspot.com” thì ta thường thấy bên
cạnh trang chính còn một mạng coi như chi-nhánh phụ của nó là
“Quán Bên Đường”, nơi có ghi lại các bài thơ của Đỗ Hữu và
Dao-Ca đăng trên tuần báo “Đời Mới” ở Sài Gòn vào những năm
đầu thập niên 1950. Nhân đây, người viết bài rất cám ơn
“vuontaongovhnt.blogspot” đã lưu giữ 10 bài thơ-văn-xuôi thử
nghiệm của tôi, xuất bản từ năm 1963, lưu giữ trong “Archive
January 2013” (Kể như dịp kỷ niệm đúng thời gian cách khoảng
50 năm. Trong khi “Thơ Với Đề Tài Vật Lý Vũ Trụ”, thiển nghĩ
cũng là một đóng góp mới, thì đã được đăng để mong lưu giữ gần
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toàn bộ trên mạng điện-tử “chimvietcanhnam.free” cách nay được
3 năm).
Tôi không rõ có phải các tác giả đều có hai hai ước nguyện chung
như sau. Ước mong thứ nhất: Tất cả bài đã đăng trên điện tử, đối
với vài tác giả, coi như đã được sửa đổi cẩn thận và bổ sung cần
thiết, vậy sẵn sàng được tải xuống để in vào sách. Chỉ đợi chờ dịp
có nhà xuất bản nào đó đề nghị, chắc ở hải ngoại đôi người cũng
không khó khăn gì về bản quyền. Ước mong thứ hai: Nhờ các
mạng lưu giữ giùm những bài viết trong thể-cách nếu như lấy ra từ
nguồn nào đó thì đổi thành một hình-thức mới để đăng vào mạng
của mình, dĩ nhiên không quên ghi nguồn xuất xứ. Nghĩa là không
“LINK” trực tiếp, tức lấy ra nhưng làm biến dạng (nếu lấy trực
tiếp, cứ để y nguyên, bài sẽ dễ biến mất trong trường hợp nguồn
bỗng ngưng hoạt động). Chẳng hạn ở mạng “bichkhe.org”, mạng
điện tử này cốt yếu vinh danh cuộc đời và Dòng Thơ Tượng Trưng
của thi sĩ Bích Khê, nhưng cũng có mục “Diễn đàn thơ” tuyển
chọn các bài bàn luận về thơ ở khắp các mạng điện tử khác, đổi
dạng với lối trình bày và dùng chữ màu tím, không quên ghi
nguồn nào đã được tuyển chọn lấy ra. Đến nay đã tới số 150 kỳ
đăng các bài tuyển chọn nói về thơ, mỗi kỳ xuất hiện khoảng 5 hay
6 bài. Như vậy là bảo đảm không cùng biến đi nếu những nguồn
kia không còn hiện hữu. Với cách thức ấy, mạng điện tử Chút Lưu
Lại (“chutluulai.net”) cũng trình bày bằng cách sửa đổi lối chữ
hoặc màu sắc hoặc khung nền của các bài được tuyển chọn, thêm
video thơ phổ nhạc có liên hệ đến bài viết, được ca sĩ trình bày
ngay trên trang chủ của Chút Lưu Lại. Ví dụ ta nghe nhiều bài hát
nổi tiếng, phổ thơ của Cung Trầm Tưởng, qua các giọng ca Thái
Thanh, Sĩ Phú, Vũ Khanh, Elvis Phương,Tuấn Ngọc… Với mạng
điện tử Thư Viện Tài Liệu Tổng Hợp “tailieutonghop.com”, ta
biết Thư Viện này có mục đích “Tạo nên môt kho kiến thức chung
để phát triển sự nghiệp giáo dục nước nhà”. Nơi đây chứa đựng
rất phong phú tài liệu luận văn, luận án thạc sĩ, luận án tiến sĩ, tài
liệu ngoại ngữ… cho đến tài liệu phổ thông cấp 3, ôn thi đại học.
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Với chủ trương tạo kho kiến thức chung, nên chắc chắn đây là nơi
gìn giữ cẩn thận, chắc có dự trù không “link trực tiếp” để khỏi bị
mất theo sự biến mất của một mạng điện tử nào đó trong tương lai
không còn tồn tại vì đã quá hạn rất lâu mà không đóng lệ phí hàng
năm; hoặc một mạng tự ý rút lui khỏi thế giới văn-chương-blog.
Có lẽ “nguyentrongtao.info” và
“hoingovanchuong.wordpress.com” là hai mạng có cùng một
chủ nhân dĩ nhiên, nhưng điều ta lưu ý thì cả hai như cùng một
đường lối: đăng thơ và các bài bàn luận văn chương, và đăng khá
nhiều bài về âm nhạc vì người chủ trương là nhà thơ đồng thời
nhạc sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Mạng này có lẽ tuyển chọn
đăng thơ hơi khó, vì thấy ít có thơ như ở một số mạng điện tử
khác. Mạng này dồi dào bài gửi đến, nhưng khi đã tuyển chọn bài
để đăng lại từ một nguồn nào, như nguồn “talawas.blog”chẳng
hạn, thì ta thấy “hoingovanchuong.wordpress.com” và
“nguyentrongtao.info” đều trình bày khác đi. Đây cũng chính là
ước nguyện mong sao cho bài còn “ở lại” một khi cái nguồn biến
mất, tuy nhiên đến nay “talawas.org” vẫn còn được duy trì và có
thể còn hiện diện mãi mãi. Có trường hợp mạng điện tử như
“hocxa.com” vừa tuyển chọn đăng bài từ nguồn khác dưới hình
thức cũng trình bày lại hầu tránh “bị triệt tiêu theo giây chuyền
điện tử”, đồng thời cũng duy trì việc “link” trực tiếp với những
websites để tạo thuận tiên cho người nào muốn truy cập đầy đủ
hơn về một tác giả. Trên bản liệt kê những websites được “link
trực tiếp” từ “hocxa.com”, ta thấy có độ 24 tác giả thời xưa xen kẽ
với thời nay, xen kẽ người hữu danh cũng như người đang cố gắng
đóng góp một chút gì cho văn học. “Link trực tiếp” như vậy có cái
thuận lợi: giới thiệu nhanh chóng văn thơ của một tác giả trong
website của họ. Đồng thời có điều đáng e ngại: bị biến mất theo
giây chuyền điện tử (như đã nói đôi lần ở đoạn trước). Đối với
mạng “4phuong.net”, ngoài cách trình bày lại các bài có xuất xứ
từ nguồn khác với hình thức như nét chữ màu xanh nhạt làm dịu
mắt khi đọc trên màn ảnh, “4phuong.net” còn cho in khổ chữ đột
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nhiên lớn hơn ở những đoạn nào người chủ trương mạng thấy cần
lưu ý. Nhờ vậy, người đọc cũng có thể hiểu phần nào tâm thức của
người chủ trương, khen hoặc tán đồng tác giả bài viết, mặc dù
dưới bài không ghi ý kiến phản hồi. Ngoài ra, nếu số bài được
đăng trên trang chính không đủ chỗ, bên cạnh còn cột “Tác Giả”
và cột “Có liên quan” giới thiệu nhiều bài khác cùng tác giả. Trang
mạng với tên Quán Cóc Truy Cập Điện Tử
(“quancoconline.com”), nghe cái tên ta có cảm nghĩ mạng này
của những người yêu thơ thường lui tới những quán cà-phê dưới
gốc cây, nhưng ta không biết rõ đích xác ở thành phố nào tại Việt
Nam, hoặc có thể ở một thành phố mãi tận Canada. Vì hình như
mạng điện tử này chỉ tuyển chọn đăng lại toàn là thơ từ nguồn
những mạng điện tử khác. Người chủ trương chuyển thơ dưới hình
thức khác, thật trang trọng với hình ảnh mỗi bài thơ được ghi bên
cạnh một khung xanh ghi hàng chữ “poem” khi ta “click” vào
hàng chữ “Xem thêm”. Mạng điện tử “vonga 1.wordpress.com”
đôi khi xuất hiện đôi lại không thấy khi ta đánh máy tìm trên
“Google”. Không rõ người chủ trương đang ở trong thành phố nào
ở Việt Nam, hay một nơi đâu đó bên bờ sông Volga thuộc nước
Nga. Nhưng “vonga” cũng có thể do từ ngữ “vô ngã”, thực sự ta
không biết đích xác. Điều hoang mang ấy cho thấy người Việt
đang có mặt gần như khắp nơi trên thế giới, mặc dù sử dụng tiếng
Việt nhưng không biết đâu là nơi họ khởi hành trên Xa Lộ Thông
Tin Toàn Cầu. Và vì mãi bận rộn sinh kế hay vì ít có dịp liên hệ do
không đồng hội đồng thuyền với quan điểm thi-ca quá tân kỳ theo
lối Tân-Hình-Thức, nên một số người như chưa có dịp theo dõi
trang mạng “nhanvan.com/tapchitho” do nhà thơ Khế Iêm chủ
trương, người đã kiên trì mà ít xuất hiện nơi quán xá văn nghệ, nay
đã xuất bản mấy cuốn sách về Thơ Tân Hình Thức. Cũng vậy, do
ta đinh ninh những người chủ trương gồm một nhóm theo hướng
hiện-đại thái quá nào đó, bởi có dấu hiệu là-lạ trên trang chính của
nhóm như “vanchuong+” hoặc “Bài cực nóng”, thuộc một mạng
điện tử xuất phát từ nội địa Việt Nam
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(“vanchuongplusvn.blogspot.com”). Ta đoán như vậy, vì trên
mạng này có sự đóng góp của nhiều tác giả nổi tiếng trong nước.
Ngược lại với ít dịp tìm đọc, một mạng điện tử ta đã từng đôi lần
mở ra coi vì trong mục “vườn thơ” có một số bài bàn về thi ca thật
hay, như bài “Nét Đẹp Bài Thơ Tống Biệt Của Tản Đà” của tác
giả Từ Bích Diệp đăng lên ngày 6 tháng 5 năm 2013, nhưng thực
sự mạng điện tử này không hoàn toàn dành cho văn học. Đây là
diễn đàn phần lớn dành cho hội luận về đạo Công Giáo, đó là
mạng điện tử Thư viện Huyền Thoại. Tuy nhiên, ta thấy có một
bài bàn luận dài về các bài ca thời chiến ở Việt Nam. Độc giả có
thể tìm trên Google, hoặc “huyenthoai.me” hoặc
“HuyenThoai.org”.
Ngoài các mạng điện tử mà người viết bài này có đôi chút hiểu
biết nên bàn được đôi lời, còn sách đưa lên “e.books” là cả một
biển rộng mà lắm người chưa dong buồm đi lần nào. Chỉ từng ghé
coi đôi lần trên mạng “damau.org” và “bentrehome.net”, nhưng
tôi thấy không dễ mở ra đọc sách ở trang mạng “damau.org” hơn
là ở “BenTreHome.net”: đây có thể do người viết bài này đang đi
chập chững vào thế giới “Thư Viện e.books”, chưa quen nhiều
cách mở ra đọc sách điện tử, hoặc chưa sở hữu một trong những
loại máy điện tử thích hợp.
(Tháng 7 năm 2013)
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Viết Những Gì Hai Nơi Ðều Thấy
Thời chiến tranh Việt Nam, có khuynh hướng văn chương tách rời,
không đá động gì đến thời thế. Ðó chỉ là phản diện của khói lửa,
biểu hiện sự vùng vẫy ra ngoài cái lưới lồng lộng của chiến tranh.
Thời kỳ lưu vong và hải ngoại cũng có khuynh hướng muốn vượt
lên, không viết những trĩu nặng hoài hương (vì đã có thật nhiều
thơ văn đề cập). Chủ trương viết bằng Việt Ngữ tinh luyện với
những đề tài ngoài chiến tranh, ngoài quê hương, ngoài sự hội
nhập, ngoài sự giao thoa văn hóa, đó chẳng qua chỉ là một hình
thái của cuộc săn tìm độc đáo, không muốn viết trùng hợp với
những điều đã có quá nhiều người nói đến.
Ta vẫn ở trong dòng ý thức có một khoảng cách cần làm gần lại
giữa người ở hải ngoại và người nơi cố quốc. Nếu đề cao làm văn
chương bằng Việt Ngữ tinh luyện mà viết những gì hoàn toàn xa
lạ với đất nước thì cũng tạo ra sự bất thông cảm (ví dụ viết về nếp
sống chỉ có nơi ta đang ở, viết về những cách điều hành tân tiến
nơi công ty nơi ta đang làm). Vì vậy ta nên viết những gì hai nơi
cùng thấy, thấy một cách rất cụ thể bằng mắt (không phải bằng
trực giác hay thấu thị siêu hình), cảm một cách cụ thể qua tạo vật
thiên nhiên ở nơi nào cũng ảnh hưởng giống nhau vào tâm hồn:
Trời Cali, trời Paris, trời thì vẫn thế
Phố xá thênh thang, nắng dứt mưa sang, hoa nở lại tàn
Ðời Cali, đời Paris, đời thì vẫn thế
Có những hân hoan, có những u buồn, có đời hợp tan
(Chợt Nghĩ Về Hai Nơi – Nhạc và lời Trầm Tử Thiêng)
Ngoại cảnh thiên nhiên hòa điệu cho tình yêu trai gái nơi nào cũng
thế. Họ chỉ khác nhau về trang bị, còn trái tim thì vẫn như nhau.
Ở hải ngoại vào mùa thu, mùa nai vàng gọi nhau tình tự, có những
cặp nam nữ lái xe “sport” mui trần băng qua sa mạc trên đường đi
du ngoạn Las Vegas hay hồ Lake Tahoe, tương tự đôi lứa du chơi
ngoại ô Paris trong bài “Mùa Thu Yêu Ðương” (Nhạc và Lời: Lam
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Phương). Quang cảnh ta nên thi-hóa là “Cây xăng 24 giờ”, là
“quán Motel giữa đường”. Trong khi đó ở Việt Nam có những đôi
trai gái rủ nhau đi bằng xe đạp; chở nhau bằng xe gắn máy; những
bước chân học trò e ấp đi theo “Tà Áo Tím” (Nhạc và Lời: Hoàng
Nguyên) ven bờ Hương Giang đi lên chùa Thiên Mụ. Ði bộ về
miền quê qua cầu tre lắt lẻo như trong bài “Lý Con Sam – Lý
Chim Quyên”, ca ngợi tình keo sơn gắn bó; hoặc đi thuyền về quê
hương hát Quan Họ với những bài văn chương bóng bẩy “Bèo
Giạt Mây Trôi – Người Ơi Người Ở Ðừng Về...”. Trang bị văn
minh hay “dễ thương kiểu làng xóm” không thêm hay bớt tình
cảm đã tràn ngập trong mùa yêu đương.
Cái gì hai nơi cùng cảm thấy, sau chuyện tình, phải kể tới vòm trời
tinh tú. Dẫu xa cách hàng ngàn quang niên, nhưng các vì sao lấp
lánh thân giao với loài người. Nơi nào cũng thấy, chỉ trước sau 15
tiếng đồng hồ, vì tất cả người Việt đều đang ở dưới vòm trời Bắc
Bán Cầu (chỉ người Việt ở Úc Ðại Lợi hay Tân Tây Lan mới ở
dưới vòm trời Nam Bán Cầu). Nhưng vòm trời tinh tú là chất thơ
phơi bày đã có quá nhiều thi sĩ nói tới rồi. Ðã có nhiều trong ca
dao, đã có vòm trời tinh tú huyền diệu phối hợp mỹ cảm với thần
cảm trong thơ Hàn Mặc Tử:
Ðang khi mầu nhiệm phủ ban đêm
Có thứ gì rơi giữa khoảng im
Rơi tự thượng tầng không khí xuống
Tiếng vang nhè nhẹ dội vào tim.
Hàn Mặc Tử nghe hay không nghe chẳng phải bằng giác quan mà
bằng tâm hồn chan hòa ánh sáng huyền khải của tôn giáo, khi một
mình đi dưới vòm trời sương mù Ðà Lạt:
Không một tiếng gì nghe động chạm
Dẫu là mảnh vỡ của sao băng.
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Thời chiến tranh Việt Nam, vòm trời tinh tú trở thành ghê rợn
phản chiếu vào vũng nước trong chiếc nón sắt của người tử sĩ, cái
nón sắt bị bỏ lại bên lau sậy:
Trong cái nón sắt của anh
Mặt trời vẫn còn đó ban ngày
và ban đêm, mặt trăng hoặc
muôn muôn triệu triệu vì sao
vẫn còn đó
… Con ễnh ương vẫn gọi tên anh
trong mưa dầm
Tên anh nghe như tiếng thở dài
của lòng đất mẹ…
(Người Tình Không Chân Dung. Nhạc: Hoàng Trọng. Lời: Dạ
Chung Hoàng Vĩnh Lộc)
Ra hải ngoại, vòm trời tinh tú hiếm thấy trong thơ vì quá cũ mòn,
nhưng lấp lánh trở lại như một lời nhắn cuối cùng cho người còn ở
nơi trần thế, và đã được nữ tài tử Kiều Chinh đọc trước khi tác giả
là nhà văn Mai Thảo được an táng vào lòng đất:
Thế giới có triệu điều không hiểu
Càng hiểu không ra lúc cuối đời
Chẳng sao, khi đã nằm trong đất
Ðọc ở sao trời sẽ hiểu thôi.
