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Thưa
Viết mà hoàn toàn thành thật với chính mình, từ đầu đến cuối là điều khó làm, đôi khi không thể
làm. Khi chữ nghĩa đối diện với điều dở, thói xấu, cần phải bày tỏ, tự dưng chữ sẽ đánh vần sai
và nghĩa sẽ méo đi.
Khi đối diện với hiểu biết và kinh nghiệm qua ý thức, người viết có thể vượt qua bằng lòng tự
trọng và nhân sinh quan "Danh khả danh phi thường danh" mà thố lộ cái xấu hổ, điều thiếu thốn,
những mặc cảm của mình đã tác hại trên sáng tác. Nhưng khó ai cản được sức kéo của vô thức
khi nó ngăn cản một cách hữu lý và hữu lợi. Viết dối, viết xạo là chuyện thường tình của nhà văn
nhà thơ.
Thật và dối lúc nào cũng có trong văn thơ, trong nghệ thuật. Nói nghe buồn nhưng ai cầm viết
mà chưa hề viết dối, xin đưa tay lên. Có phải thế giới này đang im lặng? Chân chính hay không
là nhiều thật ít dối. Tử tế hay không là tự mình thẹn thùng khi đọc lại những gì đã viết. Lương
thiện hay không là bỏ bớt chữ nghĩa dối lòng. Nghệ thuật hay không là làm cho cái dối đẹp hơn,
thật hơn.
Cuốn sách này vì vậy gọi là Nháp vì chưa đủ thật. Gọi là Nốt vì chưa suy nghĩ kỹ. Gọi là Tùy
Luận vì không muốn bị vây hãm bởi luật lệ, cho dù luật lệ bất thành văn. Cõi văn chương thì
rộng lớn mà lòng người thì hẹp. Người muốn phân chia rõ ràng biên giới của luận, truyện, thơ,
tùy bút, tản mạn.....vì người lấy cái vỏ của Văn làm trọng mà không sống với Chương. Bắt đầu
sau giai đoạn Hậu Hiện Đại, nghệ thuật bắt đầu hiểu được những đường ranh giới trong nghệ
thuật là những đường hãm hại sáng tạo. Ai bắt nghệ sĩ phải đi trong những con đường cố định
này? Hãy để cho khoa bảng làm công việc thợ đo đạt và sửa chữa văn chương. Trong và ngoài
văn có hoạ, có thơ, có kịch, có nhiếp ảnh, có video, có tin báo, có phim...... Nghệ thuật là một.
Sử dụng như thế nào là do tác giả. Sự diễn đạt tư tưởng và tâm tình không có giới hạn. Nếu có, là
tự tác giả tin vào học giả khoa bảng. Viết không chỉ là hành trình mà là một cách sống tự do
không có giới hạn. Nghệ sĩ chân chính là người không biết sợ hãi khi diễn đạt "điều phải nói",
cho dù điều đó làm thiệt hại cho đời sống, tên tuổi và..... của họ.
Thưa rằng: Hôm nay Nháp và Nốt thành sách. Xin gửi lòng cảm ơn đến người đọc, người đăng,
người chuyển, người sửa chính tả, người cho mượn hình và Phụng.
Ngu Yên. Houston ngày 2 tháng 5 năm 2012.
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Tôi để bài viết sau cùng lên trước như một cuốn phim chiếu đoạn cuối rồi bắt đầu trở lại. Tôi
dùng một tấm hình của Antonorosso, My Dreams My Drug My Sadness, làm dựng sau. Lượm vài
hình khác "vô chủ" trên mạng, xây dựng tứ "Thơ và Tôi", tôi bắt chước nghệ thuật phế thải của
Joseph Cornell. Chu vi hoạt động của ông là rác ở New York. Sân chơi của tôi là mạng.
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- Thơ là cái gì? Có cần biết hay không? Không biết có làm được không?
- Quan niệm thơ có trước hay thơ có trước?
- Tại sao thơ xuất hiện?

Triết gia Aristotle là người đầu tiên khai sinh môn sinh vật học theo phương pháp khoa học cho
dù còn thô sơ. Ông và các môn đồ theo dõi hành trình cái trứng nở thành gà. Việc làm này thuộc
về khoa học nhưng trước đó vẫn là câu hỏi: Trứng có trước hay con gà có trước?
Thầy của Aristotle là triết gia Platon khẳng định rằng ý tưởng con gà có trước cái trứng và con
gà. Ngược lại, ông Aristotle cho rằng, người ta đã thấy con gà và trứng nhiều lần rồi mới có ý
tưởng về con gà. Vậy thì ý tưởng con gà và cái trứng có trước hay con gà và cái trứng có trước?

- Thưa Thầy, cái trứng sắp nở con rồi.
- Làm sao con biết?
- Con thấy nó rục rịch.
- Gió thôi.
......................
- Con có phân biệt được trứng có lộn và trứng không lộn không?
- Để con mở ra coi. ..........Thưa Thầy, trứng có lộn.
- Để biết có lộn hay không, con đã phạm giới sát sanh rồi.
......................
- Thưa Thầy, xin thầy trừng phạt và chỉ điểm cho con.
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- Con vừa giúp cái lộn kia thoát ra kiếp gà. Nhờ con mà nó được đầu thai. Không có nhân thì
không có quả. Không có quả thì không có nhân. Không nhân không quả thì làm sao có thế giới
muôn tầng, muôn hình, muôn sắc. Không có thế giới thì làm sao có Phật.

Tôi nghĩ đến thơ như chuyện trứng và gà. Thơ có trước hay làm thơ có trước? Quan niệm làm
thơ có trước hay làm thơ có trước?
Người ta giải quyết việc trứng gà, cho rằng, con gà nở ra từ cái trứng. Cái trứng này đến từ một
loại tiền thân của gà. Một loại chim sắp trở thành gà. Người ta kết luận, con gà có trước.
Không phải đâu. Nếu con gà là con gà vật lý cụ thể thì con gà có trước. Nếu con gà là một quan
niệm tượng trưng cho loài lông vũ thì cái trứng có trước. Vì cái trứng đến từ một loại không phải
chim nhưng cái trứng lại nở ra con chim đầu tiên, cho dù con chim dị dạng. Tuy cái trứng không
phải là trứng gà vật lý nhưng trước đó không có con gà. Cái trứng chính là mẹ gà, mới đúng.
- Không phải đâu.
- Con tên gì? Phải ghi danh trước khi được lên tiếng.
- Dạ thưa Thầy, từ thuở nhỏ, cha mẹ đã gọi con là Không Phải Đâu.
*****
Thơ là nơi tôi tìm đến để thỏa mãn trí tuệ và để lại tâm tình. Ý và tình là dữ liệu xây dựng tứ. Ý
và tứ là dữ liệu xây dựng bài thơ. Phần còn lại là:
1- Xây dựng bằng cách nào?
2- Để lại cho ai?
- Thơ bản chất là thi vị, bản thể là đẹp. Bạn nói y như xây cất nhà cửa, cầu cống. Khó nghe quá.
- Thơ không phải mơ hồ, không phải khó hiểu, tự con người làm cho thơ mơ hồ và khó hiểu. Xin
hỏi:
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 Thơ có phải là khoa học không?
 Khoa học có phải là nghệ thuật không?
 Trong nghệ thuật có khoa học không?
 Trong khoa học có nghệ thuật không?
 Vì sao người ta thấy sự khác biệt giữa khoa học và nghệ thuật?
 Khác nhau cái gì?
 Phải chăng khác nhau về phương pháp?
 Phải chăng giống nhau mục đích?
 Phải chăng tùy người mà khoa học và nghệ thuật gần gũi hoặc xa cách?
Có lẽ một trong những điểm khác biệt giữa khoa học gia và thi sĩ là sự hiểu biết về "phương
pháp sáng tạo", không phải là "khả năng sáng tạo". Khoa học gia tận sức làm cho rõ ràng. Thi
sĩ tự cho phép mình không cần thiết sự rõ ràng.
- Làm sao có thể rõ ràng khi bên dưới ý thức là một cõi vô thức mênh mông, nơi thơ ẩn trú hàng
ngàn năm của văn hóa dân tộc? Làm sao có thể rõ ràng khi trực giác là "phi thuyền" chở thơ từ
vô thức tới hòa hợp với ý thức: không luận lý, không hẹn hò, không báo trước và ngắn hạn?
- Điều này xác nhận rằng, cho đến nay, con người cũng chưa hiểu mấy về con người. Chính vì
không hiểu nên không thể nói rõ về những điều chưa hiểu thấu. Thi sĩ hiểu được bao nhiêu về
thơ?
- Do đó mà mơ hồ, khó hiểu.
- Không hẳn. Hãy nói những gì đã biết và đừng nói những gì sẽ biết. Mơ hồ không có nghĩa là
khó hiểu. Dù đường đi khó khăn, dù đêm tối mịt mù, hễ trăng sáng tới đâu, thấy tới đó; hễ đèn
soi đến đâu, nhìn rõ đến đó.
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Đêm mùa hè, Qui Nhơn. Cha con tôi thường bắt ghế ngồi trước nhà. Ăn trứng gà lộn. Cả thành
phố này chỉ có bà Chín khu Kiến Thiết là bán trứng gà lộn. Trứng gà nhỏ và không tanh dễ ăn
hơn trứng vịt. Trứng lộn và bia lạnh, cha con tôi nói chuyện đời loanh quanh đến hai ba giờ sáng
mới đi ngủ.
Lúc đó tôi mới vào đại học Luật năm thứ nhất. Mùa nghỉ học về thăm nhà. Ngựa non háu hí.
Thường không hiểu ba tôi muốn dạy con như một sư phụ dạy đệ tử ngỗ nghịch. Tôi là người
thích chống đối, không hiểu mấy về hai chữ bình thường, từ thuở nhỏ.
- Ba à, con không biết tại sao Phật và Chúa không viết cuốn sách nào cả mà những sách để lại
là do các đệ tử hoặc những nhà thông thái viết. Chép lại lời của thánh nhân, không hẳn là lời
của thánh nhân. Khổng tử chép kinh Thi, đã hẳn là kinh Thi đâu?
- Con có biết tại sao người ta viết sách không? Con có phân biệt được thế nào là chép lại thế
nào là sáng tác không? Con có biết đọc sách chép lại và sách sáng tác sẽ có ảnh hưởng ra sao
trong một đời người không?
Ngày tiểu học, khi tôi bắt đầu biết đọc sách, ba tôi đã mua cho tôi cuốn sách đầu tiên "Dế Mèn
Phiêu Lưu Ký" của Tô Hoài. Nhiều năm giang hồ lãng tử, tôi vẫn mang theo cuốn sách và đã bỏ
mất trong ngày ly loạn rời Nha Trang 1975.
- Con theo thầy học đạo đã lâu, để thầy hỏi con thử, con có nghe gì không?
- Thưa Thầy. Mọi đêm đều có tiếng côn trùng. Sao đêm nay vắng lặng quá. Con không nghe
được gì cả.
- Hãy lắng nghe thêm. Nghe cho thật sâu.
- Thưa Thầy, con nghe được tiếng không khí thì thầm.
Im lặng.
- Thưa Thầy, con nói có đúng không?
- Vì con quá khao khát đạt đạo nên tai nghe những âm thanh không có. Những âm thanh của
kiến thức, của tưởng tượng, của cái gọi là Thiền. Hãy nghe lại bình thường như một chú tiểu.
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Hãy nghe cụ thể tiếng động của đời sống, tiếng của thầy đang nói. Trước khi đạt đạo, phải đạt
được cái bình thường.
Những thi sĩ đi trước, những nhà nghiên cứu phê bình thi ca, viết rất nhiều sách từ thơ, cho thơ
và về thơ, để lại đầy thư viện. Lời nào chép? Lời nào sáng tác? Chép lại là quảng bá và ca ngợi
người đi trước, thuyết phục người đi theo, học hỏi, thông thường là bắt chước. Sáng tác là khám
phá những gì chưa có, hoặc mới lạ hơn, hoặc giá trị hơn để người khác tìm hiểu hoặc thuyết phục
chấp nhận một cách nhìn khác. Chép lại và sáng tác lẫn lộn nhau trong ý tưởng và trong tác
phẩm. Kết hợp nhau thành ôn cố tri tân.
Thánh kinh chép lại đời sống và lời giảng dạy của Chúa Jesus. Kinh Phật cũng chép lại lời rao
giảng, phổ độ chúng sinh của Phật. Kinh Koran cũng vậy. Tựu trung là không có sáng tác. Và
không chắc gì chính xác. Ví dụ như, một đám người nhìn thấy một tai nạn xảy ra, hỏi lại mỗi
người kể mỗi khác. Cho dù có Chúa Thánh Thần xuống ơn: trí nhớ tốt và lòng thành thật, người
sau vẫn đọc ra những khác biệt giữa các câu chuyện kể lại của bốn phần thánh kinh. Đó cũng là
lý do chuyện đời và giáo lý của Đức Phật khác nhau giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa. Những khác
biệt này sẽ được lòng tin xóa bỏ. Niềm tin, có nguồn gốc từ sợ hãi, có mục đích về lợi ích, bản
chất là tuân theo một giao kèo với nhiều hứa hẹn giữa người và người và do người chép lại đại
diện ký tên.
Sáng tác khác với chép lại ở chỗ người viết phải chịu trách nhiệm với những khám phá, những lý
luận, những quan niệm, ý tưởng, lý thuyết, thực hành ... Nói chung chung là điều mình viết; chịu
một mình với lòng tự trọng và danh dự của lương tâm. Ví dụ như tác phẩm Metaphysics of
Morals đọc thấy ngổn ngang những Socrates, Platon, Aristotle và nhiều triết gia của chục thế kỷ
nhưng vẫn là của Immanuel Kant. Không ai có thể lầm lẫn được.
Chép lại thành công ở chỗ chọn lọc và truyền bá cái đẹp cái hay cái đúng của người đi trước.
Sáng tác thành công ở chỗ giới thiệu và thuyết phục cái đẹp cái hay cái đúng của người viết. Ai
cũng có thể chép lại nhưng không phải ai cũng có thể sáng tác.
Người thưởng ngoạn đa số thưởng thức theo lối chép lại. Chọn cái hay, đẹp, đúng cất vào kiến
thức của mình. Kho tàng này càng lớn, người thưởng ngoạn càng giàu có. Một thứ tài sản tinh
thần nhưng không phải là máu huyết, hơi thở. Cũng như một người giàu có vật chất. Khi có
nhiều tiền, họ thường có uy lực và dễ sinh lòng tự tin với quyền lực của đồng tiền. Quyền lực của
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đồng tiền không phải là quyền lực thật sự của một người vì chỉ cần hết tiền là hết. Kho tàng kiến
thức không phải là quyền lực của tri thức, của văn hóa, của sáng tạo.
Người sáng tác nào sử dụng quyền lực "viện trợ" này với lòng tin là "tái tạo sáng tạo" sẽ có
những tác phẩm mạ vàng. Kiến thức là dữ liệu để chứng minh và hỗ trợ tri thức. Kiến thức không
thể là tác phẩm. Đó cũng là sự khác biệt sâu xa giữa đa số người thưởng ngoạn và người thật sự
sáng tác. Người chép lại có trình độ dễ được giới thưởng ngoạn ngưỡng mộ và hoan hô. Người
sáng tác muốn được như vậy phải chờ cho đến khi những điều họ khám phá được chấp nhận bởi
số đông thưởng ngoạn.
Nếu một người viết không có bản lĩnh văn hóa, văn chương; không có quan niệm riêng; không
có cá tính đậm; không có sáng tạo trưởng thành thì không thể có một phương pháp sáng tác đặc
thù. Sự "chép lại" dễ dàng lấn lướt sự sáng tác.
Sáng tác là một khoa học của và về nghệ thuật. Nó bắt đầu từ khả năng sáng tạo và đi qua khoa
trước tác. Gọi là phương pháp sáng tạo.

1. Phương Pháp Sáng Tạo.
Ông Joseph Cornell đi lang thang khắp New York. Lượm về những đồ vật, những thứ người
khác bỏ rác. Những thứ phế thải này cất đầy kho, đầy sân nhà của ông. Rồi một hôm, một lúc
nào đó, ông chọn lựa "tình cờ" những đồ vật, sắp xếp vào một cái hộp, tạo thành một nghệ thuật
từ phế thải. Những dữ liệu vô dụng, không giá trị bỗng trở thành một sản phẩm ý nghĩa và văn
vẻ. Cái đẹp thành hình từ một phương pháp sáng tạo. Thấy rồi thì dễ. Nhưng trước đó chẳng có
ai làm. Làm thật tử tế với nghệ thuật dàn dựng cái đẹp. Tên tuổi Joseph Cornell dính liền với
New York, với Hoa Kỳ, với Pop Art và với lịch sử nghệ thuật. (Xem bài đọc thêm, bên dưới).
Tinh thần xây dựng nghệ thuật từ những cái xấu, thừa thải, bỏ rơi là điều đáng cho người nghệ sĩ
suy gẫm. Xấu không hẳn là không đẹp. Thừa thải không hẳn là vô ích. Khi Thượng Đế nặn ra
tượng người bằng đất bùn, đất ở đâu chẳng có, bùn ở đâu không hôi, cũng như bạn và tôi nặn
chơi những tượng đất, chỉ khác là Thượng Đế thổi vào tượng đất một hơi, tượng đất bèn bật
sống.
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Trứng là dữ liệu. Tinh là dữ liệu. Tình là phương pháp sáng tạo. Và cái trứng gà trở thành trứng
gà lộn. Những quả trứng này sẽ có một ngày cởi bỏ lớp vỏ để ngây thơ quyến rủ một đàn gà con
lông vàng. Sau tháng ngày bồi dưỡng, gà con trở thành gà thanh thiếu niên, trung niên.... không
mấy khi đến được cao niên vì đã hưởng dương trong phần mộ bao tử. Hành trình từ trứng đến gà,
có thể ẩn dụ được hành trình sáng tạo. Không phải gà nào cũng quanh quẩn sân nhà. Có những
con gà sẽ tung tăng nơi rừng sâu, sẽ hóa thân bay nam về bắc như loài Trĩ. (trĩ thuộc loài chim,
bộ gà).
Tiếc thay, có nhiều người thích ăn trứng lộn, tạo ra những người chuyên bán trứng lộn. Biết bao
là con gà, con vịt đã không còn cơ hội đi ngược về xuôi. Không được bơi lội xuân thu mát mẻ.
Biết bao là thơ lộn không có cơ hội đến với thi ca.
Nhiều người có khả năng sáng tạo nhưng chỉ có những nghệ sĩ thâm thúy mới có phương pháp
sáng tạo. Có phương pháp sáng tạo đã khó mà sử dụng được đúng chỗ lại càng khó hơn. Do đó,
bậc tôn sư hiếm hoi hơn người thường. Có nhiều người so tài đức và võ công hơn hẳn Trương
Tam Phong. Nhưng Trương sư phụ được lịch sử võ học trân trọng vì ông sáng dựng ra phái Võ
Đang, danh tiếng đến hôm nay.
Thi sĩ Federico García Lorca có một đời sống ngắn ngủi, 5 tháng Sáu 1898 đến 19 tháng Tám
1936, để lại một sự nghiệp văn thơ đồ sộ: Impresiones y paisajes (Impressions and Landscapes 1918);
Libro de poemas (Book of Poems 1921); Poema del cante jondo (Poem of Deep Song; written in 1921 but
not published until 1931); Suites (written between 1920 and 1923, published posthumously in 1983);
Canciones (Songs written between 1921 and 1924, published in 1927); Romancero gitano (Gypsy Ballads
1928); Odes (written 1928); Poeta en Nueva York (written 1930 - published posthumously in 1940, first
translation into English as The Poet in New York 1940); Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (Lament for
Ignacio Sánchez Mejías 1935); Seis poemas gallegos (Six Galician poems 1935); Sonetos del amor
oscuro (Sonnets of Dark Love 1936, not published until 1983); Lament for the Death of a Bullfighter and
Other Poems (1937); Primeras canciones (First Songs 1936); The Tamarit Divan (poems written 1931-4
and not published until after his death in a special edition of Revista Hispanica Moderna in 1940)....

Ông sinh ra và lớn lên trong thời kỳ nội chiến ở Tây Ban Nha. Không phải do chiến tranh, tinh
thần dân tộc, lòng yêu văn chương đã tạo cho Lorca một chỗ đứng trong thi ca thế giới như nhiều
lời bình luận khoa bảng, mà chính sự sâu thẳm của nội tâm, một tầm nhìn khác về thơ và khả
năng sử dụng tinh xảo ngôn ngữ Spanish đã đưa thơ ông đến nơi độc vị.
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The Return.

I'm coming back
for my wings.

O let me come back!
I want to die where
it's dawn!

I want to die where
it's yesterday!

I'm coming back
for my wings

O let me come back

I want to die where
it's origin.
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I want to die
out of sight
of the sea
(Bản dịch Christopher Maurer)

Trở Về
Ta về tìm lại
cánh bay

Cho tôi trở lại chốn này
Chờ mong tử tuyệt nơi
ngày tinh sương!

Chờ mong tắt thở giữa
đường hôm qua!

Trở về tìm lại
cánh ta
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Cho tôi trở lại tìm ta

Cầu cho lấp huyệt
mộ là nguồn cơn

Cho hơi thở nhập vĩnh trường
xa lìa bờ bến
đại dương
(Đọc thơ Lorca)

Mỗi thi sĩ lớn có mỗi phương pháp sáng tạo. Nó đến tự nhiên như khả năng của thiên tài hoặc
đến bằng luyện tập như kết quả của nhân tài. Hoặc đến bằng bẩm sinh và trưởng thành bằng
luyện tập. Không có một phương pháp đặc thù và thuần thục thì người làm thơ sẽ vay mượn
phương pháp phổ thông hoặc phương pháp thông dụng đương thời. Đây là trường hợp thơ trước
năm 1975 ở miền nam Việt Nam. Từ cách diễn đạt, thể thơ, yêu vận, cước vận, đề tài và nội
dung đã ngập lụt sách báo và lập lại suốt vài thập niên. Kéo dài ra hải ngoại. Phương pháp sáng
tạo trong thời điểm này đã không được chú trọng. Sự vay mượn, lập lại và đồng dạng được sử
dụng tự nhiên vì chiến tranh và đời sống khó khăn đã làm cho người sáng tác không còn "sức
lực" để suy tư về sáng tác. Đa số họ chỉ kịp thời giờ để sáng tác khi tâm sự nồng nàn, tâm tình
khởi động. Dĩ nhiên, phải dành sự ngưỡng mộ cho những thi sĩ tài hoa như Bùi Giáng, Thanh
Tâm Tuyền, Nguyễn Đức Sơn, Tô Thùy Yên, Nguyễn Tất Nhiên, Tạ Ký ........và nhiều vị nữa.
Nhất thời không kể xuể.
Dùng chữ "Phương pháp sáng tạo" nghe ra cứng ngắt, qui luật, không phù hợp với thơ. Nhưng
phương pháp là một cái khung rõ ràng và sáng tạo là bất định. Một phương trình toán học sẽ
được viết xuống rõ ràng nhưng trong phương trình này những Biến số và Ẩn số thuộc về bất định
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hoặc bất khả xác định. Quy tắc về khí hậu, về thiên nhiên như một cái khung. Mưa và nắng như
hai biến số. Chỉ có hai biến số thôi đủ để tạo ra muôn vàn thứ cần thiết cho đời sống. Những thứ
đến từ nơi không thể giải thích thường thuộc về siêu hình hoặc nghệ thuật.
- Thưa Thầy, thầy cho gọi con.
- Con hãy giúp thầy gom hết các đồ vật ở đây, kể cả dùi mõ chiêng khánh, đem bán ngoài chợ
trời, lấy tiền trả tiền nhà.
- Mô Phật. Bán hết rồi lấy gì tụng kinh kính Phật.
- Chúng ta là những người tị nạn. Thuê chỗ này làm tạm chốn thiền đường. Nếu không trả tiền
tháng thì phải dọn đi. Không có nơi này, các đạo hữu sẽ phân tán và Phật pháp sẽ lơ là.
- Thưa Thầy, con đã bán hết mà vẫn chưa đủ tiền.
- Thiện tai, thiện tai. Chưa hết.
- Thưa Thầy, chỉ còn mỗi tượng Phật mà thôi.
- Sao chưa đem bán?
Tượng là khung. Phật là ẩn số. Có khung, dễ thấy Phật. Bỏ khung, Phật tại tâm.

2. Để Lại
Sách xưa kể rằng, Ông Lão Tử không muốn nói năng gì, một mình cỡi trâu bỏ đi về hướng Tây.
Ra đến cổng thành, trời đã chiều. Gặp người bạn cũ, người gác cổng tên là Doãn Hỉ, đã mời ông
ở lại và thuyết phục Lão Tử viết cuốn sách Đạo Đức Kinh, trước khi Lão Tử lên đường biến mất
vào sa mạc mênh mông. Cho đến nay, cuốn sách này vẫn là một bí mật với những lời lẽ đã ảnh
hưởng sâu đậm hàng tỉ người và những triết thuyết, học thuyết của nhân loại.
Câu hỏi về "để lại" là:
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- Vì sao ông lại cỡi trâu mà không cỡi ngựa? Nếu cỡi ngựa, ông đã đi nhanh và không cần phải
nghỉ lại đêm, làm sao nghe Doãn Hỉ thuyết phục việc viết sách? Nếu đã dự định đi vào sa mạc,
cỡi lạc đà hay ngựa mới phù hợp hành trình. Cỡi trâu, cỏ đâu ăn? nước đâu tắm?
- Với tài trí của ông, chắc chắc có nhiều người thông thái khác, nhiều người thành tâm khác xin
ông viết đôi lời để lại. Vậy mà ông không viết gì. Bỏ đi. Sao lại nghe lời một anh lính gác cổng
thành để viết Đạo Đức Kinh? Có kỳ tích gì ở đây?
- Truyền thuyết cho rằng Lão tử và Khổng Tử đã từng gặp nhau tranh luận. Khổng Tử trẻ, Lão
Tử trung niên. Ngoại sách kể lại, sau khi gặp nhau, Khổng Tử nói rằng, hôm nay ta đã gặp một
con rồng. Không thấy Lão Tử nói gì về Khổng Tử. Chỉ im lặng bỏ đi. Vì sao?
Lão Tử đi vào cõi Không như các thiền sư nhập vào vòng viên mãn. Nhưng "có lẽ" không đành
lòng nên nhắn lại đôi lời: Lão Tử là Đạo Đức Kinh. Thiền sư là kệ và công án. Tại sao? "có lẽ"
đã là người, phải "tử tế" với nhau.
Luận sao đi nữa, chuyện Lão Tử chỉ là cái cớ, cái chuyển. Trong ruột cuốn sách Đạo Đức Kinh
cũng có nhiều chương viết, đoạn viết bị các học giả nghi ngờ không phải do Lão Tử viết mà do
người đời sau thèo lẻo. Nhưng có một điều khó chối cãi đó là nhan đề của cuốn sách.
Đạo Đức Kinh, chính là điều mà Lão Tử muốn để lại.
Lão Tử, Trang Tử, thiền sư để lại vì tử tế.
Khổng Tử để lại vì dạy dỗ.
Platon để lại vì thuyết phục.
Hàn Phi Tử và Niccolo Macchiavelli để lại vì lập thuyết.
........
........
.......
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Các bậc kỳ tài này không ai để lại vì danh tiếng. Đời sau có kẻ cho rằng: Đã mang tiếng đứng
trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. Hoặc là Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh. Hoặc là
Cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Vậy thì quan niệm cái để lại có trước hay quan niệm
danh tiếng từ cái để lại có trước?
Hiểu điều này thì thấy cỡi trâu là đúng. Con ngựa, con lạc đà rồi cũng chết trong sa mạc nếu
không biết sẽ đi đâu và đến nơi ốc đảo nào.
Hiểu điều này thì thấy Lão Tử để lại đạo sống, Khổng Tử để lại phương pháp sống "bình
thường". Trang Tử để lại sống "không thường". Họ đều phát xuất từ một chỗ. Chẳng qua là nhất
sinh nhị nhị sinh tam mà thôi. Hôm nay, ta đã thấy một con rồng. Con rồng chỉ là một quan
niệm. Không có con rồng thật. Khổng Tử ngưỡng mộ Lão Tử nhưng chắc không đồng ý về
phương pháp xử thế.
- Ba à, bây giờ con đã hiểu vì sao Phật và Chúa đều không viết sách. Cả hai vĩ nhân này đều
không muốn sáng tác, cũng không muốn chép lại. Nếu sáng tác ra điều mới lạ hoặc giá trị hơn
sẽ không thể là Đạo. Vì không có gì hơn Đạo. Đạo là tuyệt đối. Nếu chép lại thì không hợp với
vai trò lãnh đạo vì mai sau có chỗ sai lầm hoặc không hợp lý, sẽ phải nói sao đây.
Nếu ngoài trái đất, khoa học tìm thấy sự sống hoặc một loại người khác, giải thích làm sao? Nếu
con người "clone" được con người như con người, tạo hóa nói lời gì?
Các môn đồ, đệ tử lại càng không thể sáng tác vì trên đã có Đạo, có Thầy. Chép lại là đúng đắn.
Nếu có sai lầm cũng là thường. Nhân vô thập toàn.
Nếu có người hỏi rằng, Thượng Đế sinh ra mọi loài mọi vật, vậy thì ai sinh ra Thượng Đế? Nhân
vật đầu tiên trong cõi Phật là ai? Ai đã sinh ra ai đây? Câu trả lời rơi vào nơi Bất Khả Tư Nghị.
"Sáng tác" không thể trả lời câu hỏi này nhưng "Chép lại" có thể.
Đa phần của nhiệm vụ chép lại là truyền tin càng chính xác càng giá trị. Sẽ không có sự chính
xác toàn tích trong việc kể lại do đó lòng tin vào người đi trước là quan trọng. Người đi sau lại
càng cần tin vào người chép lại.
Thử đặt một giải thuyết, nếu họ chỉ cần sai một ly, vài ngàn năm sau sai bao nhiêu dặm?
Hễ có viết là có sai lầm. Đã sáng tác phải chấp nhận sẽ có sự xấu sự sai sự dở.

Nháp Với Nốt. Tùy Luận Với Thơ . Tập 9

19

Hiểu rõ điều này thì biết trong cái để lại có cả đúng lẫn sai, gạo lẫn sạn, nhưng cái điều muốn để
lại mới đáng quan tâm. Lão Tử muốn để lại Đạo Đức Kinh, không phải là sách Đạo Đức Kinh.
Đây là một biến dụ. Ví dụ thuộc về cụ thể. Ẩn dụ thuộc về siêu hình. Biến dụ thuộc về Dịch.
Đã là Dịch thì phải hợp với hôm nay, hợp với phong thái, thời trang của sự sống đang biến
chuyển.
Một đạo sĩ sang sông. Đến bờ cô lái đò nói:
- Xin ông trả tiền gấp đôi.
- Tại sao?
- Vì ông nhìn tôi.
- Đúng. Được.
Hôm sau, đạo sĩ qua đò về lại. Lên đò ông ngồi nhắm mắt. Đến bến:
- Xin ông trả tiền gấp ba.
- Tại sao? Tôi đã nhắm mắt rồi mà.
- Tuy ông nhắm mắt nhưng lòng ông nghĩ đến tôi.
- Đúng. Được.
Lần sau qua đò. Đạo sĩ nhìn cô lái chòng chọc. Miệng mỉm cười.
- Xin ông khỏi trả tiền.
- Tại sao?
- Tuy ông nhìn tôi mà lòng nghĩ đến chuyện tốn tiền nên không phải trả.
Hơn mươi năm sau, một chàng trung niên, chững chạc bảnh bao qua đò. Cô lái nay đã có thằng
con nhỏ chèo giúp. Đến bờ bên kia:
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- Chào ông đạo sĩ. Tôi đã nhận ra ông từ lúc lên đò. Xin ông trả cho mười lần hơn.
- Tại sao?
- Giá bình thường cho Việt kiều.
- Được. Tôi tặng cô thêm cuốn sách này.
- Ồ. Thơ hả. Cảm ơn ông.
Con ơi, cất cuốn sách này. Mai mang ra chợ cho bà ngoại. Bà ngoại đang cần giấy để gói cá.
(Phóng tác lại theo chuyện trên net. Không biết của ai)

3. Tôi và Thơ Tôi
Suy gẫm về thơ là những năm tháng dài đi đôi với làm thơ. Như hai con đường không song song
nhưng chạy về một hướng. Bài thơ là những con đường nhỏ cắt qua hai đường này cho người du
hành băng qua băng lại.
Càng suy gẫm nhiều về thơ, càng khó làm thơ. Càng làm thơ, càng muốn suy gẫm. Do đó, bài
thơ không quan tâm trụ cốt về hay hoặc dở mà là kết quả của thử nghiệm. Con gà có trước hay
cái trứng có trước? Không quan trọng. Đã bây giờ, tất có gà có trứng. Hôm nay: Bao lâu trứng nở
ra gà? Bao lâu gà đẻ ra trứng? mới cần biết. Trứng lớn ngon hơn hay trứng nhỏ ngon hơn? Trứng
lớn bán có lời nhưng trứng nhỏ ăn thì thơm. Gà sản xuất hàng loạt, gà quí phi, gà đi bộ, gà chạy
"treadmill"... gà nào cần quan tâm. Sao không thử nghiệm gà thái giám? gà nhảy dây?
Biết bao nhiêu người thử nghiệm cái này cái kia điều này điều nọ rồi âm thầm tan vào thời gian.
Lâu lâu mới có vài người, ví dụ như Thomas Edison phát minh ra bóng đèn. Ánh sáng đến với
nhân loại từ đó. Nhưng trước ông nếu không có ông Alexandro Volta phát minh ra điện Pin, nếu
không có ông Thiên Lôi đánh sét, làm sao ông Thomas Edison có thể tìm thấy bóng đèn? Nếu
không có bà cụ than phiền vì đi bộ quá xa để xem ông khai mạc vòm đèn sáng ở NewYork thì
ông Edison không phát minh ra chiếc tàu điện đầu tiên. Và ông làm sao biết được, cũng tại New
York, ngày 22 thàng 4 năm 2012, người ta đã bật sáng một loại bóng đèn mới có khả năng sáng
liên tục 30 năm không bị hư hao, tốn ít điện năng.
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Thuở nhỏ nít, tôi thích chơi trò tưởng tượng và suy gẫm về những điều đã tưởng tượng. Lớn lên
tôi thích chơi cờ Tướng, Cờ Vây đen trắng. Thích học binh pháp, sách lược. Thích nghiên cứu
tạp lục và vẫn tiếp tục thú vị với những tưởng tượng càng ngày càng xa khơi đời sống. Tôi tìm
đến thơ như một trò chơi trí tuệ và trò chơi trong thế giới vô hạn của tâm tình. Tôi vui với trò
chơi. Còn kết quả: Hãy để cái trứng lộn mở ra con gì?
Con gì thì không quan trọng bằng quan niệm về con gì. Quan niệm về con gì thì không hẳn đã có
được con vật giống con gì. Nhưng không thể biết được con gì giống con gì nếu không có quan
niệm gì về con gì. Con gì tất nhiên phải giống một con gì. Nếu chưa thấy con gì thì làm sao có
được quan niệm về con gì? Vậy thì Con Gì nên có trước hay Quan Niệm Con Gì nên có trước?
Đêm cuối cùng mùa nghỉ hè, mai tôi sẽ rời Qui Nhơn đi Sài Gòn tiếp học năm thứ Hai. Cha con
tôi lại nói chuyện đời, lại gà lộn với bia lạnh.
- Con có dự định làm gì, thực tập ở đâu sau khi ra trường không?
- Con chưa nghĩ tới.
- Nếu con muốn, ba sẽ hỏi bác Huyền (chủ tịch thượng viện lúc đó) cho con thực tập với bác.
Hoặc là con có thể ứng cử đơn vị Hội Đồng Tỉnh ở đây.
- Để con suy nghĩ đã.
Tôi không bao giờ có câu trả lời vì năm ra khỏi trường Luật là năm lưu quốc, 1975. Ba tôi là một
nhà chính trị thất bại. Ông quá yêu quốc gia, yêu Chúa và tin tưởng sự lương thiện sẽ đưa đến kết
quả đúng đắn. Ông ở tù qua nhiều chế độ. Tổng cộng những năm tù cũng đã nửa đời người. "Có
lẽ" giấc mơ của ông đã muốn trao lại cho tôi. Và tôi rất sợ hãi chính trị. Và tôi rất không tin
tưởng vào kết quả của bất cứ những ai đại diện cho Thượng Đế.
Mỗi lần nghĩ đến ba tôi. Tôi không muốn làm thơ vì thơ đã làm cho tôi xa ông. Thi sĩ "có lẽ" là
sự thất bại của tôi.

Viết xong Nháp và Nốt ngày 30 tháng 4 năm 2012.
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Nốt. Bài Đọc Thêm

Nghệ thuật thường được coi là cao cấp trong đời sống mà vật chất đang ngự trị, thao túng đa số
nhân loại. Nghệ thuật trong nghĩa nôm na và bình dân là cách làm đẹp làm hay hơn. Hơn là từ
ngữ quan trọng trong nghệ thuật. Một cụm hoa, tự nhiên đã đẹp, con người làm sao cho đẹp hơn,
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gọi là nghệ thuật trồng hoa. Một cảnh tượng có sẵn, con người cắt tầm nhìn trong một giới hạn,
lựa góc cạnh ánh sáng, chọn điểm tập trung, để cảnh tượng kia bỗng dưng mang theo một ý
nghĩa rồi ghi lại bằng máy chụp hình. Gọi là nghệ thuật nhiếp ảnh. Một câu chuyện thường
thường xảy ra ngoài phố chợ, được trí óc gạn lọc chi tiết, sắp đặt tình tự, dàn dựng diễn biến, để
câu chuyện đậm nét hơn, ý nghĩa hơn, hay hơn. Gọi là nghệ thuật viết truyện.....Nghệ thuật nào
cũng vậy. Đi qua nghệ thuật, sản phẩm sẽ đẹp hơn, hay hơn hoặc giá trị hơn.
Những vật liệu dùng để tạo ra nghệ thuật là những thứ rất tầm thường, bình thường chung quanh
đời sống. Phải có tâm tình trí tuệ của con người và khả năng làm đẹp làm hay thì mới thành nghệ
thuật.
Ở một góc cạnh suy tư hơn, nếu vật liệu này chính là nghệ thuật thì sao? Nói một cách khác,
trước đây nghệ thuật dùng vật liệu để tạo ra tác phẩm. Bây giờ nghệ thuật dùng nghệ thuật để tạo
ra tác phẩm. Tức là nghệ thuật từ nghệ thuật về nghệ thuật. Và từ vật liệu đến sản phẩm đều là
của con người. Không có siêu nhiên dự phần.
Nghệ thuật của Joseph Cornell là nghệ thuật sử dụng vật liệu để tạo tác phẩm. Những vật liệu
ông sử dụng là những đồ phế thải, những đồ vật bỏ rác của người dân New York. Trước ông
cũng đã có những nghệ sĩ khác, lượm lặt sắt bỏ, những vật phế thải trong bãi tha ma xe...v...v...
về hàn gắn làm nên những tác phẩm có tính cách tượng hình hoặc kiến trúc.
Ông Cornell chú trọng sự tương quan giữa các đồ vật và ông giới hạn sự tương quan này trong
một khuôn khổ cái hộp. Thông thường mặt trước của hộp có kính che. Cũng như những bài thơ
bị khuôn khổ và qui luật của thể thơ khiến cho thi sĩ nảy sinh những ngôn ngữ trong giới hạn mà
có thể cưu mang những ý tứ lớn hoặc vô giới hạn. Đó là ưu điểm, độc điểm của thơ Hài Cú, Thơ
Đường Luật, thơ cổ....Sự giới hạn của hộp gỗ đã tạo những dàn dựng kinh ngạc như "cái khó bó
cái khôn". Tinh thần và kỹ thuật của phương pháp sáng tạo mà ông Cornell thường sử dụng là
tinh thần và kỹ thuật của phái Siêu Thực. Dĩ nhiên, cộng thêm cái cá tính cô độc xa lánh người
chung quanh và sự dồn nén của vắng bóng phụ nữ trong cuộc sống. Ông Cornell diễn đạt cái
nhìn từ nội tâm qua những dàn dựng đồ vật. Những đồ vật này xuất hiện như một cái duyên số
khi ông bắt gặp đâu đó quanh đời sống.

Tuyển chọn trong nghệ thuật Hộp từ phế thải của Joseph Cornell:
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Joseph Cornell ra đời đúng vào lễ Giáng sinh năm 1903. Tạ thế ngày 29 tháng 12 năm 1972.
Sinh ra tại Nyack, New York trong gia đình 4 anh em. Sau khi cha ông qua đời, cả gia đình dọn
về Queen và ông ở đây suốt cuộc đời còn lại. Ông có theo vào đại học ở Massachusetts nhưng bỏ
ngang nửa chừng. Về nghệ thuật, ông đã tự học và chọn một phong cách riêng.
Ông là người cô độc. Tính tình lạnh nhạt ít bạn bè và hầu như không có liên hệ mật thiết với phụ
nữ. Ông để thời giờ săn sóc người em trai Robert, mang một chứng bịnh nan y. Robert qua đời
năm 1965. Từ đó Cornell mới có nhiều thời giờ cho nghệ thuật. Vào gần cuối đời, nghệ thuật và
tác phẩm của ông mới được nhìn nhận. Sự nổi tiếng và vinh quang cũng không làm ông thay đổi
cách sống nghèo. Ngoài ra, ông còn là một đạo diễn phái Tiền Đạo trong giới phim trường cùng
với Rudy Burckhart, Larry Jordan, Stan Brakhage....Lễ Giáng Sinh năm 1972 là lễ Giáng Sinh
cuối cùng, ông đột quị vì bệnh tim ngày 29.
Trong trường hợp của Joseph Cornell, với sự độc đáo và đặc thù, phương pháp sáng tạo của ông
dễ được nhìn thấy. Đa số ở những tài năng khác, nhất là những ngành nghệ thuật viết lách, khó
nhìn thấy rõ ràng hơn.
Trở về với quan điểm nghệ thuật dùng nghệ thuật để tạo
ra tác phẩm. Vi dụ, những vật liệu như chữ nghĩa ý tứ
được phương pháp sáng tạo đưa ra sản phẩm là bài thơ.
Hành trình này là hành trình căn bản và thông dụng trong
sáng tác. Nếu phương pháp sáng tạo, trong ví dụ này là
phương pháp làm thơ, trở thành vật liệu được sử dụng để
một phương pháp sáng tạo khác làm thành tác phẩm, hành
trình này là hành trình sáng tạo trong phương pháp sáng
tạo. Hành trình này được ngấm ngầm xảy ra bên trong nội
tâm của người sáng tác.
Khi sáng tác đã trưởng thành, người sáng tác không chỉ
quan tâm về tác phẩm mà còn chú trọng đến những cách
thức bồi dưỡng, cải thiện phương pháp sáng tạo của mình.
Phương pháp này có thể bị thay đổi hoặc biến dạng nhưng
cốt lõi vẫn là cá tính, kiến thức và kinh nghiệm của người
sáng tác.
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Bắt Đầu Nháp Và Nốt
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Như cây bơ vơ giữa mùa đông
Trơ trọi vươn cành không lá
Khô xương cô độc cười hiu quạnh
Dấu mặt quay lưng
Liếc cô đơn đuôi mắt
Like the lonely winter tree
Outstretched branches with never any leaves
Lonely skeletons, with lonely smiles
Looking away while trying to hide
Their outstretched lonely eyes
(Đọc Dying Alone In Public của Cin Sweet Field)
Khi bảy, tám tuổi, tôi thích chơi trò đào cát. Cạnh nhà có bãi đất hoang. Buổi chiều sau khi đi
học về, vào lúc trời sắp tối, tôi thường ra bãi, một mình đào cái hang nhỏ. Miệng hang bằng cỡ
bàn tay. Đào thật sâu cho đến khi tôi thọc cả cánh tay đến quá cùi chỏ. Nằm sát đất. Nhìn vào
miệng hang tối đen. Cảm giác vừa thú vị vừa sợ hãi. Có lúc cảm thấy trống vắng, trống trơn. Có
lúc sợ quá, bỏ chạy về nhà.
Cảm giác này trở lại với tôi, mỗi khi ngồi một mình trong hoang vắng, lặng im. Mỗi khi lái xe
xuyên bang một mình trên xa lộ, nhất là về đêm. Đã có lần vừa lái xe vừa chảy nước mắt vì thấy
mình không chịu nỗi sự cô đơn bao trùm đời sống. Tôi sống giữa mọi người mà sống không như
mọi người. Có một sự cách biệt như vô hình xô đẩy ý nghĩ và hành động của tôi chống chõi với
người xung quanh như thỏi nam châm cùng đầu đẩy nhau. Tôi làm thơ để tự an ủi mình. Và đọc
thơ tìm đồng bọn.

Cô đơn là tôi
Cô đơn là đêm
Cô đơn là ngày
Cô đơn là tôi trong nhiều lối
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Cô đơn bốn mùa
Cô đơn tháng năm
Cô đơn là tôi trong dòng lệ
Cô đơn nơi đây
Cô đơn đời sống
Cô đơn là tôi cầm lấy dao
Cô đơn nơi phán xét
Cô đơn khi tuyên phạt
Cô đơn là tôi xin sám hối

Lonely am I
Lonely are the nights
Lonely are the days
Lonely am I, in so many ways
Lonely are the seasons
Lonely are the years
So lonely am I, that it brings tears.
Lonely is this place
Lonely is my life
Lonely am I, that I reach for a knife
Lonely is this court room
Lonely is my sentence
So lonely am I that I ask for repentance.
(Đọc Lonely Am I của Christina Ann Cardenas)
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Tìm thấy bài thơ này, cũng là điều an ủi. Chắc cũng có nhiều người tự mình xa lạ như tôi. Điều
sợ hãi nhất là từ niềm tự hào không giống ai trở thành niềm ưu tư vì không giống ai. Càng gặp
nhiều người lại càng thâm thúy cô đơn. Tôi thấy thơ lên tiếng từ tâm thức cô đơn và từ vô thức
cô đơn. Những dằn vặt từ hằn học, chán nản, khinh bỉ, hối hận... những trạng thái nóng, lạnh
thay đổi liên tục bên trong. Nhìn từ bên ngoài như lúc buồn lúc vui, lúc hy vọng lúc thất vọng.
Một người đi lạc, không phải trong sa mạc mênh mông mà trong ngôi nhà quen thuộc của mình.
Bay lang thang lộng mây trời
Qua thung lũng vượt núi đồi lang thang
Ngẫu nhiên nhìn xuống ngỡ ngàng
dưới bờ cây lá vàng vàng Thủy Tiên
cạnh hồ nước đẹp thiên nhiên
rung rinh vũ điệu ru miên gió trời
Bay theo sao sáng xa khơi
muôn ngàn nhấp nháy chơi vơi ngân hà
Nối dài vô tận cõi xa
kéo nhau qua biển rủ ra chân trời
ngàn ngàn thoáng hiện khơi khơi
tinh ma nhảy múa lả lơi chập chùng
Không gian dao động không trung
nhưng sao lấp lánh tưng bừng không gian
Thi nhân rất đổi hân hoan
như cùng bằng hữu dặm đàng tung tăng
Ta nhìn chằm chặp nghĩ rằng
"Của trời trăng gió kho vô tận" (Mượn câu thơ của Nguyễn Công Trứ. Thú Tiêu Dao)
I wandered lonely as a cloud
That floats on high o'er vales and hills,
When all at once I saw a crowd,
A host, of golden daffodils;
Beside the lake, beneath the trees,
Fluttering and dancing in the breeze.
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Continuous as the stars that shine
And twinkle on the milky way,
They stretched in never-ending line
Along the margin of a bay:
Ten thousand saw I at a glance,
Tossing their heads in sprightly dance.
The waves beside them danced; but they
Out-did the sparkling waves in glee:
A poet could not but be gay,
In such a jocund company:
I gazed---and gazed---but little thought
What wealth the show to me had brought
...............

