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Tháng Năm 02 :
Phạm Duy, Một Đời Nhìn Lại
Mimi Studio và
Chương trình triển lãm
về nhạc sĩ Phạm Duy
Bài do Nguyễn Văn viết
"Bằng những đóng góp to lớn của mình cho âm nhạc Việt Nam, ông xứng đáng được vinh
danh. Lẽ ra, chúng ta phải làm công việc này từ lâu, và không phải chỉ với riêng nhạc sĩ Phạm
Duy, mà còn nhiều nghệ sĩ khác, những người cả đời đóng góp giá trị tinh thần cho văn hóa
dân tộc, cũng cần được lưu tâm và vinh danh…"
Đó là lời phát biểu của cô Mimi, chủ nhân phòng sinh hoạt Mimi Studio, nói về những sinh
hoạt xoay quanh chủ đề "Phạm Duy, Một Đời Nhìn Lại" trong tháng 5 năm 2002.
Khởi đi từ một chương trình âm nhạc đặc biệt, quy mô do Hội Ung Thư Việt-Mỹ (Vietnamese
American Cancer Foundation -VACF) dự định tổ chức nhằm vinh danh đóng góp to lớn về âm
nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy tại La Mirada Performing Arts Theater, thành phố La Mirada. Mimi
Studio đã đề bạt với ban tổ chức khai triển thêm những sinh hoạt văn hóa đa dạng hơn, xoay
quanh chủ đề chung là nhạc sĩ Phạm Duy.

Về phần nội dung, cô Mimi cho biết thêm: "Chúng tôi dự tính thực hiện liên tiếp 3 tuần lễ trong
tháng 5 tới đây để nói về con người và sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy qua các
hình thức: Triển lãm, hội luận, hội thoại, trình diễn nhạc… để giới thiệu một cách sâu rộng
những tác phẩm của người nhạc sĩ tài hoa này. Mimi Studio lãnh nhận phần triển lãm các hình
ảnh, tài liệu, ấn phẩm âm nhạc, cũng như phối hợp với nhiều thân hữu, tổ chức các buổi nói
chuyện, hội luận về âm nhạc cũng như con người Phạm Duy. Các buổi triển lãm, hội luận này
sẽ được thông báo chi tiết cụ thể thêm về thời gian, địa điểm trong thời gian sắp tới."
Điểm đặc biệt đáng lưu ý trong sinh hoạt văn hóa này là sự tham gia của thế hệ dưới 40 tuổi,
những người ít được nghe nhạc cũng như biết rõ về Phạm Duy. Sau 1975, nhạc Phạm Duy bị
cấm phổ biến trong nước, nên lớp người sau không có cơ hội nghe nhiều, ra đến nước ngoài,
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với cuộc sống, môi trường mới khác biệt nhiều về văn hóa, thế hệ thứ hai có nhiều chọn lựa
khác nên nhạc Phạm Duy trở nên một loại nhạc "cổ điển" đối với họ. Đạo diễn Charlie
Nguyễn, người thực hiện một cuốn phim tài liệu về Phạm Duy (để trình chiếu trong dịp này)
cho biết khi làm việc, nói chuyện với nhạc sĩ Phạm Duy giúp anh hiểu hơn về những biến
động của đất nước thông qua âm nhạc. Y-Sa, người phụ trách chương trình Vòng chân trời
văn học nghệ thuật cho đài VNCR viết kịch bản cho cuốn phim của Charlie, cũng như thực
hiện các cuộc phỏng vấn, nói chuyện với nhạc sĩ Phạm Duy cũng rút ra được nhiều bài học bổ
ích về lịch sử qua nhạc Phạm Duy. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hoàng Nam, người thực hiện triển
lãm hình ảnh Phạm Duy của hôm nayđang làm việc ráo riết để ghi nhận những hình ảnh mới
nhất trong cuộc sống hàng ngày của người nhạc sĩ lớn này. Nhóm Mimi News với Lê Vũ,
Etcetera, Vũ Quí Hạo Nhiên, Vương Hương, Thủy Tiên… chuẩn bị thực hiện một số báo đặc
biệt "chuyên đề" Phạm Duy cho tháng 5. Sự kết hợp làm việc của thế hệ thứ hai, nhằm đưa
đến người nghe, người xem những thành quả, đóng góp lớn lao về âm nhạc cho Việt Nam
của nhạc sĩ Phạm Duy là xứng đáng.
Chương trình "Phạm Duy, Một Đời Nhìn Lại" là sinh hoạt văn hóa đầu tiên có sự kết hợp của
nhiều tổ chức, nhiều cá nhân thực hiện với mục đích văn hóa để vinh danh một cá nhân tiêu
biểu cho âm nhạc Việt Nam. Chương trình đặt nặng về giá trị văn hóa. Số tiền thu được sẽ
trao hết cho Hội Ung Thư Việt Mỹ.
Đây là bước khởi đầu ghi nhận những đóng góp đáng kể của các văn nghệ sĩ cho văn học
nghệ thuật Việt Nam.

Phạm Duy và Dư Luận

Bài viết của BS Bích Liên
Tôi không thích ngôi lê đôi mách, và cũng không để ý đến chuyện đời tư của người khác. Phải
nghe những chuyện thầm kín của bệnh nhân hàng ngày, nên không có "xì căng đan" gì là
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đáng kể nữa. Gần đây, khi cùng Hội Ung Thư Việt Mỹ tổ chức chương trình "Phạm Duy, Một
Đời Nhìn Lại", tôi bị lôi kéo vào dư luận về nhạc sĩ Phạm Duy. Trước kia, chỉ có bệnh nhân gọi
hỏi bệnh, bây giờ nào fax, nào e-mail về Phạm Duy gửi đến tới tấp. Định làm lơ, nhưng không
được. Vì bây giờ bị kéo vào vòng nên tôi cần lên tiếng.
Bao nhiêu lời chê trách: nào là Phạm Duy thiếu đạo đức, tình ái lăng nhăng, nhạc tục, tham
tiền, theo Cộng sản, lại vô tài vì đã 30 năm nay, ông không cứu nổi nền âm nhạc Việt đang
giậm chân tại chỗ. Họ bảo ông già rồi, viết nhạc hết hay mà còn huênh hoang. Chính tôi và
những người trong ban tổ chức cũng bị mắng là dựa hơi ông Phạm Duy để nổi tiếng.
Tôi suy nghĩ nhiều về những lời chỉ trích rất nặng lời đó. Dư luận có cái lý riêng. Phạm Duy có
lăng nhăng, ông không dấu giếm là có bồ bịch (tuy chưa ai nhận là con rơi của ông). Nói theo
tiêu chuẩn các vị thánh thì ông đúng là vô đạo đức. Ông chắc tham tiền, cũng như tôi vậy. Nếu
phải chữa bệnh miễn phí cho tất cả mọi người để được ca tụng là "lương y như từ mẫu", mà
không có tiền nuôi thân và gia đình, tôi sẽ không nhận danh hiệu này. Việc Phạm Duy dám về
thăm Việt Nam và nói chuyện với những người có chức quyền (theo những e-mail tố cáo mà
tôi nhận được). Trong cương vị của Phạm Duy, tôi cũng muốn có dịp về Việt Nam, và được
nói chuyện với những kẻ ấy, may ra có giúp họ mở mang thêm kiến thức và thay đổi đường lối
chăng? (Thế nào tôi cũng sẽ bị mắng là ngu quá, bị cộng sản nó lừa mà không biết. Nhưng
cũng đành chịu thôi, vì hình như có nhiều người cũng ngu như tôi vậy). Ông lại thật không biết
điều, già rồi thì đi chỗ khác chơi cho người khác có chỗ mà lên chứ, hơn 80 tuổi mà còn tối
ngày soạn sách, thu thập tài liệu, viết lách, làm nhạc. Ông làm hết như vậy thì còn ai có cơ hội
làm nữa, thật là ham danh.
Dư luận đòi hỏi quá nhiều ở nhạc sĩ Phạm Duy. Lúc nào sáng tác của ông cũng phải hay,
không được dở. Một ngàn bài mà có năm mươi bài dở là công trình vất đi, thà không sáng tác
được bài nào như tôi đây còn hay hơn (!). Ông phải là một nhà đạo đức, hay đạo đức giả cũng
được. Ông phải uống nước lã mà sống, phải tránh xa những quan hệ nam nữ không chính
đáng, nghĩa là ông phải là một ông thánh. Ông gặp ai cũng phải chắp tay nhún mình để được
tiếng khiêm nhường. Ông phải tránh xa bọn cộng sản vì coi chừng sẽ bị lây cộng sản, dù ngày
xưa ông đã từng chạy trốn cộng sản trong thời kháng chiến, và vẫn bị chế độ cộng sản coi
như kẻ phản động vì những bản nhạc ca tụng tình người của ông. Ông đừng có tự do tư
tưởng, mà phải theo sự lãnh đạo của những vị thánh hay to tiếng trong cộng đồng. Và nhất là
ông đừng làm gì nữa. Người Việt chúng ta hay kính trọng người lớn tuổi và có công, nhưng
chỉ thích những người làm ra vẻ khiêm nhường. Ai tự tin và năng động thì bị mắng là huênh
hoang!
Phạm Duy chỉ là con người thôi! Ông có đủ thói hư tật xấu, và cả cái hay cái đẹp của một con
người. Chỉ khác là Thượng Đế cho ông quá nhiều. Đó là số mệnh cuả thiên tài. Nhiều tài và
nhiều "tật xấu" nên ông thông cảm con người, nhìn ra và diễn tả tuyệt vời những nét đẹp,
nhưng không tránh né cái xấu xa của nhân loại. Vì thế, khi nghe hay hát nhạc Phạm Duy,
chúng ta rung động và gần gũi một cách đặc biệt. Một vị thánh làm nhạc, sẽ không cho tôi
những rung cảm thành thực như vậy.
Nhạc ông không phải bài nào cũng hay. Tôi không thích nhiều bài. Nhưng nói không ngoa cả
đời tôi được nuôi bằng nhạc Phạm Duy. Từ những bài ru con à ơi nghe mẹ hát "từ khi mới ra
đời"; đến những bài nhạc tuổi thơ hát lúc "một trời nam tròn trăng thu, em bé ra ngồi xem chú
Cuội đâu"; rồi tuổi dậy thì mơ mộng "Em ước mơ mơ gì tuổi mười hai, tuổi mười ba", đến tình
yêu lãng mạn chỉ dám " bỏ quên cây đàn" hay " uống ly chanh đường uống môi em ngọt"; rồi
say đắm những dục tình bốc lửa của " Cỏ Hồng", cuả "Nha Trang Ngày Về"; rồi "Tôi yêu tiếng
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nước tôi, à à ơi tiếng ru muôn đời", những bước chân trên "Con Đường Cái Quan", những
huyền thoại "Mẹ Việt Nam" cho tình yêu quê hương dân tộc; rồi hào khí ngất trời của thanh
niên kháng chiến chống ngoại xâm với "Ngày bao hùng binh tiến lên, bờ cõi vang lừng câu
quyết chiến"; qua đến những dằn vặt suy tư tâm linh của tuổi trung niên "Chiều xuống trên
giòng sông Cửu Long, như một cơn ước mong, ơi chiều", đến những triết lý về Đạo, về Thiền,
về Cái Chết và Sự Sống, về cõi Vô Hạn..., của tuổi già, và nhiều nhiều nữa. Với nhạc Phạm
Duy, chúng ta lữ hành qua cuộc đời với đủ ngọt bùi, cay đắng, tham sân si, thất tình lục dục,
tuyệt vọng, hi vọng, thăng hoa, và giải thoát.
Dư luận có lý lẽ riêng. Nhưng nếu chúng ta khắt khe với Phạm Duy, sao không khe khắt hơn
với chính mình: "Tôi đã làm được gì cho đời?"
Mỗi viên đá chúng ta định ném ra, hãy xem lại, kẻo ném phải chính mình. Hãy dịu lại đôi mắt
nhìn và mở rộng tấm lòng để cám ơn những ai đang làm đẹp cuộc đời. Ta sẽ thấy đời còn đẹp
lắm.
Nguyễn Bích Liên

Ấn tượng Phạm Duy

Bài viết của Etcetera.
Tháng năm, quận Cam có một buổi hòa nhạc, hát và nghe 50 năm nhạc Phạm Duy. Vinh
danh. Dấy lên những bàn tán đánh giá về âm nhạc và ngay cả con người của ông. Số báo
VĂN, một tờ báo nhận định về nghệ thuật và văn học cũng có một số đặc biệt với bài vở của
nhiều nhà phê bình nổi tiếng của Việt nam. Đề tài Phạm Duy là một sự hấp dẫn tự nhiên, gần
như ai cũng có thể nói ít nhất là một vài điều gì đó về Phạm Duy. Có người đã từng gặp Phạm
Duy, đã từng nói chuyện với ông, đã từng đọc sách của ông, đã từng nghe kể về ông và hầu
như ai ai cũng đã từng nghe nhạc của ông. Nhiều người công nhận ông là một nhạc sĩ tài hoa,
có người chê ông thiếu đạo đức, tuy nhiên điểm đặc biệt là, khi nói về Phạm Duy, họ thường
nói với một mức độ xác tín rất cao, gần như họ cam chắc là họ rất hiểu và nắm bắt được
Phạm Duy.
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Đối với những người trẻ hơn, trong nước cũng như ở ngoài nước, họ ít biết về Phạm Duy
hơn, vì lẽ trong hơn mười năm gần đây, ông ít khi xuất hiện trước công chúng. Nhà ông ở
Midway City, rất gần trung tâm thương mại của người Việt ở Little Sàigòn, MimiNews chúng
tôi đến hỏi chuyện và để nắm bắt gần hơn con người hiện tại và suy nghĩ của Phạm Duy.
1. Gần đây bác làm gì ?
"Tôi làm thinh." Sau khi nhà tôi mất, tôi không làm gì hết, song sau khi về Việt nam, tôi hoàn
tất được "Hồi ký" và "Minh Hoạ Kiều II"
2. Về Việt nam để làm gì ?
Đi tìm mồ mả gia tiên và tìm những người trong họ còn sống. Tôi khám phá ra mình là người
trưởng họ, người cao tuổi nhất trong làng Phượng Dực, Hà-Tây.
Ngoài ra, thì gặp gỡ bạn bè cũ như Hoàng Cầm, Nguyễn Hữu Đang, Đoàn Chuẩn khi đó còn
sống, và nhiều người khác nữa.
3. Bác trao đổi với bạn bè cũ những điều gì ?
Không ai nói với ai điều gì, nhưng đầy dẫy tâm sự. Nói với nhau bằng một sức im lặng. Chúng
tôi có cái lạ lắm, không ai nói với ai một lời nào cả, nhưng đầy dẫy tâm sự. Có thể nói chúng
tôi nói chuyện với nhau bằng một sức im lặng. Hình như giữa chúng tôi có một cái ngôn ngữ
nào mà không cần phải nói ra. Theo tôi đó là tình tự dân tộc. Tình tự dân tộc có thể là ghét bỏ
nhau, có thể là yêu mến nhau, có thể là quý trọng nhau. Chúng tôi đã biết cái nguyên nhân vì
đâu có sự chia rẽ nhau, giết chóc lẫn nhau, hận thù nhau. Bao giờ tôi cũng lấy cái đại độ nhìn
rõ sự việc để đối xử với nhau.
4. Bác có đi nhiều nơi ở Việt nam không?
Tôi đi xem phong cảnh, ra Hòn Gay, nghe nhạc trên sông Hương ở Huế, vào Quảng Nam
thăm Hội An. Ở phía Nam, ra tận Hàm Tân và ghé thăm Phan Thiết là chiếc nôi ái tình của tôi.
5. Phản ứng của dân chúng như thế nào ?
Có điều may mắn là đa phần dân chúng không nhận ra tôi, nhưng mà khi nhận ra thì như đám
rước vậy. Sự thật thì tôi chỉ muốn yên thân, không muốn ồn ào. Ồn ào đối với người trong
nước thì không nên, đối với người ngoài này thì càng không nên nữa.
6. Sự đón nhận âm nhạc Phạm Duy ra sao ?
Trước kia thì tôi băn khoăn lắm, đến độ đau khổ, vì tôi cho rằng nhạc của tôi vắng tiếng ở Hà
nội 50 năm qua và ở Sài gòn 25 năm qua.
Người nghệ sĩ nào mà không muốn khoe những sáng tác của mình. Tôi cứ tưởng ở ngoài Bắc
thì họ biết đến bài "Về Miền Trung" là hết, và trong Nam thì đến bài "Này Cô Em Bắc Kỳ Nho
Nhỏ" thì hết, thế nhưng tôi lầm hoàn toàn. Ở bên nhà họ thuộc nhạc của tôi còn hơn tôi. Có
người tặng tôi đến 60 đĩa CD sưu tập nhạc Phạm Duy. Phản ứng của người ngoài Bắc thì họ
thú vị hơn so với trong Nam, vì nhạc của tôi đối với họ còn mới mẻ.
Và nhờ biết được như vậy nên tôi không còn thắc mắc nữa. Bây giờ thì coi như là tôi xong rồi,
tất cả sự nghiệp của tôi nằm trong computer hết rồi. Tôi có thể chết được rồi mà không có
phải thắc mắc như ông Văn Cao hay ông Trịnh Công Sơn.
7. Bác muốn nói gì qua âm nhạc?
Tôi là một người "khóc cười theo mệnh nước" và tôi đã nói hết những điều đó qua những tác
phẩm của tôi rồi. Trong số người nghe, tôi xin cám ơn những người như Thụy Khuê, Đoàn
Xuân Kiên nói lên được cái đại quan cũng như cái vi mô của tôi.
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6. Nhìn về Việt nam từ hải ngọai, bác nghĩ gì ?
Không có giây phút nào trong 26 năm qua mà tôi không nghĩ đến nước Việt nam. Tôi đều ước
mong là nó sẽ tiến bộ như những nơi mà mình đã nhìn thấy. Thế nhưng làm sao được mỗi đất
nước có một lịch sử riêng. Là một người nghệ sĩ tôi ước mong thấy một Việt nam thống nhất
lòng người, nhưng mà cho đến bây giờ vẫn chưa có được. Đành vậy thôi. Tôi nghĩ lịch sử có
nhiều ngẫu nhiên cuộc đời chứ không phải ai muốn mà được.
7. Bác có lạc quan về con người Việt nam, đất nước Việt nam không ?
Nhìn lại 500 năm lịch sử Việt nam, thì sự chia rẽ triền miên, muốn giải quyết trong một tháng
trời thì làm sao được. Tuy nhiên, một điểm mà tôi rất lạc quan, là con người Việt nam vẫn
không thay đổi sau bao nhiêu thăng trầm như vậy. Con người Việt nam vẫn là Việt nam như
tôi biết, như tôi vẫn từng yêu quý. Càng đi về vùng quê, thì càng rõ ràng như vậy.
8. Còn con người Việt nam hải ngoại thì sao?
Con người Việt nam bị đánh bật cái gốc ra ngoài này rồi, thì còn rất ít người còn giữ được, vì
hoàn cảnh đời sống. Ví dụ như người Việt nam chúng ta xưa kia đại lượng lắm, "chín bỏ làm
mười" cơ mà, nhưng bây ở đây chúng ta có được thế đâu ? Toàn là giả tạo cả. Ví dụ như
cuộc sống hiện thực ở đây rõ mồn một, nhưng các nghệ sĩ đều than cạn đề tài cả. Cộng đồng
Việt nam ở đây có nhiều tật xấu, nhưng không ai dám nói ra. Ai cũng sợ dây bẩn cả. Thì nó sẽ
bẩn. Có thể là tôi nói sai, nhưng suy nghĩ của tôi là thế.
9. Khoảng cách với Phạm Duy ?
Sở dĩ hiện nay có sự ly dị giữa người nghệ sĩ nói chung với quần chúng thưởng ngoạn là do
hoàn cảnh. Trong cộng đồng Việt nam hiện nay, ai là người lo tổ chức những sinh hoạt văn
hoá. Chỉ có những tờ báo, nhưng chỉ lo nuôi sống cho tự họ không thôi cũng là khó quá.
Thành thử lại phải dùng đến vấn đề chính trị. Mà chính trị thì phải mị dân, thì phải làm ồn lên
cho người ta mua báo của mình. Trong lãnh vực văn nghệ, thì xưng tụng theo đồng tiền,
thành nó tạo ra một sự náo loạn. Trong những tổ chức văn nghệ thì đưa ra sự hở hang, đề
cao cái sex. Họ có cái lý của họ, có thể là nhạc của tôi không còn ăn khách nữa. Nhưng là một
nghệ sĩ, tôi phải tránh xa những sinh họat như vậy. Sự cách biệt đó, chủ quan cũng có, khách
quan cũng có, nhưng nó phải xảy ra thôi.
7. Đánh giá về nền âm nhạc bên trong Việt nam hiện tại.
Khó nói, nhưng nói chung về phương diện tổ chức và tài năng, thì họ có nhiều lắm. Nhưng họ
bị đóng khung thành ra không có nổi bật lên được. So với thời kỳ ông Diệm, thời kỳ ông Thiệu,
mặc dù có kiểm duyệt, nhưng dù sao cũng không đến nỗi nào, chúng tôi không bị đóng khung
mấy.
Vì tôi về Việt nam trong một thời gian ngắn ngủi thôi, nhưng nhìn thoáng qua thì thấy có
những bài bắt chước nhạc Đại Hàn và nhạc Đài loan. Xu hướng quay về với nhạc dân tộc thì
lại theo chiều hướng giữ y nguyên như cũ và cũng thiếu sáng tạo.
9. Phản ứng của người ngọai quốc về nền âm nhạc Việt nam.
Người ngoại quốc đến Việt nam, phần nhiều là vì mục đích sưu tập, bảo tàng các loại hình âm
nhạc cổ truyền nhiều hơn, bởi vì âm nhạc Việt nam của mình còn thô thiển và thấp lắm về đủ
mọi phương diện. Nếu mà so với Nhật bản hay Trung hoa thì họ hơn mình rất nhiều. Lý do
giản dị là vì dân họ đông, tổ chức của họ giỏi. Còn mình, thì nhạc sĩ trong Nam ngoài Bắc chia
rẽ nhau.
10. Ảnh hưởng của xu hướng nhạc hiện đại của Tây phương đến Việt nam như thế
nào?
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Tôi có biết có người đi vào nhạc Jazz, nhưng mượn một cái áo người khác khoác vào mình,
thì theo tôi khó lắm. Riêng tôi sau khi đi du học Pháp về, thì tôi thấy mình không thể mượn cái
áo của Schubert hay của Beethoven, mà mình phải có cái của mình, thành ra tôi có "Minh Hoạ
Kiều."
11. Điều gì là quan trọng nhất trong việc sáng tạo nghệ thuật?
Phản ánh xã hội, và quan trọng nhất là thành thật với mình, thành thật với người, và thành
thật với đời. Nghệ sĩ mà giả tạo thì vứt đi.
12. Nghĩ gì về khu Bolsa Little Saigon?
Phải gọi khu Bolsa là khu Bon Chen. Đời sống vật chất lôi kéo con người trở nên tha hóa, "tất
cả cho sự sống." Nhiều người không có đời sống tinh thần, thiếu lý tưởng.
13. Tại sao bác không viết về cộng đồng Little Saigon?
Cộng đồng ở đây không nuôi được nghệ sĩ. Không đài phát thanh nào trả tiền cho nghệ sĩ. Có
tờ báo nào chú trọng đến chúng tôi đâu. Thành ra làm sao không có cuộc ly dị đó được, mặc
dầu không phải lỗi tại ai.
14. Sinh hoạt cá nhân của bác như thế nào ?
Tôi hoàn toàn sống bằng âm nhạc từ xưa đến giờ. Ở ngoài này, thì may mà tôi còn sáng tác
nhiều và đi hát, đồng thời bán đĩa nhạc để sống, nhưng mà phải làm như vậy thì nhục lắm.
15. Bác thích những sáng tác nào nhất trong sự nghiệp âm nhạc của mình?
Cái nào tôi cũng thích cả, kể cả các bài nhục tình ca hay tục ca. Thí dụ, tôi thích tục ca vì tôi
dám nói trong khi không ai dám nói cả.
16. Bác muốn người ta nhớ về và nói về bác như thế nào?
Tôi đã buông bút, treo đàn, chùi mặt, tắt đèn, rời sân khấu, từ nay trở về sau, tôi không còn
đứng ở giữa chợ đời nhận ai khen hay chê nữa. Bây giờ tôi vui một mình tôi đi thôi.
17. Nhắn nhủ gì đối với mọi người?
Tôi chỉ có một lời cám ơn đối với những người yêu nhạc Phạm Duy, vì đó là lý do làm cho tôi
sống.
18. Muốn nói gì với thế hệ trẻ ở đây?
Các cậu may, mà không may. May là có một đời sống thoải mái hơn, không may là cuống rốn
đã bị cắt lìa. Muốn nối lại, thì các cậu phải tự tìm lấy thôi, sẽ không ai giúp được.
***
Như một hậu chấn của tất cả mọi cuộc ly dị, chúng tôi ra khỏi nhà Phạm Duy, không tránh khỏi
tâm trạng băn khoăn lý giải những nguyên nhân. Có lẽ Phạm Duy đúng -- không phải lỗi ai,
nhưng quả là có một sự cách xa. Có lẽ chúng ta ở hải ngoại không còn là chúng ta khi ở Việt
nam. Chúng tôi là những người "may mà không may" như lời của Phạm Duy. Hành trang của
Phạm Duy để lại cho chúng tôi quan trọng hơn cả âm nhạc, có thể là tinh thần sáng tạo, sự
thành thật, can đảm và tận tình với đời sống.
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Tạp Chí VĂN cho ấn hành một số đặc bịêt về tôi. Đây là lần thứ ba hay thứ tư mà bạn bè
dành cho tôi một sự quan tâm đáng quý qua những số báo đặc biệt về Phạm Duy. Có rất
nhiều bài của rất nhiều những cây bút có giá trị như Nguyễn Xuân Hoàng, Hoàng Khởi Phong,
Phố Tịnh (Đoàn Xuân Kiên), Đặng Tiến, Nguyễn Ngọc Bích, Thụy Khuê, Bùi Bảo Trúc, Linh
Mục Trần Cao Tường, Hoàng Xuân Sơn, Phạm Quang Tuấn, Nguyên Sa, Quỳnh Giao, Phạm
Xuân Đài, Phạm Phú Lợi, Văn Quang, Hồ Trường An, Ngọc, Đăng Khánh, Tiểu Quyên, Hoàng
Chính, Nguyễn Hòang Linh... mà tôi chỉ có thể trích ra ở đây một số bài mà thôi.

Tạp Chí VĂN
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Tranh của họa sĩ Etcetera đăng trong VĂN 66

Trong số báo này, có những bài viết về tôi từ trước nay được in lại, có những bài mới viết với
những cái nhìn mới về tôi... Trước hết là của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng :

Phạm Duy Và Vết Thương Di Tản
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Như những người cùng lứa tuổi, tôi ưa thích nhạc Phạm Duy, trước khi yêu thích nhạc Trịnh
Công Sơn. Tôi nghĩ, trước khi nổi tiếng với những ca khúc của chính mình, Sơn cũng là một
người yêu nhạc Phạm Duy. Thế hệ của anh tôi, theo kháng chiến chống Pháp, chắc chắn là
thế hệ của những người chọn con đường ra chiến khu một phần cũng vì âm nhạc của ông.
Nhưng tôi có thêm một lý do để nhớ đến ông nhiều hơn các bạn tôi một chút vì cho đến năm
1972 -- không nhớ chắc là năm 72 hay 70, cái năm mà nhà văn Ngô Thế Vinh cũng ra hầu tòa
vì một bài báo của anh -- tôi bị phiền phức do một ca khúc của ông: Bài Bà Mẹ Gio Linh.
Phạm Duy viết Bà Mẹ Gio Linh năm 1948. Năm 1972, sau khi Trần Phong Giao thôi tờ Văn,
ông Nguyễn Đình Vượng nhờ tôi làm Tổng Thư Ký tòa soạn ở 38 Phạm Ngũ Lão. Lúc đó tạp
chí Vấn Đề của kịch tác gia-giáo sư Vũ Khắc Khoan đặt trên lầu cùng địa chỉ với tờ Văn. Ông
Thần Tháp Rùa khi đến tòa soạn bao giờ cũng đi ngang qua chỗ ngồi của tôi. Một lần ông hỏi
tôi cho Vấn Đề một truyện. Tôi hứa. Và lần nào đi ngang qua bàn viết của tôi, ông cũng nhắc:
Sao? Có truyện cho số này không? Tôi xấu hổ vì không viết được. Sau cùng, tôi cũng viết
xong và "nộp bài" cho ông. Truyện ngắn Cha và Anh tôi đưa ông để đăng trên Vấn Đề -- tôi
nhớ hình như là số 52.
Một buổi chiều Mai Thảo đến tòa soạn kéo ghế ngồi trước mặt tôi hỏi "Này, cậu viết cái gì cho
Vấn Đề mà báo bị tịch thu, đóng cửa vậy?" Tôi ngớ người.
Truyện ngắn Cha Và Anh là một hồi tưởng với nhiều hư cấu về một gia đình (tôi) bị chia cắt
trong chiến tranh, và chia cắt ngay cả trong một thành phố. Một nhân vật bơ vơ mất hướng,
không biết mình đi đâu, về đâu. Truyện còn chép một số đoạn trong ca khúc của Phạm Duy :
Mẹ già cuốc đất trồng khoai
Nuôi con đánh giặc đêm ngày
Cho dù áo rách sờn vai
Cơm ăn bát vơi bát đầy...
.....
Nhà thì nó đốt còn đây
Khuyên con báo thù phen này
Mẹ mừng con giết nhiều Tây
Ra công xới vun cày cấy.
......
Ông Khoan gặp tôi một tuần sau không vui. Tuy vậy, ông cũng tỏ vẻ lo cho tôi. "Anh có sao
không? Có bị gì không?" Thưa anh, tất nhiên là có. Em phải hầu tòa đây. Đó cũng là thời gian
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mà Ngô Thế Vinh cũng từ Biệt Đoàn 81 Biệt kích Dù về hầu tòa vì bài báo Mặt Trận Ở Sài
Gòn của anh.
Nhưng tôi đâu chỉ dính với ông Phạm Duy chỉ chừng đó thứ. Những ca khúc sau này của ông,
những bài Bình Ca (Dường Như Là Hòa Bình, Sống Sót Trở Về, Ngày Sẽ Tới...) cũng làm
tôi ray rứt mãi.
Tôi ngạc nhiên về những bài Tục Ca, Vỉa Hè Ca ... cùng đi với Đạo Ca, Bé Ca, Nữ Ca của
ông. Ông Phạm Duy đa tài, đa dạng và là một người giàu có về âm thanh. Ông mơ mộng hơn
những người lãng mạn nhất, nhưng ông cũng là người thông tục hơn những người thông tục
nhất. Ông có nhiều tiếng nói cho nhiều hoàn cảnh.
Ông là một trong số ít nhạc sĩ "sống" và "mạnh" không phải là thứ nghệ sĩ ẻo lả của bàn đèn
và khói thuốc. Nhạc của ông được nhiều thế hệ hát và hát khắp nơi. Nhạc ông được nhiều
người nhớ và nhớ bằng những kỷ niệm đặc biệt. Nhạc ông được hát với một trái tim sôi nổi,
nhưng cũng được hát với một nỗi buồn cùng cực. Nhạc ông có nước mắt. Và cũng được hát
với một nụ cười.
Thế gian có những thứ tình cảm nào, ông đều cho người ta cơ hội bày tỏ thứ tình cảm đó.
Nhưng tôi biết không phải ai cũng bằng lòng ông. Có người nhìn ông như một tài năng hư
hỏng. Có người bảo sau những ca khúc phổ thơ từ Huy Cận, Phạm Thiên Thư, Nguyễn Tất
Nhiên, ông không còn để lại gì cho âm nhạc Việt Nam. Tôi ngờ những người ấy sống bằng
thành kiến. Không người Việt Nam nào có thể quên ơn Phạm Duy.
Để soi sáng giá trị và ý nghĩa. của một tác phẩm nghệ thuật - một cuốn tiểu thuyết, một bức
tranh, một nhạc phẩm - người ta thường qui chiếu về tác giả, về đời tư của người nghệ sĩ .
Người ta vẫn thường nghĩ giữa tác phẩm và tác giả chắc chắn phải có một mối giây nhân quả.
Tác phẩm là sản phẩm của nghệ sĩ, nó tất yếu phải mang dấu ấn, hơi thở, đời sống, ý nghĩ
của người sáng tạo.
Người ta đọc Kiều của Nguyễn Du và người ta đi tìm tiểu sử của ông để hiểu Kiều. Cũng vậy,
người ta xem kịch Lưu Quang Vũ, xem tranh Nguyễn Trung, nghe nhạc Trịnh Công Sơn,
người ta luôn luôn đi tìm tác giả. Người ta tìm đọc "những bản thảo dở dang, những thư từ,
những nhật ký, hồi ký" và qua đó họ vẽ lại chân dung người nghệ sĩ. Chính chân dung ấy đã
"soi sáng" tác phẩm của họ. Tôi chia xẻ "một nửa" ý kiến đó.
Tôi không tin là cuộc đời của một nghệ sĩ hoàn toàn làm thành tác phẩm của họ. Tôi không tin
là tác phẩm đang được quần chúng yêu mến kia sẽ kém đi vì tác giả có một cuộc sống xã hội
"không tốt đẹp" theo ý kiến của những nhà đạo đức. Tôi không tin giá trị tác phẩm sẽ bị tụt
xuống khi tác giả có một cuộc sống không cân bằng với tiêu chuẩn xã hội. Những điều "tôi
không tin" ấy thật ra chưa đủ lý lẽ để thuyết phục người khác. Cho đến khi tôi đọc được mấy
cuốn sách của Milan Kundera, một nhà văn Pháp gốc Czech.* Dưới tựa đề Soixante-treize
mots (Bảy mươi ba từ), phần thứ sáu của cuốn Nghệ Thuật Tiểu Thuyết, Milan Kundera
viết : "L'artiste doit faire croire à la postérité qu'il n'a pas vécu", dit Flaubert.**
Vẫn theo Kundera, Maupassant không cho đưa chân dung của mình vào một loạt chân dung
các nhà văn nổi tiếng: "Đời tư của một người và khuôn mặt anh ta không phải là của công
chúng." Heman Broch nói về mình, về Musil, về Kafka: "Cả ba chúng tôi đều không có tiểu sử
thật."
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Nhà văn William Faulkner muốn làm "người bị triệt tiêu, bị xóa bỏ khỏi lịch sử, không để lại bất
cứ dấu vết gì, không có cái gì khác ngoài những cuốn sách đã in." Và Kundera nhấn mạnh:
Sách và để in,tức là không có các bản thảo dở dang, thư từ, nhật ký.)
Tôi muốn bắt chước Kundera nói theo một ẩn dụ của Kafka rằng nhạc sĩ Phạm Duy (nhà tiểu
thuyết) phá ngôi nhà của mình đi, để lấy gạch xây một ngôi nhà khác: các ca khúc của ông
(cuốn tiểu thuyết).
Từ đó đi đến kết luận là những người viết tiểu sử về một nghệ sĩ (nhà tiểu thuyết, họa sĩ, kịch
tác gia, nhạc sĩ, điêu khắc gia...) là người phá dỡ những gì mà nghệ sĩ đó đã làm, để làm lại
cái mà người nghệ sĩ đã phá dỡ ra. Cái công việc chõ vào đời tư của một nghệ sĩ (tài năng) là
một công việc tiêu cực, thuần túy tiêu cực, nó không thể soi sáng cả giá trị lẫn ý nghĩa của tác
phẩm; "may ra thì chỉ nhận dạng được vài viên gạch."*** Kundera không chỉ nói một lần về
vấn đề này trong cuốn L'art du Roman, mà ông nói nhiều lần. Trong phần thứ bảy cuốn sách
này, dưới tựa đề Discours de Jerusalem : Le Roman et L'Europe. "Nhà tiểu thuyết là
người, theo Flaubert, muốn biến mình đi sau tác phẩm của mình. Biến mình đi sau tác phẩm
của mình, điều đó có nghĩa là từ chối vai trò nhân vật xã hội."**** Phạm Duy là một con người,
như mọi người. Ông đã sống tận cùng đời sống của ông, ông đã hiến tận cùng những gì ông
có trong trái tim ông và thân xác ông. Tôi đồng ý với Hoàng Khởi Phong, Phạm Duy không cần
vinh danh, vì cái danh ấy ông đã có, người ta nên biết ơn ông.
Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, rõ ràng là chúng ta nợ nần quá nhiều người. Không chỉ nợ
nần công ơn sinh và dưỡng của cha mẹ ta, mà ta còn nợ nần những người làm cho cuộc
sống ta tốt đẹp hơn, có ý nghĩa hơn. Ngay khi họ làm ta đau đớn vì bản chất của họ, ta cũng
nợ họ, vì nhờ đó ta khám phá ra sự đa dạng của con người, khám phá ra cái bộ mặt đen tối
của một con thú tưởng là người, và ta cũng khám phá ra sức chịu đựng của mỗi chúng ta.

Phạm Duy Và Stravinski
Chưa thấy nhà văn nào nói về âm nhạc say mê và đầy kiến thức như Milan Kundera. Trong
cuốn Những Di Chúc Bị Phản Bội, ông dành nguyên phần thứ ba Improvisation en hommage à
Stravinski (Ứng tác kính tặng Stravinski) từ trang 69 đến 119 để viết về Stravinski.
Tôi ước gì mình có đủ kiến thức về âm nhạc để viết một chương về nhạc sĩ Phạm Duy. Nếu
cuộc đời của Stravinski chia làm ba phần dài gần bằng nhau. [ở Nga, 27 năm; Pháp và Thụy
Sĩ nói tiêng Pháp, 29 năm; Mỹ, 32 năm] thì Phạm Duy cũng chia phần đời mình qua những
con số tương tự: Miền Bắc 29 năm, vào Nam 25 năm, và ở Mỹ nay ông đã ở được 27 năm.
[bài này viết năm 2002]
Kundera viết "Di tản: một cuộc lưu lạc bắt buộc ở nước ngoài đối với người coi đất nước nơi
mình sinh ra là tổ quốc duy nhất của mình. Nhưng tình trạng di tản kéo dài và một sự trung
thành mới đang nảy sinh, sự trung thành với đất nước mình đã nhận; bấy giờ là đến lúc cắt
đứt. Stravinski dần dần từ bỏ chủ đề Nga. Năm 1922 ông còn viết Mavra (hí kịch phỏng theo
Pouchkine), rồi năm 1928, Nụ Hôn Của Bà Tiên, kỷ niệm về Tchaikovski, rồi ngoài mấy tác
phẩm ngoại lệ không đáng kể, ông không trở lại chủ đề Nga nữa. Khi ông mất năm 1971, Vera
vợ ông, tuân theo ý nguyện của ông, từ chối đề nghị của chính phủ Xô Viết chôn ông ở nước
Nga và chuyển thi hài ông đến nghĩa trang Venise."
Kundera viết tiếp: "Không còn nghi ngờ gì nữa, Stravinski mang trong mình vết thương của sự
di tản, như tất cả những người khác; không còn nghi ngờ gì nữa, sự phát triển nghệ thuật của
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ông sẽ đi một con đường khác nếu ông có thể ở lại nơi ông đã sinh ra.
Phần đầu của Stravinski và Phạm Duy có vẻ như trùng hợp nhau. Sự khác là ở phần cuối.
Chủ đề trong âm nhạc Phạm Duy luôn luôn là Việt Nam.
"Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời."
Chủ đề ấy ở cuối đường là Minh Họa Kiều I và II. Việt Nam nhất trong những gì thuộc về Việt
Nam.
Tôi viết những dòng chữ này như một lời biết ơn Phạm Duy. Tôi không có nhiều lý lẽ để nói về
âm nhạc ông. Tôi mượn nhiều lời của Milan Kundera để cám ơn ông.
Xin ông khỏe mãi.
----------------------------------------* L' art Du Roman, Collection Folio, 15 Novembre, 1999 và Les Testaments Trahis, Collection Folio, 18 Janvier,
2002. Bản dịch của Nguyên Ngọc, NX Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2001.
** Sách đã dẫn, trang 177. Flaubert nói: "Người nghệ sĩ phải làm cho hậu thế tưởng rằng anh ta không hề sống."
*** Bản dịch của Nguyên Ngọc, sđd., tr. 156-157.
**** Bản dịch Nguyên Ngọc, Sđd., tr. 165

Theo Chân Phạm Duy Một Đọan Đường
Phạm Xuân Đài

Trong chuyến đi Mỹ mùa hè năm 1970, tôi có tặng cho các bạn quốc tế một số cuốn Dân CaFolk Songs của Phạm Duy, trong đó các lời ca được dịch sang tiếng Anh. Mấy hôm sau một
cô bạn Thụy Điển nói với tôi: "Lời các bản nhạc trong cuốn sách hay quá!" Tôi không ngạc
nhiên vì lời khen ấy, vì tôi đã biết lời trong đó rất hay, tôi chỉ mừng có người chịu khó đọc và
hiểu được cái hay đó.
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Tôi nhớ cô bạn đã chỉ tôi coi bài Xuân Ca
Xuân trong tôi đã khơi trong một đêm vui
Một đêm một đêm gối chăn phòng the đón cha mẹ về
Xuân âm u lắt leo trong nguồn suối mơ
Bừng reo rồi theo nắng lên từ cha chói chan lòng mẹ
Rồi nói với tôi: "Tôi chưa thấy ai nói về mùa xuân của đời mình như thế này. Mùa xuân bắt đầu
từ khi mầm sống đầu tiên của tôi được tạo nên, được tả trong động tác ái tình của cha và mẹ.
Thật tuyệt vời."
Thú thật lúc bấy giờ tôi ngỡ ngàng. Tôi đã hát Xuân Ca nhiều lần, và không lưu ý để hiểu hết
ý nghĩa của ngay đoạn mở đầu như cô gái Thụy Điển đã nhìn thấy trong bản dịch tiếng Anh.
Thường bài hát nào cũng thế, thoạt tiên người ta rung cảm vì âm hưởng của lời lẽ ngân lên
hơn là chính ý nghĩa của lời lẽ đó, nhất là loại ý nghĩa thâm trầm. Nhưng sau khi nói chuyện
với cô bạn, tôi bỗng "ngộ" toàn bộ nội dung mấy câu trên, và có cảm giác như mình ý thức
được tình trạng của mình từ khi mới chỉ là một tế bào, một con tinh trùng giữa cõi âm u của
"nguồn suối mơ" trong cha tôi, để vào đêm gối chăn phòng the đầu tiên ấy, theo cơn "nắng lên
từ cha" mà được phóng vào làm chói chan lòng mẹ. Đó mới là nguồn cội của cái gọi là xuân
của một đời người. Ca tụng mùa xuân thì phải bắt đầu từ tình trạng ấy, chỗ thâm sâu, chỗ
uyên nguyên của tất cả những biểu hiện về sau mà người ta vẫn ca tụng về mùa xuân.
Sự nghiệp sáng tác của Phạm Duy rất phong phú, như một trái núi quá lớn, muốn leo lên thoạt
tiên không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng nếu muốn tìm một chủ đề chính của toàn bộ tác phẩm
của ông thì lại không khó, vì nó nổi bật lên như một ngọn tháp giữa một khu rừng cây, đó là
chủ đề về dân tộc và đất nước. Có thể đề tài tình yêu cũng rất giàu có và quan trọng, và lại
được biết đến nhiều qua trình diễn, nhưng dân tộc và đất nước luôn luôn là cảm hứng căn
bản, chủ đạo trong sáng tác của ông, và trải dài suốt đời ông. Thử đi cùng ông một đoạn ngắn
thôi, đoạn mở đầu, từ 1945 đến 1951.
Không phải chủ đề về quê hương dân tộc chỉ mới bắt đầu từ 1953 với bài Tình Ca, mà sớm
hơn nhiều, từ những ngày vận nước biến chuyển từ giữa thập niên 40 để chuẩn bị vào cuộc
kháng chiến chống Pháp. Bài Tình Ca chỉ là một sắp xếp rất lý trí những nội dung chính yếu
của tình yêu đất nước và dân tộc; tôi yêu tiếng nước tôi vì những lý do này, tôi yêu biết bao
người vì các yếu tố kia... dù cách trình bày rất là nên thơ thì bài hát vẫn nặng tính cách tuyên
ngôn, giảng giải. Tình yêu thật sự không biểu lộ khi người ta nói "tôi yêu" mà ở trăm ngàn
cách thế khác, đi thẳng vào từng hơi thở, từng nhịp đập của mạch máu người nghe, chứ
không phải qua cái đầu. Tình yêu ấy bừng nở nơi chàng thanh niên Phạm Duy năm 1945 khi
Việt Nam đương ở ngưỡng cửa của độc lập mà phải đối đầu ngay với ý đồ trở lại của thực
dân Pháp, chàng thét lên trong cái thế nhất hô bá ứng của dân tộc vào thời điểm ấy: Bờ cõi
vang lừng câu quyết chiến! Chàng sống đúng trạng thái tinh thần của cả nước Việt Nam lúc
đó, và ghi lại trung thực hào khí của khoảnh khắc lịch sử ấy trong khúc Xuất Quân, rồi chính
khúc xuất quân đó đã ảnh hưởng ngược lại hâm nóng biết bao bầu máu người trẻ lẫn người
già từ Nam ra Bắc. Bây giờ nhìn lại thời điểm chớm mở màn cuộc kháng chiến chống Pháp thì
chỉ thấy duy nhất có bài Xuất Quân là tiếng kèn xung trận dõng dạc và thôi thúc nhất vang lên
trong cả nước, đi trước, đi trên và đi thẳng vào lòng người hơn tất cả mọi hiệu triệu chính trị
của thời ấy.
Tình yêu nước nơi Phạm Duy được khơi dậy bởi tình cảm chống ngoại xâm. Đó là tình cảm
chung của mọi người Việt Nam khi vừa thoát được ách nô lệ mà thấy nguy cơ lại sắp bị xâm
chiếm lần nữa, và từ khởi điểm ấy, mỗi người thể hiện tình yêu nước mỗi cách, nông sâu dài
ngắn hoặc biến thể ra rất khác nhau. Riêng với Phạm Duy, xuất quân đánh Pháp chỉ là điểm
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khởi đầu của một hành trình vĩ đại về sau để đi sâu, đi dài vào dân tộc và đất nước Việt Nam.
Giữa thời đại mà tình yêu nước bị lợi dụng và áp đặt bởi những loại quái thai xa lạ, chính các
tác phẩm của Phạm Duy sẽ có nhiệm vụ cứu chuộc niềm tin và tình tự chính thống của con
người Việt Nam, giữ vững một nối kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.
Vừa rung xong tiếng kèn xuất quân, cũng trong năm 1945 ấy Phạm Duy lại viết Chiến Sĩ Vô
Danh. Tuy cùng bắt nguồn từ tình yêu nước, hai mặt của hai bài hát rất tương phản nhau, cho
ta thấy rằng ngay từ điểm xuất phát, Phạm Duy đã nhìn ra, ngay cả trong không khí hừng hực
của một dân tộc vùng lên, những sầu hận đời lấp tancủa biết bao số phận sẽ phải chịu khi lao
vào cuộc này. Chết chóc sẽ trùng điệp, nhưng vô danh, không ai biết đến. Vừa tấu lên điệu
kèn ra quân hùng tráng, Phạm Duy đã cảm ngay thấy cái oan khuất mênh mông của hy sinh
và tàn phá sẽ đến:
Gươm anh linh đã bao lần vấy máu
Còn xác xây thành, thời gian luống vô tình
Rừng trầm phai sắc
Trống điểm tàn canh
Hỡi người chiến sĩ vô danh!
Ông biết thời gian (cũng tức là lòng người) sẽ rất vô tình với "vạn cốt khô" sẽ phơi đầy đồng
trong cuộc thư hùng (sắp đến) cho sự sống còn của dân tộc, và ông nhắc nhở trước, ông lên
tiếng đọc văn tế trước những oan khiên rồi sẽ chỉ còn biết về hú với gió. Hồn của ông không
phải là hồn riêng lẻ của một cá nhân, nó phải là một phần hay nằm giữa cái đại ngã của một
dân tộc mới có khả năng yêu thương và tiên cảm số phận của dân tộc ấy đến thế.
Khi cuộc toàn quốc kháng chiến bắt đầu, theo tôi bài quan trọng nhất của ông là bài Đường
Về Quê. Nếu Xuất Quân là tiếng kèn báo hiệu thời điểm vùng dậy đánh quân thù thì Đường
Về Quê là bản lộ trình của cuộc kháng chiến. Từ xưa, nước ta là nước nông nghiệp, nông
thôn là căn bản của cuộc sống kinh tế và đạo lý. Năm 1946, cuộc chiến nổ ra ở thành thị, và
cũng như bao lần đã xảy ra trong lịch sử, muốn lãnh đạo cuộc kháng chiến thì phải bỏ thành
thị đi về vùng thôn quê và rừng núi. Bước đường về quê của người thành thị là bước đường
muôn thủa của các trận chiến giữ nước của Việt Nam, đoàn người về quê cuối năm 1946 như
dẫm vào con đường cũ mà bao triều đại trước đã đi, với tâm trạng vừa bở ngỡ vừa say sưa
để làm lại cái sứ mạng lâu dài và gian nan. Bài hành khúc đơn sơ Đường Về Quê vào thời
điểm đó đóng vai trò như một đại cáo, một mặt ẩn dụ về con đường đi của dân tộc, một đoàn
người đi miên man trên đường gian nan, luôn luôn phải lấy nông thôn làm gốc; mặt khác là
bức tranh tả thực đoàn người vừa phá hết phố phường biệt ly đời gấm hoa ra đi để thực hiện
lý tưởng của mình đối với đất nước. Khác với thành thị của họ, đồng ruộng trong sạch quá,
thơm tho quá. Bỏ lại sau lưng đời sống ngựa xe giày dép áo quần của thành thị, họ đang dấn
mình vào thôn quê -- cũng là vào quê hương đích thực -- với cả một tâm trạng ngỡ ngàng mới
mẻ
Kìa đoàn người đi say sưa qua đồng mênh mông
Người bàng hoàng đưa câu ca theo nhịp chân không
Rồi người sẽ hết bàng hoàng, rồi chân không giày dép sẽ trở nên chai cứng, rồi người sẽ hóa
thân nhập vào cảnh nương chiều lúc chiều về rợp những nương khoai, trâu bò về giục mõ xa
xôi hoặc sẽ không xa lạ nữa với cảnh bóng người thấp thoáng cuối đường thanh vắng, bước
đều mà quang gánh nặng vai. Người thành thị sẽ trưởng thành với nếp sống nông thôn theo
với cuộc kháng chiến trưởng thành, nhưng tất cả phải được mở đầu với Đường Về Quê.
Từ đó, Phạm Duy tiếp tục con đường về quê, đi sâu, đi cao vào nhiều ngõ khác nhau. Nhưng
với phương tiện nào? Dĩ nhiên bằng tân nhạc, nhưng ông đã dựa vào những truyền thống về
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nhạc điệu, tiết điệu, lời ca của dân ca cổ, căn bản là dùng hệ thống âm giai ngũ cung nhưng
phát triển cho phong phú hơn. Chưa kể tác động của lời hát rất tài tình của ông, chỉ riêng nhạc
điệu đã cho người ta cảm giác gần gũi ấm áp như làm vang động lại nhiều âm hưởng vẫn
nằm sâu tự đời não đời nào trong tâm thức người Việt Nam. Và như thế, ông gửi cho chúng ta
tâm tình về người thương binh, về mùa đông chiến sĩ, về nỗi nhớ người ra đi của bà mẹ, của
người vợ, người con, về chiến thắng sông Lô, về cảnh nương chiều, hay cả khi đi về miền
Trung... tất cả như một dòng chảy đậm đà dịu ngọt thấm vào lòng người nghe, người hát. Tân
nhạc dựa trên căn bản dân ca là một nhãn hiệu trình tòa của nhạc Phạm Duy ngay giai đoạn
đầu kháng chiến, làm thành bản sắc của ông suốt thời gian này và mãi mãi về sau. Trong một
bài viết của mình trên báo trong nước trong thời kỳ đổi mới (từ cuối thập niên 80), nhạc sĩ
Nguyễn Văn Tý (tác giả Dư Âm) đã hết lời ca ngợi Phạm Duy về cách ứng dụng dân ca vào
tân nhạc này và nói rằng thời đầu kháng chiến ấy ông đã học hỏi phương cách này rất nhiều.
Phạm Duy nhìn cuộc kháng chiến một cách toàn diện, không chỉ nhấn mạnh khía cạnh chiến
đấu. Mà hình như ông không để tâm nhiều về những chiến công, về tinh thần bắn giết. Ông
thường nghiêng về những số phận trong cuộc chiến, như người thương binh, bà mẹ có con bị
giặc giết, hay là cảnh hoang tàn không bóng trâu cày trên đồng, vắng tiếng heo gà trên sân,
hoặc tinh tế hơn khi quan sát làng mạc vùng bị Tây chiếm:
Nửa đêm thanh vắng không một bóng trai
Có tiếng o nghèo thở dài
Vỗ về trẻ thơ bùi ngùi.
Và cả cái chết, thường được ông nhắc đến một cách bi ai và hùng tráng:
Người đi không về chắc rằng có người nhớ
Sương khói chiêu hồn hiu hắt những chiều trận vong.
Dân tộc và đất nước đối với ông không còn là những khái niệm trừu tượng, viết về cuộc chiến
không phải là hô những khẩu hiệu "tiến công" chung chung, mà là những mảng đời cụ thể, có
thể đau thương, có thể hùng tráng và nhiều khi cũng rất là thơ mộng. Không nhạc sĩ nào trong
cuộc kháng chiến Pháp đã ghi lại nhiều bức tranh cực tả từng nỗi niềm trong lòng đời sống
thời đó như ông. Điều đó chắc là không làm vừa lòng đảng cộng sản lãnh đạo cuộc kháng
chiến đang dần dần thu về một mối tất cả sinh hoạt văn nghệ cho phù hợp với "tính đảng,"
không muốn có những sáng tác linh tinh ngoài đường lối, nhưng các sáng tác của ông lại là
một may mắn cho dân tộc Việt Nam vì nhờ Phạm Duy mà đã có những tiếng hát nói lên được
một cách vừa thâm sâu vừa thăng hoa niềm tự hào, sự đau thương, tính bền bỉ gan dạ và
lòng yêu nước của dân tộc trong một giai đoạn lịch sử toàn dân vươn mình chấm dứt chế độ
thực dân trên đất nước.
Khi các bài học đầu tiên của cộng sản Trung Quốc được đem ứng dụng tại Việt Nam thì nhiều
người bỏ hàng ngũ kháng chiến để về thành phố. Họ thấy không liên quan gì giữa việc tranh
đấu giành tự do độc lập cho đất nước với việc đấu tố địa chủ, bóp nghẹt tự do tư tưởng, thờ
phượng một chủ nghĩa ngoại lai xa vời. Nhiều người đã thấy trước đó sẽ là mối họa. Như bao
nhiêu người thời đó, Phạm Duy đi tìm một môi trường nhân bản hơn, ở đó ông có thể tiếp tục
phát triển cái tình cảm thắm thiết của ông đối với đất nước cũng như bao tình cảm khác thuộc
về con người. Và quả thế, so với những nhạc sĩ cùng lứa với ông vẫn ở lại với cộng sản, con
đường khai phá của ông đã đi quá xa và quá cao, ông đã xây đắp nên cả một lâu đài huyền
hoặc trong sáng tác, trong khi những người kia, cụ thể như Văn Cao bạn ông, một nhạc sĩ tài
năng của Việt Nam mà chỉ bừng lên một số tác phẩm thời kỳ đầu kháng chiến, rồi sau đó khô
cạn, hiu hắt, tắt hơi.
Về thành từ năm 1951, ông đóng lại một giai đoạn sáng tác và mở ra một giai đoạn mới: trước
đây trong cuộc chiến ông đã nói lên vinh quang và khổ đau của dân tộc, bây giờ ông đi vào

Project: Phạm Duy - Một Đời Nhìn Lại

Tuyển Tập Các Bài Viết Về Nhạc Phạm Duy Trong Suốt 50 Năm Qua

tình tự quê hương. Nhưng dù là giai đoạn nào, chất liệu cơ bản bất biến của ông vẫn là tình
yêu dân tộc và đất nước.Tình Hoài Hương, Tình Ca, rồi trường ca Con Đường Cái Quan,
trường ca Mẹ Việt Nam và vô số các bản nhạc khác của ông đã đưa "tình tự dân tộc" thành
một vùng lớn rộng như biển, cao như núi và sâu thăm thẳm như mấy ngàn năm lịch sử của
đất nước Việt Nam. Leo vừa hết một ngọn núi lại thấy hiện ra một đỉnh khác, thôi xin hẹn để
qua cơn choáng ngợp sẽ lại tìm đường lần hồi đi thám hiểm nữa. Chỉ mong gối chưa chồn,
như Phạm Duy đã hát ngày xưa: đường mịt mùng, bàn chân còn rong ruổi ruổi rong...

Yêu Việt Nam
Qua Nhạc Phạm Duy
Tiểu Quyên
... Những người Việt Nam sinh ra hoặc lớn lên trong chiến tranh Nam Bắc thế kỷ 20, nhất là
những người sống trong miền Nam vĩ tuyến 17, có thể nói đã nhờ nhạc Phạm Duy mà biết yêu
thương giống nòi và đất nước Việt Nam nhiều hơn…. " Tôi tin rằng sau đây nhiều thế kỷ, các
sử gia người Việt khi ghi lại các sinh hoạt văn hóa của tiền nhân, thế nào cũng viết những câu
đại để như trên trong đoạn nhắc tới nhạc sĩ Phạm Duy.
Sau đây vài ba trăm năm, cháu chắt, chút chít của chúng ta khi nhắc tới giai đoạn chiến tranh
của hai miền Nam Bắc Việt Nam từ 1954 tới 1975, chắc chắn chúng sẽ không để ý gì tới
những chiến trận tương tàn khốc liệt của tổ tiên, những tranh chấp Quốc-Cộng kéo dài mấy
thập niên, mà họ sẽ có những cái nhìn và quan điểm bao quát, rộng rãi hơn chúng ta nhiều.
Nhắc tới các sinh hoạt văn hóa của tiền nhân, nhiều phần chúng sẽ chú ý tới loại nhạc mang
nặng tình tự quê hương của Phạm Duy,hơn là các bản tình ca đôi lứa của ông mà một thời đã
được cả nước yêu chuộng. Tình cảm cá nhân thay đổi rất nhanh, nhưng các sinh hoạt văn
hóa, những gì liên quan tới tình yêu quê hương, yêu đồng loại sẽ thay đổi chậm rãi hơn nhiều,
dù rằng chuyện kinh tế ngày nay đang được "toàn cầu hóa" một cách mạnh mẽ. Vài chục thập
niên nữa, biết đâu thế giới sẽ không còn phân chia thành các quốc gia riêng biệt nữa?
Tác giả của hai trường ca bất hủ Con Đường Cái Quan và Mẹ Việt Nam, nhạc sĩ Phạm Duy
năm nay đã bát tuần, thường được coi là một biểu tượng rất lớn trong dòng nhạc Việt Nam từ
nửa thế kỷ qua (thập niên 1940 tới 1990). Những khán thính giả đã hát và sống với nhạc
Phạm Duy, hầu như ai cũng cảm nhận được lòng yêu quê hương dân tộc nồng nàn nơi con
người nghệ sĩ đó. Nhiều thế hệ đã biết yêu Việt Nam, yêu nước,yêu người, phần lớn có thể
nói là do nhạc ông nuôi dưỡng các loại tình cảm đó. Hơn hai mươi năm sống trên đất tạm
dung, nhiều bè bạn thật tình thương cảm cho Phạm Duy, con người nghệ sĩ rất nặng tình với
quê hương dân tộc. Khi Phạm Duy khi đi thăm núi non nào trên thế giới ông cũng thấy không
đẹp vùng Cao Bắc Lạng. Sông ngòi nào cũng không có sóng bạo như sông Hồng, không mặn
mòi như nước sông Cửu Long v.v... Nhìn vào cảnh thiên nhiên nào, trong lòng Phạm Duy cũng
khởi lên những tình tự thương nước nhớ nhà.

Nhạc sĩ Của Quê Hương
và Dân Tộc Việt Nam
Quê hương và dân tộc VN trong tâm hồn Phạm Duy đã thể hiện ra trong hàng ngàn lời ca,
hàng trăm khúc nhạc diễn tả dùm cho tâm tình và cảnh đời của bao thế hệ người Việt. Gần 6
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thập niên qua, từ trước 1940 tới hết 1990, có thể nói ai cũng đã thưởng thức, thuộc lòng và
thấm thía nhiều bài hát thuộc các thể điệu đa dạng, phong phú của ông.
Mùa Xuân năm 1947, ông anh tôi 17 tuổi, bỏ trường tòng quân đi kháng chiến chống Pháp, khi
về thăm nhà đã dạy cho tôi bài hát đầu đời: Tuổi xanh như lúa mai, đời thanh niên sáng tươi
của Phạm Duy. Anh sinh viên lục quân Trần Quốc Tuần bế em -- còn là một cô bé con, đặt
cho đứng lên trên cái bàn cao, rồi cầm tay dạy đánh nhịp theo tiếng hát trong sáng của các
đồng đội. Đoàn quân của anh tôi đa số là sinh viên Hànội, đã ngồi gần kín hết cái sân lớn
trong khu nhà chúng tôi ở miền quê Sơn Tây, một đêm trăng rất sáng…Hình ảnh các anh bộ
đội ấy và thanh âm bài hát đó không bao giờ phai mờ trong ký ức tôi.
Thời trước 1950, khi cùng đại gia đình chạy loạn ở vùng gần quê nội, mỗi lần theo các chị em
cùng lứa ra chơi trên bãi cát ven sông thì trong tôi lại vang vọng những lời ca như Trên nước
sông Lô, thuyền tôi buông lái như mơ. Những cánh đồng lúa văng vẳng tiếng hát Chiều về,
chiều về trên cánh đồng xanh, những cô thôn nữ quang gánh kĩu kịt trên vai đang, nhịp nhàng
như điệu hát gánh, gánh, gánh, gánh thóc về, những chú mục đồng lùa trâu bò về, dục mõ xa
xôi hỡi chiều ...
Thập niên 1960, tôi tiếp tục được nhạc của Phạm Duy nuôi dưỡng, được đi theo nhạc sĩ thăm
đất nước và lịch sử , biết yêu mến quê hương mình qua 17 ca khúc trong Con Đường Cái
Quan : Tôi đi từ ải Nam Quan, qua vài ngàn năm lẻ... Tôi được thăm Đồng Đăng, nàng Tô thị,
được ngắm nhà sàn đứng bên đường hoang nắng soi của miền Thượng Du Bắc việt. Tôi qua
quê nghèo, ruộng nghèo. . . tôi theo cồn cát vượt đèo Hải Vân... Tôi thấy được cảnh công
chúa Huyền Trân gạt lệ trên đường thiên lý: nước non ngàn dặm ra đi... khi nàng hy sinh lấy
vua Chiêm để đổi lấy hai vùng đất đai, mở rộng bờ cõi. Rồi tôi lại được theo nhạc sĩ, cùng
chàng lữ khách đi tới cuối Con Đường Cái Quan : Vào tới Xóm dừa, vào vườn chuối la đà, ôi
là mát lòng ta... của miền Cửu Long bát ngát.
Thời đó, tuy chưa được thực sự cất bước du lịch thăm quê hương lần nào, nhưng với trường
ca Con Đường Cái Quan, chúng tôi đã được ngắm và được nghe những tiếng nói thiệt thà,
những mái tóc mặn mà ...đôi môi xinh hàm răng xít xa... của những người hiền lành như một
giấc mơ trong miền Nam nước Việt, cũng như được ghi nhớ hình ảnh sinh hoạt của miền Bắc
Việt xa xôi.
Lòng yêu mẹ, thương người của chúng tôi lại được tưới tẩm thêm bằng những lời ca đầy chất
thơ của các ca khúc Núi Mẹ, Sông Mẹ, Biển Mẹ trong trường ca Mẹ Việt Nam của Phạm
Duy. Thời gian đang hoàn tất trường ca này, nhạc sĩ Phạm Duy thường mang từng đoạn ngắn
ra căn nhà số 4 đường Duy Tân (Saigon) trụ sở của Sinh Viên Saigon, để hát và tập cho các
bạn trẻ hát chung. Có lẽ ông đã vô tình hun đúc nên những tấm lòng yêu nước nồng nhiệt và
thương yêu dân tộc đậm đà của rất nhiều thanh niên thời đó, khi mà chiến cuộc chưa tới hồi
tàn khốc. Những bản nhạc tình của ông có lẽ không được giới thanh niên ham hoạt động
chiếu cố nhiều như hai trường ca bất hủ của ông.
Trong thập niên 1960, chiến tranh Quốc Cộng lan rộng, các gia đình đều ít nhất một lần khóc
con em chết trận vì miền Nam bị Cộng Sản tìm cách xâm lăng… Năm 1964, một ngày tới
viếng tang gia đình người bạn thân mới có ông anh chết trận, tôi vừa hát thầm, vừa khóc cho
người me già đang khổ đau cùng cực vì mất con trai lớn, như Bà mẹ Gio Linh hồi nào cuốc
đất trồng rau, nghe tin xóm làng kêu gào...
Thập niên 1970, khi chiến cuộc gây ra những tàn phá kinh hoàng và tâm trạng người dân tan
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nát vì chồng hay con bị chết trận, mà hậu phương thì không ổn định.... chúng tôi lại cùng
Phạm Duy hát tâm ca:
Tôi sẽ hát to hơn súng nổ
Lời tôi thay cho tiếng đạn bay
Lời ca êm như giấc ngủ say
Để lại cho em một nước chia lìa
Nhưng em thương anh thương anh cho súng phải thở dài
Nhưng em thương anh thương anh cho lựu đạn im tiếng
Nhưng biết bao giờ, tôi mới được nói thẳng những điều tôi ước mơ
Mười Bài Đạo Ca do Phạm Duy phổ thơ của Phạm Thiên Thư cũng thể hiện những ý muốn
thoát khổ của quần chúng:
Chắp tay lạy người cho xin nụ cười
Chắp tay lạy trời cho đám mưa rơi
......
Muôn loài như sương rơi
Xin làm hoa trắng đỡ
......
Lũ chúng tôi cũng khóc cùng nhạc sĩ khi nghe và hát những bài hát phản chiến như :
Em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời mai mốt anh về
Anh trở về có thể bằng chiến thắng Pleime
Anh trở về trên đôi nạng gỗ
Anh trở về bại tướng cụt chân
......
Kể từ thời toàn dân kháng chiến chống Pháp ( 1945- 1948) tới lúc đất nước chia đôi (1954 1975) nhạc Phạm Duy gần gụi với người Việt như gạo cơm, như áo ấm. Di tản ra nước ngoài,
ông tiếp tục sáng tác, biểu hiện tâm hồn của con người nghệ sĩ nhạy cảm đối với "đất tạm
dung", trước những cảnh vượt biển hãi hùng, những chia lìa đau sót và tin tức toàn màu đen
từ quê hương. Sau khi 4 người con trai lớn thoát được chế độ Cộng Sản, sang Hoa Kỳ đoàn
tụ cùng gia đình, Phạm Duy lại có hứng khởi để viết tiếp và kết thúc tổ khúc Bầy Chim Bỏ Xứ
(thập niên 1980), trường ca thứ ba sau hai trường ca Con Đường Cái Quan và Mẹ Việt Nam
của thập niên 1960. Sau đó tới Trường ca Hàn Mặc Tử và ngày nay, ông đang hoàn tất Minh
Họa Kiều

Cá Hồi Về Nguồn
Tình yêu quê hương và người dân Việt nơi Phạm Duy đã khiến cho nhạc sĩ quyết định trở về
với nguồn cội của ông vào dịp đầu năm 2000, bất chấp những khó khăn của chính phủ Cộng
Sản trong nước, và của những người Việt hải ngoại chống Cộng quá khích ngoài nước. Cái
chết của người vợ hiền (danh ca Thái Hằng), nguồn cảm hứng của trường ca Mẹ Việt Nam -đã khiến Phạm Duy suy nghĩ và tỉnh mộng -- giấc mộng dài của con người đóng kịch thành
công trên sân khấu cuộc đời. Phạm Duy tâm tình cùng nhà báo: Những công trình của cả cuộc
đời tôi đều chỉ như những chiếc áo hóa trang trên sân khấu.....Cuối cùng người vợ mà tôi yêu
quí nhất, tôi cũng không giữ được, thì cuộc đời này còn có nghĩa lý gì ?....Sống chết lẽ vô
thường, danh vọng như mây khói -- bỗng nhiên tôi ngộ ra…". Con người Chân Thật của nhạc
sĩ lộ diện, và ông thấy niềm ao ước tối hậu, quan trọng hơn hết của ông ở tuổi bát thập này là
có thể trở về sống những ngày tháng chót nơi quê hương. Trở về với những nụ cười bé thơ,
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với ánh mắt mẹ già và những đôi môi thôn nữ... Chắc chắn ông cũng muốn trở về với những
"tình nhân" không quen biết, và với những ruộng đồng, sông núi đã làm nên con người Phạm
Duy. Con người trẻ mãi trong ông chắc hẳn vẫn hy vọng sẽ có một (hay nhiều) nàng tiên ngồi
đợi chàng bên bờ suối, để giống như loài cá hồng , Phạm Duy còn "sanh sản" thêm được vài
chục ca khúc nữa để lại cho đời. Sự nghiệp âm nhạc đồ sộ của ông vẫn chưa được ông cho
là đủ, vẫn còn muốn làm thêm, thêm mãi...
Như loài cá hồng (còn được gọi là cá hồi) về với ngọn nguồn người nhạc sĩ già nhất định trở
về với con đường cái quan và những bà mẹ Việt nam. Phạm Duy muốn sống theo loài cá
salmon. Đó là loài cá sống gần hết cuộc đời vùng vẫy ngoài biển lớn, nhưng tới cuối đời tự
nhiên là chúng biết tìm đường, quay đầu bơi về với suối nguồn, đúng những nơi mà chúng đã
được cá mẹ sanh ra từng chùm trứng nhỏ xíu. Sau khi trứng nở thành cá ít ngày thì lũ cá con
rủ nhau xuôi dòng ra sông rồi ra biển. Và sau gần hai năm sống ngoài khơi, nếu không bị lọt
vô lưới của ngư dân, loài cá hồng lại trở về nguồn để sanh đẻ và để chết. Đường về quê thì
xa vạn dặm nên trên đường về nhiều lần chúng phải lội ngược thác, vượt bao trở
ngại....chúng vẫn cố bơi về tới nguồn cũ rồi mới sanh sản và chết.

Ba Trăm Năm Nữa
Ai Khóc Phạm Duy?
Cũng như đại thi hào Nguyễn Du, có thể Phạm Duy cũng thắc mắc ba trăm năm sau, có còn ai
thương tiếc tới mình. Sống trên dưới 80 năm trong thời kỳ có thể nói nhiều biến động nhất của
lịch sử Việt Nam, nhạc sĩ Phạm Duy đã thể hiện được những khía cạnh chân thật nhất của
con người nghê sĩ nhạy cảm. Ông hòa nhập, sống hết mình với kháng chiến chống Pháp của
toàn dân (1945- 1949). rồi sau đó với trận chiến giữ gìn tự do của phía Quốc Gia (1954 1975), đưa ra bao hình ảnh hào hùng và đau thương, bi thảm của hai cuộc chiến tranh đó.
Đồng thời Phạm Duy cũng nói lên bằng dòng nhạc phong phú, bao tâm trạng của lứa tuổi
thanh niên, tuổi thơ trong sáng, từ tâm tình của người vợ trẻ, bà mẹ già… cho tới tâm trạng
của giới thanh niên phản chiến, chán ghét chiến tranh, mơ ước hòa bình hồi đầu thập niên
1970. Cùng với các bản tình ca đôi lứa, các bài dân ca cải biên, những bản nhận thức ca, tâm
ca, thiền ca….cho tới tục ca, sự nghiêp âm nhạc của Phạm Duy thật sự là một gia tài văn hóa
đồ sộ chung cho tất cả chúng ta trong suốt các thời đại ông đã sống qua.
Mai sau mọi sự rồi sẽ đổi thay. Tình yêu đôi lứa hiện nay cũng đã khác thời xưa nhiều lắm.
Nhưng con người của thời đại nào thì cũng vẫn có tình yêu mẹ, yêu quê hương, đất nước và
giống nòi.... Một khi có đủ cơ duyên, nhạc Phạm Duy chắc sẽ lại được quần chúng Việt Nam
hát dài dài.
Chỉ cần đặt câu hỏi Nếu trong nửa thế kỷ qua không có bản nhạc nào của Phạm Duy thì
chúng ta sẽ biết mình thiếu thốn tới đâu ? Và con cháu chúng ta sẽ bị lệch lạc tới đâu, khi
chúng chỉ có thể tìm được những bài hát sắt máu của miền Bắc trong thời chiến tranh 1954 1975, coi đó là những thể hiện duy nhất của tâm thức dân Việt Nam? Nói riêng về âm nhạc,
khi có được một người nhạc sĩ như Phạm Duy trong tám chục năm qua, phải chăng chúng ta
nên cảm ơn trời đất đã cho dân tộc chúng ta một tặng phẩm thật đáng quý, đáng trân trọng?

Lỗi Tại Ông Phạm Duy
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Hoàng Chính

1

Hồi nhỏ, hắn không hiểu tại sao chị hắn lại bất kể sự cấm cản của gia đình, bỏ nhà theo người
con trai thường ôm đàn, hát mỗi một bài ...chiều về trên cánh đồng xanh, có nàng gánh lúa
cho anh ra đi giết thù... Lớn lên biết được rằng đó là bài Nhớ Người Thương Binh của Phạm
Duy, hắn tìm ngay được câu trả lời. Mẹ hắn nguyền rủa gã thanh niên đã cướp đi đứa con gái
bà thương yêu hết mực. Hắn nhớ nét cười tươi tắn trên khuôn mặt rám nắng, dưới mái tóc húi
cua. Hắn nhớ luôn đôi mắt sáng trên vầng trán chữ nhật. Và giọng hát trầm trầm; và tiếng đàn
réo rắt. Bố đổ lỗi cho mẹ. Bà chiều chuộng nó, muốn gì được nấy. Nó là cái thứ được voi đòi
tiên. Ông bà mình nói con hư tại mẹ cháu hư tại bà thật không ngoa. Mẹ hắn trách bố hắn bỏ
bê con cái. Rằng ông không bao giờ có một lời hỏi han xem con mình sống chết ra làm sao.
Cùng quẫn trong cơn giận, cả hai đổ lỗi cho nhà trường đã dạy con gái mình biết đọc tiểu
thuyết, biết đua đòi theo cô Loan Đoạn Tuyệt. Biết lưu bút ngày xanh, biết hẹn hò lén lút.
Riêng hắn, hắn nghĩ không phải tại bố mẹ. Chị hắn bỏ cha mẹ, anh em, trốn theo người tình là
tại ông Phạm Duy.
Chiến tranh ăn dần vào cái yên ổn hiếm hoi của những con đường thành phố. Tiếng còi báo
động pháo kích nghe quen tai. Hắn lớn lên cùng với chiến tranh. Tiếng khóc người quả phụ
lúc đi nhận xác chồng ám ảnh hắn hằng đêm. Những trái lựu đạn ném vào đám đông. Chiến
tranh. Quân ta. Quân địch. Những khúc quân hành. Những bản trường ca. Và không biết bao
nhiêu bản tình ca nồng nàn.
Mười chín tuổi, mơ tưởng bóng hình người con gái học chung trường. Hắn theo nàng, dãi
nắng, dầm mưa. Đầu cứ mang mang những lời hát từ một khúc ca nổi tiếng. Lúc đón đầu
được nàng, trong lúc đôi mắt người con gái mở lớn ngạc nhiên, hắn đã buột miệng ngâm nga,
... đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa. Người con gái nhìn hắn ngỡ ngàng. Đôi má
lấm tấm nước mưa hồng thêm một chút. Đôi môi vạch mỏng một nụ cười. Nhưng cái giọng thì
lạnh tanh : ...ăn trộm nhạc Phạm Duy phải không ? Hắn á khẩu.
Lỗi tại ông Phạm Duy cả. Nếu không có bài hát ấy hẳn hắn đã tìm được lời nào đó, cho dù có
thô sơ, èo uột thì cũng vẫn là của riêng hắn, đâu đến nỗi mang tiếng ăn trộm nhạc người ta.
Lỗi tại ông Phạm Duy hết.
Hai mươi tuổi. Yêu. Làm thơ tặng một người con gái. Khốn nỗi nàng chỉ mê nhạc. Hắn ôm
cuốn sách chép nhạc thơm mùi nước hoa của nàng về nhà, hì hục chép ngày đó có em đi nhẹ
vào đời lên trang thứ nhất. Hắn tỉ mỉ kẻ nốt nhạc. Bỏ cơm chiều, bỏ luôn cả ôn bài thi. Ngày
hôm sau, ngồi trong giảng đường cắn bút, nghĩ đến kết quả bi đát của kỳ thi cuối khóa; lời hát
quen lao xao trong trí ...ngày đó có em ra khỏi đời rồi... Hắn đâu có ngờ một ngày người ta lại
bỏ đi như thế. Lỗi tại ông Phạm Duy ráo trọi.
Thất tình cũng có cái hay. Nó giúp kẻ có tài năng viết nên được những vần thơ nhức nhối.
Hắn mơ được như Nguyễn Tất Nhiên. Nhờ ông nhạc sĩ nào đó gửi đến con người phụ bạc
những lời nguyền da diết. Đại khái như khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên. Có thơ
được được nhạc sĩ tài danh phổ nhạc là niềm hạnh phúc lớn. Thành ra hắn cạy cục tìm địa chỉ
ông Phạm Duy. Thơ nằm trên trang giấy mới chỉ là chim cánh cụt. Bạn hình dung ra con chim
cánh cụt thường bước lững thững trên những bãi biển nam cực không. Thơ của hắn giống
loài chim cánh cụt. Những con chim lẩn thẩn nhặt nhạnh cá vụn trên cát ướt. Những con chim
có cánh nhưng chả bao giờ bay. Thơ được phổ nhạc là chim chắp được đôi cánh để bay cao.
Hắn tin chắc như thế. Khổ nỗi mấy ông nhạc sĩ toàn tìm thơ của những nhà thơ đã nổi tiếng
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mà phổ nhạc. Mấy ông nhạc sĩ nhát gan, yếu tim. Và hắn không nổi tiếng cũng tại ông Phạm
Duy.
Chiến tranh càng ngày càng khốc liệt. Hàng đêm, ánh hoả châu thắp sáng chân trời ven đô.
Đến một lúc nào đó, kể cho con cháu nghe có một thời cha ông phải thả những đốm lửa lên
bầu trời đêm, để xua đi những hãi hùng của đêm tối, hẳn chúng sẽ ngỡ ngàng. Vào lính, hắn
người lớn hẳn lên.

2

Anh không còn buồn kiểu học trò. Nhưng những lúc dừng quân nơi một thôn xóm nào đó, tình
cờ nghe được trong những câu vọng cổ, một khúc hát quen, chẳng hạn đường dài hạnh phúc,
cầu chúc cho người, lòng anh cũng chùng xuống, nao nao. Và anh dấu diếm nỗi buồn thoáng
qua ấy một cách khó khăn. Cũng tại ông Phạm Duy hết.
Hết chiến tranh. Họ đưa anh đến tận Hoàng Liên Sơn. Mẹ Việt Nam không son không phấn.
Mẹ Việt Nam chân lấm tay bùn... Anh thấy quê hương mình khổ đau cùng cực. Nhưng nếu chỉ
nhìn thấy cảnh khổ không thôi người ta đâu đến nỗi đau thắt ruột gan như khi nghe được
những lời ca nói lên được cả một nỗi niềm. Tôi đi từ ải Nam Quan qua vài ngàn năm lẻ. Hồi đó
anh ở U Minh, Năm Căn, Đồng Tháp, bây giờ, anh ở miền thượng du phía bắc. Anh tự nhủ
đâu cũng là quê hương. Những lời ca theo anh. Những lời ca đã làm anh bị cai tù mắng mỏ
nặng lời. Lỗi tại ông Phạm Duy cả.

3

Mười mấy năm sau, đi tù về, ông què mất một chân. Đẵn cây trên núi kéo về trại. Còn sống
được là may rồi. Ông tự nhủ. Nghe lũ trẻ kháo là ông đang hỏi tìm đường về nhà, mẹ ông men
vách tường ra hiên đứng đợi. Ông tự nhủ từ lúc bước ra khỏi trại giam là sẽ cứng cỏi như
những ngày trai trẻ; dù mủi lòng đến thế nào cũng không khóc để mẹ yên lòng.
Nhìn con mắt sâu hoắm đục lờ của mẹ, ông không nói nên lời. Một tay bà cụ run run níu ngực
áo ông, một tay mò mẫm tìm vết tích thân quen trên khuôn mặt đứa con trai bặt tông tích từ
không biết bao lâu. Và lời hát của một bài ca xưa cũ đổ đầy tâm tư ông. Níu áo người xưa ngỡ
trong giấc mơ. Tiếc rằng ta đôi mắt đã lòa vì quá đợi chờ. Ông bật khóc. Nước mắt ông dính
nham nháp những ngón tay xương xẩu của mẹ. Nước mắt ông làm mẹ cuống cuồng. Mày về
đấy hở con. Mày khóc đấy à. Mày có sao không hở con. Mày khổ lắm hở con. Và bà cụ rũ
xuống, như cành cây chết héo. Ông điếng hồn. Lỗi tại ông Phạm Duy tất cả.
Những ngày ngồi đan rổ cho tổ hợp mây tre, thầm hát trong đầu những bài tình ca thuở nào,
ông tự nhủ không biết giờ này tác giả những bài hát ấy đang làm gì ở xứ người. Ông lén mở
đài VOA, nghe Carol Kim hát ở bên nhà em đi lao động. Ông nhớ những người còn sống. Ông
nhớ luôn cả những người không còn sống... ở bên này anh ra biển rộng gọi trùng dương. Lòng
đã cạn khô, ông không còn biết ngậm ngùi. Nhưng nỗi ngao ngán giăng đầy. Vẫn tại ông
Phạm Duy. Ông tự nhủ.
Một hôm ngồi quán cóc uống ly xây chừng với người bạn thời trung học, kẻ đã cùng ông mơ
tưởng chuyện làm thơ viết nhạc thuở học trò, ông nghiệm ra rằng không một bản nhạc nào
của Phạm Duy tiên đoán về những ngày tối tăm sẽ có thể xảy ra trên quê hương. Mày thấy
không, George Orwell còn có 1984, mô tả chính xác cơn ác mộng con người dưới chế độ
Cộng Sản. Ngay cả vị chỉ huy trưởng đơn vị ông ngày nào cũng đã từng nhắc nhở mọi người
về viễn ảnh của quê hương khi bị đặt dưới quyền lực của những người muốn áp đặt cả một
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dân tộc vào cái khuôn cố định. Mai kia tụi nó vào thì tha hồ ngồi chai đít mà học chính trị.
Những người ham mê nghệ thuật thường nghe lời người nghệ sĩ sáng tác hơn cả cha mẹ.
Bạn ông nói thế. Vậy mà ông Phạm Duy đã không nói trước đến một ngày tối tăm trên giải đất
cụt què này. Không một nhạc sĩ nào, không một nhà văn, nhà thơ nào báo trước một ngày
quê hương đổi chủ. Có phải tại vai trò người nghệ sĩ là tô điểm cho cuộc đời nên họ chỉ loan
báo những tin vui? Dù sao ông vẫn nghĩ là lỗi tại ông Phạm Duy.
Mấy mươi năm sau gặp lại người thiếu nữ năm xưa. Cái người ông đã một thời mơ tưởng
được dìu nhau đi trên phố vắng. Ngỡ ngàng. Nhưng người đàn bà không cho phép ông làm
mặt lạ. Tóc chẻ ngôi giữa. Muối tiêu trắng đầu. Quán cóc bên đường phố. Người đàn bà
không tính tiền ly cà phê sữa nhỏ. Người đàn bà đưa cho ông coi cuốn sách chép nhạc thuở
nào. Ông thấy lại nét chữ của gã si tình thuở trước. Ngày đó có em ra khỏi đời rồi. Ông nhìn
đăm đăm những cái đuôi chữ i bay bướm. "Hồi đó... lỗi tại anh." Người đàn bà vẫn vậy. Nói
năng từ tốn. "Lấp lửng... chẳng ra làm sao cả!" Ông gấp cuốn sách lại, vuốt ve cái bìa đã sờn
rách, "Tại ông Phạm Duy, Quyên ạ. Lỗi tại ông Phạm Duy hết."
Hoàng Chính
12 tháng 04, 2002

mấy ý nghĩ chung quanh

HÀNH TRÌNH ÂM NHẠC PHẠM DUY

Phố Tịnh
Phạm Duy đã hát một đời qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, từ thời nhạc tuổi xanh
đến thời kì ngạo nghễ hào khí của kháng chiến, từ tiếng hát vững chãi khẳng định dáng đứng
Việt Nam đến tiếng hát sâu lắng của cõi tâm, từ tiếng hát về niềm yêu thương bao la của mẹ
đến tiếng hát phẫn nộ, tiếng hát về những bi kịch của đời người, hay lời hạnh phúc của những
người yêu nhau. Cuộc đời sáng tác của ông cũng rất dài, bao trùm qua nhiều thế hệ. Trong
vòng 60 năm góp mặt, Phạm Duy đã hát về rất nhiều đề tài, phản ảnh những tâm cảnh khác
nhau của một người Việt Nam trước cuộc sống đa dạng: lắm vinh quang nhưng cũng rất nhiều
khổ nhục.
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Bài hát đầu tiên của ông là một bài thơ phổ nhạc: Cô Hái Mơ (1942) cách nay đúng 60 năm.
Ca khúc này ra đời trong buổi bình minh cuả "nhạc cải cách", sau này gọi là "tân nhạc". Dù
không phải là người sáng tác ca khúc tân nhạc đầu tiên, ông vẫn nghiễm nhiên là một trong số
những nhạc sĩ tiền phong của phong trào tân nhạc trong buổi đầu. Trong suốt sáu mươi năm
sáng tác, Phạm Duy đã đem đến cho công chúng Việt Nam ngàn lời ca, đã làm rung động
nhiều thế hệ. Có thể nói là trong sáu mươi năm qua, không thế hệ người Việt nào là không
"nợ" Phạm Duy một món nợ tình cảm là được lưu dấu xúc cảm của riêng mình trong ít nhất là
một khúc hát của ông.
Phạm Duy có một đức tính ít thấy ở người nghệ sĩ: óc tổ chức các tài liệu sáng tác của chính
mình. Từ khoảng hơn mười năm trở lại đây, ông đã tự mình đi sưu tầm tài liệu trong các văn
khố hay trong trí nhớ của người xung quanh để sưu tập và sắp xếp phân loại lại toàn bộ các
sáng tác của mình. Kết quả của công trình nói trên là các tập Hồi Ký 1, 2 và 3, tập Ngàn Lời
Ca (Midway City: PDC Musical Proctions, 1987), công trình CD Rom Hành Trình Trên Đất Mẹ
(1992), và nhất là trang nhà của chính ông trên mạng lưới thông tin toàn cầu (Web) mang tên:
Ngàn Cánh Nhạc (tức là Phạm Duy Anthology) . Nhờ những công trình đó mà ngày nay công
chúng thưởng ngoạn hôm nay có thể tìm biết và nghe nhạc Phạm Duy không khó lắm.
Trong công trình Phạm Duy Anthology (Ngàn Cánh Nhạc), ông căn cứ theo thứ tự thời gian
và đề tài để phân loại các mảng bài hát theo thứ tự ra đời của chúng. Ông tự chia tác phẩm
mình ra thành thanh niên ca, dân ca, kháng chiến ca, quân ca, trường ca, tâm ca, tục ca,
vỉa hè ca, bình ca, nữ ca, bé ca, đạo ca, tị nạn ca, ngục ca, hoàng cầm ca, rong ca, thiền
ca. Và dĩ nhiên là không thể thiếu tình ca được. Kể cũng khó có thể dùng bảng phân loại này
để thu tóm đủ các khuôn dáng một sự nghiệp đồ sộ như vậy. Chẳng hạn, tâm ca, đạo ca và
rong ca rất gần nhau về tính cách, vì chúng đều nhằm diễn đạt khía cạnh những suy nghiệm
nội tâm, những cảm thức tâm linh; về mặt nào đó ba mảng sáng tác này khá gần gũi nhau và
do vậy có thể xếp vào một nhóm. Một trường hợp khác: loạt ca khúc "Tị nạn ca" và "Ngục ca",
"Hoàng Cầm ca" dù khác nhau rất xa chủ đề nội dung, nhưng lại có thể quy vềợ một nhóm
sáng tác phản ánh thời thế, hiện thực xã hội.
Trước hết, hãy dạo qua một lượt Phạm Duy Anthology để thấy sức sáng tác liên tục và bền
bỉ của ông. Hành trình sáu mươi năm âm nhạc Phạm Duy đã dàn trải qua nhiều chặng đường,
với những thành tựu về tác phẩm khác nhau. Sáng tác của Phạm Duy thật phong phú đa dạng
biết là chừng nào, từ đề tài đến thể loại. Trong suốt hơn sáu mươi năm tân nhạc, các nhạc sĩ
khác thường chỉ nổi bật qua một số đề tài nào đó, phổ biến nhất là đề tài tình yêu. Thể loại
sáng tác chỉ là những ca khúc. Nghe nhạc Phạm Duy có thể nhận thấy đề tài ca khúc của ông
dàn trải rất rộng. Hiện thực cuộc sống Việt Nam trong mấy chục năm qua được phản chiếu
qua tác phẩm của ông. Cho đến nay vẫn chưa có một bảng tổng kê các chủ đề lớn trong nhạc
phẩm Phạm Duy. Ngay đến một đề tài quen thuộc của ca khúc tân nhạc, -- nhạc tình -- cũng
có thể nhận ra những sắc màu phong phú của nhạc tình Phạm Duy. Trong một thiên biên
khảo về lịch sử tân nhạc Việt Nam, Phạm Duy cho rằng nhạc tình có nhiều dạng: nhạc tình
cảm tính (romantique), nhạc tình não tính (cérébral), nhạc tình ảo tính (psychedélique), nhạc
tình dục tính (sensuel). Các bản tình ca của tân nhạc chúng ta trước nay thường không ra
ngoài chất nhạc tình cảm tính. Hoạ chăng có nhạc tình Trịnh Công Sơn và Lê Uyên Phương
có thể thêm vào danh mục những bản tình ca phong phú sắc màu như bảng phân loại của
Phạm Duy mà thôi. Có lẽ chỉ trong nhạc tình Phạm Duy mới thấy đủ dáng vẻ của những bản
tình ca theo như cách phân loại của ông.
Một nét đặc biệt nữa của nhạc Phạm Duy là nó phản ảnh sống động những tâm cảnh của ông
và của mọi người Việt Nam chúng ta trước cuộc sống. Phạm Duy không chỉ hát về những
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cuộc tình, mà ông còn hát về những bà mẹ, về quê hương đất nước yêu dấu (mà về cuối đời
ông xem là những lời hát xưng tụng quê hương thần thánh kia chỉ là những lời ca ảo tưởng về
một quê hương không thật), về những vui buồn của những con người quanh ông trong một
thời đất nước rất tan lìa. Ông hát khi một sớm mai thức dậy nghe tin người thân ngã gục ngoài
chiến trường, ông hát cùng những em bé, những cụ già vất vưởng trên đường quê, ông hát về
tâm tình của một người quả phụ chiến tranh, về một chiếc là trong mưa, về hai người lính trẻ,
về những chuyến đi xa đầy ngậm ngùi về thân phận nhược tiểuà Hiện thực Việt Nam sẽ hiện
ra ngồn ngộn trong ca khúc Việt Nam qua dọc dài những sáng tác của Phạm Duy. Rồi đây
cũng cần những cố gắng hệ thống hoá những đề tài trong nhạc phẩm Phạm Duy để nhận ra
những tâm cảnh Việt Nam qua những tiếng hát đó.
Trên đây là nói về đề tài. Đến thể loại sáng tác cũng là một nét đặc sắc của sự nghiệp âm
nhạc Phạm Duy. Từ ngày thành lập đến nay đã hơn 60 năm, tân nhạc Việt Nam cho đến nay
vẫn còn đang chuộng hình thức thể loại ca khúc. Những bài hát từ thời "tiền chiến" đến thời
hậu chiến, rồi thời nhạc nhẹ hiện nay đều dưa vào thể loại ca khúc là hình thức sáng tác cho
nó. Đó là một khúc hát gồm có một hoặc nhiều phiên khúc và một điệp khúc . Phạm Duy là
một trong những người tiên phong tìm tòi thể nghiệm về mặt thể loại cho ca khúc tân nhạc.
Ông làm khá nhiều trường ca, xem như là một hình thức thể loại mới và công phu hơn thể ca
khúc rất nhiều. Trước ông đã có một vài thể nghiệm về thể loại trường ca của Lê Thương
(Hòn Vọng Phu) và Phạm Đình Chương (Hội Trùng Dương). Mặc dù đã ý thức về đoạn
mạch, bố cục và tính nhất quán về ngôn ngữ nhạc, các trường cà vừa kể đều là tập hợp của
ba ca khúc có đoạn mạch khá đồng dạng, xem như những khung âm thanh để chuyển tải
những lời hát kể chuyện mà thôi. Đến Phạm Duy thì thể nghiệm thể loại đã nâng cấp một
bước dài. Từ những đoản khúc dân ca mới, rồi dân ca phát triển mà bố cục không vượt quá
xa cấu trúc những bài dân ca truyền thống, Phạm Duy đã đẩy những ca khúc phát triển từ dân
ca lên thành những tổ khúc nhiều chương đoạn kết với nhau thành một chỉnh thể những biến
tấu theo quy tắc kí âm phương tây nhưng vẫn đậm nét nhạc dân tộc. Trường ca Con Đường
Cái Quan (1960) và trường ca Mẹ Việt Nam (1964) là những thành tựu về thể loại này.Sau
này, hình thức tổ khúc (mà ông gọi là "trường ca") lại thêm màu sắc của kịch -- như trường
hợp tổ khúc Bầy Chim Bỏ Xứ (1990) và Minh Hoạ Kiều I (1997) và Minh Hoạ Kiều II
(2002). Đây là những tìm tòi rất có ý nghĩa về mặt thể loại không ai có thể phủ nhận.
Cũng trong sự tìm tòi về mặt thể loại, có lẽ cũng chính Phạm Duy là người mở đường cho
hình thức những tập hợp nhiều ca khúc xoay quanh một chủ đề để làm những tập ca khúc
đầu tiên tại Sài Gòn vào những năm 1960. Chúng tôi muốn nhắc đến tập Mười Bài Tâm Ca
(1965) như là một khai phá đầu tiên của ông về mặt thể loại tập ca khúc. Những thể nghiệm
nghệ thuật bạo dạn như Phạm Duy đã và đang làm, không thấy có nhiều trong sinh hoạt nhạc
Việt hôm nay.
Cũng qua trường hợp Phạm Duy, chúng ta có thể thấy là tân nhạc Việt Nam hiện đang có
những tìm tòi thể loại để phát triển nó trong tinh thần Việt Nam. Thể loại ca khúc khi du nhập
Việt Nam đã và đang thoát hình để hội nhập trong dòng nhạc nước nhà. Những tìm tòi khai
phá về thể loại mà Phạm Duy và những người cùng thời đã nói lên khát vọng sáng tạo tân
nhạc trên cơ sở dân tộc-hiện đại.
Hành trình sáu mươi năm của nhạc Phạm Duy như thế là một hành trình dài, đa dạng và
phong phú. Hôm nay, nhìn lại hành trình âm nhạc của ông, tôi hình dung cuộc hành trình đó
như một hành trình ba chặng lớn, từ một thời hồng của tuổi thanh niên sang thời tuổi vàng -là thời sung mãn nhất của một đời người --, và hiện nay ông đã bước qua thời xanh, khi tuổi
đã già nhưng tiếng hát vẫn còn nguyên sức trẻ của sáng tạo.
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(1) Thời hồng :
xưng tụng quê hương huyền thoại
(1942-1964)

Phạm Duy khởi đầu sự nghiệp âm nhạc của mình bằng công việc ca hát trên sân khấu ca
nhạc. Năm 1941, ông bắt đầu hát trên sân khấu Đức Huy-Charlot Miều. Trong không khí hứng
khởi của buổi đầu tân nhạc, ông bắt đầu sáng tác một bản nhạc tình phổ từ một bài thơ mới.
Đó là bài Cô Hái Mơ. Một số bài sau đó là những bài hát mang khí vị cổ điển từ tựa đề bài hát
cho đến nội dung. Đó là những bài Gươm Tráng Sĩ, Chinh Phụ Ca. Phong vị cổ điển này sẽ
còn in dấu trong các sáng tác về sau, khi ông tham gia kháng chiến chống Pháp. Những bản
nhạc tình như Cây Đàn Bỏ Quên (1945), Khối Tình Trương Chi (1945), Tình Kỹ Nữ (1946)
đều phảng phất không khí cổ điển như thế.
Đi kháng chiến, ông được bắt rễ trở lại với dân dã, gần gũi quần chúng. Tác phẩm của ông
dần dà được định hình trong khuynh hướng rất nhất quán suốt thời gian sáng tác sung sức
nhất của ông trong thời gian ở vùng kháng chiến. Phạm Duy đã xác định con đường sáng tác
của mình: dựa trên cơ sở dân ca mà phát triển lên thành ngôn ngữ nhạc mới cho mình. Một
loạt những bài dân ca kháng chiến và những bài khác đều mang một phong cách chung: trở
về với chất liệu dân ca để nâng lên thành thẩm thức mới cho thời hiện đại. Những bài dân ca
mới hay có khi còn gọi là dân ca kháng chiến trong giai đoạn này đã mở đường cho một loạt
những thành tựu mới -- những bài dân ca phát triển -- khi ông vào Sài Gòn (1951). Có thể nói
là những năm tham gia kháng chiến đã giúp định hình cho khuynh hướng và quan điểm sáng
tác rất nhất quán của Phạm Duy trong những năm về sau này. Đó là sáng tác những tác phẩm
ca khúc dựa trên cơ sở điệu thức ngũ cung của âm nhạc truyền thống, nhưng vẫn mang tâm
tình của thời hiện đại. Từ đây nhạc Phạm Duy được bay bổng. Thập niên 50 và 60 là giai
đoạn của những sáng tác rất điển hình cho chiều sâu xúc cảm của người nghệ sĩ sáng tác
trong thời kì này. Đây là thời kì của hai trường ca Con Đường Cái Quan (1960) và Mẹ Việt
Nam (1964).