Ðó là chất thơ về trăng sao cổ điển đã có thật nhiều trong văn
chương rồi, nên viết thêm điều gì mới cho hai nơi cùng thấy có lẽ
là vòm trời tinh tú của những khám phá về vật lý vũ trụ. Những
khám phá khoa học này không còn là phạm vi chuyên môn của các
nhà bác học thông thái, mà rất thường thấy thông tin trên các nhật
báo lớn của Mỹ như Los Angeles Times, Orange County The
Register, Washington Post, New York Times, các tuần báo
Newsweek và Time. Hai nơi cùng hướng mắt tò mò nhìn lên vòm
trời khi một khám phá được nhắc tới. Ví dụ như trên mỗi thiên-hà
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đều có ít nhất một vì sao biến-thiên, và nhờ chu kỳ biến thiên đều
nhịp của chúng mà ta tính được gần chính xác khoảng cách hàng
triệu quang-niên giữa các thiên-hà. Ví dụ về thí nghiệm cho hai
luồng hạt chạy ngược chiều đụng nhau bằng tốc độ ánh sáng, làm
văng ra các hạt nguyên thủy của vật chất mà chúng đã được sinh
ra ngay ở giây phút Big-Bang khởi đầu vũ trụ... Ðem hiểu biết về
khoa học mới phối hợp với mỹ cảm về vòm trời tinh tú, dùng các
ẩn dụ so sánh để làm sao đạt được thi tính. Cái nên kể là trong thơ
về khám phá vật lý vũ trụ ấy cần có sự giải thích nội-tại trong bài
thơ (để tránh lối chú thích dưới bài thơ như theo cách cổ điển), và
cố gắng tránh dùng từ ngữ khoa học làm mất tính chất văn
chương. Người viết bài này đã thí nghiệm sáng tác thơ với đề tài
những khám phá Vật Lý Vũ trụ, theo cách ấy (gồm 13 bài trong
Tạp chí Văn hải ngoại từ năm 1990 đến 1997; năm bài trong Giai
Phẩm Xuân Việt Báo năm 2000; sáu bài trong các Giai Phẩm
Xuân Tạp Chí Khởi Hành năm 2000, 2006, 2009; hai bài trong
Tạp chí Thơ số Mùa Thu 2004; bốn bài trong các Phụ trang Quán
Văn của Nhật báo Người Việt năm 2006 và 2007. Các báo trên
đều ở Westminster, California.
Ðiều gì hai nơi cùng thấy một cách cụ thể nữa, chính là biển, biển
rất gần gũi với ta. Chẳng có gì lạ vì biển là một thực thể ngàn năm
réo gọi loài người, biển chiếm tới hai phần ba diện tích Trái Ðất.
Dù ở New York hay Sydney, dù ở Long Beach hay Rạch Giá hoặc
là Nha Trang, nơi nào cũng thấy biển. Mênh mông của biển gợi sự
thương nhớ mịt mờ: ta muốn nhắc lại thời kỳ “di tản buồn” đối với
một số nhà thơ, biển là chất thơ của nghìn trùng xa cách. Ðây là
thời kỳ tuyệt vọng của “Sài Gòn Vĩnh Biệt” (vì lúc ấy chưa thiết
lập bang giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ). Khởi đi từ “Ðêm, Nhớ
Trăng Sài Gòn”, nhớ vết xe lăn, lúc thất thểu nơi một thành phố
viễn xứ:
Tìm tôi đèn thắp hai hàng
Lạc nhau cuối phố, sương quàng cổ cây
(Thơ Du Tử Lê).
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Thời kỳ này, các nhạc sĩ và thi sĩ như bị ám ảnh về cái chết buồn
rầu nơi xa xứ, phản ảnh một tình thế tuyệt lộ đường về quê hương,
và phản ảnh một cộng đồng đang sống phân tán lạc lõng chưa
đông vui như bây giờ. Ví dụ trong bài “Người Di Tản Buồn” nhạc
sĩ Nam Lộc có ý nghĩ khi chết ước gì được chôn cất nơi một bờ
kinh quê hương, “gọi anh em còn ai hay mất ai”. Nhà thơ Du Tử
Lê viết “Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển”, lại một lời ước nguyện,
thi sĩ xin thân xác được trôi về an giấc ngàn thu bên rặng tre già
thiên thu hồn đất nước:
Bên kia bờ là quê hương tôi đó
Rặng tre xưa muôn tuổi vẫn xanh rì
Cũng nói về cái chết, nhưng là cái chết trên biển Ðông của những
người vượt biển bị đắm tàu: xin tóm gọn chủ đề nguyên thi tập của
một nhà thơ khác. Ðây là tác giả tập thơ “Thủy Mộ Quan”, nhan
đề gợi cho ta thấy tính chất huyền ảo của một nghĩa trang dưới đáy
biển. Cảm hứng về biển không phải là hiếm thời kỳ ta đi năm châu
bốn biển, nhưng phối hợp huyền sử dân tộc với dữ kiện thời thế là
độc đáo của tập thơ, ví dụ:
Nhân loại giong tàu tới biển Ðông
Tin đồn thềm biển có kim cương
Nếu không ngọc quý, không vàng quặng
Sao đáy sâu nghìn kẻ liệm xương
… Sinh ở đâu mà giạt bốn phương
Trăm con cười nói tiếng trăm giòng
Ngày mai nếu trở về quê cũ
Hy vọng ta còn tiếng khóc chung.
(Thơ Viên Linh)
Nói về biển như các nhà thơ nhạc sĩ kể trên nằm trong lẽ tất yếu
của thời thế, biển gợi hứng văn chương của thế kỷ ta có mặt gần
như khắp nơi trên địa cầu. Ngoài điều này ra, ta đừng nghĩ đề tài
về biển đã quá cũ mòn. Cũ mòn, vì ta không bắt mạch đúng lòng
khao khát tân-kỳ-hóa những đề tài tưởng như đã cũ ngàn năm. Ví
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dụ phim truyện “Tàu Titanic” làm khởi sắc đề tài về biển; cũng đại
dương bao la huyền ảo như phim truyện “Moby Dick” thực hiện từ
cuốn tiểu thuyết của nhà văn Herman Melville. Nhưng “Tàu
Titanic” còn lồng vào một chuyện tình cao đẹp, hy sinh, không
giai cấp, thần tiên cho lứa đôi; có thể còn triết lý khuyên con
người đừng quá tin tưởng vào máy móc, như “Tàu Titanic không
thể nào chìm”.
Bài này giới hạn ở việc “THẤY” một cách cụ thể, nguồn thơ thiên
về mỹ cảm và tình cảm. Thiết nghĩ nếu đặt vấn đề “Viết những gì
hai nơi cùng BIẾT” thì sẽ bàn không biết bao nhiêu là lãnh vực
khác.
(Tháng 3.1998)
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THƠ ÐẸP LÀ MỘT VẬN CHUYỂN TOÀN BỘ
(Bài đã đăng trên Tạp chí Văn 142, Sài Gòn 1969, số chủ đề
“Ðường Bay Của Nghệ Thuật”. Ghi chú thêm khi coi lại vào
tháng 11 năm 2010 tại Walnut, California: Nhớ khi viết bài này,
tác giả chỉ cốt ý nhắc nhở kỷ niệm mà nhờ chúng đã hình thành
những câu thơ trong vài bài thơ đã đăng rải rác trong các báo
khá lâu ở Sài Gòn, trước năm 1964. Bây giờ gửi đóng góp bài
này vào chuyên đề “Tạp chí Văn Sài Gòn trước 1975” trên
www.vanchuongviet.org (đăng ngày 16 tháng 2 năm 2011),
người viết tự thấy thật ra chỉ có một ít câu thơ gọi là “thơ đẹp”:
xin ghi đậm nét vài câu thơ ấy)
Ðây là một bài khảo sát về sự cảm thức cái đẹp của thi ca.Theo
thiển nghĩ, cảm thức thôi chưa đủ, ta còn phải tìm cho ra điều kiện
nào cho ta sự cảm thức. Không còn gì đúng hơn là phải lấy kinh
nghiệm làm thơ của ta để khám phá những nguồn gốc của sự cảm
thức cái đẹp ấy, vì xuất xứ của những sáng tác tạm gọi là đẹp chỉ
có tác giả là biết rõ mà thôi. Vì vậy trong bài này, người viết chỉ
lấy thơ của chính mình sáng tác để làm một cuộc hành hương trở
về nguồn của các câu thơ mà ta tạm gọi là Thơ Ðẹp; cũng như một
khi đi đâu xa có đôi lúc chúng ta muốn trở về quê hương cũ:
VƯỜN XƯA
Võng trưa cột dưới hàng cau
Gió từ ngõ trước ra sau cánh đồng
Võng đưa bóng lá phiêu bồng
Tiếng cà cưỡng cắn trái hồng chao nôi
Một khi giấc ngủ qua rồi
Người đi có nhớ cái hồi ấu thơ
(TRẦN VĂN NAM)
I. Xuất phát từ kinh nghiệm làm thơ.
Kinh nghiệm làm thơ đã cho ta biết, có nhiều bài thơ làm xong chỉ
thưởng thức được lúc ban đầu với những ý tưởng chứa đựng như
499

cao xa lắm, với những từ ngữ tân kỳ, với những thi ảnh kỳ lạ độc
đáo, nhưng chỉ ít lâu sau bài thơ ấy trở nên nhạt nhẽo như một xác
không hồn, thiếu sinh khí. Trái lại có những câu thơ không cần gọt
giũa, viết tự nhiên như một đột nhập từ đâu lại, mới đọc qua thấy
tầm thường nhưng lại phảng phất một dư âm, một tiếng vọng xa
xôi từ không gian xa mù hay từ thời gian xa xăm đưa lại và kéo
dài. Kinh nghiệm thưởng thức thơ của các thi sĩ cũng cho chúng ta
thấy tương tự. Chúng ta thử đan cử bốn câu thơ sau đây của Ðinh
Hùng, hai câu đầu có vẻ đẹp quý phái lãng đãng những hình dáng
liêu trai, chứng tỏ tác giả đã công phu gọt giũa nên cái đẹp ấy
thiếu tự nhiên và không có những dư vang còn sót lại một khi đã
đọc qua:
Chiêm bao động gót giày mê hoặc
Trang giấy bay mùi tóc ái phi
Hẳn chúng ta có nghe gót giày lê đi trong đêm khuya khoắt, nhưng
chỉ khua âm thầm trong một giây lát của giấc chiêm bao để rồi
chấm dứt khi người đã ngủ dậy, khi người đã đọc xong bài thơ.
Bây giờ ta đọc hai câu thơ sau đây cũng của Ðinh Hùng, ta sẽ thấy
vẻ đẹp rất tự nhiên như sự hoạt động nhẹ nhàng của đất trời, tự
nhiên đến nỗi ta không chú ý tới vì tất cả xảy ra thông thường
trước mắt ta. Ðẹp xa xăm chớ không phải xa lạ, cũng như sự luân
lưu tuần hoàn trong vũ trụ bao giờ cũng thế cả:
Gió từ sông lại, mưa từ biển
Không biết người yêu nay ở đâu?
Câu hỏi người yêu của mình nay ở đâu thì thật quá thông thường,
gần như một câu nói tưởng như không phải là câu thơ nữa, cũng
như gió thì từ sông lại và mưa thì từ biển về có gì là lạ lùng đâu,
thế mà hai câu thơ để lại trong lòng độc giả một nỗi u buồn man
mác, gợi nhớ nhung những sự ra đi dời đổi cứ mãi mãi xảy ra
trong cõi đời này. Ông Ðặng Tiến có những nhận xét rất hay, cho
rằng thơ Ðinh Hùng là một hư cấu, một thế giới vô danh của tưởng
tượng đi song song với thế giới thực tại; trong khi thơ Huy Cận
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không phải là một vũ trụ biệt lập mà chỉ làm thơ mộng cho thế
giới thực tại mà thôi. Chính vì thế mà thơ Ðinh Hùng chỉ hay đối
với ai thích mộng mị, thích huyền ảo, thích chiêm bao, còn thơ
Huy Cận chỉ hay đối với ai thích viễn mơ, thích mơ màng, nghĩa là
chỉ mới phơn phớt la đà mặt đất trần gian chớ chưa phải bay bổng
lên cõi thần tiên, nghĩa là phảng phất giông giống với thế giới hữu
hình chớ không phải hoàn toàn khác hẳn như thế giới siêu hình
của các nhà thơ kiêm đạo sĩ, của các nhà thần học, của những
người có ước vọng xé rách hữu hình để đạt tới hữu thể mầu nhiệm
nhưng xa cách loài người. Còn gì đẹp tự nhiên và gần gũi hơn
tiếng gió ru qua ngàn cây muôn đời còn mãi trong kỷ niệm của
người lớn, trong hiện tại của đứa trẻ thơ, ở một nơi nào đó trên địa
cầu mà nhà thơ Huy Cận đã ghi lại:
Ngủ đi em mộng bình thường
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ.
Phải rồi, mộng bình thường chớ đâu có gì lạ lùng lắm đâu. Sở dĩ ta
cảm thấy thơ đẹp là bởi mình đã trải qua những giây phút gần gũi
thiên nhiên đó, mình đã có kinh nghiệm ở đời như tác giả. Ðọc thơ
là một lần hồi tưởng, không phải hồi tưởng “thế giới ý niệm” của
Platon cho rằng thế giới ta đang ở chỉ là bóng dáng của thế giới
kia, mà là hồi tưởng thế giới thực tại xa mờ trong quá khứ của mỗi
người. Bởi vậy thơ đẹp là một vận chuyển toàn bộ, vận chuyển
kéo kinh nghiệm quá khứ về giây phút thưởng thức thi ca, vận
chuyển tái tạo do ảnh hưởng những bài thơ đã đọc, vận chuyển nối
kết các từ ngữ thẩm mỹ lại với nhau.
II. Một vận chuyển từ cuộc đời và nghệ thuật.
Tại sao các tác giả làm thơ đẹp? Ta có câu trả lời: Tác giả là
người có tài, và tài đó chỉ phát triển trên một quá khứ của tác giả.
Triết gia Gaston Bachelard làm một cuộc khảo sát gọi là phân tâm
học về vật chất như “Psychanalyse du Feu, de l'eau et de la terre”,
trong đó ông phát giác tính tình con người phát sinh từ những cuộc
tiếp xúc trong ấu thời với lửa, nước và đất v.v… Ở đây cũng vậy,
thơ hay phát sinh từ một quá khứ cộng với thi tài của các nhà thơ,
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nhưng làm sao ta biết quá khứ đó mà thưởng thức được thơ của tác
giả, nói rõ hơn vũ trụ đó là của riêng cho người làm thơ, ta có
đường nào đi đến? Ðường đó là con đường liên tưởng đến những
tương tự với kinh nghiệm của tác giả. Thì nơi nào lại chẳng có
sông có biển, có mây bay, có ngàn cây nội cỏ…, nên khi đọc thơ
ta nhớ lại những gì ta đã gặp, đọc thơ là một dịp để ta đem không
gian và thời gian về giây phút hiện tại, đọc thơ là một lần tái tạo
quá khứ tương tự với quá khứ của nhà thơ. Tương tự nghĩa là
không hoàn toàn giống với tác giả, bởi vì cũng là sông nhưng có
dòng nước chảy từ núi non xuống đồng bằng, có dòng nước chảy
từ ao hồ ra biển, nghĩa là ta không biết rõ một cách giống như vũ
trụ của nhà thơ, vì vậy đọc thơ là một lần làm thơ trong tâm hồn.
Vậy nếu ta đã làm thơ thật sự, và khi đọc lại thấy còn hay, thì tốt
hơn hết nên lấy thơ của mình để tìm về nguồn sinh khí của các
câu thơ ấy. Ấy là kinh nghiệm bản thân nên nguồn gốc kia là cái gì
ta có thể phơi bày một cách xác thực. Vì thế trong bài này, nhất là
trong phần này, xin chỉ lấy thơ mình sáng tác làm một cuộc hồi
hương tìm về quá khứ.
Có những kỷ niệm đơn sơ lắng sâu trong tiềm thức, một lúc nào đó
nó nổi dậy đột nhập vào giây phút làm thơ, như có một lần tôi đi
xe lửa từ Nha Trang vào Sài Gòn khoảng năm 1959 thì những rẫy
bắp nằm thoai thoải trên các sườn đồi ở hai bên đường sắt đã in
vào trí tôi, cùng với những chòi lá của những người coi rẫy dùng
để đánh đuổi thú rừng đêm đêm kéo xuống phá hại. Chỉ có thế mà
nó cũng thoảng đến với tôi khi sáng tác.