...........
(Đọc I Wandered Lonely As A Cloud của William Wordsworth)
Tôi cảm được nhẹ nhàng khi Wordsworth kết luận ... Which is the bliss of solitude; And then my
heart with pleasure fills, And dances with the daffodils. Trái tim tôi tràn đầy sung sướng, múa
theo "hồn" Thủy Tiên....Hạnh phúc của cô đơn.
Thi sĩ không phải là ca sĩ, không phải là kịch sĩ, không phải là diễn viên, không phải là người ra
sân khấu, ra đám đông. Nếu có lúc phải ra tuồng, hắn đang đội cái mũ khác, vai trò khác.
Lời nói của đám đông thường chỉ làm cho thơ chết sớm. Thi sĩ sống với đám đông thường trở
thành chính trị gia hoặc diễn viên và lâu ngày trở nên tệ hại trong vai hề rẻ. Khen chê phê phán
bình giải đối với giá trị thơ không nghĩa lý gì nhưng có ảnh hưởng nặng nề trên tâm lý sáng tác.
Nó có thể làm cho nhà thơ non trẻ hư hỏng. Có thể làm cho nhà thơ bản lãnh bị đông lạnh. Có
thể làm cho nhà thơ nổi tiếng có tiếng mà không có miếng. Có thể làm cho một dòng thơ sặc sụa.
Lòng yêu thích của đám đông chính là thủ phạm đã giết chết sáng tạo. Nhà phê bình như bồi
thẩm đoàn bình án theo luật đã có. Người nghiên cứu thi ca như những chứng nhân đã từng thề
Nháp Với Nốt. Tùy Luận Với Thơ . Tập 9

37

trên kinh thánh lương tâm và tưởng mình nói thật. Thông thường là nói thật một cách phiếm
diện. Thế giới này như vậy, không riêng gì người Việt. Một nhà thơ được nhận chân giá trị, biết
bao nhà thơ giá trị khác đã đi vào cát bụi.Vậy thơ hay, thơ giá trị, thơ lớn không mắc mớ gì đám
đông, cho dù là một đám đông tử tế.
Lời khen thường làm người sáng tác nghĩ rằng mình đi đúng đường. Rồi không muốn đi đường
nào nữa. Cứ một chiều mà đi cho dù là ngõ cụt. Lời chê thường làm người sáng tác nghĩ mình
phải chọn con đường khác, Hoặc chọn con đường đã từng có kẻ vinh quang bước qua. Hãy làm
thơ như Bùi Giáng, như Nguyên Sa, như Thanh Tâm Tuyền, như Tô Thùy Yên...mấy ai dám
chê..? Làm sao biết con đường riêng biệt vừa chối bỏ là con đường dài mang tên riêng.
Sáng tác mà quan tâm ý kiến của người khác quá nhiều thì sáng tác chỉ là trò chơi bề mặt. Mỗi
ngày lên mạng dạo quanh xem thử có ai nói về mình. Vì sao lời nói của người khác lại có giá trị
lớn quá vậy? Có anh bạn nói rằng, đã là người ai chẳng có tự ái. Mỗi người sáng tác là mỗi ông
trời con. Một người lớn khác, từng trải hơn, nói rằng, hãy sử dụng lời chê như một sức mạnh
thúc đẩy sự vươn lên. Nếu bị chê làm thơ dở, hãy dùng nỗi tự ái này mà học hỏi để làm thơ hay
hơn. Bạn có đọc câu chuyện của thi sĩ Đặng Trần Côn? ...giai thoại về Đặng Trần Côn. Tương
truyền lúc ấy chúa Trịnh Giang cấm nhân dân Thăng Long ban đêm không được đốt lửa, để đèn
sáng, ông phải đào hầm dưới đất, thắp đèn mà học. Khi mới làm thơ, Đặng Trần Côn có đem
đến cho bà Đoàn Thị Điểm xem, Đoàn Thị Điểm cười nói: "nên học thêm sẽ làm thơ." (trích
Wikipedia, Đặng Trần Côn). Và tác phẩm Chinh Phụ Ngâm ra đời. Nếu bị chê thiếu hiểu biết,
dùng sức mạnh của nỗi buồn giận mà đốt đèn đọc sách, tầm sư học đạo.
Thế gian có bao nhiêu thi sĩ chân chính là bấy nhiêu tâm hồn cô "độc" cho dù lắm người thân
thiết chung quanh. Ông Lý bạch uống rượu một mình làm nhiều bài thơ để đời. Không thấy ông
làm bài thơ nào uống chung với bằng hữu? Ông Nguyễn Khuyến cũng uống rượu một mình với
mùa thu, làm thơ câu cá trở thành bài học trong văn chương Việt Nam. Thơ phát xuất từ cô đơn
và cần sự cô độc.
Bạn tôi hỏi, dường như chữ cô đơn này không có nghĩa bình thường?
- Không có nghĩa tự điển thì đúng hơn. Có rất nhiều chữ dùng trong nghệ thuật khác với nghĩa
giáo khoa. Hỏi có mấy người thử tra tự điển tìm nghĩa những chữ đã biết từ nhỏ? Đôi lúc rất ngỡ
ngàng vì chữ đó không quen.
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Một hôm tôi ra biển bằng du thuyền. Mấy trăm du khách khoe da nhiều màu, diêm dúa, ăn chơi.
Rượu bia thừa thải. Giai nhân không thiếu. Anh hùng không thua. Tôi đứng trên boong tàu, tầng
cao, phát giác một con chim bay lẻ loi giữa mênh mông. Tôi tự hỏi, lúc mỏi cánh chim sẽ đậu nơi
nào? Nhìn quanh không thấy bến bờ. Trời cao, biển cả, sóng nhồi. Cảm giác thoải mái của một
mình thoát khỏi nhân gian. Nhưng rồi vẫn câu hỏi, chim sẽ đậu nơi nào? Tôi nhận ra ngoài cô
độc lẻ loi, chim còn cô đơn ngàn trùng. Đối diện với gió, với sóng, với nỗi chết rình rập. Tôi cảm
giác cô đơn vì quyền hạn của sinh vật không cách nào qua được quyền lực của tạo hóa để thực
hiện những điều xứng đáng làm chim, làm người.
Ngay chiều hôm đó, vào lúc hoàng hôn, tôi thấy con chim mỏi cánh đậu lên lưng con cá lớn. Đàn
cá bơi rầm rộ vượt sóng đi về đâu? Không ai biết. Hóa ra chim muốn sinh tồn phải họp bầy với
cá. Rồi khi đàn cá lặn xuống nước, nếu chưa muốn chết, chim phải bay lên. Cô độc bay cõi khôn
cùng. Chim đi cùng cá, làm sao không cô đơn?
Giữa ngàn ngàn tỷ tỷ ngàn
Tôi làm thơ
Giữa người người triệu triệu người
Tôi làm thơ
Giữa mỗi hồn cô độc
Tôi làm thơ.
( Ngu Yên)
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Nháp 1.
Má tôi thứ chín. Dì Năm là một người đàn bà tài hoa. Dì đẹp gái. Học võ. Mở nhà hàng tây. Theo
lục lâm thảo khấu qua Miên buôn lậu vàng. Mở hãng bán rượu. Khi chí khí thì như Đoàn thị
Điểm. Khi bông lơn thì như Hồ Xuân Hương. Lấy chồng sớm. Dượng thuộc về điền chủ, ruộng
nương cò bay thẳng cánh. Chồng qua đời. Dì Năm có một gia tài lớn. Tha hồ làm nghệ thuật cho
đến khi sạt nghiệp. Nghèo tận cùng rượu đế.
Dì Năm dạy tôi làm thơ. Bài thơ lục bác đầu tiên khi tôi về Bồng Sơn tắm sông Lại Giang với ba.
Những vần lục bác, yêu vận, cước vận, bằng trắc chỉnh tề, do dì Năm chỉ dẫn. Ba tôi rất thích,
bắt tôi phải đọc cho các chú bác khác nghe, lúc đó tôi lên bẩy. Người nghe vỗ tay rất lớn, có lẽ vì
ba tôi là quận trưởng Bồng Sơn. Từ như vậy, tôi làm thơ.
Dì Năm đọc tập thơ đầu tay, thơ học trò, của tôi. Dì nói, nếu muốn kể truyện nên viết văn. Làm
thơ là gợi truyện.
Sau này tôi hiểu được ý của dì. Truyện không phải là câu truyện tình tiết có đầu có đuôi, mà là
một điều gì muốn nói. Dì đang đổ bánh bèo ăn trưa. Dì dọn lên bàn một đĩa cho tôi và nói, nếu dì
là nhà văn, dì sẽ đổ bánh bèo theo ý mình rồi mời con ăn. Nếu dì là nhà thơ, dì sẽ cho con biết
cách làm bánh bèo của dì rồi nói con hãy tự đổ lấy mà ăn.
Có điều muốn nói, nhà văn diễn tả và hướng dẫn người đọc theo ý họ. Nhà triết học sẽ gợi cho
người đọc thao thức, triền miên với những câu hỏi. Không nhất thiết phải có câu trả lời. Nhà thơ
gợi cho người đọc bởi ý tứ, hình tượng và mỗi người đọc sẽ có một điều gì để nghe, để nói.
Không nhất thiết giống như điều muốn nói của nhà thơ. Nhà văn quan tâm điều muốn nói. Nhà
thơ quan tâm điều muốn nghe.
Dì gắp một cục than đỏ từ lò ra bỏ xuống sàn xi măng. Dì nói, Bài thơ chết là cục than lạnh cần
phải nung lửa. Bài thơ hay cần có lửa. Cục lửa đỏ chưa phải là thơ. Dì múc một vá nước lạnh
nhiễu lên cục lửa. Xèo, xèo bốc khói. Dì nói, khói mới là thơ. Mỗi người đọc, kể cả người làm
thơ phải tự nhiễu nước và ngạc nhiên với khói. Không có khói nào bay lên giống khói nào. Cục
lửa mà không gặp nước để bốc khói, cứ mãi đỏ hồng sẽ trở thành tro tàn. Những thơ sôi sục tình
tự rồi sẽ tàn bay theo gió.
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Sau này, mỗi lần làm thơ, tôi lại nhớ đến khói. Có lần theo dõi nhà văn Bình Nguyên Lộc và các
văn tài khác tranh luận về câu thơ Kiều của Nguyễn Du: Hàng thần lơ láo phận mình ra sao?
Thông thường, người ta cho rằng Từ Hải ra hàng triều đình nên có tâm sự như Nguyễn Du. Tâm
sự của hàng thần. Nhà văn Bình Nguyên Lộc lại cho rằng, Từ Hải / Nguyễn Du nhìn lũ thần đã ra
hàng, đang lơ láo rồi tự ngẫm, phận mình biết sẽ ra sao. Đọc thơ và lãnh hội thơ là nghệ thuật.
Đã là nghệ thuật, mỗi người sẽ khác nhau.
Người đọc thơ, đầu tiên là gặp gỡ bài thơ. Tại sao trong trăm ngàn bài thơ hiện hữu, ta lại thích
đọc một số bài thơ mà thôi? Có thể tình cờ. Có thể hữu duyên. Có thể có chục lý do khác nhau.
Tựu trung như có nhiều người gặp mặt mà ta không ưa thích, không trở lại, tìm cách thối lui
sớm. Có nhiều người mới gặp đã thích nhau. Thân thiện, thân hữu. Lý do là hạp nhãn.
Mỗi người đọc sẽ hạp một số loại thơ hoặc chỉ một loại thơ. Mỗi người đọc ưa thích một tác giả
hoặc một số tác giả. Người có trình độ thưởng thức sẽ đọc nhiều loại thơ, nhiều tác giả hơn.
Nhưng rồi cũng có loại thơ hoặc tác giả mà ta sẽ nghiêng mình, bỏ đi. Sự yêu thích hoặc chối bỏ
của mỗi người dù cho họ là ai cũng không đáng quan tâm.
Trong khi nhà thơ gợi thơ. Người đọc nắm bắt rồi khơi dậy những điều muốn nghe, trong vô
hình. Đối với người đọc, điều muốn nghe có thể sẽ trở thành điều muốn nói. Hoặc điều muốn
nghe trở thành câu trả lời những thắc mắc nào đó trong thế giới riêng tư của họ.
Đọc thơ. Đọc từ tựa đề, câu cú, ngôn từ. Từng hàng, từng chấm phết để ý tứ thơ thâm nhập vào
tâm cảm. Lúc này, bề mặt của bài thơ là nguyên nhân cho người đọc theo dõi. Thuyết phục, chia
xẻ, hấp dẫn....lôi kéo người đọc lần dò theo từng tứ thơ, ý thơ để đào xới vào chiều sâu của bài
thơ.
Ngôn ngữ, hình tượng, màu sắc, âm thanh là những yếu tố hàng rào. Ngăn giữa người đọc và bài
thơ. Để tìm những gì tiếp theo, phải leo qua hàng rào. Dễ hay khó là tùy tác giả dựng nên hàng
rào này bằng cách nào. Có hàng rào kín. Có hàng rào hở. Có hàng rào cao. Có hàng rào thấp.
Hàng rào như bức tường. Hàng rào bằng dậu Dâm Bụt. Hàng rào có ve chai. Hàng rào có dây
kẽm. Có người đọc nản lòng quay bước. Có người thích thú vượt qua.
Hàng rào càng khó vượt càng cần có khả năng, có lòng tò mò, có thú vị khi leo trèo.
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Có nhiều bài thơ chỉ ngừng nơi bề mặt. Có nhiều sắc đẹp mà vô duyên. Có nhiều vẻ bình thường
mà khiêu khích rủ rê. Cho dù một bài thơ hoàn tất nơi bề mặt cũng chỉ đạt được lòng yêu thích
mà thôi. Những bài thơ này thông thường là những bài thơ dạt dào tình cảm, thương, yêu, hận,
thù, tức tối, chán nản, tuyệt vọng...... Đọc là hiểu liền. Chia xẻ được tâm tư của tác giả một cách
trực tiếp. Không nghi ngờ. Thơ tình lãng mạn, thơ khẩu khí, thơ tuyên truyền, thơ bình dân.....
Nói như vậy không phải loại thơ này là dở. Đa số quần chúng rất yêu thích và truyền tụng những
câu thơ. Như, Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông... Một người chín nhớ mười mong một
người...(Nguyễn Bính)...A ha chí lớn trong thiên hạ... Không đựng đầy đôi mắt của giai
nhân..(Phạm Thái trong Tiêu Sơn Tráng Sĩ).... Chí ta ta biết. Lòng ta ta hay..(Hồ Trường, Dương
Bá Trạc).... Vì bản chất tình cảm và dễ hiểu, thơ này thường nằm vào dạng thơ hay. Nói một
cách vô thưởng vô phạt.
Đa phần người đọc thơ là để giải trí. Tìm tâm tình, tâm sự trong bài thơ mà mình có thể thông
cảm. Bài thơ trở thành hay, khi tâm sự của tác giả giống như tâm tư của mình. Bài thơ trở nên dể
thương khi ý tứ, hình tượng gợi lại một thời "ngây thơ" nào đó của người đọc. Bài thơ tâm sự.
Bài thơ nỗi lòng. Bài thơ đồng thanh tương ứng. Bài thơ đồng khí tương cầu......
Chính vì thuyết phục cảm tính của người đọc một cách dễ dàng nên rất nhiều người làm thơ đã
chọn lối làm thơ "tán tỉnh". Cố tìm những ý tứ, ngôn từ, hình ảnh bắt mắt, phóng đại, cực đoan,
đôi khi giả tạo, để chiếm cảm tình người đọc. Sự ngưỡng mộ này rất cần thiết cho một số tác giả
không chịu nổi sự cô đơn của văn chương. Và cái Tôi lớn hơn cái Thơ.
Làm sao biết được những nhà thơ "tán tỉnh" này? Rất dễ nhận ra, họ hay khoe thơ.
Dì tôi nói, thơ mà phải khoe tức là người làm thơ thiếu lòng tin. Một phụ nữ thích nói về những
chỗ đẹp, tức là nàng đang lo nghĩ đến chỗ không đẹp. Dĩ nhiên, nàng che kín. Một người có tài
thật, anh ta làm những việc đó rất bình thường nhưng có kết quả kỳ diệu và người xung quanh sẽ
thấy. Dẫu cho không thấy, thì đã sao. Chỉ có một đời để sáng tác. Lên Thiên Đàng, Niết Bàn,
xuống Hỏa Ngục, Địa Ngục... không còn thơ văn nữa. Có ai biết trên trời cao dưới đất sâu, có thi
sĩ, văn sĩ, họa sĩ...nghệ sĩ nào không?
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Nháp 2: Thơ Có Mấy Chiều?
Những người làm thơ đều biết tầm quan trọng của hình hài bài thơ. Khi độc giả và bài thơ gặp
nhau, thơ không chỉ cất tiếng chào mà cả bài thơ đều đứng lên từ trang giấy để tự giới thiệu. Giới
thiệu bài thơ là ai, không phải của ai. Giới thiệu lý do, mục đích, ý nghĩa, tâm sự và đón nhận
độc giả. Muốn làm tròn những tiêu chuẩn trên, không phải dễ. Tôi bật cười khi nghe bạn tôi nói
như vậy. Đâu cần phải quá nhân cách hóa. Thơ và người gặp nhau như một chút duyên thú vị.
Đọc thấy thích. Đọc thấy hay. Đọc thấy xứng. Là đủ. Dù từ cách nhìn nào, bề ngoài và hình dáng
của bài thơ là sắc diện đầu tiên được chú ý đến.
Tìm đến thơ như tìm đến những thao thức của người về người và cho người. Triết học và thi ca
đều đặt ra những câu hỏi. Thơ có câu hỏi siêu hình như triết, có câu hỏi về tâm như đạo, có câu
hỏi về tình như tâm lý học, có băn khoăn tầm thường mỗi ngày như nhân sinh quan. Câu trả lời
của triết tràng giang đại hải. Vẫn chưa có kết luận. Người đọc suy tư, càng đào sâu vào triết càng
bế tắt. Thơ không trả lời như một kết luận. Mọi câu hỏi trong thơ, được trả lời bằng ẩn dụ, bằng
cách sơn đả ngưu, bằng kích thích hoặc gợi ra một điều gì chỉ riêng cho người đọc đó mà thôi.
Lúc trẻ ở nhà dòng, tôi học cách trở thành thầy tu. Đi đứng nằm ngồi theo đúng lễ. Nhìn không
láo liên. Nói không bừa bãi. Thấy phụ nữ không xôn xao. Thấy người quan quyền, giàu có không
nịnh bợ........Tập làm một người nghiêm kính dù chỉ bên ngoài, cũng không phải dễ.
Mỗi mùa hè về thăm nhà, dì Năm thường nói với tôi, cháu trông như ông cụ. Rồi dì thì thầm vào
tai tôi, cô Trân có đẹp không? Hóa ra dì đã biết tôi cùng vài đứa em họ hay rình xem cô hàng
xóm tắm đêm. Xóm Mới của tôi ở Nha Trang thời ấy có hai cô rất bắt mắt, Thắm và Trân. Cả hai
đều vóc dáng hấp dẫn. Đẹp. Mỗi người mỗi vẻ. Có thể nói, mỗi cô là mỗi bài thơ.
Bài thơ có bề mặt hấp dẫn, thi vị, bắt mắt, thuyết phục, chưa hẳn là một bài thơ hay đúng nghĩa,
nhưng một bài thơ hay thật, cần có một bề mặt xứng đáng. Nếu không, cổ nhân làm sao có câu:
Nhất lé nhì lùn tam hô tứ sún.
Bề mặt của bài thơ được trình bày theo truyền thống là thể thơ và văn phạm của câu cú. Những
thay đổi của du nhập các thể thơ thế giới như Hài Cú, Tân hình thức, Tự do... làm hình hài thêm
phong phú.
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Thời thơ Tiền Chiến, nhà phê bình Hoài Thanh, Hoài Chân phê phán thơ Nguyễn Vỹ là thơ lập
dị, trang trí bên ngoài. Rất tiếc vì hai ông chưa gặp Lady Gaga. Người Việt rất trọng bề ngoài và
trọng những bề ngoài tôn kính, nghiêm và buồn cho dù giả tạo. Thà chọn lầm đạo đức giả còn
hơn là chọn bề ngoài trung thật nhưng thiếu đứng đắn. Thế nào là đứng đắn? Thế nào là đàng
hoàng? Người đứng đắn đàng hoàng thật sống với hãnh diện. Người đứng đắn đàng hoàng giả,
sống chán như sắp chết.
Lady Gaga là nghệ thuật. Những điều cô làm không giống bất cứ một ai nhưng là nỗi niềm của
nhiều ai đang cần giải tỏa. Những sáng kiến, sáng tạo, sản phẩm, công trình, trình diễn, ca hát...
của Lady Gaga toàn bộ trở thành nghệ thuật Gaga phá biên. Nếu gọi là lập dị, đây là một lập dị
cần thiết để phá vỡ những giới hạn đang chín mùi của nghệ thuật thế giới. Nhưng giữa lập dị và
sáng tạo cái mới là một ranh giới tâm lý mà thời gian là câu trả lời. Khi Picasso bắt đầu vẽ tranh
lập thể, có lập dị không? Chắc chắn có lắm kẻ xì xào phê lén, phê thẳng. Rồi sao? Nhờ nghệ
thuật Picasso, chúng ta mới cảm thấu sự phức tạp trong mỗi con người. Nếu gọi Gaga là tiên
tiến, đây là một tiên phong đáng ca ngợi. Gaga như Picasso, vẽ lại bên trong thời đại của họ.
Khác chăng, Picasso vẽ trên khung vải. Gaga vẽ lên thân thể, mặt mày, áo quần và cuộc sống của
cô. Cái mới và cái lập dị giống nhau bên ngoài, khác nhau bởi sự trung thực bên trong. Nói một
cách khác, nếu Michael Jackson đã "vẽ" được thế hệ của ông, con người của tâm ma, khao khát
sống trong dày vò của đời sống ngắn ngủi. Tung hê tình dục, thống khoái bạch phiến, vùng vẫy
giữa giăng mắc của xã hội, tôn giáo. Thì Lady Gaga đang "vẽ" lại thế hệ của cô. Khao khát sáng
tạo như Bill Gate, Steve Jobs. Thèm muốn danh vọng, giàu có bằng những con đường ngắn, tắt,
độc đáo. Phá vỡ những ý tưởng truyền thống của bằng cấp và giá trị con người đo bằng luân lý
và tôn giáo. Giá như Dì Năm còn sống, chắc bà cũng hoan nghênh Lady Gaga.
Thơ là sản phẩm của người. Người giả thơ giả. Người thật thơ thật. Thơ thật chưa hẳn đã hay
nhưng thơ giả thì không có giá trị gì. Biết bao những bài thơ, câu thơ vay mượn tình ý đã có
trong thư viện tâm tư. Hễ yêu là phải như vầy.....Hễ thất bại là phải như kia....Chữ rầm rộ mà vô
ý. Hình tứ vì quen thuộc mà vô tâm. Nhai lại Đường thi. Nhai lại Du thi. Nhai lại Nhật thi. Nhai
lại Tây thi. Nhai lại những thơ nổi tiếng. Rồi phun ra chưa kịp nuốt.
Một trong những loại thơ "biểu diễn" bề ngoài thường gặp là thơ "thương vay khóc mướn". Rảnh
rang không biết làm gì, làm thơ. Buồn buồn nổi hứng, cần phải làm một cái gì, làm thơ. Than
ngắn thở dài. Thương thân trách phận. Thích nước mê nòi. Thế ta hành đạo.......Cứ nhắm vào các
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đề tài quần chúng như quê hương, cha mẹ, tình nhân, thất thế, thất bại...... trang bị những hình
ảnh quen thuộc rồi phóng đại. Trang hoàng bằng ngôn ngữ dễ cảm, nhiều tĩnh từ êm êm, sướt
mướt.... càng dễ lấy lòng...Thơ cứ thế là chắc được ưu ái. Cô Kim Cương đóng vai đào thương
trên sân khấu khiến cho khán giả rơi lệ nhiều hơn tác giả. Tài tử đóng phim anh hùng, khiến
người xem ái quốc. Thơ đóng tuồng cũng có công phu nhưng là công phu không thuộc về thơ.
Thư viện Làm Thơ là thư viện bất thành văn. Chứa những kiểu mẫu, mô hình được người đọc
yêu thích. Chứa những hình tượng, ẩn dụ được hoan nghênh. Chứa sẵn những câu thơ thông
dụng để ráp nối........ Người làm thơ có thể sử dụng những dữ liệu trên bất cứ lúc nào vì cánh cửa
thư viện mở từ lòng của họ. Người đọc lẫn người viết dễ thông cảm khi cùng vào thư viện.
Nhớ một người, vào thư viện Làm Thơ, mượn ngay đôi mắt u buồn, tóc bay theo gió, thương nhớ
khung trời.....Những thứ này của hôm qua. Hôm nay nhớ nhau, thiếu gì chỗ trong người đáng
nhớ. Vậy mà thơ vội vã tránh xa? Thơ lập lại không thể gọi sáng tạo. Thơ đồng dạng, dị dạng gọi
là sáng kiến.
Thơ hai chiều, trải chữ, ý và tứ kín cả bề mặt, chiều rộng lẫn chiều ngang. Tất cả chào hàng,
không dấu diếm, không dư niên hậu. Ưu điểm, dễ làm người đọc đê mê. Dễ chinh phục những
trình độ thưởng ngoạn bình bình. Khuyết điểm, thường không nặng giá trị bao nhiêu. Gọi là thơ
ruột để ngoài da.

Chiều thứ ba của thơ, nằm ở bề sâu.
Từ đời xưa, nhà Tống bên Trung Hoa, nhà thơ Mai Thánh Du đã chủ trương, làm thơ, ý phải
mới, nhất là phải hàm súc. Lời phải khéo. Diễn được những điều cổ nhân chưa diễn. Tả được
những điều khó tả....Vậy sao thơ ngày nay, ý lại cũ, tứ lại xưa.
Trong các loại nghệ thuật, thơ là dễ sáng tác nhất. Ai mà chẳng có tâm sự, cảm xúc. Ai chẳng có
lời lẽ, ngôn ngữ. Chỉ cần giấy mực, bài thơ ra đời. Dài ngắn, cao thấp, sâu cạn ra sao cũng được
gọi là thơ. Nhưng càng tiến sâu vào, thơ lại trở thành một nghệ thuật vô hạn. Vì sao?
Ý tứ ảnh tượng của thơ rất phức tạp và không có ranh giới phân biệt rõ ràng. Có người cho rằng
tứ thơ bao trùm ý thơ. Ngược lại, có kẻ nói, tứ thơ tạo nên ý thơ. Ảnh và tượng (hiện tượng) có
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khi là chi tiết có khi là nội dung có khi là tứ có khi là sự chuyển tiếp đến những gì vắng mặt
trong bài thơ.
Để hiểu một bài thơ của một thi sĩ sâu sắc không phải dễ. Đừng nói là dịch. Mỗi dân tộc sử dụng
ngôn ngữ và ảnh tượng liên hệ khác nhau. Nhà thơ Hoa Kỳ nói đến con chim ó khác với hình ảnh
con ó ở Phi Châu. Ông ta có thể đang diễn tả lòng yêu quê hương trong khi ở Phi Châu người ta
diễn tả cuộc săn bắn. Con dê xồm ở Việt Nam dịch ra tiếng ngoại quốc nhiều khi thấy dễ thương.
Chiều sâu của thơ là tứ trên mặt, tứ sau lưng, tứ ẩn tàng, ý trình bày, ý gợi ý, ý ẩn dụ, ý mở rộng,
ý đào sâu, hình gợi tứ, hình gợi cảm, hình gợi hình.... và ngôn ngữ.
Hồn đẹp của ngôn ngữ có tính đặc thù của mỗi dân tộc. Người có thể học tiếng mẹ nuôi rành rọt
nhưng khó thở ra lời như tiếng mẹ đẻ. Người ta nói Dịch là phản cũng vì lý do này. Ngôn ngữ
thơ của Bùi Giáng vừa uyên bác vừa sáng tính. Lợi hại nhất là tự nhiên. Ngôn ngữ thơ của Hàn
Mặc Tử vừa bí ẩn vừa đau thương một cách tự phát. Ngôn ngữ thơ của Nguyễn Tất Nhiên bình
dị, sáng tính trong cách hành chữ..... Sự thành công phát ra từ lòng trung thật với thơ. Làm thơ là
làm thơ không có lý do nào khác quan trọng hơn. Thơ không cần phải đến từ sự thật. Thơ có thể
đến từ hư cấu, từ mộng mơ, nhưng hành trình diễn đạt thơ phải là hành trình chân thật.
Ý tứ và ảnh trong thơ là những thi tố có tính quốc tế. Chính những thi tố này mới cảm ứng được
nhân loại không phân biệt ngôn ngữ, văn học, sắc tộc, màu da...Bằng những cách riêng, ngôn
ngữ của mỗi thi sĩ sẽ đưa những thi tố vào người đọc. Chính thực phẩm tinh thần này mới tạo ra
giá trị của bài thơ hoặc giá trị của một dòng thơ. Thế giới có thể trao tặng cho nhau những món
quà thi ca bằng cách chuyển những ý tứ ảnh của thơ dân tộc qua những ngôn ngữ khác.
Trên bề mặt bài thơ, các thi tố như từ ngữ, văn phạm, hình ảnh. biểu tượng, điển cố, ẩn dụ.... đều
mang một thi vị riêng không cần phải bắt buộc như bản chất, nội dung của nó. Đối với thi sĩ,
những điều viết ra trên mặt giấy, chưa hẳn là đều ông muốn chia xẻ. Chữ nằm ngay ngắn kia, ý
nghĩa rành rành, có thể ông để từ ngữ đó hiểu một cách khác hơn.
Thi tố có bản tính liên tưởng, hàm ý, cô đọng, biểu hiện, biểu tượng, mơ hồ, không xác định ...
Do đó, một bài thơ hay thường được cảm và hiểu nhiều khía cạnh khác nhau. Không ai hiểu
đúng hơn ai. Thơ dành cho người đọc. Đọc thơ là kinh nghiệm cảm nhận riêng của mỗi người.
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Chiều thứ tư của thơ nằm ở những khoảng trống trong thơ.
Giữa chữ trong câu, giữa câu và câu, giữa bài thơ có nhiều lỗ trống. Những khoảng trống càng
nhiều, càng lớn, thơ càng phong phú, càng gây thú vị cho trí tưởng tâm tư của thưởng ngoạn. Giá
trị của bài thơ, đôi lúc không nằm ở chữ mà nằm chỗ không có chữ.
Những suy tư triền miên, những cảm ngộ bất thường, những tương liên kinh nghiệm của sống,
làm sao thi sĩ có thể nói hết trong đôi lời. Chắc gì đã nói hết trong một cuốn sách ngàn trang?
Chắc chắn, nói một đời chưa hết. Do đó, giữa ý tứ và ngôn từ là những khoảng trống gợi lên
"điều chưa nói". Cái sâu sắc, cái thâm trầm, cái lắng đọng phải chăng là cái không cần phải nói?
Vì nói ra chưa chắc ai đã hiểu ai. Vậy thì gợi ra cho mỗi người tự bốc khói riêng tư.
Tất cả những cái này tạo ra cái đẹp của thơ.
Dì Năm tôi nói, có chỗ chưa đúng. Cô Thắm Cô Trân nhìn thấy đẹp như thế nào là tùy mỗi người
nhưng nhiều người thấy hai cô ấy đẹp. Các cô khác trong xóm không được coi là đẹp mặc dù cô
Thanh trông rất mặn mà. Cô Trang, gợi cảm. Cô Thúy, ấn tượng. Cô M. lai tây trông hấp dẫn...
Cái phức tạp của đẹp không phải vì căn cứ trên yếu tố mà vì cảm nhận nghệ thuật. Sự cảm nhận
này lại có căn bản từ một số giá trị thưởng ngoạn và định giá đương thời. Nhưng quan trọng hơn
trong cảm nhận nghệ thuật là những giá trị mới chưa trở thành khoa bảng.
Dì Năm chỉ cho tôi xem, những phụ nữ trong tranh của thời Trung cổ, thần tượng mỹ nhân, cô
nào cũng tròn tròn. Vòng nào cũng tròn tròn. Có cái nay mum múp mới hấp dẫn. Bây giờ vòng
một, phải căng. Vòng hai phải nhỏ. Vòng ba phải phồng. Như các cô đào trẻ trong ci-nê: Brigitte
Bardot. Clauria Cardinal. Marilyn Monroe ... Dì kết luận, một bài thơ đẹp tạo cảm tưởng hay.
Một bài thơ hay tạo cảm tưởng đẹp. Đẹp và hay mỗi thời có mỗi tiêu chuẩn. Bây giờ cháu làm
thơ hay như thơ Đường là vô ích vì người đẹp ấy đã qua đời.
Càng làm thơ lâu ngày, tôi càng cảm được cái đẹp cái hay của thơ. Chúng không nằm trong hình
thể và nội dung của bài thơ mà chúng ở trong phong thái do bài thơ tạo ra.