(2) Thời vàng:
hát về hiện thực quê hương hôm nay
(1965-1988)

Năm 1964 đánh dấu một chuyển hướng trong sáng tác của Phạm Duy. Sau khi trường ca Mẹ
Việt Nam ra đời, ông ôm đàn đi đến các tụ điểm học sinh sinh viên để hát về Mẹ Việt Nam.
Có lẽ qua những chuyến đi này, ông có dịp nhìn lại khoảng cách giữa tác phẩm của ông và
hiện thực cuộc sống chung quanh ông vào những năm tháng ấy. Năm 1964 là thời gian miền
Nam đang trải qua những biến động chính trị, cộng thêm với sự leo thang của chiến tranh, đã
dẫn đến những khủng hoảng xã hội. Văn học nghệ thuật đã tự làm những cuộc tự vấn lương
tâm qua những diễn đàn như tập san Giữ Thơm Quê Mẹ (1963), Hành Trình (1964), tập san
Thái Độ (1965), rồi tạp chí Đất Nước (1966). Không khí học thuật lúc bấy giờ đã tác động
mạnh đến các sinh hoạt văn nghệ giai đoạn này.
Từ những giai điệu mượt mà óng chuốt của trường ca Mẹ Việt Nam đến những bài tâm ca
trần trụi, khô khốc và nhiều dằn vặt, là một khoảng cách quá lớn. Phạm Duy ra mắt những bài
Tâm Ca là một bước chuyển hướng quan trọng trong sáng tác ca khúc, không những của
riêng ông mà còn cả những người sáng tác trẻ ở thế hệ sau, như Nguyễn Đức Quang, Trịnh
Công Sơn. Trước kia, trong thời tham gia kháng chiến, Phạm Duy cũng đã có những bài hát
rung động lòng người vì tính cách hiện thực của chúng. Những bài dân ca kháng chiến hay
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những bài hát về Bà Mẹ Gio Linh, về Thu Chiến Trường chẳng hạn là những bài hát về hiện
thực hùng tráng của đất nước trong thời kháng chiến:
Mẹ già cuốc đất trồng khoai
Nuôi con đánh giặc đêm ngày
Cho dù áo rách sờn vai
Cơm ăn bát vơi bát đầy
Nhà thì nó đốt còn đây
Khuyên nhau báo thù phen này
Mẹ mừng con giết nhiều Tây
Ra công xới vun cầy cấy
Hò ơ ới hò! Hò ơ ơi ới hò!...
(Bà mẹ Gio Linh-1948)
Hiện thực Việt Nam trong Mười Bài Tâm Ca và những bài trong thời gian sau đó là một hiện
thực khác, nhiều ray rứt, khắc khoải và chia lìa:
Sáng nay vừa thức dậy
Nghe tin em guc ngã ngoài chiến trường
Nhưng trong vườn tôi
Vô tình khóm tường vi
Vẫn nở thêm một đoá...
Tôi vẫn sống ! Tôi vẫn ăn ! Và tôi vẫn thở !
Tôi vẫn sống ! Tôi vẫn ăn ! Và tôi vẫn thở !
Nhưng biết bao giờ
Tôi mới được nói thẳng
Những điều tôi ước mơ ?
(Tâm ca số 1 - Tôi ước mơ -1965)
Một phần khá lớn những ca khúc Phạm Duy trong thời kì này là những bài hát về cuộc chiến
đang leo thang dữ dội, về những hệ luỵ của chiến tranh đối với đời sống mổi con người bình
thường. Loạt ca khúc mang tên Tâm Phẫn Ca và Quê hương Tồi Tệ, Bình Ca là những bài
hát phản ánh những âu lo, buồn khổ cùng niềm vui của những con người đi qua cuộc chiến.
Hẳn nhiên là Phạm Duy vẫn làm nhạc tình. Giai điệu những bài tình ca của ông vẫn trữ tình,
mượt mà như những bản tình ca trong khoảng thời gian những năm 1950 của thời kì trước.
Nhưng dáng vẻ tình yêu trong một bài hát như Cỏ Hồng chẳng hạn vẫn mang tính cách thời
đại của nó: khuôn mặt tình yêu trong một thời bất trắc dường như vẩn nhiều lo âu, như hối hả,
như khắc khoải.
Trong thời kì này Phạm Duy có làm Mười Bài Đạo Ca (1972). Ra đời trong thời gian này, tập
đạo ca dường như lạc lõng trong diễn trình sáng tác của Phạm Duy, nhưng không phải vậy.
Tập ca khúc này phản ảnh rất trung thực bối cảnh văn hoá miền Nam lúc đó: thời chiến tranh
khốc liệt và nhiễu nhương cũng là thời kì xã hội đi tìm những điểm tựa. Miền Nam lúc ấy đang
dấy lên phong trào văn học nghệ thuật Thiền đạo như một thời thượng văn hoá nhưng cũng là
một sự cầ nthiết để góp phần hoá giải những đau khổ khắc khoải trong tâm thức văn nghệ sĩ
và trí thức buổi ấy. Mười Bài Đạo Ca phản ảnh tâm thức Phạm Duy trong những năm tháng
ấy mà thôi.
Năm 1975 là một năm bản lề lớn trong đời Phạm Duy. Sau hơn 30 năm sáng tác trong lòng
đất nước, nay ông lưu vong ra hải ngoại. Sau cơn chấn động tâm lí nặng nề, Phạm Duy cầm
bút trở lại, và viết một loạt những bài hát thời thế mà sau này ông gộp chung trong loạt bài Tị
Nạn Ca. Loạt bài hát này ít được phổ biến trong công chúng nghe nhạc, nhưng nó có chỗ
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đứng rất quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp Phạm Duy. Một phần lớn những ca khúc trong
nhóm này là những ca khúc đơn giản về khúc điệu, một nét phong cách của những ca khúc
thời thế của ông, bắt đầu từ những bài ca thời kháng chiến đến những bài tâm ca. Nội dung
những ca khúc là những khắc khoải của một người nghệ sĩ lưu vong lạc lõng giữa nơi xa lạ,
và hoang mang trước viễn cảnh về tương lai. Những bài hát ra đời trong giai đoạn mười năm
đầu tại Hoa Kì là những bài hát nói về những cảnh khổ của những gia đình bị chia cáxh,
những oan khổ của con người vì chia li, thù hận. Ca khúc của Phạm Duy trong giai đoạn này
đôi khi loé lên những lời phê phán gay gắt đối với thời thế, sự phẫn nộ đối với thân phận
nghiệt ngã đè nặng lên những nạn nhân của một thời nhiễu nhương cùng cực. Thời kì này sẽ
kết thúc khi ông hoàn tất những nét nhạc cuối của tổ khúc Bầy Chim Bỏ Xứ (1985). Đây là
một tác phẩm dài hơi, đã thai nghén từ khá lâu ố từ những ngày cuối cùng của ông tại Sài
Gòn (1975) ố và đã kết tinh những khắc khoải cao nhất và sâu lắng nhất, và nó cũng phản ảnh
cô đọng nhất những ước mơ của Phạm Duy về hiện thực Việt Nam đương đại. Nếu ngày
trước, ông đã hát về đất nước hào hùng qua lịch sử (trong Con Đường Cái QuanMẹ Việt
Nam) thì bây giờ đây, trong Bầy Chim Bỏ Xứ, ông hát về những đau thương cùng tột của đất
nước mà ông đang cùng sống với mọi người, ông hát về những hoài vọng cho tương lai khi
đất nước hồi sinh. Khi hoàn tất Bầy Chim Bỏ Xứ, Phạm Duy cũng bắt đầu bước vào một thời
kì mới trong sự nghiệp sáng tác của ông.

(3) Thời xanh:
hát trên đường về cõi vô cùng
(1988-2002)

Năm 1988 đánh dấu sự ra đời của một tập ca khúc rất lạ, và có cái tựa rất dài: Mười bài
Rong Ca: Người Tình Già Trên Đầu Non (Hát Cho Năm 2000). Mười bài rong ca có hai chủ
đề chính: chủ đề thứ nhất là những bài hát mang tính cách tổng luận về những đổ vỡ, đau
thương mà nhân loại đã phải trải qua trong suốt thế kỉ XX; chủ đề thứ nhì là những cảm nhận
của người nghệ sĩ về tiếng gọi càn khôn. Phải nói ngay là cả hai chủ đề trên không phải là mới
lạ đối với Phạm Duy. Chủ đề thứ nhất là gì nếu không phải là những tiếng hát về hiện thực
cuộc sống chung quanh ta? Đấy là một chủ đề quen thuộc trong sáng tác Phạm Duy từ bao
năm qua mà thôi. Có khác chăng là ở đây, hiện thực đã được lọc lại ở mức độ khái quát cao
nhất. Sang chủ đề thứ hai, thì phải nói là Phạm Duy cũng đã tiếp cận với nó từ rất sớm, ngay
từ những năm kháng chiến trên núi rừng Việt Bắc. Khi ấy, chàng trai trẻ Phạm Duy đi ngang
qua chiếc cầu biên giới, chợt thốt lên một câu hỏi rất siêu hình: Lòng tôi sao vẫn còn biên
giới? Hồn tôi sao vẫn ngừng nơi đây? (Bên Cầu Biên Giới - 1947). Những ám ảnh khát vọng
siêu hình ấy còn trở lại nhiều lần nữa, chẳng hạn trong bài Tìm Nhau (1956) có những câu hát
rất lạ khi đặt trong môt bài tình ca: Tìm trong câu thơ cổ, tìm qua tranh tố nữ, tìm trên môi
đương ca câu thương nhớ - Tìm sâu trong muôn thủa, tìm sau lưng bốn mùa, tìm nhau như
Thiên Cổ tìm Nghìn Thu. Những ám ảnh siêu hình kia sẽ trở lại ở mức độ dàn trải nhất, sâu
sắc nhất trong Rong Ca như một sự tiếp nối mà thôi.
Tiếp nối Rong Ca là Mười Bài Thiền Ca: Hát Trên Đường Về (1992). Tác phẩm này hát về
một chủ đề rất siêu hình: hạnh phúc trong cõi thường lạc. Nếu hạnh phúc trong tình yêu có khi
sẽ trở thành những vết thương rướm máu, thì niềm hạnh phúc trong thế giới của ngã tịnh
thường lạc là một cõi an bình trong suốt, ở đó không có vẩn bụi đau khổ, không có những vết
xước của thù oán, không có những xao động của lo âu. Mười bài thiền ca là những tiếng hát
về cõi an lành đó. Nét nhạc thanh thoát lạ thường, lời hát cũng lãng đãng như vô nhiễm.
Đến Trường Ca Hàn Mặc Tử (1994) thì người nghe nhạc Phạm Duy được tiếp cận một hành
trình chinh phục hạnh phúc của người nghệ sĩ, khởi đầu từ những thú đau thương để tiến về
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cõi vĩnh hằng trong thế giới không còn phân biệt, nơi chỉ còn tình yêu không mùa.
Khi những tác phẩm nói trên vừa ra mắt công chúng, có người đã tỏ ra ngỡ ngàng về một
Phạm Duy khác, rất khác với người nhạc sĩ của những bài tình ca lãng mạn tuyệt vời, rất khác
với một Phạm Duy với đôi mắt ráo hoảnh nhìn thẳng vào hiện thực nhân gian.
Thật ra, nếu nghĩ rằng Phạm Duy nay đang lui dần về sáng tác những tác phẩm cho riêng ông
bởi vì không còn bóng dáng những hình ảnh quen thuộc trong các ca khúc bao lâu nay, thì
cũng xin lưu ý là từ những ngày xa xưa, khi còn trẻ, Phạm Duy đã có những bài hát mang
những chủ đề trừu tượng, hướng nội. Người thanh niên ấy từng nghe tiếng gọi huyền nhiệm
từ trong sâu thẳm của nội tâm. Tiếng đời nào phải chỉ có tiếng tình yêu mà còn có những tiếng
gọi của thinh không (Lữ Hành), cảm nhận về những biên giới chia cách con người trong
những không gian tâm tưởng khác nhau (Bên cầu biên giới)... Cho nên Phạm Duy vẫn chỉ là
một thôi, dù là Phạm Duy của Tình Ca, của Cỏ Hồng, của Pháp Thân, của Ngục ca, của Bài
Hát Nghìn Thu, của Hát Trên Đường Về, hay của Trăng Sao Rớt Rụng. Đó chỉ là một hành
trình rất tự nhiên và nhất quán của một nghệ sĩ. Một nhà phê bình đã dí dỏm nhận xét về đôi
mắt Phạm Duy: một con mắt đắm đuối lãng mạn, và một con mắt kia ráo hoảnh, tỉnh táo soi
nhìn vào hiện thực . Như thế, ba chặng đường sáng tác của Phạm Duy là sự nối nhau của ba
nhịp đời, dù ở ba chặng đời khác nhau nhưng vẫn là một: một con người sống trọn vẹn với
nghệ thuật sáng tạo âm nhạc. Ba chặng đường sáng tạo nối tiếp nhau trong một chu trình.
Hiện nay, Phạm Duy đang thực hiện công trình cuối đời mình: Minh Hoạ Kiều. minh hoạ ở
đây không mang ý nghiã là sự lặp lại, sự sao chép lại một tác phẩm văn học. Tác phẩm gọi là
minh hoạ thật ra đã có tham vọng khắc hoạ lại những tâm trạng, những tính cách cuả Kiều
trong một khung cảnh và thời gian nhất định. Đó là một thế mạnh cuả âm nhạc trong việc tái
hiện cuộc sống. Ở phần I này nổi lên hai điều: trời xuân rạng rỡ và những gợn mây xám báo
hiệu giông bão. Cả cái huy hoàng cuả triều đình Gia Tĩnh rồi ra sẽ chỉ là thứ huy hoàng không
thật. Nhưng đó là chuyện về sau. Ở trong phần Giáo Đầu và trong phần I này, mọi thứ đều
hãy còn là tiềm ẩn. Nghe kĩ, có thể nhận ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau. Trong tiếng cười
giòn cuả phần I đã nghe ra tiếng thở dài đâu đó.
Một điểm nưã cũng dễ nhận thấy trong suốt hành âm cuả phần I Minh Hoạ Kiều: đấy là bản
minh hoạ Kiều hay minh hoạ PD? Ta nghe đâu đây âm vang cuả giai điệu PD cuả Nương
Chiều, cuả Ngày Đó Chúng Mình, cuả Tôi Đang Mơ Giấc Mộng Dài, cuả Kỉ Niệm, cuả Em
Lễ Chuà Này, cuả Người Tình Tuyệt Vời... Nói thế không có nghiã là PD đã lặp lại chính
mình trong công trình mới. Giai điệu PD xưa nay vẫn là những mẩu kỉ niệm về những tâm
cảnh chúng ta, thì nay chúng cô đọng lại, dàn trải lại. Ở đây là phong cách PD trong cách thể
hiện giai điệu. Nếu nhạc cuả phần I Minh Hoạ Kiều có gợi lại những kỉ niệm về những bài hát
cũ cuả PD, thì chỉ là vì giai điệu cuả chúng là những nét đậm cuả phong cách âm nhạc PD mà
đã năm mươi năm rồi nó bảng lảng trong không gian Việt Nam. Ở đây cũng còn là phong cách
cuả Duy Cường khi thể hiện hoà âm nưã: phong cách hoà âm giàu ấn tượng.
Khí vị âm nhạc trong Minh Hoạ Kiều 1 là một dáng vẻ trữ tình nhưng rất nhiều nostalgia.
Trong phần I có âm vọng nhạc đồng quê, có phong vị ca dao ngọt ngào mà chất phác. Ngôn
ngữ nhạc PD trong Minh Hoạ Kiều 1 có một nét đặc sắc mà những ai đã nghe nhạc ông
không thể không chú ý: phong cách nhạc dân tộc nổi rõ, mặc dù ông không vận dụng một nét
giai điệu dân nhạc nào. Nhưng bao trùm lên đó là phong vị giai điệu cuả PD, rất riêng: nhạc đi
kiêu kì nhưng vẫn như dễ dàng tự nhiên như hơi thở. Ngôn ngữ nhạc trong tác phẩm này là
sự dàn trải, sự tổng hợp cuả phong cách giai điệu PD: nhạc ngũ cung như đã bàng bạc trong
giai điệu mượt mà trữ tình, "rất PD".
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Phần II - Kiều gặp Tình Yêu vừa mới ra mắt gần đây. Trong phần này, Phạm Duy đã minh
hoạ bằng nhạc bốn khúc đàn mà Thuý Kiều đã trình tấu cho Kim Trọng nghe trong buổi thệ
ước đầu tiên. Một lần nữa câu hỏi lại được đặt ra: tâm sự Thuý Kiều hay tâm sự Phạm Duy?
Nếu khúc nhạc đầu Khúc Đâu Hán Sở Chiến Trường là hồi quang của những hành khúc
Phạm Duy ngày nào, vừa lãng mạn vừa hùng tráng, thì cũng chính nó gợi lại những bi tráng
của hiện thực Việt Nam trong chính những hành khúc Phạm Duy một thời đã xa đó. Đến khúc
nhạc tình Tư Mã Phượng Cầu lại là hồi quang của những thiên tình ca đã làm nao lòng nhiều
thế hệ tình nhân trước kia. Ta gặp đâu đó những thổn thức của tình yêu trong nhớ nhung đợi
chờ, ta nhói lòng khi nghe tiếng gọi về của tình nhân khi chia xa. Giai điệu tình ca vẫn mượt
mà óng chuốt, và vẫn nao nao lòng người. Khúc thứ ba là Kê Khang Này Khúc Quảng Lăng
là một mảng khác của tâm sự Phạm Duy, một người nghệ sĩ tự do, không thể trói mình trước
những thế lực muốn triệt tiêu tự do của mình. Giai điệu của khúc hát này không phẫn nộ như
một tâm ca, không bi tráng như một hành khúc thời thế, không thê lương bi phẫn như một tâm
phẫn caà Nó tràn đầy bao dung nhưng vẫn vạch một lằn ranh dứt khoát trong tâm sự Phạm
Duy về nghệ thuật. Khúc thứ tư Chiêu Quân là dư vang của tiếng hát Phạm Duy về thân phận
nhân gian trên hành trình nhân gian đã từng bàng bạc trong những bài hát rất xa xôi như một
Bà Mẹ Gio Linh, một Ngày Trở Về, một Tiếng Hát To, một Kể Chuyện Đi Xa. Ta cũng nghe
đâu đây thoáng hiện những nét tâm tình của Phạm Duy trong Rong Ca.
Công trình minh hoạ này vẽ lại những tâm cảnh, minh hoạ lại những mảnh gương soi vóc
dáng cuả cuộc đời. Đối với người sáng tác thì đây là sự dàn trải tâm sự cuả hai người cha già
tóc trắng ở hai quãng cách thời gian, khi đã qua hết bao nhiêu nhịp cầu nhân thế có mặn mà
đấy nhưng cũng nhiều chua xót. Tác phẩm cuả họ đã ngồn ngộn những cảnh đời, những tâm
sự ngổn ngang cuả một phận người. Ở đây, không phân biệt đâu là ý nghiã cuả cốt chuyện
được minh hoạ, và đâu là tâm sự cuả chính người sáng tác.
Riêng đối với Phạm Duy, tưởng không có chung kết một chu trình âm nhạc dài của bằng một
công trình có tính cách tổng hợp nhiều bản sắc âm nhạc của ông đến thế. Một sự kết toán đẹp
đẽ về sự thể nghiệm thể loại âm nhạc, về sự phát triển ngôn ngữ âm nhạc qua nét nhạc dân
tộc ở trình độ sâu sắc, về sự dàn trải chủ đề âm nhạc ở mức cô đọng nhất. Ba chặng đường
âm nhạc Phạm Duy về trùng phùng trong công trình dài hơi này.
Sinh hoạt âm nhạc dù ở trong nước hay ở hải ngoại hiện nay đang rất thiếu thốn sáng tác kịp
thời và quan trọng hơn nữa là cần phải phản ảnh tâm tình của thế hệ chúng ta. Người nghệ sĩ
lớn không phải là những người chỉ biết sống và làm nghệ thuật từ cái tôi chật hẹp của mình.
Anh ta phải sống với cuộc đời chung với mọi người chung quanh, và nghệ thuật của anh là
những chứng tích của thời đại anh sống và làm nghệ thuật. Đó là định luật của văn nghệ.
Trong các loại hình nghệ thuật Việt Nam đương đại, âm nhạc dường như bị lạc lõng nhất.
Người nhạc sĩ sáng tác thường không phải là người sống toàn tâm toàn trí cho nghệ thuật.
Âm nhạc luôn luôn là thứ phó sản của cuộc sống một nhạc sĩ Việt Nam; nói khác đi sáng tác
âm nhạc của người nhạc sĩ -- trong tuyệt đại đa số nhạc sĩ xứ mình -- chỉ là một thứ nghệ
thuật nghiệp dư. Công chúng nghệ thuật có thể đòi hỏi một nhà văn nhà thơ phải dấn thân,
phải xuống thuyền. Nhưng người nhạc sĩ Việt Nam trước nay vẫn được ưu ái miễn trừ. Anh ta
vẫn cứ thản nhiên hát về những tà áo xanh, hát về những cụm mây lang thang, về những
niềm hạnh phúc hay khổ đau rất riêng tư, bé mọn. Nếu có ai hát về một giọt mưa, một vết máu
khô trên xác một em bé vừa chết vì mìnà thì bài hát của anh bị liệt vào loại những "tiểu phẩm",
bị xem thường. Người ta chỉ quen vinh danh người nhạc sĩ qua những bản tình ca bất tuyệt,
mà quên rằng anh ta cũng là một người có vui sướng và đau khổ như chúng ta, anh ta cũng
sống giữa đời như chúng ta. Vậy thì tại sao chúng ta vui sướng hay khổ đau với cuộc đời làm
người Việt Nam thì người nhạc sĩ lại được quyền miễn trừ?
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Nói cho phải thì khi công chúng Việt Nam vinh danh những người nhạc sĩ lớn của mình thì
cũng là lúc người ta nhìn ra sự lớn lao của những người nhạc sĩ đã hát về những tâm cảnh
Việt Nam. Dựa trên thước đo như vậy, người ta đã rất có lí khi tổng kết về sáu mươi năm tân
nhạc Việt Nam, rằng lịch sử nửa thế kỉ bài hát tân nhạc Việt Nam đọng lại một vài khuôn mặt
lớn mà thôi. Không nhiều. Trong số ít ỏi những người nhạc sĩ lớn của thế kỉ vừa qua, có Phạm
Duy.
Hiện nay đang có một quãng cách rất xa về cung và cầu -- nếu hiểu âm nhạc cũng là một dịch
vụ tiêu thụ của xã hội. Ở trong nước có đủ phương tiện sinh hoạt, nhưng những thương phẩm
âm nhạc trên đài truyền hình, đài phát thanh, băng nhạc thương mại đều cho thấy tình trạng
ngưng đọng trong sáng tác rất đáng lo ngại: quanh quẩn vẫn chỉ hai mảng sáng tác: mảng thứ
nhất là những bài hát về những ảo tượng xã hội ngày đã ngày càng trở nên lạc lõng giữa cảnh
chợ chiều của chế độ xã hội chủ nghĩa, mảng thứ hai là những sáng tác kiểu "áo tiểu thư",
"tuổi ngọc" đã từng nở rộ trong sinh hoạt văn nghệ Sài gòn trong những năm chiến tranh ác
liệt và xã hội thị dân đang tù túng trong tình cảnh văn nghệ mất hướng. Nghệ sĩ xung kích như
Trần Tiến là một hiện tượng hiếm hoi.
Tại hải ngoại, một rừng thương phẩm âm nhạc cũng không lấy gì làm lạc quan người thưởng
ngoạn: khuynh hướng sáng tác nếu không ngoái trông dĩ vãng thì cũng chỉ "chạy tại chỗ" với
những đề tài cũ kĩ từ những năm xưa. Thảng hoặc có sáng tác mới có giá trị nghệ thuật thì
cũng không đủ ấm nồng đủ để lôi cuốn một công chúng thưởng ngoạn. Những cố gắng của
một số nhạc sĩ như Hoàng Quốc Bảo đã chìm lặng trong lạc lõng. Một khoảng trống tâm tình
quá dài !
Hiện nay, nhu cầu gìn giữ bản sắc văn hoá đang là một nhu cầu rất lớn của cả thế hệ thứ nhất
lẫn thế hệ thứ nhì những người Việt tại hải ngoại. Sinh hoạt trình diễn nhạc Việt ở ngoài này
dường như không hề quan tâm mảy may đến nhu cầu như thế. Rất thiếu những sáng tác
mang hồn tính Việt Nam mà vẫn đủ tầm vóc hiện đại để đáp ứng nhu cầu giới trẻ. Công chúng
hải ngoại đang chờ đợi những tiếng hát thể hiện tâm tình Việt Nam giữa cộng đồng thế giới
chứ không phải thứ âm thanh than khóc rất phi hiện thực hay những tiếng gào thét đòi đồng
hóa. Cũng là một điều thú vị khi đọc lại một lời phát biểu của Phạm Duy nhân khi trả lời phỏng
vấn về hiện tình tân nhạc: Tôi nhận xét hiện nay các nhạc sĩ, dù trong làng cổ nhạc hay tân
nhạc, sống lẻ loi cô quạnh quá. Thức ăn bồi dưỡng cho nhạc Việt là sự sống vô cùng phong
phú ở thôn quê. Cổ nhạc, nhạc cải cách, nhạc cải tiến, dân ca phát triển, nhạc Việt Nam thuần
tuý theo lề lối cổ điển Tây phươngà muốn tốt đẹp phải bắt nguồn vào đời sống nhân dân. Nếu
không, nó sẽ chỉ là một món hàng thương mại (như loại nhạc ca lâu hiện nay), hay là một thứ
ma tuý dành riêng cho những người si nhạc.
Trong khung cảnh ngưng đọng như thế, Phạm Duy vẫn hát tâm tình của những con người
Việt Nam dung dị ở trong nước hay tại hải ngoại. Công chúng cùng ông bâng khuâng, khắc
khoải về một thời bất trắc của phận người. Phạm Duy lớn và vững là như thế. Sự có mặt bền
bỉ của ông trong sinh hoạt âm nhạc hiện đại vẫn là một cần thiết, như một của tin.
Phố Tịnh

Phạm Duy Trên Khắp Nẻo Tình
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Thụy Khuê
Thế kỷ XX khép lại. Với bài Hẹn Em Năm 2000, Phạm Duy mở một bầu trời: đưa người tình
vào vĩnh cửu, cuộc hẹn hò tổng kết nhạc trình Phạm Duy trong nửa thế kỷ, gói trọn: tình nước,
tình dân, tình quê, tình ái, tình người trong khoảnh khắc âm nhạc và thi ca.
Nhạc sĩ bước vào cuộc tình bằng những bản hùng ca, rực lửa: Ngày bao hùng binh tiến lên,
bờ cõi vang lừng câu: quyết chiến !
1945, tất cả lên đường. Kháng chiến là thần tượng đầu đời, là mối tình thứ nhất. Nhạc sôi sục
tình nước. Lúc đó văn chương trở thành vô nghĩa, người ta đã xếp bút nghiên theo việc đao
cung. Người ta muốn làm tráng sĩ. Hồn say khi máu xương rơi tràn ngập biên khu, Phạm Duy
xuất quân. Một Phạm Duy, nhiều Phạm Duy theo nhịp bước mờ trong bóng chiều, một đoàn
quân thấp thoáng. Họ, thế hệ ấy, nếu không có âm nhạc, nếu không có Phạm Duy, Văn
Cao ... chắc gì đã có hào hùng ? chắc gì đã có kháng chiến? chắc gì đã có ... một mùa thu
năm qua Cách mạng tiến ra đất Việt? Ở chỗ văn chương tê liệt (viết để khích động lòng người
dễ thành tuyên ngôn), âm nhạc tung toàn năng, toàn lực thúc đẩy thanh niên vào những cuộc
khởi hành:
Một đoàn người trai hiên ngang
Đeo trên vai nợ máu xương
.......
Dòng máu căm hờn của muôn dân ta
Thiết tha kêu gào bao trai tráng lên đường
Nhưng nếu nhạc chỉ có hùng, thì dễ trở thành chào cờ: Này thanh niên ơi, quốc gia đến ngày
giải phóng, nếu chỉ có bi, tất là mặc niệm. Chào cờ và mặc niệm, người ta đứng im. Không ai
xông tới. Chào cờ là hết. Mặc niệm là chết. Nhưng khi nghe:
Biên khu u ù !
Biên khu ù u !
Tia vàng son xuyên qua lau mờ
Về trên suối khói lên làn mơ
Nắng trôi về xuôi biết bao thương nhớ
Biên khu ù u !
Biên khu ù u !
Nghe đồi nương khuyên nhau mong chờ
Người lên chốn đất thiêng rừng xa...
... thì đó là lời gọi quyến rũ của núi rừng, của đất nước: Đó là Phạm Duy. Đó là tiếng hú gọi
đàn đẩy người người lớp lớp ra đi:
Biên khu u ù !
Biên khu ù u !
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Ta nhìn qua Cai Kinh ngang tàng
Chờ tiếng gió Bắc Sơn lùa sang...
Trong tiếng hú có Cai Kinh, Bắc Sơn ... Phạm Duy dựng núi trong lòng người, cấy những linh
thiêng của đất nước trong tim người. Biên khu ù u ! Biên khu ù u ! tiếng hú bí mật, hoang
đường, thiêng liêng, cao cả hớp hồn những thanh niên, đưa họ lên đỉnh Cai Kinh, ngang tàng
nhìn xuống những tia vàng son xuyên qua lau mờ của đất nước. Ánh sáng khuyến dụ họ lên
chốn đất thiêng rừng xa, tìm những quyến rũ thầm kín của phiêu lưu, của tuổi trẻ... Phạm Duy,
tuyệt đối không tuyên truyền mà mê hoặc, trong khoảnh khắc một bài ca, đã tụ hợp được: hồi
quang lịch sử, khí thiêng núi rừng, hồn thiêng dân tộc, lãng mạn con người, Phạm Duy đem
nắng trôi về xuôi biết bao thương nhớ. Tại sao tác dụng một bản nhạc lại khác một bài văn ?
Ở chỗ văn chương tê liệt, âm nhạc lại vẫy vùng ? Chúng ta thử đọc lại một trong những bài
văn thơ yêu nước, thống thiết nhất, ví dụ như của Phan Chu Trinh:
Thế nước đến nguy như sợi tóc
Tài trai thà chết chẳng nghiêng đầu
hay của Huỳnh Thúc Kháng:
Sông Nhật Tảo lửa bùng
Thành Ba Đình súng nổ
hoặc mạnh mẽ như Nguyễn Trãi:
Trận Bồ Đằng sấm vang sét dậy.
Miền Trà My trúc phá tro bay.
Những áng hùng văn đánh vào lý trí, đánh mạnh, đánh mau, nhưng sớm dứt, ít có khả năng
tồn tại lâu dài, khi ta không còn trực tiếp đối diện với văn bản. Nhưng một bản nhạc có thể ở
lại khi tiếng nhạc, lời ca đã đi qua, nhưng dư âm của nó, trụ lại, rủ rê quyến rũ:
Biên khu ù u ! Biên khu ù u !
Vang thời quân Chi Lăng reo hò,
Rừng in bóng những oan hồn xưa,
Giữa đêm mờ ôi thoáng nghe tiếng hú.
Âm nhạc tự tạo cách sống còn, rồi Phạm Duy đem tiếng gọi từ xa: ù u ... dấu vào trong tim
người để nó ở đấy, chờ đấy. Khi "người nghe" nhớ lại, thì cứ việc rút "nhạc" từ tim mình ra,
hát lại trong đầu, tiếng hát thầm trong não trạng kéo hắn lên biên khu u ù cho hắn nhìn qua
Cai Kinh ngang tàng...
Tóm lại, bản nhạc, khi đã đi vào lòng người, nó có khả năng được "hát lại" mãi mãi dù nhạc sĩ
và ca nhân đã xa. Những bài ca như Rừng Lạng Sơn của Phạm Duy, có thể biến một kẻ tầm
thường thành "ngang tàng", một kẻ chưa yêu nước phải yêu nước, một kẻ thờ ơ với lịch sử,
làm nên lịch sử. Kháng chiến dinh dưỡng bằng âm nhạc. Nghệ sĩ là nhà ảo thuật, có thể làm
được tất cả: Xui kẻ không hùng làm việc anh hùng như những hồn xưa trên đường Lạng Sơn
âm u ù u ! trong tiếng gà bình minh, với những màu áo chàm phất phới trong mây mờ...
Cấu trúc nhạc kháng chiến của Phạm Duy xoay tròn quanh ma lực trữ tình ấy: Đem những địa
danh lồng vào lòng người, vào tình yêu: Hỡi anh vệ quốc cầm súng ngang tàng, thuyền tôi đậu
bến Tuyên Quang, nửa đêm trông ánh trăng vàng nhớ anh... Hỡi anh du kích tập bắn bên
rừng, thuyền tôi đậu bến Đoan Hùng ...
Tiếng hát trên sông Lô lời thơ thoát thai từ ca dao, ý nhạc đượm tình quan họ, địa danh nằm
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trong thổ ngơi thế lữ, tự lực văn đoàn: Phạm Duy đến từ dân, đi vào dân bằng những yếu tố
thuần túy văn hóa dân tộc, để tạo ra tiếng tình, lời tình, ông lấy tình làm ngôn ngữ thứ nhất, và
điều đó khiến cho nhạc ông, không chết khi kháng chiến đã tàn.
Ở thời điểm cao nhất trong âm nhạc kháng chiến, Phạm Duy chiếm trọn bốn đỉnh của lòng
người: Nương Chiều, Quê Nghèo, Bà Mẹ Gio Linh và Về Miền Trung. Bốn tuyệt tác này
gắn liền với tiếng hát Thái Thanh: Thái Thanh, một nhà ảo thuật khác của âm thanh, là tiếng
sirène, tiếng hát ngư tiên đem những tác phẩm của Phạm Duy vào một vùng thủy phủ khác.
Nương Chiều (sáng tác ở Lạng Sơn năm 1947), mở ra bối cảnh đồng ruộng về chiều. Nhưng
Phạm Duy không viết thế, ông gọi: nương chiều ! Nương vừa là nàng, vừa là nương khoai.
Gọi chiều là nàng hay ví nàng như cảnh nương đồng về chiều, một ý thức lãng mạn hình như
chưa thấy có trong thơ, trước đó. Bao nhiêu nhà thơ đã làm thơ về chiều, nhưng nương chiều
của Phạm Duy, chỉ với hai chữ đã dựng nên một bối cảnh nghệ thuật: Thái Thanh, ẩn hiện lả
lướt, trong nương chiều, mời gọi:
Chiều ơi ! Áo chàm về quẩy lúa trên vai
In hình vào sườn núi chơi vơi Ới chiều !
Tiếng hát ngư tiên vừa vang lên: Chiều ơi ! đã thoi thóp chết lịm trong Ới chiều ! Mỗi lần Chiều
ơi ! mê hoặc cất lên, người nghe chưa kịp hết bàng hoàng, đã lại nhận thêm cơn lũ hấp hối Ới
chiều ! Nhạc gây đam mê đến tắt thở; chỉ với hai chữ chiều ơi ! ới chiều ! nhạc tạo bối cảnh
ngày tàn, đời tàn, bối cảnh giục giã của tình yêu, bối cảnh chiến tranh, cái chết nằm trong
cuộc sống.
Với Quê Nghèo (Quảng Bình, 1948) Phạm Duy rời viễn ảnh lãng mạn và mộng mơ ở Nương
Chiều, để tả thực, ông đưa ra những hình ảnh đau thương nhất của đồng quê Việt Nam, có
lũy tre còm tả tơi, có những ông già rách vai, có tiếng o nghèo thở dài... mà có lẽ chưa có nhà
thơ hiện thực nào đưa ra những hình ảnh cực đau, rũ liệt, khắc sâu vào tim chúng ta như bài
vị của những người đang sống trên quê hương đất cằn, sỏi đá. Rời Quảng Bình, ra Quảng Trị,
Phạm Duy làm Bà Mẹ Gio Linh, kiệt tác của thời kháng chiến. Ở Bà Mẹ Gio Linh, Phạm Duy
đã đưa ra một bi kịch Hy Lạp, mà cái chết tất yếu được "giới thiệu" ngay từ đầu với tiếng nhạc
pháp trường, tiếng trống tùng bi li... mở ra trước tiếng gọi hồn của Thái Thanh:
Mẹ già cuốc đất trồng khoai
Chất bi luồn qua tiếng nhạc và tiếng hát, nhưng lời ca lại bình thản, đơn thuần, còn có ý vui:
Mẹ mừng con giết nhiều Tây. Ra công xới vun cầy cấy; điệp khúc cũng tươi: Con vui ra đi...
Trong không khí gần như hy vọng và an lạc ấy đã có tiếng giết như báo điềm không lành, rồi
tiếng cồng nện xuống như tiếng sét khi Thái Thanh loan:
Quân thù đã bắt được con.
Đem ra giữa chợ cắt đầu.
Hò ơi, ới hò !
Bí quyết của Phạm Duy: giới thiệu cái chết từ đầu, nhưng giấu nó trong cuộc sống, trong niềm
vui cuộc sống hàng ngày, rồi ở lúc không ngờ nhất, ông tung nó ra như một xác định: Cái chết
nằm trong cuộc sống, nó có thể chiếm ta bất cứ lúc nào: Bất kỳ là thân phận con người. Ân
oán là một thực tại, đó là những tư tưởng triết lý sâu xa ngụ trong tác phẩm. Đến "hồi ba" cuộc
sống lại trở lại bình lặng như thường: mẹ già nấu nước chờ ai ... bộ đội đã ghé về chơi. Sau
cái chết của con, mẹ vẫn sống, vẫn phải sống, và đó là bản án chung thân của kiếp người.
Sau Bà Mẹ Gio Linh, Về Miền Trung (Đại Lược, 1948) đằm hơn, Phạm Duy trải lòng mình
trên quê hương, một miền thùy dương bóng dừa ngàn thông. Về Miền Trung, Thái Thanh hát
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những tàn phá sau chiến tranh bằng chiều dầy của đất nước, chiều sâu của tang tóc:
Người đi trên đống tro tàn
Thương em nhớ mẹ hương vàng về đâu
Chiều khô nước mắt rưng sầu
Than thân thiếu phụ nát đầu hài nhi.
Hò hô ! Hò hô !
Trong Về Miền Trung, Phạm Duy đưa đô thị vào tác phẩm, có lẽ là lần đầu: Về miền Trung,
còn chờ mong núi về đồng xanh, một chiều nao đốt lửa rực đô thành. Bài hát tiên tri sự chia lìa
với núi rừng để vào thành. Mất núi rừng , mất miền Bắc. Nhưng Về Miền Trung còn những
giá trị nghệ thuật khác: Trong những đỉnh nhạc kháng chiến Phạm Duy, Về Miền Trung được
Thái Thanh diễn tả đạt nhất, lâu dài nhất. Mỗi âm Thái Thanh buông ra, như những giọt ngọc
sống, có tâm hồn và sinh mệnh khác nhau. Phạm Duy quyện thơ và nhạc với hồn nước, hồn
người, Thái Thanh đem hồn mình, thể xác mình, vũ trụ âm thanh của mình, hòa đồng với tác
phẩm của Phạm Duy để tạo nên một ánh tinh cầu mà có lẽ, người nghe, còn nhiều trăm năm
sau cũng không thể tìm thấy một sự gặp gỡ nào giữa nhạc sĩ và ca nhân ở chừng mức cao,
sâu đến thế.
Về Miền Trung, với những hò hô, kết hợp Hò ! và Hô ! tiếng đầu có ý mời gọi: Gắng làm
chung một việc (hò dô ta), tiếng sau vang lên âm hưởng chung cục, như ô hô ! Thượng
hưởng ! trong văn tế. Về Miền Trung báo điềm chấm dứt kháng chiến, báo trước một giai
đoạn khác của Phạm Duy, khởi đầu bằng Tình Hoài Hương, Tình Ca.
Mùng 1 tháng 5 năm 1951, từ Khu Tư (Thanh Hóa) về thành, Phạm Duy cùng gia đình ở lại
Hà Nội một tháng rồi vào Sài Gòn. 1952, viết Tình Hoài Hương, Phạm Duy xác định chỗ
đứng của người ly hương: vào Nam nhớ Bắc, ở đây ông cũng vẫn đi trước thời đại, hai năm
sau, đất nước chia đôi, tâm sự riêng ông trở thành tâm sự chung của thế hệ di cư:
Quê hương tôi, có con sông đào ngây ngất
Lúc tan chợ chiều xa tắp
Bóng nâu trên dường bước dồn
Tình Hoài Hương, không gọi thanh niên lên đường nữa, mà là tiếng nhận diện Quê hương!
Tiếng gọi tại chỗ, tiếng gọi của người ở trên quê hương mà vẫn nhớ quê hương, Nam nhớ
Bắc. Tiếng mình gọi tên mình, tôi gọi tên tôi cho đỡ nhớ (TTT), tiếng đã biết đau thương nằm
trong da thịt, tiếng từng trải của tuổi chín mùi, của một đất nước chưa nguôi cuộc chiến này đã
vội dìu nhau vào cuộc chiến khác. Tình Hoài Hương báo hiệu những giọt nước mắt sẽ về
miền quê lai láng, một miền quê sắp bị chặt đôi, đầu nhớ đuôi, đuôi nhớ đầu, tràn trong lũ lụt
nước mắt
Với Tình Ca (Sài Gòn, 1953), Phạm Duy đào sâu niềm nhớ khôn nguôi ấy và đem tình yêu
khỏa lấp cái bể buồn xa cách muôn trùng ấy. Mở đầu là một xác định: Tôi yêu tiếng nước tôi
từ khi mới ra đời. Người ơi ! Xác định này càng lúc càng trở nên tha thiết, cấp bách, trở thành
khẳng định, đi vào lịch sử, đào sâu lòng đất, vào trong bản ngã của con người:
Tiếng nước tôi ! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi
Tiếng nước tôi ! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi
Thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi. Nước ơi !
Tiếng gọi ở đây là tiếng tán thán. Chấm than sâu xuống như tìm móng của Trường Sơn: Đất
nước tôi ! Dẫy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn ! Phạm Duy trong kháng chiến ngược xuôi
khắp nước, tiếng gọi trong kháng chiến là tiếng gọi xung phong, xông trận. Tiếng gọi Tình Ca
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là tiếng gọi tự tại, sâu xuống, ai ở đâu nguyên đấy, cứ yêu ngôn ngữ, yêu tiếng mẹ như tiếng
lòng mình. Chẳng cần theo ai, chẳng cần giống ai, chờ ai, đường ta ta cứ đi. Tình Ca, qua
tiếng hát Thái Thanh, đã đưa tiếng nước tôi lên đối tượng hàng đầu của tình yêu, bởi tiếng nói
của một dân tộc chính là bản ngã của dân tộc ấy, cái mà không có gì triệt hạ được. Tình Ca
mở đầu, dẫn đến Con Đường Cái Quan, Mẹ Việt Nam... những trường ca đưa người lữ hành
xuyên Việt, đi từ ngôn ngữ, qua địa lý, lịch sử vào lòng người, vừa tạo dựng, vừa khám phá
thể xác và tâm hồn mẹ Việt Nam trong nhịp điệu ngũ cung và lời thơ xưng tụng những vinh dự
lầm than của một dân tộc. Toàn bộ Tình Hoài Hương, Tình Ca, Con Đường Cái Quan, Mẹ
Việt Nam tạo nên một chủ nghĩa dân tộc trong âm nhạc, đặc chất Phạm Duy, mà có lẽ ít dân
tộc nào có một nhà soạn nhạc khắc được những nét đặc thù của dân tộc mình một cách sâu
sắc đến thế. Ở đây, Phạm Duy đưa tiếng mẹ lên đỉnh cao nhất của cuộc tình, và sau này, khi
ông phổ nhạc Truyện Kiều, ông lại xướng khúc tiếng mẹ của Nguyễn Du thêm một lần nữa,
trong âm nhạc. Tình Ca bắt buộc phải dẫn đến Nguyễn Du, bởi khi nhạc sĩ đã đem "tiếng nói"
của dân tộc ông lên làm người tình thứ nhất, thì ông không thể nào bỏ qua Truyện Kiều, bởi
lời Nguyễn Du là tiếng Việt ở nấc thang tinh túy nhất.
Trong cõi tình của Phạm Duy, tình yêu đôi lứa đứng riêng một cõi. Cho tới đây, Phạm Duy mới
mở những thế giới quê hương, dân tộc, tình người, nhưng đến ngày đôi môi đã quyết trói đời
người (Ngày Đó Chúng Mình, Sài Gòn, 1959), ông mở cửa tình yêu: một thế giới lãng mạn,
tuyệt vọng, mà đau khổ, chia lìa không phân biên giới: tìm trong đêm rách rưới, cơn mơ nào lẻ
loi. Ngày đôi ta chôn vơi tiếng hát đã lạc loài, chôn kín tiếng thơ rơi, ngậm ngùi rơi... Ngày đôi
môi thương môi đã xé nát nụ cười... Trong thi ca Việt Nam, dường như chưa có bài thơ tình
nào đau xót đến thế, tuyệt vọng vũ bão đến thế. Nhạc sĩ khai sinh cuộc tình: Ngày đó có em đi
nhẹ vào đời, rồi khép lại: Ngày đó có em ra khỏi đời rồi, trong một khoảnh khắc, và trong
khoảnh khắc âm nhạc đó, ông đã mở khép bao nhiêu tâm hồn, bao nhiêu cuộc tình, bao nhiêu
thế hệ.
Bài Cỏ Hồng (Đà Lạt, 1970) rực lên những choáng váng thể xác đồi nghiêng nghiêng, cỏ lóng
lánh, rồi rung rinh, bừng thoát giấc lành... trời trong em, đồi choáng váng, rồi run lên cùng gió
bốn miền. Phạm Duy đã nắm bắt được toàn năng âm nhạc và thi ca để tạo nên cỏ hồng, một
nhạc phẩm tác hợp dục tính, thiên nhiên, thi ca và âm nhạc ở cung bậc thượng thừa, khiến
người nghe lạc mình vào những rung cảm thể xác của cỏ hồng, mất mình, tưởng mình là đối
tượng của cỏ hồng. Khả năng mê hoặc ở đây đã đạt đến dứt điểm.
Ở bài Đường Chiều Lá Rụng (Sài Gòn, 1958), Phạm Duy đào sâu vũ trụ trống vắng của con
người trong tình yêu, bằng lời thơ trác tuyệt, ẩn trong tiếng nhạc vút cao, vút trầm, uyển
chuyển như tiếng hát liêu trai của Thái Thanh, nhanh và cực kỳ quyến rũ:
Chiều rơi trên đường vắng, có ta rơi giữa chiều
Hồn ta theo vạt nắng, theo làn gió đìu hiu
Lá vàng bay ! Lá vàng bay !
Như dĩ vãng gầy, tóc buông dài, bước ra khỏi tình phai
Lá vàng rơi ! Lá vàng rơi !
Như chút hơi người giã ơn đời trên nẻo đường hấp hối.
Hoàng hôn mở lối, rừng khô thở khói,
Trời như biển chói, từng chiếc thuyền hồn lướt trôi
Neo đứt một lần cuối thôi
Cho cánh buồm lộng gió vơi, gió đầy.
Chiều ôm vòng tay, một bó thuyền say
Thuyền lơ lửng mãi
Từng tiếng xào xạc lá bay
Là tiếng cội già khóc cây
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Hay tiếng lòng mình khóc ai, giờ đây?
Chiều chưa thôi trìu mến, lá chưa buông chết chìm
Hồn ta như vụt biến, bay vờn trong đời tiên
Lá vàng êm ! Lá vàng êm !
Như mũi kim mềm sẽ khâu liền kín khung của tình duyên
Lá vàng khô ! Lá vàng khô !
Như nét môi già đã nhăn chờ lên nẻo đường băng giá.
Chiều không chiều nữa,
Và đêm lần lữa, chẳng thương chẳng nhớ
để những lệ buồn cánh khô
Rơi rớt từ một cõi mơ,
Nghe đất gọi về tiếng ru hững hờ
Còn rơi rụng nữa, cành khô và lá
Thành ngôi mộ úa
Chờ đến một trận gió mưa
Cho rũa tình già xác xơ
Cho biến thành nhựa sống nuôi tình thơ...
Chiều tan đường tối, có ta như rã rời
Hồn ta như gò mối đang chờ phút đầu thai...
Ở đâu, Phạm Duy cũng có chất thơ trong nhạc và chất nhạc trong thơ, nhưng chỉ riêng với lời
thơ, Đường Chiều Lá Rụng đã là một tuyệt tác thi ca: tiếng thơ lẫn trong tiếng thở, những
hình ảnh kỳ dị phóng ra từ tiềm thức, chạy ruổi theo nhau. Chuyển động lôi cuốn "ta" đi theo
cơn lốc ngầm trong vô thức: chiều rơi, ta rơi, hồn ta theo vạt nắng, lá vàng bay như dĩ vãng
gầy, trên nẻo đường hấp hối... tất cả những hình ảnh siêu thực này dấy lên từ bên trong ta?
Hay đó là một đoạn phim ngoài đời, bị bóp méo trong cái nhìn hoảng loạn của một "ta" hoang
tưởng? Đường Chiều Lá Rụng là một tác phẩm lạ kỳ trong nhạc trình Phạm Duy, nó luyện
quánh những cô đơn, đam mê, nỗi chết, trong tình yêu và trong tình đời, nó đưa ra một Phạm
Duy ngoài Phạm, một Phạm Duy chẳng Duy, xa rồi thời Công chúa Huyền Trân, nước non
ngàn dặm ra đi, xa rồi thời Mẹ Việt Nam, Mẹ Cửu Long, mở lòng ra trùng dương, cửa biển.
Phạm Duy ở đây, một Phạm Duy không vĩ mô, không bao la bát ngát, mà quay trở về với cái
ta, cái vi mô, mổ xẻ não trạng của chính mình, tìm những hấp hối, những băng hoại của con
người ẩn sâu trong tiềm thức, đẩy những ẩn ức đó ra bằng những hình ảnh được xây dựng
trên "kỹ thuật tạo hình" siêu thực, đặt những yếu tố rất xa nhau lại gần nhau, như nét môi già
đã nhăn chờ lên nẻo đường băng giá, chiều không chiều nữa, ... những hình ảnh chứng tỏ
ông đã xử dụng tiếng Việt trong cơn mê sảng, một cách tuyệt vời như một phù thủy của âm
thanh, rồi ông lại phủ lên những chữ thấm đẫm chất nhạc ấy, một đặc ân thứ nhì: âm nhạc
thuần túy.cc Gần một nghìn lời ca, gần năm trăm bài thơ (của các thi sĩ khác) đã được Phạm
Duy phổ nhạc, không thể đếm hết những thành công của Phạm Duy trong sự giao thoa giữa
âm chữ và âm nhạc thành một giao hưởng tuyệt vời, như Đường Chiều Lá Rụng, Cỏ Hồng,
Ngày Đó Chúng Mình, Thương Tình Ca, Trả Lại Em Yêu, Nghìn Trùng Xa Cách, Đừng Xa
Nhau, Tìm Nhau, Nha Trang Ngày Về, Cửu Long Giang, Viễn Du, Chiều Về Trên Sông,
Hẹn Hò, Kiếp Sau, Chiều Đông, Ngậm Ngùi, Kỷ Vật Cho Em, Tình Quê, Tỳ Bà, Đạo Ca,
Ngày Xưa Hoàng Thị, Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng, Tưởng Như Còn Người Yêu ...
Ở tuổi tám mươi, nhạc sĩ trở lại Kiều, ông tìm về Nguyễn Du như đã suốt một đời vinh thăng
tiếng mẹ, như muốn có một "hợp tác" giữa hai nghệ sĩ lớn, không cùng thời nhưng cùng một
trái tim: yêu tiếng Việt và đưa tiếng Việt lên làm người tình thứ nhất, xây dựng tiếng Việt như
xây dựng tâm hồn và thể xác chính mình. Với Kiều, Phạm Duy lại mở thêm một thế giới mới:
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thế giới mà âm thanh có quyền năng tạo dựng bối cảnh. Xưa nay đọc Kiều chúng ta thấy
Nguyễn Du bầy ra nghịch cảnh bằng chữ, qua chữ; bây giờ nghe Kiều, chúng ta đi vào bối
cảnh Phạm Duy trong đó âm nhạc, không chỉ giữ địa vị "minh họa" lời Nguyễn Du, như nhạc sĩ
đã khiêm tốn xác định, mà nhạc đưa chúng ta đi xa hơn: tạo ra một tác phẩm khác nguyên
bản, có chỗ nhạc minh họa cho lời như Kiều đi thanh minh, có chỗ nhạc xoáy sâu xuống âm
vực của nguyên bản như Kiều gặp Đạm Tiên, đôi khi nhạc sĩ sáng tạo những bầu trời khác
như Kiều gẩy đàn: Phạm Duy đã "bổ xung" Nguyễn Du bằng những khúc nhạc tuyệt vời: Hán
Sở Tranh Hùng, Tư Mã Phượng Cầu, Kê khang, Chiêu Quân... Phải có một đời, một giá trị,
một dân tộc, một con người trong Phạm Duy, như Phạm Duy mới lấp bằng được "chỗ trống"
mà Nguyễn Du để lại. Nhạc Phạm Duy định vị vai trò của Phạm Duy trong lòng dân tộc, trong
lòng ngôn ngữ, lịch sử của dân tộc và của cá nhân chúng ta, không chỉ trong thế kỷ XX mà sẽ
còn kéo dài sau thế kỷ, ba trăm năm sau...
Paris 25/4/2002
Thụy Khuê
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Lời người dịch : Jason Gibbs là một nhà nghiên cứu âm nhạc, hiện làm việc tại San Francisco Public Library. Từ
năm 1993, anh đặc biệt say mê nghiên cứu văn hóa và âm nhạc Việt Nam. Anh có nhiều bài viết và khảo cứu
thuyết trình tại các hội thảo nhạc dân tộc quốc tế cũng như ấn hành trong những tạp chí văn hóa cả bằng Anh
ngữ lẫn Việt ngữ. Có thể nói Jason Gibbs là người có những khảo cứu và tư liệu đầy đủ nhất về nhạc Việt Nam
từ thời tiền chiến đến nay. Ngoài khả năng nói, đọc, viết, hiểu Việt ngữ rất tinh tế, anh còn có một tâm hồn Việt
Nam phong phú giúp anh chuyển dịch sang Anh ngữ rất tài hoa những bài thơ Tản Đà, thơ tiền chiến, lời các ca
khúc nhạc tiền chiến. Bài viết sau đây được trình bày bởi tác giả bằng tiếng Việt tại Hội Luận Phạm Duy ngày 25
tháng Năm 2002 tại hội trường nhật báo Người Việt ở Little Saigon, Orange County, trong chương trình hai tuần
lễ vinh danh : Phạm Duy, Một Đời Nhìn Lại. Ngọc (tên người dịch) thực hiện bản dịch chính thức từ bản thảo
Anh ngữ với sự ủy thác của tác giả.

Tôi rất hân hạnh được phát biểu trước quý vị hôm nay tại một buổi hội luận quan trọng như
thế này. Thật là đáng ngại phải phát biểu trước một cử tọa quảng bác đã sống với nhạc Phạm
Duy, và thậm chí tôi còn phải e sợ hơn nữa khi trình bày trước mặt đề tài bài nói chuyện của
tôi. Tôi biết tôi không thể bắt đầu từ một sự nghiệp âm nhạc phong phú đa dạng như vậy để
xét đoán nhạc Phạm Duy, vì thế tôi sẽ chỉ chọn một mảnh nhỏ hẹp trong số tác phẩm của ông.
Việc khảo cứu của tôi từ bấy lâu chuyên về ca khúc Việt Nam hiện đại.
Tuy trọng tâm của tôi đặt vào âm nhạc, thật khó có thể tách rời âm nhạc khỏi những biến cố
lịch sử rộng lớn hơn, nhất là trong trường hợp Việt Nam, đất nước mang một lịch sử gian nan
đầy tranh chấp. Trong bài nói chuyện của tôi hôm nay, tôi muốn nói về một phần nhạc Phạm
Duy thể hiện kinh nghiệm sống trong những thời kỳ hết sức gian nan. Tôi xin được nói ca khúc
của ông là sự phản hồi trung thực trước những biến cố thường là hi hữu, và do đó là hình ảnh
chính xác của những thời kỳ này.
Suốt dòng đời Phạm Duy, Việt Nam là một nước thuộc địa, bị chiếm đóng trong Thế Chiến,
chịu nạn đói, đấu tranh giải phóng dân tộc, trải qua cuộc chiến người Việt đánh người Việt,
kinh qua bất ổn về chính trị, và sau hết hàng trăm ngàn người Việt bỏ nước ra đi làm thân tị
nạn rải khắp bốn phương tám hướng. Người ta có thể hiểu ý nghĩa lâu bền của một tác phẩm
như 'Truyện Kiều' của Nguyễn Du với những câu như:
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Người nghệ sĩ sáng tác đóng vai trò gì trong những giai đoạn phức tạp như vậy ? Tôi cho rằng
họ làm chứng nhân, và biểu lộ những gì đẹp nhất, cao quý nhất của nhân sinh.
Năm 1946 Việt Nam ở vào đêm trừ tịch của cuộc kháng chiến chống Pháp. Phạm Duy viết
một ca khúc mà chính ông cũng đã quên, tựa đề Phương Trời Xa. Hai câu đầu của bài hát
như sau :
Một bước ra đi không cần hoài nghi
Nhắm tới phương trời xa xa, ca khúc nhạc đời!
Tiếng Anh chúng tôi có thành ngữ : Coi chừng điều bạn ước, có ngày sẽ gặp (1). Từ bước
đầu tiên ấy, khi gia nhập kháng chiến, lên đường với cây đàn trên tay, ông không ngừng vận
hành theo nhạc đời. Những ai trong quý vị biết về Phạm Duy đều biết ông vẫn liên tục trên
bước đường qua Paris, London, Hà Nội, Sài Gòn và khắp vùng Bắc My. Trong bài này tôi
muốn nói đến một vài cuộc lữ hành những năm đầu cuộc đời sáng tác của ông đã đưa ông va
chạm với những biến cố lịch sử, và những nhận thức ông đem đến cho chúng ta về lịch sử, về
đời sống.
Nếu quý vị chưa đọc, tôi xin được mời tất cả quý vị đọc hồi ký của Phạm Duy về giai đoạn
này. Những trang hồi ký chứng tỏ lòng yêu nước Việt không mệt mỏi diễn đạt bởi con người
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mang nhiệt huyết nghệ sĩ vô bờ. Ông viết nhiều bài hát cho kháng chiến như Nhạc Tuổi
Xanh, Khởi Hành, và Nhớ Người Thương Binh. Những ca khúc này rất phổ thông và được
giới lãnh đạo Việt Minh đánh giá rất cao. Lúc này ông cũng hiểu ra chủ nghĩa xã hội với nghệ
thuật chủ đích tìm vào đề tài hiện thực và sử dụng cuộc đấu tranh trong thực tế để tạo ra
những điển hình khích động quần chúng. Phương thức này có thể dẫn đến những thể hiện
một chiều, giáo điều, nhưng qua tay Phạm Duy chúng ta có được những hình tượng bất hủ
mạnh mẽ, vì những nhân vật của ông có thật bằng xương bằng thịt và vì ông nắm bắt được
cái hồn của sự việc.
Một số ca khúc đặc sắc nhất của ông viết trong chuyến công tác ông đảm nhận đi cùng một
nhóm nhỏ các nghệ sĩ từ Thanh Hóa ở liên khu 4 đến Thừa Thiên ở liên khu 5. Chuyến đi này
cực kỳ nguy hiểm, đưa ông đến vùng có những bạo hành khủng khiếp tàn hại dân làng vốn dĩ
đã nghèo khổ. Đây là một vùng sâu trong thời kỳ vệ tinh và phóng viên toàn cầu chưa phổ
biến, do đó những sự việc này không hề được công bố. Những ca khúc của Phạm Duy có lẽ
là bản tường trình chính xác nhất chúng ta có được. Tôi muốn đem chương 29 tập hai hồi ký
của ông, đoạn ông mô tả chuyến đi, làm tài liệu bắt buộc cho sinh viên muốn học về lịch sử
Việt Nam thế kỷ 20.
Trường hợp ông đảm nhận công tác này cũng rất đặc biệt. Ông vừa đính ước với người vợ
tương lai, Thái Hằng, lúc ấy ông cảm thấy bị áp lực phải đi để thuyết phục vợ và thượng cấp
rằng ông là người nghiêm túc và sẽ từ bỏ cuộc đời đãng tử. Chuyến đi đưa đến nhiều ca khúc
đặc sắc : Bao Giờ Anh Lấy Đồn Tây (2), Về Miền Trung, Mười Hai Lời Ru, và Bà Mẹ Gio
Linh.

(In 2002, return to Sông Ô Lâu, where the song Về Miền Trung was written)

Về Miền Trung là bản tả thực sắc nét một khung cảnh trải qua bao đau thương không cùng.
Bà Mẹ Gio Linh là câu chuyện người mẹ một chiến sĩ bị Tây chém đầu. Người mẹ ra chợ
nhặt lại cái đầu đứt lìa của con. Quang cảnh này cực kỳ mãnh liệt và xúc động. Tôi có nghe
một cuộc phỏng vấn ca sĩ Thái Thanh trên đài phát thanh, cô kể mỗi lần hát cô lại xúc động ứa
nước mắt. Nhưng hơn cả cảm xúc của sự kiện, bài hát là lời chứng đời đời cho tình yêu và
lòng can đảm trong những giai đoạn cực kỳ đau thương nguy hiểm.
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Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông trở lại Thanh Hóa, kết hôn. Chẳng bao lâu sau ông lại đi bộ
một chuyến nữa, lần này với người vợ mới cưới đang mang thai, đến Việt Bắc, nơi giới lãnh
đạo văn hóa của Việt Minh mời ông tham dự Đại Hội Văn Nghệ năm 1950. Giới lãnh đạo biết
rất rõ hiệu quả và tính phổ thông của ca khúc của ông. Trong khi chuyến đi này không đem lại
cho chúng ta bản nhạc nào, nó lại dẫn đến tình huống giúp chúng ta có được những ca khúc
sau đó. Trong cuộc họp, nhạc sĩ lão thành Nguyễn Xuân Khoát báo cho ông quyết định của
lãnh đạo gửi ông đi dự một hội nghị quốc tế ở Đông Đức - một vinh dự lớn lao mà hầu như bất
kỳ nhạc sĩ đồng chí nào của Phạm Duy trong kháng chiến cũng sẽ hân hoan đón nhận. Phạm
Duy từ chối đề nghị này, nói rằng ông không thể đi không có vợ bên cạnh, cảm thấy ông cần
có mặt bên vợ khi bà sinh nợ Nhưng nếu đọc hồi ký của ông, hình như lý do thực sự là ông
khó chịu trước sự khống chế nghệ thuật tập trung tăng dần từ giới lãnh đạo Việt Minh. Nhạc sĩ
Tô Vũ kể với tôi chuyện ông được cử đi tìm Phạm Duy để bảo ông rằng lãnh đạo đã khoan
hồng và đồng ý cho phép vợ ông đi cùng ông nếu ông chịu đi Đức. Tô Vũ không gặp được
ông, nhưng khẳng định là nếu ông gặp được, Phạm Duy có lẽ đã ở lại với kháng chiến. Cá
nhân tôi không nghĩ ông sẽ ở lại.
Trong lần trở lại Thanh Hóa, không khí nghệ thuật đã thay đổi đầy kịch tính. Tướng Nguyễn
Sơn, người ủng hộ nghệ sĩ trí thức hết mình, bị thay thế, và thành phần lãnh đạo mới chú
trọng nhiều hơn vào việc tăng cường kỷ luật. Theo một nguồn tư liệu tôi phỏng vấn được,
Phạm Duy và gia đình thỉnh thoảng bị quản thúc. Sự đổi thay điều kiện hoạt động, thêm vào
mối lo cho vợ và con trai mới sinh đưa ông rời bỏ kháng chiến hồi cư về Hà Nội.
Chuyển biến lớn kế tiếp trong đời Phạm Duy thực chất là việc tiên liệu cuộc di cư vĩ đại dân
chúng miền Bắc vào Nam diễn ra từ đầu đến giữa thập niên 50.
Trong hồi ký, ông viết năm 1950 ở Việt Bắc ông đã biết Việt Minh sau cùng sẽ đánh bại Pháp,
do đó ông hẳn đã dự liệu ông sẽ rời bỏ phe chiến thắng, và có lẽ chưa nhất định liệu trong
tương lai ông có thể trở về Hà Nội, sinh quán của ông. Hành trình từ Bắc vào Nam cùng với
gần một triệu đồng hương, được diễn tả qua những ca khúc như Tình Hoài Hương, Tình Ca,
Thuyền Viễn Xứ.
Tình Hoài Hương là hình ảnh một Việt Nam lý tưởng, một quê hương lý tưởng. Nhưng quê
hương trong bài hát là một quê hương mà tác giả nuối tiếc đã mất đối với ông. Tình Ca là tình
khúc cho nước Việt ấy, cho tiếng nói, giang sơn, và người dân. Nhưng đây là ý thức trở nên
khẩn thiết trên bối cảnh đất nước chiến tranh, bên bờ chia cắt. Với những gì Việt Nam trải
qua, làm sao tất cả những yếu tố này có thể tồn tại ? Phạm Duy xác định sự tồn tại của quốc
gia qua tiếng nói, qua lời mẹ ru, câu Kiều, qua miệng cười thiếu nữ, qua sức lao động miệt
mài của nông dân nghèo.
Đến 1954, có hai nước Việt Nam. Trước thảm trạng này, Phạm Duy viết một ca khúc về cuộc
lữ hành tưởng tượng và bất khả thi lúc ấy dọc chiều dài Việt Nam từ Bắc xuống Nam : Con
Đường Cái Quan. Trước đó Phạm Duy đã du hành tương tự dưới những tình huống rất khác,
là thành viên gánh hát cải lương Đức Huy năm 1944. Người lữ khách của trường ca này cũng
là một ca nhân, nhưng ông không du hành để biểu diễn, mà để gặp gỡ và tái hợp người người
trên đường ông đi dọc chiều dài đất nước. Tác phẩm này được coi như là một kiệt tác và tôi
tin rằng sức sống của nó xuất phát từ những diễn biến phức tạp vốn đã sinh ra cảm xúc cho
cảnh sống trong một đất nước bị chia cắt.
Một kết quả tốt đẹp khác của những vốn sống lãng du khắp đất nước của Phạm Duy là việc
khảo cứu dân ca. Lần đầu tiên tôi biết đến Phạm Duy là khi đọc quyển Đặc Khảo về Dân
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Nhạc ở Việt Nam (Musics of Vietnam) của ông và hai dĩa nhạc ông thực hiện cho một hãng
dĩa Mỹ, Folkways Records. Ông soạn hai bài dân ca mới thể hiện kiến thức này, và giúp duy
trì phát triển nhạc dân tộc Việt Nam. Ông cũng sang Mỹ để giúp phổ biến những hiểu biết về
Việt Nam và âm nhạc Việt Nam. Quyển Tìm Hiểu Việt Nam (Understanding Vietnam) của Neil
Jameson kể lại lần Phạm Duy trình diễn trên truyền hình Mỹ trong một lần đi này. Lần ấy ông
hát cho khán giả nghe ca khúc Nhân Danh. Đó là một ca khúc nhức nhối, hiển nhiên mối thù
hận khát máu tăng dần sức hủy diệt.
Vì giữ mình tôi phải giết một người
Vì gia đình tôi phải giết mười người
Vì xóm làng tôi phải giết ngàn người...
Jameson viết : Câu cuối được hát lên chói tai, lạc điệu. Sau một khắc lặng im sững sờ, cử tọa
đang bàng hoàng bắt đầu vỗ tay tán thưởng. Nhưng Phạm Duy, nhà nghệ sĩ biểu diễn bậc
thầy, ngắt ngang tiếng vỗ tay khi đến hồi nhiệt liệt nhất. Ông bảo mất mát và hủy diệt chỉ để
hối tiếc, không bao giờ hoan nghênh hay tặng thưởng. Rồi ông bắt đầu hát lại, trình bày một
khía cạnh mới : Vì giữ mình tôi phải cứu, phải cứu... (3)
Đây là một Phạm Duy nhận biết rất rõ sự tàn phá của chiến tranh, sự chai sạn có thể có với
bạo lực không cùng. Một trong những ca khúc nhức nhối nhất của ông viết trong lần thứ hai
đến Hoa kỳ năm 1970. Đây là thời điểm công chúng Mỹ biết đến biến cố gọi là Thảm sát Mỹ
Lai. Đây là một trong những thời khắc đen tối quay cuồng trong lịch sử nước tôi. Người Mỹ
chúng tôi luôn luôn tưởng tượng mình là những chính diện nón trắng đến giải cứu để thế giới
tốt đẹp hơn. Bỗng dưng chúng tôi phải đối diện với thực tế có những bối cảnh mà đồng bào tôi
có thể gây ra tội ác khủng khiếp. Phạm Duy thấy mình trong một phòng khách sạn ở New
York, một mặt xa rời cuộc chiến ở quê nhà, mặt khác qua báo chí, ở giữa trạng thái tự nhận
diện thảm hại của nước Mỹ.
Ca khúc ông viết trong tình huống này, tựa đề Kể Chuyện Đi Xa, về buổi hội ngộ của người
cha và các con sau chuyến đi từ nước ngoài. Ca khúc trong lần trình diễn này mở đầu với hồi
kèn lạc lõng : người cha của những đứa trẻ, thân yêu và khả kính, trở về như một anh hùng.
Nhưng ông không cảm thấy mình là anh hùng. Những diễn biến ông nhận thấy trên thế giới
khiến ông cảm thấy thua cuộc. Những đứa con ngây thơ nài nỉ : Cha ơi, cha ơi, cha đã đi
nhiều ! Cha đi đâu ? Cha thấy gì ? Kể chúng con nghe... . Chúng ta nghe một giọng nói, mỏi
mệt vì thấu hiểu bất công trên thế giới, trước tiên kể những điều tốt đẹp ông đã nghe đã thấy.
Rồi ông phải đối chiếu những điều tốt đẹp này với sự xấu xa của thế giới : Mỹ Lai đã thành
món quà Giáng Sinh. Ông có thể tưởng tượng mọi người lợi dụng chiến tranh trục lợi cá nhân,
buôn súng, và tự thỏa mãn.
Có một thành ngữ Việt Nam : Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Trong chuyến đi này,
sàng khôn của Phạm Duy đầy lên, bung rách. Ông kết thúc : Cha cứ đi hoài ? Chỉ buồn thêm
thôi, chỉ buồn thêm thôi... Nhưng với tôi ca khúc này rất tuyệt và rất hợp lúc, vì nó nói lên tình
hình hiện tại cho tất cả chúng ta. Trong khi ông hát về những diễn biến ở một thời điểm nhất
định trên quê hương ông, ông đồng thời phát ngôn vấn đề nan giải chung của chúng ta. Ông
đối diện với nhận thức rằng nhân loại, mặc cho bao nhiêu tôn chỉ tiến bộ và văn minh, vẫn có
thể có bạo lực và tham tàn không nói hết được, đôi khi thậm chí không hay biết việc mình
đang làm. Và nhân loại xem ra không đủ sức ngăn chận sự vô nhân đạo này.
Tôi thấy rõ điều này trên thế giới ngày 9-11, mâu thuẫn Trung Đông, Nam Tư cũ, Phi châu, và
nhiều nơi khác. Vì thế Phạm Duy đã viết một bài hát mạnh mẽ vượt qua những nền văn hóa
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và nói lên những rối ren dai dẳng của tình hình hiện tại.
Nhưng tôi không muốn kết thúc trong âm sắc tuyệt vọng. Còn một nơi nữa Phạm Duy đã đến,
không xa trong không gian, mà rất xa với những gì từ các cuộc hành trình kia. Đây là hành
trình vào địa đàng. Mặc cho những hiểm nguy và thương đau có thể bão hòa bất kỳ ai trong
chúng ta, lúc nào cũng vẫn còn chỗ cho tình yêu và hoan lạc. Phạm Duy viết quá nhiều và quá
hay về cuộc hành trình ái ân này, tôi thậm chí không cố gắng liệt kê các ca khúc. Nhưng tôi
đặc biệt nghĩ đến bài Giã Từ Ác Mộng viết gần như cùng lúc với bài tôi vừa kể. Trong bài hát
này là chuyến đi cùng nhau vào Địa Đàng.
Ta đưa nhau đến cõi địa đàng
Về một nơi sông dài nước rộng
Ta yêu nhau trên bãi cỏ hoang
Tôi nghĩ tầm quan trọng của Phạm Duy xuất phát từ việc ông có thể vừa nhìn vào ác mộng
rong mắt vừa quay lưng lại ác mộng và tìm về thế giới đam mê ngập tràn. Kết thúc Kiều,
Nguyễn Du viết : Chữ tài liền với chữ tai một vần.
Nói cách khác, người có tài năng sẽ gặp tai ương. Phạm Duy rõ ràng đã lâm vào những tai
ương - ông chứng kiến những đau thương của chiến tranh, ông bị buộc phải rời quê hương
hai lần. Và rồi Phạm Duy diễn dịch tai ương vào ca khúc mang lại sự hiểu biết, và thậm chí ở
mức độ nào đó, ý nghĩa cho một giai đoạn khó khăn trong lịch sử. Phạm Duy viết quá nhiều ca
khúc với thật nhiều đề tài từ thật nhiều quan điểm mà tôi biết có những chỉ trích về ông cho sự
không đồng nhất hoặc không gắn bó trung thành với một lý thuyết hay lý tưởng định sẵn. Thế
nhưng tôi nhìn thấy sự nhất quán rõ ràng xuyên suốt tác phẩm của ông - tình yêu đất nước,
yêu đồng bào, và tôi nghĩ một tình yêu lớn lao hơn cho cuộc đời và tình yêu nhân sinh. Tôi
thích những lời ông muốn dùng để viết trong bài Viễn Du :
Phiêu du
Khắp nẻo đây đó bỗng người say sưa
Thấy hoàn cầu mơ khúc đại đồng ca
Ca khúc Phạm Duy, trong khi có lẽ thuộc về dân tộc Việt Nam, rất quan trọng cho tất cả chúng
ta. Chúng đem lại cho chúng ta sự hiểu biết về nhân sinh trong những thời kỳ đen tối nhất và
tốt đẹp nhất.
Jason Gibbs
Người dịch : Ngọc
(Tạp chí V, 15/11/02)
________________________
Chú thích của người dịch :
(1) Be careful what you wish for, yet may just get it
(2) Sau đổi thành Quê Nghèo cùng với một vài sửa đổi trong lời ca
(3) 'The final line was sung harshly, out of cadence. After a moment of stunned silence the shocked audience
began to applaud. But Pham Duy, master showman, cut off the applause as it approached its peak. Loss and
destruction, he told them, are only to be regretted, never applauded nor prized. He then began to sing again,
providing a new perspective : For my defense I must save, must save, save one man, save one man...
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Phạm Duy và Tiếng Hát Quê Hương
Lời nói đầu :
Mùa Xuân năm Bính Thìn 1976, lần đầu tiên ban nhạc gia đình Phạm Duy với thành phần không đầy
đủ trình diễn tại Chicago. Giao Chỉ viết bài báo chúng tôi trích trong tạp ghi Cõi Tự Do. 27 năm sau,
Phạm Duy và các ca sĩ gia đình của ông trình diễn tại Bắc Cali để nhìn lại 60 năm âm nhạc. Nhân
dịp này, tác giả Giao Chỉ viết thêm đoạn tạp ghi của năm 2003. Chúng tôi xin đăng tải hai bài viết
cách xa gần 30 năm về một nhân vật lớn của âm nhạc Việt Nam. Ngoài ra, xin quý vị đón nghe
chương trình Radio Dân Sinh trên 1500 AM vào 9:00 sáng thứ Bảy với 1 giờ đặc biệt về Phạm Duy.
Tạp ghi 1976, tác giả gọi Phạm Duy là anh. Tạp ghi bổ túc 2003, tác giả gọi Phạm Duy là ông. Đó là
một chút khác biệt về thời gian.

Tháng 3-1976.
Trong thời gian vừa qua tôi có cơ hội nghe gia đình Phạm Duy trình diễn hai lần. Lần thứ nhất
vào dịp Việt Nam họp mặt tại Chicago nhân ngày Tết Bính Thìn. Lần thứ hai tại Bloomington
cũng trong ngày họp mặt, kỷ niệm một năm bỏ nước ra đi.

Lần đầu nghe Phạm Duy trình diễn ở Chicago đã gợi cho tôi thật nhiều kỷ niệm. Tôi còn nhớ
hôm đó là ngày Chủ Nhật và nhằm ngày mồng hai Tết Âm Lịch. Tất cả anh em bè bạn và gia
đình chúng tôi cư ngụ ở khu vực Springfield trên dưới 40 người, sử dụng 6 xe khởi hành vào
buổi sáng dưới trời mưa tuyết tầm tã. Đi hơn 200 miles để tới họp mặt tại Chicago. Chúng tôi
đến với Phạm Duy như là đến với tiếng gọi quê hương. Lòng tràn đầy ước mong được gặp lại
những người quen thuộc và cũng lại khung cảnh quen thuộc với những tiếng hát mà chúng tôi
đang khao khát.
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Ban nhạc mà anh Phạm Duy gọi là gia đình Phạm Duy gồm có anh với chị Thái Hằng và ái nữ
Thái Hiền. Chương trình của anh được gọi là "Để đóng góp vào tiếng hát chung của Hiệp
Chủng Quốc."
Hôm đó, trong suốt hơn 2 giờ liên tiếp, gia đình Phạm Duy đã trình bày 3 phần. Phần đầu là
dân ca : Hội Trăng Rằm, Qua Cầu Gió Bay, Lý Quạ Kêu, Cái Trống Cơm... Phần thứ hai là
những ca khúc của Trịnh Công Sơn như Người Con Gái Da Vàng, Tình Ca Của Người Mất
Trí, Gia Tài Của Mẹ. Và sau hết là những khúc hát của chính Phạm Duy như Người Thương
Binh, Kỷ Vật Cho Em... Để chấm dứt luôn luôn vẫn là bài Việt Nam, Việt Nam. Hôm đó và có
lẽ cũng như phần đông các buổi trình diễn của anh, hầu hết đồng bào và một số các thân hữu
Hoa Kỳ ở vùng Chicago đều có mặt.
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Cũng như chúng tôi, họ đi tìm Phạm Duy như là để tìm lại tiếng của quê hương, tìm lại hơi ấm
của đồng bào và cũng như là để tìm lại chính mình. Phạm Duy như là một cơ hội cho ta nghe
lại tiếng lòng. Phải nói ngay rằng, với một số lượng ca sĩ quá hạn chế và nhạc khí duy nhất là
cây đàn guitar, Phạm Duy đã khéo sắp xếp và chuẩn bị một chương trình gồm đủ những bài
ca kể cả tiếng Việt lẫn tiếng Mỹ. Những bài ca thích ứng với đối tượng và hoàn cảnh. Với
riêng tôi, Phạm Duy luôn luôn là một nhà soạn nhạc vĩ đại. Tôi thiển nghĩ Phạm Duy là một
phần, hay có thể là một phần lớn tinh hoa của nhạc Việt Nam. Tiếng nhạc của Phạm Duy đã
đóng góp thật nhiều vào văn hóa Việt. Cái văn hóa mà chúng ta, những người di cư, những
người tỵ nạn chính trị đã đem theo trên con đường bỏ nước mà đi. Tuy nhiên nghe gia đình
Phạm Duy trình bày, cảm tưởng của chúng tôi là một cảm tưởng ngậm ngùi. Phần lớn những
bài ca, tiếng hát đem lại cho chúng tôi một nỗi xót xa bàng bạc từ trong đáy lòng. Đó đây vẫn
có tiếng cười, nhưng cái vẻ thê lương nhường ấy, không nhòa lệ nhưng cũng chẳng dấu
được ai.
Tuy nhiên đây là cái thê lương cần thiết, nỗi buồn tái tê mà ta vẫn phải tìm đến. Riêng với
Phạm Duy, chính anh, tôi không nghĩ rằng anh là một ca sĩ trình diễn bởi vì trong Phạm Duy
đã có một nhạc sĩ lớn và không còn chỗ cho ca sĩ Phạm Duy. Tuy nhiên anh vẫn phải đóng vai
trò của một nghệ sĩ trình diễn và anh đã thành công trong nhiệm vụ. Đó cũng là một nhiệm vụ
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cần thiết bởi vì thật ra cũng không còn lối nào hơn. Về phần Thái Hằng, ngày xưa chị đã là
một ca sĩ.
Nhưng bây giờ chị còn hiện thân một bà mẹ. Tôi thấy qua Thái Hằng hình ảnh một bà mẹ Việt
Nam. Tiếng ca không còn những âm hưởng vang dội ngày nào, mà chỉ còn như những tiếng
than thở. Thực sự chỉ có Thái Hiền năm nay 18 tuổi là một giọng ca đang phát triển và là tiếng
hát chính, tiếng hát cưng của Phạm Duy. Không có Thái Hiền chắc hẳn không thể có ban nhạc
gia đình Phạm Duy. Thái Hiền là cái đinh của suốt buổi trình diễn và còn nhiều chiều hướng
khá hơn trong tương lai. Khi viết về ban nhạc gia đình Phạm Duy ở đây, thật ra tôi không có
ước vọng làm phóng sự buổi trình diễn.
Buổi trình diễn chỉ là một cái động lực để đưa ta về dĩ vãng. Tôi thấy tràn ngập những kỷ niệm.
Tôi còn nhớ Phạm Duy đến với tôi vào một ngày của mùa Thu khói lửa. Mùa Thu của toàn
quốc kháng chiến từ năm 1945 và những tiếng hát, những lời ca hùng vĩ tràn ngập tâm hồn
thanh thiếu niên. Phạm Duy cùng với nhiều tài hoa khác đã lớn dần trong lửa khói chiến tranh.
Từ Hà Nam Ninh đến Cao Bắc Lạng. Xa hơn nữa vào cả Thanh Nghệ Tĩnh, những bài ca
kháng chiến như sóng cồn và danh vị Phạm Duy lớn dần cùng với những tiếng hát bay cao.
Những tiếng hát bừng bừng như lửa dậy. Ôi ! Những kỷ niệm của ngày bao hùng binh tiến lên.
Cùng theo dòng kỷ niệm tràn đầy, tôi nhớ lại khi mới bắt đầu làm quen với nhạc kháng chiến,
nhạc tình tự dân tộc, cũng như nhạc tươi trẻ qua tiếng hát của chim Họa Mi liên khu 4, đó là
tiếng hát Thái Thanh. Hầu hết giới trẻ, học sinh, sinh viên, bộ đội đều sung sướng thưởng
ngoạn nhạc Phạm Duy và tiếng ca Thái Thanh. Tiếng ca đó vang dội suốt liên khu 4 và theo
chân những toán thiếu niên tiền phong lên chiến khu Việt Bắc :Việt Bắc ! Việt Bắc, chốn rừng
núi, chốn đồi núi, chốn rừng thiêng âm u, chốn toàn dân biên khu, theo cha già đấu tranh một
mùa Thu. Ôi ! Những lời ca hào hùng và cũng ngây thơ biết chừng nào !
Dòng kỷ niệm đưa tôi về tới những ngày của ban Gió Nam từ Sài Gòn ra Hà Nội. Tôi còn nhớ
những lần trèo tường hay sử dụng vé giả vào nhà hát lớn nghe Đoàn Gió Nam trình diễn.
Những thành phần nghệ sĩ lừng danh một thời như Phạm Duy, Thái Thanh, Thái Hằng, Hoài
Trung, Hoài Bắc, Khánh Ngọc, Trần Văn Trạch... Những ngày mà tiếng hát bay thật cao.
Những ngày đó ta có thể nhớ suốt đời. Tiếp đến thời vàng son của những năm 55-60, thời kỳ
của ban Thăng Long mà những đại nhạc hội có Trường Ca Hội Trùng Dương. Khánh Ngọc
hát lên Tiếng Sông Hồng, Thái Hằng nỉ non Tiếng Sông Hương và Tiếng Sông Cửu Long
là của Thái Thanh. Thái Thanh từ đó đã bắt đầu vươn lên chỗ đứng trên đỉnh cao. Đạt được
cái danh xưng là Tiếng Hát Vượt Thời Gian. Tôi đọc ở đó đây trong một vài tiểu thuyết của văn
sĩ Hoàng Hải Thủy. Anh thường tôn sùng một cách nhiệt thành tiếng hát Thái Thanh. Nhân dịp
một nữ danh ca của Pháp chết, hàng chục ngàn khán giả mộ điệu đi đưa đám ma.
Hoàng Hải Thủy đã cảm khái viết rằng đời anh ta có một ước vọng duy nhất là được đi đưa
đám tang của Thái Thanh. Bây giờ thì kể cả Thái Thanh lẫn Hoàng Hải Thủy đều ở lại Sài Gòn
và tôi ngậm ngùi nghĩ rằng rồi đây không biết ai sẽ đi đưa đám ma ai. Biết có dịp để đi đưa
đám ma của nhau không ? Ôi ! Ban hợp ca Thăng Long của ngày xưa bây giờ còn lại những
ai? Khánh Ngọc, người ca sĩ đa tình đó đã từ lâu biến dạng. Gia đình Hoài Trung di tản kịp và
Hoài Bắc ở lại.
Bây giờ xin trở lại với Phạm Duy. Thực ra năm nay anh Phạm Duy đã đến cái tuổi mà người ta
có thể gọi là lão thành. Tuy nhiên, dù mái tóc bạc phơ nhưng tâm hồn, nhân dáng và cốt cách
của anh vẫn còn trẻ. Vẫn còn nhiều lúc tươi vui nhưng đã mang nặng nhiều cay đắng. Thực
vậy, vẫn còn nhiều đau thương lắm bởi vì cũng như những số lớn đồng bào của chúng ta, gia
đình Phạm Duy còn kẹt lại bốn người con trai đã trưởng thành tại Sài gòn. Ban nhạc gia đình
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Phạm Duy với ba người đứng đó, hầu như mang nặng hình ảnh của một gia đình chia cách.
Đó là hình ảnh của một quê hương tan nát. Với bằng ấy tuổi, với địa vị và khả năng của anh
trong văn hóa, chỗ đứng của anh trong nhạc Việt, nếu quê hương của chúng ta còn, thì ít nhất
định mệnh cũng dành được cho anh một cuộc sống bình yên, trong cái nghĩa hạnh phúc
tương đối. Có lẽ cuộc sống tuy không vương giả mà cũng chẳng quá đạm bạc. Nhưng bây giờ
vào buổi chiều của đời người, với một trái tim tan nát mang nỗi xót xa như kẻ lưu đày với một
người vợ và một cô con gái, anh phải soạn những chương trình ca nhạc tạp lục để rồi làm
thân con dế đi an ủi những người khác.
Đem tiếng quê hương, tiếng quê hương thê lương ảo não như từ ngàn trùng vọng lại để gọi là
giúp vui cho đồng bào. Có lẽ vừa là một sự thật đau lòng mà vừa là một nhiệm vụ cao cả. Tuy
nhiên như anh Phạm Duy đã từng nói, ít nhất những người nghệ sĩ như anh còn có cơ hội để
mà hát được. Cũng như hân hạnh cho những ai bỏ nước sang đây mà còn làm được nghề
đúng chỉ số. Đúng cái nghề mà mình vẫn làm khi ở quê hương. Cũng còn hơn là đi làm những
cái công việc mà mình không thích. Người nghệ sĩ còn cất được tiếng hát là còn được một
chút an ủi và không có gì đau khổ hơn cho nhạc sĩ mà không còn được đờn ca. Và con dế
đầu bạc Phạm Duy, bao giờ cũng vậy mỗi lần cất tiếng ca là một lần hứa hẹn. Con dế hát
rằng: rồi sẽ có ngày trở về. Người nghe và người hát, chúng ta cùng hẹn nhau. Chúng ta cùng
gặp nhau ở một điểm. Chúng ta có chung một ước mong là rồi sẽ có ngày trở về. Bao giờ ? Ai
trả lời được hay không ai trả lời được? Không ai biết bao giờ nhưng nhất định sẽ có ngày trở
về. Và cứ như vậy Phạm Duy bấm nốt trên phím đàn mòn mỏi để đệm cho tiếng hát trẻ đầy
triển vọng của Thái Hiền cất cao lên mãi. Và vai trò của Thái Hằng, người ca sĩ cả mười năm
nay không cất tiếng, ngày nay lúc đứng cạnh Phạm Duy, lúc lại đi vào hậu trường, như bóng
của một người mẹ trong một gia đình. Đứng đó mà mắt nhìn về đâu đâu phía chân trời. Nơi xa
kia những đứa con trai đã trưởng thành nhưng mờ mịt bóng chim tăm cá. Và cuối cùng thì bao
giờ cũng vậy tất cả cử tọa cùng với gia đình Phạm duy đã cùng hát bài ca Việt Nam ! Việt
Nam ! Bài ca đó chẳng phải quốc ca nhưng mà rất quen thuộc. Tất cả đều hát, hát như là một
sự kêu gọi, như là để cho vơi đi niềm khắc khoải và có lẽ sẽ còn hát như vậy thật lâu. Phạm
Duy cùng ban nhạc gia đình của anh vẫn còn lang thang lưu diễn. Đôi khi, thực ra cũng có
người cho rằng chẳng hay lắm nhưng vẫn đến, vẫn đến mãi vì hay hay không, đâu có thành
vấn đề. Mọi người vẫn phải đến với anh bởi vì Phạm Duy là tiếng gọi từ quê hương. Vì vậy
cho nên khi có thể được, chúng tôi đều đến với anh. Từ Chicago trở về lúc hai giờ đêm đi 200
miles trong bão tuyết. Đến nhà vừa đúng 7 giờ sáng thứ hai, uống một ly cà phê rồi đi trả nợ
Mỹ. Bốn tháng sau khi nghe có anh cất tiếng ở Bloomington lại đi thêm 100 miles. Lần này thì
chương trình biết cả rồi nhưng vẫn đến nghe, gặp anh em hàn huyên, nghe Thái Hiền hát rồi
tán chuyện với những người khác. Rồi đôi khi sực tỉnh, lại ngồi nghiêm chỉnh để nghe. Bởi vì
tiếng quê hương có lúc đứt đoạn, có lúc liên tục. Biết rồi mà vẫn đến, vì ở cái xứ này 100 hay
200 dặm xa cách đâu có nghĩa lý gì. Ngày nay bằng hữu phần lớn đang tù đày, tuổi này đã già
rồi, ta trốn đi được đâu phải đến đây để thành công dân hữu dụng. Cái mục đó, nếu có là để
dành cho nhi đồng. Nước này đâu có cần đến ta, làm gì mãi cho thêm còm cõi. Có dịp là tri
âm phải đến với nhau như những con dế họp đàn. Ôi ! Những con dế nhiều ảo vọng, rồi sẽ có
ngày trở về?
-------------------------------------

* Bài này viết năm 1976. Hiện nay 4 người con trai của Phạm Duy đã vượt biên định cư tại CA. Nhạc sĩ Hoài Bắc
cũng đã qua Mỹ cùng với Hoài Trung và Mai Hương tái lập ban hợp ca Thăng Long. Chỉ còn Thái Thanh ở lại Việt
Nam. Ghi chú năm 1983. (Tái bản lần 2)
* Sau cùng Thái Thanh cũng qua định cư tại Hoa Kỳ. Hoài Bắc Phạm Đình Chương và Thái Hằng (vợ Phạm Duy)
cũng đã qua đời. Ghi chú năm 2001. (Tái bản lần 4)
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Phạm Duy
Từ Xuân Bính Thìn 1976
Đến Qúy Mùi 2003
Chúng ta vừa trải qua những ngày đầu Xuân Quý Mùi. Những ngày Hội Tết ở miền Bắc tiểu
bang California thật đáng ghi nhớ. Các tổ chức đã tìm được một lịch trình rất hòa thuận. San
Francisco tổ chức trước Tết một tuần. Hội Tết Fairgrounds năm thứ 21 chú trọng vào ngày thứ
Bảy đầu năm. Hội Xuân và diễn hành ở Downtown San Jose tổ chức vào ngày Chủ Nhật
mùng 2 Tết. Hội Xuân Oakland tổ chức sau Tết một tuần.
Và suốt hai tuần qua, người Việt đã hưởng một cái Tết đâu ra đấy, dù rằng nền kinh tế Hoa Kỳ
có phần ốm yếu và cuộc chiến với Irac rất gần kề. Các chương trình TV, Radio, và báo Xuân
làm cho Tết Quý Mùi thêm ý nghĩa. Cái Tết năm nay làm chúng tôi nhớ đến mùa Xuân năm
Bính Thìn 1976, cách đây 27 năm.
Lúc đó gia đình chúng tôi định cư tại Springfield, thủ đô của tiểu bang Illinois. Vài ba gia đình
Việt cô đơn đã đi 200 dặm trong bão tuyết để đến dự đêm văn nghệ Phạm Duy tại Chicago.
Hai năm sau, nhân danh cơ quan IRCC chúng tôi có dịp tổ chức cho gia đình Phạm Duy ra
mắt lần đầu tiên tại San Jose tức là năm 1978. Trong hoàn cảnh của hơn 25 năm về trước,
nhạc Phạm Duy là quê hương bỏ lại, là nước mắt của quá khứ đem theo. Tôi còn nhớ khi ca
sĩ cất tiếng, bất cứ là ca sĩ nào, và dù ở xa hay gần sân khấu, lời ca và nhạc điệu của ông vẫn
tuôn trào trong lòng khán giả. Hầu hết chúng tôi đã thuộc lời ca.
Và bây giờ, San Jose lại đón chào Phạm Duy trong một chương trình đặc biệt. Một lần nữa,
các khán giả cao niên lại leo đồi Foothill để đến với nhà nhạc sĩ lão thành mà cùng nhau nhìn
lại cuộc đời đã trải qua với 60 năm âm nhạc Phạm Duy.
Mặc dù chỉ tự nhận là ca nhân nhưng trong lịch sử của nhạc Việt, Phạm Duy quả là một tên
tuổi vĩ đại về cả số lượng lẫn phẩm chất. Không một thể loại nào mà thiếu tác phẩm của ông.
Tình ca, quân ca, dân ca, tục ca, thiền ca, v.v... Nhạc của ông đã được ghi nhận thành ngàn
lời ca và không một ca sĩ nào có thể nói là chưa hát nhạc Phạm Duy và cũng không ca sĩ nào
có thể nói là thuộc hết nhạc Phạm Duy. Nhạc của ông phản ảnh của mọi thời đại và mọi hoàn
cảnh, suốt từ thập 50 cho đến những năm đầu của thế kỷ thứ 21. Người ta gọi văn vẻ dòng
nhạc theo vận nước nổi trôi.
Đến đây tôi xin nhắc lại một câu chuyện đau thương nhất. Chuyện kể rằng vào thập niên 80
có con thuyền vượt biên 60 người bị hải tặc hãm hiếp đàn bà, đập đầu đàn ông, vất trẻ con
xuống biển. Sau cùng còn lại một đám hơn 30 người già trẻ lớn bé nam nữ bị hải tặc lùa lên
hoang đảo, tất cả gần như trần truồng, ngồi quây quần bên đám lửa như những con người
tiền sử. Trong hoàn cảnh đau thương kinh hoàng đó, đám hải tặc điên cuồng lại còn bắt các
nạn nhân của chúng làm văn nghệ. Nếu hát thì cho ăn uống, không hát thì bị đánh đập.
Những người tỵ nạn sau đó được giải thoát vào trại đã kể rằng, đêm hôm đó họ đã hát bản
Việt Nam Việt Nam của Phạm Duy. Như vậy là nhạc điệu cao quý hào hùng của ông đã từng
có lần xuống đến đáy địa ngục để rồi vẫn trở lại với chúng ta.
Để kết luận phần đóng góp ý kiến về nhạc Phạm Duy, xin quý vị cùng chúng tôi đóng vai trò
tiên tri cho thế hệ tương lai.
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Một trăm năm sau, con cháu chúng ta sẽ thưởng thức nhạc Phạm Duy ra sao. Có thể những
lời ca phản ảnh thời sự sẽ ít được nhắc tới. Các bản hùng ca, nhạc chiến đấu, nhạc phản
chiến không biết có còn ai hát nữa không. Tuy nhiên, chắc rằng những bản tình ca và dân ca
sẽ đi vào danh sách vĩnh cửu. Chừng nào đất nước vẫn còn những con sông đào, thì phải là
những con sông đào xinh sắn. Nếu vẫn còn tiếng nước tôi thì sẽ còn là tôi yêu tiếng nước tôi.
Chừng nào trời đất vẫn còn mùa Xuân, mùa Thu thì vẫn còn mùa Xuân và mùa Thu trong
nhạc Phạm Duy. Đó là lý do mà những dòng nhạc sẽ đưa ông vào bất tử.
Còn bây giờ ta lại rủ nhau leo lên đồi Foothill ở Cupertino mà gặp lại một Phạm Duy tóc trắng.
Đối với loại khán giả 70 đi thăm tác giả ngoại bát tuần, trong cái phù vân của trời đất bây giờ,
lúc nào cũng có thể là lần cuối. Chẳng biết rằng sang năm có còn sức mà leo lên các bậc
thềm tai ác đó được không ?
Giao Chỉ - San Jose 2003

Một Đời Nhìn Lại
Lâm văn Sang

Mercury News - San Jose

Thứ Bảy cuối tuần qua, 8 tháng Hai, 2003, trên sân khấu của trường Foothill College, Một Đời
Nhìn Lại là một chương trình nhạc có một không hai được tổ chức ở San Jose trong những
năm tháng gần đây. Chương trình do Rainbow Youth Foundation thực hiện với sự góp tay của
dàn nhạc giao hưởng Vietnamese-American Philharmonic Symphony Orchestra do nhạc
trưởng Nguyễn Khánh Hồng điều khiển. MC Nguyễn Xuân Hoàng gọi đây là "một tóm tắt của
hành trình âm nhạc Phạm Duy." Cái hiếm hoi, cái có một không hai là ở đấy. Phạm Duy, 83
tuổi, đã tuyên bố giải nghệ từ bốn năm qua, với gần một nghìn nhạc phẩm là một hành trình
không thể ngắn và một chương trình kéo dài trên ba tiếng đồng hồ không thể nói khác hơn
như "một tóm tắt."
Chương trình qua lời giới thiệu là một "phóng tác" từ những ca khúc vốn giản hơn của Phạm
Duy thành loại nhạc giao hưởng. Đây là việc làm không giản đơn của các nhà hòa âm nổi
tiếng như Duy Cường, Lê văn Khoa, Đặng Xuân Thìn, Trần Chúc, Vương Hương. Nhạc Phạm
Duy, nhiều người đã nghe (đã biết, đã hát), có cũ, có mới, có âm hưởng ngũ cung, có âm điệu
Tây phương... nhưng đặt chung trong khuôn khổ của loại nhạc giao hưởng, từ đầu đến cuối,
cũng là một hiếm hoi khác, ít được nghe thấy hơn.
MC Kim Oanh giới thiệu Âm nhạc Phạm Duy là tiếng khóc cười theo vận nước nổi trôi Đó là
một câu nói khá quen thuộc chỉ có thể dành riêng cho Phạm Duy, một đời sống (và sáng tác
gắn liền với đời sống đó) trải dài suốt chiều dài Việt Nam, suốt bề mặt thế giới và bao trùm cả
chiều kích lịch sử (thời gian) Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua.
Nhìn Lại
Cái nhìn lại đó, qua chương trình, là một sắp xếp không thẳng hàng theo thời gian (và vì vậy,
không gian). Nó bắt đầu bằng hòa tấu nhạc phẩm Chiều Về Trên Sông và bài Tình Ca do ca
sĩ Bích Liên trình bày (người có giọng ca hao hao Thái Thanh trong những nốt nhạc mở đầu
"Tôi yêu tiếng nước tôi..."), trước khi hai MC xuất hiện, chào đón và giới thiệu chương trình.
Một mở đầu cũng khá hiếm hoi.
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Bài Cô Hái Mơ được giới thiệu sau đó (do Thái Hiền hát) là nhạc phẩm đầu tay của Phạm
Duy, sáng tác trong năm 1942, phổ thơ Nguyễn Bính, dễ khiến người nghe có cảm tưởng
"cuộc hành trình" thực sự bắt đầu từ khởi điểm. Nhưng, không. Những nhạc phẩm kế tiếp là
một chạy nhảy, tới lui trong hành trình âm nhạc đó qua nhiều thời điểm khác nhau, qua nhiều
khuynh hướng sáng tác khác nhau. Cách sắp xếp này, vì một lý do gì đó, đánh lạc hướng
người nghe, như ngầm bảo rằng ở bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, Phạm Duy vẫn có mặt, vẫn
viết nhạc, vẫn nói lên tiếng nói của mình và mọi người trong hành trình này, của ông. Theo
Nguyễn Xuân Hoàng, sự sắp xếp này từ phía ban nhạc và hoàn toàn do khía cạnh kỹ thuật.
Điều này đã thật sự gây khó khăn cho người giới thiệu chương trình vì thiếu một đường chỉ
xuyên suốt.
Cái đa diện trong gia tài âm nhạc Phạm Duy được nhìn thấy. Qua lời giới thiệu của Nguyễn
Xuân Hoàng, người ta biết có ba con người trong Phạm Duy, theo ông thú nhận : con người
tình cảm (soạn nhạc cho riêng mình), con người xã hội (soạn nhạc dung hòa, điều hợp con
người và xã hội), và con người tâm linh (soạn nhạc nhiên hòa, một cách hòa mình vào với
thiên nhiên).
Trình bày những mặt khác nhau trong âm nhạc Phạm Duy trong đêm thứ Bảy bên cạnh những
tiếng hát của một thời như Mai Hương, Kim Tước, Quỳnh Giao, Lệ Thu, Duy Quang, Thái
Hiền, còn có những tiếng hát gần hơn bây giờ như Anh Dũng, Nguyễn Thành Vân, Bích Liên,
Mộng Thủy, Lê Hồng Quang, Phạm Hà. Và đến với Phạm Duy, còn có một thế hệ rất trẻ
người ta có thể chưa bao giờ nghe thấy họ bao giờ. Một Đời Nhìn Lại hẳn nhiên không thể
không kể đến sự có mặt của ba tiếng hát Tâm Đan, Việt Hải, Bảo Châu trong nhạc phẩm Em
Bé Quê với phần hòa âm độc đáo của Lê văn Khoa. Sự có mặt đó và những tiếng hát đó đã
mang lại chút gió mát cho chương trình, một chương trình vốn nghiêm chỉnh, và đồng phục
ngay từ đầu.
Phải, ngay sau một vài nhạc phẩm đầu tiên được trình bày và trước khi Lệ Thu hát Mùa Thu
Chết, MC Kim Oanh đã khéo léo nhắc khán giả chờ cho đến khi ban nhạc dứt tiếng đàn thì
chúng ta hãy vỗ tay, như vậy ban nhạc rất cám ơn quý vị. MC Kim Oanh còn là người đứng
đầu trong ban tổ chức, phối hợp và điều hành chương trình (cùng với Hạ Thu Thủy). Nhờ
nhắc nhở của cô, người nghe biết chuyện phải làm. Nhưng, dường như, chỉ riêng người nghe
tỏ ra kính trọng ban nhạc thôi, chưa đủ. Người ra (tôi) còn một yêu cầu khác, ngược lại, cho
ban tổ chức. Một sự nghiêm chỉnh đồng đều đòi hỏi người chỉ dẫn ghế ngồi cho khách đến trễ
phải chờ đến khi một bản nhạc chấm dứt mới làm nhiệm vụ hướng dẫn của họ. Hẳn nhiên,
đây không phải chỉ là chuyện xảy ra làm phiền người nghe nhạc trong riêng chương trình này.
Chỗ Đứng
Một Đời Nhìn Lại có trình chiếu một đoạn phim ngắn mang tên Người Tình Già do Y Sa thực
hiện và Charlie Nguyễn đạo diễn (phim Vật Đổi Sao Dời). Đó là một cố gắng nhỏ, một giới
thiệu bằng hình ảnh về cuộc đời của Phạm Duy. Người diễn giải trong phim nói Phạm Duy
đứng trên chính trị nhưng không đứng ngoài thời cuộc. Đó là câu nói khá quen thuộc khác người ta có thể thay thế Phạm Duy bằng tên một người nào khác, cũng được. Câu nói đó, gần
như một tuyên ngôn, cho một khuynh hướng văn học vẫn còn được mang ra dùng. Trong
trường hợp Phạm Duy, đó là một lời giải thích, muộn màng, sau chuyến trở về thăm quê
hương -- bị nhiều người chống đối -- của ông. Câu trả lời cho những chống đối này hẳn nhiên
không đầy đủ, không được mọi người hài lòng. Người chống ông, đã đành. Người mến mộ tài
năng ông, không nỡ. Nhiều người đã chọn thái độ im lặng. Tạp chí Văn, số 66 & 67 (tháng
Sáu và Bảy, 2002), đặc biệt về Phạm Duy, giữ thái độ im lặng này. Đêm thứ Bảy, tại Foothill
College, người ta vẫn đến với Phạm Duy chật thính đường. Những người đã đến với ông có
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phải đều đến với lập trường "đứng trên chính trị" của ông ? Có bao nhiên người khác ở Vùng
Vịnh không đến với ông vì lập trường này nhân danh cho "đa số thầm lặng" phản đối và không
phản đối ? Sau Trịnh Công Sơn, Phạm Duy là trường hợp thứ hai nhưng không hoàn toàn
giống nhau.