Hoặc đôi khi là một vài câu thơ của các thi sĩ nổi danh. Nó cũng
giản dị quá, ấy thế mà cũng gợi cho tôi viết một cách vô tình,
không ngờ là mình đã chịu ảnh hưởng hai câu thơ của Ðinh Hùng
trong tập Mê Hồn Ca: "Làm đôi người cô độc thuở sơ khai; Nàng
bâng khuâng đốt lửa những đêm dài; Tôi từng buổi bơ vơ tìm bộ
lạc…". Những câu thơ ấy gợi cho tôi viết về một sơn nhân, hay
đúng hơn một chiến sĩ độc hành dưới thung lũng.
Những câu thơ sau đây cũng chịu ảnh hưởng của một nhà thơ
khác, mà khi viết ra tôi không nhớ rõ ràng cho đến bây giờ ngỗi
nghĩ lại. Ấy là bài thơ "Tây Tiến" của Quang Dũng. Ðọc bài thơ
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này tôi đã nghe tiếng hát lênh lênh của đoàn quân qua rừng, vượt
qua núi xanh trùng trùng điệp điệp rồi đi xuống miền đồng bằng
của một nước khác, tiếng hát quân hành ấy văng vẳng trong tâm
hồn để vang vọng trong câu thơ của tôi:
- Người đi sâu giữa rừng bên ấy
Còn hát bài ca nhớ thị thành?
Lúc 16, 17 tuổi, tôi rất ham chuyện đường rừng do ảnh hưởng của
những cuốn tiểu thuyết phiêu lưu, do những bài thơ kháng chiến
thời chống Pháp, nhưng có lẽ do một kỷ niệm trong những ngày
chạy giặc trong dãy Trường Sơn là sâu đậm nhất. Khoảng năm
1946- 1947, tôi theo mẹ từ vùng Mỹ Tho, Bến Tre đến vùng núi
đồi của tỉnh Khánh Hòa cách Nha Trang độ 30 cây số về phía Bắc.
Làng ấy tên là Phong Thạnh, có đường xe lửa Xuyên Việt chạy
ngang qua, có quốc lộ chạy song song, có dãy Trường Sơn xanh
ngát kéo dài. Một ngày kia Tây đổ bộ vào làng, tất cả làng đều bị
đốt cháy, người ta bồng bế nhau tản cư lên miền sơn cước. Cha kế
của tôi và mẹ tôi cùng các em chạy một nơi, anh tôi và tôi chạy
một ngả, thất lạc một hồi lâu mới gặp nhau tại địa điểm tên Vạn
Khê, miền sơn cước của tỉnh Khánh Hòa.
Kỷ niệm những ngày đi xúc cá lưỡi tre nhỏ mà ngon trong các con
suối trong vắt tại Vạn Khê, kỷ niệm những đêm hồi hộp với tiếng
la huyên náo của người tản cư khi voi trên núi xuống phá rầy giấc
ngủ, tất cả đều gây cho tôi sự mến thích núi rừng (cũng đậm đà
như sự mến thích miền bình nguyên của tôi ngày hôm nay). Và tôi
đã viết từ những kỷ niệm đó:
- Phong Thạnh chìm sâu bên núi thẳm
Chập chùng dãy núi đá mù sương…
Nhìn xa hơn Phong Thạnh một chút nữa, về phía Bắc là núi Hòn
Vọng Phu cao ngất ở Phú Yên xanh biếc trong mây chiều, về phía
Ðông là Hòn Hèo ở vùng biển, nơi mà khi học tiểu học tại Phong
Thạnh tôi thấy máy bay Pháp thường đâm xuống xạ kích:
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- Ðêm lại Hòn Hèo nghe biển động
Người về phương lạ sắp đi chưa?
Núi non ở Nha Trang ở sát liền bờ biển, có những rặng núi chạy
dài xuống mặt biển, tạo thành những vịnh nước xanh đêm đêm
người chiến sĩ đi trên núi non nghe biển xoi mòn lục địa ở phía
dưới:
- Hơi lạnh len vào trong áo bạc
Ðêm trường vọng lại sóng ngàn khơi…
Từ Phong Thạnh có con đường đi xuống biển, tới một làng chài
lưới có tên gọi là Ngã Ba mà tôi còn nhớ lờ mờ là ngôi làng xiêu
vẹo gập ghềnh và thanh vắng hiện ra trong một đêm trăng sáng,
trong những ngày gia đình chúng tôi đi xuống nơi ấy để dùng ghe
lớn đi ra Tuy Hòa thuộc tỉnh Phú Yên, nhưng rồi tất cả lại bị Tây
bắt giải về Ninh Hòa. Dự định ra đi bằng đường biển, kỷ niệm ấy,
đến với tôi khi làm thơ sau này:
- Miền bể vào khuya mây gió phủ
Ðường về cát lạnh đã vùi chôn…
Chiều hôm cát bãi dài xa thẳm
Từng vũng hoàng hôn phủ xuống đầy.
Nói về Nha Trang, thành phố mà tôi đã ở hơn mười mấy năm, tôi
lại nhớ con đường xe lửa đi vào Sài Gòn. Ngồi trên xe lửa nhìn
xuống quốc lộ chạy song song trong một buổi chiều vàng vọt, nhất
là khoảng đường từ Nha Trang đến Suối Dầu thỉnh thoảng có vài
con trâu nhởn nhơ trên quốc lộ vắng không gợi nhớ nhung bài hát
"Nương Chiều" của Phạm Duy: Chiều ơi, lúc chiều về là lúc yên
vui; trâu bò về giục mõ xa xôi… hỡi chiều; Chiều ơi, áo chàm về
quảy lúa trên vai, in hình vào sườn núi chơi vơi… hỡi chiều! Chỉ
có bấy nhiêu mà cũng là nguồn gốc nhớ thương cho tôi viết mấy
câu thơ này:
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- Hôm qua trâu đổ vào phương ấy
Sầu đã lan theo mấy dặm đường…
- Ngày đi nắng đổ buồn ghê lắm
Bụi rải trên đường ai thấy chưa?
(Trích bài “Phương ấy” đăng trong tuần báo Nhân Loại)
Những cuốn tiểu thuyết phiêu lưu đường rừng như "Xông Pha",
"Bông Hoa Rừng" của Trường Xuân đã làm cho tôi say mê lúc
còn học lớp nhì, lớp nhất, nhất là nhớ đến những miền thượng du
bí mật ở Bắc Việt đã mô tả trong sách, cũng có khi là một nguyên
nhân sáng tác những bài thơ rừng núi muốn tả bề sâu của miền
thâm u:
- Sao rụng về đâu rồi tắt lịm
Hay còn rơi mãi giữa không trung
Nằm đây với mõ tàn canh điểm
Mà thấy sầu lên cứ chập chùng…
(Trích bài “Về Thị Thành” đăng trong tuần báo Nhân Loại)
Trước khi đến ở vùng núi xanh Khánh Hòa, tôi ở nơi sinh của tôi
gần bến phà Bến tre mà phía bên kia sông là “Cầu bắc Rạch
miễu” thuộc thị xã Mỹ tho. Ðó là thời thơ ấu quá xa xôi trong ký
ức của tôi. Ngày còn ở rừng núi, tôi vẫn nhớ mãi khúc sông từ Mỹ
Tho qua Bến tre mà tôi đã đi từ thuở bé: Con sông Cửu Long rộng
thênh thang, tàu đi ngang qua những cù lao mà mùa nước dâng lên
tràn ngập lé đé những hàng cây xanh trên bờ xa xa. Nước dâng
lên cù lao làm tôi mơ hồ so sánh nước dâng lên rừng sú vẹt ven
biển hoang vu tỉnh Khánh Hòa, nơi thuở nhỏ tôi có dịp theo người
lớn đi câu cá chốt:
- Rừng xanh có thấy buồn dâng ngập
Còn những ai đi lúc rạng ngày?
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Phần lớn những năm học ban Trung Học tôi đều ở Sài Gòn, nhớ
hơn hết là căn nhà khu công chức Hỏa xa ở đường Phạm Ngũ Lão.
Phía sau dãy nhà công chức Hỏa xa là khu vực lớn dành cho nhiều
đường xe lửa, phình rộng tới đường Lê Lai bên kia phố, nơi có rạp
hát cải lương Quốc Thanh (hay rạp Kim Chung, không nhớ rõ) mà
khoảng năm 1956-1957 đêm nào cũng nghe vọng lại bài hát “Phố
buồn” trước giờ xuất hát, nghe thật thấm thía vào những đêm mưa:
“Hạt mưa, mưa rơi tí tách...mưa tuôn dưới vách...mưa yêu áo
rách...Ðường về đêm đêm mưa rơi ướt bước chân em...Nhìn vào
khe song trông anh ốm yếu ho hen...Qua mấy gian không
đèn...Ðường về nhà em tối đen...”
Và phía trước nhà bên kia
đường Phạm Ngũ Lão là những ngõ hẻm ăn thông qua đường Bùi
Viện ngay chỗ khiêu vũ trường Tháp Ngà (Tour d'Ivoire). Các ngõ
hẻm ấy trong những đêm mưa thật là buồn, ngồi nơi cửa sổ bên
này nhìn qua thấy hun hút gió mưa, sự sinh hoạt ngừng hẳn lại.
Hình ảnh ấy in sâu vào trí não của tôi, len lỏi vào các câu thơ, khi
thì “Gió thổi lùa theo mấy ngõ buồn”, khi thì “Mưa bụi giăng qua
mấy ngõ buồn”.
Khi lên đại học, tôi ở vùng Gia Ðịnh, đường Chi Lăng. Cũng là
những ngõ hẻm, nhưng ở đây ngõ hẻm là đường đất cát sỏi đá,
mỗi khi mưa đổ nước chảy thành dòng buồn như chốn nhà quê,
khác với những ngõ hẻm luồng qua các dãy nhà cao ráo ở đường
Phạm Ngũ Lão, cho nên hình ảnh người con gái thoáng hiện ở hai
nơi tạo thành hai nỗi buồn khác nhau, nỗi buồn thứ nhất là buồn
cho sự lãnh đạm của người con gái đẹp, nỗi buồn thứ hai gợi nhớ
chuỗi ngày phải lo trọ học và lo thi cử:
- Lối đi không có người qua nữa
Mưa đổ dài theo mấy dãy lầu
Áo tím ai về quên khép cửa
Nghe lòng nguội lạnh đã từ lâu
(Trích bài “Về Thị Thành” đăng trong tuần báo Nhân Loại)
- Ba tháng kinh thành mưa trắng bay
Thời gian nhỏ giọt qua đêm ngày
Nằm nghe nước vỗ con đường nhỏ
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Gác trọ tôi buồn mươi bữa nay
- Rồi trận mưa mùa cũng đã qua
Trời khuya xanh lửa đường sao sa
Nàng con gái lạ đêm ngồi học
Trăng chiếu giàn dưa xuống mái nhà.
(Trích trong “Tập Thơ Bổ Khuyết”, Sài Gòn, 1963)
Phần chịu ảnh hưởng của thơ văn người khác đã góp một phần lớn
việc cấu thành thơ của mình, không phải giống từng chữ mà chỉ
giống bầu không khí trong bài thơ của người, chẳng hạn thơ của
Bà Huyện Thanh Quan đã gợi cho tôi viết:
- Ngày đã điêu tàn xuống ở đây
Vàng son dĩ vãng cũng hao gầy
Cuộc đời kịch nghệ ngày xưa cũ
Hí viện mơ hồ trong bóng mây…
(Trích trong “Tập Thơ Bổ Khuyết”, 1963)
Hoặc thơ núi rừng bàng bạc mây chiều ở những vùng trời biên giới
của Ðỗ Hữu, mà vào khoảng năm 1954 tôi đã đọc trong tuần báo
Ðời Mới, mang cái mộng lên đường từ ngày ấy, được thể hiện
trong thơ của tôi.
Hoặc phảng phất không khí liêu trai, không phải cái liêu trai gây
kinh dị của hồ ly tinh trong tiểu thuyết Bồ Tùng Linh, nhưng là
liêu trai rất nhàn hạ của Tản Ðà nằm nghe mưa trắng xóa trên giàn
dưa mà làm thơ tiếp xúc với hồn thiên cổ; đó cũng là không khí tái
tạo tôi cảm thấy trong thơ của mình:
- Tôi ngủ nghe ngoài mưa thế gian
Nửa đêm sực tỉnh đến bên màn.
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Như thế, thơ hay dường như là một vận chuyển toàn diện, nhờ
những kỷ niệm quá khứ, nhờ những rung cảm mỹ thuật qua thơ
của người khác, tất cả đều quay trở về làm đẹp cho phút giây ta
làm thơ, chẳng khác nào mỗi lần nghe một bản hát nào đó ta lại
lần bước trở về khung cảnh xưa cũ mà ta đã có lần nghe qua tại
nơi ấy, cho nên bài hát hay có thể chỉ hay với riêng ta mà thôi, kỷ
niệm làm cho nó hay hơn…Vì vậy gọi là thơ đẹp thì có thể chỉ đẹp
trong cảm thức của mình mà thôi.
III. Một vận chuyển nối kết các từ ngữ thẩm mỹ
Kinh nghiệm thưởng thức thơ và sáng tác thơ cũng cho ta biết cái
hay của bài thơ là do sự liên kết của các từ ngữ âm vang nhiều thi
tính. Không phải liên kết các từ ngữ hoa mỹ là làm cho bài thơ
hay, vì như thế nhiều khi bài thơ chỉ là một xác không hồn vì sự
vụng về của người xếp chữ. Chỉ có tâm hồn nghệ sĩ mới nối kết
các từ ngữ cho thành sinh khí của bài thơ hay, cũng như phải cần
một nhãn quan thần bí mới làm nên đồ án của ngôi đền phảng phất
một linh hồn như đền Taj-Mahal bên Ấn Ðộ mà buổi trưa trắng
lạnh, buổi hoàng hôn u trầm, lúc nửa khuya nín thở, đều mang một
sắc thái khác nhau như tâm tình đa diện của con người khi còn
sống ở cõi đời. Người làm thơ sử dụng một trực giác bén nhạy khi
chọn lựa từ ngữ, chẳng hạn Rimbaud trực cảm màu sắc trong mỗi
nguyên âm, như Nietzsche cứ lập đi lập lại một câu "Ainsi parla
Zarathoustra” để làm nổi bật tính chất thần chú của nhà tiên tri…
Kinh nghiệm làm thơ đã cho ta thấy từ ngữ "ngàn" khác với từ ngữ
"nghìn", dĩ nhiên là khác về hình dạng mà còn khác về ý nghĩa.
Người ta thường nói ngàn khơi, biển cả cây ngàn; và cũng thường
nói nghìn xưa, quá khứ nghìn trùng. Từ ngữ nghìn cho ta một trực
cảm về bề sâu, bề sâu của thời gian (Nghìn năm thơ thẩn bóng
trăng chơi… Tản Ðà) cũng như bề sâu bí mật của con đường
Xuyên Việt tiễn đưa Huyền Trân Công Chúa:
- Nước non nghìn dặm buổi ra đi
Khách thổ xa xăm hứa hẹn gì
Từng lớp in hình trên bãi vắng
Miên man qua dãy núi xanh rì…
508

(Trích bài “Miền Nam Sông Nước Bi Hùng”, tạp chí Văn số 4,
Sài Gòn, 1964)
Còn từ ngữ ngàn trình bày trước mắt độc giả một không gian bao
la, hình như có tính chất hình thể trong từ ngữ:
- Rồi bỗng thời gian cũng lặng lờ
Nghe từ góc bể vẫn xa mơ
Nghe đâu dưới đáy mồ vô tận
Sương khói ngàn khơi trải vật vờ…
(Trích trong “Tập Thơ Ðộc Nhất”, 1963)
Và đây cũng là một kinh nghiệm về trực giác trong khi lựa chọn từ
ngữ: độc giả sẽ tự hỏi tại sao không viết rừng xanh ngắt hay rừng
xanh rì, mà lại viết rừng xanh đậm. Bởi vì màu xanh rì là một biên
giới rõ rệt chia cách núi rừng với đồng bằng, còn xanh đậm là một
sắc màu đồng lõa với bóng đêm bao trùm cả một vùng ngủ kỹ, xa
biệt với thành phố chan hòa ánh sáng ở tận phương trời:
- Ðêm nay nằm giữa rừng xanh đậm
Tôi vẫn nhớ về đô thị xưa
Nghe vọng người đi trong gió chậm
Phương nào núi thẳm chuyển hơi mưa…
(Trích bài “Về Thị Thành” trong tuần báo Nhân Loại)
Nhiều từ ngữ phải cần có một sự phối hợp có tính cách liên hoàn
thì mới nên thi tính, chúng hỗ tương ảnh hưởng vào nhau làm
thành một toàn bộ thi giới. Chẳng hạn tiếng vọng của một chiếc
phi cơ không gây xúc cảm bằng tiếng vọng của một chuyến xe lửa
qua cầu vào lúc nửa đêm. Từ ngữ cấu kết với nhau làm thành nét
đẹp cho câu thơ:
- Ðèn biển còn ai đang đứng giữ
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Ðêm nằm nghe vọng tiếng trùng dương
Chòi cao khép chặt niềm cô lữ
Có biết những người đi bốn phương…
(Trích “Tập Thơ Bổ Khuyết”, 1963)
Ngọn hải đăng, bước người đi lẻ loi trong đêm, dãy núi vươn dài
theo bờ biển, phối hợp với tiếng vọng của trùng dương, tiếng vọng
của gió rừng, tất cả đã làm nên những câu thơ có nhiều âm hưởng.