Vậy, phong thái ở đây là gì?
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Phong thái không phải là giá trị tư tưởng, giá trị nhân sinh ... mà là giá trị nghệ thuật. Phong thái
là sự kết tinh của bài thơ, tạo nên không khí cho người đọc đi vào. Tạo nên thú vị cho người đọc
thưởng thức. Tạo nên say mê cho người đọc chìm đắm. Dì tôi nói, nam nữ yêu nhau không hẳn
vì đẹp vì tài mà vì xúc tác của tình yêu. Yêu thơ cũng vậy thôi.
Dì hỏi, lúc cháu coi trộm cô Trân tắm, cháu có làm thơ không? - Dĩ nhiên là không. Vậy cháu
làm thơ về cô Trân lúc nào? Có phải lúc cháu ngồi một mình. Nhớ lại. Rạo rực. Hình ảnh uốn éo.
Rồi cảm xúc khơi lời lẽ thành hình.
Nhưng bài thơ xuất hiện lúc đó chỉ để thỏa mãn tâm tình khao khát đang xung động. Không có gì
đáng để lại ngày sau. Nếu cháu chờ được một thời gian, cô Trân sẽ không còn là cô Trân. Trần
truồng không còn là trần truồng. Bây giờ nếu thơ đến với cháu, sẽ có nhiều ý tứ sâu sắc hơn và
mỹ vị hơn. "Điều muốn nói" trong thơ sẽ trưởng thành theo thời gian. Rồi hoặc nó chết đi trong
quên lãng hoặc sống sót rồi lớn lên bằng thơ. Thường khi không phải chỉ trong một bài mà lui tới
trong dòng thơ. Dì nói, người làm thơ biết giữ thơ khiến thơ thường sẽ dậy men hay hơn. Biết
nén thơ khiến thơ hay sẽ đào sâu vào giá trị.
Thơ hay và thơ có giá trị nhiều khi khác nhau. Bài thơ hay chưa hẳn đã có giá trị. Thông thường
bài thơ giá trị đọc vài lần đầu thường thấy không hay. Thông thường thấy khó hiểu và dở. Dì
Năm nói, cái hay làm thơ được ngưỡng mộ và chú ý lâm thời. Cái giá trị làm cho thơ sống lâu.
Sau bao năm dì qua đời, tôi vẫn tiếp tục học làm thơ. Dì nói, thơ là để sống với và tôi sống với
thơ như sống với vợ. Vẫn không bao giờ hiểu thấu thơ cũng như không thể hiểu đàn bà. Bây giờ
tôi mới nghiệm ra câu nói của dì, làm thơ là dùng nỗi buồn này giải tỏa nỗi buồn kia. Dùng đau
khổ này giải thích đau khổ khác. Cho cùng, làm thơ quan trọng hơn bài thơ.
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Thơ hay thơ dở thường không phải là nhận xét chín chắn, Thường chỉ là những phát biểu từ cảm
tình. Thơ dở mấy cũng có người khen hay. Thơ hay mấy cũng có người chê dở. Những lời phê
phán này thường không mấy chính xác về thơ.
Cho dù là lời khen chê từ một nhà phê bình đứng đắn cũng không hẳn là đúng. Đã là nhà phê
bình, trước tiên phải có học thuật cao cấp, không phải là bằng cấp. Thứ hai, trung thực và thứ ba,
có lòng tử tế với văn chương. Cho dù như vậy, họ cũng thiên kiến theo sở thích, học phái, nhất là
cá tính.
Người nghiêm túc, suy tư sâu mà không rộng. Bình có lý lẽ mà phê cứng ngắc. Người hào
phóng, suy tư nhạy cảm mà nhẹ lập trường. Bình thú vị mà phê tùy hứng. Học thuật không tiêu
thường hay dẫn chứng quá nhiều. Tựu trung là nhờ nhiều người khác nói, không phải là chính
mình. Thiếu nhạy bén thường hay vay mượn lời phê về ông này, cắm qua bà kia. Phê thơ Thanh
Tâm Tuyền bằng lời phê thơ Jacques Prévert, thêm một chút Charles Baudelaire. Muốn được chú
ý, thường hay cương lắm chuyện, gán cho tác giả đã chết nhiều điều để rồi tự làm cho mình thêm
hoang tưởng.
Muốn biết nhà phê bình có bản lãnh hay không, xem những điều họ viết là của họ hay của người
khác. Mục đích bài viết là gì. Lý lẽ có luân lưu, lý luận có tự nhiên. Nếu không, họ đang tự
ngượng với chính họ và tìm cách lấp liếm. Có trung thực không? Cuối cùng có tử tế với văn học,
văn chương không? Những nhà phê bình dù tài hoa cách mấy mà thiếu ưu ái với văn chương thì
chỉ là binh hùng tướng mạnh của một thời. Kéo theo một đàn tác giả xum xoe.
Một nền văn chương đứng đắn, cần những nhà phê bình đứng đắn. Đứng đắn ở đây không có
nghĩa là thủ cựu hoặc trang trọng hoặc đặt ra tiêu chuẩn đúng sai hay dở. Đứng đắn ở đây có
nghĩa là biết khuyết điểm của mình. Bất cứ nhà phê bình nào dù tài giỏi đến đâu vẫn có những
khuyết điểm riêng. Biết rõ khuyết điểm của mình, tự nhiên lời phê bình sẽ có giá trị trung tín.
Một nền văn chương ốm yếu lại càng cần những nhà phê bình lương thiện và có khả năng khám
phá những tài năng nghệ thuật. Nếu số đông không đủ trình độ để nhận xét giá trị của nhà phê
bình thì nhà phê bình phải tự tháo gở bớt giá trị không cần thiết trên tên tuổi. Người viết yếu
hoặc mới thường e sợ nhà phê bình, xu nịnh họ đến độ ngớ ngẩn. Người viết bản lãnh hoặc danh
tiếng thường không ưa nhà phê bình, mâu thuẫn với họ đến độ bất công. Cả hai đều không cần
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thiết, đó là kết quả của thiếu tự tin. Mỗi người mỗi việc. Có liên hệ chẳng qua như người trồng
hoa, người lựa hoa đẹp mang ra chợ bán và người tiêu diệt sâu bọ cho hoa mau đẹp hơn.
Văn chương, nghệ thuật vốn là một lý tưởng đẹp, một cách sống văn vẻ. Thấp hơn là một cách
"cân bằng" tâm hồn, thấp hơn nữa là thú giải trí tao nhã. Nhưng vì sao văn chương lại trở thành
trò chơi "vất vả"? lắm khi oán hận và thù ghét nhau?
Một nhà văn chân chính nếu không viết văn thì làm gì? Một nhà thơ trung thực nếu không làm
thơ, thì làm gì? Một nhà phê bình yêu văn chương, không phê bình như tự phê bình mình, thì làm
gì? Một người đã làm văn chương, tạo nghệ thuật đều biết: Những chuyện không phải sáng tác,
đều là thừa.
Nếu thấy người khác viết sai, cứ viết lại cho đúng. Cho rằng người khác viết dở, cứ viết cho
hay. Họ viết không giá trị, xin viết cho đồ sộ, cho thâm sâu, cho văn học sử liệt kê. Nói một
cách khác, vì sao lại có thời giờ dư thừa để cãi nhau về những điều mà chính mình cũng không
làm được. Ai cũng biết, chê thì dể, làm mới khó. Trước khi chê bai, hãy tự hỏi mình, có làm
được không? Nếu làm được hay hơn thì làm đi. Chê làm gì. Nếu đi nhiều thì ngồi ít. Ăn nhiều thì
nói ít. Chửi nhiều thì làm văn thơ ít. Một tác phẩm có giá trị, mất biết bao thời giờ. Nhiều tác
phẩm có giá trị, mất cả đời người. Không có tác phẩm nào giá trị, mất một đời cho vui. Ít nhất là
được cái vui.
Giá trị văn chương không tính người viết trước viết sau, không tính viết dài viết ngắn, không tính
viết về ai viết cho ai. Lại càng không tính nhà văn nào được chú ý, ca tụng hơn nhà văn nào. Giá
trị văn chương được tính trên hai diện chính:
- Có sáng tạo được gì khác hơn là cái đã có? Đẹp hơn? sâu hơn? cao hơn? rộng hơn? độc đáo
hơn? cá tính hơn?
- Có góp phần xây dựng một dòng văn học, văn chương của một thời đại hoặc của một sắc dân?
Cứ ví dòng văn học, văn chương như một dòng sông. Thiếu nước, sông cạn. Ít nước, èo uột.
Nhiều nước, dòng sẽ chảy mạnh qua những khúc quanh co, khó khăn và băng qua cảnh ngộ hay
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đẹp. Một hôm nào, đến biển. Một dòng sông dài, lớn, mạnh đã tạo ra biết bao nhiêu đời sống ở
xung quanh. Cớ sao lại chận đập, tát nước?
Dòng văn học Việt Nam trong và ngoài nước, cả hai đang thiếu nước. Ủ ê. Hao tài năng, thiếu
sáng tác.
Đám ma vốn thật buồn mà khóc mướn làm cho khôi hài. Ca sĩ hát thật hay, mà khán giả nịnh,
khiến cho người hát mất tư cách. Vả lại, ở nhà thì không cần sửa soạn nhưng lên sân khấu thì
phải đánh phấn thoa son. Được vỗ tay tất phải nói đôi lời cảm tạ. Đó là lẽ thường, việc gì phải
khí nhau. Nhà thơ Octavio Paz kể rằng, tìm đến thơ như lột củ hành. Lột vỏ. Rồi lột lớp này qua
lớp khác. Khi vào đến cái lõi, không thấy gì hết, không có gì hết. Chỉ cay mắt, sổ mũi... Chỉ tiếp
tục cay mắt, sổ mũi....
Dù ra sao, những khen chê cũng có thể gây hư vong cho những tác giả non kém. Gây thương tích
hoặc hào quang cho tác giả bình bình. Cho dù là những người viết chân chính cũng bị lung lay.
Phê ghét người, phán hằn học, bình mạt sát chỉ có hại cho văn chương và hại cho văn tài của
chính người làm nghệ thuật vất vả.
Tôi dùng chữ "vất vả" này từ họa sĩ Võ Đình. Trong một lần ở đêm, nói chuyện thăng trầm. Anh
nói, nghệ thuật cần có công phu và tự nhiên nhưng bây giờ có nhiều người làm nghệ thuật "vất
vả" quá. Tôi rất thích chữ vất vả hàm ý phong thái làm nghệ thuật trong cái cõi xô bồ, tranh
giành tư danh và tài lợi.
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X FACTOR là yếu tố chưa có tên gọi, chưa thể giải thích rõ ràng nhưng lại cần thiết để đưa giá
trị phẩm chất của một sản phẩm hoặc của một con người lên cấp bậc tiếp cận sự hoàn hảo.
X FACTOR trong thơ là thi tố chưa thể định danh, chưa có thể nắm bắt hoặc giải thích nhưng thi
tố này đã làm cho những bài thơ có giá trị khác với những bài thơ hay. Như đã có lần trình bày,
thơ hay chưa hẳn đã có giá trị. Thơ có giá trị, trước sau gì, cũng sẽ được công nhận hay.
X FACTOR trong thơ đến từ trực giác làm thơ. Khả năng làm việc với trực giác mở rộng, bằng
trực giác bén nhạy trong sáng tạo là một tài năng của thi sĩ. Tài năng này bẩm sinh và cũng có
thể phát huy bằng tích tụ và thực tập. Để sáng tác được một bài thơ hay hoặc bài thơ vừa ý, thi sĩ
đã từng làm rất nhiều bài thơ dở. Nhiều bài thơ đã bị vò nhăn vào thùng rác hoặc đã bị xóa bỏ
trên màn vi tính.
Những ý tứ thơ đến từ tình cảm và ý thức thì không bất chợt và biến hóa như những ý tứ thơ đến
từ trực giác, mở ra từ vô thức. Nói như vậy là cách đề nghị của khoa học sáng tác. Trong nghệ
thuật toàn khối, làm gì có phân chia. Tất cả ý thức vô thức tình cảm lý trí .. đều là một. Phát ra
cùng một lúc, không phân biệt, không thể phân ly. Chính vì vậy mà có một "cái gì" làm cho thơ
này "lớn" hơn thơ kia, "giá trị" hơn thơ nọ. Cái vô danh đó là X Factor.
Ví dụ như Bùi Giáng. Thơ ông có X factor này. Trong chữ nghĩa mông lung, lúc bác học lúc
bình dân, đảo lộn, vô văn phạm, người đọc vẫn cảm nhận cái "hay". Đố ai có thể giải thích rõ
ràng cái hay cái giá trị trong thơ Bùi Giáng. Hỏi rằng người ở nơi đâu? - Thưa rằng tôi ở rất lâu
quê nhà.
Ví dụ như lời nhạc của Trịnh Công Sơn. Ngôn ngữ ông có X Factor này. Đố ai bắt chước được.
Không thể giải thích nhưng thấy hay. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Dài tay em mấy thuở
mắt xanh xao....và trăm trăm câu như vậy trong nhạc Trịnh. Ông và nhạc trở thành hiện tượng.
Dĩ nhiên X Factor chỉ là một phần, một phần tinh túy nhất nhưng để hoàn thành một bài thơ, còn
cần có nhiều thi tố khác. Ngày xưa ở Trung Hoa có họa sĩ vẽ rồng. Vẽ như thật. Làm sao biết
thật? Rồng là sản phẩm tưởng tượng của con người. Vậy mà ngoại sách bảo rằng khi ông vẽ
xong, rồng vẽ như rồng thật. Nhưng phải đợi cho đến lúc ông điểm bút vào đôi mắt, " điểm nhãn
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hóa long", rồng bèn bay ra khỏi khung vẽ. Để có X factor điểm nhãn, phải có những thi tố khác
cho thơ hiện hình.
Người nào cũng có khả năng làm thơ. Học một số qui luật. Tập tành một thời gian. Có thể làm
thơ. Người nào cũng có thể nấu ăn. Vấn đề là thích hay không thích. Nấu ngon hay dở. Làm bếp
bình bình hay độc đáo. Người nào cũng có thể học võ. Học giỏi hay dở là do dạn dĩ hay nhát
gan. Thích võ đạo hay thích đấm đá. Có thể lực học Thiếu Lâm. Kém thể lực học Võ Đang. Nữ
nhi học Nga My. Thành hay bại là do tài năng và ý chí.
Muốn làm thơ hay trước tiên phải có tài năng. Cũng như bất cứ một việc làm nào hoặc môn chơi
nào, từ thể thao đến cờ bạc, từ lao động đến bác học, người thành công là người có tài năng trong
lãnh vực đó. Dĩ nhiên có tài năng không chưa đủ. Phải biết áp dụng tài năng để tạo thành quả.
Làm thơ là một biểu hiện của sáng tác. Từ khả năng làm thơ qua đến tài năng làm thơ cách nhau
bao xa? - Có tài năng tức là đa phần có khả năng. Có khả năng chưa hẳn có tài năng. - Thưa, có
thể là đường xa vạn dặm.
Làm thơ là một hiện tượng phát tác của thôi thúc về điều gì muốn nói. Người xưa thường phân
biệt lời thơ và lời nói. Người nay không thấy sự khác biệt. Thơ là lời nói. Là một kiểu nói. Chẳng
qua mỗi người chọn mỗi lối nói khác nhau. Nói văn vẻ, nói bộc trực, nói thi vị, nói sống sượng,
nói cao kỳ, nói mơ hồ, nói triết lý, nói bình dân, nói hoa hòe, đều là nói. Ca dao gồm những lời lẽ
bình dân học vụ vậy mà thơ cao kỳ ngày nay chưa chắc đã thâm trầm ý tứ cho bằng.
Như vậy là vấn đề ngôn từ. Từ ngữ thơ và từ ngữ nói, có khác nhau không? - Thưa không. Chẳng
qua là do thi sĩ không muốn sử dụng, không dám sử dụng, không biết sử dụng, mà thôi. Đa số
người làm thơ thời trước có tiêu chuẩn về từ ngữ thơ. Phải đẹp, bóng bẩy, thi vị. Đa nghĩa và đắc
địa. Không sai nhưng thiếu. Có nhiều người làm thơ không dùng từ thô kệch, thô lỗ, thô tục. Nói
chung là "thô". Ba hồi trống giục đù cha kiếp. Một nhát gươm đưa bỏ mẹ đời, (Cao Bá Quát).
Chửi thề đúng lúc thành thơ truyền khẩu. Làm thơ là nói bằng chữ viết và tín hiệu truyền thông.
Tín hiệu truyền thông là một loại ngôn từ được qui định bằng hình ảnh, cử chỉ, dấu hiệu, âm
thanh.....Không có từ ngữ thơ và từ ngữ nói. Chỉ có từ ngữ làm thơ và từ ngữ không làm thơ. Nói
một cách khác, bất cứ là từ gì, qua tài năng của thi sĩ, từ ấy trở thành thơ.
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Chữ là tín hiệu. Chữ có chữ khó dùng, có chữ dễ dùng. Có chữ dùng cao, có chữ dùng thấp. Khó
dùng không phải vì ý nghĩa khó hiểu mà vì kiến thức, kinh nghiệm của người làm thơ không
nhận. Cách sử dụng ngôn ngữ của mỗi người là do thói quen được xây dựng từ dòng tộc, địa
phương, xã hội, học vấn và giao thiệp hàng ngày. Tưởng như giống mà lắm khi khác. Nhà thơ ở
xứ Quảng viết rằng: Anh tìm tình xưa trong góc thọa. Ông bạn ở miền khác cũng biết thọa là hộc
tủ nhưng cự nự, sao lại không viết: Anh tìm tình xưa trong hộc tủ. Chữ “ràng bánh tráng” đã có
lúc chủ bút sửa lại là “chồng bánh tráng” khi đăng báo. Người Bình Định không dùng "chồng
bánh tráng". Em hãy ra chợ mua ràng (chồng) bánh tráng. Về cuốn đời anh trong cuộn chả giò.
Thi sĩ Cao Đông Khánh là một nhà thơ hải ngoại có dòng thơ riêng, một chỗ đứng riêng, đáng
ngưỡng mộ. Trong thơ ông viết từ "cái lồn" rất trôi chảy, bình thường như "cái răng", "cái tóc"...
Dễ dùng với Cao Đông Khánh mà khó dùng với nhiều nhà thơ khác. Chủ bút sửa lại "cái L.".
Nhiều người đọc nhăn mặt. Nhiều thi sĩ khác không dám đụng tới. Dĩ nhiên chỉ không dám đụng
trong chữ nghĩa mà thôi.
Như vậy là vấn đề nhạc và tiết tấu. Người xưa thường cho rằng, trong thơ có nhạc, trong nhạc có
thơ. Nhạc, tiết tấu và hòa âm trong thơ có đặc điểm riêng, có qui luật riêng, có cách hành văn
riêng. Người nay không thấy như vậy. Đã là ngôn ngữ nói chung, ngôn ngữ Việt nói riêng, tự nó
đã có âm sắc, có thanh ngân, có độ nặng nhẹ. Tự cách nói đã có tiết tấu, đã có điệu, có nhịp. Tự
người phát biểu đã có hòa âm thuận, hòa âm nghịch. Ngôn ngữ tự phát đã có sẵn hết, cần gì phải
là thơ. Chẳng qua người xưa thích giới hạn thơ vào nhiều qui tắc. Nói đúng ra, không phải họ
muốn giới hạn mà vì lòng họ đã quen bị giới hạn. Văn hóa họ tạo ra bằng giới hạn. Nhân sinh
quan, triết lý, niềm tin họ phục tùng giới hạn. Thời đó cả Tây phương lẫn Đông phương chưa hề
hiểu cái gì là tự do, cái gì là dân chủ. Tự do và dân chủ không phải là học thuyết, không phải là
chính thể mà là cách sống.
Nhưng hãy đọc thơ. Hãy đọc nhiều thơ. Thấy rõ ràng giữa nói và thơ có chỗ khác nhau. Chắc
chắn không thể giống nhau. Cái tạo ra sự khác biệt này không phải ở Vần, không phải ở Nhạc,
không phải ở Từ ngữ, không phải ở những qui luật đương thời đang định nghĩa cho thơ. Cái đó là
cái gì?
Thưa là X FACTOR.
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"May I Help You?" rearranged by Ngu Yen
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" The Last Day Of Zarathustra." Rearranged by Ngu Yen.
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Nháp 1.
"Mọi vật hễ không được cái thế quân bình thì kêu lên. Cây cỏ không có tiếng, gió xao động thì
nó phát ra tiếng. Nước không có tiếng, gió chấn động thì nó phát ra tiếng động. Đập nó, nó bắn
phọt lên. Ngăn nó, nó chảy dồn lại. Nấu nó, nó sôi sùng sục. Kim, thạch không có tiếng. Gõ nó,
nó phát ra tiếng. Người, xét về lời nói thì cũng vậy, có điều bất đắc dĩ rồi sau mới nói: Ca đó là
điều nhớ nhung. Khóc đó là điều buồn thảm.
Phàm ở miệng phát ra thành tiếng đều là do có điều bất bình (bất an) cả chăng? .......... Âm
nhạc, là u uất ở trong mà phát tiết ra ngoài. Rồi người chọn những vật khéo tạo âm thanh mà
mượn nó kêu thay cho mình (nhạc cụ). Kim, thạch (đá), tơ, trúc, da, gỗ, tám cái đó là những vật
khéo kêu.
Trời, về phương diện thời tiết thì cũng vậy. Chọn những vật khéo kêu mà mượn nó kêu thay cho
trời. Dùng chim để kêu xuân. Dùng sấm kêu hè. Dùng côn trùng kêu thu. Dùng gió kêu đông.
Bốn mùa xô đẩy thay thế nhau, phải chăng tất có chỗ không được quân bình?
Ở người ta thì cũng vậy. Tinh hoa của thanh âm loài người là lời nói. Văn từ so với lời nói lại
còn tinh hoa hơn nữa. Càng nên chọn sự khéo kêu để mượn kêu thay cho mình....."
Văn thánh thủ, Hàn Dũ đời nhà Đường trong bài Tống Mạnh Đông Dã Tự, đã viết như vậy.
Ông xác định một truyền thống sáng tác đã kéo dài cho đến nay. Văn chương từ bản chất là tâm
sự của con người. Tư tưởng, ý nghĩ, tình cảm, lý luận kết hợp được với nhau từ những thao thức,
thắc mắc, nghi ngờ, u uẩn, uất ức......Có tâm sự tất có điều muốn nói. Có động tâm mạnh tất có
điều thôi thúc. Bài thơ thật sự bắt đầu từ cội nguồn này.
Nhưng chỉ là bắt đầu. Phần diễn đạt và phần chấm dứt còn cả là một hành trình, có khi dài hàng
tháng hàng năm, có khi nửa chừng bỏ cuộc chơi, có khi thảng thốt trong tích tắt.
Ông Nguyễn Du bắt đầu Đoạn Trường Tân Thanh từ lúc nào, chấm dứt ra sao? Chắc không thể
hoàn tất trong đôi ngày. Xúc cảnh sinh tình lúc ban đầu kéo dài được bao lâu? Hết rung động rồi
thơ Kiều ra thế nào? Nhan nhãn trong lịch sử sáng tác thơ, lắm bậc sư phụ tận công phu viết từng
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chữ một. Nhà thơ thời Trung Đường Giả Đảo với phép thơ "Thôi xao", nghiền ngẫm một chữ đôi
khi mất mấy ngày. Điểu túc trì biên thụ. Tăng xao nguyệt hạ môn. Chim ngủ cây bên ao. Sư gõ
cửa dưới trăng. Tích Thôi Xao là vậy. Bên trời tây, Ông vua viết trường ca, kịch ca, William
Shakespeare, hoàn tất ngàn ngàn dòng tác phẩm bằng cảm xúc gì? bằng kỹ thuật gì? Ông Walt
Whitman với trường thơ Lá Cỏ, thai nghén bao lâu?
Ngược lại, ông Vương Bột thời Sơ Đường, viết văn làm thơ có thuật "phúc khảo", viết trước
trong bụng. Mài mực sẵn. Uống rượu say. Ngủ một giấc. Thức dậy cầm bút viết một mạch không
ngừng, không sửa. Bài Đằng Vương Các Tự dài 142 câu, không kể phần vịnh Đằng Vương Các,
ông viết một hơi trong buổi tiệc do đô đốc Diêm Bá Dư đãi khách, khiến cho mọi người kinh
ngạc về tài hoa của cậu thanh niên 16 tuổi. Bài này cho đến nay vẫn là một trong các tuyệt tác
của Đường thi.
Còn ông Ba Tiêu thì sao? Người mang thơ Hài Cú đến cho nhân loại, làm thơ thế nào? Im ru.
Thỉnh thoảng đặt bút viết vài câu ngắn. Ếch nhảy xuống ao. Bủm. Bài thơ nổi tiếng của ông chỉ
có vậy. Hình thể và tinh thần thơ Hài Cú vẫn phong ngự trong thi ca thế giới hiện đại.
Chắc chắn là không có lối làm thơ này hay hơn lối kia. Phương pháp này giá trị hơn phương
pháp nọ. Chỉ có người làm thơ có bản lãnh hay không? Chỉ có bài thơ hay, bài thơ giá trị và bài
thơ dở.
Tôi chép lại những chuyện này cốt chỉ vì suy nghĩ một ý chưa rõ. Bằng những con đường
ngắn/dài, đơn giản/phức tạp, kỹ thuật/phi kỹ thuật, nghệ thuật/phản nghệ thuật....khác nhau, chói
nhau, nhà thơ làm nên thơ. Nhưng Cái gì làm cho thơ dở? Mỗi cách làm thơ có chỗ nào không
tạo nên giá trị?
Thời còn học trò tiểu học trường La San Qui Nhơn, tôi và bạn thường ra bờ sông Thị Nại trong
những ngày chê học. Xem cá Thòi Lòi nhảy trên kè. Chúng tôi tinh nghịch lượm đá chọi cá. Bạn
tôi quăng rất hay. Mười viên trúng bảy tám. Tôi chọi dở. Mười viên trật cả viên mười một. Sau
một buổi, bạn tôi hay, cá chết mấy chục con. Tôi dở, không con nào chết. Nghĩ lại, Hay/dở này
không ổn chỗ nào?
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Cuối niên tiểu học, tôi ra trường hạng nhất có lãnh thưởng danh dự. Bạn tôi ở hạng xa xa. Gọi là
không hạng. Mươi năm sau, tôi vào trường Luật. Gặp lại bạn tôi vừa là một nhạc sĩ có tiếng, vừa
là một doanh nhân có tiền. Hay/dở thế nào và dọc theo đường Hay/dở nên luận ra sao?
Thơ có thời chọi cá, có thời khoa bảng, có thời nghệ thuật, có thời bình thường. Thơ tôi vậy đó,
thơ bạn có khác không?
1- Chọi cá cũng như thả chữ, nạp ý vào thơ. Không phải ai cũng có tài thiện xạ. Chữ/ý đắt địa là
lúc chọi trúng cá, trúng hồng tâm. Chữ bình dân, chữ bác học, chữ loại gì cũng không quan trọng
bằng vị trí của nó trong câu thơ, bài thơ. Quan trọng đây không phải nghĩa là ghê hồn, nặng ký,
sâu thẳm, ẩn dụ mà có nghĩa là đúng chỗ hoặc gần đúng chỗ. Có những chữ chỉ là gạch nối như
cái cầu, nhưng không có cầu, làm sao sang sông. Có chữ hèn mọn như con chó nhưng không có
nó sủa, ai báo chuyện gì sắp xảy ra.
Thế giới có triệu điều không hiểu
Càng hiểu không ra lúc cuối đời
Chẳng sao, khi đã nằm trong đất
Đọc ở sao trời sẽ hiểu thôi
Bình dân thôi. Mai Thảo vốn là một nhà văn đầy cầu kỳ trong văn xuôi. Vậy mà rất đắc địa khi
sang thơ vần. Bình dị, truyền thống. Nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc giải thích câu cuối cùng
của bài thơ như mở ra những chân trời vời vợi. Tôi xin thêm, câu đó nói ra một điều nghi ngờ
của Mai Thảo về Thượng Đế. Cả bài thơ là nghi hoặc và chấp nhận sự nghi hoặc rồi vẫn nghi
hoặc. Nghi mà không giải nên thế giới có triệu điều không hiểu. Tàn đời vẫn không không
hiểu. Những điều của Mai Thảo không hiểu thuộc về siêu và tâm. Chấp nhận chết rồi vẫn
không hiểu. Nghi rằng sẽ hiểu sau khi chết? Những bầy chữ/ý nằm đầy 3 câu đầu để "báo" cho
câu cuối. Mở ra vời vợi vì vẫn không có giải...
Cũng nỗi thao thức về tâm và siêu, Bùi Giáng viết rằng:
Hỏi: rằng giờ có muốn đi
Về Thiên Đường ngó mấy Dì Tiên Nga ?
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Thưa rằng: thà ở với ma
Miễn là được thấy lại Tòa Mông Rô
Chữ Dì, đắc địa. Tiên Nga trên trời là cấp bậc cô dì. Chốn thánh thiện ai mà ham nhìn ngắm bậc
trưởng thượng.
Chữ Tòa, đắc địa. Thấy được "tòa thiên nhiên" của Marilyn Monroe thì ở với ma thích hơn.
Thi sĩ dẫn đầu về nghệ thuật chọi chữ/ý. Thời xưa, thi sĩ chọi chữ vì ý nghĩa của chữ. Ngày
nay, thi sĩ chọi chữ vừa có ý nhưng quan thiết hơn là sự tương quan, hài hòa hay độc đáo của vị
trí của chữ/ý.
Quà ngon như khế ngọt chanh
Đắng như đường mía ngọt thành ra chua
Mai sau em sẽ ở chùa
Tu hành rất mực của chua càng thèm
Chữ Chanh/ý chanh cho nghĩa tương phản với ngọt. Ở đâu có chanh ngọt? Chữ Đắng hoà với
ngọt thành ra chua, nói lên cay đắng ngọt bùi dễ hiểu mà lầm trong cõi nhân sinh. Chữ Chua
mới độc đáo. Có chữ chua này mới hiểu được cả câu cuối của Bùi Giáng. Càng tu càng thèm
của chua. Dĩ nhiên ông nói về vị ni cô.
Nhưng nếu ta hiểu nghĩa Hồ Xuân Hương ở đây là chỉ hiểu hình nhi hạ. Ông muốn nói về siêu
hơn. Càng chân tu càng thèm không tu.
2- Thời khoa bảng có dẫn chứng Thanh Tâm Tuyền và vô số những nhà thơ học rộng, đọc cao.
Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới. Ý thơ được yêu mến của Thanh Tâm Tuyền, phải
chăng đã thấy trong thơ Phái Lãng Mạn của Pháp.
đôi khi anh muốn tin
ngoài đời thơm phức những trái cây của thượng đế
mà bên những trái cây ngọt ngào đôi môi em
nguồn sữa mật khởi đầu
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đôi khi anh muốn tin
ngoài đời đầy cỏ hoa tinh khiết
mà bên cỏ hoa quyến rũ cánh tay em
vòng ân ái
đôi khi anh muốn tin
ôi những người khóc lẻ loi một mình
đau đớn lệ là những viên đá xanh
tim rũ rượi
Thời này nhà thơ Thanh Tâm Tuyền có đầy chữ nghĩa khoa bảng. Cái học bọc cái thơ. Kỹ thuật,
nghệ thuật, trường phái, thủ công của các nhà thơ ngoại quốc nổi tiếng đã ảnh hưởng tràn ngập
như một loại khoa bảng bất thành văn.
Loại tiền-khoa-bảng này đôi khi rất có hại cho những nghệ sĩ không có khả năng tiêu thụ. Đêm
ngày phát ách. Xì hơi còn lổn ngổn ý từ. Khiến cho bạn tôi thường la cảnh cáo, đừng đọc mấy
ông ngoại quốc. Đừng theo tác giả tây phương. Bộ mấy ông đó là hay nhất đúng nhất hay sao?
Bạn tôi có chỗ rất đúng. Đã là nghệ sĩ thật sự thì không còn lòng sợ hãi thua sút người khác. Cho
dù họ là ai. Cho dù họ có thơ đoạt giải Nobel. Nếu một người làm thơ, sống với thơ, thâm cứu
nghệ thuật, suy tư về bản chất, cội nguồn, phương tiện của thơ. Tự hỏi mình liên tục về sáng tạo
và sáng tác thì người xưa, cũng như người đời nay; người bên tây như người bên đông; người già
cũng như người trẻ; người nổi tiếng cũng như người vô danh, đều có giá trị, không như nhau
nhưng đáng cho nhau ngưỡng mộ.
Nếu không đọc ông ngoại thì đọc ông nội, phải không? - Thưa, chưa hẳn đúng vì lỡ như ông nội
không hay, không có gì để đọc, để học thì sao? - Thưa, đúng hơn là không nên phân biệt ngoại
nội. Ông nào có cái gì hay thì đọc, thì học. Ông ngoại đọc ông nội cũng rất nhiều, Đọc thâm cứu.
Đọc bình giải. Đọc phân tích. Đọc cảm quan. Đọc xong còn cất cả một thư viện tồn trữ cho đời
sau. Không có lý do gì ông nội không chịu đọc ông ngoại? Lòng còn nhiều giới hạn thì văn
chương không thể lớn khôn.
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Thế giới bây giờ với những phương tiện thông tin hiện đại là thế giới gói vào hai chữ toàn cầu.
Văn chương toàn cầu. Thơ toàn cầu. Văn chương không có kỳ thị da màu, địa lý, cách viết tên.
Văn chương có sự khác biệt nhưng không có sự bất hòa.
Thời Khổng Tử, trần gian có bao nhiêu sách nếu so sánh với sách bây giờ? Có rất nhiều người
ngày nay đọc nhiều sách hơn Khổng Tử, nếu so trang và số lượng chữ. Vậy mà Khổng Tử là Vạn
Thế Sư Biểu. Khi học trò hỏi thầy Khổng Tử đã đọc sách gì mà ông hiểu biết sâu rộng như vậy.
Khổng Tử cho biết, ông chưa đọc hết sách trong thiên hạ. Ông chỉ đọc những sách "giềng mối"
mà thôi. Vậy hoá ra, không phải đọc nhiều mà là đọc đúng.
Thế nào là đọc đúng?
Đọc đúng là đọc theo thứ tự và tiêu thụ những điều đã đọc.
Theo thứ tự là sao?
Nếu chưa hiểu hình học, đại số thì làm sao chấp nhận Tân toán học. Chưa đọc lịch sử triết học
tây phương thì khó biết vì sao Friedrich Nietzsche tuyên bố Thượng Đế đã chết. Làm sao cảm
thụ Thus Spake Zarathustra. Chưa lãnh ngộ vần Lục Bát, vần Đường Thi.... khó mà cảm nhận
vần trong thơ Tư Do. Không tìm biết ngôn ngữ đa âm của Tây Phương khi áp dụng vào thơ vần
của họ thì khó hiểu vì sao họ lên xuống nhảy hàng, nhảy câu....Thơ này không phải vì cách tân
bên ngoài của câu cú văn phạm mà vì những tiết, nhịp và vần. Khoảng trống và bẻ gãy sự liên
tục là những lý do được sử dụng về sau. Gọi là Tân Hình Thức thì thiếu. Chỉ thấy ngoại hình mà
không tỏ thâm tâm.
Sau hàng dọc là hàng ngang. Không thể hiểu Vật lý Lượng Tử nếu không biết Nguyên tử học.
Không thể dùng Internet giỏi nếu không rành computer. Nếu không am tường tinh thần và thể
thơ Hài Cú, khó cảm được những bài thơ Tân Hài Cú đang thịnh hành ở Âu Châu hiện nay.
Còn tiêu thụ thì sao?
Không có nhà thơ nào mà không bị dòng thi ca khác, thi sĩ khác ảnh hưởng. Việc đó là đương
nhiên. Nhà văn Mai Thảo thường đùa rất đúng, không có thi sĩ nào, văn sĩ nào đẻ ra từ nách. Bị
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ảnh hưởng, nhận chân sự ảnh hưởng, thẩm thấu sự ảnh hưởng, tiêu hóa sự ảnh hưởng, viết ra cái
ảnh hưởng hòa tan với cái ngã. Người làm thơ này có bản lãnh. Nghệ thuật luôn luôn là tiến trình
học hỏi và khám phá. Tóm lại: Học và khám, hỏi và phá là điều không thể thiếu trong sáng tác.
Đọc chưa chắc đã khôn hơn nhưng không đọc thì chắc dốt hơn. Đọc nhiều, tiêu hóa, áp dụng,
chắt lọc bằng kinh nghiệm vào sáng tác riêng, tạo ra bản lãnh của nghệ thuật sáng tạo. Người làm
thơ biết phải có thi thời mới có ca. Ca có nghĩa là ca hát, ca ngâm, ca diễn, ca cải cách nhưng
không phải là ca tụng. Có thi ca chưa hẳn là có thơ nhưng thơ không thể không có thi ca.
3- Thời nghệ thuật là thời sung sướng đắm say nhất của người nghệ sĩ. Nghệ thuật có bản chất
đẹp và hay. Có phương tiện là thơ, văn, hội họa, nhiếp ảnh, viết chữ...........cắm hoa, thắt
hình......kịch nghệ, hát nói, điện ảnh.....Tỏa ra nhiều ngành nhiều nhánh để diễn đạt nghệ thuật.
Có cứu cánh là bình an trong tâm hồn và phát sáng trí tuệ. Ngoài ra, nghệ thuật có thói quen và
tật xấu của nó.
Trong nghệ thuật chung, thơ chỉ là một trong nhiều phương tiện để diễn cảm nghệ thuật.
Nhưng tự thân của thơ có nghệ thuật riêng của nó vì thơ có bản chất đẹp hay, có phương tiện là
sáng tác, có cứu cánh là tâm hồn.
Đối với người làm thơ, quan trọng nhất vì thú vị khoái trá nhất là nghệ thuật Làm Thơ. Làm
thơ tự thân cũng có bản chất sáng tạo, có phương tiện là chữ nghĩa, ngôn từ tín hiệu, có cứu
cánh là đẹp và hay....
Làm thơ là làm việc cho thơ, làm việc về thơ và làm việc ra thơ. Thơ vừa là vật liệu vừa là sản
phẩm. Có vật liệu mới làm ra sản phẩm. Rồi sản phẩm sẽ trở thành vật liệu cho sản phẩm mới.
Cứ như vậy kéo dài qua thời gian, thế kỷ, qua đời người. qua hồn người.
Làm là tác. Trong thực tế, tác bị giới hạn trong khoảnh khắc của đời người, dính liền với
những nhiêu khê của con người.
Còn sáng thì sao?
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Đó là một buổi thật sớm, trời còn đen mòng ở Costa Rica. lặng gió. Tôi ngồi ngoài sương, nhìn
xuống triền rừng Mưa Nhiệt Đới. Xung quanh cảnh vật đen xì. Những cây dừa cao chĩa tóc in
lên nền trời he hé màu xám dần nhạt. Tiếng vượn sớm kêu nhau nghe thê lương. Giữa những
suy nghĩ miên man, chợt trời choang choáng sáng. Một con chim hót. Hai con chim hót. Ba
con chim hót. Trăm con hót. Trùng trùng hót lung linh ánh nắng đầu tiên phóng từ đường biển
trời vào rừng cây lay động. Trong một thoáng, hoa lá hiện hình, sắc màu sống dậy. Bừng bừng
cảnh vật đen xì hít thở sáng trưng. Con bọ màu xanh ngọc bích. Con sâu đỏ. Con tắc kè mang
trên lưng một dãy trường sơn...... bầy bầy sinh vật sung mãn. Chữ nghĩa, câu cú, ý tứ đen xì. Vì
đâu bừng lên sắc màu thú vị. Những chi tiết núp trong bóng tối. Vì sao hít thở hiện hình....Vì
Sáng.
Sáng là một khả năng đặc thù của con người. Sáng làm cho con người vượt lên con thú. Sáng
làm cho nhân loại văn minh. Nhờ sáng, người tìm ra lửa, tìm ra sắt, tìm ra điện, tìm ra nguyên
tử, tìm ra computer, tìm ra internet, tìm ra..... cùng một lúc tìm ra những nghi ngờ, những bí
mật tâm linh, những thao thức siêu hình. Càng tìm ra lại càng bị cuốn hút vào cuộc mạo hiểm
đi tìm.
Sáng tác phải chăng là làm sáng, làm sống lại những thứ đang đen xì bị bóng tối bao trùm?
Chính cái sáng này đã tạo ra nét mới lạ, nghĩa mới lạ, không khí mới lạ của cái cũ, cái quen.
Sáng tạo của con người chỉ đến đó. Khám phá một hành tinh mới. Hành tinh này vốn cũ ngắt.
Chỉ mới với người. Sinh ra một mỹ nhân. Đẹp của phụ nữ cũ ngắt nhưng đẹp lại mới trên đứa
bé gái đang lớn lên. Sáng tạo của người chỉ có vậy.
Làm thơ là đem sáng để tạo ra thơ từ những vật liệu thi ca đã cũ ngắt, đen xì. Nói một cách
khác, không có cái gì mới mà làm thành cái mới. Cái mới đây cũng chỉ là những gì đã có được
thấy lại dưới những góc độ sáng khác. Sáng về nghệ thuật là một khả năng không đặc thù
nhưng đặc biệt của người nghệ sĩ. Với khả năng này người nghệ sĩ có thể diễn đạt bằng một
phong cách mới về một điều gì đã có sẵn.
Green Buddhas
On the fruit stand.
We eat the smile
And spit out the teeth.
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Nhà thơ Charles Simic nói về trái dưa hấu hay nói về ông Phật. Cả hai đều cho người nước
mát, nước ngọt. Cả hai đều hiến nụ cười hồng tâm. Kẻ ngộ Phật sẽ phải biết phun ra hạt lấn
cấn. Ông Phật là ý niệm cũ. Dưa hấu cũng cũ. Hai hình tượng cũ chợt thấy mới tinh trong tứ
chúng ta ăn nụ cười và phun ra hạt. Trên bàn cúng, Phật và dưa, khác nhau chăng?
Di Lặc xanh
trên bàn trái cây
Chúng sinh ăn nụ cười
Phun ra hạt dưa hấu
(Đọc Watermelons- Charles Simic)
Tôi có thể đưa ra một điều xác nhận về cuộc hành trình suy tư về thơ của tôi ở đây như một

nơi tạm nghỉ chân:
- Ý thơ đa phần là cũ kỹ. Trong những lãnh vực như khoa học, kỹ thuật, kinh doanh.... chúng
ta thấy những tư tưởng mới, ý nghĩ lạ sinh ra nhiều ngôn từ cập nhật. Trong lãnh vực thi ca, tư
tưởng, tình cảm qui tụ trong khu Tâm và Tình. Xưa và nay, buồn hận vui sướng.... đều giống
nhau, chỉ bày tỏ khác nhau. Triết lý sống, nhân sinh quan... không mấy khi thấy gì mới mẻ. Đa
phần những tư tưởng, ý nghĩ, quan niệm trong thi ca đều là vật liệu cũ.
- Tứ thơ mới chính là sự diễn đạt, bày tỏ làm cho ý cũ sáng lên trong tứ mới.
I’m walking and wondering
why I leave no footprints.
I went this way yesterday.
I’ve gone this way all my life.
I won’t look back.
I’m afraid I won’t find my shadow.
‘Are you alive?’
a drunken gentleman suddenly asks me.
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‘Yes, yes,’ I answer quickly.
‘Yes, yes,’ I answer
as fast as I can.
(Đọc I'm walking and wondering của Janis Elsbergs, người Latvia, bản dịch của Peteris
Cedrins)
Vừa đi vừa tự hỏi
Sao không thấy dấu chân.
Hôm qua đi lối này
Cả đời vẫn qua đây
Không quay đầu nhìn lại
Sợ không thấy bóng mình
Người say bất chợt hỏi:
Mày còn sống hay không?
"Vâng, vâng..." tôi nói vội
"Vâng, vâng" Tôi trả lời
thật ngắn.
Cái ý "Một cõi đi về" này rất cũ. Ông Elsbergs làm sáng lại trong tứ thơ mới hơn.
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Nháp 2: Ý và Tứ Trong Thơ.
Thơ Việt thường hay nhắc đến Ý và Tứ. Nhưng không hề có một phân biệt rõ ràng. Ý và tứ
trong thơ Việt rất lẫn lộn. Có người cho rằng Ý lớn hơn gồm có nhiều Tứ. Ngược lại có kẻ cho
Tứ bài thơ bao trùm cả những ý thơ. Có những tự điển sàng sàng viết rằng: Tứ là ý của bài thơ.
Nói gọn là mơ hồ.
"Khái niệm tứ thơ được bàn tới cách đây hơn 1500 năm. Trong Văn tâm điêu long, ở thiên Thần
tứ, Lưu Hiệp (đời nhà Lương) đã bàn rất sâu và rất kỹ về tứ. Theo ông, tứ thơ là một cái gì đó
rất phi thường: “Cái tứ của văn chương, cái thần của nó xa lắm. Cho nên khi ta lặng lẽ ngừng
suy nghĩ lại một chỗ thì cái tứ tiếp với ngàn năm. Ta trầm lặng thay đổi sắc mặt một chút thì cái
nhìn của ta đã thông suốt đến vạn dặm”.
Ở Việt Nam, Phan Kế Bính, Bùi Kỷ, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Hà Minh Đức, Nguyễn Xuân
Nam, Bùi Công Hùng, Mã Giang Lân… có bàn đến tứ thơ. Mỗi người có một cách trình bày
riêng. Chế Lan Viên cho “tứ chẳng qua là ý lớn toàn bài” (Nghiên cứu văn học, 11/1961).
Nguyễn Xuân Nam lại quan niệm “tứ là hình tượng xuyên suốt bài thơ” (Lý luận văn học, tập 2,
Nxb Giáo dục, 1987). Gần đây, Nguyễn Hưng Quốc, một Việt kiều ở Úc, sau khi phê phán quan
niệm về tứ thơ của Chế Lan Viên, Nguyễn Xuân Nam: “Một đằng thiên về ý, một đằng thiên về
hình tượng. Nhưng lại giống nhau ở một điểm: bất cập”, đã nêu định nghĩa vắn tắt: “Tứ thơ là
những suy nghĩ của trái tim trước cuộc đời” (Tìm hiểu nghệ thuật thơ Việt Nam). Theo chúng
tôi, định nghĩa này quá chung chung bởi vì “những suy nghĩ của trái tim trước cuộc đời” không
chỉ có trong thơ mà còn có cả trong các thể loại trữ tình dào dạt cảm xúc như phú, văn tế, tùy
bút…
Tuy chưa có một định nghĩa thống nhất về tứ nhưng về cơ bản các nhà thơ, nhà nghiên cứu văn
học đều nhấn mạnh đến sáng tạo cá nhân, sự hoà quyện giữa cảm xúc và suy nghĩ, giữa yếu tố
chủ quan và khách quan trong tứ thơ." Trích trên mạng:
http://nguyenduongthanh.blogspot.com/2011/04/tu-tho-va-vai-tro-cua-tu-tho.html.
Rất là khó hiểu. Nếu hiểu cũng không biết đâu mà dùng.
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- Cái này là cái gì trông như cái kéo vậy?
- Cái này không phải là cái kéo nhưng dùng để cắt. Có thể xắt. Có thể lắt. Có thể bắt. Gọi là tứ
của kéo.
Ý thơ và Tứ thơ là hai thi tố khác nhau.
Ý là ý nghĩ, ý tưởng, ý niệm, tư tưởng.... Của bài thơ và trong tứ thơ.
Tứ là cách diễn tả ý. Tứ chung, lớn bao trùm nhiều ý. Mỗi ý có cách diễn tả, diễn đạt gọi là tứ.
Một bài thơ gồm có:
Ý niệm chính hoặc tư tưởng chính của toàn bài. Có tứ toàn bài để diễn tả.
Mỗi ý phụ trong bài đều có mỗi tứ để trình bày hoặc gợi ý.
Nếu ý phụ có ý phụ theo, sẽ có tứ phụ theo để dẫn đạt.
Tóm lại, Tứ dùng để thông đạt Ý. Một ý có nhiều lối, nhiều cách thông đạt. Do đó ý thường là
cũ. Tài hoa hay không là ở chỗ dụng tứ để trình bày.
The sparrow shits
upside down
ah! my brain & eggs

--

Với cái ý ví kiến thức như phân. Sánh trí tuệ như xú uế. Nhà thơ Allen Ginsberg dùng cái tứ
chim sẻ phóng tiện. Một đống có óc não bầy nhầy lợn cợn trứng. Đặc sắc là thơ Hài Cú thường
dùng cho ý nghĩa cao xa, nghiêm chỉnh. Ông dùng Hài Cú thô tục để "giác ngộ" những ngu dốt
khi khoe khoang kiến thức, sử dụng hiểu biết để quấy rầy đời sống. Tiếp theo, ông viết, nói nhiều
với đám này cũng chỉ vô ích mà thôi.
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I slapped the mosquito
and missed.
What made me do that?
Tôi đập con muỗi
trật lất
Đập làm chi?
Làm thơ là dùng cái sáng để tạo cái tứ về một ý nghĩ, ý niệm, ý tưởng nào đó. Ngôn ngữ, tín
hiệu thông tin, ảnh tượng, màu sắc, âm thanh... là vật liệu để xây dựng tứ thơ. Không có tứ, ý
thơ chỉ là những cột mốc trần trụi, bám rong rêu của thời gian. Không có ý, tứ thơ lông lốc,
phiêu bồng. Tuy bắt mắt mà rỗng.
Trở về lại ông Hàn Dũ
Mọi vật hễ không được cái thế quân bình thì kêu lên. Cây cỏ không có tiếng, gió xao động thì nó
phát ra tiếng. Nước không có tiếng, gió chấn động thì nó phát ra tiếng động. Đập nó, nó bắn
phọt lên. Ngăn nó, nó chảy dồn lại. Nấu nó, nó sôi sùng sục. Kim, thạch không có tiếng. Gõ nó,
nó phát ra tiếng. Người, xét về lời nói thì cũng vậy, có điều bất đắc dĩ rồi sau mới nói: Ca đó là
điều nhớ nhung. Khóc đó là điều buồn thảm.
Không được thế quân bình trong đời sống, trong tâm hồn; có điều gì bất đắc dĩ phá tâm tư; sẽ
sinh ra điều muốn nói. Đó là ý. Bài thơ bắt nguồn từ nơi đây. Áp lực của sầu hận thương đau
càng cao thì như sức gió chấn động nước. Đập mạnh thì nước phọt cao. Ngăn cao thì nước dâng
trào lớn. Đó là lửa của thơ. Ca là tứ của nhớ nhung. Khóc là tứ của buồn thảm.
Trời, về phương diện thời tiết thì cũng vậy. Chọn những vật khéo kêu mà mượn nó kêu thay cho
trời. Dùng chim để kêu xuân. Dùng sấm kêu hè. Dùng con trùng kêu thu. Dùng gió kêu đông.
Bốn mùa xô đẩy thay thế nhau, phải chăng tất có chỗ không được quân bình?
Thời tiết là ý chính. Xuân hạ thu đông là ý phụ. Tứ chính là ẩn dụ bốn mùa. Tứ phụ là chim
kêu xuân. Sấm kêu hè. Trùng kêu thu. Gió kêu đông.
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Chán quá cuộc đời Ông Lê Hựu Hà kêu lên:
Tôi muốn sống như loài chim ngàn
Tôi muốn cười vào những khoe khoang
Tôi muốn khóc thương đời điêu tàn.... (nhạc và lời, LHH)
Ông Ak'Abal kêu lên:
Tôi muốn ....

(làm con chim bay suốt hót suốt. Rồi từ bay cao thả xuống những bãi chê đời).

The birds
sing in full flight
and in full flight they shit.
(Đăm đăm nhìn chim bay khuất cuối trời. Tự hỏi:)
I stare at them,
and my gaze follows
until the string
my vision has given them ends.
(Muốn làm chim không? Khoái trá thả xuống. Trúng ai nấy chịu).
How I would like to be a bird
and fly, fly, fly
and sing, sing, sing
and shit-with pleasure
on some people
and some
things!
(Đọc Kinrayij, Kawaj của Humberto Ak'Abal, người Guatemala. Bản dịch Miguel Rivera và
Robert Bly)
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Đàn chim
hót suốt đường bay
vừa bay vừa ỉa
Đăm đăm nhìn theo
đàn chim nhỏ dần như sợi chỉ
khuất cuối trời
Tôi muốn làm chim
bay bay bay
hót hót hót
ỉa thoải mái
trúng vài người
vài vật
Cái ý chán chường nhân sinh đã rất xưa. Người thời nào không chán thói đời. Tứ làm chim
cũng không mới. Nhưng rồi thả xuống, tứ này làm bài thơ sáng lên vào khúc cuối. Trong một
bài thơ, không phải tứ nào cũng sáng.
Cơm Khuya
(Cô đơn là ý chính. Dù buồn cách mấy cũng phải ăn là điều muốn nói. Dùng nhân vật vô
hình làm tứ chính).
Every evening when I come home
My sadness comes out of his room
Wearing his winter overcoat
And walks behind me.
I walk, he walks with me,
I sit he sits next to me,
I cry, he cries for my cry
Mỗi chiều tôi trở về nhà
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Nỗi buồn chờ sẵn bước ra khỏi phòng
Áo dày sợ lạnh mùa đông
Tôi đi hắn bước theo dòng trước sau
Tôi ngồi hắn tựa sát nhau
Lệ tôi hắn khóc vì đau chung niềm
(Những ý phụ được từng tứ thơ diễn tả những sinh hoạt tẻ nhạt. Không truyền hình. Không
nghe nhạc. Không gọi điện thoại. Người buồn vô hình cặp kè tác giả đi lui đi tới. Hết đi rồi
ngồi và khóc cho đến nửa khuya).
Until midnight
When we get tired.
At that point
I see my sadness goes into the kitchen
Opens the refrigerator,
Takes a piece of meat
And prepared my supper.
(Ý trong phần sau ngã vào không khí hiện sinh. Tứ rất thời đại. Buồn mấy, chán mấy, cô đơn
mấy rồi cũng phải ăn để sống lập lại mỗi ngày: cô đơn).
Thoáng rồi đêm đã nửa đêm
Mệt tình mệt cảnh mệt thêm nỗi đời
Hắn vào bếp chẳng một lời
Mở tủ lạnh lấy thịt tươi ân cần
Cơm khuya nấu nướng âm thầm
(Đọc Supper của Yousif al-Saigh bản dịch Saadi A. Simawe)
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Điểm làm cho khó phân biệt giữa ý và tứ là vì ý như thân xác và linh hồn của một người. Tứ
lại như y phục đồ trang sức phủ trên thân xác ấy. Người thì vẫn vậy, sẽ già đi. Y phục trang
sức thì trình diễn người ấy theo ý riêng. Mặc Kimono, quấn tóc, mang guốc, đi lí rí, là cô Nhật.
Mặc Bikini xõa tóc, đi lúc lắc, là cô Tây. Khi ý và tứ xuất hiện, sẽ đi ra cùng một lúc. Giá như
ý đi trước rồi tứ theo sau thì khỏi phải nói nhiều lời. Người đọc thấy toàn bộ ý tứ do đó có thể
lầm lẫn cô này cô kia. Cũng chỉ là một cô mà trang phục khác nhau. Vấn đề còn lại, là trang
phục này có đúng chỗ hay không? Mặc Bikini đi giữa đường đông giá tuyết thì gọi là thơ trình
diễn phá thời trang.
Trong một bài thơ, Tứ diễn Ý, qua nhiều tầng. Tầng lớn nhất là Ý/tứ chính toàn bài. Những
tầng tiếp theo Ý/Tứ nhỏ dần. Từ đoạn nhỏ xuống câu. Từ câu nhỏ xuống cụm. Từ cụm Ý/tứ
nhỏ xuống chữ.
Đơn vị nhỏ nhất của ý/tứ thơ là Từ. Ví dụ chữ TÌNH. Ý nghĩa đã sẵn. Tứ Việt diễn là
T+Ì+N+H. Tứ Mỹ diễn L+O+V+E...rồi tứ Tàu, tứ Mễ....... Ý thì một, tứ thì nhiều. Chữ đắc địa
chính là chữ đã được chọn đúng hình thức của Tứ, mới, sáng và chỉnh đã diễn đạt đúng Ý.
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ Tài Chữ Mệnh khéo là ghét nhau.
Trong câu thơ của ông Nguyễn Du, hai chữ khéo và ghét là đắc địa.
Nhịp điệu của Ý và Tứ trong thơ sẽ như nhịp điệu vui buồn trong nhạc. Nhạc thảm thương mà
đánh nhịp Paso doble thì chỉ có bậc thiên tài mới sáng tác nổi. Bệnh tương tư vào nhịp slow
hoặc bolero là nhất rồi. Thơ Hành, ý tứ cuồn cuộn, dập dìu. Thơ thương nhớ, ý tứ cô đọng tiếp
theo nhau chậm rãi. Nhịp và tiết của ngôn ngữ của mỗi dân tộc có khác nhau. Là thói quen kết
tinh từ văn hóa và đời sống cụ thể qua nhiều trăm năm, ngàn năm. Khó mà chuyển dịch.
Vì vậy, người ta dùng chữ "chuyển ngữ". Với ý nghĩa chuyển tiếp ý tứ của ngôn ngữ của một
dân tộc này sang dân tộc khác. Không chuyển bản sắc, không chuyển không khí, không chuyển
nhịp điệu, vì không thể chuyển.