Trong bài viết Phạm Duy, và vết thương di tản của tập chương trình, dầy 48 trang, trình bày
mỹ thuật dành riêng cho đêm nhạc Một Đời Nhìn Lại, Nguyễn Xuân Hoàng có dùng bài viết
của nhà văn Tiệp Khắc Milan Kunkera để đưa ra một so sánh giữa hai nhạc sĩ Stravinski và
Phạm Duy. Kundera viết, Không còn nghi ngờ gì nữa, Stravinski mang trong mình vết thương
của sự di tản, như tất cả những người khác; không còn nghi ngờ gì nữa, sự phát triển nghệ
thuật của ông sẽ đi một con đường khác nếu ông có thể ở lại nơi ông đã sinh ra.
Nguyễn Xuân Hoàng nhận xét, Phần đầu của Stravinski và Phạm Duy có vẻ như trùng hợp
nhau. Sự khác là ở phần cuối. Chủ đề [trong âm nhạc Stravinski không còn là Nga nữa. Trong
khi chủ đề] trong âm nhạc Phạm Duy luôn luôn là Việt Nam.
….. Điều còn lại nói theo George Orwell, Quan niệm nghệ thuật không dính dáng gì đến chính
trị, chính đó, cũng là một thái độ chính trị là một cách giải thích khác cho việc "đứng trên chính
trị" của Phạm Duy. Biên giới -- George Steiner cho rằng khái niệm biên giới là một trong
những phát minh táo bạo nhất của tinh thần hiện đại -- là ngưỡng cửa của đi, về. Có phải
chúng ta vẫn lo ngại có người ra đi và sẽ đi luôn ? Có phải chúng ta ít lo ngại hơn trong
trường hợp ngược lại? Ra đi để trở về, bằng cách này hay cách khác, trong tình huống này,
hay khác, đều đáng để nói đến. Và có phải về để rồi lại ra đi vẫn còn hơn về và ở lại? Phạm
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Duy đi và về nằm trong ý thức tự do không để bị đánh mất, bị tướt đoạt.
Lâm văn Sang

Bắc Cali Đến Với
Phạm Duy “Một Đời Nhìn Lại”
Giao Chỉ Vũ Văn Lộc (TVNs)
Từ San Jose, chúng tôi vẫn có cơ hội đọc tin tức báo chí, Radio, TV tại Nam Cali về các
chương trình dành cho nhạc sĩ Phạm Duy vào cuối năm 2002. Và nhiều số báo đặc biệt đã
phát hành với chủ đề Phạm Duy. Tất cả đều đến từ quận Cam, vùng Sài Gòn nhỏ, nơi tập
trung của tinh hoa văn hóa Việt Nam tại hải ngoại. Và sau cùng, trong cái hào hứng và nồng
nhiệt của không khí nhìn lại một đời Phạm Duy ở miền Nam, cô Kim Oanh ở San Jose bạo
gan đóng vai bà bầu nhỏ đưa toàn bộ chương trình này lên đồi Foothill ở thị xã Los Altos của
miền Bắc California. Đó là ngày thứ Bảy 8 tháng 2-2003. Vùng San Jose vừa trải qua một loạt
các đêm văn nghệ lớn nhỏ từ mùa Lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh, Tân Niên, và đón Xuân Quý Mùi. Vì
vậy trong lòng tôi có chút e ngại rằng kỳ này không chừng, công việc nhìn lại cuộc đời của
Phạm Duy có thể hơi vất vả. Nói gì thì nói, đa số khách của ông đều từ cấp trung niên trở lên.
Vé mà bán không hết, chỉ còn nhìn lại có nửa cuộc đời thì cuộc vui sẽ lạnh giá rất nhiều. Anh
em vẫn còn bàn nhau rằng, đến với Phạm Duy là đến với quê hương tình cảm. Mỗi khán giả
đều đã có món nợ từ 20 đến 50 năm nghe nhạc Phạm Duy. Nhưng tuổi già sức yếu, đường
xa tối tăm, xe cộ không có, cái khó bó cái khôn, cho nên có khi phải đành phải ngồi nhà mà
nghe "trái sầu rụng rơi". Vào đầu tháng 2 ở Mỹ, trời tối đen, gió se lạnh. Kiếm được một trăm
người leo đồi college không phải dễ. Nói gì đến chuyện đầy rạp hơn 900 chỗ Đây chẳng phải
là giấc mộng bình thường. Thêm vào đó, bạn bè nói nhỏ với nhau, không thấy có các ca sĩ
danh tiếng hiện diện. Ban tổ chức quản ngại đã đành, thân hữu từ VIP đến khán giả thông
thường cũng đều có chút e ngại. Sợ rằng nhạc sĩ lão thành của chúng ta đứng trên sân khấu
nhìn xuống thấy vắng vẻ chợ chiều chợt thấy lạnh lẽo cuộc đời. Trong cái tâm trạng đó, gia
đình chúng tôi đến tham dự đêm văn nghệ. Thay vì đậu xe dưới chân đồi, chúng tôi đi vòng
quanh mấy lượt để leo lên Parking số 6. Ở đây có cùng độ cao với rạp hát, và đi bộ một đoạn
để đến từ phía sau. Thật đáng mừng khi nhìn thấy khán giả đã đứng đầy cửa rạp. Vé bán tại
cửa đã hết. Một số khách đã dặn vé "will call" nhưng ban tổ chức vẫn không còn vé. Một vài
người rất hậm hực vì đã đến từ Sacramento, tôi không biết rồi sau đó có vào coi được không.
Cầm tập chương trình trình bày xuất sắc. Coi bộ có đường nét nghệ thuật kiểu Silicon Valley.
Với những chỉ dấu tốt đẹp từ bước đầu, chúng tôi từ tốn ngồi thưởng ngoạn một chương trình
văn nghệ rất dễ chịu đầy tình tự quê hương. Trước khi tả lại cho các bạn về đêm "Nhìn lại
cuộc đời Phạm Duy" vào thứ Bảy 8 tháng 2-2003 tại Foothill College Theater, xin nói trước là
chúng tôi không có khả năng chuyên môn về âm nhạc. Đây chỉ là một loại khán giả rất thường
tình, phát biểu linh tinh theo cảm tính. Trước hết là không khí văn nghệ rất trật tự từ sân khấu
xuống đến khán giả. Chương trình khá chặt chẽ hoặc là có lủng củng gì bên trong thì chúng
tôi không thấy. Ban nhạc hòa tấu đông đảo và trình diễn nghiêm trang. Nhạc trưởng Nguyễn
Khánh Hồng trẻ trung duyên dáng. Tất cả các ca sĩ đều trình diễn hết sức trật tự. Tôi được
hân hạnh ngồi khá gần nên nhìn thấy rõ nét mặt cố gắng tập trung của từng người. Tất cả đều
để hết năng lực vào bài ca và việc này gián tiếp bày tỏ sự kính trọng khán giả. Ca sĩ lần lượt
trình bày nhạc Phạm Duy trải qua nhiều giai đoạn. Ban hòa tấu sử dụng phần phụ soạn hòa
âm của các nhạc sĩ tài hoa như Lê Văn Khoa, Duy Cường đều được MC Nguyễn Xuân Hoàng
và Kim Oanh giới thiệu đầy đủ. Khác với các chương trình đại nhạc hội hiện nay mà các MC
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thường đóng vai trò giúp vui cho sân khấu. Phần MC ở đây nhằm mục đích thông tin vừa đủ
để chuẩn bị cho khán giả. Việc này thực ra không có trong các chương trình nhạc hòa tấu của
Tây phương, nhưng trong khung cảnh của đêm nhạc Phạm Duy được coi như một nhu cầu
cần thiết và đã được đáp ứng chừng mực. 25 ca khúc với 15 ca sĩ hiện diện được ban nhạc
30 người hòa tấu đã làm cho trên 900 khán giả hiện diện hài lòng và ở lại với cuộc vui cho đến
giờ phút cuối cùng. Nhạc sĩ Phạm Duy với gương mặt sáng ngời đầy phấn khích đã lên mời
các nghệ sĩ cùng ra hát Nhạc Tuổi Vàng tặng khán giả. Bản nhạc Tuổi Xanh bất hủ của ông
hơn 50 năm trước được cải lời thành Tuổi Vàng mà ông nói là gieo mầm cho một thế hệ nối
tiếp. Danh ca Lệ Thu với làn hơi còn phong phú đã hết sức một lần nữa để khóc mùa thu của
Phạm Duy tại Los Altos. Người ta nói rằng khi sáng tác Mùa Thu Chết với cụm hoa thạch
thảo, Phạm Duy chỉ khóc mùa Thu một lần. Nhưng sau đó Lệ Thu và Julie Quang thay nhau
khóc mùa thu hằng đêm tại các phòng trà Sài Gòn suốt nhiều năm. Và lần này, thêm một lần
mùa thu lại nức nở với Lệ Thu ở miền Bắc California. Phần Duy Quang trình bày xuất sắc bản
nhạc của thân phụ phổ thơ Hữu Loan về cái chết của người em nhỏ hậu phương. Đây là bản
nhạc nổi tiếng của Phạm Duy với bước quân hành vang động bỗng chợt dừng chân chuyển
qua đoạn bi ai khóc thương người vợ bé bỏng chết ở làng quê.

Bác sĩ Bích Liên, một ca sĩ tài tử nhưng rất sống động với bản tình ca của một Thái Thanh
ngày xưa. Qua phần hai, chị đã làm chúng tôi rất ngạc nhiên với bài ca khá lạ tai được MC
giới thiệu là một đạo ca với tựa đề Qua Suối Mây Hồng. Nhạc và lời của bài này kể lại câu
chuyện binh đao giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh. Thần núi cầu hôn đến trước đưa công chúa lên
núi. Thủy Tinh đến chậm đã làm cuồng phong, sấm chớp, mưa bão dâng nước lên và Sơn
Tinh lại nâng núi cao hơn. Bài ca khó khăn và mạnh mẽ này đã được Bích Liên diễn tả rất
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sống động. Tôi ước mong có được một đoạn Video Tape của bài này để làm kỷ niệm. Và
thêm một chút ghi chú nhỏ vào lúc mọi người hát nhạc Tuổi Vàng. Đây là một sáng tác với lời
ca mới mẻ nên cả tác giả Phạm Duy cùng mọi người đều phải cầm giấy. Chị Kim Tước, riêng
một mình, dường như đã thuộc hết nên hát ngon lành. Con chim Tước ngày xưa vẫn còn
giọng ca Vàng mạnh mẽ. Tôi cũng thích nam ca sĩ Phạm Hà, một giọng ca mới tinh. Dứt khoát
không làm điệu bộ gì hết. Micro cắm trên giá, mắt nhìn thẳng, mặt rất căng, hai tay nắm cứng,
rồi Lên xe tiễn em đi, đâu ra đấy. Được lắm. Dù là tiễn em hơn vất vả. Đối với khán giả ở tuổi
70, mỗi bài ca của Phạm Duy là một kỷ niệm. Năm xưa nằm ở tiền đồn nghe thơ Cung Trầm
Tưởng quyện với nhạc Phạm Duy. Những anh sĩ quan còn trẻ hết sức mộng mơ và ghen tức.
Thời đó đang đóng đồn ở U Minh mà mơ được sang Tây du học. Cặp được em đầm tóc vàng
sợi nhỏ thì một trăm ngày xa cách mà có xá gì. Hơn 2 năm mới có ngày phép về Sài Gòn mua
bàn chải đánh răng, mong gì có ngày tiễn em về xứ mẹ. Đó chính là cái tâm sự của khán giả
cao niên đến với Phạm Duy. Và giữa hai phần trình diễn là chương trình chiếu một phim ngắn
về cuộc đời Phạm Duy cũng được coi là một tác phẩm công phu.

Chúng tôi cũng được biết là hầu hết các nghệ sĩ trình diễn từ nhạc công đến ca sĩ đều từ miền
Nam lên trình diễn. Rồi thật lạ ở chỗ có cả một số khán giả cũng từ quận Cam theo lên coi hát.
Xin cảm ơn quý vị đã đến và đem đến San Jose một đêm vui, thanh lịch, đẹp đẽ.
.
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Các ca sĩ đều lịch sự, xin nói lại, rất kỷ luật, hát hết sức mình, tôn trọng khán giả. Chúng tôi xin
cảm ơn. Có điều, tôi xin lỗi, hình như khán giả Bắc Cali đáp ứng kém nồng nhiệt so với miền
Nam. Vỗ tay hơi nhẹ. Dù chúng tôi có lịch sự rất im lặng trong buổi trình diễn. Đã ở lại với một
sân khấu về khuya, nhưng chưa có màn tự động đứng lên vỗ tay khá một chút khi nhà viết
nhạc cho ba thế hệ của chúng ta lên sân khấu nói lời cảm tạ.
MC cũng lại quá lịch sự, không mời bà con đứng lên cho màn từ biệt thêm đằm thắm như ở
miền Nam. Rất tiếc. Cần sửa chữa lại kỳ sau chăng? Hay là ta hẹn đến sang năm, Nhìn lại
cuộc đời thêm lần nữa
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Đêm Thu
Nghe Nhạc Phạm Duy
Bùi Bảo Trúc
Trong bốn mùa, Thu là mùa thơ mộng nhất, được nghệ sĩ yêu thích nhất. Vì vậy,
các sáng tác lấy cảm hứng từ mùa Thu thường chiếm đa số so với ba mùa còn lại.
Trong lãnh vực tân nhạc, nhắc đến Thu, mình có thể nghĩ ngay đến Thu của
Nguyễn Văn Khánh, mang quá nặng âm hưởng của Stormy Weather nếu không
nhờ hình ảnh lướt thướt bao áng mây Thu vàng kéo ta trở về Đông phương. Một
bài khác về Thu được nhiều người ưa thích chính là Buồn Tàn Thu của Văn Cao.
Bài hát có nhiều hình tượng thật đẹp nhưng... hỏng về nhạc.
Lúc đó, có lẽ Văn Cao còn non tay và viết theo cảm hứng liên miên bất tuyệt, rồi
chợt thôi. Bài hát này hỏng vì chủ điểm khởi lên bất ngờ nhưng miên man không
dứt mà lại có thể kết thúc bất cứ nơi nào. Mình cứ nghe thử lại mà coi, bài hát có
thể dứt bất ngờ mà chẳng mất gì: mỗi đoạn lại là một bức tranh đẹp, kết hợp làm
một mà thiếu giai điệu chủ đạo, thiếu cái nét chính trong toàn tác phẩm, thiếu cái
khí Thu. Đây là ca khúc tả tình hơn tả cảnh, và không có cái hơi Thu đằng đẵng
của Trường ca Sông Lô :
Sông Lô!
Sông ngàn Việt Bắc bãi dài ngô lau núi rừng âm u.
Thu ru bến sóng vàng từng nhà mờ biếc chìm một màu khói thu...
Chúng ta không biết phần đóng góp của Phạm Duy trong Suối Mơ của Văn Cao
gồm những gì, nhưng, về nhạc thuật, ca khúc này rõ ràng là có carrure hơn, khai
mở và kết thúc đâu ra đấy...
Suối ơi, bên rừng Thu vắng
Dòng nước trôi lững lờ ngoài nắng...
Một ca khúc nữa về Thu, cũng được rất nhiều người ưa chuộng, có gặp nhược
điểm của Buồn Tàn Thu, đó là Tiếng Chuông Chiều Thu của Tô Vũ. Bài hát này
mà được cắt vài đoạn -- là điều Vũ Thành đã làm năm xưa, trong hòa âm của ông - thì thật tuyệt !
Nhưng vì sao, hình như nói về Thu, ta cứ hay nhớ đến các ca khúc "tiền chiến"
như vậy? Phải chăng sau đó mùa Thu đã tàn tạ, hoặc đã "Nam tiến" và hòa vào
hai mùa nắng mưa trong Nam? Thu Vàng của Cung Tiến là ca khúc ông không
thích lắm, dù nhiều người cho là hay nhất, vì gợi lại hơi Thu của Hà Nội. Nhớ Hà
Nội là chúng ta lại rộn ràng hát Thu Vàng với niềm luyến tiếc, nỗi bâng khuâng nhè
nhẹ.
Nhắc đến Buồn Tàn Thu của Văn Cao chúng ta nhớ lại hình ảnh nàng chinh phụ
ngồi đan áo, nhìn mùa Thu của đất trời và tuổi thanh xuân của mình lui dần vào
Thu. Có tiếng động ngoài cửa là nàng lại ngoái nhìn, rồi lại tuyệt vọng. Vẫn chưa
phải là chàng. Nên đành nghe mùa Thu rớt, rơi trên lá vàng... Gần như cùng một
thời kỳ đó, với cùng chủ đề, một ca khúc khác đã xuất hiện mà thời nay ít người
còn nhớ. Chính là Chinh Phụ Ca, của Phạm Duy.
Từ chàng ra đi
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Lưng khoác chiến y
Và hồn nương bóng quốc kỳ
Bài này ít được chúng ta nhớ có thể vì ngôn ngữ cổ phong, ý tứ diễm lệ với hình
ảnh được cách điệu hóa về chinh nhân, nhưng là một bài cực hay về cả từ lẫn
nhạc. Ca khúc không nói gì về Thu, mà nghe vẫn ra mùa Thu, kể cả câu cuối:
Ngựa hồng âu yếm bước sang
Trên lưng có chàng trai tráng
Đem theo biết bao nhiêu ngày vàng.
Ngày vàng đó có thể là những đêm ngà ngọc sau bao tháng ngày xa vắng, nhưng
mình nghe vẫn thấy phảng phất hương Thu tỏa nắng vàng trên giây phút đoàn tụ.
Một ca khúc nữa, có thể được Phạm Duy sáng tác trong cùng thời kỳ, ngày nay
cũng bị lãng quên. Đó là Thu Chiến Trường.
Trong thời kháng chiến chống Pháp, biến cố 19 tháng Tám được gọi là "Cách
mạng mùa Thu" và mùa Thu vì vậy được đem vào rất nhiều hành khúc, thí dụ điển
hình là Nhạc Tuổi Xanh (Một mùa Thu năm qua cách mạng tiến ra... ) Nhưng,
khác hẳn những bản hùng ca lấy mùa Thu làm cái cớ, chính trị hóa mùa Thu, bài
Thu Chiến Trường của Phạm Duy vẫn hùng mà lại có không khí bi thảm lạ
thường, như báo trước những hoạn nạn chính trị sẽ xảy ra cho người nhạc sĩ vào
thời kỳ tham gia kháng Pháp. Đây là một ca khúc "phản chiến" trước khi từ này
được phát minh vì thường nhắc tới cái chết cùng với ước vọng hòa bình. Thực ra,
mùa Thu chẳng là mùa của sự tàn tạ để chuẩn bị cho mùa Xuân đó sao?
Thu ơi Thu, ta vỗ súng ca
Ca cho đời, cho Thu với ta.
Nơi biên khu, mong nhớ khúc ca
Câu Thái hòa cho muôn chúng ta.
Ngày nay, hình như chỉ còn Kim Tước nhớ và hát lại ca khúc này, một trong những
bài hát về Thu độc đáo, vừa ngợi ca kháng chiến vừa ước mơ thanh bình, với nhịp
trầm hùng, mà vẫn có nét bi thảm, giai điệu rất cổ mà có những chuyển khúc thật
mới.
Bồi hồi nhớ lại thì hình như mình phát giác ra một điều... Hãy nghe lại Chinh Phụ
Ca và Thu Chiến Trường của Phạm Duy rồi Buồn Tàn Thu và Thu Cô Liêu của
Văn Cao, chúng ta thấy cuộc đời của hai người bạn nhạc quả là tương phản.
Phạm Duy đam mê hơn nhưng nhân bản hơn, và nhất là lạc quan hơn. Cho nên,
ngay giữa sự chết chóc trong biên khu, ông đã muốn hát câu thái hòa cho mọi
người, ông đã nghĩ đến ngày chinh phu trở về trên ngựa hồng cùng nàng chinh
phụ. Đêm Thu ở nơi đây mà nghe lại những ca khúc đó, mình hiểu vì sao chỗ của
ông không thể là ở trong núi rừng Việt Bắc để rồi "kháng chiến thành công" sẽ trở
về Hà Nội như một chính ủy hay Tổng thư ký hội Nhạc sĩ của cộng sản được! Như
trong bài Tiếng Hát Lênh Đênh của Lương Ngọc Châu và Tử Phác, khi người ta
>i>nghe ầm vang lên tiếng chiến chinh, thì Phạm Duy lại... mơ làm diều mang sáo
thanh bình... Cái tội "không oán thù" đó to lắm.
Nhưng, đang nhớ về Thu mà nói chuyện đó, đâm mất thú!
*
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Một ca khúc nữa của Phạm Duy, Đường Chiều Lá Rụng, được ông viết sau này,
cũng gợi nhớ đến Thu:
Chiều rơi trên đường vắng
Có ta rơi giữa chiều
Hồn ta theo vạt nắng,
Theo làn gió đìu hiu,,,
Không phải vạt nắng hay làn gió đìu hiu, mà cũng chẳng vì :
Lá vàng bay, lá vàng bay
Như dĩ vãng gầy,
Tóc buông dài,
Bước ra khỏi tình phai
… mà cũng chẳng vì những chiếc lá vàng rơi, lá vàng rơi...
Bài hát gợi lên cảm xúc về mùa Thu của đời người, khi chuyện tử sinh đã lởn vởn
trước mắt với sự dịu dàng, bình thản. Đây là một ca khúc trác tuyệt nhất của Phạm
Duy mà mình chỉ nên nghe vào một đêm Thu thật sâu. Lời ca sang trọng, cao quý,
đầy nét siêu thực về nhân sinh thì chỉ nên nghe và nên ngẫm vào mùa Thu. Mình
cứ tưởng tượng là Phạm Duy viết bài này khi ông đã trọng tuổi. Thực ra không,
ông viết bài này khi ở tuổi trung niên, với thân thể và trái tim của một tráng niên.
Giữa Sàigon ngột ngạt không khí chiến tranh mà nghe Đường Chiều Lá Rụng thì
chẳng thấy là mình văn minh lắm sao ! Hãy nghe Hà Nội thời bình hát ngày nay thì
thấy. Ngoài Dương Thụ, Phú Quang hay Trịnh Công Sơn, mình hiếm thấy gì lọt
tai... Có lẽ phải một thế hệ nữa.
Phạm Duy nổi tiếng nhất ở công trình cải biên dân ca, điều này, chúng ta quên rồi.
Phạm Duy cũng nổi tiếng ở nhạc tình, điều này, có lẽ ai cũng nhớ vì ai chả có lúc
mượn lời ca của ông để tỏ tình của mình ! Nhưng, đêm nay, có hai bản tình ca vào
Thu của ông đáng được nhắc tới, hơn cả bài Nước Mắt Mùa Thu. Vì cả hai đều
lấy cảm xúc từ thơ Pháp. Nước Mắt Mùa Thu là khúc bi ca bốn mùa, buồn thương
từng kiếp nằm trong mộ réo tên người đời quên. Nghe lại bài này, ta nhớ nhất
giọng ca buồn bã vào trong đời úa, nhớ thương một tiếng hát, một đời ca sĩ hát
trong buồn tênh hơn là nhớ về mùa Thu. Hai bài kia mới có hơi Thu rất lạ.
Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo...
Em nhớ cho,
Mùa Thu đã chết rồi....
Em nhớ cho, em nhớ cho...
Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa
Trên cõi đời này
Trên cõi đời này...
Đó là một, Mùa Thu Chết, lấy cảm hứng từ bài thơ vỏn vẹn năm câu L'Adieu của
Guillaume Apollinaire. Bài kia là Thu Ca Điệu Ru Đơn, ông cảm dịch từ thơ
Verlaine nhưng thổi vào đó một khí Thu tệ tái rã rượi hơn.
Mùa Thu nức nở tiếng thở dài...
Tiếng vĩ cầm,
Buồn ơi mùa Thu ơi !
Lòng ta khốn khổ với mỏi mòn
Tiếng Thu buồn,
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Buồn ru điệu ru đơn...
Chẳng cần biết hai bài thơ đã gợi hứng cho ông mình đã thấy hay. Biết hai bài thơ
đó rồi, lại càng thấy thần tình hơn. Cái langueur monotone qui coule dans mon
coeur của Verlaine nó tan biến đâu mất, mà mình cũng chẳng cần biết hoa "thạch
thảo" là bruyère hay là gì khác, vì nó đã thành một chùm hoa mùa Thu của Việt
Nam. Hai bài thơ chỉ gợi lên nỗi rung động của Phạm Duy về mùa Thu, và nỗi rung
động đó hoàn toàn thoát khỏi thơ Tây để tạo ra một cảnh sắc khác, hoàn toàn
khác.
Đêm Thu nghe tiếng vĩ cầm và tiếng thở dài nức nở, không ai liên tưởng đến một
cabaret hay phòng nhạc của Tây phương, hoặc những vẫn thơ lãng mạn của Paris
thời xưa mà chỉ thấy quặn đau niềm đau trước mắt, ở nơi đây. Hai ca khúc trở
thành hoàn toàn Việt Nam và khí Thu cũng hoàn toàn Việt Nam, nghẹn ngào mà
đầy não tính của một thành phố khắc khoải trong chiến tranh.
Từ Thu Chiến Trường viết thời kháng chiến âm u cho đến Thu Ca Điệu Ru Đơn
viết tại Saigòn u ám, mùa Thu đã biến dạng, trở nên gần gũi hơn. Như từ một bức
tranh cổ, nàng Thu đã bước xuống, vít lấy đầu chúng ta, để giọt lệ lã chã rơi, nóng
hổi, trong tiếng vĩ cầm ai oán nức nở.
Sau này, Phạm Duy còn sáng tác một ca khúc không còn Thu, dù tên là Nghìn
Thu. Nghìn Thu đó là thiên thu, là đời người vĩnh cửu, là khi ta đi về coi chung. Kẻ
viết bài này trộm nghĩ rằng đó là bài "đạo ca thứ mười một", trong nhịp ba bốn rộn
ràng về đời người, không phải về mùa Thu của thi nhân.
Một ca sĩ nổi tiếng của Hoa Kỳ là Bing Crosby, có nói như sau về một bậc sư của
nhạc Jazz, Louis Armstrong: "Louis Armstrong là khởi đầu -- và cũng là kết cục -của âm nhạc tại Mỹ."
Nói như vậy về Phạm Duy, dĩ nhiên, nhiều người sẽ ngạc nhiên, có khi nổi giận.
Nhưng, xin nghe lại mà xem. Trong tháng tới đây, khi khí Thu đã già, hình như
mình sắp có một buổi trình diễn nhạc Phạm Duy tại miền Nam California. Mãi rồi
cũng phải có một lần, xin hãy đến nghe và tự hỏi lòng mình, rất thành thật: sau
ông, còn mấy ai?..
Thu ơi, buồn vô hạn.

Không Có Phạm Duy
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Bùi Bảo Trúc
Năm nay, nước Pháp tổ chức kỷ niệm hai trăm năm ngày sinh của Victor Hugo.
Ông là một nhà thơ lớn, một nhà văn, một người viết kịch và tranh đấu cho dân
chủ của Pháp dưới thời Đệ nhị Đế chế chống lại Hoàng đế Napoléon đệ Tam. Khi
Victor Hugo mất, nền Cộng Hòa Pháp đã tổ chức quốc táng có cả triệu người tham
dự, và ông hiện an nghỉ tại điện Panthéon cùng các danh nhân vĩ đại của Pháp.
Victor Hugo sinh năm 1802 và mất năm 1885, thọ 83 tuổi, để lại một dấu ấn văn
học kéo dài suốt thế kỷ 19. Ông là văn hào của Pháp được cả thế giới ngưỡng mộ.
Ngày nay, nhớ về ông, đại đa số dân Pháp đều nhắc đến sự nghiệp văn học đồ sộ,
và có nói về cuộc đời tình cảm vô cùng sóng gió của ông thì cũng với sự trìu mến.
Cuộc đời đó và những cuộc tình đó, ta có thể nghĩ như vậy, gắn liền làm một, và
không có cái này tất khó có điều kia.
Thời gian thường để lại hào quang lộng lẫy trên vầng trán thiên tài và quên đi
những chứng tật của con tim. Thời gian đó chưa có với Phạm Duy.
Nền Cộng Hòa thì không còn và đất nước còn tang thương giành giật miếng sống
sau quá nhiều năm lầm than đói khổ. Ít ai nghĩ đến Phạm Duy như dân Pháp đã
nghĩ về Victor Hugo khi sinh tiền và sau khi tạ thế.
*
Phạm Duy sinh năm 1921, năm nay cũng thọ gần bằng Victor Hugo, quá bát tuần.
Và trung tuần tháng 11 này, ông vẫn lên đường qua Âu châu. Như thường lệ, đôi
chân ông không biết ngơi nghỉ, như con tim của ông vẫn dội lên nhịp đập khác với
chúng ta. Xin có lời cám ơn con tim đó. Một nhà phê bình âm nhạc người Gia Nã
Đại đã có nhận xét, đại để là "không thể tưởng tượng được một Việt Nam không
có Phạm Duy, và cũng chẳng thể tưởng tượng được một Phạm Duy không có Việt
Nam". Dù không được ở Việt Nam, Phạm Duy vẫn có Việt Nam ở trong ông.
Chứ một Việt Nam không có Phạm Duy, thì ra sao nhỉ?... Xin đừng ai khó chịu nếu
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ta nhắc tới Victor Hugo để nói về Phạm Duy. Hãy nhìn sự việc với con mắt trăm
năm, ngàn năm mà xem...
Sáu mươi lăm năm về trước, từ giữa thập niên 30 của thế kỷ trước, cả một nước
Việt Nam đang như ở trong một cơn sốt vỡ da mà chưa thoát ra được. Toàn bộ
nền văn học nghệ thuật nước nhà bị đảo lộn đến tận cùng trong khi cả nước vẫn
nằm dưới sự cai trị của chế độ thuộc địa Pháp. Vào đầu thế kỷ 20, chúng ta biết là
mình không thể nói, viết, khóc than, ca hát như xưa được, như thời Nguyễn Sơ
hay thời cực thịnh của văn học là thời Lê Mạt và Tây Sơn. Cú "sốc" của Tây
phương và tình trạng Pháp thuộc đã làm thay đổi hết quan niệm sống, sáng tác và
cả đấu tranh của dân tộc. Vài chục năm sau, khi những vận động của Cần Vương
rồi Đông Du đều thất bại -- mà nào có phải vì thiếu ý chí đâu -- tiềm thức dân tộc
bắt đầu cảm nhận được một cách chậm rãi và bàng bạc, rằng ta phải thay đổi cách
suy tư, phải làm chủ được các phương tiện diễn đạt theo lối mới, để huy động lòng
người, để toàn dân cùng nhìn về một hướng.
Hoàng Đạo viết ra trong điều tâm niệm thứ nhất của Mười Điều Tâm Niệm, là "theo
mới, triệt để theo mới"... Từ thời điểm đó, ta không viết không vẽ như trước, không
làm thơ như cũ, không duy trì tập quán cũ. Và không hát như xưa nữa. Nền tân
nhạc Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh đó, vào khoảng 1935-1938. Ở mọi địa hạt,
các bậc tiền bối lúc đó đã dọ dẫm đi tìm. Trong lãnh vực âm nhạc, có một thanh
niên với đôi kính tròn đã mở to đôi mắt theo dõi, rồi tham dự. Đó là Phạm Duy, đầu
tiên với vai trò của một gã rong ca, của một người trình diễn, sau đó là người sáng
tác.
Khi ông bắt đầu sáng tác, mọi sự bắt đầu đổi khác.
*
Đừng hỏi rằng ông học nhạc ở đâu. Phạm Duy học nhạc từ tiền kiếp, và học nhạc
ở ngoài đời nhiều hơn là học chữ. Khác với một vị tiền bối hơn ông gần chục tuổi
là Dương Thiệu Tước, con nhà văn học từ nhiều đời, Phạm Duy là kẻ phá ngang
để rong chơi với đời. Nhưng nhờ đó, ông tiếp cận với đời nhiều hơn, rộng hơn,
trong khi Dương Thiệu Tước vẫn là người quá tài hoa cho quần chúng. Hai người
đều là cự phách của nền tân nhạc phôi thai thời đó, Phạm Duy trở nên phổ thông
hơn, trong khi hiểu được để hát được nhạc Dương Thiệu Tước chỉ là một thiểu số.
Và nay đang là thiểu số tuyệt đối.
Trong cuộc hành trình vào tân nhạc, Phạm Duy đi cùng một người trẻ hơn mình
mà vẫn luôn luôn trân quý, chính là Văn Cao. Thực ra, và ngược với luận cứ của
nhiều người, và của chính Phạm Duy, Văn Cao không thể so sánh được. Ông có
một lý do giảm khinh là sự thúc bách của chế độ Cộng Sản, nhưng, thời nào mà
nghệ sĩ chẳng bị chính trị thúc bách? Ông có tài, nhưng không dài hơi và đa diện
bằng Phạm Duy. Và về nhạc thuật, "thiên tài" Văn Cao giậm chân tại chỗ trước khi
bị chỉ đạo văn nghệ đóng gông, chứ Phạm Duy vẫn đi tiếp, và đi mãi, ngay cả khi
chỉ đi loanh quanh trong các chiến khu trên khắp ba miền. Sau này, mãi tới sau
này, chỉ có Trịnh Công Sơn là người mà chúng ta có thể tạm so sánh với Phạm
Duy. Nhưng đó là chuyện về sau...
*
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Trở lại chuyện xưa, thời xưa, dân ta hát bằng tai và bằng mắt. Nghe mãi rồi thuộc,
nhìn mãi thì quen với cách diễn tả. Thời xưa, chúng ta chưa có ký âm pháp với
khuông nhạc và các nốt Đồ Rê Mi... Vì vậy, nếu không gặp nhau, nhìn nhau, nghe
nhau và hát cùng nhau thì cũng vẫn chỉ là mỗi nơi diễn tả sự rung động của mình
theo một cách. Người trong Nam hát khác với người miền Bắc, và cũng khác với
điệu hò miền Trung. Chúng ta quay trở lại thực tế đó để hiểu ra là khi cả nước
đang tìm cách diễn đạt tư tưởng hoặc tâm hồn của mình, có một gã "du ca", "rong
ca", là những chữ về sau ta nghĩ ra, đã đi vào tận sâu thẳm của dân tộc - chữ "tình
tự quê hương" hay "tình tự dân tộc" là chỉnh nhất, và vì chỉnh quá nên bị lạm dụng,
nên xin không dám nhắc tới ở đây - để bắt lấy nhịp đập đó ở cả ba miền và viết lại
thành những giai điệu mà miền nào hát cũng được. Phạm Duy đã cải biên dân ca
và làm cho cô gái Hậu Giang có thể ngân lên làn điệu Bắc Ninh, thậm chí Kinh
Bắc, dù chưa hề ra khỏi đồng bằng Cửu Long. Tất cả những bài dân ca thời kháng
chiến của Phạm Duy, từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Trung và về Bắc, đều trở nên
gần gũi với toàn quốc chính là nhờ Phạm Duy.
Và ông đi vào cuộc hành trình âm nhạc đó khi là một chú cán bộ đấu tranh trẻ
măng trong mặt trận toàn quốc chống Pháp !
*
Ngay sau năm 1975, người ta thấy không thiếu các tổ "Thanh Niên Xung Phong"
của Cộng sản hồn nhiên hát nhạc Phạm Duy mà tưởng mình đang thắng Mỹ một
cách thần thánh. Cho tới khi "trên" ra lệnh cấm thì mới tiu nghỉu giật mình ! Vì nhạc
Phạm Duy đã là phần hồn, và trác tuyệt nhất của thời kỳ "Ủy ban Hành kháng Nam
bộ", từ những năm 1948 về trước ! Thế rồi, cứ đời này qua đời kia truyền nhau hát
mà không hay ! Chúng ta cứ băn khoăn về bài quốc ca của mình lại do Lưu Hữu
Phước góp phần sáng tác mà chẳng biết là bên kia, người ta hát nhạc Phạm Duy
ông ổng trong khi lãnh đạo văn nghệ tố giác Phạm Duy không hết lời. Chỉ vì, lúc
kháng chiến, ông có tham gia thật, và viết nhạc thật, với cả tấm lòng. Cùng với dân
ca, Phạm Duy đã chuyển nhạc hành khúc của thanh niên, của thời phong trào
Hướng đạo còn phôi thai thành kháng chiến ca, thành chiến trường ca. Và có hồn
hơn, nên có tác động hơn những bài hùng sử ca của Lưu Hữu Phước và Mai Văn
Bộ.
Như trận đánh Sông Lô mà Việt Minh về sau đề cao như chiến công oai hùng thực
ra chỉ là trò đùa cấp tiểu đội. Nhưng lời ca Phạm Duy đã biến thành một đại chiến
công làm nức lòng chiến sĩ. Cũng từ đó mới có Trường Ca Sông Lô của Văn Cao
hay Du Kích Sông Thao của Đỗ Nhuận để thần thánh hóa trận phục kích cỏn con
này ! Người nhạc sĩ chỉ có cây đàn thùng mà tạo thành chiến công cấp sư đoàn !
Cống hiến của Phạm Duy suốt năm năm rong ruổi với kháng chiến là điều làm đẹp
cho kháng chiến. Không có Phạm Duy, chưa chắc là đời sau đã bồi hồi như vậy khi
nói đến "kháng chiến". Ông viết rất nhiều, rất khỏe và rất hay trong thời đó, khi
chưa đầy ba chục tuổi. Hãy nghe những người ba mươi tuổi thời nay viết gì và hát
ra sao thì ta mới thấy Phạm Duy đi trước thời đại đến chừng nào.
Công của ông là ở đó, mà tội của ông cũng ở đó.
*
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Chỉ vì ngay giữa kháng chiến, khi mọi người đều phải nghiến răng trợn mắt, đòi
phanh thây uống máu quân thù, có chàng trai trẻ lại viết nhạc tình. Bên Cầu Biên
giới, Cây Đàn Bỏ Quên, Tình Kỹ Nữ, và ngay trong Nương Chiều cũng có bóng
dáng cô nàng về để suối tương tư... Suối nào tương tư đâu, Phạm Duy đấy ! Và
khi viết đến Cành Hoa Trắng, người nhạc sĩ đã tỉnh ngộ, để rời bỏ kháng chiến đỏ
lòm và mê chuyện khác. Mê tình yêu và viết tình ca.
Ông là một trong những nhạc sĩ viết tình ca và nhạc tình hay nhất của Việt Nam
trong thế kỷ vừa qua. Ông "Nam tiến" rất sớm, từ năm 1951, và tự Nam hóa rất
nhanh nhờ đã có vào Nam thời kháng chiến. Hai mươi mốt năm tự do ở miền
Nam, dù có giới hạn và dù gặp chiến tranh, chưa chắc đã có phong thái văn nghệ
như vậy nếu không có Phạm Duy. Hãy thương cho Văn Cao sau này chỉ vẽ chứ
không còn được viết. Trong thời kỳ đó, Phạm Duy đã đưa nhạc tình đến đỉnh cao
nhất và đó cũng là cống hiến đáng kể của ông, sau dân ca và chiến trường ca...
Việt Nam không có Phạm Duy, lấy ai dìu nhau đi trong phố vắng để hát câu mùa
Thu chết mà tôi còn yêu, tôi cứ yêu, trên cỏ hồng...?
Ở vào tuổi quá bát tuần của ông ngày nay, chúng ta kinh ngạc phát giác là trong
bất kỳ lãnh vực nào, khi thấy xã hội cựa mình là lại thấy có nhạc Phạm Duy. Chúng
ta có tục ca, đạo ca, có lời ca phản chiến, có tiếng hát âu ơ của con trẻ và nhất là
có một thể tài khó thể nào cao điệu hơn: tình yêu và nỗi chết. Hơn hẳn Trịnh Công
Sơn, Phạm Duy rong chơi bằng âm nhạc giữa hai cõi tử sinh như một triết gia với
trái tim thật trẻ. Ông viết Tạ Ơn Đời lời tự thú, ông viết Đường Chiều Lá Rụng khi
chưa đầy 50 tuổi như một nối tiếp tuyệt vời hơn của Lữ Hành thời xưa để nói về lẽ
phù du của cuộc đời. Trong lúc đó, ông vẫn đi, đi rất nhiều, để cho chúng ta hai
bản trường ca bất hủ, Mẹ Việt Nam và Con Đường Cái Quan. Phạm Duy viết rất
nhiều về tình yêu, quê hương và xã hội, và các ca khúc của ông có làm thay đổi
nếp suy tư, những giận hờn hay đam mê của người nghe. Việt Nam không có
Phạm Duy, chưa chắc chúng ta đã mê đắm như vậy trong biển tình, hoặc tha thiết
với quê hương đất nước như vậy.
Ông là người phù thủy khanh khách cười với những nổi trôi của chúng ta trong âm
nhạc, nhưng đêm về, một mình một cõi, Phạm Duy khổ đau với từng nốt nhạc,
từng khám phá mới như kẻ luyện đan. Để hôm sau lại bày ra phương thuốc mới.
Ông là người nổi tiếng luông tuồng và còn khoái chọc thiên hạ với sự nổi tiếng
nhưng tai tiếng đó, trong khi lại rất tận tụy ngăn nắp với cái nghiệp ngàn đời của
mình, là âm nhạc. Giờ đây, ông còn tiếp tục đem cái tài lớn của mình làm đẹp cho
một tác phẩm lớn của dân tộc là Truyện Kiều. Có cái gì ngăn cản được người nghệ
sĩ quái đản này không ?
*
Dân ca, chiến trường ca, tình ca, đạo ca, trường ca về quê hương, bi ca về xã
hội, thảm ca về thuyền nhân và chốn lưu vong... Phạm Duy là người hát lên cái
thân phận Việt Nam, cái Vietnamitude một cách tuyệt vời nhất. Mai này, khi thảm
kịch đã lắng, những xô bồ đã êm, chúng ta và con cháu sẽ còn phải nhắc tới Phạm
Duy. Với lời biết ơn.
Việt Nam không có Phạm Duy ? Được lắm chứ, nhưng chúng ta sẽ diễn tả bao
cảm xúc đa diện và phức tạp của mình trong một thế kỷ nhiễu nhương nhất, một
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cách rất ngọng nghịu, vụng về.

Nhạc Phạm Duy
Những Dòng Đời Chẩy Mãi Chưa Nguôi
Nguyễn Văn Lập -- báo Viễn Đông

Nếu một nhà thơ nào gom hết tựa đề cả ngàn bản nhạc của Nhạc sĩ Phạm Duy lại
và xếp lại thành thơ chắc chúng ta sẻ có được rất nhiều câu thơ thú vị như trên, và
cả ngàn khán giả đến Nhà hát La Mirada tại Thành phố cùng tên chiều nay, Chủ
Nhật 01 tháng 12 năm 2002 đã tạm quên những tháng năm muộn phiền cũng như
hạnh phúc đời mình để theo bước chân Phạm Duy đi hết hành trình đất nước trong
suốt 60 năm giòng nhạc và 60 năm giòng đời của người Nhạc sĩ tài hoa, cây cổ thụ
của nền âm nhạc Việt Nam nầy.
Gia đình Phạm Duy và thân hữu đã tổ chức Buổi Đại nhạc hội nầy, và Trung Tâm
Thúy Nga Paris đã thực hiện một chương trình ca nhạc với các ca sĩ hàng đầu của
mình cùng với các nghệ sĩ trong đại gia đình Phạm Duy và nghệ thân hửu đã đem
đến cho khán giả một chương trình văn nghệ mà nhà báo nổi tiếng Đổ Ngọc Yến,
Tổng Giám Đốc Nhật báo Người Việt đã nói là thật tuyệt. Còn Ông Vũ Quang Ninh,
Tổng Giám Đốc Đài Little Saigon Radio thì khi lên tặng hoa và bằng tưởng lục cho
Nhạc sĩ Phạm Duy để vinh danh người Nhạc sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam nầy đã nói
hết lòng ngưỡng mộ tài năng của người Nhạc sĩ lảo thành mà không chịu ngừng
nghỉ nầy.
Mà quả thực Nhạc sĩ Phạm Duy ở tuổi 82 nầy vẩn còn sung mản, mới đây Ông
vừa hoàn tất Minh Họa Kiều phần hai cũng như phần cuối Hồi ký gồm 4 tập của
mình. Chưa có một Nhạc sĩ nào của Việt Nam có sức làm việc và sáng tác, cũng
như sống hết mình cho chính mình như Phạm Duy. Đã có không ít những người
viết về nhạc Phạm Duy. Nói về âm nhạc thôi thì thế giới biết tiếng Ông là người đại
diện cho nền âm nhạc Việt Nam, Phạm Duy cũng là người đã biến đổi và tân trang
làm cho âm nhạc nói chung và dân nhạc Việt Nam nói riêng có một sắc thái đặc
biệt trong dòng nhạc thế giới, còn đối với Việt Nam thì cho đến nay chưa có Nhạc
sĩ nào làm được một trường ca mà vừa nghe đã thấy giòng huyết quản của mình
cuồn cuộn lòng yêu nước, khi thì như sóng dồn khi thì man mác một tình hoài
hương khôn tả như Trường ca "Mẹ Việt Nam" và" Con Đường Cái Quan"của Phạm
Duy. Nếu xếp ba bài "Hòn Vọng Phu I, II, III" của Nhạc Sĩ Lê Thương thành một
Trường ca thì có thể so sánh với các Trường ca của Phạm Duy về loại nầy được.
Nhưng Phạm Duy vẫn là Phạm Duy. Ông có chổ đứng riêng mình trong lịch sử âm
nhạc Việt Nam qua 60 năm sáng tác và một phần nhỏ đã tạm gói gọn chiều nay. Dĩ
nhiên chủ đề và nhửng bài hát đều do ông soạn thảo trong chương trình nầy. 60
năm dòng đời, 60 năm dòng nhạc Phạm Duy chính là dòng sinh mệnh bên cạnh
những thay đổi của đất nước, vì hoàn cảnh sáng tác của ông được xếp đặt theo
những buồn vui của thời cuộc, và nhạc Phạm Duy, do đó, được tuần tự sáng tác
theo thời gian qua các thể nhạc: Kháng chiến ca, những tình khúc trong kháng
chiến, trường ca, nhạc thời chia đôi đất nước, thanh bình ca, những tình khúc thời
bình kể cả những bài phổ thơ của các nhà thơ nổi tiếng Việt Nam, hoan ca dành
cho tuổi trẻ, rong ca, tục ca ( mà báo chí đã bình luận sôi nổi một thời ở Việt Nam
trước đây), và đạo ca hay nhạc tâm linh. Mặc dù đã sáng tác cả ngàn bản nhạc
nhưng Ông ít phổ thơ, chỉ có khoảng hơn một chục bài mà thôi. Nhưng minh họa
Kiều tức là nhạc phổ thơ lại là một công trình tim óc của Ông trong lúc xế chiều, có
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lẽ ông muốn để lại về sau một công trình văn học nghệ thuật gắn liền với một tác
phẩm văn chương nổi tiếng nhất của Việt Nam được thế giới biết đến nhiều nhất,
đó là Truyện Kiều của Đại văn hào Nguyễn Du.
Đứng trong một góc tối nhìn ra sân khấu nếu ai không để ý đến mái đầu bạc trắng
chắc không nhận ra Phạm Duy đâu, không có vẻ gì lo lắng nhưng cũng không an
nhiên tự tại, Phạm Duy tới lui từ trong bóng tối nhìn ra lớp khán giả yêu mến
những dòng nhạc của mình từ mấy chục năm qua, có lẻ Ông muốn đo lường mức
độ ái mộ từ những khuôn mặt thân thương kia hơn là những tiếng vổ tay mà từ lâu
ông đã được đón nhận, cho đến khi tất cả khán giả đồng đứng dậy vổ tay hoan hô
khi Ông chấm dứt chương trình với lời nói thành thực từ trái tim sự rằng thành
công nầy có được chính là nhờ quý vị, tức nhờ các nghệ sĩ thượng thặng đã
chuyên chở những dòng nhạc Phạm Duy và sự hiện diện của khán giả ngoài sự
mong đợi của chính Ông.
Chương trình Nhạc Phạm Duy thực hiện chiều nay gồm 31 bài hát dưới sự điều
khiển chương trình của Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua các tiêu đề "Kháng chiến
ca" với phần mở đầu bài hợp ca "Đường Về Quê", rồi "Nhớ Người Ra Đi" với
Quang Lê, kế đến bài "Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà" với Thế Sơn. Tiếp đến hai tình
khúc nổi tiếng trong kháng chiến là bài 'Bên Cầu Biên Giới" qua giọng ca Phi
Khanh và bản "Cây Đàn Bỏ Quên" với Nhật Trung. Những bài hát của Phạm Duy
cùng với Nhạc phổ thơ trong thời kỳ chia đôi đất nước như bài "Tâm Sự Gửi Về
Đâu" qua tiếng hát Nguyên Khang, "Đây Thôn Vỹ Dạ" phổ thơ Hàn Mặc Tử qua
giọng hát Ngọc Hạ, bản "Ngậm Ngùi" phổ thơ Huy Cận với Đệ nhất nử danh ca Lệ
Thu, bài "Tình Cầm" với hai giọng ca Duy Quang và Tuấn Ngọc, "Nụ Tầm Xuân"
qua giọng hát Như Mai. "Tiếng SáoThiên Thai" phổ thơ của Văn Cao với giọng ca
Thái Hiền và Thái Thảo, và "Tôi Ước Mơ" với Thái Hiền. Phần nhạc phỏng dịch với
bài "Mùa Thu Paris" qua giọng hát Duy Quang, và bài "Mùa Thu Chết" với tiếng hát
Như Mai. Nhạc hoan ca với hai bản "Tuổi Ngọc" và "Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ" với giọng
hát Thủy Tiên. Sau khi nghỉ giải lao, phần hai của chương trình gồm những tình
khúc thời loạn gồm các bài "Còn Chút gì Để Nhớ" qua giọng ca Anh Dũng, bản "
Con Đường Tình Ta Đi" với tiếng hát Duy Quang và Phi Khanh, bài "Nghìn Trùng
Xa Cách với Thanh Hà, bản "Giết Người Trong Mộng" với giọng ca Lê Uyên, "Tình
Hờ" qua ca nhạc sĩ Ngọc Trọng, "Bao Giờ Biết Tương Tư" với Thúy Anh, Đinh
Ngọc với bài " Nghìn Năm Vẫn Không Quên", "Có Bao Giờ Em Hỏi" qua tiếng ca
Trần Thái Hòa, Thái Thảo với bài "Đố Ai", và "Cỏ Hồng" do Thái Thảo và Tuấn
Ngọc song ca. Kế đến là nhửng bản nhạc tâm linh với Đệ nhất Nam danh ca Tuấn
Ngọc qua bài "Quán Thế Âm", bài "Trăm Năm Bến Củ" phổ thơ Lưu Trọng Văn
(con trai của Nhà thơ Lưu Trọng Lư) với Quốc Vũ đệm dương cầm và Mộng Thủy
đơn ca, bài "Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng" phổ thơ Phạm Thiên Thư qua giọng hát
Ngọc Hạ.
Trong tiếng nhạc như mưa rơi róc rách của Ban nhạc Dreamer gồm các nhạc sĩ
Duy Cường, Duy Minh, Duy Hùng, Lê Ngọc, Xuân Khôi, và Andy, tất cả khán giả
đều đứng dậy vổ tay khi Nhạc sỉ Phạm Duy cánh gà tiến ra sân khấu chào và cãm
tạ khán giả trong lúc các nghệ sỉ cùng bước ra kết thúc chương trình qua màn
đồng ca hai bản nhạc "Giọt Mưa Trên Lá" và "Mẹ Việt Nam Ơi". Nhạc sĩ Phạm Duy
rất cãm động khi nhận những bó hoa tươi từ tay cô Tô Ngọc Thủy, Giám Đốc
Trung Tâm Thúy Nga Paris và bà Vũ Quang Ninh, còn Ông Vũ Quang Ninh thì trao
tặng bằng tuyên dương về nhửng công lao đóng góp không mỏi mệt của Nhạc sĩ
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Phạm Duy đối với nền âm nhạc nghệ thuật Việt Nam . Nhưng phần thưởng quý giá
nhất dành cho Nhạc Sĩ Phạm Duy chính là sự trân trọng thưởng thức nhạc Phạm
Duy của hằng ngàn khán giả đang vổ tay hoan hô dưới kia.
Nguyệt San NGHỆ THUẬT có bài viết như sau của Nguyễn Đình Toàn :

Báo Nghệ Thuật
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Bài viết của Nguyễn Đình Toàn
nhân dịp có ngày "PD, Một Đời Với Âm Nhạc".
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Concert

click : nghe nhạc

Như đã phác họa, một chương trình âm nhạc mang chủ đề Phạm Duy – Một Đời
Nhìn Lại đã được tổ chức vào lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật ngày 26 tháng 5, 2002 tại
La Mirada Performing Arts Theater, thành phố La Mirada. Chương trình do Hội Ung
thư Việt Mỹ (Vietnamese American Cancer Foundation – VACF) thực hiện.
Bác sĩ Bích Liên, chủ tịch Hội đồng quản trị của VACF, cho biết mục đích của buổi
trình diễn nhằm vinh danh người nhạc sĩ viết ngàn lời ca, cống hiến suốt cuộc đời
cho âm nhạc Việt Nam. Qua hình thức vinh danh một nhạc sĩ, chúng tôi muốn
khuyến khích những tài năng âm nhạc và cho thấy người nghệ sĩ không cô đơn
trong hành trình sáng tác, bác sĩ Bích Liên nói.
Nhạc sĩ Phạm Duy sinh năm 1921 tại Hà Nội. Ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác vào
năm ông mới ngoài hai mươi. Trải qua thăng trầm của lịch sử, các sáng tác của
ông vẫn gắn bó với đất nước và con người Việt Nam. Chủ đề của các ca khúc
phong phú và dồi dào từ đất nước, quê hương, đến tình yêu đôi lứa và thăng hoa
đến những chủ đề thuộc tâm linh như Đạo Ca và Thiền Ca.
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Chúng tôi tập trung vào ba đề tài chính của nhạc Phạm Duy : tình ca quê hương
đất nước, tình ca đôi lứa và tâm linh, nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng nói về
chương trình Phạm Duy – Một Đời Nhìn Lại. Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng
điều khiển dàn nhạc giao hưởng Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ gồm 30 nhạc sĩ. Chương
trình có sự tham dự của các ca sĩ Kim Tước, Lệ Thu, Mai Hương, Quỳnh Giao,
Bích Liên, Thái Hiền, Mộng Thủy, Tuấn Ngọc, Duy Quang, Anh Dũng, Nguyễn
Thành Vân, Lê Hồng Quang, và Trần Thái Hòa. Các nhạc sĩ Lê Văn Khoa, Duy
Cường, Đặng Xuân Thìn, Lê Ngọc Chân và Vương Hương hòa âm. Nhà văn
Hoàng Khởi Phong và cô Y-Sa điều hợp chương trình. Một cuốn phim tài liệu
ngắn, do đạo diễn Charlie Nguyễn thực hiện, sẽ được chiếu mở đầu buổi trình
diễn.
Bích Liên nói. ... Sau khi hiền thê của ông, ca sĩ Thái Hằng, mất vào năm 1999 vì
ung thư phổi, đã có lúc Phạm Duy tưởng chừng như buông xuôi mọi công việc.
Con người nhạc sĩ trong Phạm Duy đã vực ông dậy. Ông không những kết thúc
Hồi Ký Phạm Duy tập IV (tập cuối) mà còn hoàn thành Kiều II- Kiều Gặp Kim
Trọng. Trình làng Kiều Phần II tại Phòng Sinh Hoạt Người Việt vào đầu tháng 12
năm ngoái và Bắc Cali vào tháng Giêng vừa qua, Phạm Duy sẽ lưu diễn ở
Washington D.C., Paris và Luân Đôn giới thiệu tác phẩm mới nhất này của ông.
Hội Ung Thư Việt Mỹ do một số bác sĩ, những người đã từng bị ung thư, và các
thành viên của cộng đồng thành lập vào năm 2001. Hội là một tổ chức bất vụ lợi,
nhằm phát triển chương trình và tài liệu về các bệnh ung thư cho cộng đồng Việt.
Hai tuần lễ trước buổi trình diễn, một số buổi hội luận và triển lãm ảnh, tài liệu về
Phạm Duy sẽ được Mimi Studio và thân hữu tổ chức. Lợi nhuận từ chương trình
“Phạm Duy – Một Đời Nhìn Lại” sẽ sung vào quỹ của Hội Ung Thư Việt Mỹ.

Bích Liên hát "Tình Ca"
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Lệ Thu : "Mùa Thu Chết"
click : nghe nhạc
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Kim Tước, Mai Hương, Quỳnh Dao
với
"Bà Mẹ Quê, Vợ Chồng Quê, Em Bé Quê"

Duy Quang : "Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà"
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Tuấn Ngoc : Tâm Sự Gửi Về Đâu
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Màn Finale
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Màn Finale với Thái Thanh
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Màn Finale

Trong những bài tường thuật về đêm nhạc này, có bài của Vũ Ánh trên tờ NGƯỜI
VIỆT, ra ngày hôm sau :

LA MIRADA.- Gần 1,200 chỗ ngồi, nhưng thính đường tối tân tại La Mirada không
còn một chỗ trống. Khán thính giả một nửa là trẻ tuổi. Số còn lại là những người
thuộc thế hệ 1.0 và 1.5 nói theo cách mô tả bằng con số để chỉ thế hệ người Việt tị
nạn thứ nhất và thế hệ "bắc cầu" tại hải ngoại.
Chương trình được khai mạc trễ 10 phút so với dự tính. Người khó tính cho rằng
điều này vẫn có thể chấp nhận được vì thính đường nằm hơi xa khu Little Saigon.
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Những khách mời gồm những thân hữu của nhạc sĩ Phạm Duy, đại gia đình ông,
nữ diễn viên Kiều Chinh, ông bà Đỗ Ngọc Yến, chủ nhiệm nhật báo Người Việt,
ông bà Trần Dạ Từ, chủ nhiệm nhật báo Việt Báo, ông bà Nguyễn Đức Quang, chủ
nhiệm nhật báo Viễn Đông, ông Nguyễn Xuân Nghĩa chủ nhiệm tuần báo Việt Tide,
Cô Mai Khanh Đài Little Saigon Radio, và đại diện một số các cơ quan truyền
thông khác cùng khách mời của Hội Ung Thư Việt Mỹ.
Khi đèn trong thính đường tối dần, tấm màn nhung vén lên và thính đường được
trùm phủ bằng thứ ánh sáng dịu, khán thính giả đã nhìn thấy dàn nhạc giao hưởng
của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ ngồi sẵn ở những ghế của mình :
Violin 1: Nguyễn Phúc Hải (concermaster), Phạm Phúc, Michelle Nguyễn, Grace
Yanagisawa, Nguyễn Nhân, Đặng Kính Robert Bates.
Violin 2: An Nguyễn, Vũ Nguyễn, Minh Nguyễn, Lisa Nguyễn, Cecilia Hahnl.
Viola: Sĩ Trần, Hà Trần, Isabel Thiroux.
Cello: Fernado Hahnl, Lê Thanh.
Bass: Steven Lê, Marie Kubiak.
Guitar: Huỳnh Hữu Đoan.
Picolo/Flute: Bob Morgan,
Flute 2: Tina Huỳnh. Oboe: Maralynne Mann. Clarinet: Monica Mann.
French Horn: Brian Shetland.
Trumpet: Kenny Wood.
Trombone: Jeremy DelaCuadra.
Timpani: Kris Mettala.
Percussion: Jamie Baker.
Piano: Mỹ Lệ Nguyễn và Vương Hương.
Người điều khiển dàn nhạc là nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng của Hội Hiếu
Nhạc Việt Mỹ.
Chương trình đã bắt đầu ngay với Chiều Về Trên Sông, tác phẩm mà Phạm Duy
viết năm 1956 khi ông đi qua dòng Cửu Long bát ngát vào buổi chiều. Nhạc phẩm
này được coi như đại diện cho các tác phẩm lớn khác mà ông viết về đất nước và
tình yêu quê hương. Duy Cường, con trai của nhạc sĩ Phạm Duy đã viết phần hòa
âm cho tác phẩm trên của bố.
Sau những tiếng vỗ tay tán thưởng bùng lên, hai người điều khiển chương trình là
nhà văn Hoàng Khởi Phong và Lê Đình Y Sa mới bắt đầu giới thiệu sơ lược về
buổi chiều âm nhạc Phạm Duy, một tài năng lớn của nền âm nhạc Việt Nam với
sức sáng tác miệt mài qua nhiều thế hệ. Ở tuổi 82, ông vẫn tiếp tục viết nhạc với
"đầy nỗi đam mê trên con đường cái quan đã đủ dài để tên tuổi của ông được xếp
vào hàng đầu những tác giả đã đóng góp, cống hiến và vun đắp cho nhạc Việt".
Và sau phần mở đầu, Bích Liên, một ca sĩ tài tử và đồng thời là Hội Trưởng Hội
Ung Thư Việt Mỹ, cơ quan đứng ra tổ chức vinh danh Phạm Duy đã trình bày kiệt
tác phẩm mà Phạm Duy viết năm 1953: đó là Tình Ca.
Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời, người ơi... Mẹ hiền ru những câu xa vời à
ơi... Dường như nhiều thế hệ người Việt Nam đã nghe được những lời lẽ đầy tình
người ngọt ngào và gắn bó này. Dường như không thiếu gì những người Việt lưu
vong đã khóc khi nghe Tình Ca giữa những góc phố xa lạ và bước chân lạc lõng
trong những thành phố cách xa đất nước.
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Dường như nhiều người đã bàng hoàng khi những ca từ này làm sống lại cả
những trang sử từ thời Việt Nam lập quốc, từ thời chúng tôi, người Việt Nam sinh
ra và lớn lên từ những lời du của mẹ. Cứ như thế, một loạt những tình ca của
người nhạc sĩ tài hoa này trôi đi như những lời ru nhẹ nhàng qua phần dẫn nhạc
của Lê Đình Y Sa. Những giấc mơ ấy đôi khi được đánh thức bởi những nhắc nhở
của nhà văn Hoàng Khởi Phong khi ông nhấn mạnh đến một đặc điểm nào đó
trong số những tác phẩm của Phạm Duy được coi như đánh dấu một giai đoạn nào
đó trong dòng lịch sử cận đại đầy gió bụi của Việt Nam. Từ những Cô Hái Mơ
(1942 - phổ từ thơ Nguyễn Bính - Đặng Xuân Thìn soạn hòa âm, ca sĩ trình diễn
Thái Hiền), Kỷ Niệm (1966, Arr Duy Cường, hát: Thái Hiền), Tóc Mai Sợi Vắn Sợi
Dài (1969, arr Trần Chúc, hát: Mộng Thủy-Duy Quang), Còn Chút Gì Để Nhớ (phổ
thơ Vũ Hữu Định, arr: Đặng Xuân Thìn, hát: Anh Dũng), Đưa Em Tìm Động Hoa
Vàng (1971, phổ thơ Phạm Thiên Thư, arr: Đặng Xuân Thìn, hát: Mai Hương)...
cho đến tình ca khác như Tìm Nhau (arr: Vương Hương, hát: Trần Thái Hòa với
Flute của Bob Morgan và piano: Vương Hương), Mùa Thu Chết (1968, arr: Vương
Hương, hát: Lệ Thu và tứ tấu: Vương Hương Piano, Nguyễn Khánh Hồng violin,
Huỳnh Hữu Đoan guitar và Bob Morgan flute), Tình Nghèo(1954, viết theo ý thơ
Hồng Nam, arr Duy Cường, hát: Nguyễn Thành Vân, tenor), Còn Gì Nữa Đâu
(1960, arr: Duy Cường, hát: Quỳnh Giao,soprano), Lữ Hành (1953, arr: Lê Văn
Khoa, Lê Hồng Quan, tenor với hợp ca: Mai Hương, Quỳnh Giao, Ngọc Sương,
Bích Liên, Mộng Thủy, Hoàng Liên, Thúy Hằng, Bảo Quỳnh, soprano, và alto Kim
Tước, Thái Hiền, Vương Lan, Ngọc Trang, Mỹ Linh, Đan Tâm cùng với giọng nam
Nguyễn Thành Vân, Vũ Đình Soái, Phạm Lê Đông Phương, tenor và Vũ Duy Hiển,
Vũ Thái Sơn, Nguyễn Phạm Hà, Ngô Việt Hải, bass)... chương trình trôi qua Phần
Một rất điển hình cho những giai đoạn viết tình ca.
Nó cho thấy Phạm Duy dàn trải tâm hồn và tài năng của ông qua nhiều biến tấu từ
dân ca và những giai điệu quê hương, phản ảnh nét đa dạng của tình ca mà có lẽ
chỉ Phạm Duy mới khai thác được. Ông đã đắp lên bức tranh dân gian những màu
sắc khác thói thường của ngũ cung, những tình cảm, cuộc sống giản dị được ông
mô tả một cách trang trọng và đầy lãng mạn. Trong phần một, nhiều lần nhạc sĩ
Phạm Duy đã đứng lên bày tỏ sự tán thưởng dàn nhạc của Hội Hiếu Nhạc và các
ca sĩ trình bày. Với bộ phim ngắn Người Tình Già (thực hiện: đạo diễn trẻ Charlie
Nguyễn, viết kịch bản và lờidẫn: Lê Đình Y Sa), phần một đã được kết thúc sau khi
đã phản ảnh được tính chất hoành tráng của một buổi hòa nhạc mang nhiều chất
cổ điển: ca sĩ trình diễn với dàn nhạc đại hòa tấu và đôi khi với ca đoàn.
Sau khi giải lao 20 phút, phần hai được mở đầu với Tình Hoài Hương, một ca
khúc đã đi sâu vào lòng người Việt, tâm hồn Việt. (arr: Lê Văn Khoa, hát: Lê Hồng
Quang và hợp ca nữ).
Bóng dáng chiến tranh, những hủy hoại cùng sự đau khổ của chiến tranh chỉ xuất
hiện trong những ca khúc điển hình cho những giai đoạn biến động, sóng gió của
đất nước được trình bày tại phần II. Và cũng chính tại phần hai của chương trình,
sự hợp tan đã trở thành nỗi sợ hãi, ưu tư của chính tác giả đối với cuộc đời đổi
thay với vận nước được lồng vào những tác phẩm ông viết từ 1953 cho tới 1972.
Vì thế trong phần hai, những tác phẩm của Phạm Duy không được xếp theo thứ từ
ngày tháng.
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Từ Tình Hoài Hương, Nghìn Trùng Xa Cách, Khối Tình Trương Chi, Rồi Đây
Anh Sẽ Đưa Em Về Nhà, Bà Mẹ Quê, Vợ Chồng Quê, Em Bé Quê, Áo Anh Sứt
Chỉ Đường Tà, Nước Mắt Rơi, Như Là Lòng Tôi, Kiếp Nào Có Yêu Nhau (hát:
Tuấn Ngọc), Tâm Sự Gởi Về Đâu (hát: Tuấn Ngọc), Qua Suối Mây Hồng... cho
đến Mẹ Trùng Dương/Mẹ Việt Nam Ơi (1960: hai ca khúc này được trích ra từ
phần BIỂN MẸ, của trường ca MẸ VIỆT NAM. Trường ca này gồm 4 phần: Đất
Mẹ, Núi Mẹ, Sông Mẹ, và Biển Mẹ. Những nhà phê bình coi đây là một âu ca về
Mẹ Tổ Quốc và mẹ điển hình trong truyền kỳ lịch sử nước nhà.
Trường ca này được Phạm Duy đề tặng: Kính dâng Mẹ tôi/Tặng tuổi trẻ nước tôi...
Phạm Duy đã cho thấy những bước thăng trầm của lịch sử Việt Nam phản ảnh qua
cách nhìn và lối suy nghĩ lãng mạn của một nghệ sĩ lão luyện. Những chia ly, đau
khổ, ưu tư, lo lắng, tuyệt vọng và hy vọng chỉ thấp thoáng trong những ca khúc của
ông, nhưng nghe ra vẫn như một vết dao chém hắn sâu trong mỗi con người Việt
Nam.
Nhưng đặc biệt, những vết thương đó không làm Phạm Duy tuyệt vọng. Trong
những đêm tăm tối bao giờ cũng vẫn còn chút ánh sáng của niềm tin vào phía
trước. Có lẽ cũng vì thế, mà khi tất cả các nghệ sĩ trình diễn trong chương trình
nhạc Phạm Duy chiều thứ bẩy vừa rồi cùng dàn nhạc của Hội Hiếu Nhạc tiến ra
sân khấu để trình diễn trường ca Mẹ Trùng Dương/Mẹ Việt Nam Ơi, nhạc sĩ
Phạm Duy đã dìu nữ ca sĩ Thái Thanh lên sân khấu.
Hai mái đầu bạc trắng đã cùng hát và cùng chia sẻ quan điểm: Đừng vinh danh
Phạm Duy, hãy vinh danh những người đứng ra tổ chức một buổi trình diễn và đầy
ý nghĩa này : Nguyễn Bích Liên, Nguyễn Văn Thân, Phạm Duy Quang, Nguyễn
Cửu Tuấn, Trần Ngọc Lân, Phương Lan, Lê Đình Y Sa, Hoàng Khởi Phong, Mimi
Thủy Tiên, Ecetera, Lenonard Huy Trần, Kenneth Khánh Trần, Bùi Lê Lan Chi,
Phạm Thái Vân, Nguyễn Anh Thư, Dzung Phinouwong và những diễn giả Nguyễn
Đức Quang, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Xuân Hoàng, Bùi Bảo Trúc, Nguyễn
Ngọc Bích, Bùi Bích Hà, Jason Gibb và Trịnh Cung.
Vâng chính họ đã làm việc miệt mài trong nhiều tháng trước đó vì lòng trân trọng
tài năng và ngưỡng sự đóng góp cống hiến của Phạm Duy đối với nền âm nhạc
Việt, để cho buổi trình diễn những tác phẩm điển hình trở thành một buổi trình diễn
tuyệt vời nhất trong vòng hai thập niên vừa qua. Buổi hòa nhạc tương ngộ này kết
thúc bằng một cuộc tiếp tân. (VA)

Đi nghe Phạm Duy : Một Đời Nhìn Lại
Hoàng Như An
Tôi xin tuyên bố : Tôi là người sung sướng nhất thế giới. Nhạc sĩ Phạm Duy đã
tuyên bố như trên ở phần cuối buổi nhạc Phạm Duy : Một Đời Nhìn Lại do Hội
Ung Thư Việt Mỹ tổ chức vào buổi chiều ngày Chủ Nhật 26 tháng 5, 2000 vừa qua,
lập lại một câu nói ông đã phát biểu trong một buổi phỏng vấn trước đó. Vâng, ông
là người sung sướng nhất thế giới vì nhạc của ông đã được nhiều người sưu tập
và hát ở Việt Nam sau bao năm bị vùi dập, và bây giờ được hát lên một cách rất
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trang trọng trong buổi hòa nhạc này.
Hơn 1200 khán giả lấp đầy những hàng ghế của đại hí viện La Mirada, một nơi
chốn đã trở thành quen thuộc với cộng đồng Việt Nam kể từ sau buổi hòa nhạc
Đêm Ngàn Khơi đánh dấu 20 năm xa xứ năm 1995. La Mirada là một địa chỉ của
những buổi nhạc trang trọng như buổi nhạc chiều hôm nay. Trời cũng rất đẹp như
muốn giúp những người Việt Nam cùng họp nhau để thưởng thức nhạc Phạm Duy
và cũng để nói lên lòng cảm mến người nhạc sĩ mà âm nhạc và cuộc đời đã gắn
liền với đất nước, dân tộc và lịch sử Việt Nam. Và khán giả tham dự buổi nhạc còn
có dịp đóng góp cho một mục đích vô vị lợi, đó là giúp gây quĩ cho Hội Ung Thư
Việt Mỹ. Không còn gì có ý nghĩa hơn vì có ai trong chúng ta không biết một người
nào đó đã qua đời vì căn bệnh quái ác này.
Tuy có tính cách celebration nhưng chương trình đã bắt đầu một cách rất somber
bằng Chiều Về Trên Sông, một ca khúc rất mênh mông và man mác của Phạm
Duy được Duy Cường hòa âm thành một tấu khúc do giàn nhạc của Hội Hiếu
Nhạc Việt Mỹ biểu diễn. Không khí "trầm mặc" này kéo qua bài hát bất hủ Tình Ca
nối tiếp sau đó. Giọng ca của Bích Liên rất vang và tươi sáng mọi ngày bỗng trở
thành hơi "xa vắng", và bài Tình Ca với 3 lời hát và những đoạn nhạc hòa tấu ở
giữa bỗng trở thành hơi dài.
Không khí trở thành vui tươi hơn với ca khúc <.b>Cô Hái Mơ, ca khúc đầu tay của
Phạm Duy do Thái Hiền trình bày. Giọng Thái Hiền vang, rõ và điêu luyện. Lần
này, cô trình bày bài hát thuộc lòng, không cần nhìn bài nên diễn tả tự nhiên hơn.
Bài hát Kỷ Niệm kế tiếp cũng được cô diễn tả một cách trọn vẹn.
Chương trình được thay đổi không khí bằng một bài song ca, đó là bài Tóc Mai
Sợi Vắn Sợi Dài do Duy Quang và Mộng Thủy biểu diễn. Duy Quang xuất hiện với
vẻ tự tin và có ý muốn diễn tả bài hát. Ngược lại, Mộng Thủy có vẻ e dè, chưa
quen diễn xuất nên lâu lâu mới nhìn Duy Quang một cách rất "e ngại". Duy Quang
hát với kỹ thuật khép miệng, chữ phát ra gọn và sắc, trong khi Mộng Thủy hát với
tính cách "hợp ca" nghĩa là mở chữ chứ không đóng lại quá sớm. Vì thế cách diễn
tả bài hát của hai người không được match cho lắm. Những chữ cuối cùng cần
phải ngân giống nhau thì cũng không thực hiện được vì Mộng Thủy ngân dài hơn
Duy Quang rất nhiều.
Anh Dũng xuất hiện sau đó trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả. Anh tỏ ra vẻ
thoải mái tự tin. Anh Dũng hát bài Còn Chút Gì Để Nhớ với giọng hát trầm ấm và
đầy sinh lực, diễn tả bài hát một cách khéo léo. Anh có vẻ đã quen với lối hát cùng
giàn nhạc với hòa âm viết sẵn, cố định, không thể du di như khi hát với một ban
nhạc nhỏ mặc dầu anh vẫn có nhiều chỗ hát rubato để diễn tả bài hát.
Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng là bài hát kế tiếp qua giọng hát của Mai Hương. Mai
Hương vẫn êm ái ngọt ngào như từ bao năm qua. Giọng cô thích hợp với bài hát
này, một bài hát êm êm, không có những chỗ dramatic.
Tuy nhiên tập hợp 4 bài hát liên tiếp với nhịp điệu trầm trầm, êm ái với giàn nhạc
đa số là giàn dây cũng rất êm ái, đã làm cho không khí hơi lắng đọng.
Không khí được thay đổi bằng bài Tìm Nhau do Trần Thái Hòa hát, không phụ họa
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bằng giàn nhạc mà chỉ với tiếng dương cầm của Vương Hương và tiếng flute của
Bob Morgan. Trần Thái Hòa, một tiếng hát trẻ đang lên, đã hát những bài hát"xưa"
một cách rất nghệ thuật, đã được khán giả tán thưởng nhiệt liệt.
Lệ Thu sau đó xuất hiện trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Cô trình bày bài Mùa Thu
Chết, một bài hát đã đưa cô lên đài danh vọng cùng với bài Ngậm Ngùi. Nhạc
đệm cũng được thay đổi bằng giàn tứ tấu: piano với Vương Hương, violin với
Nguyễn Khánh Hồng, cello với Fernando Hahln và guitar với Huỳnh Hữu Đoan, do
Vương Hương viết. Giọng hát của Lệ Thu đã tìm lại được sinh lực cũ từ vài năm
qua, vẫn là một giọng hát sang cả, với làn hơi phát ra một cách trọn vẹn cho từng
chữ của bài hát. Cô xứng đáng được khán giả dành cho tràng pháo tay dòn dã.
Trong phần solo violin, Nguyễn Khánh Hồng đã cho thính giả những âm thanh có
lúc hơi quá đáng ở những nốt nhạc cao, làm hơi...rởn tóc gáy. Vương Hương cho
thấy cô sẽ là một nhạc sĩ viết hòa âm có triển vọng, với khả năng sáng tạo và "bắt"
được ý cùng điệu nhạc rất nhanh nhẹn. Nền tân nhạc Việt Nam đang thiếu những
người viết hòa âm. Hi vọng giới trẻ học nhạc ở đây sẽ dùng nhạc Việt Nam để làm
nơi thi thố tài năng của mình. Mong lắm thay.
Không khí được hâm nóng lên bằng bài Tình Nghèo, một ca khúc phổ từ thơ của
Hồng Nam, với nhịp điệu dồn dập hơn. MC Hoàng Khởi Phong đã đem đến cho
thính giả một vài chi tiết thú vị về tác giả bài thơ. Bài hát này thật sự gần như là
chìm vào quên lãng từ hơn mấy chục năm nay. Tiếng hát của Nguyễn Thành Vân
đã đưa nó ra ánh sáng, phủ lên một lớp bụi vàng thật đẹp. Phải nói là giọng ca của
Nguyễn Thành Vân rất thích hợp với bài hát có tích cách dân ca này. Giọng
Nguyễn Thành Vân đầy đặn, ngân đầy đủ ở những chỗ cần và luyến láy rất nghệ
thuật. Có lẽ anh đã tìm thấy "chỗ đứng" của mình, nó không phải là những bài cần
đến giọng tenor cao vút mà là những bài dân ca.
Quỳnh Giao xuất hiện trong chiếc áo dài thật đẹp. Phải nói cô là nữ ca sĩ "diện"
nhất đêm nay với những chiếc áo dài đặc biệt. Quỳnh Giao hát bài Còn Gì Nữa
Đâu, cũng là một bài hát rất lâu không ai hát có lẽ vì nó đòi hỏi một giọng có một
range lớn. Quỳnh Giao diễn tả trọn vẹn bài hát này.
Kế tiếp, ban hợp ca với 22 ca viên cùng giọng lĩnh xướng của Lê Hồng Quang đã
trình diễn bài Lữ Hành, một bài hát có tính cách triết lý, ví đời người như một
chuyến đi, với những lời hát rất thú vị như bước nhanh vượt chân đời, nhịp xe uốn
vòng tử sinh, bánh xe tang ngoại ô, chiếc nôi trong vườn hoa... Hòa âm của Lê Văn
Khoa đã mang lại sinh động cho bài hát. Chỉ có điều có lẽ microphone không để
đúng chỗ nên bè nam hoàn toàn bị chìm hẳn, chỉ nghe loáng thoáng, so với bè nữ
rất đầy, rất vang. Giọng lĩnh xướng của Lê Hồng Quang cũng không được nổi lên
như mong muốn. Lê Hồng Quang sau đó mở đầu cho chương trình phần hai với
ca khúc bất hủ Tình Hoài Hương. Giọng tenor của anh thích hợp với bài hát này
nên anh diễn tả trọn vẹn bài hát. Nhưng có lẽ nó sẽ hay hơn nếu những giọng nữ
phụ họa được to hơn, nổi hơn lên. Những giọng này không được micro bắt nên
nghe rất xa vắng, uổng mất công phu hòa âm của Lê Văn Khoa.
Mộng Thủy, Anh Dũng và Lệ Thu trở lại với những ca khúc Nghìn Trùng Xa Cách,
Khối Tình Trương Chi và Rồi Đây Anh Sẽ Đưa Em Về Nhà.
Tiếp theo là một phần rất đặc biệt : liên khúc Bà Mẹ Quê, Vợ Chồng Quê, Em Bé
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Quê do Lê Văn Khoa hòa âm rất khéo léo và do Kim Tước, Mai Hương, Quỳnh
Giao và Nguyễn Thành Vân trình bày. Bài Vợ Chồng Quê khá hài hòa qua sự trình
bày của Nguyễn Thành Vân và Quỳnh Giao. Một lần nữa, Nguyễn Thành Vân
chứng tỏ anh hát rất hay những bài dân ca.
Duy Quang đã tiếp nối chương trình với một bài hát phổ thơ rất đặc biệt vì dài và
khó hát, đó là bài Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà, một tác phẩm bất hủ khác của
Phạm Duy. Hát nhạc Phạm Duy thật ra rất risky vì có quá nhiều người đã nghe
những bài hát của ông và có không ít số người thuộc lòng những ca khúc của ông.
Duy Quang đã hát sai lời nhiều chỗ. Nhưng anh vẫn nhận được những tràng pháo
tay và tiếng cổ võ vang dội của thính giả.
Trần Thái Hòa trở lại sân khấu với ca khúc Nước Mắt Rơi. Anh đã diễn tả trọn vẹn
bài hát. Hai bài anh chọn thật ra rất khó vì lời hát rất dài và phức tạp. Trần Thái
Hòa đã chứng tỏ thái độ trân trọng với âm nhạc bằng cách tập dượt nhiều và hát
thuộc lòng bài hát. Anh lại là một người còn rất trẻ. Với thái độ trân trọng âm nhạc,
đường anh đi sẽ rất thênh thang.
Kim Tước thật điêu luyện qua bài Như Là Lòng Tôi, một ca khúc chắc ít ai được
nghe. Trong những ca sĩ hàng đầu của Việt Nam, có lẽ chỉ một số nhỏ có giọng hát
thật đặc biệt, trong đó có Kim Tước, Lệ Thu, và Thái Thanh. Giọng Kim Tước
vang, ấm và có một chất ngọt, êm rất khó diễn tả. Một giọng hát hiếm quí đã cất
lên từ hơn 50 năm qua mà vẫn còn nguyên phong độ.
Có lẽ Tuấn Ngọc là ca sĩ được vỗ tay nhiều nhất khi vừa được giới thiệu, chứng tỏ
sự mến mộ của khán giả đối với anh. Anh hát 2 bài liên tiếp. Anh đã chứng tỏ khả
năng điêu luyện của mình qua bài hát Tâm Sự Gửi Về Đâu, một bài hát mà anh đã
tâm sự là favorite của anh. Bài hát kia là bài Kiếp Nào Có Yêu Nhau, chắc có lẽ sẽ
hay hơn nếu anh nhớ lời, không cần phải nhìn bài và có thể diễn tả bài hát trọn vẹn
hơn. Phải nói giọng hát của Tuấn Ngọc phải được xếp vài loại trữ tình. Anh có thể
lên những nốt cao như fa, sol... một cách dễ dàng mà vẫn giữ được chất êm ngọt.
Anh xứng đáng nhận ngôi vị tiếng hát nam hàng đầu hải ngoại.
Lần trở lại sân khấu, Bích Liên chọn một ca khúc phô rõ được giọng của cô hơn.
Đó là bài Qua Suối Mây Hồng. Ở những nốt cao, giọng Bích Liên vang, sáng và
đẹp hơn những chỗ thấp nhiều. Với phong cách tự tin và giọng hát với làn hơi
hùng hậu, Bích Liên diễn tả bài hát đặc biệt này một cách có kịch tính vì đây gần
như là một truyện ca. Cô đã lôi cuốn được người nghe. Và ban hợp ca đã kết thúc
chương trình bằng liên khúc Mẹ Trùng Dương và Mẹ Việt Nam Ơi. Một lần nữa,
Lê Văn Khoa chứng tỏ tài hoa của mình qua phần hòa âm. Một lần nữa, phần bè
nam không bắt micro vẫn bị chìm nghỉm làm phần hòa âm mất cân xứng.
Chấm dứt bài viết mà không nói đến cuốn phim ngắn 10 phút do Charlie Nguyễn
và Y Sa thực hiện là một thiếu sót. Cuốn phim ngắn đã nắm bắt được cái
personality của Phạm Duy. Một con người linh động, tự tin, nhiều sinh khí. Vì thế ở
tuổi hơn 80, ta không ngạc nhiên thấy ông vẫn làm việc cật lực, sáng tạo và hồn
nhiên bày tỏ những cảm nghĩ của mình một cách trung thực.
Hai MC Y Sa và Hoàng Khởi Phong làm tròn nhiệm vụ của mình. Y Sa chứng tỏ
một sự trân trọng đối với "nghề" làm MC. Cô luôn học thuộc lòng những lời giới
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thiệu dù có dài giòng và phức tạp đến đâu. Vì thế lời giới thiệu của cô duyên dáng
hơn và tự nhiên hơn. Cô sẽ còn tiến xa.
Buổi nhạc Phạm Duy: Một Đời Nhìn Lại được tổ chức công phu và chu đáo, đã
đem lại cho khán giả những giờ phút âm nhạc trang trọng và đúng nghĩa nhạc,
xứng đáng là một buổi nhạc cho người nhạc sĩ đã ảnh hưởng đến cuộc đời của
nhiều người Việt Nam nhất. Cám ơn Phạm Duy và Ban Tổ Chức.
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:::Trần Ngọc:::

Phạm Duy, MỘT ĐỜI NHÌN LẠI.

