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SỰ KIỆN THIÊNG LIÊNG VÀ CẢM XÚC SÁNG TÁC

Hàng năm, đúng vào dịp đất nước kỷ niệm những Ngày lễ trọng đại, Ban 
Biên tập chúng tôi luôn đón nhận nhiều bài viết, hình ảnh sinh động từ 

khắp nơi trong cả nước gửi về cộng tác. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 43 năm 
Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; Quốc tế Lao động 
1-5 và mừng 128 năm sinh nhật Bác (19 -5) - với những sự kiện thiêng liêng, 
Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ lại có thêm niềm hạnh phúc, đón nhận những 
tác phẩm mới. Sự quan tâm, động viên của cộng tác viên gần xa đã tiếp thêm 
sức lực và niềm tin để Tạp chí Văn nghệ ngày một hấp dẫn hơn cũng như 
hoàn thành tốt nhiệm vụ: một cơ quan tuyên tuyền và diễn đàn Văn học, Nghệ 
thuật của địa phương.

Quả thực, đề tài sáng tác hoài niệm chiến tranh, tình yêu đất nước: Biển 
đảo - Quê hương, viết về Bác là không bao giờ cạn; dường như chủ đề đó là 
những câu chuyện dài làm trái tim người nghệ sĩ luôn thổn thức! Bằng trách 
nhiệm của người nghệ sĩ, người cầm bút cho ra đời tác phẩm văn học, báo 
chí nghiêm túc thể hiện sự tri ân, tôn kính, tự hào một dân tộc anh hùng, thấm 
đẫm tình yêu thương bằng cảm xúc dâng trào. Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm 
đã bám sát nhịp sống xây dựng, phát triển thành thị, mô hình kinh tế mới, sự 
phát triển nông nghiệp nông thôn và bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống 
của địa phương… đó là những nội dung Ban Biên tập muốn giới thiệu đến 
độc giả trong số 43 này.

Nhằm tiếp tục đổi mới, chuyên nghiệp - hiện đại, Ban Biên tập phấn đấu 
đưa nội dung Tạp chí ngày một chất lượng hơn, đồng thời phát hiện  những 
tài năng sáng tác văn học. Tạp chí trân trọng Thông báo Thể lệ cuộc thi viết 
văn xuôi cho các thể loại: truyện, kí và ghi chép. Ban Biên tập rất mong đón 
nhận sự hưởng ứng tham gia tích cực của bạn đọc.                                BBT

Xã luận
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Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)

Bác Hồ, vị lãnh tụ thiên tài kính 
yêu của dân tộc, không những 

là nhà văn, nhà thơ, nhà quân sự, nhà 
chính trị lỗi lạc, mà còn là nhà tiên tri 
tài ba. Với Bác Hồ: 

“Người ngồi đó với cây chì đỏ
Vạch đường đi từng phút từng giờ”
           (Sáng tháng Năm - Tố Hữu)
Cho cả dân tộc theo đi, vì Người 

nắm chắc đích chiến đấu, chiến thắng 
từng chặng đường phía trước của cách 
mạng mà chính Người đang cầm lái 
con thuyền sinh mệnh của dân tộc.

Là một nhà lãnh đạo, do biết nhìn 
xa trông rộng, nắm vững thời cơ, Bác 
đã đề ra sách lược “xuất”, “nhập” đúng 
lúc, đúng thời cơ để thực hiện mục 
tiêu chiến lược. Nhờ thế mà dân tộc 
ta mới có thể “lấy ít địch nhiều”, “lấy 
yếu chống mạnh” để “đi từ thắng lợi 
này đến thắng lợi khác” và cuối cùng 
giành thắng lợi to lớn.

Còn nhớ, năm 1942, Bác Hồ viết 
bài thơ dài “Lịch sử nước ta”. Mở đầu, 
Bác căn dặn mọi người hãy luôn luôn 
thường trực những hiểu biết về lịch sử 
dân tộc: 

Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam

Bài thơ sáng tác năm 1942, thế mà 
Bác đoán chắc 3 năm sau, tức năm 1945 
thắng lợi của dân tộc nhất định sẽ đến. 
Và quả vậy, do biết nắm thời cơ, khi 
quân Nhật thua đau quân Đồng minh, 
quân Anh, quân Tưởng đang sa lầy ở 
Đông Dương, Bác đã lãnh đạo toàn 
quân và toàn dân nhanh chóng vùng 
lên giành chính quyền từ tay Phát xít 
Nhật để thành lập nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945.

Tiếp đến, cuộc kháng chiến chống 
Pháp 9 năm diễn ra và kết thúc bằng 
đại thắng huy hoàng ở Điện Biên Phủ. 
Hòa bình mới chỉ lập lại trên một nửa 
đất nước từ vĩ tuyến 17 trở ra.

Hai mươi năm tiếp, cả nước lại lên 
đường trường chinh chống Mỹ xâm 
lược, chống lại một kẻ thù giàu mạnh, 
cường bạo nhất thế giới thế kỷ XX.

Bằng trí tuệ uyên thâm và tầm nhìn 
thời đại, Bác Hồ và Đảng ta đã lãnh 
đạo nhân dân cả nước đi từ thắng lợi 
này đến thắng lợi khác.

Ngày 7,8,11/2/1965, Mỹ đánh vào 
Đồng Hới - Quảng Bình mở màn cho 
cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc. 
Trong 3 ngày kịch chiến với không 
lực Hoa Kỳ, quân và dân Đồng Hới 

 HỒ NGỌC DIỆP

BÁC HỒ DỰ CẢM CHO ĐẠI THẮNG 
MÙA XUÂN 1975
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bắn rơi nhiều máy bay siêu âm của 
Mỹ, tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc 
lái. Với sự kiện Đồng Hới thắng 
Mỹ trận đầu, Bác Hồ đã dự cảm và 
mạnh mẽ trả lời với nhà báo Đức 
Franz Faber trong cuộc họp báo: 
“Với Đồng Hới, Mỹ bắt đầu thua ở 
Việt Nam rồi đấy”. Và với con mắt 
chiến lược, thần thánh, cuối 1967, 
trong hội nghị cao cấp với các tướng 
lĩnh, bằng thực tế chiêm nghiệm qua 
chiến tranh Mỹ - Triều Tiên, Bác Hồ 
đã nói: “Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ 
cũng sẽ đưa B52 ra đánh Hà Nội, 
rồi có thua nó mới chịu thua”... Quả 
vậy, 12 ngày đêm tháng 12/1972, 
cuộc tập kích chiến lược bằng máy 
bay B52 của Mỹ vào Hà Nội và Hải 
Phòng đã hoàn toàn thất bại. Mỹ đã 
phải đặt chữ ký chấm dứt chiến tranh 
xâm lược Việt Nam tại Hội nghị Paris 
vào ngày 27/1/1973.

Rõ ràng, Bác Hồ đã dự báo trước 
những thắng lợi tất yếu mà quân và 
dân miền Bắc nói riêng, cả nước nói 
chung trong cái đích cuối cùng của 
cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

Điều ấy, Bác cũng đã từng viết 
trong di chúc của mình trước lúc 
Người đi xa (1969): “Cuộc chống 
Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù 
phải kinh qua gian khổ, hy sinh 
nhiều hơn nữa, song nhất định thắng 
lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc 

chắn”. Và Người còn viết: “Dù gian 
khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định 
sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ 
nhất định sẽ cút khỏi nước ta, Tổ 
quốc ta nhất định sẽ thống nhất. 
Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum 
họp một nhà”.

Dự cảm ấy sự thực đã diễn ra vào 
ngày 30/4/1975, khi chiến dịch Hồ Chí 
Minh đại thắng.

Với nhãn quan khoa học, khi biết 
được sau những chiến thắng dồn dập 
ở miền Nam, đế quốc Mỹ và tay sai bị 
các lực lượng cách mạng dồn ép vào 
những thế bí, và quân dân miền Nam 
đang háo hức chuẩn bị một cuộc Tổng 
tiến công nổi dậy khắp các đô thành 
vào tết Mậu Thân sẽ làm lung lay chế 
độ cai trị của Mỹ, Ngụy tàn bạo trên 
một nửa đất nước phía Nam, buộc Mỹ 
và chính quyền tay sai phải ngồi vào 
bàn đàm phán 4 bên tại Paris (Pháp),.
Trong bài thơ “Mừng xuân 68”, Bác 
Hồ đã viết: 

“Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Thắng trận tin vui khắp nước nhà”
Hai câu thơ vừa là lời báo trước vừa là 

lời chúc mừng của vị lãnh tụ tối cao của 
dân tộc đối với sự kiện lịch sử hào hùng 
cũng như phong trào cách mạng miền 
Nam và trong cả nước lúc bấy giờ.

Hai câu thơ cuối trong bài “Mừng 
xuân 68” là lời hiệu triệu, lời kêu gọi 
và đó cũng là lời báo trước về sự toàn 

Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)
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thắng của cách mạng Việt Nam dù kẻ 
thù có hùng mạnh, xảo quyệt đến đâu: 

“Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ
Tiến lên!
Toàn thắng ắt về ta”
Năm sau, năm 1969, Bác Hồ sức 

khỏe không được tốt và sau đó, Người 
đã đi vào cõi vĩnh hằng vào ngày 2/9, 
bài thơ chúc Tết cuối cùng “Mừng 
xuân 69” là sự thể hiện sách lược, 
chiến lược tài tình của Đảng, của Bác 
đối với Cách mạng trong cả nước để 
giành chiến thắng trong trận lịch sử 
cuối cùng:

“Năm qua thắng lợi vẻ vang
Năm nay tiền tuyến chắc càng 

thắng to
Vì độc lập, vì tự do
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào
Tiến lên!
Chiến sĩ, đồng bào!
Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn!”
Hai câu đầu của bài thơ là lời tổng 

kết, chiến thắng năm qua và hiện tại 
của quân dân hai miền Nam Bắc. Hai 
câu tiếp là sách lược cách mạng để 
giành thắng lợi cuối cùng. Đó là “Mỹ 
cút”, thì “Ngụy nhào”. Nghĩa là, đầu 
tiên phải đuổi Mỹ ra khỏi đất nước, 
sau đó mới tổng phản công đánh vào 
sào huyệt Ngụy. Có như vậy mới có 
viễn cảnh: “Bắc Nam sum họp, xuân 
nào vui hơn!”.

Quả vậy, năm 1973, Hiệp định Paris 
ký kết, Mỹ phải chấm dứt chiến tranh ở 
Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mở ra 
từ tháng 2/1975 và ca khúc khải hoàn 
vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, 
lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng 
Miền Nam đã tung bay trên nóc Dinh 
Độc Lập. 

Bài thơ “Mừng xuân 1969” ra đời 
trước ngày Hiệp định Paris ký kết 4 
năm và 6 năm trước ngày đất nước 
thống nhất, quả thật lời của Bác Hồ là 
lời của bậc tiên tri.

Kỷ niệm 43 năm ngày thống nhất 
đất nước (1975 – 2018), nghĩ về Bác 
ta càng hiểu hơn trí tuệ và tình cảm 
của Người.

Thật tự hào khi có Bác và được tiến 
lên dưới ngọn cờ của Bác, như nhà thơ Tố 
Hữu đã viết trong bài “Sáng tháng Năm”: 

“Người là cha, là bác, là anh
Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ
Người ngồi đó với cây chì đỏ
Vạch đường đi từng phút, từng giờ
Không gì vui bằng chiến đấu dưới cờ
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

1. “Một phương diện của thiên tài Hồ Chí Minh”-
PGS Song Thành - Tạp chí Cộng sản số 13/2002.

2. “Nghệ thuật quân sự về dự đoán tình hình” - 
Thiếu tướng Hoàng Đan - Tạp chí Khoa học quân sự 
số 53(11/2003).

3. “Với Đồng Hới, Mỹ bắt đầu thua ở Việt Nam rồi 
đấy” - Nguyễn Thế Tường - Báo Quảng Bình số ngày 
24/2/1015.
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LÊ ANH PHONG

TRÊN NGỰC NGƯỜI 
KHÔNG MỘT TẤM HUÂN CHƯƠNG
                                                     
Trên ngực Người
Không một tấm Huân chương
Tài sản Người
Chẳng cửa nhà, ngân phiếu
Lo trước muôn dân, vui sau thiên hạ
Người quên hết mình trong mọi chiều kích không gian.

Người - hiện thân muôn kiếp đời thường
Phụ bếp trên tàu
Đêm đông quét tuyết
Ông Ké bản người Tày
Đất Xiêm làm thầu khoán
Lội ruộng thăm đồng, đạp nước với bà con…

Trên ngực Người
Không một tấm Huân chương
Muôn cảnh lầm than
Với Người không xa lạ
Càng tù tội, càng đói cơm, khát chữ
Càng nung nấu tự do và nhân cách CON NGƯỜI.

Trên ngực Người
Không một tấm Huân chương
Tượng đài Người
Tạc trong lòng nhân thế
Nhìn đoàn người tháng năm xếp hàng vào lăng viếng Bác
Hiểu đức tin nhân loại 
Gửi nơi Người!
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...Vào một buổi sáng tháng 4-1975, 
như thường lệ, tôi chuẩn bị bữa ăn sáng 
cho chú Tư Nguyện - Bí thư Tỉnh ủy. 
Vừa mang thức ăn vào phòng, chú gọi 
tôi nói: Cháu xuống đội xe cơ quan lấy  
xe, mang theo tài xế, bảo vệ cùng cháu 
chạy ngay ra sân bay Phước Bình đón 

MỘT NGÀY VỚI 
      PHI CÔNG NGUYỄN THÀNH TRUNG

Trong hồi ký “Những 
năm tháng không 

quên” của đồng chí 
Nguyễn Hữu Luật - 
Nguyên UV TƯ Đảng 
khóa IX, Bí thư Tỉnh ủy, 
Trưởng đoàn Đại biểu 
Quốc hội khóa X, Chủ 
tịch HĐND tỉnh Bình 
Phước do chính đồng 
chí ký tặng BBT Tạp chí 
ngày 4/4/2018; Hồi ký có 
nhiều nội dung rất xúc 
động về thuở ấu thơ, đời 
tư và khẳng định nhân 
cách, bản lĩnh của một 
người chiến sĩ cách mạng 
trong chiến đấu cũng 

Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)

như sự nhạy bén, quyết liệt trong 
điều hành công tác khi đất nước được 
giải phóng; Đặc biệt là đối với những 
năm đầu tỉnh Bình Phước mới tái 
lập, còn nhiều khó khăn. Nhân dịp kỷ 
niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn 
toàn miền Nam thống nhất đất nước,  
BBT Tạp chí Văn Nghệ xin trích giới 
thiệu một phần của Hồi ký về Phi 
công Nguyễn Thành Trung, khi vừa 
hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng 
ném bom Dinh Độc Lập (năm 1975) 

bay về Phước Long và 25 năm sau 
(năm 2000) cũng tại mảnh đất lịch 
sử ấy anh “Tư Luật” có dịp gặp lại 
người Anh hùng Lực lượng Vũ trang 
Nhân dân Nguyễn Thành Trung.

Anh Tư Luật gặp lại Phi công  Nguyễn Thành Trung sau 25 năm xa cách.
Ảnh: TL
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một đồng chí cán bộ về đây cho chú. 
Chú Tư Nguyện dặn đi dặn lại: Nhớ cẩn 
thận. Trên đường đi, nếu gặp anh em 
huyện Phước Long chạy chiếc xe Jeep 
có cắm cờ Quân giải phóng thì đón lại 
và đưa lá thư này, họ sẽ bàn giao người 
cho cháu. Chú còn dặn nếu trên đường 
đi không gặp thì chạy thẳng vào Huyện 
ủy Phước Long chắc chắn sẽ gặp.

Tôi không đoán đươc vị khách là ai, 
nhưng nghĩ có lẽ là một người rất quan 
trọng, bởi danh tính của vị khách này 
được bảo mật rất kỹ. Tôi khẩn trương 
chuẩn bị và nhanh chóng lên đường. Xe 
chúng tôi chạy từ cơ quan Tỉnh ủy ở 
xã Tân Tiến (Bù đốp) thẳng tiến về sân 
bay Phước Bình. Khi đến địa phận xã 
Đa Kia (Nay thuộc huyện Bù Gia Mập) 
tôi phát hiện ra chiếc xe Jeep cắm cờ 
Quân giải phóng, trên xe có bốn người. 
Tôi nói tài xế chạy chậm lại và đưa tay 
vẫy. Khi xe dừng lại, tôi nhận ra anh Hai 
Giang là trưởng công an huyện Phước 
Long. Tôi nói lớn “Anh Hai ơi tôi đến 
đón khách đây”. Lập tức, anh Hai Giang 
nhảy xuống xe, tiến đến chỗ tôi. Tôi liền 
đưa thư của chú Tư Nguyện, anh Hai 
Giang đọc nhanh rồi chỉ vào một người 
đang ngồi trên xe và nói với tôi “Tôi 
giao đồng chí khách quý này cho chú 
đó”. Anh Hai Giang cho biết phải quay 
trở lại sân bay Phước Bình gấp.Tôi vội 
chia tay anh Hai Giang và mời người 
khách lên xe chạy thẳng một mạch về 

Tỉnh ủy dẫn người khách đến gặp đồng 
chí Bí thư Tỉnh ủy. Chú Tư Nguyện bảo 
tôi về nghỉ chờ chỉ đạo. Ba mươi phút 
sau chú Tư Nguyện gọi tôi lên chỉ vào 
vị khách mà tôi vừa đón: “Đây là đồng 
chí Nguyễn Thành Trung vừa mới làm 
nhiệm vụ đặc biệt trở về và mới hạ cánh 
xuống sân bay Phước Bình. Cháu nói 
anh em chuẩn bị chỗ nghỉ cho đồng chí 
Trung”. Đến lúc này tôi mới ngỡ ngàng 
khi biết đó chính là anh Nguyễn Thành 
Trung, người vừa lái máy bay của địch 
ném bom thẳng vào sào huyệt của chính 
quyền Sài Gòn.

Trưa hôm đó, tôi chuẩn bị cơm và 
đưa lên nhưng anh Trung không ăn 
nổi. Tôi cứ băn khoăn tự hỏi đã hoàn 
thành suất sắc nhiệm vụ và đã ra vùng 
an toàn thì vì sao trông anh vẫn không 
vui. Có lẽ còn có điều gì đó khiến anh 
lo lắng. Tôi động viên anh ráng ăn 
chút cho khỏe, nhưng anh Trung vẫn 
thở dài và nói: “Anh đã hoàn thành 
nhiệm vụ do Đảng và tổ chức phân 
công. Giờ anh đã ở vùng giải phóng, 
đã an toàn, Nhưng còn chị và các cháu 
đang ở trong vùng địch tại Sài gòn, 
không biết sống chết ra sao”. Tôi động 
viên anh: “Tổ chức của mình tính toán 
và xử lý tình huống kỹ lắm anh ơi. 
Như anh đó, tổ chức còn gài anh vào 
hoạt động trong lòng địch và đưa anh 
đi tu nghiệp ở Mỹ còn được, huống 
hồ chuyện bảo vệ an toàn cho chị và 
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cháu. Có khi tổ chức đã đưa chị và các 
cháu đến nơi an toàn từ trước khi anh 
hạ cánh đó”. Nghe tôi động viên, anh 
có phần yên tâm và vui hơn một chút. 
Anh bảo giờ còn quá mệt chưa thể ăn 
được. Tôi mời anh ăn một trái chuối 
rồi ngồi lại tâm sự với anh.

Anh Trung nói: “Mấy hôm nay đầu 
óc căng thẳng vì phải thực hiện một 
nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Khi hạ 
cánh xuống sân bay Phước Bình, anh 
em mình ra đón lại chạy xe Jeep. Lúc 
mới nhìn thấy anh tưởng mình hạ cánh 
nhầm vào sân bay địch nên đã định bấm 
nút hủy máy bay. May còn kịp nhìn thấy 
lá cờ giải phóng trên xe, anh mới thở 
phào nhẹ nhõm”. Nghe anh Trung nói, 
tôi lạnh người vì không thể ngờ một sơ 
suất nhỏ lại rất có thể dễ dàng dẫn đến 
hậu quả lớn. Nếu anh Trung không kịp 
nhìn thấy lá cờ giải phóng, nếu vì tưởng 
hạ cánh nhầm vào sân bay địch mà anh 
bấm nút hủy máy bay thì sự thiệt hại và 
hậu quả sẽ lớn biết nhường nào! Và tôi 
tự nhủ mình trong mọi tình huống phải 
hết sức cẩn trọng, phải tính toán trước 
sau thật chu đáo và phải lường trước 
những tình huống ngoài ý muốn.

Khoảng 15 giờ, tôi lại mang cơm 
lên cho anh Trung và ngồi động viên 
anh ăn. Sau đó chừng 40 phút, từ Cục 
chính trị Miền có đoàn cán bộ đến làm 
việc với chú Tư Nguyện để đưa anh 
Trung đi nhận nhiệm vụ mới. Chia tay 

anh mà lòng tôi quyến luyến không 
muốn rời. Dẫu anh em gặp nhau chưa 
tròn một ngày, nhưng qua tâm sự, sẻ 
chia tôi thấy hoàn cảnh của anh và tôi 
có nhiều điểm giống nhau. Anh có một 
người cha là cán bộ cách mạng, tôi có 
một người cha cũng đi làm cách mạng 
và cả hai người cha ấy đều đã anh dũng 
hy sinh, bỏ chúng tôi lại khi bản thân 
mỗi người còn quá nhỏ với hai người 
mẹ hiền lành suốt đời tận tụy, hy sinh 
vì chồng, vì con. Điểm giống nhau nữa 
là cả hai chúng tôi đều tham gia cách 
mạng từ nhỏ ở hai vùng quê có truyền 
thống cách mạng kiên cường và cả hai 
đều trưởng thành trong kháng chiến. 
Do đó, chỉ mới gặp nhau đã rất quý 
mến nhau rồi.

Anh Trung đi nhận nhiệm vụ mới, 
tôi ở lại tỉnh Bình Phước tiếp tục công 
việc của mình. Chia tay anh lần đó rồi 
mỗi người một nơi, ai cũng miệt mài 
với công việc nên không nắm được 
tin tức của nhau. Mãi đến năm 2000, 
trong dịp huyện Phước Long tổ chức 
kỷ niệm ngày giải phóng, anh em tôi 
mới có dịp gặp lại nhau. Sau 25 năm 
gặp lại, anh nhìn tôi có vẻ ngờ ngợ. 
Còn tôi vừa nhìn thấy đã nhận ra anh 
ngay. Khi nghe tôi gọi tên, anh mới 
nhớ ra. Và thế là anh em tôi ôm chầm 
lấy nhau, mừng vui quá đỗi…

* Lê Văn lược trích Hồi ký “Những năm tháng 
không quên” của đồng chí Nguyễn Hữu Luật.
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 VŨ THANH THANH

Mỗi năm, cứ đến tháng Tư là cả 
nhà tôi rộn rã, lâng lâng cảm 

xúc như ngày Tết Nguyên Đán. Như 
có một năng lực siêu nhiên thúc giục, 
chúng tôi lại nghĩ về về lịch sử, về 
sự kiện Ngày giải phóng hoàn toàn 
miền Nam, thống nhất đất nước, 
về những anh hùng ngã xuống vì 
“Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. 

Chỉ mới những ngày đầu tháng Tư 
thôi mà ông nội tôi đã kêu con cháu 
đi mua Quốc kỳ mới vì sợ tới lúc đó 

người ta mua nhiều rồi “cháy” hàng. 
Người già là vậy, lo trước, lo xa, có 
khi là lo cả một đời. Phải ngoan 
ngoãn vâng lời thôi, vì cố giải thích 
thì ông giận, rồi lẩm bẩm: “Cha mẹ 
tụi bây. Bây có biết là ngày xưa thế 
hệ của ông chiến đấu gian khổ thế 
nào không. Phải cực khổ, thiếu thốn 
trăm bề để cho các cháu có ngày 
hôm nay hòa bình, no ấm, vui vẻ. 
Các cháu phải trân trọng lịch sử hào 
hùng của Việt Nam chứ”. Chúng tôi 
phải nhanh nhẩu làm theo lời ông vì 
nếu không ông tiếp tục “kể tội”. 

Những ngày tháng Tư, ông nội đi 
nhiều nơi, nói nhiều hơn. Đôi chân 
già nua chai sần từng hiên ngang 
trên mọi chiến trường giờ run rẩy, 
yếu đuối, phải nhờ chiếc gậy làm 
bạn. Nhưng ông chẳng chùn bước, 
nhất định phải đến các buổi họp 
cựu chiến binh, đồng đội năm xưa. 
Có năm, ông rủ rê cả hội cựu chiến 
binh về nhà để làm tiệc, nhâm nhi 
tách trà, ly rượu rồi rôm rả nhắc 
về thời trai trẻ. Bao giờ cũng vậy, 
cứ sống lại những giây phút oanh 

GỌI TÊN THÁNG TƯ
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liệt một thời là ông mang những kỷ 
vật chiến tranh cất trong tủ cho mọi 
người xem. Có một bức ảnh mà ông 
chụp cùng đồng đội được ép nhựa 
cẩn thận, cất trong chiếc hộp gỗ kỹ 
càng. Bức ảnh hiếm hoi, dù hơn 40 
năm trôi qua vẫn không nhòe. Cầm 
trên tay bức ảnh, môi run run nhắc về 
những người ngã xuống, tất cả lặng 
đi giây lát như là cách để tưởng nhớ. 
Chúng tôi ngồi vây quanh cảm thấy 
kính trọng, thán phục vô cùng!

Tháng Tư, vào những buổi cơm, 
buổi sinh hoạt ấm cúng có mặt đầy đủ 
con cháu là ông say sưa kể về những 
chiến công hào hùng của quân, dân 
Việt Nam: Những anh hùng đã ngã 
xuống vì độc lập, tự do; những thiếu 
niên dũng cảm vì Tổ quốc; những 
bà mẹ Việt Nam anh hùng đào hầm 
nuôi giấu bộ đội... Thật ra ngày 
thường ông vẫn nói, vẫn kể như 
một ông giáo giảng bài. Nhưng vào 
tháng Tư, đúng hoàn cảnh, đúng 
không gian sôi nổi, đã khiến lòng 
ông háo hức, nôn nao, thúc giục nên 
nhớ rất nhiều chuyện thú vị. Phải 
công nhận, ông kể chuyện rất chân 
thật, lôi cuốn, vì thế mà chúng tôi 
nghe một cách say mê.