Nháp Với Nốt. Tùy Luận Với Thơ . Tập 9

76

Ví dụ như tác phẩm Chinh Phụ Ngâm Khúc của Ông Đặng Trần Côn và tác phẩm dịch của Bà
Đoàn thị Điểm. Đa số học giả và người thưởng ngoạn cho rằng tác phẩm dịch của bà văn
chương hơn, hay hơn, thậm chí cho rằng có giá trị hơn. Đúng không? - Theo tôi, không hẳn
như vậy.
Ông Đặng Trần Côn:
Thiên địa phong trần,
Hồng nhan đa truân.
Du du bỉ thương hề, thuỳ tạo nhân.
Bà Đoàn Thị Điểm dịch:
Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên.
Xanh kia thăm thẳm tầng trên,
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này.
Đọc Đặng Trần Côn, cảm giác gãy cụt, lạnh lùng. Đất trời ác liệt tạo ra khắc nghiệt cho số
phận đàn bà. Lưỡi dao oan ức cắt xuống. Lời than oán dâng lên "thùy tạo nhân", một hơi dài
tách biệt nhịp bốn, làm cho tôi tiếp nhận được lòng cảm khái của tác giả.
Đọc Đoàn Thị Điểm cảm giác nhẹ nhàng, có chút xót xa, có chút lãng mạn. Có thể nói có tài
hoa hơn nhưng lại mất đi cái không khí lạnh lẽo và nhịp điệu chắc nịch không phân trần. Rõ ra
thơ của họ Đoàn nhiều nữ tính hơn. Một bên như xem phim tài liệu về chiến tranh. Một bên
như xem phim chiến tranh được dựng lại.
Tôi không có ý định xem xét ai hay hơn ai. Nhưng nên trả tác phẩm Chinh Phụ Ngâm Khúc
của Đặng Trần Côn về vị trí của nó và của tác giả. Còn tác phẩm dịch của Bà Đoàn, xin cứ
xem như là một cuốn phim hay.
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Vậy "dịch thuật" dùng vào trường hợp nào. Thuật là kể lại. Dịch có nghĩa là biến hóa hay xê
dịch? (Mời đọc, Nốt Đọc Thêm, "Dịch Thuật", ở phần cuối. Tại sao đọc thêm mà không đọc
luôn? - Thưa, vì ý luận này không cần bàn nhưng cần biết).
4- Thời bình thường. Tôi chưa làm thơ hết một đời nhưng làm thơ đã khá lâu. Qua giai đoạn
cuồng tín, say mê với thơ. Tỉnh ra muốn được như Ngu Công theo Liễu Trang Nguyên mà đi
vào cõi ngu (nốt). Mang theo thơ và đi thật xa. Nhìn lại không còn thấy thi ca.
Khi lòng đam mê đã lắng dịu, khi tuổi đời cho nghiệm thấu mệnh thân, khi thơ không còn là
thơ mà chỉ là những lời tự nhiên như một người quen hát. Có kẻ thích hát. Tập hát. Đi đâu
cũng thích hát. Trình diễn trên sân khấu. Quay cuồng với đám đông. Đi đây, hát. Đi đó, hát.
Rồi một hôm biết được hát hay không phải là hay hát. Khi nhiều người khen hay, ta là Tuấn
Vũ. Khi ít người cảm hay, ta là Tuấn Ngọc. Khi tìm cho ra người biết hay, ta là Anh Ngọc về
già. Khi chỉ còn vợ biết nghe hay. Ta thật đã là ta.
Hát bây giờ như nghêu ngao trong buồng tắm. Không thuộc bài. Đụng đâu hát đó. Câu gì cũng
hát. Nhạc sao cũng hòa. Đang im lặng chợt ré lên. Đang hứng khởi kêu gào chợt nín bặt. Thật
là thú vị.
Thiên thần cô đơn rồi cũng phải ăn thịt để sống qua ngày. Kẻ hát dạo đi xa tản lạc năm này
tháng nọ, lòng thấy vui biết bao khi trở lại quê nhà. Lòng ấm áp biết bao khi ngồi giữa đàn con
cháu, nắm tay vợ kể chuyện kỳ quái ở năm châu. Rồi kết luận, tất cả những nông nỗi xảy ra chỉ
vì ta ham thích chuyện không chịu làm người.
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Nốt. Bài Đọc Thêm: Dịch Thuật
Xét chữ Dịch qua tự điển Việt Hán Nôm, cho thấy một cách giản lược, ý nghĩa của dịch trong từ
Dịch Thuật.

Chữ Dịch trong nghĩa Dịch Thuật khác những nghĩa khác.
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Có thể nói dịch thuật không có
nghĩa biến hóa. Từ ý nghĩa này
phóng tác ra nghĩa tương tựa. Dịch
cũng không có nghĩa là xê dịch.
Bưng cái ý nghĩa này đặt sang một
chỗ khác mà luận rằng không còn
giống như trước.
Dịch trong những lãnh vực khoa
học, luật pháp, văn kiện........hiểu
gần đúng với từ Chuyển Ngữ,
Chuyển Pháp. Cần chính xác, cụ
thể và giá trị so sánh tương đương
giữa nguyên bản và dịch bản.
Dịch trong cõi văn chương, nhất là
thơ, có khác chăng?
Cứ so sánh cách dịch thơ của ông
Nguyễn Hiến Lê và Ông Bùi
Giáng, hai học giả trong thời đại
của chúng ta, tất sẽ thấy rõ sự khác
biệt. Hai ông đều đáng tin cậy, Cả
hai đều tài hoa. Mỗi người mỗi vẻ,
mỗi con đường. Tiếc rằng tôi cố
tìm thử hai ông có cùng dịch một
tác phẩm, nhất là cùng dịch một
bài thơ nào không mà không thấy.
Nếu có, chắc chắc là hai bài khác
nhau một cách thú vị. Một tích sự
văn chương.
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Dịch thơ, tự bản thân của nó là tài năng, học vấn và lương tâm.
Có học mà thiếu tài, dịch thô.
Có tài mà thiếu học, dịch không vững.
Có cả hai mà thiếu lương tâm, thiếu trung thực với chính mình, dịch hỏng.
Câu hỏi cần trả lời là tại sao phải dịch?
Nếu đọc đã sướng, nếu hiểu đã khoái, việc gì phải dịch? phải chăng vì người khác? phải chăng vì
có nhu cầu dẫn chứng để phải dịch? phải chăng vì thấy hay quá cần phải truyền bá? Phải chăng
vì......?
Mỗi người dịch đều có lý do riêng. Không phải là khó nhận ra. Đọc văn bản sẽ thấy ra mục đích.
Chắc sẽ có người trước sau hỏi rằng, còn Ngu Yên thì sao? dịch như thế nào? Sao không nhận là
Dịch mà chỉ xin là Đọc? Hay là có ngụ ý chê bai thiên hạ chăng?
- Xin thưa là không. Người giỏi người dở trong thiên hạ trùng trùng điệp điệp. Kẻ dở việc này vì
họ có việc khác giỏi. Kẻ giỏi tài này, có chỗ khác không hay. Có người rất dở mà đã cứu Ngu
Yên ra khỏi cảnh tán gia bại sản. Có người rất giỏi mà suốt đời chỉ làm ra những việc bình
thường. Đã đi qua một con đường dài thì không thể nào phủ nhận những điều lầm lẫn đã có trước
khi đi. Xưa, tôi chê người nay thật lòng muốn xin tạ lỗi mà họ đã chết lâu rồi. Nay, tôi còn dám
chê nữa sao?
Dịch thơ thế nào? Đọc thơ là sao? Tôi biết lời nói không hết được lòng. Xin cho mượn chuyện
trích ...Theo Chân Ngu Công dưới đây mà ẩn dụ chữ dịch. Dịch từ đầu nguồn chảy xuống. Đọc
có lẽ sẽ vì Ngu mà lụy.
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Nốt: Chép Chuyện Theo Chân Ngu Công
của Liễu Tôn Nguyên do Nguyễn Hiến Lê dịch.

Bài Tựa Tám Bài Thơ Ngu Khê.
Trích:
Ở phía nam sông Quán có một khe nước chảy qua hướng đông rồi nhập vào sông Tiêu. Có người
bảo:"Người họ Nhiễm đã từng ở nơi này. Cho nên đặt tên là ngòi Nhiễm." Lại có người
bảo:"Nước ngòi có thể nhuộm vật được, cho nên lấy khả năng của nước mà đặt cho ngòi là ngòi
Nhiễm". Tôi vì ngu mà phạm tội, bị trích biếm tới sông Tiêu, yêu cái ngòi đó, đi sâu vào hai ba
dặm, được một chỗ cực đẹp, cất nhà ở.
Thời xưa, có hạng Ngu Công, nay tôi cất nhà ở ngòi đó mà tên ngòi vẫn chưa định được, dân
trong miếu vẫn còn cãi nhau, không thể không đổi tên được, cho nên đổi tên là ngòi Ngu.
Phía trên ngòi Ngu tôi mua một cái gò nhỏ, gọi là gò Ngu. Từ gò Ngu tiến ra hướng đông bắc sáu
chục bước, gặp một cái suối, lại mua luôn, gọi là suối Ngu. Suối Ngu có sáu miệng hang đều
hiện ở nơi đất bằng dưới chân núi, nước ở dưới đất phọt lên. Dòng nước hợp nhau lại uốn khúc
chảy về hướng nam, gọi là lạch Ngu. Tôi bèn đắp đất chất đá, ngăn dòng ở chỗ hẹp, thành cái hồ
Ngu. Phía đông hồ Ngu là cái nhà Ngu. Phía nam nhà Ngu là cái đình Ngu. Giữa hồ có hòn đảo
Ngu. Cây tốt, đá lạ do hóa công bố trí, đều là những kì diệu của sơn thủy, chỉ vì tôi mà lụy, mang
cái tên Ngu.
.............................................................
Không trích hết bài.
Cổ Văn Trung Quốc. Nguyễn Hiến Lê. Xuân Thu xuất bản
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Nháp 1: Tứ Thơ Lên Đường Sáng Tạo
"A poem is an invitation to a voyage. As in life, we travel to see fresh sights." - Charles Simic.
Bài thơ là một sự mời mọc, một vé mời du ngoạn, để có dịp thưởng thức, nhìn ngắm những sự
kiện tươi mới. Người đọc là những người du lịch. Cuộc du ngoạn có khi chỉ là một chuyến dạo
chơi nơi cảnh lạ. Có khi là một cuộc thám hiểm rừng già hoặc biển sâu. Có khi là một không
gian vô tận.
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Thi sĩ là người gửi ra vé mời, thông thường không biết địa chỉ, không biết người nào sẽ nhận lời
mời. Một hành động có mục đích nhưng không có mục tiêu. Là người tổ chức cuộc du ngoạn, thi
sĩ đã đi với phương pháp bất định. Ông bắt đầu từ một nơi, có mục đích và phương hướng nhưng
rồi thường sẽ đến một nơi không hề dự định. Điều ông kinh ngạc sẽ là điều người du lịch kinh
ngạc. Ông kinh ngạc càng lớn, thú vị càng nhiều, suy tưởng càng sâu, tâm tình càng mở, trực
giác càng nhạy, người du lịch theo sau càng thừa hưởng những giá trị quí báu này.
Người tổ chức giả, tổ chức lấy tiếng, người du lịch bị bắt buộc, người du lịch có ý đồ thất lương,
là những người mất thời giờ vô ích. Vì cuộc du lịch có thể vĩ đại nhưng không tìm ra kho tàng
châu báu cũng không tìm thấy ngôi vị đế vương.
"I'm in the business of translating what cannot be translated: being and its silence.". Dọc theo
đời sống biết bao nhiêu những sự việc bị bỏ sót, bị nhìn ngắm chỉ trong một lăng kính quen
thuộc. Những sự việc này đã có mặt, đã lặng im. Thi sĩ là người tìm đến. Nhìn bằng lăng kính
khác. Nghe bằng nỗi niềm khác. Phát tâm ý bằng một trực giác bất định. Rồi ông sẽ kể lại mới
mẻ cho những người đã nhận vé mời đi du ngoạn theo ông.
It isn't the body
That's a stranger.
It's someone else.
Không phải xác thân
Là một kẻ xa lạ
Mà là người khác

We poke the same
Ugly mug
At the world.
When I scratch
He scratches too.
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Chúng tôi trơ ra
Cái mặt xấu
Ra ngoài đời
Khi tôi gãi ngứa
Nó cũng gãi theo
There are women
Who claim to have held him.
A dog
Follows me about.
It might be his.
Những đàn bà
tuyên bố chiếm hữu hắn
Con chó
Lẩn quẩn theo tôi
Có thể của nó

If I'm quiet, he's quieter.
So I forget him.
Yet, as I bend down
To tie my shoelaces,
He's standing up.
Nếu tôi im lặng nó lặng im hơn
Tôi quên mất nó
Rồi khi cúi xuống
Cột dây giày
Chợt nó đứng lên
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We cast a single shadow.
Whose shadow?
Chúng tôi cùng chung một bóng
Bóng của ai?
I'd like to say:
"He was in the beginning
And he'll be in the end,"
But one can't be sure.
Tôi muốn nói:
"Nó là sự liên hợp ban đầu
Cho đến khi kết thúc"
Nhưng không chắc như vậy
At night
As I sit
Shuffling the cards of our silence,
I say to him:
"Though you utter
Every one of my words,
You are a stranger.
It's time you spoke."
Ban đêm
Khi tôi ngồi
Xóc trộn sự lặng im kỳ quặc
Tôi nói với nó:
"Mặc dù anh sử dụng
Tất cả ngôn ngữ của tôi
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Anh vẫn là kẻ lạ
Bây giờ, đã đến phiên anh nói"
(Đọc Inner Man của Charles Simic)
Tôi biết đến thi sĩ Charles Simic vào năm 1988. Trong một cuộc gặp gỡ qua The Uncertain
Certainty, sách xuất bản năm 1985 bởi Đại Học Michigan. In lần thứ 4, năm 1988. Tôi mua cuốn
sách này lúc mới vừa tái bản. Lúc đó tôi rất thích ông. Thơ của ông có bản chất nguyên khởi của
sáng tạo và độc đáo.
And then finally there's your grandmother
Sweeping the dust of the nineteenth century
Into the twentieth, and your grandfather plucking
A straw out of the broom to pick his teeth.
(Charles Simic (b. 1938), Yugoslav-U.S. poet. Brooms (l. 55-58). . . American Poetry Anthology,
The. Daniel Halpern, ed. (1975) Avon Books).
Rồi sau cùng bà nội xuất hiện
Quét cát bụi thế kỷ 19
Vào thế kỷ 20. Ông Nội nhổ
Một cọng chổi xỉa răng.
Charles Simic nguyên là một nhà thơ Siêu Thực. Thơ ông đầy dẫy những hình ảnh khác thường,
đôi khi quái lạ. Sức tưởng tượng của ông không phải đến từ giấc mơ như một số các nhà thơ
trong phái Siêu Thực mà đến từ quan sát những sự vật với óc liên tưởng của một kiến thức sâu
rộng. Dần dà ông chuyển sang lối thơ có nhiều nhạc tính hơn, ít hình ảnh hơn. Có nhạc thì chưa
chắc cần lời. Nhạc thế vào những khoảng không chữ.
The truth is dark under your eyelids.
What are you going to do about it?
The birds are silent; there's no one to ask.
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All day long you'll squint at the gray sky.
When the wind blows you'll shiver like straw.
Sự thật đen thầm dưới mắt anh
Làm gì cho sạch sắc màu đen?
Con chim im lặng; không ai hỏi
Anh liếc ngày dài trời xám thêm
Run như rơm rạ khi gió thổi.
............................................
............................................
Winter coming. Like the last heroic soldier
Of a defeated army, you'll stay at your post,
Head bared to the first snow flake.
Till a neighbor comes to yell at you,
You're crazier than the weather, Charlie.
Đông đến, anh hùng như người lính
Thất trận thủ đồn ở trạm canh
Tuyết rơi rét lạnh đầu không mũ
Hàng xóm thương tình la thất thanh
Ông đã điên rồi sao, Charlie.
(Đọc Against Winter. Charles Simic)
Điểm độc đáo trong thơ của ông mà tôi muốn giới thiệu là cách sử dụng Tứ Thơ rất tài tình. Đọc
thơ của ông ngay câu đầu tiên và mỗi câu tiếp theo, khó mà đoán ông định viết cái gì. Những tứ
thơ sung mãn liên tục, những hình ảnh thú vị quấn vào nhau chạy dài theo câu, theo đoạn, những
tầng lớp sâu bên dưới của tứ, khiến cho bài thơ đọc xong thấy thích thú, thấy có điều phải suy tư,
sau lại khoan khoái khi cho rằng đã cảm được điều ông gửi trong chữ nghĩa. Thật ra, chưa chắc
đã đúng theo ý ông nhưng chẳng sao.
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Đọc thơ vốn dĩ là cho mình. Người không đọc thơ, khó hiểu được cái lợi ích của thơ. Càng đọc
nhiều thơ càng nhìn thế sự bằng những góc cạnh khác nhau. Càng thấy sáng sủa những phức tạp
mà người sống cạnh bên thấy rất tối tăm. Đọc thơ hiểu đúng cũng lợi. Hiểu sai, có khi lại lợi hơn.
Ông Âu Dương Phong đọc Cửu Âm Chân Kinh lộn ngược mà tạo ra võ công cái thế. Một mình
đánh Nam Tăng, Đông Tà và Bắc Cái mà vẫn không thua. Nhưng người tìm đến thơ không phải
vì lợi ích mơ hồ đó, chẳng qua đọc lâu ngày tự dưng nghiệm ra khi thấy mình thay đổi.
Thi sĩ Charles Simic đã ảnh hưởng tôi không ít trong một thời gian. Nhất là khi tôi đọc The Old
Poetries and the New của Richard Kostelanetz, tôi hiểu được vì sao những nhà thơ Cụ Thể, Thơ
Trình Diễn, Thơ Âm Thanh, Thơ Phim Ảnh.... đã chọn những nghệ thuật tín hiệu khác với ngôn
ngữ để diễn đạt thơ. Thay vì chọn những tứ thơ bằng chữ bằng lời, họ chọn những phương tiện
của nghệ thuật khác làm tứ thơ.
Trong bài thơ Read Your Fate, Charles Simic đã kể lại tâm lý của một người bị ám ảnh về
chuyện tình nhân đã bỏ đi. Những hình ảnh cậu bé, con chó, con đường nhỏ trong tứ thơ mở đầu
cho thấy một không khí ảm đạm, dằn vặt, cô đơn, buồn buồn. Chuyển qua tứ thơ người tình phản
bội vì ham mê sắc dục, vật chất với hình ảnh xe tải mở mui chở cặp tình nhân đú đởn trên ghế
dài. Đột ngột. Sắc sảo. Chuyển qua tứ thơ lắng xuống. "Đời việc gì đến sẽ đến nhưng ai bạc bẽo
mình cũng không, đành lòng quên". (Sầu Lẻ Bóng. Anh Bằng). Ông chấm dứt bằng cảnh tượng
cậu bé, con chó và con gà đuổi theo mối tình phản trắc vào những nơi lạc lõng. Hình ảnh con gà
trống bị chặt mất đầu chạy hoảng hốt, chạy không phương hướng trở thành sâu đậm và bàng
hoàng. Ông để cho người đọc ngẫm nghĩ về một chuyện rất thường tình trong đời sống: Phản
bội. Ai đã từng là con gà trống bị chặt đầu vẫn cố chạy, sẽ hiểu rất rõ điều gì ông muốn nói ở
đây. Chỉ những người chặt đầu gà mới không hiểu chuyện này.
A world's disappearing.
Little street,
You were too narrow,
Too much in the shade already.
Thế giới đang biến dạng
Này con đường nhỏ
Ngươi vừa hẹp
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Vừa chìm trong tăm tối quá nhiều
You had only one dog,
One lone child.
You hid your biggest mirror,
Your undressed lovers.
Someone carted them off
In an open truck.
They were still naked, travelling
On their sofa
Ngươi có mỗi con chó
Là đứa bé bơ vơ
Ngươi chôn dấu bóng hình trung thật
Người tình không quần áo
Có kẻ chở họ đi
Bằng xe tải mở trống
Họ vẫn còn trần truồng
Trên băng ghế dài
Over a darkening plain,
Some unknown Kansas or Nebraska
With a storm brewing.
The woman opening a red umbrella
In the truck. The boy
And the dog running after them,
As if after a rooster
With its head chopped off.
Qua cánh đồng tối sẫm
Đâu đó ở Kansas hoặc Nebraska
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Có mưa giông kéo đến
Người đàn bà mở dù đỏ che
Trên xe tải. Thằng bé
Và con chó chạy theo
Như theo con gà trống
Đã bị chặt đầu
(Đọc Read Your Fate của Charles Simic)
Tôi lại học được từ Tập thơ Bóng Chữ của Lê Đạt và những lời nhận xét của nhà phê bình Đặng
Tiến. Thơ mà khó như những bài toán đầy ẩn số và phương trình thì chỉ dành cho một ít người có
trình độ văn học cao. Cái im lặng của thơ Thiền không có nghĩa là "bất khả tư nghị". Cái bí hiểm
của Siêu Thực không phải là câu đố, giải án dùng để treo mãi theo thời gian.
Tứ thơ dùng để diễn đạt ý thơ. Cho dù tứ thơ đó chỉ là tín hiệu thông tin. Tứ thơ trong thơ
Charles Simic rất khác nhau, có khi đối nhau, nằm bên nhau, nằm trong nhau trong nhưng vẫn
phối hợp cho một tứ toàn diện hoặc toàn bài.
Nếu chỉ hiểu Chữ Nghĩa, tự nó là thơ. Cứ sắp vào. Cứ lên xuống. Cứ nhảy hàng, tôi cho rằng đó
là một quan niệm sai lầm về thơ. Thơ "bí hiểm" là tự nhu cầu đòi hỏi những tứ thơ có nhiều tầng
lớp sâu và nội dung có ý khác thường hoặc cách tư duy, hoặc cách lý luận, hoặc cách sắp đặt
không theo tâm lý bình thường. Thử trở lại quá khứ của thi ca, những loại thơ "bí hiểm trình
diễn" này, nay đã chìm vào dĩ vãng. Có thể chỉ vì có vỏ mà không ruột. Có thể vì quá hiểm hóc,
không mấy ai có khả năng thưởng ngoạn. Hoặc vì thể hiện một cá tính vượt nhân loại.
Thơ không cần người đọc nhưng nếu không có người đọc chắc chắn không có thơ theo lịch sử
nhân loại. Vậy thì người đọc là một phần chính yếu cho thơ sinh tồn.
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Nháp 2: Nghe Kể Charles Simic Trò Chuyện
Người đọc, nhất là người đọc Việt, chắc không có mấy thời giờ dành cho thắc mắc về thơ, về
những người làm thơ. Nếu có, cũng không thấy mấy ai trả lời. Có một lần, một nhà thơ Việt hỏi
tôi:
- Những điều mình viết đưa đến độc giả như những viên đá quăng ra và rơi vào im lặng. Không
có tiếng vọng lại?
- Anh có chắc là anh quăng đá không? hay chỉ là những nắm giấy vo tròn?.. Không. Tôi chỉ hỏi
cho hiểu rõ thêm. Nào có ngụ ý gì đâu..... Vì sao anh lại cần có sự hồi âm? Người đọc có mặt
khắp nơi, lúc nào cũng có. Văn chương Việt mang lý tính thâm trầm. Quân tử ít khi khen nhau
mà để dành lời chỉ trích tiểu nhân. Tiểu nhân vừa nhiều, vừa giỏi lại vừa giàu, vừa có đảng phái
nên quân tử dần dần học ra điều đáng quí: Thủ khẩu như bình. Vì vậy được khen chưa chắc đã là
điều đáng mừng. Ví như Đức Khổng chuyên nói lời hay lời ngay mà vẫn không dẹp được tiểu
nhân. Đến lúc gần chết, còn xin thêm mười năm nữa để học cho thông cái đạo đất trời. Giả như
Đức Khổng được thêm mười năm như ý, tôi tin rằng tiểu nhân vẫn thắng thế. Vậy thì quăng giấy,
quăng đá, quăng sắt không có gì khác nhau. Nói cho anh hay, nên cẩn thận vì nếu có độc giả
quăng trả lại một tảng đá to, liệu anh bắt nổi không?
Tôi có ý muốn dùng lời của ông Charles Simic trả lời những câu hỏi về thơ, như những câu trả
lời cho những thắc mắc chung và riêng của vài độc giả Việt. Không phải những gì ông nói cũng
hạp ý tôi nên xin cho tôi bàn vào, góp vui. Vả lại, những gì tôi làm hôm nay cũng chỉ là nháp.
Khi nào rảnh rỗi và khôn hơn, sẽ viết thật.
Trong tác phẩm The Uncertain Certainty và những bài phỏng vấn tìm thấy trong Paris Review,
Boston Review và trên mạng, tôi xin được trích như sau:
Crazy Horse: Có một lần ông đã nói: "Thơ đã không còn là một vấn đề lựa chọn cho tôi". Ông
có thể giải thích thêm về câu nói này?
Charles Simic: Khi nói điền này, trong trí tôi bị ám ảnh bởi tính tự nhiên của sinh hoạt về thơ.
Bản tính của tôi là một người cực đoan. Hoặc là tất cả hoặc không có gì cả. Từ sự tham lam
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"Tôi muốn" qua nhiều năm tháng đã trở thành "Tôi không có sự chọn lựa". Thi Sĩ Hài Cú Nhật
Bản Basho đã từng nói:"Thi sĩ không làm ra thơ. Những gì trong thi sĩ tự nhiên trở thành bài
thơ". Khi đạt đến mức này, đôi khi rất kinh ngạc vì bạn đã cảm nhận những gì bạn đang làm rất
là nghiêm chỉnh, cưu mang đời sống và định mệnh của bạn. Nói một cách khác bạn đã thấy rõ
hoặc tỉnh táo hơn về con người của bạn và thơ ca.
Làm thơ, theo người Việt đã từng có tranh luận về Thi sĩ nên viết mỗi ngày rồi tuyển chọn những
bài thơ hay? Hoặc chỉ làm thơ khi nào có hứng, có thôi thúc? Câu trả lời của Charles cưu mang
từ nhà thơ Ba Tiêu, một nhà thơ trầm tư rất nhiều về đạo và đời; một người đi rất nhiều khắp
nước Nhật để thu thập những góc nhìn và cảm nhận qua kinh nghiệm sống. Thi sĩ có thể viết mỗi
ngày nhưng không làm thơ mỗi ngày. Thi sĩ không đi tìm thơ mà thơ sẽ đến với thi sĩ. Nhưng
phải có sự chuẩn bị liên tục và chờ đợi, mỗi khi thơ đến, ghi nhận sẽ thành bài thơ. Có điều quan
yếu là, việc làm thơ có một quá trình mang đi suốt một đời. Mang sức sống và triết lý sống và kết
quả của đời sống vào bài thơ khi thơ chợt xuất hiện.
Tôi cho rằng điều này chỉ đúng một phần. Qui tắc: hễ đã tìm, tất sẽ phải có. Câu hỏi sẽ là cái có
đó có phải là cái ta tìm hay không? Một người đi tìm việc kỹ sư. Tìm mãi không có, Phải nhận
tạm chân thư ký. / Một chàng đi tìm vợ đẹp, hay, tài giỏi như ước mơ. Tìm mãi không được. Bị
năng lực tình ái thôi thúc. Lấy vợ./ Có người chẳng tìm gì cả, sống thể hiện tài năng và cá tính.
Sống tử tế mỗi ngày. Một hôm có mỹ nhân tìm đến. Xong./ Còn anh chàng kia, cứ tiếp tục tìm
việc. Một hôm có việc kỹ sư. Anh ta xin nghỉ việc thư ký. /
Nói một cách khác, không thể thỏa mãn về gia tài thơ của mình đang có, cho dù gia tài này lớn
lao ra sao. Nghệ thuật luôn luôn là hành trình thám hiểm. Một người thám hiểm chuyên nghiệp
không thể mang nhiều hành lý. Hãy để cái đang có lại bên đường để có thể mang cái sắp có trên
lưng.
Thơ tự dưng tìm đến ta từ những ý tứ đã cưu mang từ lâu. Thơ khơi động trong một hoàn cảnh
nhưng đã mọc rễ từ những sự kiện và kinh nghiệm trong quá khứ. Có gì muốn nói, nếu quả thật
điều đó đáng phải nói, tự dưng có ngày sẽ nói ra.
Nhà thơ suy tư về một điều muốn nói. Loay hoay mãi nói không ra hồn. Câu thơ tắt nghẽn. Quên
thơ đi nhưng mang theo điều muốn nói. Mỗi ngày, đôi ngày, thử nói điều đó bằng nhiều cách
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khác nhau. Tự dưng một hôm nói ra "lốc cốc" suông sẽ và vừa ý. Mồi thơ là một việc nên làm.
Vừa giữ được mình trong thế giới thơ, vừa đào sâu vào điều muốn nói và vừa luyện tập cho vô
thức bốc lên những tứ thơ bất ngờ.
Trong một bài phỏng vấn khác về sau, tôi tìm thấy ông trả lời về quan điểm này, có phần như tôi
đã trình bày bên trên.
Wayne Dodd và Stanley Plumly: Trở lại lúc ban đầu, ông không phải là nhà thơ sáng tác theo
thời khóa biểu. Kế hoạch một số giờ hoặc định sẵn thời giờ để viết. Ông sáng tác ra sao? Ông có
phải là loại người viết theo cảm hứng hay không?
Charles Simic: Tôi cố viết một ít mỗi ngày, cho dù chỉ vài phút. Đây là cách nhạy cảm với chữ
nghĩa cần phải tiếp tục. Nói căn bản là có hai cách tôi làm thơ. Tôi có một đề tài nào đó hoặc tứ
thơ nào đó cất giữ trong trí qua năm này tháng nọ. Thỉnh thoảng đem ra làm thử. Vì tôi là người
thích viết, tôi ngồi xuống viết ra bài thơ theo bất cứ thể điệu nào. Kể cả thơ vần. Tôi làm như vậy
khi tôi tự biết mình không đủ cảm xúc và vật liệu để làm thơ nghiêm chỉnh. Đây là cách tự giải
trí, tự nghỉ ngơi. Giả ngộ như những câu thơ này không đáng kể.
Thỉnh thoảng, bỗng nhiên bốc lửa. Bạn sẽ thấy mình như đang lạc hướng, vào một nơi nào
không biết. Một lần nữa, mọi thứ trở thành huyền bí. ... Trong nhiều trường hợp bạn sẽ thấy
mình đang lập lại những điều cũ kia nhưng cơn lốc mê man đã đưa bạn đến một góc cạnh khác.
Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng vậy.
Crazy Horse: Tôi nhớ Robert Bly và một số thi sĩ khác đã tin tưởng mạnh mẽ vào tầm quan trọng
của tình trạng cô đơn và im lặng cần thiết cho thi sĩ làm thơ. Tôi có cảm giác trong một số bài
thơ của ông đã dùng dữ liệu cô đơn và im lặng, móc nối vào nhau để sáng tác. Ông có thể trình
bày đôi lời về việc này không?
Charles Simic: Sự im lặng, sự cô đơn, còn có gì thiết yếu hơn cho nhân loại? "Sự lặng lẽ của
mẹ", tôi thích gọi như vậy, trong đời sống của đứa bé trước khi biết nói. Từ đó, chúng ta bắt đầu
nghe tiếng nói vô tri của con trẻ. Thơ là đứa con mồ côi của im lặng. Chữ nghĩa không bao giờ
diễn đạt hết kinh nghiệm đã có trong chữ đó. Chúng ta luôn luôn bắt đầu, như người mới học,
quay lui rồi quay lui rồi quay lui vào trạng thái ban sơ này. Việc quay lui sẽ tạo ra sự rối rắm
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phức tạp cần phải giải thích bằng những chữ tương đương. Dĩ nhiên, không thể dùng lý trí phán
xét. Tôi chấp nhận sự bất lực của chữ nghĩa ____và đó là thơ.
Điều mà tất cả chúng ta đều biết, ở điều kiện này, nội dung và hình thể là một. Tiếng nói từ nỗi
im lặng của mẹ càng sâu thẳm thì càng vang vọng. Trong vài trường hợp có người cho rằng nỗi
im lặng là điều tiêu cực. Theo tôi, im lặng là năng lượng của tinh thần. Dĩ nhiên, ngược lại
chúng ta biết không có nỗi im lặng tuyệt đối và không có người nào hoàn toàn cô đơn. Nhưng
thú thật, tôi tin vào Thượng Đế.
Phải chăng vì Thượng Đế là nỗi im lặng lớn nhất, đầu tiên và sau cùng? Phải chăng Thượng Đế
là nhân vật mãi mãi cô đơn tuyệt đối?
Cầm viết là cô đơn. Nếu không chịu nỗi sự cô đơn này, lập tức cây viết sẽ rơi xuống. Nhà thơ sẽ
đứng dậy, bước đi và làm những chuyện khác. Cho dù thành công cũng không phải là thơ.
Khi thơ xuất hiện, nhà thơ chìm vào im lặng, cho dù xung quanh đang náo động, ồn ào đến cỡ
nào. Chốn im lặng đó tuyệt nhiên chỉ còn nhà thơ và tiếng thơ đang vang lên. Sáng tác là hành
trình lặng lẽ. Những nói năng, ngâm diễn, phê phán đều là chuyện về sau.
Crazy Horse: Đạt đến mức độ cao trong cuộc đời thi sĩ như thế này, ông có còn theo dõi và tin
tưởng vào những lời khen chê của bằng hữu? Hoặc là thơ ông đã xa rời những lời phê phán mà
tự mình đánh giá lấy cho mình?
Charles Simic: Tôi luôn luôn thích thú và tiếp tục thích thú lời phản hồi. Mỗi bài thơ là một cố
gắng thông đạt. Như vậy, thật là tò mò để nghe người đọc cảm nhận ra sao. Đôi khi, tôi rất ngạc
nhiên về những gì tôi cho là đơn giản lại trở thành khó hiểu với độc giả, hoặc ngược lại. Khi bài
thơ đã hoàn tất, chỉ có thời gian mới phán xét đúng đắn. Bây giờ việc còn lại, như một người
nghe lời khuyên xấu. Người này phải giữ lấy sự cứng đầu. Cái cứng đầu mà đã làm cho bạn trở
thành thi sĩ.
Cứng đầu là sao?
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Nếu bài thơ là một công trình ngầm lâu ngày rồi phát tác, tất bài thơ không thể hời hợt, mộng du
mà là máu thời gian của thi sĩ. Nếu bị chê mà bỏ liền; Nếu được khen, vội vã làm giống như vậy
thì nhà thơ này không có bản lãnh để xứng tên gọi Thi Sĩ. Cái cứng đầu này có từ thuở khi người
ấy muốn trở thành thi sĩ thật. Hỏi thử bố, hỏi thử mẹ, hỏi thử những người ủng hộ mình hàng
ngày, có hân hoan chờ bạn thành thi sĩ thật sự? Nếu bạn không cứng đầu, bất chấp cái bằng cấp
làm tiền; Nếu bạn không cứng đầu rứt tình nuôi thơ, thơ đã chết lâu rồi.
Tôi đã từng viết về lời chê khen nhiều lần. Tôi không rõ hết sinh hoạt của các thi sĩ Hoa Kỳ ra
sao. Tranh luận của họ mà tôi đọc được thông thường chủ yếu về văn học, văn chương. Cũng có
những kẻ tranh luận hồ đồ. Lý luận thô thiển. Ở đây tôi chỉ xin nhắc lại, người Việt cầm viết, có
sáng tác thật sự hay không? Có tác phẩm hay không? đều vô cùng trân trọng tên: Thi sĩ, văn sĩ,
nhạc sĩ, họa sĩ.....nói chung là danh vị nghệ sĩ. Xin hỏi các bạn có bao giờ chúng ta có sự công
nhận chính thức nào về các danh hiệu này? Có bao giờ chúng ta thấy có ai là cựu thi sĩ, cựu nhạc
sĩ, cựu họa sĩ......? Rất là lạ lùng ơn sủng của Thượng Đế đã cho người danh hiệu từ một hôm âm
thầm, từ một hôm gửi bài đi đăng báo, đăng net, từ một hôm bạn gọi ta là... Từ đó trở đi, chỉ còn
một danh hiệu, cấp bực cao hơn, đó là cố thi sĩ, cố nhạc sĩ, cố văn sĩ, cố..... nghệ sĩ. Chắc các bạn
đang nghĩ tôi nhạo báng các bạn phải không? Không đâu, tôi chính là một thi sĩ loại này. Tôi biết
rõ và thường xuyên xấu hổ khi đối diện với thi sĩ cổ nhân và với thi ca thế giới.
Phê phán và sáng tác đều phải động não như nhau. Phê phán sai, phê phán không có căn cứ,
không bằng chứng sẽ bị người đọc cười ruồi hoặc sẽ không đọc nữa. Phê phán đúng, phê phán
hay, phải động não. Có khi phải sáng tạo. Như vậy, phê phán nhiều, sử dụng năng lực nhiều tất
sáng tác sẽ yếu đi. Dĩ nhiên thời giờ dành cho phê phán nhiều sẽ mất đi thời giờ sáng tác. Nếu
bạn không phải là nhà phê bình, hãy tự hỏi mình, vì sao ta thích làm việc phê phán mà không
thích sáng tác?
Có anh bạn hỏi tôi rằng: Thơ cũng để chơi thôi. Làm gì dữ vậy. Xem nào, ông thi sĩ này, đoạt
giải Nobel thơ ca; ông thi sĩ kia được ca tụng là thi vương; còn ông nữa làm thơ mà được xưng
thánh; rồi sao? Chết là hết. Dù có để lại da để lại tên cũng không mấy ai lưu tâm.
- Nói hết sức là đúng.
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Nhưng mỗi người đều cần phải có một trò chơi trong khi chờ chết, trong khi chờ Godot. (Samuel
Beckett). Khác nhau chăng là chơi trò gì và cách chơi ra sao. Chơi tốt, người ta ưu ái. Chơi xấu,
người ta khinh bỉ. Thắng được trò chơi chưa chắc đã thắng được mình. Thắng được mình chưa
chắc sẽ thắng cái bí mật đang chờ ở cuối đường. Đàng nào cũng sẽ hết giờ. Chơi cho thanh lịch
mới là chơi. (Xem bài đọc thêm: Hết Giờ, ở cuối).
Wayne Dodd và Stanley Plumly: Rồi, ông là thi sĩ Hoa kỳ và trong thơ của ông nặng giọng thơ
Hoa Kỳ. Ông có cảm thấy bị ảnh hưởng chút nào bởi giọng thơ Yugoslavia? Hơn thế nữa có thể
là màu sắc của thơ mà ông vừa nói đến?
Charles Simic: Điều này có lẽ là ảnh hưởng của ngôn ngữ hơn là thi ca. Gần đây tôi mới đọc
thi ca của Yugoslavia. Đây là ngôn ngữ đầu đời của tôi. Đã bị dang dở vì sự thay đổi. Nói một
cách khác, khi tôi còn là một nhà thơ trẻ, tôi đã từng buồn bã vì không viết được bài thơ đúng
phong cách bằng tiếng Anh. Nhưng khi tiếng Yugoslavia xảy đến trong tôi, tôi cũng không viết
được bài thơ vì không đủ từ ngữ. Nhưng tiếng mẹ đẻ này vẫn tồn tại như một âm điệu riêng. Để
xác định, tôi nghĩ rằng đây là một yếu tố diễn ra liên tục trong tôi. Cuối cùng rồi tôi cũng đọc
được một số thơ Yugoslavia. Tôi cảm thấy những thi sĩ nầy đã làm tôi rung động hơn là những
thi sĩ Đức hoặc Pháp.
Ông đã trả lời được một phần nào cho những nhà thơ trẻ người Việt ở hải ngoại. Không kể
những nhà thơ bản lãnh, có khả năng Anh ngữ giỏi và sáng tác bằng tiếng Anh. Câu trả lời sẽ
giúp cho những người mới làm thơ còn vướng bận sự khác biệt của ngôn ngữ. Tiếng mẹ đẻ và
tiếng mẹ nuôi. Chales đến Hoa Kỳ năm 16 tuổi. Ông ra trường đại học New York với văn bằng
ngôn ngữ học. Và dạy học tại đại học New Hampshire. Với quá trình này, chúng ta thấy được
quyết tâm làm người sáng tác của ông. Và ông sáng tác bằng Anh ngữ ngay từ đầu.
Lại hiểu thêm một phần nào cho những nhà thơ giỏi tiếng Việt nhưng lại ước mơ làm thơ bằng
tiếng Mỹ. Có phải vì làm thơ bằng tiếng Mỹ thì hay hơn làm thơ bằng tiếng Việt? Có phải vì làm
thơ tiếng Mỹ thì dễ gửi đăng báo, tạp chí Mỹ? Có phải vì làm thơ tiếng Mỹ thì sẽ dễ được nhận
giải thưởng văn chương? Và sau cùng, có phải làm được thơ tiếng Mỹ thì các thi sĩ khác còn loay
hoay với tiếng Việt sẽ lé mắt?
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Có lắm thi sĩ thế giới làm thơ bằng tiếng mẹ đẻ mà được thế giới biết tới. Họ còn lãnh giải văn
chương Nobel bằng tác phẩm viết tiếng địa phương. Vậy thì không phải do ngôn ngữ mà do tác
phẩm có giá trị hay không? Toàn bộ tác phẩm của bạn có giá trị văn chương hay không? Hễ có
giá trị đủ, sẽ có người dịch ra tiếng quốc tế. Không có giá trị dù có nhờ vả, dù có trả tiền, dù có
mượn sức của chính trị ...... để được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp hoặc năm ba thứ tiếng
thế giới..... cũng chỉ lòe nhau chút đỉnh, vui thôi.
Thử tự hỏi mình vì sao lại cần in một cuốn thơ song ngữ? mà phần dịch thì xa vời với phần tiếng
mẹ đẻ? Làm thơ thì không cần phải hỏi ai. Mỗi người tự biết mình dùng ngôn ngữ nào giỏi.
Ngôn ngữ nào cũng được. Miễn là nó có thể cưu mang thơ, diễn đạt thơ và làm cho tác giả tự
hào. Cái phẩm chất của thơ nó tới từ phẩm chất của người làm thơ. Nếu người không thể xem
thơ mình có phẩm chất, tính cả nội dung và hình thể, thì người đọc cũng sẽ nhìn ra chỗ kém
phẩm chất này.
- Tôi vừa gửi tặng ông tập thơ song ngữ thì ông lại chọc ghẹo tôi, phải không?
- Không phải một mình ông có thơ song ngữ. Nhiều lắm. Tôi cũng có, học giả Huỳnh Sanh
Thông và vài ông bạn học cao dịch mươi bài thơ của tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng mang khoe anh
bạn Mỹ hàng xóm. Anh này vừa uống bia, vừa gật gù:.... You're poet... hum...hum... My wife's
poet too...(Đầu ông lúc lắc gục gặc) .... You're crazy... Ông này làm tôi thức tỉnh. Đem cất làm
kỹ niệm. Không dám đưa người khác xem.
Rod Steier: Việc dịch thơ có làm cho ông mở rộng sự nhận thức về thi ca không?
Charles Simic: Tôi nghĩ những gì bạn học hỏi được từ dịch thuật là cách đi vào một bài thơ mà
bạn không thể nào tự mình vào được. Bạn thật sự phải tháo gỡ bài thơ ra từng phần rồi mới ráp
nó lại. Đây là một việc làm tinh tế, hết sức tỉ mỉ. Tuy nhiên, không phải là tháo gỡ cụ thể trên bài
thơ mà chỉ là những linh cảm, những nghĩa bóng, những hiện tượng, những ẩn dụ, đại khái như
vậy chứ còn nhiều nữa....
Rod Steier: Ông có nghĩ rằng dịch thuật làm cho tầm nhìn của ông rộng lớn hơn không?
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Charles Simic: Ồ, đương nhiên. Tôi nghĩ rằng tôi đã học hỏi rất nhiều. Đúng là như thế
này......Rất khó cho tôi kể hết những gì tôi đã học được... nào là kỹ thuật, nào là chú trọng về chi
tiết... nào là đi vào trí óc của người lạ để đưa ra một cái nhìn khác....
Student trường Interlochen: Ông đã dịch nhiều tác phẩm của các thi sĩ Pháp, Nga và
Yugoslavian. Ông dịch như thế nào?
Charles Simic: Tùy vào nguyên bản. Phải là một bài thơ nguyên bản mà mình yêu thích. Phải là
một bài thơ hết sức thành công theo cảm nhận của bạn và bạn cảm thấy thôi thúc chuyển sang
tiếng Anh để thấy bài thơ đó như thế nào.
Khởi đầu, tôi sẽ đọc sơ qua một lần. Không cần phải quan tâm nhiều nếu gặp phải những ngữ
vựng mà tôi không biết hoặc không rõ nghĩa. Tôi muốn có một sự phản hồi ngay lập tức bởi vì
rất quan trọng trong việc dịch thuật là phải nắm bắt ngay cái không khí, không gian, phong thái,
giọng điệu, những nét chính yếu của bài thơ nguyên bản. Như một họa sĩ vẽ phác họa trước rồi
mới tô điểm chi tiết sau. Dĩ nhiên bạn có thể vấp phải những trở ngại lớn sau lúc cảm nhận lần
sơ khởi. Có thể có những phần không cách nào xử lý hoặc diễn tả.
Hoặc khi đọc kỹ bài thơ, bạn nhận ra bài thơ có nhiều tầng lớp mà bạn chỉ thấy bề mặt trước
đây. Cũng có thể có những sự việc khác mà bạn muốn đưa vào..v..v.. Để hoàn tất việc dịch một
bài thơ có thể sẽ mất rất nhiều thời giờ.
Việc đọc thơ ngoại quốc là một việc khó khăn cho đa số người Việt, kể cả tôi. Đọc được nguyên
bản lại càng khó hơn. Đa số chúng ta chỉ đọc được bản dịch qua tiếng Anh. Lắm khi đọc bằng
tiếng Anh cũng không thông. Nhiều cách dùng chữ và viết câu trong thơ rất lạ lùng, mới mẻ và
có ý nghĩa khác thường. Biết làm sao hơn? Người ta có súng thì bắn đạn, có cung thì bắn tên.
Mình chỉ có cây nhọn thì chọt chớ sao. Nói cho vui. Trong chúng ta thiếu gì người tài giỏi sinh
ngữ, mong các bạn quan tâm đến việc mang văn chương ngoại quốc vào tiếng Việt.
Mark Ford: Tôi được biết là ông đã xóa bỏ hết tất cả những bài thơ thời trẻ mà ông chưa in
phải không?
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Charles Simic: Chuyện này xảy ra khi tôi còn ở trong quân đội. 1961, tôi nhập ngũ theo chế độ
quân dịch. Và đồn trú ở Pháp. Khoảng một năm sau, Tôi nhờ em trai tôi gửi cho tôi những bài
thơ cũ. Khi nhận được một hộp giày chứa đầy bài thơ, tôi đọc lại. Những bài thơ gây cho tôi cảm
giác là một tên lừa đảo . Những bài thơ thiếu sáng tạo, dở quá và đầy sai lầm. Tôi chưa bao giờ
cảm thấy xấu hổ như vậy trong đời. Tôi chạy ra khỏi trại lính trong đêm, xé tan những bài thơ
này rồi quăng chúng nó vào thùng rác với cảm giác đã đời.
Mark Ford: Theo ông, một nhà thơ nên tìm học sách vở gì?
Charles Simic: Không có tài liệu, sách vở gì để học thơ cho đúng. Bốn năm dập vùi với những
bài thơ hoặc một cuốn sách triết học loại bỏ túi là đủ dùng như những chương trình đại học.
J.M. Spalding: Ông có đưa thơ của ông cho ai xem trước khi ông gửi đến tòa soạn của các tạp
chí không?
Charles Simic: Tôi thường đưa cho thi sĩ Wallace Stevens và Emily Dickinson. Nếu tôi bắt gặp
nét mặt khó coi của họ, tôi sẽ vội mang bài thơ về nhà, trùm mền viết lại.
J.M. Spalding: Điều gì khó khăn nhất để ông sáng tác?
Charles Simic: Tất cả đều khó. Có nhiều bài thơ rất ngắn và đơn giản vậy mà tôi phải mất nhiều
năm mới vừa ý. Nhưng rồi tôi vẫn tiếp tục sửa cho dù đã in thành sách. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ còn
tiếp tục việc này trong quan tài khi người ta bỏ xuống đất.
Crazy Horse: Thử tưởng tượng bây giờ ông đã 70 tuổi (lúc tôi viết bài này, ông đã gần 74 tuổi).
Ông đang trên đường từ giã cuộc đời. Một nhà thơ trẻ, tuổi hai mươi, đang ngồi bên giường và
xin ông một lời khuyên về sáng tác. Trong hơi thở cuối cùng, ông sẽ nói gì?
Charles Simic: Hãy sống và tự tìm hiểu bạn là ai.
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Nháp 3: Charles Simic Làm Thơ
Chuyện quan trọng đối với thi sĩ là làm thơ, không phải là bài thơ. Nhà phê bình có thể chú trọng
đến văn bản. Người thưởng ngoạn có thể thích thú về tác phẩm. Người sáng tác đặt trọng tâm
trong hành trình sáng tác.
Hành trình sáng tác chứa đựng cả đời sống của tác giả. Tất cả những kiến thức, kinh nghiệm, suy
tư, luận lý; Đúng, sai, giá trị, tào lao; đều gắn bó suốt hành trình này và yếu tính nhất, chính là sự
trưởng thành của sáng tạo dọc theo sáng tác và hiển hiện trong văn bản.
Sáng tạo tự thân có giá trị riêng trong mỗi bài thơ, mỗi tác phẩm và mỗi giai đoạn. Đã là sáng tạo
tất nhiên sẽ bất ngờ, sẽ đặc thù hoặc sẽ độc đáo. Đã là sáng tạo, không sáng tạo nào giống sáng
tạo nào. Nhưng sáng tạo khi mới bắt đầu trong hành trình sáng tác chưa có cá tính riêng của tác
giả. Mãi có một lúc tự dưng sáng tạo xuất hiện trong cá tính của thi sĩ (nghệ sĩ). Sáng tạo đã
trưởng thành.
Trưởng thành không có nghĩa là lớn hay nhỏ, giá trị hay không có giá trị, hay hơn dở hơn mà chỉ
có nghĩa sáng tạo đã thuộc về một người.
Sáng tạo trước hết là của chung. Mỗi người sẽ tự tìm lấy theo khả năng. Không ai biết từ đâu,
bao giờ, nó sẽ đến nhưng một nghệ sĩ quyết tâm sáng tác, sẽ chờ đợi. Làm và chờ. Một hôm nó
đến. Nó đến quen đường sẽ đến nhiều lần dù không hẹn trước. Dần dà nghệ sĩ cảm nhận được
sáng tạo đến như thế nào, bằng cách nào. Dễ dàng hoặc khó khăn. Ở lại lâu hay bỏ đi bất chợt.
Không phải chỉ nghệ sĩ quen dần với sáng tạo mà chính sáng tạo cũng quen dần nghệ sĩ. Sáng tạo
sẽ xuất hiện bên trong và nghệ sĩ thể hiện bằng cá tính. Nói phân ly cho dễ hiểu nhưng một khi
sáng tạo và cá tính là một. Sáng tạo đã trưởng thành.
Charles Simic cũng không ngoại lệ. Mỗi người viết có một cách viết, một chỗ viết, một không
gian, một thời gian riêng để đón sáng tạo. Nhà văn Nguyễn Mộng Giác khi viết Mùa Biển Động,
mỗi ngày lái xe ra một gốc cây, ngồi viết ở đó. Nhà thơ Nguyễn Bá Trạc làm thơ bất chợt bên lề
du lịch, du hí của ông. Tôi làm thơ lúc lái xe. Viết vào cuối tuần. Trong bài viết My Secret (*),
Charles cho biết ông thường sáng tác trên giường. Những văn sĩ, thi sĩ khác như Mark Twain,
James Joyce, Marcel Proust, Truman Capote và nhiều nữa cũng cùng một thói quen.
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Trong một bài thơ thuộc phái Siêu Thực, André Breton đã viết: Poetry is made in bed like love.
Và câu thơ này đã đến với Charles lúc ông còn trẻ và giúp ông sáng tác trên giường, một cách
thoải mái với gối mền loạn xị.
" Khi nhu cầu thôi thúc tôi muốn viết, Tôi sẽ phải nằm ngang trên giường.....Im lặng hay ồn ào
không ảnh hưởng tới tôi" Khi còn ở Việt Nam, tôi có một cô bạn, tập làm nhà văn. Đã chọn một
thế ngồi chò hõ, ngồi hàng giờ để viết mà không biết tê chân. Tuy nằm ngang, nhưng nếu nằm
ngang, nằm sấp lâu sẽ bị tức ngực, ông Charles làm thơ, ghi nốt trong tư thế này. " Nếu ở trong
khách sạn, tôi sẽ dùng bảng ' Don't Disturb, xin đừng làm phiền" treo trước cửa để người dọn
phòng khỏi quấy rầy".... và cũng nên tắt chuông điện thoại. Không có gì bực bội cho bằng tiếng
chuông quái ác kia cứ réo lên. Làm những ý tứ đang rộn rã bị nghiêng ngã. Mong cho nó im mà
nó cứ từng hồi léo nhéo. Đứng dậy đi tắt thì mất hứng mà cố giả ngơ thì lại nghe rõ vô cùng. Tôi
không hiểu làm sao ông Charles lại cho rằng ồn ào không ảnh hưởng.
"Khi ngồi ở bàn viết, tôi không khỏi có cảm giác đang diễn tuồng. Trong bài thơ ngắn của James
Tate, bạn có thể nói, tôi vừa là một con khỉ vừa là một ông bác sĩ điên điên đang làm cuộc thử
nghiệm"...
TEACHING THE APE TO WRITE POEMS
They didn’t have much trouble
teaching the ape to write poems:
first they strapped him into the chair,
then tied the pencil around his hand
(the paper had already been nailed down).
Then Dr. Bluespire leaned over his shoulder
and whispered into his ear:
“You look like a god sitting there.
Why don’t you try writing something?”
Người ta không mấy khó khăn.
Dạy cho con khỉ học làm bài thơ
Trói ngồi lên ghế đợi chờ
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Cột vào tay khỉ ngẩn ngơ bút chì
(Giấy bày trước mặt chờ ghi)
Bác sĩ Bluespire thầm thì ngang tai
"Mày ngồi đúng mực anh tài
Sao không cố viết một vài điều chi?..."
Ông cho biết, có lẽ thói quen từ nhỏ. Khi không làm hết bài tập tại nhà, ông thường giả bệnh. Mẹ
ông vội vã đi làm, ra đến cửa không quên la lên: "Vào giường nằm". Thế là ông leo lên giường
cùng chăn nệm mộng mơ. Ông còn cho biết vào năm 1930, mẹ ông có ý định làm vợ của một
nhà soạn nhạc người Xéc-bi. Ông nầy sáng tác trong bồn tắm. "Cái ý nghĩ ông có thể là cha ghẻ
của tôi vừa làm tôi sờ sợ lại vừa làm tôi khoai khoái. Thử tưởng tượng tôi đang nằm trên giường
làm thơ và ông đang nằm trong bồn tắm viết nhạc. Trong lúc mẹ tôi đang la gào, gọi một trong
hai đứa tôi xuống, đi đổ rác"...
Thi sĩ là một người bình thường, có khi tầm thường, như mọi người thường thường khác. Không
có gì ghê gớm như lời tâm sự của ông hàng xóm Mỹ của tôi. Ông nói, anh làm thơ. Vợ tôi cũng
làm thơ nhưng tôi không chịu được khi đọc thơ của bà. Mỗi khi đọc thơ của bà trên các tạp chí
thì tôi không thể không nhớ lại cảnh bà làm thơ trong nhà cầu. Có những khi bà ở trong đó hàng
giờ không chịu ra... You're...crazy.. Ông kết luận.