Dòng nhạc viết cho Quê Hương Việt Nam
Thời chinh chiến
Trần Ngọc
Nói đến Nhạc Sĩ Phạm Duy, người ta thường nghĩ đến Nhạc Tình, Nhạc Quê
Hương Dân tộc và Trường Ca, bởi đây là những nội dung phong phú và tiêu biểu
nhất của ông. Đã có nhiều nhà văn, nhà báo viết về các đề tài này khi đề cập đến
Nhạc Sĩ Phạm Duy và dòng sáng tác.
Nhưng bên cạnh những nội dung trên, Nhạc Sĩ Phạm Duy còn viết rất nhiều ca
khúc cho một quê hương Việt Nam thuở thời chinh chiến. Sự nghiệp đấu tranh
cho độc lập tự do và hạnh phúc của người dân Việt Nam là một dòng sử sắt son
trong đó những vinh quang, khổ nhục, cùng máu và nước mắt đã bao phen tuôn
chảy trên mảnh đất quê hương. Hình ảnh đất nước Việt Nam mịt mờ trong khói
lửa chiến tranh cùng với tình người chiến tuyến và lòng kẻ hậu phương đã chan
chứa trong dòng nhạc Phạm Duy.
Như chúng ta đã biết, Nhạc Sĩ Phạm Duy sinh ra vào thuở quê hương Việt Nam
chuyển mình, khi cái Nho học đang tàn lụi và đang được thay thế bằng cái Tây
học. Vào thời điểm này, tư tưởng tự do lãng mạn từ Âu Tây đã như một luồng gió
mới thổi mạnh vào nền văn học của nước ta và làm lung lay cái học cổ hủ. Từ đó
đã hình thành và phát triển một nền thi ca mới được gọi là thi ca tiền chiến .
Nhạc sĩ Phạm Duy đã ôm đàn đi vào đời từ lúc bình minh mới hé sáng đó của nền
tân nhạc Việt Nam phôi thai. Và cho đến hôm nay, nền tân nhạc ấy đã trải qua
bao biến đổi và đang phát huy cực thịnh, Nhạc Sĩ Phạm Duy vẫn còn sáng tác và
vẫn còn giữ một vị trí quan yếu hàng đầu.
Luôn luôn, mỗi khi được hỏi về vị thế của mình trong dòng văn học, Nhạc Sĩ
Phạm Duy vẫn chỉ tự nhận mình là một “CA NHÂN ”. Chữ “ Ca Nhân” đây, xin
chúng ta hãy nên hiểu là một người biết đem tiếng hát lời ca của mình để phản
ảnh sự thăng trầm của quê hương và để phục vụ nhân sinh trong toàn cuộc đời
của mình. Nếu hiểu như thế , thì có lẽ mới đúng với ý nghĩa của hai chữ “ Ca
Nhân”mà Nhạc Sĩ Phạm Duy muốn dùng.
Với hơn một ngàn tác phẩm giá trị cống hiến cho đời, chúng ta có thể nói một
cách không ngoa : “Nhạc Sĩ Phạm Duy là ngôi sao Bắc Đẩu của nền tân nhạc Việt
Nam”. Dòng nhạc của ông đã phản ảnh toàn bộ sự chuyển mình của quê hương
đất nước và lòng người trong hơn một bán thế kỷ thứ 20.
Nếu nói đến Phạm Duy, một đời nhìn lại, thì có lẽ người đời phải tốn đến hàng
trăm trang giấy mới đủ diễn tả được dòng sáng tác của ông. Nhưng trong phạm
vi bài viết hôm nay, chúng tôi chỉ xin giới hạn và đề cập đến dòng nhạc riêng biệt
của ông, viết cho một quê hương Việt Nam thời khói lửa.
Như trên đã nói, nhạc sĩ Phạm Duy sinh ra và lớn lên trong bối cảnh của một quê
hương Việt Nam chịu đựng hai cuộc chiến: chiến tranh chống thực dân Pháp và
chiến tranh ý thức hệ Quốc Cộng. Bản chất của hai cuộc chiến ấy hoàn toàn khác
nhau, nhưng những hệ lụy vinh quang hạnh phúc hay thất bại khổ đau đều
không khác nhau mấy và cùng phủ trùm lên quê hương và người dân. Dòng nhạc
của Phạm Duy cũng vì thế nhiều khi tràn đầy hào khí mà nhiều khi cũng vương
vấn những bi lụy xót xa.
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Nhạc Phạm Duy trong chiến tranh chốâng thực dân hay Kháng chiến chống Pháp.
(Nhạc hùng ca và nhạc thanh niên).
Khi Nhạc Sĩ Phạm Duy bước vào tuổi thanh niên, cuộc thế chiến thứ hai mới vừa
kết thúc (1945) và chế độ thực dân pháp tại Việt Nam đang lung lay tận gốc.
Người Việt Nam đã quyết liệt chiến đấu để dành lại độc lập và tự do cho đất
nước. Cùng với những nhạc sĩ trẻ đương thời như Lưu Hữu Phước, Văn Cao, Đỗ
Nhuận..v..v.. nhạc sĩ Phạm Duy đã viết những bài hùng ca để kích thích , cổ võ
và ngợi ca tầng lớp trai trẻ đang lên đường vì sông núi.
Hào khí của dòng nhạc Phạm Duy được bắt đầu bằng nhạc phẩm “ Gươm tráng sĩ
”
(1944) . Trong bài này, Phạm Duy đã mô tả người chiến sĩ theo lối ấn tượng và
ước lệ, kiểu hình ảnh của người Chinh Phu trong “ Chinh Phụ Ngâm Khúc” của
Đoàn Thị Điểm và Đặng Trần Côn, trong đó người chiến binh là người tráng sĩ với
gươm đao cung kiếm và với chiến bào chiến y:
“ Ta là gươm tráng sĩ thời xưa
Bên mình chàng hiên ngang một thuở
............................................................
Ôi nhớ tới hồi thanh kiếm múa
Sức oai linh trừ diệt hết quân thù”...
Rồi Chinh Phụ Ca ( 1945):
“Từ chàng ra đi lưng khoác chiến y
Và hồn nương bóng quốc kỳ.”...
Xuất Quân (1945, viết tại chiên khu Mây Tần):
“Ngày bao hùng binh tiến lên
Bờ cõi vang lừng câu quyết tiến
Bước oai nghiêm theo tiếng súng đi tung hoành
Quân Việt Nam đi hồn non nước xây thành”...
Chiến Sĩ Vô Danh ( 1945 , viết tại chiến khu Nam Bộ)
“Gươm anh linh đã bao lần vấy máu
Còn xác xây thành thời gian luống vô tình
Rừng trầm phai sắc, thấp thoáng tàn canh
Hỡi người chiến sĩ vô danh”
Và Nợ Xương Máu ( 1946, viết tại Huế)
“Giờ đây xương máu đã phơi đầy đồng
Giờ đây máu hồng đã nhuốm non sông
Ai nghe không sa trường lên tiếng hú
Trong lầm than những tiếng người đời quên”
Đây là một bài ca đượm nét bi thương. Chiến thắng hãy còn xa lắm, nhưng đã có
biết bao người gục ngã , hồn lang thang nơi chiến trường, than thở cùng gió mây,
chả biết người đời còn biết đến chăng?
Khi cuộc kháng chiến đã lan rộng toàn quốc, Đoàn Văn Nghệ Giải Phóng thuộc Bộ
Thanh Niên được thành lập, Phạm Duy đã viết nhạc với lời lẽ nhẹ nhàng hơn ,
pha thêm nỗi niềm êm ái ân cần . Ông ngợi ca tuổi trẻ Việt Nam đã biết thế nào
là tình yêu nước, để khi cần biết giã từ nơi đô hội, biệt ly đời sống gấm hoa giả
tạo, để lên đường ra chốn biên cương hay về miền quê, tay súng tay cầy, vừa
chiến đấu vừa xây dựng làng thôn. Chẳng hạn như bài Nhạc Tuổi Xanh ( 1947):
“ Tuổi xanh như lúa mai, đời thanh niên sáng tươi
Thuở nay chinh chiến chờ đợi người
Về đây tay nắm tay, đài gươm ta đắp xây
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Miệng hô câu hát vang trời mây”..
hay bài Đường Về Quê ( 1947) :
“ Một đoàn người đi miên man trên đường gian nan
In hình qua mây núi xanh lơ bát ngát
...........................................................
Lúc xóa hết phố phường biệt ly đời gấm hoa
Người vui đời áo nâu, quên hết u sầu”...
Bài Về Đồng Hoang ( 1947) :
“ Từ phố phường rời ra thôn quê
Anh em ta quyết chí về đồng hoang”...
Bài Nương Chiều ( 1947):
Thu về đồng lúa nương chiều
Tay dân cày ngừng giữa làn gió
Lúa ngát t thơm trên những cánh nương
Tiếng súng xa nghe lẫn oán thương
Đây người dân phá rừng gây luống”...
và bài Đường Lạng Sơn (1947):
Đường quanh co suối quanh co
Từ đâu xa, xa gánh đưa đưa
Màu áo chàm líu lo câu vui đùa
Đời đang như chiếc áo thơm tho.”...
Bài hát này có vẻ thanh thoát hơn, người trai khi vui lên đường, cũng có lúc tâm
hồn vương vấn chút gì âu yếm hình ảnh của một cô sơn nữ trong một bản thôn
tít mù.
Đặc biệt có một nhạc phẩm tuy viết trong năm 1947, ca ngợi chiến công đầu
trong kháng chiến nhưng hình như đã tiên liên kết với ngày chiến thắng thực dân
của ta. Đó là nhạc phẩm Tiếng Hát Trên Sông Lô.
Trên nước sông Lô, thuyền tôi buông lái như xưa
Sau lúc phong ba, thuyền tôi qua bến qua bờ
Ai nhớ Sông Lô, giặc lên ăn cướp dân ta
Tôi nhớ sông Lô, ngày qua chôn xác quân thù”...
Nhạc phẩm này, nhạc sĩ Phạm Duy cho biết đã dùng nhạc thuật Việt Nam để
soạn bài cho hợp với phong cách của người Việt, trong khi một số nhạc sĩ đương
thời thì lại dùng nhạc thuật Tây Phương để ghi lại chiến công này như Trường Ca
Sông Lô của Văn Cao, Lô Giang của Lương Ngọc và Du Kích Sông Thao của Đỗ
Nhuận.
Qua những nhạc phẩm điển hình kể trên, nhạc sĩ Phạm Duy đã trang bị thêm vào
tay súng của những người trai một vũ khí tâm hồn. Đó là lòng sục sôi chiến đấu
để giải phóng quê hương và xây đắp quê hương. Tình yêu lứa đôi lúc ấy hình như
đã bị phai mờ để nhường bước cho một tình yêu cao cả hơn, đó là tình yêu non
sông tổ quốc.
Nhạc Phạm Duy trong cuộc chiến tranh ý thức hệ hai miền Nam Bắc.
Xa sau cuộc Cách Mạng Mùa Thu 1945 của Việt Minh và Hiệp Định Genevè 1954,
lịch sử Việt Nam lại rẽ sang một bước ngoặt mới. Đất nước bị chia đôi, miền Bắc
theo chế độ Cộng Sản và miền Nam kể từ vĩ tuyến 17 trở xuống đến mũi Cà Mâu,
theo chế độ tự do dân chủ . Dòng sông Bến Hải đã rưng rưng lệ nhìn cảnh phân
ly tan tác và cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa Quốc Cộng đã khởi sự từ đấy. Bom
đạn và lòng thù hận đã trút xuống quê hương ngày càng nhiều , khiến mẹ Việt
Nam đã bao lần chảy dài những dòng nước mắt để khóc cho sự tang thương và
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mất mát của dân tộc.
Dòng nhạc Phạm Duy lại một lần nữa ghi dấu hình ảnh của quê hương trong
chiến tranh. Dĩ nhiên lý tưởng Quốc Gia đã làø lý tưởng mà nhạc sĩ Phạm Duy
chọn lựa và lý tưởng này luôn luôn ngời sáng trong tâm thức của ông. Những bài
ca ông viết để xưng tụng người chiến binh QLVNCH hay để chia sẻ nỗi niềm tâm
sự với họ đều là những nhạc phẩm đóng khung trong ý thức hệ của người Quốc
gia, yêu chuộng tự do và hòa bình, nhưng phải chiến đấu để bảo vệ lý tưởng này.
Có rất nhiều nhạc phẩm viết về người chiến sĩ mà Nhạc Sĩ Phạm Duy, tuy sáng
tác trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nhưng nội dung vẫn còn phù hợp với
cuộc chiến sau 1954. Trước tiên chúng ta có thể kể đến bài ca mang tên Người
Lính Bên Kia hay Bên Ni Bên Tê. Bài này Phạm Duy viết năm 1947 tại Tuyên
Quang, nhưng nội dung và tâm tình lại đúng hơn bao giờ hết trong cuộc chiến
tranh Quốc Cộng mà chắc chắn lúc sáng tác nhạc sĩ Phạm Duy chẳng hề nghĩ
tới :
“Người bạn tôi ơi, người con của đất Việt
Ở phía quân thù, người còn thức hay mơ?
......................................................................
Anh ơi, quay súng lại đây
Máu người dân Việt còn cần cho luống cầy”...
Hay bài Dặn Dò:
“Em ở lại nhà, em ơi em ở lại nhà
Vườn dâu em đốn mẹ già em thuong
Để anh vác súng lên đường
Để anh vác súng lên đường..”
Bài này nhạc sĩ Phạm Duy đã mượn hai câu thơ đầu của thi sĩ Nguyễn Bính trong
“ Lỡ bước sang ngang”.
Hoặc bài Nhớ Người Ra Đi, viết về nỗi nhớ thương của người hậu phương như mẹ
già, vợ hiền, con thơ gửi cho người chiến binh nơi chốn sa trường:
Ai có nghe tiếng hát hành quân xa
Mà không nhớ thương người mẹ già
Chờ con lúc đêm khuya
Người con đã ra đi vì nước
.....................................................
Ai có nghe tiếng hát hành quân xa
Mà không nhớ thương người vợ hiền
Chồng ra lính biên cương
Ngồi may áo cho con, còn nhớ
..................................................
Ai có nghe tiếng hát hành quân xa
Mà không nhớ thương đàn trẻ nhỏ
Đùa trong nắng ngây thơ...
....Nhưng mỗi khi dưới mái nhà mênh mang
Ngừng chơi nắm tay mẹ hỏi rằng
Rằng cha chúng con đâu?...”..
Ôi những nỗi nhớ nhung ấy nghe sao cảm động xót xa. Chẳng cần nói gì nhiều
mà sao nước mắt đã mặn bờ môi. Bài hát này cho đến nay vẫn thường được phát
thanh, mà mỗi lần nghe lại, thật xao xuyến não nùng, nhất là qua tiếng hát của
Thái Thanh.
Một nhạc phẩm nữa, thật cảm động, viết cho người chiến binh, một ngày trở về ,
khi hào quang chiến thắng đã bay xa, chỉ còn là một thương binh, hỏi người đời
có còn ai nghĩ tới mình hay không: Nhớ Người Thương Binh.
“Người quê còn nhớ người chăng?
Vì ai vào chốn tử sinh
Chiến trường quên thân mình
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Người về có nhớ thương binh”..
Chính cũng vì ý nghĩa rất nhân bản và nội dung hoàn toàn thích hợp cho cuộc
chiến Việt Nam dù ở bất cứ giai đoạn nào, nên những nhạc phẩm này vẫn còn
được hát đi hát lại từ sau năm 1955 cho đến bây giờ. Và người nghe vẫn cảm
thấy như nhạc sĩ Phạm Duy viết dành riêng cho cuộc chiến tranh ý thức hệ. Do
đó chúng tôi vẫn được xin đan cử những nhạc phẩm này, ở trong giai đoạn chiến
tranh này.
Năm 1965, khi phi công Phạm Phú Quốc hi sinh trên không phận Bắc Việt thì hình
ảnh anh đã là một mẫu người hùng cho người dân ngưỡng mộ. Nhạc sĩ Phạm Duy
đã sáng tác nhạc phẩm Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc:
“Rồi anh trôi theo vận nước miệt mài
Việt Nam chia đôi mảnh đất lạc loài
..........................................................
Chiều nao anh đi, anh về đất
Chiều nao anh đi anh về nước
Chiều nao huy hoàng, bụi hồng bay khắp không gian.”
Nhạc phẩm này kéo theo một số bài hát bi hùng của các nhạc sĩ khác, trong đó
có Trần Thiện Thanh với hai bài nổi tiếng: “ Người ở lại Charlie” và “ Anh không
chết đâu anh”.
Năm 1967, hình ảnh của những người mẹ có con đi chinh chiến, đêm nằm mỏi
mòn trông chờ con trong bước chân hờ hững của thời gian, đã khiến Phạm Duy
sáng tác nhạc phẩm Bà Mẹ Phù Sa:
Mẹ người, mẹ người ở đất phù sa
Mới năm mươi tuổi đã già như tám mươi
Mẹ ngồi, mẹ ngồi bấm đốt ngón tay
Xóm tuy là xóm nhỏ
Đổi thay, đổi thay bao lần.
Chiến tranh, dĩ nhiên bên sau những hào quang của chiến thắng, vẫn là những
mất mát của mệnh người, của tang thương đất nước và của niềm tiếc thương. Xin
hãy nghe Người Lính Trẻ, sáng tác năm 1971:
“Người lính trẻ chết trận ngày mai
Trên quê hương ngọn lúa rụng rời
Người lính trẻ chết trận ngày kia
Trên ngôi cao là hết dị kỳ.”
Mỗi người lính hi sinh là mỗi lần quê hương mất thêm một nhành lúa tốt.
Trong cùng chiều hướng viết cho hai mặt phải và trái của chiến tranh, có một
nhạc phẩm thật nổi tiếng do Phạm Duy sáng tác phỏng theo thơ của Linh Phương
( xin xem phần cước chú), mang tên Kỷ Vật Cho Em (1971). Đây là một bài ca bi
hùng, phản ảnh toàn bộ chân dung của người chiến sĩ, từ những chiến thắng lẫy
lừng với huy chương sáng ngời trên ngực áo, đến những cuộc thất trận, trở về có
thể là trong hòm gỗ cài hoa, hay trên đôi nạng gỗ lê bước trên con đường cũ, để
ngậm ngùi không muốn “làm dang dở đời em”.
Em hỏi anh, em hỏi anh, bao giờ trở lại
Xin trả lơì, xin trả lời mai mốt anh về
Anh trở lại có thể bằng chiến thắng
Pleime hay Đức Cơ, Đồng Xoài, Bình Giả
....................................................................
Anh trở về có khi là hòm gỗ cài hoa
Anh trở về trên chiếc băng ca
Trên trực thăng sơn màu tang trắng
...........................................................
Anh trở về anh trở về trên đôi nạng gỗ
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Anh trở về có khi là bại tướng cụt chân
................................................................
Anh trở về nhìn nhau xa lạ
Anh trở về dang dở đời em..
Một nhạc phẩm khác , buồn thiết tha, viết cho người góa phụ trẻ, mới đám cưới
xong, hạnh phúc nồng say chưa kịp hưởng mà đã nghe tin chồng chết ngoài
chiến địa, nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác phỏng theo thơ của Lê Thị Ý : “ Tưởng Như
Còn Người Yêu” hay có khi còn gọi là Ngày Mai Đi Nhận Xác Chồng:
“Ngày mai đi nhận xác chồng
Say đi để thấy mình không là mình
.......................................................
Em không nhìn được xác chàng
Anh lên lon giữa hai hàng nến trong
Mùi hương cứ tưởng hơi chồng
Ôm mồ cứ tưởng ôm vòng người yêu”
Khi chiến trường tại miền Nam Việt Nam bước vào giai đoạn khốc liệt nhất như
mùa hè đỏ lửa 1972, nhạc sĩ Phạm Duy đã soạn những bài Chiến Ca mang tính
chất tích cực như để hỗ trợ và xưng tụng cho sự chiến đấu anh dũng của các
chiến sĩ QLVNCH. Chẳng hạn như bài Điệp Khúc Trần Thế Vinh ( 1972).
Này người lính hãy nín đau thương
Vì dù người xa vắng giai nhân
Nhưng quê hương ta thêm thần tượng
Một người hùng trần thế vinh quang.
Rồi sau đó là khúc Trường ca Chiến Ca Mùa hè 72 do Phạm Duy phổ nhạc thơ của
Phạm Lê Phan gồm 16 đoản khúc đan kết trong trong 3 phần: Trị Thiên-Tam Biên
và Bình Long. Theo nhạc sĩ Phạm Duy, Trường Ca này có giá trị về cả lời lẫn
nhạc, nhưng tiếc thay đã không được thâu băng nên ít người biết tới.
Nhìn chung, qua dòng nhạc Phạm Duy trong cả hai giai đoạn chiến tranh, thì giai
đoạn đất nước kháng chiến chống Pháp , ông đã viết hùng ca nhiều hơn bi ca. Và
trong giai đoạn chiến tranh Quốc Cộng, thì bên cạnh hùng ca, những bài bi ca
xuất khá nhiều. Có người đã thắc mắc hỏi rằng tại sao trong giai đoạn đất nước
phân ly, nhạc sĩ Phạm Duy lại viết nhiều về nỗi buồn của chiến tranh, thì người
khác đã giải thích giùm đó là những hệ lụy tất yếu của một cuộc chiến tranh quá
lâu dài và quy mô, ròng rã hơn 20 năm trên quê hương mà người dân Việt Nam
đã phải đối diện hàng ngày. Tâm tình đó của con người trong chiến tranh triền
miên, tất phải buồn nhiều hơn vui. Vậy tại sao ta phải che đậy, phải trốn tránh
nó? Cái giá của tự do tư tưởng trong một đất nước tự do, phải chăng là lúc ấy?
Vả chăng những khúc hùng ca viết trong thời kháng chiến chống Pháp vẫn là hình
ảnh đẹp còn tồn tại hữu hiệu trong giai đoạn chiến tranh sau 1955. Vậy có cần
phải viết thêm khi những bài hùng ca ấy vẫn còn được tôn trọng và tiếp tục hát
lên như một hào khí chẳng thể phai mờ của dân tộc Việt Nam, dù ở bất cứ hoàn
cảnh nào, ngay trên quê hương hay trên bước đường luân lạc.
Trần Ngọc
Người gửi: Thành Viên
Người đăng: Cả Ngố
Người sửa: TVMT; Cả Ngố 8/3/2003;
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:::Vũ Ánh:::

Chiều Phạm Duy, Một Đời Nhìn Lại

LA MIRADA.- Gần 1,200 chỗ ngồi, nhưng thính đường tối tân tại La Mirada không
còn một chỗ trống. Khán thính giả một nửa là trẻ tuổi. Số còn lại là những người
thuộc thế hệ 1.0 và 1.5 nói theo cách mô tả bằng con số để chỉ thế hệ người Việt
tị nạn thứ nhất và thế hệ "bắc cầu" tại hải ngoại.
Chương trình được khai mạc trễ 10 phút so với dự tính. Người khó tính cho rằng
điều này vẫn có thể chấp nhận được vì thính đường nằm hơi xa khu Little Saigon.
Những khách mời gồm những thân hữu của nhạc sĩ Phạm Duy, đại gia đình ông,
nữ diễn viên Kiều Chinh, ông bà Đỗ Ngọc Yến, chủ nhiệm nhật báo Người Việt,
ông bà Trần Dạ Từ, chủ nhiệm nhật báo Việt Báo, ông bà Nguyễn Đức Quang,
chủ nhiệm nhật báo Viễn Đông, ông Nguyễn Xuân Nghĩa chủ nhiệm tuần báo Việt
Tide, Cô Mai Khanh Đài Little Saigon Radio, và đại diện một số các cơ quan
truyền thông khác cùng khách mời của Hội Ung Thư Việt Mỹ.
Khi đèn trong thính đường tối dần, tấm màn nhung vén lên và thính đường được
trùm phủ bằng thứ ánh sáng dịu, khán thính giả đã nhìn thấy dàn nhạc giao
hưởng của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹờ ngồi sẵn ở những ghế của mình:
Violin 1: Nguyễn Phúc Hải (concermaster), Phạm Phúc, Michelle Nguyễn, Grace
Yanagisawa, Nguyễn Nhân, Đặng Kính Robert Bates.
Violin 2: An Nguyễn, Vũ Nguyễn, Minh Nguyễn, Lisa Nguyễn, Cecilia Hahnl.
Viola: Sĩ Trần, Hà Trần, Isabel Thiroux.
Cello: Fernado Hahnl, Lê Thanh.
Bass: Steven Lê, Marie Kubiak.
Guitar: Huỳnh Hữu Đoan.
Picolo/Flute: Bob Morgan,
Flute 2: Tina Huỳnh. Oboe: Maralynne Mann.
Clarinet: Monica Mann.
French Horn: Brian Shetland.
Trumpet: Kenny Wood.
Trombone: Jeremy DelaCuadra.
Timpani: Kris Mettala.
Percussion: Jamie Baker.
Piano: Mỹ Lệ Nguyễn và Vương Hương.
Người điều khiển dàn nhạc là nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng của Hội Hiếu Nhạc
Việt Mỹ.
Chương trình đã bắt đầu ngay với "Chiều Về Trên Sông", tác phẩm mà Phạm Duy
viết năm 1956 khi ông đi qua dòng Cửu Long bát ngát vào buổi chiều. Nhạc
phẩm này được coi như đại diện cho các tác phẩm lớn khác mà ông viết về đất
nước và tình yêu quê hương. Duy Cường, con trai của nhạc sĩ Phạm Duy đã viết
phần hòa âm cho tác phẩm trên của bố.
Sau những tiếng vỗ tay tán thưởng bùng lên, hai người điều khiển chương trình là
nhà văn Hoàng Khởi Phong và Lê Đình Y Sa mới bắt đầu giới thiệu sơ lược về buổi
chiều âm nhạc Phạm Duy, một tài năng lớn của nền âm nhạc Việt Nam với sức
sáng tác miệt mài qua nhiều thế hệ. Ở tuổi 82, ông vẫn tiếp tục viết nhạc với
"đầy nỗi đam mê trên con đường cái quan đã đủ dài để tên tuổi của ông được xếp
vào hàng đầu những tác giả đã đóng góp, cống hiến và vun đắp cho nhạc Việt".
Và sau phần mở đầu, Bích Liên, một ca sĩ tài tử và đồng thời là Hội Trưởng Hội
Ung Thư Việt Mỹ, cơ quan đứng ra tổ chức vinh danh Phạm Duy đã trình bày kiệt
tác phẩm mà Phạm Duy viết năm 1953: đó là "Tình Ca". "Tôi yêu tiếng nước tôi,
từ khi mới ra đời, người ơi... Mẹ hiền ru những câu xa vời à ơi...." Dường như
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nhiều thế hệ người Việt Nam đã nghe được những lời lẽ đầy tình người ngọt ngào
và gắn bó này. Dường như không thiếu gì những người Việt lưu vong đã khóc khi
nghe "Tình Ca" giữa những góc phố xa lạ và bước chân lạc lõng trong những
thành phố cách xa đất nước.
Dường như nhiều người đã bàng hoàng khi những ca từ này làm sống lại cả
những trang sử từ thời Việt Nam lập quốc, từ thời chúng tôi, người Việt Nam sinh
ra và lớn lên từ những lời du của mẹ. Cứ như thế, một loạt những tình ca của
người nhạc sĩ tài hoa này trôi đi như những lời ru nhẹ nhàng qua phần dẫn nhạc
của Lê Đình Y Sa.
Những giấc mơ ấy đôi khi được đánh thức bởi những nhắc nhở của nhà văn
Hoàng Khởi Phong khi ông nhấn mạnh đến một đặc điểm nào đó trong số những
tác phẩm của Phạm Duy được coi như đánh dấu một giai đoạn nào đó trong dòng
lịch sử cận đại đầy gió bụi của Việt Nam.
Từ những "Cô Hái Mơ" (1942 - phổ từ thơ Nguyễn Bính - Đặng Xuân Thìn soạn
hòa âm, ca sĩ trình diễn Thái Hiền), "Kỷ Niệm" (1966, Arr Duy Cường, hát: Thái
Hiền), "Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài" (1969, arr Trần Chúc, hát: Mộng Thủy-Duy
Quang), "Còn Chút Gì Để Nhớ" (phổ thơ Vũ Hữu Định, arr: Đặng Xuân Thìn, hát:
Anh Dũng), "Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng" (1971, phổ thơ Phạm Thiên Thư, arr:
Đặng Xuân Thìn, hát: Mai Hương)... cho đến tình ca khác như "Tìm Nhau" (arr:
Vương Hương, hát: Trần Thái Hòa với Flute của Bob Morgan và piano: Vương
Hương), "Mùa Thu Chết" (1968, arr: Vương Hương, hát: Lệ Thu và tứ tấu: Vương
Hương Piano, Nguyễn Khánh Hồng violin, Huỳnh Hữu Đoan guitar và Bob Morgan
flute), "Tình Nghèo" (1954, viết theo ý thơ Hồng Nam, arr Duy Cường, hát:
Nguyễn Thành Vân, tenor), "Còn Gì Nữa Đâu" (1960, arr: Duy Cường, hát:
Quỳnh Giao,soprano), "Lữ Hành" (1953, arr: Lê Văn Khoa, Lê Hồng Quan, tenor
với hợp ca: Mai Hương, Quỳnh Giao, Ngọc Sương, Bích Liên, Mộng Thủy, Hoàng
Liên, Thúy Hằng, Bảo Quỳnh, soprano, và alto Kim Tước, Thái Hiền, Vương Lan,
Ngọc Trang, Mỹ Linh, Đan Tâm cùng với giọng nam Nguyễn Thành Vân, Vũ Đình
Soái, Phạm Lê Đông Phương, tenor và Vũ Duy Hiển, Vũ Thái Sơn, Nguyễn Phạm
Hà, Ngô Việt Hải, bass)... chương trình trôi qua phần Một rất điển hình cho những
giai đoạn viết tình ca.
Nó cho thấy Phạm Duy dàn trải tâm hồn và tài năng của ông qua nhiều biến tấu
từ dân ca và những giai điệu quê hương, phản ảnh nét đa dạng của tình ca mà có
lẽ chỉ Phạm Duy mới khai thác được. Ông đã đắp lên bức tranh dân gian những
màu sắc khác thói thường của ngũ cung, những tình cảm, cuộc sống giản dị được
ông mô tả một cách trang trọng và đầy lãng mạn. Trong phần một, nhiều lần
nhạc sĩ Phạm Duy đã đứng lên bày tỏ sự tán thưởng dàn nhạc của Hội Hiếu Nhạc
và các ca sĩ trình bày.
Với bộ phim ngắn "Người Tình Già" (thực hiện: Đạo Diễn trẻ Charlie Nguyễn, viết
kịch bản và dẫn: Lê Đình Y Sa), phần một đã được kết thúc sau khi đã phản ảnh
được tính chất hoành tráng của một buổi hòa nhạc mang nhiều chất cổ điển: ca
sĩ trình diễn với dàn nhạc Đại Hòa Tấu và đôi khi với ca đoàn. Sau khi giải lao 20
phút, phần hai được mở đầu với "Tình Hoài Hương", một ca khúc đã đi sâu vào
lòng người Việt, tâm hồn Việt. (arr: Lê Văn Khoa, hát: Lê Hồng Quang và hợp ca
nữ).
Bóng dáng chiến tranh, những hủy hoại cùng sự đau khổ của chiến tranh chỉ xuất
hiện trong những ca khúc điển hình cho những giai đoạn biến động, sóng gió của
đất nước được trình bày tại phần II. Và cũng chính tại phần hai của chương trình,
sự hợp tan đã trở thành nỗi sợ hãi, ưu tư của chính tác giả đối với cuộc đời đổi
thay với vận nước được lồng vào những tác phẩm ông viết từ 1953 cho tới 1972.
Vì thế trong phần hai, những tác phẩm của Phạm Duy không được xếp theo thứ
từ ngày tháng. Từ "Tình Hoài Hương", "Nghìn Trùng Xa Cách", "Khối Tình Trương
Chi", "Rồi Đây Anh Sẽ Đưa Em Về Nhà", "Bà Mẹ Quê", "Vợ Chồng Quê", "Em Bé
Quê", "Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà", "Nước Mắt Rơi", "Như Là Lòng Tôi", "Kiếp Nào
Có Yêu Nhau" (hát: Tuấn Ngọc), "Tâm Sự Gởi Về Đâu" (hát: Tuấn Ngọc), "Qua
Suối Mây Hồng"... cho đến "Mẹ Trùng Dương-Mẹ Việt Nam Ơi" (1960: hai ca khúc
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này được trích ra từ phần BIỂN MẸ, của trường ca MẸ VIỆT NAM. Trường ca này
gồm 4 phần: Đất Mẹ, Núi Mẹ, Sông Mẹ, và Biển Mẹ. Những nhà phê bình coi đây
là một âu ca về Mẹ Tổ Quốc và Mẹ Điển Hình trong truyền kỳ lịch sử nước nhà.
Trường ca này được Phạm Duy đề tặng: "Kính dâng Mẹ tôi/Tặng tuổi trẻ nước
tôi")... Phạm Duy đã cho thấy những bước thăng trầm của lịch sử Việt Nam phản
ảnh qua cách nhìn và lối suy nghĩ lãng mạn của một nghệ sĩ lão luyện. Những
chia ly, đau khổ, ưu tư, lo lắng, tuyệt vọng và hy vọng chỉ thấp thoáng trong
những ca khúc của ông, nhưng nghe ra vẫn như một vết dao chém hắn sâu trong
mỗi con người Việt Nam. Nhưng đặc biệt, những vết thương đó không làm Phạm
Duy tuyệt vọng.
Trong những đêm tăm tối bao giờ cũng vẫn còn chút ánh sáng của niềm tin vào
phía trước. Có lẽ cũng vì thế, mà khi tất cả các nghệ sĩ trình diễn trong chương
trình nhạc Phạm Duy chiều Thứ Bẩy vừa rồi cùng dàn nhạc của Hội Hiếu Nhạc
tiến ra sân khấu để trình diễn trường ca "Mẹ Trùng Dương-Mẹ Việt Nam Ơi", nhạc
sĩ Phạm Duy đã dìu nữ ca sĩ Thái Thanh lên sân khấu.
Hai mái đầu bạc trắng đã cùng hát và cùng chia sẻ quan điểm: "Đừng vinh danh
Phạm Duy, hãy vinh danh những người đứng ra tổ chức một buổi trình diễn và
đầy ý nghĩa này: Nguyễn Bích Liên, Nguyễn Văn Thân, Phạm Duy Quang, Nguyễn
Cửu Tuấn, Trần Ngọc Lân, Phương Lan, Lê Đình Y Sa, Hoàng Khởi Phong, Mimi
Thủy Tiên, Ecetera, Lenonard Huy Trần, Kenneth Khánh Trần, Bùi Lê Lan Chi,
Phạm Thái Vân, Nguyễn Anh Thư, Dzung Phinouwong và những diễn giả Nguyễn
Đức Quang, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Xuân Hoàng, Bùi Bảo Trúc, Nguyễn
Ngọc Bích, Bùi Bích Hà, Jason Gibb và Trịnh Cung.
Vâng chính họ đã làm việc miệt mài trong nhiều tháng trước đó vì lòng trân trọng
tài năng và ngưỡng sự đóng góp cống hiến của Phạm Duy đối với nền âm nhạc
Việt, để cho buổi trình diễn những tác phẩm điển hình trở thành một buổi trình
diễn tuyệt vời nhất trong vòng hai thập niên vừa qua. Buổi hòa nhạc tương ngộ
này kết thúc bằng một cuộc tiếp tân. (VA)
Vũ Ánh
Nhật Báo Người Việt

Nguồn: Goat55
Người gửi: tvmt
Người đăng: Thành Viên
Người sửa: Học Trò; TVMT 5/26/2003
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:::Hoàng Như An:::

Đi nghe Phạm Duy : Một Đời Nhìn Lại

Tôi xin tuyên bố : Tôi là người sung sướng nhất thế giới. Nhạc sĩ Phạm Duy đã
tuyên bố như trên ở phần cuối buổi nhạc Phạm Duy : Một Đời Nhìn Lại do Hội
Ung Thư Việt Mỹ tổ chức vào buổi chiều ngày Chủ Nhật 26 tháng 5, 2000 vừa
qua, lập lại một câu nói ông đã phát biểu trong một buổi phỏng vấn trước đó.
Vâng, ông là người sung sướng nhất thế giới vì nhạc của ông đã được nhiều người
sưu tập và hát ở Việt Nam sau bao năm bị vùi dập, và bây giờ được hát lên một
cách rất trang trọng trong buổi hòa nhạc này.
Hơn 1200 khán giả lấp đầy những hàng ghế của đại hí viện La Mirada, một nơi
chốn đã trở thành quen thuộc với cộng đồng Việt Nam kể từ sau buổi hòa nhạc
Đêm Ngàn Khơi đánh dấu 20 năm xa xứ năm 1995. La Mirada là một địa chỉ của
những buổi nhạc trang trọng như buổi nhạc chiều hôm nay. Trời cũng rất đẹp
như muốn giúp những người Việt Nam cùng họp nhau để thưởng thức nhạc Phạm
Duy và cũng để nói lên lòng cảm mến người nhạc sĩ mà âm nhạc và cuộc đời đã
gắn liền với đất nước, dân tộc và lịch sử Việt Nam. Và khán giả tham dự buổi
nhạc còn có dịp đóng góp cho một mục đích vô vị lợi, đó là giúp gây quĩ cho Hội
Ung Thư Việt Mỹ. Không còn gì có ý nghĩa hơn vì có ai trong chúng ta không biết
một người nào đó đã qua đời vì căn bệnh quái ác này.
Tuy có tính cách celebration nhưng chương trình đã bắt đầu một cách rất somber
bằng Chiều Về Trên Sông, một ca khúc rất mênh mông và man mác của Phạm
Duy được Duy Cường hòa âm thành một tấu khúc do giàn nhạc của Hội Hiếu
Nhạc Việt Mỹ biểu diễn. Không khí "trầm mặc" này kéo qua bài hát bất hủ Tình
Ca nối tiếp sau đó. Giọng ca của Bích Liên rất vang và tươi sáng mọi ngày bỗng
trở thành hơi "xa vắng", và bài Tình Ca với 3 lời hát và những đoạn nhạc hòa tấu
ở giữa bỗng trở thành hơi dài.
Không khí trở thành vui tươi hơn với ca khúc <.b>Cô Hái Mơ, ca khúc đầu tay của
Phạm Duy do Thái Hiền trình bày. Giọng Thái Hiền vang, rõ và điêu luyện. Lần
này, cô trình bày bài hát thuộc lòng, không cần nhìn bài nên diễn tả tự nhiên
hơn. Bài hát Kỷ Niệm kế tiếp cũng được cô diễn tả một cách trọn vẹn.
Chương trình được thay đổi không khí bằng một bài song ca, đó là bài Tóc Mai
Sợi Vắn Sợi Dài do Duy Quang và Mộng Thủy biểu diễn. Duy Quang xuất hiện với
vẻ tự tin và có ý muốn diễn tả bài hát. Ngược lại, Mộng Thủy có vẻ e dè, chưa
quen diễn xuất nên lâu lâu mới nhìn Duy Quang một cách rất "e ngại". Duy
Quang hát với kỹ thuật khép miệng, chữ phát ra gọn và sắc, trong khi Mộng Thủy
hát với tính cách "hợp ca" nghĩa là mở chữ chứ không đóng lại quá sớm. Vì thế
cách diễn tả bài hát của hai người không được match cho lắm. Những chữ cuối
cùng cần phải ngân giống nhau thì cũng không thực hiện được vì Mộng Thủy
ngân dài hơn Duy Quang rất nhiều.
Anh Dũng xuất hiện sau đó trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả. Anh tỏ ra
vẻ thoải mái tự tin. Anh Dũng hát bài Còn Chút Gì Để Nhớ với giọng hát trầm ấm
và đầy sinh lực, diễn tả bài hát một cách khéo léo. Anh có vẻ đã quen với lối hát
cùng giàn nhạc với hòa âm viết sẵn, cố định, không thể du di như khi hát với một
ban nhạc nhỏ mặc dầu anh vẫn có nhiều chỗ hát rubato để diễn tả bài hát.
Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng là bài hát kế tiếp qua giọng hát của Mai Hương. Mai
Hương vẫn êm ái ngọt ngào như từ bao năm qua. Giọng cô thích hợp với bài hát
này, một bài hát êm êm, không có những chỗ dramatic.
Tuy nhiên tập hợp 4 bài hát liên tiếp với nhịp điệu trầm trầm, êm ái với giàn nhạc
đa số là giàn dây cũng rất êm ái, đã làm cho không khí hơi lắng đọng.
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Không khí được thay đổi bằng bài Tìm Nhau do Trần Thái Hòa hát, không phụ họa
bằng giàn nhạc mà chỉ với tiếng dương cầm của Vương Hương và tiếng flute của
Bob Morgan. Trần Thái Hòa, một tiếng hát trẻ đang lên, đã hát những bài
hát"xưa" một cách rất nghệ thuật, đã được khán giả tán thưởng nhiệt liệt.
Lệ Thu sau đó xuất hiện trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Cô trình bày bài Mùa Thu
Chết, một bài hát đã đưa cô lên đài danh vọng cùng với bài Ngậm Ngùi. Nhạc
đệm cũng được thay đổi bằng giàn tứ tấu: piano với Vương Hương, violin với
Nguyễn Khánh Hồng, cello với Fernando Hahln và guitar với Huỳnh Hữu Đoan, do
Vương Hương viết. Giọng hát của Lệ Thu đã tìm lại được sinh lực cũ từ vài năm
qua, vẫn là một giọng hát sang cả, với làn hơi phát ra một cách trọn vẹn cho
từng chữ của bài hát. Cô xứng đáng được khán giả dành cho tràng pháo tay dòn
dã. Trong phần solo violin, Nguyễn Khánh Hồng đã cho thính giả những âm thanh
có lúc hơi quá đáng ở những nốt nhạc cao, làm hơi...rởn tóc gáy. Vương Hương
cho thấy cô sẽ là một nhạc sĩ viết hòa âm có triển vọng, với khả năng sáng tạo
và "bắt" được ý cùng điệu nhạc rất nhanh nhẹn. Nền tân nhạc Việt Nam đang
thiếu những người viết hòa âm. Hi vọng giới trẻ học nhạc ở đây sẽ dùng nhạc Việt
Nam để làm nơi thi thố tài năng của mình. Mong lắm thay.
Không khí được hâm nóng lên bằng bài Tình Nghèo, một ca khúc phổ từ thơ của
Hồng Nam, với nhịp điệu dồn dập hơn. MC Hoàng Khởi Phong đã đem đến cho
thính giả một vài chi tiết thú vị về tác giả bài thơ. Bài hát này thật sự gần như là
chìm vào quên lãng từ hơn mấy chục năm nay. Tiếng hát của Nguyễn Thành Vân
đã đưa nó ra ánh sáng, phủ lên một lớp bụi vàng thật đẹp. Phải nói là giọng ca
của Nguyễn Thành Vân rất thích hợp với bài hát có tích cách dân ca này. Giọng
Nguyễn Thành Vân đầy đặn, ngân đầy đủ ở những chỗ cần và luyến láy rất nghệ
thuật. Có lẽ anh đã tìm thấy "chỗ đứng" của mình, nó không phải là những bài
cần đến giọng tenor cao vút mà là những bài dân ca.
Quỳnh Giao xuất hiện trong chiếc áo dài thật đẹp. Phải nói cô là nữ ca sĩ "diện"
nhất đêm nay với những chiếc áo dài đặc biệt. Quỳnh Giao hát bài Còn Gì Nữa
Đâu, cũng là một bài hát rất lâu không ai hát có lẽ vì nó đòi hỏi một giọng có một
range lớn. Quỳnh Giao diễn tả trọn vẹn bài hát này.
Kế tiếp, ban hợp ca với 22 ca viên cùng giọng lĩnh xướng của Lê Hồng Quang đã
trình diễn bài Lữ Hành, một bài hát có tính cách triết lý, ví đời người như một
chuyến đi, với những lời hát rất thú vị như bước nhanh vượt chân đời, nhịp xe
uốn vòng tử sinh, bánh xe tang ngoại ô, chiếc nôi trong vườn hoa... Hòa âm của
Lê Văn Khoa đã mang lại sinh động cho bài hát. Chỉ có điều có lẽ microphone
không để đúng chỗ nên bè nam hoàn toàn bị chìm hẳn, chỉ nghe loáng thoáng,
so với bè nữ rất đầy, rất vang. Giọng lĩnh xướng của Lê Hồng Quang cũng không
được nổi lên như mong muốn. Lê Hồng Quang sau đó mở đầu cho chương trình
phần hai với ca khúc bất hủ Tình Hoài Hương. Giọng tenor của anh thích hợp với
bài hát này nên anh diễn tả trọn vẹn bài hát. Nhưng có lẽ nó sẽ hay hơn nếu
những giọng nữ phụ họa được to hơn, nổi hơn lên. Những giọng này không được
micro bắt nên nghe rất xa vắng, uổng mất công phu hòa âm của Lê Văn Khoa.
Mộng Thủy, Anh Dũng và Lệ Thu trở lại với những ca khúc Nghìn Trùng Xa Cách,
Khối Tình Trương Chi và Rồi Đây Anh Sẽ Đưa Em Về Nhà.
Tiếp theo là một phần rất đặc biệt : liên khúc Bà Mẹ Quê, Vợ Chồng Quê, Em Bé
Quê do Lê Văn Khoa hòa âm rất khéo léo và do Kim Tước, Mai Hương, Quỳnh
Giao và Nguyễn Thành Vân trình bày. Bài Vợ Chồng Quê khá hài hòa qua sự trình
bày của Nguyễn Thành Vân và Quỳnh Giao. Một lần nữa, Nguyễn Thành Vân
chứng tỏ anh hát rất hay những bài dân ca.
Duy Quang đã tiếp nối chương trình với một bài hát phổ thơ rất đặc biệt vì dài và
khó hát, đó là bài Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà, một tác phẩm bất hủ khác của Phạm
Duy. Hát nhạc Phạm Duy thật ra rất risky vì có quá nhiều người đã nghe những
bài hát của ông và có không ít số người thuộc lòng những ca khúc của ông. Duy
Quang đã hát sai lời nhiều chỗ. Nhưng anh vẫn nhận được những tràng pháo tay
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và tiếng cổ võ vang dội của thính giả.
Trần Thái Hòa trở lại sân khấu với ca khúc Nước Mắt Rơi. Anh đã diễn tả trọn vẹn
bài hát. Hai bài anh chọn thật ra rất khó vì lời hát rất dài và phức tạp. Trần Thái
Hòa đã chứng tỏ thái độ trân trọng với âm nhạc bằng cách tập dượt nhiều và hát
thuộc lòng bài hát. Anh lại là một người còn rất trẻ. Với thái độ trân trọng âm
nhạc, đường anh đi sẽ rất thênh thang.
Kim Tước thật điêu luyện qua bài Như Là Lòng Tôi, một ca khúc chắc ít ai được
nghe. Trong những ca sĩ hàng đầu của Việt Nam, có lẽ chỉ một số nhỏ có giọng
hát thật đặc biệt, trong đó có Kim Tước, Lệ Thu, và Thái Thanh. Giọng Kim Tước
vang, ấm và có một chất ngọt, êm rất khó diễn tả. Một giọng hát hiếm quí đã cất
lên từ hơn 50 năm qua mà vẫn còn nguyên phong độ.
Có lẽ Tuấn Ngọc là ca sĩ được vỗ tay nhiều nhất khi vừa được giới thiệu, chứng tỏ
sự mến mộ của khán giả đối với anh. Anh hát 2 bài liên tiếp. Anh đã chứng tỏ
khả năng điêu luyện của mình qua bài hát Tâm Sự Gửi Về Đâu, một bài hát mà
anh đã tâm sự là favorite của anh. Bài hát kia là bài Kiếp Nào Có Yêu Nhau, chắc
có lẽ sẽ hay hơn nếu anh nhớ lời, không cần phải nhìn bài và có thể diễn tả bài
hát trọn vẹn hơn. Phải nói giọng hát của Tuấn Ngọc phải được xếp vài loại trữ
tình. Anh có thể lên những nốt cao như fa, sol... một cách dễ dàng mà vẫn giữ
được chất êm ngọt. Anh xứng đáng nhận ngôi vị tiếng hát nam hàng đầu hải
ngoại.
Lần trở lại sân khấu, Bích Liên chọn một ca khúc phô rõ được giọng của cô hơn.
Đó là bài Qua Suối Mây Hồng. Ở những nốt cao, giọng Bích Liên vang, sáng và
đẹp hơn những chỗ thấp nhiều. Với phong cách tự tin và giọng hát với làn hơi
hùng hậu, Bích Liên diễn tả bài hát đặc biệt này một cách có kịch tính vì đây gần
như là một truyện ca. Cô đã lôi cuốn được người nghe. Và ban hợp ca đã kết thúc
chương trình bằng liên khúc Mẹ Trùng Dương và Mẹ Việt Nam Ơi. Một lần nữa, Lê
Văn Khoa chứng tỏ tài hoa của mình qua phần hòa âm. Một lần nữa, phần bè
nam không bắt micro vẫn bị chìm nghỉm làm phần hòa âm mất cân xứng.
Chấm dứt bài viết mà không nói đến cuốn phim ngắn 10 phút do Charlie Nguyễn
và Y Sa thực hiện là một thiếu sót. Cuốn phim ngắn đã nắm bắt được cái
personality của Phạm Duy. Một con người linh động, tự tin, nhiều sinh khí. Vì thế
ở tuổi hơn 80, ta không ngạc nhiên thấy ông vẫn làm việc cật lực, sáng tạo và
hồn nhiên bày tỏ những cảm nghĩ của mình một cách trung thực.
Hai MC Y Sa và Hoàng Khởi Phong làm tròn nhiệm vụ của mình. Y Sa chứng tỏ
một sự trân trọng đối với "nghề" làm MC. Cô luôn học thuộc lòng những lời giới
thiệu dù có dài giòng và phức tạp đến đâu. Vì thế lời giới thiệu của cô duyên dáng
hơn và tự nhiên hơn. Cô sẽ còn tiến xa.
Buổi nhạc Phạm Duy: Một Đời Nhìn Lại được tổ chức công phu và chu đáo, đã
đem lại cho khán giả những giờ phút âm nhạc trang trọng và đúng nghĩa nhạc,
xứng đáng là một buổi nhạc cho người nhạc sĩ đã ảnh hưởng đến cuộc đời của
nhiều người Việt Nam nhất. Cám ơn Phạm Duy và Ban Tổ Chức.
Người đăng: Học Trò
Người sửa: Học Trò;
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:::Nguyễn Quang An:::

Dư hương của "Phạm Duy Một Đời Nhìn Lại"

Được sửa soạn trên nhiều lãnh vực cách đây từ ba tháng, để kết thúc bằng một
buổi trình diễn không phạm phải một khuyết điểm lớn nào, nói chung sinh hoạt
"Phạm Duy: Một đời nhìn lại" là một phối hợp thành công của nhiều cá nhân, tổ
chức, và cơ quan bảo trợ. Giờ đây Nguyễn Ngọc Bích và Ngô Vương Toại đã về
với RFA, vợ chồng Nguyễn Xuân Hoàng đã về với Văn và Viet Mercury, những
khán giả tụ về từ nơi xa như Canada, Atlanta, Seattle, Arizona...đã trở về nhà, và
người khách cuối cùng của Người Việt đã trở về Dallas, bài viết này xin được coi
là một phúc trình chung cho một công tác dài hơi của nhiều đơn vị...
Trên hết phải nói tới đơn vị chủ động chính, Hội Ung Thư Việt Mỹ - Vietnamese
American Cancer Foundation (VACF) mà tôn chỉ của hội là: "Hội Ung Thư Việt Mỹ
dồn hết khả năng vào việc ngăn ngừa ung thư, cải tiến đời sống bệnh nhân, và
cứu sinh mạng qua những nỗ lực giáo dục, nghiên cứu về ung thư, cũng như
cung ứng các dịch vụ giúp đỡ và tranh đấu cho các bệnh nhân".
Theo lời tâm sự của Bác sĩ Nguyễn Bích Liên, VACF là một hội thiện nguyện mới
thành lập, quy tụ một số bác sĩ và chuyên viên Việt Nam đang hàng ngày cùng
với các bệnh nhân ung thư người Việt, đối đầu với những khổ đau do căn bệnh
này gây ra . VACF xuất hiện trong cộng đồng Việt Nam chưa lâu, trong khi đó thì
hình bóng của nhạc sĩ Phạm Duy như là một gốc sồi già trong khu rừng nguyên
sơ của âm nhạc Việt Nam. Các sáng lập viên Hội Ung Thư Việt Mỹ sau khi bàn
thảo đã đi đến kết luận, trong hơn 60 năm qua, những nhạc phẩm của nhạc sĩ
Phạm Duy đã làm vợi đi không ít những giọt nước mắt cùng với khổ đau cho quần
chúng. Nói chung những khổ đau mang đến bởi chiến tranh, sự chết, tuổi già,
bệnh tật... đều giống nhau, và do đó VACF đã quyết định tạo một sinh hoạt lớn,
để tỏ lòng biết ơn người nhạc sĩ đã đem những câu hát làm đẹp cho đời, và đồng
thời Hội Ung Thư Việt Mỹ cũng nương vào bóng mát này để cộng đồng Việt Nam
biết đến cuộc chiến âm thầm của hội cùng các bệnh nhân của chứng bệnh nan y
này.
Dự định của VACF được sự hưởng ứng tới tấp bởi các cơ quan truyền thông. Hầu
như tất cả các đài phát thanh và các tờ báo lớn đều đóng góp nhân lực, và vật lực
cho công tác dài hơi này. Sau hai tháng âm thầm sửa soạn, với những bài viết
liên tục trên báo chí, những cuộc hội thảo trên đài phát thanh, chương trình sinh
hoạt "Phạm Duy, một đời nhìn lại" được chính thức mở ra bằng một cuộc triển
lãm những nhạc phẩm, tác phẩm và hình ảnh liên quan tới nhạc sĩ Phạm Duy bắt
đầu từ ngày 18- 5, song song với cuộc hội thảo đầu tiên tại Phòng Sinh Hoạt tạm
thời của Nhật Báo Người Việt. Công tâm mà nói cuộc hội thảo này không thành
công vì thiếu sự hiện diện của nhạc sĩ Phạm Duy, ông có việc phải đi Minnesota,
do đó số người tham gia không được đông đảo và đồng thời buổi sinh hoạt thiếu
đi sự linh hoạt cần thiết cho một buổi hội luận.
Việc thiếu thành công trong buổi hội luận đầu, như là một lời cảnh tỉnh các cá
nhân trách nhiệm. Khi có quá nhiều đơn vị tham gia,phải được phối hợp, liên lạc
chặt chẽ, nếu không sẽ vấp phải một tình trạng thiếu kiểm soát. Để cho buổi hội
luận lần thứ hai không vấp phải những khuyết điểm lần trước, một chương trình
hội thảo với các diễn giả đã được thông báo trước đến mọi người, để việc sửa
soạn bài phát biểu được chu đáo. Cuộc hội thảo thứ hai với sự tham dự của hơn
hơn hai trăm thính giả, được tổ chức tại Phòng Sinh Hoạt Nhật Báo Người Việt,
với sự hiện diện của nhạc sĩ Phạm Duy, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, nhà nhạc học
Jason Gibbs, nhà báo Ngô Vương Toại, Nguyễn Xuân Nghĩa, ký mục gia Bùi Bảo
Trúc, nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng và nhà văn Hoàng Khởi Phong trong vai trò
điều hợp.
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Trong kỳ hội thảo lần thứ hai, phần đầu không được xuông xẻ ví lý do để tôn
trọng vị diễn giả đến từ phương xa nhất, Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích là người
đăng đàn đầu tiên, không ngờ ông đã mất giọng, khản đặc cho một chuyến đi xa
được quyết định vào phút chót, ông Nguyễn Ngọc Bích phải nhờ một người cháu
đứng ra đọc hộ bài viết rất công phu của ông. Diễn giả thứ hai là nhà nhạc học
Jason Gibbs. Bằng một tiếng Việt không hoàn hảo, song bài viết của Jason Gibbs
đã chứng tỏ ông là một người Mỹ am tường nhạc Việt Nam, đặc biệt là nhạc
Phạm Duy hơn rất nhiều người Việt hiện diện trong hội trường. Chẳng những
Jason Gibbs biết và hiểu rõ những nhạc phẩm của Phạm Duy, ông còn am tường
cả bối cảnh lịch sử, và hoàn cảnh sáng tác của các ca khúc này.
Ký mục gia Bùi Bảo Trúc, người đã thở hơi thở âm nhạc của Phạm Duy suốt mấy
chục năm qua. Trong bài nghiên cứu của ông về nhạc tình Phạm Duy, Bùi Bảo
Trúc cho người nghe thấy những biến dạng của đời sống, chiến tranh cũng như
hoàn cảnh xã hội chung quanh đã ảnh hưởng tới những giai đoạn nhạc tình của
Phạm Duy như thế nào. Những dẫn chứng trong bài viết của Bùi Bảo Trúc đã soi
tỏ rất nhiều điều, mà những người thưởng thức âm nhạc Phạm Duy chưa hề nghĩ
đến, bởi lẽ khi nghe một bài hát hay, người ta ngợp trong đó mà quên đi mọi chi
tiết liên quan tới bài hát. Bằng một phong thái đĩnh đạc, ngôn ngữ lưu loát bài
phát biểu của Bùi Bảo Trúc đã chinh phục thính giả, để từ đó người nghe lại được
nhìn thấy một Phạm Duy khác qua phần trình bầy của nhà báo Nguyễn Xuân
Nghĩa.
Nếu ta coi Kiều như một môn học đã đóng góp vào sự hình thành văn hóa và văn
học Việt Nam, thì Nguyễn Xuân Nghĩa là một chuyên gia thượng thặng trong môn
học này. Bài phát biểu của Nguyễn Xuân Nghĩa lấy cái nền từ một tác phẩm âm
nhạc của Phạm Duy, tựa vào truyện Kiều đã vẽ cho thính giả một vài khía cạnh
đặc biệt tới một vài nhân vật trong truyện Kiều. Để từ đó Nguyễn Xuân Nghĩa giả
dụ nếu Phạm Duy là Kim Trọng, thì cuộc gặp gỡ và tái ngộ giữa hai nhân vật Kiều
và Kim Trọng phải...... viết lại. Tất nhiên đây chỉ là một giả dụ không thể xẩy ra,
vì ngay cả những Kiều, Kim Trọng, Từ Hải, Tú Bà, Sở Khanh.. chỉ là những nhân
vật mượn trong tiểu thuyết của Tầu, nhưng qua đó Nguyễn Xuân Nghĩa cho mọi
người thấy không phải ông chỉ là một chuyên gia thượng thặng về Kiều, ông cũng
am tường nhạc Phạm Duy không kém.
Phần hai của cuộc hội thảo là cái đinh trong buổi sinh hoạt này, với Phạm Duy
trực tiếp trả lời các câu hỏi của Nguyễn Xuân Hoàng, Ngô Vương Toại và Hoàng
Khởi Phong cũng như của các thính giả có mặt trong buổi sinh hoạt. Mặc dầu đã
qua tuổi tám mươi, và mặc dầu mới trở về sau một chuyến đi xa, nhạc sĩ Phạm
Duy cho thấy ông là người bén nhọn, sắc sảo, trước các câu hỏi xoay quanh con
người đa dạng, phức tạp như ông. Những câu hỏi liên quan tới đời tư, đời công,
đến chính trị, đạo đức, Quốc, Cộng, tình ái... đã được Phạm Duy trả lời nhanh,
gọn, sắc sảo. Phần thảo luận này cũng cho người nghe được dịp nhận dạng
những câu hỏi và những người đặt câu hỏi không phải là vì Phạm Duy, nhưng vì
mình. Tôi cho cách nhìn Phạm Duy như thế không chỉnh. Phải nhìn Phạm Duy
như là Phạm Duy, hay ít nhất hãy nhìn Phạm Duy qua những đóng góp của ông
với nền âm nhạc Việt Nam. Tất nhiên trước khi là Phạm Duy, ông cũng là một con
người bình thường như mọi con người khác, có tốt và có xấu. Điều quan trọng là
tiêu chuẩn tốt xấu này do cảm quan, và sự hiểu biết của mỗi con người. Phạm
Duy ở vào tuổi ngoài tám chục, tôi tin là vào lứa tuổi này, ông đã có nhiều cơ hội
để chiêm nghiệm lại đời mình. Vị quan tòa trong trái tim mỗi con người mới quan
trọng, kỳ dư những cách đánh giá, phê phán của mọi người đối với Phạm Duy đều
vô giá trị, ít nhất là vô giá trị với Phạm Duy. Chính ông đã tuyên bố như thế.
Cả hai buổi hội thảo trong Phòng Sinh Hoạt Nhật Báo Người Việt, hợp cùng với
tạp chí Văn, và MiMi News phát hành số đặc biệt về Phạm Duy là cái khung cho
sinh hoạt chính: Buổi trình diễn âm nhạc tại La Mirada Theatre vào ngày Chủ
Nhật 26-5-02. Mặc dù đã được lưu ý trước trên báo chí và đài phát thanh, chúng
tôi ghi nhận khán giả phần đông đến đúng giờ, nhưng tốc độ xé vé quá chậm, do
đó dù không muốn trễ một phút nào, chương trình "Phạm Duy, một đời nhìn lại"
cũng vẫn bắt đầu trễ đến 10 phút.

Project: Phạm Duy - Một Đời Nhìn Lại

Tuyển Tập Các Bài Viết Về Nhạc Phạm Duy Trong Suốt 50 Năm Qua

Đúng 4 giờ 10 phút, Dàn Nhạc Giao Hưởng của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ trình bầy
hòa tấu nhạc phẩm Chiều Về Trên Sông, để mở đầu cho một buổi trình diễn 24
ca khúc của Phạm Duy, kéo dài 3 giờ 40 phút mà torng đó có 15 phút nghỉ giải
lao và 10 phút trình chiếu một cuốn phim tài liệu ngắn về Phạm Duy, do Y Sa và
Charlie Nguyễn thực hiện. Với một thành phần ca sĩ hùng hậu gồm Kim Tước, Mai
Hương, Quỳnh Dao, Lệ Thu, Thái Hiền, Mộng Thủy, Bích Liên, Trần Thái Hòa,
Nguyễn Thành Vân, Lê Hồng Quang, Anh Dũng, Duy Quang, Tuấn Ngọc cùng sự
phụ họa của các ca sĩ trong ban hợp ca Ngàn Khơi. Các ca khúc được viết hòa âm
bởi Lê Văn Khoa, Đặng Xuân Thìn, Trần Chúc, Duy Cường và Vương Hương, và
dàn nhạc được điều khiển bởi nhạc sĩ Nguyễn Khánh Hồng, và sau cùng được
điều hợp chương trình bởi Y Sa và Hoàng Khởi Phong.
----

Phạm Duy Một Đời Nhìn Lại
Hơn 200 văn nghệ sĩ và khán giả ái mộ, có nhiều người từ ở xa về đã thm dự
buổi Hội Luận và Triễn Lãm 2: Phạm Duy Một Đời Nhìn lại tại Phòng Sinh Hoạt
Nhật Báo Người Việt (mới) vào chiều ngày thứ Bẩy 25 tháng Năm 2002 do Hội
Ung Thư Việt Mỹ tổ chức.
Trong kỳ hai các diễn giả Bùi Bảo Trúc, Nguyễn Xuân Nghĩa và Jason Gibbs đã
nói về nhạc sĩ Phạm Duy cùng với những chặng đường sáng tác của ông qua hơn
60 năm ông gắn bó với nền âm nhạc Việt Nam từ thuở bình minh của nền tân
nhạc cho đến nay cùng với vận nước và tấm lòng yêu quê hương tha thiết của
ông.
Trong buổi hội luận 2 này, chính nhạc sĩ Phạm Duy đã bầy tỏ tâm tình của mình
cũng như cả những tội tình mà ông đã vương mang từ bao nhiêu năm qua. Ông
cũng giải thích về "nhạc ngữ" cũng như việc đưa dân ca Việt Nam qua âm nhạc
tây phương từ "ngũ cung" đến "thất cung". Về phương diện sáng tác ông đã vượt
qua khỏi mọi thế lực chánh trị của suốt nửa thế kỷ để giữ được tính độc lập trong
sáng tác.
Trong dịp này, một đoạn phim tài liệu Người Tình Già sơ lược cuộc đời nhạc sĩ
Phạm Duy do Charlie Nguyễn thực hiện được chiếu lại. Tạp chí Văn và báo Mimi
Studio News dành một số đặc biệt về nhạc sĩ Phạm Duy do một số văn nghệ sĩ
viết. Tác phẩm mới nhất mà nhạc sĩ Phạm Duy đang hoàn tất là Minh Họa Kiều.
Một chương trình nhạc Phạm Duy: Một Đời Nhìn Lại với sự hiện diện của một số
danh ca Việt Nam được tổ chức tại rạp hát La Mirada vào chiều ngày 26 tháng
Năm 2002 đã bán hết vé từ đầu tuần, một số không ít khán giả đã không tìm
được vé đi xem.

Nguồn: www.phamduy.comNgười gửi: Thành Viên
Người đăng: TVMT
Người sửa: Học Trò; php 9/27/2003; TVMT 9/26/2003;
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13. Các bài viết khác từ Quốc Nội và Hải Ngoại
sau năm 2000
z

Lê Hữu: Hương Ca, Xuân Mới của Phạm Duy

z

Lê Hữu: Phạm Duy, tôi còn yêu, tôi cứ yêu

z

Eric Henry: An American Looks At Phạm Duy (English Text)

z

Eric Henry: Phạm Duy và lịch sử Việt Nam hiện đại

z

Báo Người Việt: Tình trẻ Việt Nam hải ngoại với Phạm Duy

z

Việt Báo: Đêm Nhạc Với Phạm Duy, Mừng Người Nhạc Sĩ 84 Tuổi

z

Phạm Phú Minh: Phạm Duy 84 Tuổi

z

Nguyễn Ngọc Bích: Từ Harvard Về Đến Virginia - Đi 'Hát Rong' Với Phạm Duy

z

Nguyễn Hoàng Linh: Nghe bài hát "Người về miền xuôi"

z

Phạm Quang Dõng: Phạm Duy

z

Nguyễn Ngọc Sơn:Kiếp Lá Phận Người Trong "Đường Chiều Lá Rụng"

z

Đỗ Tăng Bí: Nghe nhạc Phạm Duy giữa Saigon

z

Hoàng Lan Chi: Tình Ca

z

Kinh Kha: Viết về bài Kỷ Niệm

z

Bích Xuân: Bác Phạm Duy

z

Duy Tâm: Hành trình xuyên Việt Nam cùng nhạc Phạm Duy

z

Cổ Ngư: Khúc Xuân Ca (Của Phạm Duy)

z

Nguyễn Ðình Toàn: Viết Về Phạm Duy

z

Đỗ Hùng: Ở VN, Cũng Nghe Minh Họa Kiều Của Nhạc Sĩ Phạm Duy...

z

Giao Chỉ: Phạm Duy Từ Xuân Bính Thìn 1976 Đến Qúy Mùi 2003

z

Thạch Miên: Phạm Duy Và Minh Họa Kiều II Ở Hoa Thịnh Đốn.

z

Giao Chỉ: Phạm Duy và Tiếng Hát Quê Hương

z

Ngô Đồng: Phạm Duy Và Tôi

z

Cổ Ngư: Phạm Duy, Con Én Đưa Thoi

z

Nguyễn Ngọc Sơn: Phạm Duy - Nhạc Sỹ Vượt Thời Gian

z

Trần Hữu Thục: Tính Hiện Thực Trong Ca Từ Của Phạm Duy
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Hương Ca, xuân mới của Phạm Duy
Lê Hữu

“Xuân hồng, có chàng tới hỏi,
‘Em thơ, chị đẹp em đâu?...’”
Sau cùng thì “Tình Sầu”, bài thơ cũ với những câu thơ thật là đẹp của Huyền Kiêu,
bài thơ sau bao năm tưởng bị lãng quên, đã được chiếc đũa thần của nhà phù thủy âm
thanh chạm tới và đã bước ra khỏi những trang thơ tiền chiến để hóa thành một trong
những bài “hương ca” mới nhất của Phạm Duy.
Bài thơ “bị lãng quên” ấy, cùng với những bài thơ khác là hương là hoa của đất nước,
những bài thơ của các thi sĩ già, trẻ thuộc những thế hệ khác nhau, cũng đã được nhạc
sĩ Phạm Duy chắp cho những đôi cánh nhạc, và khoác cho tên gọi là “Những Bài Hương
Ca”.
Hương ca và tình ca quê hương
Sao gọi là “hương ca”? “Hương ca” hiểu theo nghĩa nào? “Hương ca” là dòng nhạc
tiếp nối của những bài tình ca quê hương trước năm 75? “Hương ca” bây giờ và những
bài tình ca quê hương ngày trước khác nhau ra sao?
Nhạc sĩ Phạm Duy chắc đã có sẵn câu trả lời cho những câu hỏi đại loại như vậy.
Làm sao không khác được, vì quê hương của những năm 2000 phải khác với quê
hương của những năm 50, quê hương của những “cánh đồng cát dài”, những “lũy tre
còm tả tơi”, của “chiều rơi thoi thóp trên vài luống khoai...” Đã có một khoảng cách thật
là dài giữa quê hương những năm 2000 với “quê hương tôi, bóng đa ôm đàn em bé,
nắng trưa im lìm trong lá, những con trâu lành bên đồi...” Bao năm rồi còn gì. Bao nhiêu
là nước chảy dưới chân cầu, bao nhiêu là mây trôi trên bầu trời xanh kia. Chiếc bánh xe
nặng nề của thời gian đã lăn đi một vòng quay 50 năm...
Làm sao không khác được, vì Phạm Duy là người không thích lặp lại, không muốn
quay về cái cũ, vì Phạm Duy là luôn luôn mới, là luôn luôn đi tới...
Nghe Phạm Duy với “hương ca” là nghe một Phạm Duy rất mới, là nghe những bài
hát rất mới về quê hương.
Gọi “Hương Ca” là “những bài tình ca quê hương” những năm 2000 cũng được vậy,
có điều là Phạm Duy còn muốn nói nhiều hơn thế nữa. Ông còn muốn kể ta nghe về
“hương sắc quê mình”, về những “hương hoa đất nước”, về những vẻ đẹp đơn sơ đôi lúc
chỉ thoáng qua nhưng còn đọng lại mãi trong lòng người.
Ông như người làm vườn chăm chút từng cành lá, nâng niu từng cánh hoa, yêu đến
từng vẻ đẹp của những bông hoa trong khu vườn đầy hương sắc của quê mình. Ông như
như người “gìn vàng giữ ngọc” kho tàng quý giá của đất nước mình.
“Hương Ca”, như nhạc sĩ Phạm Duy cho biết, hầu hết là những sáng tác sau những
chuyến đi, về Việt Nam, từ sau năm 2000.
Về thăm đất nước, về thăm lại mảnh đất nơi ông cất tiếng khóc chào đời, nơi ông
từng viết nên câu hát “Việt Nam, hai câu nói trên vành nôi...” Về thăm đất nước, về
thăm lại mảnh đất nơi ông khoác cây đàn lên vai, khởi đầu cuộc “hành trình âm nhạc
Phạm Duy”, cuộc hành trình “khóc cười theo mệnh nước nổi trôi...” Về thăm đất nước,
về thăm lại những đời người đã cũ, về gặp lại chính mình, về nhìn lại, nhớ lại, để thấy
lòng mình buồn vui ra sao... Sau hết, về thăm đất nước để viết những bài “hương ca
mới” từ những cảm xúc đọng lại sau những chuyến đi.
Những chuyến đi đã mang về “Hương Ca”.
“Cái khó cho tôi là xưng tụng quê hương như thế nào để không bị hiểu lầm là xưng
tụng ai cả,” ông nói, có chút băn khoăn. Quả có khó, tôi hiểu, vì cuộc đời “người yêu, kẻ
ghét”, và càng khó đối với con người nghệ sĩ tự do Phạm Duy, từng lắm phen hứng chịu
những mùi dùi công kích. Soạn “Những Bài Hương Ca”, đối với Phạm Duy, quả là một
“thử thách” với riêng ông. Liệu ông có vượt qua nổi? Liệu ông có cần những giải thích,
giải bày vì những hiểu lầm, hiểu đúng?... Trên hết mọi thứ, tôi nghĩ, Phạm Duy sau
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cùng đã tìm được lời giải đáp, tìm ra câu trả lời cho chính ông. Chính điều này mới thực
sự có ý nghĩa.
Thực ra, ông không cần phải lo. Hàng trăm người nghe ngồi chật kín phòng sinh
hoạt nhật báo Người Việt ở Nam Cali. trong “Đêm Sinh Nhật Phạm Duy” cuối tháng Mười
vừa qua đủ để trả lời ông. Người ta đến vì lòng yêu mến ông và để chúc mừng, để
chung vui cùng ông. Người ta đến chỉ để nghe nhạc ông và nghe ông trò chuyện. Nghe
và tán thưởng. Ông còn mong gì hơn nữa.
Sinh nhật năm ngoái của nhạc sĩ Phạm Duy, tôi nhớ có viết: “83 tuổi, như cách nói
vui của ông, chỉ là con số... 38 đảo ngược. Ở độ tuổi vẫn được kể là... trung niên ấy,
‘đại lực sĩ Phạm Duy’ (nói như nhà thơ Nguyên Sa) vẫn còn sung sức lắm, vẫn thừa sức
hai tay nhấc bổng hai quả tạ nặng ký ‘Minh Họa Kiều I và II’. Trái tim ông mở rộng, háo
hức, tràn trề sức sống...” Sinh nhật 84, Phạm Duy còn “thừa thắng xông lên”, biểu diễn
thêm một màn ngoạn mục: quả tạ thứ ba nặng ký hơn, “Minh Họa Kiều III”, được ông
tiếp tục nâng lên, cùng với “Những Bài Hương Ca” lần đầu tiên được chính thức giới
thiệu với giới thưởng ngoạn nghệ thuật.
Các dĩa nhạc “Hương Ca” đã đến tay người yêu nhạc Phạm Duy trong đêm ấy.
“Hương ca” sẽ được đón nhận ở mức nào? Câu trả lời thực ra vẫn còn ở phía trước. Thế
nhưng, đối với Phạm Duy, sự ra đời của những “hương ca” ấy chắc có làm ông nhẹ
nhõm, vì đã không để lỡ một cuộc hẹn với chính ông, và hơn thế nữa, vì nỗi nhớ quê
hương quặn thắt.
Trái tim Phạm Duy là trái tim nặng trĩu nỗi niềm hoài hương, nặng trĩu những hoài
niệm quá khứ . Tuổi đời càng chồng chất, tình quê càng đậm đà. Càng xa quê lâu năm,
nỗi nhớ càng thêm se sắt.
“quê nhà xa lắc xa lơ đó
ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay...” (1)
“Làm gì có trăm năm mà đợi...”
về đây nhé, cắm xong chiếc thuyền hồn
ôi lãng du quay về điêu tàn...
“Sáu mươi năm sau, lại được trở về nơi mình đã từng ngồi đó, đã từng ước mơ, nay
tóc đã bạc trắng nhưng con tim thì hình như vẫn còn mơ mộng như ngày nào... Cảnh
vật có thể hoang phế nhưng lòng mình không chút hoang vu mà lại ấm áp vô cùng...”
Những dòng trên (trong Bút Ký “Lữ Khách Trở Về” của Phạm Duy) là những dòng
phơi trải tâm tình của ông trong chuyến trở về đầu tiên, ngồi lại trên nền nhà cũ, lắng
nghe những cảm xúc của mình, như lắng nghe “giọt mưa đã gieo trên thềm nhà”, như
“người ngồi im bóng, lắng nghe tháng ngày qua...”
“trăm năm dầu lỗi hẹn hò
cây da bến cũ, con đò khác đưa”
Câu ca dao đổi khác đi một chút ấy đã ít nhiều tác động đến quyết định “trở về mái
nhà xưa” (2) của nhạc sĩ Phạm Duy. Trở về, dẫu có muộn màng, dẫu tóc “người tình
già” đã trắng như bông, dẫu đã hết một thời “về đây khi mái tóc còn... xanh xanh”.
“Đã bao năm rồi tôi cứ ngồi khoanh tay chờ đợi một điều gì đó,” Phạm Duy bộc
bạch. Ông tự ví mình như nhân vật trong vở kịch “En attendant Godot” của Samuel
Beckett. Nỗi đợi chờ khắc khoải, mỏi mòn, như người ngồi đợi hoài những giấc mơ sẽ
không bao giờ đến. Nỗi đợi chờ trong câm lặng, ngày qua ngày, trong lúc cuộc sống vẫn
lao nhanh về phía trước, trong lúc thời gian vẫn như nước sông trôi lững lờ trên dòng
Hương giang ấy, trên dòng sông ghi dấu đời mình, ghi dấu một cuộc tình...
“làm gì có trăm năm mà đợi
làm gì có kiếp sau mà chờ”
Câu thơ đã đánh thức Phạm Duy, đã lay ông dậy... Ông như người tỉnh ngộ, như vừa
giật mình thức giấc sau một giấc ngủ dài. “Mặc dầu đã lâu không còn cái thú soạn ca
khúc nữa,” ông nói, “tôi đã phổ nhạc ngay bài thơ ấy.” Và thế là “Về Thôi”, thế là bài
thơ của Lưu Trọng Văn (con trai người bạn cũ của ông, thi sĩ Lưu Trọng Lư) với lời đề
tặng “người tình già”, đã hóa thành “Trăm Năm Bến Cũ”, hóa thành bài “hương ca số 1”
của Phạm Duy.
Câu thơ réo gọi. Về thôi, “người tình già đầu non” (2)... “Thế là,” ông nói, “không
còn ngần ngại, chần chừ gì nữa, tôi đã trở về vào đầu năm 2000.” Phải về thôi, để
không còn những băn khoăn, do dự, để thôi hết những trăn trở, dùng dằng. Phải về
thôi, vì câu thơ ấy, vì tiếng gọi ấy, vì những người còn mong đợi ngày ông trở lại....
nào đâu có trăm năm, đâu có trăm năm, mà chờ mà đợi
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nào đâu có kiếp sau, đâu có kiếp sau, mà đợi mà chờ...
Câu thơ hóa thành câu hát. Những dấu láy, những câu, chữ lặp đi lặp lại như thôi
thúc, giục giã. Có đợi chờ thêm nữa cũng chỉ hoài công thôi, vì “sáo đã sang sông”, vì
“khúc tình xưa, xưa ấy, đã xưa rồi...”
Phải về thôi, về để thăm lại những đường xưa lối cũ, để có những giây phút tương
phùng, những hội ngộ kỳ thú với những người thân yêu, những bầu bạn thâm tình răng
long, đầu bạc đã có chung nhau những bề dày kỷ niệm. Về để thấy lại “cây da bến cũ”,
nhưng không thấy “con đò năm xưa” vì “o đò năm trước đi mô không về...”
Phạm Duy vẫn là người nhạc sĩ ngợi ca tình yêu quê hương đấy chứ? Phạm Duy vẫn
còn viết những bài tình ca đất nước đó sao? Tất nhiên rồi, trước sao sau vậy, có gì khác
đâu.
Khi mà người ta vẫn còn dạy các em nhỏ “mang theo quê hương trong mỗi trái tim
mình” thì những “người lớn” như ông làm sao có thể chối bỏ được quê hương. Quê
hương bây giờ hay “quê hương trong trí nhớ”, quê hương ngàn xưa hay ngàn sau...
cũng chỉ một tên gọi. Qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử, qua bao nhiêu triều đại hưng
phế, “nét quê hương nghìn năm vẫn là...” (3)
Cũng như tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương có bao giờ cạn, như những con sông
của ba miền đất nước–sông Hồng, sông Hương, sông Cửu Long–chẳng bao giờ cạn
nguồn. Trong “hương ca” Phạm Duy, vẫn là những ngợi ca đất nước, con người, vẫn là
ruộng đồng, núi non, sông biển..., nhưng cách thể hiện có khác trước. Điều này cũng
dễ hiểu thôi. Trước hết, vì cái nhìn của Phạm Duy đối với quê hương đã ít nhiều thay
đổi. Bao nhiêu là tang thương dâu bể, bao nhiêu là vật đổi sao dời, làm sao không đổi
thay... Những cảm xúc, cảm quan mới qua những chuyến về thăm quê đã là nguồn
cảm hứng cho Phạm Duy để có những bài “hương ca mới”.
Quê hương là những địa danh, những nơi chốn, những tên gọi thân quen của Bắc
Trung Nam ba miền. Quê hương đi từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mâu, đi suốt chiều dài
đất nước.
... có bóng người vô danh
từ bên này sông Tiền
qua bên kia sông Hậu
mang theo chiếc độc huyền
và điệu thơ Lục Vân Tiên...
. . . . .
thân không là lính thú..u...ú
sao không về cố hương (ha)
chiều về nghe vượn hú..u...ú...
Chuỗi láy uốn lượn, ngân nga “ú u ú u ù...” nghe như những... tiếng hú man dại
vọng ra từ rừng chiều. Đấy là “Hương Rừng”, một “hương ca” khác (phổ từ những câu
thơ Sơn Nam trong “Hương Rừng Cà Mâu”), với tiết tấu, nhịp điệu mạnh mẽ, khỏe
khoắn, như toát lên nguồn sinh lực mới, như mạch sống dâng trào... Những ngắt nhịp
ngắt quãng ngắn, gọn, dứt khoát, với những nốt đệm chắc nịch ở cuối câu (hu, hư,
ha...), tựa những bước chân hăm hở băng rừng vượt suối, đi mãi đi mãi vào tận rừng
sâu...
Yêu quê hương, yêu đến từng con lạch nhỏ, yêu bùn yêu đất, yêu muỗi yêu mòng...
yêu khu rừng dâng nước (ha...)
yêu tràm đứng hiên ngang (ha...)
yêu vo ve đàn muỗi (há...)
yêu lạch nước thân thương...
ta yêu đời mưa nắng (ha...)
yêu bùn cũng là yêu (ha...)
yêu quê hương ruộng đất (há...)
yêu hương rừng ngọt thơm...
Từng lời ca, ý nhạc là những “minh họa” sắc nét về truyền thống và bản sắc của
một dân tộc luôn phấn đấu để vươn lên, xốc tới, ở bất cứ thời đại nào, trong bất kỳ
hoàn cảnh nào...
Về thăm lại quê hương để thấy quê hương là những đổi thay. Những hình tượng,
những mẫu người điển hình cho Phạm Duy xưng tụng một thời như bà mẹ quê, bác
nông phu, anh chiến sĩ, người thương binh... đã mất dấu, đã bị xóa nhòa. Quê hương
đâu còn vận áo nâu sồng, chít khăn mỏ quạ hay đội nón quai thao... Quê hương bây giờ
là triển lãm phấn son, là phơi bày da thịt, là căng tròn nhựa sống.
... da thịt em ráng chiều vụt tắt
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xa lạ như mắt cá quẫy vào
vào lòng biển sâu giữa buổi chiều hoang...
Hơn thế nữa:
em là con ngựa non thon vú
giữa rừng người hoang vu
anh và em lạc vô thành phố
vó ngựa buồn quanh co...
Vẫn chưa hết:
ai bảo em tô môi trước tuổi
ai bảo em mặt trời hoàng hôn
ai bảo em da trắng nhễ nhại
ngực em bày chật một ô buồn...
Ôi quê hương tội tình. Quê hương là “vó ngựa buồn quanh co”. Đấy là “Ngựa Biển”,
là bài “hương ca” phổ thơ Hoàng Hưng với tiết tấu dồn dập, như từng đợt sóng cứ xô tới,
xô tới, và bóng ngựa chập chờn cưỡi trên mặt sóng như một ảo ảnh, một huyền thoại...
em áo trắng sóng tung ghềnh đá
em áo vàng biển động sóng rơi...
Về thăm quê hương là về thăm lại những nhánh sông đời mình, những dòng sông
hiền hòa hay những khúc sông cuồn cuộn sóng. Về thăm quê hương là về soi lại đời
mình dưới chân cầu sóng vỗ, là về ngồi lại bên cầu nhìn nuớc sông trôi êm đềm để “lặng
nghe dòng đời từ từ trôi”.
Về thăm quê hương để ngâm mình dưới dòng nước trong mát, để tận hưởng cái thú
tắm truồng bên dòng sông loáng bạc giữa những mùa trăng. Về thăm quê hương là cởi
bỏ hết áo quần như trút bỏ hết mọi vướng mắc, như tháo bỏ hết những mặt nạ, như mở
toang những đầu óc tù hãm, như đạp đổ những bức tường thành kiến, để nhảy “ùm”
xuống dòng sông sâu mà lặn hụp, vẫy vùng thỏa thích, để nước sông trong veo gột rửa
và thả trôi đi những phiền muộn âu lo, những hệ lụy của đời sống...
nhào xuống dòng sông, ý... í... a... sông sâu
ngâm mình trong nước, gột hết u sầu
giạng hai chân rộng bơi vào mộng mơ
lặn sâu trong cõi thơ
lặn sâu trong cõi mơ...
(Tắm Sông Trăng)
Tôi tiếc là Phạm Duy đã bỏ mất chữ “truồng” trong tựa của bài “hương ca” (mặc dầu
trước đấy ông có nói “đã tắm sông mà không tắm truồng thì mất thú”), vì quả là ý
nghĩa của bài nhạc “đọng” lại nơi chữ ấy! Tôi chắc ông cũng có chút phân vân và cũng
lấy làm “tiếc” như tôi khi đành phải cắt bớt đi một chữ để cái tựa ấy không hoàn toàn là
bức tranh khỏa thân. Biết làm sao hơn, khi mà trong đời sống nghiệt ngã này, ai lại
chẳng có lần đành bỏ lại sau lưng những gì thật quý báu trong một cố gắng để tỏ ra
dửng dưng.
“Tắm Sông Trăng” cũng gợi nhớ những mùa trăng ân ái. “Tắm mát đêm thanh” là
bơi lội, ngụp lặn giữa những con sóng tình, là gối đầu lên một “giường sông trinh trắng”,
một “gối sông trầm lắng” dập dềnh trên dòng nước bạc như một dải ngân hà giữa trời
đầy trăng sao.
mặt trăng đâu đó về tắm mát cùng anh...
tắm... ư... mát đêm trăng
là tắm... ư... mát đêm thanh...
ngân hà xưa lạnh vắng
nay cuồn cuộn sóng yêu đương...
Những lời tình ấy, những giai điệu nồng nàn ấy được viết ra từ người nhạc sĩ có trên
tám mươi tuổi đời. “Phạm Duy ở tuổi 80 còn trẻ hơn Phạm Duy thời 40 nhiều”, nói như
nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng.
Kể ra cũng không có gì ngạc nhiên, điều này được Phạm Duy giải thích trong một
“hương ca” khác, “Trăng Tàn Trăng Khuyết, Hoa Nở Hoa Tàn”:
trăng khi tròn rồi khi, rồi khi trăng khuyết
trăng già nua rồi trăng tái hồi trăng non
có gì đâu mà em tủi em buồn...
có gì đâu mà em khổ, em phiền...
có gì đâu mà ôm hoài mối sầu?...
“Có gì đâu...”, vì lẽ biến hóa ảo diệu của đất trời, vì muôn loài muôn vật đều xoay
vần theo luật tuần hoàn tự nhiên. Những hơn thua, được mất cũng “chỉ là phù vân”, như
ngàn năm mây trôi, như “nước đi đi mãi không về...” Từ “quê hương nghèo”, “quê
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hương buồn”, “quê hương một thời đau yếu...” đến:
quê hương một chiều ngồi mé sông
ta ca thầm một khúc hát mơ mòng...
đôi tình nhân đó nên đời vẫn vui...
cũng chỉ là... “có gì đâu mà...”, như câu hát của ông.
Bài “hương ca” ấy, vì vậy, còn được Phạm Duy đặt cho một tên khác, “Vô Thường”.
“Hương ca” còn đi từ những câu thơ Phùng Quán, từ những “lời mẹ dặn” về lòng
chân thật: “yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét”, không khuất phục trước
những dối trá và bạo lực: “bút giấy tôi, ai cướp giật đi, tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá”.
“Hương ca” còn đi từ những câu thơ Huyền Kiêu, từ những chuyện tình đẹp như
một... bài thơ:
thu biếc, có chàng tới hỏi,
“Em thơ, chị đẹp em đâu?”
“Chị tôi xõa tóc ngang đầu
đi hái tình sầu trong núi.”
Và buồn như một nỗi tiếc thương:
“Chị tôi hoa phủ đầy đầu
đã ngủ trong lòng mộ tối...”
“Xuân hồng”, “hạ đỏ”, “thu biếc”, “đông xám”, những màu sắc của bốn mùa như
những “hương đồng gió nội” của đất trời quê hương cũng theo nhau đi vào “hương ca”.
“Hương ca” còn đi từ những nguồn khác, có khi chỉ là mẩu chuyện nhỏ thoáng gặp
đâu đó trên bước đường rong ruổi từ Nam ra Bắc, từ Bắc vô Nam trong chuyến hồi
hương, như mẩu chuyện được Phạm Duy kể lại:
... Thế rồi có ngày hồi hương
cuộc đời trăm phương nghìn hướng
tạm thời ngừng cuộc lãng du
cho qua đi những ngày mưa nắng
ngày đầy hay ngày thưa vắng
cho đi theo cảnh đất trời xa
quên đi cảnh đất trời xa...
Ra đi, để mong tìm kiếm. Trở về, để mong tìm lại, cho “mình lại gặp mình”, cho “tôi
được gặp tôi”...
Thế rồi tôi bước về quê
sau nhiều tang thương dâu bể
qua bao vật đổi sao dời
quê hương mình vẫn là nơi
để tìm về lẽ sống mà thôi
mình tìm ra chính mình thôi
Thế rồi tôi xuống Hậu Giang
tôi qua bến phà sông lớn...
“Thế rồi...,” ông kể tiếp, “tôi gặp một bé gái bán vé số. Bé xinh xắn, sạch sẽ, lễ
phép. Tôi muốn tặng bé ít tiền nhưng cháu không nhận. Tôi bèn mua ít tấm vé số với
giá ‘đặc biệt’. Khi phà sắp sửa tách bến thì cháu chạy vội xuống, dúi vào tay tôi một
chiếc kẹp tóc còn thơm mùi tóc dậy thì con gái. Có lẽ đó là món trang sức đắt giá nhất
trên người cháu. Cháu tặng tôi như một cử chỉ đền đáp, vì cháu không muốn nợ ai thứ
gì cả. Tôi không thể không nhận. Cầm chiếc kẹp tóc nhỏ trong tay, trong lòng tôi cứ
dâng lên nỗi xúc động. Cũng như bé gái ấy, tôi không muốn ‘nợ’ ai bất cứ thứ gì. Tôi
thích sự sòng phẳng. Bé gái và tôi, chúng tôi đã ‘gặp’ nhau.”
Những chuyện vặt vãnh như thế vẫn diễn ra thường ngày trong cuộc sống ở quanh
ta, và ta dễ quên đi. Nhưng Phạm Duy không quên, ông đã ghi lại thành “hương ca”,
như ghi lại một nét đẹp của quê mình. Chỉ là một cô bé. Chỉ là chiếc kẹp tóc nhỏ, chiếc
kẹp tóc rẻ tiền (tôi chắc vậy), nhưng là một bài học lớn, chứa đựng một nhân cách
sống.
... Thế rồi tôi vẫn còn đi
trên đường giang hồ đây đó
mang theo hương vị quê mùa
hương nồng từ đất quê ta
đến từ kẹp tóc em thơ
chiếc kẹp tóc thơm tho
(Chiếc Kẹp Tóc Thơm Tho)
“Những Bài Hương Ca” không chỉ được đón nhận và tán thưởng từ giới thưởng

Project: Phạm Duy - Một Đời Nhìn Lại

Tuyển Tập Các Bài Viết Về Nhạc Phạm Duy Trong Suốt 50 Năm Qua

ngoạn người Việt:
“... The music is finely lyrical and unpredictable as ever, and written in an easy-tounderstand idiom. Particularly memorable to me were the opening piece ‘A Hundred
Years By the Old Boatlanding’ (Trăm Năm Bến Cũ), on the evanescence of life and
memory, ‘Bathing in the Moonlit River’ (Tắm Sông Trăng), an upbeat song about a
skinny-dipping excursion, and ‘A Sad Love Story of Days Gone By’ (Ngày Xưa Một
Chuyện Tình Buồn), a buoyant piece with elegantly uneven phrasing, as charming and
youthful sounding as ‘Bearing Back the Harvest’ (Gánh Lúa) or ‘A Countryside
Mother’ (Bà Mẹ Quê), but which unexpectedly and dramatically ends on a note of high
tragedy.”
Những dòng trên trích trong bài nhận định về “Hương Ca” (Homeland Fragrance
Songs) và “Minh Họa Kiều III” (Illustrations of Kiều, Part III) của giáo sư Eric Henry
(Đại Học North Carolina, Chapel Hill, NC), giảng dạy về ngôn ngữ và văn chương Việt
Nam và Trung Hoa, hiện đang tiến hành công cuộc khảo cứu về lịch sử tân nhạc Việt.
“Mười bài ‘hương ca’, như thế đã đủ chưa?” Tôi nhớ đã hỏi Phạm Duy. “Tại sao lại 10
bài?” ông hỏi lại. “Tại sao phải là những con số?”
Ông nói đúng. Biết thế nào là thiếu, là đủ? Làm gì có giới hạn nào cho những “hương
ca”. Đã qua rồi thời kỳ của những “mười bài tâm ca”, “mười bài rong ca”, “mười bài đạo
ca”, “mười bài thiền ca”... Là con người yêu tự do hơn tất cả mọi thứ trên đời này, là
con người suốt đời chỉ mơ được là “con dế hát rong” (2) trên quê hương đất nước mình,
đời nào ông chịu nhốt mình trong cái khung của những con số. Ðâu phải chỉ mười bài,
khi tôi viết đến những dòng này, “Tây Tiến”, bài thơ nổi tiếng hào hùng và lãng mạn của
Quang Dũng, cũng đang chờ tay người nhạc sĩ tài hoa chắp cho đôi cánh nhạc để dập
dờn bay vào “hương ca”.
“Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm
. . . . .
Áo bào thay chiếu, anh về đất
sông Mã gầm lên khúc độc hành...”
Chưa hết đâu, những câu thơ, những hạt ngọc lấp lánh nào nữa trong kho tàng thi
ca của đất nước vẫn đang là nguồn cảm hứng cho những “hương ca” tiếp theo của Phạm
Duy...
Qua “Những Bài Hương Ca”, rõ ràng là Phạm Duy đã muốn ký thác, muốn “gửi gấm”
rất nhiều. Nghe “hương ca”, thấy quê hương bàng bạc, thấp thoáng trong mỗi câu hát,
trong mỗi dòng kẻ nhạc. Nghe “hương ca”, thấy quê hương xa xăm mà gần gũi.
Hương ca và xuân ca
Trong những ca khúc viết về quê hương của Phạm Duy, từ những bài đầu tiên đến
những bài gần đây nhất, bao giờ cũng lóe lên những ước mơ về một mùa xuân mới,
mùa xuân yên vui, thanh bình...
“... nằm mơ, mơ thấy trăm họ tốt tươi, mơ thấy bên lề cuộc đời, áo dài đùa trong
tiếng cười”.
Đầu xuân năm trước, nhạc sĩ Phạm Duy, trong một bài viết ngắn, “Những Xuân Ca
Trong Đời Tôi”, có đề cập đến một số ca khúc ông từng sáng tác từ nguồn cảm hứng là
mùa xuân, khởi đi từ xuân ca đầu tiên, “Đêm Xuân” (1949), đến xuân ca cuối cùng trên
đất nước, “Trên Đồi Xuân” (1975), và cả đến xuân ca trong những năm lưu vong, như
“Ngụ Ngôn Mùa Xuân” (1988)...
Là con người nghệ sĩ mà cuộc hành trình âm nhạc có chiều dài đến hơn nửa thế kỷ,
mỗi xuân ca Phạm Duy ra đời còn đánh dấu và gắn liền từng thời kỳ, từng giai đoạn đổi
thay, thăng trầm của những mùa xuân đất nước. Điều này khiến cho, không chỉ đơn
thuần là những bài nhạc xuân, những “xuân ca” ấy còn mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt.
Sự góp mặt đều đặn của những xuân ca Phạm Duy bên dòng lịch sử của dân tộc còn
cho thấy con người nghệ sĩ ấy, điển hình cho bản sắc người dân Việt, ở bất cứ thời đại
nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vẫn toát lên tinh thần lạc quan, vẫn không từ bỏ niềm
tin về một vận hội mới, một mùa xuân mới về trên quê hương.
Quê Phạm Duy ở Hà Nội, thế nhưng hầu như ta hiếm khi nghe được trong những ca
khúc của ông những câu hát về nơi chốn ông chào đời, nơi chốn ít ra ông cũng từng
được sống qua những mùa xuân thanh bình.
Trong “Hương Ca” đã có một bài như thế, “Mơ Dạo Xuân Hà Nội”, phổ từ thơ Thảo
Chi, một người làm thơ ở San Jose, CA. Bài thơ và những chuyến về thăm quê đã gieo
vào lòng Phạm Duy những cảm xúc mới, đã đánh thức trong ông kỷ niệm ấm áp về
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những ngày vui mơ hồ đã xa thật xa trong trí nhớ, về một thời tuổi trẻ và những năm
tháng tươi đẹp nhất của một đời người.
“Ngày xuân phơn phớt gió, nhè nhẹ mưa bay bay, ửng hồng trên nhánh cây, cánh
hoa đào đo đỏ. Đầy trời chim én nhỏ, gọi mùa xuân về đây, lá đào rớt trên tay, tưởng
chiều xuân Hà Nội...”
Bài hát có một khí hậu rất Hà Nội, và một khí hậu rất Xuân, có Chùa Hương, có ông
đồ già, có câu đối đỏ, có hoa đào nở dưới trời mưa bụi bay của mùa xuân đất Bắc.
“Ước gì tay trong tay, dạo chiều xuân Hà Nội...”
“Mơ Dạo Xuân Hà Nội”, là mơ về xuân thanh bình một thuở.
Nhịp điệu 3/4 dìu dặt, lâng lâng, và tiếng hát Mộng Thủy ngọt ngào, trong vắt như
con suối mùa xuân róc rách. Giọng hát ấy, hương ca ấy, là “khúc hát thanh xuân” (2),
là bài xuân ca mới, đã mang về mùa xuân mới cho Phạm Duy.
lê hữu
(1) Bài Hành Phương Nam, Nguyễn Bính
(2) Tên một ca khúc của Phạm Duy
(3) Chiều Trên Quê Hương Tôi, Trịnh Công Sơn
* Những chữ in nghiêng trong bài là ca từ Phạm Duy
-------------------------------------------------------------(Ðã đăng trong tạp chí “Văn” Xuân Ất Dậu, Calif.)