Cũng như ánh sáng xanh lơ của thành phố như vọng lên những
tiếng lao xao của sinh hoạt về đêm khi chúng ta ở từ xa nhìn về.
(Khi được bổ dụng dạy ở trường trung học Trà Ôn, tôi cũng từng
có dịp nhìn ánh sáng tỏa lên ở thành phố Cần Thơ cách đó 15 cây
số đường sông):
- Kinh thành bên cạnh đêm vang vọng
Ánh sáng xanh lên một khoảng trời.
Nhất là lúc nửa khuya bầu trời trong vắt lạ thường. Nếu ta thấy
hằng hà vì sao trên trời thì có lẽ chúng ta không để ý tới, chúng ta
chỉ để ý tới những vì sao lưa thưa nơi góc trời trông thật là hiu
quạnh đối lập với cái thế giới muôn sao trên đầu ta. Hiu quạnh đó
gợi ta nhớ nhung một người bạn đã ra đi lẻ loi rời rạc, giá ta có hỏi
người bạn ấy đã tới nơi chưa thì câu hỏi cũng có tính cách vu vơ
không mấy tha thiết bận tâm, vì chúng ta tự nghĩ mỗi người tự
mình phải lo cho số phận của mình, kẻ xuôi người ngược đối với
chúng ta trở nên thông thường như mây bay không để lòng lưu
luyến:
- Ðường bể phương nào mưa gió quyện
Tôi nhìn theo mãi hướng sao thưa
Người đi theo lớp mây sầu chuyển
Dăm bữa nay rồi đã tới chưa?
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Một câu hỏi vu vơ nhiều khi lại gợi cảm, không phải gợi cảm do
lòng nhiệt tình mà gợi cảm do tính chất chán chường, thấy cái gì
cũng không vĩnh viễn thì nhiệt tình mà có giữ lại được đâu:
- Bờ vai thon nhỏ không ôm được
Và tóc mây bồng vĩnh viễn trôi...
(Trích “Tập Thơ Ðộc Nhất, 1963)
Một lựa chọn từ ngữ nữa đã đến với tôi trong khi làm thơ, và từ
ngữ này diễn tả sự lưu chảy có tính chất hoạt động. Có những từ
ngữ chết làm cho câu thơ ngưng đọng trong bầu khí im lìm lạnh
lẽo. Hồ xanh dẫu có đẹp nhưng đẹp trong cảnh hoang vắng của
rừng già, đẹp trong giấc ngủ của thiên nhiên, nó khác với vẻ đẹp
đầy sinh khí của dòng sông lưu chảy về miền bình nguyên. Gió
heo may là một từ ngữ của thi ca, nó đến với mùa đông buốt giá
thật là lặng lẽ, len lỏi tự nhiên từ đầu mùa đến cuối mùa đến nỗi
người ta không cần để ý tới sự có mặt của nó, cho nên đó là một
thứ gió chết của mùa đông. Vì vậy thay vì viết gió heo may, ta thử
thay thế bằng từ ngữ gió bay mang hình thái luân lưu trên con
đường chập chùng từ núi non xuống đồng bằng, cũng như bóng
người đi theo hoài những hướng sao mang vẻ đẹp sinh hoạt của kẻ
lên đường:
- Người đang đi xuống miền đô thị
Ðường có chập chùng đêm gió bay…
- Người trong rừng bụi đang thiu ngủ
Hay mãi theo hoài những hướng sao…
- Bóng tối len vào khắp ngõ
Cơn rừng nhạt vị cố hương
Gió thổi len vào quán trọ
Nằm đây sáng hãy lên đường.
(Trích trong bài thơ “Ði”, đăng trên một nguyệt san ở Tây
Nguyên, đã quên tên)
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Trái ngược lại, có những từ ngữ tương ứng với vẻ đẹp ngưng
đọng, yên nghỉ, diễn tả thời khắc im phăng phắc lúc không ngờ,
diễn tả một bất động có từ thiên cổ, diễn tả tâm hồn con người khi
nín thở lắng nghe một khúc hát ra đi bằng một sợi tơ vương vất
trên đỉnh cây nơi bến giang đầu. Lòng phố vắng không lúc nửa
khuya, bóng ngọn núi mọc lên trong biển khơi, muôn trùng mây
ngừng cuộc viễn du, tất cả là giây phút yên nghỉ trong một vũ trụ
đang chuyển dời:
- Ðêm đêm đèn điện dài lung linh
Lòng phố im nghe nước chuyển mình…
- Gió biển mênh mang lòng đại lộ
Ngoài khơi in dấu bóng non cao.
- Thương ai thổi sáo trường giang lạnh
Vương vất u hoài khói đỉnh cây…
(Trích trong “Tập Thơ Bổ Khuyết”, 1963)
Ðể kết thúc phần này, một câu thơ điển hình sau đây, đã đủ chứng
minh rằng sự liên đới của từ ngữ là một sự thật. Mái đầu trắng già
nua, ngọn đèn canh khuya tàn lụn, đã liên kết làm nên một câu thơ
có vẻ đẹp mòn mỏi:
- Mái đầu trắng giữa ngàn đêm trắng
Bấc lụn đèn khuya trắng mỏi mòn…
(Trích “Tập Thơ Ðộc Nhất”, 1963)
Vậy xin lặp lại: Thơ đẹp là một toàn bộ vận chuyển. Nó như một
bộ máy cần phải có những liên kết giữa các thành phần, và thành
phần của bài thơ hay gồm có quá khứ cuộc đời của tác giả, tái tạo
nghệ thuật mà người làm thơ chịu ảnh hưởng, từ ngữ lựa chọn do
trực giác. Ba yếu tố ấy chưa phải là đủ, nhưng ấy là ba yếu tố ta
muốn nhấn mạnh trong bài này. Chẳng hạn như còn yếu tố thi tài
thiên bẩm của cá nhân, môi trường thời đại của xã hội, sự đắc
thắng của một phong trào, sự tôn sùng thẩm mỹ của một dân tộc,
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và vân vân, ấy là những điều xin bỏ qua mặc dù bài này có cái
nhan đề khá rộng rãi là một vận chuyển toàn bộ... Có lẽ đúng hơn
phải nói là thơ đẹp, một huy động từ bên ngoài đến bên trong, từ
ngoại diện đến trung tâm. Bởi vì chất liệu do liên tưởng lần lượt
kéo về khi làm thơ, và tái tạo nghệ thuật đã thưởng thức: cả hai
chẳng phải là từ bên ngoài đột nhập vào ý thức rồi hóa thân trong
những dòng thơ trên mặt giấy hay sao? Còn từ ngữ thi ca liên đới
nhau trong một câu thơ chẳng phải là một huy động của nội bộ câu
thơ hay sao?
(Viết tại Bến phà Mỹ Thuận, Vĩnh long, 1969)
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Chất Thơ Và Thi Hóa
[Bốn bài cuối cuốn sách này (số 61, 62, 63 và 64) đã phối hợp bổ
túc từ cuốn sách trước. Xin được lặp lại vì người viết đã có sáng
tác một số thơ thi-hóa cảnh vật đô-thị; một số thơ với đề tài Vật Lý
Vũ Trụ; một số thơ sáng tác theo thể-cách lục bát tập trung ở hai
câu cuối;và một số bài sáng tác theo thể thơ văn xuôi lối văn-ảnh]
Chất thơ là cái có sẵn, thi sĩ sẽ làm nó hiển hiện ra trong dáng vẻ
đã phơi bày, hay khai quật lên khi chất thơ vốn ẩn dấu. Thi hóa là
làm thành thơ từ cái không có sẵn chất thơ. Trước hết, ta đề cập
đến chất thơ lồ lộ phơi bày. Theo khuynh hướng thời đại mới,
người ta sáng tạo thêm nhiều chất thơ, có chất thơ thô bạo, có chất
thơ trần trụi đời sống không cần mơ mộng, có chất thơ dục tính
không cần lãng mạn tình yêu. Và theo khuynh hướng chính trị, có
chất thơ chiến đấu, có chất thơ xã hội tính, có chất thơ lao động
sản xuất... Nhưng chất thơ trong nghĩa cổ điển của nó gắn liền với
mỹ cảm hay tình cảm. Thơ T.T.Kh. có chất thơ thiên về tình cảm.
Thơ Huy Cận tiền chiến có chất thơ thiên về mỹ cảm. Thơ Hàn
Mặc Tử có chất thơ mỹ cảm phối hợp với thần cảm. Những phân
biệt “thiên về” trên đây xét theo khía cạnh chênh chếch độ nghiêng
nặng nhẹ mà thôi, vì thực ra trong thơ các thi sĩ nổi danh đều có ít
nhiều mỹ cảm, tình cảm, thần cảm, thiền cảm... Nhưng chất thơ
sẵn tính lồ lộ phơi bày thì đã có quá nhiều nhà thơ Ðông Tây Kim
Cổ nói đến rồi. Muốn nói đến nữa, ta phải viết làm sao khác hẳn
họ, phải độc đáo chưa ai từng nghĩ ra.Ví dụ “lá vàng rụng”, chất
thơ phơi bày đó đã gợi hứng cho biết bao nhiêu thi sĩ rồi. Thi tính
vô địch có lẽ dành cho một bài thơ Ðường với tứ thơ khi nghe thấy
một chiếc lá vàng rơi thì mọi người đều biết là mùa thu đã đến:
Ngô đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ cộng tri thu.
Thi sĩ tài ba như Tản Ðà mà đôi khi cũng dẫm vào lối mòn rất cũ
trong thơ cổ nhân: “lá vàng lá hồng” trong thơ của ông chỉ bay từ
tường Bắc lá bay sang, với tứ thơ xưa về sự hờ hững, sự tàn tạ.
Cho nên ta cần cố gắng độc đáo khi hứng cảm với chất thơ phơi
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bày trong trời đất. Và đây cũng là một chất thơ thường được nói
đến: “Chuyến Tàu Xe Lửa Chia Ly”; như trong thơ Tế Hanh với
khói tàu nghẹn ngào, với hồi còi nức nở, một tứ thơ gợi nhớ thời
xe lửa chạy bằng than đá lúc xa xưa trên con đường Xuyên Việt:
Bánh nghiến lăn lăn quá nặng nề
Khói phì như nghẹn nỗi đau tê
Lâu lâu còi rúc lên rền rĩ
Lòng của người đi réo kẻ về.
Hình ảnh ấy độc đáo, riêng của Tế Hanh, không như “Tàu Ðêm
Năm Cũ” của nhạc sĩ Trúc Phương, một chuyến tàu chung chung,
vẫn cứ khởi hành như đã chạy từ xưa cho đến nay. Bản nhạc hay
nhờ âm điệu buồn của thời chinh chiến. Nếu kể ra thì còn không
biết bao nhiêu là chất thơ vốn đã phơi bày, một kho vô tận cho
người trần thế. Vì vậy ta nên sớm đề cập đến chất thơ vốn còn ẩn
dấu, cần có người khám phá thì mới thấy. Nó ở mặt chìm như
quặng mỏ nằm sâu dưới lòng đất. Chìm, vẫn là của quý, không cần
thi hóa. Khai quật lên, trục nó ra ở dưới lớp sần sùi. Có ai ngờ một
biển nước ngọt mênh mông dưới đáy sâu của sa mạc Sahara. Tươi
mát trong khí hậu nóng bức đương nhiên là chất thơ, hoang vắng
dưới tầng náo nhiệt lại còn thơ hơn nữa, chẳng hạn như phố xá Sài
Gòn mà nhà văn Mai Thảo khám phá chẳng bao lâu khi mới đến
vào năm 1954:“Tiếng xe lăn ban ngày động cơ át mất, ban đêm
nổi lên lọc cọc, mồn một trên mặt nhựa là tiếng đêm thân thuộc
nhất của tất cả những người Sài Gòn. Con ngựa già yếu, ngọn đèn
lắc lư, khung xe cồng kềnh, thành phố tráng lệ xa hoa khởi đầu
bằng một hình ảnh dân tộc thuần túy”.
Ta không biết do ý trùng hợp hay do một liên tưởng sau đó mà
trong tập thơ “Hóa Thân” (xuất bản năm 1964) của Viên Linh
cũng thấy lai vãng rải rác hình bóng xe thổ mộ với những con
đường “Mã Lộ” (truyện dài, 1969) từ ngoại ô thành phố Sài Gòn.
Không riêng gì Mai Thảo mà là các nhà văn thơ gốc Bắc di cư
1954, cũng đều thấy cái đẹp ánh lên của thành phố Sài Gòn ban
đêm, tương phản với ban ngày nóng bức:
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Buổi chiều vào chật khoang xe.
Ðèn thắp lên.
Tiếng máy nổ bỗng thành tiếng cười dài.
Mưa xuống bên ngoài cửa sổ
Những bàn tay níu lấy vòng sắt lạnh
Mỗi ngày chúng ta đứng bên nhau không quen nhau
(Một Chỗ Trên Ô Tô Buýt – Thanh Tâm Tuyền)
Cho ta đi giữa phố rộng cây cao, những vườn hoa đóng cửa, nhìn
những lá cành run rẩy mà nghe hồn thảo mộc thấm vào xương.
Sao chỉ về đây nằm gối đầu lên giòng sông lớn giang tay dài đại
lộ mà nghe kinh thành thổi hơi buồn Trompette ban đêm. (Thơ
Nguyên Sa)
Khi buổi chiều rụng xuống,
lũ cột đèn đứng lên
Con phố này nỗi đau buồn bật sáng
(Thơ Trần Dạ Từ)
Cây rù bóng tối đi đo
Buồn thanh niên đứng co ro phố dài
(Thơ Viên Linh)
Thành phố đêm mang nét sầu hoang phế
Thùng rác,cột đèn, chó đói và anh.
(Thơ Thái Thủy)
Từ giã hoàng hôn trong mắt em
Ta đi tìm những phố không đèn
(Thơ Ðinh Hùng)
Những nhà văn thơ gốc Bắc đã trú ngụ ở Sài Gòn trước năm 1954
như Nguyễn Bính, Thanh Nam, không thấy làm nổi bật vẻ đẹp
hoang phế hay thuần túy dân tộc của Sài Gòn ban đêm tương phản
với ban ngày, chỉ thấy nói đến bối cảnh ăn chơi ở các vũ trường,
cờ bạc ở các sòng bài Kim Chung, Ðại Thế Giới; hay chỉ cay đắng
với cảnh với tình đời nơi sầu xứ:
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“Hai ta lưu lạc phương Nam này.
Ðã mấy mùa qua én nhạn bay...”
Các nhà văn nhà thơ miền Nam thì chỉ thấy nét đẹp ở những nơi
thật xa Sài Gòn, tận vùng Rạch Giá (như nhà thơ Kiên Giang),
hoặc chỉ gợi nhớ lịch sử tính thời khai hoang ở miền Tây Nam Bộ
(như với nhà văn Sơn Nam) hay ở miền Ðông Nam phần (như với
nhà văn Bình Nguyên Lộc), hay chỉ cực tả cái đẹp tinh tế hiu
quạnh nơi quê nhà Bình Ðịnh như trong các tập truyện của nhà
văn Võ Phiến (Thác Ðổ Sau Nhà – Ðêm Xuân Trăng Sáng). Có
lấy bối cảnh Sài Gòn như bà Tùng Long, Dương Hà, Ngọc Linh,
thì cũng để lồng vào đó chủ đích là chuyện tình ngang trái, với xã
hội tính của những tranh chấp cũ mòn. Bài này chỉ cốt yếu nói về
thi tính, chưa phải lúc đào sâu lịch sử và xã hội trong các tiểu
thuyết lấy bối cảnh Sài Gòn Xưa của những tác giả Hồ Biểu
Chánh, Bình Nguyên Lộc, Phú Ðức, Ngọc Linh, Tùng Long,
Dương Hà.