Cũng nhờ ông chúng tôi hiểu biết 

thêm nhiều điều trân quý về lịch 
sử nước nhà. Những chi tiết tưởng 
chừng như nhỏ nhặt nhưng lại là một 
chất kết dính quan trọng giúp cho lịch 
sử có một bức tranh toàn diện, đầy 
đủ. Ông là nhân chứng sống, từng 
tham gia nhiều trận đánh trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước nên 
những gì ông nói rất chân thật. Ông 
nói một cách say mê, hào hùng, cứ 
y như không gian hiện tại đang là 
chiến trường khốc liệt. Điều đó càng 
làm cho tôi thấy hãnh diện vì ông. 
Một bộ đội Cụ Hồ đã góp chút công 
sức bé nhỏ để làm nên chiến thắng 
lịch sử vẻ vang: 30/4/1975.

Tháng Tư nữa lại về trong sự hân 
hoan của gia đình tôi. Không để ông 
nhắc, chúng tôi, những đứa cháu rất rõ 
tâm lý ông đã vội vàng đi mua những 
thứ ông cần. Ông mỉm cười với vẻ mãn 
nguyện. Và vui sướng hơn khi mẹ tặng 
cho ông một bộ đồ bộ đội mới để tiện 
đi hội họp. Mẹ phải cất công nhờ nhiều 
nơi mới có người may được loại y phục 
này. Ông lặng lẽ cất bộ đồ sờn cũ vào 
tủ (của người bạn tặng), mặc thử đồ 
mới, ngắm nghía hồi lâu trong gương 
như cậu trai trẻ đôi mươi. Những lúc 
ấy, tôi hiểu ông đang hồi tưởng về ký 
ức vàng son của mình 
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Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)

ĐỖ THANH BÌNH

MỪNG NGÀY 30 THÁNG 4

Mừng ngày giải phóng miền Nam
Bốn mươi ba năm vọng mãi khúc vang khải hoàn
Muôn lòng nuôi chí kết đoàn
Phát huy truyền thống vững vàng lập công
Đẩy lùi đói rét bần cùng
Xây đời dân chủ, công bằng vui thay
Nông thôn khởi sắc từng ngày
Thị thành sầm uất ngất ngây lòng người
Những tua du lịch tuyệt vời
Để lại dấu ấn một thời thân thương
Bình Long dũng cảm kiên cường
“Đồng Xoài rực lửa”, Phước Long anh hùng
Lộc Ninh “Thủ phủ” lẫy lừng
Điều quân “Thần tốc” - Non sông thanh bình!
Thương người vì nước quyết sinh
Lòng dân mang nặng ân tình bấy nay
Ngày 30 tháng 4 sum vầy
Nhắc nhau gắng sức dựng xây quê nhà
Bình Phước rực rỡ cờ hoa
Mốc son lịch sử mãi là vẻ vang.
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Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)

QUANG MINH

NỖI NHỚ THÁNG TƯ
Tháng Tư về trong cái nắng hanh hao
Ngõ nhỏ gió lùa lao xao khóm lá
Bướm tung tăng kiếm tìm vùng đất lạ
Văng vẳng sau đồi tiếng hót Chìa Vôi

Chim hót dài sao hót mãi không thôi
Cứ dai dẳng như lòng ai mong nhớ
Người yêu thương ở miền xa cách trở 
Đã vắng mấy mùa tím nở hoa xoan

Tháng Tư về ve đã gọi hè sang
Tiếng cuốc tìm đàn miên man khắc khoải 
Thuyền dưới bến ngóng trông người trở lại 
Gác mái chèo cô quạnh... bóng dừa loang

Tháng Tư về mây trắng cứ lang thang
Bằng lăng tím mênh mang chiều khuất nắng
Hoàng hôn xuống tâm tư nghe trĩu nặng 
Tháng Tư dài ai cứ nhớ thương ai...

Ảnh: TL
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Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)

ĐỨC CƯƠNG

HOA THÁNG TƯ

 Tháng Tư về rồi em có hay không?
Hoa tím bằng lăng trên đồi đã nở
Nắng xuân rực hồng lung linh trải lụa
Ngan ngát hương điều theo gió bay xa
 
Khắp quê mình rực rỡ cờ hoa
Trời trong xanh như mắt người con gái
Cầm tay em thì thầm anh khẽ nói
Thương quá người ơi - Đôi mắt tháng Tư

Nhớ không em hơn bốn mươi năm qua
Đất nước mình rợp cờ hoa chiến thắng
Ba mươi tháng Tư chan hoà ánh nắng
Đón anh về ngày chiến thắng vinh quang

Tháng Tư đến rồi em có biết không?
Hoa lịch sử nở giữa lòng dân tộc
Đất nước hân hoan mừng ngày Thống nhất
Đẹp màu hoa - sắc nắng tháng Tư.
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Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)

VƯƠNG THU THỦY

Tâm Sự Cùng Anh
(Viết về một chiến sĩ đã hy sinh trong 
chiến trường miền Nam năm 1975)

Bốn ba năm lẻ
Thuở bé còn chăng (?)
Chuyện xưa anh đã kể rằng:
“Đời người vượt dốc rồi băng qua đèo”.

Em nheo mắt hỏi:
“Anh nói thiệt hôn?”
Anh cười: “Mai mốt lớn khôn
Tự dưng khắc hiểu đừng nôn nóng mà”.

Xốc ba lô gọn
Đội nón tai bèo
Vẫy tay giã biệt xóm nghèo
“Anh đi chiến dịch đừng theo nhỏ à”.

Nước nhà thống nhất
Lòng đất anh nằm
Em tìm địa chỉ đến thăm
Tâm nhang cắm xuống... hương trầm tỏa lên 

Giữa nền mây xám
Ảm đạm rèm mi
Dáng anh mờ ảo bước đi
Nhấp nhô phố vắng xanh rì cỏ non.
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Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)

HUỲNH THỊ KIM CƯƠNG 

KÝ GỬI NGÀY VỀ...
Tôi về nhặt lại thời gian
Bóng ngày qua ngõ chạm làn hương quê
Khói đồng từng ngọn ngủ mê
Bầy trâu say giấc triền đê gió lùa.

Tôi về tóc bạc lưa thưa
Miền trăng đau đáu đã thừa đêm đen
Cuối đầm tha thiết hương sen
Mùi quê chật những ngọn đèn phố xa.

Tôi về ngồi với cỏ hoa
Nghe mùa ngang dọc chở qua phía ngày
Dùng dằng câu hát hoài thay
Giấc mơ mê đuổi cát bay bụi lầm.

Tôi về ngõ vắng mù tăm
Bờ rào con nhện thì thầm giăng tơ
Đường xưa mưa nắng hững hờ
Vấp vào nỗi nhớ đến giờ còn đau...
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Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)

THU HIỀN

MỪNG NGÀY THỐNG NHẤT

Cả nước tưng bừng niềm hân hoan náo nức
Mừng ngày vui đại thắng vẻ vang
Bốn ba năm qua ngân khúc khải hoàn
Non nước huy hoàng Bắc Nam một dải
Bão táp chiến tranh còn đau đáu mãi
Cứ hiện lên như vừa mới hôm qua
Cảnh đạn bom cày xới khắp quê nhà
Con mất cha, chồng đi không trở lại
Gieo mầm đau thương trong ta tê tái
Hận lũ giặc thù tàn phá quê hương
Người Việt Nam anh dũng kiên cường
Đoàn kết vùng lên đập tan xiềng xích
Phá hết bốt đồn vòng vây quân địch 
Đánh tan kẻ thù phải rời khỏi nước Nam
Giành lại tự do độc lập giang san
Bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng bờ cõi
Bình Phước, Đồng Xoài chiến công chói lọi
Máu các anh hùng nhuộm đỏ đất miền Đông
Ngày 30-4 phấp phới rực cờ hồng
Mừng đất nước nở ngàn hoa chiến thắng.
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HOA THIÊN THU 

NGÀY ẤY
Nhớ giữa trưa ngày ấy
Nghe đài “Tiếng nói Việt Nam”
Dinh Độc Lập tung bay cờ đỏ sao vàng
Miền Nam hoàn toàn giải phóng!

Vẫn tin có phút giây chiến thắng
Mà ngỡ ngàng như thực như mơ
Bấy mươi năm gồng sức mong chờ
Sao vẫn thấy bất ngờ sửng sốt

Mẹ chúng mình bao năm héo hắt
Sống âm thầm chờ gặp con trai
Giọt máu đào măng sữa thuở trong nôi
Khi trưởng thành xa rời lòng mẹ
Cùng trang lứa lên đường nhập ngũ
Nơi chiến trường khói lửa… bặt tin!

Yêu thương anh, nhung nhớ nén trong tim
Giây phút này bỗng bừng lên nóng hổi
Tưởng tượng ra anh:
Hiên ngang - sáng chói
Ngạo nghễ, oai phong… trong đội ngũ anh hùng
Cả nước mình ai cũng lập công
Quá xúc động, em trở nên luống cuống
Ngày đoàn tụ đến rồi! Ôi sung sướng!
Cả nhà mình, cả làng xóm bâng khuâng…

Ba mươi tháng Tư năm ấy
Thành ngày tháng hồi sinh của Tổ Quốc
Cởi tấm lòng bao năm se sắt
Rạng rỡ thanh danh - dân tộc bốn ngàn năm
Em hình dung: Ngày mở cửa đón anh
Đón hạnh phúc…
Bằng tin vui chiến thắng.

Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)
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Trong một lần trò chuyện với tôi, 
dịch giả Lê Sơn - Trong 100 thiếu 

nhi Việt Nam được Bác Hồ trực tiếp cử 
đi học ở Liên Xô từ những năm 1954 đã 
nói: “Rồi lịch sử sẽ đi qua; Nhiều thứ 
sẽ không còn tồn tại, kể cả những gì ta 
yêu quí tôn thờ. Nhưng văn học sẽ làm 
nó sống lại, sẽ lí giải cho người sau sâu 
sắc những gì trong quá khứ”. Quả đúng 
là như thế! Đọc cuốn Ngõ tre rì rào của 
nhà thơ - nhà văn - nhà biên kịch Nguyễn 
Khoa Đăng; người đọc sẽ phần nào cảm 
nhận được lịch sử của một thời bi tráng 
với những máu xương, nước mắt đau 
thương mà tự hào của dân tộc đang sống 
dậy. Cuốn sách do Nhà xuất bản Quân 
đội nhân dân ấn hành năm 1991.

Ngõ tre rì rào với 150 trang sách, 
Nguyễn Khoa Đăng đưa người đọc về 
với cuộc sống của người dân một làng 
quê Bắc bộ những năm chống Mỹ. Người 
đọc sẽ gặp những con người hiền lành, 
nhân hậu, coi trọng đạo lí làm người như 
bà Thơi (mẹ của Thiệp), Hiền (người 
yêu của Thiệp), bà Thiếu (người cô họ 
luôn cận kề giúp đỡ động viên mẹ Thiệp 
những khi tắt lửa tối đèn). Làng quê ấy 
còn có cả những kẻ giả dối, vụ lợi sống 
dựa dẫm vào sự hy sinh của người khác 
như ông Toàn, Thìn - em gái Thiệp (Một 

cô giáo khao khát được đi học ở nước 
ngoài để mua nhiều đồ dùng quí giá).

Tác phẩm có cốt truyện mạch lạc. 
Cách sắp xếp các tình tiết chặt chẽ hợp 
lí, lời văn giàu cảm xúc.

Truyện làm sống dậy những tháng 
năm đau thương và anh dũng, khi cả dân 
tộc ta; Những thanh niên phơi phới yêu 
đời đã hăng hái ra đi chiến đấu cho lí 
tưởng của thời đại Cách mạng hào hùng 
đẹp đẽ và bay bổng “Trường học đẹp 
nhất là nơi trận tuyến chống quân thù”. 
Thiệp và bạn bè của anh đã ra đi như thế. 
Họ mang theo cả tuổi thanh xuân cùng 
bao ước mơ dang dở vào chiến trường.

Nhưng bi kịch của Thiệp và gia đình 
anh không phải là Thiệp bị thương hay 
phải hy sinh. Bi kịch của anh đau đớn 
hơn nhiều. Đó là: Một con người mang 
hai thân phận, một là người liệt sĩ được 
tôn vinh, một lại là kẻ phản bội bị khinh 
bỉ, căm thù.

Nguyễn Khoa Đăng đã từ bi kịch của 
chính gia đình, người thân, người ruột 
thịt của mình mà tái hiện những mất 
mát đau thương ở tầng sâu cuộc sống 
với những phũ phàng, xót xa, cay đắng 
bội phần. Vẫn biết, chiến tranh là hy 
sinh, đau khổ và chia ly! Vẫn biết trong 

NHÂN NGÀY 30 - 4 ĐỌC LẠI TÁC PHẨM: 

“NGÕ TRE RÌ RÀO” CỦA NHÀ VĂN - NHÀ 
BIÊN KỊCH NGUYỄN KHOA ĐĂNG

 BÙI THỊ BIÊN LINH

Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, 
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đằng đẵng tháng năm sẽ có biết bao sự 
trớ trêu bất trắc nhưng trường hợp của 
Thiệp - nhân vật chính của tác phẩm vẫn 
không thể không khiến người ta xót xa 
tự hỏi: Liệu có những ai đồng cảnh ngộ 
với anh ấy hay không?

Truyện kể rằng: Thiệp vốn là một 
thanh niên giàu ước mơ, lí tưởng cao 
đẹp. Anh từ chối đi học ở nước ngoài, 
tình nguyện cầm súng lên đường đánh 
giặc. Ở quê nhà, mẹ anh đau đớn nhận 
được giấy báo tử Thiệp đã hy sinh. Quê 
hương tổ chức lễ truy điệu cho anh. Gia 
đình Thiệp được tặng Bằng “Tổ quốc 
ghi công”. Mẹ Thiệp được hưởng chế 
độ ưu tiên của gia đình liệt sĩ. Nhưng 
Thiệp vẫn sống. Trớ trêu thay, trong trận 
chiến, Thiệp bị thương nằm lại chiến 
trường. Thiệp đã được một sĩ quan quân 

y của địch cứu sống. Vì tình cờ phát 
hiện ra Thiệp là em họ của Liên - vợ 
mình (qua những lời Thiệp nói trong 
cơn mê lúc bị thương nặng). Vợ chồng 
Liên đã chăm sóc Thiệp, giữ anh lại Sài 
Gòn. Thiệp đã sống bằng nghề sửa xe và 
cố né tránh những cuộc lùng bắt thanh 
niên đi lính Việt Nam Cộng hòa. Nhưng 
không thoát. Thiệp bị bắt đi lính và trở 
thành kẻ thù của chính anh ngày trước 
và của chính những đồng đội của anh. 
Trong quân ngũ, Thiệp đau khổ, bế tắc. 
Anh viết những bài thơ trút nỗi niềm 
tâm sự; Anh tự xỉ vả mình với những 
lời cay nghiệt nhất. Nhưng Thiệp quyết 
không cam tâm trở thành kẻ phản bội ti 
tiện. Trước trận càn, Thiệp đã bắn chết 
tên sĩ quan chỉ huy và tự sát. Xác thiệp 
được đưa về chôn trong nghĩa trang của 
những người lính cộng hòa tử trận. Thế 
là: Thiệp - Một con người hai thân phận; 
một liệt sĩ - người con ưu tú sẵn sàng 
hy sinh vì Tổ quốc, được “Tổ quốc ghi 
công” là niềm tự hào của người thân, gia 
đình, quê hương. Mặt khác, là một tên 
lính quốc gia là kẻ phản quốc, là nỗi hổ 
thẹn của gia đình, quê hương!

Mẹ anh - Bà Thơi khi phát hiện ra sự 
thật qua thông tin nhắn tìm người nhà 
của Liên trên sóng phát thanh. Bà đã 
sống trong đau đớn lo sợ, hoang mang 
phấp phỏng. Bao lần bà đã định nói ra 
sự thật với các cấp chính quyền. Bao 
lần bà định đem số tiền tử tuất cấp cho 
gia đình liệt sĩ và cả Bằng “Tổ quốc ghi 
công” trả lại cho chính quyền. Rồi lại 
thôi! Vì sự tin tưởng tôn vinh của địa 
phương khiến bà không sao mở lời ra 
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được. Nhưng cuối cùng, lòng tự trọng 
đã thôi thúc bà chọn cách giải quyết đầy 
đau đớn. “Bà Thơi giật mạnh một cái, 
tấm bằng tổ quốc ghi công rơi xuống. Bà 
ném nó xuống ao. Bà lảo đảo ngã nhào 
xuống bờ ao. Tấm bằng ngập ngừng bay 
là là trên mặt nước. Bà Thơi tưởng như 
linh hồn Thiệp nhập vào nên tấm bằng 
vẫn không chịu chìm. Bà Thơi lại vớt nó 
lên, xé thành bốn rồi thành tám. Bà tung 
những mảnh giấy vụn lên trời. Một cơn 
gió thổi đến xoáy tròn bốc nó lên cao”.

Cái kết của truyện đã là cách giải 
quyết dứt khoát và đau xót. Hãy trả tất 
cả về cho sự thật! Cho dù sự thật làm trái 
tim người mẹ tan nát vì đau đớn!

Có thể nói: Nguyễn Khoa Đăng đã bắt 
đầu từ những sự việc có thật trong cuộc 
sống của gia đình mình, quê hương mình 
mà khái quát lên thành câu chuyện của bao 
số phận, phản ảnh hiện thực bi thương của 
đất nước, của dân tộc trong chặng đường 
lịch sử đau thương mà anh dũng. Nhà văn 
đã lần theo dòng chảy của những năm 
chống Mỹ, đã tựa vào lịch sử, tựa vào hiện 
thực của cuộc sống và dồn tất cả những 
tình cảm máu thịt của mình để viết lên 
những trang văn ám ảnh mà da diết: “Mãi 
mãi sau này, bà Thơi còn nhớ như in buổi 
trưa hôm ấy. Sau khi bà Thiều về rồi, bà 
mới thấy căn nhà trống trải một cách ghê 
sợ. Lúc bấy giờ bà mới được khóc. Trong 
làn nước mắt nhạt nhòa, bà nhìn ra xung 
quanh chỗ nào cũng như  thấp thoáng 
hình bóng Thiệp” (T41).

Nhà văn đã khai thác hiện thực bằng 
những cảm nhận từ trái tim và làm sống 
dậy lịch sử không phải bằng sự kiện mà 

bằng số phận của mỗi con người với 
những lựa chọn: Sống thế nào đây? Cái 
gì được và cái gì sẽ mất? Nhiều hình 
ảnh, chi tiết trong truyện tuy không mới 
nhưng vẫn làm cho người đọc thấy lòng 
da diết bâng khuâng, khi đọc những trang 
văn miêu tả cảnh làng quê chân chất hiền 
hòa. Người ta không thể không thổn thức 
khi đọc những đoạn miêu tả nỗi lòng 
của người mẹ già nua trước số phận đau 
thương, chua xót của con mình.

“Ngõ tre rì rào” là một cuốn sách 
thấm đẫm giá trị lịch sử với những trang 
viết công phu, đậm chất trữ tình. Tiểu 
thuyết này không sa vào mô phỏng lịch 
sử khô cứng. Nhà văn đã làm sống lại 
hiện thực bộn bề của đời sống con người, 
của quê hương đất nước thời chống 
Mỹ. Với hai phía, một bên là hiện thực 
cuộc  đời với những con người, những 
số phận. Một bên là tài năng của người 
nghệ sĩ. Nguyễn Khoa Đăng đã thổi hồn 
vào lịch sử Nhà văn đã chắp cánh cho 
lịch sử bay lên bằng lẽ sống cao đẹp của 
con người.

Tiểu thuyết “Ngõ tre rì rào” thật sự 
là một khúc tâm tình bi tráng! Tác phẩm 
không dừng ở việc phản ánh hiện thực. 
Nhà văn đã chuyển tải hiện thực lịch sử 
đến với người đọc bằng cảm xúc máu thịt 
và tài năng của người cầm bút “có nghề” 
nên đã nâng giá trị của tác phẩm lên với 
những ý nghĩa và giá trị lớn lao hơn!

Quả đúng là: lịch sử đã sang trang, 
những gì đi qua của tháng năm đời 
người sẽ không bao giờ trở lại. Chỉ có 
văn chương, nghệ thuật mới làm cho 
lịch sử sống dậy được mà thôi 

Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)

21

ạp Chí
Văn Nghệ

BÌNH PHÖÔÙC



Nghiên cứu - Trao đổi

Kho tàng truyện cổ Việt Nam 
có truyền thuyết An Dương 

Vương xây thành Cổ Loa huyền bí 
xoay quanh câu chuyện Mỵ Châu, 
Trọng Thủy. Truyện đưa vào chương 
trình sách Giáo khoa cho học sinh 
bậc THCS học tham khảo. Có nhiều 
ý kiến trái chiều xoay quanh câu 
chuyện tình Mỵ Châu - Trọng Thủy 
với nhiều góc nhìn tư duy ở các biên 
độ khác nhau. Tuy nhiên, chưa thấy 
có ý kiến nào khác ngoài chuyện ca 
ngợi tình yêu lứa đôi trai gái giữa 
Mỵ Châu - Trọng Thủy. Nếu bình 
tâm, bóc đi hết các lớp trầm tích của 
không gian và thời gian thì truyền 
thuyết An Dương Vương xây thành 
cổ Loa lại là một vấn đề hoàn toàn 
khác không hề có chuyện tình trai 
gái vợ chồng như một số ý kiến đăng 
đàn trong các chương trình sách giáo 
khoa hiện nay.

Trước hết, xét về bình diện thể 
loại, thì truyền thuyết An Dương 
Vương xây thành Cổ Loa là loại thần 

thoại đời sau. Một số yếu tố hoang 
đường kỳ ảo được lược bớt thay vào 
đó là những chứng cứ lịch sử (thành 
cổ). Theo các sử gia, thời đại An 
Dương Vương ra đời vào khoảng 
năm 208 đến 179 trước công nguyên. 
Thời kỳ con người vẫn còn mông 
muội trong cách nhìn và giải thích 
thế giới bằng lối tư duy trẻ thơ. Các 
cuộc chiến tranh giữa các bộ tộc diễn 
ra gay gắt. Người Việt cổ đã biết thay 
đổi phương thức sản xuất bằng việc 
trồng cấy thay cho hái lượm. 

Họ sống trên các triền sông, tiến 
gần ra biển biết khai thác những sản 
vật từ nền văn minh trồng cấy (lúa 
nước). Biết dùng đồ trang trí, trang 
sức là ngọc trai kiếm được ở biển 
cả. An Dương Vương là sự hiện thân 
cao nhất đại diện cho nền văn minh 
đó. Cho nên, hình tượng An Dương 
Vương gợi cho ta thấy một cái gì đó 
gần gũi, gắn bó với biển, với đất, 
với nước. Việc làm của An Dương 
Vương xây thành Cổ Loa có ý nghĩa 

MỘT GÓC NHÌN KHÁC VỀ TRUYỀN THUYẾT

An Dương Vương
 ĐÔNG DƯƠNG
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lịch sử tiến bộ rõ rệt. So với truyện 
Thánh Gióng thì truyền thuyết An 
Dương Vương có ý nghĩa bờ cõi, 
cương giới, lãnh thổ rõ ràng hơn. Khi 
giặc ngoại xâm vào xâm lược, Thánh 
Gióng tự vươn vai cao lớn cầm vũ 
khí (ngựa sắt, áo giáp sắt, gậy sắt) 
đứng lên đánh giặc rồi bay về trời. 
Còn trong truyện An Dương Vương 
thể hiện tinh thần tự cường dân tộc. 
Một vua chủ, An Dương Vương biết 
xây đắp thành lũy, thành Cổ Loa 
hình xoáy ốc nhằm ngăn chặn sự 
xâm lược của giặc ngoại xâm. Vì có 
thành cao, hào sâu lại có vũ khí lợi 
hại là Nỏ thần nên An Dương Vương 
mất cảnh giác khi giặc phương Bắc 
đến sát thành Cổ Loa.

Khi giặc tràn vào thành, Nỏ thần 
bị đánh tráo không còn hiệu nghiệm 
buộc An Dương Vương cùng Mỵ 
Châu cưỡi ngựa chạy ra phía biển 
cả, một lần nữa cầu cứu Rùa vàng 
(Thần Kim Quy). Khi biết, chính Mỵ 
Châu là kẻ bị mê muội trong cuộc 
tình xảo trá để lợi dụng quan hệ tình 
cảm nhằm lấy cắp bí quyết quân sự 
của quốc gia (Nỏ Thần) cho Trọng 
Thủy con của Triệu Đà. (Đây là một 
mưu tính bá quyền của giặc phương 
Bắc đã hiện diện từ những buổi bình 
minh của lịch sử) Nên An Dương 

Vương kiên quyết dứt tình cha con 
rút gươm chém chết Mỵ Châu chứng 
tỏ An Dương Vương là một ông vua 
anh minh, biết phán quyết công, tội 
rõ ràng. 

Cái chết của An Dương Vương 
là một bi kịch đau xót nhất trong 
bình minh lịch sử giữ nước của dân 
tộc. Đây là lỗi lầm đầu tiên trong 
lịch sử dựng nước hay chính là 
thông điệp mà tổ tiên muốn nhắn 
gửi đến đời sau. 

Trong kế sách dân sinh của An 
Dương Vương, sự sai lầm chiến 
lược của An  Dương Vương chỉ 
lo phòng ngự (xây dựng lâu đài), 
không lo bồi dưỡng sức dân thiếu 
các chính sách khuyến nông chăm 
lo muôn dân và mất cảnh giác không 
dựa vào dân lợi dụng sức dân bảo 
vệ biên cương, lãnh thổ. 