The Poet
Someone awake when others are sleeping,
Asleep when others are awake.
An illiterate who signs everything with an X.
A man about to be hanged cracking a joke.
Là thi sĩ là thức khi người ngủ
Là ngủ khi người thức
Là kẻ dốt chuyên ký tên chữ X
Cổ sắp treo còn gàn kể chuyện cười
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The Poem
It is a piece of meat
Carried by a burglar
To distract a watchdog.
Bài thơ là thịt sống
Đạo chích dùng ăn trộm
Nhử chó đang giữ nhà
(Đọc thơ của Charles Simic)
(*) http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2012/feb/10/my-secret/
Phần nháp 3 được viết từ thú vị khi đọc Charles Simic từ cái link do mạng Da Màu gửi đến. Xin
cảm ơn. Nếu có thời giờ, mời bạn lên link đọc cho vui.
=====================================================

Nốt:
Charles Simic ra đời tại Belgrade, Yugoslavia, ngày 9 tháng 5 năm 1938. Sau đó, đất nước này
đã bị Đức Quốc Xã chiếm đóng. Sau Đức là chế độ cộng sản. Ông cùng gia đình đến Hoa Kỳ
1954. Năm 1961, ông nhập ngũ vì chế độ quân dịch. Giải ngũ ông theo học Đại Học New York
về ngôn ngữ. Cho đến năm 1973, ông nhận công việc dạy học tại đại học New Hampshire.
Những tác phẩm đã xuất bản:
What the Grass Says, 1967
Somewhere Among Us a Stone is Taking Notes, 1969
Dismantling the Silence, 1971
White, 1972
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Return to a Place Lit by a Glass of Milk, 1974
Charon's Cosmology, 1977
School for Dark Thoughts, 1978
Classic Ballroom Dances, 1980
Austerities, 1982
Weather Forecast for Utopia & Vicinity: Poems 1967-1982, 1983
Unending Blues, 1986
The World Doesn't End: Prose Poems, 1989
The Book of Gods and Devils, 1990
Hotel Insomnia, 1992
Dime-Store Alchemy, The Art of Joseph Cornell, 1993
A Wedding in Hell, 1994
Walking the Black Cat, 1996
Jackstraws, 1999
Night Picnic, 2001
A Fly in the Soup: Memoirs, 2002
The Voice at 3:00 A.M.: Selected Late and New Poems, 2003
Selected Poems, 1963-2003, 2004
My Noiseless Entourage, 2005
Aunt Lettuce, I want to Peek Under Your Skirt, 2005
Monkey Around, 2006
Sixty Poems, 2008
That Little Something, 2008
Monster Loves His Labyrinth, 2008
=====================================================================

Nốt. Hết Giờ
Trong ba chương đầu của Tạng Thư Sống Chết, ông Đạt Lai Lạt Ma nói về lúc hết giờ thật là
thuyết phục. Người nào cũng biết chuyện hết giờ nhưng hình như họ nghĩ rằng giờ người khác sẽ
hết. Còn của họ thì chưa.

Nháp Với Nốt. Tùy Luận Với Thơ . Tập 9

105

Chết là chưa hết hay là dứt khoát hết? Những hiền triết, tôn sư, triết gia, kẻ nhiều người ít, thuyết
phục một mớ nhân loại. Nhưng rốt ráo cũng chết. Sau khi chết không ai biết. Chẳng thấy ai cụ
thể trở về loan báo. Chỉ có ma. Ai mà tin được ma.
Người giao dịch tài chánh quốc tế có suy nghĩ giản dị hơn. Giữa chết là hết và chết là còn, cái
nào có nhiều rủi ro hơn? Quản trị rủi ro sẽ chọn chết là hết làm sự việc xảy ra tệ nhất. Nếu chết là
còn, tức là còn cơ hội khác. Ai biết được cơ hội ấy như thế nào? Có chọn lựa ra sao? Chúa nói về
đất trời. Phật nói về trời đất. Thượng đế nào, chung chung cũng phải có con người mới hiện hữu.
Không có người, Thượng đế ra sao? Lạ: Phật không biết Chúa. Chúa cũng không biết Phật. Đọc
kinh Phật, đọc Thánh kinh của Chúa, không thấy họ nhắc đến nhau.
Nếu chọn chết là hết làm cái tận cùng, thì đương nhiên cái sống là quan trọng. Chết lúc nào
không biết, thì tự nhiên hôm nay có thể là ngày cuối. Giá trị của người là gì? Thật ra, có giá trị
không?... Hoang tưởng là một trong thói tính lớn của người.
Và hoang tưởng lại là một phần yếu tính của thơ. Đó là vì sao thơ tồn tại.
Con phù du hết giờ thoáng chốc làm con muỗi tự hào sống lâu. Ba ngày sau, con cóc hãnh diện
tồn tại lâu hơn muỗi. Năm, bảy mươi năm, con người tưởng mình ghê gớm. Trường thọ, bách
niên.... Thần thánh sống một triệu năm, thấy thương xót. Hết giờ có giá trị ra sao, còn tùy.
Thời giờ rơi tàn phai
Như ngọn nến tàn lụn
Rừng rậm và núi cao
Mang tháng ngày của nó
Một kẻ sống đám đông
Với hồn lửa bừng cháy
Sẽ tắt liệm khi nào?
(Đọc The Moods của Wiiliam Butler Yeats)
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Tứ Thơ
Trong
Thơ
Cụ Thể
Trên
Thế Giới
Nháp 1: Tứ Mới. Tứ Thấy. Tứ Cụ Thể.
Cái mới nào rồi cũng cũ. Người giữ gìn cái cũ, ruột là bảo thủ, khẩu hiệu là truyền thống. Tâm lý
là sợ sự đổi thay. Ngại ngùng vì không thể hòa nhập và ghét bỏ vì không thể hiểu, không thể
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cảm. Việc làm hay nhất của họ là làm cái thắng để hãm chậm lại tốc độ nhảy vọt quá khích của
cách tân. Nhóm giữ cũ rất đông và thông thường rất quyền thế. Phải có một lực lương, một
phong trào cải tiến mạnh mẽ mới có thể xung phá hàng rào thủ cựu này. Hoặc ôn hòa hơn, chờ
cho thế hệ này sang trang.
Cái cũ nào rồi cũng phải đổi mới. Lịch sử của người là như vậy. Người thám hiểm và khám phá
cái mới như hình ảnh nhân vật cầm cái búa của triết gia Friedrich Nietzche. Đập phá những thần
tượng giữa buổi hoàng hôn. Như người đi trên dây căng giữa hai bờ vực thẳm trong Thus Spoke
Zarathustra. Một người qua được bến bờ, biết bao người rụng rơi. Và khôi hài là khi nhóm cách
tân đã thành công, lập tức đa số họ trở thành bảo thủ và sống chết với cái mới đã cũ. Quên đi một
thuở nào cách mạng, toát mồ hôi.

cũ đổi mới
mới hóa cũ
cũ đổi mới
mới hóa cũ

o
Định luật này đã có trong trời đất. Hết nắng rồi mưa; hết mưa rồi nắng. Mây thành nước; nước
hóa mây. Chỉ có con người là cự nhau vì theo mới và giữ cũ. Lý do là người theo mới sợ cái cũ
và người giữ cũ sợ cái mới. Triết gia Socrate đã từng nói, sự ngu dốt làm cho người sợ hãi và sự
sợ hãi làm cho người thêm ngu dốt. Phá đáp chính là sự hiểu biết và bao dung.
Thơ mới và thơ cũ đương nhiên là ở trong định luật này. Không cần phải cự nhau. Nếu thích cũ,
cứ giữ. Nếu thích mới, cứ lấy. Mỗi nhà thơ chỉ là một chút Lục Bình trên dòng thi ca. Trôi đâu,
nổi chốn nào, đại khái thôi.
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Tứ thơ từ Đông sang Tây, từ truyền thống, diễn đạt trong thể thơ và bằng ngôn ngữ qua con chữ.
Cùng một đêm, cùng ngắm vầng trăng, cùng tâm sự buồn, mỗi thi sĩ viết mỗi bài thơ khác nhau.
Tứ thơ là thi tố quan yếu nhất của thơ và là nơi ngự trị của sáng tạo.
Khi thể thơ từ cũ đổi mới, thể thơ vần truyền thống, Lục bát dân tộc, ngũ ngôn, thất ngôn Đường
luật....v...v... chuyển sang thể thơ Tự do. Rồi Tự do phá thể. Bên trời Tây cũng vậy. Rồi thi sĩ
tiền vệ thế giới bắt đầu đi dây qua vực thẳm với những thể thơ thử nghiệm:
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Những bài thơ Thấy (Visual poetry) hoặc Cụ Thể (Concrete poetry) sử dụng những hình đồ cụ
thể làm thành thể thơ tuy không được thành công cho lắm nhưng ntgười làm thơ lại học được sự
đa dạng của thể thơ.
Nhìn những bài thơ hình, không khỏi nghĩ đến thơ xưa có giới hạn chữ và câu. Ví dụ như Song
thất lục bát, Thất ngôn bát cú......Khác ở chỗ chữ và câu trong loại thơ này bị giới hạn bởi hình
hài của thú và vật dùng làm thể thơ.
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Thơ xưa bị giới hạn bởi vần và chữ đã khiến cái khó bó cái khôn. Sáng tạo bị nhốt trong giới
hạn. Phải xoay sở để xuất hiện thành thơ. Nói một cách khác, cái hay, cái giá trị của thi ca như
nước chảy khi chậm khi nhanh, khi khúc khi thẳng, khi êm khi cuồn.... Khác với giá trị khi nước
vào đại dương mênh mông nhảy múa. Thơ Cụ Thể Hình cũng có giới hạn này và sáng tạo do đó
phải nảy sinh ra những tứ thơ mới, cách diễn đạt khác:
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Vào năm 1989, lúc tôi còn ở tiểu bang Arkansas, tôi có dịp gặp gỡ nghệ thuật cái hộp của nghệ sĩ
kỳ tài Joseph Cornell tại thư viện thành phố Little Rock. Nhìn những tạo hình từ những vật dụng
phế thải, rác rưới....Chợt tôi hiểu ra. Nghệ thuật có giới hạn hay không là giới hạn trong lòng mỗi
người. Trời đất vô hạn. Không gian mỗi người có giới hạn. Thời gian bất hạn. Thời giờ của mỗi
người có giới hạn. Nghệ của mỗi người có giới hạn. Thuật của mỗi người có giới hạn. Thi ca vô
hạn. Thơ của mỗi thi sĩ có giới hạn.
Để phá ra khỏi giới hạn đang có, đang ung dung, đang thoải mái, đang được ngợi khen, người
nghệ sĩ cần có lòng đam mê mãnh liệt, không cần can đảm. Cần có một kiến thức đang thuyên
chuyển vào kinh nghiệm. Cần có lòng chấp nhận sự thất bại và sự tấn công hợp lý của người giữ
cũ. Cũ và mới không cái nào hay hơn cái nào. Chỉ là sự tuần hoàn. Chỉ có người làm cũ hoặc
người làm mới, ai hay mà thôi. Không phải ai hay hơn ai.
Những bài thơ người Việt viết hiện nay nằm trong dạng thơ Tự Do có giới hạn hoặc thơ Tự Do
phá giới hạn. Đã là tự do, sao lại giới hạn? - Thưa, giới hạn trong lòng mỗi người. Phá đi giới
hạn này, sẽ vào giới hạn khác. Một thi sĩ tiền phong là một nghệ sĩ phá giới hạn suốt một đời. Và
đó chính là giới hạn của ông. Ngay cả những bài Lục Bát cũng thấy biến thể. Lên xuống ngược
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xuôi. Xét về thể Lục Bát biến, có bài rất hay vì tự nhiên và có bài ngượng và sượng vì cố giải
phẫu. Cũng như thể thơ Tân Hình Thức, có bài ngắt hợp tình, xuống lên hợp ý, toàn diện hợp
nghệ thuật. Những bài dở là những bài ngắt hàng tùy tiện, người viết không thực sự hiểu và cảm
được cái điệu thức. Không chuyển được cái nhịp đa âm của Tây về nhịp đơn âm của Đông. Bắt
chước là một nghệ thuật thông dụng trong giới kinh doanh và giới kỹ nghệ. Nhưng bắt chước
phải có giá trị nếu không, bắt chước chỉ làm thêm khôi hài.
Bắt chước bị chỉ trích không phải vì làm giống như mà vì làm giống như nhưng kém giá trị.
Hoa Kỳ làm xe hơi. Dẫn đầu thế giới lúc ban đầu. Nhật bắt chước làm xe hơi. Xe chạy tốt hơn.
Dẫn đầu về sau. Trung quốc bắt chước làm computer nhưng kém phẩm chất. Bị chê. Thơ Đường
hay. Thi sĩ Nguyễn Du làm thơ tiếng Hán. Hay nhưng không hơn thơ Đường. Có lẽ vì vậy ít
người cổ vỏ thơ tiếng Hán của ông.
Vì sao gọi là kém giá trị? - Thưa, vì kém sáng tạo và kém phẩm chất.
Không có bài thơ nào mà hoàn toàn khác những bài thơ trước hoặc cùng thời. Không có thi sĩ
nào mà không bắt chước người đi trước, người đi ngang. Bắt chước là lẽ tự nhiên. Chính cá tính
và sáng tạo sẽ làm bắt chước có giá trị khác với những thơ trước, thơ ngang và thơ sau.
Cá tính và sáng tạo thể hiện ở đâu nhiều nhất, rõ nhất? - Thưa, đa phần ở tứ thơ.
Tôi học được ở những bài thơ Cụ Thể là sự đa dạng của tứ. Tinh thần vượt biên con chữ và phối
hợp với ký hiệu thông tin, với nghệ thuật hội hoạ và nhiếp ảnh. Về sau là phối hợp với âm thanh
và phim. Nghệ thuật diễn đạt có khác nhau nhưng giới hạn thì không nhất định phải là. Tinh thần
không phân biệt giới hạn nghệ thuật là điều đạt nghệ cuả nghệ thuật hôm nay. Trong tinh thần
này, bài viết của tôi gọi là Tùy Luận.
Tôi học được từ dòng thơ này về văn phạm và ngữ vựng của thơ khi xuất hiện bất thường với
những thông tin tín hiệu hoặc với nghệ thuật khác. Có cần đúng văn phạm thì người đọc mới
hiểu? - Thưa không. Người đọc sẽ hiểu, cho dù đúng hay không đúng ý tác giả, sẽ thưởng ngoạn
theo tính riêng. Đó chính là chỗ kỳ diệu của thơ. Có cần phải đúng ngữ vựng trong thơ không? Thưa không. Trong thơ có rất nhiều chữ mới mà không tìm thấy trong tự điển. Quan trọng là vị
trí của chữ. Nếu chữ nằm ở những chỗ ngoài văn phạm và ngữ vị, có lẽ sẽ mang nhiều ý khác và
trí tuệ hơn. Chẳng những là ý tại ngôn ngoại mà còn ý tàng ẩn trong hình chữ.
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Nháp 2:
Art is constantly making itself; its definition is in the future.
(Harold Rosenberd, The Tradition of the New, 1960)
Sau Thế Giới Đại Chiến lần thứ hai, chẳng những đời sống bị tàn phá mà tâm linh của con người
cũng bị hư hao. Những giá trị cũ dừng như không còn thỏa mãn sau những mất mát của sinh
mệnh và vô lý của hiện hữu. Dỉ nhiên, giá trị của thẩm mỹ cũng cần sự thay đổi. Thi ca thay đổi.
Thơ mới ra đời.
Riêng nhánh thơ Cụ Thể, ba loại thơ đã được xác định trong một đại hội triển lảm thơ Cụ Thể
toàn cầu tổ chức tại Cambridge năm 1964:
- Thơ Thấy (Visual)
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- Thơ Nghe (Phonetic)
- Thơ Diễn (Kinetic)
Vì có quá nhiều loại thơ Cụ Thể khác nhau, khó có một định nghĩa bao gồm hết. Để có thể xác
định là thơ Cụ Thể, người ta đã chọn yếu tố vật thể của thơ. Nói một cách khác, thơ Cụ Thể phải
được xây dựng từ những vật liệu vật chất cụ thể. Tình cảm và tư tưởng không phải là vật chất cụ
thể nên trở thành thứ yếu. Nói một cách khác nữa, tự thân của chữ, ký hiệu thông tin, vật liệu vật
chất là thơ. Văn phạm, hành văn, ngữ vị theo hệ thống ngôn ngữ sẽ không được quan tâm. Có
khi hoàn toàn bị xóa bỏ.
Sự diễn đạt thay đổi. Ý và tình thể hiện theo cách mới. Luận lý trình bày theo cách mới. Dỉ
nhiên, thưởng ngoạn cũng cần phải chọn một thái độ mới.
Thơ Thấy, visual poetry, được thưởng ngoạn như xem tranh hội họa.
Thơ Nghe, Phonetic poetry, được thưởng ngoạn như nghe nhạc.
Thơ Diễn, Kinetic poetry, được thưởng ngoạn như xem video.
Tôi không có ý định trình bày phong trào thơ Cụ Thể với những chi tiết nghiên cứu về lịch sử,
phát triển và nội dung. Thơ Cụ thể là một trong những khía cạnh để tìm hiểu về tứ thơ.
Thơ, dứt khoát là phải có ý. Câu hỏi là ý của thơ quan trọng đến mức độ nào? Tứ thơ tự thân với
ý của nó, có đủ phẩm chất gọi là thơ?
Vì sao phong trào thơ Cụ Thể lại ra đời và được hưởng ứng khắp nơi từ Tây sang Đông? Và
không thể phủ nhận giá trị của thơ Cụ Thể đã ảnh hưởng trong dòng thơ hiện tại. Vì sao thơ Cụ
Thể lại vượt ra ngoài con chữ để sử dụng những ký hiệu thông tin, những nghệ thuật khác mà
làm thơ? Sự bất lực của ngôn ngữ là ở chỗ nào?
Thi sĩ T.S. Eliot nói rằng: “Genuine poetry can communicate before it is understood.” Có thật
như vậy? Những bài thơ đúng nghĩa thơ có khả năng thông đạt trước khi trí óc suy nhận ý tứ?
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Poetry Section: Phonetic Poems
Posted by writefromwrongmag on February 14, 2011
Community
War and Peace live together now.
They bought a house
overlooking the city skyline
with a white cat and a black refrigerator
where they share the same toothpaste
after eating on opposite ends
of their dining room table.
I am Envy, their neighbor.
They say it won’t last.
Spinning heavy words on wet tongues,
Greed & Generosity gossip in grocery stores
that War hasn’t told Peace
about his bloody past and War
doesn’t know Peace was molested
as a child.
War will invite Love and Hate
over for dinner;
they live a few blocks away
and always come over holding hands.
I can hear them talking long into the night
while drinking red wine
and sharing memories of vacations
along the Kansas shore.
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Kristene Brown
Kristene Brown is a writing student at the University of Missouri Kansas City. She has been
previously published in The Unrorean and Amphibi.us. She is also a psychiatric social worker
for Kansas City, KS.
Âm ngữ và âm điệu của bài thơ tạo nên Phonetic poem. Bài này làm ví dụ, có thể nghe bằng tai
hoặc nghe bằng mắt bằng âm thanh trong trí tưởng. Đọc bài này ra tiếng Việt, sẽ chỉ còn nghĩa,
mất âm.
Bây giờ Chiến tranh và Hòa bình chung sống
Trong một căn nhà
Nhìn ra phố xa xa
Có tủ lạnh đen và con mèo trắng
Họ dùng chung thuốc đánh răng
Sau khi dùng cơm, mỗi người mỗi đầu bàn
Tôi là Envy, bạn hàng xóm

Họ nói sẽ không được bao lâu
Bằng chiếc lưỡi ngoáy lời nặng nề
Tham lam và rộng lượng chuyện ngôi lê nói mách
- Chiến tranh không kể với Hòa bình
về quá khứ đẫm máu
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Chiến tranh không hề biết Hòa bình
bị bạo hành tình dục lúc trẻ thơ

Chiến tranh mời Tình và Hận dùng cơm
Họ là bạn láng giềng
Thường cầm tay nhau đến thăm
Tôi nghe họ trò chuyện thâu đêm
Uống rượu đỏ
Nhắc lại kỷ niệm xưa
Những lần du hí trên bờ sông Kansas.

Kinetic Poetry
Riêng về thơ Diễn. Xin mời lên links YouTube xem bài thơ diễn như vài ví dụ. Lên link
Kineticaffect.com để tham khảo thêm những ảnh hưởng của âm thanh, ánh sáng, nghệ thuật diễn
và đọc của loại thơ này.
http://www.youtube.com/watch?v=WF8wppb839c
http://www.youtube.com/watch?v=Rdavs8Jbg7Q
http://kineticaffect.com/
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Trong giới hạn của bài viết, xin bạn tìm hiểu thêm về nghệ thuật thứ 7. Diễn không chỉ có nghĩa
là đóng tuồng, đóng kịch, đóng phim mà sâu xa trong Diễn chính là hành động của đời sống. Cái
giả diễn cái thật và thật đến độ không còn là giả.
Nếu sự cảm nhận không tự nhiên đến thì chưa Diễn. Nếu phải thuyết phục thì chưa Diễn.
Nếu chỉ "đồ sộ" kỹ thuật thì chưa Diễn.
Nếu chỉ "kỳ quái" mà không sống bằng kỳ quái thì chưa Diễn.
Khác với những thi sĩ phái Biểu Hiện (expressionist) xây dựng chi tiết ý tứ thơ theo sự dẫn dắt
của trực giác. Thi sĩ phái Cụ Thể bắt đầu ngay từ "từ ngữ" hoặc "cụm chữ". Khi đọc, trước hết là
thấy chữ và nghe được âm ngữ bằng âm vô hình hoặc bằng tiếng vang. Nói một cách khác là nội
dung diễn đạt và vật liệu diễn đạt đến cùng một lúc. Là một. Như bật lửa lên là thấy sáng và
nóng. Nếu thay đổi vật liệu, lập tức nội dung xoay chuyển.
Khác với họa sĩ, nhạc sĩ, nhiếp ảnh sĩ, ...... sáng tác bằng kỹ thuật và nghệ thuật lãnh vực riêng.
Thơ Cụ Thể sử dụng những nghệ thuật khác như là một loại ngôn ngữ để diễn đạt thơ. Và những
vật liệu trong những kỹ thuật này dùng để nhận thức hơn là đọc. Với những bài thơ Cụ Thể sử
dụng ký hiệu hoặc vật liệu ngoài con chữ, thấy và lĩnh hội; nghe và cảm thức chính là thưởng
ngoạn.
Có thể nói, phái thơ Cụ Thể bắt đầu từ thi sĩ Eugen Gomringer ở Thụy Sĩ và từ Ba Tây với nhóm
thi sĩ Noigandres: Haroldo de Campos, Décio Pignatari, Augusto de Campos. Nhiều thi sĩ Âu
Châu đã trình bày về loại thơ này như thi sĩ Ý, Carlo Belloli, năm 1944; Thi sị Thụy Điển,
Oyvind Fahlstrom, năm 1952. Phải đợi đến khi tác phẩm Constellations của Eugen Gomringer
xuất bản năm 1953, thơ Cụ Thể mới thực sự thành hình.
Cũng như những phong trào thơ khác như Siêu Thực, Ấn Tượng, Biểu Hiện....... đều có một thời
vàng son rồi tan thấm vào dòng thi ca thế giới. Phong trào thơ Cụ Thể bộc phát lên cao điểm
trong thập niên 60 qua 70 và tàn dần theo thời gian. Để lại một tinh thần phóng khoáng với nhiều
mở rộng cho thơ:
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1- Cẩm nang Chữ chính là thơ.
2- Những kỹ thuật vượt giới hạn chữ; những phát triển của thơ theo công nghệ hiện đại, không
giới hạn. Kỹ thuật điện tử, internet, điện toán, vi tính, âm thanh càng phát triển thơ càng có đất
mênh mông dụng võ. Cũng nên ghi nhận khi thơ Cụ Thể xuất hiện, công nghệ truyền thông còn
thô sơ. Computer chưa thông dụng. Internet? chưa biết......
3- Nghệ thuật hòa hợp không nhất thiết phải phân chia. Nào phải chỉ trong thơ có nhạc. Nào phải
chỉ trong thơ có họa. Trong thơ có cả truyện, tùy bút, nhật ký, nghị luận, hội họa, nhạc, nhiếp
ảnh, kịch, tuồng, cải lương, hát chèo, phim, âm thanh, ánh sáng..... Những điền này không phải là
lạ lẫm gì. Trong trái tim mỗi người đều có tất cả những thứ này chung một khối. Chỉ có trí óc
con người thấy phân ly mà thôi.
Có lẽ một câu hỏi quan trọng làm cho tôi thao thức mãi, đó là "thơ Mới". Thơ Đường mới, hay
và giá trị so với thơ thời Xuân Thu. Sao lại tan đi? Thơ Siêu Thực mới, hay, giá trị. Sao cũng tan
đi? Nhìn lại cả quá khứ thi ca Đông Tây Nam Bắc, thơ nào mới, hay, giá trị, cũng tan đi. Đâu
phải vì cũ? Hay thật sự vì cũ mà tan đi theo luật tuần hoàn? Đúng ra là luân hồi mới phải.
Có một lần xem phim Nhật, tôi nghe người mẹ hỏi cậu bé con mình rằng, con có biết vì sao cây
rừng trổ lá màu thật đẹp trong mùa thu rồi khô rụng trong mùa đông? Dỉ nhiên cậu bé lắng nghe
câu trả lời của mẹ. Bà nói, những chiếc lá này phải rụng xuống để cho cây đủ sức sống qua mùa
đông giá lạnh. Và trước khi rụng, chiếc lá đã hiến dâng những gì đẹp đẻ nhất của nó.
Cái gì phải rụng rơi cho thơ được sống sót trong thời bị ruồng bỏ? Cái gì sẽ phải hiến dâng tinh
túy của riêng mình? cái gì rồi sẽ xanh lại trong một mùa xuân, chắc chắn sẽ đến? Khi hoa nở,
liệu rằng có nhớ lá khô? Nhớ thì có ích gì?
Tôi mãi thao thức với câu hỏi vậy thì thơ mới cần phải có "cái gì" để được chấp nhận là "thơ
Mới"?
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====================================================================
Đọc:
- The Old Poetries and the New. Richard Kostelanetz. 1981. The University Of Michigan Press.
- An Anthology of Concrete Poetry. Emmett Williams. 1967. Something Else Press Inc. New
York.
- Concrete Poetry A World View. Mary Ellen Solt. 1968. Indiana University.
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Hồi còn nhỏ, tôi rất thích coi bào đá. Mỗi lần ba tôi dẫn đi ăn bánh flan ở tiệm kem Phi Điệp ở
Qui Nhơn, tôi vẫn thường dán mũi vào tủ kính, theo dõi người bào đá. Ông ta bào rất nghề. Từ
một cục đá to, ông mài còn một miếng nhỏ, mỏng lét, rồi đập nhẹ một cái, miếng mỏng kia vở
vụn, rơi chung vào đá bào.
Đá bào mịn và đẹp. Vào miệng thì tan ra, mát tươi, khoan khoái, làm quên đi sức nóng oi bức
của mùa hè Bình Định. Nhưng tiếng cục nước đá mài vào lưỡi dao rất khó nghe. Nó rít lên cảm
giác ê cả lưng. Tiếng rạo rạo như chạy vào xương sống. Và lạnh.
Những lần đi ăn kem với ba, tôi thường nghe ông giảng về ca dao tục ngữ. Tôi biết nhiều, nhớ
nhiều lời người xưa là nhờ ăn quá nhiều bánh flan.
Lớn lên, những khi gặp trở ngại trong đời sống, việc làm....tôi vẫn thường tìm về những ca dao,
tục ngữ, danh ngôn để coi thử có thể học ý người xưa mà giải thích, giải quyết việc nay. Những
lúc sử dụng túi khôn của nhân loại để giải tỏa được việc khó, dỉ nhiên là lòng vui mừng, tôi vô
cùng nhớ tới ba và thèm một muỗng đá bào.
Tôi thú vị làm thơ vì nói ra được những gì thao thức và nói một cách đẹp đẽ cho dù ngôn ngữ đôi
khi bình dân hoặc thô tục. Càng đi sâu vào cõi thơ càng bị lôi cuốn, càng bị mất đi những hiểu
biết lúc ban đầu. Nghệ thuật thật lạ lùng. Càng tìm hiểu thì giống như không hiểu gì cả. Đôi khi
tưởng mình nắm bắt được điều này điều nọ, rồi mở tay ra, như một đứa bé bắt được con đom
đóm.
Tôi suy nghĩ về thơ như ba tôi suy nghĩ về đạo. Ông là ông câu nhất của nhà thờ chánh tòa Qui
Nhơn hơn 45 năm. Tôi chắc ông có rất nhiều điều không hiểu về Chúa vì tôi có quá nhiều điều
không hiểu về thơ.
Thơ không có cuốn kinh nào. Biết tìm đâu cho mau hiểu?
Thế nào là một tác phẩm lớn? Giá trị của thơ là gì? Một thi sĩ cần biết gì về thơ? Cần làm gì với
thơ? Sống với thơ ra sao? Thơ nghĩ cho cùng là dùng để chơi nhưng sao chơi nhiêu khê quá?
Cho dù biết không có gì, vẫn muốn được cái gì, sao phức tạp quá?
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Và một hôm, tôi bắt gặp lời nhắn của Thi sĩ Mikhail Dudan: "Poetry is not a profession, it's a
destiny". Có phải thật là số phận hay vì đã chọn lựa? Hay vì không thích gì khác hơn để làm? Tôi
bắt đầu đi tìm những lời nhắn của những nghệ sĩ đã đi qua cõi sống bằng trái tim nghệ thuật. Tôi
muốn đọc ra từ những dòng chữ này, những tư duy, những ước mơ, những hay ho, những sán
lạn, những mãnh tình..... và sau hết, có lẽ là hình ảnh của tôi.


No honest poet can ever feel quite sure of the permanent value of what he has written: he
may have wasted his time and messed up his life for nothing. Tôi khởi nghĩ từ câu nói của
thi sĩ T.S. Eliot để tự nhắc mình rằng, đây có thể là một việc vô tích sự. Chỉ là một trò
chơi tâm trí và cũng như mọi trò chơi khác.
Tôi sẽ chép lại những lời nhắn nguyên bản vì e rằng sẽ làm lệch ý nghĩa khi chuyển sang
tiếng Việt. Tôi thích cụm chữ permanent value mà ông dùng để làm nền cho cụm chữ
wasted his time và messed up his life.
Làm thơ, cho cùng, nếu tệ hại, chỉ mất thời giờ nhưng giấc mơ làm thi sĩ có thể sẽ làm hư
hao đời sống. "There's no money in poetry, but then there's no poetry in money, either",
Robert Graves, (Không có tiền trong thơ, nhưng cũng không có thơ trong tiền). Nhưng
khi đã thật sự trở thành thi sĩ, chức năng ấy sẽ làm cho người đời kinh ngạc. "Everywhere
I go I find that a poet has been there before me", Sidmund Freud (Những nơi tôi đặt chân
đến, đều thấy thi sĩ đã có mặt trước tôi).



Người làm thơ tất nhiên phải biết về nghệ thuật. Hôi họa, văn, kịch, nhiếp ảnh, điện ảnh,
nhạc, ...... tất cả những nhánh nghệ thuật đều có chung một nguồn cội thẩm mỹ. Con nhà
tông không giống lông cũng giống cánh. Thơ không giống Đẹp thì giống ai? “A man
should hear a little music, read a little poetry, and see a fine picture every day of his life,
in order that worldly cares may not obliterate the sense of the beautiful.....”Johann
Wolfgang von Goethe. Một người bình thường đi qua mỗi ngày với biết bao áp lực từ đời
sồng. Mỗi người đều có quá nhiều trách nhiệm đến nỗi sắp chết vẫn phải lo âu về di chúc,
về trăn trối, về chôn cất... Nghệ sĩ khác với người thường ở chỗ biết tận hưởng cái hay cái
đẹp mỗi ngày dọc theo con đường nhân sinh. Chẳng những như Wolfgang von Goethe đã
nói, nghe ít nhạc hay, đọc ít thơ, ngắm hình ảnh đẹp mà còn để lòng nhẹ nhàng với đất
trời: Ngẩn nhìn trời cao, dõi theo mây trắng. Ngắm cảnh chiều tà, ngậm ngùi chiếc lá vì
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sao rơi giữa mùa hè. Bất chợt say sưa thấy trăng khuya trên xa lộ......Cái đẹp cái hay ở
khắp nơi. Nghệ sĩ thấy được kho tàng vô giá này và biết chìa khoá để mở vào. Nói một
cách khác, đẹp từ thiên nhiên, đẹp từ những loại nghệ thuật khác là thực phẩm để nuôi
thơ.
Hội họa. nhiếp ảnh mở mắt cho thi sĩ nhìn đối tượng như một toàn thể. Thấy được cho dù
bằng tưởng tượng. "Painting was called silent poetry and poetry speaking painting."
Ralph Waldo Emerson, (Tranh vẽ được xem là bài thơ im lặng và bài thơ là bức tranh
biết nói). Vì thơ được xây dựng từ ý và tứ và ngôn ngữ nên làm thơ dễ bị chi tiết dẫn đi
mông lung khiến cho điều muốn nói mất dần ấn tượng. Gần đây với những ý niệm mới về
thơ là vật thể của thơ, đã đưa hội họa, nhiếp ảnh gần gũi với thi ca.
Nhạc mở tai thi sĩ những âm sắc dân tộc và nhịp điệu của ngôn ngữ. Một hơi thở trung
bình có thể đọc hết một câu thơ là một vài trường canh để hát, ví dụ qua âm nhạc. Những
cụm chữ, những từ ngữ ví như nốt nhạc, chùm nốt nhạc ngắn dài. Âm sắc ví như quảng
thăng trầm. Hãy đọc bài thơ Lục Bát truyền thống và lắng nghe sự nhịp nhàng của thơ.
Như một bài nhạc dân gian lập đi lập lại: Dô ta hò dô ta......." Poetry is the music of the
soul, and, above all, of great and feeling souls.” Voltaire, (Thi ca là nhạc của tâm hồn và
hơn hết là của tâm hồn nhạy cảm và thành thạo). Thơ Tự Do, nhịp điệu như tiếng banh
tennis dội xuống sàn trong một trận đấu banh, không đều nhưng luôn luôn nghe. Lúc
nhanh lúc chậm lúc mạnh lúc nhẹ lúc dài lúc ngắn. " Writing free verse is like playing
tennis with the net down." Robert Frost, (làm thơ tự do giống như đánh banh tennis trên
sân đã hạ lưới).
Văn xuôi, có thể nói, ảnh hưởng mạnh nhất đối với thơ. "Poetry is to prose as dancing is
to walking." John Wain, (Thơ so với văn xuôi như khiêu vũ so với đi bộ). Một người bộ
hành đi xa, trên đường về, sẽ kể nghe nhiều chuyện lôi cuốn, lạ lùng, thú vị nhưng phải
đợi khi ông về đến đầu phố chợ, khi ông thấy được mái nhà thân yêu, lòng bỗng rộn ràng,
buồn vui rạo rực, ông sẽ hát, sẽ nhảy múa cho thỏa lòng. Phút đó là thơ. Thử theo lòng
người chinh phu trở về quê quán sau bao năm chinh chiến miền xa. Thử gõ nhịp theo
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chân ngựa, theo âm điệu, theo con tim phập phồng....... "Poetry is when an emotion has
found its thought and the thought has found words.”Robert Frost, (Thơ xảy ra khi tình
cảm nhập vào ý tưởng rồi ý tưởng nhập vào ngôn ngữ).
Xin đọc lớn ra miệng:
.........................................
Đuờng chiều mịt mù cát bay tỏa buớc ngựa phi //
Đuờng truờng nếp tàn y / hùng cuờng vẫn còn bay trong gió/
Bóng từ xa / sắp dần qua / bóng chàng chập chùng / vuợt núi non cũ /
Với hành luơng độ đường /
Chiếc hùng guơm danh tuớng /
Duới tà huy / đếm nhịp đi / vó ngựa phi //
Dấn buớc tang bồng giữa nơi núi rừng //
Bên nợ tình thâm / bên nợ giang san /
Bên đồi ai oán / bên rừng đa đoan / tiễn đưa bóng chàng //
Đuờng về nuớc chập chùng xa /
Nhiều đồi núi cheo leo //
Cây với rừng rườm rà //
Đuờng Vạn Xuyên / đường cổ Lũy /
Duyên núi sông vẫn như thắm nhòa //
............
(Trích Hòn Vọng Phu 3. Lê Thương)
Ghi Chú: Dấu / nghỉ ngắn. Dấu // nghỉ dài.
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Rồi nghe lại tình cảm tơ vò nhưng bàng bạc. Những mất mát tang thương không còn chảy
máu khi đã là một chấp nhận không thể quay về. Cho xúc động như trận cuồng phong
thổi qua. Khi mịt mờ lắng xuống cát bụi, cảnh xác xơ, đổ nát lại càng thấy rõ hơn.
"Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion; it is not the
expression of personality but an escape from personality. But, of course, only those who
have personality and emotion know what it means to want to escape from these”, Emily
Dickinson, (Thi ca không phải là thả lỏng tâm tình mà là vượt qua nó; Không phải là sự
diễn đạt của cá nhân mà là sự thoát ra cá nhân tính. Dỉ nhiên, chỉ những người có cá
tính và nhạy cảm mới hiểu được thế nào là vượt thoát những điều này).
...............
Chiều nay ta sẽ đi thơ thẩn
Thăm hỏi từng cây, những nỗi nhà
Hoa bưởi, hoa tầm xuân có nở?
Mười năm, cây có nhớ người xa?
Ta về như đứa con phung phá
Khánh kiệt đời trong cuộc biển dâu
Mười năm, con đã già trông thấy
Huống mẹ cha đèn sắp cạn dầu
........
(Trích Ta Về. Tô Thùy Yên)
Thi sĩ Samuel Taylor Coleridge nhắn rằng: " I wish our clever young poets would
remember my homely definitions of prose and poetry; that is, prose - words in their best
order; poetry - the best words in their best order", (Tôi hy vọng những chàng thi sĩ trẻ
tinh ranh còn nhớ được định nghĩa giản dị của tôi về văn xuôi và thơ. Như thế này, văn là
chữ nghĩa trong một sắp đặt hay nhất, trong khi thơ là chữ nghĩa hay nhất trong một sắp
đặt hay nhất) . Thi sĩ Oliver Wendell Holmes nhắn rằng:"When you write in prose you

Nháp Với Nốt. Tùy Luận Với Thơ . Tập 9

137

say what you mean. When you write in rhyme you say what you must" (Khi viết văn, bạn
nói những gì bạn muốn nói. Khi viết vần điệu, bạn nói những gì bạn phải nói).
Kịch và Điện Ảnh mở miệng thi sĩ thành những đối thoại, độc thoại. Quan trọng hơn là
diễn những tứ thơ. Trên sân khấu, màn ảnh có kép độc, đào thương, kép mùi, đào lẳng, có
hề, có tài tử chính, tài tử phụ...có cả kéo màn, có cả kỹ thuật tân tiến hiện đại.....Thi sĩ
vừa là đạo diễn vừa là đào kép. Dỉ nhiên kiêm luôn kéo màn và trang trí lẩn thời trang.
Gần đây nghệ thuật thứ Bảy, xuất hiện trong thơ từ tinh thần đến kỹ thuật. Từ đọc thơ,
diễn thơ cho đến phối "hoà âm" thơ, đã được trình bày, nhất là trên mạng lưới internet.
Thi sĩ Stephen Crane nhắn rằng:
“In the desert
I saw a creature, naked, bestial,
Who, squatting upon the ground,
Held his heart in his hands,
And ate of it.
I said: "Is it good, friend?"
"It is bitter-bitter," he answered;
"But I like it
Because it is bitter,
And because it is my heart.”
" Trong sa mạc
Tôi gặp con vật trần truồng man dại
ngồi chồm hỗm
cầm tim nó trên tay
nhai ngấu nghiến
Tôi hỏi: 'Có ngon không, bạn?'
'Đắng. Đắng
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nhưng thích lắm
vì chính là tim tôi'
Tứ thơ được diễn với đối thoại và độc thoại. Tuồng này kép độc là vai chính. Chỗ độc
đáo là Is it good?... It is bitter-bitter.....It is my heart.
Dỉ nhiên còn nhiều loại thực phẩm nữa nhưng ăn không chưa đủ. Phải uống nữa. Đói một
tuần chưa chết. Khát ba ngày là xong. Nước trong thơ là gì? "The true philosopher and
the true poet are one, and a beauty, which is truth, and a truth, which is beauty, is the
aim of both." Ralph Waldo Enerson, (Triết gia chân chính và thi sĩ chân thật chỉ là một.
Mỹ tức là Chân. Chân tức là Mỹ. Cả hai đều là mục phiêu của họ). Triết lý sống, nhân
sinh quan của mỗi thi sĩ chính là nguồn suối cung cấp nước cho thơ. Những bài thơ trữ
tình quyến rủ nếu không cưu mang điều gì khác hơn là tình tự lãng mạn, bài thơ ấy chỉ ẻo
lã với nhóm linh hồn ủy mị, không ra khỏi giới hạn của nam nữ tình thường. Nói như
vậy, không phải là tình yêu không có chiều sâu. Thật ra, tình yêu là cả một đạo lý, vượt
lên triết học, ngự trị suốt đời sống của con người. Chỉ tiếc, người ta thường thấy tình yêu
như một phương tiện sống thay vì như một món quà.
Triết lý hoặc nhân sinh trong thơ không phải là hệ thống triết học hoặc trình bày những
triết thuyết. Không phải là kiến thức mà là kinh nghiệm sống. Kinh nghiệm sống một
phần đi vào ý thức, một phần đi vào vô thức. Chính vô thức mới làm cho thơ biến hóa, đa
dạng và tài tình. Do đó, thông thường làm thơ bắt đầu bằng ý thức, ý niệm nhưng thơ sẽ
tung tăng theo vô thức và bay cao theo trực giác. Thi sĩ không hề biết bài thơ sẽ ra sao, sẽ
hết như thế nào. "Poets utter great and wise things which they do not themselves
understand." Plato, (Thi nhân nói những điều cao cả và uyên bác mà chính họ cũng
không hiểu). Tư tưởng chính là chiều sâu của thơ nhưng tư tưởng tự thân không phải là
thơ. Không ai khẳng định rằng tư tưởng hoặc triết lý làm cho thơ có giá trị nhưng những
bài thơ có giá trị đều có một chiều sâu ý tưởng nào đó. Không thể chối cải.
Và dẫn chứng cụ thể nhất là thơ Thiền, thơ Hài Cú. Chiều sâu của bài thơ làm cho thơ có
giá trị và sán lạn của trực giác làm cho thơ Thiền, Thơ Hài Cú sống mãi với thời gian.
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Thơ Đường Thơ Tống hay, giá trị cao nhưng ngày nay chỉ để ngưỡng mộ. Trong khi thơ
Hài Cú vẫn tiếp tục trong hành trình thi ca thế giới. Phái thơ Tân Hài Cú vẫn được
thưởng thức và xuất hiện trên tạp chí và sách vở.


