
                                           
 
 
 
 
Giới Thiệu sách mới. 
 
Tác phẩm : Thơ Tình 
 
Tác giả : Hoàng Song Liêm 
 
Nguyễn Mạnh Trinh 
Thơ tình  ? Có phải là những vần thơ của đôi lứa yêu  nhau ? hay của nỗi niềm 
hoài niệm của người đã trải qua nhiều cuộc phong trần ? Hoặc là niềm yêu  mến 
và thương nhớ  quê hương ? Hay những tấm chân tình dành cho người thân 
mến ? Tất cả , đã có trong tập " Thơ Tình" của nhà thơ Hoàng Song Liêm.Tập 
thơ in đẹp , bìa cứng , trang nhã, trang trọng về hình thức và phong phú về nội  
dung . 
    Tách bạch từng bài thơ , vẫn là bàng bạc mối sầu thương nhà nhớ nước . Nỗi 
buồn   của một người , đứng trên bờ nhìn dòng nước mải miết trôi , thấy quá khứ 
chập chờn và hiện tại chông chênh.  Có một tiếng thở dài , trầm và sâu.Nhưng, 
trong kiếp người và trong cuộc đời, có điều gì  vượt qua được cái hữu hạn của 
cuộc nhân sinh. Đọc bài thơ " Rồi một ngày qua đi", để thấy cái chạnh lòng của 
một người thơ nhiều suy tưởng : 
   " Rồi ngày và tháng cũng qua đi như chưa bao giờ có thật 
Anh còn gì trong nắm tay xuôi? 
Tuổi và năm cũng trôi về nẻo khuất  
Nỗi nhớ trong Em rồi cũng phai phôi 
       Mặt trời chiều nay vẫn đấy 
Hỏi thầm bóng cũ ta đâu 
Vầng nguyệt đêm nay vẫn vậy 
Còn không hai bóng chung đầu? 
      Ngày và tháng củng qua đi như chưa bao giờ có thật 
Hăm bốn giờ qua có nghĩa gì chăng? 
Giây và phút cũng theo nhau đuổi bắt 
Đông sẽ tàn và Xuân lại sang Xuân 
     Mùa Thu chết trên lưng chừng núi 
Nắng Hạ vàng dưới lũng sâu kia 
Biển thét sóng, nghìn năm tiếng dội 
Đá trơ gan tuế nguyệt xanh rì 
 Tình cũng vậy cũng đi vào quá khứ 
Ngày lênh đênh và tháng cũng lênh đênh 
Kỷ niệm cũ sẽ chôn vùi đáy mộ. 
Em chưa về cỏ dại vẫn vây quanh 
   ôm hữu hạn ta xuôi miền ảo tưởng 
Ngẩn ngơ tìm, tìm mãi , ngẩn ngơ thôi 
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Ta hiện diện nào hay vô sắc tướng 
Mây chiều bay , chìm nổi cuối chân trới" 
  Hình như, thơ ngân vang những rung cảm , những sợi dây căng lên từ miền 
cảm xúc . Tôi muốn hỏi tự mình: Đây có phải bài thơ hay? Và , hình như  nhạc sĩ 
Quý Denver  cũng cảm được từ ngôn ngữ và vần điệu ấy  để mượn những cung 
bậc âm thanh   phổ nhạc bài thơ  
     Có những bài thơ sống mãi với quê hương , những bài thơ  của Tế Hanh , 
Bàng bá Lân , Anh Thơ , Thanh Tinh, Tôi nhớ đã đọc những bài thơ ấy cách 
nay mấy chục năm đến bây giờ vẫn còn in trong óc  từng câu từng chữ   và cả 
nỗi nao nao trong tâm,  trong trí. Những bài  học thuộc lòng của tuổi thơ ấu nào 
thật xa mà cũng thật gần gũi.  Bây  giờ , đọc bài thơ " Về Làng Cũ " của Hoàng 
Song Liêm  , tôi lại còn nguyên cảm xúc cũ : 
  " ôi nhớ quá bừng lên từng tuổi dại  
như gã tiều phu tìm trầm ngậm ngải 
Tôi trở về như một khách hành hương 
Tôi  chắt  chiu từng mảnh vỡ thiên đường 
Thành chuỗi ngọc tuổi hồn nhiên sắc biếc 