An Dương Vương còn sai lầm 
trong việc giết Cao Lỗ, một mưu sỹ, 
người đã sáng tạo ra nỏ thần. Đây 
là loại vũ khí tiên tiến của thời đầu 
dựng nước vì nỏ ưu thế hơn nhiều so 
với cây cung truyền thống. Bài học 
lịch sử trong chiến lược xây dựng đất 
nước trong truyền thuyết An Dương 
Vương mà bất cứ bạn đọc nào cũng 
biết chứ không phải thuần túy câu 
chuyện tình yêu trai gái Mỵ Châu- 
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Trọng Thủy.
Xét về góc độ cách xây dựng nhân 

vật, truyền thuyết An Dương Vương 
đạt tới đỉnh cao nghệ thuật của phương 
pháp ẩn dụ. Giữa cái biểu đạt và cái 
được biểu đạt. Hình tượng Mỵ Châu 
là mẹ chúa, mẹ nàng. Dù có sai lầm 
nghiêm trọng nhưng các tác giả luôn 
giành nhiều tình cảm tốt đẹp cho nàng. 
Mỵ Châu là biểu tượng của một nền 
văn hóa mẹ. Mọi ngây thơ thể hiện sự 
trong trắng trong tâm hồn của nàng. 
Mỵ Châu chết là một bi kịch lịch sử 
nhưng lại là một bài học vô cùng thấm 
thía giữa cái lý và cái tình trong bài ca 
giữ nước ở buổi sơ khai. 

Đối lập với hình tượng Mỵ Châu là 
hình trượng Trọng Thủy. Trọng Thủy 
(khai nước, khai mỏ) là đại diện cho 
nền văn hóa phương Bắc (Triệu Đà). 
Nên khi Trọng Thủy chết, hắn nhảy 
xuống giếng chính là một cái chết 
phải chết cho chính nó. Hành động 
Trọng Thủy chết khi nhảy xuống 
giếng là một hành động mù quáng 
chứ không phải bi kịch tình yêu như 
một số học giả phân tích. Cái chết 
của y là cái chết của một kẻ thất tình, 
day dứt, tầm thường, thảm hại. Kết 
cục của kẻ luôn có tư tưởng xâm 
lược thì y phải lãnh hậu quả là một 
tất yếu lịch sử cũng là lời phán quyết 

công bằng của lịch sử.
Bóc đi hết các lớp trầm tích trong 

Truyền thuyết An Dương Vương xây  
thành Cổ Loa trơ ra cái lõi thực là 
bài học truyền thống yêu nước và 
bài học cảnh giác giữ nước khi giặc 
ngoại xâm luôn nhòm ngó. Bên cạnh 
đó, bài học về đoàn kết nội bộ hài 
hòa trong ứng xử không để mất cảnh 
giác hoặc quá ngây thơ ngờ nghệch 
trước những lời đường mật ngoại 
giao của kẻ thù. Cũng không quá ỉ 
lại vũ khí (Nỏ Thần) mà phải biết 
lắng nghe lòng dân.  

Chuyện An Dương Vương xây 
thành Cổ Loa là một bi kịch đau xót 
trước lời nói lạnh lùng nhưng minh 
triết của Rùa vàng cùng với hành động 
quyết liệt của An Dương Vương trước 
cái chết bi tráng của cha con Vua chủ 
đã lên án gay gắt lỗi lầm đầu tiên trong 
lịch sử giữ nước chống giặc ngoại xâm. 
Nhưng nó cũng gợi lên một tinh thần 
công lý sáng suốt của dân tộc, đánh giá 
bản chất của kẻ thù phương Bắc luôn 
là một thuộc tích cố hữu. Truyện An 
Dương Vương có kết cấu khá chặt chẽ 
đóng khung trong một không gian nhất 
định. Tuy ra đời trong buổi bình minh 
của nhân loại nhưng những giá trị lịch 
sử vẫn còn nguyên giá trị cho hậu thế 
hôm nay… 
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Đinh Tiên Hoàng, vị Hoàng đế 
sáng lập triều đại nhà Đinh, 

nước Đại Cồ Việt trong lịch sử Việt 
Nam. Sự ra đời Nhà nước Đại Cồ 
Việt năm 968, đã chấm dứt tình trạng 
phân tán, cát cứ kéo dài, thống nhất 
đất nước. Đây là dấu mốc quan trọng 
trong quá trình phát triển của quốc 
gia dân tộc; giáng một đòn quyết 
định, chặn đứng mọi âm mưu chia rẽ 
đất nước của các thế lực, phân tán 
tồn tại dai dẳng từ trước, hướng tới 
thống nhất, tập quyền, phù hợp với 
yêu cầu của lịch sử.

Việc đặt quốc hiệu Đại Cồ Việt, 
xưng Hoàng đế và định niên hiệu là 
Thái Bình, một lần nữa khẳng định 
sự tự tin vào sức mạnh dân tộc, khát 
vọng về một đất nước thái bình, hưng 
thịnh của vua Đinh Tiên Hoàng.

- Nhà nước Đại Cồ Việt dưới thời 

nhà Đinh, tuy chỉ tồn tại trong 12 
năm (968 - 980), trải qua 2 đời vua, 
nhưng trong quá trình tồn tại, bằng 
tổ chức quản lý và hoạt động cụ thể, 
Nhà nước Đại Cồ Việt thời Đinh đã 
có vị trí, vai trò hết sức quan trọng 
trong tiến trình lịch sử Việt Nam. 
Đây là Nhà nước đại diện cho lợi ích 
và sức mạnh của cộng đồng... tượng 
trưng cho sự đoàn kết, tập hợp các 

ĐINH TIÊN HOÀNG: 
NGƯỜI ĐẶT NỀN MÓNG SÁNG LẬP   

                         NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT 

Ảnh: TL
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lực lượng vì mục đích độc lập, tự chủ 
và thống nhất.

Với tổ chức bộ máy, chính sách 
đối nội, đối ngoại tuy sơ khai nhưng 
Nhà nước Đại Cồ Việt dưới thời nhà 
Đinh đã xác lập một thời kỳ mới về 
tổ chức quản lý đất nước trong lịch 
sử dân tộc - thời kỳ độc lập, tự chủ, 
xây dựng chế độ quân chủ tập quyền 
ở Việt Nam.

Sự phát triển kinh tế, từ nông 
nghiệp cho đến công thương nghiệp 
dưới thời Đinh khá đều đặn và đa 
dạng, đã tạo điều kiện nâng cao đời 
sống nhân dân, vừa củng cố nhà nước 
quân chủ Trung ương tập quyền, vừa 
nâng cao sức chiến đấu của đất nước 
thời Nhà Đinh.

Nhà nước Đại Cồ Việt thời nhà 
Đinh đã tạo cơ sở ban đầu để các 
vương triều sau này bổ sung, củng cố 
và điều chỉnh cho phù hợp với sự phát 
triển của đất nước trong quá trình hình 
thành và xác lập chế độ phong kiến 
loại hình phương Đông ở nước ta. Đặc 
biệt, bằng những hoạt động đối nội và 
đối ngoại phù hợp, Nhà nước Đại Cồ 
Việt thời nhà Đinh đã đưa lịch sử nước 
ta vào một thời kỳ phát triển mới chưa 
từng có (so với trước đó), khôi phục 
lại thế đứng hiên ngang cho đất nước, 
cho dân tộc. Từ đây, đất nước của cộng 
đồng các dân tộc Việt, bằng sức sống 

bền bỉ và năng động của mình, đã 
vươn lên mạnh mẽ, đủ sức chống chọi 
với mọi âm mưu và hành động xâm 
lược của giặc ngoại xâm, giữ một vị trí 
quan trọng trong khu vực trước những 
biến động lớn đã từng xảy ra và còn 
tiếp diễn ở nhiều thế kỷ sau này.

Nhà nước Đại Cồ Việt dưới thời 
nhà Đinh ra đời, tồn tại, phát triển 
cùng với việc thiết lập triều đình 
riêng do một hoàng đế đứng đầu, có 
niên hiệu riêng, quản lý một lãnh thố 
riêng biệt, là sự khẳng định mạnh 
mẽ nền độc lập, tự chủ của đất nước 
vừa mới được khôi phục sau hơn 
một thiên niên kỷ lệ thuộc vào phong 
kiến phương Bắc. Đây là Nhà nước 
mở đầu cho thời kỳ độc lập, tự chủ 
lâu dài của dân tộc.

Công lao, đóng góp to lớn của 
Đinh Tiên Hoàng trong tiến trình lịch 
sử dân tộc còn mãi muôn đời.

Cuối năm Kỳ Mão (979), Đỗ Thích đã 
giết vua Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn. Sau 
khi vua Đinh Tiên Hoàng mất, triều đình 
đưa Đinh Toàn lên ngôi khi mới 6 tuổi. Năm 
980, nhà Tống sai Hầu Nhân Bào sang xâm 
lược nước ta, tình hình đất nước lâm nguy. 
Trước hoàn cảnh đó, triều đình và Thái hậu 
Dương Vân Nga đưa Thập đạo Tướng quân 
Lê Hoàn lên ngôi Hoàng đế. Lê Hoàn giáng 
phong Đinh Toàn xuống làm Vệ Vương. Từ 
đây, nhà Đinh chấm dứt vai trò của mình 
trong lịch sử.

(Trích tài liệu Tuyên truyền của Ban Tuyên giáo TƯ)
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Kính thưa anh linh, hương hồn các 
anh hùng liệt sỹ!

Giữa biển, trời Trường Sa thiêng 
liêng của Tổ quốc! Đoàn công tác cùng 
cán bộ, chiến sỹ Tàu 561 đang có mặt 
trên vùng biển đảo Cô Lin, Len Đao và 
Gạc Ma; nơi mà cách đây 30 năm về 
trước, vào ngày 14/3/1988 đã diễn ra 
cuộc chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Hải 
quân nhân dân Việt Nam chống lại kẻ 
thù xâm lược để bảo vệ chủ quyền biển, 
đảo thân yêu của chúng ta, thành kính 
tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ - những 
người con trung kiên, dũng cảm của đất 
mẹ Việt Nam đã chiến đấu hy sinh, cống 
hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách 
mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta, 
vì sự trường tồn vững chắc chủ quyền 
biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của 
Tổ quốc…

Xin bày tỏ lòng kính trọng, đồng cảm 
và biết ơn sâu sắc tới thân nhân các Anh 

TIẾP BƯỚC THẾ HỆ ĐI TRƯỚC... BẢO VỆ VỮNG 
CHẮC CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO CỦA TỔ QUỐC (*)

(Trích phát biểu tại Lễ Tưởng niệm các cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong 
sự kiện ngày 14/3/1988 ở Trường Sa)

hùng liệt sĩ, tới những người cha, người 
mẹ, người vợ, người em, người con đã 
hiến dâng tất cả phần ruột thịt của mình 
cho Tổ quốc.

…
Quần đảo Trường Sa là một phần lãnh 

thổ thiêng liêng không thể tách rời của 
Tổ quốc Việt Nam XHCN. Mỗi rạn san 
hô, từng hạt cát, nhành cây, ngọn cỏ nơi 
đây đều mang hình hài của hồn thiêng 
sông núi, thấm đẫm bao mồ hôi, xương 
máu của các thế hệ người con đất Việt. 
Chúng ta đời đời trân trọng ghi lòng, tạc 
dạ những công lao và sự hy sinh vô bờ 
bến vì sự toàn vẹn của giang sơn gấm 
vóc của Tổ quốc, vì thế đứng kiêu hãnh 
nơi tuyến đầu của Trường Sa.

Trước ý đồ độc chiếm Biển Đông, 
mở rộng không gian sinh tồn: Ngày 
14/3/1988, các lực lượng tàu chiến hùng 
hậu có trang bị vũ khí hiện đại, Trung 
Quốc đã ngang nhiên, bất chấp công lý 

Ngày 8 tháng 4 năm 2018, đoàn công tác số 4 gồm đại biểu các Tỉnh 
Khánh Hòa, Tây Ninh, Vĩnh Phúc, An Giang, Bình Dương, Bình 

Phước; phóng viên các báo đài cùng các cán bộ Quân chủng Hải quân, do 
đồng chí Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải 
quân làm Trưởng đoàn ra thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa 
và Nhà giàn DK1.
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và lẽ phải, bất ngờ tấn công quân sự, 
bắn chìm, bắn cháy 3 tàu vận tải và đánh 
chiếm một số đảo đá ngầm của ta. Với ý 
chí quyết tâm “Bảo vệ biển, đảo của Tổ 
quốc là nghĩa vụ thiêng liêng cao cả, là 
mệnh lệnh trái tim của người lính”. Các 
lực lượng Hải quân là cán bộ, chiến sĩ các 
tàu vận tải và lực lượng công binh xây 
dựng đảo, trong tay chỉ có cuốc, xẻng, xà 
beng và súng bộ binh, nhưng đã mưu trí 
sáng tạo, anh dũng chủ động, kiềm chế 
đến mức tối đa thực hiện nghiêm đối 
sách, bình tĩnh khôn khéo trong xử lý 
các tình huống để giữ vững chủ quyền 
biển, đảo Tổ quốc. Trong cuộc chiến đấu 
không cân sức đó, đã xuất hiện những 
tấm gương ngời sáng của cán bộ, thủy 
thủ các Tàu HQ 505, HQ 604, HQ 605 
thuộc Lữ đoàn 125, vùng 2; của cán bộ, 
chiến sĩ Lữ đoàn 146, vùng 4; Trung đoàn 
Công binh 83 Hải quân. Dù biết rằng có 
thể sẽ hy sinh, nhưng các anh không hề 
run sợ, quyết không lùi bước, dũng cảm, 
ngoan cường, sẵn sàng chiến đấu để bảo 
vệ biển, đảo đến hơi thở cuối cùng.

Chúng tôi vô cùng cảm phục tấm 
gương anh dũng hy sinh của Anh hùng 
liệt sĩ, Trung tá Trần Đức Thông - Phó 
Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146; Anh hùng 
liệt sĩ Đại úy Vũ Phi Trừ - Thuyền trưởng 
Tàu HQ 604, trước sự tấn công của kẻ thù 
vẫn bình tĩnh chỉ huy bộ đội bảo vệ tàu, 
giữ vững lá cờ Tổ quốc trên đảo; càng 
cảm phục hơn Anh hùng liệt sĩ Thiếu úy 
Trần Văn Phương - Phó Chỉ huy trưởng 

đảo Gạc Ma, trước lúc hy sinh anh đã 
hiên ngang quấn lá cờ Tổ quốc quanh 
thân mình, động viên đồng đội “Không 
được lùi bước, phải để cho máu mình 
tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống 
vinh quang của Quân chủng”. Cảm phục 
Anh hùng, thuyền trưởng, Thiếu tá Vũ 
Huy Lễ, trước tình thế mất đảo chỉ trong 
gang tấc, đã bình tĩnh, mưu trí chỉ huy 
Tàu HQ 505 vừa chiến đấu, vừa nhanh 
chóng lao lên bãi ngầm Cô Lin để con 
tàu trở thành pháo đài và cột mốc chủ 
quyền bất khả xâm phạm…

Cảm phục sao hết những tấm gương 
hy sinh anh dũng của các cán bộ, chiến sĩ 
Hải quân nhân dân Việt Nam trong trận 
chiến đó, các anh đã thể hiện khí phách 
sáng ngời, niềm tin quyết thắng, làm sáng 
đẹp phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” 
- Người chiến sĩ Hải quân. Tên tuổi và 
sự hiên ngang, kiêu hãnh của các anh đã 
làm cho kẻ thù chùn bước, run sợ.

…
Cuộc chiến đấu rạng sáng ngày 

14/3/1988 ở Gạc Ma đã đi vào lịch sử 
dân tộc như một dấu ấn không bao giờ 
phai trong tâm khảm của mỗi người 
dân đất Việt. Điều đó đủ nói lên sự tàn 
khốc của chiến tranh và đau thương, mất 
mát to lớn mà chúng ta phải gánh chịu. 
Những người lính đầy nhiệt huyết và sức 
trẻ đã mãi mãi nằm lại biển sâu nhưng ý 
chí quật cường của các anh đã trở thành 
tượng đài bất tử về chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng, nối tiếp truyền thống đấu 
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tranh giữ nước bất khuất của dân tộc 
Việt Nam. Máu của các anh đã hòa cùng 
biển sâu, nhắc nhở thế hệ muôn đời sau 
nhớ về tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ 
quyền Tổ quốc. Chính sự hy sinh của 
các anh đã đem lại niềm hạnh phúc cho 
dân tộc, “Làm cho đất nước ta được nở 
hoa độc lập, kết trái tự do”, “Các anh 
chết cho Tổ quốc sống mãi”!

Các anh ra đi thật thanh thản mà rất 
đỗi vinh quang. Song để lại phía sau là 
nỗi đau tột cùng của gia đình, đồng bào, 
đồng chí; để lại nỗi nhớ khôn nguôi của 
những người mẹ, người cha, người vợ; 
hằn trong ký ức thơ ngây của những đứa 
con ngày đêm đau đáu bên cánh cửa đợi 
trông, mong các anh trở về.

Hòa chung nỗi đau đó, nhiều năm qua: 
Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, 
Bộ Quốc phòng, các cấp, các ngành, trực 
tiếp là cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã cố 
gắng làm hết sức mình. Song, biển thì 
rộng và sâu, mà sức người có hạn, hoàn 
cảnh bất lợi nên đến nay hình hài nhiều 
đồng chí vẫn đang nằm lại nơi biển sâu 
lạnh lẽo, đang hàng ngày, hàng giờ mòn 
mỏi qua thời gian, quặn đau trong sự 
khắc nghiệt của thiên nhiên, bão tố… 
Nỗi đau ấy, niềm thương nhớ ấy vẫn đeo 
đuổi ngày đêm sao khỏa lấp đầy.

…
Dẫu biết vinh quang nào mà chẳng 

có mất mát, hy sinh; hạnh phúc nào mà 
không phải đổi bằng máu xương và mồ 
hôi nước mắt. Dẫu biết sự dâng hiến của 

các anh đã hòa vào cùng giá trị thiêng 
liêng của non sông đất nước, một phần 
trong sự hy sinh lớn lao vô bờ bến của 
dân tộc. Trong không gian tĩnh lặng 
và trang nghiêm, hướng về hương hỏa 
của Tổ tiên; trước anh linh của những 
cán bộ, chiến sĩ Hải quân ưu tú đã ngã 
xuống; trong niềm tin son sắt về Đảng 
quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Anh 
hùng. Với lòng thành kính và tri ân sâu 
sắc nhất, thể hiện truyền thống đạo lý 
“Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp 
nghĩa” của dân tộc Việt Nam, từ trong 
sâu thẳm lòng mình, toàn thể Đoàn công 
tác chúng tôi xin nguyện mãi mãi tiếp 
bước thế hệ đi trước; quyết đem hết sức 
mình hiến dâng cho sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, 
đảo của Tổ quốc. Xứng đáng với niềm 
tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân 
dân; với công lao và sự hy sinh cao cả 
của các Anh hùng liệt sỹ. Mong sao anh 
linh các anh chứng giám, tiếp thêm cho 
dân tộc ta, quân đội ta sức mạnh; cho 
chúng tôi ý chí và nghị lực vượt qua 
mọi khó khăn, gian khổ vươn tới những 
thành công mới.

Kính mong các anh hãy an lòng, yên 
nghỉ trong bóng hình sóng nước, phù độ 
cho thế hệ hôm nay và mai sau mài sắc 
ý chí quyết tâm, mãi giữ vững Trường 
Sa và giữ yên biển, trời thiêng liêng của 
Tổ quốc…

                          (*) Tựa do BBT đặt.
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Lần đầu đi biển mà lại đi xa - đi đến 
Trường Sa nên từ khi nhận được 

tin đến khi bước chân lên tàu trong tôi 
có nhiều cảm xúc thật lạ. Đó là sự hồi 
hộp, chờ đợi, bỡ ngỡ và cả giây phút 
lắng đọng - tri ân. Ngày 8/4/2018, theo 
chân đoàn công tác số 4 gồm đại biểu 
các tỉnh Khánh Hòa, Tây Ninh, Vĩnh 
Phúc, An Giang, Bình Dương, Bình 
Phước cùng cán bộ chiến sĩ tàu HQ 
561 lên đường ra Trương Sa. 

Có lẻ cảm xúc ấn tượng nhất của 
chuyến đi và cả đời tôi đến nay là tại 
Lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh 
tại quần đảo Trường Sa, vì sự nghiệp 

bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục 
địa thiêng liêng của Tổ Quốc. Thời 
tiết không được tốt lắm, thỉnh thoảng 
những ngọn sóng lớn đổ ập lên mạn 
tàu, bọt tung trắng xóa. Tàu HQ 561 
chòng chành theo từng nhịp sóng.

Tôi đã từng dự nhiều buổi lễ tưởng 
niệm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi 
và các thành viên trong đoàn được 
chứng kiến một buổi lễ tưởng niệm 
trên tàu giữa điệp trùng sóng nước 
mà trang trọng, trang nghiêm lại tràn 
đầy cảm xúc như vậy. Đại tá Lê Văn 
Tuấn, Trưởng phòng Chính sách, đại 
diện Cục Chính trị Hải quân đọc lời 

CẢM XÚC LẮNG ĐỌNG !
 NGỌC DIỆP

Lễ Tượng niệm. Ảnh: ND
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tưởng niệm. Giọng đọc của vị chỉ huy 
lúc trầm hùng đanh thép, lúc khoan 
thai nhẹ nhàng, khi tình cảm da diết, 
khi nghẹn ngào cảm động truyền đến 
chúng tôi những cung bậc tình cảm 
kính trọng biết ơn. Cảm xúc trào dâng 
khi chúng tôi được đứng trên con tàu 
phần phật ngọn cờ đỏ sao vàng giữa 
vùng biển trời Tổ Quốc, nơi các anh đã 
chiến đấu và anh dũng hi sinh để bảo 
vệ chủ quyền thiêng liêng đến hơi thở 
cuối cùng. Gió to, sóng lớn, nhiều lúc 
giọng đọc của Đại tá Lê Văn Tuấn bạt 
đi, xa xăm, trầm lắng. Tiếng gió rít, 
tiếng sóng vỗ ì ầm cuộn cùng giọng 
đọc xúc cảm của vị chỉ huy như bay 
lên, như loang ra bầu trời mặt biển 
hiển hiện với bao linh hồn anh hùng 
liệt sĩ. Với chúng tôi, đoàn công tác 
số 4, từng câu từng chữ ấy thật thấm 
thía nhớ mãi khôn nguôi.

Xúc động hơn khi cán bộ chiến sĩ tàu 
HQ 561 và các thành viên đoàn công 
tác số 4 tiến hành thả các vòng hoa, lễ 
vật xuống biển gửi đến anh linh các anh 
hùng liệt sĩ. Những bông cúc vàng cùng 
những con hạc giấy trắng trinh nguyên 
lần lượt được các đại biểu thả xuống 
biển. (Trước đó mấy hôm, Chính trị 
viên Dương Văn Đắc đã nhờ tôi gấp và 
bày cho các thành viên khác trong đoàn 
cùng gấp hạc giấy. Không ngờ những 
con hạc be bé xinh xinh kia bây giờ trở 

nên ý nghĩa và mang một sứ mệnh cao 
cả đến vậy). Thật kỳ lạ, như một phép 
màu, khi những con hạc giấy trắng tinh 
cuối cùng được thả xuống thì lúc này 
gió đã bớt, sóng gợn lăn tăn, lá Quốc kỳ 
trên cao nhè nhẹ bay bay, không gian 
thật yên ả, hữu tình. Trên boong tàu 
người người chìm trong xúc cảm, dưới 
biển, sóng nhẹ nhàng nhô lên đón nhận 
rồi dịu dàng dịu dàng chia ra, tản đi đưa 
các lễ vật đến với anh linh các anh hùng 
liệt sĩ. Những bông cúc vàng tươi như 
đang vui đùa cùng đàn hạc trắng trên 
mặt biển xanh, một màu xanh yên bình 
và lắng đọng. Một hình ảnh nên thơ đầy 
xúc cảm. Không chỉ mấy chị em chúng 
tôi rưng rưng, nhìn sang bên cạnh, các 
anh trong đoàn ai nấy mím chặt môi, 
đỏ hoe khóe mắt. Cầu mong anh linh, 
hương hồn các anh hùng liệt sĩ chứng 
giám, tiếp thêm cho dân tộc ta, quân 
đội ta sức mạnh. “Kính mong các anh 
hãy an lòng, yên nghỉ trong bóng hình 
sóng nước, phù độ cho thế hệ hôm nay 
và mai sau mài sắt ý chí quyết tâm, mãi 
giữ vững Trường Sa và giữ yên biển trời 
thiêng liêng của Tổ Quốc”.

Chúng tôi, các thành viên của 
Đoàn công tác số 4 nguyện mãi mãi 
tiếp bước xứng đáng với niềm tin và 
lí tưởng của thế hệ đi trước, đem hết 
sức mình cho sự nghiệp bảo vệ vững 
chắc chủ quyền của Tổ Quốc 
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Biển đảo - Quê hương

NGUYỄN KÌNH

TÌNH BIỂN ĐỘNG
Buổi chia tay
                 bên thềm gió lộng
Sóng xô bờ, biển động nước triều dâng.

Những con tàu xa tít
Những hải đảo nhấp nhô
Những bông muống trắng nở sát bờ
Chuồn chuồn đỏ lượn vu vơ đá nước

Có thể nào anh không ao ước
Ngồi bên em, bên những nụ bàng vuông…

Ơi! Sắc hương kỳ lạ
Ơi! Vị mặn chiến hào
Ơi! Chút gió xôn xao gọi ngày biển động

Chiều ập đến bầu trời xanh chuyển tím
Trên lưng chừng chi chít những vì sao
Nhớ về em: bên cây súng, bên chiến hào
Ngan ngát sóng xô bờ anh…
                                    biển động
Có một chút tưởng chừng là bất biến
Là những điều sâu thẳm nói về em
Là rộn ràng dòng máu chảy từ tim
Là những bước ta đi bên chiều phố Núi
Em sẽ là những gì mà anh chưa kịp nói
Bức tranh sơn dầu vẽ biển lúc bình minh
Hay bãi san hô khoe mình lấp lánh
Có bờ cát chạy dài, đêm đêm anh đứng gác

Biển kề bên
Em kề bên nắm tay anh cùng hát
Sóng xô bờ biển động
                       nước triều dâng.
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Biển đảo - Quê hương

HỮU DIÊN

VẦNG TRĂNG CUỐI TRỜI!
Qua cái lạnh cuối đông
Hẹn hò mai, đào nở.
Con chim én ngập ngừng
Đưa nắng về - Qua ngõ.
Mùa xuân gom nỗi nhớ
Từ thuở nào xa xôi
Có chút buồn lặng lẽ
Vấn vương hoài… trong tôi!