Người đăng: Ht
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Phạm Duy, tôi còn yêu, tôi cứ yêu
Lê Hữu

con đường thảnh thơi nằm
nghe chuyện tình quanh năm
Phạm Duy
Ông yêu thích chủ đề nào hơn hết trong toàn bộ sáng tác âm nhạc của ông, bao gồm
những dân ca, tình ca, tâm ca, đạo ca, rong ca, kháng chiến ca, quê hương ca... vân
vân? người dẫn chương trình văn nghệ Phạm Duy, Người Tình đặt câu hỏi. Tình ca. Câu
trả lời thẳng thắn, dứt khoát, không chút lưỡng lự. Nói thẳng, nói rõ, không ngại ngùng,
không quanh co, đó là tính cách, là con người Phạm Duy.
Câu hỏi ấy tôi nghĩ, nếu không phải đặt ra cho Phạm Duy mà cho đối tượng đông đảo
người yêu nhạc của ông, chắc cũng sẽ nhận được ở không ít người, câu trả lời tương tự.
Tình ca và tình ca đôi lứa
"Tình khúc", "tình ca"..., những cách gọi này lâu nay đã trở thành phổ biến, và dễ được
hiểu theo nghĩa những bài nhạc tình, cũng tựa như thơ tình, truyện tình vậy. Điều này
có đúng, nhưng không hẳn lúc nào cũng đúng, nhất là đối với trường hợp Phạm Duy.
Người dẫn chương trình đêm ấy không hỏi thêm, nên Phạm Duy cũng không giải thích
thêm về câu trả lời ngắn, gọn của ông; tuy nhiên, trong một lần tiếp xúc, khi đề cập
đến những "đêm nhạc tình Phạm Duy" do những người yêu ông, yêu nhạc của ông thực
hiện ở nơi này nơi nọ dạo gần đây, tôi được ông cho biết: "Nhạc tình yêu của tôi xưa
nay không chỉ thu hẹp trong phạm vi và chủ đề tình yêu nam nữ, tình yêu trong âm
nhạc còn được hiểu là : yêu tiếng nói, yêu con người, yêu thiên nhiên, yêu đến cả
những vật thể nhỏ bé, vô tri vô giác như hòn đá, mảng rêu..." Qua cách nói ấy, ta hiểu
rằng chủ đề tình yêu trong âm nhạc Phạm Duy rộng khắp, đa dạng. "Tình yêu", hai chữ
ấy nghe vậy mà rộng lớn quá, mênh mông quá: tình yêu đất nước, thiên nhiên, con
người, lứa đôi..., biết nói sao cho vừa!... Có thể nêu một ví dụ: "Tình Ca", một trong
những ca khúc quen thuộc của ông được nhiều người yêu thích, lại không phải là một...
"tình khúc". Bài nhạc tên là vậy, thế nhưng không phải chỉ yêu cô gái bên nhà, miệng
xinh ăn nói mặn mà... (mà) có duyên, ta thấy ông còn yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra
đời..., yêu câu hát Truyện Kiều..., yêu đất nước tôi, nằm phơi phới bên bờ biển xanh...,
yêu những sông trường..., yêu bác nông phu, đội sương nắng bên bờ ruộng sâu...,
nghĩa là, đúng như ông nói, bất kể thứ gì yêu được là ông "yêu" thôi. Thử hỏi, làm sao
không khỏi nghe lòng dấy lên nỗi kiêu hãnh, niềm tự hào dân tộc khi nghe đến những
câu hát:
Tôi yêu biết bao người,
Lý, Lê, Trần... và còn ai nữa?
Những anh hùng của thời xa xưa
Những anh hùng của một ngày mai ...
Nghe ông yêu nhiều, yêu hết mức đến như vậy, ta cũng muốn "yêu" theo ông.
"Tình Ca" là một trong những bài nhạc ta gặp nhiều "chất Phạm Duy" nhất. Với "Tình
Ca" ông mở lòng ra phơi phới. Ở "Tình Ca" là tình yêu thật rộng lớn, thoát ra ngoài,
vượt lên trên mọi thứ tình yêu khác, kể cả tình yêu đôi lứa. "Tình Ca" là một "tình yêu
tổng hợp", là bản tình ca lớn nhất: bản tình ca của đất nước. Đất nước nơi ông đã lọt
lòng, nơi ông đã được nghe câu hát đầu tiên trong đời mình, là lời mẹ hiền ru những
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câu xa vời... Lời mẹ ru ấy, bản tình ca của đất nước ấy, là mối tình đầu đời, là cuộc tình
lớn nhất của ông. Cuộc tình ấy có khi vui khi buồn (bốn ngàn năm ròng rã buồn vui...),
có lúc khóc lúc cười (khóc cười theo mệnh nước nổi trôi...).
Ta hiểu vì sao hình tượng "chiếc nôi" vẫn luôn được Phạm Duy nhắc tới, vẫn luôn theo
ông đi vào trong những lời nhạc, khi thì bác mẹ sinh từ lúc nằm nôi (Tình Ca), khi thì
Việt nam, hai câu nói trên vành nôi (Việt Nam, Việt Nam), khi thì đặt tên cho người, đặt
tình yêu nước vào nôi (Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc)...
Đâu phải chỉ "Tình Ca", ta còn gặp những "Tình Hoài Hương", "Xin Tình Yêu Giáng
Sinh", "Tình Nhân Loại, Nghĩa Đồng Bào"... Những bài nhạc có cái tựa mang theo chữ
"tình" ấy dều không phải là những ca khúc viết riêng cho tình yêu nam nữ.
Nhạc tình Phạm Duy, hệt như tính cách của ông, đã không hề tự đặt cho mình một giới
hạn, một ràng buộc trong khuôn khổ nhất định nào mà luôn luôn muốn đi tới tận cùng
những bến bờ.
Nhạc tình yêu nói chung của Phạm Duy là như vậy. Thế còn nhạc tình yêu "nói riêng",
dành cho đôi lứa, thì sao? Câu hỏi nhiều người muốn biết. Như chuẩn bị sẵn cho câu trả
lời, nhạc sĩ Phạm Duy có tạm đưa ra một "bảng phân loại" khái quát dành cho những
bản tình ca mà đối tượng, ông cho biết: "chỉ thu hẹp trong phạm vi và chủ đề tình yêu
nam nữ". Đường tình trăm vạn lối, biết đâu là đâu; tuy nhiên, cũng xin thử làm công
việc hệ thống hóa, qua các tiểu đề bên dưới, những nẻo đường tình từng in dấu chân
người nhạc sĩ trong suốt cuộc "hành trình âm nhạc Phạm Duy", khởi đi từ "tuổi bâng
khuâng"(1) cho đến khi là "người tình già trên đầu non"(1), chỉ mong phần nào giúp
người yêu nhạc Phạm Duy vừa có được cái nhìn tổng thể, vừa hình dung được những bộ
mặt khác nhau của tình yêu thể hiện qua dòng nhạc của ông.
Công việc này thực ra không đơn giản chút nào vì thật khó mà đạt được sự chính xác
tuyệt đối trong lúc sắp xếp, phân loại theo từng đề mục. Một bài nhạc có khi không biết
nên sắp vào "cột" nào cho phù hợp, hoặc vừa có thể cho vào "cột" này, lại vừa có thể
cho vào "cột" khác, chưa nói là "con đường tình ta đi"(1) của Phạm Duy có lúc thênh
thang, có lúc ngoằn ngoèo, nhiều ngõ ngách, lắm ngã ba ngã tư đường tình, đặt chân
vào dễ mơ mơ màng màng, có khi lạc lối, chẳng biết đường nào ra...
"Tình ca" trong bài này, từ đây trở đi, xin được hiểu theo nghĩa nhiều người vẫn quen
hiểu: tình ca đôi lứa.
"Con đường tình ta đi"
Sáng tác đầu tay, năm 1942, "Cô Hái Mơ" (phổ từ thơ Nguyễn Bính), khởi đầu cuộc
hành trình âm nhạc dài hơn nửa thế kỷ của Phạm Duy, từ khi ông khoác cây đàn lên
vai, là một bài tình ca, và có thể được xem như "mối tình đầu" của Phạm Duy với nền
tân nhạc Việt nam.
1. Tình Đầu
"Con đường tình" của Phạm Duy, như bao nhiêu con đường tình của bất cứ ai khác,
cũng đã khởi đi từ những mối tình đầu. Tình yêu là những nụ hoa vừa chớm nở, hay nói
như Phạm Duy, là "trái táo thơm", chỉ đến khi "ghé răng cắn vào" thì... "giấc mơ não
nùng vội tan" (Ngày Nào Biết Tương Tư).
Tình đầu thường là những mối tình e ấp, hoặc ngu ngơ, vụng dại (Phạm Duy vẫn gọi
đùa là "tình ấp úng") và vẫn được xem là mối tình đẹp nhất, khó quên nhất. Từ những
mối tình "lãng mạn tiền chiến":
Hôm xưa tôi đến nhà em
ra về mới nhớ rằng quên cây đàn...
Hôm sau tôi đến nhà em
cây đàn còn đó nhưng em đâu rồi?...
Tôi nâng niu cây đàn, tình tang...
Yêu tôi hay yêu đàn?... (Cây Đàn Bỏ Quên)
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Những mối tình thầm lặng, khép kín, chỉ mình ta biết với riêng ta:
Cô hái mơ ơi, không trả lời tôi lấy một lời. Cứ lặng mà đi, rồi khuất bóng. Rừng mơ hiu
hắt lá mơ rơi... (Cô Hái Mơ, theo thơ Nguyễn Bính).
Đến nỗi niềm bâng khuâng của "người em sầu mộng" tuổi đôi mươi, tuổi "cuống quýt,
dạt dào, em biết yêu lần đầu"(2):
Ngày em hai mươi tuổi, mới chớm biết yêu người, đã buồn vì duyên mới, rồi đây sẽ
nhạt phai... (Ngày Em Hai Mươi Tuổi)
Tình đầu là mộng ước, là giấc mơ tươi đẹp nhất của một thời tuổi trẻ:
Tôi đang mơ giấc mộng dài
đừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh...
Đừng lay tôi nhé cuộc đời
tôi còn trẻ dại, cho tôi mơ mộng... (Tôi Đang Mơ Giấc Mộng Dài)
"Đừng lay tôi nhé cuộc đời", đừng đánh thức những giấc mộng đầu, hãy cứ để yên cho
tuổi trẻ "mơ giấc mộng dài" với con đường dài phía trước, con đường cỏ cây hoa lá xanh
tươi.
Con đường của đôi mình,
ôi chuyện tình thư sinh... (Con Đường Tình Ta Đi)
2. Tình Thư Sinh
"Một hôm trận gió tình yêu lại
đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư..."
Nỗi niềm tâm sự của chàng Huy Cận thuở xưa cũng đâu có khác chi những xuyến xao
rung động của những cô cậu học trò thời nay, được Phạm Duy đưa vào nhạc.
Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ, ôm nghiêng tập vở, tóc dài tà áo vờn bay vờn
bay..., hoặc anh trao vội vàng, chùm hoa mới nở, ép vào cuốn vở... để mai vào lớp học,
anh còn ngẩn ngơ, ngẩn ngơ... (Ngày Xưa Hoàng Thị, theo thơ Phạm Thiên Thư).
Có chàng trai nào thuở ấy lại chẳng có một đôi lần đứng ngẩn ngơ trước cổng trường nữ
sinh vì tương tư một mầu áo.
Ngày nào biết mong chờ, biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa... (Ngày Nào Biết Tương
Tư), hay ngoài đường em bước chậm, quán chiều anh nôn nao... (Hai Năm Tình Lận
Đận, theo thơ Nguyễn Tất Nhiên).
Đó cũng là những mối tình lính quýnh giữa sân trường trao thư... (Hai Năm Tình Lận
Đận), hoặc nỗi đau khổ vì... thất tình: ta hỏng tú tài, ta hụt tình yêu... (Thà Như Giọt
Mưa).
Đó cũng là những mối tình của những háo hức, rạo rực môi tìm làn môi ngon, nhưng
còn thẹn thùng... (Con Đường Tình Ta Đi) và của những say sưa, ngất ngây vì vị ngọt
tình yêu, uống ly chanh đường, uống môi em ngọt (Trả Lại Em Yêu).
Con đường tình của tuổi học trò trải dài suốt những năm tháng còn ngồi ghế nhà
trường, từ thuở học sinh qua hết thời sinh viên. Những chuyện tình vẫn gắn liền những
ngôi trường, có thể là những ngôi trường có tên như ngôi trường của những người tình
Trưng Vương, người tình Gia Long, người tình Văn Khoa... (Con Đường Tình Ta Đi),
hoặc bất kỳ ngôi trường nào không tên như ngôi trường thân yêu, bạn bè cũ mới... (Trả
lại Em Yêu). Những chuyện tình vẫn gắn liền những con đường, có thể là những con
đường có tên như con đường Duy Tân, cây dài bóng mát, hoặc bất kỳ con đường nào
không tên như con đường trời mưa êm, chiếc dù che mầu tím... (Con Đường Tình Ta
Đi), con đường của những ngọn đèn hiu hiu, nỗi buồn cư xá.. (Trả Lại Em Yêu), con
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đường của những hàng me, hàng phượng...
Con đường tình của tuổi học trò cứ thế trải dài mãi, dài mãi cho đến lúc bỏ trường bỏ
lớp, cho đến lúc em vừa thôi kẹp tóc..., anh vừa thôi học xong (Tóc Mai Sợi Vắn Sợi
Dài).
Bao nhiêu là con đường, những con đường mộng mơ, những con đường xanh thắm của
một mùa nào lãng mạn. Tất cả, đều là những
con đường thảnh thơi nằm
nghe chuyện tình quanh năm...
(Con Đường Tình Ta Đi)
3. Tình Quê
Chàng là thanh niên, mạch sống khơi trên luống cày, nói năng hiền lành như thóc với
khoai. Nàng là con gái nết na trong xóm, nước da đen ròn với nụ cười son...
(Vợ Chồng Quê)
Hiền lành như thóc với khoai, hiền như không thể hiền hơn. Tôi thích lối ví von rất
"quê" ấy. Những lời lẽ như thế, mộc mạc đơn sơ, chân chất bình dị, nhưng đầy những
ý, tình, được tìm thấy khá nhiều trong ca từ của Phạm Duy ở những bài dân ca, tình ca
quê hương... và cả những bài về tình yêu trai gái ở miền quê.
Ngoan như cơn gió đêm hè...
Yêu nhau khi lúa chưa mòng
thương nhau khi nắng khô đồng
Ôm nhau nghe nước mưa ròng
chảy vào lòng cặp tình nhân...
(Lúa Mẹ),
hoặc
Miếng trầu cau nên đôi vợ chồng...
(Tình Nghèo, theo thơ Hồng Nam),
hoặc
Ai về, về có nhớ, nhớ cô mình chăng?
Tôi về, về tôi nhớ, nhớ hàm răng cô mình cười...
(Tình Hoài Hương),
hoặc
Yêu
Yêu
Yêu
(Hò

em đôi mắt hạt huyền
làn tóc rối, yêu liền nước da...
tấm áo thô sơ, dãi dầu mưa nắng vẫn chưa phai mối tình...
Lơ),

hoặc
Em ở lại nhà, em ơi em ở lại nhà
vườn dâu em đốn, mẹ già em thương... (Dặn Dò)
"Tình quê" luôn gắn liền tình yêu quê hương đất nước, gắn liền với giấc mơ thanh bình
của những làng quê nghèo chìm trong lửa khói chiến tranh.
Nằm mơ, mơ thấy trăm họ tốt tươi, mơ thấy bên lề cuộc đời, áo dài đùa trong tiếng
cười... (Quê Nghèo)
Trong những giấc mơ ấy không thiếu giấc mơ của "những đóa hoa thấm thoát mười
năm nhớ anh vắng xa" về một "ngày trở về" của người chiến binh...
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Gió mát trăng thanh, ôi ngày trở về..., có đôi uyên ương sống đời mặn nồng...
(Ngày Trở Về)
Phạm Duy được biết đến nhiều nhất và trước hết như là người nhạc sĩ "dân ca", hơn là
"tâm ca", "tình ca"... Tình quê chan chứa trong làn điệu dân ca và những câu ca dao
ngọt ngào được phổ nhạc.
Đố ai nằm ngủ không mơ? Biết em nằm ngủ hay mơ, nửa đêm trăng xuống đứng chờ
ngoài hiên, nửa đêm anh đến bến bờ... yêu đương... (Đố Ai)
Những chuỗi nốt nhạc uốn lượn, luyến láy. Câu ca dao tình tứ lại càng thêm tình tứ.
Tình quê, như bức tranh quê, vẫn một màu trời xanh thắm, trong vắt.
4. Tình Một Thuở
Đấy là những chuyện tình "ngày đó chúng mình", những chuyện tình của ngày đó có
em đi nhẹ vào đời và đem theo trăng sao đến với lời thơ nuối..., của ngày đôi môi đôi
môi đã quyết trói đời rồi, ôi những cánh tay đan vòng tình ái..., của xe tơ kết tóc giam
em vào lòng thôi...
Những lời ấy ghi lại được từ một trong những bản tình ca hay nhất, đẹp nhất của Phạm
Duy. Nhịp điệu chậm rãi, dìu dặt kết hợp với giai điệu mềm mại, dịu dàng, như bước
chân ai khe khẽ, rón rén đi nhẹ vào đời. "Ngày Đó Chúng Mình", chắc phải là bản tình
ca của một thời để yêu, một thời để... soạn nhạc.
Có rất nhiều những lời nhạc lời thơ như vậy trên "con đường tình Phạm Duy".
Đường em có đi, hằng đêm gót hoa
nở những đóa thơ ôi dị kỳ... (Đường Em Đi)
Nhưng không phải lúc nào cũng là trăng là sao, là những đóa thơ, là "xe tơ kết tóc", là
"những cánh tay đan vòng tình ái"... mà còn có cả những đêm "rách rưới", những cơn
mơ "lẻ loi":
Ngày đó có anh mê mải tìm lời
tìm trong đêm rách rưới cơn mơ nào lẻ loi... (Ngày Đó Chúng Mình)
Hạnh phúc hay khổ đau, tình vui hay tình buồn, cũng mang đến những nguồn cảm
hứng và chất liệu âm thanh cho người nhạc sĩ sáng tác để, nói như nhạc sĩ Y Vân, đem
nhạc tình ghi tràn đầy cung điệu buồn.
Nỗi tiếc nhớ, nỗi cô đơn chẳng hạn:
Tôi đi vào thương nhớ, tôi xây lại mộng mơ năm nào...
Đêm xưa biển này, người yêu trong cánh tay...
Đó là Nha Trang Ngày Về, là một mình một bóng đi tìm lại dấu tích kỷ niệm. Ca khúc
ấy, cùng với những bài tình ca lẻ loi như Giết Người Trong Mộng, Mùa Thu Chết (theo
thơ Apollinaire), Thu Ca Điệu Ru Đơn (theo thơ Verlaine), Nước Mắt Mùa Thu, Còn Gì
Nữa Đâu, Đừng Bỏ Em Một Mình (theo thơ Minh Đức Hoài Trinh)... được Phạm Duy gọi
chung là những bài tình ca một mình.
Nỗi chia cách người đầu sông, kẻ cuối sông chẳng hạn:
Một người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy về đâu, một người ngồi đây trông hoa
trôi theo nước chảy phương nào... (Hẹn Hò)
Và cả những nỗi vất vả, lao đao lận đận trên con đường tình gập ghềnh:
Ta yêu em lầm lỡ, bây giờ đường nào đi...
Ta yêu em vất vả, ôi lần cuối, lần đầu...
(Ta Yêu Em Lầm Lỡ, theo thơ Đào Văn Trương)
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Hai năm tình lận đận, hai đứa cùng xanh xao...
(Hai Năm Tình Lận Đận, theo thơ Nguyễn Tất Nhiên)
Hai năm, năm năm, mười năm..., không chỉ những khoảng cách thời gian, những đổi
thay của khí hậu, của mùa màng, của xuân hạ thu đông cũng theo nhau đi vào nhạc
Phạm Duy. Có khi là "Xuân Nồng", là "Đêm Xuân":
Đêm qua say tiếng đàn
đôi chim uyên đến giường...
Có khi là "Hạ Hồng", là "Phượng Yêu":
Yêu người, yêu Phượng, yêu hoa đầu mùa.
Yêu mầu rực rỡ, yêu em mù lòa...
Yêu người yêu cả cơn mơ rụt rè...
Có khi là "Tình Thu", là "Chiều Đông"..., tất cả góp lại thành bản "tình ca bốn mùa". Với
bản tình ca ấy, chắc hẳn con người nghệ sĩ Phạm Duy cũng đã muốn bày tỏ nỗi ước mơ
của riêng mình: những mùa màng của đất trời cũng sẽ là những mùa màng của tình
yêu, để những cặp tình nhân trên đời có đủ "bốn mùa yêu nhau."
5. Tình Muôn Thuở
Tìm nhau trong muôn thuở
Tìm nhau như Thiên Cổ tìm Ngàn Thu... (Tìm Nhau)
Tình muôn thuở, đấy là chuyện tình của những "ngàn thu", "ngàn trùng"..., những
"muôn đời", "muôn kiếp"..., những mối tình bất tử, bất diệt, dẫu có "nghìn trùng xa
cách"(1).
Còn theo nhau tới muôn đời sau... (Đừng Xa Nhau )
Kiếp nào có yêu nhau, thì xin tìm đến mai sau... (Kiếp Nào Có Yêu Nhau, theo thơ Minh
Đức Hoài Trinh)
Nếu một mai không còn ai đứng bên kia đời trông vòi või... (Nếu Một Mai Em Sẽ Qua
Đời)
Nghìn thu, anh là suối trên ngàn
Nghìn thu, em là sóng xô bờ...
Cuộc tình đi vào cõi thiên thu... (Nghìn Thu)
Đừng cho trăng tan dưới gót
Đừng cho không gian đụng thời gian... (Thương Tình Ca)
Không gian đụng thời gian thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? tôi nhớ đã từng hỏi nhạc sĩ
Phạm Duy câu ấy. Ông có giải thích, có viện dẫn những nguyên tắc vật lý, và siêu hình
nữa: là cuộc đời sẽ tan biến, là tận thế của tình yêu. Và tôi nhớ câu kết luận của ông:
"yêu như thế là đẩy tình yêu đến tận cùng hai cõi sống, chết".
Tình muôn thuở, đấy cũng là những chuyện tình muốn quên mà không sao quên được.
Làm sao giết được người trong mộng, để trả thù duyên kiếp phũ phàng...
(Giết Người Trong Mộng)
Phải yêu như thế nào mới tính chuyện "giết người trong mộng đã bội thề", mới hiểu vì
sao "nhưng người trong mộng vẫn hiện về". Phải yêu đến mức nào mới tính chuyện "trả
thù", mới hiểu vì sao "tình hận" lại là khuôn mặt khác của "tình yêu".
Muôn thuở hay ngàn thu, trăm năm hay nghìn năm, chỉ là cách nói, thực ra mỗi người
chỉ có một đời để sống, để yêu thôi, và khi đã yêu thực tâm thực lòng thì:
Trăm năm dù lỗi hẹn
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nghìn năm vẫn không quên
(Nghìn Năm Vẫn Chưa Quên)
Lại còn phải kể đến những duyên và số. Biết bao kẻ yêu nhau nếu chẳng phải duyên,
chẳng phải số thì rồi cũng chẳng ai chờ, chẳng ai đợi, dẫu có đi hết một đời vẫn không
sao gặp được nhau.
Trăm năm dầu lỗi hẹn hò
chứ cây đa bến cũ con đò khác đưa...
(Trăm Năm Hò Hẹn, theo thơ Lưu Trọng Văn)
Tình muôn thuở, nói như Phạm Duy: phải yêu, phải đi đến tận cùng của tình yêu mới
hiểu được tại sao "đừng cho không gian đụng thời gian", mới hiểu được thế nào là "đưa
nhau vào cõi vô biên", "đưa nhau vào chốn không tên, và "dìu nhau, đưa nhau vào
ngàn thu..."
6. Tình Sử
Tình sử có thể là những câu chuyện tình có thật và không thật, đôi lúc huyền hoặc như
truyền thuyết, có thể bắt đầu bằng:
Một đàn chim tóc trắng bay về qua trần gian, báo tin rằng "có nàng Giáng Hương..."
Và kết thúc bằng:
Trời đày cô tiên nữ xuống đầu thai thành hoa, giữa đêm mờ hoa nở chóng phai...
(Cành Hoa Trắng).
Tình sử lại cũng có thể là những truyện tích tự ngàn xưa về những cuộc tình duyên
(thường là éo le, ngang trái hay bi thảm) vẫn được người đời truyền tụng:
Đêm năm xưa, khi cung đàn lên tơ, hoa lá quên giờ tàn, mây trắng bay tìm đàn, hồn
người thổn thức trong phòng loan...
Và kết thúc bằng:
Ôm ấp bao mộng vàng, cho đến khi gặp chàng thì đành tan vỡ câu chờ mong...
Duyên kiếp trong cuộc đời, đem xuống nơi tuyền đài, để thành ngọc đá mong chờ ai...
(Khối Tình Trương Chi)
Hoặc cũng có thể là những câu chuyện tình xưa và nay, được kể lại, những chuyện tình
thường là đẹp và buồn...
Từ chàng ra đi, lưng khoác chiến y, và hồn nương bóng quốc kỳ...
Chàng ngồi trên yên, mơ bóng dáng em
Mịt mù sau đám khói tên
Bâng khuâng mắt nhìn tay kiếm
Không sao dấu đôi lệ hiền...
(Chinh Phụ Ca)
Bài hát chất chứa mối sầu dằng dặc và một "khí hậu" mang mang thi vị của hơi thơ cổ,
bằng nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ thích ứng (những "phòng loan", "tơ đàn", "khúc
hoan", "ngày vàng", "tiếng diều trong", "làn du phong", "mây ráng hồng", "tiếng rừng
xao xuyến", "lệ thắm tơ vàng"...), tái tạo bức họa đẹp và buồn của "người chinh phụ"
mòn mỏi đợi chồng buổi chinh chiến điêu linh, gợi nhiều cảm xúc, đưa người nghe về lại
khoảng không gian xa thẳm "thuở trời đất nổi cơn gió bụi", nhuốm vẻ bi tráng, hào
hùng và lãng mạn...
Có khác chăng, vì thương cảm nỗi niềm chinh phụ, Phạm Duy đã chuyển sang một kết
thúc đẹp của "người chinh phu về", không nỡ bắt người chinh phụ phải chôn vùi tuổi
xuân chốn khuê phòng lạnh lẽo.
Rồi nhìn qua song em thấy trước sân
ngựa hồng âu yếm bước sang
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Trên lưng có chàng trai tráng
mang theo biết bao nhiêu ngày vàng...
Và những câu chuyện tình thời nay, như chuyện tình mùa chinh chiến "Màu Tím Hoa
Sim", dẫu thời gian có phôi pha vẫn còn đọng lại trong từng câu thơ, nét nhạc.
Áo anh sứt chỉ đường tà
vợ anh chết sớm, mẹ già chưa khâu
(Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà, theo thơ Hữu Loan)
Huyền thoại, huyền sử, hay truyền thuyết, hay những truyện tích được dân gian truyền
tụng, hay chỉ là những câu chuyện kể không rõ tính xác thực, tất cả những chuyện tình
ái đi vào trong thơ, trong nhạc vẫn luôn có một chỗ đứng nhất định trong thi ca và
trong lòng người thưởng ngoạn.
7. Tình Phiêu Lãng
Đêm nay đôi người khách giang hồ, gặp nhau tình trăng nước... (Tình Kỹ Nữ)
"Tình trăng nước" trong câu hát ấy có thể hiểu được như mối tình qua đường, không
hẹn mà gặp, có chút duyên tri ngộ. Phạm Duy, "chàng phiêu lãng ôm đàn tới giữa
đời"(3), ôm đàn đi trên những cuộc tình, hẳn đã có không ít những mối tình trăng nước
như vậy.
Những cuộc tình ngắn ngủi nhưng đọng lại ít nhiều dư vị.
Vì cuộc tình đã chết một đêm nao, lúc trăng hãy còn thơ ấu...
Mênh mông lả ơi,... thuyền về trên bến mê rồi
Mênh mông lả ơi,... lệ sầu nhỏ xuống đàn tôi... (Tiếng Đàn Tôi)
Cuộc đời Phạm Duy là những chuyến đi nối tiếp những chuyến đi. Những chuyến đi dài
hay ngắn, xa hay gần, ngược xuôi khắp ba miền đất nước, hay vượt qua những đại
dương, những biên giới để thực hiện giấc "mộng đời phiêu lãng giang hồ". Những
chuyến đi kỳ thú ấy đôi lúc cũng là những chuyến "viễn du"(1) trong tình yêu để lại có
thêm những chuyện "tình không biên giới".
"Sống trong lòng người đẹp Tô Châu hay là chết bên dòng sông Danube những đêm
sáng sao..." (Bên Cầu Biên Giới).
Con "thuyền viễn xứ"(1) Phạm Duy lênh đênh trên sóng nước, dạt tới những bến bờ,
chở theo những chuyện tình viễn phương:
Bên bờ sông Seine ta thành tượng đá
Ta lặng thinh bỏ mặc những nhân tình
(Bên Bờ Sông Seine Ta Ngồi Ta Khóc).
"Bao nhiêu bến, bấy nhiêu tình", bên dòng nhạc tình lững lờ của Phạm Duy vẫn thấp
thoáng những "người em mắt nâu, tóc vàng sợi nhỏ", những "mùa thu âm thầm, bên
vườn Lục-xâm" (Mùa Thu Paris, theo thơ Cung Trầm Tưởng) hay những "mùa đông
Paris, suốt đời thèm trăng soi (Tiễn Em, theo thơ Cung Trầm Tưởng).
"Làm sao em không rét, cho ấm mộng đêm nay...", câu hát trong "Tiễn Em", bản tình
ca có một khí hậu lạnh lẽo rất "Paris", vẽ ra cảnh tượng chia tay của hai người tình,
giữa lúc "tuyết rơi mỏng manh buồn" ở ngoài trời và "tuyết rơi phủ con tầu" nơi sân ga.
Sau những chuyến viễn du, sau những cuộc tình phiêu lãng, chàng nghệ sĩ Phạm Duy
vẫn có lúc muốn quay về bến cũ, về ngồi lại bên chiếc cầu biên giới, bên dòng sông đời
mình để "lặng nghe dòng đời từ từ trôi..."
Về đây nhé, cắm xong chiếc thuyền hồn. Ôi lãng du quay về điêu tàn...(4)
8. Tình Cuồng
Tình yêu của tôi là có thực, là có môi hôn, có tay ôm, có âu yếm, có vuốt ve..., nhạc sĩ
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Phạm Duy cho biết thế và, hệt như tính cách của ông, ông cũng chẳng ngại ngùng gì
mà không cho tình yêu "thực" ấy đi vào trong dòng nhạc của ông.
Phạm Duy là vậy, là sống hết mình, là yêu hết mình, là tận hưởng tình yêu như tận
hưởng cuộc sống. Yêu, theo nghĩa của ông, là yêu tới nơi tới chốn, tới ngọn tới nguồn,
là "đẩy tình yêu tới tận cùng". Tình yêu trong nhạc Phạm Duy có lúc dịu dàng, đằm
thắm thì cũng có khi mê đắm, cuồng nhiệt, hay hơn thế, cháy bỏng, trên những ngọn
đồi ái ân, trong những khu rừng hực lửa. Yêu quên trời quên đất, yêu như loài thú
hoang "nghiêng nghiêng nghe mặt trời yêu đương" (Cỏ Hồng).
"Cỏ Hồng" thể hiện trọn vẹn ý đó. Trong "Cỏ Hồng" có đủ tất cả. Có đôi tình nhân và
đồi cỏ rộng, có hai kẻ yêu nhau giữa đất trời lồng lộng, có màu cỏ non phơn phớt đổi ra
màu hồng lóng lánh, trong phút giây choáng váng vì "run lên cùng gió bốn miền".
Cỏ chênh vênh chờ đôi nhân tình
Trời mênh mông, đồi thênh thênh
Đồi nghiêng nghiêng, cỏ lóng lánh...
Cỏ không tên nằm thênh thang, rồi vươn lên vì ta yêu nàng...
"Cỏ Hồng" là một kết hợp tuyệt diệu giữa tình yêu và thân xác. "Cỏ Hồng", bài tình ca
"lạ" nhất và cũng mang nhiều "chất Phạm Duy" nhất, không giống bất cứ bài tình ca
nào của Phạm Duy, từ giai điệu, nhịp điệu, tiết tấu và cả lời nhạc nữa. Những nốt ngân
dài, rướn lên ở "chờ nắng sớm... lên", "rước em lên đồi... tiên", "lên đồi... trinh"... nghe
như là cỏ... "vươn lên vì ta yêu nàng..." Những chuỗi nốt nhạc luyến láy mềm mại rót
xuống ở cuối câu "bước đi ôm... cỏ mềm" nghe mượt mà như... cỏ mềm!
Cỏ "lóng lánh", là những giọt sương mai hay... dấu tích ái ân (?). "Rước em lên đồi
trinh..." nào có phải là để hái hoa, bắt bướm! Ở đây người và người yêu nhau theo
nghĩa "người" nhất, trần trụi nhất, hòa lẫn với thiên nhiên, hòa lẫn vào trong nhau,
trong những khu vườn địa đàng, nơi những "tình nữ thoát y đang chờ chàng ong..., mở
cuộc tình với bàn tay bàng hoàng..., chọn từng mảng tóc, khoảng da thịt thơm..." rồi
"thẳng đường tới tình yêu ngọn nguồn..." (Nhục Tình).
Ta yêu nhau trên bãi cỏ hoang
Ta yêu nhau giữa ánh mặt trời
Cỏ vàng khô cũng là chăn gối...
Ta đưa nhau tới cõi địa đàng... (Địa Đàng Tìm Thấy)
Mùa hè trong nhạc Phạm Duy là mùa hè "đỏ hoe", ngùn ngụt lửa:
Mùa hè trong ta đã đỏ hoe
Mùa hè đôi ta bốc lửa cháy
Mùa hè đưa ta tới hồng hoang
Trần truồng yêu nhau trong trời đất
Mùa hè của uyên ương... (Hạ Hồng)
Tình yêu là hơi thở, là da thịt:
Yêu chàng, chàng hôn tình đầy cho ngực em căng
Hãy yêu chàng, hãy yêu chàng
Như yêu những giọt sương tươi mát, cỏ hoang thơm ngát
Yêu chàng, chàng kết tình vào hơi thở em nồng...
(Hãy Yêu Chàng, theo thơ Nguyễn Tất Nhiên)
Tình yêu "thực" của Phạm Duy, như "Cỏ Hồng" của ông, là khuôn mặt trọn vẹn nhất
của tình yêu. Liệu có đúng như vậy?
9. Tình Mùa Chinh Chiến
Hành trình âm nhạc Phạm Duy cũng là cuộc hành trình đi suốt chiều dài cuộc chiến
tranh dai dẳng của đất nước, từ những ngày đầu kháng chiến đến ngày tàn chiến cuộc;
vì vậy, không thể không kể đến những bài tình ca trong lửa đạn trong dòng nhạc tình
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Phạm Duy. Chuyện tình "Màu Tím Hoa Sim", một trong số những ca khúc được phổ từ
những bài thơ tình trong chiến tranh.
Nhưng không chết người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi...
(Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà, theo thơ Hữu Loan)
Chuyện "tình trong khói lửa" thường ít khi vui. Những chàng "trai thời loạn" đành "xếp
bút nghiên theo việc đao cung", giã biệt tình yêu đầu, không hẹn một ngày về vì "cổ lai
chinh chiến kỷ nhân hồi".
Anh sẽ ra đi, về miền cát nóng
nơi có quê hương mịt mù thuốc súng…
Anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về... (Trả Lại Em Yêu)
Tình yêu thường xen lẫn thân phận người lính xa nhà, xa người yêu. Một người đi, một
người ở lại và những năm chờ tháng đợi mỏi mòn.
Người đi vì lý tưởng, em ở lại hờn căm...
Một trời hoa gạo đỏ, và mưa nắng hai mùa...
(Tâm Sự Gửi Về Đâu, theo thơ Lê Minh Ngọc)
Tháng Sáu anh vẫn miệt mài
hành quân chưa về thăm em
Đừng khóc, ve sầu mùa hạ
xa thì xa, tình vẫn chưa quên
(Mười Hai Tháng Anh Đi, theo thơ Phạm Văn Bình)
Tình yêu, bên cạnh những nỗi bất trắc, vẫn nở hoa, như những đóa hồng vẫn nở bên
những hầm hố và hàng rào kẽm gai. Vẫn có chút tình yêu làm quà tặng và lẽ sống cho
những người lính chiến đấu.
May mà có em đời còn dễ thương...
Xin cảm ơn thành phố có em
Xin cảm ơn một mái tóc mềm
Mai xa lắc nơi đồn biên giới
Còn một chút gì để nhớ, để quên...
(Còn Chút Gì Để Nhớ, theo thơ Vũ Hữu Định)
"Chút gì để nhớ", không nhiều lắm, như tên bài hát ấy, như câu hát ấy. Câu hát phổ
biến, quen thuộc, thể hiện chút tình cảm đơn sơ mà thực lòng của những người lính.
Khi chiến tranh lan rộng đến mức khốc liệt, phía sau những hình tượng đẹp, hào hùng
và lãng mạn của người lính chiến là nỗi bi thảm của những hy sinh một phần thân thể
cho cuộc chiến.
Anh trở về trên đôi nạng gỗ...
Anh trở về dang dở đời em... (Kỷ Vật Cho Em, theo thơ Linh Phương)
Hay nỗi đau xót của những "cánh hoa thời loạn", những người vợ trẻ "lấy chồng chiến
binh, mấy người đi trở lại". Chiến tranh nào cũng là hủy diệt, là mất mát, là chia lìa.
Ngày mai đi nhận xác chồng
Say đi để thấy mình không là mình...
(Tưởng Như Còn Người Yêu, theo thơ Lê Thị Ý)
Tình yêu luôn cận kề nỗi chết, luôn đi giữa lằn ranh của sống và chết.
Gửi tới em, gửi tới em, những gì còn sống sót trên đời...
Hạnh phúc nào không tả tơi, không đắng cay...
(Tình Khúc Trên Chiến Trường Tồi Tệ, theo thơ Ngô Đình Vận)
Chiến tranh đã đi qua nhưng những bài nhạc tình thời chiến ấy, nghe lại, vẫn như "còn
chút gì để nhớ".
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10. Tình Ngát Hương Thiền
Thôi thì em... chẳng còn yêu tôi
Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng...
(Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng, theo thơ Phạm Thiên Thư)
Tôi vẫn cho rằng câu hát ấy, phổ từ câu thơ phảng phất ca dao, là câu hay nhất trong
bài nhạc, chứ không phải là những câu như :
Thôi thì thôi để mặc mây trôi
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Thôi thì thôi chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi...
Cái gì "phù vân", sao lại "có ngần ấy thôi"?... Câu hát tưởng như vô nghĩa ấy vẫn được
xem là "đẫm hương thiền". Những "thôi thì em, thôi thì thôi", những "mây trôi", "ôm
trăng"... ấy cùng với những "phù vân", "vô thường"... đã sớm trở thành cái mốt "thời
thượng" khá phổ biến trong thời buổi ấy, thời buổi của nhiều biến động thời cuộc và
chiến tranh vừa rẽ sang một lối khác có tính cách quyết định chung cuộc. Mọi người
sống bên cạnh nỗi bất an thường trực trong lúc đời sống như bị nhận chìm trong những
âu lo và bất trắc. Phản ứng thụ động của con người khi ấy là đi tìm một lối thoát, là tìm
kiếm một nơi ẩn trú, một cõi yên bình giả tạo, như một cách tự đánh lừa mình. Ai cũng
muốn "lên non tìm động hoa vàng ngủ say", cũng muốn "ôm trăng đánh giấc bên đồi
dạ lan". Ai cũng muốn xem cuộc đời là "phù vân", là "vô thường"..., để không phải làm
gì cả và không còn phải lo lắng, bận tâm về bất cứ điều gì. Tới đâu hay tới đó, muốn ra
sao thì ra. Thực tế, con người tự thu mình vào sâu trong vỏ ốc của chính mình chứ
không phải du sơn du thủy, không phải "động hoa vàng" hoa tím gì cả.
Nhạc sĩ Phạm Duy khi ấy đã kịp thời dọn ra món ăn hợp khẩu vị, đáp ứng nhu cầu
người "tiêu thụ" âm nhạc, đồng thời cũng vẽ lại khuôn mặt của tình yêu trong dòng
nhạc của ông. Mối duyên tri ngộ "tình cờ như núi gặp mây"(5) giữa hai chàng nghệ sĩ
tài hoa họ Phạm, một thi sĩ một nhạc sĩ, là một kết hợp nhuần nhuyễn, hài hòa để từ
đó mang đến cho tình yêu trong âm nhạc một khuôn mặt mới, lạ và đẹp.
"Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng", một trong những bài phổ thơ lục bát hay nhất của Phạm
Duy. Tình yêu ở đây không nhuốm chút tục lụy nào mà đầy vẻ thanh khiết, và "tâm
linh" nữa, nói như nhạc sĩ Phạm Duy. Có thể kể thêm ít bài "thiền" khác như Gọi Em Là
Đóa Hoa Sầu, Em Lễ Chùa Này… và một ít bài trong "thiền ca", "đạo ca". Như Pháp
Thân (Đạo Ca 1) chẳng hạn, tình yêu len cả vào giữa những trang kinh, phả hơi thở vào
mỗi câu kinh, tiếng kệ.
Xưa
Anh
Xưa
Anh

em là chữ biếc, nằm giữa lòng cuốn kinh
là thiền sư buồn, ngồi tụng dưới ánh trăng
ta hẹn với nhau, tìm nhau giữa vô thường
hóa thân làm mực, thấm vào cuốn kinh thơm...

Như Chiều (Thiền Ca 6) chẳng hạn, tình yêu thoắt ẩn thoắt hiện, lúc có lúc không:
Trong chiều lên, có loài người và cây cỏ hát êm
Ta tìm em và gặp em
Ta chưa ôm em thì mất em...
"Con đường tình ta đi" trong phút chốc bỗng hóa thành:
Con sông đời trăm hướng
đưa nhau tới vô thường…
(Nghìn Năm Vẫn Chưa Quên)
11. Tình Thơ Ý Nhạc
Yêu anh, yêu anh em làm thơ
Yêu em, yêu em anh soạn nhạc... (Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài)
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Câu hát ấy quả có đúng với trường hợp Phạm Duy (ông viết cho chính ông không
chừng). Có không ít những bài thơ tình gửi tới ông từ những người yêu ông, yêu nhạc
của ông. Có không ít bài thơ trong số ấy được ông phổ nhạc, và có không ít những mối
tình khởi đi từ đó. Không phải chỉ những bài thơ ấy, những chuyện tình ấy, ông còn phổ
nhiều bài thơ, nhiều chuyện tình của nhiều người khác nữa.
Ở đây ta không làm công việc so sánh nghệ thuật phổ thơ của Phạm Duy và những
nhạc sĩ khác; tuy nhiên, chắc chắn một điều, Phạm Duy là nhạc sĩ có số lượng nhạc phổ
thơ nhiều hơn cả, và có nhiều bài phổ thơ hay nhất, vì vậy người ta dễ biết đến ông
như là một nhạc sĩ "khó ai qua mặt nổi" về kỹ thuật và nghệ thuật phổ thơ (chẳng thế
mà ít người, ganh tị với tài nhạc của ông, đưa ra lời "bình phẩm": "Phạm Duy chỉ được
mỗi cái tài... phổ thơ!").
Phạm Duy phổ nhạc đủ thể loại thơ: lục bát, bốn chữ, năm chữ, bảy chữ, tám chữ, thơ
tự do... Có vẻ sở trường của ông là phổ thơ ngũ ngôn (năm chữ) và lục bát hơn là các
thể thơ khác. Thường, những bài phổ từ hai thể thơ này của ông đều thành công.
Khởi đi từ "Cô Hái Mơ", bài tình ca "lấy thơ ghép nhạc" đầu tiên, những bài thơ tình
được Phạm Duy phổ nhạc tiếp theo sau đó là thơ của nhiều thời kỳ: thơ tình thời chiến,
thời tiền chiến và hậu chiến, thơ tình trước và sau năm bảy mươi lăm... Có thể kể ra
một ít bài nhạc tình khá quen thuộc, được phổ hay lấy ý (Phạm Duy không nói "phổ
thơ" hay "theo ý thơ", ông nói "theo thơ") từ những bài thơ tình của nhiều tác giả:
- Thơ lục bát: Ngậm Ngùi (thơ Huy Cận), Mộ Khúc (thơ Xuân Diệu), Tiếng Sáo Thiên
Thai (thơ Thế Lữ), Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng (thơ Phạm Thiên Thư), Vết Sâu (thơ
Nguyên Sa), Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời (thơ Nhất Tuấn), Đố Ai (ca dao)...
- Thơ ngũ ngôn: Tiếng Thu (thơ Lưu Trọng Lư), Tiễn Em (thơ Cung Trầm Tuởng), Em
Hiền Như Ma Soeur, Hai Năm Tình Lận Đận (thơ Nguyễn Tất Nhiên), Chuyện Tình Buồn
(thơ Phạm Văn Bình), Tâm Sự Gửi Về Đâu (thơ Lê Minh Ngọc)...
- Các thể thơ khác: Cô Hái Mơ (thơ Nguyễn Bính), Hoa Rụng Ven Sông, Vần Thơ Sầu
Rụng (thơ Lưu Trọng Lư), Mùa Thu Paris (thơ Cung Trầm Tuởng), Kiếp Nào Có Yêu
Nhau (thơ Minh Đức Hoài Trinh), Ngày Xưa Hoàng Thị (thơ Phạm Thiên Thư), Mùa Xuân
Yêu Em (thơ Đỗ Quý Toàn), Tình Sầu (thơ Du Tử Lê), Thà Như Giọt Mưa (thơ Nguyễn
Tất Nhiên), Còn Chút Gì Để Nhớ (thơ Vũ Hữu Định), Kỷ Vật Cho Em (thơ Linh Phương),
Nụ Tầm Xuân (ca dao)...
Tâm hồn Phạm Duy vốn nhạy bén với thơ, dễ bắt được những tần số rung động của
thơ. "Tôi yêu thơ từ ngày còn bé," ông nói. Ông tìm thấy trong thơ có nhạc và chỉ ghi
lại những nốt, những ký hiệu âm thanh trên những dòng kẻ nhạc. Công việc tưởng như
đơn giản ấy (không phải ai cũng làm được) đã thực sự "nâng" thơ lên, đã chắp cho thơ
"đôi cánh nhạc". Ngôn ngữ nhạc quyện vào ngôn ngữ thơ đã khiến thơ "thơ" thêm một
lần nữa. Ông phổ những bài thơ hay của những tác giả tên tuổi và không tên tuổi.
Nhiều người làm thơ chỉ được mọi người biết đến khi đọc thấy tên (nằm cạnh tên ông)
trên bìa một bài nhạc phổ thơ của Phạm Duy.
Nếu ta có thể thẩm định, một bài nhạc phổ thơ hay là khiến người thưởng ngoạn "yêu"
bài nhạc ấy đến không còn nhớ tới (hay quên hẳn) bài thơ, hoặc không biết rằng đã
được phổ từ một bài thơ, thì Phạm Duy quả đã thành công ở nhiều bài phổ thơ. Nghệ
thuật phổ thơ của Phạm Duy là nghệ thuật "nâng" thơ lên một bậc, chứ không phải "hát
thơ".
Người nhạc sĩ đã "làm mới" thơ, đã làm thơ "thơ" hơn, và tất nhiên,... "nhạc" hơn.
12. Tình Già
Nếu những bài "Tình Đầu" có thể xem là "tình trẻ" thì Phạm Duy cũng không thiếu
những bài "tình già".
Người tình già trên đỉnh khơi, muốn lãng quên trăm năm một đời...
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Người tình còn nhớ tuổi son, cúi xuống hôn bông hoa thật gần.
Người trở thành cây mùa đông... (Người Tình Già Trên Đầu Non)
"Cây mùa đông" là nỗi cô đơn bất chợt, không mang ý nghĩa của một mùa băng giá hay
trái tim cằn cỗi mà chỉ là những chuyển đổi giữa hai trạng thái "động" và "tĩnh" khi tình
vừa đổi mùa, như chiếc lá đổi màu, như bông hoa nở xòe hết cánh. "Tình già" vẫn ấm
áp và thiết tha như những bài phổ thơ Hoàng Cầm:
Nếu anh còn trẻ như năm cũ
quyết đón em về sống với anh
Những khi chiều vàng phơ phất đến
anh đàn em hát níu xuân xanh... (Tình Cầm, theo thơ Hoàng Cầm)
Nếu "Tình Già" của Phan Khôi vẫn còn "liếc mắt, đưa tình":
"Tình cờ đất khách gặp nhau, đôi mái đầu đều bạc...
Liếc đưa nhau đi rồi, con mắt còn có đuôi"
Thì "tình già" Phạm Duy cũng mặn nồng đâu kém:
Dù đôi mái tóc không còn xanh nữa
mây bạc trăng vàng vẫn thướt tha... (Tình Cầm)
Nếu có khác, chỉ là chút nuối tiếc, thoáng ngậm ngùi.
Lá vàng khô, lá vàng khô như nét môi già đã nhăn
Chờ lên nẻo đường băng giá... (Đường Chiều Lá Rụng)
Hay chút ngỡ ngàng phút hội ngộ, sau nhiều năm xa biệt.
Đừng nhìn em, đừng nhìn em nữa anh ơi
Đôi mi đã buông xuôi, môi nhăn đã quên cười...
(Kiếp Nào Có Yêu Nhau, theo thơ Hoài Trinh)
"Tình già" trong dòng nhạc Phạm Duy không đắm say, không sôi nổi, nhưng thật đằm
thắm, thật dịu dàng...
Em cười như lá mỏng, khép cửa vào chiêm bao...
Anh tới nơi ước hẹn, chiều nay như thuở nào
Anh nhìn em trong nắng, trăm năm như một chiều...
(Trăm Năm Như Một Chiều, theo thơ Hoàng Cầm)
Nhưng không phải là không có những háo hức "mau với chứ, vội vàng lên với chứ. Em,
em ơi, tình non đã già rồi"(6), vì "tuổi già bóng xế" thì lại càng phải gấp gáp "yêu nhau
đi chiều hôm tối rồi".
Hai mươi tuổi trời, yêu không kịp nói
Bảy mươi tuổi rồi, yêu cũng vội thôi...
Người tình tuyệt vời, đường tình đi mãi... (Người Tình)
Tình đầu, tình cuối khi ấy cũng không khác nhau là mấy. Hành trình âm nhạc Phạm
Duy, theo nghĩa nào đó, cũng là cuộc hành trình "rong chơi khắp nẻo đường tình".
Anh đã rong chơi khắp nẻo đường tình...
Thôi nhé, cho anh giã từ trái đất...
Cuộc hành trình nào rồi cũng phải đi tới cuối đường, cũng phải tới hồi kết thúc. Hơn ai
hết, Phạm Duy biết rõ điều đó và từng có lúc muốn treo đàn gác bút, muốn lặng lẽ xa
rời sân khấu, xa rời ánh đèn...
Nhưng nếu mai sau ai gọi người tình
anh sẽ quay lưng bước về nẻo xanh... (Rong Khúc)
Liệu có chắc là, ở cuối con đường tình, nghe "tiếng gọi của tình yêu", ông còn đủ sức
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quay về để... yêu thêm một lần nữa, hay là đã... thấm mệt, ông đành bỏ cuộc chơi và
chỉ muốn được làm "người tình già trên đầu non"(?).
"Tôi còn yêu, tôi cứ yêu"
"Tình già", "tình cuối", chỉ là cách nói, cách gọi. Thực sự, với Phạm Duy, làm gì có tình
cuối, làm sao có tình già.
Năm 81 tuổi, Phạm Duy nói ông mới là chàng trai... 18. Dẫu chỉ là cách nói vui, cũng
cho thấy ông... "sức mấy" mà chịu già (nói theo lối của ông)! 83 tuổi, vẫn không khác
bao nhiêu, vẫn chỉ là con số 38 đảo ngược. Ở độ tuổi vẫn được kể là trung niên ấy, "đại
lực sĩ Phạm Duy" (nói như nhà thơ Nguyên Sa) vẫn còn sung sức lắm, vẫn thừa sức hai
tay nhấc bổng hai quả tạ nặng ký "Minh Họa Kiều I và II". Ở độ tuổi ấy, ông vẫn yêu
như chưa từng yêu, vẫn nói về tình yêu với vẻ say mê và sôi nổi như chàng trai mới
biết yêu khoe với bạn bè người yêu thứ nhất, mối tình đầu tiên trong đời mình. Trái tim
ông mở rộng, háo hức, khao khát sống. Ở độ tuổi ấy, kể ra vẫn còn khá sớm để nói đến
"tình già", "tình cuối", vẫn còn khá lâu mới đi tới cuối con đường tình.
"Bao giờ thì ông mới hết yêu?" Chắc không ai đi hỏi ông câu ấy, vì đấy là loại câu hỏi
chẳng có câu trả lời. Cũng chẳng ai đi hỏi tuổi ông, vì ông sẽ chẳng ngại ngùng cho biết
tuổi thật (ngày sinh tháng đẻ cẩn thận) và tuổi không thật. Cả hai tuổi này đều... thật
cả. Ông vừa nhận mình là "ông già" (như thừa nhận danh hiệu "Ông Hai Tếch" mà giới
trẻ phong tặng cho ông, người nhạc sĩ có trang web sớm nhất và tiên phong trong kỹ
thuật soạn nhạc bằng computer), lại vừa không chịu "già". Nhưng nếu gọi ông là "người
tình già trên đầu non" hoặc "người tình già trên đỉnh khơi" thì ông chịu. Đấy cũng chỉ là
cách nói, chỉ là những tên gọi ông đặt cho chính ông. Những tên ấy nghe vừa "già" lại
vừa... không già, vì khi vẫn còn là người tình, dẫu có là "người tình già" đi nữa, thì vẫn
chưa được kể là... già.
Nhạc tình Phạm Duy lúc nào cũng trẻ (ngay cả trong những bài ông viết cho... "tình
già"), nhiều người có chung nhận xét ấy. Điều này thực ra cũng dễ hiểu thôi, vì người
viết ra những giai điệu ấy và những lời tình ấy chưa có lúc nào già. Không có tuổi nào
cho người viết nhạc tình, vì tình yêu làm gì có tuổi và vì tuổi nào không là tuổi của tình
yêu. Ở độ tuổi 50, trong những bài tình ca, ông viết: "tình yêu là trái táo thơm..." (Bao
Giờ Biết Tương Tư) và "uống ly chanh đường, uống môi em ngọt..." (Trả Lại Em Yêu).
Và nhiều năm, nhiều năm tiếp theo sau đó, ông viết tiếp những lời như "đêm tình nhân
huyễn mộng, tạ ơn người gối chăn..." (Nghìn Năm Vẫn Chưa Quên). Tình yêu trong
nhạc ông có lúc thật dịu dàng như "ngày đó có em đi nhẹ vào đời..." (Ngày Đó Chúng
Mình), lại có lúc thật đắm đuối như "cuồn cuộn sóng yêu đương…..." (Tắm Sông Trăng).
"Hành trình âm nhạc Phạm Duy" là hành trình của những chuyến đi tiếp nối những
chuyến đi, những chuyện tình nối tiếp những chuyện tình, và ông là người lữ hành
không mệt mỏi, không phút nào ngưng nghỉ.
"Hành trình âm nhạc Phạm Duy" được viết theo công thức: "đi + sống + yêu = sáng
tác". Thật hiếm có ai "đi" nhiều như ông, "sống" nhiều như ông và "yêu" nhiều như
ông. Và vì thế, cũng hiếm có ai "sáng tác" được nhiều như ông.
Phạm Duy, ông không thể "sống" mà không "yêu", cho dù ông "yêu để mà sống chứ
không phải... sống để mà yêu". Vì vậy, không lạ gì khi đọc những lời ông viết trong Hồi
Ký: "là một nghệ sĩ, tôi cần tình yêu để sáng tác, giống như con người cần khí trời để
thở".
Tình yêu cần những đổi thay, do những tác động bên ngoài hay do con người tự tạo,
như những món ăn cần thay đổi, cần thêm bớt gia vị. Trên những nẻo đường tình trăm,
ngàn lối của Phạm Duy, ông đã vẽ ra đủ loại khuôn mặt, đủ mọi sắc diện (có khi tương
phản) của tình yêu. Những khuôn mặt đổi thay từng thời kỳ, từng giai đoạn. Những
khuôn mặt gắn liền với những số phận, lúc vui sướng lúc buồn rầu, khi hạnh phúc khi
khổ đau.
Có lẽ vì vậy, đề tài tình yêu trong nhạc Phạm Duy chẳng bao giờ cạn, không những thế,
càng về sau càng thêm mới, càng thêm những khám phá.
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Có lẽ vì thế, nhạc tình Phạm Duy, ở bất cứ tuổi nào bất cứ thời nào, vẫn luôn luôn
quyến rũ, vẫn luôn luôn là quà tặng ý nghĩa cho những cặp tình nhân.
Âm nhạc Phạm Duy là âm nhạc của một trời kỷ niệm. Nghe hay hát nhạc Phạm Duy là
đi tìm lại thời gian đã mất, là "tay bắt mặt mừng" với biết bao kỷ niệm một thời quên
lãng. Nhạc Phạm Duy là nhạc tìm về, tìm về một cánh đồng, một ngọn đồi, một bờ
biển, một dòng sông, một thành phố, một làng quê, một con đường, một nơi chốn in
hằn những dấu chân kỷ niệm. Nhạc Phạm Duy là nhạc hồi tưởng, hồi tưởng về những
mùa vui, tràn ngập hạnh phúc, tràn ngập yêu thương, những tháng năm tươi đẹp nhất
của một đời người; hồi tưởng về những nỗi bất hạnh, những tan vỡ chia lìa, những chua
xót đắng cay, những buồn rầu tủi nhục; hồi tưởng về những tình yêu, những khuôn
mặt, những bóng hình đã xa khuất. Âm nhạc Phạm Duy dẫn ta đi, dắt ta về thăm lại
những cây cỏ xanh tươi trên con đường trí nhớ. Âm nhạc Phạm Duy đã luôn luôn ở
cạnh, luôn luôn có mặt trong đời sống chúng ta, ngay trong những thời kỳ khốn khó,
những hoàn cảnh nghiệt ngã nhất.
Phạm Duy, ông là một người giàu có, giàu có vì "gia tài" âm nhạc đồ sộ của ông, vì vốn
sống thật phong phú và vì tình yêu thật tràn trề ông đã tận hưởng được từ cuộc sống,
từ biết bao người. Ông cũng từng "thú nhận" ông là con người hạnh phúc trên cõi đời
này. Sự giàu có, hạnh phúc, và nổi tiếng nữa, đôi lúc có làm người khác phải ganh tị.
Ông thật sự giàu có, nhưng ông cũng đã phân phát sự giàu có ấy cho rất nhiều người,
những người yêu mến ông và những người ông thực lòng yêu mến, chứ cũng chẳng giữ
riêng cho mình. Tình yêu là sự đền trả, là phần thưởng mà ông nhận được, và ông xứng
đáng được tưởng thưởng.
Phạm Duy là người thực sự tin tưởng rằng, dù có thế nào đi nữa, cuộc đời sau cùng vẫn
cứ đẹp, vẫn cứ đáng yêu đáng sống. Ông đã và đang tận hưởng cuộc sống, tận hưởng
tình yêu đến từng phút giây, ít ra là trong những ngày còn ở thế gian này. Tôi thèm
được sống, được yêu, được có trái tim thật trẻ như ông.
Tôi còn yêu, tôi cứ yêu (1), đó chính là Phạm Duy, là tính cách của một con người nghệ
sĩ lớn, của một con người nghệ sĩ tự do, của một trái tim rộn rã những nhịp đập yêu
thương, đã từng sống sôi nổi, đã từng yêu thiết tha và từng cống hiến cả cuộc đời mình
cho tình yêu đất nước, cho tình yêu âm nhạc và nghệ thuật.
lê hữu

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Tên những ca khúc của Phạm Duy
Giọt Mưa Trên Lá (Tâm Ca 4), Phạm Duy
Tà Áo Văn Quân, Phạm Duy Nhượng
Trở Về Mái Nhà Xưa (Back To Sorriento), Phạm Duy
Động Hoa Vàng, thơ Phạm Thiên Thư
Giục Giã, thơ Xuân Diệu
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An American Looks At Phạm Duy
Eric Henry

Many people have written at length about the music of Phạm Duy, and I hope, in time, to add my own (English
language) contribution to such studies. Here I wish merely to set down some brief reflections that occurred to me
after attending the recent October 30th musical celebration of the composer’s 84th birthday in the offices of Người
Việt. This program, it goes without saying, was of the highest possible musical quality, with a fine and varied
group of singers, and excellent, fastidious scoring and instrumental work throughout; and the second half of the
program, devoted to pieces completed during the past year, was an astonishing demonstration of the composer’s
undiminished creative vitality as he enters his mid-eighties.
Of course one cannot begin to do justice to Phạm Duy’s creative output in the course of a single evening—what is
needed is a Phạm Duy festival extending over many weeks, or throughout a summer season. Only in such a
setting could one have an opportunity to acquaint oneself with the composer’s dozens of song cycles on an
endless variety of themes—the “Refugee” cycle (Tỵ Nạn Ca) alone, for example, has enough material in it for
several concerts.
It seems to me that a composer cannot be significant—significant in a given cultural setting or historical era—
without, to begin with, having an audience; that is a body of listeners who turn to his music for entertainment,
solace, reflection, self-cultivation, or all of the above, and who then discuss their listening experiences with each
other. Phạm Duy has assured himself of an audience throughout his musical career through his study and
emulation of styles of music indigenous to Vietnam and by working in a form accessible to large groups of his
countrymen: the semi-westernized popular song style known as tân nhạc.
But aside from satisfying this basic requirement of accessibility, Phạm Duy has also been at pains to endow his
output with a depth and structure not necessarily inherent in the tân nhạc style, both by inventing many devices to
link single songs and groups of songs to other songs, and by using his music as a means of exploring historical,
cultural, and moral issues of general concern to his audiences. His music, taken as a whole, is both internally and
externally referential. He is a songwriter who uses his art to comment upon, and ultimately to influence, history
and culture. These factors, his accessibility, his depth, the wide public attention given to his music, and also his
restless artistic quest for new forms in which to cast his thoughts, make him, in my opinion, a greatly significant
Vietnamese composer, a major arbiter of Vietnamese culture in the twentieth century.
The first half of the birthday celebration on the 30th of October just past was devoted to familiar pre-1975 favorites
of the composer, including several songs—“Highland Fields at Dusk (Nương Chiều), “My Poor Country
Home” (Quê Nghèo) “A Countryside Mother” (Bà Mẹ Quê), and “Remembering the One Gone Forth” (Nhớ Người
Ra Đi) written almost sixty years ago, during the War of Resistance against France. “A Countryside Mother” was
sung in a charming, partly choral, arrangement with added antiphonal voices, with no loss of the song’s inherent
sunny simplicity.
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Also included in the first half of the program were songs from the 1950s—“My Homeland” (Quê Hương Tôi), “Hò
Calls of the South” (Tiếng Hò Miền Nam), “The One Who Returns (Người Về), “Wild Rose Buds” (Nụ Tầm Xuân),
“Far Journey” (Viễn Du) and the 1960s: “Where Will I Send My Thoughts” (Tâm Sự Gửi Về Đâu) and “Joining
Flowery Hands” (Chắp Tay Hoa). All these songs were performed with every possible degree of expressiveness,
with performances by Bích Huyền and Tuấn Ngọc making a particularly deep impression on this listener.
The second half of the program was devoted to 1) the first seven (of a projected ten) songs in a new cycle called
Homeland Fragrance Songs (Hương Ca) and 2) the first five episodes in the composer’s Illustrations of Kiều
(Minh Hoạ Kiều) Part III. In this half of the program the composer took to the stage and introduced each piece
with a gusto and humor unique to himself. Watching Phạm Duy onstage, I recalled that he got his professional
start as a between-scenes entertainer in a cải lương opera troupe. It seemed to me that I was looking at a man
whose second home—if not his first home—was the stage. On this occasion also, as in his appearances on “Paris
By Night” and other music videos, he showed himself a master of elocution—the art of speaking in such a way
that the melody and timing of each sentence comes out perfectly, and creates maximum effect.
The Homeland Fragrance Songs have as their theme the thoughts and feelings of the composer during a recent
series of visits back to Vietnam after an absence of more than twenty-five years. The music is finely lyrical and
unpredictable as ever, and written in an easy-to-understand idiom. Particularly memorable to me were the
opening piece “A Hundred Years By the Old Boatlanding” (Trăm Năm Bến Cũ), on the evanescence of life and
memory, “Bathing in the Moonlit River” (Tắm Sông Trăng), an upbeat song about a skinny-dipping excursion, and
“A Sad Love Story of Days Gone By” (Ngày Xưa Một Chuyện Tình Buồn), a buoyant piece with elegantly uneven
phrasing, as charming and youthful sounding as “Bearing Back the Harvest” (Gánh Lúa) or “A Countryside
Mother,” (Bà Mẹ Quê), but which unexpectedly and dramatically ends on a note of high tragedy.
Illustrations of Kiều Part III, like its predecessors, Part I and Part II, has the character of a dramatic oratorio. It is of
composite texture, including intoned poetry, melodic narration, part-writing, and orchestral color, as well as
straight-forward lyricism. Even more than in such recent cycles as the Hàn Mặc Tử Song Cycle and Ten Zen
Meditation Songs (Mười Bài Thiền Ca), this music shows the composer’s determination to set himself new
challenges and expose his listeners to new experiences. Here we have traveled far from the usual dance hall or
cabaret stage venue of tân nhạc. The musical episodes making up this work have little repetition and have many
“undetachable” passages—stretches of music too entangled in what precedes and what follows (or in what is
happening simultaneously) to be taken away and sung as independent melodies. But whatever initial difficulties
audiences may have with this work, I believe that Phạm Duy has assured its ultimate accessibility by choosing as
his text a poem familiar to all Vietnamese. The listeners may be puzzled by the music, but they will not be puzzled
by the text, and the text will ultimately help them accept the music.
As for me, I am a person who spent his childhood immersed in western classical music—multi-textured music full
of undetachable musical sequences—so I had no difficulty whatsoever understanding the musical language of the
Illustrations. I have also on two occasions taught courses on Kiều (in Vietnamese) and may teach more such
courses in the future, so I am delighted to have Phạm Duy’s Illustrations available for use in such classes.
Nothing could more effectively make clear to students the emotional significance of key passages in the text than
these musical settings.
The episodes played on the night of the 30th were particularly stormy and dramatic, due to the nature of the
events portrayed in them. They were, in order: 1) “A Domestic Calamity” (Cơn Gia Biến); 2) “The Feelings Of
Kiều” (Tấm Lòng Kiều); 3) “Falling Into Common Hands” (Đã Bén Tay Phàm) 4) “Tú Bà” and 5) “In Front of Ngưng
Bích Pavilion” (Trước Lầu Ngưng Bích).
Listening to these episodes, I felt that the music was often most effective at precisely the points where Nguyễn
Du’s poetry is most moving, as in Episode Two, when Kiều sings “Sometime, if ever you will tune this lute, or light
that incense vessel, look outdoors; Among the grass and leaves you’ll see a breeze Waft back and forth—you’ll
know that I’ve come home.” (Mai sau dầu có bao giờ, Đốt lò hương ấy, so tơ phim này, Trông ra ngọn cỏ lá cây,
Thấy hiu hiu gió thì hay chị về.), and then, shortly afterward, “Oh Kim, Oh hear me Kim! This is the end! As of
today I have betrayed your trust.” (Ôi Kim lang, Hỡi Kim lang, Thôi thôi, thiếp đã phụ chàng từ đây!). Some
phrases in this last couplet are repeated to excellent musical and dramatic effect in Phạm Duy’s score.
Episode Three, in which Kiều loses her virginity to Mã Giám Sinh, has many changes of pace and builds to a
terrific climax, the power of which was acknowledged by the audience in their thunderous applause during its last
measures. Episode Five, devoted to Kiều’s lonely musings as she gazes out to sea in front of Ngưng Bích tower
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manages to be thoroughly eerie and thoroughly lyrical at the same time, and made a deep impression on me,
though I was by then quite tired from more than two hours of intense listening.
In conclusion, I can only congratulate the composer on his inexhaustible powers of eloquence and invention, and
wish him every propitious circumstance in completing a work that I am sure will come to be regarded as one of
the artistic wonders of the present era. This will be a work, as well, that will show how the past achievements of
tân nhạc may be built upon to create a still more serious and versatile musical culture that belongs to, and
expresses the sensibility of, the people of Vietnam.
The author, Eric Henry, is an American Vietnam war veteran and former freelance keyboard musician. He now
teaches Chinese and Vietnamese language and literature at the University of North Carolina at Chapel Hill and is
currently engaged in research on the history of Vietnamese popular music.

Trở về trang chính
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Phạm Duy và lịch sử Việt Nam hiện đại
Eric Henry

(Phố Tịnh dịch)
Thế kỉ XX trong lịch sử Việt Nam vẫn đang còn là một câu chuyện chưa kết thúc về một
quá trình chuyển hoá liên tục của một dân tộc về cả mặt vật chất lẫn mặt tinh thần mà
dân tộc ấy phải mầy mò và dần dà cũng tìm ra được cách thế để chuyển hoá những
kiến trúc xưa cũ, những tư tưởng lỗi thời và những tập tục cổ hủ; thay vào đó là những
hành trang khả dĩ vứt bỏ được những dấu tích của một thời lệ thuộc và đường hoàng
bước vào một kỉ nguyên mới với bản sắc nguyên vẹn và một tư thế mới mẻ: một thành
viên mới của cộng đồng thế giới.

Hôm nay tôi xin được bày tỏ đôi điều về nhạc sĩ Phạm Duy, sinh năm 1921 tại Hà Nội,
vừa mới trở về Sài Gòn cư ngụ sau 30 năm lưu vong tại Thị trấn Giữa Đàng, Cali., xem
như một nhân chứng và một người phát ngôn của thế kỉ này. Số phận cũng như hàng
loạt những chọn lựa trong đời đã đẩy đưa ông vào giữa lòng những chuỗi biến cố
chuyển hoá xã hội, khiến ông bật lên những cung bậc để khóc cười theo mệnh nước cho
nhiều thế hệ đồng bào ông cùng nghe [1] .

Trên bước đời riêng, cho dù ông quen biết đủ hạng chính trị gia và những lí thuyết gia
chính trị, Phạm Duy vẫn thuỷ chung với vai trò chứng nhân của thời cuộc không một
lần chen chân vào vũ đài chính trị; phải nói rằng ông rất lợm cái quyền lực chính trị.
Trong Hồi ký, ông nói về Đại hội Văn nghệ tại Hà Nội năm 1945 do Việt Minh chỉ đạo,
khi đó ông mới tuổi 25, và là một người tham dự trẻ tuổi. Ông kể lại thế này:

“Làm chính trị là phải bẩn tay. Ngụ ngôn La Fontaine đã nói: ‘La raison du plus fort est
toujours la meilleure’ (chân lí nằm trong tay kẻ mạnh). Tục ngữ ta còn có câu: ‘Được
làm vua, thua làm giặc’. Tôi chán chính trị là thế.

Tôi… nhìn thấy rõ trong ván bài tranh đua nắm chính quyền này, phe nào thắng phe
nào rồi… Nhưng biết là biết vậy mà thôi, vì trò chính trị lọc lừa và đổ máu, đó là trò
chơi của người khác, tôi thích làm văn nghệ hơn là làm chính trị. Ngay từ lúc này cho
tới mãi mãi về sau, tôi quyết tâm là không bao giờ tham dự vào các cuộc chơi đó
cả.’’ [2]

Bốn tập Hồi ký mà tôi vừa trích một đoạn trong đó cho ta thấy rõ hình ảnh một người
hết sức dị ứng với trò trấn áp tri thức, một người luôn bận tâm với sự dấn thân và tích
hợp, một người lúc nào cũng muốn nhìn ra cứu cánh cho những thể nghiệm bản thân
và một phương tiện cho mọi thứ ông trải nghiệm, một người như biết đủ thứ người và
việc ở xứ Việt và là người luôn trăn trở về việc phơi trải những suy nghiệm về đời mình.
Những người hâm mộ ông thường cho ông là một tư tưởng gia, bên cạnh con người
sáng tác, và ông cũng minh nhiên cho mình vai trò một triết nhân khi nhắc đến một vài
nhân vật quá khứ trong lời dẫn nhập pho Hồi ký. Ông viết thế này: “Hình như Goethe
và Maxime Gorki đã coi những ngày thơ ấu của hai ngài là những ngày Đại Học. Vốn
chẳng được theo đuổi việc học hành trong sách vở tại nhà trường, tôi cũng bắt chước
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hai vị để nói rằng trường Đại Học Âm Nhạc của tôi là kho tàng âm nhạc bình dân mà tôi
hấp thụ trong quãng đời sớm lang bạt của tôi.” [3]

Phạm Duy sinh ra và sống thời ấu thơ ở một góc phố cổ Hà nội, chỉ cách Hồ Gươm một
hai khu phố, nơi đó đã từng chứng kiến quá trình đổi mới Âu hoá một thời diễn ra tại
thủ đô văn hoá đất Việt. Cha ông, cụ Phạm Duy Tốn, là một nhà văn nhà báo và một
doanh nhân tiến bộ, người bạn thân của nhà dịch thuật và cũng là nhà cải cách Nguyễn
Văn Vĩnh, và cũng là người từng viết những đoản văn đầu tiên của thể loại truyện ngắn
theo lối Tây phương. Phạm Duy Tốn là một trong số những người Việt Nam đầu tiên húi
tóc ngắn và mặc Âu phục, một trong số những người sáng lập phong trào Đông Kinh
Nghĩa Thục ở Hà nội năm 1907, và cũng là người đi dự đấu xảo ở Marseille năm 1922
cùng với Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh [4] . Tất cả những chuyện đó hẳn đã để lại
dấu ấn sâu đậm lên Phạm Duy, cũng một đời không mệt mỏi kiếm tìm những cái mới
mẻ, tiến bộ và khai phá. Khi cụ Phạm Duy Tốn mất sớm vì bệnh lao năm 1923, Trần
Trọng Kim - sử gia và thủ tướng tương lai của Việt Nam - thay bạn mà chăm sóc mấy
anh chị em Phạm Duy, trong số đó có người con trưởng Phạm Duy Khiêm sau này đỗ
đạt cao tại Pháp và có lúc làm Đại sứ tại Pháp dưới thời Ngô Đình Diệm [5] .

Dù cho gia thế có thời lừng lẫy như thế, thời ấu thơ của Phạm Duy không hẳn là được
thoải mái mặc dầu không đến nỗi rách rưới, cả về vật chất lẫn văn hoá. Bà mẹ thường
cho cậu út lên chùa lễ Phật. hoặc lặn lội lên vùng cao để tìm mua sừng nai và hổ cốt về
nấu cao nuôi nấng mấy mụn con; lắm khi bà vú phải ẵm cậu út về quê bà ở một làng
quê tên là Trạm Trôi, ở đó cậu út được đùa chơi với cảnh đồng lúa, mái tranh và những
hội làng mà âm hưởng của chúng sẽ còn vang động trong tâm thức chàng trai trẻ Phạm
Duy mãi về sau này [6] .

Trước khi bước hẳn vào thế giới âm nhạc, có một số thiên hướng hoạt động thời trẻ mà
về sau này vẫn còn gắn bó suốt đời ông. Có thể kể đến niềm đam mê trình diễn, sở
thích tìm tòi về kĩ thuật tân tiến, sự bất kham với những khuôn khổ, niềm lạc quan vô
biên đủ sức chuyển hoá những đau buồn ập xuống đời ông để thăng hoa chúng thành
những giây phút sáng đẹp.

Niềm đam mê sân khấu khởi đầu là từ một gánh xiếc diễn tại khoảng đất trống cạnh Hồ
Gươm, đặc biệt là một nghệ nhân tên là ông Hai Tây, có biệt tài xiên mũi và biệt tài
thổi kèn bằng mu bàn tay [7] . Cậu bé Phạm Duy mê đi theo gánh xiếc để được thoả
thích với những trò ảo thuật, nhào lộn và những trò xiếc thú vật, nay đây mai đó khắp
các phố Hà Thành và biểu diễn ở chợ Hàng Da. Cậu bé mê xiếc đến độ đặt tên cho mình
cái tên “Em Mê Xiếc”, có thể hiểu theo cả tiếng Việt lẫn tiếng Pháp [8] . Suốt thời ấu thơ
cậu ao ước trở thành một nghệ sĩ xiếc dạo, bắt bạn bè và người nhà xem cậu biểu diễn
trò bàn tay ảo thuật mà cậu học lóm được [9] , rồi thì có một bận cậu bỏ nhà mấy hôm
đi theo gánh xiếc xuống tận Nam Định [10] . Đi rong chơi nay đây mai đó và biểu diễn
trên sân khấu, đấy là hai niềm đam mê một đời của Phạm Duy, và đã trở thành động
lực chính, hẳn nhiên là theo hướng âm nhạc chứ không còn là kiểu gánh xiếc như xưa.

Vào độ tuổi thiếu niên, ông lại thêm một say mê kĩ thuật qua việc chế tạo các mẫu máy
bay các loại, làm radio chạy bằng khoáng thạch, thực tập ở mấy lò đúc đồng ở khu Ngũ
Xã Hà Nội, gần mé Hồ Tây [11] , làm việc trong các địa hạt kĩ thuật như sửa radio, trắc
địa, bảo trì trạm phát điện, vân vân [12] . Sở thích tìm hiểu sự vận hành của sự vật tự
nó đã lí giải việc ông say mê tìm tòi các mặt kĩ thuật của mọi thể loại dân nhạc và ca
nhạc tài tử Việt Nam. Vào cuối thập niên 1980, ông là người đầu tiên trong số những
người Việt hải ngoại sản xuất và phát hành đĩa CD nhạc, rồi từ đó về sau ông chuyển
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hẳn sang làm nhạc với computer và điện tử. Ông cho ra mắt những cái được ông gọi là
“sách điện tử” (CD-ROM có âm thanh, văn bản, và hình ảnh) mà ông tin tưởng là chúng
sẽ thay thế dần loại sách in trên giấy, rồi thiết lập một website rất quy mô để chuyển
tải toàn bộ sự nghiệp của mình, phải nói là trang nhà của ông chẳng thua kém ai về
mặt mĩ thuật, phong phú, và vận hành ổn vững [13] .

Hồi ký Phạm Duy tràn đầy những tiếng reo vui về mỗi cảnh ngộ mới mẻ mà đời tặng
cho ông. Khi bị người anh lớn ép vào học trường kĩ nghệ thực hành vì không muốn hoài
của mà phóng ra cho cậu em lang bang theo học một trường khoa học xã hội nhân văn,
ông liền lao ngay vào học hỏi những bí quyết của ngành luyện kim hiện đại [14] . Lúc đi
làm công việc trắc địa, rong ruổi nơi này nơi kia để định ranh giới các thửa đất, ông
không ngừng tán thán về niềm vui được rong ruổi qua các làng mạc vùng Nhã Nam và
Yên Thế cũng như tấm lòng chân chất của người dân quê nơi ông đi qua [15] . Có lần
ông giữ chân coi lò than nhà máy điện ở thị trấn Móng Cái xa xôi hẻo lánh, trong khung
cảnh nóng nhễ nhại và đầy đặc thán khí, ấy thế mà đời lại thật vui vì có người bạn
đồng sự là một kép cải lương giải nghệ thường ca những câu vọng cổ mùi mẫn [16] .
Mùa xuân năm 1946, lúc ấy vừa xung phong vào du kích, cùng xuôi tàu vào Nam trong
nhóm 13 chàng trai đi đánh Pháp ở chiến khu Bà Rịa-Vũng Tàu, lòng ông căng đầy
nhiệt huyết; ông hát lên bài “Xuất quân’’ và rất hãnh diện là được mọi người trên tàu
tán thưởng, và đương nhiên nhóm 13 chàng không thiếu gì thức ăn ngon lành [17] .

Niềm lạc quan không hề vơi là một nét đặc trưng trong nhạc Phạm Duy, ở đó ta thấy
một sự gắn bó với những âm thể trưởng và một tiết tấu giục giã hân hoan rất hiếm hoi
trong tân nhạc Việt Nam vốn thường chuộng âm thể thứ, câu nhạc dài lê thê, và thể
hiện những cảm thức vũ trụ cùng nỗi chán chường.

Bốn tập Hồi ký cũng cung cấp những chứng liệu liên quan đến một cá tính khác có phần
nào trái ngược với nếp nhà, và cũng là một nét cá tính xuyên suốt cuộc đời người nhạc
sĩ đồng thời cũng là một nhân vật của quần chúng: sự dị ứng mãnh liệt đối với quyền
lực hay sự câu thúc. Ông chỉ lưu lại Trường Kĩ Nghệ Thực Hành chưa đầy một năm là vì,
như chính lời ông kể lại, liên tục vi phạm nội quy nhà trường – chẳng hạn như đánh
nhau, trốn học, rồi giơ búa lên hăm doạ ông đốc học khi ông vừa định véo tai cậu học
trò mới phạm lỗi gì đó [18] . Ít tháng sau, bị hai người anh lớn và anh rể mắng là đồ rắn
mặt, ông bỏ nhà đi ở riêng bằng nghề sửa radio ở Hà Nội [19] . Cũng vì không chịu được
sự phân biệt mà ông từ bỏ Việt Minh năm 1950. Năm đó, tại Đại hội Văn nghệ tổ chức
trong rừng Yên Giã thuộc vùng tây bắc, lãnh đạo Việt Minh bắt đầu có ý muốn kiểm
soát tác phẩm của người nghệ sĩ sáng tác, phê phán gay gắt và cấm trình diễn ca kịch
cải lương hay kịch thơ, vì cho rằng những thể loại này uỷ mị yếu mềm, sầu bi quá, làm
nhụt nhuệ khí của người nghệ sĩ [20] .

Phạm Duy từng phục vụ trong hàng ngũ Việt Minh trong vai trò cán bộ văn hoá từ đầu
Kháng Chiến, đến lúc đó ông đã có nhiều tác phẩm nổi tiếng có thể nói là đã gắn liền
với cuộc kháng chiến, chẳng hạn như “Chiến sĩ vô danh’’, “Nợ xương máu’’, “Nhớ người
ra đi’’, “Chinh phụ ca’’, “Thu chiến trường’’, “Nhạc tuổi xanh,’’ và còn nhiều nữa. Tại Đại
hội Văn nghệ, giới lãnh đạo Việt Minh đặc biệt chiếu cố đến ông, dành cho ông một
ngạc nhiên lớn.

Chính nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát đã bắn tin cho ông trước tiên. Ông ấy bảo là lãnh đạo
đã quyết định kết nạp Phạm Duy vào Đảng Cộng sản và cử ông đi Nga tu nghiệp về âm
nhạc và chính trị. Ông sẽ được ông Hồ Chí Minh tự tay gắn huân chương. Nhưng có một
số điều kiện kèm theo. Ông phải từ bỏ thói tiểu tư sản phù phiếm và phóng dật. Ông
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phải công khai từ bỏ một tác phẩm ông viết ra và rất được phổ truyền lúc bấy giờ, đó là
bài “Bên cầu biên giới’’, bài hát mà giới lãnh đạo cho là nặng tính lãng mạn chủ quan
sặc mùi tiểu tư sản, không thể chấp nhận được, và rằng ông phải đi Moscow một mình;
người vợ trẻ, ca sĩ và diễn viên Thái Hằng, lúc ấy vừa mang thai cũng phải ở lại Việt
Nam. Những điều kiện khiến Phạm Duy phải đau đầu, nhưng ông đặc biệt quan ngại,
giận dữ, và xem thường một đòi hỏi là ông phải từ bỏ “Bên cầu biên giới’’. Ông tự nghĩ
rằng lãnh đạo nhìn vấn đề quá nghiêm trọng:

“Một bài hát, theo tôi, nếu nó có may mắn được hát lên trong một thời kỳ nào đó thì đời
của nó cũng chẳng khác chi một đời hoa, sớm nở tối tàn, có gì đâu mà quan trọng hoá
đến độ phải treo cổ nó lên hả?’’

Phạm Duy cũng cảm thấy ngay là vào Đảng thì sẽ lắm phiền phức đây. Mặc dầu có cảm
tình sâu nặng với kháng chiến, ông cũng tự biết là với xuất thân và cá tính như thế thì
ông chỉ là một chàng tiểu tư sản chứ chẳng thể nào nào vô sản được. Cả đời ông sợ
nhất là phải khép vào kỉ luật. Ông lại không ưa những lí luận viển vông. Những khi ngồi
nghe các cán bộ thảo luận về những lí thuyết cộng sản cao siêu, ông bảo là cứ như vịt
nghe sấm, chẳng hiểu gì cả. Hiển nhiên là ông không phải là kẻ thuộc bài, nhớ nghị
quyết và lí thuyết của Đảng. Ông mà bước vào cái Đảng ấy thì chỉ ba bảy hăm mốt
ngày là bị khai trừ, quản chế mà thôi.

Thế là mấy hôm sau Phạm Duy trả lời Nguyễn Xuân Khoát rằng ông cảm thấy vinh dự
được Đảng chiếu cố, nhưng tự nghĩ ông không xứng đáng với những đãi ngộ như thế.
Ước ao duy nhất là ông xin được cùng với vợ về ngay Khu IV, khu giải phóng thuộc tỉnh
Thanh Hoá [21] .

Khi trở lại Thanh Hoá, ông nhận ra ngay là ông bị cấp lãnh đạo trở nên lạnh nhạt với
mình. Đoàn văn nghệ Việt Minh không giao công tác cho ông [22] . Cuối cùng, sau một
năm trời trăn trở, ông quyết định cùng gia đình giã từ khu giải phóng Thanh Hoá sau
sáu năm tận tuỵ với kháng chiến, để về thành trong khu vực kiểm soát của Pháp, thoạt
đầu là Hà Nội, rồi Sài Gòn, chỉ với mục đích duy nhất là mưu sinh [23] .

Việt Minh muốn loại bỏ bài hát “Bên cầu biên giới’’ không cho lưu hành trong công
chúng hẳn nhiên là vì đó là nguyên tắc cơ bản của nghệ thuật cộng sản là để phục vụ
mục tiêu cách mạng; nhưng chuyện này xét cùng với những ý đồ cấm đoán những tác
phẩm trong tầm ngắm của họ xem ra khá đồng điệu với một quan niệm lâu đời ở Á
Đông, bắt nguồn từ Trung Hoa, theo đó thì có loại âm nhạc làm quốc gia cường thịnh,
có loại lại làm cho suy bại. Sách cổ Trung Hoa gọi những thứ nhạc uỷ mị kia là những
“vong quốc chi âm” (âm thanh làm mất nước) [24] . Một khía cạnh của quan niệm này
là thứ nhạc “hại nước” thường mê đắm lòng người, cho nên cần phải dứt khoát chống
lại nó bằng thứ quan điểm thanh cao.

Ý nghĩ cho rằng có thứ nhạc có thể ảnh hưởng đến số phận hưng vong của một quốc
gia có lẽ vẫn còn phổ biến khắp Việt Nam, và thỉnh thoảng vẫn chi phối lối hành xử của
nhà chính trị và trí thức cả Nam lẫn Bắc. Vào những năm 1970 chẳng hạn, Tổng thống
Thiệu ở trong Nam cũng ra lệnh cấm hát nơi công cộng bài “Hận Đồ Bàn’’ của Xuân
Tiên và Lữ Liên, bài hát có nội dung là lời than thở về sự kiện binh đội của vua Lê
Thánh Tông thôn tính kinh đô nước Chàm năm 1470. Ông Thiệu tin rằng bài hát mang
một thứ âm khí có thể làm nền cộng hoà lâm nguy. Ông còn tiện đà cấm luôn cả người
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ca sĩ hát bài hát đó (Chế Linh, người ca sĩ gốc Chàm), không cho biểu diễn trước công
chúng nữa [25] . Cũng tương tự như vậy, khi Phạm Duy viết ca khúc phản chiến “Kỷ vật
cho em’’ vào cuối thập niên 1960 [26] , trong đó người lính tiên đoán ngày anh trở về từ
chiến trường có thể là “bại tướng cụt chân” hay là “hòm gỗ cài hoa”, nhiều người la
hoảng lên rằng cho phổ biến bài hát đó thì chiến sĩ sẽ chẳng còn lòng dạ nào mà chiến
đấu, thì rồi miền Nam sẽ lọt vào tay cộng sản Bắc Việt. Kể lại chuyện này trong Hồi ký,
Phạm Duy đã đứng trên một quan điểm rất tiến bộ, tỉnh táo, đã hóm hỉnh hỏi rằng hoá
ra một bài hát vớ vẩn thế mà có sức mạnh ngang với bom nguyên tử và có thể đánh
bại đoàn quân cả triệu người chăng [27] .

Nếu có ai muốn đi tìm một quan điểm nhất quán của Phạm Duy thì hẳn là sẽ sớm thất
vọng, bởi lẽ ông là kẻ thừa tự nếp nghĩ tập thể của truyền thống cộng với quan điểm
phóng khoáng của thân phụ. Trong Hồi ký, Phạm Duy thường hay bày tỏ rằng trong
suốt thời kháng chiến chống Pháp, tác phẩm của ông hay những bạn bè khác cùng thời
đã đóng vai trò trọng yếu trong việc giáo dục và phấn khích tinh thần của chiến sĩ và
quần chúng [28] . Ngược với quan niệm Tây phương, ông cho rằng nhà nước có quan
tâm giúp đỡ văn nghệ thì văn nghệ mới giúp tranh thủ lòng người. Ông cho rằng chính
quyền mà không biết sử dụng văn nghệ thì cũng chẳng khác kẻ lỡ tàu, và ông trách cứ
các chính quyền miền Nam đã hoàn toàn thua ở mặt này [29] ; trong khi đó Việt Minh
rất đáng khen, nhất là ở giai đoạn đầu, vì họ nhận thức được tầm quan trọng của văn
nghệ trong việc khích động tinh thần chống Pháp, và đã lập ra những đoàn văn nghệ có
nhiệm vụ giúp vui chiến sĩ và nhân dân vùng giải phóng [30] . Chữ tuyên truyền trong
tiếng Việt không hẳn có ý nghĩa tiêu cực như trong tiếng Anh. Lúc còn làm cán bộ đoàn
văn nghệ Việt Minh, nhiều hôm Phạm Duy tới những nơi vừa mới đánh nhau, nhân dân
thật cơ cực; ông có được những chất liệu sống để sáng tác. Những bài hát như “Tiếng
hát trên Sông Lô’’, “Bao giờ anh lấy được đồn Tây’’, “Mười hai lời ru’’, và “Bà mẹ Gio
Linh’’ của Phạm Duy là những thu hoạch từ kinh nghiệm thực tiễn như thế [31] .

Đặc biệt ba ca khúc cuối là kết quả của những chuyến đi thực tế rất vất vả mà ông và
các bạn đồng đội lặn lội từ vùng Nam Thanh Hoá vào khu Bình Trị Thiên gồm ba tỉnh
Quảng Bình, Quảng Trị, và Thừa Thiên. Lúc ấy chưa có đường mòn Hồ Chí Minh; Phạm
Duy và đồng đội trong đoàn văn nghệ phải chia ra từng tốp nhỏ dùng mã tấu phát rừng
mở lối mà xuôi Nam [32] .

Lúc còn đóng ở Thanh Hoá, lúc bấy giờ thuộc Quân Khu IV, có một quãng thời gian hơn
một năm Phạm Duy được đặc cách trực thuộc vị tư lệnh Nguyễn Sơn và học giả Nguyễn
Đức Quỳnh, lúc ấy là một cố vấn đặc trách công tác huy động lực lượng văn nghệ và trí
thức trong công cuộc kháng chiến. Phạm Duy hết lời ca ngợi hai vị này về lối đãi ngộ
giới văn nghệ. Hai vị hết lòng giúp đỡ anh em ở những mặt cụ thể mà ít phần lí thuyết.
Tướng Nguyễn Sơn đã từng công tác ở đội văn hoá trực thuộc Bát lộ Quân của Mao
Trạch Đông, nên có lần ông lôi các ca sĩ diễn viên ra đứng một bên hồ rộng để luyện kĩ
thuật khuếch âm, đến khi nào đồng nghiệp đứng phía bên kia hồ nghe được mới thôi.
Ngày ấy làm gì có dàn máy khuếch âm như bây giờ [33] .

Nguyễn Sơn có lần khen ngợi chàng nhạc sĩ trẻ Phạm Duy là ông sẽ không bao giờ
quên kỉ niệm thời gian có anh ở đơn vị. Lúc bấy giờ Phạm Duy vừa viết xong ca khúc
“Thi đưa ái quốc’’, trong đó có những lời hát thế này:

“Anh có cây súng kia
Thì tôi có bàn tay thợ.
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Anh có cây cuốc này
Thì tôi có một cây đàn.
Anh giết bao thực dân
Thì tôi cướp bao súng đạn.
Anh có bông lúa vàng
Thì tôi có ngàn lời ca...”

Nghe đến đấy vị tư lệnh nheo mắt: “Cậu phải nhớ đấy nhé. Phải làm đủ cả ngàn lời ca
mới được.” Hơn bốn mươi năm sau, nơi Thị trấn Giữa Đàng ở Cali, Phạm Duy ấn hành
một tập sách có tựa đề là Ngàn lời ca, ghi lại lời ca của gần như tất cả những bài hát
ông làm ra. Ông có ngậm ngùi nhắc đến Nguyễn Sơn xem như một lời hứa đã giữ vẹn
[34] .

Xem thế thì mặc dầu vào năm 1945 Phạm Duy có lúc hoang mang khi thấy xảy ra
những sự việc như khủng bố tiêu diệt những nhà ái quốc chống Pháp thuộc nhóm Tự
Lực Văn Đoàn như Nhất Linh và Khái Hưng và Việt Nam Quốc Dân Đảng vào lúc diễn ra
Đại hội Văn nghệ, và cho dù ông có nghe chuyện Việt Minh thủ tiêu đối thủ [35] , ông
cũng chẳng thấy gì gọi là sự khống chế văn nghệ trí thức đối với đoàn văn nghệ mà ông
tham gia suốt thời gian 1946-1950, nơi đó chỉ có đầy ắp tình đồng đội, niềm hăng say
và thú phiêu bồng. Chỉ sau khi Mao Trạch Đông chiến thắng tại Trung Hoa năm 1949,
giới lãnh đạo mới để lộ ý đồ kiểm soát tư tưởng văn nghệ sĩ và trí thức thì những người
thích tự do tư tưởng bèn bỏ về vùng thành thị do Pháp kiểm soát [36] . Thời gian này thì
cựu hoàng Bảo Đại cũng đạt được một điều mà trước kia Hồ Chí Minh không thực hiện
được: Pháp nhìn nhận chủ quyền của Việt Nam; thế là trong các khu vực thành thị, một
nhà nước Việt Nam độc lập và tự do trên danh nghĩa được thành hình để đẩy mạnh
thêm nữa vận động đòi tự chủ, chưa kể đến những nhóm biệt lập như Cao Đài, Hoà
Hảo, Bình Xuyên và khu công giáo tự trị Bùi Chu Phát Diệm [37] .

Cả hai người đỡ đầu cho Phạm Duy, Nguyễn Sơn và Nguyễn Đức Quỳnh, lúc này cũng
nếm trải thử thách của tư duy độc lập khi lãnh đạo ngả theo đổi xu hướng tả khuynh
toàn trị. Sau một cuộc đấu khẩu gay gắt với ông Hồ Chí Minh về chuyện lãnh đạo ngả
theo Đảng Cộng sản Trung Quốc thể hiện qua việc nhận viện trợ và cố vấn, tướng
Nguyễn Sơn bị điều về Trung Quốc để “huấn luyện thêm nữa” [38] . Nguyễn Đức Quỳnh,
giống như Phạm Duy, cũng “bỏ phiếu bằng chân” vào Sài Gòn, rồi hai người lại hợp tác
trong một vài đề án văn nghệ [39] .

Tại Sài Gòn vào những năm đầu thập niên 1950, cả Phạm Duy và Nguyễn Đức Quỳnh
cộng tác mật thiết với báo Đời Mới, lúc đó là tuần báo đẹp và nhiều độc giả tại miền
Nam. Nhằm mục đích xây dựng tinh thần quốc gia mới trong công chúng, hai ông mượn
tuần báo này để mở ra một diễn đàn thảo luận về những bản sắc dân tộc đã gắn bó
cộng đồng dân tộc. Nguyễn Đức Quỳnh phổ biến hàng loạt những bài viết như “Người
Việt đáng yêu’’, Đất Việt đáng yêu’’, và “Tiếng Việt đáng yêu’’. Về phần Phạm Duy thì
có đóng góp hai bài hát hay là “Tình hoài hương’’ và “Tình ca’’ [40] .

Bài thứ nhất là niềm bâng khuâng đoái tưởng về những cảnh trí quê nhà, sau này lại
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diễn tả đúng cảnh ngộ của hàng triệu người tị nạn ngoài Bắc khi họ vượt tuyến vào
Nam năm 1954, rồi rời bỏ quê hương năm 1975. Bài thứ nhì hướng đến thống hợp lòng
người ở khắp mọi nơi trên đất nước cùng chia sẻ một thứ tình cảm chung về ngôn ngữ,
về đất nước và giống nòi:

“Tôi yêu đất nước tôi từ khi mới ra đời,
người ơi;
Mẹ hiền ru những câu xa vời
À à ơi, tiếng ru muôn đời !’’

[41]

Ca khúc này có thể xem là một tác phẩm tuyệt vời của Việt Nam nói lên được những
cảm thức sâu nặng về bản sắc tình tự dân tộc. Trước kia, sự chia rẽ chính trị cộng với
tệ địa phương chủ nghĩa, quan điểm chật hẹp về chữ “trung”, rồi đến gần đây là sự đối
đầu quốc gia - cộng sản, tất cả đã góp phần huỷ hoại ý thức thống nhất quốc gia. Qua
ca khúc này cũng như trong một số tác phẩm khác, Phạm Duy muốn với tay đến mọi
người, không phân biệt chính kiến hay niềm tin. Ông muốn vượt lên trên những chia
cắt, nghi ngại, cùng sự kì thị địa phương, để xoá bỏ những lằn ranh. Ông xem thứ chính
trị dựa trên những tệ nạn sùng bái mù quáng các lãnh tụ, đảng phái, giáo điều chính trị
hay tôn giáo, và kì thị địa phương, là những thứ sẽ đẩy lùi Việt Nam xuống vũng lầy
quá khứ, và muốn mượn nghệ thuật để đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực đó. Một số
người đồng hương tỏ ý dè bỉu rằng Phạm Duy không có “lập trường chính trị.” Nhạc sĩ
thì vững tin rằng quan điểm đoàn kết thống nhất chứ không phải là thái độ chia cách
mới có cơ may vun trồng sự cảm thông giữa các thế hệ mai sau, và sẽ là hướng chọn
lựa bắt buộc của mọi người con dân Việt.

Một điển hình cho sự kiên quyết vượt lên trên sự chia cách chính trị là khoảng 1956,
ông phổ nhạc bài thơ “Ngậm ngùi’’ của Huy Cận, sau này trở thành một ca khúc rất
được ưa thích. Bài thơ xuất hiện từ những năm 1930 khi Huy Cận còn là một thi sĩ trẻ
trong lớp người khai phá của ThơMới và rất được giới trẻ hâm mộ. Như nhiều người
cùng thế hệ, sau này Huy Cận đi theo kháng chiến, ở lại với Việt Minh, rồi trở thành nhà
thơ của chế độ và cán bộ Đảng [42] . Ca khúc mà Phạm Duy làm năm 1956 đó là sự hoà
quyện những khác biệt. Nó gắn kết hai thời kì lại bên nhau: thời hoà bình xưa cũ và
thời chiến tranh đang hiện tiền; nó là sự hợp tác giữa hai người nghệ sĩ ở hai miền lúc
bấy giờ đang còn nhìn nhau như kẻ thù.

Khi sang Paris hai năm trước khi phổ nhạc bài thơ này, Phạm Duy chú ý đến một sự
kiện là đám sinh viên Việt ở thành phố này phân hoá kịch liệt. Bấy giờ đang xảy ra cảnh
tượng kẻ thì “phò” ông Hồ, người thì “theo” ông Diệm. Cỏ vẻ như là kiểu suy nghĩ nhị
nguyên phân biệt “ta-địch” mà trước kia rất cần để chống trả quân Pháp trong thời
kháng chiến thì nay nó được hướng mũi về các phe nhóm trong nội bộ cộng đồng người
Việt. Hầu nhưrất đông sinh viên ở Paris bị hớp hồn vì phong thái của Hồ Chí Minh khi
ông đến Paris đàm phán về quan hệ Pháp Việt tại Fontainebleau vào dịp hè thu 1945.
Niềm phấn khích của các chàng còn dâng cao hơn nữa sau chiến thắng Điện Biên Phủ,
và vì chẳng có chút vốn kinh nghiệm hiểu biết nào về Việt Minh, mấy cậu sinh viên này
là những kẻ sùng tín cái huyền thoại cách mạng và xem bất cứ ai không theo cụ Hồ là
“kẻ địch.” Không có đất đứng chung. Phạm Duy bị xem là “kẻ địch” vì ông giao du với
Võ Lăng, người bạn học cũ ở Trường Mỹ Thuật, nay đang là cố vấn của Bảo Đại và Ngô
Đình Diệm, rồi ông lại còn là em của ông Phạm Duy Khiêm, đại sứ miền Nam ở Pháp
nữa chứ. Thế là những năm tháng giữa thập niên 1950 ấy, Phạm Duy tách khỏi khối
người Việt ở Paris. Ông kể lại là ba mươi năm sau, trở lại Paris sau khi khối cộng sản
Đông Âu sụp đổ, và cái huyền thoại xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng phai nhạt đi, mấy
anh chàng hung hăng con bọ xít thuở những năm 1950 nay đều là những bác sĩ, trạng
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sư giàu có, chẳng còn chút đoái hoài gì đến ‘chính chị chính em’ gì nữa

[43]

.

Rồi nhờ ý chí, tinh thần năng nổ và niềm đam mê nghệ thuật, Phạm Duy bỗng trở thành
một trong những món trang sức văn hoá của miền Nam, và trở thành đối tượng công
phá của chế độ ngoài Bắc, xem ông như thứ lãnh tụ của thế lực ma quỷ; hàng loạt
những người cán bộ, có người là nhạc sĩ, viết bài trên các báo nhà nước phê phán người
nhạc sĩ tài ba và yêu đời tuyệt đối bỗng trở thành một kẻ gieo rắc thứ nhạc vàng mà
người cộng sản cho là uỷ mị, du hồn người vào vũng lầy tuyệt vọng, chán chường và
sẵn sàng chấp nhận số kiếp nô lệ [44] . Vết thù Việt Minh đối với Phạm Duy đã kéo dài
suốt ba thập niên (bây giờ đã băt đầu giảm thiểu môt chút), biểu hiện qua sự cấm phổ
biến hay biểu diễn nhạc phẩm Phạm Duy [45] . Thế là cái lập trường “cách mạng” vẫn
còn là lá chắn cho những hành vi lạc hậu, phong kiến, phe phái và có phần cuồng tín.

Trong khi đó thì ở bên Hoa Kì, Phạm Duy không hoà nhập được với nhóm người cực
đoan trong cộng đồng người lưu vong, và từ năm 2000 đến nay, việc ông đã quyết định
về thăm Việt Nam lại càng làm đề tài cho giới truyền thông người Việt hải ngoại quy
chụp ông là thân Cộng - mặc dầu trước nay ông vẫn chẳng coi những hành đông cực
đoan, vô nhân đạo, của phe cộng sản ra gì.

Suốt những năm tháng ở Sài Gòn và thời kì tạm dung ở Hoa Kì, Phạm Duy vẫn không
ngừng xưng tụng sự vượt thoát lên trên hố ngăn cách. Trường ca Con đường cái quan
ông khởi thảo năm 1954 và hoàn tất năm 1960 hình dung một người lữ khách rong ruổi
trên con đường Quốc lộ Một, đi từ địa đầu miền Bắc đến chót cùng của đất nước; tác
phẩm này là tiếng nói phản đối Hiệp Định Genève chia cắt đất nước làm hai miền [46] .
Trường ca Mẹ Việt Nam hoàn tất năm 1964 có các phần “Đất mẹ”, “Núi mẹ”, “Sông
mẹ”, và “Biển mẹ” tuyên xưng những giá trị và những biểu tượng mà cả hai miền Nam
Bắc đều tôn vinh; tác phẩm kết thúc bằng chung khúc “Việt Nam Việt Nam” có tính cách
của một bài quốc ca [47] . Trong khi hai bài quốc ca của hai miền hô hào con dân Việt
Nam hi sinh xương máu cho tổ quốc, Phạm Duy chỉ đơn giản kêu gọi đoàn kết để xây
dựng một đất nước dân chủ tự do. Vào những năm cuối thập niên 1960, khi các thế lực
ngoại quốc bắt đầu can thiệp dẫn đến leo thang chiến tranh, Phạm Duy viết một loạt
những bài hát chống lại những tàn hại vô nghĩa và bi thảm kia, và bày tỏ điều cần thiết
là giữ gìn những giá trị nhân bản giữa cuộc tương tàn này [48] .

Ba mươi năm dài sống nơi đất khách, Phạm Duy viết mấy loạt bài hát về những thống
khổ của những nạn nhân của ý thức hệ cách mạng, đó là loạt ca khúc Tị nạn ca [49] , và
loạt ca khúc mang tên Ngục ca phổ nhạc vào thơNguyễn Chí Thiện - một người tù chính
trị thâm niên [50] . Cũng thời gian này, ông làm một loạt ca khúc mang tên Hoàng Cầm
ca, phổ những bài thơHoàng Cầm, trong đó có nói về tình yêu vô vọng của một người
trai trẻ dành cho một người con gái cao tuổi hơn anh (mà theo cảm nhận của nhạc sĩ thì
đó có thể là thứ phúng dụ về tình cảm của người dân đối với chế độ) [51] . Nhà thơ
Hoàng Cầm có lẽ là một nhà thơ hiện thời còn khá sung mãn trong năm 2005, từng là
bạn đồng đội của Phạm Duy trong những năm kháng chiến, về sau là một nhà thơ của
chế độ rồi trở thành nạn nhân của đường lối toàn trị trong quản lí văn hoá. Trong loạt
tác phẩm viết ra trong thời gian những năm 1990 có Mười bài thiền ca, nói về một người
bước vào tuổi già và những mối liên hệ với những thứ quen thuộc trong đời [52] , và một
tổ hợp những ca khúc phổ từ những lời thơ đẫm màu sắc tôn giáo huyền nhiệm của Hàn
Mặc Tử - nhà thơ Công giáo sống ở đầu thế kỉ XX qua đời vì bệnh cùi [53] . Loạt bài hát
mới nhất là những bài Hương ca, gồm những suy cảm của người nhạc sĩ qua những lần
về thăm quê hương sau hơn hai mươi năm xa cách, và một soạn phẩm rất có ý nghĩa:
Minh hoạ Kiều, gồm bốn phần nối tiếp nhau phỏng theo tác phẩm Truyện Kiều [54] .
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Tác phẩm cuối này được khởi soạn khoảng 1998, thể hiện rõ hơn cả lòng sắt son của
Phạm Duy đối với quan điểm trung hoà về mặt văn hoá. Tác phẩm truyện thơ kể bằng
điệu lục bát nói về thân phận chìm nổi của một người con gái tài sắc vẹn toàn [55] . Tác
phẩm truyện thơ này phản ảnh tính cách và số phận mà bất cứ người Việt Nam nào
không phân biệt gốc gác cũng có thể thấy mình trong đó. Tác giả Nguyễn Du, vốn là
một ông quan triều đình nhà Nguyễn, hẳn nhiên thuộc về một bầu không khí văn hoá
khác xa với thời Phạm Duy; nhưng – cũng như người nhạc sĩ thời hiện đại – nhà thơ là
người hoàn toàn không bị câu thúc trong những lối mòn tưduy. Nhân vật của ông đều
lưỡng tính: không ai hoàn toàn tốt mà cũng chẳng ai xấu hoàn toàn; nhân vật của nhà
thơ không hành xử theo những thuyết lí như trung - hiếu - tiết -nghĩa, mà sống theo
tiếng gọi của con tim của chính mình [56] .

Minh hoạ Kiều của Phạm Duy nay đã hoàn tất hai phần đầu và
ba, có tính cách một đại ca kịch. Tác phẩm là phức hợp của lời
nói lối, hợp xướng, tấu nhạc, và giai điệu. Các phân khúc rất ít
gắn quyện với nhau khó phân biệt trước sau hay là những gì
không thể tách khỏi tổng thể để hát riêng ra.

hầu như đã xong phần
văn gồm cả ngâm thơ,
khi trùng lặp nhưng lại
đang diễn ra, cho nên

Có thể nói, suốt một đời, và nhất là qua đại tác phẩm gần đây nhất, Phạm Duy đã tạo
được một gia tài đồ sộ mà xã hội và nhà nước Việt Nam khó có thể loại trừ được. Trong
khi bao nhiều người đồng hương khác, dưới sức ép của chính trị quốc tế hoặc là lề thói
phong kiến đã dần dà bị dạt sang bên lề, rồi đứng từ ngoài xa mà không ngớt lời oán
hận kẻ chiếm đóng, thì Phạm Duy vẫn an nhiên đứng ở chiếu giữa, vẫy chào mọi người.
Cũng là một điều hay, là sức sáng tạo đã làm nên sức bền đủ khiến mọi phía người ta
phải chú ý đến ông, buộc họ phải chào thua ý nghĩ về một con người sống hiên ngang
giữa đời, không thèm gắn bó với thứ lí thuyết, thần tượng, hay phe phái nào cả.