Nguồn gốc của nghệ thuật là thẩm mỹ và phong thái đẹp của Chân và của Thiện. Chân và
Thiện tự thân không thuộc về thẩm mỹ. Chân được thưởng thức bằng Đúng / Sai. Thiện
được thưởng thức bằng Lành / Ác. Đẹp và cảm nhận về đẹp gọi là Hay, là cội nguồn của
nghệ thuật, của thơ. Alfred North Whiteread nhắn rằng: "Art is the imposing of a pattern
on experience, and our aesthetic enjoyment is recognition of the pattern." (Nghệ thuật là
gây ấn tượng từ những mẫu hình có trong kinh nghiệm và sự thưởng thức thẩm mỹ là
cảm nhận được những mẫu hình này). Những gì con người khám phá ra, nghĩa là đã có
sẵn. Cái nguồn cơn, cái lý lẽ của thẩm mỹ đã có sẵn. Khi một người khám phá, bắt nắm
được một phần của sự thẩm mỹ này và sử dụng theo cá tính, tình cảm và thủ thuật riêng
tư, sản phẩm ấy trở thành sản phẩm nghệ thuật. Thẩm mỹ đã có nhưng phải chờ tâm tư
con người mới trở thành nghệ thuật.
Sự khác biệt nghệ thuật giữa những nghệ sĩ không phải là sự khác biệt của nguồn cơn và
lý lẽ thẩm mỹ nhưng là sự khác biệt giữa sức lực và kết quả khám phá thẩm mỹ và khả
năng sử dụng thẩm mỹ vào kỹ thật diễn đạt. "Art is the desire of a man to espress himself,
to record the reactions of his personality to the world he lives in". Amy Lowell, (nghệ
thuật là lòng ước muốn của con người để tự diễn đạt mình, để ghi lại những phản ứng
của cá nhân đối với đời sống chung quanh). .
Khả năng làm một việc gì ra kết quả một cách tài tình gọi là tài năng. Tài năng của mỗi
nghệ sĩ đều khác nhau. Mỗi nghệ sĩ vào đời đều có định mệnh của một kẻ đam mê để
hoàn tất một số sản phẩm nghệ thuật cho dù lớn lao hay nhỏ bé. Ai cũng có thể hiểu biết
điền này nhưng không mấy ai chịu chấp nhận làm nghệ sĩ mà thường muốn làm nghệ sĩ
lớn.
Có phải số mệnh làm cho một nghệ sĩ trở thành nghệ sĩ lớn hay vì tài năng lớn sinh ra tác
phẩm lớn? Cái gì làm cho một người nghệ sĩ "lớn"?
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Ngoài trừ Phù Đổng Thiên Vương và Tề Thiên Đại Thánh ra, không có ai mà tự nhiên
lớn cái vụt trong một đêm. Lớn đi từ tiến trình từ nhỏ đến lớn. Vấn đề là đi mau hay đi
chậm. Có thể hiểu, tốc độ "khám phá, thử nghiệm và thâu thập" giúp cho sự phát triển
nghệ thuật theo thời gian. Tuy nhiên, con người là một bí mật. Vô thức và trực giác là hai
khả năng chưa có biên giới. Do đó, tài năng về nghệ thuật có thể đến từ một bất chợt. Có
người gọi là "ngộ".
Nghệ sĩ lớn là người có tác phẩm lớn. Không những chỉ một mà toàn bộ tác phẩm có
nhiều thành quả lớn. Một tác phẩm lớn là tác phẩm gồm có sự sáng tạo và phẩm chất cao.
Điều quan trọng không kém để định giá trị của nghệ sĩ chính là tiến trình "trưởng thành"
nghệ thuật của người nghệ sĩ đó.
Nhìn bằng mắt của người suy tư, một nghệ sĩ lớn thường có những "những gì cần biết" và
"những gì cần làm".
Hãy cùng nhìn ngắm một lược, cảnh rừng Bonsai và cảnh rừng thật. Rừng Bonsai có cái
đẹp lạ lùng. Những cây cối to lớn hàng chục năm bỗng nhiên rút nhỏ. Đầy dủ sắc màu.
Đầy dủ cá tính. Hoa nở tí ti. Trái mọc tí ti. Cây Tùng Cây Bách uốn éo lùn lùn. Cảnh
rừng Bonsai có tay người chỉ đạo, có khi hạp ý người đến xem hơn cảnh rừng thật.
Nhưng rừng Bôn Sai để chơi. Rừng thật để sống.
Trong thi ca cũng có thơ Bonsai và thi sĩ Bonsai.
Thơ Bonsai không phải dở nhưng hay rất giả. Thi sĩ Bonsai không khác gì thi sĩ thật, chỉ
lùn mãi không lớn cao. Và nét đẹp của họ chính là sự thu nhỏ. Nói một cách khác, tác
phẩm Bonsai hay mà không thể lớn.
Một người thợ nề ở xứ Bonsai có khả năng xây một ngôi nhà gạch, cho dù nguy nga đồ
sộ vẫn chỉ là ngôi biệt thự. Nếu ông biết được những tòa lầu cao chọc trời trên thế giới thì
tác phẩm của ông quá nhỏ bé để so với. Một người nghệ sĩ cần phải biết: Thế nào là một
tác phẩm lớn? Trước khi có thể sáng tác một tác phẩm lớn.
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Một tác phẩm lớn không thể đến từ một tâm tư hẹp lượng. Những bất bình khác ý, những
ganh tỵ tài năng, những cực đoan bè phái chỉ làm gia tăng chất Bonsai trong sáng tác.
"No bad man can be a good poet". Boris Pasternak.
Dân Bonsai nhỏ và thấp nên nhu cầu sống cũng thấp và nhỏ. Một lạch nước đã trở thành
con sông. Muốn sang sông người Bon sai phải xây cầu thay vì chỉ lội qua. Nước là nhu
cầu của sự sống mà chỉ cần ít thôi. Mưa nhiều sẽ gây lụt lội. Lửa là nhu cầu của thấy và
nấu nướng nhưng cũng ít thôi. Lửa lớn quá sẽ cháy nhà, cháy luôn cả người. Một nghệ sĩ
cần biết: Muốn có tác phẩm lớn phải có nhu cầu lớn. Nhu cầu thôi thúc viết này phải bao
trùm và lớn hơn nhu cầu của người thưởng ngoạn đương thời. Nhu cầu này không phải tự
nhiên mà có. Những suy tư chiêm nghiệm lâu ngày, những giá trị cất giữ lâu năm, "những
điều cần nói" un đúc phải giải quyết, tất cả sẽ tạo thành một nhu cầu thúc bách. "Every
artist dips his brush in his own soul, and paints his own nature into his pictures." Henry
Ward Beecher, (Mỗi nghệ sĩ tự nhúng cây cọ vào tâm hồn mình và vẽ lại bản tính của
mình lên hình ảnh). .
Sự trì trệ của thưởng ngoạn luôn luôn là vấn đề của nghệ thuật. Người ta thường cho rằng
người nghệ sĩ lớn sáng tác trước thời đại. Thật ra, vì người thưởng ngoạn không theo kịp
thời đại đang sống. "An artist is never ahead of his time but most people are far behind
theirs." Edgard Varese, (Nghệ sĩ không bao giờ đi trước thời đại của họ nhưng đa số
người ta lại đi chậm xa phía sau). Một nghệ sĩ cần biết: sáng tác không thể chờ sự chấp
nhận, đón nhận của thưởng ngoạn. Sáng tác như con sư tử vùng vẫy, không phải trong
rừng núi mà trong sa mạc. Thông thường người nghệ sĩ mang cảm giác cô đơn và cảm
thán thất bại cho dù bề ngoài trông như thành công. Henry Miller: "An artist is alsway
alone - if he is an artist. No, what the artist needs is loneliness."(Nghệ sĩ luôn luôn một
nình nếu đúng là nghệ sĩ. Không phải vậy, điều mà nghệ sĩ cần chính là sự cô đơn).
Người Bonsai cũng là người. Cũng có chí lớn. Có ước mơ. Một hôm họ quyết tâm xây
một ngôi tháp Babel. Vì họ thấp người nên tháp Babel cao kia sẽ giúp họ nhìn xa thấy
rộng. Tiếc rằng tháp vừa xây cao bằng chiều cao của mười người Bonsai đứng chồng lên
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nhau, đã sụp xuống trong một lần gió Nồm thổi mạnh. Người nghệ sĩ cần biết: Tài năng
của mình có thể xây được tác phẩm bao cao, bao lớn. Tài năng tự nhiên là bẩm sinh. Có
tu luyện tài năng trở thành bản lãnh chuyên môn. Có thiên tư, tài năng trở thành đặc thù
vượt chúng. "Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once he
grows up." Pablo Picasso, (Mỗi đứa trẻ là mỗi nghệ sĩ. Vấn đề là làm thế nào để gìn giữ
người nghệ sĩ này khi đứa trẻ lớn khôn)..
Bản chất Bonsai là bắt chước một thần tượng hoặc một danh phái nào đó nhưng thu nhỏ
lại vì những giới hạn do tác giả tự đặt ra. Mỗi bài thơ được uốn nắn theo hình rồng
phượng mà quên rằng ý thức không làm ra thơ. Thơ Bonsai có đủ yếu tố và điều kiện để
gọi là hay nhưng chỉ là Bonsai. Thơ Bonsai thiếu hai cá tính độc đáo của thơ: Sự liên kết
vô hạn của vô thức và sự biến hóa bất định của trực giác.
Sự tự do nẩy nở, sự tự nhiên sinh tồn là yếu tính của thơ. Thơ bị gò, bị bó, bị tỉa, bị cắt
cho đúng theo ý của tác giả, thường mang bệnh Bonsai. Đa số thơ của nhà thơ Đông Hồ
có thể làm ví dụ.


Từ những gì cần biết qua đến những gì cần làm là những dấu hỏi, không phải là câu trả
lời. Không có một thi sĩ nào có thể xác quyết được, làm thơ như thế nào là hay? là có giá
trị? Mỗi thi sĩ thành danh đều có kinh nghiệm khác nhau về giá trị của thơ và thế nào là
cảm nhận cái Đẹp về thơ, gọi là Hay. Mỗi thi sĩ đều có cơ duyên và sức khám phá thẩm
mỹ khác nhau. Cá tính và kỹ thuật hội nhập tạo ra cách thức làm thơ mỗi người có chỗ cá
biệt.
Làm thơ, có thể nói một cách khá dễ hiểu như lời của thi sĩ Percy Bysshe Shelley:
"Peotry lifts the veil from the hidden beauty of the world, and makes familiar objects be
as if they were not familiar.", (Thi ca vén lên tấm màn đang che dấu cái đẹp của đời sống
và biến những sự việc quen thuộc trở thành lạ lẫm). Thẩm mỹ tuy hiện diện nhưng
thường bị che khuất sau một tấm chắn của thẩm mỹ đang bị quá khứ đóng khung. Thi sĩ
vén tấm khăn che này để thẩm mỹ hôm nay được hiển lộ theo một cách riêng, một cách
đặc thù theo ý thi sĩ. Từ nét đẹp mới này, những sự vật quen thuộc hàng ngày sẽ mang
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một sắc thái khác. Những điều này sẽ được nhận ra trong những bài thơ "lớn". Bài thơ
loại này không những mang đến những cái hay, cái đẹp lạ thường mà còn mang cả một
không khí hiện đại.
Thông thường vì chưa quen với sắc thái mới, nét đẹp mới, người ta thường thấy xấu. Phải
mất một thời gian, khi bắt đầu quen biết, giới thưởng ngoạn mới chấp nhận giá trị mới
này. Khi nói đến thưởng ngoạn, phải nói đến tâm lý thưởng ngoạn cho dù kiến thức và
cấp độ văn hóa có thể giúp cho người thưởng ngoạn bình thường hóa tâm lý. Thi Sĩ Jean
Coxteau nhắn rằng: "Art produces ugly things which frequently become more beautiful
with time. Fashion, on the other hand, produces beautiful things which always become
ugly with time". (Nghệ thuật sản xuất những thứ xấu rồi thông thường sẽ trở nên đẹp đẽ
sau một thời gian. Ngược lại, thời trang sản xuất những thứ rất đẹp rồi từ từ trở thành
xấu xí). Và đây là một sự so sánh rất thâm trầm. Thử nghĩ, thời trang cũng là một loại
nghệ thuật. Vì sao thời gian lại làm cho hai loại nghệ thuật này có kết quả trái ngược
nhau? Vì sao có những bài thơ được người đương thời khen ngợi rồi dần dần đi vào quên
lãng? Ngược lại, vì sao có những bài thơ được người đời sau khám phá ra giá trị từ một
đống chất chồng quá khứ? Việt Nam, có bao nhiêu bài thơ hay được người đời sau khám
Vì không có thơ hay bị ngộ nhận? Hay vì không có khả năng để cảm thức thơ hay?
Dọc theo bờ sông ở cảng tàu Qui Nhơn, có một nhà máy làm nước đá. Tôi đã từng đến
đây để coi những người thợ mở những cây nước đá ra khỏi khung, rồi quấn vào những
tấm khăn lớn, rồi ủ trấu lên trong khi chờ người mua đến nhận hàng. Nước ở khắp nơi.
Thiên nhiên khi lạnh đủ, nước đong đá. Vậy mà xem con người làm nước đá cũng công
phu và phức tạp. "Poetry surrounds us everywhere, but putting it on paper is, alas, not so
easy as looking at it.”, Vincent Van Gogh, (Thơ ở khắp nơi chung quanh ta nhưng viết
xuống giấy, than ôi, không dễ dàng như ta đọc nó). Và vì sao người ta lại thích nước đá?
Vì mát lạnh chăng? Vì khoan khoái chăng?
Nhà thơ Robert Frost ví rằng: "Like a piece of ice on a hot stove the poem must ride on its
own melting". ( Như một cục nước đá bỏ vào lò nóng, bài thơ thành hình theo dạng tan
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chảy). Khi nước đá tan ra, từ một thể cứng có hình thù trở thành thể lỏng không có hình
thù nhất định, là sự xuất hiện của một bài thơ từ những mãnh đời đã bị đong lạnh.


Bài thơ hay, bài thơ giá trị, là một thao thức mà bất cứ một người làm thơ nào cũng nghĩ
tới. Chữ Giá Trị còn dễ cảm hiểu. Chữ Hay là một cuộc tranh luận dài dòng không lối
thoát. Theo tôi, Hay là chữ diễn đạt sự cảm nhận cái Đẹp về Mỹ, cảm nhận cái Thật về
Chân và cảm nhận cái Lành về Thiện. Vì chữ Hay và Dở dùng trong cả ba khía cạnh
Chân, Thiện, Mỹ nên dễ bị lầm lẫn khi một người chê khen một tác phẩm nghệ thuật
Chữ Hay / Dở trong nghệ thuật có ý nghĩa từ cảm nhận Đẹp hoặc chưa Đẹp hoặc không
Đẹp nhưng đa số người ta hiểu rằng Đúng, chưa Đúng hoặc không Đúng. Mỗi người đọc,
từ người thường thường đến nhà phê bình, đều có một tiêu chuẩn, mức đo thưởng ngoạn
riêng. Đúng / Sai là kết quả của mức đo và tiêu chuẩn này.
- Thế nào là một bài thơ Đúng? - Thưa, không có.
- Thế nào là bài thơ Sai? - Thưa, không hề có.
Từ ý niệm Đúng / Sai này, người ta hay lầm lẫn về tư cách của người nghệ sĩ. Nghệ sĩ
không phải là thầy tu. Giá trị Thiện / Ác không phải là tiêu chuẩn đánh giá nghệ thuật. Có
thể dùng mức đo đạo đức để đánh giá con người của nghệ sĩ nhưng không thể lầm lẫn
mang vào tác phẩm. Nếu tác phẩm hay phát xuất từ những người có đạo đức cao, có lẽ
các thượng tọa và linh mục, mục sư là những nghệ sĩ bậc nhất? "Not every poem's good
because it's ancient, Nor mayst thou blame it just because it's new,
Fair critics test, and prove, and so pass judgment; Fools praise or blame as they hear
others do." Buddhist Quote, (Không phải bài thơ nào cũng hay vì nó cổ điển hoặc bị chê
bai vì nó tân kỳ qua những phê bình, chứng minh hoặc đánh giá. Những kẻ ngu ngốc
thường ca tụng hoặc chê trách vì nghe người khác). Một thi sĩ chân chính không bắt buộc
phải nói thật nhưng cần phải nói về sự thật.
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Bài thơ hay, bài thơ giá trị thông thường là mục tiêu của thi sĩ. Lẽ ra, là kết quả thì đúng
hơn là mục tiêu. Trong hành trình làm thơ, thi sĩ lúc nào cũng tìm kiếm "cách nào" để
sáng tác thơ hay và thường khi chính thi sĩ cũng lầm lẫn chữ Hay này. Thay vì diễn đạt
cái cảm nhận Đẹp / Xấu. Thi sĩ lại diễn đạt cảm nhận Đúng / Sai; Thiện / Ác. Những nhà
thơ thời thế, chính trị, tuyên truyền....Những nhà thơ tôn giáo.... thường bị vấp ở đây.
Cảm nhận cái Đẹp về Đúng / Sai, về Thiện / Ác khác biệt với cảm nhận về Đúng / Sai;
Thiện / Ác. Ví dụ, kinh và kệ Thiền nói về Đạo. Thơ Thiền nói về cái Đẹp của Đạo. "A
poet's work is to name the unnameable, to point at frauds, to take sides, start arguments,
shape the world, and stop it going to sleep." Salman Rushdie, (Tác phẩm của thi sĩ để nói
lên những điều chưa từng nói, chỉ ra những sai lầm, chỉ ra những bè phái, bắt đầu cuộc
tranh luận, chỉnh đốn cuộc sống và đánh thức không để cuộc đời ngủ lịm).
Thế nào là bài thơ Hay? là bài thơ Giá trị?


Thi sĩ Dylan Thomas nhắn rằng:" A good poem is a contribution to reality. The
world is never the same once a good poem has been added to it. A good poem
helps to change the shape and significance of the universe, helps to extend
everyone's knowledge of himself and the world around him".(Một bài thơ hay là
một đóng góp cho thực tại. Đời sống sẽ không còn như cũ khi một bài thơ hay đã
cộng hưởng vào nó. Một bài thơ hay góp phần thay đổi hình dạng và và ý nghĩa
của thế gian, góp phần đào sâu sự tìm hiểu của người thưởng ngoạn về tác giả và
đời sống chung quanh ông).



Thi sĩ W.H. Auden nhắn rằng:" One demands two things of a poem. Firstly, it
must be a well-made verbal object that does honor to the language in whichit is
written. Secondly, it must say something significant about a reality common to us
all, but perceived from a unique perspective. What the poet says has never been
said before, but, once he has said it, his readers recognize its validity for
themselves." (Một bài thơ cần phải có hai điều: Thứ nhất, lời thơ phải hoàn chỉnh
để có thể ca ngợi ngôn ngữ của dân tộc đó. Thứ hai, phải nói ra được điều gì thật
có ý nghĩa rất bình thường thực tế cho chúng ta nhưng có thể cảm nhận được từ
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một tầm nhìn độc đáo . Những gì thì sĩ nói trước đó chưa có ai nói nhưng một khi
thi sĩ đã nói đến, người thưởng ngoạn sẽ nhận ra cái giá trị riêng cho họ).


Thi sĩ E.M. Forster nhắn rằng: "A poem is true if it hangs together. Information
points to something else. A poem points to nothing but itself." (Một bài thơ đúng
nghĩa nếu nó bám mắc vào nhau. Những kiến thức bình thường hướng đến những
điều khác. Một bài thơ chỉ cần hướng về nó, không còn gì khác hơn).



Thi sĩ Charles Simic nhắn rằng: “Poetry is an orphan of silence. The words never
quite equal the experience behind them.”(Thi ca là đứa con mồ côi của im lặng.
Ngôn ngữ sẽ không bao giờ có thể diễn đạt hết kinh nghiệm gói ghém bên trong).



"If it doesn't work horizontally as prose...
it
probably
won't
work
any
better
vertically
pretending
to
be
poetry."
(Robert Brault)
(Nếu không thể thành công như văn xuôi viết hàng ngang....
có lẽ
sẽ
không
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thành công
hơn
khi viết hàng dọc
giả dạng
là bài thơ).

 "The poem... is a little myth of man's capacity of making life meaningful. And in
the end, the poem is not a thing we see - it is, rather, a light by which we may see
- and what we see is life." Robert Penn Warren. (Bài thơ....là một chút tưởng
tượng của khả năng con người làm cho đời thêm ý nghĩa. Khi chấm dứt, bài thơ
không phải là điều mà ta cảm thấy. Đúng hơn, là nguồn sáng để soi cho ta thấy
và điều chúng ta thấy được chính là đời sống).

 "[A poem] begins in delight and ends in wisdom." Robert Frost. (Bài thơ bắt đầu
bằng sự thích thú và chấm dứt bằng sự thông thái).



"I grew up in this town, my poetry was born between the hill and the river, it took
its voice from the rain, and like the timber, it steeped itself in the forests." Pablo
Neruda. (Tôi lớn lên trong thành phố này, thơ tôi ra đời giữa đồi núi và dòng
sông. Nó cất lên tiếng nói từ mưa rơi và như những cột kèo gỗ xây nhà, chúng nó
đã thấm ướt nước mưa từ lúc còn trong rừng).

 "We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry
because we are members of the human race. And the human race is filled with
passion. And medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and
necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we
stay alive for." Dead Poet's Society. (Chúng ta không viết và đọc thơ vì duyên
dáng. Đọc và làm thơ vì chúng ta là những phần tử của nhân sinh. Và đam mê đã
tràn đầy nhân loại. Y khoa, luật pháp, kinh doanh, kỹ thuật công nghệ, là những
đeo đuổi đáng phục và cần thiết để giữ gìn đời sống. Còn thi ca, thẩm mỹ, lãng
mạn, tình yêu, là những gì cho chúng ta muốn sống).
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Tôi là người mài thơ thành đá bào. Tự mình chọn lựa một mãnh nước đá lớn, một mãnh đong
lạnh của đời sống. Rồi bắt đầu mài. Đá rạo ra từng mỏng nhỏ, mịn màng và trắng trinh. Rơi
xuống. Đùn lên như một nấm mộ. Nấm mộ cao dần theo thời gian. Lạnh dần theo thời gian. Tan
dần theo thời gian. Khi mãnh đá lớn đã mài còn chờ hết, mỏng lét, mong manh. Chỉ cần thở một
hơi cuối, nó sẽ vở ra muôn vụn nhỏ.
Một muỗng, hai muỗng, ba muỗng .... đá bào tan vào cơ thể. Mát rượi. khoan khoái, ê ê, lành
lạnh. Một lát thôi, rất nhanh, nấm mộ trắng tan thành dòng nước. Chảy thấm về cội nguồn.
Người bào đá dùng bàn tay còn lại, bóp lấy bàn tay đang lạnh tê....