Thương cái tuổi nằm nôi
Ngọt ngào bầu sữa mẹ.
Áo cha mặn mồ hôi
Qua bao mùa bão tố!
Chiến tranh… Bom đạn nổ
Khúc ruột liền - Chia hai.
Đôi bờ sông Bến Hải

Nghẹn ngào, nước mắt rơi…!
Cha lên đường đánh giặc
Từng đêm mẹ ngóng chờ

Trang thư nhòe nước mắt
Giấu nụ cười… trong mơ!

Rồi một chiều mưa gió
Phương xa gửi tin về

Mẹ cầm tờ… “Báo tử”
Nát cõi lòng… “Vọng phu”!

Trời cũng tuôn nước mắt
Trắng một màu khăn tang!
Tuổi xuân thành… góa bụa

Một quãng đời… nặng mang!
Tháng năm mẹ tần tảo

Nuôi con lớn lên người…
Giờ con thành lính đảo

Ngày đêm giữ biển trời…

Trường Sa, mùa xuân đến
Biển rì rầm reo vui

Phương xa, hình bóng mẹ
Như vầng trăng cuối trời!
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Biển đảo - Quê hương

Chöa moät laàn toâi

VOÏNG LÔØI CUÛA BIEÅN

ñeán vôùi Tröôøng Sa

Nhaïc & lôøi: Ngoïc Uy

nhöng gaàn

Bieån neân maën moøi vò Bieån ñöôïc ra khôi neân ñaõ

töøng gaëp soùng Bieån dòu daøng nhö tình Meï bao

dung naéng xuaân hoàng soùng haùt vôùi Hoaøng Sa

Caùnh haûi aâu bay chaäp chôøn treân soùng Ñaûo yeâu

thöông trong voøng tay cuûa Bieån Ñaûo laø nhaø Bieån

caû laø queâ höông hôø hô hôù hô hô .........

....... ........... ........ ............. ........ hôø hô hô hô hô

ho Vang trong traùi tim ta tieáng goïi cuûa non

soâng Töøng ñaáttaác queâ höông boán ngaøn naêm Cha OÂng gìn

giöõ Coøn ñoù soùng reo Vaân - Ñoàn quaân thuø khieáp vía

Baïch -Ñaèng giangBieån Ñoâng daäy soùng choân thaây thuø Trong boùng toái ñeâm

ñen quaân thuø ñang doøm ngoù syõ HaûiNgöôøi -chieán quaân vöõng nieàm

tin theo Ñaûng gìn giöõ nôi Ñaûo xa cho bình yeân queâ Meï

Vieät - Nam Toå - quoác ôi chuùngcoù toâi saün saøng
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Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh

Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác 
phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí 

về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 
I (2016-2018) của tỉnh Bình Phước đã 
thu hút đông đảo đội ngũ văn nghệ sĩ, 
phóng viên, nhà báo, hội viên các cơ 
quan báo chí, văn học nghệ thuật, nhiều 
tác giả tham gia với nhiều tác phẩm có 
chất lượng cao về nội dung và nghệ 
thuật, thể hiện sự tâm huyết và tình cảm 
thiêng liêng của tác giả đối với Chủ tịch 
Hồ Chí Minh.

Sáng tạo trong chỉ đạo, triển khai 
đáp ứng yêu cầu thực tiễn 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên 
giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy đã ban hành Kế hoạch số 46-KH/
TU, ngày 26/12/2016 về phát động và 
tổ chức cuộc thi sáng tác, quảng bá tác 
phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về 
chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai 
đoạn 2016 - 2020. Giải thưởng được 
chia làm 2 đợt, đợt 1, trao thưởng nhân 
dịp 19/5/2018 và đợt 2 trao thưởng nhân 
dịp 19/5/2020.

Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, 
Hội Nhà báo, Hội Văn học Nghệ thuật 
tỉnh là các cơ quan chủ trì triển khai, xét 
chọn cấp Sơ khảo, Chung khảo, lựa chọn 
tác phẩm chất lượng cao để trao giải ở 
tỉnh và gửi dự thi cấp Trung ương.

HIỆU QUẢ TỪ GIẢI THƯỞNG SÁNG TÁC, QUẢNG 
BÁ VỀ CHỦ ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

Đa dạng hình thức tuyên truyền
Phát huy cách làm và kết quả đã đạt 

được trong giai đoạn trước, hoạt động 
tuyên truyền, sáng tác, quảng bá tác 
phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về 
chủ đề học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước 
tiếp tục được quan tâm thực hiện, đạt kết 
quả nổi bật.

Về hoạt động sáng tác, từ năm 2016 
(thời điểm phát động theo Quy chế giải 
thưởng) đến thời điểm kết thúc đợt 1 
Giải thưởng, đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà 
báo tỉnh Bình Phước đã sáng tác gần 
350 tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo 
chí về chủ đề học tập và làm theo Bác 
đăng tải, quảng bá trên Báo Bình Phước, 
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp 
chí Văn nghệ Bình Phước, Tạp chí Khoa 
học và Thời đại. Nội dung các tác phẩm 
dự thi phản ánh khá toàn diện, sinh động 
về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh; phát hiện, nêu gương những 
nhân tố mới, điển hình tiên tiến của các 
tập thể, cá nhân trong học tập và làm 
theo Bác trên nhiều lĩnh vực công tác và 
đời sống xã hội, trong đó chủ đề về các 
tấm gương cán bộ, đảng viên và các tầng 
lớp nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số 
được khai thác có chiều sâu, phong phú, 
có sức hấp dẫn và lan tỏa rộng rãi trong 
xã hội. Nhiều tác giả đã gửi tham gia và 
được đăng tải từ 3 đến 4 tác phẩm thuộc 
các thể loại. 

 ANH ĐỨC
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Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh

Về hoạt động tuyên truyền, quảng 
bá, các cơ quan thông tấn, báo chí của 
tỉnh đã dành thời lượng thích đáng cho 
việc đăng tải, phát sóng các tác phẩm 
văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh do các văn 
nghệ sĩ, nhà báo sáng tác, gửi tham dự. 

Việc chấm, xét giải được thực hiện 
nghiêm túc, khách quan

Việc xét chọn được tiến hành làm 2 
vòng: Vòng Sơ khảo, vòng Chung khảo. 
Vòng Sơ khảo được tổ chức tại Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch (xét chọn được 
10 tập thể và cá nhân về thể loại tuyên 
truyền, quảng bá, biểu diễn, xuất bản); 
Hội Văn học Nghệ thuật (xét chọn được 
88 tác phẩm về các thể loại tranh, ảnh, 
truyện ngắn, thơ); Hội Nhà báo tỉnh (xét 
chọn được 10 tác phẩm, về các thể loại 
báo hình, báo phát thanh, báo in) để 
chấm Chung khảo. 

Đối với việc xét chọn Chung khảo, 
Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
thành lập Hội đồng Chung khảo do 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quyết 
định. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy đã ban hành Quyết định số 56-QĐ/
BTGTU, ngày 22/12/2017 về việc bổ 
sung thành viên Hội đồng Chung khảo 
cuộc thi, gồm 11 thành viên và 5 thành 
viên Tổ giúp việc, Chủ tịch Hội đồng 
chung khảo là đồng chí Trưởng Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Việc xét chọn được tiến hành bằng 
cách bỏ phiếu kín, theo các tiêu chí đã 
quy định. Hội đồng Chung khảo cấp tỉnh 
đã chọn được 48 tác phẩm, tác giả ở 7 

thể loại tham gia xét chọn giải thưởng ở 
Trung ương. Trong đó sẽ có 30 tác phẩm, 
tác giả được Tỉnh ủy trao giải cấp tỉnh 
vào dịp 19/5/2018, nhân kỷ niệm 128 
năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Các tác phẩm văn học, nghệ thuật 
và báo chí đã đi sâu thâm nhập thực tế

Nhìn chung, cuộc thi sáng tác, quảng 
bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, 
báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh” giai đoạn 1 (2016 - 2018) của tỉnh 
Bình Phước đã đạt được mục đích, yêu 
cầu đề ra, góp phần nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác tuyên truyền với nhiều 
hình thức đa dạng, phong phú, góp phần 
đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở 
tỉnh Bình Phước đi vào chiều sâu. 

Cuộc thi đã thu hút đông đảo các 
tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tham gia. 
Đối tượng tham gia rất đa dạng, bao 
gồm: Công nhân, nông dân, lực lượng 
vũ trang, học sinh, sinh viên, giáo viên, 
cán bộ công chức, các văn nghệ sỹ, các 
phóng viên, cộng tác viên báo, đài với 
nhiều độ tuổi khác nhau. 

Cuộc thi đã tìm được tác giả tiêu biểu, 
lao động nghệ thuật đầy đam mê, với ý 
thức và trách nhiệm công dân trong việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh. Qua cuộc thi, 
cũng đã phản ánh phần nào về thực lực 
đội ngũ cũng như chất lượng hoạt động 
báo chí, văn học nghệ thuật trên địa bàn 
tỉnh. Trên cơ sở đó, các ngành chức năng 
có thêm cơ sở để có những giải pháp thiết 
thực định hướng hoạt động báo chí, văn 
học nghệ thuật trong thời gian tới 
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Sáng tác và bối cảnh sáng tác

1.Tài năng sáng tác và bối cảnh 
sáng tác:

Tác phẩm văn học, nghệ thuật đi 
vào lòng người nhờ những sự phát 
hiện tinh tế, sự đồng cảm và chia sẻ 
bởi từng thân phận; nói cách khác 
người nghệ sĩ phải sống, lăn lộn vào 
trong bối cảnh đó mới cho ra đời các 
tác phẩm xuất phát từ tiếng lòng, với 
hơi thở cuộc sống. Nhận định đó được 
rõ nét hơn khi chúng ta điểm lược nền 
văn học nước nhà qua từng giai đoạn 
1930 - 1945; 1945 - 1975; 1975 - 1985 
và 1986 trở lại đây. Có thời điểm nền 
văn học, nghệ thuật phát triển rực rỡ, 
xuất hiện những tài năng có tầm ảnh 
hưởng sáng tác cho đến nay; bắt đầu 
từ phong cách riêng của cá nhân đến 
tập hợp nhóm sáng tác và cao hơn là 
khuynh hướng, trường phái sáng tác. 
Ba lĩnh vực dễ nhận diện đó là: Văn 
học, Âm nhạc và Mỹ thuật. Một mặt 
sáng tác theo khuynh hướng phản 

ánh hiện thực khách quan của một xã 
hội bị thực dân áp bức đẩy đời sống 
nhân dân cơ cực, lầm than, tiếp đó là 
tác phẩm bám sát cuộc đấu tranh của 
dân tộc ta, phản ánh những ước mơ, 
nguyện vọng của nhân dân, mong 
muốn được hòa bình, độc lập, đất 
nước thống nhất. Đội ngũ nhà văn, nhà 
thơ bấy giờ đã thực sự xâm nhập vào 
thực tế, sát cánh chiến đấu cùng toàn 
dân, cho nên tác phẩm của họ cũng 
phản ánh, theo sát cuộc chiến đấu của 
dân tộc ta. Điều này thể hiện rõ qua 
hình tượng nhân vật, sự kiện mà các 
tác phẩm văn học trong thời kỳ này đã 
phản ánh: “Số đỏ” (Vũ Trọng Phụng); 
“Đôi mắt” (Nam Cao); “Vợ nhặt” 
(Kim Lân);… đến kháng chiến chống 
Mỹ có: “Mảnh trăng cuối rừng” 
(Nguyễn Minh Châu); “Chiếc lược 
ngà” (Nguyễn Quang Sáng); “Rừng 
xà nu” (Nguyễn Trung Thành)… Mặt 
khác, sáng tác theo dòng văn học lãng 

ĐỂ CÓ SÁNG TÁC HAY… 
CẦN LẮM NHỮNG CHUYẾN ĐI THỰC TẾ!

 PHẠM HIẾN
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mạn, trữ tình, tiêu biểu có nhóm Tự 
lực Văn đoàn, gồm 7 thành viên là 
Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo, 
Thạch Lam, Tú Mỡ, Thế Lữ, Xuân 
Diệu. Về thơ Cách mạng có: Tố Hữu, 
Chế Lan Viên, Nguyễn Khoa Điềm, 
Hữu Thỉnh, Phạm Tiến Duật… Tương 
tự, ở lĩnh vực âm nhạc xuất hiện dòng 
nhạc tiền chiến của các nhạc sĩ: Phạm 
Đình Chương, Lê Thương, Đoàn 
Chuẩn, Phạm Duy, Hoàng Giác,...; 
nhạc trữ tình: Hoàng Thi Thơ, Nguyễn 
Ánh 9; Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, 
Anh Bằng, Trường Sa,... và dòng nhạc 
cách mạng có: Lưu Hữu Phước, Đỗ 
Nhuận, Nguyễn Xuân Khoát, Văn 
Cao, Tô Hải, Nguyễn Văn Tý, Phạm 
Tuyên, Huy Du, Hoàng Việt, Hoàng 
Vân, Phan Huỳnh Điểu, Diệp Minh 
Tuyền, Hoàng Hiệp, Hoàng Hà, Trần 
Kiết Tường, Lư Nhất Vũ, Trần Long 
Ẩn, Phạm Minh Tuấn, Xuân Hồng, 
Thuận Yến, Trần Hoàn, Nguyễn Đức 
Toàn…

Vấn đề đặt ra là tại sao thời gian 
này xuất hiện nhiều văn nghệ sĩ tên 
tuổi có những tác phẩm đạt chất 
lượng đỉnh cao, để đời? Có lẽ câu trả 
lời là để tạo ra những phong trào hoạt 
động văn học - nghệ thuật thiết thực 
và sáng tác hay, ngoài tài năng mỗi 

cá nhân còn có cơ hội “đặt mình” 
trong bối cảnh lịch sử, quan tâm, 
trách nhiệm với thời đại. Người viết 
đã bắt được mạch sáng tác phù hợp 
với thị hiếu của công chúng, đáp ứng 
nhu cầu hưởng thụ Văn hóa, Văn học 
- Nghệ thuật của nhân dân.

2. Người nghệ sĩ cần đắm mình 
vào cuộc sống bằng cảm xúc và 
rung động đặc biệt:

Đối với đời sống văn học, nghệ 
thuật hiện tại, thỉnh thoảng có diễn 
đàn cho rằng: trầm lắng và im lặng 
đến khó hiểu khi sự chờ đợi của 
công chúng đã nhiều năm nhưng ít 
có những tác phẩm văn học, nghệ 
thuật đỉnh cao hoặc có nhưng chỉ 
nhen nhúm, lan tỏa đối với giới trẻ. 
Tác phẩm chưa mang tầm ảnh hưởng 
xã hội đến việc cần thiết đưa vào nền 
giáo dục để truyền dạy bao thế hệ, 
phổ biến đến mọi người cùng biết, 
thưởng thức và thuộc nằm lòng. Phải 
chăng người nghệ sĩ không được đắm 
mình vào nhịp sống, thiếu sự cọ xát 
hay thờ ơ, thiếu cảm xúc, rung động 
với những gì xung quanh? Mặc dù 
đời sống hiện tại có điều kiện hơn, 
tiện nghi hơn trước đây; Đất nước 
đổi mới, phát triển, trải dài từ Bắc 
vào Nam, đơn cử việc xây nhiều cầu 
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dây văng hiện đại, xây nhà cao tầng 
chọc trời, thế nhưng không có “Nhịp 
cầu nối những bờ vui” (Văn An), 
“Bài ca xây dựng” (Hoàng Vân), 
“Những ánh sao đêm” (Phan Huỳnh 
Điểu),... Những ca khúc rất chính trị 
và rất lãng mạn đó dường như không 
còn thu hẹp trong công trường, trong 
ngành xây dựng vốn khô khan, khó 
tạo được cảm xúc với người nghệ sĩ 
nhưng sự thực tác phẩm đã vươn ra 
xa - hấp dẫn tất cả mọi đối tượng đón 
nhận và không hề cũ qua bao thế hệ 
kể từ khi nó ra đời.

3. Cần lắm những chuyến đi 
thực tế sáng tác!

Đó là câu nói của nhiều nghệ sĩ mà 
chúng tôi nghe được trong một lần 
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức 
cho hội viên đi thực tế sáng tác (đầu 
tháng 4-2018) tại địa bàn huyện Hớn 
Quản. Đi đến đâu các nghệ sĩ cũng tỏ 
vẻ ngạc nhiên, xúc động; vào Di tích 
chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô vội lấy 
khăn lau nước mắt khi nghe thuyết 
minh giới thiệu trong thế trận giằng co 
kéo dài 150 ngày đêm của cuộc chiến 
khốc liệt ấy, trên 1.000 chiến sĩ của Sư 
đoàn 7, Quân đoàn 4 và lực lượng vũ 
trang địa phương hy sinh; đến Đình 
Thần Tân Khai lại ngạc nhiên về tâm 

linh của một vùng đất; vào thăm vườn 
bưởi ở ấp Bàu Lùng xã Tân Hiệp, các 
nghệ sĩ bất ngờ về phương pháp lai 
tạo giống, chăm bón và năng suất thu 
được, nhiều câu hỏi được đặt ra với 
người chủ trang trại. Đặc biệt, đến 
trang trại Phú Gia: quan sát, chúng 
tôi thấy nghệ sĩ nhiếp ảnh vội tản ra 
và bấm máy lia lịa bởi cảnh quan về 
chiều trên vùng nông trại có sông 
nước hữu tình rất đẹp; số họa sĩ mở 
giá vẽ kí họa, còn mấy cây bút văn thơ 
thì ghi ghi chép chép, chỉ có số nhạc 
sĩ là khoan thai đứng nhìn bóng hoàng 
hôn xa dần cùng những cánh chim bay 
về tổ. Qua chuyến đi thực tế cho thấy, 
nếu không được tạo cơ hội trải nghiệm, 
người nghệ sĩ sẽ thiếu sự cảm nhận và 
xúc động trước những không gian tuy 
không xa xôi. Ở khía cạnh khác, người 
nghệ sĩ không được tiếp cận thực tế 
sẽ rất dễ suy diễn chủ quan khi sáng 
tác. Tác phẩm đó sẽ thiếu sinh động, 
thiếu rung cảm trước nét đẹp mộc mạc 
của làng quê. Có lẽ tình yêu dạt dào 
của người nghệ sĩ cần được tích hợp 
đầy đủ trong quan hệ tương tác giữa 
nghệ sĩ và bối cảnh để thổi hồn vào tác 
phẩm. Vì vậy, muốn có sáng tác hay, 
hơn hết - người nghệ sĩ cần lắm những 
chuyến đi thực tế! 
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Nắng vẫn nồng nàn, chim từng đôi 
nô đùa trong khóm lá, áng mây 

hồng vô tư vờn trong gió cuối xuân.
Đã lâu lắm rồi hôm nay đoàn Văn 

nghệ sĩ chúng tôi mới có dịp ghé thăm 
Hớn Quản, hai ngày trải nghiệm thực tế, 
cảm xúc trong tôi dâng tràn bao niềm tự 
hào với sự đổi thay nơi đây.

Tại mảnh đất này năm xưa bom cày 
đạn xới, oanh liệt một thời khói lửa 
chiến tranh.

Đến hôm nay mảnh đất kiên trung ấy 
đã thay da đổi thịt. Những rừng cao su tít 
tắp bạt ngàn in bóng nối đuôi nhau chạy 
dài thăm thẳm, tỏa bóng mát che cho quê 
hương Hớn Quản mát rượi yêu thương. 
Và những dòng vàng trắng ấy đã làm đổi 
thay đời sống bà con nơi đây, từ trong 
gian khó đi lên. Kinh tế vững vàng, tiện 
nghi đầy đủ, sự hưởng thụ văn hóa người 
dân cũng đã được nâng lên. Con cháu của 
họ cũng đã được học hành đến nơi đến 
chốn. Trở về quê hương là những bác sĩ 
kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ. Quê hương lại vững 
vàng có đội ngũ khoa học trẻ luôn kế thừa 
sẵn sàng thay thế thế hệ đi trước.

Chính những dòng vàng trắng ấy 
đã gắn chặt vào mỗi con người công 
nhân tiếp nối nhiều thế hệ. Hôm nay 
họ đã đổi mới tư duy lao động học tập 
rèn luyện thân thể, ngoài giờ lao động 
phong trào thể thao rất sôi nổi, như 
bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu 

lông, quần vợt, bơi lội… 
Chúng tôi đã ghé thăm vườn bưởi của 

anh Lý Đức tại ấp Bầu Cạn, xã Tân Hiệp 
một vườn bưởi trù phú rộng 3 hecta, quả 
nặng trĩu cành, năng suất 80 tấn/năm. 
Anh tâm sự: việc trồng và chăm sóc anh 
luôn áp dụng Khoa học kỹ thuật, vì vậy 
bưởi cho năng suất rất cao, bưởi của anh 
đã và đang xuất khẩu nhiều nước, trừ chi 
phí anh còn lãi mỗi năm trên 1 tỷ đồng.

Quốc lộ 13 năm xưa nay đã thênh 
thang rộng mở. 

Vào thăm tượng đài Chiến thắng 
Chốt chặn Tàu Ô. Sự thiêng liêng ấy 
và những hình ảnh ấy làm sao ai có thể 
quên được. Tôi thắp nén nhang và thầm 
cảm phục, tri ân:

Sư đoàn 7 anh hùng, tên tuổi của 
các anh nối tiếp nhau chạy dài trên từng 
trang giấy; máu của các anh nhuộm đỏ 
đất bazan. Chiến công hào hùng mãi mãi 
âm vang. Hôm nay tại nghĩa trang ngắm 
nhìn các anh vẫn thẳng lối dọc ngang 
như người lính năm xưa.

Đình thần Tân Khai thiêng liêng, nhất 
là dịp lễ hội cầu bông của Đình thần với 
nhiều nghi thức: tỉnh thành túc yết, tế tiền 
hiền, hậu hiền, lễ chánh và dâng hương...

Hớn Quản hôm nay thật sự đã thay 
da đổi thịt, đây Tân Khai còn kia Tân 
Hiệp, đó Quản Lợi, Núi Gió lạ mà quen, 
nơi đây có những cánh đồng rau xanh 
tốt của bà con chuyên cung cấp cho 

HỚN QUẢN HÔM NAY
 NGUYỄN THỊ NHỊ
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người dân khắp huyện. Đây Tân Lợi còn 
kia Thanh An một xã vùng sâu vùng xa 
của huyện năm xưa. Con đường đi bộ 
còn vướng gai góc đá sỏi lô nhô rừng 
thiêng nước độc, nơi đây chủ yếu đồng 
bào dân tộc S’tiêng. Thì hôm nay đường 
giao thông rộng mở đã được trải nhựa 
chạy sâu vào tận buôn làng. Những con 
đường mòn dọc ngang lối xóm cũng đã 
được bê tông hóa nông thôn. Cuộc sống 
bà con cũng đã được xóa sạch nhà tranh 
tre vách nứa, thay vào đó là những ngôi 
nhà xây rộng rãi khang trang, bà con 
cũng đã ổn định cuộc sống và làm giàu 
trên mảnh đất ấy như tiêu, điều, cà phê, 
cao su. Điện, Đường, Trường, Trạm văn 
hóa nơi đây cũng đã nhộn nhịp hẳn lên.

Chúng tôi đến thăm một Hợp tác 
xã dệt thổ cẩm đó là nghề truyền thống 
của đồng bào, với đôi bàn tay khéo léo 
họ đã dệt lên những tấm khăn, chiếc áo 
đầy màu sắc rực rỡ. Bên cạnh đó còn 
có những câu chuyện tình ly kỳ hấp dẫn 
của những đôi trai gái nơi đây.

Cán bộ xã hầu hết còn rất trẻ, năng 
động, sáng tạo họ xây dựng quê hương 
với cả nhiệt huyết. Họ tiếp đón chúng 
tôi rất niềm nở chân tình.

Chúng tôi đến thăm một cảnh hoang 
sơ thiên nhiên ban tặng,... một dòng thác 
trong lành thơ mộng, chỉ cần thả hồn 
yên lặng trong giây lát mình có thể nghe 
tiếng thở của cá hòa lẫn vào âm thanh 
những bọt nước ly ti gợi lên một cảm 
xúc lâng lâng hòa cùng với tiếng chim 

du dương điệu nhạc, do con người nơi 
đây cảm hóa và đặt cho nó một cái tên: 
Thủy điện sóc Phu Miêng xung quanh 
thác mọc lên những rừng cây trù phú lại 
càng tăng thêm vẻ đẹp hoang sơ.

Những rừng cao su bạt ngàn ở nơi đây 
họ cũng đã biến dòng sông hoang sơ lãng 
mạn ấy thành nơi nghỉ mát rất tuyệt, mỗi 
khi chiều về trông thật huyền ảo lung linh 
dưới ánh nắng khi mặt trời buông xuống.

Hơn thế, đoàn chúng tôi còn được 
sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo 
huyện, lãnh đạo các xã, và đặc biệt có các 
đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh cũng đã 
có mặt chúc mừng đoàn, thăm và động 
viên, luôn đi theo chúng tôi giới thiệu 
từng chi tiết.

Những hình ảnh đó đã gợi lên tình 
cảm khăng khít giữa các cấp lãnh đạo 
với đoàn đi thực tế sáng tác của Hội Văn 
học Nghệ thuật tỉnh nhà.