Mặc dầu rất khó tiên đoán về thời tương lai, nhưng có điều chắc chắn là một ngày nào
đó pho Hồi ký và sự nghiệp âm nhạc của Phạm Duy sẽ được theo chân Truyện Kiều mà
vào trường học của thế hệ trẻ Việt Nam. Một dân tộc không thể phủ nhận bản sắc của
nó mãi được. Tiến trình hội nhập đã bắt đầu rồi đó. Hiện nay phần đông tác phẩm
Phạm Duy vẫn còn bị nhà nước cấm công diễn, nhưng ngày càng có nhiều ca sĩ bất
chấp lệnh cấm, và dường như nhà nước cũng làm ngơ đi. Cách nay vài năm ở Hà Nội
còn có một người cả gan mở một quán cà phê nhỏ xíu, chỉ có đủ cho tám chỗ ngồi, và
cô chủ quán đặt tên là “Café Phạm Duy”. Khách có thể đến đấy nhắp những giọt cà phê
tuyệt hảo và nghe nhạc Phạm Duy, không phải do ca sĩ hát mà là từ các CD của quán.
Người phụ nữ chủ quán có lần bị bắt vì tội “tuyên truyền văn hoá phản động” nhưng rồi
cũng được thả và cho tiếp tục hành nghề.

Vào tháng Năm 2005, Phạm Duy đưa gia đình về ở luôn tại Việt Nam, sự kiện này đã
thu hút chú ý của người Việt trong nước cũng như ở hải ngoại, và báo chí đưa tin khá
sôi động ; đây là một sự kiện mà chính Phạm Duy cũng đã từng báo trước trong tổ
khúc Bầy chim bỏ xứ [57] . Cho tới tháng Tám 2005, nhà nước Việt Nam đã bỏ lệnh cấm
một số bài hát mà ông sáng tác trong thời kì Việt Minh Kháng Chiến, và một ít bài sáng
tác về sau này. Chẳng rõ nhà nước thôi không cấm những tác phẩm khác không, chứ ở
trong nước thì đã có nhiều nhân vật quen biết ở trong nước đã bày tỏ lòng mong mỏi là
việc này sẽ xảy ra sớm sủa [58] .

Càng ngày càng có nhiều người Việt hải ngoại bắt đầu bỏ ngoài tai những lời hô hào cực
đoan, và bắt đầu trao đổi liên hệ với người trong nước. Trước kia người ta thường kỉ
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niệm ngày cáo chung của Việt Nam Cộng Hoà bằng danh xưng “Ngày Quốc Hận”, nay
thì họ chỉ gọi là “Lễ Quốc Biến”. Sự chuyển hoá từ cả hai phía có vẻ chỉ là những thay
đổi cỏn con, ngẫu nhiên, và cá nhân, như thể những hạt cát ngoài bờ biển, hoặc như
những chiếc lá vàng mùa thu, nhưng không còn hồ nghi gì nữa về những kết quả chung
cuộc. Khi nào cả hai phía cùng hoà giải với nhau thì họ sẽ thấy Phạm Duy đón họ ở đấy,
vì ông đã thấy trước từ lâu rồi là sẽ có một ngày như thế.

Ts. Eric Henry, University of North Carolina, Chapel Hill

© 2005 talawas

[1]Phạm

Duy (tên thật: Phạm Duy Cẩn) là nhạc sĩ của hàng ngàn ca khúc, trong số này
có nhiều tổ khúc được viết ra qua những phong cách khác nhau về cùng một số chủ đề.
Là nhạc sĩ sáng tác, ông luôn luôn tìm lối thể hiện hoà hợp giữa phong cách truyền
thống và quy cách Tây phương. Ngoài bốn tập Hồi ký (xem chú 2 dưới đây), ông còn
soạn The Musics of Vietnam (Carbondale: Southern illinois University Press, 1977, là
một tập giới thiệu dân nhạc Việt Nam, trong đó ông quan tâm đến những phong cách và
thể loại địa phương. Xem: Eric Henry, “Tân nhạc: Notes Toward a Social History of
Vietnamese Music”, Michigan Quarterly Review 44.1 (Winter 2005), pp. 135-147.
[2]Phạm Duy, Hồi ký 2.5 (tập 2, chương 5), đoạn kết. Hồi ký của Phạm Duy gồm bốn
tập: I. Thời thơ ấu – Vào đời; II. Thời cách mạng – Kháng chiến; III. Thời phân chia
Quốc Cộng; và IV: Thời hải ngoại. Tôi chỉ trích dẫn theo số tập và số chương chứ không
ghi số trang, mặc dù sách đã được xuất bản (Midway City, Cali.: PDC Musical
Productions, 1990 và 1991), nay các tác phẩm của ông được đưa hết lên trang mạng
của riêng ông (nhưng nay đã đóng cửa); và tôi cũng chỉ có được tập II và IV nhờ lấy
xuống từ trang mạng. Ba tập Hồi ký đầu viết khoảng 1989-1991, còn tập cuối thì viết
xong năm 2001. Tất cả những đoạn trích dẫn đều do tôi dịch.
[3]Phạm Duy, Hồi ký 1, Lời mở đầu
[4]Phạm Duy, Hồi ký 1.3
[5]Sđd, 1.11
[6]Sđd, 1.4
[7]Sđd, 1.2
[8]Sđd, 1.5 và 1.9. Tên em-mê-xiếc còn có nghĩa khác nữa: lúc đặt tên này, chàng nhạc
sĩ tương lai đang mê một cô bé lai Pháp, tên là Emilienne. Đọc theo âm Việt là em-mêliên. Thế nghĩa là lấy tên em-mê-xiếc, cậu nhỏ và Emilienne hoá ra có tên khá trùng
nhau!
[9]Sđd, 1.10
[10]Sđd, 1.9, 1.13
[11]Sđd, 1.10
[12]Sđd, 1.12, 1.16, 1.13
[13]Sđd, 4.18
[14]Sđd, 1.11
[15]Sđd, 1.16
[16]Sđd, 1.13
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[17]Sđd,

2.8
1.12
[19]Sđd, 1.12
[20]Sđd, 2.32
[21]Sđd, 2.33
[22]Sđd, 2.34
[23]Sđd, 2.34, 2.35
[24]Một thí dụ về ý niệm này tìm thấy trong Thuyết viên (một văn bản tấu trình nhà vua
năm 17 trước tây lịch), Quyển 13, Mục 6, trong đó một triều thần đã tiên đoán sự tiêu
vong của nhà nước Trung Sơn khi ông thấy nhà vua xứ đó chẳng hề khuyến cáo thần
dân đừng mê đắm thứ “âm nhạc não lòng người”. Lưu Hướng, Thuyết viên hiệu chính,
do Hướng Tổng Lộ hiệu chú (Bắc Kinh: Trung Hoa Thư cục, 1987), tr. 317
[25]Hồ Trường An, Theo chân những tiếng hát. Arlington, VA: Tổ Hợp Xuất Bản Miền
Đông Hoa Kỳ, 1998, tr. 273
[26]Đó là nội dung bài thơ của một người lính dù mà Phạm Duy tình cờ đọc trên báo. Bài
thơ có tựa đề “Trả lời một câu hỏi” (Phạm Duy, Hồi ký 2.22)
[27]Phạm Duy, Hồi ký 2.33
[28]Sđd, 2.17
[29]Sđd, 3.6
[30]Sđd, 2.26
[31]Sđd, 2.15 (“Tiếng hát trên sông Lô”); 2.29 (ba bài hát khác)
[32]Sđd, 2.29
[33]Sđd, 2.26, 2.28
[34]Sđd, 2.28
[35]Sđd, 2.5
[36]Sđd, 2.32
[37]Sđd, 3.4
[38]Sđd, 2.33
[39]Sđd, 2.34, đoạn cuối, 3.3
[40]Sđd, 3.3
[41]Sđd, 3.3
[42]Sđd, 3.8, khúc kết
[43]Sđd, 3.5
[44]Đại biểu cho lối phê phán này là Đỗ Nhuận trong bài viết “Nhạc vàng” viết năm 1969
để phát biểu tại đoàn thanh niên Hải Phòng, sau in lại trong: Đỗ Nhuận, Âm thanh cuộc
đời. Hà nội: Nxb. Âm nhạc, 2003, tr. 349-358. Trong tiểu luận này, Đỗ Nhuận nói cùng
với cử toạ rằng nhân dân Miền Nam chống lại thứ nhạc phản động của Phạm Duy, họ
phải nghe chỉ vì bộ máy tâm lí chiến Mỹ Nguỵ bắt phải nghe. Đỗ Nhuận (1922-1991) là
một nhạc sĩ có tài, đã ở lại Miền Bắc sau năm 1954. Ông được đào tạo tại nhạc viện
Tchaikovsky ở Moscow, và có làm hai nhạc kịch, ngoài những nhạc phẩm khác. Ông và
Phạm Duy là bạn và là đồng nghiệp trong thời Kháng chiến 1945-51.
[45]Tuy nhiên, cũng nên để ý là những cố công của nhà nước muốn triệt tiêu Phạm Duy
đã không thành, vì cả nước đã tràn ngập những CD và video từ hải ngoại chuồi (lậu) về.
Cùng với Văn Cao và Trịnh Công Sơn, Phạm Duy vẫn được xem là ba nhạc sĩ được
ngưỡng mộ nhất.
[46]Phạm Duy, Hồi ký 3.11
[47]Sđd, 3.13
[48]Sđd, 3.14. Giai đoạn này trong sự nghiệp âm nhạc của ông được đánh dấu bằng ca
khúc “Tôi còn yêu, tôi cứ yêu”. Một nét đáng chú ý là trong ca khúc này cũng như trong
những ca khúc của những năm tháng phong độ, Phạm Duy luôn tự khẳng định mình qua
lời hát dùng đại từ “tôi”. Tôi không thấy ai sáng tác thể loại này (ngay cả các thể loại
nào đi chăng nữa) mà lại làm như ông.
[49]Sđd, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13.
[50]Sđd, 4.13. Nguyễn Chí Thiện bị giam giữ khoảng ba mươi năm, từ 1961 đến 1991,
chỉ vì ông không chịu luỵ kẻ áp chế trí thức. Năm 1982, khi đang còn ở tù, ông đã chuồi
được tập bản thảo cả nghìn bài thơ vào Toà Đại sứ Anh. Những bài thơ này về sau xuất
bản dưới tựa đề Hoa địa ngục, đã làm chấn động cộng đồng hải ngoại. Phạm Duy phổ
nhạc 20 bài thơ trong tập này.
[18]Sđd,
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[51]Sđd,

4.14, 4.15
4.24
[53]Sđd, 4.25
[54]Sđd, 4.26
[55]Xem: Nguyễn Du, Truyện Kiều, bản in song ngữ có chú giải của Huỳnh Sanh Thông;
New Haven: Yale University Press, 1983
[56]Xem bài tham luận của tôi về tác phẩm này: Eric Henry, “Nguồn cảm hứng Trung
Quốc và bản địa trong các truyện thơ Việt Nam ở Thế kỷ XX”, Crossroads 15.2 (2001),
tr. 1-40
[57]Phạm Duy, Hồi ký 3.11. Tác phẩm này được soạn ra nhiều chặng, năm 1975, 1985,
rồi 1990. Sự trở về của Phạm Duy gần đây cũng được bàn tán tương tự sự trở về nguồn
của hai nhân vật khác cũng lưu lạc lâu ngày: Nguyễn Cao Kỳ và Thích Nhất Hạnh.
[58]Trong số những người công nhiên bày tỏ lòng mong mỏi đó có nhạc sĩ Nguyễn Văn
Tý, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, và nhà thơ Lưu Trọng Văn (con trai nhà thơ Lưu
Trọng Lư).
[52]Sđd,

Nguồn: Tham luận “Phạm Duy and Modern Vietnamese History” trình bày tại
Southeast Conference, Hiệp hội Nghiên cứu Á châu, Lexington, Kentucky, 15/01/2005.
Bài tham luận sau này được xuất bản tại Southeast Review of Asian Studies 27 (2005);
có đôi ba chỗ được thay đổi hoặc bổ sung đôi chút.
Nguồn: talawas.org
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Họp mặt tiễn chân nhạc sĩ Phạm Duy
Santa Ana.- Một buổi họp mặt nho nhỏ tiễn chân nhạc sĩ Phạm Duy đã diễn ra tại Quán
Nghệ Sĩ trên đường Harbor, Santa Ana, vào tối hôm Chủ Nhật vừa qua, do một số thân
hữu tổ chức. Trong lời chúc tiễn chân nhà nhạc sĩ cả đời đóng góp vào nền âm nhạc Việt
Nam đủ mọi thể loại, một thân hữu đã nhắc đến mối giao tình của anh em với nhạc sĩ qua
hàng chục năm mỗi lần sinh nhật của nhạc sĩ. Năm nay, dù chưa đến ngày sinh nhật, anh
chị em cũng nhân buổi đưa tiễn này mà chúc ông mọi điều như ý và sức khỏe dồi dào khi
trở về quê hương.

Buổi tiệc tiễn đưa đã có ngay không khí thân tình cảm động khi những giọng ca vàng của
nền tân nhạc Việt qua nhiều thế hệ lần lượt trình bày lại những dòng nhạc thiết tha ân cần
của nhạc sĩ với quê hương điêu tàn, đất nước chiến tranh và dân tộc nghèo khổ qua suốt
cuộc đời của nhạc sĩ. Những ca khúc bất tử như “Tình Hoài Hương,” như “Con Ðường
Cái Quan” như “Nghìn Trùng Xa Cách”... được Thái Thanh, Quỳnh Giao, Mai Hương, Lệ
Thu, Quỳnh Hương, Duy Hùng và cả người ca sĩ trẻ Ngọc Sơn đang lưu diễn ở hải ngoại,
trân trọng trình bày để thay mặt mọi người tạ lại tấm tình cho người nhạc sĩ đã một đời
“theo mệnh nước nổi trôi” mà đóng góp tích cực tài năng trí tuệ của mình cho nền âm
nhạc của dân tộc.
Nhạc của Phạm Duy, như lời ca sĩ Quỳnh Hương trong lời ngỏ tiễn chân ông, đã qua
nhiều thế hệ: “Hồi nhỏ cháu nghe mẹ cháu hát nhạc Phạm Duy, lớn một chút cháu nghe
bố cháu ca nhạc Phạm Duy, lớn nữa cháu cũng hát nhạc Phạm Duy trong cuộc đời ca sĩ
và giờ đây con em cháu cũng lại hát nhạc Phạm Duy, thì, thưa chú nhạc của chú, dù chú
ở đâu, nó cũng vẫn còn là tiếng hát của dân Việt.”

Xúc động trước những chân tình của bạn bè thân hữu, người nhạc sĩ tài năng 84 tuổi đã
lên diễn đàn nói những lời tâm sự. Lời tâm sự trước nhất là ông “khoe” vừa hoàn tất chiều
nay việc thâu âm ca khúc Tây Tiến phổ thơ Quang Dũng. Bài thơ này ông say mê từ thời
dân tộc kháng chiến chống Pháp, “thai nghén” nó mãi cho tới bây giờ ông mới “hạ sinh” ra
được. Ông cho mọi người nghe ca khúc mới nhất của ông trước khi ông tạm biệt bà con
về lại quê hương mong an hưởng tuổi già.
Sau đó nhạc sĩ Phạm Duy tâm tình rằng ông “tâm đắc” việc ông trở về quê hương an
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hưởng nốt cuộc đời. Ông muốn vượt lên trên mọi dị đồng, dị biệt trong cuộc sống. Và,
ông kết luận: “Tôi là người sung sướng nhất.”
Trong suốt ba tiếng đồng hồ tiệc tiễn chân diễn ra giữa một số thân hữu và gia đình ông
không một phút nào không khí lắng đọng tình thân, nhất là khi nữ danh ca Minh Trang,
nay cũng đã 84 tuổi, kể lại những kỷ niệm vàng son thời trẻ của hai mái đầu nay đã bạc.
Bà Minh Trang kết luận: “Ông đi đâu thì đi nhưng đừng có quên người ở lại.” (N.H.)
Nguồn: Nguoiviet Online
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Đêm Nhạc Với Phạm Duy,
Mừng Người Nhạc Sĩ 84 Tuổi
Việt Báo - Nguyễn hùng Nhiên
WESTMINSTER (VB) .-Có lẽ hơn ba trăm thính giả ngồi thưởng thức nhạc Phạm Duy suốt tối Thứ Bảy vừa qua,
không ai nói đó là một ông lão tám mươi tư tuổi. Dáng dấp quắc thước trong chiếc áo vest xanh biếc tợ màu nụ
tầm xuân với chiếc quần màu kem, đôi giày hai màu trắng đen như một gã trung niên hào hoa phong nhã, mái
tóc trắng phau như trái ngược với giọng nói tràn đầy khí lực, trong cung cách trình diễn linh hoạt, sống động theo
từng lời ca, nhạc sĩ Phạm Duy đã được thính giả Quận Cam chào đón nhiệt tình trong Đêm Nhạc Thính Phòng ở
phòng sinh hoạt báo Người Việt...
Họ kéo đến đây từ bảy giờ chiều ngồi chật phòng hội vì hâm mộ tiếng tăm "cây cổ thụ làng âm-nhạc VN", và
cũng do mê hầu hết những bài ca ông sáng tác. Họ đã bao vây quanh ông, ghé bên cạnh ông với đèn flash chớp
chớp chụp hình lưu niệm, rồi sau đó ngồi lắng nghe chính ông hát bằng một giọng đục thật truyền cảm, cùng dẫn
giải bằng ca-ngâm Truyện Kiều của Nguyễn Du cho tới lúc tàn cuộc bốn tiếng đồng hồ sau đó.
Họ cùng ăn chiếc bánh sinh nhật với ông. Đó là chiếc bánh thật đặc biệt, không có chữ Happy Birthday như
thông lệ, mà được kẽ quanh bằng những nốt nhạc và mấy giòng mở đầu bài ca bất hủ: "Tôi yêu tiếng nước tôi,
từ khi mới ra đời. Mẹ hiền ru những câu xa vời, à ơi tiếng ru muôn đời. Tiếng nước tôi..."

Đọc thấy giòng nhạc ấy, người ta tự nhiên nghe văng vẳng trong tâm tưởng giọng ï ca Thái Thanh lanh lảnh
trong sáng. Giọng ca nữ ca sĩ Thái Thanh hát bài hát "Tiếng nước tôi" đã đi sâu vào tiềm thức tự lúc nào rồi...Và
thật tuyệt diệu: đêm nhạc này chính Thái Thanh cũng có mặt!
Đêm Nhạc Thính Phòng này là để kỷ niệm sinh nhật thứ 84 của nhạc sĩ PHẠM DUY, do những ca-nhạc-sĩ trong
gia đình tổ chức, với nội dung trình bày một số bài hương-ca mới, cùng minh-họa Truyện Kiều.
Ngồi bên cạnh ông là nữ ca sĩ Thái Thanh, tự giới thiệu kém ông 14 tuổi, là giọng ca gắn bó với sự nghiệp âmnhạc của nhac sĩ Phạm Duy. Và bên phải ông, nhạc sĩ du-ca từ thuở thanh niên Nguyễn đức Quang, đến nay
vẫn tiếp tục cuộc hành trình du-ca của mình với cây đàn cùng những chuyến đi hát rong cùng khắp các tiểu bang
Hoa-kỳ.
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Hằng năm, vào dịp sinh nhật, nhạc sĩ Phạm Duy tổ chức kỷ niệm, để trình làng những sáng tác mới của ông,
Năm 84 tuổi này, nhạc sĩ Phạm Duy lấy chủ để "Hương-Ca và minh họa Truyện Kiều."
Ngoài những bài hát như Nhớ Người Ra Đi, Tiếng Hò Miền Nam, Nụ tầm xuân được sáng tác vào độ tuổi thanh
xuân , qua các giọng ca Thái Hiền, Nguyễn thành Vân, Bích Huyền, hầu hết những bản hương ca khác đều mới
sáng tác: Quán Thế Âm (Tuấn Ngọc ca), Tâm sự về đâu (Tuấn Ngọc), Trăm năm bến cũ và Mơ dạo xuân Hà Nội
(Mộng Thùy hát), Vô thường (Nguyễn cao Thăng ca), Tắm sông trăng (Đại Dương), Ngựa biển (Phạm Hà),
Hương Rừng (Phạm Hà cùng Nguyễn thành Vân) ...
Thính giả say mê thưởng thức nhạc của một nhạc sĩ có sức sáng tạo dồi dào về dân ca và tình ca quê hương,
dân tộc. Thỉnh thoảng họ vỗ tay rào rào hoặc cười vang trước lối nói dí dỏm của nhạc sĩ Phạm Duy."Trong 60
năm sáng tác, những anh chị em nghệ sĩ từng hát nhạc tôi, đã làm sống lên tình tự dân tộc, tình ca quê hương",
ông xúc động nói trên sân khấu.
Phần trình bày hương-ca của Phạm Duy được đệm piano bởi Lê tử Phong, violin Nguyễn Quang, guiltar Duy
Hùng, bass guiltar Minh Kiệt.

Và rồi nhạc sĩ Phạm Duy ngồi chú giải Truyện Kiều bằng ca-ngâm. Có 5 phân đoạn Truyện Kiều được trình bày,
là phần ca ngâm thu sẵn từ trước, với các giọng ca Ái Vân, Duy Quang, Thái Hiền, Anh Dũng cùng giọng ngâm
Thanh Ngoan, Khắc Tư. Phần minh họa này mô tả những tình tiết chính của Truyện Kiều NGUYỄN DU, và Ái
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Vân lột tả được tâm trạng của nàng Kiều hồng nhan đa truân bạc mệnh với giọng ca lúc ai oán khóc than, khi thì
phẫn nộ, đắng cay !
Nữ ca sĩ Thái Thanh trong đêm nhạc thính phòng này cũng đã lên sân khấu tự giới thiệu đã tuổi 70, rồi cùng hát
chung với nhạc sĩ Phạm Duy bài "Nước non ngàn dặm ra đi, dù đường thiên lý xa vời..."
Đêm nhạc Phạm Duy mừng sinh nhật ông 84 tuổi kết thúc gần 11 giờ khuya trong không khí mà có lẽ mọi người
đồng ý với nhận xét của MC là ca sĩ trẻ Đại Dương:"không khí ấm cúng, thiêng liêng", được tạo nên bởi những
người trình bày ca nhạc và giới thưởng ngoạn nhiệt tình vốn đã có cảm tình nồng hậu với nhạc sĩ !
(Nguyễn hùng Nhiên ghi nhận)

Trở về trang chính
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Phạm Duy 84 Tuổi
Phạm Phú Minh
Lời Người Việt Trẻ: Ngày 30 tháng Mười năm 2004 tới đây, lễ sinh nhật 84 tuổi của nhạc sĩ Phạm Duy sẽ được tổ
chức tại nhật báo Người Việt. Trang “Người Việt Trẻ” xin giới thiệu bài viết “như một lời chúc thọ kính gởi đến
nhạc sĩ Phạm Duy” của nhà văn Phạm Phú Minh.
Phạm Duy là người nhạc sĩ vĩ đại nhất của Việt Nam, không khác Nguyễn Du là người vĩ đại nhất trong lĩnh vực
thi ca. Người soạn ca khúc và người làm thơ rất gần gũi nhau vì đều sử dụng ngôn từ và âm điệu, âm vận, chỉ có
cái khác là với ca khúc, âm điệu được mở rộng thênh thang trong thế giới âm thanh, trong khi thi ca chỉ bó hẹp
với vần điệu.
Nếu Nguyễn Du là người đã sử dụng thể thơ lục bát của dân tộc để đưa ngôn ngữ Việt Nam lên một đỉnh cao rực
rỡ, chất ngất ngời sáng, thì Phạm Duy làm đến hai việc: sử dụng cái kho âm thanh Việt Nam để phát ra ngôn ngữ
Việt Nam, và cũng đưa ca khúc Việt Nam đến một đỉnh cao nhất của âm nhạc Việt Nam kể từ khi bộ môn này ra
đời vào cuối thập niên 30 của thế kỷ trước.
Nền âm nhạc hiện đại là do chúng ta học của Tây phương, với âm pháp, âm luật và cách ký âm tân kỳ tiện lợi,
khác hẳn với nền âm nhạc cổ của chúng ta. Nhạc Tây phương vào Việt Nam cùng với nhiều bộ môn nghệ thuật
khác như hội họa, thơ, truyện, kịch, điện ảnh... và chúng ta đã học lấy những phương tiện diễn đạt vô cùng
phong phú và mới mẻ này từ người Pháp trong nửa đầu thế kỷ 20.
Thế nhưng khi học của người thì thường kẻ đi học ít nhiều cũng phải chịu ảnh hưởng về cái cách sáng tác của
người, chúng ta có truyện ngắn và tiểu thuyết theo kiểu tây phương mà từ trước ông bà ta chưa từng biết, những
bài thơ với cảm hứng và vần điệu rất “tây,” và dĩ nhiên, cũng có những bài hát phảng phất âm điệu tây phương.
Chúng ta chỉ thuần hóa được các tác phẩm nghệ thuật của chúng ta, nghĩa là cho chúng một hơi thở hoàn toàn
Việt Nam, một khi giới sáng tác của chúng ta đã làm chủ được phương tiện mới, sử dụng nó thành thục như là
một cái gì cố hữu của chúng ta.
Từ ngàn năm trước, tổ tiên chúng ta chắc cũng đã trải qua những giai đoạn tiếp thu văn hóa gay go như hậu duệ
các ngài trong thời đại ngày nay, khi thoạt đầu phải học Hán tự để sử dụng như một văn tự chính thức cho mình,
phải qua nhiều thế kỷ vật lộn để thuần hóa loại ngôn ngữ viết học của nước ngoài ấy, rồi tập tành viết chữ nôm,
qua một quá trình lâu dài mới đạt được một viên ngọc toàn bích như Đoạn Trường Tân Thanh.
Phạm Duy là một trường hợp đặc biệt trong sáng tác ca khúc Việt Nam. Ông không thuộc lớp nhạc sĩ đầu tiên
của Việt Nam sáng tác theo nhạc luật Tây phương, nhưng cũng không cách xa là mấy, nhưng nhạc của ông
ngay từ bước đầu đã không bị ảnh hưởng nhiều hơi hướng tây phương, trái lại rất Việt Nam, như là tiếng nói của
tâm hồn Việt Nam từ thủa xa xưa cho đến giờ. Trong ông đúc kết sẵn tinh túy của thế giới âm thanh và ngôn ngữ
Việt Nam, chỉ chờ phương tiện là âm nhạc của Tây phương để phát hiện ra. Khi ông làm công việc phát triển làn
điệu của dân ca vào các sáng tác của mình, đó hoàn toàn không phải là một công việc vay mượn, mà chỉ là phát
triển một cái gì có sẵn nơi ông. Cho nên chúng ta sẽ không nghe thấy làn điệu dân ca trong nhạc của ông, chúng
ta chỉ nghe âm hưởng của tâm hồn Việt Nam trong đó thôi.
Nhưng âm hưởng và ngôn ngữ không phải là một cái gì tách biệt. Cái mà ta gọi là “âm hưởng Việt Nam” chính
bắt nguồn từ ngôn ngữ mà ra. Ngôn ngữ trước hết là tiếng nói, và tất cả sự tế nhị, tài tình, gợi hình, gợi ý, gợi
cảm trước hết phải nằm trong tiếng nói. Ngôn ngữ viết chẳng qua là phương tiện đến sau nhằm “văn tự hóa”
tiếng nói mà thôi, thế mà khi đọc truyện Kiều, nhiều khi gặp những câu, những chữ tài tình quá làm ta rợn người
hoặc rung động cả tâm hồn, bởi vì cái ký hiệu trên giấy ấy, qua mắt chúng ta, đã biến thành âm thanh vang dội
trong lòng cùng trí não của chúng ta.
Đến Phạm Duy thì ngôn ngữ nói ấy mượn một phương tiện gần gũi với mình hơn là chữ viết để diễn đạt chính
mình, phương tiện ấy là câu ca, là âm nhạc. Từ tiếng nói sang thơ ca chỉ là một bước ngắn, chỉ cần uyển chuyển
một chút làn điệu. Từ thơ ca qua âm nhạc cũng thế, còn gần hơn là hàng xóm láng giềng, chúng chính là anh em
một nhà. Lời ca của Phạm Duy, vì thế, chính là thơ ca, và trong nhiều trường hợp, thơ ca cũng chính là nhạc
Phạm Duy.
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Phạm Duy đã chuyển được linh hồn dân tộc qua âm hưởng của ngôn ngữ do mình tạo ra. Với Phạm Duy, ba yếu
tố ấy, linh hồn, âm hưởng và ngôn ngữ, chỉ là một. Không phải dùng cái này để gợi lên cái kia, nhạc ông là một
tổng hòa, là chính hồn dân tộc. Giờ phút này, khi ông sắp mừng sinh nhật 84 tuổi, không phải là lúc trích dẫn
chứng minh chi li các bằng chứng tài hoa của ông, giờ này chúng ta kính trọng chấp nhận ông như một toàn thể
hơn sáu mươi năm ca hát buồn vui với đất nước dân tộc của ông, dù là lúc ông đi theo gánh cải lương lúc còn trẻ
tuổi, ông lặn lội trên núi rừng Việt Bắc hoặc miền Trung trong cuộc kháng chiến chống thực dân, hay là những
năm tháng vô cùng rực rỡ của đời ông ở Sài Gòn, hay là ông ngồi bên bờ sông Seine nước Pháp, hay là ở Thị
trấn Giữa đàng ở Cali. Ở đâu cũng một Phạm Duy ấy, dùng tiếng nói của dân tộc để hát lên linh hồn của dân tộc.
Giờ đây ta thấy rõ không gian không là vấn đề của ông, thời gian không là trở ngại của ông. Đã một lần ông hát:
“Thiên thu trong lòng này” và mãi mãi là như thế. Tám mươi tư tuổi tâm hồn ông vẫn rung động những tình cảm
về quê hương đất nước, vẫn viết ra những dòng nhạc tràn trề sinh lực. Đó không phải là sinh lực chỉ của riêng
ông, đó là sinh lực của dân tộc chọn ông làm người phát biểu.
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Poster đêm nhạc thính phòng
Trở về trang chính
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TỪ HARVARD VỀ ĐẾN VIRGINIA,
ĐI 'HÁT RONG' VỚI PHẠM DUY
Nguyễn Ngọc Bích

Đã lâu rồi tôi không về Boston nên kỳ này, có dịp đi Harvard gọi là "hát rong" với nhạc-sĩ Phạm Duy là tôi nhận lời
liền. Đứng ra tổ-chức là hội IVCE (Institute for Vietnamese Culture and Education) của anh Trần Thắng làm
chung với Tổng-hội Sinh-viên Việt Nam vùng Đông-bắc Hoa-kỳ (Chị Nguyễn Thị Đan Thanh, hội-trưởng). Tuy
giấy mời và quảng-cáo được đưa ra chỉ khoảng 2 tuần trước ngày trình diễn, các bạn văn nghệ miền New
England đã kháo nhau là có chúng tôi lên, anh Duy từ Cali và tôi từ Virginia, nên một số các anh em đã gọi nhau
ơi ới để đi bù khú với chúng tôi. Do anh Phạm Duy đến sớm một ngày nên trưa thứ Bảy, mồng 9/10, khoảng 10
anh em đã đến đón anh đi làm một chầu nhậu, trong đó có các anh Trần Như Tráng (mà một số gọi là "Thầy"),
Nguyễn Trọng Khôi (họa-sĩ, nhạc-sĩ), Trần Trung Đạo (nhà thơ), Trần Doãn Nho (tiểu-thuyết-gia), Chân Phương
(nhà thơ, dịch-giả), Thầy Bình (dạy tiếng Việt và văn-học Việt Nam) ...
Vì tôi không có mặt ở đó nên tôi chỉ nghe kể lại về buổi gặp gỡ này (và do đó đã không nhớ hết tên mọi người và
có thể đã có sai sót). Riêng phần tôi, sáng thứ bảy còn phải họp Nghị Hội nên đến chiều thứ Bảy mới vù lên
được. Chuyến bay gần 6g30 mới tới nơi nên chỉ đủ thời giờ cho hai anh chị Lân (đi đón tôi) đưa đến hội-trường
Paine Hall bên cạnh Music Building trường Đại-học Harvard. Ấn-tượng của tôi đến Boston kỳ này là nhiều địađạo quá, giăng như mắc cửi dẫn từ phi-trường Logan về Harvard Square (tấp nập như ở Georgetown về đêm ở
D.C. hay Times Square ở New York), trước khi chúng tôi tìm được ra hội-trường dành riêng để biểu diễn âmnhạc là Paine Hall. (Sở dĩ ta biết vậy là vì bước vào trong phòng là ta thấy tên của các nhạc-sĩ tên tuổi của thếgiới được khắc trên tường, chạy dài chung quanh phòng: Beethoven Mozart Schubert Chopin Mendelssohn
Tchaikovsky v.v. Tôi thầm nghĩ: Lẽ ra phải có Phạm Duy giữa những hàng chữ kia, vì như một giáo-sư âm-nhạc
Mỹ, bà Barbara Platenik, gần đây đã có dịp nhận xét, nhạc PD còn "hay hơn cả Beethoven, Bach lẫn Mozart...
vừa dịu dàng hơn, lại cũng vừa siêu thoát hơn"-"gentler and more transcendent.")
"Hữu bằng tự viễn phương lai..."
"Có bạn từ xa đến chẳng là điều vui lắm sao?" Khổng-tử đã phán như thế ngay từ đầu cuốn Luận-ngữ của ông.
Cũng tương-tự, khi được tin tôi lên các bạn văn nghệ đã i-meo và điện cho nhau và cho tôi là sẽ đến gặp và vì
biết tôi lên trễ, chưa được ăn gì nên mấy anh đề nghị "hát" xong sẽ kéo nhau đi ăn cháo. Đến nơi, chúng tôi rất
vui được gặp lại anh chị Tôn-thất Ân (anh trước 75 làm trong Phủ Tổng-thống), đương-nhiên tóc bây giờ cũng đã
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muối tiêu. Chúng tôi tay bắt mặt mừng và chẳng bao lâu sau, với các bạn khác tới (mà một số tên đã được nhắc
ở trên) chúng tôi đã quây quần thành một nhóm huyên thuyên đủ thứ chuyện. Thế mới biết cái sức keo của văn
nghệ và văn-hóa dân-tộc: trong sự hòa nhập chung đêm hôm đó, tuyệt-đối không thấy một sự chia cắt nào-giữa
các sinh-viên đến từ các gia-đình gốc Quốc gia, tỵ nạn (đầy tự tin) và các lưu-học-sinh đến từ Việt Nam, cười nói
thật vui vẻ và thân thiện. Âm-nhạc là của chung, Phạm Duy là của chung!
Bảo là "hát rong"...
Bảo là "hát rong" chứ chính thật, tôi có được hát gì đâu! Thậm chí đến ngay nhạc-sĩ Phạm Duy cũng chẳng được
hát câu nào. Lý-do thật đơn giản: âm-nhạc Việt Nam ngày hôm nay không còn đơn thuần là một làn điệu để ta có
thể hát một mình như một làn điệu dân-ca cổ-truyền, chẳng hạn. Thành thử, nói cho đúng, cuộc trình diễn của
chúng tôi hôm đó, để dùng cho đúng chữ, phải gọi là "nhạc-thoại," một danh-từ do chính PD đặt ra cách đây hơn
chục năm.
Chúng tôi nhạc-thoại về cái gì hôm đó?
Thưa, gồm 4 phần cả thảy, theo chương-trình in ra rất trang nhã bằng tiếng Anh của hội IVCE:
z
z

z

z

Phần đầu, NNB nói về "Truyện Kiều."
Phần hai, nhạc-thoại giữa Phạm Duy và NNB về quan-niệm "Minh Họa Kiều." Trước khi vào phần 3 của
"Minh Họa Kiều" là phần mới nhất được PD hoàn-tất, còn có phần trích dẫn và giới-thiệu "Minh Họa Kiều 1
và 2."
Phần ba, Phạm Duy trình bầy toàn-bộ Mảng đầu của "Minh Họa Kiều 3" gồm: "Cơn gia biến," "Tấm lòng
Kiều," "Đã bén tay phàm," "Tú Bà" và "Trước lầu Ngưng Bích."
Phần bốn, Phạm Duy nói và giới-thiệu về "Hương Ca" là 7 chương-khúc mới nhất trong sự-nghiệp sángtác của ông sau khi đã về Việt Nam 9 lần.

Giới-thiệu vắn tắt "Truyện Kiều" trong tiếng Anh
Phần này do tôi đảm trách vì, một, buổi trình diễn xảy ra ở Harvard, một trong những lá cờ đầu của nền đại-học
Hoa-kỳ, và hai, vì trong số khoảng trên 200 người có mặt, cũng có một số sinh-viên Mỹ đến nghe. Song điều lạ
và vui nhất là cuối buổi, nhiều em đã lên khen và cám ơn tôi rối rít. "Nhờ Bác nói bằng tiếng Anh, chúng cháu mới
hiểu đến nơi đến chốn câu chuyện của Kiều. Thật là một câu chuyện quá hay! Chúng cháu ở bên nhà đâu có
được học, chỉ được nghe người lớn nói lõm bõm nên gần như không biết gì hết. Nay có Bác kể lại mới thấy câu
chuyện cảm-động quá! Thật là hay, thật là hay!" Một em gái tự giới-thiệu gốc Hà Nam Ninh ra thưa với tôi. Một
em khác, người Việt gốc Hoa, nói với tôi bằng tiếng Anh: "Chắc cháu phải học tiếng Việt cho đến nơi đến chốn
để có thể đọc được Truyện Kiều. Bác làm cho cháu muốn học. Chứ cháu về Việt Nam, nói được có chút ít, rất
bực mình!"
Tiến-trình âm-nhạc Việt Nam
Được tôi hỏi vì sao ông đã nghĩ đến minh-họa Kiều, nhạc-sĩ Phạm Duy cho biết: nền âm-nhạc nào thì cũng phải
tiến từ đơn-điệu, từ một giai-điệu ("melody") đến cái phức-tạp hơn như hát bè, đa-điệu, đối-điểm, có đệm một
đàn rồi nhiều đàn, rồi nhạc không lời, khí-nhạc ("instrumental music"), hòa-âm, nhạc giao-hưởng ("symphonic
music") v.v. "Đối với tôi," ông nói tiếp về một tiến-trình tương-tự, "sau hàng trăm bài ca đoản khúc, là những
trường-ca 10 hay 20 chương-khúc... rồi tới tổ-khúc. Và bây giờ là Minh Hoạ Kiều với bề thế gần giống như một
đại-nhạc-kịch (opera)."
Ông cũng cho là nhạc Việt Nam giờ đây, ở trong cũng như ở ngoài nước, đang nghèo quá. Vì thế nên phải có
người ý-thức để làm một cái gì mới, có thế ta mới mong bắt kịp được với thế-giới chứ không thể mù quáng đi
theo Mỹ, Nhật, Tàu hay Đại-Hàn mà mong có được một nền âm-nhạc với những đặc-tính Việt Nam mà vẫn so
sánh, sánh vai được với người.
Cái mới trong "Minh Họa Kiều"
Để chứng minh cái mới mà ông đem vào âm-nhạc Việt Nam, Phạm Duy đưa ra một số tỷ dụ: Phần "giáo đầu"
của "Minh Họa Kiều 1" là như phần mở màn của một tuồng xưa (tiếng trống thùng thùng rồi mấy lời "giáo" lên:
"Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh...").

Project: Phạm Duy - Một Đời Nhìn Lại

Tuyển Tập Các Bài Viết Về Nhạc Phạm Duy Trong Suốt 50 Năm Qua

Cụ Nguyễn Du viết "Cỏ non xanh tận chân trời..." Làm sao mà tiếng nhạc có thể diễn tả được cái mênh mông
mát rượi của màu xanh cỏ kéo dài đến vô biên?
Hoặc trong phần Kim Trọng và Kiều gặp riêng với nhau thì cụ Nguyễn Du chỉ đưa ra tên bốn bài nhạc xưa của
Trung-hoa. Làm sao mà diễn tả được một trận chiến thư hùng như "Hán Sở Chiến Trường" hoặc Tư-mã Tương
Như tán gái trong "Tư Mã Phượng Cầu"? Đó là cả một vấn-đề và nhạc phải phản ảnh được tâm-cảnh của các
nhân-vật trong từng giai-đoạn.
Sang phần 3 của "Minh Họa Kiều," Phạm Duy cho rằng ta có quá nhiều biến-cố dồn dập, từ "cơn gia biến" do
thằng bán tơ vu oan giá họa đem thảm-kịch đến gia-đình đang yên ấm của họ Vương cho đến "tấm lòng Kiều"
phải "nhờ em, em có cậy lời / ngồi lên cho chị lạy rồi hãy thưa..." Rồi trong "Đã bén tay phàm," tác-giả còn phải
mô tả cả một cuộc hiếp dâm (Mã Giám Sinh hiếp Kiều) bằng nhạc, hay kịch-tính trong màn "Tú Bà" đay nhiếc
Kiều, toàn những cao-điểm để rồi phải lắng xuống với bài "Trước lầu Ngưng Bích."
Với một hành-trình âm-nhạc như vậy, không lạ là Phạm Duy đã tận-dụng đến tối-đa những khả-năng của ngành
âm-nhạc điện-tử mà người con của ông, Duy Cường, đã thành một chuyên-gia lão luyện. Chính Duy Cường là
người đã về Việt Nam để đi thu tiếng của các loại đàn cổ-truyền Việt Nam ngõ hầu có thể đưa vào, đan vào với
các âm-thanh của nhạc-khí Tây-phương. Cũng Duy Cường đi nghiên cứu nhạc phim của Trung-quốc để diễn tả
những đoạn đi đường trường (tỷ như đoạn Mã Giám Sinh đưa Kiều về Lâm-truy, kéo dài tới một tháng trời) hoặc
đưa tiếng hét, tựa như tranh "The Cry" của Edvard Munch, vào đoạn muốn tả sự uất ức của Kiều dưới làn roi của
Tú Bà.
Hơn thế nữa, trong "Minh Họa Kiều" Phạm Duy còn có tham-vọng làm một thứ "opera" gần giống nhạc-kịch của
Tây-phương, trong đó có đối-thoại, có đôi co, tranh chấp, thậm chí có cả đánh nhau.
Ông có thành công không? Đó là một điều mà nếu ta chỉ nghe một lần, hai lần thì chắc chắn chưa thể lãnh-hội
được hết những cái mới mà ông tìm cách đưa vào âm-nhạc Việt Nam. Muốn hiểu "Minh Họa Kiều" có lẽ ta còn
phải nghe đi nghe lại, nghe tái nghe hồi để cho nhạc trong đó nhập tâm ta và từng hồi, từng hồi, từng bản một
xâm chiếm hồn ta. Lúc bấy giờ ta mới có thể có một sự phán-đoán chính-xác về tác-phẩm lớn này trong toàn-bộ
sự-nghiệp âm-nhạc của Phạm Duy.
Hương Ca
Trái với cái công khó mà Phạm Duy đã bỏ vào "Minh Họa Kiều," những bài "Hương Ca" về quê hương "đổi mới"
sau chiến-tranh huynh đệ tương tàn và sau khi hòa-bình được lập lại trong những năm qua, đã đem lại một niềm
tin và sức sống thật trẻ cho quê hương-bất kể Cộng-sản muốn gì. 82 triệu dân Việt Nam hôm nay sống, sống tràn
trề với nghị-lực của riêng họ, và Phạm Duy, sau khi về nước đã tới 9 lần từ 4 năm qua, cho rằng như một nghệsĩ, ông không thể không nhìn thấy cái sức sống mãnh liệt đó của dân-tộc.
Vì thế nên ông đã đi tìm về những bài thơ của các thi-sĩ hiện-đại mà phổ thành những bản nhạc trẻ trung, đầy hyvọng, sức sống vươn tràn. Dù như :
Em là con ngựa non thon vú
Giữa rừng người hoang vu
Anh và em lạc vô thành phố
Vó ngựa buồn quanh co...
("Ngựa biển", theo thơ Hoàng Hưng)
và dù như
Quê hương buồn một thời, một thời đau yếu
Bao loạn ly làm xơ xác miền quê yêu
song, cũng như người Pháp có thói nói, "Après la pluie, le beau temps," nên
Bão và mưa, rồi nắng tỏa trưa, chiều
Trên đường làng hay trong vườn, nắng chiếu...
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Quê hương phận nghèo trong năm tháng xấu
Nhớ rồi quên, ta phải sống với nhau
Có gì đâu mà ôm hoài mối sầu
Buồn với than, cũng xong rồi nỗi đau.
Quê hương một đồi non lá um
Em mơ màng, lả lướt, bước chân mềm
Vai kề vai, nắng Xuân
Đưa người trên lối quen
Không về cõi cũ, không chờ cõi tiên.
("Trăng tàn trăng khuyết, Hoa nở hoa tàn")
Có lẽ Phạm Duy đã bắt mạch được 82 triệu dân trong nước mà 60% dưới tuổi 30, nghĩa là không còn bao nhiêu
ký-ức chiến-tranh, nên chỉ ham sống cho ngày hôm nay ("Không về cõi cũ, không chờ cõi tiên"). Cũng thế, từ xưa
đã có câu ca-dao
Trăm năm dù lỗi hẹn hò
Cây đa bến cũ, con đò khác xưa
nên Phạm Duy đã chỉ đổi một chút để nhắc chúng ta là nếu đợi trăm năm thì chắc chắn là lỗi hẹn với quê hương
cũng như lỗi hẹn với người tình (vì trăm năm thì đã đủ để có tới 4, 5 đời người lái đò rồi):
Nào đâu có trăm năm, đâu có trăm năm
Mà chờ mà đợi? Mà chờ đợi?
Nào đâu có kiếp sau, đâu có kiếp sau?
Mà đợi mà chờ?
Đất MẸ, đất NÀNG, con sáo sang sông
Đất Mẹ, đất NÀNG, con sáo sang sông
Trăm năm bến cũ, có còn đó không?
Còn đó không?
Cây da bến cũ còn lưa, bến cũ còn lưa
O đò năm trước đi mô không về...
("Trăm năm bến cũ" phổ thơ Lưu Trọng Văn)
"Sexy" nhất trong mấy bài Hương Ca, nhưng cũng chứng tỏ ông già 84 còn gân lắm-và trong tinh-thần còn trẻ
lắm-là bài "Tắm sông trăng":
Lột áo ngang đầu, buông quần chùng xuống đất
Nhào xuống dòng sông, ý a sông sâu.
Ngâm mình trong nước gột hết u sầu
Giạng hai chân rộng bơi vào vào mộng mơ
Lặn sâu trong cõi thơ...
Lặn sâu trong cõi mơ...
Một giường sông trinh trắng
Mà tình yêu còn thiếu vắng
Một gối sông trầm lắng
Vì chưa hề biết mặn nồng
Chăn là mây còn thiếu
Mùi thơm ấm áp của bông
Ngân hà xưa lạnh vắng nay
Cuồn cuộn sóng yêu đương.
Vùng vẫy đôi bờ, khi chìm sâu xuống đáy
Khi ngóc đầu reo ý y a sông ơi!
Rộng rãi sông dài, ôm người yêu, sóng cưỡi
Tình đuối ngoài sông ý y a sông ơi!
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Nhưng có lẽ không ai đi nghe Hương Ca mà ra về không thấy vang vang trong đầu những ấn-tượng mạnh của
bài "Hương rừng" (theo ý thơ Sơn Nam) với những tiếng "ư," "á" hay "ha" rất mạnh ở cuối các câu nhạc:
Trong khói sương mong manh (ư)
Có bóng người vô danh
Từ bên này sông Tiền (ư)
Qua bên kia sông Hậu...
Mang theo chiếc độc huyền
Và điệu thơ Lục Vân Tiên
Tới Cà Mau, Rạch Giá (á)
Cất chòi giữa rừng thiêng (ha ha)
Muỗi, vắt nhiều hơn cò (cò ơi)
Chướng khí mù như sương (mù sương)
Thân không là lính thú (u ú)
Sao không về cố hương (Ha)
... Yêu khu rừng dâng nước (ha)
Yêu tràm đứng hiên ngang (ha)
Yêu vo ve đàn muỗi (há)
Yêu lạch nước thân thương
Ta yêu đời mưa nắng (ha)
Yêu bùn cũng là yêu (ha)
Yêu quê hương ruộng đất (há)
Yêu sông rừng Cà Mau
Ôi Sông Rừng Cà Mau
Ôi Sông Rừng Cà Mau.

Nguyễn Ngọc Bích
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Để nhớ một chuyến đi

Trở về trang chính
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Nhân ngày sinh nhật năm 84 của Phạm Duy
Nghe bài hát "Người về miền xuôi"
(trong Trường ca Con Đường Cái Quan)
Nguyễn Hoàng Linh (Hungary)
Có những bài hát hay, nhưng phải nghe tùy lúc, mới thấy hay. Ngược lại, cũng có những bài hay, mà nghe lúc
nào cũng thấy hay. Nhất là, nếu ta có một "tâm sự" gì đó, thì lại càng thấy hay.
Trải qua chuỗi những ngày mệt nhoài vì "hoạt động xã hội", "phong trào", tự nhiên tôi thấy... hụt hẫng và mất cân
bằng. Phải dừng lại cái đã, tôi thầm nghĩ, và kiếm trong đống băng cũ cái nào khả dĩ để "giải sầu". Tự nhiên, tôi
không biết nghe gì. Nhạc "vàng" bị loại ngay từ "vòng đầu". Nhạc "đỏ", nghe nhiều cũng chán, vì chất "lên gân" ít
nhiều khó tránh khỏi. Trịnh Công Sơn thì "tra tấn" mãi rồi, cũng nhàm, chả lẽ lại bật lại. Thôi thì lại Phạm Duy
(PD), là thứ tôi có thể nghe được lâu nhất, và lần nào nghe cũng thấy hay, vì phát hiện được một cái gì mới.
Tôi vớ đại cái CD "Con đường cái quan" & "Mẹ Việt Nam", là quà của nhạc sĩ tặng cháu nhỏ hồi cháu ra đời. Đĩa
này, đối với một người "mù tịt" PD, chắc nghe lần đầu, thậm chí, lần thứ hai, thứ ba..., chưa thể "ngấm" được hết
cái hay. Nhưng tôi có thể đảm bảo là nghe chừng... chục lần trở lên, lại có sẵn lời ca in trên giấy bên cạnh, ai
cũng phải thấy, phải "cảm" là nó hay, hay vô cùng, khỏi cần các vị "nhạc học" phân tích lằng nhằng, khó hiểu!
CD này còn đặc biệt quý ở chỗ nó được thu từ đầu thập niên 60 ở Sài Gòn với các ca sĩ hàng đầu như Thái
Thanh, Thái Hằng, Duy Khánh, Nhật Trường, Trần Ngọc, các nhạc sĩ "có hạng" như Nghiêm Phú Phi, Vũ Thành,
Đan Thọ, Y Vân. Về sau, khi nhạc sĩ PD tái phát hành ở ngoài này, Duy Cường có bổ sung phần hòa khí. Nghĩa
là, ngoài tính lịch sử, nó còn rất "xịn", kể từ người hát đến người phối khí. Như ông PD bảo, bây giờ có cả triệu
đô, cũng chả làm lại được như thế nữa!
Tôi đã nghe CD này ngàn lẻ một lần rồi, nên hầu như thuộc lòng. Nhưng không hiểu sao, lần này, đến bài thứ 4
của "Con đường cái quan", là "Người về miền xuôi", tự nhiên thấy xúc động ghê gớm!
NGƯờI VỀ MIỀN XUÔI
Người về miền xuôi đem theo tình người miền núi
Nhà sàn tả tơi đứng bên đường hoang vắng soi
Đưa chân anh qua đồi
Cơm lam đem theo người
Lên cao anh ôm trời
Để dòng suối lẻ loi.
Đường về ruộng dưới ngát hương củi rừng gạo núi
Vượt tầm đèo khơi thấy con đường lúa tươi cười.
Đường về miền xuôi biết bao đò bao quán mới
Đường dài mà vui hỡi người bạn đường nặng vai
Rồi một ngày mai có qua nhịp cầu tả tơi
Nhìn bọt bèo trôi nhớ chăng mầu tóc xanh ngời?
Đường ngược đường xuôi nhớ nhau vì chuyện đầu môi
Tạm biệt một nơi thấy nhau ở cuối chân trời.
Nhạc điệu và ca từ thật tuyệt diệu!
Bất giác, tôi lại nhớ lại bài viết của anh Văn Khoa, khi anh ấy đến Hà Giang. Anh Văn Khoa, trong thư gửi tôi, có
viết: "Chẳng qua là thấy một số bạn trên diễn đàn của chúng ta sinh từ miền Nam nhiều khi không chia sẻ được
cái tình người của đồng bào miền Bắc. Tôi viết để mọi người thấy yêu quê hương đất nước mình hơn".
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Tôi chắc, khi anh Văn Khoa đăng bài này, chưa chắc đã có nhiều người quan tâm. Đối với đa số (trong đó có cả
tôi), miền núi là một cái gì đó rất xa xôi, không liên can gì. Tôi chưa bao giờ lên miền núi, trừ hồi bé tí (4-5 tuổi),
có đi sơ tán ở Thái Nguyên, nhưng ngoài "mối tình" với một cô bạn gái hơn tuổi và, trong một chừng mực nào đó,
cái tình của người miền núi, thì tôi cũng không có thiện cảm gì thật đặc biệt với miền núi. Vậy mà, nghe nhạc PD,
rồi những dòng đầy tâm huyết của Văn Khoa, mọi sự đã đổi khác trong tôi!
NGƯỜI VỀ MIỀN XUÔI
Đối với những người sinh ra và lớn lên tại phía Nam như tôi thì những ấn tượng về đồi núi
trung du, thượng du, miền xuôi mạn ngược phía Bắc chỉ biết qua sách vở. Nhân dịp đầu xuân,
tôi vừa làm một chuyến xuất hành lên tận vùng cực Bắc của đất nước, thuộc tỉnh Hà Giang.
Những ai yêu thơ Nguyễn Bình không thể không biết những câu thơ gởi chị mang nổi lòng lữ hành
buồn man mác:
"Hôm qua có chuyến đò xuôi
Toan về Hà Nội lại thôi không về
Em trồng được một cây lê
Hẹn bốn năm nữa thì về hái hoa
Nhưng mà vườn đất người ta
Mình là khách trọ một và đêm thôi
Sáng mai có lẽ em xuôi
Nếu không đãng trí và trời không mưa
Nhưng mà khăn gói gió đưa
Lại về Hà Nội thì chưa muốn về
...
Ồ say thương nhớ vô cùng
Lệ hay rượu ướt khăn hồng chị cho"
Ở cái tỉnh Hà Giang hẻo lánh này, xem trong bản đồ Việt Nam là cái chóp mũi nhọn của chữ S,
đến đâu người ta cũng hỏi lữ khách "chừng nào xuôi?", hiểu là chừng nào rời khỏi. Thị xã nhỏ
bé chia đôi bởi một con sông cũng nhỏ. Người dân hiền lành. Lần đầu tiên tôi được nghe người
ta hỏi: "Sáng mai anh xuôi phải không?", mới sực nhớ ra rằng mình đang ở vùng cao và tận cùng
của biên giới. Ngày mai rời nơi đây chỉ có một nẻo đường duy nhất là về miền xuôi. Từ Hà Nội
đi theo ngã Vĩnh Phúc rồi Việt Trì, đến ngã ba Đoan Hùng rẽ tay trái là quốc lộ 70 lên Yên
Bái - Lào Cai, rẽ tay phải là quốc lộ 2 lên Tuyên Quang - Hà Giang. Từ Đoan Hùng trở ra đi
gần 200 cây số toàn đường dốc quanh co, càng lên càng cao. Hòa bình đã 25 năm rồi mà lần đầu
tiên tôi mới đặt chân đến bên cột mốc quốc lộ 2. Gần lên đến Hà Giang, quốc lộ 2 cặp theo một
con sông miền núi, quanh co uốn khúc, cảnh đạp như tranh thủy mạc. "Mai anh xuôi rồi sao?"
Thị xã đìu hiu quá, không có khách du lịch, không có Tây ba-lô, không có Internet. Toàn thị
xã chỉ có ba khách sạn nhỏ xíu. Cuộc sống về đêm yên tĩnh lạ kỳ. Gánh hàng đêm ngọn đèn càng
leo lét. "Quê em nghèo lắm. Mai anh xuôi sớm sao?" Tôi bỗng nhớ đến Phạm Duy với hình ảnh
thượng du qua trung du:
"Người về miền xuôi
Đem theo tình người miền núi
Nhà sàn lả lơi, đứng bên đường hoang vắng soi
Đưa chân anh qua đồi, cơm lam mang theo người
Để dòng suối lẻ loi...
Đường về ruộng dưới
Ngát hương củi rừng gạo núi
Vượt tầm đèo khơi, thấy con đường lúa tươi cười"
Ôi đất nước mình đẹp quá, dân mình hiền hòa quá, và tình cảm quá. Đôi mắt đen buồn "mai anh
xuôi sớm rồi sao?". Bây giờ tôi mới hiểu vì sao bưởi Đoan Hùng được chọn là món đem tiến vào
cung vua. Chưa thấy nơi nào có bưởi ngọt như ở Đoan Hùng. Rồi lại được nếm rượu "sán lùng"
nấu toàn bằng gạo ngon của người thiểu số. Ở Việt Trì còn có cá "Anh vũ" chỉ dành cho vua và
còn nhiều truyền tụng mà chưa được biết như "chè Bắc Thái gái Tuyên Quang". Có lẽ ấn tượng
nhất vẫn là cơm lam (ăn trên một quá gần Tuyên Quang) chấm với muối vừng (mè). "Mai anh xuôi
sớm rồi sao?"

(Văn Khoa - 19-2-2001)
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Bài viết của anh Văn Khoa đã đem lại niềm vui đặc biệt cho nhà nhạc sĩ ở ngưỡng "bát tuần", đã trải qua bao vui
buồn nhân thế. Và sau đây là lá thư hồi âm của ông:
Người gửi: Phạm Duy
Thời gian: 20-2-2004, thứ Ba
Nội dung: Thư gửi từ "Người từ miền xuôi"
Anh Linh,
(...) Tôi đã định sẽ đi thăm vùng Việt Bắc trong năm nay, sau ba lần về quê hương để cùng làm
với các con ba việc: thăm mồ mả gia tiên, thăm họ hàng quyến thuộc, thăm vài danh lam thắng
cảnh (Vịnh Hạ Long, Lăng tẩm Huế, và phố cổ Hội An...). Bài viết của anh Văn Khoa làm cho tôi
nóng ruột quá, muốn sống lại ngay cái đìu hiu của thị trấn núi rừng, không tây ba-lô, đầm
chân dép, không Internet, giá không có cả Telephone thì càng hay...
Nhưng chắn chắn sẽ vẫn còn đó, ở cái nơi đẹp như tranh thủy mạc đó, một vài "cô nàng về để
suối tương tư" (1) để tôi "sức mấy" mà về xuôi ngay được! Tôi đã tới Tuyên Quang (1947), ở
nơi này tôi soạn bài "Khởi hành" và sau đó ghé Hà Giang để rồi sẽ đi Bắc Cạn, Thái Nguyên,
Lạng Sơn... Ở đâu cũng vậy, con người mới là đáng kể, còn cảnh vật thì quả thật chỉ còn ở
Việt Nam ta mới tìm thấy hương vị của núi rừng. Của cái đẹp trinh nguyên. Của cái buồn thiên
nhiên. Của quạnh hiu cần thiết.
Tôi đi đã nhiều, văn minh Âu Mỹ - vì nhu cầu câu khách du lịch - thường làm ô uế cảnh thiên
nhiên. Lạy trời cho Hà Giang cứ mãi mãi dìu hiu đi... Từ lâu, nước mình đã tránh được bàn tay
của lũ con buôn cái đẹp. Nói chung, cái đẹp hoang dã vẫn còn, như anh Văn Khoa đã kể. Không
trách du khách nào đã đi thăm miền cao Việt Nam là không muốn trở "về... miền xuôi" nữa!
Tôi nhớ lại một câu ca PD khi anh này còn trẻ, sau khi một phiên chợ chiều tại Việt Bắc vừa
tan:
Đường quanh co, co suối quanh co
Từ đâu xa, xa gánh đưa đưa
Màu áo chàm líu lo câu vui đùa.
Đời đang như chiếc áo thơm tho
Chợ chiều tan trong khói lam mơ
Sầu đem tới bản thôn tít mù... (2)
Thân mến
PD

Tôi biết những gì mình nói sau đây sẽ đầy vẻ "lên gân", "sách vở", thậm chí "sáo rỗng". Nhưng, có hạnh phúc
hay không, có mau mắn hay không, khi nhờ những nét nhạc, những lời ca, tôi cảm thấy (thêm) yêu Việt Nam,
một xứ sở mà nhiều lúc, bao người đã "giận" là thế (vì những cái chưa được của nó), để rồi lại "thương" đến
chừng nào! Sức mạnh của âm thanh và ngôn từ có diệu kỳ không, các bạn?
Cám ơn nhạc sĩ PD đã cho tôi tình cảm ấy!
Hoàng Linh
Nghĩ trong đầu từ năm 2001
& viết lại ngày 5-10-2004
để mừng tuổi thọ năm 84 của nhạc sĩ.

Ghi chú:
(1) Bài "Nương chiều" (PD).
(2) Bài "Rừng Lạng Sơn" (PD).
Trở về trang chính
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Phạm Duy
(báo NGƯỜI VIỆT số ra ngày 2 October 04, nhân ngày Sinh Nhật nhạc sĩ)
Không gì hơn là hãy đi thẳng ngay vào các ca khúc của ông khi nói về nhạc sĩ Phạm Duy. Đồ sộ về số lượng:
khoảng chừng 700, 800 bài. Đa dạng về chủ đề: ngoài tình yêu đôi lứa của riêng ông, người ta còn thấy ông ca
tụng tình yêu đất nước, tình yêu thiên nhiên, cha, mẹ, người già, người trẻ, người kỹ nữ, anh thương binh...
Riêng tình yêu, như ông từng nói, có tình yêu dành cho người già (Tình Cầm), người trẻ (Con Đường Tình Ta
Đi), tuổi mới lớn (Tuổi Mộng Mơ), người nông dân (Tình Nghèo),... Phong phú về giai điệu: khó bắt gặp nơi ông
hai nhạc phẩm gần gần giống nhau về giai điệu, mỗi bài một nét riêng, hơi hướng riêng.
Nhật xét như vậy chợt thấy hơi ngồ ngộ, lạ lùng. Một con người ngồi trước phím đàn, gãy đàn guitar trong nhà
làm sao nhạy cảm với cuộc đời một cách mãnh liệt như thế. Một con người, không làm nổi. Người ấy chắc phải
thường xuyên ra ngoài tiếp xúc với thiên nhiên, đất trời, người này người nọ để cho cảm xúc dâng tràn vào cái
đồ sộ, đa đạng, phong phú nơi nhạc của mình. Một con người, khó mà cưu mang cho nỗi cái đồ sộ ấy. Nhìn lại
vào các ca khúc của ông xem chúng có tiết lộ thêm điều gì bí mật chăng? Chợt lóe thấy: nhạc sĩ Phạm Duy trốn
đâu mất tiêu trong các bài nhạc của ông, tìm ông hoài mà chẳng thấy, chỉ trừ ra trong vài chục bài nhạc tình yêu
đôi lứa của ông (Ngày Đó Chúng Mình). Không có ông nhưng chỉ có toàn bộ cuộc đời mà trong đó ông và chúng
ta đang sống. Cuộc đời đã xuyên qua ông, chạm khẽ vào dây đàn có sẵn trong ông để tạo ra những ca khúc của
cuộc đời. Và cuộc sống này là của chung chúng ta nên những gì nó gửi gắm đều được mọi người cảm ngay.
Cuộc đời đã chọn nhạc sĩ Phạm Duy làm công việc ấy. Ông bây giờ giống như một tấm gương được lau chùi rất
sạch sẽ để đón nhận một cách khách quan, chính xác và tế vi tất cả mọi tín hiệu từ đời sống đưa xuống. Để làm
được việc đó phải có một con người Phạm Duy thật trần trụi, mở lòng ra một cách tuyệt đối để sẵn sàng đón
nhận. Và tôi gọi con người trần trụi tuyệt đối đó là Phạm Duy. Chính con người này quyết định toàn bộ sự nghiệp
âm nhạc của ông. Đó là lý do tại sao tôi chọn nhan đề bài này chỉ vỏn vẹn hai chữ Phạm Duy.
Thế còn nhạc sĩ Phạm Duy? Bộ ông ta không được việc gì trong vụ này à? Ồ! chính nhạc sĩ Phạm Duy làm ra tác
phẩm mà. Còn Phạm Duy, tôi ngờ ông này quá, trần trụi quá!
Trần trụi mới dám chơi, mới chịu chơi, mới dám đem mông, ngực Thẩm Thúy Hằng vào nhạc (Tục Ca), mới dùng
những tiếng lóng của giới bình dân như "bỏ đi tám" (Tục Ca), mới dám thám hiểm vùng trời đầy trăng sao vòi vọi
trên cao (Bài Ca Sao), mới có một trực giác bí nhiệm về cuộc đời như khi ông nói, trong một câu chuyện chung
quanh "Bài Ca Sao", rằng: "Ta biết em từ lúc em chưa ra đời."
Nhưng Nhạc Sĩ Phạm Duy cũng trần trụi được vậy mà. Làm gì phải chia một con người ra làm hai cho phức tạp!
Được. Nhưng thường thường khó khăn. Khi một nhạc sĩ, sau một thời gian sáng tác, đủ vững chãi để xây dựng
một chỗ đứng riêng cho mình thì trong tâm thức họ âm thầm một màng lọc tinh vi được tạo ra chỉ cho nhận vào
những sáng tác nào cùng một loại phù hợp với những sáng tác trước đó, còn những gì có vẽ đột phá, kỳ lạ thì bị
loại trừ ngay.
Nhạc Sĩ Phạm Duy đã từng làm hai trường ca lớn là Mẹ Việt Nam và Con Đường Cái Quan, vậy mà sau đó bảo
đưa người đẹp Thẩm Thúy Hằng vào đứng trong nhạc cho vui sao ông thấy kỳ kỳ, ngần ngại quá. Phạm Duy
đứng bên cạnh bảo: "Cùng cuộc đời cả mà, đứng chung vào nhau cho ấm áp." Năn nỉ mãi, Nhạc Sĩ Phạm Duy
mới chịu.
Phạm Duy nhận tín hiệu từ đời sống chuyển tín hiệu cho Phạm Duy Nhạc Sĩ chuyển qua nhạc. Nhạc Sĩ Phạm
Duy càng ngày càng chứa nhiều. Phạm Duy là con số không to tướng.
Nói là nói cho rõ nét cái cách làm việc của Nhạc Sĩ Phạm Duy chứ làm gì có 2 ông Phạm Duy và Nhạc Sĩ Phạm
Duy riêng biệt.
Cuộc đời chạy đến đâu ông chạy theo đến đó. Ông chạy marathon với cuộc đời. Thành thử nhạc ông có tính hiện
đại. Thời tiền chiến có "Cô Hái Mơ" nhẹ nhàng, thanh thản. Giai đoạn kháng chiến chống Pháp: "Chiến Sĩ Vô
Danh", "Thương Binh" có hơi hướng chiến tranh. Sau này vào Nam, giai đoạn tạm thanh bình an ổn, kể từ đầu
thập niên 60, hai trường ca lớn của ông ra đời: "Con Đường Cái Quan", kế đó là "Mẹ Việt Nam." "Mẹ Việt Nam"
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là một tác phẩm rất đặc biệt, nói lên cái Nguyên Lý Mẹ làm nền tảng của dân tộc Việt Nam. Nguyên Lý Mẹ được
ví như biển cả mênh mông. Tình yêu của mẹ lớn và bao trùm như biển cả, dịu dàng, lưu chuyển và thấm nhuần
như biển cả. "Sóng vỗ miên man như câu ru êm của mẹ nhẹ nhàng" (Mẹ Việt Nam). Mẹ là nước, chúng ta,
những đứa con của dân tộc Việt Nam, như những con sóng, nước chính là sóng, tình thương, tình yêu dịu dàng.
Tánh của biển cả, của mẹ, của dân tộc Việt Nam, là trôi chảy không chịu bất cứ sự đóng khung nào và không thể
nào bị hủy diệt. "Cuộc đời rồi phai tàn sau thế giới, chỉ còn tình yêu của mẹ mà thôi, ôi mẹ Việt Nam." (Mẹ Việt
Nam). Bất cứ chế độ nào ở Việt Nam thấm nhuần Nguyên Lý Mẹ sẽ làm cho đất nước được sống trong thái bình
thịnh trị, một ngôi nhà chung. Triều đại Lê, Lý khi xưa, vua ban đêm giã làm thường dân lẻn ra ngoài thành đi
xem xét xem đời sống dân chúng ra sao. Như một người mẹ trước khi ngủ đi một vòng xem các con có đắp chăn
kỹ trước khi ngủ không. Nhạc của ông cũng bàng bạc tình thương. Ông mong trúng số cứu giúp gái lạc loài (Kỷ
Niệm). Ông tâm sự: "Tôi phải làm đến ba bài nhạc để nói về anh thương binh. Bài đầu tiên là "Ngày Trở Về",
tưởng đâu xong không ngờ chiến tranh cứ tiếp diễn, "Thương Binh" là bài thứ hai ra đời, cũng tưởng đâu xong,
không ngờ những năm đầu thập niên 70, chiến tranh lên đến cao điểm, "Kỷ Vật Cho Em" xuất hiện. Ông có lòng
thương xót, lân mẫn đối với nỗi đau của cuộc đời.
Cũng trong khoảng thời gian này, phong trào Thiền Phật Giáo phát triển mạnh mẽ ở miền Nam. Các nhà phát
hành An Tiêm, Lá Bối thay phiên nhau in sách về Thiền. "Đạo Ca ra đời trong dịp này. Đây là một kết hợp tuyệt
vời giữa thơ của thi sĩ Phạm Thiên Thư và nhạc của Nhạc Sĩ Phạm Duy. Sự gặp gỡ này không như một chọn lựa
(ông thấy thơ hay hay và muốn phổ nhạc trong giai đoạn Thiền nở rộ như thế này) mà như một bất ngờ - một bất
ngờ có chuẩn bị. Gọi là một bất ngờ có chuẩn bị, ta tưởng tượng ra trong tâm thức Phạm Thiên Thư cách đây vài
chục năm đã mơ hồ thấy một số thơ của mình có một ngày nào đó phải được hòa nhập bởi một hình thức khác
của nghệ thuật. Ông phát triển thơ để chờ một ngày như thế. Cách đây vài chục năm, trường hợp Phạm Duy
cũng tương tự như vậy, trong vô thức ông luôn chờ đợi có một ngày, một loại hình nghệ thuật nào đó có khả
năng đi sâu vào tận cõi thâm sâu của tâm hồn nơi đó ông đang dấu kín vài sợi dây tơ đang chờ đợi sẽ vang lên.
Cuộc đời vào giai đoạn đó như một nhân duyên cuối cùng làm cho hai ông gặp gỡ nhau. Ông đã biết trước tầm
quan trọng của loạt nhạc phẩm này mà ông chờ đợi từ lâu nên ông đã ăn chay một tuần cho lòng thanh tịnh
trước khi sáng tác. Nhạc trôi chảy nhẹ nhàng, cao mà không xa, cao như triết lý Phật Giáo mà không xa như con
người và thiên nhiên đang sừng sững trước mặt ta. Qua Mỹ, ông có làm "Mười Bài Thiền Ca." Cũng là nhạc Phật
Giáo, nhưng mỗi nơi thể hiện một cách khác. Ở Việt Nam, "Mười Bài Đạo Ca" giống như xã hội Việt Nam, chúng
ta có thể đón nhận rõ ràng người mẹ, người em, cảm nhận rõ nét ngôi chùa, đình làng, cây cỏ, thiên nhiên gần
gũi, thân cận quanh ta. Còn nghe "Mười Bài Thiền Ca," nơi đây không có con người, không có thiên nhiên, luồng
âm nhạc đi như luồng gió len lõi thổi xuyên qua những tòa cao ốc cao ngất trời vào lúc mọi người đi ngủ hết, thổi
xuyên qua những viện bảo tàng mênh mông không một bóng người, xuyên qua những con hải cẩu làm bằng
đồng bóng loáng, lạnh ngắt trong đêm khuya. Đó là tính hiện đại trong âm nhạc Phạm Duy. Cảnh nào, nhạc nấy.
Nghe "Mười Bài Đạo Ca" ta có cảm giác như ngồi trong một ngôi chùa, mọi cảnh vật, mọi âm thanh từ từ thấm
vào trong con người, đến lúc chỉ còn lại ta. Còn nghe Duy Quang hát:
"Maria linh hồn con ớn lạnh,
Run như run phàm tử thấy long nhan..."
trong "Trường Ca Hàn Mặc Tử," nhạc Công Giáo, ta thấy ngay như đang đứng trong ngôi giáo đường rộng mênh
mông, vòm cao ngút trời, sự vật tỏa lớn ra, con người vươn lên cao, lên cao... Diễn tả sự khác nhau như thế thật
tài tình.
Cuộc đời chạy đến đâu ông chạy theo đến đó. Lúc nhạc trẻ đang rầm rộ, ông ra loạt bài "Tuổi Mộng Mơ", "Tuổi
Thần Tiên,"... mang âm hưởng nhạc trẻ. Sang đến Mỹ, "Bầy Chim Bỏ Xứ", "Rong Ca", "Thiền Ca", "Trường Ca
Hàn Mặc Tử" và mới đây nhất "Truyện Kiều" xuất hiện. Cuộc đời thiên hình vạn trạng, nên nhạc ông cũng thiên
hình vạn trạng là lẽ đương nhiên.
Toàn bộ sáng tác của ông, từ lúc ông bắt đầu sáng tác nhạc cho đến bây giờ có thể xem như lịch sử Việt Nam
trong giai đoạn ông sống được viết bằng nhạc. Lấy ra bất cứ bản nhạc nào của ông, ta có thể xác định được bài
đó được viết ra trong giai đoạn lịch sử nào. Chẳng hạn như bài "Kỷ Vật Cho Em," cảm rõ cái đau đớn khôn nguôi
của người lính trong cuộc chiến, ta xác định được ngay thời điểm của những năm đầu thập niên bảy mươi. Đọc
một quyển sách sử, ta biết giai đoạn đó có cuộc chiến xảy ra, nhưng ta không cảm nỗi sự tàn phá dày xéo đến
con người đến mức độ nào bằng nghe:
"Ngày mai đi nhận xác chồng,
Say đi để thấy mình không là mình."
(Tưởng Như Còn Người Yêu)
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Nơi đây, ông có công rất lớn trong việc trình bày lịch sử bằng xương, bằng thịt con người.
Không hiểu trong nhạc Phạm Duy, thường thường nhạc và lời cái nào đến trước, cái nào đến sau, ông đặt lời có
khó không?
Nơi nhạc sĩ Phạm Duy, chuyện này quá dễ dàng. Vì một lý do quá đơn giản, mỗi hình thái cuộc đời xuyên qua
ông phải bao gồm cả lời và nhạc ngay cùng lúc, vì cuộc đời chỉ có một. Nếu có ghi lại lời sau đó, thì chỉ ghi lại cái
sẵn có. Vì lấy chất liệu từ cuộc đời nên ta thấy lời trong nhạc của ông không trừu tượng. Lời rất đơn giản mà
không tầm thường. Lời ôm lấy nhạc sít sao một cách tuyệt hảo, không thể phân chia. Nếu ta ví nhạc của ông như
là màu đỏ của ly rượu vang, thì cái óng ánh của rượu chính là lời đó.
Bây giờ ở Mỹ rồi, ông còn yêu đất nước Việt Nam không? ông có thể trở nên một con người vọng ngoại không?
Cái sứ mệnh duy nhất của nhạc sĩ Phạm Duy, như chúng ta đã thấy và không thể phủ nhận, là đại diện chúng ta
để giới thiệu cho chúng ta về đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, từ cái nền tảng thâm sau nhất - Nguyên Lý
Mẹ - cho đến nét dân tộc đặc thù thể hiện qua dân ca, qua cách luyến láy đặc biệt chỉ riêng Việt Nam có, cho đến
từng nỗi vui, nỗi buồn, nỗi khổ, nỗi cô đơn của từng người, từng lớp người trong từng thời đại. Ông là con số
không to tướng, chỉ có cuộc đời xuyên qua ông mới là quan trọng, mới được ông nâng niu trìu mến. Ai khen nhạc
ông hay, dở ông cũng mặc vì ông đâu còn một cái tôi nữa mà tiếp nhận này nọ. Thử hỏi một con người để cả
cuộc sống mình đón nhận cuộc đời của quê hương, đất nước một cách mãnh liệt như vậy, đưa quê hương đất
nước vào trong tận cùng xương tủy của mình làm sao một sớm một chiều có thể ngoảnh mặt làm ngơ với xóm
giềng cho được. Tôi nghĩ, một trăm kiếp sau ông còn không quên chứ đừng nói chi mới có vài năm qua Mỹ.
Tuổi già chắc ông cô đơn lắm?
Người nghệ sĩ nào mà chẳng cô đơn. Đó là phần nghiệp dĩ. Làm xong công việc phải làm rồi, bây giờ nhìn lại
toàn bộ cuộc đời rực lửa mà mình đã trải qua, càng thấy thấm thía cho nỗi cô đơn hiện tại. Cuộc đời ông giống
như một giòng nước bắt đầu phát xuất từ nguồn trên núi cao, chảy tràn qua đồng bằng, thung lũng cuộc đời và
bây giờ đổ vào vùng mênh mông của biển cả. Nơi thật yên tịnh và buồn đến rợn người: nỗi cô đơn. Nhưng khi đã
dần dần làm quen với nỗi buồn ấy chợt ông nghe từ đáy biển sâu vang lên một âm điệu nghe quen quen: "Xuân
về trong gió hoa lay lững lờ..." (Đạo Ca 10)
Một mùa xuân trồi lên từ đáy biển cô đơn.
Và đây là một mùa xuân vĩnh cữu.

Phạm
(Phạm Quang Dõng)
Trở về trang chính
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Kiếp Lá Phận Người Trong "Đường Chiều Lá Rụng"
Nhìn lá úa rụng rơi và vờn bay trước gió như kiếp người úa tàn theo quy luật của đời sống. Hình ảnh đó đã ẩn
hiện rõ ràng nhưng đầy bí ẩn của quy luật con người. Phạm Duy đã tìm và tô điểm diện mạo của qui luật đó bằng
bài Đường Chiều Lá Rụng.
Chiếc lá vàng rơi rụng không bay thẳng vèo xuống đất mà bao giờ cũng bay bổng theo gió như chiếc thuyền hồn
lướt mau. Hình ảnh chiếc lá như chiếc thuyền chở hồn lá hay là hồn người chao động trước hơi tàn của đời sống
sắp kết thúc. Chút hơi tàn do gió tạo ra cho chiếc lá, phảng phất hình ảnh của hơi run thơm ngát của con người
mà có lần Phạm Duy đã nói đến.
Mượn hình ảnh lá rơi rụng trên đường chiều để ẩn dụ cho kiếp người mỏng manh nhưng phỉ nguyện là thông
điệp của Phạm Duy, thông điệp của sự khát khao yêu đời cho dù đời đầy những eo xèo và kỷ niệm.
Chiều rơi trên đường vắng có ta rơi giữa chiều.
Hồn ta theo vạt nắng, theo làn gió đìu hiu.
Lá vàng bay ! Lá vàng bay !
Như dĩ vãng gầy, tóc buông dài, bước ra khỏi tình phai
Lá vàng rơi ! Lá vàng rơi !
Như chút hơi người giã ơn đời trên nẻo đường hấp hối
Khi bay ra khỏi đời như chiếc lá, theo lời gọi của đất mẹ, phận người của Phạm Duy đã vội nhớ về những kỳ
niệm và dĩ vãng thật đẹp của đời người. Phạm Duy cũng đã gặp không ít đau khổ, tủi nhục và hiểu lầm, đã không
ít những thế lực ngăn cản tâm hồn và nhiệt huyết của ông, nhưng khi lá rụng trên đường chiều, Phạm Duy nghĩ
ngay đến chiếc lá vàng bay là dĩ vãng gầy tóc buông dài bước ra khỏi tình phai… để rồi chút hơi người đang giã
ơn đời trên nẻo đường hấp hối.
Ông không thù hận con người vì trong lúc hồn theo vạt nắng giữa cơn hấp hối, Phạm Duy vẫn còn kịp tạ ơn đời,
ca ngợi cuộc đời trong đó, chắc là sẽ ca ngợi tình người và lòng người.
Hoàng hôn mở lối,
Rừng khô thở khói
Trời như biển chói
Từng chiếc thuyền hồn lướt trôi
Neo đứt một lần cuối thôi
Cho cánh buồm lộng gió vơi, gió đầy
Chiều ôm vòng tay, một bó thuyền say
Thuyền lơ lửng mãi
Từng tiếng xào xạc lá bay
Là tiếng cội già khóc cây
Hay tiếng lòng mình khóc ai, giờ đây ?
Hình ảnh chiều tàn và lá rụng cứ như cơn mộng du được Phạm Duy diễn tả, giai điệu thật kỳ ảo biến hoá, sự
chao nghiêng và lả lướt của chiếc lá trong chiều như hồn người bay bổng vừa muốn rời khỏi cõi thực vừa muốn
níu kéo cõi thực. Hoàng hôn mở lối… Rừng khô thở khói…. Trời như biển chói…. Tất cả hình ảnh ấy được Phạm
Duy sử dụng như ảo và như thật… Tất cả là hiện hữu nhưng lại không được nhìn rõ và trở thành viễn cảnh hiện
hữu…. Trong cảnh vật ấy, hồn người -- chiếc lá chở đầy ắp gió -- chao nghiêng như cõi mộng, cõi tử và cõi sinh.
Ông ôm ấp tình yêu đời như còn khao khát cuộc sống. Chiều ôm vòng tay, một bó thuyền say… để thuyền lơ
lửng mãi, trong cảnh ấy có tiếng xào xạc vang lên trong hồn lá. Phạm Duy nghe thấy tiếng khóc của cội già, nhìn
thấy lòng người đang rơi lệ, rơi lệ không phải cho mình mà cho người và vì sao cội già lại khóc cho ai? Có phải
cõi ảo và thực của đời đã đưa tâm hồn Phạm Duy về đến cõi linh thiêng mà ở đó mọi giá trị thực lại trở nên ảo
giác.
Chiều chưa thôi trìu mến, lá chưa buông chết chìm
Hồn ta như vụt biến, bay vờn trong đời tiên
Lá vàng êm ! Lá vàng êm !
Như mũi kim mềm
Sẽ khâu liền, kín khung cửa tình duyên
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Lá vàng khô ! Lá vàng khô !
Như nét môi già
Đã nhăn chờ, lên nẻo đường băng giá…
Nhìn nhận cuộc sống nhưng Phạm Duy thoát ra khỏi nó như một chiếc lá vàng êm khi nhận ra quy luật của đời
người là lá vàng khô, với nét nhăn chờ đơi lên nẻo đường băng giá… Nhưng Phạm Duy vẫn cảm nhận được cái
yêu và cái hồn của đời đã qua. Đó là lá vàng êm, như mũi kim mềm sẽ khâu liền kín khung cửa tình duyên và
Phạm Duy thoát đời bay vờn trong cõi tiên.
Có lẽ đỉnh điểm của tác phẩm là sự nhận thức bước chuyển hoá logic của kiếp người từ sự rụng rơi đầy chất thơ
của kiếp lá. Sự chuyển hoá ấy rất nhẹ, không vội vàng nhưng không níu kéo, cứ từ từ diễn ra trong cảm giác,
trong nhận thức để êm ả đi đến tận cùng.
Giai điệu thì chuyển hoá như cơn gió, lúc nhẹ lúc vút cao, lúc kéo ra xa, lúc đẩy lại gần, theo sự uốn lượn của
giọng hát thiên sứ Thái Thanh. Tài hoa của Phạm Duy một lần nữa được thể hiện sau những tác phẩm như
Chiều Về Trên Sông và Kiếp Nào Có Yêu Nhau.
Chiều không chiều nữa, và đêm lần lữa
Chẳng thương chẳng nhớ
Ðể những lệ buồn cánh khô
Rơi rớt từ một cõi mơ
Nghe đất gọi về tiếng ru hững hờ
Còn rơi rụng nữa, cành khô và lá
Thành ngôi mộ úa
Chờ đến một trận gió mưa
Cho rũa tình già xác xơ
Cho biến thành nhựa sống nuôi tình thơ...
Chiều tan trên đường tối, có ta như rã rời
Hồn ta như gò mối đang chờ phút đầu thai.
Sự kết thúc của một ngày bằng sự tối tăm của đêm, bởi chiều không còn và lá đã rụng đến cội của nó, không còn
bay trong gió như sự ẩn hiện của hiện thực và cõi tiên nữa, nhận thức sự kết thúc như quy luật lạnh lùng và
hững hờ của tiếng đất gọi về như một tiếng ru, Phạm Duy đã diễn tả cái kết thúc đó cũng êm như sự rớt rụng của
chiếc lá vì đó chỉ là cõi mơ, kết thúc bằng hình ảnh ngôi mộ úa, của đời lá và cây…
Nhưng không dừng ở đó, phúc âm mà Phạm Duy đem đến đời người cũng đâu phải là sự kết thúc, nó lại là sự
mở đầu khi một trận gió mưa làm cho nó biến thành nhựa sống nuôi tình thơ và vì thế, hồn ta như gò mối đang
chờ phút đầu thai. Sự kết thúc của lá cành, cùng với ơn mưa móc của đời thông qua trận gió mưa đủ để sự rũa
tàn đen đến cho đời một sức sống mới qua hình ảnh nuôi dưỡng tình thơ.
Tư tưởng của ông có lẽ cho đến nay khó có người theo kịp khi mà nhận thức về con người và đời người của ông
không chỉ là sự nhận thức đơn thuần của cuộc đời mà đã là sự nhận thức những quy luật của đời sống con
người và tự nhiên, sự kết hợp qua hình ảnh ẩn dụ đã đưa nhạc, đưa tư tưởng và tác phẩm của ông đạt đến cảnh
giới của nhận thức và của nghệ thuật. Hình như đã có một lần, tôi khẳng định Phạm Duy luôn nhìn sự vật trong
sự biến hoá có vận động trong một chu trình mà không là sự kết thúc. Nếu như Trịnh Công Sơn tìm về một cõi
hư vô hoặc lý giải về cuộc đời như là cõi đến và cõi về với một tâm trạng chán nản thì ở Phạm Duy, ông đã thoát
ra khỏi nhận thức đó. Ông thoát đời từ những dấu ấn của đời, rồi lạo chờ đợi ngày quay về với đời.
Chính vì thế mà tác phẩm cứ thật mà ảo, cứ xuay vần trên nền tảng của tình yêu đời và yêu người, dù người và
đời có thế nào đi nữa!
Giai điệu phức tạp đòi hỏi người hát phải có một khả năng xử lý về kỹ thuật cao, thậm chí là phải đạt đến một
mức độ uyển chuyển và siêu thực. chắc cũng chỉ có giọng hát siêu thực như Thái Thanh mới có khả năng đưa ý
tưởng về nhạc và về nhận thức đời đó của Phạm Duy bay bổng vào cõi tiên và quay ra cõi thực được mà thôi.
Sự vận hành của các nhịp bước giai điệu cũng như cung bậc của giai điệu cứ quay vần, vút cao và chơi vơi rồi
trả lại cho tác phẩm nhịp điệu đầu của đoạn kết, tạo ra tâm trạng mọng chờ một đời mới từ những tươi đẹp và
vĩnh cửu của cái đã qua, vì hồn người đang chờ phút đầu thai.
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Phạm Duy -- chỉ có một mà thôi -- không thể có được một tài hoa thứ hai như thế.
Nguyễn Ngọc Sơn
Trở về trang chính
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Nghe nhạc Phạm Duy giữa Saigon
Ðỗ Tăng Bí (bài viết từ NguoiViet Online Saturday, October 02, 2004)
Ðiệu nhạc tango vang lên thôi thúc, mời mọc trong ánh sáng dịu nhạt của một quán cà phê gần khu cuối đường
Ðồng Khởi. Chúng tôi đang được nghe bài “Phố Buồn” của Phạm Duy ngay giữa thành phố Sài Gòn vào một
ngày đầu Tháng Bảy, năm 2004.
N. H. là nữ ca sĩ thường trực của quán cà phê. Lần đầu tiên tôi đến quán, anh bạn tôi vốn quen biết cô từ lâu đã
giới thiệu tôi như một người thích nghe nhạc Phạm Duy. Thế là trong khoảng 12 bài hát cô trình bày hôm đó, có
6 bài của Phạm Duy: “Bên Cầu Biên Giới, Tìm Nhau, Hẹn Hò, Tiễn Em, Ðừng Xa Nhau, Thương Tình Ca”. Cái
sảng khoái của một buổi tối Sài Gòn là giữa những bạn bè thân quen, những kẻ vác ngà voi suốt thời sinh viên
thập niên 60, chúng tôi được nghe Phạm Duy với đầy ắp những kỷ niệm một thời xưa cũ. Suốt mấy tối liền bóng
dáng đầy đặn của N. H. cứ như chơi vơi trên bục diễn khi cô đam mê hát một loạt những bài hát từ lâu không
còn vang lên trên đường phố Sài Gòn, để chiều ý nhóm khách hàng đang ngồi trong góc tối thích nghe Phạm
Duy.
N. H. đã vào độ tuổi ngoài 40. Là con của một họa sĩ, cô cũng có theo nghiệp hội họa nhưng cô thích hát nên đã
sống đời ca hát gần 20 năm. Trong dịp gặp Phạm Duy năm 2001, cô được nhạc sĩ cho một CD gồm 800 bài hát.
Cô giữ được một ấn bản hiếm hoi nhạc Phạm Duy do nhà xuất bản Quảng Hóa in năm 1970, tập “Ca Khúc Cho
Ngày Mai” với phụ đề là “Trong Tập Hòa Bình Ca”. Phạm Duy đã ký tên trong tập bài hát cũ kỹ này để tặng N. H.,
và ghi “Rất thân ái, Tháng 8 - 2001”. Chắc chắn đây là một kỷ vật vô cùng giá trị của N. H., vậy mà khi nghe anh
Ái, bạn tôi, giới thiệu tôi: “Ðây chính là người sáng lập nhà xuất bản Quảng Hóa, và hiện giờ chàng này không hề
giữ được bất kỳ một ấn bản nào những sách của các tác giả chàng đã xuất bản”, cô đã không ngần ngại tặng lại
cho tôi tập nhạc này. Cử chỉ đó nói lên sự lớn lao trong tính cách nghệ sĩ của cô. Trong những sách Quảng Hóa
xuất bản có một tập nhạc Nguyễn Ðức Quang “Những Bài Ca Khai Phá” với bìa và phụ bản của họa sĩ Nguyễn
Ðồng, và hai tập nhạc của Phạm Duy, một tập hình như tựa đề là “Vòng Tay Thế Giới”, in năm 1968, và tập N. H.
còn giữ được là “Ca Khúc Cho Ngày Mai” in năm 1970. Bìa của tập nhạc sau do Nguyễn Quỳnh, hai phụ bản
màu cũng của Nguyễn Quỳnh, Quang Vũ trình bày, không thấy ghi in ở đâu.
Cầm tập nhạc cô nói tên Quảng Hóa thật là ý nghĩa, và hỏi tôi chắc vốn liếng làm xuất bản lớn lắm phải không?
Tôi giải thích tên đó chỉ do một chuyện nghịch ngợm thuở xưa mà thôi. Nhà xuất bản Quảng Hóa thành lập do
vốn đóng góp của hàng trăm thân hữu, bạn bè với cao vọng in những sách cần cho những người trẻ lúc đó.
Nhóm chủ trương gồm Ái, bạn cô (hiện ở Sài Gòn), Ðạt nhỏ (hiện là luật sư ở California), Ðạt lớn (Lưu Trọng
Ðạt) và tôi, mọi người quen coi tôi là cột trụ của nhóm. Chúng tôi bán phiếu thân hữu mỗi cái $100 (tiền VNCH),
thu tiền trước, gửi sách sau. Ông Trần Chánh Thành đã cho luôn $2,000, tôi cũng chẳng nhớ đã gửi cho ông
được mấy cuốn sách. Lúc chọn tên nhà xuất bản bọn chúng tôi ghi tên mấy cô quen biết hồi đó rồi bốc thăm.
Hình như gồm các cô như Quảng Hóa, Hồng Hà (quán cà phê cuối đường Pasteur), Nhuệ Giang (Bông hồng
Quán Văn - chữ của Nguyễn Thụy Long)... Khi in tập “Ca Khúc Cho Ngày Mai” tôi đã đi lính, Lưu Trọng Ðạt cùng
Nguyễn Quỳnh tiếp tục trông coi nhà xuất bản. Sau Ðạt và Quỳnh đổi tên thành nhà xuất bản “Quán Văn”, tên
quán cà phê do chúng tôi thành lập của một thời hào hứng của tuổi thanh xuân. Hiện nay trong tập nhạc, trên
trang có chữ ký và thủ bút của Phạm Duy còn có thêm chữ ký Nguyễn Quỳnh, nhưng tôi không thể nào lấy thêm
chữ ký của Lưu Trọng Ðạt vì người bạn hiền lành này đã được “Tổ Quốc Ghi Ơn” từ 1973.
Trước khi trao tôi tập nhạc, cô N. H. nâng niu lật từng trang sách úa vàng, chỉ tôi xem từng dấu vết những ngày
cất giấu. Tập nhạc gồm các bài: “Cung Chúc Việt Nam; Tôi Ðang Mơ Giấc Một Dài; Một Ngày, Một Ðời; Khi Tôi
Về; Kỷ Niệm; Thu Chiến Trường; Xuân Thì; Hoa Xuân; Xuân Nồng; và Con Ðường Cái Quan”. Có lẽ đây là lần
thứ hai trường ca Con Ðường Cái Quan được in ra sách. Tôi hỏi N. H. vì sao cô còn biết nhiều đến nhạc Phạm
Duy trong hoàn cảnh mấy chục năm nay không ai nhắc đến nhạc sĩ này ở Việt Nam. Cơ nói:
- Trước 75, song thân em thường nghe nhạc Phạm Duy. Ðiệu nhạc, lời ca Phạm Duy cứ thế thấm dần vào đầu
óc trẻ thơ, và em say mê nhạc Phạm Duy từ đó. Thực ra nói sau 75 ở Việt Nam không ai nhắc đến bác Phạm
Duy là không đúng. Bác Nguyễn Văn Tý hoặc một số nhạc sĩ, văn nghệ sĩ khác cũng đã công khai nhắc đến
Phạm Duy. Ca sĩ nổi tiếng Lê Dung cũng đã ghi âm mấy bài của Phạm Duy trong một CD phát hành ở trong
nước. Nhạc bác Phạm Duy bị cấm phổ biến nhưng vẫn được âm thầm hát đâu đó dù không nhiều.
Mấy buổi tối sau đó mỗi khi thấy chúng tôi đến quán cà phê, N. H. đều thu xếp để hát một số bài của Phạm Duy.
Cô còn phải chiều ý những lời yêu cầu khác, hát những bài của các tác giả khác, nhưng quan trọng hơn cả là
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phải biết rõ người đệm cho cô có thể chơi bài Phạm Duy cô định hát hay không. Cô phải giải thích cho chàng
nhạc công ý nghĩa của bài hát ra sao, theo cô cảm thì bài nhạc phải được diễn đạt thế nào. Tìm được một nhạc
công trẻ từng biết đến nhạc Phạm Duy là một điều không dễ. Nhưng cô cố gắng chiều chúng tôi. Cô cho rằng
được hát những bài hát mình yêu thích cho những người cũng yêu thích những bài đó, là một điều hạnh phúc
của cô, nỗi hạnh phúc lâu rồi cô ít có. Từ lâu, cô kiếm sống bằng những buổi hát tại các quán cà phê. Cô nói rằng
không phải vì “đi hát kiếm sống” như vậy mà cô hát cho qua, hát như trả bài. Với những bài hát của các tác giả
khác cô vẫn hát bằng cả tâm hồn, bởi vì “mình được cơ hội cống hiến khả năng cho mọi người thưởng thức, mà
lại được trả tiền nữa thì tốt quá rồi, cho nên em luôn hát bằng tất cả sự cảm nhận của em...” Thực ra những bài
cô hát thường là của những tác giả nổi tiếng trước đây như Cung Tiến, Phạm Ðình Chương, Dương Thiệu
Tước... Nhưng cô nói những bài hát loại đó cũng kén chọn người nghe, chỉ lớp đứng tuổi mới có thể cảm được,
còn lớp trẻ bây giờ có những chọn lựa khác, mà “nếu không có nhiều khách đến uống cà phê ở quán mình hát
thì em sợ chủ quán sẽ phải tìm ca sĩ khác thôi!” Cô nói rất thành thực đượm chút đau xót của một nghệ sĩ trình
diễn đã quá tuổi vẫy vùng. Giọng hát của cô còn hơn rất nhiều những ca sĩ trẻ hiện nay ở Sài Gòn. Cô hơn hẳn
lớp ca sĩ đó ở cái “với tất cả tâm hồn” trong khi hát. Nhưng cô không thể chen chân vào cái khối lượng ca sĩ trẻ
trung, ăn mặc thời trang, mát mắt, chịu uốn éo...
Cô tâm sự: Anh nghĩ xem, mấy cô cậu trẻ bây giờ làm sao cảm được “Mắt Biếc, Ngọc Lan, Thu Vàng,...” Họ chỉ
thích nghe những bài họ đã quen thuộc của lớp nhạc sĩ trẻ bây giờ, hoặc của các nhạc sĩ thành danh của Miền
Bắc hay được Miền Bắc chấp nhận từ đầu như Trịnh Công Sơn chẳng hạn. Có bao giờ họ được biết đến Cung
Tiến,... và đặc biệt là Phạm Duy. Nhiều năm qua cô rất ít hát Phạm Duy ở nơi công cộng. Cô thường phải hát
những bài đang thịnh hành trong nước, và một số tác giả của Sài Gòn xưa, nhưng không phải Phạm Duy.
N. H. cho rằng cô có thể tìm thấy biết bao điều trong nhạc Phạm Duy. Từ những khổ đau đến hạnh phúc trong
cuộc sống, cuộc tình. Nỗi khổ đau và niềm hạnh phúc đó hiện thực như của chính cô. Phạm Duy như đã thấu
hiểu toàn bộ cuộc sống của một con người Việt Nam, của một con người nói chung. Mỗi khi hát Phạm Duy là
chính cô đang giãi bày những ý nghĩ, những khao khát, những băn khoăn của chính con người cô. Cô nhớ lại
suốt giai đoạn 22 năm trời qua tính từ ngày chồng cô vượt biên và mất tích trên biển khơi, giữa lúc cô đang mang
bầu cậu con trai mới tốt nghiệp đại học cách đây ít ngày. Ðó là những năm tháng khắc khoải chờ đợi mà không
hề nhận được một tin tức nào về chồng mình. Ðó là những giờ phút tuyệt vọng vì bụng mỗi ngày mỗi to, chưa
biết xoay xở ra sao khi lâm bồn và nuôi nấng con nên người, thì nhận được những lời trách móc, kết án vì mình
cao số khiến cho người chồng chưa đến tuổi 30 đã ra người thiên cổ. Những lúc đó, lời ca Phạm Duy đã nâng đỡ
cô từng chặng trong cuộc đời này. Từ những câu hát đơn sơ nhưng chất chứa biết bao tư tưởng về cuộc sống
như “bánh xe tang ngoại ô, chiếc nôi trong vòng hoa”, đến triết lý Phật Giáo trong “Mười Bài Ðạo Ca” mà Phạm
Duy phổ thơ của Phạm Thiên Thư. Cô biết rõ mình đã bị thiệt thòi rất nhiều, không thể có được “em ơi hãy ngủ
anh hầu quạt đây,...” nhưng ít nhất cô cũng có thể gởi những hình ảnh đó, những giai điệu đẹp đẽ đó cho khán
giả. Khổ nỗi, lâu rồi người ta không được nghe Phạm Duy, người ta không cảm nhận được những đam mê
cuồng nhiệt, những tình cảm gia đình hay lứa đôi, những ưu tư về con người, về cuộc đời trong nhạc Phạm Duy.
Người ta không quen với “ngôn ngữ” Phạm Duy, làm sao những con người lâu rồi đã quen với “hiện thực xã hội
chủ nghĩa”, quen với công thức ngôn từ có lãnh đạo cảm được những chữ như “lời thơ nuối?”. Lâu lâu cô mới
nhận được vài lời yêu cầu hát Phạm Duy từ “lớp người Sài Gòn xưa”, có lẽ người ta nghĩ cô hoặc không biết
hoặc không dám hát loại nhạc còn đang bị cấm, và quả thực cô cũng ít khi dám hát, “Riêng lần này không hiểu
sao em lại hát thoải mái thế”, cô nói qua một nụ cười. Cô chỉ vào một bàn ở góc trái của bục diễn và nói: “Thỉnh
thoảng em vẫn được một số bạn bè của bố em đến ủng hộ, như thầy Chu Phạm Ngọc Sơn đang ngồi với mấy
ông bà bạn kia. Em mừng lắm.” Và cô nhắc lại câu nói của hôm qua, nếu ít người đến nghe quá thì chủ quán
phải mời ca sĩ khác thôi! “Mấy hôm rồi các anh đến em cũng mừng lắm.” Rồi cô hỏi ngược lại tôi: Thế tại sao anh
thích nhạc Phạm Duy?
Tôi giải thích cho cô biết là thế hệ bọn thanh niên thành thị chúng tôi, trước cô trên dưới 20 năm, thường là được
nuôi dưỡng qua tiếng hát Thái Thanh và nhạc Phạm Duy. Dĩ nhiên chúng tôi cũng thường nghe Lệ Thu, Thanh
Lan, Thanh Thúy, Khánh Ly và những nhạc sĩ khác như Trịnh Công Sơn, Phạm Ðình Chương, Trúc Phương....
Thực ra ở thời chúng tôi trên dưới 20 tuổi, từ giữa thập niên 50 đến thập niên 60, nhạc miền Nam đang ở độ trăm
hoa đua nở mà mỗi đóa hoa là một trời hương sắc. Mỗi nhạc sĩ, ca sĩ đều có vị trí nhất định trong lòng người
nghe, trong đó có thể Trịnh Công Sơn được lớp thanh niên thành thị hâm mộ do tính cách một thời phản chiến...
Nhưng với tôi, về toàn bộ chiều dài lịch sử, Phạm Duy không chỉ là một nhạc sĩ tài ba nhất, mà còn là một sử gia,
một thi sĩ lớn,... Ở trong nước hiện nay người ta xưng tụng Trịnh Công Sơn. Ða số quần chúng không được phép
biết Phạm Duy, không có Phạm Duy. Họ không biết rằng ông là chứng nhân lịch sử và cũng là nhà tư tưởng.
Hình ảnh xã hội Việt Nam đã được ông phản ảnh qua cả ngàn tác phẩm, từ thuở thanh niên lên đường theo
kháng chiến trong khi ở thành vẫn còn “bước chân miệt mài của người ăn chơi”. Ngay cả những ngôn ngữ vỉa hè
“sức mấy mà buồn” của một tầng lớp quần chúng giữa thời “Me Mỹ” cũng được ông ghi nhận... Rồi “tâm ca”, và
đến đỉnh cao nhất là “đạo ca”... Trong một trăm năm đất nước ta chắc chỉ có được một Phạm Duy và một Thái
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Thanh. Có thể N. H. đã đồng ý với tôi về nhận định này, nên thêm một lý do để tặng tôi tập nhạc có chữ ký Phạm
Duy, một kỷ niệm quí giá của cô, và cô lên hát bài “Quán Thế Âm”.
N. H. thường bắt đầu trình diễn từ 8:00 tối, đến 11:00 đêm thì kết thúc, và thường là 7 ngày một tuần. Thì giờ có
thể co giãn do phải chờ đợi người đệm đàn. Tôi không rõ thù lao của cô một tháng khoảng bao nhiêu, nhưng biết
đại khái một trong hai người thay phiên đệm cho cô và hát thay phiên với cô, kiếm được khoảng 7 hay 8 chục
ngàn cho mỗi buổi dài khoảng 1 giờ rưỡi. Sau mỗi buổi diễn cô thường đi nhờ xe một nhân viên trong quán, từ
trung tâm Sài Gòn về Gia Ðịnh. Cô nói hôm nào không đi nhờ xe được, không kiếm được người lái xe ôm quen
biết, phải đi với người lạ thì ngại lắm, chẳng biết điều gì sẽ xẩy ra ở đất Sài Gòn hỗn loạn này, nhất là những
đêm mưa dầm dề, “mưa làm cho đêm tối hơn, vắng hơn, và run hơn, em đành phó mặc cho thượng đế”. Kể xong
điều này, cô lên hát bài “Phố Buồn” của Phạm Duy. Tôi tiếc cho một tiếng hát chững chạc, đằm thắm, nhẹ nhàng
và ngọt ngào đến thế mà ít người biết đến. Tối đó, chúng tôi rủ cô đi bộ qua vài góc phố, đến khu có mấy cửa
hàng bình dân ăn cháo, xôi gà, và cả bọn đã phải cùng ngồi taxi đưa cô về nhà.
Là con một họa sĩ, nên giải trí của cô là vẽ. Cô có thể khóc, cười với đôi mắt, vành môi, nhưng cô cũng có thể
khóc cười qua những bài nhạc, câu ca, và cô cũng có thể khóc cười qua khung vải, màu sắc, hình khối. Vẽ là để
cô giãi bày, tâm sự, và đôi khi trốn khỏi những não nề của cuộc sống. Nếu không ca hát, không vẽ tranh, không
biết cô lấy đâu ra sức mạnh để chống chỏi với bao bất hạnh trong cuộc sống của riêng cô và của Sài gòn mấy
chục năm qua.
Ðỗ Tăng Bí