Nốt. Khốn Khó Và Làm Thơ
Của Âu Dương Tu. "Trích Bài Tựa Tập Thơ Mai Thánh Du".
.......Không phải thơ làm cho người ta khốn cùng, chính vì có khốn cùng rồi thơ mới hay...
Từ người ta mà ông Âu Dương Tu nói ở đây chính là người làm thơ.
Câu nói này dể hiểu theo nghĩa, người làm thơ có trải những khó khăn, thăng trầm trong đời
sống, mới chiêm nghiệm được những giá trị thật sự, mới thâm ngấm được những dữ liệu nhân
sinh, để cô đọng, để diễn đạt những điều này vào thơ. Khiến cho thơ có phẩm chất, có chiều sâu
của bản lãnh. Bởi thơ là sản phẩm của con người. Không phải là nguồn gốc, lý do tạo ra những
khốn khó cho người.
Mãi đến khi làm thơ khá lâu, tôi mới hiểu thêm về cái xúc tác của thơ đối với người làm thơ. Thơ
không làm cho người làm thơ khốn khó nhưng sống với thơ, thở với thơ dể làm cho người lâm
vào cảnh khốn cùng. Thơ không phải là nguyên nhân mà là phương tiện.
Người làm thơ thường nhìn giá trị của đời sống ít giống hoặc khác hẳn với người xung quanh.
Họ thường bị gọi là sống trên mây, thiếu thực tế. Tâm tình họ rất nhạy cảm nên dể bị buồn khổ,
đau đớn khi va chạm với người khác. Tư tưởng khi lãng mạn, khi lạ thường khiến cho người đời
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không tin tưởng hoặc không muốn giao kề. Bản chất chung và cá tính chung của người làm thơ
thường dẫn họ chọn lựa những đường đi hay sa vào thất bại, theo cách nhìn bình thường của
nhân gian.
Càng sống với làm thơ càng đi vào chiều sâu của thơ. Mỗi ngày, càng nhìn tỉ mỉ, càng suy gẫm
chi li, càng trăn trở vấn nạn, càng tan dần vào thỏa thuận. "Thỏa thuận" là một tâm lý, người
nghệ sĩ gọi là đạt đạo, người xung quanh gọi là "gàn", "lập dị", "mát", "khác thường", tử tế nhất
gọi là "nghệ sĩ".
Mặt khác, bản lãnh khác, người làm thơ hoài nghi về đời sống. Hoài nghi về giá trị siêu hình,
hoài nghi giá trị triết học, hoài nghi nhân sinh, hoài nghi tâm lý, hoài nghi đạo đức và có khi hoài
nghi cả chính mình. Khác với triết gia, người làm thơ đào xới hoài nghi vào những dòng thơ khó
hiểu, ngớ ngẩn, kỳ dị và có khi đọc nghe rất vô lý. Triết gia hoài nghi như kẻ trưởng thành. Thi sĩ
hoài nghi như con trẻ.
Suy nghĩ, tâm tình như vậy khó sống chung với người bình thường, khó đạt được thành công
trong xã hội. Do đó, đa số người làm thơ thuộc thành phần nghèo hoặc trung lưu hạng thấp. Bù
lại họ thường có một đời sống tâm linh rất phong phú.
Dỉ nhiên, có một số người vừa làm thơ hay, vừa thành tựu trong đời. Số này hiếm hoi như những
người vừa đẹp trai vừa có tài, vừa đẹp gái vừa có tâm hồn.
Thiếu gì chuyên nên làm, thiếu gì chuyện làm có lợi, sao lại chọn làm thơ? - Thưa, vì số mạng
hay sao? - Có lẽ vì cá tính của con người đó.
Hoặc nói ngược lại, vì cá tính của người đó, nên chọn nghiệp làm thơ. Đê mê với thơ thường lâm
cảnh khốn khó.
Khốn khó thì chưa phải khốn cùng. Từ khốn khó đến khốn cùng, không còn bao xa. Nhưng
không chắc gì khốn khó khốn cùng sẽ làm cho thơ hay.
Khốn cùng là hoàn cảnh sống. Bên trong là một tâm sự thất bại, buồn rầu, tự trách, chán nản, thất
vọng.... Người xưa viết rằng, có uẩn ức trong lòng thì mới có điều để nói ra. Vậy thì chính cái uất
ức, cái không chấp nhận số phận, cái chống đối nhân sinh mới là nguồn cơn của "điều muốn nói"
hoặc "điều cần nói". Nếu có sự kết tinh của đau buồn, có trọng lượng của cảm nghiệm nhân sinh,
có suy tư thao thức..... những điều này nói ra thường sẽ dung chứa giá trị thâm trầm.
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Nói ra và nói thành thơ là hai chuyện khác nhau. Khốn khó khốn cùng có thể làm cho người rèn
thêm bản lãnh, nội lực nhưng làm thơ hay, cần thêm một số những yếu tố và khả năng khác.
Thiếu gì thi sĩ khốn cùng mà làm thơ không hay. Có thể kết rằng, người làm thơ đã hay nếu có
hoàn cảnh sống tạo ra nhiều u uẩn hoặc uất ức thì dể làm thơ hay hơn. Làm thơ dở cho dù có bao
nhiêu đau khổ khốn đốn cũng không "nói" ra thơ.
Thơ hay không hẳn cần phải có hoàn cảnh sống khốn. Gặp một người, yêu một người, rung động
là làm thơ được rồi. Nhưng bị người ấy từ chối, phụ bạc, thơ dể hay hơn vì nhiều cảm súc, nhiều
đau buồn hơn. Thất tình là chuyện thường hằn, không thể coi là khốn khó được. Thế giới có hàng
trăm ngàn những bài thơ tình có giá trị bất tử.
Gặp chuyện thương tâm, gặp người đồng cảnh ngộ, thấy người nghĩ đến mình, cảm súc viết bài
thơ hay. Cần chi chuyện khốn cùng.
Người xưa làm thơ thì cưu mang thi ngôn chí. Nếu không, cũng tải theo một tâm sự nặng nề.
Người nay làm thơ cũng vậy nhưng quan tâm về tiến trình làm thơ hơn là kết quả bài thơ. Ở Tây
phương, chính tiến trình làm thơ đã tạo ra các trường phái thơ Đa Đa, thơ Ấn Tượng, thơ Siêu
Thực, thơ Biểu Hiện, thơ Hiện Đại, thơ Hậu Hiện Đại....... Đời sống tạo ra dữ liệu. Tiến trình làm
thơ đưa dữ liệu vào bài thơ. Cả hai đều cần thiết cho một bài thơ có giá trị.
Có khốn khó hay không có khốn khó, có khốn cùng hay không có khốn cùng, chưa phải là
chuyện chính của thơ. Trước hết phải có tài làm thơ. Khốn thay, có tài làm thơ chưa hẳn đã làm
được thơ hảo hạng.
Ông Tô Đông Pha viết rằng: Có tài không phải là khó, tự đem dùng được cái tài của mình , mới
thật là khó. Suy xa ra, có tài làm thơ không phải là khó, tự đem dùng được cái tài làm thơ của
mình, mới thật là khó.
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Làm thơ: Chỉ có thơ giá trị hoặc không có giá trị.
Nói một cách bình thường: Chỉ có thơ hay hoặc thơ dở.
Những học thuyết, những phương cách, những kiểu làm thơ chỉ là những cơn mưa khác nhau.
Mưa rào, mưa phùn, mưa mây, mưa bay, mưa bụi, mưa nhiệt đới, mưa lất phất, mưa hạt lựu,
mưa ngâu, mưa bong bóng, mưa nhảy cóc, mưa........Mưa hôm qua, mưa hôm nay, mưa cũ, mưa
mới.....Nhưng tựu trung là nước rơi từ trời. Chỉ là hạt nước.
Thơ Siêu Thực, thơ Ấn Tượng, Thơ Biểu Hiện, Thơ Hiện Thực, thơ Cụ Thể, Thơ Cảm Tính, thơ
Hình Thức.....Thơ cũ, thơ mới.......Tựu trung là tên gọi cách diễn đạt của thơ. Tên gọi của tứ thơ.
Mưa chỉ cốt làm cho cảnh đẹp thêm, buồn hơn. Cho dù mưa mang theo nguồn sống. Dù cần
thiết, mưa nhiều, sinh lụt lội. Có bao giờ bạn tự hỏi, nước ở khắp nơi, cần gì phải có mưa? Chẳng
lẽ mưa không phải vì nước mà vì lý do khác? Có bao giờ bạn tự hỏi, nếu không có mưa, chuyện
gì sẽ xảy ra?
Nước mưa dùng để uống. Hứng nước mưa cuối mùa để cất rượu Cần, rượu sẽ trong hơn. Rót
nước mưa trên lá Sen vào đựng, rồi pha trà, trà sẽ tinh khiết. Uống vì khát và uống vì nghệ thuật,
giống nhau khi vào thân thể, khác nhau khi bên ngoài.
- Tôi có tham dự buổi nói chuyện về thơ của cậu hồi tuần trước. Hỏi thật nha, sao cậu không
trình bày về thế nào là thơ hay mà suốt buổi chỉ nói về thơ dở?
- Vậy hả..
- Có người chửi cậu quá trời. Họ nói cậu không biết gì về thơ.
- Vậy hả.
- Nhưng mà một số khác cho rằng cậu nói rất có lý.
- Vậy hả.
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Tôi đã có một thời đi tìm thế nào là thơ hay. Không dài lắm, không ngắn lắm, khoảng 10 năm.
Để biết được mỗi một điều, người làm thơ, trước hết phải biết thế nào là thơ dở. Biết cho kỷ, biết
cho rành, biết cho thâm thúy, tư dưng "hay" sẽ đến.
Hay và dở như mùi riêng của mỗi người. Mùi người là hơi hám bốc ra từ cơ thể. Bản chất bẩm
sinh là hôi. Nhưng hễ thơm xuất hiện thì hôi mất dần. Hễ Hay đến thì Dở rút lui.
Hôi và Dở luôn luôn có sẵn. Hay và Thơm phải do làm mới có. Tuyệt nhiên, Làm là hệ trọng
trong nghệ thuật nên phụ nữ luôn luôn muốn làm đẹp. Nhà thơ luôn luôn muốn làm hay. Có thể
nào làm Hay mà không biết Dở là gì? Có thể nào muốn thơm mà không biết thúi là gì?
**********
Theo tôi thấy, Làm thơ và Làm yêu, có nhiều điểm giống nhau. Gần thơ hoài thì mệt. Xa thơ lâu
thì nhớ. Đã dính vào thơ rồi, nó bám riết suốt đời. Thơ càng lớn tuổi càng mất đi ngây thơ, giảm
nồng nhiệt, kém hấp dẫn, thay vào là nhân sinh cằn nhằn, đúng sai tra hỏi, đẹp xấu sâu sắc và thơ
gia tăng quyền lực.......
Khi vừa xuất tu, ra khỏi nhà dòng, tôi quen ngay với hai bạn, một tên Phương Râu, một tên Hùng
Bô. Cả hai đều tán gái rất giỏi. Hai anh lôi cuốn tôi vào trò chơi, gọi là "Chữ Tình 24". Mỗi
người chúng tôi phải đi tìm tình yêu theo thứ tự ABC..., tên người yêu. Có những vần rất dễ tìm
người đẹp như vần A, M, N, T, V.....nhưng có những vần rất khó kiếm như Đ, G, U.... Phương có
hàm râu rất ăn ảnh. Tuổi 17 với hình tượng tài tử rất dễ bắt mắt. Hùng rất đẹp trai và duyên dáng.
Cả hai bạn đã đi được đến những vần xa mà tôi vẫn loay hoay không qua nỗi chữ I. Tìm không
ra. Nguyễn thị Í, cô gái duy nhất. Không ưa tôi vì cô đã có người tình thiếu úy hải quân.
Dù chơi cho vui vẫn buồn vì thất bại. Thời rong lớn đó, tôi rất ưu tư về cái đẹp của con gái.
Không muốn người mình đeo đuổi lại thua sút tình nhân của hai anh bạn. Sắc diện và tài năng
của tôi không thể sánh với Phương và Hùng. Thêm vào đó, ở Nha Trang, có hai trường huấn
luyện phi công và hải quân. Tôi phải đương đầu với quá nhiều đối thủ.
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Được yêu và không được yêu dạy tôi khôn lớn, nhanh chóng làm người lịch lãm. Người lịch lãm
đường tình là người có nhiều vết sẹo trong tim. Chưa hẳn tôi đã biết yêu là gì nhưng tôi biết rõ
kết quả của nó. Yêu không phải là nghệ thuật. Xử lý tình yêu mới là nghệ thuật.
Cho đến một hôm tôi gặp ông chú Câm. Ông rất đẹp trai. Chải tóc Robert Taylor. Tỉa râu Clark
Gable. Ăn mặc kẻng. Vô cùng lịch sự. Ông quen cả gia đình bên ngoại nhà tôi. Nghe đâu lúc trẻ,
ông đã từng đeo đuổi dì Mười, em kế má tôi. Gọi là chú Câm, ông tên Khải, vì ông không nói
được. Chuyện trò bằng dấu tay. Ông vẫn nghe được vì tật câm không phải bẩm sinh mà vì bị "sốt
á khẩu".
Ngồi với ông là ngồi với im lặng và cử động. Tôi học được cách kiên nhẫn chờ đợi sự im lặng và
cách khiêu gợi trực giác và trí tưởng tượng để theo dõi động tác. Ông nói với tôi rất nhiều điều,
kể nhiều chuyện ái tình của người câm. Ông đã khiến tôi thay đổi cả quan niệm thế nào là "đẹp
con gái".
- Chú có nhiều người yêu như vậy theo chú con gái thế nào gọi là đẹp?
Chú câm cười cười không âm thanh. Ra dấu:
- Cháu có biết con gái xấu như thế nào chưa?
Tôi càng tìm hiểu về cái xấu của phụ nữ tôi càng hiểu ra cái đẹp từng biết có quá nhiều sai lầm.
Tôi có thể nói cho các bạn biết ngay từ bây giờ, không có người con gái nào xấu cả. Chỉ tại mình
chưa thấy đẹp.
- Cháu có sợ người điên không? Nếu cháu bị lạc ra một hoang đảo, chỉ có cháu và một cô gái
điên, chú tin rằng trước sau gì cháu cũng yêu cô ấy.
- Chú có yêu được không?
- Chú đã từng yêu một cô gái điên.
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Tôi có thể cho các bạn một kết luận, đến một tuổi đời nào đó, hết con gái, hết thiếu nữ, hết chất
phụ nữ ...mới có thể cảm định cái đẹp/xấu của giống nữ.
Tôi đam mê chơi Tình 24 như một đứa bé yêu kẹo ngọt. Mới ăn thấy ngon. Ăn quen đâm ra
thèm. Ăn nhiều, sâu răng, đau răng, nhức nhối. Vậy mà, dù nhổ hết răng vẫn ghiền kẹo. Từ ngày
tôi để ý đến cái xấu của con gái, đeo đuổi những cô "xấu", tôi được yêu khá dễ dàng. Qua mặt cả
hai bạn về vần tên. Cho dù hai hai bạn chê tôi, chơi không đúng luật.
Yêu cái xấu không có gì sai cả. Vui nhiều hơn buồn. Hãnh diện nhiều hơn mặc cảm. Được khen
nhiều hơn chê....Tôi đi tìm thơ dở như tìm tình xấu. Suy nghĩ về cái dở. Thực tập làm cái dở và
say mê với nó. Tính ra tôi làm thơ dở rất nhiều. Nhiều hơn những bài thơ mà thi sĩ Bùi Giáng đã
xé tặng cào cào châu chấu với đười ươi. Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại. Ai chưa hay mà
không dở nhiều lần? Ai đang hay mà không dở cùng lần?
Con Cóc. Bài phong dao này vì sao được truyền tụng?
Con gì kia
Nó ngồi là ngồi trong góc
Nó xoay cái lưng ra ngoài
Đó là con cóc
Con cóc nó ngồi trong góc
Nó xoay cái lưng ra ngoài
Đó là con cóc................ con
gì kia/
Nó ngồi là ngồi trong góc......... (tiếp tục......)
Bài này bắt đầu từ chữ "con". Nối nhau bởi chữ "con". Không có chấm dứt. Chỉ đọc hết hơi, mệt
rồi nghỉ. Tùy người mà dứt sớm hoặc muộn.
Bài phong dao này dành cho con nít vui chơi như bài Rồng Rắn, như bài Con Mèo..... Dở ngang
ngửa với bài thơ Con Cóc. Con cóc trong hang. Con cóc nhảy ra. Con cóc ngồi đó. Con cóc
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nhảy đi.......Con cóc nhảy đi, có trở về hang? Nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc đã từng chỉ cho
người đọc cái dở của bài thơ này chính là cái hay của nó. Có phải vì là mực thước của cái Dở mà
bài thơ "bất tử". Sống lâu hơn nhiều bài thơ giá trị khác?
Trong cái Dở, chỗ nào là điểm Hay? Trong âm tất phải có dương. Chỉ vì nhỏ quá hoặc sắt quá
nên khó tỏ? Ông Nguyễn Hưng Quốc không phải vì cường điệu mà viết bài Con Cóc. Điều ông
muốn nói, khá rõ ràng. Nếu bạn nghĩ rằng bài thơ Con Cóc là dở, thử làm một bài thơ dở như bài
này. Tên tuổi của bạn chắc sẽ thiên thu văn vẻ. - Đùa chăng? - Không, thử xem.
Phải biết dở như thế nào mới làm dược bài thơ dở như thơ Con Cóc. Nhưng thấy được cái hay
trong thơ Con Cóc thì sẽ làm thơ đúng nghĩa thi ca.
Nhà thơ Hài Cú Basho được nhân gian ngưỡng mộ. Bài thơ dẫn của ông là bài Con Ếch. Con
Ếch nhảy xuống ao. "Bủm". Tiếng nước phá tỉnh lặng. Con ếch phá hư vô. Ngắn ngủi phá vĩnh
cửu rồi trả về vĩnh cửu. Người phá Trời để trở về Trời. Bài thơ này nổi tiếng trong giới yêu thơ
Thiền. Còn con cóc từ hang nhảy ra, nhảy đi, nhảy mãi. Nhất sinh nhị. Nhị sinh tam. Tam sinh
vạn vật. Con Ếch là Thiền. Con Cóc là Dịch. Thiền là về. Dịch là đi.
Con Cóc trong phong dao là nguồn căn của Dịch, mãi mãi không ngừng. Chỉ có người hết hơi,
chết. Dịch mãi tồn tại. Vậy thì ghép hai bài Con Cóc vào một. Bạn có cảm giác gì chăng?
Có bạn thấy lý luận như vậy quá "ép". phải không? - Nói bậy, phải không? Có mưu đồ, phải
không?
Thật ra, không cần phải biết chiều sâu, ý nghĩa, sinh triết của Con Ếch + Con Cóc. Một người
đọc bình thường sẽ do vị cảm và sự hiểu biết mà thích hay không thích, thấy giá trị hay không
thấy. Chẳng sao. Bài phong dao này tự nó thú vị. Con nít cảm được, vui được. Người lớn mất
ngây thơ, mờ trực giác, kém tự nhiên, khó thấy vui, khó thấy thú vị. Hễ làm người lớn thường
cho rằng phải thấy việc lớn, phải nghĩ việc quan trọng, phải vui việc nghiêm
chỉnh....phải...phải...phải.....Tại sao phải "phải"? ... Bạn thử la lớn, hát vang lên vài vòng con cóc
con. Tự dưng sẽ thoải mái. Thấy tức cười. Thấy vui. Không chừng, bổng dưng thấy mình là
cóc. Tự thuở xoay lưng, ngồi hang cho đến lúc nhảy. Ai không nhảy như cóc. Ông Basho tuy
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ngộ đạo nhưng vẫn phải nhảy mỗi ngày. Bạn và tôi cũng nhảy cóc. Tưởng mình ghê gớm sao?
Cóc cả.
Nghĩ cho rốt ráo, không có thơ nào là dở. Chỉ tại mình chưa thấy cái "không dở" của nó. Có
nhiều bài thơ, ngẫm nghĩ mãi mới thấy cái hay.
Bạn biết không? Làm thơ dở dễ hơn làm thơ hay. Người ta dễ đồng ý với nhau về cái dở cái xấu
nhưng khó thỏa thuận với nhau về cái hay cái đẹp. Cứ thử yêu em "xấu" đi, dần dà bạn sẽ tìm
thấy em "đẹp" chính xác hơn, thoải mái hơn, tự nhiên hơn, nghệ thuật hơn.
Tranh giành con gái đẹp là một cuộc chiến vất vả từ tâm hồn đến thể xác. Muốn được người đẹp,
thường gây ra những ý nghĩ hẹp lượng và hời hợt. Tham lam gái đẹp thường gây ra những hành
vi lố lăng và giả tạo. Có vợ đẹp thì căng thẳng vì bị người khác dòm ngó. Giữ vợ đẹp thì mất sức
và tốn tiền. Được cái hay thì vừa hết cơn vui là mệt mỏi vì phải bám lấy. Không được cái hay thì
buồn bã, tự trách, tự ty, tự tôn.... Thấy được cái dở, biết được cái dở, cầm lấy cái dở thì dễ dàng
hơn .
Không phải tình yêu dở hoặc không giá trị mà do cách yêu dở, không giá trị. Người thất tình, bỏ
đời đi tu. Khởi đầu vì thất bại không ôm được mỹ nhân hoặc tựa vai anh hùng như mơ ước. Thất
bại làm cho họ chọn lấy điều ngược lại, không anh hùng cũng chẳng mỹ nhân. Nhưng từ chỗ
không này, có kẻ đã chiếm được cái cao hơn, đẹp hơn, hùng hơn, cái viên mãn. Nhưng có kẻ suốt
đời chỉ là một cuộc lánh nạn không có thẻ di trú. Xem ví dụ Chuyện Tình Lan và Điệp.
Tôi đã từng viết và ước mơ sẽ hoàn tất một cuốn sách về thế nào là thơ hay. Viết đi viết lại. Bỏ
nửa chừng, viết tiếp. Đã nhiều lần. Dài nhiều năm. Cuối cùng, đành chịu thua. Chú câm nói
đúng. Khi cặp bồ, khi lấy vợ, chưa biết được đâu là đẹp đâu là xấu. Do vị thưởng thức và lòng
tham hưởng thụ xúc tác tình yêu phải có cặp có đôi. Cái đẹp lúc này tươi như hoa mùa xuân,
thơm như hương. Tươi và Thơm thường chỉ là cái đẹp lâu dài trong dỉ vãng. Phải về sau mới bắt
gặp được cái đẹp trưởng thành. Và lớn lao hơn nữa, chú đã dạy tôi, chính người nam là nguyên
nhân làm cho người đàn bà của mình, đẹp hoặc xấu. Chính người nữ là nguyên nhân làm cho
người đàn ông của mình, có tài hoặc bất tài.
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- Cháu có biết vì sao có nhiều cô gái rất đẹp, sau khi lấy chồng, nhiều năm gặp lại, thấy xấu.
Ngược lại, nhiều cô thường thường, thậm chí là xấu, sau bao năm gặp lại, ôm tay chồng thấy
đẹp quá chừng?
- Có gái một con nào, trông, không mòn con mắt? Có gái mười con nào, con mắt không mòn?
Tình yêu thì không có gì bí mật và khó hiểu như người ta thường nói. Chỉ có cách yêu mới khó
hiểu và bí mật. Phụ nữ thì không rắt rối gì cho lắm nhưng cách yêu, cách cho và cách lấy của họ
rất rối rắm. Một người nam trung bình, trước sau gì cũng bị quấn trong đống dây tơ vò đó. Chẳng
qua là anh không biết hoặc không chịu nhận mà thôi.
Trong vòng Tình 24 chữ cái, tôi bắt đầu với mối tình cô Ánh, nữ sinh đệ Tứ, trường Nữ Trung
Học Nha Trang. Có thể dùng những lời của nhân vật Alexis Zorba của Nikos Kazantzakis, diễn
tả một phụ nữ người Nga mà ông yêu thích. Tôi cũng nghĩ Ánh rắn chắc và khỏe mạnh như một
con ngựa đua. Bờ mông vồng lên, chứng tỏ một sức sinh sản sẽ mời gọi. Khi cúi đầu xuống gặm
cỏ, hai chân sau cào lên đất, như chuẩn bị những cú thốc hậu tuyệt cao. Khi ngẩn lên hí gió, tóc
bay bạt trời, âm thanh làm lòng lãng tử ngây ngất. Đúng là dân xóm Hà Ra, ngâm mình dưới
biển từ nhỏ. Nhìn không thấy nhưng tôi cảm giác được sự lực lưỡng của Ánh.
Mất một tháng, tôi choàng được vai Ánh, cùng nhau dạo biển trong những chiều đưa đón. Khi
đùa giỡn, chúng tôi vật nhau trên cát như chơi trò Rút Khăn khi còn ở trong tu viện. Hai đối thủ
đều mang cái khăn ở sau lưng, nhét vào lưng quần. Vờn qua vờn lại. Cả hai phải dùng đủ mọi
cách ứng phó để giựt cho được cái khăn của đối phương. Ai giựt được là kẻ thắng. Cặp đùi của
Ánh quả là khỏe mạnh. Khi kẹp vào hông tôi, có đôi phần nghẹt thở. Khi rút được khăn của Ánh,
nghĩa là tôi đã hôn được nàng. Trong vòng Tình 24, chúng tôi lấy nụ hôn làm chiến công và
chấm dứt chuyện tình này để bắt đầu vần B.
Thật là một ý nghĩ khờ khạo. Nếu tôi biết được Ánh cũng hôn nhiều chàng trai khác trong khi bồ
với tôi. Có khi Ánh còn tự mình rút khăn đưa cho họ, không cần chờ họ rút. Năm sáu năm sau,
khi vào Đại học tôi gặp Ánh ở Văn Khoa. Hai đứa đi uống cà phê hè phố. Nhắc lại chuyện xưa,
tôi thành thật xin lỗi. Ánh cười và nói rất nhẹ. Em xin lỗi anh mới đúng. Hồi đó anh khờ thấy mồ.
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Tôi bắt đầu vào làng thơ, khờ như vậy đó. Một buổi chiều năm 197 mấy, sau 75 trước 78, sau
một ngày vất vả lao động. Về nhà đọc thư giải trí. Nhận được cuốn Văn Học Nghệ Thuật số 3 do
hai nhà văn Lê Tất Điều và Nguyễn Mộng Giác thực hiện. Mở ra, thấy tòa soạn dành những
trang đầu tiên, giới thiệu thi sĩ Ngu Yên và Thơ.
Trời ơi. Sướng đê mê như vừa dây dưa nụ hôn với Ánh. Và buồn da diết khi biết Ánh là bài thơ
hôn gió.
Tôi bắt đầu cơn thơ với những cuốn sách dày từ thư viện. Hiểu hay không hiểu tôi cũng đọc.
Lòng tham làm thi sĩ quả thật là kinh khiếp. Ngu mà cố nhét, cố nhớ, cố thổi phồng thật là tai
kiếp. Lần đầu tiên khi người làm tại thư viện Little Rock, dẫn tôi vào tận nơi chứa sách thơ và
sách về thơ. Thả tôi lạc lõng giữa những dãy tường sách. Hàng kệ này tiếp hàng kệ khác. Sách.
Sách. Sách. Cơ mang là sách.
Sau cơn say sưa với những trường phái về thơ, học thuyết phê bình văn học, những thi sĩ lớn
nhỏ, trước sau, trên thế giới, nhờ vợ tôi, tôi mới nhìn ra cái gì gọi là bản sắc dân tộc. Văn sĩ, họa
sĩ có thể trở thành nghệ sĩ của thế giới nhưng thi sĩ, dù lớn lao cách mấy, vẫn là thi sĩ của một sắc
dân. Thơ hay có thể được thế giới ngưỡng mộ nhưng thơ hay thuộc về dân tộc của ngôn ngữ đó.
Cây Quít trồng ở miền Nam ra trái ngọt, mang trồng miền Bắc ra trái chua. Chỉ từ phù sa màu
mở của tiếng nói quê hương, thơ mới có thể đâm rễ sâu vào lòng đất, thơ mới có thể vươn cao
thành cổ thụ. Một người Tàu sang Tây làm thơ tiếng Tây thì khác với một người Tàu sinh ra bên
Tây hoặc học tiếng Tây, sống văn hóa Tây làm thơ. Thơ đóng góp văn học mà đến từ văn hóa.
Tinh thần và nghệ thuật văn chương của một ngôn ngữ, của một dân tộc chính là cội nguồn và
năng lực tạo ra bản sắc của nhà thơ. Thơ thuộc về ngôn ngữ thứ nhất, văn hoá thứ nhất.
Ước vọng trở thành thi sĩ của một dân tộc khác là một ước vọng tội nghiệp ngoại trừ tiếng nói đó
là tiếng mẹ đẻ của người làm thơ có nguồn gốc từ sắc dân khác. Cho dù một thi sĩ làm thơ bằng
ngôn ngữ thứ hai được công nhận là hay, tôi tin rằng ông có thể làm thơ bằng tiếng thứ nhất hay
hơn.
Vợ tôi, dòng người Hoa ở Hải Nam, nhưng là người Việt một trăm phần trăm. Một trong những
đặc điểm của em là hợp thời trang. Dù thăng trầm theo đời sống, dù nghèo hay giàu, dù trẻ hay
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già, lúc nào em tôi cũng hợp thời trang. Hiện đại, đúng thời và sang quí là tiêu chuẩn trang điểm,
y phục và lối sống của em. Tình yêu của em cũng hợp thời trang. Uyển chuyển qua từng giai
đoạn, từng lúc lên voi / từng lúc xuống chuột, khi xa / khi gần....Nhìn từ bên ngoài, vợ tôi là một
người chịu chơi nhưng tôi học được chất nết na, lòng tử tế và những bản tính trăm năm của văn
hóa phụ nữ Việt.
Tôi học tập những thời trang của thơ ngoại quốc. Chưng diện văn hóa phương xa. Để rồi "thấy"
được cái mũi hơi tẹt chỗ giữa hai chân mày trông "hay" hơn cái mũi độn cao ngống. Hãy thử
tưởng tượng một con công, gắn vào cái mỏ gà cồ? Tôi đã từng gắn nhiều cái mỏ, cái mõm, cái
miệng....cái cằm chẻ hai.....vào thơ. Soi gương nhìn, đúng là thơ Việt lai.
Người Việt từ lúc lập dân lập quốc cho đến nay, đâu phải là nguyên giống. Lai thân xác, lai tinh
thần, lai phong tục, lai văn hóa...là ưu điểm mở mang, làm tốt đẹp hơn. Như vậy, khi nào"Lai" là
dở? - Thưa, khi không tự nhiên; khi thiếu thời gian để "tiêu hóa" chất "Lai". Sự hòa thuận, không
phải hòa nhập, không phải hòa hợp, cần phải có thời gian để thẩm thấu, để quên bản sắc ngoại
quốc, để quên đi kỹ thuật, thậm chí quên đi nghệ thuật vay mượn, để thôi thúc tự nhiên tìm đến
và diễn đạt tự nhiên bước ra. Hòa thuận đúng nghĩa thuộc về tâm lý.
Nhìn từ tình lý, Vợ-Chồng là một hành trình cải vả từ ồn ào đến âm thầm. Khởi đầu, ôm nhau là
hòa. Cải nhau là đêm mất hợp. Phải mất một thời gian mới đạt được hòa hợp nhưng vẫn là những
giao kèo bất thành văn. Nhanh thì mười năm, chậm thì mươi năm, mới đến được chỗ hòa nhập.
Hòa nhập là chấp nhận nhưng vẫn nghi hoặc và sẵn sàng xung khắt. Hình như đối phương có thể
thất hứa bất ngờ. Trước khi đến chốn hòa thuận, thường xảy ra những biến động có khả năng,
tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Qua được. Hòa thuận được. Tình trở lại như thuở ban đầu chỉ khác
ở chỗ dễ mệt hơn vì có tuổi. Tình mà không đủ sinh hoạt yêu, gọi là nghĩa.
Làm thơ cũng là một hành trình cải vả, đối thoại liên tục bên trong thi sĩ. Sau cùng sẽ còn lại hai
loại thi sĩ. Thi sĩ yêu thơ như thuở ban đầu sau khi đã chán thơ một thời, ly thân một khúc, ly dị
một đoạn. Và thi sĩ có nghĩa với thơ cho dù đã hết đam mê. Cả hai loại tình đều kéo đến thời
răng long tóc bạc nhưng một già đam mê yêu một già thì tình này đáng ngưỡng mộ. Hơn Romeo
và Juliet chết vì nhau. Lúc trẻ dễ chết vì tình. Già rồi, khó vì tình mà chết. Nhưng lại chết vì
nghĩa. Đó là sự mâu thuẫn của cấp bậc cao trong thơ.
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Nói một cách khác, Tình chính yếu là đam mê và yêu thương trong khi Nghĩa chính yếu là trách
nhiệm và thương hại. Thi sĩ làm thơ vì yêu thơ và làm với nỗi đam mê. Thi sĩ không có trách
nhiệm phải làm thơ. Những bài thơ thành hình vì trách nhiệm, vì đơn đặt hàng thì không thể là
thơ cho dù đầy đủ cả thân thể cũng chỉ là búp bê hoặc người máy.
Tình làm cho người sống hân hoan với yêu và khám phá những hạnh phúc với người tình, hôm
nay và ngày mai. Trong khi, Nghĩa làm cho người sống chấp nhận với thương và có khi bằng
lòng, có khi tiếc nuối một quá khứ hạnh phúc.
Vì Tình, thi sĩ làm thơ, vừa dâng hiến vừa chiếm đoạt, say sưa lục lọi cõi thơ để tận hưởng
những khám phá mới lạ một cách riêng tư, một cách đặc thù. Đã là thi sĩ thật thì không có thi sĩ
nào giống thi sĩ nào, không có thi sĩ nào hơn thi sĩ nào. Nếu có, là do người thưởng ngoạn, nhà
phê bình sắp xếp hoặc chấm điểm. Tự thân người thi sĩ không quan tâm. Như người đang yêu,
không quan tâm người khác nói gì. Chỉ "sống" vui buồn, đắm đuối, si mê với tình nhân.
Vì Nghĩa, thi sĩ sẽ làm thơ như thường lệ, như những gì "hay" của mình dù đã là quá khứ. Họ
thật sự không sống hôm nay. Thơ của họ là hôm qua. Khi hết yêu, hết đam mê, hết hạnh phúc
của khám phá, người tình, người vợ, người chồng chẳng qua là "người bạn đường". Dắt nhau
trong sáng tối chiều hôm. Nhờ vả lúc gập ghềnh mưa gió. Nhớ không? Ngày xưa, trời mưa như
tầm thác đổ, bạn đã chạy đến, núp ngoài hiên nhà người yêu. Lạnh muốn chết mà lòng nóng như
lửa. Chỉ cần em nhìn thấy anh đang dầm mưa tìm tình ái là anh sung sướng lội mưa trở về. Nhớ
không? Ba cấm em ra khỏi nhà, nhưng em đã ra sát hàng rào cho anh cầm lấy bàn tay. Trời ơi,
hạnh phúc quá. Vì nghĩa, cầm tay không thấy rung động mà sợ tổn thương hoặc sợ thả ra quá
sớm chưa đủ bổn phận.
Lâu lâu chưa làm bài thơ cảm thấy "thất nghiệp", cảm thấy có "bổn phận" làm một bài. Trong khi
làm thơ, cảm thấy có "trách nhiệm" cho ra một bài thơ "vừa lòng" người đọc. Khi thi sĩ làm thơ
không phải vì thơ mà vì bất cứ một lý do nào khác, đó là lúc đã hết tình chỉ còn nghĩa.
Người ta thường ngưỡng mộ những kẻ có bản lãnh và lịch lãm về tình trường. Thật ra chưa chắc
kẻ này đã có hạnh phúc trong tình yêu như một người khờ khệt trong đời tình ái. Hạnh phúc
không tính bằng bản lãnh mà tính bằng mức độ hòa thuận giữa người và người, giữa người và
thời, giữa người và đời. Một người có kiến thức sâu rộng về thơ, bản lãnh lý luận về thơ, không
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hẳn sẽ là người làm thơ hay hoặc hay hơn người làm thơ khác. Ông Âu Dương Tu thường viết
bài bình thơ. Viết rất hay mà làm thơ không hơn Lý Bạch, Đổ Phủ, Bạch Cư Dị......
Nhưng người có bản lãnh trong tình yêu sẽ bớt vấp phải những hào quan và xuẩn động của tình;
những ảo ảnh và tội quả của ái. Té xuống biết đứng lên. Gặp vận xui biết thời cùng tắc biến.
Người ngây thơ trong tình trường hoặc gặp hạnh phúc may mắn hoặc bị hạnh phúc hối hận. Thực
tế, không ai hay hơn ai; không ai hạnh phúc hơn ai vì mỗi người chỉ có một đời để biết, để sống.
Làm thơ cũng đồng dạng. Yêu lúc trẻ, bồng bột, nổi lửa, không cần biết em là ai, anh là ai, thơ là
ai vậy mà đam mê khiến cho lời lẽ xuất thần hay ho, như thơ Nguyễn Tất Nhiên. Bẩm sinh, năng
khiếu và số mệnh thường xét thấy lúc này. Nhưng khi đã mang thơ vào lòng, vào đời như cưới
được tình nhân thì lập tức người vợ người chồng này trở thành vấn nạn. Biết vợ mình đẹp mà
thấy cô hàng xóm cũng đẹp. E rằng có thiên vị nghiêng về hàng xóm. Rồi Diễm, rồi Thúy, rồi
Vân, rồi Tuyết....cô nào cũng đẹp. Vì Đẹp khác nhau và không có giới hạn. Hay có giới hạn
không? - Dỉ nhiên, không. Do đó thơ mình dù hay hoặc không, vẫn muốn hay hơn thi sĩ khác.
Thay vì hay hơn mình trước đây. Hãy yêu thơ mình như yêu người vợ, người chồng đầy những
tính tình làm mình nhức nhối. Hãy yêu thơ mình như yêu người tình già và xây dựng cho tình
nhân những giá trị tình yêu. Thơ người để nhìn. Thơ mình để ôm ấp.
Yêu thơ vì tình là yêu bản sắc của mình. Bản sắc này có bản sắc dân tộc và địa phương tính. Cái
độc đáo, cái thô, cái góc cạnh của riêng mình làm cho thơ mình không lầm với thơ chung. Yêu
cái thơ mình hôm qua đang hóa thân cái thơ mình hôm nay. Say mê cái đẹp dần, cái hay dần và
quyết tâm chinh phục dù biết không bao giờ. Hãy yêu những cái đó.
Yêu thơ vì nghĩa là yêu cái hay của thơ, cái hay của thi sĩ khác. Thu phục những cái hay này,
sinh hoạt vào thơ mình. Người đọc biết thơ mình, ngưỡng mộ thơ mình như thế nào thì mình
yêu thơ mình như thế đó. Hãy yêu những cái này nhưng đừng sợ thơ mình hôm nay không
"giống" hôm qua. Có nhiều thi sĩ có công trình tác phẩm đồ sộ nhưng thực chất là một bài thơ
dài. Chỉ ngắt đoạn và đặt đầu đề khác nhau trong những thời điểm khác nhau. Viết nhiều, viết
dài, in nhiều sách không liên hệ đến phẩm chất của thơ.
Hãy làm tất cả những gì có thể làm cho người yêu của mình đẹp hơn hay hơn tài hơn. Để một
ngày, ta lại đam mê tình nhân cũ như thuở ban đầu. Đam mê không bồng bột mà sâu thẳm. Nồng

Nháp Với Nốt. Tùy Luận Với Thơ . Tập 9

163

nàn không bốc lửa mà nhận chìm. Thông cảm bằng trực giác không phải bằng tri thức. Hòa
thuận bằng vô thức không phải bằng lý luận. Thơ vậy không còn hối hận.
- Tôi yêu em suốt một đời không bao giờ hối hận. Bạn nghe câu này có quen không? Khi đã có
tình lẫn nghĩa thì không còn chỗ cho hối hận chen vào.
Sau cùng của đọc sách, tôi lại trở về với cuốn sách đầu tiên mà tôi ưa thích ngày còn sinh viên,
đó là cuốn Kinh Dịch của Nhà văn Ngô Tất Tố. Tôi không thích cuốn Kinh Dịch của học giả
Phan Bội Châu vì quá Khổng học. Bản của học giả Nguyễn Hiến Lê thì nặng phần khoa học và
quá sát với hình nhi hạ, quá lo âu về nghĩa lý. Càng tìm thơ tôi càng "thấy" bản sắc của thơ da
vàng là Thiền và Dịch. Cái 0 (không) vô định và cái 64 bất định, phải chăng là blackhole, nguồn
xuất nhập, tạo tử của thơ cõi Đông mà cõi Tây không có?
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(Hình vô chủ trên mạng. Dàn dựng bởi Ngu Yên)
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Lời nào thơ?
Lời nào thơ xuất thần?
Có phải lời có vần, lời chải chuốt, lời mơ màng, lời lãng mạn, lời nằm trong khung Lục Bát, Ngũ
Ngôn, Song Thất..........là lời thơ?
Có phải lời đã xuống trong thơ mà không thể thay đổi được....... là lời thơ xuất thần?
Hoặc thứ gì khác hơn lời đã biến chữ nghĩa thành thơ?
Hoặc vì thi sĩ có khả năng xuất thần đặc biệt tự dưng biết lời lẻ nào là thơ để viết xuống ?
Từ góc nhìn của thưởng ngoạn, hai loại thơ: Thơ Phổ Cập và Thơ Chọn Lọc. Nói nôm na, Thơ
Phổ Cập là thơ dành cho đại chúng. Với thi tính dể dải, dể hiểu và một tâm sự nồng nàn, thơ Phổ
Cập dể dàng thuyết phục người đọc. Trong khi thơ Chọn Lọc khó hiểu hơn, đè nén tình cảm, cô
đọng văn phong với nhiều ẩn ý và biến tứ, khiến cho nhiều thành phần thưởng ngoạn bình
thường khó ưa thích. Trên chiếu văn chương, thông thường thơ Chọn Lọc được xem là cao cấp
hơn.
Có thể cao hơn nhưng chưa chắc hay hơn hoặc có giá trị hơn. Mỗi loại thơ đều có thể "sống lâu"
do giá trị của sáng tác. Bài thơ, tượng chất, chỉ là văn bản, một mãnh để ráp thành toàn hình.
Đọc thử câu truyện này:
Nàng có ba người anh đi bộ đội. Những em nàng có em chưa biết nói, khi tóc nàng xanh
xanh. Tôi người Vệ quốc quân xa gia đình. Yêu nàng như tình yêu em gái. Ngày hợp hôn
nàng không đòi may áo mới. Tôi mặc đồ quân nhân đôi giày đinh bết bùn đất hành quân.
Nàng cười xinh xinh bên anh chồng độc đáo. Tôi ở đơn vị về cưới nhau xong là đi. Từ
chiến khu xa, nhớ về ái ngại. Lấy chồng thời chiến binh, mấy người đi trở lại. Nhỡ khi
mình không về thì thương người vợ chờ bé bỏng chiều quê…
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Nhưng không chết người trai khói lửa mà chết người gái nhỏ hậu phương. Tôi về không
gặp nàng. Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối. Chiếc bình hoa ngày cưới thành bình
hương tàn lạnh vây quanh. Tóc nàng xanh xanh ngắn chưa đầy búi. Em ơi giây phút cuối
không được nghe nhau nói, không được trông nhau một lần.
Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím, áo nàng màu tím hoa sim. Ngày xưa một mình đèn khuya
bóng nhỏ nàng vá cho chồng tấm áo ngày xưa…
Một chiều rừng mưa, ba người anh trên chiến trường đông bắc, được tin em gái mất
trước tin em lấy chồng. Gió sớm thu về rờn rợn nước sông, đứa em nhỏ lớn lên ngỡ
ngàng nhìn ảnh chị. Khi gió sớm thu về cỏ vàng chân mộ chí.
Chiều hành quân, qua những đồi hoa sim. Những đồi hoa sim, những đồi hoa sim dài
trong chiều không hết. Màu tím hoa sim, tím chiều hoang biền biệt.
Có ai ví như từ chiều ca dao nào xưa xa. Áo anh sứt chỉ đường tà. Vợ anh chưa có mẹ
già chưa khâu. Ai hỏi vô tình hay ác ý với nhau. Chiều hoang tím có chiều hoang biết.
Chiều hoang tím tím thêm màu da diết. Nhìn áo rách vai, tôi hát trong màu hoa: Áo anh
sứt chỉ đường tà, vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu…
( Trích trên http://www.thica.net/2008/02/04/mau-tim-hoa-sim/)
Màu Tím Hoa Sim là một bài thơ Phổ Cập. Kể một tâm sự, một chuyện tình thời chiến, dể hiểu
và dể cảm. Dể động lòng người đọc như bài Hai Sắc Hoa Ty Gôn (TTKH), Tha La Xóm Đạo
(Vũ Anh Khanh), Hoa Trắng Thôi Cài Lên Áo Tím (Kiên Giang)......Bài này được viết lại theo
thể văn xuôi, để dể thấy "tính truyện".
Kể những chuyện buồn, chuyện mùi, chuyện lãng mạn thành thơ, nhất là sử dụng lời lẽ giản dị
hoặc bình dân, là những bài thơ đại biểu chiếm đa số thơ Việt, kể từ thời đại Thơ Mới. Đặc điểm
của loại thơ này là có "tính tình" của văn xuôi và "linh hồn" của truyện.
Rồi đọc bài này:

Nháp Với Nốt. Tùy Luận Với Thơ . Tập 9

167

LỮ KHÁCH BLUES
khách điếm tầng cao
những chân trời lạ
từng canh khuya hao mòn
từng cơn say cô đơn
trăng tròn Athena
sơ huyền Bá Linh
rằm Luân Đôn
chuyến tàu ngày đêm quanh quẩn Âu châu
trong túi du lịch
ngổn ngang bia lon bạc cắc
bán dollar mua pound
bán pound mua euro
giã từ biên giới này bắt tay màu cờ khác
đổi tiền nước này xài tiền nước khác
không
đổi
được
nỗi
sầu
Một mãnh tâm sự cô đơn, buồn buồn của du khách chuyển sang tình ngậm ngùi nhân sinh như
trên đường về nhớ đầy. Khói huyền bay lên cây (Chiều. Hồ Dzếnh). Thi sĩ Chân Phương đã dụng
tứ thời trang hơn, blues hơn và khúc mắc hơn. Tâm tình không nhẹ như khói mà ngổn ngang như
bia lon bạc cắc. Khó hiểu hơn. Chọn lọc người đọc hơn. " giã từ biên giới này bắt tay màu cờ
khác", câu thơ đến thật bất ngờ.
Những bài thơ diễn đạt một ý niệm, một nhân sinh quan, một thao thức của tư tưởng....Nói chung
là trừu tượng, đôi khi là vô hình. Tóm lại là những điều cao hơn hoặc sâu hơn những chuyện
bình thường. Thi sĩ thường sử dụng những ý tứ rời rạc nhưng có ý nghĩa để liên kết hoặc liên
tưởng đến điều muốn nói. Ý tứ cần phải đi đôi với cảm súc, nếu không, loại thơ này dễ trở thành
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những ẩn dụ. Những bài thơ loại này vượt qua tầng căn bản nhưng thường ít hẹn hò với thưởng
ngoạn.
Từ góc làm của sáng tác, khi làm thơ, nhà thơ ở trong hai trạng thái. Bình thường là trạng thái ý
thức. khi bắt đầu bài thơ, sự hiểu biết và kinh nghiệm hoàn toàn kiểm soát. Nhà thơ sắp đặt ý
tưởng, dàn dựng ý tứ, chọn lựa ngôn từ. Kể lại một câu truyện. Trình bày một ẩn dụ. Lý luận một
thao thức. Diễn đạt một tâm sự....... Ở trạng thái này, cao kỳ nhất là nhà thơ tạo ra những lớp
nằm dưới bề mặt của bài thơ. Những tầng lớp làm cho thơ thêm những chiều sâu.
Trong tình trạng này, thơ cần phải có sự rung động. Rung động là cảm súc trong khả năng diễn
đạt. Nếu thiếu vắng rung động, bài thơ sẽ là không thơ.
Nếu chỉ để kể lể tình cảnh, tâm sự, thơ khó qua mặt tùy bút, tản mạn, truyện.....
Nếu chỉ để trình bày quan niệm, nhân sinh, tư tưởng, thơ khó qua mặt văn lý luận....
Nếu chỉ để hô hào, cổ động, thơ khó qua mặt những bài diễn văn.....
Nếu chỉ để giải trí, thơ khó qua mặt chuyện khôi hài.....
Thơ qua mặt những họ hàng văn vẽ ở chỗ sự diễn đạt do cảm súc dẫn đưa. Hoặc cảm súc bộc lộ
hoặc cảm súc dồn nén đều mang đến những tứ diễn "khác thường" hoặc bình thường mà hấp hút.
Rung động trong văn chương có thể tượng hình bằng bật một cọng thép mỏng đã kẹp chặt một
đầu. Bạn sẽ nghe tiếng rung. Sự rung bắt đầu nhỏ rồi lớn dần. âm thanh càng lúc càng lớn, càng
to. Khi đạt được chỗ cao nhất, lớn nhất sẽ bắt đầu nhỏ lại cho đến khi chấm dứt.
Đoạn đầu của rung động thông thường thích hợp cho văn xuôi trong thể truyện, tản mạn, kể lể,
thậm chí là văn nghị luận, diễn thuyết.
Rung động cao hơn thường dẫn văn xuôi vào những tùy bút, đọc như thơ. Bạn sẽ tìm ra rất nhiều
đoạn văn kiểu này trong tùy bút của Nguyễn Tuân, Mai Thảo, Nguyễn bá Trạc......
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Cao hơn nữa, rung động tự dưng phối hộp với lời lẽ, ngôn từ, phong thái văn vẽ của một người
để phát thành thơ. Nếu không hội đủ sức rung của cảm súc, thơ còn lại sẽ là chữ nghĩa lạnh ngắt.
Đọc cảm thấy sệu sạo, nuốt khó trôi. Đó là một trong vài lý do mà người ta nói rằng, khi làm thơ
thất bại, bạn sẽ viết văn. Khi viết văn thất bại, bạn sẽ viết nghiên cứu phê bình.
Khi một bài thơ được sắp đặt theo truyện, theo lý luận, theo ý tưởng bằng ý thức mà thiếu cảm
súc, cho dù chí cao, ý lớn, suy tư sâu sắc cũng sẽ là không thơ. Đọc giả sẽ nhận được sự không
"tự nhiên", mà "vất vả", mà "chờ đợi hồi âm". Thời gian sẽ chôn vùi những bài nào không phải là
thơ. Đây là định luật luôn luôn có hiệu lực trong cõi thi ca.
Từ trạng thái bình thường của làm thơ, thi sĩ sẽ bước vào những giây phút "xuất thần". Trạng thái
xuất thần không phải lúc nào cũng xuất hiện trong tiến trình làm thơ. Kể cả khi nó xuất hiện,
người làm thơ cũng không biết. Nếu biết thì không thể gọi là xuất thần.
Trong trạng thái ý thức đang miệt mài đắm chìm vào chữ nghĩa, CHỢT những ý tứ đột ngột chớp
chớp. Ý tưởng, hình ảnh, ẩn dụ, ý thơ, tứ thơ... rùng rùng kéo tới. Thi sĩ say sưa không còn biết
gì. Ghi xuống, chép xuống. Không cần phải sửa chữa. Không còn chọn lựa như trong giai đoạn ý
thức. Người làm thơ bị hoàn toàn cắt đứt những liên lạc, những giao thông với thế giới bên
ngoài. Trong khoảng khắc miên mang, say mê đó, CHỢT lóe lên một câu thơ, vài câu thơ, đoạn
thơ....xuất thần.
".... Những kẻ xuất chúng là những kẻ có những cội rể thiên tài bắt nguồn từ cõi vô thức. Không
một người nào trong trạng thái hữu thức có thể có những ý nghĩ xuất chúng. Những người xuất
chúng và những người điên giống nhau ở điểm này ... " ( Platon trong tác phẩm Republic. Trích
Câu Chuyện Triết Học. Trí Hải và Bửu Đích dịch).
Điểm tâm
Trà đựng trong bình trí nhớ câm
Rót nghiêng từng ngụm nỗi đau thầm
Hoà chung cùng ngụm đau trời đất
Là mỗi ngày ta mỗi điểm tâm
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(Mai Thảo)
Mắt buồn
Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa
Bỏ người yêu, bỏ bóng ma
Bỏ hình hài của tiên nga trên trời
Bây giờ riêng đối diện tôi
Còn hai con mắt khóc người một con
(Bùi Giáng)