Hớn Quản nơi đây một thời chiến 
tranh, một thời hòa bình như lời đồng 
chí Lê Hoàng Lâm - Bí thư Huyện ủy: 
Hớn Quản mới mà cũ và cũ mà mới 
bởi địa danh “Hớn Quản” đã có từ lâu 
nhưng sự xây dựng, phát triển cũng chỉ 
mới một vài năm gần đây thôi. 

Qua chuyến đi này, cảm xúc trong tôi 
lâng lâng về một miền quê, Hớn Quản 
ơi! Hớn Quản thật sự thay đổi, phát triển 
và thực sự sánh vai cùng với các huyện 
trên địa bàn tỉnh nói riêng và các huyện 
tỉnh của cả nước nói chung. Tôi ra về mà 
lòng gửi lại nơi đây cả một niềm tin 
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Ai về Hớn Quản chiều nay
Có nghe gió thoảng hương ngày 

hôm qua
Đượm trong cảnh sắc quê nhà
Rộn ràng khúc khải hoàn ca lẫy 

lừng…?
Vâng, không biết các bạn thì sao? 

Nhưng mình đã nghe được những âm 
điệu đó bằng cái tâm, khi cùng các 
anh chị em văn nghệ sĩ của Hội Văn 
học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Bình 
Phước trong chuyến đi thực tế sáng 
tác ở huyện Hớn Quản vào đầu tháng 
4/2018.

Chiều ngày 4/4/2018, Đoàn văn 
nghệ sĩ của Hội VHNT tỉnh cùng lãnh 
đạo huyện Hớn Quản đã có mặt đông 
đủ ở Khu Di tích lịch sử Quốc gia 
“Tượng đài Chiến thắng Chốt chặn 
Tàu Ô”. Sau phút mặc niệm là nghi lễ 
dâng hương long trọng để tưởng nhớ 
các anh hùng liệt sĩ. Tất cả lặng người 
rồi dần thay đổi trạng thái theo chất 
giọng của chị hướng dẫn viên: Lúc 
trầm lắng, xúc động nghẹn ngào, lúc 

rắn rỏi, hùng hồn... khi chị giới thiệu 
về đôi nét lịch sử của Chốt chặn Tàu 
Ô. “Suốt 150 ngày đêm (từ 5/4/1972 
- 28/8/1972) với lòng dũng cảm, mưu 
trí, sáng tạo vận dụng linh hoạt cách 
đánh chốt kết hợp với vận động, cả 
phòng ngự với tấn công, Sư đoàn 7 
cùng quân dân địa phương thực hiện 
khẩu lệnh: “chốt cứng, chặn đứng, giữ 
vững trận địa dài ngày, không cho xe 
dưới lên, trên xuống”, giữ vững trận địa 
chốt chặn, tiêu diệt và tiêu hao nhiều 
sinh lực lẫn phương tiện chiến tranh 
của địch, buộc chúng phải rút khỏi khu 
vực tác chiến, từ bỏ ý đồ giải tỏa đường 
13”. Với chí kiên trì bám chốt và sự 
đồng tâm, hợp sức của quân và dân ta 
đã giành chiến thắng vẻ vang, in đậm 
vào dấu ấn lịch sử chống Mỹ. Những 
người con của đất nước đã anh dũng hi 
sinh trong trận chiến Chốt chặn Tàu Ô,  
vẫn luôn sống mãi trong trái tim của 
người dân Việt Nam và cũng là niềm 
tự hào của quê hương Hớn Quản, Bình 
Phước. Những anh hùng liệt sĩ của Sư 
đoàn 7 cùng với quân dân địa phương 
Tàu Ô, Xóm Ruộng mãi còn đó trong 
Bảng vàng ghi danh của Khu Di tích 
lịch sử Quốc gia “Tượng đài Chiến 
thắng Chốt chặn Tàu Ô”...

Theo chân anh Lê Hoàng Lâm (Tỉnh 
ủy viên, Bí thư Huyện ủy), chúng tôi 
ghé dâng hương và tham quan Đình 

Về Hớn Quản
 VƯƠNG THU THỦY
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thần Tân Khai. Một ngôi đình mang 
lối kiến trúc truyền thống của đình 
làng Nam bộ, được ra đời từ đầu thế 
kỷ XX (1901) và duy trì trùng tu, tôn 
tạo đến ngày nay (Đã được công nhận 
Di tích Lịch sử Văn hóa cấp Tỉnh vào 
ngày 18/8/2014). “Đây là nơi diễn ra 
nhiều hoạt động văn hóa tín ngưỡng 
gắn liền với những giá trị lịch sử, văn 
hóa truyền thống của người Việt mà 
mọi tầng lớp nhân dân trong vùng gửi 
gắm niềm tin, cầu mong mưa thuận 
gió hòa, làm ăn phát đạt, quốc thái dân 
an. Trong hai cuộc chiến chống Pháp 
và Mỹ, ngôi đình này còn là nơi che 
giấu để tạo điều kiện cho các chiến 
sĩ cách mạng hoạt động đến ngày đất 
nước được hoàn toàn thống nhất”.

Chuyến xe chạy ngoằn ngoèo, vượt 
qua hơn 13 km rồi dừng lại trước cổng 
một ngôi nhà vườn ở tổ 3, ấp Bàu 
Lùng, xã Tân Hiệp. Vạt nắng chiều rơi 
nhẹ, thêu hồng trên những cành lá màu 
xanh sẫm xen lẫn với vô vàn nụ hoa 
xinh màu trắng sữa. Làn hương quen 
thuộc thoang thoảng đến ngất ngây... 
Chúng tôi đã bị cuốn hút vào khu vườn 
bưởi vừa lủng lẳng những quả non đầu 
mùa, rộng đến 3 ha... Chủ nhà tiễn 
chân khách bằng những múi bưởi hồng 
ngọt lịm. Đặt biệt, tôi bị thôi miên bởi 
nụ cười đằm thắm, mặn mà của chị 
Nguyễn Thị Tuyết vợ anh Đức. Sinh 
năm 1957, từng là một Bí thư Đoàn 

phường năng động, sáng tạo ở Thành 
phố Hồ Chí Minh. Chị cùng chồng lên 
công tác tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội 
Tân Hiệp, trong những ngày đầu mới 
sơ khai vùng kinh tế mới này. Sau khi 
về hưu, vợ chồng anh chị đã quyết tâm 
lập nghiệp trên mảnh đất mình đã từng 
gắn bó bao nhiêu năm với nghề chăn 
nuôi, trồng trọt. Tuy khá vất vả khi trải 
qua nhiều lần chuyển đổi cây trồng, 
anh chị đã thành công và vui mừng 
đón nhận mùa thu hoạch đầu tiên của 3 
ha bưởi da xanh, với sản lượng khiêm 
tốn vừa đủ trả tiền phân, thuốc, nhân 
công và chi tiêu trong gia đình. Năm 
thứ 2, sản lượng đã đạt 15 tấn/ha (với 
mức thu nhập bình quân từ 30 đến 40 
triệu/tấn). Anh chị dự kiến năm thứ 3 
này sản lượng sẽ tăng từ 27 - 28 tấn/
ha. Đây là một sự thành công lớn trong 
việc áp dụng khoa học, công nghệ vào 
cây trồng của người dân Hớn Quản...

Hoàng hôn dần buông, đoàn người 
len lỏi qua những cánh rừng cao su 
bạt ngàn theo sự hướng dẫn của anh 
Dũng (Phó Chủ tịch xã tân Hiệp) tìm 
đến Công ty Khánh Giang. Anh Phong 
(Giám đốc) và chị Linh Sen (Chủ tịch 
Phụ nữ) của Công ty, đón tiếp chúng 
tôi bằng bữa ăn tối mang đậm hương vị 
đồng quê đáng nhớ. Đêm giao lưu văn 
nghệ bắt đầu. Từ giai điệu ngọt ngào 
của các nghệ sĩ không chuyên đờn ca 
tài tử, đến những giọng ca trữ tình của 
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Đội văn nghệ lưu động huyện và các 
văn nghệ sĩ tỉnh Bình Phước, tiếng độc 
tấu Sáo Mèo vui nhộn khắc quyện với 
dàn nhạc du dương, trầm bổng khiến 
màn đêm trở nên lung linh, huyền ảo 
và sống động lạ thường...

Đêm Hớn Quản lặng thầm đưa 
chúng tôi vào giấc ngủ ngọt ngào, êm 
ái!...

Bình minh vừa ló dạng, cả đoàn 
đã bắt đầu cuộc hành trình của ngày 
thứ hai. Anh Vũ Long Sơn (Phó Chủ 
tịch UBND huyện Hớn Quản), đưa 
chúng tôi đến thăm Hợp tác xã trồng 
rau sạch ở ấp Núi Gió, xã Tân Lợi. 
Ngắm nhìn những thửa ruộng rau Cần 
và Diếp cá (Giấp cá) xanh ngời mát 
mắt. Anh Trần Đình Hựu (Chủ nhiệm 
HTX) cho biết: Mô hình rau sạch này 
đã giúp người dân địa phương tăng 
thêm thu nhập, cải thiện đời sống 
kinh tế gia đình tương đối ổn định 
và đã đạt Tiêu chí số 13 Nông thôn 
mới vào năm 2017 vừa qua. Khi tận 
mắt chứng kiến các chị rửa, xả bỏ lớp 
rau nhỏ, xấu để có được những bó rau 
sạch, đẹp một cách công phu, tôi thật 
sự xúc động và khâm phục nỗi vất vả, 
nhọc nhằn mà người dân lao động đã 
trải qua...

Len vào những quãng đường đất 
đỏ quanh co, chúng tôi ghé thăm cơ 
sở dệt Thổ cẩm của chị Thị Mới ở 

ấp Lồ Ồ, xã Thanh An. Chị khiêm 
tốn: “Mình chỉ là một thành viên nhỏ 
trong số cơ sở dệt Thổ cẩm ở Thanh 
An này thôi. Tuy thu nhập chẳng là 
bao, nhưng đã là phụ nữ S’tiêng thì 
ai cũng học để biết dệt mà”. Và đây 
cũng chính là nền tảng để duy trì và 
phát huy được nét Truyền thống văn 
hóa đặc sắc của người dân tộc S’tiêng 
trong nghề dệt Thổ cẩm ở Hớn Quản, 
Bình Phước từ xưa đến nay.

Trước khi chia tay, chúng tôi được 
chiêm ngưỡng nét đẹp thơ mộng của 
khu du lịch Hồ Thủy điện Srock Phu 
Miêng nằm giữa khu rừng nguyên sinh 
trong lành, mát mẻ ở xã Thanh An, 
huyện Hớn Quản; được thưởng thức 
hai món đặc sản nổi tiếng của khu du 
lịch, đó là: Tép tươi cuốn bánh tráng 
và lẩu Cá Lăng nấu với măng chua... 

Ai về Hớn Quản mà không ngưỡng 
mộ nguồn vàng trắng của vùng đất đỏ 
bazan trù phú này. Ngoài ra, người dân 
Hớn Quản còn làm giàu với các trang 
trại chăn nuôi lợn, gà... với những vườn 
cây ăn trái như: Bưởi, Xoài, Cam, 
Quýt... Người dân Hớn Quản hiền lành, 
chất phát, chịu thương, chịu khó, đoàn 
kết chung tay thực hiện tốt Chương 
trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng 
Nông thôn mới; Nâng cao tầm phát 
triển kinh tế - xã hội, chính trị và an 
ninh quốc phòng ở địa phương... 

Tác phẩm từ chuyến đi thực tế, sáng tác tại huyện Hớn Quản
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THU HỒNG

HỚN QUẢN CHIỀU NAY

Tôi về Hớn Quản chiều nay
Mang theo nỗi nhớ tháng ngày chờ mong
Trời xanh mây trắng mây hồng
Quyện làn hương khói mà lòng đớn đau

Kìa ai ngả nón qua cầu
Tà Mòn nước chảy nhớ nhau một thời
Đạn bom xé nát bầu trời
Đất này rung chuyển, sông trôi hững hờ...

Máu anh đỏ thắm sắc cờ
Hàng tên bia đá, ngóng chờ người thân
Vô tư dẫu có ngàn lần
Vẫn không sao khỏi bần thần nhớ thương

Hôm nay xanh ngát nông trường
Vườn cây trĩu quả mà thương đất này
Tôi về Hớn Quản chiều nay
Bâng khuâng chân bước chim bay ngập ngừng

Nhà ai rộn rã tưng bừng
Đất lành chim đậu núi rừng vui lây
Thương nhau tay nắm bàn tay
Mai về nơi ấy... lòng đầy nhớ nhung...!
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BÁM VƯỜN  DUY HIẾN

ngoại. Xong ba ngày 
Tết, nhà lại vắng 
teo. Bà ra vườn một 
mình. Còn lão phải 
theo công việc của 
một Chủ tịch Hội 
Cựu thanh niên xung 
phong xã.

*
Mấy con lão nài 

nỉ: “Thôi, ông bà già 
rồi bám vườn làm 
gì cho mệt, năm thu 
nhập cao lắm chỉ 
vài trăm triệu đồng. 
Bán đi, về dưới tụi 
con lo…”. Lão Thủ 
mừng cho các con ăn 
nên làm ra. Đứa nào 

Hồ Thủ đắn đo mãi, có nên bán 
mảnh vườn để về ở với đám con 

cháu tại trung tâm thành phố mới Bình 
Dương. Ba mươi năm gắn bó với cái 
ấp Bình Phú, xã An Phú của huyện 
Hớn Quản, lão thuộc từng mô đất, bờ 
rãnh từ giáp con đường nhựa chạy sâu 
vào hết đất ấp Bình Phú. Huống hồ nơi 
mảnh vườn, ao cá mà lão và vợ làm 
cật lực mới có.  Sau những giờ làm 
việc ở xã về, lão cất cặp, cởi áo quần 
ngoài, mặc áo quần lao động, lão ra 
vườn phụ vợ. Gần hai ngàn nọc tiêu, 

ba sào cao su, ba sào điều, hai ao nuôi 
cá, vợ chồng lão ăn không hết. Cứ đến 
ngày lễ, tết hàng năm, lão tổ chức tặng 
quà cho người nghèo khó. Vợ chồng 
lão đều thuộc diện chính sách. Quân 
khu 7 xây tặng căn nhà tình nghĩa, 
lão  thêm số tiền nhà để xây. Căn nhà 
khang trang rộng rãi, chỉ hai người ở. 
Các con lão đều làm ăn ở thành phố. 
Những năm gần đây, chúng đã chán về 
đất Bình Phú. Họa may ngày Tết mới 
xúng xính con cháu trở về thăm nội, 

Mh: Lê Thỉ
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cũng giàu có, khá giả. Có nhà lầu xe 
hơi, hồ bơi, bể tắm… Lão và vợ mấy 
lần về thăm đều rõ mồn một, chúng nó 
nói không có sai. Những lúc như vậy, 
vợ lão tỏ ra mềm lòng…

Lần này lão Thủ khó từ chối. Người 
con trai cả hiện đang giám đốc một 
công ty cổ phần xuất nhập khẩu thành 
phố. Đích thân vợ chồng đi chiếc xe 
con đời mới lên đón. Tính sao đây? 
Thằng này ít nói nhưng đưa ra việc gì 
đều dứt khoát. Một, hai không thể cù 
cưa được. Sau khi đi xem vườn một 
lượt, người con trai cả ngồi vào ghế, 
uống nước, thủng thẳng nói:

- Bố tính đi, con không có thời gian 
nhiều. Một là sang đứt, hai là cho thuê, 
chứ vợ chồng con thật tình không 
muốn bố mẹ ở đây. Đời thủa nào, tuổi 
bảy mươi rồi vẫn cứ dang lưng trùng 
trục ngoài vườn. Quý giá gì nơi này 
cơ chứ. Ở ngoài thị xã, hoặc thị trấn 
còn không nói. Đằng này ở vùng sâu, 
vùng xa…

- Nhưng mà nơi này bố mẹ đã nuôi 
nấng các con ăn học. No đói đều từ 
mảnh vườn này. Rồi bố sống ở đây 
mấy chục năm nay, tình đồng chí, 
đồng đội... Bên Cựu Chiến binh, bên 
Cựu Thanh niên xung phong làm sao 
bố xa được. Các con sinh ra đất nước 
không có chiến tranh. Tuổi như bố 
không chỉ sống hiện tại mà còn phải 
sống cho quá khứ nữa các con ạ.

- Thôi, bố đừng lập luận nữa, chúng 
con chỉ sống hiện tại và tương lai phía 
trước. Bố không về thì ở đây một mình 
mà bám vườn. Có việc gì đừng trách 
tụi con bất hiếu. Mẹ về luôn với vợ 
chồng con. Cao lắm một tháng bố 
cũng “trồi” về thôi, không ở lại đây 
một mình lâu đâu…

*  
Chiếc xe con biến mất sau những 

vườn tiêu ngút ngàn hai bên con đường 
vòng. Lão Thủ chạy ra cổng nhìn theo 
như tiếc nuối điều gì. Có chút màu 
vàng nhạt mỏng tang còn vơ vẩn trên 
con đường lởm chởm đá. Mùi xăng 
đốt cháy thải ra từ hai ống bô của chiếc 
xe con trai lão còn phảng phất. Lão 
đứng lặng. Đôi lông mày  hệt như hai 
con sâu lông màu trắng sửng lên. Lão 
cắn môi, từ khóe mắt, hai giọt nước 
trong veo từ từ lăn xuống. Mấy con 
chó đứng quanh lão buồn không ngoắt 
đuôi. Từ đây, nhà vắng vẻ, không có ai 
ở nhà cơm nước. Mỗi lần ở xã về. Vừa 
đến cửa sân nhà, lão đã gọi to, âu yếm: 
Bà ơi! “Ông về rồi đó hả?”, thay cho 
trả lời, bà hỏi lại lão cũng không kém 
phần âu yếm. Như đã thành lệ của hai 
vợ chồng mỗi khi lão đi công việc ở 
ngoài về. Mỗi lần như vậy lão yêu quý 
vợ biết mấy. Hai người ra bể nước rửa 
tay chân. Xong, bà dọn cơm, hai người 
ngồi vào bàn ăn, nỗi vui thắm thiết…  

Sáng nay, lão Thủ vẫn đến văn 
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phòng Hội để triển khai chương trình 
hoạt động chào mừng lễ 30 tháng 4. 
Lão bước vào chào mọi người trong 
Ban Chấp hành Hội. Lão vui vẻ, duy 
đôi mắt không giấu hết nỗi buồn. Anh 
em đồng đội hiểu lão hơn ai hết. Họ 
quý lão từ tính tình nhân hậu và lòng 
tận tâm với công việc… Nhiều hội viên 
không quên ơn lão giúp đỡ đã thoát 
nghèo, khá lên trông thấy. Quả thật, 
ngoài cho mượn tiền mặt để chăn nuôi, 
làm vườn… lão không lấy lãi. Lão còn 
mua cặp bò cái giống cho hội viên nuôi 
lấy bê, cứ thế xoay vòng. “Chuyện về 
thành phố ở với con cháu và vợ anh, 
chúng tôi không cản. Nhưng, anh ở 
đây, đồng đội cũng không bỏ. Chúng 
tôi sẽ “cắt cử” thay phiên nhau đến 
“hỗ trợ” anh, nếu cần thiết. Ví dụ, cơm 
nước, vườn tược... Vài ba đêm, tôi sẽ 
đến ngủ với anh cho có bạn”. Người 
cấp phó nhìn lão nói nghiêm túc. 

*
Năm 1962, Hồ Thủ đi bộ đội và 

công tác ở Huyện đội Quảng Trạch. 
Trước khi chuyển qua thanh niên 
xung phong, Hồ Thủ cấp bậc trung 
úy, đảng viên; Năm 1971, mới chuyển 
qua Đoàn 104, thanh niên xung phong 
Trường Sơn. Tại đây, Hồ Thủ gặp 
người đồng hương cùng xã là bà Tiến 
bây giờ. Hai người thương yêu nhau, 
đơn vị tổ chức đám cưới… 

Lão nhớ mãi vào buổi sáng của năm 

1967, hồi đó lão là khẩu đội trưởng 
khẩu đội súng 12ly7, của Huyện đội 
Quảng Trạch. Máy bay Mỹ từ biển 
bay vào, chúng bay thấp, lão chỉ huy 
khẩu đội đón đầu nhả đạn. Chiếc F4 
bốc cháy, viên trung tá phi công Mỹ bị 
dân quân xã Quảng Phúc bắt sống. Vợ 
lão ngày đó cũng trong khẩu đội súng 
12ly7 bắn rơi máy bay Mỹ.

Căn nhà rộng giờ còn mình lão. 
Chẳng còn ai ngoài mấy con chó lởn 
vởn qua lại ngoài sân. Chúng nhìn lão 
với ánh mắt khác, không thiện cảm 
như trước. Nhiều bữa lão quên bỏ đói 
chúng. Bà đi có tháng mấy, chúng nó 
ốm đi trông thấy.

Phòng ngủ ở nhà dưới nơi tổ ấm 
của vợ chồng lão trong những đêm trở 
gió. Tối đến lão nằm một mình trăn 
trở. Chiếc gối trống nằm bên còn hơi 
hướng vợ lão. Lão kéo chiếc gối lại 
gần, choàng tay qua, ngủ thiếp…

Tấm phông lớn được nối lại nhiều 
tấm chăn màu lá. Ở chính giữa gắn hai 
chữ cái “TT” màu giấy trắng lồng vào 
nhau xinh xắn. Đám cưới lão được tổ 
chức giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ. 
Sau phần tuyên bố của thủ trưởng đơn vị 
là những tiết mục văn nghệ chúc mừng 
“cô dâu, chú rể”. Nhạc đệm văn nghệ là 
chiếc đàn Măngđôlin và tiếng vỗ tay của 
mọi người. Vợ lão mặc bộ áo quần thanh 
niên xung phong màu cỏ úa, đứng sát lão 
hai má ửng hồng… Lão Thủ trở mình, 
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giấc mơ tan biến. Lão dụi mắt ngồi dậy, 
bước ra sân. Trời tỏ dần. Mơ hồ đâu đó 
tiếng vợ lão vọng vào…

Thương đồng chí, đồng đội, gắn 
bó nhau hơn hai mươi năm trời nơi 
cái xã An Phú này. Cứ đến các ngày 
lễ, truyền thống là trong nhà lão lại 
râm ran tiếng nói cười và âm vang 
tiếng hát bài ca cách mạng. Một đội 
ngũ văn nghệ “cây nhà lá vườn” tuổi 
trên sáu mươi… vẫn hùng tráng, ấm 
áp. Thương yêu, quý trọng tình đồng 
đội bao nhiêu, lão càng yêu quý 
nương vườn mà vợ chồng lão đã đổ 
mồ hôi nhiều năm tháng. Lão trồng 
tiêu, trồng điều, trồng cao su, móc hai 
ao nuôi cá. Không để cây khát nước, 
lão kêu thợ khoan luôn hai giếng. Ấp 
Bình Phú chưa có điện, lão thuê đặt 
hệ thống điện năng lượng mặt trời, 
với chi phí 130 triệu đồng. Vậy, làm 
sao mà bỏ được? Mình không đi đâu 
hết. Vẫn “bám vườn” đến cùng. Lão 
kiên quyết.

*
Ba tháng rồi, lão Thủ vẫn chưa 

“trồi” về thành phố mới Bình Dương 
như con trai cả nói. Bà Tiến luôn có 
cảm giác bồn chồn, hụt hẫng giữa chốn 
phố xá, đông người. Bà thương chồng 
không có ai hủ hỉ sớm tối. Có cái gì 
đó như mất mát, tổn thương trong lòng 
bà, ngày một rõ dần. Quá khứ và hiện 
tại… Cứ thổn thức lòng bà. Bà nhớ 

mảnh vườn, nhớ hương điều nôn nao 
mùa chín rộ. Nhớ từng cơn gió lao xao 
cành lá. Nhớ ao cá lăn tăn mặt nước 
xanh rờn... Nhớ chồng, nhớ đồng đội, 
nhớ mọi người. Nhớ quắt quay cái đất 
Bình Phú… 

Tối đó, bà nói chuyện với con, rằng 
mẹ phải về với bố trên Bình Phước. 
Mặc cho hai người can ngăn. “Sớm 
muộn gì bố cũng về thôi. Mẹ chớ lo 
lắng nhiều”. “Không. Bố con không 
yếu đuối. Tính bố, mẹ lạ gì? Thôi, để 
mẹ về với bố con. Đêm hôm, già cả 
còn có nhau. Với lại còn hội hè, anh 
em đồng chí, đồng đội của mẹ trên đó 
nữa… Cảm ơn hai con. Mai, mẹ đón 
xe đò đi sớm”. “Đợi thứ bảy, chúng 
con đưa mẹ lên”. “Các con cứ lo công 
việc… Mẹ đi được mà!”.

* 
… Mấy con chó ngoắt đuôi chạy ra 

đầu đường mừng chủ. Lão Thủ cùng 
đồng đội đang tổ chức liên hoan kỷ 
niệm 30 tháng 4. Họ say sưa hát bài 
“Như có Bác Hồ trong ngày vui đại 
thắng”, tiếng vỗ tay rầm rập. Người lái 
xe ôm tắt máy từ ngoài ngõ. Bà Tiến 
xách giỏ, bước vào. Lão Thủ nhìn ra 
sân, vui sướng, reo lên: Vợ tui. Vợ tui, 
các đồng chí ơi! Mọi người ùa ra vây 
quanh, nói cười. Lão đỡ giỏ của vợ, 
cầm tay bà, xúc động… Hai giọt nước 
trong veo từ khóe mắt lão lăn xuống, 
nóng hổi 

Tác phẩm từ chuyến đi thực tế, sáng tác tại huyện Hớn Quản
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“Tháng Giêng ăn Tết ở nhà/ Tháng 
Hai cờ bạc tháng Ba hội hè…”, câu 
Ca dao trên đã nhắc khéo chúng ta về 
một mùa lễ hội. Tháng Ba vẫn đang 
tiết xuân, nhiều địa phương trong cả 
nước tưng bừng mở hội. Hoạt động 
lễ hội như một bảo tàng sống về văn 
hóa được lưu truyền, kế thừa, phát 
triển qua nhiều thế kỷ.