Khi ra ngoài hải ngoại, không kể các thành phố xứ lạnh có chất
thơ phơi bày (Lá rụng, tuyết bay, co ro áo ấm đi ngoài phố...). Như
đã nói ở phần đầu: hứng cảm về chất thơ phơi bày phải rất độc đáo
hầu tránh đường mòn khuôn sáo. Ta thử kể đến những thành phố
kỹ nghệ, điển hình như Los Angeles, thì không còn chất thơ phơi
bày hay chất thơ ẩn dấu. Bây giờ vai trò thi hóa mới là cần thiết,
nghĩa là làm thành thơ từ cái không có sẵn chất thơ, nghĩa là thăng
hoa thực tế. Ban ngày hay ban đêm đều nhộn nhịp sáng trưng. Có
con sông đi ngang thì gần như quanh năm cạn nước, mà khi mưa
bão nước mới ào ào kéo nhanh ra biển, không có dịp thả chiếc cần
câu nhàn tản. Cũng có những người vô gia cư dưới cột đèn mà
dường như không là những nhân vật dã sử của dân tộc (có lẽ là
nhân vật dã sử của những dân tộc khác).Vì vậy đôi khi ta phải thi
hóa, đem tâm hồn Ðông Phương phủ trùm lên kỹ nghệ tính, đem
thi tính sáng tạo phủ trùm lên văn minh quy hoạch phẳng phiu. Thi
hóa cảnh vật đời thường nơi thành phố kỹ nghệ, bao hàm trong đó
là ý hướng đưa chất thơ vào cảnh vật đô-thị-hóa (*). Nhưng có
một điều ta cần lưu ý, thi hóa thực tế tầm thường không có sẵn
chất thơ, hoặc thi hóa cảnh vật kiến trúc mô hình đậm chất đô thị,
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làm thơ như vậy rất dễ rơi vào hài tính. Chủ đích biểu hiện tâm
hồn vào nghệ thuật thi hóa thực tế, khác với chủ đích viết ra những
điều quá lạ bất kể đến chất thơ.
(California, 01.1998)
*Ví dụ thi-hóa chung-cư cao-ốc với hàng trăm cửa sổ; hoặc thihóa một đêm quá nóng trong thành phố; như 2 bài thơ dưới đây:

Mắt Vuông
Ngó trời trăm cửa mắt vuông
Chung cư trụ bóng đêm buông phủ vùng
Ba tầng thượng, hầm xe chung
Ngày đi tản mác, đêm cùng quần cư
Giấc ngon, phiền nhọc giải trừ
Trăm mắt-cửa-sổ gồm thu cõi người
Kẻ từ phòng giấy giam trời
Người từ cơ xưởng chúi vùi việc mau
Dâng đời một giấc ngủ nâu
Mắt vuông thao thức cho lâu rạng ngày
Ai người mắt biếc ngủ say
Tóc vàng thả gối giang tay vũ trường
Ai cầu thong thả Đông phương
Nhẩn nha nhịp chậm trùng dương hát bờ.
(TVN - Trong Tạp chí VĂN, số 155, tháng 6 năm 1995, Nam California)

Đêm Nóng, Rì Rào Máy Điều-Hòa-Không-Khí
Mỗi năm một dịp nung hầm
Từ đâu luồng nhiệt tụ quầng không gian
Ra thềm, chiếu đá mơn man
Nhìn vào bếp tối lửa lòn mong manh
Tắt giùm đèn phố quanh quanh
Nhá nhem cho giống đồng tranh tiếp trời
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Vọng miền bếp gió ngô khoai
Phương này lục-địa viễn hoài thảo nguyên
Điều-hòa-khí nghe vọng rền
Giấc mơ du-tử ngồi thềm khuya xanh.
(TVN - Trong Giai PhẩmViệt Báo Xuân năm 2000 , Nam California)
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THƠ VỚI ĐỀ TÀI VẬT LÝ VŨ TRỤ
I/ VẬT LÝ KỲ DIỆU CHƯA PHẢI LÀ THƠ (Tránh những
thuật ngữ chuyên môn)
Xem ra trong văn học, cái dễ gây tranh luận là về văn thể, về hình
thức văn chương, về ngôn từ (cổ điển, tân kỳ, mới một cách táo
bạo). Thành công cũng do ở đó (như bài Tình Già của Phan Khôi,
thơ lục bát của Cung Trầm Tưởng, thơ tự do của Thanh Tâm
Tuyền). Và ít có tranh luận về nội dung văn chương nếu tư tuỏng
trong văn thơ không đá động đến chính trị hoặc niềm tin tôn giáo.
Nội dung đi lừng lững vào văn chương mà không có gì cản trở,
chẳng hạn nội dung lãng mạn cá nhân trong văn chương Việt Nam
thập niên 1930 - 1940, nội dung đổi mới phong tục tập quán trong
tiểu thuyết nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nội dung triết lý hiện sinh ở
miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến tranh trước năm 1975, nội
dung lưu vong và hải ngoại trong văn chương người Việt ở nước
ngoài sau năm 1975. Các nội dung trên đến với văn chương một
cách tự nhiên, vì đó là lẽ tất yếu của một thời kỳ.
Những năm cuối thế kỷ 20 bước sang thế kỷ 21, có vài vấn đề
trọng đại đến đức tin tôn giáo, như khám phá vũ trụ đang giãn nở
do trận nổ Big Bang, liên hệ đến niềm tin Sáng Thế Ký
(GENESIS); như việc đúc sinh vật thành nhiều phó bản giống hệt
nhau (CLONING), liên hệ đến quyền thiêng liêng của tạo hóa.
Đây là những vấn đề đang được tranh luận giữa các nhà bác học
và tôn giáo, hơn là giữa đại chúng. Thuyết Big Bang và những
khám phá thiên văn vật lý khác, mặc dù là những khám phá do vệ
tinh quan sát từ dụng cụ thăm dò thu nhận được tia hồng ngoại hay
tia cực tím, nhưng vẫn còn ở ngoài tầm kiểm chứng ở phạm vi
toàn diện vũ trụ, một vũ trụ vô bờ. Văn chương chỉ nên trình bày
những khám phá mà không ý kiến, vì các nhà bác học còn không
dám quả quyết, huống gì phải có ý kiến cho nội dung văn thơ.
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Kỳ diệu của vật lý hạch tâm, kỳ diệu của vật lý vũ trụ, kỳ diệu của
cái nhìn y khoa về cơ thể con nguòi, đó chưa phải là thơ. Nếu
đồng hóa, chính là vì tác giả quá cảm kích, tưởng kỳ diệu khoa
học đã là thơ. Ví dụ kỳ diệu của trọng lực khủng khiếp nơi vực
trời Black Hole, có người đồng hóa điều đó với thơ. Xin nói rõ:
Đối với sức hút còn tương đối nhẹ như sức hút của Trái Đất thì
khoảng cách từ đầu đến chân ta không có gì đáng kể, cả thân ta
đều rớt xuống cùng một lúc khi ta nhảy lên bị mặt đất hút xuống.
Nhưng với sức hút mạnh gấp trăm triệu lần nơi một Black Hole thì
khoảng cách đó đã đủ ghê gớm làm cho thân ta bị kéo dài nhằng ra
và tơi tả thành hơi bụi ngay tức khắc. Điều này được nói đến qua
đoạn văn xuôi của nhà vật lý học danh tiếng Stephen Hawking,
trong cuốn A brief history of Time, trang 88:
“ Trọng lực càng yếu khi anh càng ở xa một ngôi sao, cho nên sức
hút vào đôi chân một phi hành gia táo bạo (giả dụ dám đến ngôi
sao đó) luôn luôn mạnh hơn sức hút đối với đầu của anh ta trước
khi ngôi sao (đến giai đoạn) co rút vào mức nghiêm trọng (bị sụp
vào bởi trọng lực quá lớn), từ đó biên-bờ-Black Hole được tạo
thành (Biên bờ Black Hole tức The Event Horizon - thuật ngữ
khoa học là Chân-trời-sự-cố, Chân-trời-biến-cố). Cũng với kỳ diệu
vật lý này, một nhà khoa học khác dạy ở đại học Princeton đã diễn
thành thơ có vần điệu như sau đây:
ĐIỀU GÌ XẢY RA KHI TA RỚT XUỐNG VỰC TRỜI
Khi bạn nhảy, chân xuống trước
Vào vực thẳm vũ trụ
Bạn sẽ không thể sống sót
Bởi vì bạn sẽ không bị lỡ dịp đâu.
Sức hút tràn trề của trọng lực
Sẽ tạo ra một hoàn cảnh nguy biến
Khi mà bạn bị căng dài ra từ đầu đến chân
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Bạn có chắc còn muốn đi đến không?
Các nguyên tử thân thể bạn, bạn sẽ thấy
Lần lượt rơi tuột vào
Biên vực của rún trời sẽ nuốt chúng
Bạn không có gì để vui đâu.
(In your feet-first dive
To this cosmic abyss
You will not survive
Because you will not miss.
The tidal forces of gravity
Will create quite a calamity
When you are stretched head-to-toe
Are you sure you want to go?
Your body's atoms-you will see them
Will enter one-by-one
The Event Horizon will eat them
You won't be having fun.)
NEIL DE GREASE TYSON
(Nhan đề : What would happen to me if I fell into a Black Hole)
Bài thơ trên diễn tả quá sát với khoa học, kỳ diệu mà không huyền
ảo. Bí ẩn tự nó đã là thơ, còn những khám phá khoa học dù kỳ
diệu vẫn là sự thật. Vật lý hạch tâm thì quá thông thái, nhưng vật
lý vũ trụ có thể vớt vát chất thơ vì từ lâu con người đã thêu dệt về
vòm trời tinh tú từ cái nhìn dưới trần thế. Muốn đưa vào thơ phải
tận dụng ngôn ngữ văn chương mà ẩn dụ mỹ cảm đóng vai trò
chính, và bất đắc dĩ mới nhờ đến từ ngữ khoa học, có như vậy mới
phục hồi thi tính cho thơ.
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II/ SỰ GIẢI THÍCH TRONG THƠ (Chỉ nên giải thích vừa đủ
hiểu khám phá khoa học)
Giải thích cho rõ nghĩa trong thơ, một điều rất tối kỵ. Nhưng xét
cho cùng, bài thơ nào cũng có ít nhiều dấu vết của biện biệt. Bởi
vì thơ cần ở sự thông cảm của trái tim, của tâm hồn, mà cũng cần
sự thông qua của trí hiểu. Tuy nhiên, sự giải thích nếu có ở trong
thơ phải diễn ra một cách tiềm ẩn, càng dấu mặt càng hay, càng
lược bỏ đi những giới từ biện giải, thường có trong văn xuôi như
bởi vì, do đó, cho nên...
Thơ Haiku của Nhật là thể thơ cô đọng nhất, rất ít lời. Tác giả tạo
ra những khoảng trống giữa các câu thơ, giữa các sự kiện mô tả,
để ta bắt gặp những ẩn chứa. Vậy mà, nếu xét kỹ, ta vẫn thấy có
dấu vết của sự giải thích. Như sự sáng rõ dưới đây thể hiện dưới
dạng một so sánh:
Vỏ trai tách rời
Chia tay cùng bạn
Mùa thu ra đi
Ta biết thơ Haiku qua bản dịch từ Nhật Ngữ, và ta tuỏng rằng càng
ít lời và thu gọn trong ba câu là cấu trúc của thơ Haiku. Thực ra,
thu gọn trong ba câu mà còn quy định chỉ gồm có 17 âm vận.
Mười bảy âm vận đối với tiếng độc âm của Việt Ngữ là 17 lời,
nhưng đối với Nhật Ngữ là tiếng đa âm nên số lời lại càng ít ỏi. Ít
lời như vậy, nên tinh thần của thơ Haiku không cốt ở mô tả, mà
chính là vận động thể nghiệm trong tâm linh của độc giả:
Khi nhìn kỹ
Tôi thấy nazuna nở hoa
Bên hàng dậu
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Sự thể nghiệm ở tâm linh này có thể kinh qua được khi ta ngồi tịnh
tâm trong khu vườn cổ trên 500 năm thường thấy ở Nhật. Nơi đó
chỉ có vài tảng đá nằm rải rác trong một sân vuông phẳng phiu,
chung quanh là những dãy nhà trệt mái ngói rêu phong. Phía
ngoài nữa là ngàn cây im vắng. Ngồi đó, ta lắng nghe mối tương
quan giữa những cái đơn giản mà khai lộ về huyền diệu của siêu
hình.
Tạo ra khoảng trống giữa các câu thơ để dành cho sự thể nghiệm
trong tâm linh của độc giả. Tuy vậy, đọc các bài thơ tuyệt tác của
Basho như bài Ao Cũ hay Con Quạ, ta vẫn thấy sự giải thích qua
mối tương quan nhân quả giữa những sự kiện được nói đến trong
bài thơ. Huống chi là ở các thể thơ khác. Ví dụ trong bài thơ Thề
Non Nước của Tản Đà:
Non cao đã biết hay chưa
Nước đi ra biển lại mưa về nguồn...
Đây là một kiến thức phổ thông về sự vận chuyển nguồn nước cứ
muôn đời tiếp diễn giữa núi non và biển cả. Thời hòa bình, đó là
một ẩn dụ về tình gắn bó của phu thê. Thời chiến tranh, đó là ẩn
dụ về tình non sông đất nước. Sự giải thích ở trong thơ mang đến
niềm hân hoan hội ngộ, lạc quan trong lẽ tuần hoàn:
Sông kia dù hãy còn đi
Ngàn dâu xanh tốt non thì cứ vui...
Thi sĩ Tản Đà hướng về quần chúng, hướng về độc giả, nên có sự
giải thích ở trong thơ. Tuy nhiên, có những người làm thơ chỉ cho
mình hiểu, hoặc chỉ dành cho một nhóm nào đó, ví dụ riêng cho
nhóm nhà nghiên cứu khoa-học qua bài thơ dưới đây của nữ thiênvăn-gia Nancy Abrams:
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Trong thành phố Santa Cruz
Những nhà thiên văn tìm kiếm trên bầu trời
Và họ nói với tôi điều gì họ thấy được
Trong ba trăm đêm miệt mài quan sát
Chúng ta sống trong một vũ trụ đang giãn nở
Vũ trụ đang giãn nở, vũ trụ đang giãn nở.
…Vật chất tối lạnh trong vũ trụ không đầy đủ
Chúng ta sống trong vũ trụ đang giãn nở
Vũ trụ đang giãn nở, vũ trụ đang giãn nở.
(In the town of Santa Cruz
Worked astronomers who searched the sky
And they told me what they found
In three hundred nights of observing time
We all live in an expanding universe
Expanding universe, expanding universe.
… Cold dark matter is not enough
We all live in an expanding universe
Expanding universe, expanding universe).
Tác giả không giải thích thế nào là vũ trụ-giãn-nở và vật-chất-tốilạnh (cold dark matters). Không phải ai cũng đã đọc qua những
khám phá mới đây về môn thiên văn vật lý. Thật khó khăn cho
Thơ khi phải giải thích, và đã là văn chương thì phải tránh dùng từ
ngữ khoa học (bất đắc dĩ phải nhờ đến nó). Lấy ví dụ thông
thường như khi ta ăn một ổ bánh mì: trong đó có những miếng thịt
thái mỏng, và dưa cà hành ớt được cắt xẻ gọn gàng. Thái và cắt, ví
như những giải thích ở trong thơ. Tự chúng, không làm thành
miếng ngon, không làm thành cái hay cho bài thơ, nhưng chúng là
những cần thiết để đưa tới một thưởng thức trọn vẹn, khỏi bị gián
đoạn tìm đọc chú thích dưới bài thơ.
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III/ VAI TRÒ CỦA ẨN DỤ MỸ CẢM (Cần biểu tượng có
chất thơ cho đề-tài khoa học)
Đã khá lâu, từ thời mới vào trường trung học, ta đã học văn phạm.
Và vì đã khá lâu nên đến nay ta ngờ ngợ giữa liên từ và giới từ,
giữa từ và chữ... Ta thử ôn lại ẩn dụ và hoán dụ. Ví dụ khi ta viết:
Chiến tranh giáng xuống một cơn giông bão thời cuộc. Ta đã so
sánh chiến tranh với cơn giông bão, sự so sánh không cần liên từ
như” làm trung gian đứng ở giữa. Đó là một ẩn dụ, một so sánh
tương đương. Còn như khi ta viết chiến tranh, cơn khói lửa” hay
cơn đao binh, thì khói lửa hay đao binh chỉ là một phần của chiến
tranh, một sự so sánh không phải tương đồng. Đó là một hoán
dụ.Vậy hoán dụ là sự so sánh do tương quan kết hợp. (Xin xem
phần mỹ từ pháp trong cuốn Việt Nam Văn Phạm của Trần Trọng
Kim, và phần tu từ pháp trong cuốn Cấu Trúc Thơcủa Thụy
Khuê). Ẩn dụ hay hoán dụ có thể chỉ ở vài từ, mà có khi gồm trọn
bài thơ hay cả một tập truyện. Trọn bài thơ Thề Non Nước của
Tản Đà, truyện Bản Chúc Thư Trên Ngọn Đỉnh Trời của Mai
Thảo, đều là những ẩn dụ. Ta cần lưu ý ẩn dụ và nhân cách hóa,
vì cả hai thường đứng cận kề nhau. Ví dụ Hoa đào năm ngoái còn
cười gió đông (Nguyễn Du). Hoa đào là ẩn dụ, so sánh với người
đẹp. Nhưng hoa đào cười là nhân cách hóa, coi sự vật sinh hoạt
như con người.