Tống Biệt Hành
Đưa người, ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thẳm, không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
Đưa người ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình một dửng dưng...
(1940. Thâm Tâm)
Những câu thơ có gạch dưới là những câu thơ xuất thần. Thông thường sẽ tới sau những câu thơ
được ý thức dẫn vào. Câu thơ chữ đậm là câu giao thoa lúc vô thức bắt đầu chiếm lỉnh hành trình
sáng tác. Những câu thơ, những đoạn thơ xuất thần sẽ làm cho bài thơ có giá trị độc đáo, đặc thù
và độc nhất. Bài Tống Biệt Hành nếu không có hai câu Bóng chiều không thẳm không vàng vọt.
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong, thì bài thơ còn lại là sự dàn dựng của ý thức và khẩu khí
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của người bất đắc chí. Không có, Còn hai con mắt khóc người một con, thì bài thơ Mắt Buồn khó
được lưu truyền. Không có câu, ngụm đau trời đất...mỗi điểm tâm, thì bài thơ này khó được Mai
Thảo tuyển đăng vào lúc cuối đời.
Thơ Phổ Cập và thơ Chọn Lọc, không phải thơ nào hay hơn thơ nào, thơ nào giá trị hơn thơ nào
mà bài thơ nào cưu mang được thơ xuất thần, bài thơ đó có khả năng trường thọ.
Vì sao có thi sĩ quan niệm là làm xong một bài thơ thì nên sửa chữa nhiều lần. Thậm chí như thi
sĩ Charles Simic nói rằng cho dù bài thơ đã đăng ra đại chúng, ông vẫn tiếp tục sửa....có lẽ cho
đến lúc vào quan tài... vẫn còn sửa. Trong khi có thi sĩ khác cho rằng, không nên sửa thơ vì sẽ
làm mất đi "nhan sắc" "linh hồn" của bài thơ nguyên thủy. Đa số những nhà thơ trong phái Siêu
Thực không quan tâm đến việc sửa thơ. Có người còn giữ nguyên chữ nghĩa lúc ban đầu cho dù
về sau nhận thấy sai lầm.
Dù có lý luận thế nào cũng không thể bác bỏ qui luật không ai biết đứa con hơn cha mẹ của nó.
Nhất là những bậc phụ huynh có bản lãnh. Tôi nghĩ rằng, thi sĩ biết thơ mình rõ nhất. Nếu không,
có lẽ đang còn là thi sĩ hàm thụ. Sáng tác bao gồm cả làm thơ và sửa thơ của mình.
Sửa như thế nào, sửa thơ nào, thường được cho là một nghệ thuật trong sáng tác. Thưa, không
cần phải bí hiểm quá. Sau khi bài thơ thành hình và chấm dứt. Thi sĩ sẽ tự nhận biết những câu
thơ nào là những câu thơ, những cụm chữ đã đến trong trạng thái xuất thần. Những thơ này
không nên sửa. Cho dù không chỉnh, không vừa ý, nhưng thơ này có giá trị đặc thù, có duyên
phận của riêng nó. Nhưng nên sửa những thơ đã được dàn dựng và diễn đạt bởi ý thức. Hãy sửa
ánh sáng của ngọn đèn. Đừng sửa ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của trăng sao.
**********
Vô thức và trực giác là hai yếu tố chính của xuất thần. Như bật cái hộp quẹt máy Zippo, nếu
không có đá lửa làm xẹt lửa để bắt vào tiêm, sẽ không có ngọn lửa. Nếu không có xăng trong hộp
quẹt, đá xẹt lửa cũng không có gì. Ví vô thức như xăng. Ví trực giác như xẹt lửa.
Steve Martin:“The conscious mind is the editor, and the subconscious mind is the writer. And the
joy of writing, when you’re writing from your subconscious, is beautiful — it’s thrilling. When
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you’re editing, which is your conscious mind, it’s like torture. And I’ve just kind of decided that
anytime it’s torture, I want to stop. I’ll just put it down and wait until it becomes not torture.”
[NY Times, 8.8.99]
"Ý thức ví như người biên tập, mà tiềm thức chính là nhà văn. Mà khi bạn sáng tác từ tiềm thức,
thì niềm hoan lạc viết lách ấy đẹp và quả là xúc động. Trong khi dùng ý thức bạn để biên tập thì
giống như là tra khảo hành hạ . Và bất cứ khi nào tôi thấy đó là khảo tra, tôi muốn ngừng ngay.
Tôi bỏ qua để chờ đến lúc nó không còn trở thành cuộc tra tấn nữa”. (ĐM Đ, một người bạn đã
giúp tôi chuyển ngữ câu nói này hay hơn là câu của tôi. Xin mượn)
Bắt đầu từ phái nghệ thuật Đa Đa, 1916-1922, người tây phương đã chú tâm đến ảnh hưởng của
vô thức trong sáng tác. Qua đến phái Siêu Thực, 1920, sáng tác chẳng những đến từ vô thức mà
còn đến từ môt thành phần của vô thức, đó là giấc mơ. Nhưng có lẽ phải đợi cuốn sách
Becoming a Writer của bà Dorothea Brande, 1934 thì sự tương quan giữa vô thức và sáng tác
mới được khoa học hóa. Từ đó, sử dụng vô thức và giấc mơ vào việc sáng tạo văn chương là một
bộ môn học về sáng tác.
Phần lớn của vô thức là bất khả tri. Tuy nhiên khoa tâm lý, khoa não bộ, khoa thần kinh, khoa
bệnh lý đã tìm thấy nhiều công dụng của vô thức. Người ta cho biết tất cả trí nhớ của người
không hề bị mất. Tất cả tồn trữ trong vô thức, chỉ cần sự khơi động đúng lúc thì dỉ vãng sẽ xuất
hiện. Bà Brande gọi vô thức là kho tàng kết xù của trí tưởng, tình cảm, cảnh tượng, nhân vật,
sinh hoạt, quan hệ đời sống nhưng không dể gì mở được kho tàng này.
Tri thức là vừa là con đường vừa là công cụ để đến với vô thức. Một khi người viết đã bắt được
vào vô thức, tri thức người đó phải làm một số công việc như kiểm soát, chọn lọc, liên tưởng,
tổng kết những dữ liệu đến từ vô thức.
Đặc biệt đối với người sáng tác, bà Brande cho rằng vô thức của họ "thấy" được điều gì nên xuất
hiện ra trên giấy mực. Vô thức tạo ra một loại ngôn ngữ "vô thức" khác với ngôn ngữ của ý thức.
Do đó, thơ văn có nhiều câu, nhiều đoạn, nhiều tứ, nhiều ý và nhiều chữ mang ý nghĩa vượt qua
ý nghĩa thông thường tạo ra những lớp sâu, chiều sâu của thơ văn.
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Vô thức là kho tàng vô tận. Tùy vào mỗi người sáng tác có khả năng sử dụng được bao nhiêu.
Nếu không phải là khả năng bẩm sinh hoặc là khả năng chưa được bộc lộ thì luyện tập là một
phương pháp cần thiết để mở cửa kho tàng này.
"When I’ve needed something for a story, the subconscious has kept working and sent up a
relevant dream, like getting a message in a pneumatic tube". (Stephen King).
"Khi tôi cần tìm kiếm điều gì cho câu chuyện, tiềm thức tác động và làm bừng lên một giấc mơ
thích đáng, giống như nhận được một thông điệp qua ống chuyền khí áp.” (Mượn cuả ĐMĐ).
Tác phẩm Writer Dreaming của Naomi Epel (Bookman Press. Melbourne, 1993) là một tác phẩm
ghi nhận những câu trả lời của nhiều nhà văn, nhà thơ chú trọng việc sáng tác từ giấc mơ. Họ cho
rằng những hình ảnh, câu chuyện, nhân vật, kể cả những luận lý xảy trong giấc mơ sẽ giúp cho
người viết biết rõ về mình hơn, hiểu được hơn về sự quan hệ giữa mình với đời sống hàng
ngày...Những mảnh vụn vặt, những hình ảnh bất ngờ, những thứ không đầu không đuôi trong
mơ, có khi là những chìa khóa để giải quyết những khó khăn đang dằn vặt.
Behind every dream there's a desire. Desire is the small seed underground. When the seed
begins to sprout and lay its roots, desires begin to grow into dreams.
Underground and invisible to the world, and sometimes even to you, you may not be completely
aware of your deepest desires. However with the right elements (soil, sun, water) they begin to
sprout into dreams. Then they slowly grow into your reality. (Elizabeth Towne).
Bên trong mỗi giấc mơ là một mong muốn. Mong muốn như hạt giống trồng vào đất. Khi hạt nảy
mầm đâm rễ, mong muốn sẽ bắt đầu lớn lên trong giấc mơ.
Ngấm ngầm và vô hình đối với thế giới bên ngoài, đôi khi chính bạn cũng không hoàn toàn biết
hết những mong muốn sâu thẳm trong bạn. Tuy nhiên với những yếu tố thích hợp (đất, nắng,
nước) những mong ước sẽ mọc vào giấc mơ. Rồi sẽ từ từ phát triển vào thực tại.
Viết từ vô thức, viết từ cơn mơ đã có một thời chiếm ngự Âu châu với lối viết tự động. Bây giờ,
kỹ thuật này đã quá vãng nhưng tinh thần vẫn tồn tại trong sáng tác.
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Thơ và vô thức, Sonia Sanchez "Poetry is subconscious conversation; it is as much the work of
those who understand it and those who make it". "Thơ là cuộc chuyện trò của vô thức. Người
thưởng ngoạn và người sáng tác đều phải gia công như nhau"
Chắc bạn còn nhớ chuyện cọng kẽm mõng bật lên nghe âm thanh rung động. Khi độ rung phát
triển vào giai đoạn chót, mãnh liệt và vang dội, đó là lúc thơ xúc tác với vô thức và trực giác
khởi động thơ xuất thần.
Trực giác sáng tác là gì?
- The only real valuable thing is intuition. Albert Einstein. Trực giác là thứ duy nhất có giá trị
thực sự.
- Intuition comes very close to clairvoyance; it appears to be the extrasensory perception of
reality. Alexis Carrel. Trực giác đến gần giống như một khả năng thấu suốt. Nó xuất hiện như
một cảm nhận lạ thường của tri thức về thực tại.
- Intuition is like a slow motion machine that captures data instantaneously and hits you like a
ton of bricks. Intuition is a knowing, a sensing that is beyond the conscious understanding ? a gut
feeling. Intuition is not pseudo-science. Abella Arthur. Trực giác như một cái máy đang hoạt
động chậm rãi để thu nhập những dữ kiện tức thời và đập vào bạn một cú ngàn cân. Trực giác có
phải là một cảm nhận vượt qua sự hiểu biết của ý thức? hay là một cảm nghĩ xác đáng? Trực
giác không phải là khoa học giả tạo. (giả ngụy khoa học) (*).
- You must train your intuition - you must trust the small voice inside you which tells you
exactly what to say, what to decide. Ingrid Bergman. Bạn cần phải luyện tập trực giác của bạn.
Hãy tin tưởng vào tiếng nói thì thầm bên trong đang dặn dò bạn phải nói điều gì, quyết định việc
gì.
- You have to leave the city of your comfort and go into the wilderness of your intuition. What
you'll discover will be wonderful. What you'll discover is yourself. Alan Alda. Bạn phải rời bỏ
cái thành phố tiện nghi của bạn để đi vào nơi hoang dã của trực giác. Những điều bạn khám phá
sẽ kỳ diệu. Những gì bạn khám phá ra chính là bản thân.
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Không chỉ trong văn chương, mọi ngành, mọi nghề, mọi khía cạnh của đời sống đều cần trực
giác. Trực giác và linh cảm khác nhau. Linh cảm là cảm biết chuyện sắp, đang hoặc đã xảy ra.
Trực giác là khả năng thẩm thấu những gì đang bị che đậy bởi ý thức. Trực giác là một khả năng
có tính cách siêu việt, nhạy bén và bất thần, đưa ra những ý nghĩ, ý tưởng, luận lý, hình ảnh,
ngôn từ mà bình thường không sao bắt gặp. Trực giác mang bản chất sáng tạo và thiêng liêng.
Trực giác làm cho thơ xuất thần. Sự xuất thần làm cho thơ sống động, mới mẻ và văn vẻ hơn.
Giá trị của bài thơ nằm ở chỗ xuất thần.
Trực giác có thể luyện tập được không? - Có.
Trong những lớp học sáng tác thơ ở Tây phương, người ta học cách khơi động trực giác. Học
cách làm cho nó nhạy thoát hơn. Học lắng nghe những tiếng nói thầm trong trí tưởng. Thật ra,
không cần phải quá khó khăn. Cởi những luật chơi, qui tắc sống của xã hội xuống. Để tâm hồn
trần truồng thoải mái. Lắng nghe tiếng nói của tự do thì thầm. Tiếng nói không quan tâm đến
khen chê, không chú trọng hay dở, không ý đồ. Hãy lắng nghe tiếng nói của đam mê, của thoát
lụy. Tiếng nói chỉ nói một lần, rồi thôi. Nghe không rõ, chép không kịp, là mất cơ hội. Nếu đã
trần truồng mà không nghe tiếng nói nào thì hãy mặc áo quần vào. Sống tiếp. Không cần phải cố
gắng viết.
Vì sao người xưa làm thơ đặt ra luật 4 câu, 8 câu..? Mỗi câu có 4 chữ, 5 chữ, 7 chữ...? Vì sao thơ
Hài Cú, hầu như chỉ ba câu hoặc ít hơn? - Có lẽ vì người ta muốn giới hạn những thứ Thơ bình
thường. Giới hạn những kể lể dài dòng của tình cảm. Giới hạn những dàn dựng không cần thiết
của ý thức. Từ những giới hạn bó buộc này, những điều thơ bị "dồn nén" sẽ phát tiết.
Một trong kỹ thuật dùng làm thơ là "Cô đọng". Có thể hiểu là giảm những thứ Thơ không cần
thiết đến mức tối đa. Chỉ nên chọn những lời lẽ, ý tứ Thơ vừa đủ, để nuôi cơ hội cho trực giác
sáng tác.
Cô động không có nghĩa là khó hiểu. Những nhà thơ sáng tác thơ khó hiểu chỉ có ba loại:
1- Vì tư niệm những điều cao xa, sâu thẳm nên khi viết ra, người bình thường không đủ khả năng
thẩm thấu.
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2- Vì chính tác giả cũng không hiểu thấu, hiểu rõ nên khi viết ra trở thành khó hiểu. Nếu mình
không hiểu điều mình muốn nói thì làm sao người khác nghe mình nói lại có thể hiểu được.
3- Tệ hại nhất là những người làm thơ cố làm cho thơ mình khó hiểu. Ghép chữ. Lên hàng xuống
hàng túi bụi. Ý thơ, tứ thơ mờ mịt. Thường khi người làm thơ khó hiểu vì muốn người khác nghĩ
rằng họ làm thơ cao kỳ.
Trong thơ Khó Hiểu chỉ có loại đầu tiên là được sắp vào thơ tư tưởng, thơ Thiền. Hai loại sau,
mua vui cũng được một vài trống canh.
Vào cuối thế kỷ 19, khi âm nhạc tây phương tràn ngập vào Việt Nam, khi luồng gió cải cách xã
hội và đời sống ào ào thổi, nhạc cổ Việt Nam vấp nhiều khó khăn để có thể tồn tại.
Truyền thuyết chăng? Họ kể rằng: Ở Trường Thế, Kim Châu thuộc tỉnh Bình Định, có một người
danh thủ Độc Huyền Cầm. Không ai biết tên thật của ông, người quanh xóm gọi là ông Hai
Nhạc. Tuy mù nhưng tiếng đàn của ông quả thật là có một không hai. Những nhạc sĩ tây phương
cũng rất thán phục. Đàn chỉ có một dây mà ông độc tấu bài quốc ca Pháp trong một buổi tiếp
đón nhà Toàn Quyền đến từ Sài Gòn, tại sảnh đường Qui Nhơn.
Một chàng thanh niên trong Nam nghe danh ông, ra Trung xin làm đệ tử. Anh cũng là một tay
đàn có tiếng tại Cần Thơ. Theo học đã 15 năm, anh vẫn không thể nào đạt đến mức Tam Hoa
Tụ Đỉnh. Tức là tai nghe, tay đàn và hơi thở giữ nhịp. Học nghệ chưa thành nhưng anh lại thành
công vì đã chiếm được lòng yêu thương của cô con gái rất đẹp bên hàng xóm.
- Này anh, anh đã theo thầy ngót 15 năm rồi. Thầy đã không còn gì để chỉ dạy cho anh. Đêm
nay, đêm gió lớn, anh hãy chơi đàn cho thầy nghe.
- Thưa Thầy, con xin bắt đầu....................................
- Tai anh chưa chỉnh được âm. Tay anh chưa buông được thanh. Hơi thở anh chưa hòa được
nhịp...
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- Thưa Thầy, đàn trong gió lớn quả là khó khăn. Gió thổi âm ra khỏi tai. Gió kéo tay khi diễn
thanh. Gió ép ngực dồn hơi thở.
- Anh hãy nghe tiếng đàn của thầy. Gió ở đâu vậy?
- Thưa thầy, xin hãy chỉ dạy cho.
- Nhắm mắt lại. Hãy quên đi kỹ thuật khảy đàn. Hãy quên đi nghệ thuật chơi đàn. Hãy quên đi cả
chính anh. Hãy để gió thổi bay. Bay đi. Bay vần vù theo gió. Bay như một mãnh giấy đã bị lãng
quên. Đừng đánh nhạc. Hãy để nhạc đánh tâm hồn anh. Đừng nghe nhạc. Hãy để nhạc nghe
tiếng thì thầm trong anh. Đừng sáng tác nhạc. Hãy để nhạc mang sáng tác vào trái tim anh.
- Thưa Thầy, làm sao con có thể đạt được những điều này.
- Muốn được cái này thì phải mất cái kia. Cái được càng lớn. Cái mất càng lớn hơn. Cái mất sẽ
làm ta hối hận. Cái được sẽ làm ta thất vọng. Đó cũng là nguồn cơn của âm nhạc. Năm xưa ta
cũng sáng mắt như anh. Cũng chỉ đàn như anh mà thôi. Anh có chịu hy sinh đôi mắt không?
- Thưa Thầy, con muốn được tấu đàn đến mức tuyệt bích. Con sẵn sàng theo thầy.
- Đây là viên thuốc của sư phụ thầy để lại. Con chỉ cần uống vào. Hôm sau mắt sẽ mù.
Một mình ngồi giữa đêm sâu. Người thanh niên nhìn ngắm mọi vật lần cuối. Lúc gần sáng, khi
tiếng gà đầu tiên vừa gáy, anh đưa viên thuốc lên môi. Ngay giây phút đó, chợt anh thấy được
khuôn mặt của người yêu. Khuôn mặt từ trí tưởng rơi dần vào trái tim. Anh thấy được cuộc đời
còn lại của người đàn bà đang sống với thầy anh mấy mươi năm qua. Tự dưng, viên thuốc ngẩn
ngơ....
Theo ý bạn, anh có nên uống viên thuốc mù này không?
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Cái bình thường không thể trở nên bất thường nếu không được nhìn thấy từ đôi mắt bất thường;
không được lọc qua một trí óc bất thường.
Cái bất thường không thể chuyển đến người khác nếu không có một khả năng diễn đạt bất
thường.
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Cái bất thường ở đây được định nghĩa là không bắt chước cái bình thường. Không phải là
không giống cái bình thường. Cái bất thường không giống cái bình thường, nhiều khi là lập dị
hoặc điên rồ. Cái bất thường không bắt chước cái bình thường là cái bất thường có tri thức phát
sinh từ một cá tính vượt giới hạn.
Cái bất thường này khởi đi từ sự cảm nghiệm và phát huy từ điểm bắt thường.
Cảm nghiệm là khả năng kết hợp của cảm nhận qua sự chiêm nghiệm. Là khả năng nắm bắt, hiểu
thấu cái giá trị hoặc tinh túy qua sự quan sát, theo dõi và suy tư về một điều gì. Cũng có nghĩa là
chúng ta có thể nhìn thấy bản chất thủy chung của sự vật. Nó giúp chúng ta phân biệt được giữa
thật và giả tạo.
Cảm nhận thường bắt đầu bằng trực giác bất ngờ đến từ sự nhận thức và cảm thụ. Trực giác này
đã được ngấm ngầm xây dựng lâu dài theo sự quan sát và suy tư về một sự việc. Người có cảm
nghiệm cao sẽ có được lực tự điều chỉnh giữa trực giác, tình cảm và lý trí. Mỗi khi một trong ba
khả năng vượt trội và khống chế kết quả của ý nghĩ. Cảm nghiệm lớn mạnh nhờ kinh nghiệm đa
dạng và sâu sắc. Cảm nghiệm độc đáo nhờ trực giác bén nhạy. Cảm nghiệm có giá trị nhờ khả
năng sáng tạo để không cảm nhận và kinh nghiệm theo lối mòn xưa cũ.
Vừa đậu xong tú tài phần 2, ông ngoại tôi đã mua thưởng cho tôi chiếc xe Yamaha để vào Sài
Gòn đi học. Tôi là đứa cháu duy nhất nhận được phần thưởng từ ông ngoại dù ông có 12 người
con và cả trăm đứa chau nội ngoại. Có nhiều đứa cháu học cao hơn tôi, tài ba hơn tôi. Lúc trẻ tôi
chưa có dịp suy nghĩ là tại sao. Ngày rời Nha Trang đi Sài Gòn, Ngoại nói với tôi, chuyện đời
không có đúng sai chung. Chỉ có đúng hay sai đối với mỗi người. Mức độ đúng hay sai của mỗi
người khác nhau tùy vào sự hiểu biết về đời sống. Sự đúng sai của mỗi người có giống đám đông
nhiều hay ít là do sự giống nhau và dị biệt của người đó với người xung quanh. Tôi nghe mà
không hiểu.
Sau này, lời của ngoại giúp tôi hiểu rõ về sự hiểu biết. Hiểu biết là kiến thức chỉ là phần bình
thường. Ở cấp độ cao hơn, hiểu biết là một khả năng phân biệt kiến thức nào cần thiết và kiến
thức nào không cần thiết đối với mình. Cao hơn nữa, hiểu biết là khả năng tiêu hóa kiến thức và
chuyển nhập thành hiểu biết riêng tư. Kiến thức đã mất. Chỉ còn kiến nghiệm.
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Còn kiến nghiệm là còn luận lý, còn lý do, còn phân biệt đúng sai. Khi kiến trở thành cảm, chất
liệu đó trở thành nền tảng sống của mỗi người. Gọi là cảm nghiệm.
Sự cảm nghiệm đời sống muôn màu muôn sắc muôn hình muôn hóa sẽ làm cho một người quan
tâm về sức hiểu biết, thú vị với những gì chưa biết và hiểu rõ giới hạn hiểu biết của một người.
Thời giờ sẽ có giá trị rất cao với người đó. Thời để làm việc và giờ để khám phá. Thời để sống
và gian để chấm dứt.
Tôi và vợ tôi thích làm việc, mê làm việc. Đa số là việc không có tiền, không có danh. Người ta
gọi là bệnh nghiện làm việc. Tôi cho rằng khi một người tìm được thú vị, sung sướng vì hoàn tất
một công việc dù vật chất hay tinh thần, thì họ sẽ muốn mau mau hoàn tất những việc khác còn
dang dỡ. Sung sướng và thú vị ở đây là biết được những gì mà trước đây chưa biết. Là hiểu được
những gì mà chỉ có giá trị riêng với mình. Là hút một phần hoặc toàn phần cái biết vào nền tảng
sống. Từ cấp độ thấp lên cấp độ cao, hiểu biết chính là niềm hoan lạc. Ông Khổng Tử, ông
Socrate, ông vĩ nhân........không thể hiểu biết nhiều và sâu nếu các ông không cảm được lạc thú
của hiểu biết.
Life is like a crystal ball of fortune.
When it falls into pieces,
the people try to grab it.
Someone grabs it more,
someone grabs it less,
someone grabs it none.
Đời như trái phước bói cầu
Vở ra muôn mảnh tham sầu thế gian
Người này sướng hốt cơ mang
người kia lượm ít thở than đau lòng
Nghĩ gì người nọ tay không.
(Đọc Life is like a crystal ball of fortune của Kazeronnie Mak)
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Tôi xin lấy chuyện ông Sáu Thi mà bày tỏ hai chữ Cảm Nghiệm. Có người gọi ông là Sáu Thơ.
Thi là hán. Thơ là nôm. Sáu nào cũng vậy. Chỉ là một ông. Thi và Thơ là kiến thức. Sáu nào
cũng vậy là kiến nghiệm. Chuyện của ông Sáu là cảm nghiệm.
Ông Sáu lúc còn trẻ đã theo hầu, làm người hộ vệ của ông ngoại tôi. Ông là người Bình Định
nhưng giỏi võ tàu. Những ngày lễ cần giết trâu đen để cúng, thứ trâu này rất dữ và mạnh hơn trâu
sừng, người trong làng mời ông ra tay. Ông đi quyền và đấm vào đầu trâu. Con trâu quị xuống.
Êm ái tắt thở. Tôi nghe nhiều chuyện lạ lùng về ông nhưng tôi tận mắt trong thấy ông bắt rắn. Lạ
lùng lắm.
Lúc nhỏ, nhà tôi ở ngoại ô vùng đầu núi Qui Nhơn, trong hẻm Bà Bùi Xuân Lan. Ông Sáu
thường đến thăm ông ngoại. Lúc trẻ là người hầu. Tuổi già, bạn bè chết hết, hai ông trở thành
bạn. Ông Sáu kể chuyện cho chúng tôi nghe. Mỗi ngày ông đi tìm và bắt những con độc vật như
rắn, rết, bò cạp, ếch bà....về ngâm rượu và uống tì tì. Ông nói trong người ông đầy chất độc. Có
thể cắn chết người nhưng ông đã rụng hết răng. Ông giải thích, người ở quê hay chết bất đắc kỳ
tử vì bị các con độc hại cắn phải. Ông trộn vào người đủ thứ độc cho cơ thể quen đi. Ông mong
rằng sẽ trở thành độc nhân và các con độc vật cắn ông sẽ chết vì độc.
Một hôm, người nhà của ông báo tin rằng ông đã mê mang hai ngày rồi mà chưa tỉnh dậy. Ông
ngoại dẫn mấy anh em tôi xuống thăm. Thấy ông nằm thở như ngủ nhưng lay gọi không mở mắt.
Người nhà cắt lể, bắt gió, thậm chí là cúng tà, ông vẫn nằm im lìm. Họ kể , ông đã theo lời đồn
của các tiều phu, lên núi bắt một con rắn hổ lửa. Nổi tiếng độc hại đã cắn chết nhiều người. Bắt
được con rắn dài gần hai thước, đỏ chét, có mồng gà, ông cho vào hủ rượu, ngâm sống. Một
tháng sau, ông khai hủ, uống ba ly cơ. Uống xong đi ngủ và ngủ luôn.
Tôi thấy con rắn đỏ, khoanh lộn nhiều vòng trong hủ rượu. Mắt mở trừng trừng. Miệng hả, cái
lưỡi thè dài. Chắc nó nghẹt thở hoặc say rượu.
Qua ngày thứ ba, ông Sáu tỉnh lại. Đi đứng bình thường. Chỉ có một chuyện khác thường là
những cục u bằng nửa trái cau, mọc lên khắp người. Ông đến thăm ngoại tôi, cho chúng tôi sờ
mấy cục u. Cứng và trợt như ai dấu trái banh dưới làn da.
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Bản lãnh trong đời sống chính là bề dày của cảm nghiệm thu thập mỗi ngày. Độc vật và độc
dược là kiến thức mà ông đã đưa vào kinh nghiệm. Độc từ từ ngấm vào máu. Từ từ cơ thể quen
dần. Ông sống với độc. Kiến thức trở thành kiến nghiệm. Nhìn một cái, biết ngay bò cạp độc hại
ra sao. Ngửi một cái, biết ngay con rắn con rít độc thế nào. Hớp một miếng rượu, theo dõi độc
ngấm đến đâu. Không biết từ lúc nào kiến không cần quan tâm. Chỉ còn cảm. Ông đạt đến mức
cảm nghiệm được độc. Cái mà ai cũng sợ.
Người sáng tác cần một khả năng cảm nghiệm nhạy bén và người thưởng ngoạn cao cần một khả
năng cảm nghiệm tiệm tu. Người sáng tác trước tiên phải là người thưởng ngoạn có trình độ đa
dạng và thâm thúy.
Người sáng tác và người thưởng ngoạn nghệ thuật thường bắt đầu bằng cảm nhận. Cảm nhận
đóng vai trò như người gát cửa. Mở lối cho sự việc đi vào tâm tư. Nơi rung cảm đang chờ đón.
Người thưởng ngoạn có thể dừng lại ở đây để cảm thụ nghệ thuật. Trong khi người sáng tác chỉ
mới bắt đầu.
"Art is not what you see, but what you make others see". Edgar Degas. Chính vì phải diễn đạt
cho người khác thấy, cảm nhận không sẽ chưa đủ để sáng tác có giá trị. Cảm nhận cần phải được
chiêm nghiệm, cần được quan sát, cần được tư duy trước khi đưa vào tác phẩm. Rất nhiều tác
phẩm được thành hình chỉ bằng cảm nhận. Những tác phẩm này khó mà sống sót với thời gian.
Những ý và tứ từ quan sát hoặc từ kiến thức nếu đã được trải qua giai đoạn tư duy hoặc đã
chuyển biến thành kinh nghiệm, khi trở vào lại nghệ thuật sẽ mang theo một văn vẽ thâm trầm và
cá tính.
sài gòn chợ lớn như mưa chớp
nát cả trùng dương một khắc thôi
chim én bay ngang về xóm chiếu
nước ròng ngọt át giọng hàng rong
hỡi ơi con bạn hàng xuôi ngược
trái cây quốc cấm giấu trong lòng
hỏi thăm cho biết đường ra biển
nước lớn khi nào tới cửa sông?
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sài gòn khánh hội gió trai lơ
khi ấy còn tơ gái núi về
đào kép cải lương say tứ chiếng
ngã tư quốc tế đứng xàng xê
(Sài Gòn Rồng Bay Phượng Múa)
Những ý tứ thơ này đã tình thâm với nhà thơ Cao Đông Khánh rất lâu. Ngày lên trang giấy thành
thơ chẳng qua là ông đã đưa những cảm nghiệm này vào nghệ thuật. Không phải ai cũng có thể
viết ra những câu thơ "nam kỳ" đậm đặc và thích thú như " trái cây quốc cấm giấu trong lòng",
"đào kép cải lương say tứ chiếng, ngã tư quốc tế đứng xàng xê"....
Do đó khi làm một bài thơ tưởng chừng như những gì mới mẻ nhưng thật ra là những gì đã tiềm
tàng rất lâu trong tâm tưởng sáng tác. Tuy nhiên, khi làm thơ, những gì tiềm tàng đó phải đến
một cách tự nhiên. Sự cố gắng của lý luận sẽ làm thơ nặng nề. Sự cố gắng ráp nối của ý tứ sẽ làm
thơ gượng gập. Sự sửa soạn, chải chuốt từ vựng sẽ làm cho thơ giả tạo. "To become truly
immortal, a work of art must escape all human limits: logic and commonsense will only
interfere. But once these barriers are broken, it will enter the realms of childhood visions and
dreams." Giorgio DeChirico. Để trở thành bất tử, một tác phẩm phải vượt thoát những giới hạn
của con người: lý luận và nhận thức thông thường chỉ là những trở ngại. Nhưng khi những
chướng ngại vật này đã bị phá vở, tác phẩm sẽ thoát vào lãnh vực tưởng tượng và giấc mơ của
trẻ thơ.
Anh Ba tôi có vẽ không tin khi nghe ông Sáu kể lại chuyện bắt con rắn hổ lửa. Ông Sáu không
nói gì. Hôm sau ông trở lại. Tay xách một lồng kẽm sưa. Nhìn vào thấy một con rắn hổ mang.
Khi đến gần, nó ngóc đầu. Mắt him lại, xanh lè. Cái lưỡi chẻ thụt thò, trông khiếp.
Ông Sáu để cái lồng giữa sân. Nói sẽ bắt con rắn này bằng tay mà không cần xoa lưu huỳnh. Anh
em chúng tôi sợ điếng. Tôi leo lên bàn ăn. Mấy anh tôi mỗi người đứng trên mỗi cái ghế. Ông
Sáu mở nắp lồng ở phía trên. Lập tức con rắn ngẩn đầu cao ra khỏi cửa. Ông Sáu cong tay trái
theo hình vòi voi. Bàn tay chụm lại như cái mỏ nhọn. Ông để tay cao trên con rắn. Vừa tầm xa để
rắn không thể thong lên. Ông đưa bàn tay qua lại, từ tốn. Lạ thay, con rắn cũng lắt đầu theo tay
ông. Hai bên vờn nhau. Thời gian nín thở. Một lát, con rắn chậm dần. Bỗng như một cơn chớp.
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Tay phải ông phóng ra. Bóp ẹt vào cổ con rắn. Giật cao. Tay trái chụp vào thân rắn, từ trên kéo
vuốt một cái rột, xuống đuôi. Con rắn há miệng, xụi lơ.
Không phải ai bắt rắn cũng có thể làm gọn lỏn như ông Sáu. Tôi thấy nhiều người chuyên nghiệp
bắt rắn để bán, phải dùng vợt lưới, cây thắt thòng lọng. Tay xoa lưu huỳnh hoặc rượu chống
rắn....v..v.. Nhờ ông Sáu tôi nghiệm ra cái bắt thường của nghệ thuật.
Chiều sâu của nghệ thuật là bề dày của cảm nghiệm về nghệ thuật chôn chung trong cảm nghiệm
về sự sống và sự chết. Ví dụ nói về thơ, người làm thơ quả thật phải sống với thơ và nghệ thuật
chung. Ông ta thở, mơ, nghĩ, nghỉ, yêu, chơi, với nghệ thuật và chờ. Ông ta vờn qua vờn lại với
đời. Một lúc nào đó, bỗng dưng phóng tay viết xuống: Thơ.
Không bắt chước cái bình thường mà bắt được cái thường, chính là bắt thường vậy.
Ngày lễ bắt rắn hổ thần ở Ấn Độ mỗi năm cũng rất kinh khiếp. Những con rắn hổ độc lớn, dài
thòng, được nuôi hoang trong một khu núi. Đến ngày hội, những bậc cao thủ bắt rắn ở khắp nơi,
tập trung vào khu vực này. Người xem đứng cao ở chung quanh. Người bắt rắn thông thường
thổi sáo Ấn cho rắn bò ra. Có người dùng kèn tù như Tù Và nhưng có điệu lên xuống. Không
thấy ai dùng Tì Bà như Âu Dương Phong. Khi rắn đã ra khỏi hang, có nhiều cao thủ biểu diễn,
giỡn rắn như giỡn một đứa trẻ con. Xoay qua, xoay lại. Phóng cao, bò thấp, rất ngoạn mục và ớn
lạnh. Cuối hội, họ bắt con rắn bỏ vào giỏ. Lạ lùng, bầy rắn thấy hiền khô. Tan hội, họ lại thả rắn
ra. Rắn về lại hang. Chờ hội sang năm.
Trong đám cao thủ này, tôi thấy có một anh bắt rắn tài tình như ông Sáu. Dùng một tay để trên
cao lừa con rắn lắt lư rồi tay kia sọc ra như gọng kềm xiết chặt cổ rắn. Anh giải thích cho khán
giả rằng, bất cứ con rắn độc nào cũng sợ con rắn lớn hơn. Khi hai con rắn đấu đá, con nhỏ luôn
luôn ở thế thủ và chờ cho đúng lúc để toàn lực phóng ra cú cắn kết liễu. Người bắt rắn nên đứng
xoay lưng về nguồn sáng, lấy cánh tay làm dạng con rắn lớn, đưa tay qua lại đều đều khiến con
rắn nhỏ phải lắt theo để canh chừng. Chờ khi con rắn đã vào nhịp, quen độ lắt, lừ đừ, đó là lúc ra
tay bắt cổ. Cơ hội chỉ có một. Giác quan thứ sáu sẽ cho biết khi nào phải ra tay.
Nghệ thuật làm thơ phiêu hốt như giỡn rắn này, chỉ thấy nơi thi sĩ Bùi Giáng. Nhưng trước khi
giỡn được độ này, e rằng đã có nhiều thi sĩ bị rắn cắn chết. Nghệ thuật thật ra là một cái gì phiêu

Nháp Với Nốt. Tùy Luận Với Thơ . Tập 9

185

phiêu hốt hốt, biết mà không nói rõ được, hiểu mà không diễn được như đã hiểu, cảm mà không
phải lúc nào cũng đạt.
Imagination

Tưởng Tượng

_____
The blank wall

Tường không

—
Had everything
On it.

nhiều thứ
trên tường.

—
On it on it on it

Trên tường nhiều thứ trên tường

—

(thấy ra) //

World war three
A lovely maiden
The Pacific Ocean
A football team
A football
A foot fall
A Thumbprint
A Waltz
Four convicts
Automobiles
Lightning
A guitar
Shoes

Chiến tranh thế giới thứ ba
Một o trinh nữ quá là dễ thương
Mênh mông tràn trụa đại dương
Đội banh bầu dục
Banh bầu
Banh quăng //
Dấu tay
Luân vũ
Bốn tù nhân //
Xe hơi
sấm sét
Cây đàn
Giày
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Tension
Fear
There
Here
Everywhere
A
Totally
Blank
Stare.

Căng //
Sợ
Nơi ri nơi rớ
Nơi răng //
Khắp nơi
Một
Tất cả rằng
trống trơn //
Chằm chằm

—
And yet . . . . .

và thấy

—
Blank.

trống hơn. //

—————
———
—
But
Far
From
Empty.

Nhưng
Xa lơ lắt
chập chờn
Hư vô.

—————
———
—
April 2011. Bruce MacGibeny.
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Sau khi kiến thức trở thành kiến nghiệm, sẽ mất một thời gian để kinh nghiệm thực hành tiêu trừ
kiến thức hiểu biết để biến thành hiểu biết chung của riêng mỗi người. Rồi nhận thức về kiến
thức sẽ trở thành cảm thức. Khi bắt gặp những sự việc xảy ra như điều đã biết, ý tứ và luận lý sẽ
không như trước mà cảm thức sẽ cho những ý tứ hình ảnh khác cũng cùng nguồn gốc với hiểu
biết cũ. Những cảm thức này cũng là những bắt đầu dàn trải kết cấu của tưởng tượng. Robert
Fulghum, tác giả của " Words I Wish I Wrote: A Collection of Writing That Inspired My Ideas",
nói về khả năng tưởng tượng trong tiến trình sáng tác: "I believe that imagination is stronger
than knowledge – myth is more potent than history – dreams are more powerful than facts –
hope always triumphs over experience – laughter is the cure for grief – love is stronger than
death.." (Tôi tin rằng sự tưởng tượng vững hơn là kiến thức; thần thoại hữu hiệu hơn là lịch sử;
giấc mơ có năng lực hơn thực tế; nụ cười sẽ điều trị được nỗi lo âu; tình thương mạnh mẽ hơn
sự chết..). Phải có một sức cảm nghiệm sâu đậm về đời sống và về nghệ thuật mới có thể phát
giác ra sức mạnh và đặt niềm tin vào những khả năng những sự kiện bị thực tế đánh giá mơ hồ,
ví dụ như tưởng tượng và thần thoại....
- Người ta thường ví thơ như mỹ nhân, như hoa đẹp. Sao bạn lại ví thơ như rắn, như độc.
- Tôi nghĩ, đã đến lúc nên nhìn thấy rắn trong nữ và độc trong hoa. Chính vì truyền thống nhét
thơ vào nàng thơ, tô điểm thơ thành hoa nên hiện nay gặp phải nạn mỹ nhân thẩm mỹ viện và
hoa lụa giả rất tinh vi, truyền thống đành bó tay. Hiện nay, Tây cũng như Đông, thơ thẩm mỹ
viện và thơ lụa giả thiếu gì.
Từ ngày dời đi Nha Trang, chúng tôi ít gặp lại ông Sáu. Sau khi ngoại tôi qua đời, chúng tôi hoàn
toàn đứt liên lạc. Ông Sáu bỏ cuộc chơi lúc nào, tôi không rõ. Nghe nói ông chết già.
Có lần gặp cháu của ông ở Sài Gòn, mới biết ông Sáu cá cược luôn cái mạng với độc. Cháu ông
kể lại, ông Sáu về già nuôi khá nhiều loại rắn dữ: Mai Hoa, Mái Gầm, Hổ Lửa, Hổ Mây, Hổ
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Mang, Đẽn Mun..... Tuần tự ông cho mỗi loại rắn cắn vào người để thử độc. Vậy mà ông vẫn
sống quá chín mươi. Một hôm, ông nói với con cháu, đây là lần cuối cùng ông thử độc. Ông để
cho năm con rắn độc nhất cắn vào tay một lược. Và đó là lần cuối cùng ông biết được tận cùng
cái độc.
Khi vừa dọn về Houston 1994, tôi có dịp xem một cuốn phim 3D ở rạp chiếu đặc biệt IMax.
Nhan đề: "Up to the limit". Từ đó tôi mới hiểu ông Sáu. Như một người vát nặng lên vai, sẽ
không biết mình vát được bao nhiêu ký nặng cho đến khi bỏ từng ký một lên người. Sẽ đến một
lúc, không còn đứng được nữa mà quị xuống. Nặng tới đó là giới hạn.
Bất cứ một sáng tác nào cũng có giới hạn. Bất cứ người sáng tác nào cũng có giới hạn. Nhưng
làm sao biết được giới hạn của mình ở đâu? Nếu không chịu đi cho đến lúc quị xuống.
Houston, ngày 30 tháng 5 năm 2012
==============================================
Nốt: Bruce MacGibeny là họa sĩ, thi sĩ và tạo hình. Người ta nói ông không vẽ từ đời sống nhưng
ông luôn luôn vẽ về đời sống. Ông đã từng viết như vậy " The meaning of life is the subject of
art" (Ý tứ của cuộc đời là chủ đề của nghệ thuật). Bài thơ Imagination nói về tâm trạng của ông
khi đối diện với khung vải trắng hoặc trang giấy trắng hoặc một đống đất nặn tượng.
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Người đời thường ví thơ như hoa. Vườn thơ như vườn hoa. Nhưng cõi thơ không chắc là cõi hoa.
Vì sao có người thích đọc thơ? Đi hái hoa chăng? Hoặc đi dẫm nát hoa?
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Hãy bắt đầu từ sự thưởng thức. Người ta thường nói đến tứ khoái, nói đùa cũng được, nói khinh
bạc cũng được, nói nghiêm túc cũng được, thực tế là đúng. Nhưng tứ khoái hoặc bắt đầu hoặc
chấm dứt bằng cái đẹp. Ăn ngon là một cách đẹp. Ngủ êm là một cách đẹp. Cái gì cũng có cái
đẹp của nó. Đẹp không phải là thơ. Phong thái của đẹp mới là thơ. Làm thơ là sáng lại phong thái
của cái đẹp về một điều gì, sự việc gì, tâm tư gì theo cá tánh của nhà thơ.
Người thưởng thức thơ là người nhận lấy cái đẹp cái hay này trong cảm nhận riêng tư và cá tính
của họ.
Không phải chỉ bông hoa, mỹ nhân, phong cảnh mới đẹp. Cục đá xù xì theo năm tháng rong rêu
có nét đẹp của nó. Một phụ nữ nét ngạnh mày ngang như đàn ông xấu, có cái hay của nó. Không
phải chỉ tư tưởng đẹp mới có giá trị. Tư tưởng xấu cũng mang giá trị nghịch đảo. Thành công là
tốt nhưng thất bại có cách đẹp, lối hay và có giá trị động cơ hồi phục. Không thấy đẹp là tại mình
không thấy. Thấy được cái đẹp trong cái không ai thấy đẹp, đó là khả năng phải có của thi sĩ.
Thấy không chưa đủ. Phải diễn được phong thái của cái đẹp, cái hay bằng chữ nghĩa, tín hiệu
truyền thông, đó là tài năng cần thiết của thi sĩ.
Làm thơ không cần lập dị. Chỉ cần diễn được cái thấy, cái cảm mà người khác không thấy, không
cảm hoặc số đông không thấy, không cảm. Diễn được cái phong thái ấy tự dưng thơ sẽ không đi
vào lối mòn. Tự nhiên sự khác biệt sẽ bộc lộ. Sáng tạo của con người phải chăng là như vậy?
Làm thơ theo tiêu chuẩn đã có, theo hình tượng đã có, theo cái hay, cái đẹp đã được xác nhận,
theo một thần tượng quá khứ nào đó, làm thơ như vậy không có gì sai, không có gì đáng chê.
Thậm chí, loại thơ ấy thường dễ cảm hay. Nhưng thơ như vậy chỉ là thơ hay bình thường, Nhà
thơ ấy sức đã tận.
Làm thơ, không có thi cử, không có ứng cử nhưng cách sống của người là sắp thứ bậc, tranh
nhau một bước hơn, hưởng một chút lợi lộc, một lời khen là sung sướng. Chính vì vậy người làm
thơ, không lo làm thơ, lại lo nói....

Chúng nó nói suốt ngày
Mãi đến khi trời tối
Hạ giọng thì thầm
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Nói với bóng
Nói với lặng im
Giống như mọi người
Bầy két
Cả ngày huyên thiên
Đêm nằm ác mộng
Trên vòng đu vàng
Khuôn mặt lanh lợi
Bộ lông rực rỡ
Trái tim hiếu động
Nói.......
Giống như mọi người
Bầy két
Kẻ nói hay nhất
Được ở lồng riêng
They talk all day
and when it starts to get dark
they lower their voices
to converse with their own shadows
and with the silence.
They are like everybody
—the parakeets—
all day chatter,
and at night bad dreams.
With their gold rings
on their clever faces,
brilliant feathers
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and the heart restless
with speech…
They are like everybody,
—the parakeets—
the ones that talk best
have separate cages.
(Đọc The Parakeets của Alberto Blanco, người Mễ. Bản dịch W.S.Merwin).
Một bài thơ hay tự nó nói nhiều hơn tranh luận, phê bình, dèm pha. Một bài thơ phong thái đẹp
tự nó kiều diễm với thời gian, mặc ai thích hay không thích, khen hay chê.
Người làm thơ trước hết phải tự hiểu mình. Nếu thấy mình đang tham lam danh vọng nghệ sĩ,
đang tính toán lợi lộc ngoài khu vực nghệ thuật, hãy nên làm gì? - Nên ngưng làm thơ. Sao phải
cần người khác nói? Người làm thơ không có giá trị tự thân, làm sao làm được thơ có giá trị? Có
giá trị nội dung, ý nghĩa là thơ tuyên xưng, tuyên giáo, thơ luân lý, thơ đạo đức. Cái phong thái
của giá trị, mới là thơ. Cái giá trị sáng tạo, mới là giá trị của nghệ thuật. Vậy, phong thái ấy là gì?
Cate Marvin: Tôi nghĩ thi sĩ như người băng qua cuộc đời với đầu óc như một tấm lưới lơ lửng
để chụp bắt những phế liệu của ngôn ngữ và những hình ảnh vọng lại. Thi sĩ suy tư là nhìn ngắm
cuộc đời như một bài thơ. Thi sĩ hầu như xa lìa thực tại như một nhược điểm.........(2011 Poet
Forum New York.)

Một lời
Chỉ một lời thôi
Nếu tôi có được một lời
Trong lòng tay
Trong trí tưởng
Trong trái tim
Chỉ một lời
Nói với em đêm đêm
Nói khi thức dậy
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Vào bông hoa sớm mai
Đến nhạc chim hót
Trên những ngọn cây Lahuoyaga
Chỉ một lời
Mà tôi đã quên
One word,
just one word,
if I had just one word
in the palm of my hand
in my mind
in my heart.
Just one word
to say to you at night,
to say when we wake
in the flower of the morning
to the song of all the birds
in the trees of Lahuoyaga.
Just one word,
a word that I forgot
(Đọc The Word I Forgot của Victor de la Cruz,người Mễ. Bản dịch David Shook).
Đối với tôi, tất cả những bài thơ bắt đầu từ một nhan đề hay một câu trong bài. Một câu đã từng
đọc đâu đó mà tôi yêu thích hoặc giả chính là câu của tôi nghĩ ra. Câu này cứ ám ảnh mãi cho
đến khi tôi phải sáng tác nó vào chữ vào câu vào bài............ Đôi khi thơ băng qua tôi như ảnh
hưởng khí hậu, như cơn ngứa xung động. Gần giống như cảm giác thật. Ngay lúc đó, không còn
gì khác hơn là ngồi xuống bàn máy đánh chữ hoặc computer và gõ cho ra thơ....(Cate Marvin)....
.......................
Nhiều khi, bài thơ nằm trong đầu tôi rất lâu và tôi vất vả với những ý tứ. Những động lực thành
hình bài thơ áp đảo tôi. Phải chống lại. Đuổi nó đi. Nó vẫn tồn tại... Đó là bài thơ thật.
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Bài thơ ra đời không đơn giản bằng kết tinh của tình cảm như giận hờn hay một cơn hứng khởi
từ sung sướng. Loại thơ này như những bài nhật ký.
Với tôi, khi một bài thơ bắt đầu, tôi cần phải bình tâm. Vì những loại thơ này thường chuyên chở
những ý tưởng lớn hơn về sau. Có khi mất cả năm mới có thể thành hình. (Ý tôi muốn nói, một
nhà thơ thường viết khá nhiều bài thơ dở, thơ thường mới có được bài thơ hay)..Những loại thơ
này cần có thời gian..........(Cate Marvin).

Có những người ít nói
Hoặc bị câm hoặc trầm cảm
Chỉ nói khi cần
Đôi lời khi xã giao
Trôi bay trên ngôn từ
Họ sống đời như vậy
Tóm lược trong vài hàng
Sống như nấm mộ
Đời dài để lại vài câu
Nhũn nhặn như bia đá
Đứng nhìn chúng ta
some people don’t say much
they are neither mute nor introverted
saying only what’s necessary
speaking only when courtesy demands it
floating on the surface of speech
this is how they are all their lives
summed up in a few phrases
some people live like epitaphs
long years reduced to a sentence or two
soberly like headstones they stand there
facing us
(Đọc Some People Don't Say Much của Han Dong, người Trung Hoa. Bản dịch Simon Patton)
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Nhà thơ Cate Marvin chia xẻ quan niệm về sự thành hình của bài thơ có tầm vóc qua cuộc phỏng
vấn trong lần hội thứ năm của Poets Forum tại New York. Ý kiến này có lẽ sẽ làm cho người
Việt khó chấp nhận. Từ thuở biết thơ, đọc thơ, làm thơ, người Việt tin rằng thơ đến từ cảm tính.
Rung động, trực giác, tình cảm nồng nhiệt sẽ đẩy thơ ra băng băng không cản được. Xuất thần
tạo nên bài thơ hay. Dĩ nhiên là đúng.
Những hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống thăng trầm, thất vọng... Thiên hạ bất tri như ý sự, thập
thường cư thất bát...sẽ là nhiên liệu, động cơ, thúc giục tài năng sáng thơ ra đời. Ông Âu Dương
Tu, đời nhà Tống, Trung Hoa, để lại lời bình thơ như một cẩm nang, "Thơ cùng thì sau mới hay".
Dĩ nhiên là đúng.
Nhưng thiếu. Thơ dài như trường ca thì không thể chỉ có rung động và tình cảm. Chữ nghĩa lai
láng tình dễ làm người đọc cảm nhận. Lai láng quá thường rơi vào khu bình dân hoặc cải lương.
Chính tứ thơ rồi đến ý thơ mới tạo cho thơ tầm vóc mập mạp, cao lớn... Đây là chỗ khác biệt
giữa thơ Xuân Diệu và Hàn Mặc Tử. Thơ Xuân Diệu dễ cảm. Thơ Hàn Mặc Tử sâu sắc.
Một khi tình cảm phun trào, quá đau đớn, quá thất tình, quá giận dữ, quá ham muốn.....sẽ vội vã
chụp bắt những hình ảnh, ý tứ quen thuộc đã chứa đầy trong vô thức. Những ý tứ thông thường
làm cho thơ thiếu sáng tạo. Do đó, Cate đã chia xẻ rằng hãy đuổi chúng đi. Bình tâm lại. Hãy
đuổi nữa. Khi chúng không thể đi, khi ta không thể thiếu chúng, bài thơ ấy mới thật.
Tôi sẽ cỡi mây
Bay qua ngàn núi
Nếu trời xuống mưa
Lệ tôi ướt sũng
Tôi sẽ cỡi ngựa
Để hít thở gió
Đợi chờ tình yêu
Tôi sẽ cỡi sông
Về chơi biển rộng
Cõng tàu trên lưng
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Tôi sẽ cỡi cây
Chim không ăn quả
Rễ tỏa đất sâu
Tôi sẽ cỡi mơ
Không cương không đạp
Đi vào tương lai
.............................
I will saddle a cloud
to ride above my mountains,
if they want rain, I will drench them with tears.
I will saddle a horse
to feel the taste of the wind
when love is waiting for me.
I will saddle a river
to carry me to the sea,
and will bear ships on my back.
I will saddle a fruit tree
so it does not grieve without birds,
and its roots sink deeper into the earth.
I will saddle a dream
without stirrups or reins,
to carry me to tomorrow.
......................
(Đọc My Travels của Xhevahir Spahiu, người Albania. Bản dịch: John Hodgson)
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Dịch thơ. Tôi đã từng đọc Truyện Kiều của Nguyễn Du dịch sang Anh ngữ bởi những giáo sư
dạy đại học Hoa Kỳ dày công nghiên cứu văn chương Việt. Có anh bạn mới sang Mỹ hỏi tôi.
Chữ I là gì? - Là Tôi, ngôi thứ nhất. Vậy chữ Ta, dịch ra sao?- Ngôi " thứ chín" này không biết là
chữ gì. Dịch tự nó đã là đổi thay, biến hóa.

A hundred years—in this life span on earth
Trăm năm trong cõi người ta
talent and destiny are apt to feud.
Chữ Tài chữ Mệnh khéo là ghét nhau
You must go through a play of ebb and flow*
Trải qua một cuộc bể dâu
and watch such things as make you sick at heart.
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Is it so strange that losses balance gains?*
Lạ gì bỉ sắc tư phong
Blue Heaven's wont to strike arose from spite.
Trời xanh quen thói má hồng đáng ghen
Ai mà dám nhận mình là người dịch. Ngôn ngữ vốn bản chắc không đồng nghĩa. Đồng nghĩa
chưa chắc đồng ý. Đồng ý chưa hẳn đồng cảm. Cùng là trái cam, chắc chắn không giống nhau.
Cùng ăn một trái cam, mùi vị không giống nhau. Chỉ có đồ giả mới y hệt. Đồ thật, cho dù thế
nào, sẽ có chỗ sai biệt... Huống chi ngôn ngữ, dân tộc và nghệ thuật. Cùng ngôn ngữ, theo thời
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gian còn sinh ý nghĩa khác, huống chi khác ngôn ngữ. Cùng dân tộc, nói với nhau còn chưa
thông, huống chi khác dân tộc. Nghệ thuật mà giống nhau là nghệ thuật in lại.
Nhà văn Võ Phiến có lần bàn về dịch, ông nói bài thơ là con cá. Dịch là bộ xương của con cá đó.
Bạn thấy: Con cá đầy vảy màu, vây múa, mắt hồng, mắt xanh. Sánh làm sao với bộ xương thuộc
khoa nghiên cứu. Cho dù tài hoa cách mấy. Vẽ lại con cá cũng không bơi được.

Xương Cá:
Alone And Drinking Under The Moon

Amongst the flowers I
am alone with my pot of wine
drinking by myself; then lifting
my cup I asked the moon
to drink with me, its reflection
and mine in the wine cup, just
the three of us; then I sigh
for the moon cannot drink,
and my shadow goes emptily along
with me never saying a word;
with no other friends here, I can
but use these two for company;
in the time of happiness, I
too must be happy with all
around me; I sit and sing
and it is as if the moon
accompanies me; then if I
dance, it is my shadow that
dances along with me; while
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Con Cá:
Nguyệt Hạ Độc Chước
Hoa gian nhất hồ tửu,
Độc chước vô tương thân.
Cử bôi yêu minh nguyệt,
Đối ảnh thành tam nhân.
Nguyệt ký bất giải ẩm,
Ảnh đồ tùy ngã thân.
Tạm bạn nguyệt tương ảnh,
Hành lạc tu cập xuân.
Ngã ca nguyệt bồi hồi,
Ngã vũ ảnh linh loạn.
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still not drunk, I am glad
to make the moon and my shadow
into friends, but then when
I have drunk too much, we
all part; yet these are
friends I can always count on
these who have no emotion
whatsoever; I hope that one day
we three will meet again,
deep in the Milky Way.
(Bản dịch của Rewi Alley)

Tỉnh thì đồng giao hoan,
Tuý hậu các phân tán.
Vĩnh kết vô tình du,
Tương kỳ mạc Vân Hán.
Lý Bạch

Lại có anh bạn khác nói rằng, dịch là sáng tác. Việc dịch thơ đứng ngang hàng với sáng tác thơ.
Tôi e rằng khó nghĩ cho suông. Dịch thơ là sáng tác hay phóng tác hay tản mạn? Vì sao lại so
sánh dịch thơ và sáng tác thơ?
Thích dịch cứ dịch. Hay hơn, ngang hàng, tệ hơn, dính líu gì đến nghệ thuật. Ai sẽ nói hội họa
cao hơn viết văn? Ai sẽ nói thi ca có giá trị hơn nhiếp ảnh? Cũng chưa nghe ai nói dịch thuật sắp
hàng ngang hàng dọc với thi ca, văn, họa, nhạc....
Dịch là để bài thơ lên soi gương? Dịch là chụp hình bài thơ vào ngôn ngữ khác? Dịch là trước tác
cho sướng theo ý riêng? Tôi cho rằng dịch thơ là khó. Đọc thơ nhẹ nhàng hơn.
Đọc thơ nếu thích, cảm sao nói vậy, thú sao kể vậy. Đọc không phải dịch, không phải sáng tác,
không phải phóng tác, không phải chuyển ngữ. Đọc là nháp.
Vậy cứ đọc thơ cho rộng rãi tâm tư. Cho thẩm thấu suy cảm có da màu khác biệt. Cho thế giới vỗ
về nhau những cách xa.

(Xin Xem Tiếp Phần II).
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