Ngày trước, thiếu thốn cơ sở vật 
chất, điều kiện sinh hoạt khó khăn 
nên các lễ hội cũng được tổ chức ở 
mức khiêm tốn. Ngày nay, đời sống 
nhân dân được nâng lên, đời sống 
tinh thần lại càng ấm êm hạnh phúc 
thì các lễ hội được tổ chức quy mô 
hơn, hoành tráng hơn. Trong các 
lễ hội, sau phần lễ là đến phần hội. 
Phần hội: các trò chơi dân gian được 
tái hiện, sinh động thu hút nhiều du 
khách cùng dân trong làng trong xã 
và các vùng lân cận. Những trò chơi 
dân gian tổ chức trong các lễ hội 
giúp con người hiểu nhau, hòa mình 
vào tập thể. Hầu hết những trò chơi 
được tổ chức, xây dựng luôn tạo ra 
tiếng cười, sự vui vẻ và được nhiều 

người háo hức, nhiệt tình tham gia. 
Trò chơi dân gian không đơn thuần 
là tiêu khiển, tranh giành hơn thua 
mà nó chứa đựng những nét đẹp văn 
hóa và giá trị truyền thống dân tộc. 
Những trò chơi dân gian như: Cờ 
người, Bịt mắt bắt dê, Ngậm muỗng 
chuyền chanh, Đập niêu, Kéo co, 
Đẩy gậy, Đi cà kheo... vẫn được duy 
trì ở nhiều lễ hội, hội trại, các Đoàn 
viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh tổ chức cho các đoàn viên, các 

TRÒ CHƠI DÂN GIAN PHẢN CẢM - AI QUẢN LÝ?
 TRUNG NGÔN

Văn nghệ Dân gian với đời sống

đội viên Thiếu niên Tiền phong Hồ 
Chí Minh chơi. Các trò chơi này vẫn 
được đông đảo phụ huynh, các anh 
chị phụ trách, giáo viên và các em 
hưởng ứng nồng nhiệt. Các dịp lễ 
hội như Tết Trung Thu, Tết Nguyên 

Ảnh: TL
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Đán, Rằm Trung Thu... các trò chơi 
ấy vẫn được Ban tổ chức nhớ đến, 
người chơi cũng tham gia nhiệt tình, 
vui vẻ và sảng khoái. 

Đó là mặt tích cực. Nhưng…. 
Hiện nay ở một vài hội trại, lễ hội 
đã xuất hiện những trò chơi dân 
gian thiếu ý nghĩa và giá trị văn hóa 
truyền thống. Trên nhiều trang mạng 
xã hội tràn ngập các clip quay những 
trò chơi tập thể lập dị phản cảm. 
Chơi những trò chơi như thế thể hiện 
người tổ chức, xây dựng và thành 
viên tham gia nhận thức kém. Nhiều 
người xem những trò chơi phản cảm 
rẻ tiền đó bình luận là phản giáo dục, 
thậm chí coi là suy đồi đạo đức.

Thường các trò đó do các bạn trẻ 
tổ chức chơi tự phát rồi quay clip, post 
lên mạng cho vui chứ không để ý đến 
dư luận xã hội cho nên dù “bị ném đá” 
các clip ấy vẫn tồn tại, vẫn được một 
bộ phận thanh thiếu niên đồng tình và 
cổ xúy. Ví dụ như trò các bạn nữ treo 
nho trên ngực, các bạn nam thi nhau ăn, 
không dùng tay, và ai ăn nhanh nhất thì 
chiến thắng. Trò chơi “hít đất đôi”, “bú 
sữa” “đập bóng bay” do nam thanh nữ 
tú, sinh viên đại học, công nhân viên 
chức mặc áo xanh tình nguyện tham 
gia nhiệt tình sôi nổi thì đúng là… hết 
chỗ nói. Đám đông cổ vũ náo nhiệt, 
người chơi nhiệt tình đầy phấn khích, 

còn một số ít khán giả bất đắc dĩ cảm 
thấy bất bình!?

Buồn thay, một số bạn trẻ nhận 
thức kém đã biến thể những trò chơi 
lành mạnh mà bao lớp thanh niên 
thế hệ 6x, 7x, 8x một thời yêu thích 
thành những trò chơi phản cảm như 
hiện nay. Ai quản lý, nhắc nhở những 
nhóm thanh niên chơi những trò chơi 
phản cảm này ở nơi công cộng? Làm 
thế nào để con em ta không bị những 
trò chơi xấu này lôi kéo?

Thiết nghĩ, với người lớn, có suy 
nghĩ chín chắn thì không bao giờ tham 
gia các trò chơi vô bổ phản giáo dục 
như thế. Nhưng các em học sinh, suy 
nghĩ chưa thấu đáo, thích chạy theo 
cái mới, cái lạ, thích thể hiện mình thì 
dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy, và trở 
thành đối tượng phát tán, cổ xúy cho 
trò chơi mới, càng bị lên án càng kích 
thích tò mò và càng ủng hộ mạnh mẽ. 
Do vậy các bậc phụ huynh, thầy cô, 
các anh chị làm công tác Đoàn, Đội 
cần gần gũi, phân tích phải trái, hướng 
các em đến với những trò chơi tập thể 
lành mạnh, tránh xa và nói không với 
những trò tiêu khiển vô bổ, không có 
tính giáo dục để rèn luyện thành con 
người mới có trình độ, sức khỏe và 
tinh thần lành mạnh. Vấn đề đặt ra: 
Trò chơi Dân gian phản cảm - ai quản 
lí, hay chờ đợi ý thức xã hội? 

Văn nghệ Dân gian với đời sống
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Di sản Bình Phước

Tỉnh Bình Phước có 41 thành phần 
dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số 

chiếm 20% dân số toàn tỉnh, đông nhất 
là dân tộc S’tiêng, tiếp đến là các dân 
tộc  Kh’mer, M’nông, Tày, Mường… 
Văn hóa truyền thống của đồng bào 
các dân tộc thiểu số ở Bình Phước rất 
đa dạng, phong phú. Tồn tại chủ yếu 
ở dạng văn hóa dân gian qua các loại 
hình như truyền miệng, âm nhạc, lễ 
hội, tín ngưỡng, ẩm thực, phong tục 
tập quán… Văn hóa truyền thống của 
các dân tộc thiểu số ở Bình Phước 
được thể hiện rõ nét và sâu sắc nhất là 
qua các hoạt động lễ hội, các bản nhạc, 
làn điệu dân ca, điệu múa, các bộ trang 
phục độc đáo nhiều màu sắc… Truyền 
thống văn hóa của dân tộc thiểu số ở 
Bình Phước vừa là đặc trưng nếp sống 
văn hóa của từng dân tộc, vừa là tài 
sản văn hóa quý báu của nền văn hóa 
Việt Nam. Văn hóa truyền thống của 
đồng bào S’tiêng ở Bình Phước tồn tại 
được là nhờ có một vị thủ lĩnh, một 
thuyền trưởng để chèo lái đồng bào 
mình đi theo tiếng gọi của Đảng, làm 
theo lời Bác Hồ dạy. Đó chính là các 
già làng.

Về xã biên giới Lộc Thiện (huyện 

Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước) hầu như 
ai cũng biết đến già làng Điểu Nắng. 
Năm nay già làng Điểu Nắng đã bước 
vào tuổi 80 nhưng trông ông vẫn còn 
khỏe mạnh, minh mẫn, ông là hình ảnh 
tiêu biểu cho văn hóa truyền thống của 
cộng đồng dân tộc S’tiêng nơi đây. Cả 
cuộc đời ông đã dành hết tâm huyết 
trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy 
những nét đẹp văn hóa truyền thống 
của dân tộc mình. Tất cả đồng bào 
dân tộc S’tiêng ở đây đều coi ông như 
người thân, một người bề trên, đều 
tôn kính ông bởi một điều thật đơn 
giản: ông là linh hồn của cả bon, sóc. 
Cả cuộc đời già làng đã luôn cùng họ 
chống lại sự đói nghèo, trong việc giữ 
gìn và phát huy những nét đẹp văn hóa 
truyền thống của dân tộc mình.  Để 
tiếng cồng, chiêng - hồn thiêng của dân 
tộc mình ngày càng vang xa mãi, già 
làng say sưa truyền dạy cho con cháu 
trong bon, sóc những làn điệu cồng 
chiêng trong các dịp chuẩn bị tham 
gia hội diễn của tỉnh, huyện. Nhờ sự 
say mê và gìn giữ văn hóa dân tộc của 
già làng Điểu Nắng mà đến nay ở sóc 
ông Nắng đã có đội cồng chiêng mạnh 
nhất huyện Lộc Ninh. Vào những dịp 

GIÀ LÀNG ĐIỂU NẮNG NGƯỜI THẮP ĐUỐC 
CHO NGUỒN SÁNG DÂN TỘC S’TIÊNG Ở BÌNH PHƯỚC

 TÔ THỊ HUÊ
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Di sản Bình Phước

lễ, tết, những dịp liên hoan văn hóa do 
tỉnh, huyện tổ chức, đều có sự tham 
gia của đội cồng chiêng của sóc Ông 
Nắng. 

Với quyết tâm không thể để bản 
sắc văn hóa của dân tộc mình bị quên 
lãng, bằng cả tâm huyết và tình yêu của 
mình, già làng Điểu Nắng đã truyền 
dạy cho giới trẻ trong bon sóc với hy 
vọng gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân 
tộc mình những bài hát kể Tâm pớt, 
Pơn rao, hát đối đáp, hát ru, đồng dao, 
hát giao duyên… ca ngợi về núi rừng, 
sông suối, về nguồn gốc tổ tiên người 
S’tiêng, về sự tích lễ Bà Bóng, lễ hội 
lên nhà lúa, lễ hội cầu mưa… nhằm 
định hướng giáo dục, chuyển tải kho 
tàng tri thức, triết lý về cội nguồn dân 
tộc, quê hương đất nước…

Trong các buổi tối, già làng thường 
tổ chức hát kể, trường ca, sử thi, múa 
hát, dạy cho con cháu nghề đan lát, dệt 
thổ cẩm hay cách chế biến rượu cần… 
Già làng Điểu Nắng nói: Phải dạy cho 

con cháu mình, cho lớp trẻ để chúng 
biết văn hóa của dân tộc mình chứ lớp 
trẻ bây giờ theo xu hướng biến đổi của 
xã hội sẽ quên hết bản sắc văn hóa của 
dân tộc mình.

Bằng kinh nghiệm sống, sự hiểu 
biết văn hóa dân tộc cùng với sự giúp 
đỡ của chính quyên địa phương, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, già làng 
Điểu Nắng đã cùng bà con trong bon 
sóc tổ chức phục dựng các lễ hội lên 
nhà lúa, lễ hội cầu mưa, lễ hội mừng 
lúa mới… một cách trang trọng nhằm 
giúp cho con cháu hiểu rõ những tập 
tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, 
giáo dục thanh niên trong sóc biết yêu 
quý những nét đẹp văn hóa truyền 
thống của dân tộc S’tiêng, góp phần 
bảo tồn, gìn giữ văn hóa tộc người.

Tuy tuổi đã cao nhưng già làng Điểu 
Nắng vẫn đến từng nhà vận động, họp 
sóc tuyên truyền để bà con thấy lợi ích 
của việc cho con đi học chữ, học kiến 
thức nhằm nâng cao dân trí, giúp cho 
việc tiếp thu những kinh nghiệm sản 
xuất mới để xóa đói giảm nghèo, vận 
động bà con không để con em mình bỏ 
học lên rẫy…

Không chỉ là người đi đầu trong lĩnh 
vực bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa 
dân tộc của mình, già làng Điểu Nắng 
còn là một tấm gương sáng về tinh thần 
đoàn kết, gương mẫu. Già làng luôn 
cùng với chính quyền địa phương vận 

Già làng Điểu Nắng đang truyền dạy nghệ thuật 
đánh cồng chiêng.                                  Ảnh: TH
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động bà con trong bon sóc chấp hành 
tốt các chủ trương của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn 
an ninh trật tự trong bon, sóc, xây dựng 
nếp sống mới, xóa bỏ những hủ tục cũ 
không còn phù hợp với cuộc sống hiện 
tại, cùng nhau xây dựng bon, sóc văn 
hóa. Không nghe lời kẻ xấu, cảnh giác 
với những thủ đoạn của kẻ xấu làm 
mất đoàn kết trong và ngoài bon sóc… 
không đốt rừng, phá rừng, lấn chiếm 
đất rừng làm nương rẫy…

Những công việc thầm lặng, những 
nỗ lực không ngừng nghỉ trong điều 
kiện khó khăn của tuổi tác, của sự xâm 
nhập văn hóa ngoại lai, những giá trị 
văn hóa truyền thống được gìn giữ, phát 
triển, để lớp lớp thế hệ mai sau hiểu về 
lịch sử văn hóa... đã và đang được già 
làng Điểu Nắng kiên trì truyền lại cho 
con cháu, bởi theo ông đó “không chỉ 
là những tinh hoa văn hóa của dân tộc 
mình mà còn mang những thông điệp 
lịch sử, văn hóa, giáo dục cho thế hệ 
con cháu mai sau”.

Văn hóa truyền thống của đồng bào 
dân tộc thiểu số S’tiêng trên địa bàn 
tình Bình Phước nói chung, của đồng 
bào S’tiêng sóc Ông Nắng nói riêng 
dẫu chỉ là truyền miệng nhưng với vai 
trò của mình già làng Điểu Nắng đã 
vận động bà con trong bon, sóc duy trì 
những tinh hoa văn hóa truyền thống, 
diễn tấu cồng chiêng, tổ chức các lễ hội 

cổ truyền mang tính cộng đồng, phát 
huy những nét đẹp trong phong tục tập 
quán. Qua đó tái hiện những giá trị văn 
hóa đặc sắc của dân tộc mình, góp phần 
làm cho những tinh hoa văn hóa của 
đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục tồn 
tại, nối tiếp từ đời này qua đời khác.

Hiện nay, việc thay đổi phương thức 
sản xuất từ canh tác lúa rẫy sang thâm 
canh lúa nước và cây công nghiệp dài 
ngày cộng với các luồng văn hóa ngoại 
lai ồ ạt cùng với sự giao thoa văn hóa 
giữa các tộc người cùng cộng cư, văn 
hóa truyền thống của dân tộc thiểu số 
S’tiêng ở Bình Phước có sự biến đổi và 
có nguy cơ mai một dần. Vì vậy, già 
làng Điểu Nắng không chỉ là những 
nhân sỹ cất giấu trong đó những tinh 
hoa trí tuệ của văn hóa dân gian lâu 
đời mà còn gìn giữ và chuyển giao cho 
những thế hệ mai sau vốn văn hóa quý 
báu của dân tộc mình. Góp phần quan 
trọng trong phong trào vận động bà con 
trong bon, sóc nói riêng và đồng bào 
dân tộc S’tiêng ở Bình Phước nói chung 
xây dựng cuộc sống mới phát triển bền 
vững và đậm đà bản sắc văn hóa dân 
tộc. Với những đóng góp không nhỏ 
trong việc bảo tồn những giá trị văn 
hóa truyền thống đặc sắc, già làng Điểu 
Nắng xứng đáng là nghệ nhân văn hóa 
dân gian - người thắp đuốc cho nguồn 
sáng văn hóa của đồng bào S’tiêng ở 
Bình Phước 
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Quê hương Bình Phước có trên 40 
dân tộc anh em cùng chung sống 

nên việc giao thoa văn hóa nói chung, 
âm nhạc nói riêng là lẽ đương nhiên. 
Có nhiều nhạc sỹ chúng ta đã thành 
công với việc vận dụng các làn điệu dân 
ca Nam bộ vào các sáng tác của mình. 
Một số nhạc sỹ cũng rất thành công 
với các chất liệu dân ca Tây Nguyên, 
Tây Bắc, Việt Bắc, Ví dặm v.v... Song 
với các làn điệu dân ca S’tiêng - dân 
tộc lâu đời của Bình Phước thì hầu 
như chưa có ai khai thác, sử dụng vào 
sáng tác. Tôi coi đây là một sự thiếu 
sót không nhỏ đối với đội ngũ những 
người cầm bút đang sống và làm việc 
trên mảnh đất này - mảnh đất gian lao 
mà anh dũng, với hồn thiêng sông núi, 
đã sản sinh biết bao anh hùng làm rạng 

rỡ quê hương.
Trong khi đó, ít ai để ý có một 

đồng nghiệp của chúng ta đã lặng lẽ, 
âm thầm suốt 14, 15 năm liền gắn bó 
với các làn điệu dân ca S’tiêng. Năm 
2003, đang là giáo viên Âm nhạc 
tại Tp Hồ Chí Minh, nhạc sỹ Ngô 
Đức Hòa được chuyển công tác về 
Đài Phát thanh - Truyền hình Bình 
Phước. Và từ đó, cái duyên đối với 
âm nhạc S’tiêng đã đến với anh. Đức 
Hòa cảm nhận được cái hay, cái đẹp, 
cái độc đáo trong những bài dân ca 
S’tiêng. Anh nghĩ có thể dịch lời từ 
tiếng S’tiêng sang Tiếng Việt hay viết 
lời mới, phối khí dàn dựng những 
bài dân ca S’tiêng để biểu diễn, thu 
âm, thu hình phát sóng trên Đài Phát 
thanh và Truyền hình thì rất tốt.

Lần đầu tiên thành công đã đến 
với Đức Hòa, khi anh chọn 5 bài dân 
ca S’tiêng tham gia Liên hoan Phim 
ca nhạc truyền hình toàn quốc năm 
2005. Phim ca nhạc của Đài Phát 
thanh - Truyền hình Bình Phước với 
chủ đề “Tôi đi tìm tôi” đã đạt Huy 
chương Vàng của Liên hoan. Từ đó, 
Đức Hòa đã miệt mài say mê với 
công việc phối hợp dịch lời, đặt lời 

NHẠC SỸ CÓ DUYÊN VỚI DÂN CA S’TIÊNG
 QUANG VƯỢNG

Nhạc sỹ Ngô Đức Hòa.               Ảnh: Q. Vượng
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mới, hòa âm phối khí, dàn dựng và 
đưa những bài hát S’tiêng về với Liên 
hoan Phim truyền hình ca nhạc dân 
tộc hàng năm, năm nào cũng đạt được 
giải cao. Anh đề xuất với Giám đốc 
Đài, mời các hạt nhân tiêu biểu, trẻ 
tuổi là con em đồng bào S’tiêng, dàn 
dựng cho họ đàn và hát Dân ca với 
những nhạc cụ của người S’tiêng như: 
Cồng chiêng, đàn ống tre. Liên hoan 
Dân ca được tổ chức 2 năm 1 lần. Từ 
2005 đến nay, các tiết mục của Bình 
Phước do nhạc sĩ Đức Hòa dàn dựng 
đều được Ban Giám khảo đánh giá 
cao, có nhiều nét độc đáo và thường 
được tham gia vòng Chung kết đạt 
nhiều Huy chương, Bằng khen.

Với nguồn kinh phí tiết kiệm của 
Đài cộng với sự đam mê nhiệt huyết, 
đến nay Đức Hòa đã phối hợp biên 
dịch, làm nhạc, thu âm, thu hình được 
gần 30 bài dân ca S’tiêng; vừa tham dự 
hội thi, vừa phát sóng rộng rãi trên Đài 
PTTH tỉnh và Trung ương.

Trong khi đang miệt mài gắn bó 
với các làn điệu dân ca S’tiêng, điều 
may mắn và cái duyên lại đến với Đức 
Hòa. Anh được nhạc sỹ Trần Viết Bính 
(ở Đồng Nai, tác giả của bài “Hạt gạo 
làng ta”) tặng cho tuyển tập trên 30 
bài dân ca S’tiêng, góp phần làm cho 
những làn điệu dân ca mà anh có càng 
thêm phong phú đa dạng.

Nếu không yêu mến mảnh đất này, 
không cảm nhận được cái hay, cái đẹp 
và những nét độc đáo của văn hóa dân 
tộc nói chung âm nhạc nói riêng thì  
Đức Hòa không có được những thành 
công như vậy. Có đầu tư nghiên cứu, 
có cảm xúc chân thực và sáng tạo mới 
làm tốt công việc hoà âm phối khí làm 
cho giá trị nghệ thuật của dân ca được 
nâng cao. Đối với nhạc cụ của người 
S’tiêng thì còn quá khiêm tốn (ở đây 
tôi không muốn dùng từ “nghèo nàn” 
như mấy anh bạn đồng nghiệp đã nói). 
Do đó, việc vận dụng các nhạc cụ hiện 
đại vào âm nhậc dân tộc cũng là cả 
một vấn đề không dễ chút nào. Phải 
làm sao cho âm nhạc phong phú hấp 
dẫn đối với người thưởng thức, nhưng 
đồng thời lại phải giữ được cải bản 
sắc, cái hồn của dân ca. Nhạc sỹ Đức 
Hòa đã làm được điều đó.

Việc giữ gìn và phát huy bản sắc 
dân tộc trong văn hóa nghệ thuật là 
điều rất quan trọng và cần thiết, đáng 
để anh chị em văn nghệ sỹ chúng ta lưu 
tâm. Rất mong các nhạc sỹ tỉnh nhà có 
nhiều sáng tác mang âm hưởng dân ca 
dân tộc. Các ca sỹ có thể hát những bài 
dân ca hoặc những ca khúc mang âm 
hưởng dân ca S’tiêng rất thành công 
với những giai điệu mộc mạc, đằm 
thắm trữ tình, để lại ấn tượng tốt đẹp 
nơi công chúng yêu nhạc 
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NHÀ EM
Em yêu nhà em
Hàng xoan trước ngõ
Hoa xao xuyến nở
Như mây từng chùm

Em yêu tiếng chim
Đầu hồi lảnh lót
Mái vàng thơm phức
Rạ đầy sân phơi

Em yêu ngôi nhà
Gỗ, tre mộc mạc
Như yêu đất nước
Bốn mùa chim ca.
  Tô Hà

Lời bình: Trong cuộc đời, ai cũng có 
ngôi nhà thân thiết của mình. Nơi đó, 
có ông bà, cha mẹ hàng ngày vẫn đi 
về ấm áp tình cảm yêu thương. Nơi 
đó, có biết bao kỷ niệm êm đềm từ 
tuổi ấu thơ cho đến khi khôn lớn. Vì 
vậy, dù đi đâu về đâu, ngôi nhà vẫn 
mãi là một vùng ký ức đẹp đẽ luôn 
gợi nhớ về mỗi chúng ta. Tình yêu 
ấy đã nở hoa và kết thành bài thơ thật 
lắng sâu và đằm thắm: Nhà em của 
tác giả Tô Hà.

Từ tình yêu chân thành, tha thiết 

ngôi nhà của mình, tác giả Tô Hà 
đã dùng thể thơ 4 chữ thể hiện nên 
rất phù hợp với tâm tình tuổi nhỏ. 
Chính sự hồn nhiên, trong sáng, bạn 
nhỏ trong bài thơ đã trực tiếp bộc 
lộ tình yêu của mình ngay từ ngoài 
ngõ ngôi nhà. Đầu tiên là hình ảnh 
màu hoa xoan như từng chùm mây 
xao xuyến:

Em yêu nhà em
Hàng xoan trước ngõ
Hoa xao xuyến nở
Như mây từng chùm
Thật là đáng yêu! Trước khi bước 

vào ngôi nhà người bạn nhỏ, ta đã bắt 
gặp màu hoa xoan trắng thơm thanh 
khiết. Thích nhất là hai chữ “xao 
xuyến” mà nhà thơ Tô Hà diễn tả, 
nó khiến cho tâm hồn ta ngất ngây, 
lắng dịu trước vẻ đẹp thơ mộng, dịu 
dàng. Thêm nữa, bên cạnh màu sắc 
của hoa, âm thanh tiếng chim cũng 
ngân lên “đầu hồi lảnh lót”. Thú vị 
hơn, hình ảnh màu vàng thơm phức 
từ mái tranh nhà bạn nhỏ mới ấn 
tượng làm sao. Đó là màu vàng của 
rạ rơm chân chất, màu của tình yêu 
quê hương lắng đọng nồng nàn:

Em yêu tiếng chim
Đầu hồi lảnh lót
Mái vàng thơm phức

 LÊ THÀNH VĂN

NHƯ TÌNH YÊU ĐẤT NƯỚC
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Rạ đầy sân phơi
Vậy là theo chân bạn nhỏ từ ngoài 

ngõ vào nhà, ta thấy ngôi nhà thật 
bình dị, đơn sơ nhưng cái gì cũng 
đáng yêu và xinh đẹp. Từ màu hoa 
xoan trắng thơm đầu ngõ, đến tiếng 
chim hót điệu thanh bình, rồi màu 
vàng của mái tranh và rạ rơm phơi 
ngoài sân nắng, tất cả cứ bừng lên 
một cảm giác ấm áp lạ thường. Chưa 
dừng lại ở đó, cụ thể hơn, khi bước 
vào bên trong ngôi nhà yêu quý của 
bạn nhỏ, một hình ảnh mộc mạc của 
gỗ, tre đã khiến cho lòng ai cũng 
rưng rưng xúc động, vì qua đó ta 
cảm nhận được hình ảnh đất nước 
Việt Nam thân thuộc ngàn đời:

Em yêu ngôi nhà
Gỗ, tre mộc mạc
Như yêu đất nước
Bốn mùa chim ca.
Tình yêu quê hương, đất nước 

bao giờ cũng bắt đầu từ những gì 
bình dị, gần gũi nhất với mỗi con 
người, các em ạ! Yêu ngôi nhà nơi 
mình sinh ra, đã từng gắn bó và chia 
sẻ ngọt bùi với bao người thân yêu 
nhất sẽ chính là động lực giúp các 
bé sớm khôn lớn và trưởng thành 
mai này. Vì thế, ngôi nhà trở thành 
không gian thiêng liêng, ấm áp nhất 
trong cuộc đời của mỗi chúng ta 

NGUYỄN THỤY VÂN ANH

VẤN VƯƠNG MIỀN HẠ…

Những chiều hạ vắng
Thương nhớ đong đầy
Ngập ngừng hoa nắng
Giọt tình bủa vây

Một miền hạ cũ
Về ngang mắt người
Phượng hồng kết nụ
Cánh chuồn chơi vơi

Tôi về qua lối
Ngày xưa đâu rồi
Vòng xe đi vội
Cuốn ngày chảy trôi

Chiều nghiêng vệt nhớ
Bài thơ lạc vần
Bàn tay bỡ ngỡ
Chạm chiều bâng khuâng

Hạ về tha thiết
Người xưa lặng chờ
Đường quê xanh biếc
Với người ngủ mê…
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TRẦN VĂN THIÊN

LỜI RU ĐẤT NƯỚC...