Trở về trang chính
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Tình Ca
Hoàng Lan Chi (bài viết từ http://www.dactrung.net/phorum)
Viết tặng chú Phạm Duy nhân ngày
sinh nhật 5 tháng 10 của Nhạc sỹ
Tặng thêm con gái QC với ước mong
tình yêu quê hương sẽ thấm đậm trong lòng
Tôi yêu tình ca quê huơng từ thuở bé .Tôi nghĩ rằng ai cũng có tình yêu quê hương cả, chỉ là nhiều hay không
nhiều lắm. Tình ấy sẽ đuợc vun đắp thêm bởi những giòng nhạc hay thơ mà ta đuợc nghe từ thuở nằm nôi .
Từ nhỏ, tôi thích nghe tình ca quê hương của Phạm Duy . Không bài nào bị trùng lắp. Mỗi bài một vẻ, một giai
điệu riêng, một lời riêng. Tình ca, nhạc phẩm của Phạm Duy , theo tôi là một tình ca quê hương đẹp nhất !
Tình ca đã ca tụng tiếng Việt hay rõ hơn ,tiếng nói của người dân Việt . Tiếng nói của một dân tộc bao giờ cũng
đuợc con người của xứ sở đó nghe từ thuở còn nằm nôi mà sau này khoa học còn chứng minh nghe từ thuở còn
trong bụng mẹ . Khoa học cũng đã chứng minh là nếu bà mẹ mang thai mà đọc sách, nghe nhạc hay thủ thỉ hàng
ngày cho đứa con trong bụng thì ..chúng đều có "nghe " đuợc cả .
Trở lại Tình Ca của Phạm Duy . Giòng nhạc cao, thanh thoát nhẹ nhàng và lời thì quá tuyệt để đi vào tận ngóc
ngách tâm hồn của mỗi người Việt ! Vâng, từ khi chào đời, chúng ta đã đuợc nghe Tiếng nuớc ta bằng lời ru của
mẹ .
Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi
Mẹ hiền ru những câu xa vời
À à ơi, tiếng ru muôn đời
Lời ru ấy sẽ còn mãi muôn đời vì đuợc truyền tụng từ đời này sang đời khác . Tiếng nuớc tôi , nhạc sỹ đã khéo
léo lồng vào đó , cột mốc để trẻ con , khi nghe nhạc phẩm - là cũng biết dòng lịch sử của Việt nam đã trải dài trên
bốn ngàn năm . Bốn ngàn năm với vui buồn trộn lẫn và tiếng nuớc Viêt ấy đã khóc cuời theo mệnh nuớc nổi trôi .
Quá tuyệt ! Vận nuớc Việt Nam đã bao lần trôi nổi và người dân Việt , với tiếng nói đã theo vận nuớc mà khóc
cuời !
Tiếng nước tôi! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi!
Tôi thích giòng nhạc cao nhưng khi tha thiết thì xuống ngậm ngùi bằng tiếng than Ơi . Tiếng Việt ta, khi kêu than
thuờng Trời ơi hay Chúa ơi, Phật ơi và cả mẹ ơi . Vì thế , lời Nuớc ơi của giòng nhạc ở Khóc cười theo mệnh
nước nổi trôi, nước ơi! rất não lòng Lời tiếp theo -như một lời nhăn nhủ - tiếng mẹ sinh thoắt ngàn năm thành
tiếng nuớc tôi . Chữ Thoắt ở đây, tôi cảm nhận như một nét chấm phá trong một bức hoạ .
Tiếng nước tôi! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi
Thoắt ngàn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi!
Giòng nhạc vẫn thanh thoát mà đầm ấm , cao sang khi "tiếng ngang trời " để rồi chùng xúông như tiếng vỗ về "
Những câu hò giận hờn khôn nguôi " . Vâng, yêu tiếng sáo diều ngang trời và yêu những câu hò đối đáp giữa
đêm trăng sáng giữa trai làng gái quê . Tôi thích chữ khôn nguôi . Đúng là lời đặc trưng của miền bắc, khôn
nguôi . Nghe da diết thắm thiết hơn là chữ không quên
Tôi yêu tiếng ngang trời
Những câu hò giận hờn khôn nguôi
Nhớ nhung hoài mảnh tình xa xôi
Vững tin vào mộng đẹp ngày mai
Sau giai điệu khá cao nhưng thiết tha, nhạc phẩm chuyển sang giai điệu khác . Từng lời đuợc kể lể như tiếng thủ
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thỉ của mẹ già , thuớt tha như tiếng võng đưa sau hè :
Một yêu câu hát Truyện Kiều
Lẳng lơ như tiếng sáo diều (ư diều) làng ta
Và yêu cô gái bên nhà
Miệng xinh ăn nói mặn mà có duyên
Nhạc sỹ đã -rất khéo léo -lại đưa vào giòng nhạc -môt tác phẩm nổi tiếng của văn học nước nhà - Truyện Kiều !
Ví von câu hát lẳng lơ như tiếng sáo diều -theo tôi -rất tài tình. Ai mà chẳng biết Kiều -có phần lẳng lơ ? Có chút
lẳng nên Kiều đã dám leo rào qua với Kim Trọng . Nhưng ..ví lẳng lơ như tiếng sáo diều làng ta làm tôi thú vị . Tôi
trộm nghĩ , hẳn là 'làng ta ' -với tiếng sáo diều của một anh chàng mục đồng nào đó đã quyến rũ đuợc một cô gái
quê . Vâng, nếu tiếng hát Trương Chi diễm tuyệt đã nao lòng tiểu thư lầu son gác tía thì tiếng sáo diều của trai
làng cũng đã rung động cô gái quê . Há chẳng phải là tiếng sao diều lẳng lơ đó ư ?
Qua đoạn sau , vẫn giòng nhạc muợt mà và lời ca trữ tình . Lời ca vẽ ra một giải đất Việt Nam yêu dấu nằm phới
phới bên bờ biển xanh ! nếu như đoạn truớc , chữ nổi trôi gợi hình bao thăng trầm dâu bể thì đoạn này, chữ
phơi phới lột tả hình ảnh tươi mát xinh đẹp của quê hương . Nhìn quê hương và ví như một cô gái xinh đẹp nằm
phơi phới , quả là chỉ có người nhạc sỹ bao năm lăn lộn đi suốt cả chiều dài đất nuớc ! Rồi tiếp theo là cả một
hùng ca với Ruộng đồng vun sóng ra Thái bình ! Yêu biết bao những lời tình ca ấy. Tâm hồn người dân Việt
nô nức, tự hào khi thấy quê hương nhìn trùng dương hát câu no lành ! ai có thể viết đuợc lời hùng vĩ Vun sóng
ra Thái bình như Phạm Duy ?
Tôi yêu đất nước tôi, nằm phơi phới bên bờ biển xanh
Ruộng đồng vun sóng ra Thái Bình
Nhìn trùng dương hát câu no lành
Một lần nữa, giòng nhạc rực rỡ , như một khẳng định hai với hai là bốn " Đất nuớc tôi " và rồi trầm giọng nhưng
kiêu hãnh " Dãy Trừơng Sơn ẩn bóng hoàng hôn ! " Tôi thích biết bao khi đuợc nghe điệp khúc khẳng định
Đất nước tôi , đất nuớc tôi ..!
Với tất cả chúng ta, khi học lịch sử , từng biết đến dãy Trừơng Sơn và nhạc sỹ, một lần nữa lại khéo léo đưa địa
danh ấy vào giòng nhạc quê hương . Những lời sau, đem đến cho chúng ta niềm tự hào dân tộc bát ngát !Từ đất
miền tây , núi rừng Bắc đến lúa miền Nam . Tôi thú vị khi thấy như cả một môn địa lý trong Tình ca !
Đất nước tôi! Dẫy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn
Đất miền Tây chờ sức người vươn, đất ơi!
Đất nước tôi! Núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng
Lúa miền Nam chờ gió mùa lên, lúa ơi!
Những lời sau làm lòng tôi não nuột vì xúc động . Vâng, quê hương tôi với ba miền yêu dấu , mỗi miền một vẻ đã
đóng góp cho Việt Nam môt nét riêng , vô cung riêng và tôi tư hào biết bao . Nhạc sỹ thật đã hiểu thấu đáo vô
cùng về mỗi vùng đất để viết nên nhưng câu diễm tuyệt
- Biết ái tình ở giòng sông Hương ! vâng, ai không biết Huế đa tình lắm Huế ơi ?
- Sống no đầy là nhờ Cửu Long ! Vâng, vựa lúa gạo của quê hương tôi chính là miền Nam yêu quý , là giòng
Cửu Long bồi đắp mầu mỡ cho ruộng đồng !
- Máu sông Hồng đỏ vì chờ mong . Vâng, ai không biết sông Hồng thuờng ngập lụt và con sông đỏ mầu máu
đang ngóng chờ ?
Chỉ ba câu cho ba giòng nhạc đã gợi lên cho người Việt đủ ba miền yêu quý Nam Trung Bắc, tượng trưng cho ba
miền là ba con sông : sông Hương,sông Hồng và Cửu Long . Thật tuyệt .
Tôi yêu những sông trường
Biết ái tình ở dòng sông Hương
Sống no đầy là nhờ Cửu Long
Máu sông Hồng đỏ vì chờ mong
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Giòng nhạc trở lại trữ tình,thủ thỉ . Những tâm tình nhân bản, đầy ắp tình người , như thuờng thấy trong hầu hết
tình ca của Phạm Duy :
Người yêu thế giới mịt mùng
Cùng tôi xây đắp ruộng đồng Việt Nam
Làm sao chắp cánh chim ngàn
Nhìn Trung Nam Bắc kết hàng mến nhau
Từ lúc thầm thì to nhỏ, tôi yêu đất nuớc tôi từ khi mới ra đời bằng tiếng mẹ ru hời , yêu câu hát Kiều lẳng lơ , rồi
yêu đất nuớc xinh đẹp với ba giòng sông , mơ uớc Nam Trung Bắc xếp hàng , nhạc sỹ bắt đầu đi đến hình ảnh
cụ thể : bác nông phu ! Nhạc sỹ không nói đến nhà nho mà lại là bác nông phu ! Bác nông phu , không hề thê
thảm với áo rách vai mà là hào hùng với mình đồng da sắt ! Ai mà không xúc động truớc sự ca tụng này , dành
cho những con người vùng quê , đem no đầy đến cho tất cả chúng ta ? Bác nông phu vài ngàn năm đứng trên
đất nghèo ! Tuyệt ! Làm sao nhạc sỹ tài hoa lại phóng ra đuợc lời Vài ngàn năm ? vài ngàn năm đứng trên đất
nghèo ! Xứng đáng chăng cho chúng ta nghiêng mình truớc sự hy sinh vô bờ , nỗi vất vả gian lao của bác nông
phu , của những mẹ quê chỉ biết cần lao ?
Tôi yêu bác nông phu, đội sương nắng bên bờ ruộng sâu
Vài ngàn năm đứng trên đất nghèo
Mình đồng da sắt không phai mầu
Tấm áo nâu! Những mẹ quê chỉ biết cần lao
Những trẻ quê bạn với đàn trâu, áo ơi!
Tấm áo nâu! Rướn mình đi từ cõi rừng cao
Dắt dìu nhau vào đến Cà Mâu, áo ơi!
Sau hình ảnh cụ thể về nguời xứng đáng được ca tụng là "bác nông phu ", nhạc sỹ đã làm nức lòng người nghe,
nguời dân Việt bằng niềm tự hào về những con người đã làm nên lịch sử : những vị anh hùng của các giòng họ
Lý Lê Trần ! Nhạc phẩm, bây giờ , lại như một bài lịch sử ! Nhạc sỹ đã không ngừng ở qúa khứ với Lý Lê Trần
mà hướng đến tương lai với câu " và còn ai nữa " vâng, thế hệ trẻ khi nghe hát đến đoạn này, sẽ cảm thấy nức
lòng để muốn dấn thân làm một cái gì đó cho quê hương , để góp vào trang lịch sử oai hùng của dân tộc cùng
với Lý ,Lê Trần !! Ngày xưa, khi còn bé, nghe đến đoạn này, tôi đã xúc động khóc ròng . Ôi quê hương tôi !
Tôi yêu biết bao người
Lý, Lê, Trần... và còn ai nữa
Những anh hùng của thời xa xưa
Những anh hùng của một ngày mai
Đoạn kết là lời tình tự cho quê hương , bình dị " vì yêu, yêu nuớc, yêu nòi " .
Vì yêu, yêu nước, yêu nòi
Ngày Xuân tôi hát nên bài Tình Ca
Ruộng xanh tươi tốt quê nhà
Lòng tôi đã nở như là đóa hoa!
Tình ca, một nhạc phẩm viết về quê hương rất tuyệt của Phạm Duy, bao gồm cả địa lý, lịch sử , văn học . Nhạc
phẩm đã phả vào lòng người Việt niềm tự hào dân tộc, nỗi buồn vui của một đất nuớc với bao thăng trầm , đã
khơi dậy tình yêu quê hương , một thứ tình cao cả nhất trong mọi thứ tình !
Viết tại Rừng Gió mùa thu 2004
Hoàng Lan Chi

Tình ca
Tác Giả: Phạm Duy - Trình Bày: Thái Thanh
Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi
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Mẹ hiền ru những câu xa vời
À à ơi, tiếng ru muôn đời
Tiếng nước tôi! Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi!
Tiếng nước tôi! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi
Thoắt ngàn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi!
Tôi yêu tiếng ngang trời
Những câu hò giận hờn khôn nguôi
Nhớ nhung hoài mảnh tình xa xôi
Vững tin vào mộng đẹp ngày mai
Một yêu câu hát Truyện Kiều
Lẳng lơ như tiếng sáo diều (ư diều) làng ta
Và yêu cô gái bên nhà
Miệng xinh ăn nói mặn mà có duyên
Tôi yêu đất nước tôi, nằm phơi phới bên bờ biển xanh
Ruộng đồng vun sóng ra Thái Bình
Nhìn trùng dương hát câu no lành
Đất nước tôi! Dẫy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn
Đất miền Tây chờ sức người vươn, đất ơi!
Đất nước tôi! Núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng
Lúa miền Nam chờ gió mùa lên, lúa ơi!
Tôi yêu những sông trường
Biết ái tình ở dòng sông Hương
Sống no đầy là nhờ Cửu Long
Máu sông Hồng đỏ vì chờ mong
Người yêu thế giới mịt mùng
Cùng tôi xây đắp ruộng đồng Việt Nam
Làm sao chắp cánh chim ngàn
Nhìn Trung Nam Bắc kết hàng mến nhau
Tôi yêu bác nông phu, đội sương nắng bên bờ ruộng sâu
Vài ngàn năm đứng trên đất nghèo
Mình đồng da sắt không phai mầu
Tấm áo nâu! Những mẹ quê chỉ biết cần lao
Những trẻ quê bạn với đàn trâu, áo ơi!
Tấm áo nâu! Rướn mình đi từ cõi rừng cao
Dắt dìu nhau vào đến Cà Mâu, áo ơi!
Tôi yêu biết bao người
Lý, Lê, Trần... và còn ai nữa
Những anh hùng của thời xa xưa
Những anh hùng của một ngày mai
Vì yêu, yêu nước, yêu nòi
Ngày Xuân tôi hát nên bài Tình Ca
Ruộng xanh tươi tốt quê nhà
Lòng tôi đã nở như là đóa hoa!
Xin mời nghe :
Tình ca với tiếng hát Thái Thanh
http://www.phamduy.com/document/rafiles/tinhca.ra
Trở về trang chính
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Viết về bài Kỷ Niệm
Kinh Kha (Saigon – tháng October 2004)
Tôi xếp nhạc Phạm Duy (PD) vào bốn hạng: Trung bình, Khá, Giỏi, Xuất sắc. Xin nói ngay là việc đánh giá dựa
trên “hệ toạ độ địa phương”, với gốc toạ độ là Phạm Duy. Nếu xét chung thì khác, khó tìm được bài hát nào so
với bài loại “Giỏi” của nhạc sĩ, và không thể có bài nào đứng ngang với Tình Ca, Tình Hoài Hương, với Quê
Nghèo, Vợ Chồng Quê. Bài “Kỷ Niệm” tôi xếp vào loại “Giỏi”.
Bài Kỷ Niệm thuộc dạng càng nghe càng thấy hay. Lúc đầu mới nghe thì thấy khá thôi. Nhưng nghe kỹ lại, nghe
trong yên lặng, vừa nghe vừa hoà mình vào lời ca thì thấy tuyệt vời. Có nhiều người không thích PD nói “nhạc
PD không có tính triết lý cao”(!) Nói như vậy là chỉ mới nghe PD thôi, chưa lắng nghe.
Tác giả nhớ lại tuổi thơ ấu, một gia đình êm ấm, hạnh phúc đơn sơ. Một buổi tối, sau bữa cơm chiều. Mẹ ngồi
may áo, cha thì đọc báo.
Cho tôi lại ngày nào
Trăng lên bằng ngọn cau
Me tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao
Cha tôi ngồi xem báo; Phố xá vắng hiu hiu
Trong đêm mùa khô ráo; tôi nghe tiếng còi tàu
Câu hỏi thứ nhất đặt ra: Nghe có vẻ “thường” quá nhỉ? Người nghệ sĩ sao không viết những chuyện “nhân sinh
quan”, “thế giới quan” mà lại kể về một gia đình nhỏ, tầm thường?
Bên cạnh cảnh gia đình êm ấm là câu chuyện ‘vớ vẩn” đi chơi, đi chăn bò (Lại “thường” nữa?). Rồi ham chơi
không nghe mẹ gọi.
Cho tôi lại chiều hè, tôi đi giữa đường quê
Hai bên là hương lúa, xa xa là ngọn tre
Thấp thoáng vài con nghé,
Tiếng nước dưới chân đê
Tôi mê trời mây tía không nghe mẹ gọi về
Rồi đến tuổi đi học, yêu thầy, yêu bạn. Cái tuổi mà những tâm hồn đều ngây thơ, đều trong trắng. Không ai thù
ghét ai.
Cho tôi lại nhà trường, bao nhiêu là người thương
Không ai thù ai oán, ai cũng bảo tôi ngoan
Tôi yêu thầy tôi lắm, nhớ tiếng nói vang vang
Tôi theo tà áo trắng, cô em bạn cùng đường
Ở đây đã có bóng dáng của triết lý rồi đấy! Ở đâu? Có thấy đâu? Cái tài của PD là ở chỗ đó! Ông lồng triết lý vào
những lời giản dị. Ông nhớ lại cái thuở “Không ai thù ai oán”, cái thuở nguời với người chỉ biết yêu thương nhau.
Không đố kỵ, không tranh giành, không tham-sân-si. Và sau cùng, ông nhớ lại điều gì, ông “đòi” cái gì? Ông đòi
tình yêu, ông xin lòng non yếu, ngoài ra ông không đòi chi cả.
Cho tôi lại còn nhiều, cho tôi lại tình yêu
Tôi không đòi khôn khéo, tôi không đòi bao nhiêu
Cho tôi lòng non yếu dễ khóc dễ tin theo
Cho tôi thời niên thiếu cho tôi lại ngày đầu
Câu in đậm là câu mà tôi đánh giá là hay nhất bài. Cuộc sống căng thẳng, bon chen, chà đạp lên nhau, làm con
người ngày trở nên xơ cứng, chai sạn. Thấy một trường hợp thương tâm, trơ ra. Thấy một tai nạn bi thảm, lì ra.
Thấy một người cần giúp đỡ thì tránh xa ra! Lúc nào cũng nghi kỵ nhau. Vì vậy mà ông -
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Cho tôi lòng non yếu dễ khóc dễ tin theo.
Thử tưởng tượng, bản thân mình đến một lúc nào đó, không thể khóc được thì...khủng khiếp thật!
Tới đây, có lẽ không cần phải trả lời câu hỏi “Nội dung bài hát “thường” quá vậy? Sao không có gì cao siêu vậy?”
nữa. Chỉ nói gọn lại rằng cái triết lý trong nhạc Phạm Duy nó nằm “ẩn” bên trong lời hát. Nó không “triết” lộ liễu
dạng khoe kiến thức. Ông không dùng từ “to, lớn” như T., người tôi đánh giá là thứ hai sau PD, hay dùng. Cũng
một bản nhạc của ông, một người nông dân nghe thấy cái hay khác, người sinh viên thấy hay khác, và nhà văn,
nhà triết học…thấy hay khác. Phạm Duy, một nửa của nến âm nhạc Việt Nam thế kỷ 20, vĩ đại ở chỗ đó.
Trở về trang chính
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:::Bích Xuân:::

Bác Phạm Duy

NT 98, 5/02
Bích Xuân, Paris
Buổi sáng, tôi còn nghiêng nghiêng trên giường, hiện thân của hoang dã câm
lặng, cảm giác đầy đủ sau một đêm ngủ dài no nê, trong cõi mông lung bất tận
lạ kỳ. Hy vọng qua những cơn mơ, tâm linh tôi được lắng nghe vời vợi, gởi trí
tưởng về một phương trời nào hun hút.
Bỗng chuông điện thoại reo vang, lảnh lót đưa tôi về thực tại, không gian như có
thoảng mùi hương ban mai.
Nhìn đồng hồ treo trên tường đúng 8 giờ sáng.
-

A lô, ai đó?
Phạm Duy đây...
Ô la lá! Bác Duy đấy à? Đến Paris khi nào vậy?
Chiều hôm qua, ngủ dậy chưa? Đi ra uống cà phê nhé!

Tôi như đang còn trong mơ choáng ngợp bức màn nhung phủ kín che ánh mặt
trời yên ả. Lăn người nằm thẳng, gác chân trên gối, thân thể cười đùa dưới bộ đồ
lụa mỏng, một tay lùa dưới áo đè lên trái tim, một tay ôm máy nói với giọng lơ
lửng trăng vàng khàn đục:
- Hẹn bác ngày mai 8 giờ sáng nhé!
- Vậy thôi! Ngày mai nhá!
Gác máy, tôi nhắm mắt lại mà thấy những con đường, những hàng cây bừng lên
sức sống, một ngày nhộn nhịp bắt đầu với mùa xuân Paris, như đang đón đợi
khách đến từ phương xa.
Gió gờn gợn dặt dìu nghiêng ngã từ đâu bay ra. Trời lành lạnh nhưng nắng đầy
dưới sân, ngời lên một thứ ánh sáng, lung lay, mủm mỉm, thong thả. Hôm nay
như đã hẹn tôi đến gặp nhạc sĩ Phạm Duy tại nhà chị Thụy Khuê, bất ngờ nhà
văn Nguyễn Huy Thiệp cũng có mặt tại đây.
Bác Phạm Duy và tôi chào nhau theo kiểu Tây phương thân mật với chiếc hôn
trên má. Quay sang bắt tay nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, vừa thoáng nhận xét về
nhà văn mà tôi đã từng được đọc tác phẩm của ông.
(Nhà văn nữ Bích Xuân & nhạc sĩ Phạm Duy gặp gỡ tại Paris)
Tôi nhìn Nguyễn Huy Thiệp nghiêng nghiêng mỉm cười. Ông vuốt mái tóc cười hỏi
chuyện thân tình. Những lời của Thiệp là thể hiện sự mực thước, trơn loáng nhắc
tôi nhớ lại một thời tưởng đã quên. Thiệp có sống mũi thẳng, cặp mắt to, hàng
lông mày dài, nước da den.
Người làm văn nghệ dễ thân và dễ thông cảm nhau mặc dù là buổi gặp gở đầu
tiên. Sau một lúc chuyện trò, ba chúng tôi chụp hình kỷ niệm. Tạm biệt Thiệp để
cùng Bác Phạm Duy xuống phố. Trước khi bước ra cửa, tôi và Thiệp tặng nhau
món quà văn nghệ để kỷ niệm buổi sơ ngộ, đó là khăn chòang cổ, Thiệp mang từ
Việt Nam sang, chiếc khăn chòang, ngẫu nhiên rất hợp với chiếc áo tôi đang mặc
hôm ấy. Còn tôi chẳng có gì tặng Thiệp ngoài tập truyện "Trước khi mùa xuân
đến" của tôi đang có sẵn trong xách, rồi chia tay nhau.
Suốt một buổi, Phạm Duy và tôi lang thang trong thành cổ, cái thành phố bé nhỏ
nhưng rất duyên dáng, bước chân dạo chơi thanh nhã, mang cả hai đến một thị
xã xô bồ, bụi bặm. Chúng tôi bước vào quán, chọn một cái bàn gần mái hiên ngồi
uống cà phệ Ánh sáng nhòe nhọet ngang qua chỗ ngồi. Sau khi gọi xong cà phê,
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tôi chống tay trên cằm đôi mắt nheo nheo, tinh nghịch cất tiếng hỏi Phạm Duy:
- Này bác Duy! cho em hỏi một tí nha?
- Ừ! Hỏi gì cứ... một tị thôi nhá.
- Này bác! Hôm nay nắng rực rỡ quá chừng chừng... Nhờ bác mang nắng Cali
sang đấy!
- Có nắng bên "Xuân" là tuyệt...
Tôi ngốc nghếch cãi:
- Xuân đã qua rồi mà... À mà bác Duy nè, em khó có dịp gặp bác lắm! Nhân dịp
bác qua Paris, trình diễn Minh họa Kiều phần 2, do nhóm trẻ trong Thư Viện Diên
Hồng tổ chức nhân ngày lễ Phục sinh 1/ 4/ 02 cho cộng đồng người Việt thưởng
thức. Tiện đây chỉ có em với bác, em xin hỏi tí tị về đời bác cho thỏa tính tò mò!
Nhưng em vẫn gọi nhạc sĩ bằng bác đúng lễ nghĩa đấy, phải không ạ?
- Gọi "bác"... Chán bỏ mẹ!
- Vậy sao, gọi "anh" nhé'!
- Cứ thế...
- Dạ, lúc nào em cũng có lòng... từ bị
- Thế! có mất mát cái gì đâu! Cho bọn già chúng tôi vui cô à.
- Dạ, da.... Bác Duy nè, ý quên... Anh, anh uống cà phê kẻo nguội.
Một luồng gió thoang thoảng ngang qua, làm lay động nhẹ chiếc khăn trên bàn,
bất chợt, trước mắt tôi như bừng lên một cây cổ thụ đang trổ bông trong nắng,
giữa mùa xuân có một chút gió heo maỵ Tôi nhìn vào mắt Phạm Duy hình như
cũng sáng lên, rực rở như ánh nắng ban mai trên phố.
Năm nay Phạm Duy đã 81 tuổi, tôi nhìn vào mắt ông cả bầu trời hun hút, trong
đó nổi lên bao sóng gió, một tâm hồn sâu thẳm sôi nổi và khác la.. Với tuổi 81
ông chưa chịu dừng lại mà vẫn còn khát khao giấc mơ, mê say cuồng nhiệt ngân
lên khúc nhạc đời, cũng như khúc nhạc lòng ân ái trong thế giới rất riêng tư của
ông. Tôi nghĩ chẳng có thế lực nào lôi ông ra khỏi hai thứ đó.
Đôi mắt tôi mở to như muốn tìm hiểụ Với tuổi này ông vẫn choáng ngợp tình yêụ
Ánh sáng vẫn còn hiện hữu trên ngọn đèn nghệ thuật, vĩnh viễn ông vẫn còn tình
yêu, nếu không đời ông chỉ là hư không vô nghĩa.
Tôi bắt đầu câu chuyện:
- Anh cho biết niềm vui và nỗi buồn?
- Vui đã được về lại quê hương, có cảnh sắc riêng, có vẻ đẹp thiên nhiên. Buồn
đất nước chưa được như ý mình muốn.
- Anh có còn ấp ủ đề tài nào nữa không?
- Minh họa Kiều 3 và 4.
- Những nơi nào anh thích nhất?
- Việt Nam.
- Quan tâm điều gì nhất và tránh điều gì nhất?
- Cuối đời về được nơi sinh rạ Tránh tuyên bố điều nhảm nhí.
- Văn nghệ sĩ? Hải ngoại?
- Làm văn nghệ để chơi chơi, nếu có sống được cũng chỉ một thời gian ngắn thôi.
- Điều gì khiến anh làm Minh họa Kiều?
- Nhạc kịch Opéra Paris.
- Người ta chỉ có một thời... Còn anh, trải qua bao thời kỳ? Cảm giác anh như thế
nào, hôm nay!
- Rất sung sướng và vô cùng hạnh phúc.
- Xong Minh họa Kiều, anh thấy nội lực như thế nào?
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- Khỏe mạnh và yêu đời, yêu người.
- Anh có cảm nghĩ gì về lứa tuổi của anh bây giờ?
- Chẳng nghĩ gì cả, còn sống còn thấy khỏe là còn làm nhạc, còn làm nhạc là
còn... yêu.
- Yêu gì?
Ông nheo mắt đùa bỡn:
- Yêu em!
Tôi nham nhở chọc ghẹo lại ông:
- Yêu em, anh sẽ mau chết sớm.
- Rồi anh sẽ được hồi sinh, anh biết, em là núi lửa.
- Không, chỉ là nham thạch thôi!
Tôi khúc khích cười, hỏi tiếp:
- Anh yêu như thế nào hiện bây giờ?
- Yêu cuồng nhiệt, đam mê.
-Anh quan niệm ra sao về tình yêu?
- Bí ẩn, huyền bí, như anh nói yêu em.
- Lại khéo nịnh đầm! Yêu em thì có gì là bí ẩn, là huyền bí?
- Ấy thế mà nó huyền bí và bí ẩn đấy, cô không thấy được đâu.
- Vậy à! Em ghi ra đây cái tình yêu huyền bí của anh nhé!
- Ừ! thì cứ ghi, sợ thằng Tây nào chứ!
- Có phải cuộc đời, với anh, chất liệu sống là sự ngọt ngào của đàn bà, là nguồn
cảm hứng để cho anh tiếp tục Minh họa Kiều phần 3, và 4?
Nghe tôi hỏi đến đây Phạm Duy nổi quạu, khoát tay:
- Thong thả nào, cô hỏi gì mà lẹ thế.
Tôi cũng làm bộ phát cáu:
- Vậy mà đòi "yêu" nỗi gì! Mới hỏi một tí mà đã mệt rồi.
- Thì cũng tí ti thôi... Luật trời đất là vậy, âm dương điều hòa mới có thăng bằng
trong cuộc sống, tình yêu nó làm cho con người ta khỏe mạnh, trẻ trung, cảm
thông. Trái tim của người nghệ sĩ có bao giờ già đâu?
- Anh có nhiều nhạc phẩm, anh tâm đắc tác phẩm nào nhất?
- Minh họa Kiều phần 2. Nó tích tụ tất cả những tinh hoa nghệ thuật dân tộc từ
trước đến nay.
- Cảm tưởng của anh về giới trẻ và âm nhạc hiện nay ở hải ngoại?
- Chỉ có hai triệu người Việt tản mát khắp nơi trên thế giới, một số người không
có điều kiện phổ biến rộng rãi để tác phẩm đến với người thưởng ngoạn. Có quá
ít người thưởng ngoạn thì làm sao tác phẩm sống được! Không sống được thì tác
phẩm sẽ chết, nếu không cũng mau trôi vào quên lãng.
- Anh trở về VN nhiều lần, anh nhìn thấy văn nghệ sĩ sinh hoạt "bên ấy" ra sao?
- Sinh hoạt rất sôi nổi ồn ào, nhưng có trật tự.
- Những người bạn cùng thế hệ, cùng thời trong cuộc cách mạng chống Pháp với
anh, sau những lần anh trở về VN gặp lại những người bạn đó, hiện giờ họ sống
ra sao, và họ đã nghĩ gì về hôm nay, ngày mai!
- Họ vẫn nghèo và họ vẫn sống thế thôi! Họ nghĩ gì bây giờ? Mà họ có nghĩ gì
trong lòng họ, làm sao mình biết được! Gặp nhau là vui lắm rồi.
Sau khi hỏi xong những điều thắc mắc, tôi và Phạm Duy tiếp tục nói về chuyện
con kinh, con lạch Việt Nam, thoảng như ngửi thấy mùi tôm, cá nướng, chuyện
giàn bầu, giàn mướp, cảnh mái tranh nghèo khó, thôn quê VN... Tất cả như con
nước nhỏ thầm nghe sức hút của đại dương nhưng không có con đường đi ra, bực
bội, tù túng.
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Ngồi đối diện tôi là một người nghệ sĩ lớn, toàn bộ gương mặt ông, tạo cho người
ta một cảm giác thích thú đặc biệt. Ông đã ở tuổi 81 nhưng không biết mỏi mệt
trong sáng tác, nghệ thuật đã bơm cho ông chất sống, khiến tôi hết lòng cảm
mến, một cảm giác ấp áp, vững vàng, tin cậy đến với tôi khi được đối diện cùng
ông, nó xóa tan những khoảng cách tuổi tác giữa hai ngườị Tôi mong ông sống
trên 100 tuổi, để làm nốt minh họa nàng Kiều của ông. Trong đôi mắt ông như có
một dòng điện chập vào trong người tôi, vuốt dọc sống lưng lạnh đến ót. Đôi mắt
ông còn hấp lực đến thế sao? Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Tôi muốn ông nhìn
thẳng vào tôi lần nữa để thương yêu mà thấy ông còn có nhiều cơ hội làm nốt
phần 3 hay 4 minh họa nàng Kiều của ông.
Ông sang Paris lần này có vẻ ốm hơn những lần trước, nhưng nhẹ nhàng và lanh
lẹ hơn. Tóc ông trắng như tuyết. Hôm nay ông mặc áo da màu đen, quần cũng
bằng da hơi rộng, có hai sợi dây từ sau lưng kéo ra trước, đội mũ nỉ đen. (Tôi vẫn
thích đàn ông mặc quần da màu đen, bó sát, thấy khỏe mạnh và gợi cảm hơn).
Tôi và Phạm Duy bước ra khỏi quán, khoan thai đi song song dọc theo những con
đường ngóc ngách, bóng loang hoắc gió thổi tới. Khi qua khúc quanh hẹp, lưng
Phạm Duy hơi cong xuống. Tôi nói đùa:
- Sao lưng cong xuống thế?
Phạm Duy cườí:
- Già rồi! Lưng nó còm xuống đất.
Tôi đưa tay vuốt lưng ông:
- Ráng đừng để đất nó kéo xuống. Uởn ngực nhìn thẳng.
Tôi giả đóng vai người lính, hô to:
- Nào thẳng người, đằng trước bước 1... 2...
Phạm Duy cười to, tươi vui. Tôi khóat tay ông đi trên những bậc tam cấp có hàng
cây hai bên láng bóng. Tôi thầm nghĩ chắc trái tim của người nhạc sĩ đang rộn
ràng, bên cạnh tuổi trẻ, con người ông cũng theo đó như tỏa ra thứ men rượu
tình người, càng già, càng ngấm, không bồng bột, nhưng đằm thắm.
Tôi đi cạnh, ôm chặt lấy cánh tay của ông như đôi tình nhân nghệ sĩ lãng mạn
nhất thế kỷ. Mà thật ra trong tôi, ngoài trừ những lúc đùa giởn, tôi vẫn xem ông
như người bố tinh thần, rất kính yêụ Với ông, tôi có trọn vẹn tình bạn, tình yêu,
tình cha con và hơn thế nữa là "tình nghệ sĩ". Tình nghệ sĩ là thế! sống bằng
những cuộc tình, đủ thứ tình, tình để quên, tình để nhớ, tình nhẹ, tình nặng, chứ
để tình nó suông thì chán lắm! Tất cả quyện lại với nhau, khiến tôi như được tìm
về ẩn nấp dưới một tàng cây vững vàng.
Chúng tôi chia tay và hẹn sẽ đến dự buổi trình diễn Minh họa Kiều 2. Tôi chìa má
để ông hôn tạm biệt, những sợi râu lún phún trên mép ông châm vào má tôi
nghe nhột nhạt, nhưng dễ chịu...
Tôi không thể không ghi lại, hình ảnh người nghệ sĩ trình diễn dưới ánh đèn sân
khấu tại Paris ngày hôm ấy là Phạm Duy, người đã từng kết đọng những thao
thức, những thời khắc, những quyến rủ, những truyền cảm đam mê, những dấu
vết huyền thọai ngày xưa sôi động, phóng túng buông thả không dè dặt... Dưới
ánh đèn sân khấu tràn đầy sinh khí, một Phạm Duy 81 tuổi vẫn đủ sức hấp dẫn
người đến tham dự. Nhìn ông lắc lư theo điệu nhạc, ông như sống trong men
ruợu, giao tình tri kỷ với nàng Kiềụ Ông thổi vào sinh hoạt văn học VN tại đây
một luồng gió nồng nàn, khiến cho khán giả hôm ấy ngồi im hàng giờ. Ông như
thóat ra khỏi cái "vỏ ốc" đời thường để trở về cùng bản chất sơ khai thuần khiết
của một người nghệ sĩ.
Trong bóng tối, tôi dỏi mắt hóm hỉnh nhìn phong cách trình diễn của Phạm Duỵ
Dáng điệu giang hồ, lãng tử, ông như trở về với những thập niên 40-50, cả người
lắc lư theo nhịp phách cầu kỳ, nhưng rất thanh lịch, ngọt ngào, cùng với tiếng hát
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đào nương liên miên tiếp diễn dưới màu sắc và âm thanh ảo tưởng, làm cho khán
giả cũng say sưa nghiêng ngã theo nàng Kiều của ông. Vậy là nàng Kiều của ông
lần này sang Paris đã nói được hết tình ý của chị em nên "đắt địa" quá xá!
Đèn bật sáng, Phạm Duy nở nụ cuời khoan hòa, chào mọi người với một niềm tin
và lòng biết ơn sự thưởng thức nghiêm túc của khán thính giả.
Ngược lại người tham dự với những tràng pháo tay bất tận, như một phần thưởng
đưa ông về gần với mơ ước hơn, gần với cái hy vọng của ông ôm ấp từ lâu. Chiều
Phục sinh với Minh họa Kiều đã khắc họa được hình ảnh: Nâng cao tình người
trong một xã hội đầy lọc lừa, cạm bẫỵ Tôi mang cảm giác vui vui, ấm áp trong
lòng. Cái sung sướng, hạnh phúc như vẫn còn đọng lại trong tôi rất lâu. Một nỗi
cảm thông bắt nguồn từ chính sự đồng cảm với con người. Với tôi đó chính là
cuộc sống thật sự.
Trời Paris về khuya khá lạnh, tôi bước đi trong đêm mà như thấy một ngày của
đời sống mới đang được bắt đầu. Cám ơn Phạm Duy: Người bạn chân thành.
Người tình mơ mộng, người bố thân thương kính mến.
Hãy thẳng lưng, đằng trước bước... để con bé Xuân này còn được trêu chọc bố
thêm ít ra là vài chục năm nữa.

Người gửi: Hoài Thương
Người đăng: TVMT
Người sửa: TVMT; Học Trò;
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:::Duy Tâm:::

Hành trình xuyên Việt Nam cùng nhạc Phạm Duy

CÂY ME GIÀ TRONG NGÕ
Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà
Nhà của đôi ta xinh xinh nhỏ bé
Có vườn rau xanh ngát ngoại ô
Có mùa mưa hay nắng mộng mơ
Cây me già trong ngõ
Hoa lá đổ về khuya
Mùi hương lối xóm bay đi tràn trề.
(Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà - Lệ Thu)
Trở lại con phố cũ ở ngoại ô Sài Gòn sau hơn 20 năm xa cách. Ngày đi tôi chỉ là
một đứa bé lên 12, 13, bây giờ ở lứa tuổi 35, cái tuổi có thể gọi là vào thu nữa
đời. Nhưng cảm giác rạo rực bồi hồi vẫn còn như đứa trẻ con ngày nào. Ôi vườn
rau và cây cầu ao ngày xưa thì không còn nữa, nhưng cây me già đầu ngõ thì
vẫn còn đây, vẫn xum xuê bóng mát. Dưới tàng cây đó, tuổi thơ tôi đã lớn lên với
những trò chơi con nít cùng lũ bạn trong xóm. Tôi đứng nhìn cây me già một cách
say sưa, chợt mường tượng lũ trẻ con ngày xưa trở về đây làm xôn xao một trời
dĩ vãng.
“Nhớ bé xưa đùa vui, rủ nhau dưới bóng hàng cây
Nấu nướng hay nhảy dây, vòng quây cuốn theo tuổi thơ
Nụ hoa dắt trên đầu, tặng nhau lúc trên cầu
Ai ngờ dòng đời trôi cuốn mau.”
(Tuổi biết buồn - Thanh Lan)
LỐI NGÕ KHÔNG TÊN
Buổi tối đầu tiên ở ngoại ô Sài Gòn trời nhiều gió và chuyển mưa. Sau những
cuộc viếng thăm tưởng chừng như bất tận của một số bạn bè, thân nhân, bà con
trong xóm, tôi có thời gian yên lặng để thật sự ngắm nhìn lại ngôi nhà kỷ niệm
một thời thơ ấu của mình. Ngày xưa dải phố này chỉ là những dãy nhà trệt ọp ẹp,
tường vách chia chung với những căn nhà trong xóm. Tôi còn nhớ những cái lỗ
tường thông suốt nối liền hai căn nhà mà ngày đó đã nhiều lần tôi ngắm nhìn cả
gia đình nhà chuột chạy qua chạy lại. Và còn nữa tiếng mèo kêu, chó sủa, côn
trùng rỉ rả xen lẫn với tiếng khóc trẻ thơ ban đêm đã làm nên bức tranh xinh
động u uẩn mà đầy màu sắc của khu ngoại ô nghèo.
Trời đổ mưa.
Mưa như trút hết nước trên trời. Ðã 20 năm, 20 năm tôi đã vắng những cơn mưa
Sài Gòn, mưa Tháng Sáu. Tôi và người bạn hàng xóm, cũng là bạn học ngày xưa,
đi ra đội mưa tìm lại cảm giác của những lần tắm mưa thuở lên 8 lên 10. Chúng
tôi đi sâu vào con hẻm lao động của những người nghèo tận cùng của xã hội. Họ
là những kẻ tha hương cầu thực từ những miền quê xa xôi đổ dồn lên Sài Gòn
kiếm sống. Chúng tôi đi qua những mái tranh thấp lè tè trông thật thảm thương.
Từng sợi mưa ào ạt xuyên qua những mái tranh rách nát. Nước mưa lên láng trộn
lẫn với bùn lầy. Nhưng trong bóng đen dày đặc đó, những người lao động này
vẫn ung dung lãnh đạm với mưa, với cuộc sống đã quá quen với đói khổ nhục
nhằn.
Trong ý tưởng đó, tôi chợt nhớ tới bài hát Phố Buồn của nhạc sĩ Phạm Duy và
tiếng hát liêu trai Thanh Thúy:
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“Ðường về đêm đêm mưa rơi ướt bước chân em
Bùn lầy không quên bôi thêm lối ngõ không tên
Qua mấy gian không đèn, những mái tranh im lìm
Ðường về nhà em tối đen...”
“Hạt mưa, mưa rơi tí tách
Mưa tuôn dưới vách, mưa xuyên qua mành
Hạt mưa, mưa qua mái rách, mưa như muốn trách
Sao ta chạy quanh
Hạt mưa, mưa yêu áo rách, yêu đôi sát nách
Mưa ngưng không đành
Hạt mưa, mưa rơi tí tách
Mưa lên tiếng hát, ru cơn mộng lành”
Mưa như muốn trách sao ta chạy quanh? Những mảnh đời chạy loanh quanh với
gạo chợ nước sông, ăn bữa sáng đã lo bữa tối vẫn là một cảnh tình thương tâm
cho Sài Gòn nói riêng và cho Việt Nam nói chung. Tôi bất chợt nghẹn ngào nhìn
qua người bạn học ngày xưa. Dù chỉ mới 35, trông anh lam lũ và khô cằn như
một ông già 50, 60. Cái nghề nhà giáo của anh coi bộ chỉ đủ để cầm cự bữa cháo
bữa rau cho một gia đình một vợ 4 con. Nhà của anh đối diện căn nhà củ của tôi,
nhưng 20 năm qua vẫn nhà dột cột xiêu, tơi tả như bản thân anh.
Anh bước vào nhà sau một thời gian làm con nít đội mưa mà đi với người bạn cũ.
Nhìn anh trong căn nhà đó, tôi chợt nhớ tới hai câu cũng trong bài hát Phố Buồn
của nhạc sĩ Phạm Duy:
“Nhìn vào khe song trong anh ốm yếu ho hen
Một ngày công lao không cho biết đến hương đêm”
Có thể đã mấy chục năm qua, từ khi giã từ tuổi thơ anh chưa từng có được một
giấc ngủ ngon.
CON ÐƯỜNG CỦA ÐÔI MÌNH
Hôm nay trở lại downtown Sài Gòn, tôi và người bạn thả bộ từ nhà thờ Ðức Bà
xuôi con đường Ðồng Khởi (Tự Do cũ) rồi qua Nguyễn Huệ tới trung tâm thành
phố. Sài Gòn đang đầu Mùa Thu, khí trời dìu dịu có lẽ cũng nhờ trận mưa đêm
qua... Những con đường rợp mát những cành me, những mái trường xôn xao
những tà áo trắng. Phố xá rộn rịp chật chội và những dòng xe nối đuôi nhau như
một đàn kiến vỡ tổ, không thứ tự nếu không nói là hỗn loạn. Nhưng khi rời khỏi
bưu điện thành phố và Vương Cung Thánh Ðường thì con đường Ðồng Khởi trở
nên vắng hơn và thứ tự hơn vì là đường một chiều.
Khi đi ngang qua trường đại học Văn Khoa cũ, tuy chỉ thấy thấp thoáng một vài
bóng dáng của những tà áo trắng trên đường phố, tôi cũng nhớ tới nhạc phẩm
Con Ðường Tình Ta Ði với giọng hát của Khánh Ly như ngày nào tiếng hát đó đã
làm xôn xao những con đường học trò thơ mộng Sài Gòn.
“Con đường tình ta đi, với bàn chân nhỏ bé
Con đường chiều thủ đô, con đường bụi mờ
Con đường về ban trưa, tới nhà hay vào lớp
Con đường của đôi mình, ôi chuyện tình thư sinh..”
Chúng tôi vào một quán café ở công viên góc đường Lê Thánh Tôn. Buổi chiều
xuống dần, dòng nhạc Phạm Duy và tiếng hát Lệ Thu mênh mang trên từng con
phố, trên vỉa hè, trên ghế đá công viên và trên những tàng cây rợp bóng. Trên
phố chiều có nhiều cặp tình nhân nắm tay thong thả dìu nhau mặc kệ những
dòng xe chen chúc.
“Trả lại em yêu khung trời đại học
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Con đường Duy Tân, cây dài bóng mát
Buổi chiều khuôn viên, mây trời xanh ngát
Vết chân trên đường vẫn chưa phai tàn...
......
Trả lại em yêu con đường học trò
Những chiều thủ đô tưng bừng phố xá
Chủ Nhật uyên ương hẹn hò đây đó
Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt”
Tình yêu Sài Gòn muôn thuở vẫn đi những bước khoan thai. Vẫn loanh quanh bên
những hàng cây, ghế đá. Ðột nhiên tôi chợt nghĩ đến những cặp tình nhân sinh
ngày xưa khi bài nhạc này được viết ra, có lẽ là thập niên 1960, 1970? Không
biết giờ này họ ra sao? Bao nhiêu người còn giữ được mái tóc xanh. Bao nhiêu
người tóc bạc trắng cả mái đầu? Có bao giờ họ trở lại đây tìm lại vết chân của
mình bởi vì chắc chắn những dấu chân tình ái đầu đời vẫn còn in lại đâu đó trên
những thảm cỏ xanh chung quanh những khung trời đại học.
NHA TRANG NGÀY VỀ
Lần đầu tiên trong đời tôi được ra thăm miền Trung. Trước khi rời Việt Nam tôi
chỉ quanh quẩn ở Sài Gòn. Cho nên dù có nghe nhiều bài nhạc viết về quê hương,
dù có đọc nhiều bài văn, truyện hồi ký, tiểu thuyết nói về nét đẹp đặc thù của
từng địa danh, tất cả chỉ là hình tượng nằm trong trí tưởng tượng.
Ðêm Nha Trang trời Mùa Hè không một chút gió. Trời nóng hung và ẩm ướt làm
như ai tưới lên trên da hàng lít chất nhờn vừa nóng vừa bứt rứt khó chịu. Không
tài nào chợp mắt, tôi rời khách sạn đi bộ ra bãi biển. Dù vẫn khó chịu với cái thời
tiết khắc nghiệt, nhưng cái thoáng khí của biển cả lâu lâu được thổi cho một cơn
gió nhẹ cũng làm tôi dễ chịu hơn. Tôi đi từng bước trên bãi cát, từng bước từng
bước một. Chợt tiếng hát Khánh Ly cất lên trong tôi, tiếng hát trải rộng những
âm điệu lắng đọng của ca khúc Nha Trang Ngày Về:
“Nha Trang ngày về mình tôi trên bãi khuya,
Tôi đi tìm thương nhớ, tôi đi tìm cơn gió
Tôi đi tìm mộng mơ năm nào
Bờ biển xanh hai đứa tôi gần nhau...”
Và biển đêm nay cũng như đùa cợt với tôi: thỉnh thoảng lắm mới có một cơn gió
nhẹ làm biển dậy lên vài con sóng. Dù đây là lần đầu tiên đặt chân đến Nha
Trang, tôi cảm thấy có một sự gắn bó nào đó nhất là với biển Nha Trang ít ra là
trong đêm nay.
“Cát trắng thơm tho lùa vào trong nắm tay, nào ngờ cát vỡ tuông ra lầu vàng
trên bãi xa. Ân tình trong lúc đôi mươi bao giờ cũng dễ mau phai cho ngàn thông
réo tên ai từ đó...”
Dù có thơ mộng và lãng mạn đến đâu chăng nữa, bãi biển Nha Trang cũng đã
ngậm ngùi khóc cho biết bao nhiêu cuộc tình không trọn vẹn khi mà có vô số
những con tàu đã vượt sóng ra khơi mà không hẹn một ngày về.
QUÊ HƯƠNG XỨ DÂN GẦY
Rời Nha Trang, quốc lộ số 1 như là một con hẻm nhỏ chạy loanh quanh dưới chân
dải núi Trường Sơn ngó ra Thái Bình Dương bao la. Có lẽ người đầu hẻm cũng
phải biết người cuối hẻm trong một tình cờ nào đó họ đã phải gặp nhau. Thỉnh
thoảng mới qua những thành phố nhỏ, còn hầu hết chỉ là những làng chài ven
biển, những mái nhà thấp nằm san xát nhau và những mảnh ruộng nhỏ vuông
vắn chưa nhìn hết tầm mắt đã thấy chân núi.
Khúc ruột quê hương, một miền Trung đất cày lên sỏi đá đang hiện ra hiển nhiên
và rõ rệt với cái nóng của mặt trời, cái mằn mặn của muối biển, cái khô cằn của
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đồng ruộng. Thành phố, con người, con sông, chiếc cầu, bến nước, cây đa tất cả
như là những gì tiền sử, cổ xưa và khắc khổ.
Và trong đầu tôi suốt mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẳng từ Nha Trang ra Ðà
Nẵng, cứ vang lên tiếng hát Thái Thanh với ca khúc bất tử Về Miền Trung của
nhạc sĩ Phạm Duy. Giọng hát của Thái Thanh ngậm ngùi chia sẻ cái cảnh, cái tình
của quê hương miền Trung lắng đọng mà ai oán đến chất ngất hồn người:
“Về miền Trung, miền Thùy Dương bóng dừa ngàn thông
Thuyền ngược xuôi suốt một dòng sông dài
Ôi quê hương xứ dân gầy, ôi bông lúa, con sông xưa, thành phố cũ..
Về miền Trung, người về đây sống cùng người dân
Lửa chinh chiến cháy bừng thôn làng, điêu tàn...”
Nhưng trong cái khắc khổ nghèo nàn đó, quê hương miền Trung lại thoát ra một
vẻ đẹp lạnh lùng mà kiêu ngạo. Ðó là vẻ đẹp của một cây cổ thụ già, đã từng
chịu đựng biết bao cơn hạn hán, lũ lụt, khói lửa chiến tranh mà vẫn hiên ngang
đứng giữa trời.
“Về miền Trung còn chờ mong lối về đồng xanh
Một chiều phai đốt lửa rực đô thành
Tay trong tay chúng ta về quê hương cũ, không than van không sầu nhớ
Về miền Trung, đoàn người ca hát mừng thành công
Lửa ấm áp bếp nhà ai hồng đêm chùng
Ðêm hôm nay tiếng dân nồng vang thôn xóm
Có tiếng hát, xao xuyến ánh trăng vàng
Hò ơi hò, hò ơi hò
Về đây vui lúa vui ngàn
Thay bao nỗi khổ tiếng đàn mừng reo
Nguồn vui đã đến với dân nghèo
Con sông nước chảy tiếng chèo hò khoan...”
Tiếng hát Thái Thanh lúc ai oán đến lịm cả cõi lòng, lúc lại véo von réo rắt bừng
lên nguồn sống và vẻ đẹp của thiên nhiên của con người miền Trung.
Chưa hết, khi nhìn những người nông dân gánh lúa trên con đường chiều, tôi lại
nhớ ngay đến một ca khúc khác của Phạm Duy viết về miền Trung đó là ca khúc
Vợ Chồng Quê cũng vẫn phải là tiếng hát bất tử của Thái Thanh.
“Chàng là thanh niên mạch sống phơi trên luống cày
Nói năng hiền lành như thóc với khoai
Nàng là con gái nết na trong xóm
Nước da đen giòn với nụ cười son
Hỡi anh gánh gạo trên đường
Chàng ơi gạo Nam gạo Bắc
Ðòn miền Trung gánh đừng để rơi
Chàng chàng ơi gánh đừng dễ rơi...”
Chao ôi có lẽ không còn có câu hát nào có thể diễn tả cái chắt chiu, chịu đựng
của người dân miền Trung đến mức độ bóng bảy và diễm tuyệt như câu hát trên.
Nó mộc mạc như ca dao mà lóng lánh những trác tuyệt của văn chương. Phạm
Duy quả là một thiên tài.
SAO ANH KHÔNG VỀ CHƠI THÔN VỸ?
Huế, cuối cùng rồi thì tôi cũng đã đặt chân đến Huế, thành phố mà biết bao nhà
nghệ sĩ đã tốn biết bao giấy mực để ca ngợi nét đẹp thơ mộng huyền ảo. Tôi đã
đến chùa Thiên Mụ, đã viếng thăm Hoàng Thành, lăng tẩm, chợ Ðông Ba, cầu
Tràng Tiền. Nhưng không hiểu sao tôi lại thích những con đường hẻm nhỏ ven
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dòng sông Hương với những căn nhà ngói đỏ, những khu vườn nhỏ có giàn hoa
giấy và nhất là có hàng cau lung linh nắng. Bên kia sông Hương có những vườn
bắp mà chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng làm cho chúng lung lay tạo nên những âm
thanh vui tai. Tôi thèm nghe Hồng Vân hay Hoàng Oanh ngâm bài thơ Ðây Thôn
Vỹ Dạ của cố thi sĩ Hàn Mạc Tử:
“Sao anh không về chơi thôn Vỹ
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền..”
Gió theo lối gió mây đường mây
Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay
Mơ khách đường xa khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà? “
Cũng bài thơ này, nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ thành ca khúc Ðây Thôn Vỹ Dạ. Và
theo tôi không có ca sĩ nào hát ca khúc này hay hơn Thái Hiền. Tôi đã xem cô hát
ca khúc này trong một chương trình nhạc thính phòng năm 2003. Thái Hiền hát
Ðây Thôn Vỹ Dạ với nét trong sáng và lắng đọng như tiếng chuông chùa Thiên
Mụ ngân lên trên dòng sông Hương của một buổi chiều êm ả.
Vẫn với dòng sông Hương và những hàng Phượng vỹ, tôi lại nhớ đến câu hát:
“Sông này đây chảy một dòng thôi
Mây đầu sông thấm tóc người cuối sông..”
Ðó là ca khúc Ðưa Em Tìm Ðộng Hoa Vàng mà nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ thành
ca khúc từ bài thơ Ðộng Hoa Vàng của Phạm Thiên Thư. Riêng đối với ca khúc
này tôi đã nghe rất nhiều ca sĩ thượng thặng hát rất tuyệt vời. Nhưng nếu như
Thái Thanh chưa từng hát có lẽ rất khó cho tôi chọn cho mình tiếng hát nào hát
bài này hay nhất. Vâng, chỉ có Thái Thanh mới tạo ra được nét êm ả cũng như
những lắng đọng nội tâm đến mức độ phải gọi là thoát tục.
MÁI NHÀ SÀN THỞ KHÓI ÂM U
Sapa một buổi chiều cuối Tháng Tám đã đem đến cho tôi cảm giác thích thú đến
ngỡ ngàng ngay từ phút đầu. Nếu như ở Sài Gòn, Nha Trang, hay Huế cuối Tháng
Tám vẫn không thấy một chút lãng đãng của Mùa Thu thì ở đây Mùa Thu rất rõ
nét. Trời xanh thì rất xanh, mây trắng thì rất trắng, màu trắng và màu xanh
không pha lẫn vào nhau.
Trên những ngọn đồi là màu xanh của những thửa ruộng xếp thành hình bậc
thang chồng chất lên nhau rất thứ tự. Người dân H'Mong, Mường, Mán chiếm đa
số. Những ngôi làng nằm thoai thoải dưới chân đồi có suối nước trong vắt như
gương, trong đến nỗi có thể thấy được từng viên sỏi nhỏ dưới đáy nước sâu.
Nhưng xa hơn nữa vẫn thấy thấp thoáng những làn khói lam chiều tỏa ra từ
những ngôi nhà tranh mọc thưa thớt trên những ngọn núi cao. Sapa đẹp tuyệt
vời như tranh vẽ của một họa sĩ tài hoa.
Và trong cái mênh mông của núi đồi, những làn khói tỏa ra trên những ngọn núi
cao đua hồn tôi lạc vào những cung bậc của âm thanh và ca khúc Nương Chiều
của nhạc sĩ Phạm Duy.
“Chiều ơi, lúc chiều về rợp bóng nương khoai
Trâu bò về dục mỏ xa xôi ơi chiều
Chiều ơi, áo chàm về quảy lúa trên vai
In hình vào sườn núi chơi vơi ơi chiều...”
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Vẫn phải là tiếng hát Thái Thanh, bao la chới với tan loãng vào buổi chiều của núi
đồi sơn cước. Tôi thích nhất là câu:
“Chiều ơi mái nhà sàn thở khói âm u
Cô nàng về để suối tương tư ơi chiều”
Người dân Sapa hiếu khách, hiền hòa lại có giọng nói rất ấm và tình tứ. Các cô
gái thiểu số trắng trẻo duyên dáng làm sao. Tôi sẽ nhớ mãi câu hát mà chàng
thanh niên Mường đã dạy cho tôi, rất dí dỏm:
“Cô gái Hơ Mông bên bếp lửa
Chàng trai Mường Tè đứng cạnh bên”
TIẾNG HÁT SÔNG LÔ
Rời Sapa bằng quốc lộ 10 chuyển qua quốc lộ 7 qua Lào Cay, Yên Bình, đến hồ
Thác Bà thì nhập vô quốc lộ số 2 đến Việt Trì thì gặp sông Lô.
Sông Lô và sông Ðà là hai phụ lưu quan trọng nhất của sông Hồng. Phát nguồn
từ Vân Nam Trung Quốc, đến lãnh thổ Việt Nam thì chảy qua núi rừng Việt Bắc,
Hà Giang, Tuyên Quang, rồi xuôi về Nam qua Sơn Tây dưới chân núi Ba Vì đến
gần Hà Nội thì đổ vào sông Hồng. Dòng sông Lô đã chứng kiến bao nhiêu thăng
trầm đất nước nhất là cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhạc sĩ Văn Cao
đã viết ca khúc Trường Ca Sông Lô và nhạc sĩ Phạm Duy thì có ca khúc Tiếng Hát
Trên Sông Lô.
“Trên bến sông Lô thuyền tôi buông lái như mơ
Sau lúc phong ba thuyền tôi qua bến qua bờ
Ai nhớ sông Lô thực dân lên cướp dân ta
Tôi nhớ sông Lô ngày xưa chôn xác quân thù”
Tôi đã có dịp nghe nhiều ca sĩ hát ca khúc này, nhưng có lẽ nhớ nhất là tiếng hát
hùng hồn mà trữ tình của nam ca sĩ Elvis Phương. Giờ đây được ngắm nhìn dòng
sông Lô phơi mình trên những thửa ruộng cao, lòng tôi bồi hồi xúc động nhớ tới
những người xưa, những chàng trai trẻ trong quân đội thời đó vừa đánh giặc vừa
làm thơ vừa viết nhạc như Phạm Duy, Văn Cao, Quang Dũng và nhiều nữa. Họ là
những nhân chứng sống và qua ngòi bút qua âm nhạc đã để lại cho đời không
phải chỉ là những bài thơ hay, những dòng nhạc đẹp mà còn là cả một bài học
lịch sử cho thế hệ mai sau.
BÓNG NÂU TRÊN ÐƯỜNG BƯỚC DỒN
Trên khắp các nẻo đường từ miền Nam ra Bắc, tôi đã đi qua không biết bao nhiêu
làng mạc, những cánh đồng có khi nhỏ nhắn, có khi bao la trải dài đến tận chân
trời. Nhưng chiều nay trên con đường quốc lộ 2 từ Việt Trì về Hà Nội, khi nhìn
thấy những con đê cao, những bóng áo nâu đang rảo bước trên con đường đê,
những mảnh ruộng màu nâu đỏ và những mái nhà tranh tỏa khói lam chiều, tôi
thèm nghe một âm điệu quê hương mang nét dân ca quan họ. Và có lẽ vì dòng
nhạc Phạm Duy đã ám ảnh tâm hồn tôi thật mãnh liệt nhất là với cảnh đẹp tuyệt
vời của đồng ruộng miến Bắc, đã đưa tâm hồn tôi bay nhảy theo ca khúc Tình
Hoài Hương và tiếng hát Thái Thanh.
“Quê hương tôi có con sông đào xinh xắn
Nước tuông trên đồng ruộng vắng
Lúa thơm cho đủ hai mùa
Dân trong làng trời về khuya vằng tiếng lúa đê mề
Quê hương tôi có con đê dài ngây ngất
Lớp tan chợ chiều xa tắp
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Bóng nâu trên đường bước dồn
Lửa bếp nồng, vòm tre non làng khói âm hương thôn...”
Ngày còn học ở đại học Berkeley, tôi có một người bạn tri kỷ văn nghệ, trong một
dịp trò chuyện về tiếng hát Thái Thanh, anh có nói với tôi rằng:
“Thái Thanh có lối thả chữ rất độc đáo làm cho câu hát đi sâu vào lòng người
thưởng ngoạn, như những câu “Bướm quơ râu ngơ ngác bay ngang”, “ai lướt đi
ngoài sương gió”, “Chờ mong em chín đỏ trái sầu” hay “lại khóc lại cười chuyện
ngắn chuyện dài” và nhiều lắm. Nhưng nếu phải chọn ra một câu tiêu biểu nhất,
hay nhất tuyệt vời nhất thì tôi sẽ chọn câu Bóng nâu trên đường bước dồn trong
ca khúc Tình hoài hương của Phạm Duy”.
Phải, “bóng nâu trên đường bước dồn” Thái Thanh hát lạ lùng lắm. Người nghe
cảm nhận ngay cái đậm đà màu sắc đồng quê với giọng ca thật đậm đà màu sắc
dân ca của Thái Thanh. Giọng hát thật đầy dường như cô đang đùa giỡn với tiết
điệu một cách hết sức tự nhiên dễ dàng mà vô cùng nghệ thuật. Chỉ với một câu
thôi, người nghe cảm nhận được thời gian, không gian, màu sắc, âm thanh và cả
cảm giác nữa. Cái cảm giác của sự ấm cúng như chia sẻ với bước chân người áo
nâu đó khi đang rảo chân bước dồn trên con đường đê để sớm về nhà quây quần
bên gia đình qua bữa cơm chiều.
Quả thật là đỉnh cao của nghệ thuật!
TIẾNG HÒ MIỀN NAM
Tôi yêu lắm dòng sông Cửu Long, yêu say đắm những địa danh Tiền Giang, Hậu
Giang, Cần Thơ, Cái Bè, Vĩnh Long, An Giang. 20 năm sống xa quê hương tôi vẫn
luôn thả hồn vào những bài ca tình tự quê hương, những câu vọng cổ, những âm
điệu dân ca miền Nam. Và những đêm lạnh lẽo ở xứ người, chỉ cần nghe giọng ca
não nuột của nữ nghệ sĩ Út Bạch Lan hát bài Thư Xuân Ðất Khách cũng sẽ làm
cho tôi nhớ da diết quê hương miền Nam của tôi dù chưa một lần đặt chân đến
vùng đất đó.
Khi tôi nghe ca khúc Tiếng Hò Miền Nam lần đầu tiên qua tiếng hát của nữ ca sĩ
Băng Châu, tôi cứ tưởng rằng người nhạc sĩ sáng tác bài này phải là một người
miền Nam, một người miền Nam rặt ròng đúng điệu “bắt con cá gô bỏ trong gỗ
kêu gồ gồ”. Bởi vì âm điệu ngũ cung quá gần gũi với những thể điệu cải lương
của ông Cao Văn Lầu, hay soạn giả Viễn Châu. Nhưng khi biết đó là nhạc của
Phạm Duy, thật sự tôi không tưởng tượng nổi.
“Quê em ở tận Hà Tiên, có hạt tiêu cay có tình quyến luyến
Ðưa em tới miền Cần Thơ dưới ngàn dừa xinh trái thơm ngọt ngào”.
Nếu như người ta cho rằng nhạc sĩ tài ba phải là thiên phú thì thiên phú ở đây
quả rất rõ ràng, hiển nhiên như sự có mặt của con sông Tiền sông Hậu từ muôn
thuở. Chàng trai miền sông Hồng đã bị mảnh đất miền Nam chinh phục, phải
chăng vì cảnh hay tình? Sông nước miền Nam dưới ngòi bút Phạm Duy đẹp đẽ vô
cùng chính là nhờ sự giản dị trong ngôn từ, trong thể điệu. Nếu nghe câu “Rừng
chiều gió thổi vi vu, mẹ hiền nựng bé ngủ mơ” mà không ai khỏi cảm nhận được
cái hồn quê lai láng. Những điều làm cho người ta cảm động nhất thường xuất
phát từ những điều giản dị nhất.
Còn một số ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy viết về đất nước và con người miền
Nam như bài Hò Lơ, Bà Mẹ Phù Sa cũng rất tuyệt vời. Tôi thích nghe nữ ca sĩ
Hoàng Oanh hát Bà Mẹ Phù Sa với chất giọng bình dị và trong sáng của cô. Bà
Mẹ Phù Sa là một tuyệt chiêu của nhạc sĩ Phạm Duy viết đầu thập niên 1960 có
tính chất khôi hài châm biếm cho cuộc chiến tranh thời đó và qua hình ảnh của
bà mẹ miền Nam này người nghe cảm thấy vừa tức cưới vừa chua xót cho những
éo le của cuộc chiến.
CỬU LONG GIANG
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“Cửu Long Giang, trôi về ôm ấp đất hoang,
Thiết tha như gái yêu chồng, trong chiều mênh mông”.
Cửu Long hay Mê Kông, chảy từ thượng nguồn ở tỉnh Thanh Hải Trung Quốc, trên
độ cao 5,200 mét, dòng sông băng qua cao nguyên Tây Tạng với những thảo
nguyên mênh mông vắt vẻo ở lưng trời, chảy dài suốt 4,900 cây số với 250 cây
số cuối cùng ở miền Nam Việt Nam lại xòe ra như chín con rồng trước khi ra đến
biển. Cửu Long Giang, vùng đất tường chừng như hoang dại đối với những người
đi khai phá đất mới thời Trịnh Nguyễn phân tranh, đã trở nên một vùng đất cực
kỳ màu mỡ, đồng ruộng “Cò bay thẳng cánh, chó chạy cong đuôi”.
Khác với những ca khúc như Tiếng Hò Miền Nam, Bà Mẹ Phù Sa, Hò lơ, bài hát
Cửu Long Giang được viết theo kiểu nhạc hợp xướng. Bài nhạc có nét hùng hồn
như dòng chảy của sông Cửu Long, có đoạn tha thiết như tình yêu quê hương đất
nước ruộng vườn. Nữ ca sĩ Thái Thanh đã từng hát ca khúc này với dàn hợp
xướng Sài Gòn, và ở hải ngoại ban hợp xướng Ngàn Khơi cũng đã trình bày ca
khúc này nhiều lần.
CHIỀU VỀ TRÊN SÔNG
Rồi mơ ước cũng đã thành sự thật, tôi đã có dịp đến thăm vùng đất sông Cửu
Long thân yêu này. Tôi đã ghé Bến Tre bằng đường sông từ chợ Gạo Mỹ Tho
băng qua sông Tiền ở gần cửa Bình Ðại. Tôi đã ghé chợ nổi Cái Răng ngoại ô
thành phố Cần Thơ phía Tây của dòng sông Hậu để vừa thưởng thức những món
ăn ngon trên sông vừa thưởng thức những câu vọng cổ. Tôi cũng đã ghé thành
phố Long Xuyên, thành phố lớn thứ nhì miền lục tỉnh.
Chiều hôm đó một buổi chiều Tháng Chín khí trời mát mẻ, tôi và một người bạn
đã theo con tàu du lịch chạy xuôi dòng sông Hậu từ Long Xuyên hướng về phà
Bình Minh, Cần Thơ trên một đoạn đường sông dài khoảng 50 cây số.
Chiều xuống, chiều xuống dòng sông trở nên gần gũi biết bao. Trong cái mênh
mông của dòng sông của một buổi chiều yên tĩnh, tôi lại thả hồn theo ca khúc
Chiều Về Trên Sông của Phạm Duy.
“Chiều buông trên dòng sông Cửu Long
Như một cơn ước mong ơi chiều
Về đâu ơi hàng cây gỗ rong
Nghiêng mình trên sóng xa yêu kiều
Buồn tôi không vì sao bỗng dưng?
Theo đò ngang quá giang hương chiều
Bởi vì thương nhiều nên nhớ tình yêu
Tôi không phải là người lữ khách theo đò ngang quá giang như nhạc sĩ Phạm
Duy. Tôi cũng không thể nào có được những cảm giác chỉ nhìn hàng cây gỗ rong
trôi lềnh bềnh trên sông nước mà tự hỏi cuộc đời sẽ đi về đâu. Ðó là ngôn ngữ
của những nhạc sĩ tài hoa. Tôi chỉ biết rằng tôi đang thả hồn theo tiếng hát Thái
Thanh, đắm chìm trong từng lời ca tiếng nhạc để có thể cảm nhận được cái đẹp
của dòng sông, cũng như cảm nhận được tâm tình của nhạc sĩ Phạm Duy bởi vì:
Bởi vì đời còn nhiều khi là mơ
Bởi vì đời còn nhiều khi thành thơ
Có khi vui lửng lơ, có khi tuông sầu úa
Bởi vì chiều buồn chiều về dòng sông
Bởi vì tình đời nào chỉ thù oán
Hãy cất tiếng ca cho đời thêm buồn
Hãy cất tiếng ca cho đời thôi sầu héo
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Phải, đời có khi là mơ là thơ, có buồn có vui như dòng sông có lúc lên lúc xuống,
có lúc Cửu Long cũng tưởng như cạn dòng trong mùa hạn hán nhưng rồi nó cũng
mênh mông trong mùa nước lũ. Chỉ có những buổi chiều như chiều nay, người ta
có thể ngắm nhìn dòng sông mà hiểu về cuộc đời nhiều hơn. Mỗi người hiểu khác
nhau và không ai giống ai.
Tiếng hát Thái Thanh, ôi tiếng hát đậm đà quyện theo từng con sóng. Từng con
sóng sau dồn lên sóng trước. Màu nước đã bớt đục theo ánh nắng dìu dịu của
buổi chiều mà tiếng hát vẫn đậm đà da diết.
Chiều buông trên dòng sông cuốn mau
Thương đời thương lẫn nhau trong chiều
Về đây bọt bèo tuông khắp nơi
Vui buồn cho có đôi không nhiều
Ngày mai sông về quê mến yêu
Cho trùng dương cũng theo hương chiều
Bể sầu không nhiều nhưng cũng đủ yêu...”
Ðêm nay tôi sẽ ngũ qua đêm ở Cần Thơ rồi sáng ngày mai sẽ trở về cái náo nhiệt
của Sài Gòn. Nhưng tôi cũng xin mượn những lời nhạc bóng bảy trữ tình của
Chiều Về Trên Sông để gởi đến dòng sông Cửu Long huyền thoại này một chút
tình tôi, một chút buồn, một chút vui, một chút suy nghĩ về cuộc đời. Hy vọng tất
cả sẽ theo bọt bèo phù sa trôi về đại dương mênh mông.
TẠ ƠN ÐỜI
Trở lại Sài Gòn chỉ còn 1 tuần nữa là trở về Hoa Kỳ, nên tôi dành hầu hết thì giờ
để nghỉ ngơi. Cái thú ở Sài Gòn là lang thang trên đường phố, ngồi uống café với
một vài người bạn. Bạn bè ngày xưa thì chẳng còn ai, chỉ còn lại anh bạn hàng
xóm mà cũng là bạn học cùng trường thời tiểu học. Chúng tôi tâm sự rất nhiều về
cuộc đời, về con người, về cái sống và cái chết.
Trong số các ca khúc viết về cuộc đời, thân phận con người tôi thích nhất là ba ca
khúc Tưởng Niệm của nhạc sĩ Trần Tử Thiêng, Một Cõi Ði Về của Trịnh Công Sơn
và Tạ Ơn Ðời của nhạc sĩ Phạm Duy.
Trong ca khúc Tưởng Niệm, cuộc đời đầy dẫy những sự không ngờ, mới vừa
nghiêng tai để nghe lại cuộc đời thì hoàng hôn đã trờ tới, “đang mân mê cuộc đời
nở hoa” lại “chợt bàng hoàng đến kỳ trăng trối” và “đang say mê cuộc tình lộng
lẫy” thì “bỗng ngỡ ngàng vụt mất trong tay”.
Dù cuộc đời như con gió, dù cuộc đời là những chuyện buồn bất ngờ nhưng nhạc
sĩ Trầm Tử Thiêng vẫn nhìn cuộc đời với sự ưu ái và tri ân. Ông đã cám ơn người
tình “mang ơn em cho cuộc tình ta, là kỷ niệm dù không đầm ấm”, ông đã cám
ơn Thượng Ðế “mang ơn trên cho cuộc đời ta, vài vạn ngày gió cuồng mưa lũ”.
Trầm Tử Thiêng nhìn cuộc đời với sự bao dung, tha thứ và chấp nhận.
Một Cõi Ði Về của Trịnh Công Sơn theo tôi là một thông điệp mang tính triết học
Phật Giáo. Ðời là bể khổ, đời là cõi tạm mà Trịnh Công Sơn cho là “đi đâu loanh
quanh cho đời mỏi mệt” hay “đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy”. Tình
yêu được (hay bị?) ông gọi là “con tinh yêu thương”. Và khi con tinh yêu thương
“vô tình chợt gọi” thì trong ta mới “hiện bóng con người”.
Chết theo Trịnh Công Sơn là trở về quê hương, còn cuộc sống lại là một chuyến
đi xa., còn tuổi trẻ của ông lại là “ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì”. Cái nhìn
về cuộc đời của Trịnh Công Sơn buồn bã quá, bất lực quá.
Chúng ta dễ dàng thấm nhận nỗi cô đơn mà Trịnh Công Sơn đã viết trong ca
khúc Một Cõi Ði Về. Ðó là nổi cô đơn của kiếp người, của tình yêu và của số phận
mà không ai trong chúng ta đã không có lần trải qua. Có lẽ vì thế mà ca khúc
Một Cõi Ði Về rất phổ biến và được nhiều thế hệ ca sĩ liên tục trình bày.
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Nhưng cuộc đời dưới cái nhìn của Phạm Duy thì lại khác.
“Tim vang còn giây lát
Môi run còn thơm ngát
Dương gian còn trong mắt
Nghe tiếng hát chưa nhạt tan
Bao nhiêu là thương mến
Bao nhiêu là quyến luyến
Với bao nhiêu niềm xao xuyến
Ðời vắng xa như mẹ hiền”
Cuộc đời theo Phạm Duy rất đáng sống. Cho nên đến giây phút cuối cùng, khi trái
tim chỉ còn đập được một vài giây, trái tim vẫn còn vang tiếng hát, môi vẫn còn
thơm tiếng hát và tiếng hát vẫn chưa nhạt tan lời hát Tạ Ơn Ðời.
“Ôi một lần nương náu
Ði trên đời chẳng lâu
Trăm con mùa xuân héo
Tay hái biết bao niềm yêu
Bao eo xèo nhân thế
Chưa phai lòng say mê
Với đôi ba lần gian dối
Ðời vẫn ban cho ngọt bùi...”
Cũng như Trịnh Công Sơn, Phạm Duy cũng mang nặng triết lý Phật Giáo khi ông
diễn tả đời là cõi nương náu. Nhưng nếu Trịnh Công Sơn đối diện với cái chết
bằng sự chấp nhận của định luật luân hồi thì Phạm Duy muốn dâng lên cuộc đời
lời cảm tạ cho những gì đời đã ban cho ta. Dù đời có eo xèo, dù bản thân có đôi
ba lần gian dối, nhưng đời vẫn cho ông ngọt bùi để ông muốn hát lên lời cảm tạ
trong giây phút cuối cùng.
Ba ca khúc Tưởng Niệm, Một Cõi Ði Về và Tạ Ơn Ðời đều là những tuyệt tác văn
chương. Tùy theo mỗi con người và cũng có thể tùy theo mỗi giai đoạn trong
cuộc sống mà chúng ta có những cảm nhận khác nhau.
KỶ NIỆM
Ngày cuối cùng ở Sài Gòn. Chị tôi đưa cho tôi một tấm hình của gia đình chụp
năm 1971. Tấm hình trắng đen chụp ba mẹ tôi với một đàn con 8 đứa. Ba mẹ tôi
ngồi ngay giữa các anh chị lớn đứng chung quanh. Mẹ tôi bồng thằng em út lúc
đó mới sinh ra, còn cha tôi thì bồng tôi và hình như tôi đang mếu đòi qua mẹ. Ôi
mới đó mà đã ba mươi mấy năm. Cha tôi đã không còn trên cõi đời này, còn mẹ
tôi thì đã bạc trắng mái đầu.
“Cho tôi lại ngày nào, trăng lên băng ngọn cau
Me tôi ngồi khâu áo, bên cây đèn dầu hao
Cha tôi ngồi xem báo, phố xá vắng hiu hiu
Trong đêm mùa khô ráo
Tôi nghe tiếng còi tàu”.
Tôi không biết phải nói gì ở đây, chỉ biết nâng niu, chắt chiu từng hình ảnh của
ngày xưa. Lũ kỷ niệm chợt kéo về, từng ngọn đèn dầu, từng củ khoai luộc, tô
canh chua thơm vừa ngọt vừa cay và ánh mắt trìu mến của mẹ hiền. Tôi nhớ
những người bạn cùng trường. Những thầy cô giáo thân thương lúc nào cũng
khen tôi học hành giỏi dan lại biết kính thầy nhường bạn. Tôi lại nhớ đến những
lần mê chơi năm mười mười lăm hai mươi với lũ trẻ con đến bỏ ăn bị mẹ la...
“Cho tôi lại còn nhiều, cho tôi lại tình yêu
Tôi không đòi khôn khéo, tôi không đòi bao nhiêu
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Cho tôi lòng non yếu, dễ khóc dễ tin theo
Cho tôi thời niên thiếu, cho tôi lại ngày đầu...”
Tôi không còn kiềm chế được cảm xúc nữa, có một chút vị mặn trên bờ môi.
Nghe ca khúc Kỷ Niệm tự nhiên tôi lại thấy có nhiều điểm tương đồng với ca khúc
My Way. Nếu như nhạc phẩm My Way và tiếng hát của Frank Sinatra được xem
như ca khúc bất tử của thế giới thì ca khúc Kỷ Niệm của Phạm Duy với tiếng hát
Thái Thanh cũng phải được xếp ngang hàng về giá trị nghệ thuật văn học. Hay
nói một cách khác Kỷ Niệm của Phạm Duy là My Way của Việt Nam chăng?
TÌNH CA
Máy bay cất cánh, tôi nhìn lần cuối cùng thành phố Sài Gòn đang chìm đắm dưới
cơn mưa cuối Tháng Chín với một niềm lưu luyến bâng khuâng. Chỉ trong chốc lát
nữa đây dải đất hình cong như chữ S sẽ bị mây che khuất.
Tôi nhớ lại những nẻo đường Việt Nam đã đi qua trong chuyền về thăm quê
hương lần này. Quê hương Việt Nam thật đẹp, con người Việt Nam thật đẹp.
Nhưng nét đẹp của quê hương của con người Việt Nam lại càng đẹp hơn, sắc sảo
hơn khi nó được tưới lên bởi dòng nhạc Phạm Duy.
Từ Huế, Sài Gòn, Hà Nội, từ sông Hương, sông Hồng đến Cửu Long, khắp các địa
danh từ Nam ra Bắc đâu đâu cũng bềnh bồng dòng nhạc Phạm Duy. Ngay cả lúc
chỉ ngồi yên để nhìn một áng mây trời cũng có cơn gió của nhạc Phạm Duy thổi
ngang, hay những lúc nhìn một đám gỗ dính đầy rong rêu trôi lềnh bềnh trên
sông, hay nhìn giọt mưa rơi trên lá thì nhạc Phạm Duy cũng len vào cõi lòng ta
những triết lý sâu xa, những suy tư về tình yêu thân phận con người.
Tình yêu trong cõi nhạc Phạm Duy mang nhiều chất thơ và lung linh màu sắc.
Những nàng thiếu nữ “Em Pleiku má đỏ môi hồng”, hay cô nữ sinh Hoàng Thị Ngọ
“ôm nghiêng tập vở tóc dài tà áo vờn bay”, cho đến “Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ”
là những hình ảnh trong trắng của tình yêu đầu đời. Những chàng bạch diện thư
sinh như gả từ quan lên non tìm động hoa vàng, anh chàng sinh viên hỏng tú tài
đi ngang trường luật nhìn thấy người yêu để thốt lên câu “Thà như giọt mưa khô
trên mặt em”. Tình yêu của ông dù có kết thúc vẹn toàn hay khổ đau đều là
những tình yêu đẹp. Ðối với Phạm Duy tình yêu rất đẹp và rất đáng để người ta
lao đầu vào để nếm tất cả vị ngọt mặn chua cay của tình yêu.
Nhạc quê hương của Phạm Duy là bà mẹ quê với tấm áo nâu trọn đời chỉ biết cần
lao. Bà mẹ Việt Nam của Phạm Duy không ngồi ru con than vãn cho “thế giới hận
thù, chiến tranh ngục tù”, nhưng là người mẹ dấn thân, hy sinh lam lũ và chịu
đựng. Bà mẹ Việt Nam của Phạm Duy gà gáy trên đầu ngọn tre đã thức giấc đi ra
phiên chợ sớm, là “lão bà quẳng gánh kẽo kẹt vai gánh, môi trầu mà tươi đám cỏ
xanh”, là hình ảnh của “mẹ tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao”. Những thăng
trầm lịch sử, trôi nổi của quê hương hình như được gắn liền qua hình ảnh của bà
mẹ. Từ xa xưa lắm Phạm Duy đã viết “Bà Tư bán hàng có bốn thằng con” rốt
cuộc cả 4 đứa con của bà đều chết. Rồi bà mẹ Gio Linh có đứa con bị cắt đầu, bà
mẹ phù sa mới năm mươi tuổi đã già như tám mươi.. Cho dù chiến tranh có tàn
phá, quê hương có điêu tàn đến đâu hình ảnh mẹ Việt Nam vẫn bất diệt vẫn
khoan thai, vẫn bao dung và vẫn che chở cho đàn con qua bao nhiêu vinh nhục
của cuộc sống, qua những sóng gió của cuộc đời.
Nhạc quê hương của Phạm Duy cũng là hình ảnh của cha ngồi xem báo “bên cây
đèn dầu hao”, là tiếng còi tàu vang lên trong một đêm mùa khô ráo, là chiếc
bóng nâu bước dồn trên con đường đê khi hoàng hôn xuống, là chiếc áo chàm in
hình vào sương núi chơi vơi, là tiếng hát nghêu ngao của em bé chăn trâu “Ai bảo
chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ”. Nhạc quê hương của ông là những
cánh đồng, con sông, chiếc cầu, con đê, bụi tre, khóm trúc, là hình ảnh con trâu
nằm mộng trên đồi chờ trẻ mục đồng thổi lên tiếng sáo chơi vơi... rồi đến công
viên, ghế đá, những con đường phố lớn thênh thang, những lối ngõ không tên, là
em lễ chùa này, là nóc nhà thờ, là cây thánh giá, là trường Gia Long, Trưng
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Vương, là trường Văn Khoa, trường Luật... và còn nhiều nhiều lắm. Kể làm sao
cho hết sự đa dạng của dòng nhạc Phạm Duy?
Tôi nhìn qua khung cửa sổ và chỉ thấy mênh mông là mây. Mây đã che khuất quê
hương Việt Nam của tôi. Nhưng tôi biết rằng ở dưới những đám mây dày đặc đó
là một mảnh đất màu nâu đen hình cong như chữ S đang nằm vươn mình ra biển
rộng như lời của nhạc phẩm Tình Ca của nhạc sĩ Phạm Duy:
“Tôi yêu đất nước tôi
Nằm phơi phới bên bờ biển xanh
Ruộng đồng vun sóng ra Thái Bình
Nhìn trùng dương hát câu no lành”.
Nguồn: nguoi-viet online
Người đăng: Học Trò
Người sửa: TVMT;
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:::Cổ Ngư:::

Khúc Xuân Ca (Của Phạm Duy)

Ngày xuân, con én đưa thoi, con én đưa thoi,
Xuân tới xuân lui, như én bay ngang trời.
Trời xuân, ba tháng xuân vui,
Ánh sáng xuân soi, soi sớm ban mai, soi suốt cho ngày vui...(1)
Chúng ta nhìn quanh ngơ ngác, xuân đâu chẳng thấy? Giữa cái lạnh căm căm của
mùa đông xứ người, ngày Mùng Một Tết âm lịch như một chấm tròn đỏ thắm báo
cho ta biết, ở nơi xa, trên mảnh đất mà ta gọi là quê hương yêu dấu, mùa xuân
đang trở về, ấm áp nắng và rực rỡ hoa. Dù lòng người có đổi thay, năm tháng có
nhiều dâu bể, mùa xuân vẫn luôn đúng hẹn với sự tuần hòan của trời đất, trở về
và tươi mới. Một thoáng ngậm ngùi, nhớ về những mùa xuân cũ, những người
thân xưa nay đã chia lìa. Xin hãy thắp một nén hương thơm, nhắp một ngụm
rượu nồng, vặn một băng nhạc xuân. của Phạm Duy. Nhắm mắt lại và hồi
tưởng...
oOo
Nhớ gì bây giờ? Về buổi sáng mùa xuân huyền sử, khi cha Lạc gặp mẹ Âu:
Xuân huy chan hòa trên khắp quê hương,
Nắng chói gia đình huyền bí trăm con,
Năm mươi người xuống, năm mươi người lên,
Ðến lúc gặp chỗ hàn huyên... (2)
Hay về một đêm xuân huyền diệu, đêm hoa chúc của cha ta và mẹ ta:
Xuân trong tôi, đã khơi trong một đêm vui,
Một đêm, một đêm gối chăn phòng the
Ðón cha mẹ về... (3)
Ðêm xuân ấy, có đôi chim uyên đến giường, chim báo tin xuân đã về trong giấc
mộng, có nhã nhạc, có hạnh phúc và tình yêu, có mơ ước xin đừng nhạt phai...
(4) Ðã có khởi đầu. Mùa xuân là khởi đầu. Ðứng ở cột mốc đầu tiên của một năm
mới, lòng ta xôn xao xúc động. Hình như mới đây thôi, đêm hôm qua, đêm giao
thừa, ta còn ngồi xuống tịnh tâm, ôn lại những được-thua-còn-mất của năm cũ,
còn trăn trở với những câu hỏi muôn đời của nhân loại: Qui es-tu ? D'où vienstu ? Où vas-tu ? Và dường như, câu trả lời đã nằm đâu đó trong nhạc điệu:
NGƯỜI là TA, một mùa xuân tỏa ánh nắng mai,
Bước lên đời mang một tình duyên mới,
NGƯỜI là TA, đường nhân ái còn đi mãi mãi,
Hết bước xuân, TA gọi nhau về trong NGƯỜI... (5)
Sáng nay, mở cửa bước ra đường với nụ cười trên môi. Xin hãy chúc cho nhau
điều lành. Xin hãy yêu thương nhau hơn.
Có tiếng guốc kéo vang trên phố vắng
Ðưa tôi ra gặp ngay ánh nắng,
Có tiếng hát giáo đường trong gió sớm,
Ðưa tôi về cuộc đời đầm ấm...(6)
Mùa xuân xưa đó, ở quê nhà, có cánh én về đưa thoi, có tiếng riú rít gọi tình của
ngàn lòai chim. Và vạn lòai ong bướm rủ nhau về dự đại hội huy hòang hương
sắc của triệu lòai hoa:
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Xuân, hoa còn tươi mãi,
Hoa vì nhân thế biết xum vầy cuộc vui... (7)
Có ai còn nhớ những cành đào Hà Nội đỏ bừng hoa trong gió rét hay những bông
mai Sài Gòn ươm nắng vàng tươi mùa giáp Tết ? Hoa đô thị đài các và hoa đồng
nội bình dị cùng chọn mùa xuân để khoe sắc gửi hương, hoa vui và cũng muốn
người vui chung, muốn yêu anh vác cày trên đồi, hay là yêu chiến sĩ nghìn nơi,
thấy hoa tưng bừng bỗng thương đời... (8) Vì vậy, hẳn nhiên mùa xuân phải được
xem là mùa của tình yêu. Ai mà không thấy lòng mình thơ thới hân hoan trước
sức bừng sống của mùa xuân? Nhìn quanh xem. Kìa là chàng thi sĩ miền quê,
ngắt bông hoa biếu người xuân thì (9), kìa là chàng nhạc sĩ
Buổi chiều ôm đàn hát với em
Một mùa xuân hợp tiếng kết duyên
Chia nhau bài hát câu ca thật hiền... (10)
Tiếng hát hòa lẫn niềm mơ ước của chàng vút bay vào thinh không:
Một sáng mùa xuân có nắng tươi hồng,
Băng qua ngọn đồi, chim hót mênh mông,
Dưới gót chân anh, ướt mềm ngọn cỏ,
Cơn gió ngỡ ngàng về đậu tóc nhung.
Một sáng mùa xuân, nắng soi trên đồi,
Nắng đã lên rồi, bên mái nhà vui,
Nắng đã lên cao, ươm vàng ngọn cỏ,
Nắng sẽ tô hồng cuộc đời, bé ơi! (11)
Hay thì thầm bên tai người yêu dấu:
Xuân tiêu, em nằm trong giấc mơ yêu...
Trăng xuân mỹ miều nhẹ bước đi theo,
Ði thêm vào đó! Ðôi chim bồ câu!
Cất tiếng gù ấm lòng nhau.
Xuân miên, anh vào sâu giấc mơ tiên!
Bứt trái hạnh đào, rượu uống liên miên,
Anh ra bờ giếng! Khoanh tay gọi tên!
Gọi đất trời rất ngoan hiền... (12)
Có đôi khi, tình yêu của họ không còn là thầm thì tình tự nữa mà đã dào dạt dâng
cuộn thành thác lũ, thành bão tố:
Xuân tôi sang bến yêu, tôi tìm gió trăng,
Tình xuân, là xuân có khi mừng vơi, có khi sầu đầy.
Xuân yêu thương, muốn căng lên nhưạ sống ngon,
Tìm em, gặp em, đón xuân nghìn năm, bão xuân ngập lòng... (13)
Họ đã là nhau, ngất ngây hòa nhập và tan biến vào giữa cõi xuân vĩnh viễn:
Tôi là tôi, tôi cũng là em,
Em là tôi, em cũng là anh,
Là xuân con bướm hút nụ xuân tình,
Là gió xuân hồng, là cơn xuân vũ,
Là ý thơ nồng trang giấy xuân thư... (14)
Còn những người thiếu nữ đang độ xuân thì, mặt đẹp như hoa, tóc dài như suối
mơ ước:
Xin cho em một chiếc áo dài,
Cho em đi, mùa xuân đến rồi!
Mặc vào người rồi ra
Ngồi lạy chào mẹ cha,
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Hàng luạ là thơm dáng tiểu thư... (15)
Và, vội vàng hớn hở, các cô rủ nhau:
Chải vội tóc, mặc áo vóc, xỏ giày cong,
Rồi mở cánh cửa màu xanh, rời gót xinh,
Bước ra đường thơm mát,
Dắt lên đồi xanh ngắt,
Ðón xuân về trên khắp quê hương... (16)
Các cô rủ nhau đi đón xuân. Ở đâu ? Lên chùa đã nhé:
Mùa xuân đến, lên chùa phát tâm nguyện
Nơi Phật đường,
Tuổi thêm thần tiên... (17)
Nếu đêm giáng Sinh, người con gái ngoan hiền đã cầu xin an bình nơi dương thế
thì trong ngày xuân mới, cô cũng thành tâm nguyện ước cho quê hương sớm
thanh bình, yên vui:
Tình xuân chớm nở đêm qua,
Kìa mùa chinh chiến đã lui ra ngòai đời...
Và thương cây súng cô đơn,
Hoa đào đã nở trên vết mòn chiến xa... (18)
Giữa tiếng mõ tiếng kinh, giữa khói hương ngào ngạt, cô gái bỗng quên hết mọi
đua chen thường tình, mở lòng mình ra tìm về nguồn cội:
Em về khơi hương, thơm ngôi Từ đường,
Em về quê nhà, lễ Ðình làng ta,
Nhớ cội, nhớ nguồn, Ðất tổ Quê cha... (19)
Với tâm hồn lâng lâng thoát tục ấy, cô bỗng hoá thân thành Mùa Xuân, đi gieo
rắc niềm tin yêu khắp chốn:
Một con ốc nằm yên giấc ở đồi hoang,
Bỏ mộng ngoan, từ vỏ, vươn chào đón xuân,
Khiến ta là làn rêu bám
Cũng ngước mặt nghênh đón
Bóng dáng người con gái tươi ròn! (20)
Khi bóng dáng người-con-gái-mùa-xuân đi đến đâu, ở đấy, lòng người mở ra bát
ngát:
Xuân! Hoa là tình tôi,
Ðua nở cùng ai, cùng luyến yêu mọi nơi... (21)
Người người cảm thấy lạc quan, yêu đời yêu nhau hơn, và ngay cả cái chết cũng
không còn đen ngòm đe doạ:
Xuân tôi ơi, sức xuân tôi còn khát khao,
Dù nay, dù mai, cũng như mọi ai, chết trong điạ cầu... (22)
Vẫn biết có thuỷ rồi sẽ có chung. Nhưng giấc mơ trường sinh bất tử, cải lão hòan
đồng của lòai người vẫn mãi còn đó:
Nhưng cuối bước đi, trăm năm một lần,
Ðầu cành khô, bỗng hoa nở tràn...
Và người tình ngỏanh về non,
Hát khúc xuân sang,
Rồi hẹn rằng: sẽ về thăm
Lúc đã trăm năm... (23)
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Hay vượt lên cao hơn, cùng với sự trở về theo chu kỳ mười hai tháng của mùa
xuân, là sự tái sinh của tình yêu qua nhiều kiếp luân hồi:
Xuân muôn năm, có ta, xuân còn hỡi xuân?
Thì xin, thì xin hãy cho tình nhân sống thêm vài lần... (24)
Vì đâu mà có niềm lạc quan màu nhiệm đó ? Mùa xuân đấy, bạn ơi...
oOo
Mở mắt. Quê người. Tuyết và gió. Ðã bao nhiêu năm biệt xứ ? Nơi xa, từng có
những mùa xuân máu đổ, những mùa xuân mà tiếng chim hót cũng bị chặn lại
bên ngòai hàng rào dây kẽm gai, những mùa xuân vừa mới lên da non trong khi
thịt xương hãy còn nhức nhối. Ở đây, tình cũ đã phai nhòa, bến lạ, qua bao năm,
đã thành chốn dung thân quen thuộc. Nhưng ước mơ quay về vẫn mãi than hồng
âm ỷ. Về, trong giấc mộng phiền muộn đêm đêm, hay về trong một sớm mai rực
rỡ, khi quê hương rợp cánh những bầy chim hồi xứ:
Chim xuân về lượn rợp cánh đồng,
Bên bờ sông cá lội chờ mong,
Ðằm thắm đôi bồ câu bú mớm,
Ngắm chim về sưởi ấm nóc rơm,
Nơi vườn thắm, nắng rọi,
Kết bầy, chim ủ ấp quê hương... (25)
Xin hãy nhìn nhau và hy vọng. Mùa xuân nào chẳng đem hy vọng đến cho mọi
nhà, chẳng đem tình yêu đến cho đôi lưá ? Chỉ thêm một tháng nữa thôi, cái lạnh
sẽ diụ đi và bạn sẽ thấy trên những cành táo, cành anh đào trong vườn bao nụ
hoa trắng hồng đua chen mở cánh. Khi ấy, mời bạn khoác áo, chòang khăn cho
ấm rồi chạy lên ngọn đồi gần nhà, cũng đã lấm tấm những đốm cúc dại bé bỏng
mong manh nhưng tràn đầy sức sống. Ở đấy, thấm thía sự bừng tỉnh của vạn vật
sau giấc đông miên ảm đạm, tâm hồn bạn sẽ ngập tràn niềm phấn kích xốn xang.
Và:
Từ đồi xuân, lòng vương vấn rồi phân vân,
Bèn gửi luôn một nụ hôn vào xuân mới! (26)
Cổ Ngư

Những đoạn in nghiêng trong bài đều trích từ các nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm
Duy:
(1) Ngày Xuân Con Én Ðưa Thoi - Minh Hoạ Kiều - thơ Nguyễn Du - 1997
(2) (12) Xuân Hiền - Bình Ca số 5 - 1972
(3) (13) (22) (24) Xuân Ca - 1961
(4) Ðêm Xuân - 1949
(5) Xuân Hành - 1959
(6) Xuân Nồng - 1956
(7) (8) (9) (21) Hoa Xuân - 1972
(10) Mùa Xuân Du Ca - 1975
(11) Bé, Cây Ðàn, Ngôi Nhà Xanh, Ðồi Cỏ - 1974
(14) Xuân - Thiền Ca số 5 - 1992
(15) Tuổi Ngọc - Nữ Ca - 1973
(16) (20) (26) Trên Ðồi Xuân - 1975
(17) Tuổi Thần Tiên - Nữ Ca - 1973
(18) Xuân Thì - 1953
(19) Tâm Xuân - Ðạo Ca số 10 - thơ Phạm Thiên Thư - 1971
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(23) Người Tình già Trên Ðầu Non - Rong Ca số 1 - 1988
(25) Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ - 1975-1985
Người gửi: NLQ
Người đăng: Thành Viên
Người sửa: Học Trò; TVMT 7/28/2003; Mèo Lắc Lư 10/30/2002 2:40:34 PM
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:::Nguyễn Ðình Toàn:::

Nguyễn Đình Toàn Viết Về Phạm Duy

Nếu cho đến hôm nay, chúng ta mới hẹn nhau gửi tới Phạm Duy bông hồng cám
ơn, có lẽ vẫn còn hơi sớm.
Bởi vì, Phạm Duy cho chúng ta cảm tưởng, ông còn sống thì dòng nhạc của ông
vẫn tiếp tục tuôn chảy, không biết sẽ đưa chúng ta tới những ngõ ngách, bến bờ
nào nữa.
Vài năm trước, ở trong nước, người ta có làm một cuộc trình diễn lớn, lấy tên là
“Nửa Thế Kỷ Âm Nhạc Việt Nam”. Sau khi tính toán sao đó, người ta đã loại tên
Phạm Duy ra khỏi chương trình này.
Và, chính vì người ta cố tình gạt bỏ ông, sự thiếu vắng ấy bỗng trở nên nặng nề.
Hình như nửa thế kỷ âm nhạc Việt Nam người ta làm đó chỉ có một nửa sức nặng.
Nửa kia là Phạm Duy.
Nói về đời nhạc Phạm Duy chỉ trong một bài nhỏ thế này, không thể tránh được
thiếu sót.
Những biến động, vui buồn của lịch sử, tình người, đời sống, cái chết, thiên
nhiên, hoa cỏ, cái thật, cái giả, cái tục, cái thanh, đều đã được ông nói đến trong
nhạc của ông.
Khi người ta cố giữ giọt nước mắt trong lòng hay để nó lăn dài trên má; khi người
ta cười nụ nhỏ hay cất tiếng hát to; khi người ta quỵ ngã hay lúc hăng hái dấn
bước trên đường; người ta đều có cho mình một câu hát của Phạm Duy.
Trong suốt hơn nửa thế kỷ, bằng đủ mọi thể loại, Phạm Duy đã để lại cho chúng
ta một bức tranh âm nhạc hoành tráng. Ông đã vẽ lại, kể lại, tất cả những khía
cạnh hào hùng cũng như tang thương nhất của dân tộc.
Những nỗi thảm sầu và những phút giây hạnh phúc.
Ánh sáng và bóng tối.
Hân hoan và thất vọng.
Có chỗ mở vào những khoảng không bao la phảng phất hơi thở của Ðạo.
Có chỗ soi chiếu vào lòng người thăm thẳm vọng lên tiếng nói của Ðời.
Những nét vẽ nguệch ngoạc, những nhăng cuội thiết tha, phản ánh nhịp đập của
trái tim cuộc sống.
Cũng gần đây thôi, có lẽ chỉ do sự tình cờ, ở trong nước người ta có làm một cuốn
video về Văn Cao và ở hải ngoại, chúng ta có được một cuốn tương tự về Phạm
Duy.
Ðiều người ta thấy đầu tiên khi xem những cuốn băng này là Phạm Duy muốn nói
gì thì nói.
Văn Cao ngược lại, gần như không nói gì cả. Ông giống như cái bóng đè lên chính
tác phẩm của mình. Thậm chí ông không có nổi một nụ cười nữa. Văn Cao cười
như khóc. Tất cả những gì người ta nghe được về ông, đều do xướng ngôn viên
nói.