Ta cũng nên phân biệt ẩn dụ thường và ẩn dụ mỹ cảm. Ẩn dụ
thường” chỉ dùng để tránh điệp ngữ, nghĩa là dùng một sự so sánh
để tránh lặp lại những từ đã dùng nhiều lần. Ẩn dụ mỹ cảm cần
thiết cho thơ. Ẩn dụ mỹ cảm cần phải sáng tạo riêng, đừng lặp lại
của người khác để tránh khuôn sáo. Khi đặt vấn đề thơ phải tận
dụng ngôn ngữ văn chương (vì cảm hứng về đề tài khoa học) thì
ẩn dụ mỹ cảm sẽ đóng vai trò chính. Ví dụ khi ta viết về đề tài
những thiên thể vĩ đại có trọng-lực hút lẫn nhau. Thiên thể vĩ đại
hơn hết trong vũ trụ là các Thiên-hà. Ngân-hà cũng là một Thiênhà, có tên riêng như vậy vì chi-chít sao của nó trông xa giống như
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một con sông bạc màu sữa ngà. Các Thiên-hà khác cũng chi-chít
tinh tú, nhưng ở quá xa nên ta không thể thấy được bằng mắt
thường. Các Thiên-hà tụ thành do hàng tỉ tinh tú, và những khối
hàng tỉ tinh tú ấy quay quần như từng hòn đảo riêng và phân bố rải
rác trong vũ trụ rất xa nhau, nhưng đôi khi có hai khối lại tao ngộ
chỉ cách nhau một hay hai triệu năm-ánh-sáng. Khoảng cách ấy kể
như rất gần đối với vũ trụ bao la vô tận. Gần kề, nên trọng-lực hai
Thiên hà hút nhau, nhưng đồng thời lại bị sức giãn nở sau trận Big
Bang làm cho tất cả đều bị trôi giạt ra ngoài rìa vũ trụ. Ta so sánh
điều này như một đôi-lứa keo-sơn, gắn bó cùng đi trên chuyến-tàuthời-gian, cứ đi mãi cho đến tàn cuộc đời. Thiển nghĩ đây là một
ẩn dụ mỹ cảm do diễn tả bằng biểu tượng có chất thơ. Cố công thihóa những khám phá vật lý vũ trụ, người viết bài này đã đôi lần
thử-nghiệm sáng tác, xin giới thiệu bài thơ dưới đây (những bài
thơ khác cùng loại, đã tuyển chọn lại 8 bài, trong trang điện-tử
“www.tranvannam.com”):
Đỉnh núi xanh với Viễn-vọng-đài
Khiến trời bí ẩn đã cung khai
Ngân-hà không phải nơi cùng tận
Còn rải rác trời dấu nhạt phai.
Những đốm mờ mờ như bụi hơi
Bấy lâu tưởng ở cùng bầu trời
Mà bao nhiêu triệu quang-niên cách
Những đảo Thiên-hà tụ lẻ loi.
Từng đốm Thiên-hà một cõi nơi
Có khi tao ngộ, hút song đôi
Mỗi giây vạn dặm gần nhau lại
Vài tỉ năm là xáp nhập thôi.
Hấp-lực quần nhau riêng biệt phương
Khi vòng ngoài, vũ trụ phình trương
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Khởi từ Trận Nổ rồi lan rộng
Những đảo-trời trôi giạt thảm thương!
Cục-bộ giao-tình hút-kéo-lôi
Mà miên-trường, tất cả cùng trôi
Như hai hệ-lụy đời chung kiếp
Trên chuyến-thời-gian bất phục hồi.
(Bài thơ: Ghì Nhau Khi Trôi Giạt - Tạp chí VĂN, bộ mới, số 2,
năm 1997 - California)
Rất may mắn (vì thật hiếm hoi) khi tìm được một bài thơ ẩn dụ mỹ
cảm rất sát với vấn đề đang bàn tới: bài thơ của thi sĩ John Updike
cảm hứng về những tia vật chất tàng hình trong vũ trụ. Khoa học
gọi là Dark Matter (chất tối), đó là loại vật chất (có thể là những
hạt vô cùng nhỏ, có thể là những thiên thể vô cùng vĩ đại) mà khoa
học chưa thể dùng viễn-vọng-kính mặt gương để thâu nhận hình
ảnh vì nó không phát ra ánh sáng. Nó cũng không phát ra những
tia vũ trụ khác để thâu nhận hình ảnh qua vô tuyến viễn vọng
(Radio-telescope), hồng-ngoại-viễn-vọng (Infrared-telescope),
cực-tím-viễn-vọng (Ultraviolet-telescope), quang-tuyến-viễn-vọng
(X-Ray-telescope). Vì vậy nó là vật chất tàng hình. Tàng hình
nhưng nó lại chi phối sự vận hành trong vũ trụ, có tới 90% vật chất
trong vũ trụ là tàng hình. Nếu không có 90% vật chất đó thì vũ trụ
(bao gồm những-thấy-được bằng viễn vọng kính mặt gương nắm
bắt ánh sáng; và những-thấy-được bằng các loại viễn vọng nắm
bắt tia vũ trụ); tất cả gọi là vũ trụ đó vẫn không đủ trọng lực để
hãm bớt đà bành trướng giãn nở sau trận Big Bang. Một trong
những thứ vật chất tàng hình là trùng trùng lớp lớp hạt Neutrinos.
Chúng đang đi xuyên qua thân thể con người, xuyên qua cả Trái
Đất, chỉ có thể đặt các máy dò tìm chúng ở dưới đáy biển sâu,
hoặc dưới các hầm mỏ thăm thẳm trong lòng đất. Một đoạn trong
bài thơ như dưới đây:
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Những hạt Neutrinos vô cùng nhỏ
Chúng không có điện tính,
cũng không có sức nặng
Và không kết hợp với bất cứ chất gì khác
Trái Đất đối với chúng
chỉ là một khối cầu mềm
Giản dị, bởi vì chúng đi xuyên qua
... Từ không gian đến,
chúng là những máy chém không đau
Đi xuyên qua đầu ta xuống đến đồng cỏ
Ban đêm, chúng đến xứ Nepal
Đâm sâu qua thân thể hai kẻ đang yêu
Xuyên lên từ phía dưới giường của họ
(Vì chúng qua từ hướng bên kia Trái Đất)
Bạn gọi đó là một điều kỳ diệu
Còn tôi cho là một sự xâm nhập thô lỗ
(Neutrinos, they are very small
And do not interact at all
The earth is just a silly ball
To them, through which they simply pass
… And painless guillotines, they fall
Down through our heads into the grass
At night, they enter at Nepal
And pierce the lover and his lass
From underneath the bed - you call
it wonderful; I call it crass.
(Trích trong bài thơ Cosmic Gall của John Updike)
Một vấn đề khoa học, một khám phá kỳ diệu về vật chất, lại được
diễn tả bằng hình ảnh rất gần với nhân sinh, gần với thế gian phàm
tục, khác với khoa học viễn tưởng của ngành vật lý lý thuyết. Vật
lý lý thuyết gần kề với truyện khoa học giả tưởng, nhưng tưởng
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tượng của nhà bác học dựa vào các phương trình toán học cao cấp;
không phải hoàn toàn giả tưởng. Thuyết tương đối của Einstein,
Baby Universes được hình thành sau khi các Black Holes tiêu thụ
vật chất của vũ trụ này (do Stephen Hawking nghĩ ra); wormholes
(lỗ con sâu) tức là những đường hầm thông qua các vũ trụ thuộc
kích thước thứ tư thứ năm... đều là những vấn đề của Vật Lý Lý
Thuyết (Theoretical Physics). Đây là một bài thơ viễn tưởng cảm
hứng từ vật lý lý thuyết:
Có một cô nàng tên là Hào Quang
Nàng đi mau hơn tốc độ ánh sáng
Nàng đi trong một ngày, đi vào lẽ Tương Đối
Trở về khởi điểm trước lúc khởi hành.
(Xin dịch thoát câu cuối cho dễ hiểu điều nghịch-lý thời-gian trong
Thuyết Tương Đối)
(There was a lady named Bright
Who traveled much faster than light.
She departed one day in a Relative Way
And returned in the previous night)
(Tác giả: A.H.R. Buller)
Dựa vào vật lý lý thuyết hay dựa vào những khám phá vật lý vũ
trụ mà viết thành truyện hoang đường thì đó là văn chương khoa
học giả tưởng. Nhà văn Nguyễn Mạnh Côn với tập truyện “ Ba
Người Lính Nhảy Dù Lâm Nạn (xuất bản 1960 tại Sài Gòn) dựa
vào thuyết tương đối của Einstein. Truyện con người đi với tốc độ
ánh sáng làm thời gian chậm lại mà trở về thế kỷ 18, trở lại Thăng
Long vào năm vua Quang Trung lâm bệnh nặng, cứu sống nhà vua
để hoàn tất phần lịch sử đã bỏ dở do cái chết lúc còn quá trẻ của
ngài: Một lít huyết thanh khô đóng bánh ở ngân hàng máu thành
phố Nữu Ước, được Khang cho pha loãng trở lại và chảy dần dần
vào huyết quản vị anh hùng Tây Sơn (trang 222, sách đã dẫn).
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Cũng như loạt phim khoa học giả tưởng Star Trek đã dựa vào
những khám phá mới đây của vật lý vũ trụ, qua phân tích của giáo
sư thiên văn Lawrence Krauss của trường đại học Case Western
Reserve University, rất rõ ràng dễ hiểu trong chương 9 của cuốn
The Physics of Star Trek, xuất bản năm 1995 tại Hoa Kỳ - New
York. (TVN – Tháng 7/1997; tháng 10/1997; tháng 4/1998)
(Sẵn dịp, xin kèm theo dưới đây là 2 bài thơ với đề-tài vật-lý vũ-trụ):

THÁNG TÁM NHIỀU SAO BĂNG
Tháng tám trời khuya quẹt lửa diêm
Sao băng từng chập rọi vô biên
Có đêm liên tục rồi thưa hẳn
Như một định ngày tự cõi thiên.
Bởi Địa Cầu xoay tới điểm giao
Gặp dòng thiên thạch vút lao đao
Đá trời, vụn mảnh, bay rầm rập
Sức mạnh vận hành, vũ trụ chao.
Những tảng dị hình muôn cổ sơ
Tuân theo quỹ đạo tự bao giờ
Vụn từ tan rã hành tinh đụng
Trên cõi ngàn năm như nhởn nhơ.
Trái Đất hút, nguồn lực chứa chan
Đá vào khí quyển, cháy tro than
Cả đêm, sao xẹt rừng thông lớn
Những đốm tàn hơi xuống bãi ngàn.
Cổ đại nghìn thu đá trước thềm
Còn là quá trẻ với tầng trên
Đá này đá nọ bao nhiêu tuổi
Ở với đời người mấy kiếp thêm.
531

VÔ TUYẾN TỪ GIẢI NGÂN HÀ
Làn sóng khó thâu qua điện đài
Hướng trời, giàn Viễn Vọng căng tai
Ngóng nghe từ giải Ngân Hà đến
Tín hiệu trùng trùng xuống vãng lai.
Các thiên thể chính là nam châm
Gây triền miên những chuyển động ngầm
Từng luồng sóng-hạt siêu tốc độ
Tạo cuồng lưu vô tuyến vi âm.
Không hệ thống do từ trí khôn
Sóng âm, mớ hỗn tạp vô hồn
Tín-hiệu-đồ truy ra vô nghĩa
Sinh vật nào đâu, cõi trống trơn!
Đan chéo dọc ngang, xoáy cực mau
Siêu-vi-hạt cháy lửa thiên thâu
Đụng nhau, hủy thể, rồi tân tạo
Vật chất ngàn tia vút địa cầu.
Đêm đêm Viễn Vọng quay thăm dò
Mong sứ điệp nào xuống nhỏ to
Vẫn biệt tăm hơi ngoài Trái Đất
Lẽ nào không, khắp cõi vô bờ.
Hãy nghĩ không gian còn chúng sinh
Những đời sống tít tắp hành tinh
Hãy chờ làn vô-tuyến hệ-thống
Từ trí khôn ngoài Trái Đất mình.
(TRẦN VĂN NAM)
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THỂ CÁCH LỤC-BÁT TẬP TRUNG
VÀ THỂ CÁCH THƠ ÐỐI THOẠI
I/ THỂ CÁCH LỤC BÁT TẬP TRUNG
Trong tác phẩm lục bát trường thiên như Truyện Kiều, ta có thể
tìm được rải rác khắp các trang những câu thơ lấp lánh, vì vậy ta
không hề thấy lối cấu trúc tập trung xuống hai câu thơ cuối như ở
những bài lục bát ngắn. Hầu hết các thi sĩ làm thơ lục bát ngắn
đều áp dụng diễn tiến của kết cấu này. Khi thì hai câu cuối là một
hình thức nào đó của phép tu từ, khi thì hai câu cuối cho ta một ấn
tượng bàng bạc xa xôi, hoặc một âm hưởng mịt mờ vang vọng. Ta
lấy ví dụ trong thơ lục bát Nguyễn Ðức Sơn:
Tôi về lắng cả buổi chiều
Nghe chim ăn trái rụng đều trong kinh
Còn một mình, hỏi một mình
Có chăng hồn với dáng hình là hai
Từng trưa nằm nghỉ đất dài
Phiêu phiêu nhẹ cái hình hài bay lên
(Mang Mang)
Hai câu thơ cuối đạt chất thơ dù không nhờ phép tu từ nào.
Nguyễn Ðức Sơn giúp ta tìm lại giây phút kinh nghiệm khi nằm
dài thanh thản trên mặt đất, lúc ấy ta như cảm thấy linh hồn nhẹ
bay lên. Ðề tài trong thơ Nguyễn Ðức Sơn thường nghiêng về siêu
hình, như dưới đây là một người đang ngồi khóc trên đồi. Ðồi này
là đồi hư không, đồi của một hành giả hiện sinh sau khi cảm
nghiệm cái vô lý mình đang tồn tại ở đời: “Tôi hiện hữu do ngẫu
nhiên vì sự gặp gỡ của cha mẹ, ngoài ý muốn của tôi” (Tư tưởng
này có trong triết lý Hiện Sinh, phổ biến vào sách báo miền Nam
Việt Nam vào những năm 1960 đến năm 1968 gì đó...). Ðây là
tiếng khóc muốn rời bỏ nhân thế, không muốn hệ lụy với đời, khác
với đoạn trên là những liên hệ xã hội tính:
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Nhiều khi đợi nắng chiều tan
Tôi mông lung nghĩ theo làn mây trôi
Ngày kia nếu ở trên đời
Cha tôi không cưới mẹ tôi bây giờ
Sinh ra tôi có làm thơ
Ðể điêu linh vẫn như chờ riêng thôi
Những đêm sao sáng đầy trời
Bỗng nhiên tôi khóc trên đồi hư không.
(Hồi Tưởng)
Trước khi tiếp nhận ảnh hưởng của triết lý Hiện Sinh, Nguyễn
Ðức Sơn tỏ ra rất thâm cảm thơ Thiền, Văn Học Thời Lý Thời
Trần với các bài kệ ngắn của các Thiền Sư. Thơ Nguyễn Ðức Sơn
là những giao lưu giữa mỹ cảm và thiền cảm mà vùng biển Nha
Trang thường là nguồn cảm hứng vãng lai. Ngoài thơ, các truyện
ngắn của Nguyễn Ðức Sơn cũng bàng bạc thiền vị, bàng bạc mỹ
cảm, bàng bạc triết lý Hiện Sinh, như viết về cái chết rong rêu
dưới đáy hồ im vắng; cái chết cho xong một đời mệt mỏi của
những con vật trôi sông với xương bày trắng hếu tắp vào một cù
lao xa khuất; nổi loạn chống lại đám người ồn ào dưới phố khi họ
kéo nhau ra xem một cách bất nhân trước cảnh con chuột cống bị
thanh sắt đâm qua thân, nó đi khệnh khạng ngang qua đường, sắp
chết. Thật ra đó là nổi loạn chống lại xã hội, không phải nổi loạn
hư vô chủ nghĩa hay nổi loạn vô chính phủ. (Nguyễn Ðức Sơn,
trong sách “Cát Bụi Mệt Mỏi” “Cái Chuồng Khỉ”, “Bến Tắm
Ngựa” do nhà xuất bản An Tiêm và Lá Bối).
Trở lại bàn về Thơ Lục Bát với cấu trúc tập trung xuống hai câu
cuối. Bài thơ dưới đây, Nguyễn Ðức Sơn tập trung bằng phép tu
từ, thể cách so sánh. Thời thơ ấu của Nguyễn Ðức Sơn, đời sống
riêng trong gia đình, có dấu ấn đi vào thơ như một vết thương.
Nhờ trực cảm tiếp xúc với điệu buồn mưa cao nguyên, giọt đều
mái lá, cây rừng chuyển động khi nhìn ra trước nhà, nên các câu ở
đoạn giữa mới là những câu hay, vượt khỏi sự ưu ái dành cho cuối
bài:
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Êm êm chiều xuống ngập lòng
Gió lên lùa cả mùa đông vào hồn
Sương mù giăng kín bản thôn
Mái khoan thai đếm giọt buồn theo mưa
Cây rừng chuyển động sầu đưa
Nhịp vang theo nhịp như xưa lắm rồi
Suối khô đã tiếp lượng trời
Ngày thơ sao vẫn một đời tịch liêu.