Mẹ rưng rưng cất lời ru đất nước
Bóng ngả liêu xiêu trên thềm nắng mong manh 
Vết chân chim hằn nỗi đau khắc khoải
Nghe âm vang hồn thiêng sông núi
Nghe máu nóng sục sôi theo tiếng gọi cha ông
Nghe dạt dào tình mẹ nắng mưa sờn vai áo
Trĩu nặng lưng gầy tháng ngày ngóng chờ con...

Lời ru cứ thế rưng rức bay xa
Tan trong tiếng sóng gầm giữa đôi bờ Thạch Hãn
Dội vào vách núi sâu nơi mảnh đất Điện Biên huyền thoại
Hoá màu xanh bạt ngàn giữa rừng Trường Sơn anh hùng
Thanh xuân sáng ngời các anh gửi vào cỏ cây gấm vóc 
Máu thắm đọng lại nhuộm màu cờ Tổ quốc thiêng liêng

Những bước chân băng rừng vượt núi 
Những bước chân rắn rỏi dẫm quân thù
Các anh về lại trong lời ru đất nước 
Lời ru da diết cất lên từ ký ức xa xăm 

Đất Nước!
Từ mũi Cà Mau lành ngọt phù sa 
Đến Lũng Cú mù sương, Trường Sa, Hoàng Sa trùng trùng sóng gọi
Tháng Tư hoa tri ân nở rạng ngời lịch sử
Mẹ ngậm ngùi nỗi nhớ thương se sắt
Lời ru đất nước vang vọng mãi ngàn năm...
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TỐNG TRUNG

THỊ XÃ TÔI YÊU
Tươi thơm như nhánh lan rừng
Những con đường trải nắng vàng xòe đi muôn ngả
Thư viện, công viên, tượng đài, giảng đường rộn rã
Trường học, lớp mầm non… lấp lóa tiếng cười.

Đây Tân Phú, Tân Xuân, Tân Đồng phơi phới tuổi đôi mươi
Mây trắng trời xanh Suối Cam soi bóng
Thành tựu bao đời và thiên nhiên hào phóng
Đồng Xoài ơi - Thị xã tôi yêu.

Xuôi ngược xe đi tấp nập sớm chiều
Giàu đẹp thị thành tình người nhân hậu
Ngọt tiếng chim gù xanh gió lành bên giậu
Giọt giọt cà phê ấm áp bạn bè ta.

Đồng Xoài ơi phố núi rực cờ hoa
Mùa xuân đến rừng cao su xanh lá
Hạnh phúc muôn nhà như nắng vàng óng ả
Khúc hát vang - Thành phố tương lai…

CAO BẢO

TỰ NGẪM
Thời gian tóc trắng mái đầu

Thơ còn ngút ngát xanh câu tỏ tình
Bướm ong là cánh hành trình

Hoa còn phong nhụy lung linh sắc màu…
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LÊ THẮM

ANH ĐI
Mưa rơi, tí tách mưa rơi
Gõ vào kỷ niệm một thời vấn vương:
Anh đi đã mấy mùa nương
Đôi ta chín hẹn mười thương đợi chờ.
Anh đi gìn giữ cõi bờ
Vững vàng tay súng từng giờ biên cương
Cho bao giấc ngủ em thương
Tuổi hồng dệt mộng mái trường ước mơ.
Anh đi dạo ấy đến giờ
Việc nhà việc nước trông chờ vai em
Đồng xanh lúa tốt đua chen
Bài ca nhịp sống lên men say nồng.
Anh đi gìn giữ núi sông
Dõi theo hình bóng tơ hồng nhớ anh
Thương người thổn thức năm canh
Đẹp tình sông núi trăng thanh em chờ.

Hình có tính chất 
minh họa
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KIM DUNG

THĂM CHIẾN KHU XƯA

Lòng rạo rực như bếp hồng quạt lửa
Suối thẳm vực sâu gió ngàn muôn thuở
Thời gian trôi còn vọng mãi tới giờ
Nắng vẫn nắng như cái thời ấy nắng
Vẫn tiếng chim mách lẻo gọi rừng già
Vẫn tiếng chày từ buôn sóc vọng ra
Người S’tiêng hun hồng bếp lửa
Chợt nhớ lại những tấm lưng cháy đỏ
Đôi chân trần đạp đất những Điểu Ong
Bao tiếng thét đứng lên từ đói khổ
Bước theo Người giành lại áo cơm
Gió vẫn gió, gió nổi lên thành bão
Giáo cùng gươm như con thác vỡ bờ
Vượt gian nan cha cùng đoàn quân đánh giặc
Mẹ thay cha lên đốt rẫy làm nương
Bom giặc xới khiến rừng cây cháy lá
Ngọn lửa thiêu máu đỏ bốc lưng trời
Gian khổ hy sinh một lòng theo Đảng
Như cây rừng bám đất để sinh sôi
Cây vẫn xanh, gió rừng già vẫn thổi
Rừng che người lòng rộng lớn mênh mông
Tà Thiết ơi! (Đất nghèo sinh những anh hùng)
Trong khói lửa đại bàng dang cánh rộng
Thăm chiến khu xưa giữa chiều gió lộng
Rừng cây xanh lá thắm đẹp diệu kì
Chiến khu ơi cùng rừng xanh ở lại
Trên đường về lưu luyến mãi khôn nguôi.
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MỘC NHIÊN

GIẤC MỘNG
 

Trong giấc mộng đêm qua
Em trốn vào vòm ngực

Anh khép hờ ô cửa
Thấy bóng trăng dưới thềm.

Nơi bình yên em nhỉ
Là vùng mắt của anh

Em nép sâu vòm ngực
Trái tim anh thầm thì.

Yêu nhé đừng ngại ngần
Em trong vòm ngực anh

Cứ vờ như không biết
Mà đã yêu bao giờ !

Anh cũng rõ ngây ngô
Có em tự khi nào

Mà cứ vờ soi bóng
Đêm về nằm mộng em...!

VÕ THỊ HỒNG TƠ

Duyên Xưa 
Chợ chiều
Một gánh trầu cong
Em đi về phía không chồng bán duyên

Cánh chuồn mỏng
Gió xô nghiêng
Em tôi gánh cả chung riêng cõi mình
Thuở còn trúc đứng trúc xinh
Mắt ai lúng liếng cho tình đong đưa

Bây giờ quảy sớm sang trưa
Bán lưng 
Mua cái ngày xưa không đầy
Cua đồng nấu đọt rau đay
Thảo thơm thì nổi - đắng cay thì chìm

Mưa rừng 
Lạnh thấu vào tim
Chồng theo chiến trận bóng chìm sơn khê

Lẻ đôi từ đó em về
Duyên xưa bán chợ
Mua quê một mình.
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Ngày xưa còn tuổi 18 đôi mươi, 
thằng Được 17 nhỏ tuổi nhất 

trong trung đội trinh sát, trực thuộc 
B36 cơ quan Huyện đội K17 Đồng 
Xoài của thời 1974, đến sau ngày 
tổng tuyển cử 1976, tình hình dồn 
quân của hai Huyện K17 Đồng Xoài 
và Phú Giáo, để trở thành Huyện đội 
Đồng Phú, thằng Được từng bỏ đi 
một lần, trong lúc đang làm nhiệm 
vụ Bảo vệ Dân công ở tuyến Biên 
giới Tây Nam trong năm 1978.

Khi điện của đồng chí Bảy Thành 
từ Ban Chỉ huy Công trường ở 
Hoàng Diệu, Bù Đốp điện về báo cáo 
“Đồng chí Trần Văn Được đã mất 
tích!”, làm Ban Chỉ huy Huyện đội 
bất ngờ, vì lực lượng của Huyện đội 
Đồng Phú điều lên theo lệnh của Bộ 
Chỉ huy Tỉnh đội Sông Bé, để bảo vệ 
công trường thực hiện việc đào hào 
cắm chông rào Biên giới đề phòng 
quân Khơ Me đỏ tấn công. Tất cả 
lực lượng và Bảo vệ Dân công đều ở 
bên này sông trên đất Việt Nam, thì 
chẳng lý nào chiến sĩ trinh sát Trần 
Văn Được mất tích!

Mấy ngày sau Bảy Thành về báo 
cáo trực tiếp, mới biết rõ “cậu ấy 
biến mất trong lúc đang trực tiếp Bảo 
vệ Dân công ngoài tuyến biên, Tiểu 
đội trưởng Bùi Đức Liên xác nhận 
có thấy đồng chí Được khi đi kiểm 
tra”. Những lời nhẹ nhàng của Bảy 
Thành chẳng khác nào gió đang chờ 
thành giông!

Vậy là cái tên Binh nhất Trần Văn 
Được được đồng chí Trợ lý Quân 
lực Huyện khoanh lại bằng bút đỏ, 
việc còn lại thuộc về Chỉ huy và bên 
chính sách. Trong cuộc họp của Ban 
Chỉ huy Huyện đội Đồng Phú, đồng 
chí Ba Cần - Chính trị viên Phó nhận 
định “Cậu này không bỏ trốn (đồng 
nghĩa là không đào ngũ), cậu ta vác 
súng đi chiến đấu rồi!”.

Cái câu nghe như trong phim 
nhưng rất cần đắn đo để có cơ sở kết 
luận. Sau một lúc suy nghĩ, đồng chí 
Ba Vẫy - Trợ lý Tham mưu kiêm Thủ 
trưởng cơ quan B36 có ý kiến “Gia 
đình cậu này công nhân cao su cơ 
bản, mặc dầu có hai anh trai là lính 

NGƯỜI BÌNH PHƯỚC
 HUY ĐỨC
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Sài Gòn nhưng tôi tin cậu ấy không 
bỏ trốn, bây giờ đề nghị đồng chí Trợ 
lý Quân lực phải xác minh phía gia 
đình xem có thông tin gì về Trần Văn 
Được!”. 

Đến khi kết luận của Chỉ huy 
Trưởng Hai Phát “anh Tư (Nguyễn 
Quang Bỗng - Chính trị viên Huyện 
đội) với tôi đã trao đổi, trước mắt 
phải báo Chiến sĩ Binh nhất Trần Văn 
Được mất tích chưa rõ lý do, đấy là 
đúng, ngộ nhỡ sau khi xác minh, cậu 
ấy không bỏ trốn về gia đình, mà đơn 
vị công trường tăng cường tìm kiếm 
cũng không thấy”. Tự nhiên, Chỉ huy 
Trưởng Hai Phát nói nhỏ “Các đồng 
chí nên biết giữa Khơ Me đỏ với ta 
chỉ có một con sông, anh Tư với tôi 
đã thống nhất về điểm này. Ban Chỉ 
huy lệnh đồng chí Trợ lý Quân lực 
thực hiện kiểm tra xác minh ngay 
trong tuần này”.

Thế đấy! Ngày xưa đến giờ chẳng 
ai dám chắc câu chuyện chiến tranh 
lại thiếu những anh hùng, điểm ấy cứ 
day dứt những người con trẻ của dòng 
Sông Bé miền Đông từ Phú Giáo lên 
đến Đồng Xoài, họ đang được ghép 
lại thành một khối đại diện cho lực 
lượng vũ trang địa phương, bên cạnh 
chuyện thằng Được đã chạm quá 
mức đến một giai cấp, bởi nó được 

sinh ra và lớn lên giữa vòng tròn của 
làng Cao su Thuận Lợi, tên làng đã 
lồng vào một chiến thắng… Rực lửa 
Đồng Xoài.

Tin mất tích của Trần Văn Được 
nhanh chóng lan ra ngoài vòng cơ 
quan, khi đồng chí Trợ lý Quân lực 
cùng với năm Nhị, cán bộ Quân nhu 
của Huyện, hai xe đạp cọc cạch lăn 
bánh vào cầu Đỏ làng Chín, hay còn 
gọi là xã Tư. Trên đường đi chàng 
Trợ lý Quân lực trẻ cứ nghĩ rồi nói 
thầm trong bụng, mày đừng có trốn 
về nhà nghen Được, tao với anh Năm 
Nhị mà thấy mày ở trỏng thì…, tự 
dưng chàng ta cà lăm thành tiếng 
khiến Năm Nhị chạy phía trước quay 
lại hỏi “Chú mày đang thì thầm cái gì 
đó?”, tức mình chàng ta dừng ngay 
xe nói to, bởi đường lô vắng chẳng 
ai nghe mà sợ! “Lỡ gặp thằng Được 
thì làm sao?”. Năm Nhị chọt cái bàn 
chân dép lốp xe vào bánh sau xe đạp 
thắng cái két, quát “thì lôi cổ nó về 
cơ quan, chứ làm sao nữa hả chú!”.

Chẳng thèm nói thêm nửa lời, 
chàng ta móc túi quần lấy bọc áp 
lăng xe vấn một điếu to bằng ngón 
tay cái, xòe cái zippo, bập bập đuổi 
muỗi, mà phải nói cái giống muỗi sao 
tinh và nhanh thế, mới dừng xe chưa 
kịp chéo chân qua cái dàn ngang của 
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xe để ngồi nghỉ, nó đã vo ve bên tai, 
ngày trước chàng ta còn bé cũng sống 
quanh gốc Cao su, mà sao không biết 
sợ muỗi, hay là bé quá muỗi nó tha! 
Còn bây giờ đã là hạ sĩ, mà chức thì 
đã làm tới Trợ lý Quân lực của cả 
một Huyện đội chứ bèo à! Nghĩ mà 
thương các chú, các anh, lận lưng 
mấy chữ i Tờ vào chiến khu bám trụ 
Cao su đánh Tây, đánh Mỹ, nên các 
chú, các anh thương mấy thằng cháu, 
thằng em có ít nhiều con chữ. Năm 

Tùy, người Thủ 
trưởng đầu tiên 
của chàng ta nói 
khi giao nhiệm 
vụ “Cậu có cái 
nghề đánh máy 
chữ khi còn là 
học trò, nay cái 
máy đánh chữ, 
hộp đựng những 
con dấu tôi giao 
cho cậu, cậu là 
Văn thư bảo mật 
của Huyện đội, 
tin cậu sẽ rất 
xứng đáng với 
lòng tin của Ban 
Chỉ huy. Còn đây 
nữa…” anh Năm 
Tùy hạ giọng 

“Để cậu tự bảo vệ và chiến đấu bên 
cạnh chúng tôi”, nói xong Thủ trưởng 
Năm Tùy móc khẩu K54 trong lưng 
giao tận tay, chàng ta đưa hai tay ra 
nhận mà môi cứ run run như muốn 
nói lời gì! Rồi cũng đến lượt chàng 
ta được phân công vào cứ Cây Mít 
ở khu cầu Đỏ làng Chín để phụ với 
Tiểu đội nuôi quân giã gạo. Nhưng 
chỉ được hơn tuần đã có lệnh gọi về. 
Thủ trưởng Năm Tùy hỏi “Thế nào, 
một tuần giã gạo, mấy ngón tay đánh 

Mh: Lê Thỉ
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máy có làm sao không?”, chàng ta rất 
tự nhiên đáp “Báo cáo anh Năm, chị 
Út bếp trưởng đã chỉ cho cái cách, 
mỗi bữa xuống bếp xin tí cơm cháy, 
rồi cứ thế xoa tròn vào hai lòng bàn 
tay để giảm bớt sự phồng rộp bàn tay 
ạ”. Những lời tiếp theo của anh Năm 
như mơ với chàng ta “Ban Chỉ huy 
quyết định cử cậu đi học khóa Hạ Sĩ 
quan, trên Tỉnh đã chuẩn y rồi, ngày 
mai lên đường”, ai ngờ chàng ta còn 
mơ cả trong câu hỏi với Thủ trưởng 
“báo cáo Thủ trưởng, vậy ai sẽ đánh 
máy?”. Ôi… nụ cười của anh Năm 
Tùy sao mà…, thế là chàng ta đi 
học.

Điếu áp lăng xe đỏ rực đã tàn, hai 
cái xe lọc cọc lại lăn từ từ tới nhà 
bố mẹ thằng Được, anh Năm Tùy 
và chàng Trợ lý Quân lực trình bày 
về chuyện của Được. Bố mẹ thằng 
Được nghe hai anh nói vậy, bố mẹ 
thằng Được trình bày nhà chú đâu có 
thằng con tệ như vậy, “Chú tin là nó 
khoái đánh nhau, nên đã vác súng đi 
theo Quân Chủ lực rồi!”. Nghe nói 
vậy Năm Tùy và chàng Trợ lý Quân 
lực xin phép và quay về cơ quan 
báo cáo với mấy đồng chí Chỉ huy. 
Chàng Quân lực khoái quá hét lên 
“Được ơi, mày trốn đi chiến đấu rồi, 
đúng không?”, còn Năm Nhị thì cứ 

cười hoài. 
- Ấy, ông già nói sao mà oách thế, 

được vào giải phóng đã là ngon rồi, 
đằng này còn tách bạch Quân địa 
phương với Chủ lực nữa chứ.

Mấy anh ở Ban chỉ huy huyện đội 
cũng bật cười khi nghe anh chàng 
Quân lực nêu ý kiến phê bình vắng 
mặt ông già thằng Được. 

Vậy là trong báo cáo quân số 
tháng 8/1978, Quân Lực Huyện 
ghi “Đồng chí Binh nhất Trần Văn 
Được, mất tích, nghi ngờ đi theo Chủ 
Lực, đề nghị Quân Chủ lực Tỉnh hỗ 
trợ kiểm tra danh sách khi các đơn vị 
trực thuộc báo về”. 

Năm 1979, tin vui bay về. Quân 
Ta đã giải phóng PhnômPênh, cơ 
quan vẫn chưa có tin của Binh nhất 
Trần Văn Được, chàng Trợ lý Quân 
lực Huyện lên Tỉnh báo quân số hằng 
tháng có hỏi, chỉ nhận cái lắc đầu của 
Trưởng ban Quân số, để rồi nhiều 
đêm ngồi vấn áp lăng xe, nhấp trà 
củ Măng, chàng ta nói với Năm Nhị 
“chẳng lẽ thằng Được bị Khơ Me đỏ 
thịt sao!?”, Năm Nhị nét mặt buồn 
tâm sự “Hai ông già là tài xế chạy xe 
chở dân, hai nhà hồi trước 1965 kề 
nhau, tao có đá thằng Được một đá 
vì nó láo, dám lấy mủ nước tưới lên 
tóc tao, bây giờ nó đi rồi, tao sợ nó 
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còn buồn…”, nói tới đấy Năm Nhị 
im lặng, mắt thì ươn ướt lóng lánh 
ánh đèn dầu.

Đến khi kết thúc Tây Nam, thằng 
Được về với hai sao một gạch bạc, nó 
kể: “Ngày ấy, anh Bùi Đức Liên quê 
ngoài Cao Bằng, là Tiểu đội Trưởng 
có lần nói với em “tôi biết cậu thích 
gì rồi!”. em cứ tránh “dạ, em đâu 
thích gì đâu!”. Anh Liên chẳng cười 
nữa mà nghiêm mặt nói “Tôi biết, 
cậu đừng giấu nữa!” rồi anh hạ giọng 
“Lớp B3 của bọn anh vào đến đây thì 
Mỹ cút rồi, còn mấy anh Sài Gòn…”, 
tự dưng anh Liên lại cười, em chẳng 
hiểu gì phải hỏi “Mấy anh Sài Gòn 
nào hả anh!?”. Anh Liên quay đầu 
trông sang hai bên, khi không thấy 
ai gần đó mới nói khe khẽ “Là mấy 
anh em lính Ngụy đấy, bọn anh 
đánh không sướng tay, cậu mày hiểu 
chưa?”, “Dạ hiểu ạ, mà anh ơi?”, 
“Gì đấy?”, em cũng bắt chước anh 
Liên quay đầu trông hai bên, mới nói 
“Còn bây giờ!”, “À, à… tụi đỏ đen 
kia là phản bội, đánh ra bã luôn, mà 
cậu mày đừng có mơ nhé, bị kỷ luật 
đấy”.

Thế mà có đêm em mơ thật, cái 
giấc mơ thấy em lao lên, hai tay hạ 
ngang khẩu AK lia đạn, những bóng 
áo đen cứ tan dần, tan dần…, để sáng 

dậy trong người em làm như có kiến 
bò. Khi thấy dưới gầm của đoạn sông 
Đa Huýt đoàn Quân Chủ Lực vượt 
gầm sang đất CamPuChia. Em nhanh 
chóng hòa vào, có một anh cười hỏi 
“Quê đâu?”, em vừa bước vượt lên 
trả lời “Đồng Xoài Rực lửa!”, một 
anh khác nói “Bọn anh sẽ giấu cậu 
thật kỷ, cứ tiến đi!”. Vậy là em toại 
nguyện cái giấc mơ.

Nay mỗi mùa xuân sang, cái 
nắng, cái gió hè chưa kịp gắt gỏng, 
vẫn cứ man mác chút âm lượng của 
mấy mươi Xuân Đại thắng, Năm Nhị 
với chàng Quân lực ngày ấy thường 
gọi nhau qua di động, bởi hai hướng 
Đông - Tây và hai mảnh đời, Năm 
Nhị còn nhớ những dòng mủ trắng 
ngày xưa, nên vẫn bám trụ nơi ngã 
ba Miếu Bà (hay còn gọi là ngã ba 
Cây Mít) Thuận Lợi cũ. Còn chàng 
Quân Lực gầy gò, dai như con Đỉa 
thì bị “Giàng” đày phiêu bạt tìm 
“Sao” nhưng được Mẹ đất nghĩ lại 
chút tình nên chàng ta cứ đi đi về về 
với ánh lửa bập bùng của đuốc lồ ô 
cùm cắc.

Cả hai lại ngồi bên nhau nhấp 
từng giọt rượu, lại nhớ thằng Được, 
thằng em nhỏ nhất trong lớp trẻ xưa 
của người Bình Phước đã xa anh em 
ta thật rồi 
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Chuyện của chúng tôi ngày ấy 
nhưng bây giờ kể ra vẫn còn 

tính thời sự và đậm nét nhân văn.
Ba chúng tôi cùng quê, tôi và 

Quyết cùng xóm; riêng Phương 
Thảo ở xóm khác, phía cuối làng, xa 
hơn một chút. Chúng tôi cùng học 
cấp ba, lại cùng một lớp nên rất thân 
nhau. Tốt nghiệp Phổ thông (hết lớp 
10 ngày đó), Quyết và Thảo đi học 
Sư phạm của tỉnh, còn tôi vào trường 
Đại học Tổng hợp. 

Chiến tranh vào thời điểm ác liệt, 
tôi và Quyết rủ nhau cùng nhập ngũ, 
gác bút nghiên lên đường đánh Mỹ. 
Gặp tôi, Quyết tâm sự: Hai thằng 
mình có hoàn cảnh giống nhau, hai 
ông bố đi xa còn hai bà mẹ ở vậy 
nuôi con, còn Phương Thảo kém may 
mắn hơn, bố mẹ đi rồi ở với dì ghẻ, 
nghĩ cũng thương tình. Cũng may, 
Phương Thảo đã có nghề nghiệp là 
giáo viên cấp 2 trường làng.

Trước ngày lên đường nhập ngũ, 
chúng tôi hẹn nhau ra bờ sông Cái 
chia tay. Trăng đầu tuần mờ mờ, gió 
hiu hiu gợi nỗi buồn man mác. Chúng 
tôi lại gần nhau hơn và nói nhiều, kể 
nhiều chuyện vui chuyện buồn rồi 

chồng ba bàn tay lên nhau. Chúng tôi 
hứa với nhau đoàn kết, đừng ai làm 
điều gì để ba người phải đau lòng. 
Lúc chia tay bịn rịn nhưng ngọn lửa 
cách mạng đã sôi sục trong tôi và 
Quyết. Thảo nói: “Các anh đi em rất 
buồn nhưng tự hào đã có người thân 
người thương vào tuyến lửa. Mong 
ngày toàn thắng các anh trở về.

Tôi và Quyết đi trước Thảo một 
đoạn ngắn. Bỗng Quyết ghé vào tai 
tôi nói nhỏ: “Tớ đã để cho Thảo một 
giọt máu”. Tôi nói: “À ra thế! Tốt!”

*
Vào đơn vị chiến đấu, tôi và 

Quyết về đại đội trinh sát của trung 
đoàn. Chúng tôi được học nhiều thế 
võ nhiều kỹ chiến thuật. Niềm phấn 
khởi dâng lên muốn được thử thách 
ngay trận đầu. Tôi và Quyết nhanh 
nhẹn tháo vát nên đơn vị thường để 
đi trước. Hai lần tôi và Quyết vào 
đến hàng rào thứ ba vẫn giữ được 
bí mật, vẽ sơ đồ, ghi chép được số 
lượng vọng gác, chốt chặn, ụ súng… 
rồi rút ra êm ru địch không hề biết. 
Trận đó, do hai chúng tôi trinh sát 
kỹ càng, chi tiết và bí mật nên chỉ 

 NGUYỄN ĐỨC THUẬN

NGÀY TRỞ VỀ
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sau chưa đến nửa giờ hai đại đội 
địch và ấp chiến lược đó đã bị đơn 
vị đập tan. Diệt đồn địch, phá tan ấp 
chiến lược, hàng ngàn dân được giải 
phóng về làm ăn sinh sống. Thắng 
lợi giòn giã, tôi và Quyết được khen 
thưởng. Mấy ngày sau, trong một 
lần đi trinh sát, Quyết nói muốn viết 
thư về thăm Thảo mà ngại… Tôi 
động viên: “Việc gì mà ngại, chiến 
tranh ác liệt vào sinh ra tử là chuyện 
thường tình, mình tin Thảo, bạn ấy 
có nghị lực…”. Không biết Quyết 
có viết thư thăm Thảo hay ngại, tôi 
cũng quên mất chuyện đó. Căn cứ 
chúng tôi chuẩn bị trinh sát để đơn 
vị đánh chiếm lần này rất đặc biệt. 
Căn cứ này nằm trên một quả đồi to. 