Tiếng cu gáy vườn xưa ngày tiễn biệt 
Lời chim sâu ríu rít ngọn tre già 
Bên ao đình còn đó gốc đa xưa 
Chùm khế ngọt giậu mướp vàng xóm giếng 
Mảnh sân cuông qua mấy mùa dâu biển 
Gót chân về mòn vẹt gót phiêu du 
Cội soan già, hàng cau biếc non tơ 
Oâi nhớ quá hắt hiu chiều ngõ trúc 
Trái sấu xanh thuở đầu đời đi học 
 vị trên môi còn chát chát chua chua  
con chuồn chuồn còn đậu đó ngu ngơ 
đàn bướm lượn vóng quanh ngoài cửa lờp 
mái ngói đỏ au nhà ai mới lợp? 
 Con đường nghiêng gõ móng bước trâu về 
Một chân trời tím ngắt dưới chân đê.." 
 Đọc bài thơ , tôi thấy lại tôi là cậu học trò tiểu học , đang cầm cuốn sách " Tân 
Quốc Văn " ngày nào để qua lời thơ yêu tha thiết quê hương đất nước hơn . 
Những hình ảnh làng quê ấy , bây giờ với  lớp trẻ khó lòng mà tưởng tượng nổi . 
Thế thì , tại sao , những Trung Tâm dạy Việt ngữ lại không chọn những bài thơ 
giống như bài này , để cho các em  hiểu biết thêm được nét đẹp của quê 
hương? 
     " Thơ Tình " có phải là tình luyến ái  của một hồn lãng mạn , của một người 
đã thuộc " nòi tình" 
" mỗi một từ là một tiếng thơ say 
Anh muốn viết cho Em tuyệt vời nỗi nhớ  
Nỗi nhớ ấy từ vầng trăng thái cổ  
Từ sao trời khoảng cách những quang niên 
Những câu âm  thầm chấp cánh những đêm đen 
Lũ hồng hạc theo mây về quá khứ  
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Màu áo lụa còn mùi hương trong tủ 
Sợi tóc xưa còn rối lược răng cài 
Giọt lệ nào ướt đẫm chiếc khăn tay 
Chăn gối lẻ sầu thơm nồng phấn bướm  
Gửi cho Em kim la bàn định hướng 
Đóa hoa quỳ hư ảo lệch chiều xoay 
Nửa địa cầu trông gốc biển chân mây 
Lòng bão t  ố nổi vân rừng gỗ quý " 
  Bài thơ khác , thơ là hoài niệm , tình là thiên thu , một bài lục bát có nhiều âm 
hưởng  của những nét mơ hồ  phân hai  giữa ngày đã qua và phút giây hiện tại: 
" dài tay năm ngón xanh xao 
sầu mây tóc trắng chiêm bao nửa vời  
dài tay mười ngón tay xuôi 
sâu đôi hộc mắt môi cười ngẩn ngơ 
quẩn quanh năm tháng thừa dư 
gai chông nhọn hoắt chân dò dẫm đi 
em về nỗi nhớ ngồi chia 
kéo cao cổ áo hồn nghe lạnh đầy 
dài thêm hai nhánh tay gầy 
nỗi đau tưởng tiếc cuối ngày mộng du." 
Thơ, có khi là một thoáng bâng khuâng 
"Về qua lối cũ đường trưa .  
Mòn con mắt đợi người xưa chẳng còn ..".  
    Cũng có thể là của một ngày Hà Nội nào,  tuy đã lâu nhưng vẫn còn  nỗi nhớ 
 " anh trỡ lại con đường thuở nọ. 
( ve xôn xao phượng đỏ sân trường) 
dìu nhau giửa mưa phùn phó cũ. 
Tóc phai màu thương quá là thương.." 
Đọc tập " Thơ Tình " của Hoàng Song Liêm , tự nhiên thấy thời gian hình như  
chẳng còn là những dặm đường thăm thẳm nữa. Mà , ở đó , gần gũi biết bao 
những kỷ niệm. Sống ở xứ người, có bao giờ, nhìn  vào mặt thủy  phản chiếu  để 
tìm lại một thoáng cười . Như ngày xưa có người đập gương soi  để tìm nhân 
dáng c  ũ  
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de