(Buồn Xa Xưa)
Thơ cảm hứng thiên nhiên của Nguyễn Ðức Sơn, thiền vị là một
điều tất yếu. Nhưng nếu có dịp cảm hứng về cuộc sống thông tục,
Nguyễn Ðức Sơn cũng không để lỡ dịp hướng về ý tưởng siêu
hình, và cũng không quên lối cấu trúc tập trung ấy:
- Buồn sao như dạ héo hon
Ðời nghe ú ớ hãy còn sơ khai
Nghe đời đau quặn trong thai
Tiếng ru chan chứa đêm dài còn mang
(Tiếng Ru Em)
- Nắm tay lật úp đi con
Co thân tròn trịa như hòn đá lăn
Muốn cho đời sống không cằn
Tập cho quen mất thăng bằng từ đây
(Nhìn Con Tập Lật)
Bài thơ “Nhìn ConTập Lật” thiên về ý tưởng trừu tượng, bài
“Tiếng Ru Em” thiên về hình tượng cụ thể. Ta nghĩ thơ nên
nghiêng về cụ thể, vì ý tưởng nếu đạt, ta chỉ có bài thơ lạ; còn hình
tượng nếu diễn thật tới thì sẽ cho ta bài thơ mỹ cảm giao lưu với
thiền cảm, hoặc mỹ cảm giao lưu với thần cảm. Nhà văn Võ Phiến
thường chú trọng đến những bài thơ có một giọng điệu đặc biệt
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riêng, ví dụ bài “Tống Biệt” của Thâm Tâm với giọng điệu khinh
bạc; bài “Một Ngày Nhàn Rỗi” của Nguyễn Bắc Sơn với giọng
điệu nghênh ngang; bài “Bọt Nước” của Nguyễn Ðức Sơn với
giọng điệu của niềm đau dằng dặc. Ta có thể thêm, bài thơ “Bài
Hành Phương Nam” của Nguyễn Bính với giọng điệu chua chát
tình đời, bài “Anh Hùng Tận” của Tô Thùy Yên với giọng điệu
khệnh khạng say rượu trước giờ lâm trận không biết sống chết sẽ
ra sao; bài thơ “Gởi Quà” của Luân Hoán với giọng điệu chán
ngán cuộc sống cơm áo và bất đắc chí ở xứ lưu vong... Giọng điệu
thường đến với các nhà thơ mà không do một sắp xếp trước. Trong
khi làm thơ, giọng điệu tự nhiên đến với thi sĩ, trào ra ngẫu nhĩ
dưới ngòi bút. Cho nên những bài thơ có sắp đặt mang tính cấu
trúc, như thơ lục bát với bố cục tập trung xuống hai câu thơ cuối
cùng, thường không tạo ra được một giọng điệu, chỉ là những bài
thơ nghiêng về mỹ cảm. Thơ lục bát nếu có một giọng điệu đặc
biệt phải ở ngoài ý thức về cấu trúc, ví dụ rất hiếm hoi trong thơ
Nguyễn Ðức Sơn nhưng cũng đã có, đó là bài “Một Mình Nằm
Thở Ðủ Kiểu Trên Biển” mang giọng nghịch ngợm, tuy vậy vẫn
có vẻ triết lý:
Ðầu tiên tôi thở cái phào
Bao nhiêu phiền não như trào ra theo
Nín hơi tôi thở cái phèo
Bao nhiêu mộng ảo bay vèo hư không...
Mới đây, một số bài thơ lục bát của Nguyễn Ðức Sơn từ trong
nước gởi ra, đăng trong tạp chí “Thế Kỷ 21” (tháng 11-1993), với
những ý tưởng rất đả phá chống đối chế độ; cùng những bài thơ về
tư tưởng Phật Giáo đã làm trước đây (Hình như trong tập thơ
“Ðêm Nguyệt Ðộng”) được tạp chí cho đăng lại, Nguyễn Ðức Sơn
không ngần ngại dùng những từ ngữ thông tục táo bạo, nói về cái
màn trinh nữ như giảng đạo về sự đắm chìm vào vô minh. Tuy
nhiên vẫn không phạm thượng tôn giáo, mà còn sáng tạo ra chất
thơ mới, chưa ai so sánh được như vậy từ trước, bởi vì tác giả chỉ
có ý muốn nói chính cái màn đó làm cho ta hệ lụy, say đắm quá sẽ
làm tiêu luôn đường về Niết Bàn. Tác giả dùng thể thơ lục bát rất
chặt chẽ về vần điệu, không cần dùng đến vần lệch để có thể
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phóng khoáng, và cấu trúc vẫn là diễn tiến tập trung quen thuộc.
Khuôn khổ, nhưng không phải là không sáng tạo được những điều
mới:
Em đang thay áo trong phòng
Hương xuân bay tỏa sóng lòng tôi đau
Vú thon quá độ nhiệm mầu
Trộm nhìn quên hết ưu sầu thế gian
Tiêu luôn cái cõi Niết Bàn
Bắt tay chào nhé cái màn vô minh
(Trinh Nữ)
Nghịch ngợm, táo bạo, đả phá, nổi loạn, nhưng thực chất sâu thẳm
của Nguyễn Ðức Sơn là thơ hướng về nghệ thuật, nói rõ hơn là thơ
thiên về mỹ cảm giao lưu với Thiền cảm. Trong chiều hướng đó,
thơ Nguyễn Ðức Sơn có nhiều bài đạt tới độ tuyệt diệu, như bài
“Mai Kia” mà người viết bài này muốn giới thiệu ở đoạn kết thúc
để thưởng thức. Bài thơ vừa có những lời giản dị, vừa có những từ
ngữ lóng lánh. Tứ thơ thì thanh thản, một ngày nào kia con lớn
lên, cha sẽ già, rồi tan biến vào hư không đời đời:
Mai kia tan biến hận thù
Giữa đêm sao chiếu mịt mù phương đông
Cha về ôm cả biển sông
Duỗi chân duỗi cẳng nằm không một đời
Cho con cha hứa một lời
Ðuổi mây thiên cổ rong chơi tối ngày
Thu nào tóc bạc òa bay
Có con chỉ trỏ mới hay tuổi già
Cúi hôn trời đất đậm đà
Cha tan theo bóng trăng tà vạn niên
Như trái cây chín thì có lúc mùi, phải rụng khi vô cùng mật ngọt.
Lục bát kiểu tập trung như vậy trở thành thông lệ, được nhiều thi
sĩ nhắm tới vì có tác dụng gây dư vang ấn tượng vào tâm hồn độc
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giả. Nhiều nhà thơ cũng đã ý thức về thông lệ trên, nên những câu
hay có vẻ tu từ pháp, hoặc xa xôi bàng bạc, hoặc mịt mờ âm
hưởng, được đưa vào đoạn giữa. Cái gì quen thuộc cũng trở thành
đường mòn, tuy không phải là đường mòn khuôn sáo vì có khi thi
tứ rất sáng tạo, chẳng lặp lại của ai, nhưng cũng là “đường mòn
của kỹ thuật” làm thơ lục bát.
II/ THỂ CÁCH THƠ ÐỐI THOẠI
Làm sao tránh được sự sơ sài khi viết về một tác giả nổi tiếng mà
bài viết chỉ giới hạn trong một hai trang báo. Ngoài cách kể vài kỷ
niệm hay vài giai thoại quen biết với tác giả để đóng góp một chút
tư liệu liên quan đến cuộc đời, qua đó soi rọi sự hiểu biết về văn
thi nghiệp - muốn giúp gì thêm thì chỉ còn cách là từ một bài thơ
hay một đoạn văn của tác giả, nhân đó bàn về vấn đề văn chương
có tính cách tổng quát. Ví dụ viết về nhà thơ Thanh Tịnh thì không
thể trong một bài báo quá ngắn nhìn được dù chỉ vài khía cạnh
trong tổng thể thi nghiệp của Thanh Tịnh. Vì vậy nhân bài thơ
“Mòn Mỏi” của ông, ta bàn về thể thơ đối thoại, một thể thơ tưởng
đã lãng quên nhưng đôi khi còn thấy xuất hiện trong văn chương
Việt Nam hải ngoại hiện nay. Thể thơ đối thoại thường được áp
dụng ở những thi phẩm trường thiên như Truyện Kiều hay Lục
Vân Tiên, trong đó gồm nhiều nhân vật với nhiều dịp đối thoại với
nhau qua diễn tiến của một câu chuyện dài, lắm tình tiết, làm nên
thứ tiểu thuyết văn vần. Thể đối thoại ít khi dùng trong bài thơ
ngắn, vì nhà thơ thường độc thoại, có khi còn làm đại diện nói
giùm cảm nghĩ của người khác:
Nếu anh còn trẻ như năm trước
Quyết đón em về sống với anh
Những khoảng chiều buồn phơ phất lại
Anh đàn em hát níu xuân xanh.
(Thơ Hoàng Cầm)
Khi làm thơ với cấu trúc gồm hai nhân vật thì có ba cách: Một là
đặt câu nói nhân vật vào hai dấu ngoặc kép, như trong bài thơ “Ði
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Chùa Hương” với lời cô gái và lời của chàng trai thỉnh thoảng
được ghi nguyên văn bằng thể thức trên, còn tất cả là lời tác giả
như một kẻ thứ ba đứng ngoài cuộc. Hai là dùng một dấu gạch
ngang ngắn, như trong bài “Tình Già” của Phan Khôi: lời của
người tình già 25 năm gặp lại thỉnh thoảng được chen vào, ngoài
ra là lời của Phan Khôi như một kẻ đang chứng kiến câu chuyện.
Bài thơ “Tình Sầu” của Huyền Kiêu là điển hình của thể thơ đối
thoại với cách áp dụng dấu gạch ngang ngắn dành cho lời của một
người trong cuộc:
Xuân hồng có chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu?
--Chị tôi hoa thắm cài đầu
Ði đuổi bướm vàng ngoài nội.
Hạ đỏ có chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu?
- Chị tôi tóc xõa ngang đầu
Ði giặt tơ vàng bên suối.
Thu biếc có chàng tới hỏi
Em thơ chị đẹp em đâu?
- Chị tôi hoa thắm quàng đầu
Ði hát tình sầu trong núi.
Ðông xám có chàng tới hỏi
Em thơ chị đẹp em đâu?
- Chị tôi hoa phủ đầy đầu
Ðã ngủ trong lòng mộ tối.
Ðoạn cuối bài thơ của Huyền Kiêu thật u buồn nhưng không đến
nỗi bất ngờ, vì ta có thể đoán trước điều gì tác giả muốn nói qua
diễn tiến của thời gian bốn mùa, nằm trong chủ đề có tính cách
siêu hình – đôi khi ứng nghiệm nhưng không phải thường hằng –
nhưng thi nhân thường làm nguồn cảm hứng: chủ đề hồng nhan
bạc phận. Ta chợt nhớ đến một cuốn phim Thụy Ðiển, chiếu ở
Việt Nam vào thập niên 1960: “Nàng Chỉ Ca Múa Trong Một Mùa
Hè” (Nhan đề tiếng Việt của cuốn phim là “Tóc Em Chưa Úa
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Nắng Hè” dịch từ Pháp ngữ “Elle n’a dansé qu’un seul été”, và từ
tiếng Thụy Ðiển “Hon dansade en sommar”). Không đến nỗi bất
ngờ nên bài thơ của Huyền Kiêu chưa mang vẻ kịch tính của thể
đối thoại. Bài thơ “Mòn Mỏi” của Thanh Tịnh có được điều này.
Và đến đây ta nói cách thức thứ ba trong thể đối thoại: mỗi đoạn
thơ dành cho lời nói của từng nhân vật, đối đáp nhau một cách thứ
tự. Ngôn ngữ thơ của Thanh Tịnh trong bài này như thuộc về thời
“Chinh Phụ Ngâm”, lùi xa hơn giai đoạn thơ mới tiền chiến mà
ông đang ở trong dòng, có lẽ vì ông muốn trở về ngôn ngữ xưa
cho thích hợp những hình ảnh cổ thời: ngựa hí sa trường, chinh
phụ thềm rêu ngóng chồng, xưa nay chinh chiến mấy ai về:
Em ơi nhẹ cuốn bức rèm tơ
Tìm thử chân mây khói tỏa mờ
Có bóng tình quân muôn dặm ruổi
Ngựa hồng tuôn bụi cõi xa mơ.
Bên rừng ngọn gió rung cây
Chị ơi con nhạn lạc bầy kêu sương
Sóng chiều đưa chiếc thuyền lan
Chị ơi con sáo gọi ngàn bên song
Ô kìa! Bên cõi trời đông
Ngựa ai còn ruổi dặm hồng xa xa…
Này lặng em ơi, lặng lặng nhìn
Phải chăng mình ngưạ sắc hồng in
Nhẹ nhàng em sẽ buông rèm xuống
Chị sợ trong sương bóng ngựa chìm.
Ngựa hồng đã đến bên hiên
Chị ơi trên ngựa chiếc yên… vắng người!
Thể thơ đối thoại tưởng chừng đã lãng quên vì ít ai dùng, bẵng đi
một thời gian dài, nay gặp lại, ta có cảm nghĩ như tìm được một
cuốn sách cũ trong nhà kho không người lai vãng. Với thể cách
đối thoại bằng từng đoạn như bài thơ trên, ta lại thấy trong bài thơ
“Tại Sao”: Những đối thoại giữa cô gái bán bar Việt Nam và anh
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lính Mỹ trước giờ lên đường về nước. (Xin xem tạp chí Khởi Hành
số 12, bài thơ do Susan Wallace sưu tầm trong “250 Years Of
Wartime Love Letters”, không thấy ghi tên tác giả bài thơ).
Khởi điểm là bài thơ “Mòn Mỏi”, nhân đó lại bàn về một vấn đề
văn chương: Thể thơ đối thoại. Như vậy muốn viết về Thanh Tịnh
mà thật ít lời. (*) Không còn cách nào khác hơn khi người viết
không có ý định viết thành bài nghiên cứu hay nhận định tác giả,
chỉ nương nhờ một khía cạnh trong thơ để cảm nghĩ về văn
chương.