Bọn địch rất thâm độc, chúng bố trí 
đồn lính ở giữa, dân thường bao bọc 
xung quanh. Từ dưới chân đồi, địch 
bố phòng năm hàng rào kẽm gai, hai 
hàng rào bùng nhùng, rồi hàng rào 
mái nhà, sừng hươu… đủ cả. Cái ma 
mãnh của địch dùng dân thường làm 
hàng rào bảo vệ vòng ngoài lại lộ ra 
sơ hở. Tôi và Quyết cải trang làm dân 
thường đi lấy củi rồi trà trộn với dân 
vào ngay sát đồn địch giữa ban ngày. 
Ở trong căn cứ địch một đêm, chúng 
tôi đã nắm được, ghi nhớ được mọi 
bố phòng và lực lượng địch. Đang 
háo hức chờ được tiến công diệt căn 
cứ, phá ấp chiến lược giải phóng cho 
dân thì được lệnh trên tạm dừng vì 
phát hiện địch củng cố hàng rào bảo 

Mh: Lê Thỉ
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vệ và trực thăng lên xuống đổ thêm 
quân. Tôi và Quyết lại được lệnh 
trinh sát xem xét bọn địch thay đổi 
bố phòng. 

Trời vào đông, đêm ấy gió lạnh, 
mưa bay bay. Quyết bảo tôi: “Vùng 
Trị Thiên giống khí hậu miền Bắc 
thế…”. Tôi cười: “Nam Bắc một nhà 
mà… Nếu không có chiến tranh, đi từ 
quê ta vào đây chỉ một ngày xe thôi”. 
Bọn địch thay đổi chiến thuật phòng 
ngự đúng như trên nhận định, chắc 
chúng đã đánh hơi được kế hoạch 
giải phóng ấp chiến lược này. Từng 
đợt pháo sáng chập chờn trong đêm 
tối. Tôi và Quyết vào tới hàng rào thứ 
tư êm ru rồi bỗng một con chuột chạy 
vướng dây kẽm gai làm đèn pháo 
hiệu báo động bật sáng. Hỏa lực từ 
các ụ chốt lập tức bắn xối xả vào khu 
vực tôi và Quyết đang nằm. Quyết bị 
thương vào ngực, vào tay. Tôi băng 
bó rồi vừa bò vừa kéo bạn ra ngoài. 
Không thấy động tĩnh gì, bọn địch 
cũng chỉ bắn mấy loạt rồi thôi. Đơn vị 
cử người tiếp viện cho tôi và Quyết, 
mọi người thay nhau cõng Quyết về 
hậu cứ. Bị thương mất nhiều máu 
nhưng vẫn tỉnh táo, Quyết ghé vào 
tai tôi thì thầm: “Cậu cố gắng hoàn 
thành nhiệm vụ, trông nom Phương 
Thảo, đừng để cô ấy như thuyền mất 

lái…”. Bốn ngày sau, tôi sang đội 
phẫu thuật trung đoàn. Một nữ bác sĩ 
giới thiệu mình là trạm phó đưa cho 
tôi một phong thư và dẫn tôi ra khu 
an táng liệt sĩ cách trạm phẫu một 
con suối nhỏ. “Quyết ơi… bạn nằm 
đây ư…”. Nước mắt tôi nhòa trang 
thư viết vội, nét chữ quen thuộc mà 
chập chờn khó đọc: “Kiên ơi, cậu cố 
gắng hoàn thành nhiệm vụ. Đừng để 
Phương Thảo như thuyền mất lái. Vì 
tình bạn, tình đồng hương, đồng đội, 
nếu có thể bỏ qua định kiến lạc hậu, 
hãy yêu thương Thảo, thay mình làm 
cha đứa bé…”. Lật lại sau trang giấy, 
nét chữ càng xiêu vẹo, nhập nhòe 
hơn: “Kiên là người tốt và đầy nghị 
lực. Kiên đã cùng đồng đội cõng 
anh hàng chục cây số đường rừng về 
trạm phẫu… Em nên dựa vào bờ vai 
vững chắc mà nuôi con khôn lớn. Vì 
sự nghiệp cao cả anh đã đi xa. Vĩnh 
biệt em. Quyết”. 

*
Ngày giải phóng miền Nam, tôi 

cầm giấy giới thiệu về trường cũ. 
Trước đó tôi về thăm mẹ và bà con lối 
xóm. Tôi biết mẹ Quyết và Phương 
Thảo buồn nhiều nên chưa dám sang 
ngay. Mẹ tôi bảo mẹ Quyết đã báo 
cáo họ tộc và chính quyền rồi đón 
mẹ con Thảo qua nhà ở để tiện mẹ 
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con bà cháu chăm sóc nhau. Chiều 
tối, cơm nước xong mẹ đưa tôi sang 
thăm mẹ Quyết và mẹ con Phương 
Thảo. Thì ra, bữa Quyết nói ngại viết 
thư về thăm Phương Thảo với tôi 
rồi được tôi động viên nên cậu ta đã 
viết thư về nói hết với mẹ và nhắn 
mẹ chăm sóc cho Phương Thảo. Bé 
gái giống Quyết như đúc cứ nấp sau 
lưng bà nội khi thấy có người lạ vào 
nhà. Mẹ Quyết và Thảo bám lấy tôi 
khóc nức nở: “Cháu về, con bác đâu? 
Anh về chồng em đâu, bố con gái em 
đâu?” Tôi rơi vào trạng thái khó xử, 
cố gắng ổn định và động viên mẹ 
con bà cháu Thảo. Tôi hứa sẽ chạy đi 
chạy lại để bà và Thảo đỡ buồn.

Tôi về trường thỉnh thoảng qua 
nhà thăm mẹ và đều sang thăm mẹ 
Quyết cùng mẹ con Phương Thảo. 
Một bữa, tôi sang chơi thì Phương 
Thảo nói bà cháu vừa xuống cuối 
làng thăm người bà con đau yếu. Thật 
may, phong thư di cảo của Quyết tôi 
vẫn giữ bên mình, đây là dịp cố nén 
đau thương trao lại cho người thân 
yêu nhất trước lúc đi xa Quyết gửi. 
Phương Thảo run run mở bì thư. 
Khuôn mặt từ hồng rực chuyển sang 
tím tái của Thảo làm tôi lúng túng 
càng lúng túng hơn khi Phương Thảo 
đổ gục xuống nền nhà. Trong cơn mê 

sảng, Thảo chỉ lẩm nhẩm một câu tôi 
nghe đã gần như thuộc: “Trời ơi, mẹ 
ơi, con ơi, đúng chữ anh Quyết rồi, 
đúng chữ chồng con rồi…”. 

Nghỉ hè, tôi về đến nhà lúc trưa 
tròn bóng thì chiều sang nhà Phương 
Thảo ngay. Phương Thảo không ở 
nhà, em đang còn mấy việc ở trường, 
con gái Thảo Nhi bảo thế. Tôi ngồi 
nói chuyện với mẹ Quyết, cụ cứ khen 
con dâu hiếu thảo đảm đang việc nhà 
việc trường lớp. Trong câu chuyện, 
tôi biết mẹ đang có ý tác thành cho 
hai chúng tôi. Tôi không kìm được 
nước mắt khi nghe mẹ nói đã dự 
tính làm mâm cơm mời ông trưởng 
họ đến làm lễ cúng khấn tổ tiên ông 
bà nhận tôi làm con trai thay Quyết. 
Đang ngồi nói chuyện thì Phương 
Thảo về, em lặng lẽ lấy khăn lau mắt 
cho mẹ rồi kéo tôi ra ngoài ngõ: “Cứ 
mỗi bận anh sang mẹ em lại khóc, 
sợ cụ quá hoài niệm mà sinh bệnh… 
Tối nay chúng mình ra bờ sông Cái 
nha….”. Tôi cố kìm chế và lau nước 
mắt cho em. Tôi lặng đi không nói 
được một lời. Hình như đoán được 
ý tôi, Phương Thảo ghé vào tai thì 
thầm: “Anh hãy cầm lái để thuyền 
hai ta tới bến. Cho mẹ con bà cháu 
Thảo Nhi dựa vào mạn thuyền anh”. 
Tôi lặng lẽ ôm em vào lòng…
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*
Mẹ tôi biết chuyện, cụ kiên quyết 

phản đối: “Mày lấy đâu chẳng được 
vợ. Tuy nó đẹp nhưng đã một đời 
chồng. Mẹ cấm con…”. Tôi chỉ biết 
cúi đầu, buông một từ: “Vâng!” 

*
Thời gian sau, mẹ tôi trở mình, 

ốm khật khừ không đi lại được. Tôi 
xin phép nghỉ để chăm sóc mẹ. Một 
buổi chiều, bà mẹ Quyết dẫn cháu 
Thảo Nhi qua thăm, thấy tôi lúng 
túng với việc lau mình lau mẩy cho 
mẹ, bà nhả miếng bã trầu, chẹp 
chẹp: “Phương Thảo nhà tôi đoảng 
quá, những công việc này sao 
không sang phụ anh Kiên báo hiếu 
mẹ nhỉ?” Mẹ tôi xa xôi: “Cô giáo có 
sang thăm tôi và ngỏ ý muốn giúp, 
nhưng tôi ngại làng xóm dị nghị 
nên bảo cháu cứ để những việc này 
cho thằng Kiên. Con trai chăm sóc 
mẹ ốm thì ngại ngần gì…”. Chuyện 
tưởng đi vào lối tắc, thật không 
ngờ… Chị gái con bác tôi về thăm, 
thấy cảnh nhà tôi như thế, chị bộp 
chộp giọng thân tình: “Cậu làm bạn 
với Thảo đi cho chúng tớ được nhờ. 
Con trai chăm mẹ ốm không được 
như con gái hoặc con dâu đâu. Cháu 
thấy cô giáo Thảo đẹp người đẹp 
nết đấy”. Tôi không nói gì, mẹ chỉ 

nằm chớp chớp mắt. Chẳng hiểu mẹ 
nghĩ thế nào rồi buổi chiều đó cứ 
nằng nặc đòi tôi đưa sang nhà Thảo. 
Tôi và bà chị gái con bác nói mãi bà 
mới chịu để tôi sang mời mẹ con bà 
cháu Thảo qua. Thảo và chị tôi tế 
nhị kéo cháu Thảo Nhi xuống bếp 
để trên nhà cho hai mẹ nói chuyện. 
Tôi ngồi nghe mà chẳng thêm được 
câu nào. Mẹ chồng Thảo cứ một 
điều bà dạy chí phải, hai điều bà 
dạy chí phải. Mẹ tôi nắm tay mẹ 
chồng Thảo, vừa nói vừa dàn dụa 
nước mắt: “Hình như chúng nó yêu 
nhau, chúng mình thì đã già. Các 
con nó đầu còn xanh tuổi còn trẻ. 
Chúng nó thương yêu nhau, chúng 
mình ngăn cản làm gì…”.

Em lại nắm tay tôi kéo nhau ra 
bờ sông Cái. Hình như hôm nay 
con sông Cái rộng hơn, đầy hơn, 
dạt dào sóng nước chào đón tôi 
và em. Trăng mười lăm tròn vành 
vạnh soi rõ đôi ta. Đôi mắt long 
lanh em nhìn tôi âu yếm với cơn 
gió nhẹ vỗ về quấn quýt. Em ghé 
vào vai tôi: “Cảm ơn anh thương 
mẹ con em…”. Tôi ôm xiết Thảo 
vào lòng, tiếng thì thầm của Quyết 
lại vọng về: “Kiên ơi, nếu có thể 
trở về, hãy thay tôi chăm sóc cho 
mẹ con Phương Thảo” 
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Tin Tổng hợp

Lần đầu tiên trên danh nghĩa là 
một Nhà văn (hội viên Hội Văn 

học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước) đến 
với Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 và 
cùng giao lưu với cán bộ, chiến sỹ 
Tiểu đoàn 208, Trung đoàn 736 (Bộ 
chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước). 
Phải nói rằng, đây là một chương 
trình mang ý nghĩa thiết thực với chủ 
đề “Bác Hồ với phong trào thi đua 
yêu nước”, nhằm tiếp tục xây dựng 
và phát triển phong trào đọc sách 
thường xuyên, sâu rộng; khẳng định 
vai trò, tầm quan trọng của sách trong 
đời sống xã hội. Từ đó, nâng cao nhận 
thức về giá trị của sách đối với việc 
bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện nhân 
cách, xây dựng nét đẹp truyền thống 

xứng danh “Bộ 
đội Cụ Hồ” 
trong thời kỳ 
mới.

Đối với tỉnh 
Bình Phước 
và cả nước nói 
chung, Ngày 
sách Việt Nam 
lần thứ 5 còn 
gắn những ý 
nghĩa lịch sử: 

ĐIỀU ĐỌNG LẠI Ở NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 5

Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Bình 
Phước, 43 năm ngày giải phóng hoàn 
toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 
46 năm ngày giải phóng Lộc Ninh; 
128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và Hướng tới kỷ niệm 70 năm 
Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua 
Ái Quốc (1948-2018). Chương trình 
“Ngày sách Việt Nam 2018” được 
long trọng tổ chức tại Tiểu đoàn đoàn 
208 trên vùng đất Lộc Ninh, Bình 
Phước anh hùng. Với sự phối hợp 
giữa Trung đoàn 736, Nhà Văn hóa 
và Bảo tàng Quân khu 7.

Tham dự Ngày sách Việt nam 
lần thứ 5 có cán bộ, nhân viên Nhà 
văn hóa Quân khu, Bảo tàng Quân 
khu 7 và trên 750 cán bộ, chiến sỹ 
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Tin Tổng hợp

của Trung đoàn 736, cùng học sinh 
Trường THPT Lộc Thái…

Sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và 
khoa học từ khâu tổ chức, trang trí 
hình ảnh, sân khấu, đến trưng bày sách 
đều mang tính giáo dục, nhân văn. 
Trong khuôn viên trưng bày sách nổi 
bật chính giữa khu trưng bày với hơn 
2000 đầu sách, được xếp thành hình 
chữ S, thể hiện hình bản đồ thân yêu 
của đất nước Việt Nam. Với các điểm 
nhấn nổi bật như Thủ đô Hà Nội ngàn 
năm văn hiến; thành phố Huế di sản 
văn hóa thế giới; thành phố Đà Nẵng 
năng động với nhiều công trình hiện 
đại mang tầm cỡ quốc tế. Thành phố 
Hồ Chí Minh năng động đầu tàu kinh 
tế của cả nước. Trưng bày sách còn 
nổi bật lên hai quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa, thể hiện chủ quyền biển 
đảo thiêng liêng của Tổ quốc ta. Ngoài 
khu trưng bày chính, Ban tổ chức còn 
trưng bày, triễn lãm thành 5 mảng sách 
và hơn 100 bức tranh với nội dung gắn 
liền quá trình ra đời, phát triển, xây 
dựng, chiến đấu và trưởng thành của 
Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, Quân đội Nhân dân Việt 
Nam, Lực lượng Vũ trang Quân khu 7, 
quân và dân tỉnh Bình Phước...

Mở đầu chương trình “Ngày sách 
Việt Nam lần thứ 5” là các tiết mục văn 

nghệ đặc sắc do Nhà văn hóa Quân khu 7 
và Trung đoàn 736 biểu diễn… Chương 
trình giao lưu “Nhà văn với chiến sỹ” do 
Đại úy Thanh Tâm Nhà văn hóa Quân 
khu 7 thực hiện. Trong quá trình giao 
lưu giữa Nhà văn với cán bộ, chiến sỹ 
thể hiện sự thắt chặt, gần gũi, bình dị của 
Nhà văn Nguyễn Duy Hiến; qua chuyện 
đời và sự nghiệp viết văn cũng như viết 
báo của anh, giới thiệu các tác phẩm đã 
được Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân 
ấn hành, trả lời các câu hỏi của chiến sỹ 
và học sinh Trường THPT Lộc Thái. Kết 
thúc chương trình “Ngày sách Việt Nam 
lần thứ 5” là hình ảnh sống động và cảm 
xúc khi Thiếu tướng Võ Quyết Chiến, 
Thượng tá Hồ Xuân Chung, Thượng tá 
Trần Công Thông, Thượng tá Hà Duyên 
Quang, Trung tá Vũ Duy Quỳnh, Trung 
tá Phạm Đức Quang, Đại úy Thanh 
Tâm và Nhà văn Nguyễn Duy Hiến lên 
sân khấu cùng tốp ca Nhà văn hóa Quân 
khu 7, Trung đoàn 736 ca vang lời bài 
hát… Đời mình là một khúc quân hành/
Đời mình là bài ca chiến sỹ/Ta ca vang, 
triền miên qua tháng ngày/Lượn bay 
trên núi rừng, biên cương đến nơi đảo 
xa… hòa trong tiếng vỗ tay rầm rập của 
trên 750 cán bộ, chiến sỹ và học sinh 
trường THPT Lộc Thái, trong những 
ngày tháng 4 lịch sử… 

                                Tin và ảnh: NGỌC THƠ
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được những hạn chế, tồn tại nhiệm kỳ 
2016 - 2018 và đề ra phương hướng, 
nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2020; thảo 
luận về công tác số hóa tài liệu, liên kết, 
chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các Thư viện 
tỉnh, thành trong Liên hiệp, thay đổi về 
cách thức hoạt động chung của Liên 
hiệp để tạo hiệu ứng với bạn đọc; đồng 
thời bầu đồng chí Trần Minh Thế, Giám 
đốc Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
giữ chức Chủ tịch và đồng chí Trần Đại 
Chính, Giám đốc Thư viện tỉnh Bình 
Phước giữ chức Phó Chủ tịch Liên hiệp 
Thư viện khu vực MĐNB&CNTB 
nhiệm kỳ 2018 - 2020.       VĂN TRƯỜNG

Tin Tổng hợp

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT LIÊN HIỆP THƯ VIỆN KHU VỰC 
MIỀN ĐÔNG NAM BỘ VÀ CỰC NAM TRUNG BỘ 

Ngày 22/3/2018, Thư viện tỉnh 
Bình Phước vinh dự được đăng 

cai và long trọng tổ chức Hội nghị 
tổng kết Liên hiệp Thư viện khu 
vực MĐNB&CNTB nhiệm kỳ 2016 
- 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 
2018 - 2020. Đến dự Hội nghị có 
Ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội 
Thư viện Việt Nam và Ông Trần Văn 
Chung,  Giám đốc Sở VHTT&DL 
và 60 đại biểu là Lãnh đạo, nguyên 
là lãnh đạo  và viên chức của 9 Thư 
viện thuộc Liên hiệp Thư viện Khu 
vực MĐNB&CNTB.

Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt 

Ông Trần Văn Chung, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh (trái) và Ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư 
viện Việt Nam (phải) tặng hoa chúc mừng.                                                                     Ảnh: V. Trường
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Tin Tổng hợp

Sáng ngày 26/4, tại Hội trường 
Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình 

Phước, Sở VH,TT&DL tổ chức triển 
lãm Ngày hội sách hưởng ứng Ngày 
sách Việt Nam 21/4, ngày sách và 
bản quyền thế giới 23/4 với chủ đề: 
“Sách - Tri thức nền tảng, vững 
chắc tương lai”. 

Ông Đỗ Minh Trung - Phó Giám 
đốc Sở VH,TT&DL đã phát biểu 
khai mạc và phát động hưởng ứng: 
Triển lãm, giới thiệu sách; tổ chức 
các chuyến xe lưu động phục vụ sách 
cho bạn đọc tại các xã vùng sâu, vùng 
xa, vùng dân tộc thiểu số, khó khăn 

trên địa bàn tỉnh; phát động phong 
trào xây dựng văn hóa đọc thông qua 
các hoạt động phong phú, sâu rộng 
của tổ chức, đoàn thể xã hội.

Tại Ngày hội sách đã Khen 
thưởng, tặng hoa và quà cho 15 bạn 
đọc đang làm việc và sinh sống trên 
địa bàn tỉnh thường xuyên đọc sách 
tại Thư viện trong thời gian qua.

Các loại sách được trưng bày 
triển lãm tại Ngày hội sách có nội 
dung: Sách chuyên đề Ngày giải 
phóng miền Nam; Văn Miếu - Quốc 
Tử Giám…                    

           Tin và ảnh: NGUYỄN HOÀNG

HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM (21/4) VÀ NGÀY 
SÁCH VÀ BẢN QUYỀN THẾ GIỚI (23/4)

Bạn đọc tai Hội sách
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THÔNG BÁO THỂ LỆ (Lần 1)
Cuộc thi sáng tác Văn xuôi, viết về 

“Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” năm 2018

Tiếp tục bám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần 
thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Thông báo kết luận số 45-TB/BTGTU ngày 06/7/2016 
của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại buổi Tọa đàm nâng cao chất lượng Tạp chí 
Văn nghệ Bình Phước: Hàng năm, tổ chức các cuộc thi để thu hút bài vở, phát hiện, 
bồi dưỡng những nhân tố mới, giỏi bổ sung cho lực lượng sáng tác. Đây là hình thức 
cổ vũ, nâng cao chất lượng tác phẩm từ đó chủ động lựa chọn tác phẩm hay, đẹp, chất 
lượng cao để Tạp chí đăng tải. Chú trọng mảng đề tài về lịch sử, địa lý, dân tộc, biên 
giới, công nhân, người lao động của vùng đất con người Bình Phước. Ngày 10/4/2018 
Đảng đoàn và Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật đã chỉ đạo, cho chủ trương Tạp 
chí Văn nghệ tổ chức cuộc thi sáng tác Văn xuôi lần thứ I.

I. ĐỀ TÀI, THỂ LOẠI VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:
1. Đề tài: 
Viết về quê hương con người Bình Phước với bề dày truyền thống lịch sử, văn 

hóa, đoàn kết, yêu nước, một lòng theo Đảng, theo Cách mạng của nhân dân tỉnh 
Bình Phước. Đặc biệt là trong công cuộc đổi mới: Công nghiệp hóa - hiện đại hóa 
đất nước. Biểu dương, ca ngợi những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, xây dựng quê 
hương Bình Phước. Phê phán sự lạc hậu, trì trệ, cản trở quá trình phát triển. 

- Phát hiện, nêu gương, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương 
người tốt, việc tốt trong quá trình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh.

Chủ đề sáng tác: “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”.
2. Thể loại: Bài dự thi viết Văn xuôi, dưới các thể loại: Truyện, Ký và 

Ghi chép.
3. Đối tượng dự thi:
Các tác giả chuyên và không chuyên nghiệp đang sinh sống, làm việc trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước đều có thể tham gia cuộc thi.
II. YÊU CẦU VỀ TÁC PHẨM DỰ THI VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI 

DỰ THI:
1. Yêu cầu:
Tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới chưa tham dự bất kỳ các cuộc thi nào của 

tỉnh, khu vực và Trung ương. 

Thông báo
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Tác phẩm phải viết rõ ràng trên giấy trắng khổ A4 (một mặt), viết tay hoặc đánh 
máy. Ghi rõ họ tên, địa chỉ người gửi. Nếu sử dụng bút danh, cần ghi tên thật, địa 
chỉ kèm theo, điện thoại (nếu có) để tiện liên lạc. 

Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi của mình.
Ngoài bì thư ghi rõ “Bài dự thi sáng tác Văn xuôi tỉnh Bình Phước lần thứ 

I/2018”, gửi về địa chỉ: Tạp chí Văn nghệ Bình Phước - 624 QL14 - phường Tân 
Phú - thị xã Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước.

* Lưu ý:
- Độ dài tác phẩm Văn xuôi tối đa không quá 3000 chữ.
- Bài không đạt giải, Ban Tổ chức không trả lại.
- Thời hạn nhận bài: Từ ngày ra thông báo đến ngày 15/9/2018 (theo dấu Bưu điện).
- Tổng kết, trao giải vào ngày 20 tháng 11 năm 2018 
2. Quyền lợi của người dự thi: 
Tác phẩm chất lượng được Hội đồng chấm đạt giải và Ban tổ chức trao giải (theo 

cơ cấu Giải thưởng).
Sau cuộc thi, Ban tổ chức tập hợp các tác phẩm đạt chất lượng đề nghị Hội Văn 

học Nghệ thuật Biên tập in và phát hành, tác giả được hưởng nhuận bút.
Các tác phẩm sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh được trả 

nhuận bút theo chế độ hiện hành. 
III. TRÌNH TỰ CHẤM GIẢI:
- Bài dự thi được chấm qua hai vòng tuyển chọn.
+ Vòng I (sơ khảo): Các thành viên chuyên ngành Văn học, Báo chí thực hiện.
+ Vòng II: Hội đồng Giám khảo là các nhà Văn có uy tín thực hiện.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
+ 01 giải A: 7.000.000 đồng/giải.
+ 02 giải B: 5.000.000 đồng/giải.
+ 03 giải C: 3.000.000 đồng/giải.
+ 03 giải Khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải.
* Đây là cuộc thi sáng tác Văn xuôi do Tạp chí Văn nghệ tổ chức lần thứ Nhất, 

dưới các thể loại: Truyện, Ký và Ghi chép. Ban Tổ chức cuộc thi rất mong nhận được 
sự hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả chuyên và không chuyên, sự phối hợp tổ chức 
của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tạo điều kiện cho các văn nghệ sĩ tích cực tham 
gia để cuộc thi thành công tốt đẹp.

      P. TỔNG BIÊN TẬP
                                                       (Đã ký)
                                                                                   Phạm Hiến
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