(Phần I: Tháng 7 năm 2003 - Phần II: Tháng 7 năm 1998)
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NHỮNG VĂN-ẢNH CÓ CHẤT THƠ
TRONG TRIẾT HỌC
I. GẶP GỠ THƠ KHI ÐỌC TRIẾT HỌC (1) - Ðây không phải
là bài bàn luận về thi ca, một vấn đề rộng lớn đòi hỏi nhiều hiểu
biết thấu đáo về kỹ thuật hay lịch sử các trường phái của thi ca. Dĩ
nhiên trong thi ca có triết lý bao hàm ở bên trong, có thái độ tư
tưởng hay lập trường của thi sĩ, nên công việc này cũng không
phải đi tìm những vấn đề của triết học tàng ẩn trong thi ca. Việc đi
tìm đó có phải được đặt tên là hướng phê bình theo chủ đề của triết
lý? Ðối với vài triết gia, thi ca cũng làm thành vấn đề triết học, vậy
nên phân biệt "thi ca, một vấn đề triết học" với "tính chất thi ca
trong triết học". Nhưng thế nào là "thi ca, một vấn đề của triết
học"? Trong lịch sử triết lý Tây Phương, theo sự hiểu biết hạn hẹp
của người viết bài này thì có hai triết gia đã làm cho thi ca trở
thành vấn đề triết học, là Schopenhauer và Heidegger. Ðối với
Schopenhauer, nghệ thuật nói chung và thi ca nói riêng, là một
cách thế giải thoát con người ra khỏi ngục tù dục vọng mà ông gọi
là "ý chí muốn sống" (le vouloir-vivre). Cũng giống như chủ
trương của triết học Phật Giáo, Schopenhauer cho rằng chính ý chí
muốn sống ấy gây ra bao nhiêu cuộc đấu tranh tàn nhẫn, làm cho
đời người trầm luân trong biển khổ, vậy muốn giải thoát con người
thì phải tiêu trừ cái lòng ham muốn. Ðiều đặc biệt nơi triết lý
Schopenhauer là ông coi nghệ thuật (âm nhạc đúng hơn thi ca)
như cách thế giải thoát thứ nhất (Première libération du vouloirvivre). Tại sao nghệ thuật có thể giải thoát ta ra khỏi ngục tù dục
vọng tham sinh úy tử? Tại vì sự chiêm ngưỡng thẩm mỹ đưa ta
đến một nhãn giới khác với thế giới hữu hình phiền đa và biến
chuyển. Ông lấy thí dụ như khi lạc vào vùng sa mạc im lìm không
sự sống, nếu ta đắm chìm vào sự chiêm ngưỡng thuần túy thì ta sẽ
không còn sợ hãi cái chết; ta không còn vướng bận lẽ Tồn Vong:
"Transportons-nous dans une contreé solitaire; l'horizon est
illimité, le ciel sans nuages, des arbres et des plantes dans une
atmosphère parfaitement immobile, point d'animaux, point
d'hommes, point d'eaux courantes, partout le plus profond silence,
un pareil site semble nous inviter au recueillement, à la
contemplation toute affranchie de la volonté et de ses
exigences".(2) [Trích trong cuốn “Schopenhauer, "L'art et la
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sagesse"- Bản dịch từ Ðức ngữ của André Dez, trang 128] Người
thứ nhì coi thi ca như một vấn đề triết học là Heidegger. Ðối với
Heidegger, nhiều học giả cho rằng ông là triết gia của "chân lý hữu
thể”; triết học của ông mãi bàn về thực tại hằng cửu ẩn đàng sau
hiện tượng. Nhưng "hữu thể" này đào sâu đến nền tảng, không
phải loại hữu thể đã biến thành sự vật như "bản thể" trong triết học
cổ điển. Ngoài tính chất sự vật tính, hữu thể trong triết học cổ điển
là cái gì quá trừu tượng khô lạnh, vì đã phủi sạch những vấn
vương sương khói của huyền học. Vậy mà hữu thể trong triết lý
Heidegger cũng không phải là cõi siêu hình đối lập với thế giới
hữu hình; nó là giải sương mù huyền hoặc đầy tính chất lãng mạn
và bí ẩn, mô tả là ở trên đối nghịch hữu hình và vô hình, tinh thần
và vật chất, thời gian và vĩnh cửu. Nó là "logos" tức "nguyên
ngôn" dung hòa mọi dị biệt, nhưng cũng không thể hiểu nó như
một sự vật, khó đem ra diễn tả bằng lời, thấu rõ bằng lý trí. Theo
Heidegger, trước khi đi tìm hữu thể của vạn vật, hãy mô tả hữu thể
con người trước đã. Hữu-thể-con-người được gọi là "Dasein" (từ
ngữ Dasein này cũng không phải dễ hiểu trong tư tưởng của
Heidegger). Ông còn chủ trương thi ca cũng là một cửa ngõ đi tìm
hữu thể, bởi vì thi ca là sáng tác (Poiesis), mà sáng tạo là đem cái
gì từ hư vô ra ánh sáng. Thi ca theo nghĩa nguyên thủy là sáng tác,
nên việc đó có thể đem hữu thể còn ẩn dấu ra ánh sáng. Tại sao thi
ca lại có thể làm xuất lộ hữu thể, tức bản chất của sự vật? Theo
Heidegger, ngôn từ của thi ca là nhà ở, là nơi ẩn dật của hữu thể
(le langage est la maison de l'être). Căn cứ vào chỗ này, giáo sư
Trần Thái Ðỉnh, trong tạp chí "Ðại Học", xuất bản tại Huế, viết
nơi bài "Heidegger và bản chất thi ca", đã cho rằng quan niệm
về thi ca của Heidegger khác với cách hiểu thi ca có màu sắc văn
nghệ văn chương. Ðó là nhận xét thật chuyên môn về phương diện
"bản thể" bởi vì thi ca theo nghĩa của triết lý Heidegger là một vấn
đề của siêu hình học. Nhưng có lẽ nhận xét ấy chưa đặt vấn đề
quan trọng này: tại sao Heidegger lại chủ trương việc đi tìm bản
thể bằng thi ca mà lại không bằng âm nhạc hay hội họa hay các
nghệ thuật khác? Ðặt vấn đề như vậy là tìm hiểu nguồn gốc cảm
hứng của Heidegger đối với thi ca, trước khi ông bàn về triết học.
Có lẽ Heidegger là người đã tìm thấy cái thâm sâu ẩn dấu của thi
ca mà ông Bùi Giáng gọi là phần vô ngôn, cái ở bên kia lời, vì
Heidegger đã từng viết "Plus l'oeuvre d'un pòete est poétique et
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plus son dire est libre: plus ouvert à l'imprévu, plus prêt à
l'accepter" (Trong bài "L'homme habite en poète", bản dịch ra
Pháp ngữ của André Préau đăng trong tạp chí "Cahier du Sud",
số 344 năm 1958) (3). Thấu hiểu được tính cách xuất lộ bất ngờ đó
của thi ca, Heidegger mới chủ trương thi ca là cửa ngõ đi tìm hữu
thể, như vậy "ăn khớp" với chủ trương chân lý là sự "vén màn"
của sự vật, nhằm làm xuất lộ ra thực tại linh động. (Thực tại lung
linh ấy vẫn là bản thể, nhưng Heidegger không ưa Sự-Vật-Tính
của bản thể trong triết học cổ điển). Từ nguồn gốc cảm hứng thi ca
trên bình diện văn chương, Heidegger đã chuyển thi ca vào bình
diện triết học, trở thành một vấn đề của Bản Thể Học. Vậy xin
nhắc lại, đây không phải là một bài nghiên cứu về thi ca theo
nghĩa thông thường, cũng không phải là bài tìm hiểu thấu đáo vấn
đề triết học lấy đối tượng thi ca trong triết lý Heidegger. Bài này
tự giới hạn ở chỗ đi tìm tính chất thi ca nằm trong các trang chữ
triết học. Có thể nói rằng công việc này ngược lại với ý hướng đi
tìm những vấn đề siêu hình nằm trong thi ca. Còn đây thì chỉ đi
tìm những hình thức thuộc về văn chương trong triết học, và
những nội dung gợi cảm thơ. Tại sao có thể đặt được vấn đề có
tính chất thi ca trong tác phẩm triết học. Vấn đề được đặt ra là vì
khi đọc triết học, ta cảm nhận ra những thấp thoáng mỹ cảm của
ngôn ngữ diễn tả tư tưởng. Ðó là các văn ảnh và huyền truyện hiện
diện khá nhiều trong triết học. Ngoài hình thức văn chương, chất
thơ cũng do từ nội dung triết lý làm lay động đến tâm tình của đại
chúng, khi họ đọc tới những đoạn bàn đến vũ trụ bao la, đời người
vô nghĩa, vạn vật vô thường; hoặc cho biết còn một thực tại hằng
cửu phía sau những biến dịch đổi dời (xin gọi là ẩn thể thay vì hữu
thể quá trừu tượng đối với đại chúng). Chất thơ cũng do các nội
dung về Tâm Lý Học. Chẳng hạn William James nói tâm hồn con
người như những lớp sóng, hết lớp nọ đến lớp kia, tạo nên một
dòng nước ý thức sinh động: như nghe một tiếng sấm thì không
phải chỉ nghe tiếng sấm đó mà thôi, nhưng bao hàm nghe được sự
im lặng mới đó đã bị triệt tiêu. Thật là thơ khi bà bá tước De
Nouailles nói không bao giờ ta còn gặp lại tâm hồn chiều nay của
chúng ta v.v... (Những văn ảnh có chất thơ này không phải ở nơi
những tác phẩm khó tìm, mà đã rải rác trong các sách giáo khoa
môn Tâm Lý Học và Siêu Hình Học thuộc chương trình Trung
Học Việt Nam trước 1975 tại Miền Nam).
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Văn ảnh và huyền truyện. Nội dung siêu hình và sự đào sâu tâm
lý. Ðó là những tính chất thi ca trong triết học. Áp dụng tính chất
văn ảnh có chất thơ ấy (phân biệt với các văn ảnh không cần chất
thơ mà chỉ cần minh-họa), người viết bài đã có một số thơ sáng tác
thử cụ-thể-hóa vài ý tưỏng trừu tượng của triết-học, và đã in trong
“Tập Thơ Ðộc Nhất” và “Tập Thơ Bổ Khuyết”, phát hành hạn chế
tại Sài Gòn vào năm 1964. Những sáng tác ấy đã được ông Trần
Nhựt Tân (Tiến sĩ Triết Học) đề cập đến trong cuốn “Dư Vang
Nghệ Thuật”, xb. năm 1971 tại Sài Gòn.
II. VĂN-ẢNH TRONG TRIẾT HỌC THƯỜNG Ở DẠNG
VĂN XUÔI (4) - Ta thử phân biệt "Thơ: Một vấn đề của triết
học" và "Tính chất thơ trong triết học". Có lẽ trong lịch sử triết
học (ít nhất là trong triết học Tây Phương), chỉ có triết gia Ðức tên
là Martin Heidegger (1889-1976) là người đã đặt thi ca thành một
vấn đề của triết học. Ông đã dựa vào nguyên ngữ Hy Lạp Poiesis,
dịch ra là thi ca, mà thi ca theo nguyên ngữ này có nghĩa là vén
màn hư ảo, là làm xuất hiện phần vô ngôn ẩn tàng sau ngôn ngữ, là
làm phơi bày ra ánh sáng những che giấu sau hiện tượng ta trông
thấy và thâu nhận hàng ngày. Chân lý theo Heidegger là làm sao
bắt gặp ẩn thể đó, mà hiểu được chỉ có cách là làm quen, giao tiếp
thân mật, không thể hiểu được bằng khoa học, bằng định luật vật
lý, bằng suy luận, nói chung là không thể thông cảm những lung
linh ẩn tàng bằng sự học thức. Cũng giống như những con đường
rừng chằng chịt, chỉ có người tiều phu đốn củi là rành rọt đường đi
lối về, vì người tiều phu là kẻ thân thuộc, là bạn thân thiết của
những con đường mòn đó. Từ quan niệm đặc biệt về thi ca như
vậy, Heidegger mới chú giải thơ Holderlin (cũng là một thi sĩ
người Ðức) như một cuộc hành trình trở về quê hương, tức là
nguồn cội của ẩn thể; và chú giải ngôn ngữ như một ngôi nhà (nhà
ở đây có nghĩa là nơi tàng trữ cái sâu xa bí ẩn); và chú giải thi sĩ
như một kẻ chăn cừu (le berger de l’être), vì chỉ thi sĩ mới chăn dắt
được thi ca (thi ca ở đây có nghĩa là vén màn bí mật của ẩn thể).
Từ quan niệm thi ca như một vấn đề triết học của Heidegger, từ
quan niệm thi ca đồng nghĩa với hé lộ huyền nhiệm của ông, ta
không thể không liên tưởng đến “hồn sông núi” (cũng là một ẩn
thể) trong ngôn ngữ mỗi dân tộc. Như lời ca dao thắm thiết, như
tiếng hát ru con ngậm ngùi, chắc chỉ có ta là thông cảm được hồn
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thiêng ấy, vì ta là kẻ quen thuộc thân thiết, mà người ngoại quốc
dù có thông bác ngôn ngữ ta đến đâu có lẽ cũng không làm sao bắt
gặp được hồn sông núi đó.
Còn như chất thơ trong triết học là một vấn đề thuộc lãnh vực văn
chương. Tương tự như ta có thể tìm thấy chất thơ khi ta đọc tới
những biển dâu dời đổi trong môn địa chất học; hoặc tìm thấy chất
thơ khi đọc tới những huyền ảo của khám phá khoa học về sự
thống nhất thể từ vật chất siêu vi tới những thiên hà vĩ đại trong vũ
trụ, trong ngành vật lý thiên thể hiện đại (Astrophysics). Ta đọc tới
là đọc tới qua ngôn ngữ diễn đạt, không phải qua những dụng cụ
khoa học, thì phải chăng văn chương vẫn giữ một vai trò quan
trọng đối với ta, khởi điểm để biết khoa học. Cũng vậy, ta cảm
thấy cái hay của triết học nhiều khi không hẳn do thích thú hệ
thống lý luận chặt chẽ, mà do chất thơ của văn-ảnh, thâm trầm của
huyền truyện; như huyền truyện tù nhân trong thạch động của triết
gia Platon; như huyền truyện cánh chim bằng bay về ao trời của
Trang Tử; như văn-ảnh “Con sông dài qua kinh thành cũ” biểu
tượng cho dòng thời gian với suối nguồn là quá khứ, biển cả là
tương lai, nơi ta chứng kiến nước đang qua là hiện tại. Triết học
Phật Giáo với rất nhiều những văn-ảnh có chất thơ: bãi cát Sông
Hằng, mặt biển sinh diệt, bờ bến đam mê, con thuyền giác ngộ,
giải sương mù ảo hóa, tiếng dội hải triều âm...Ta thử đọc một đoạn
trích trong triết học Phật Giáo:
"- Này Ðại Vương, nếu có người thắp một ngọn đèn lên, ngọn đèn
có thể cháy suốt đêm được không?
- Bạch ngài, ngọn đèn có thể cháy đến sáng!
- Vậy ngọn đèn lúc canh một có phải là ngọn lửa đèn lúc canh hai
không?
- Bạch ngài, không.
- Ngọn lửa đèn lúc canh hai với ngọn lửa đèn lúc canh ba có phải
là một không?
- Bạch ngài, cũng không phải.
- Vậy thì canh một có một cây đèn, canh hai có một cây đèn khác,
và canh ba có một cây đèn khác nữa chăng?
- Bạch Ngài, không. Ánh sáng suốt đêm chỉ có một cây đèn mà
thôi.
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- Này Ðại Vương, sự liên tục của một người hay một vật cũng vậy.
Con người của phút này sinh thì con người của phút trước diệt,
dòng liên tục không ngừng. Con người của phút sau không phải là
một với con người của phút trước. Như thế con người liên tục mãi
cho đến giai đoạn cuối cùng của ý thức bản ngã".
Ðọc đoạn văn xuôi trên đây, ta có cảm tưởng đó là một đoạn thơ.
Tại sao? Cái gì phân biệt thơ với văn xuôi? Một trong những yếu
tính của thơ là nét cụ thể của một hình ảnh hay, một biểu tượng
hay. Biểu tượng hay làm cho dễ hiểu một ý tưởng trừu tượng.
Ngoài biểu tượng hay, còn có biểu tượng thơ mộng hoặc huyền ảo.
Vừa hay vừa huyền ảo thì triết học lại càng có chất thơ. Ta có thể
nói tư tưởng Phật Giáo là một triết học có nhiều chất thơ.
Ghi chú: (1) Phần này đã đăng trong Tập san “ÐỐI THOẠI” của
Ban Chấp Hành Sinh Viên Ðại Học Văn Khoa Sài Gòn (vào
khoảng năm 1964 hay 1965 hoặc 1966, không nhớ chính xác). (2)
Dịch đoạn trên: "Ta đi về một nơi hiu quạnh, chân trời xa vô hạn,
bầu trời không gợn mây, cây cối hoàn toàn bất động, không một
con thú, không một bóng người, không một dòng nước chảy, khắp
nơi sâu thẳm yên lặng; một quang cảnh như vậy dường như mời
mọc ta vào sự chiêm niệm và chiêm ngưỡng, hoàn toàn cởi bỏ ý
chí và những đòi hỏi của nó" (SCHOPENHAUER, sách đã dẫn).
(3) Dịch đoạn trên: "Tác phẩm của thi sĩ càng có tính chất thi ca,
và lời nói của nhà thơ càng không bị ràng buộc: tác phẩm càng
mở phơi cho sự bất ngờ và càng được đón nhận tốt"
(HEIDEGGER, tài liệu đã dẫn). (4) Phần này đã đăng trong báo
DÂN CHÚNG của nhà thơ Nguyên Sa, số ra ngày 12 tháng 3 năm
1994, tại Nam California.
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Tám bài còn lại đã đăng trong vài tạp chí văn học và giai phẩm
Xuân; sở dĩ không đưa vào sách vì có bài chưa kịp viết những điều
bổ sung cho thành các bài có thêm một số dữ-liệu mới sưu tầm:
1/ “Từ giấc mơ Tây Tiến đến giấc mơ hòa bình” (Đăng trong
tạp chí ‘Văn Học”, số 140, Sài Gòn, ra ngày 15 tháng 11 năm
1971. Ví dụ nên bàn luận, bổ túc thêm, ba bài thơ đậm tình yêu
quê hương và mong hòa bình của nhà thơ Trần Ngọc Hưởng mà
người viết bài sưu tầm được sau năm 1975: cần bổ sung để đặt
vào bài viết liên hệ đến nhà thơ Quang Dũng)
2/ “Nhân bài hồi ký của Hồ Dzếnh, bàn về bốn giai đoạn nhận
thức thi ca” (Trong tạp chí Văn Học số 185, Sài Gòn, 20/6/1974)
3/ “Phan Khôi: Người đầu tiên thành công trong việc đồng hóa
Thơ và Truyện” (Trong tạp chí “Thời Tập”, Sài Gòn, 15/4/1974)
4/ “Lời thơ phù ảo trên Bạch Vân Am” (Trong tạp chí “Thời
Tập”, Sài Gòn, số ra ngày 12 tháng 11 năm 1974)
5/”Văn chương phản ảnh và Văn chương ký thác…” (Đăng
trong Giai phẩm Xuân “Nguyệt san Hồn Việt”, Westminster,
California, Xuân Mậu Tý 2008)
6/ “Bắt gặp những hiếm quý trong ký sự phim ảnh” (Trong
Giai phẩm Xuân “Nguyệt san Hồn Việt”,Westminster, CA. Xuân
Tân Mão 2011)
7/ “Ký sự phim ảnh làm ta yêu mến thêm chất địa sử trong văn
chương” (Trong Giai phẩm Xuân “Nhật báo Người Việt”, Xuân
Mậu Tý 2008, Westminster, California)
8/ “Ký sự phim ảnh và địa sử trong văn chương” (Trong Giai
phẩm Xuân “Nhật báo Người Việt”, Xuân Kỷ Sửu 2009)
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