Project: Phạm Duy - Một Đời Nhìn Lại

Tuyển Tập Các Bài Viết Về Nhạc Phạm Duy Trong Suốt 50 Năm Qua

Còn Phạm Duy nói gì?
Cũng như nhạc của ông, ông nói đủ điều. Hỏi gì cũng nói.
Ðời sống của ông tràn đầy, có một bề dày không phải ai cũng có được.
Ông đi hát, soạn nhạc, viết hồi ký, la cà, tán dóc.
Người ta có cảm tưởng những gì ông nói được thì ông làm được., kể cả một vài
điều có thể làm cho một số người nhăn mặt.
Ông sống hết mình, làm việc hết mình và chơi cũng hết mình.
Trong cái đời sống ai muốn trở thành cái gì tùy ý, Phạm Duy là một trong những
nhạc sĩ có ý thức cao nhất của chúng ta.
Ông sống tới đâu viết tới đó.
Từ những trường ca lớn, công phu nhiều năm soạn thảo, đến những ca khúc chỉ
có vài ba nhịp, cái tài hoa của ông vẫn bộc lộ một cách rõ ràng.
Ngôn ngữ ông giàu có đến độ, bên cạnh những chữ ông đã dùng, người ta tưởng
chừng như còn dăm bẩy chữ nữa ông chưa xài tới.
Nếu như người ta nhớ lại số lượng khổng lồ toàn bộ tác phẩm của ông người ta
mới thấy sự phong phú của tâm hồn ông tới ngần nào!
Nếu có điều gì đáng tiếc liên quan đến nhạc Phạm Duy thì chính là vì ông đã viết
cả những gì không đáng viết.
Nhưng thế nào là một đề tài đáng viết và không đáng viết?
Theo một khuôn mẫu nào đó thì có lẽ Phạm Duy không còn là Phạm Duy nữa,
hẳn thế.
Tác phẩm của ông như cây cỏ bám chặt lấy đời sống, chỗ nào mọc được thì mọc.
Và đã mọc được thì trổ bông, kết trái là việc tự nhiên.
Nhạc Phạm Duy nói chung là một thứ thực phẩm cho tình yêu và tuổi trẻ.
Nghe nhạc ông người ta cảm thấy như mình được chia xẻ sự giàu có của tâm hồn
ông, được lớn lên cùng với ông.
Phạm Duy không phải chỉ là niềm hãnh diện của âm nhạc Việt Nam.
Ông còn là niềm hãnh diện của ngôn ngữ Việt Nam nữa.
Qua tay ông chữ nghĩa trở nên đẹp và hình như có khả năng vô tận.
Nói tới nhạc Phạm Duy không thể không nói tới dân ca của ông.
Ông đã chinh phục người nghe trước hết bằng những bản dân ca rồi mới đến
những loại nhạc khác.
Viết dân ca, Phạm Duy không chỉ dựa hoàn toàn trên những cổ điệu rồi khai
triển. Ông đã chỉ rút ra từ đó cái sức mạnh và vẻ đẹp, để viết thành những ca
khúc của riêng ông, rồi từ đó nó trở thành dân ca.
Nhạc Phạm Duy có cái vẻ nồng nàn, thiết tha như muốn ôm siết lấy cuộc đời.
Ông có vẻ là tình nhân của cuộc đời nhiều hơn của một người.
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Chiều rơi trên đường vắng
Có ta rơi giữa chiều
Hồn ta theo vạt nắng theo làn gió đìu hiu
Lá vàng bay lá vàng bay
Như dĩ vãng gầy tóc buông dài bước ra khỏi tình phai
Lá vàng rơi lá vàng rơi
Như chút hơi người giã ơn đời trên nẻo đường hấp hối
Hoàng hôn mở lối
Rừng khô thở khói
Trời như biển chói
Từng chiếc thuyền hồn lướt trôi
Neo đứt một lần cuối thôi
Cho cánh buồm lộng gió vơi gió đầy...
[Ðường Chiều Lá Rụng]

Nguyễn Ðình Toàn
Người gửi: Hoàng Lan Chi
Người đăng: Học Trò
Người sửa: TVMT; Học Trò;
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:::Đỗ Hùng:::

Ở VN, Cũng Nghe Minh Họa Kiều Của Nhạc Sĩ Phạm Duy...

Tôi là một người yêu nhạc của Phạm Duy từ hồi còn rất bé. Đã hơn ¼ thế kỷ trôi
qua, ở Việt Nam, dù những ca khúc do ông soạn hoàn toàn cố tình "bị vắng
bóng" trên các phương tiện thông tin đại chúng như radio, TV, báo chí... nhưng
trong các quán nhạc hay phòng trà, trong các gia đình, âm nhạc của ông vẫn
còn, người ta vẫn nghe, vẫn thuộc, vẫn chép lại lời nhạc và quảng bá cho nhau...
Năm nay nhạc sĩ Phạm Duy đã 81 tuổi. Ông là một nhân vật có "tài nghệ siêu
quần" hay là "võ nghệ tuyệt luân" của đất nước Việt Nam trong lãnh vực nghệ
thuật. Người ta đã viết và đã nói về ông quá nhiều, tôi mường tượng hình như
nhạc sĩ Phạm Duy là người đã để cho "chảy nhiều mực và tốn nhiều giấy" nhất
trong lịch sử văn hóa nghệ thuật của nước Việt Nam đương đại...
Ở Việt Nam, tôi cũng có nghe ngóng và theo dõi từng "đường đi nước bước" của
nhạc sĩ Phạm Duy ở nước ngoài (điều mà từ năm 1975 đến giờ tôi vẫn làm). Tôi
chờ đợi từng ngày Minh Họa Kiều II ra mắt như lời ước hẹn của ông khi Minh Họa
Kiều I xuất hiện cách đây vài năm... Những nhạc khúc ông viết ra ở bên kia quả
địa cầu, chắc ông cũng không ngờ rằng ở quê nhà có nhiều người âm thầm đi tìm
kiếm, sưu tầm, gìn giữ quý giá tưởng như không gì còn quý hơn thế nữa. Tôi là
một trong số rất nhiều người Việt Nam ở quốc nội đã làm công việc đó...
Theo tôi, nhạc sĩ Phạm Duy có lẽ đã "thai nghén" chủ đề "Kiều" từ lâu lắm rồi, dễ
đến hơn nửa thế kỷ, chứ không phải chỉ gần đây ông mới có ý định "kết thúc sự
nghiệp" âm nhạc vĩ đại của mình bằng Minh Họa Kiều đâu. Từ những ngày nào xa
xưa lâu lắm, trong những ca khúc của ông, ông thường nhắc đến "Kiều" và "yêu
Nguyễn Du" nhiều bằng hoặc nhiều hơn bất cứ ai ở nước Việt Nam. Như trong bài
Tình Ca bất hủ của ông, viết năm 1953, bài hát mà nhiều người rất thuộc:
Tôi yêu tiếng nước tôi
Từ khi mới ra đời người ơi
Mẹ hiền ru những câu xa vời
À à ơi tiếng ru muôn đời
...
Một yêu câu hát truyện Kiều
Lẳng lơ như tiếng sáo diều làng ta
Và yêu cô gái bên nhà
Miệng xinh ăn nói mặn mà (mà lại) có duyên...
(TÌNH CA - 1953)
Ông kể rằng ngày xưa hồi còn thơ ấu, những lời ru êm ái nhất ông nghe từ người
mẹ là những "tiếng ru muôn đời" của nước Việt Nam, trong đó phần lớn là những
câu thơ "Kiều ru" tuyệt diệu in sâu đậm nét trong lòng ông: "thoắt ngàn năm
thành tiếng lòng tôi...". Thành thử về sau, khi soạn Kiều Ca, ông đã nhiều lần
nhắc đi nhắc lại: "... tôi vẫn không quên mình là người Việt Nam..."...
Cũng có lần nhạc sĩ Phạm Duy viết trong báo Nghệ Thuật, số 6, xuất bản năm
1966 tại Sài Gòn, những cảm nhận của ông về tiếng lòng say sưa, tha thiết,
thành khẩn với mình với người của nàng Vương Thúy Kiều qua ngón đàn tài tình
của người "đệ nhất ca kỹ" mà ta tin chắc rằng đó cũng chính là tiếng lòng của
ông:
"... Tôi chỉ cho rằng mình đã tiếp nhận được của Nguyễn Du một thông điệp :
nhạc của nàng Kiều buồn lắm, làm đứt ruột người và đau lòng mình : nhạc Kiều
làm nao nao lòng Kim Trọng, làm say lòng Hoạn Thư, làm tan nát lòng Thúc Sinh,
làm Hồ Tôn Hiến phải chau mày rơi lệ...
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Và cho đến khi nhạc Kiều hết sầu thảm và trở nên vui vẻ thì... hết truyện Kiều :
sau khi tái ngộ người yêu, và thể theo lời yêu cầu của Kim Trọng, trình diễn xong
một khúc nhạc vui, nàng Kiều cuốn dây đàn lại, hứa từ này xin chừa không đánh
đàn buồn nữa...
Nguyễn Du còn dạy tôi thêm điều này : Kiều đánh đàn cho người yêu nghe, cho
kẻ thù hay cho người nắm quyền lực nghe... cũng đều trình diễn với một tấm
lòng say mê, tha thiết, thành khẩn với mình, với người...
Ngoài ra, ta còn nhận thấy rằng, trong truyện Kiều, kẻ sĩ, nhà buôn, quan lại,
thích tài đánh đàn của Kiều và họ thích nghe âm nhạc... Còn vị võ tướng họ Từ,
trong suốt thời gian ở với Kiều, không một lần nào muốn làm Chung Tử Kỳ như
Kim Trọng, muốn hỏi đến nghề trúc tơ và bắt dạo đàn cho Thức Sinh nghe như
Hoạn Thư, hoặc muốn ép nàng vặn trục đàn như Hồ Tôn Hiến.
Trượng phu khi xưa không ưa nghe nhạc buồn chăng? Vậy mà ông phải chết
đứng! Tội nghiệp!
Ta vẫn có thể nghiên cứu truyện Kiều để tin vào thuyết định mạng, nhưng ta
cũng có thể tin rằng thân phận nàng Kiều sẽ không đến nỗi quá bi đát nếu tiếng
đàn của nàng đầm ấm từ khi mới gặp Kim Trọng...".
(KHÓC CƯỜI THEO MỆNH NƯỚC - Nghệ Thuật số 6/1966 - Phạm Duy)
Rồi như trong bài Bình Ca 6 Ru Mẹ, viết năm 1973, ở đoạn điệp khúc ông đã vẽ
lên một hình ảnh rất thanh bình, rất giàu chất thơ, là đứa con Hòa-Bình-HaiMươi-Tuổi-Việt-Nam hát ru bà mẹ Chiến-Tranh-Năm-Mươi-Tuổi-Việt-Nam bằng
những câu thơ Lục Bát tuyệt vời của Nguyễn Du, của Việt Nam, mà ông gọi đó là
những "câu thơ, vần thơ hòa bình":
... Mẹ năm mươi tuổi chiến tranh
Con hai mươi tuổi hòa bình về chơi
Từ lâu súng nổ vang trời
Hôm nay in lặng cho đời ngẩn ngơ...
... Mẹ tôi giấc ngủ khó khăn
Xưa nay ru mẹ toàn bằng đạn bom
Mẹ ơi giấc ngủ muộn màng
Con xin ru mẹ một ngàn lời ru
Ầu ơ tiếng hát Nguyễn Du
Vần thơ Sáu Tám hát cho hòa bình
Ầu ơ tiếng hát Nguyễn Du
Vần thơ Sáu Tám hát cho hòa bình...
(BÌNH CA 6 RU MẸ - 1973)
Nhạc sĩ Phạm Duy đã rất am tường về cách thức người bình dân Việt Nam "sống"
với truyện Kiều trong sinh hoạt hàng ngày, như trong cuốn Đặc Khảo Về Dân
Nhạc Ở Việt Nam do ông soạn (NXB Hiện Đại - Sài Gòn năm 1972) có đoạn viết:
"... Truyện Kiều đã tạo nên một lối ngâm hay kể Kiều. Khi không ngâm cả một
truyện thơ mà chỉ kể lại một vài đoạn, người ta gọi lối trích truyện thơ ra để
ngâm như vậy gọi là lẩy... Ngâm Kiều hay kể Kiều hay lẩy Kiều thì vẫn dùng ngũ
cung nhưng có hai nét nhạc: một chạy trên bộ do re fa sol la, một chạy trên bộ
re fa sol la do..."
Rõ ràng nhạc sĩ Phạm Duy đã "ưu tư" rất nhiều về truyện Kiều, ông yêu truyện
Kiều, ông thuộc truyện Kiều và hằng ngày ông nghiền ngẫm Kiều, thảng hoặc có
lúc nào rảnh rỗi biết đâu ông cũng ngâm nga "lẩy Kiều" hay "bói Kiều" như bao
người bình dân Việt Nam khác? Vả lại nếu như ông không thuộc không yêu
truyện Kiều, thì làm sao ông soạn nhạc cho Kiều được, vì như ai ai cũng biết, lề
lối làm việc của ông rất nghiêm túc, kỹ lưỡng, cẩn thận, nhất là đối với một tác
phẩm lớn của dân tộc Việt Nam là Kim Vân Kiều của cụ Nguyễn Du?
Đến năm 1977 ông lại nhắc đến truyện Kiều một lần nữa trong Nguyên Vẹn Hình
Hài:
... Ai có về biển dài cát rộng
Nơi công dân nào cũng làm thơ
Tôi hết thuộc lời vàng châu ngọc
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Xin ru tôi nghe truyện Kiều xưa...
Quê hương tôi thi vị đầy trời
Con tim tôi luôn được đầy vơi...
(NGUYÊN VẸN HÌNH HÀI - 1977)
Ông có ý nói rằng ở quê hương Việt Nam ai cũng yêu truyện Kiều và vì vậy người
dân Việt Nam rất thích và rất thành thạo niêm luật dễ dàng dễ hiểu của thể thơ
Lục Bát nên ai ai cũng làm thơ được... Thật đúng quá!
Gần đây, vừa nghe nói ông đã cho ra mắt Minh Họa Kiều II ở nước ngoài, cũng
như cách đây vài năm Minh Họa Kiều I đã được nhà báo Hoàng Phủ Ngọc Tường
viết khen ngợi trên tờ Tạp Chí Âm Nhạc Số 2 - 1998 phát hành tại Sài Gòn có tựa
là Đêm Nghe Kiều Ca Tại Paris... Tuy ở cách xa Sài Gòn vài trăm cây số, nhưng
tôi cũng đã cố đi lùng kiếm và may mắn đã tìm được đĩa CD tác phẩm mới nhất
này của ông.
Minh Họa Kiều II gồm có 11 bài, đó là: Người Đâu Gặp Gỡ - Lơ Thơ Tơ Liễu Cách Tường Một Buổi - Biết Đâu Hợp Phố - Đá Biết Tuổi Vàng - Hán Sở Tranh
Hùng - Tư Mã Phượng Cầu - Này Khúc Kê Khang - Chiêu Quân Cống Hồ - Càng Tỏ
Hương Nồng - Trăng Thề Còn Đó.
Bài nào nét nhạc cũng lạ, cũng hay, được thể hiện qua giọng ngâm trong vắt,
tuyệt vời, giàu biểu cảm của Thanh Ngoan, Thảo Hiền và được trình bày bởi
những giọng ca thượng thặng, sang trọng nhất, quý phái nhất của cộng đồng Việt
Nam của cả quốc nội, quốc ngoại hiện nay, đó là Ái Vân, Duy Quang, Tuấn Ngọc,
Thái Hiền, Thái Thảo... Ngòai ra, còn phải kể đến tài nghệ hòa điệu phối khí của
nhạc sĩ Duy Cường - đã quyết định phần lớn sự thành công của nhạc phẩm - làm
người nghe rất lấy làm lạ lùng thích thú vì chỉ có... một mình nhạc sĩ Duy Cường
mà thôi (có lẽ phải kể thêm giàn máy computer cao cấp nữa), nhưng những nhạc
cụ dân tộc như đàn tranh, đàn bầu, đàn nhị, đàn nguyệt, tam thập lục, sáo trúc,
song loan, chiêng, trống v.v... lại được sử dụng rất điệu nghệ và hòa quyện với
nhau một cách tự nhiên, hài hòa, rất trau chuốt, điêu luyện và rất công phu, rất
gây ấn tượng, để tạo nên hình ảnh gần như thực thấy, đúng với ý nghĩa của hai
chữ "minh họa"...
Nhạc sĩ Phạm Duy đã soạn Minh Họa Kiều khi đang ở nước ngoài. Đó là một sự
kiện đáng phải trân
trọng. Vì rằng ngay ở trong nước, hiện nay nhiều nhà phê bình âm nhạc đang lên
tiếng cảnh báo về hiện tượng âm nhạc có chiều hướng lai căng, mất gốc, xa dần
"cội nguồn dân tộc"... Vậy mà ở nước ngoài, chỉ có một mình nhạc sĩ Phạm Duy,
đơn độc ông "trở về nguồn" bằng một tác phẩm lớn, lớn như cái tâm của ông,
như ngày nào ông viết Trường Ca Con Đường Cái Quan hay Trường Ca Mẹ Việt
Nam vậy. Ông nhắc nhở tất cả mọi người Việt Nam rằng xin hãy nhớ mình vẫn là
người Việt Nam dù đang sinh sống ở đâu trên khắp thế giới, rằng vẫn còn có
nguồn cội để mà tìm về, rằng vẫn còn đó truyện Kiều bất hủ của thi hào Nguyễn
Du, để mà ngâm, để mà lẩy, để mà vịnh, để mà bói, và bây giờ, nhờ nhạc sĩ
Phạm Duy, còn để mà hát nữa.
Nhạc sĩ Phạm Duy đã soạn Minh Họa Kiều khi ông đã 80 tuổi. Đây là một hiện
tượng rất đáng khâm phục. Ở vào cái tuổi "đã nghe gần gũi nhạc thiều âm
ty" (Tình Thu - Phạm Duy) mà ông vẫn còn có đủ trí lực và sức khỏe để viết, và
viết cho tới-nơi-tới-chốn như Minh Họa Kiều I & II thì quả là hiếm có lắm. Mấy
người được như ông? Tôi nhớ có một bài viết của nhà thơ Nguyên Sa có tựa:
Phạm Duy
- Đại Lực Sĩ cách đây gần 10 năm, không ngờ sau 10 năm "danh hiệu" đó dành
cho ông vẫn còn nguyên: nhạc sĩ Phạm Duy vẫn còn là "lực sĩ" cả trong thể trạng
và trí tuệ. Thật là mừng sao, vì nhờ vậy mà hôm nay chúng ta mới còn được
nghe Minh Họa Kiều I và II của ông...
Ở Việt Nam, tôi cũng đã được nghe Minh Họa Kiều của nhạc sĩ Phạm Duy...
Tôi rất vinh dự được làm một người Việt Nam và biết yêu Phạm Duy.
ĐỖ HÙNG
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(Bình Thuận - Việt Nam - 23/1/02)

Nguồn: Học Trò
Người gửi: Thành Viên
Người đăng: Thành Viên
Người sửa: TVMT; Học Trò;
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:::Giao Chỉ:::

Phạm Duy Từ Xuân Bính Thìn 1976 Đến Qúy Mùi 2003

Chúng ta vừa trải qua những ngày đầu Xuân Quý Mùi. Những ngày Hội Tết ở
miền Bắc tiểu bang California thật đáng ghi nhớ. Các tổ chức đã tìm được một
lịch trình rất hòa thuận. San Francisco tổ chức trước Tết một tuần. Hội Tết
Fairgrounds năm thứ 21 chú trọng vào ngày thứ Bảy đầu năm. Hội Xuân và diễn
hành ở Downtown San Jose tổ chức vào ngày Chủ Nhật mùng 2 Tết. Hội Xuân
Oakland tổ chức sau Tết một tuần.
Và suốt hai tuần qua, người Việt
kinh tế Hoa Kỳ có phần ốm yếu
trình TV, Radio, và báo Xuân làm
làm chúng tôi nhớ đến mùa Xuân

đã hưởng một cái Tết đâu ra đấy, dù rằng nền
và cuộc chiến với Irac rất gần kề. Các chương
cho Tết Quý Mùi thêm ý nghĩa. Cái Tết năm nay
năm Bính Thìn 1976, cách đây 27 năm.

Lúc đó gia đình chúng tôi định cư tại Springfield, thủ đô của tiểu bang Illinois. Vài
ba gia đình Việt cô đơn đã đi 200 dặm trong bão tuyết để đến dự đêm văn nghệ
Phạm Duy tại Chicago.
Hai năm sau, nhân danh cơ quan IRCC chúng tôi có dịp tổ chức cho gia đình
Phạm Duy ra mắt lần đầu tiên tại San Jose tức là năm 1978. Trong hoàn cảnh
của hơn 25 năm về trước, nhạc Phạm Duy là quê hương bỏ lại, là nước mắt của
quá khứ đem theo. Tôi còn nhớ khi ca sĩ cất tiếng, bất cứ là ca sĩ nào, và dù ở xa
hay gần sân khấu, lời ca và nhạc điệu của ông vẫn tuôn trào trong lòng khán giả.
Hầu hết chúng tôi đã thuộc lời ca.
Và bây giờ, San Jose lại đón chào Phạm Duy trong một chương trình đặc biệt.
Một lần nữa, các khán giả cao niên lại leo đồi Foothill để đến với nhà nhạc sĩ lão
thành mà cùng nhau nhìn lại cuộc đời đã trải qua với 60 năm âm nhạc Phạm Duy.
Mặc dù chỉ tự nhận là ca nhân nhưng trong lịch sử của nhạc Việt, Phạm Duy quả
là một tên tuổi vĩ đại về cả số lượng lẫn phẩm chất. Không một thể loại nào mà
thiếu tác phẩm của ông. Tình ca, quân ca, dân ca, tục ca, thiền ca, v.v... Nhạc
của ông đã được ghi nhận thành ngàn lời ca và không một ca sĩ nào có thể nói là
chưa hát nhạc Phạm Duy và cũng không ca sĩ nào có thể nói là thuộc hết nhạc
Phạm Duy. Nhạc của ông phản ảnh của mọi thời đại và mọi hoàn cảnh, suốt từ
thập 50 cho đến những năm đầu của thế kỷ thứ 21. Người ta gọi văn vẻ dòng
nhạc theo vận nước nổi trôi.
Đến đây tôi xin nhắc lại một câu chuyện đau thương nhất. Chuyện kể rằng vào
thập niên 80 có con thuyền vượt biên 60 người bị hải tặc hãm hiếp đàn bà, đập
đầu đàn ông, vất trẻ con xuống biển. Sau cùng còn lại một đám hơn 30 người già
trẻ lớn bé nam nữ bị hải tặc lùa lên hoang đảo, tất cả gần như trần truồng, ngồi
quây quần bên đám lửa như những con người tiền sử. Trong hoàn cảnh đau
thương kinh hoàng đó, đám hải tặc điên cuồng lại còn bắt các nạn nhân của
chúng làm văn nghệ. Nếu hát thì cho ăn uống, không hát thì bị đánh đập.
Những người tỵ nạn sau đó được giải thoát vào trại đã kể rằng, đêm hôm đó họ
đã hát bản Việt Nam Việt Nam của Phạm Duy. Như vậy là nhạc điệu cao quý hào
hùng của ông đã từng có lần xuống đến đáy địa ngục để rồi vẫn trở lại với chúng
ta.
Để kết luận phần đóng góp ý kiến về nhạc Phạm Duy, xin quý vị cùng chúng tôi
đóng vai trò tiên tri cho thế hệ tương lai.
Một trăm năm sau, con cháu chúng ta sẽ thưởng thức nhạc Phạm Duy ra sao. Có
thể những lời ca phản ảnh thời sự sẽ ít được nhắc tới. Các bản hùng ca, nhạc
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chiến đấu, nhạc phản chiến không biết có còn ai hát nữa không. Tuy nhiên, chắc
rằng những bản tình ca và dân ca sẽ đi vào danh sách vĩnh cửu. Chừng nào đất
nước vẫn còn những con sông đào, thì phải là những con sông đào xinh sắn. Nếu
vẫn còn tiếng nước tôi thì sẽ còn là tôi yêu tiếng nước tôi. Chừng nào trời đất vẫn
còn mùa Xuân, mùa Thu thì vẫn còn mùa Xuân và mùa Thu trong nhạc Phạm
Duy. Đó là lý do mà những dòng nhạc sẽ đưa ông vào bất tử.
Còn bây giờ ta lại rủ nhau leo lên đồi Foothill ở Cupertino mà gặp lại một Phạm
Duy tóc trắng. Đối với loại khán giả 70 đi thăm tác giả ngoại bát tuần, trong cái
phù vân của trời đất bây giờ, lúc nào cũng có thể là lần cuối. Chẳng biết rằng
sang năm có còn sức mà leo lên các bậc thềm tai ác đó được không ?
Người đăng: Học Trò
Người sửa: Học Trò;
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:::Thạch Miên :::

Phạm Duy Và Minh Họa Kiều II Ở Hoa Thịnh Đốn.

Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như
"Không biết ba trăm năm sau, có còn ai khóc nhớ Tố Như hay không?"
Trả lời câu hỏi này đối với nhà thơ Nguyễn Du, một thi sĩ lỗi lạc bậc nhất của Việt
Nam, người ta đã không cần đến 300 năm sau, mà nhiều thế hệ đã và đang tiếp
tục truyền tụng tác phẩm đồ sộ của Nguyễn Du. Trong số những người làm công
việc ấy, những năm gần đây có nhạc sĩ Phạm Sĩ Phạm Duy. Ông phổ những nét
nhạc tài hoa vào cung đàn bạc mệnh của Thúy Kiều, vì cho rằng trong các tác
phẩm thi ca của dân tộc, truyện Kiều của Nguyễn Du đã cho thấy một đời sống
rất gần với thân phận Việt Nam, một thân phận nổi trôi, truân chuyên, bão tố.
Hai năm trước, diễn tả hình ảnh của nàng Kiều khi gặp mộ Đạm Tiên bằng nhạc
trong Minh Họa Kiều I, Phạm Duy đã chinh phục dễ dàng giới yêu chuộng âm
nhạc Việt Nam ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Năm nay, chiều Thứ Sáu 22 tháng 3 một
lần nữa, người Rong Ca già 81 tuổi, tóc trắng xóa, đã thu hút và tạo một ấn
tượng mạnh mẽ hơn nữa nơi người nghe ở giảng đường 244 trường Luật Đại Học
George Mason trong buổi nhạc thoại với khoảng trên 150 thính gỉa mà nhạc sĩ
xem là thân hữu đến nghe.
Gọi là thân hữu, vì từ khi hiền thê của nhạc sĩ Phạm Duy là ca sĩ Thái Hằng qua
đời vào năm 1999, ông có ý định giải nghệ. Ông không muốn trình diễn nữa ở
các nhạc hội, cũng không xuất hiện nữa trên các sân khấu, tách riêng ông -- một
người trình diễn -- ra khỏi người nghe là khán giả. Ông chủ trương trong lộ trình
từ Caifornia đến Washington DC hay sang Âu Châu trình bày minh họa Kiều tới
người nghe sẽ qua phương thức ấm cúng hơn, đó là trong khuôn khổ hội ngộ bạn
bè. Nhất là minh họa Kiều I và Kiều II được Phạm Duy xem là loại nhạc giao
hưởng, không thích hợp trong một không khí đại nhạc hội có những tiết mục đa
dạng.
Nhạc sĩ Phạm Duy gây không khí bằng phần dẫn vào những đoạn nhạc được thâu
sẵn trong dĩa. Dĩa nhạc là một công trình tập thể của một số nghệ sĩ trong đó có
một số người con của Phạm Duy. Dĩa nhạc được hòa âm điêu luyện và chăm sóc
bằng các kỹ thuật hiện đại nhất do Duy Cường phối trí, với các giọng hát được
nhiều người ưa thích như Thái Hiền, Thái Thảo, Duy Quang, Tuấn Ngọc. Ca sĩ Ái
Vân vừa hát vừa diễn ngâm. Ngòai ra còn hai giọng ngâm sắc sảo của hai nghệ sĩ
Việt Nam lão luyện khác là Thanh Ngoan và Thảo Hiền. Dĩa nhạc nhờ các giọng
ngâm, tiếng hát của họ đã tạo nên một nhạc cảnh rất sống động, mặc dù trên
sân khấu của nhạc thoại, chỉ có một mình Phạm Duy làm công việc dẫn giải và
diễn tả.
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, chủ tịch Hội Văn Hóa Việt Nam tại Bắc Mỹ, trong phần
giới thiệu nhạc sĩ Phạm Duy đã gọi ông là một "cổ thụ văn hóa" và cho biết cộng
đồng người Việt còn may mắn khi có giữa chúng ta nhạc sĩ Phạm Duy. Khi ông
Bích giới thiệu Phạm Duy năm nay đã 81 tuổi, người nhạc sĩ có tâm hồn trẻ mãi
không già đã lên tiếng chêm một câu sửa sai ngay rằng ông mới 18. Nhạc sĩ
Phạm Duy qua lời giới thiệu là người trong ngũ tiền phong của tân nhạc Việt Nam
và liên tục trong 60 năm qua đã có trên dưới 1000 nhạc phẩm. Sáng tác của
nhạc sĩ Phạm Duy rất phong phú vì có nhiều thể tài và thể loại.
Trong khuôn khổ của nhạc thoại, những lời trao đổi dưới dạng mạn đàm do ông
Nguyễn Ngọc Bích thực hiện, nhạc sĩ Phạm Duy đã có cơ hội đề cập đến mục đích
của ông khi làm công việc phổ nhạc Minh Họa Đoạn Trường Tân Thanh. Ông nói
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Minh Họa Kiều là một công trình cuối của đời ông, nhằm đạt mục đích xiển dương
văn hóa, duy trì một nét độc đáo của dòng thơ dòng nhạc Việt Nam dựa trên tác
phẩm lẫy lừng của Nguyễn Du. Kiều phản ảnh thân phận của người Việt và công
việc làm của ông là một nỗ lực giải oan cho số kiếp. Ông hy vọng Minh Họa Kiều
là một đóng góp xứng đáng vào lúc tình trạng sáng tác nhạc trong nước cũng
như ngoài nước trong những năm gần đây xuống thấp vì khá lai căng, từ nhạc
đến lời quá đơn giản, đôi khi ngô nghê, nếu không bị xem là chỉ có giá trị văn
công thì cũng chỉ là đáp ứng thương mại thời thượng chứ không tạo sự khởi sắc
cho nhạc Việt Nam.
Hẳn đã có rất nhiều người tham dự buổi nhạc thoại dễ dàng đồng ý ngay với nhạc
sĩ khi được nghe các phần trong Kiều I tức lúc Kiều gặp Đạm Tiên, Kiều II tức lúc
Kiều gặp Kim Trọng. Hai trong số bốn phần minh họa, mà phần cuối là việc Kiều
trầm mình xuống sông Tiền Đường. Nhạc sĩ Phạm Duy cho biết ông gần hoàn tất
phần III và chuẩn bị cho việc soạn phần IV.
Tuy khán giả chỉ nghe dĩa nhạc, chứ không dự một buổi trình diễn có người hát,
có nhạc sĩ và nhạc cụ sống, nhưng phần trình bày mạch lạc và rất hóm hỉnh
duyên dáng của Phạm Duy dẫn người nghe qua trong 11 khúc của Kiều II đã
khiến người nghe cảm thấy thích thú. Hiếm khi có buổi nhạc thoại ở một sân
khấu đơn sơ như thế lại có thể níu chân người nghe đến gần 3 tiếng đồng hồ.
Nhạc sĩ Phạm Duy cho biết, minh họa Kiều khác với những loại nhạc ông đã làm
trong suốt 60 năm qua, không phải là nhạc tả thực như Trường Ca Con Đường
Cái Quan, không phải là nhạc ấn tượng như bài Mẹ Việt Nam, không ẩn dụ như
Bầy Chim Bỏ Xứ, không siêu thực như Trường Ca Hàn Mặc Tử... Tính chất của nó
và vị thế của nó nằm trong dòng nhạc Việt và nhân loại là gì? Ông nói ông hiện
đã tìm ra danh từ mà người Mỹ cũng đã dùng đó là một thứ mood-music. Phạm
Duy nhận định rằng thơ Nguyễn Du rất xúc tích, chỉ trong hai câu lục bát thôi đã
diễn ra rất nhiều trạng thái. Trong một bản nhạc thông thường, nhạc sĩ chỉ cần
đưa ra một hay hai trạng thái là đủ. Bây giờ phổ nhạc thơ Nguyễn Du, ông cần
rất nhiều yếu tố để tạo ra rất nhiều trạng thái. Chẳng hạn phải dùng tiếng ngâm
theo điệu cổ truyền, phải dùng những tiếng đàn tranh, đàn nguyệt, đàn bầu bên
cạnh các nhạc cụ tây phương. Phải cần đến hòa âm, phối trí của Duy Cường,
ngoài giai điệu và nhạc pháp Phạm Duy, tất cả tạo nên các trạng thái phù hợp với
tình tiết.
Nhạc sĩ Phạm Duy tuyên bố rằng với Minh họa Kiều, ông cảm thấy sung sướng vì
đã làm cho nhạc Việt càng ngày càng thêm phong phú. Ông cho hay ông còn
sung sướng hơn nữa nếu người nghe hiểu rõ hơn về phần nhạc thuật, để thưởng
thức tác phẩm được vẹn toàn.
Điều đặc biệt của buổi nhạc thoại Phạm Duy ở trường Luật Đại Học George Mason
hôm thứ sáu, không phải chỉ có thế hệ lớn tuổi tham dự mà còn rất đông khán
thính gỉa trẻ hơn và họ có lẽ cũng là số người mua dĩa nhạc nhiều nhất. Khoảng
gần 80 dĩa nhạc minh họa Kiều được bán hết ngay sau buổi nhạc thoại, với giá 20
đô la một dĩa. Buổi nhạc thoại do Hội Văn Hóa Việt Nam tại Bắc Mỹ và Học Hội
Phạm Duy tổ chức. Sau sinh hoạt này, Phạm Duy sẽ đến Âu Châu để trình bày
Kiều II ở Anh và Pháp với vòng thân hữu Việt Nam.

Thạch Miên
03-27-02

Người gửi: tvmt
Người đăng: TVMT
Người sửa: TVMT 8/25/2003;
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:::Giao Chỉ:::

Phạm Duy và Tiếng Hát Quê Hương

Lời nói đầu :
Mùa Xuân năm Bính Thìn 1976, lần đầu tiên ban nhạc gia đình Phạm Duy với
thành phần không đầy đủ trình diễn tại Chicago. Giao Chỉ viết bài báo chúng tôi
trích trong tạp ghi Cõi Tự Do. 27 năm sau, Phạm Duy và các ca sĩ gia đình của
ông trình diễn tại Bắc Cali để nhìn lại 60 năm âm nhạc. Nhân dịp này, tác giả Giao
Chỉ viết thêm đoạn tạp ghi của năm 2003. Chúng tôi xin đăng tải hai bài viết cách
xa gần 30 năm về một nhân vật lớn của âm nhạc Việt Nam. Ngoài ra, xin quý vị
đón nghe chương trình Radio Dân Sinh trên 1500 AM vào 9:00 sáng thứ Bảy với 1
giờ đặc biệt về Phạm Duy.
Tạp ghi 1976, tác giả gọi Phạm Duy là anh. Tạp ghi bổ túc 2003, tác giả gọi Phạm
Duy là ông. Đó là một chút khác biệt về thời gian.

Tháng 3-1976.
Trong thời gian vừa qua tôi có cơ hội nghe gia đình Phạm Duy trình diễn hai lần.
Lần thứ nhất vào dịp Việt Nam họp mặt tại Chicago nhân ngày Tết Bính Thìn. Lần
thứ hai tại Bloomington cũng trong ngày họp mặt, kỷ niệm một năm bỏ nước ra
đi.

Lần đầu nghe Phạm Duy trình diễn ở Chicago đã gợi cho tôi thật nhiều kỷ niệm.
Tôi còn nhớ hôm đó là ngày Chủ Nhật và nhằm ngày mồng hai Tết Âm Lịch. Tất
cả anh em bè bạn và gia đình chúng tôi cư ngụ ở khu vực Springfield trên dưới 40
người, sử dụng 6 xe khởi hành vào buổi sáng dưới trời mưa tuyết tầm tã. Đi hơn
200 miles để tới họp mặt tại Chicago. Chúng tôi đến với Phạm Duy như là đến với
tiếng gọi quê hương. Lòng tràn đầy ước mong được gặp lại những người quen
thuộc và cũng lại khung cảnh quen thuộc với những tiếng hát mà chúng tôi đang
khao khát.

Ban nhạc mà anh Phạm Duy gọi là gia đình Phạm Duy gồm có anh với chị Thái
Hằng và ái nữ Thái Hiền. Chương trình của anh được gọi là "Để đóng góp vào
tiếng hát chung của Hiệp Chủng Quốc."
Hôm đó, trong suốt hơn 2 giờ liên tiếp, gia đình Phạm Duy đã trình bày 3 phần.
Phần đầu là dân ca : Hội Trăng Rằm, Qua Cầu Gió Bay, Lý Quạ Kêu, Cái Trống
Cơm... Phần thứ hai là những ca khúc của Trịnh Công Sơn như Người Con Gái Da
Vàng, Tình Ca Của Người Mất Trí, Gia Tài Của Mẹ. Và sau hết là những khúc hát
của chính Phạm Duy như Người Thương Binh, Kỷ Vật Cho Em... Để chấm dứt luôn
luôn vẫn là bài Việt Nam, Việt Nam. Hôm đó và có lẽ cũng như phần đông các
buổi trình diễn của anh, hầu hết đồng bào và một số các thân hữu Hoa Kỳ ở vùng
Chicago đều có mặt.

Cũng như chúng tôi, họ đi tìm Phạm Duy như là để tìm lại tiếng của quê hương,
tìm lại hơi ấm của đồng bào và cũng như là để tìm lại chính mình. Phạm Duy như
là một cơ hội cho ta nghe lại tiếng lòng. Phải nói ngay rằng, với một số lượng ca sĩ
quá hạn chế và nhạc khí duy nhất là cây đàn guitar, Phạm Duy đã khéo sắp xếp
và chuẩn bị một chương trình gồm đủ những bài ca kể cả tiếng Việt lẫn tiếng Mỹ.
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Những bài ca thích ứng với đối tượng và hoàn cảnh. Với riêng tôi, Phạm Duy luôn
luôn là một nhà soạn nhạc vĩ đại. Tôi thiển nghĩ Phạm Duy là một phần, hay có
thể là một phần lớn tinh hoa của nhạc Việt Nam. Tiếng nhạc của Phạm Duy đã
đóng góp thật nhiều vào văn hóa Việt. Cái văn hóa mà chúng ta, những người di
cư, những người tỵ nạn chính trị đã đem theo trên con đường bỏ nước mà đi. Tuy
nhiên nghe gia đình Phạm Duy trình bày, cảm tưởng của chúng tôi là một cảm
tưởng ngậm ngùi. Phần lớn những bài ca, tiếng hát đem lại cho chúng tôi một nỗi
xót xa bàng bạc từ trong đáy lòng. Đó đây vẫn có tiếng cười, nhưng cái vẻ thê
lương nhường ấy, không nhòa lệ nhưng cũng chẳng dấu được ai.
Tuy nhiên đây là cái thê lương cần thiết, nỗi buồn tái tê mà ta vẫn phải tìm đến.
Riêng với Phạm Duy, chính anh, tôi không nghĩ rằng anh là một ca sĩ trình diễn
bởi vì trong Phạm Duy đã có một nhạc sĩ lớn và không còn chỗ cho ca sĩ Phạm
Duy. Tuy nhiên anh vẫn phải đóng vai trò của một nghệ sĩ trình diễn và anh đã
thành công trong nhiệm vụ. Đó cũng là một nhiệm vụ cần thiết bởi vì thật ra
cũng không còn lối nào hơn. Về phần Thái Hằng, ngày xưa chị đã là một ca sĩ.
Nhưng bây giờ chị còn hiện thân một bà mẹ. Tôi thấy qua Thái Hằng hình ảnh
một bà mẹ Việt Nam. Tiếng ca không còn những âm hưởng vang dội ngày nào,
mà chỉ còn như những tiếng than thở. Thực sự chỉ có Thái Hiền năm nay 18 tuổi
là một giọng ca đang phát triển và là tiếng hát chính, tiếng hát cưng của Phạm
Duy. Không có Thái Hiền chắc hẳn không thể có ban nhạc gia đình Phạm Duy.
Thái Hiền là cái đinh của suốt buổi trình diễn và còn nhiều chiều hướng khá hơn
trong tương lai. Khi viết về ban nhạc gia đình Phạm Duy ở đây, thật ra tôi không
có ước vọng làm phóng sự buổi trình diễn.
Buổi trình diễn chỉ là một cái động lực để đưa ta về dĩ vãng. Tôi thấy tràn ngập
những kỷ niệm. Tôi còn nhớ Phạm Duy đến với tôi vào một ngày của mùa Thu
khói lửa. Mùa Thu của toàn quốc kháng chiến từ năm 1945 và những tiếng hát,
những lời ca hùng vĩ tràn ngập tâm hồn thanh thiếu niên. Phạm Duy cùng với
nhiều tài hoa khác đã lớn dần trong lửa khói chiến tranh. Từ Hà Nam Ninh đến
Cao Bắc Lạng. Xa hơn nữa vào cả Thanh Nghệ Tĩnh, những bài ca kháng chiến
như sóng cồn và danh vị Phạm Duy lớn dần cùng với những tiếng hát bay cao.
Những tiếng hát bừng bừng như lửa dậy. Ôi ! Những kỷ niệm của ngày bao hùng
binh tiến lên. Cùng theo dòng kỷ niệm tràn đầy, tôi nhớ lại khi mới bắt đầu làm
quen với nhạc kháng chiến, nhạc tình tự dân tộc, cũng như nhạc tươi trẻ qua
tiếng hát của chim Họa Mi liên khu 4, đó là tiếng hát Thái Thanh. Hầu hết giới
trẻ, học sinh, sinh viên, bộ đội đều sung sướng thưởng ngoạn nhạc Phạm Duy và
tiếng ca Thái Thanh. Tiếng ca đó vang dội suốt liên khu 4 và theo chân những
toán thiếu niên tiền phong lên chiến khu Việt Bắc :Việt Bắc ! Việt Bắc, chốn rừng
núi, chốn đồi núi, chốn rừng thiêng âm u, chốn toàn dân biên khu, theo cha già
đấu tranh một mùa Thu. Ôi ! Những lời ca hào hùng và cũng ngây thơ biết chừng
nào !
Dòng kỷ niệm đưa tôi về tới những ngày của ban Gió Nam từ Sài Gòn ra Hà Nội.
Tôi còn nhớ những lần trèo tường hay sử dụng vé giả vào nhà hát lớn nghe Đoàn
Gió Nam trình diễn. Những thành phần nghệ sĩ lừng danh một thời như Phạm
Duy, Thái Thanh, Thái Hằng, Hoài Trung, Hoài Bắc, Khánh Ngọc, Trần Văn
Trạch... Những ngày mà tiếng hát bay thật cao. Những ngày đó ta có thể nhớ
suốt đời. Tiếp đến thời vàng son của những năm 55-60, thời kỳ của ban Thăng
Long mà những đại nhạc hội có Trường Ca Hội Trùng Dương. Khánh Ngọc hát lên
Tiếng Sông Hồng, Thái Hằng nỉ non Tiếng Sông Hương và Tiếng Sông Cửu Long
là của Thái Thanh. Thái Thanh từ đó đã bắt đầu vươn lên chỗ đứng trên đỉnh cao.
Đạt được cái danh xưng là Tiếng Hát Vượt Thời Gian. Tôi đọc ở đó đây trong một
vài tiểu thuyết của văn sĩ Hoàng Hải Thủy. Anh thường tôn sùng một cách nhiệt
thành tiếng hát Thái Thanh. Nhân dịp một nữ danh ca của Pháp chết, hàng chục
ngàn khán giả mộ điệu đi đưa đám ma.
Hoàng Hải Thủy đã cảm khái viết rằng đời anh ta có một ước vọng duy nhất là
được đi đưa đám tang của Thái Thanh. Bây giờ thì kể cả Thái Thanh lẫn Hoàng
Hải Thủy đều ở lại Sài Gòn và tôi ngậm ngùi nghĩ rằng rồi đây không biết ai sẽ đi
đưa đám ma ai. Biết có dịp để đi đưa đám ma của nhau không ? Ôi ! Ban hợp ca
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Thăng Long của ngày xưa bây giờ còn lại những ai? Khánh Ngọc, người ca sĩ đa
tình đó đã từ lâu biến dạng. Gia đình Hoài Trung di tản kịp và Hoài Bắc ở lại.
Bây giờ xin trở lại với Phạm Duy. Thực ra năm nay anh Phạm Duy đã đến cái tuổi
mà người ta có thể gọi là lão thành. Tuy nhiên, dù mái tóc bạc phơ nhưng tâm
hồn, nhân dáng và cốt cách của anh vẫn còn trẻ. Vẫn còn nhiều lúc tươi vui
nhưng đã mang nặng nhiều cay đắng. Thực vậy, vẫn còn nhiều đau thương lắm
bởi vì cũng như những số lớn đồng bào của chúng ta, gia đình Phạm Duy còn kẹt
lại bốn người con trai đã trưởng thành tại Sài gòn. Ban nhạc gia đình Phạm Duy
với ba người đứng đó, hầu như mang nặng hình ảnh của một gia đình chia cách.
Đó là hình ảnh của một quê hương tan nát. Với bằng ấy tuổi, với địa vị và khả
năng của anh trong văn hóa, chỗ đứng của anh trong nhạc Việt, nếu quê hương
của chúng ta còn, thì ít nhất định mệnh cũng dành được cho anh một cuộc sống
bình yên, trong cái nghĩa hạnh phúc tương đối. Có lẽ cuộc sống tuy không vương
giả mà cũng chẳng quá đạm bạc. Nhưng bây giờ vào buổi chiều của đời người,
với một trái tim tan nát mang nỗi xót xa như kẻ lưu đày với một người vợ và một
cô con gái, anh phải soạn những chương trình ca nhạc tạp lục để rồi làm thân con
dế đi an ủi những người khác.
Đem tiếng quê hương, tiếng quê hương thê lương ảo não như từ ngàn trùng vọng
lại để gọi là giúp vui cho đồng bào. Có lẽ vừa là một sự thật đau lòng mà vừa là
một nhiệm vụ cao cả. Tuy nhiên như anh Phạm Duy đã từng nói, ít nhất những
người nghệ sĩ như anh còn có cơ hội để mà hát được. Cũng như hân hạnh cho
những ai bỏ nước sang đây mà còn làm được nghề đúng chỉ số. Đúng cái nghề
mà mình vẫn làm khi ở quê hương. Cũng còn hơn là đi làm những cái công việc
mà mình không thích. Người nghệ sĩ còn cất được tiếng hát là còn được một chút
an ủi và không có gì đau khổ hơn cho nhạc sĩ mà không còn được đờn ca. Và con
dế đầu bạc Phạm Duy, bao giờ cũng vậy mỗi lần cất tiếng ca là một lần hứa hẹn.
Con dế hát rằng: rồi sẽ có ngày trở về. Người nghe và người hát, chúng ta cùng
hẹn nhau. Chúng ta cùng gặp nhau ở một điểm. Chúng ta có chung một ước
mong là rồi sẽ có ngày trở về. Bao giờ ? Ai trả lời được hay không ai trả lời được?
Không ai biết bao giờ nhưng nhất định sẽ có ngày trở về. Và cứ như vậy Phạm
Duy bấm nốt trên phím đàn mòn mỏi để đệm cho tiếng hát trẻ đầy triển vọng
của Thái Hiền cất cao lên mãi. Và vai trò của Thái Hằng, người ca sĩ cả mười năm
nay không cất tiếng, ngày nay lúc đứng cạnh Phạm Duy, lúc lại đi vào hậu
trường, như bóng của một người mẹ trong một gia đình. Đứng đó mà mắt nhìn
về đâu đâu phía chân trời. Nơi xa kia những đứa con trai đã trưởng thành nhưng
mờ mịt bóng chim tăm cá. Và cuối cùng thì bao giờ cũng vậy tất cả cử tọa cùng
với gia đình Phạm duy đã cùng hát bài ca Việt Nam ! Việt Nam ! Bài ca đó chẳng
phải quốc ca nhưng mà rất quen thuộc. Tất cả đều hát, hát như là một sự kêu
gọi, như là để cho vơi đi niềm khắc khoải và có lẽ sẽ còn hát như vậy thật lâu.
Phạm Duy cùng ban nhạc gia đình của anh vẫn còn lang thang lưu diễn. Đôi khi,
thực ra cũng có người cho rằng chẳng hay lắm nhưng vẫn đến, vẫn đến mãi vì
hay hay không, đâu có thành vấn đề. Mọi người vẫn phải đến với anh bởi vì Phạm
Duy là tiếng gọi từ quê hương. Vì vậy cho nên khi có thể được, chúng tôi đều đến
với anh. Từ Chicago trở về lúc hai giờ đêm đi 200 miles trong bão tuyết. Đến nhà
vừa đúng 7 giờ sáng thứ hai, uống một ly cà phê rồi đi trả nợ Mỹ. Bốn tháng sau
khi nghe có anh cất tiếng ở Bloomington lại đi thêm 100 miles. Lần này thì
chương trình biết cả rồi nhưng vẫn đến nghe, gặp anh em hàn huyên, nghe Thái
Hiền hát rồi tán chuyện với những người khác. Rồi đôi khi sực tỉnh, lại ngồi
nghiêm chỉnh để nghe. Bởi vì tiếng quê hương có lúc đứt đoạn, có lúc liên tục.
Biết rồi mà vẫn đến, vì ở cái xứ này 100 hay 200 dặm xa cách đâu có nghĩa lý gì.
Ngày nay bằng hữu phần lớn đang tù đày, tuổi này đã già rồi, ta trốn đi được đâu
phải đến đây để thành công dân hữu dụng. Cái mục đó, nếu có là để dành cho
nhi đồng. Nước này đâu có cần đến ta, làm gì mãi cho thêm còm cõi. Có dịp là tri
âm phải đến với nhau như những con dế họp đàn. Ôi ! Những con dế nhiều ảo
vọng, rồi sẽ có ngày trở về?
------------------------------------* Bài này viết năm 1976. Hiện nay 4 người con trai của Phạm Duy đã vượt biên
định cư tại CA. Nhạc sĩ Hoài Bắc cũng đã qua Mỹ cùng với Hoài Trung và Mai
Hương tái lập ban hợp ca Thăng Long. Chỉ còn Thái Thanh ở lại Việt Nam. Ghi chú
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năm 1983. (Tái bản lần 2)
* Sau cùng Thái Thanh cũng qua định cư tại Hoa Kỳ. Hoài Bắc Phạm Đình Chương
và Thái Hằng (vợ Phạm Duy) cũng đã qua đời. Ghi chú năm 2001. (Tái bản lần 4)
Người đăng: Học Trò
Người sửa: Học Trò;
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:::Ngô Đồng :::

Phạm Duy Và Tôi

Tôi không là nhà văn, tôi không là nhà phê bình âm nhạc, cũng chẳng là người
biết nhiều về âm nhạc. Tôi chỉ là một thính giả nghe và yêu nhạc Phạm Duy. Từ
lúc nào tôi biết nhạc Phạm Duy? Tôi đã nghe tự vào đời, tiếng hát bên vành nôi.
Từ khi nào tôi biết thưởng thức nhạc Phạm Duy? Khi tôi chưa lên mười, những bài
hát của Phạm Duy đã bao bọc lấy tôi như lớp đường ngoài viên kẹo.
Quê hương tôi, có con sông đào xinh xắn
Nước tuôn trên đồng vuông vắn
Lúa thơm cho đủ hai mùa
Dân trong làng trời về khuya vẳng tiếng lúa đê mê .
Quê hương tôi có con đê dài ngây ngất
Lúc tan chợ chiều xa tắp
Bóng nâu trên đường bước dồn
Lửa bếp nồng, vòm tre non, làn khói ấm hương thôn!
Bài Tình Hoài Hương in đậm nét trong tôi khi nghe và nhìn cô Thái Thanh hát say
sưa trên chiếc tàu đầy dân di cư vào Nam trong phim Chúng tôi muốn sống. Hình
ảnh người ca nhân chiếc đàn guitar vác trên vai đi lang thang từ ải Nam Quan
đến mũi Cà Mau còn mãi trong tôi, giọng hát của ông cũng không thể quên được
trong bài Cây đàn bỏ quên trong phim Kiếp Hoa. Trong phim ấy, bộ đồ tây màu
trắng, mái tóc bồng bềnh, giọng hát êm đềm đã làm bao người say mê thổn thức,
trong đó có tôi.
Tuổi vừa biết tô hồng đôi má thắm, những bài hát ca tụng tuổi thần tiên của ông
dành cho những cô gái bước vào tuổi chanh tuổi cốm vang theo tiếng guốc tôi
mang, những lời nhạc của ông vây bủa lấy tôi, mưa, nắng, gió, mây tất cả đều
hiện diện trong những nốt nhạc ông tỏ bày. Bao vui tươi, bao hờn dỗi. Rồi tiếp
nữa tiếp nữa những bài tình ca hoà vào trong tôi từng phút giây con gái, từng
mộng mị yêu thương, từng xót xa nhung nhớ.
Bao lần giọt nước mắt Mỵ Nương cũng làm tim tôi thức.
Đêm năm xưa yêu dấu người xa xăm
Nâng chén trong lầu buồn
Thương nhớ nơi ngàn trùng
Lệ sầu tuôn xuống câu hò khoan.
Ôi duyên kia ai đã trả cho ai
Cho chén tan thành lời
Cho mắt rơi lệ rồi
Để thành bài hát ru lòng tôi
Tôi biết tôi yêu nhạc Phạm Duy, vì đến nay người Ca Nhân ấy vẫn làm lòng tôi
rung động như xưa qua minh hoạ Kiều. Từ minh hoạ Kiều 1 đến minh hoạ Kiều 2,
những làn điệu dân ca được ông chau chuốt làm thăng hoa câu truyện thơ lục bát
hơn ba ngàn câu (3254) của cụ Nguyễn Du. Phạm Duy lên đồng trong âm nhạc,
hồn xác ông hoà nhập vào hồn nhạc, có lúc tôi sợ ông thoát khỏi xác phàm, bay
theo note nhạc vút cao.
Tại sao người ta không vinh danh ông như một quốc bảo, có mấy người được như
ông? Ngoài con người trần tục đầy đủ cao ngạo, sân, si, ngón tài hoa của ông ai
là người không công nhận? Ai là người đi tiếp con đường ông đã đi, con đường
ông trải sẵn bao cánh hoa ân tình cùng âm nhạc, ông tìm tòi những làn điệu mới
nhưng không làm mất đi những làn điệu lả lơi mượt mà dân tộc, bài nhạc nào của
ông không vấn vương điệu lý giọng hò.
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Ông chứng minh điều ấy qua minh hoạ Kiều, một món quà riêng tư ông tặng
những người yêu nhạc Phạm Duy như tôi chăng? Có thể không nhiều người biết
thưởng thức minh hoạ Kiều vì nó lạ quá, nền nhạc giao hưởng tài tình pha trộn
hai loại nhạc khí cổ - kim không làm người nghe cảm nhận được tâm tình của
những nhân vật chính – Thúy Kiều – Kim Trọng – Đạm Tiên chăng? Hay người
nghe vẫn nhớ và thèm thuồng làn điệu nũng nịu nỉ non trong Ngày xưa Hoàng
Thị, trong Gọi em là đóa hoa sầu – Em lễ chùa này.
Với tôi nghe Minh Hoạ Kiều là nghe tiếng lòng của Phạm Duy, nghe người Ca
Nhân Phạm Duy thổn thức nỗi niềm riêng của ông. Ai là người cấm Kê Khang
Phạm Duy truyền khúc nhạc tuyệt vời như nước chảy Quảng Lăng đến thế hệ
sau? Ai là người nhốt tù tài năng của Kê Khang, và ai là người giết dần mòn Kê
Khang cùng ngón đàn có một không hai?
Tôi hỏi và không biết trả lời.
Tôi sợ quá ngày nào tôi không còn được nghe nữa nhạc Phạm Duy.
Người gửi: Thành Viên
Người đăng: Thành Viên
Người sửa: TVMT 8/23/2003;
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:::Cổ Ngư:::

Phạm Duy, Con Én Đưa Thoi

Bác Phạm Duy đến Paris giưã những ngày xuân rực rỡ. Trời xanh ngắt, nắng tươi
và ấm, hoa đào hoa táo chiú chít nở triũ cành. Sau bốn năm không gặp, bác vẫn
thế, có gầy hơn, nhưng khoẻ ra. Bốn năm, so với tuổi đời tám mươi mốt cuả bác,
hình như chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng thật ra, đầy biến động:
bác Thái Hằng mất, bác phải giải phẫu tim, rồi cùng các con về Việt Nam vài lần,
thăm miền Bắc sau năm mươi năm xa cách, gặp lại miền Nam kể từ buổi chia ly
tháng 04.1975. Bác Phạm Duy đã hài lòng khi thực hiện được một trong những
mơ ước cuối đời, dù trễ hơn dự định đôi chút:
Hẹn em nhé,
Năm 2000 sẽ
Hai bên cưả hé
Cho anh trở về...
Việt Nam, cuối cùng, đã lại trở thành một trong những điểm đi-về trên con đường
viễn du vô định cuả người nghệ sĩ. Tôi nhìn bác, nghe bác, và chỉ mong sao có
được một nưả cái sinh lực cuồn cuộn nơi người đối diện. Niềm yêu sống phát ra
từ ánh mắt, miệng cười, những cái khoát tay, từ lối nói ‘’lộng ngôn’’ hào hứng
đầy thách thức, buộc người nghe phải luôn cảnh giác theo dõi, không được có cái
thái độ ơ hờ thụ động thứ nhất ngồi lì, thứ nhì đồng ý (không hiểu sao, tôi lại liên
tưởng đến nhà văn Nguyễn Tuân cùng những giai thoại về ông, và nghĩ, nếu được
sống như ý muốn, có lẽ Nguyễn Tuân cũng sẽ có cách nói phớt đời như thế...).
Niềm yêu sống còn phát ra từ những dự định đường dài: thực hiện cho xong bốn
bức Minh Hoạ Kiều, những CD-ROM về âm nhạc Việt Nam, về gia đình Phạm
Duy... Kiều 1 đã hoàn tất từ bốn năm trước, lần này, bác Phạm Duy đem thêm
Kiều 2 đến giới thiệu với thính giả Paris đúng vào ngày thứ hai Phục Sinh
01.04.2002 (*). Cũng là ngày giỗ đầu cuả nhạc sĩ Trịnh Công Sơn...
Hội trường chật người. Hơn hai trăm tâm hồn Việt, Pháp đi tìm lại Đoạn Trường
Tân Thanh cuả Nguyễn Du qua âm nhạc Phạm Duy. Nhưng theo lời dẫn cuả chị
Thụy Khuê, bác Phạm Duy muốn đây không phải chỉ đơn giản là một buổi giới
thiệu diã nhạc mới, mà thật sự là một buổi gặp gỡ, trao đổi giưã các thế hệ. Mà
đúng như vậy, bốn thế hệ đã cùng có mặt để nghe và hát nhạc Phạm Duy: từ thế
hệ 70-80 tuổi cuả các bác Phạm Duy, Trần Văn Khê, qua thế hệ 50-60 tuổi cuả
các anh chị Lê Tất Luyện-Thụy Khuê, Phạm Trọng Luật-Miêng, Bạch Yến, Nguyễn
Huy Thiệp..., đến thế hệ 30-40 tuổi cuả chúng tôi và sau hết là thế hệ cuả bé
Kiều Thụy, 6 tuổi, vững vàng diễn tả trọn bài ‘’Hoa Xuân’’ trên sân khấu. Trong
cái tất bật lo lắng mong cho chương trình diễn ra đúng theo dự định, bên cạnh
con người huyền thoại ‘’Ngàn Lời Ca’’, các bạn tôi bất chợt tìm được những nét
rất ‘’đời thường’’ cuả bác Phạm Duy, cẩn thận chi ly trong vấn đề giờ giấc,
‘’stress’’ đến độ quên cả chào hỏi, ăn uống trước giờ trình diễn, vì chỉ lo chăm chú
ôn lại những gì sẽ nói trước đám đông. Con người ấy, chẳng vì tuổi tác, điạ vị,
danh tiếng mà mất đi tính năng động, sự linh hoạt vốn có từ trước. Không ngồi
yên một chỗ, bác Phạm Duy có mặt khắp nơi, chụp ảnh người bạn già Trần Văn
Khê, người bạn trẻ Nguyễn Huy Thiệp, chụp ảnh thính giả và đàn con, đàn cháu
đang trình diễn trên sân khấu. Phạm Duy là ngôi sao sáng kiêu hãnh, đồng thời,
bác cũng là người-bình-thường-như-tất-cả-mọi-người, tan hoà vào giưã đám
đông.
Kiều 1, rồi Kiều 2 đến với người nghe qua lời giới thiệu cuả chị Thụy Khuê và
phần dẫn giải cuả chính tác giả Phạm Duy. Thính giả, có người ngạc nhiên bắt
gặp các giọng hát ‘’rất Tây’’ Thái Hiền, Thái Thảo, Tuấn Ngọc trình bày nhiều
đoạn Kiều bên cạnh hai giọng ngâm cổ Thanh Ngoan, Thảo Hiền và cách hát
luyến láy âm hưởng dân ca cuả Ái Vân, Duy Quang. Có người thích thú trước lối
‘’cổ kim hoà điệu, đông tây tương phùng’’ trong phần hoà âm cuả Duy Cường. Lại
có người, trước đây đã nghe Kiều 1 qua diã nhạc nhưng không thích, nay lại say
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mê theo dõi những điệu bộ, cử chỉ, lời dẫn nhiệt thành nhưng không kém phần dí
dỏm cuả tác giả. Thính giả đã trở thành khán giả, buột miệng khen: ‘’Bố già
duyên dáng quá!’’ (có lẽ người phát biểu, con gái nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh, đến
từ Hà Nội, đã không biết rằng trong thập niên 70 cuả thế kỷ trước, giới trẻ Sài
Gòn cũng đã thân mật gọi bác Phạm Duy như vậy...) Thế là, sau khi Kiều cuả
Nguyễn Du đã được vịnh, ngâm, lẩy qua vài thế kỷ, người Việt thời hiện đại đã
bắt đầu có thể cất tiếng hát Kiều bằng âm nhạc Phạm Duy.
Nhưng, âm nhạc Phạm Duy không phải chỉ bắt đầu và kết thúc ở Minh Hoạ Kiều.
Chúng tôi, lớp con cháu, đã cùng nhau hát ‘’Tình Ca’’, ‘’Ru Mẹ’’, ‘’Hoa Xuân’’,
‘’Xuân Ca’’, ‘’Xuân Thì’’, ‘’Xuân Hiền’’. Hát nhạc Xuân Phạm Duy khi đất trời Paris
đang vào xuân phơi phới, còn gì hứng thú hơn? Thế hệ nhạc sĩ trẻ: Ngô Càn
Chiếu, Lê Hoài Anh, Mộng Trang, Trần Lê Khang, Nguyễn Linh Quang cũng đã
góp tiếng hát, tiếng đàn mừng xuân với các sáng tác mới, như sẵn sàng tiếp nối
ước mơ cuả người nghệ sĩ lão thành, ước mơ đưa loài người đến một muà xuân
vĩnh viễn.
Chương trình kết thúc, nhưng những hẹn hò cho một tương lai gần đã chớm: mọi
người chờ đợi Kiều và Thúc Sinh, Kiều với Từ Hải, sau khi đã theo Kiều gặp Đạm
Tiên, nghe Kiều thề thốt cùng Kim Trọng. Mọi người chờ đợi con én Phạm Duy sẽ
đem nàng Xuân Kiều đến với Paris nhiều lần nưã, sau khi vươn cánh chao liệng
khắp vòm trời thế giới để gửi gấm muà Xuân Mới đến cho cuộc đời.
Cổ Ngư
Paris 04.2002
Người gửi: Học Trò
Người đăng: TVMT
Người sửa: TVMT;
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:::Nguyễn Ngoc Sơn:::

Phạm Duy: Nhạc Sỹ Vượt Thời Gian

Thật bất ngờ, trong một đêm mưa Sài gòn, tôi được một giáo sư người Mỹ tìm
đến và tôi được hầu chuyện về nhạc Phạm Duy. Đêm đó, tôi mới hiểu thế nào là
vượt thời gian và không gian của nhạc PD.
Giáo sư Eric Henry, người đã có hơn 30 năm nghe và nghiên cứu về Phạm Duy
cũng như Tân Nhạc Việt Nam. Nói đến Phạm Duy, ông không khỏi thán phục vì
tài năng và sự bền bỉ trong sáng tác của nhạc sỹ. Với tuổi đời hơn 80, nếu như ở
nhiều người là nhu cầu nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thì PD không ngừng yêu và sáng
tác. Tất cả những tác phẩm ông đang sáng tác đều đằm thắm một tình yêu rất
thật của nhân vật trong tác phẩm và chính tác giả. Từ "Minh Hoạ Kiều" cho đến
"nhục tình ca" và "hương ca".
GS Eric nói với tôi nhiều về "hương ca", tôi ca tụng "hương ca" vì ở đó tôi nghe ra
những giai điệu và nhịp sống của quê hương tôi. Tôi yêu "Hương Rừng Cà Mau" vì
từng nhịp điệu và lời ca vang vang và mở rộng theo lối sống và không gian của
một vùng sông nước bao la. Ông cũng tán đồng với tôi về điều đó.
Chúng tôi nói với nhau và thật bất ngờ khi cả GS và tôi đều có chung một kết
luận là PD không còn chỉ đơn thuần là nhạc sỹ mà là một nhà tư tưởng lớn được
thể hiện qua toàn bộ hệ thống những tác phẩm của ông. Tôi dùng từ hệ thống vì
không thể không nhìn toàn bộ gia tài của PD cả dưới góc độ chiều sâu, bề rộng
cũng như mối liên hệ giữa các chùm tác phẩm với nhau và với lịch sử. (Hình như
tôi đã nói về hệ tư tưởng PD rất nhiều lần và cũng đã khẳng định nhiều lần với
nhạc sỹ khi gặp ông tại Sài Gòn).
Nói với nhau về giá trị của âm nhạc Phạm Duy, chúng tôi bàn đến yếu tố lịch sử
và tính nhân bản của chúng. Tôi cho rằng toàn bộ hệ thống âm nhạc Phạm Duy
là tiếng nói của một thế hệ người Việt Nam một cách toàn diện, từ quyền sống,
quyền làm người, làm công dân và cả tình yêu nữa. Từ những giá trị thanh cao
nhất cho đến những bản năng rất con người của một con người. Kể cả "tục ca,
vỉa hè ca" cũng mang đầy những yếu tố nhân bản - cho dù nhiều người lên án
nó. Những tác phẩm của ông đã vẽ lên một khung cảnh hiện thực của một thời
Việt Nam, đi vào và kể ra những khát khao sâu thẩm của tâm hồn Việt. Có nghĩa
là nhạc PD là nhạc của Việt Nam và phản ánh cái rất riêng mà chỉ có Việt Nam
mới có. Điều đó đã đưa âm nhạc Phạm Duy đi song song với lịch sử và vô hình
chung đã trở thành bất tử với thời gian.
Giáo sư cho tôi biết về lần đầu tiên đến với VN vào những năm đầu của thập niên
70, ông có mặt ở những chiến trường ác liệt như Củ Chi, Quảng Trị và Xuân Lộc.
Có lẽ thế nên khi gặp PD trong âm nhạc ông lại hiểu hơn cả tôi - là người VN
nhưng sinh sau đẻ muộn. Sự ngạc nhiên và thán phục của tôi về GS Eric và về sự
am hiểu của ông đối với âm nhạc VN nói chung và nhạc PD nói riêng. Hình như
trong ông, PD chiếm một vị trí rất lớn nên ông thích nói và hay nói về nhạc sỹ mà
cả tôi cũng rất kính trọng.
Chúng tôi nói về bài viết của tôi liênq uan đến tác phẩm "MỘNG DU" và "ĐƯỜNG
CHIỀU LÁ RỤNG". Ông nói đến tính thơ trong lời ca, vốn tiếng việt của GS kiến tôi
thật sự bất ngờ khi ông bình về những lời ca đầu tiên của "Đường Chiều Lá
Rụng" :
Lá vàng rơi, là vàng rơi
Như dĩ vãng gầy,
Tóc buông dài bước ra khỏi tình phai
.........
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Hoàng hôn mở lối,
Rừng khô thở khói
Trời như biển chói...
Sự thán phục thể hiện qua nét mặt và sự im lặng như muốn nhập tâm của ông
giáo già vào giai điệu và ca từ Phạm Duy.
Khi bàn đến chùm ca khúc về miền quê, ông thích ba bài Bà mẹ quê, Em bé quê
và Vợ chồng quê. Tôi thì lại yêu ba bài Dạ lai hương, Kỷ niệm và Tình hoài hương.
Nhưng tựu trung, chúng tôi đều cảm nhận được những nét Việt Nam trong ca từ
và giai điệu của Phạm Duy. Gs không hiểu hết lời ca trong các tác phẩm Phạm
Duy còn tôi thì chưa thật sự hiểu những biến hoá và những nguyên lý của nhạc
tính trong tác phẩm của PD, vì thế câu chuyện lại là sự bổ sung cho nhau về
những kiến thức về PD. Tôi được biết trường ĐH Bắc Carolina - USA đã thành lập
môn học về âm nhạc Việt Nam trong đó, GS cho tôi biết, PD như một rường cột
cho tân nhạc và tôi cũng hoàn toàn nhất trí với giáo sư là PD đã có vai trò định
hướng cho sự phát triển lành mạnh và năng cao giá trị âm nhạc hiện đại của VN.
Thực tế đời sống hỗn độn của âm nhạc hiện nay, có thể thấy rằng một trong
những nguyên nhân dẫn đến các tác phẩm kém chất lượng có lẽ chúng ta chưa có
những người dẫn dắt và định hướng chung.
Tôi và giáo sư đều bày tỏ sự mong muốn về cái ngày mà PD được công nhận và
âm nhạc PD được trình diễn tại quê nhà.
Tôi giới thiệu với ông về tác phẩm "Đường Chiều Lá Rụng" và "Chiều Về Trên
Sông". Như đã từng nói đến, tôi thần phục Phạm Duy khi thấy rằng tác phẩm của
ông khi chỉ dùng một nhạc cụ để trình diễn cũng đã thấy hay và khi dùng một dàn
nhạc giao hưởng để hoà âm khiến người nghe tưởng như đó là tác phẩm giao
hưởng. Sự mênh mông trong âm vực đã làm cho tác phẩm đạt đến đỉnh cao như
vậy.
Nói chuyện với giáo sư thật thú vị không phải vì sự tò mò của một người Việt Nam
đối với một người nước ngoài biết tiếng Việt mà là do những kiến thức cũng như
sự say mê của ông về PD đã thuyết phục tôi. Tôi hiểu ra rằng, ngôn ngữ âm nhạc
quả thực là cầu nối giữa các dân tộc với nhau, là tiếng nói của hồn người và tình
người với nhau, xoá bỏ mọi ngăn cách và mọi sự khác biệt giữa các dân tộc. Tôi
mới thấu tận cùng giá trị nhạc PD trong đời sống và trong xu thế đại đồng trong
cuộc viễn du của nhân loại.
Phạm Duy vượt được không gian và thời gian trong cuộc nói chuyện của chúng
tôi, vì tôi và Giáo sư thuộc hai thế hệ khác nhau, cùng yêu nhạc Phạm Duy và bởi
tôi và Gs là hai người của hai dân tộc khác nhau, sống ở hai đất nước khác nhau
cả văn hoá và nhịp sống, điều kiện sống nhưng cùng chung một đam mê là giai
điệu và tư tưởng PD.
Nguyễn Ngọc Sơn
Saigon – June 2004
[Editor: Giáo sư Eric Henry hiện là giáo sư thỉnh giảng (lecturer) tại Đại Học Bắc
Carolina - Chapel Hill, chuyên về nghiên cứu Trung Hoa và Việt Nam (Regional
Specialization: China and Vietnam). Được biết Ông đang bắt tay vào việc dịch
sang Anh Ngữ và sẽ xuất bản toàn bộ bốn tập "Hồi Ký Phạm Duy" trong tương
lai.]
Bạn có thể xem trọn hồi ký tập Một ở đây:
http://www.phamduy.com/phamduy_memoirs/frontpage.php

Sau đây là toàn văn viết của Giáo Sư Eric Henry về đêm nhạc kỷ niệm lần thứ 84
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Sinh Nhật nhạc sĩ Phạm Duy

An American Looks At Phạm Duy

Eric Henry

Many people have written at length about the music of Phạm Duy, and I hope, in
time, to add my own (English language) contribution to such studies. Here I wish
merely to set down some brief reflections that occurred to me after attending the
recent October 30th musical celebration of the composer’s 84th birthday in the
offices of Người Việt. This program, it goes without saying, was of the highest
possible musical quality, with a fine and varied group of singers, and excellent,
fastidious scoring and instrumental work throughout; and the second half of the
program, devoted to pieces completed during the past year, was an astonishing
demonstration of the composer’s undiminished creative vitality as he enters his
mid-eighties.
Of course one cannot begin to do justice to Phạm Duy’s creative output in the
course of a single evening—what is needed is a Phạm Duy festival extending over
many weeks, or throughout a summer season. Only in such a setting could one
have an opportunity to acquaint oneself with the composer’s dozens of song
cycles on an endless variety of themes—the “Refugee” cycle (Tỵ Nạn Ca) alone,
for example, has enough material in it for several concerts.
It seems to me that a composer cannot be significant—significant in a given
cultural setting or historical era—without, to begin with, having an audience; that
is a body of listeners who turn to his music for entertainment, solace, reflection,
self-cultivation, or all of the above, and who then discuss their listening
experiences with each other. Phạm Duy has assured himself of an audience
throughout his musical career through his study and emulation of styles of music
indigenous to Vietnam and by working in a form accessible to large groups of his
countrymen: the semi-westernized popular song style known as tân nhạc.
But aside from satisfying this basic requirement of accessibility, Phạm Duy has
also been at pains to endow his output with a depth and structure not necessarily
inherent in the tân nhạc style, both by inventing many devices to link single
songs and groups of songs to other songs, and by using his music as a means of
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exploring historical, cultural, and moral issues of general concern to his
audiences. His music, taken as a whole, is both internally and externally
referential. He is a songwriter who uses his art to comment upon, and ultimately
to influence, history and culture. These factors, his accessibility, his depth, the
wide public attention given to his music, and also his restless artistic quest for
new forms in which to cast his thoughts, make him, in my opinion, a greatly
significant Vietnamese composer, a major arbiter of Vietnamese culture in the
twentieth century.
The first half of the birthday celebration on the 30th of October just past was
devoted to familiar pre-1975 favorites of the composer, including several songs—
“Highland Fields at Dusk (Nương Chiều), “My Poor Country Home” (Quê Nghèo)
“A Countryside Mother” (Bà Mẹ Quê), and “Remembering the One Gone
Forth” (Nhớ Người Ra Đi) written almost sixty years ago, during the War of
Resistance against France. “A Countryside Mother” was sung in a charming,
partly choral, arrangement with added antiphonal voices, with no loss of the
song’s inherent sunny simplicity.
Also included in the first half of the program were songs from the 1950s—“My
Homeland” (Quê Hương Tôi), “Hò Calls of the South” (Tiếng Hò Miền Nam), “The
One Who Returns (Người Về), “Wild Rose Buds” (Nụ Tầm Xuân), “Far
Journey” (Viễn Du) and the 1960s: “Where Will I Send My Thoughts” (Tâm Sự
Gửi Về Đâu) and “Joining Flowery Hands” (Chắp Tay Hoa). All these songs were
performed with every possible degree of expressiveness, with performances by
Bích Huyền and Tuấn Ngọc making a particularly deep impression on this listener.
The second half of the program was devoted to 1) the first seven (of a projected
ten) songs in a new cycle called Homeland Fragrance Songs (Hương Ca) and 2)
the first five episodes in the composer’s Illustrations of Kiều (Minh Hoạ Kiều) Part
III. In this half of the program the composer took to the stage and introduced
each piece with a gusto and humor unique to himself. Watching Phạm Duy
onstage, I recalled that he got his professional start as a between-scenes
entertainer in a cải lương opera troupe. It seemed to me that I was looking at a
man whose second home—if not his first home—was the stage. On this occasion
also, as in his appearances on “Paris By Night” and other music videos, he
showed himself a master of elocution—the art of speaking in such a way that the
melody and timing of each sentence comes out perfectly, and creates maximum
effect.
The Homeland Fragrance Songs have as their theme the thoughts and feelings of
the composer during a recent series of visits back to Vietnam after an absence of
more than twenty-five years. The music is finely lyrical and unpredictable as
ever, and written in an easy-to-understand idiom. Particularly memorable to me
were the opening piece “A Hundred Years By the Old Boatlanding” (Trăm Năm
Bến Cũ), on the evanescence of life and memory, “Bathing in the Moonlit
River” (Tắm Sông Trăng), an upbeat song about a skinny-dipping excursion, and
“A Sad Love Story of Days Gone By” (Ngày Xưa Một Chuyện Tình Buồn), a
buoyant piece with elegantly uneven phrasing, as charming and youthful
sounding as “Bearing Back the Harvest” (Gánh Lúa) or “A Countryside
Mother,” (Bà Mẹ Quê), but which unexpectedly and dramatically ends on a note
of high tragedy.
Illustrations of Kiều Part III, like its predecessors, Part I and Part II, has the
character of a dramatic oratorio. It is of composite texture, including intoned
poetry, melodic narration, part-writing, and orchestral color, as well as straightforward lyricism. Even more than in such recent cycles as the Hàn Mặc Tử Song
Cycle and Ten Zen Meditation Songs (Mười Bài Thiền Ca), this music shows the
composer’s determination to set himself new challenges and expose his listeners
to new experiences. Here we have traveled far from the usual dance hall or
cabaret stage venue of tân nhạc. The musical episodes making up this work have
little repetition and have many “undetachable” passages—stretches of music too
entangled in what precedes and what follows (or in what is happening
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simultaneously) to be taken away and sung as independent melodies. But
whatever initial difficulties audiences may have with this work, I believe that
Phạm Duy has assured its ultimate accessibility by choosing as his text a poem
familiar to all Vietnamese. The listeners may be puzzled by the music, but they
will not be puzzled by the text, and the text will ultimately help them accept the
music.
As for me, I am a person who spent his childhood immersed in western classical
music—multi-textured music full of undetachable musical sequences—so I had no
difficulty whatsoever understanding the musical language of the Illustrations. I
have also on two occasions taught courses on Kiều (in Vietnamese) and may
teach more such courses in the future, so I am delighted to have Phạm Duy’s
Illustrations available for use in such classes. Nothing could more effectively
make clear to students the emotional significance of key passages in the text
than these musical settings.
The episodes played on the night of the 30th were particularly stormy and
dramatic, due to the nature of the events portrayed in them. They were, in
order: 1) “A Domestic Calamity” (Cơn Gia Biến); 2) “The Feelings Of Kiều” (Tấm
Lòng Kiều); 3) “Falling Into Common Hands” (Đã Bén Tay Phàm) 4) “Tú Bà” and
5) “In Front of Ngưng Bích Pavilion” (Trước Lầu Ngưng Bích).
Listening to these episodes, I felt that the music was often most effective at
precisely the points where Nguyễn Du’s poetry is most moving, as in Episode
Two, when Kiều sings “Sometime, if ever you will tune this lute, or light that
incense vessel, look outdoors; Among the grass and leaves you’ll see a breeze
Waft back and forth—you’ll know that I’ve come home.” (Mai sau dầu có bao giờ,
Đốt lò hương ấy, so tơ phim này, Trông ra ngọn cỏ lá cây, Thấy hiu hiu gió thì
hay chị về.), and then, shortly afterward, “Oh Kim, Oh hear me Kim! This is the
end! As of today I have betrayed your trust.” (Ôi Kim lang, Hỡi Kim lang, Thôi
thôi, thiếp đã phụ chàng từ đây!). Some phrases in this last couplet are repeated
to excellent musical and dramatic effect in Phạm Duy’s score.
Episode Three, in which Kiều loses her virginity to Mã Giám Sinh, has many
changes of pace and builds to a terrific climax, the power of which was
acknowledged by the audience in their thunderous applause during its last
measures. Episode Five, devoted to Kiều’s lonely musings as she gazes out to sea
in front of Ngưng Bích tower manages to be thoroughly eerie and thoroughly
lyrical at the same time, and made a deep impression on me, though I was by
then quite tired from more than two hours of intense listening.
In conclusion, I can only congratulate the composer on his inexhaustible powers
of eloquence and invention, and wish him every propitious circumstance in
completing a work that I am sure will come to be regarded as one of the artistic
wonders of the present era. This will be a work, as well, that will show how the
past achievements of tân nhạc may be built upon to create a still more serious
and versatile musical culture that belongs to, and expresses the sensibility of, the
people of Vietnam.
The author, Eric Henry, is an American Vietnam war veteran and former
freelance keyboard musician. He now teaches Chinese and Vietnamese language
and literature at the University of North Carolina at Chapel Hill and is currently
engaged in research on the history of Vietnamese popular music.

Người đăng: Học Trò
Người sửa: TVMT; Học Trò;
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:::Trần Hữu Thục:::

Tính Hiện Thực Trong Ca Từ Của Phạm Duy

So với nhiều nhạc sĩ Việt Nam, hai nhạc sĩ Phạm Duy (PD) và Trịnh Công Sơn
(TCS) có một chỗ đứng tương đối riêng biệt. Chỗ đứng này không hẳn xuất phát
từ tài năng về âm nhạc, mà từ một chỗ khác: ca từ. Ca từ của hầu hết các nhạc
sĩ đều đòi hỏi một sự cộng hưởng với nhạc. Có thể gọi chúng là những "lời nhạc",
lời chỉ để hát. Phần lớn các ca từ - kể cả ca từ mượt mà, đậm chất thơ của Đoàn
Chuẩn/ Từ Linh - đều khó có thể đứng vững nếu thiếu sự nâng đỡ của tiết tấu
bản nhạc. Ngược lại, ca từ của PD và TCS có thể tách riêng khỏi nhạc, tự tồn tại
một mình. Ngoài giá trị về "lời nhạc" (lời để hát), chúng có thể được nghiên cứu
như những văn bản về mặt văn học. Nghĩa là, chúng ta vẫn có thể nghiên cứu
chúng một cách riêng biệt mà không cần lưu tâm đến nhạc. Do vậy mà hầu hết
những số báo đặc biệt hoặc những bài viết về PD hay TCS, ngoài một số đánh giá
thuần túy về phương diện âm nhạc, đều được viết dưới dạng phê bình hay nhận
định văn học.
Rõ ràng là khi sáng tác, PD cũng như TCS quan tâm đến tính diễn tả của lời y
như nhạc. Lời không chỉ hiện diện như cái cớ, như phương tiện. Đọc hầu hết các
ca từ của PD, ta thấy rất rõ điều này, từ ca khúc quê hương cho đến tình ca, đạo
ca, tâm ca, tục ca, vân vân. Tất nhiên, tiết tấu phong phú trong nhiều bản nhạc
của ông đã phát triển ý nghĩa của lời lên đến mức cao nhất, điều mà tự ngôn ngữ
để đọc không đủ sức làm. Nhưng cũng phải thừa nhận trong nhiều bản nhạc,
chính ca từ của ông đã nâng bài hát lên, khiến cho bản nhạc có một giá trị cao
hơn hẳn chính nó. "Tình ca" chẳng hạn. "Tiếng nước tôi! Bốn ngàn năm ròng rã
buồn vui, khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi!". Từ lâu trước đó, có lẽ
cũng chẳng mấy ai tìm thấy trong "tiếng mẹ ru từ lúc nằm nôi" lại có thể gắn liền
với tình yêu nước nồng nàn trong mỗi một người như thế. Đầu thế kỷ thứ 20,
Phạm Quỳnh nói "Truyện Kiều còn, nước ta còn", nhấn mạnh đến ý nghĩa văn
chương của một đại tác phẩm, làm y như chỉ đến khi có truyện Kiều, mới có
"nước ta". Vậy thì trước đó, "nước ta" ở đâu? PD cho ta một định nghĩa mới: sự
tồn tại của một đất nước, bắt đầu từ một chỗ đơn giản nhất mà cũng bền vững
nhất: ngôn ngữ mẹ đẻ. Có lẽ chỉ khi nói đến ngôn ngữ, ta mới có thể nói đến khái
niệm "bốn ngàn năm" mà từ lâu đôi khi nói bằng quán tính, nó đã trở thành sáo
ngữ (chẳng hạn "bốn ngàn năm văn hiến", "lịch sử bốn ngàn năm"...). Hơn ai
hết, khi định cư ở một xứ sở xa lạ như bây giờ, ta mới thấm thía rằng, khó mà
truyền đạt tấm lòng đối với đất nước cho một đứa bé nếu cháu chẳng nói được
một câu tiếng Việt nào. Nói thông thạo tiếng Mỹ và bập bẹ tiếng Việt thì không
thể nào mà hiểu hết nổi cái "ròng rã buồn vui" của mệnh nước nổi trôi"! Ý nghĩa
và cách dùng chữ độc đáo của ông đã tạo một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ về quê
hương và lịch sử dân tộc.
Một bản nhạc khác là "Tìm nhau". Tôi đặc biệt ưa thích bài này. Đây là một bản
nhạc mà ca từ khá lạ và nội dung đẫm mùi triết lý của nó ít thấy xuất hiện trong
những sáng tác về sau. Cả lời và nhạc, theo tôi, là một hài hòa tuyệt vời. Nhạc
đưa lời vào sâu thẳm của ý. Lời quyện vào nhạc lòng nhân ái tràn trề và ý nghĩa
nhân sinh mênh mông. Tiết tấu chậm, trầm rồi vút cao lên chới với, thiết tha và
lại rơi trầm xuống tưởng như chạm đến phần sâu thẳm của bản thể cá nhân. Lời
làm cho nhạc giàu thêm, sang thêm và rộng ra so với nội dung ngắn gọn, có tính
cách bó buộc về mặt nhạc pháp của một ca khúc.
Tìm trong câu thơ cổ/ Tìm qua tranh tố nữ
Tìm trên môi đương ca câu thương nhớ
Tìm sâu trong muôn thuở/Tìm sau lưng bốn mùa
Tìm nhau như Thiên Cổ tìm Ngàn Thu/...Tìm nhau khi nhân loại được trùng tu
PD xếp bản nhạc vào loại tình ca. Vâng, tình ca. Theo tôi, đó không chỉ là tình ca
của đôi lứa kiếm tìm một hạnh phúc bình thường mà cũng là "tình ca" của những
bậc hiền nhân, trí giả suốt đời thao thức tìm kiếm một kẻ tri âm hay một cái gì
đó đại loại như là chân lý. Tìm nhau? Ai tìm? Tìm ai? Tìm bản lai diện mục, tìm
gốc gác nhân sinh? Đào trong quá khứ? Lục lọi tương lai? Tìm gì? Khả năng con
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người thì hữu hạn mà ước mơ thì vô hạn. Kiếp người có điểm đến và điểm đi.
Nhưng cuộc nhân sinh thì vô thủy vô chung, trùng trùng duyên khởi. Thành thử
ra ước mơ:
Gặp nhau trong vinh dự của đời người/Gặp nhau dưới Đức Tin bao la phơi phới
Gặp nhau trong cơ khổ của thế giới/ Gặp nhau đôi tâm hồn được nghỉ ngơi.
rốt cuộc, chỉ là...ước mơ, một hư cấu buồn! Biết bao giờ thì "Thiên Cổ gặp được
Ngàn Thu". Biết bao giờ "nhân loại mới được trùng tu"? Qua "Tìm nhau", PD ném
ra một thách đố với cuộc nhân sinh, với con người trong một kiếm tìm hưng phấn
và vô vọng. Phải chăng?
----<>---Trước khi nói về PD, ta thử làm một sự so sánh giữa hai loại ca từ của PD và TCS.
Nhận xét về nhạc TCS, PD viết: "...Toàn bộ âm nhạc của anh đẹp như một bức
họa trừu tượng hơn là tả thực. Cả nhạc lẫn lời, cả xác lẫn hồn thơ, nghe bảng
lảng, mơ hồ khó phân định cho đúng nghĩa" (Hồi ký Phạm Duy). Đúng như thế,
ca từ của TCS trừu tượng, siêu hình, đầy tính cách tân. Các thuật ngữ triết lý
được sử dụng thoải mái. Kết cấu ca từ rối rắm, không nhằm chuyển nghĩa, mà
nhằm phá vỡ những quy ước ngữ nghĩa bình thường. Nói chung, người ta khó
kiếm thấy dấu vết của hiện thực trong ca từ của TCS, nhất là trong những bài ca
về tình yêu và thân phận (1). Hay nếu có chăng thì chúng cũng biến dạng đi đến
chỗ dị dạng: dài tay em mấy, vết lăn trầm, ru em từng ngón xuân nồng...Ngược
lại, ca từ của PD thấm đẫm hiện thực. Trong lúc TCS chỉ mượn cái danh, cái tên
của sự vật thì PD, trong rất nhiều bài hát, mang sự vật và sự việc và nhân dáng
và khung cảnh vào trong ca từ hầu như nguyên vẹn về mặt ý nghĩa.
Bàn tay của TCS chẳng hạn chẳng hề có ý nghĩa của một bàn tay thực sự:
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Trong lúc PD:
Bàn tay đưa anh ra khỏi đời rồi
Ở TCS, nắng thì:
- Lùa nắng cho buồn vào tóc em
- Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay
Còn PD:
- Nắng vàng hoe
- Hoa cười cùng tia nắng vàng son
Mưa và mùa hạ ở TCS:
Em đứng lên gọi mưa vào hạ
Từng cơn mưa, từng cơn mưa, mưa lạnh lùng dưới chân ngà
(Em chẳng hề "đứng lên" và cũng chẳng hề "gọi mưa vào hạ")
PD:
Hạt mưa, mưa rơi tí tách/Mưa tuôn dưới vách, mưa xuyên qua mành
Ngày tháng hạ mênh mông buồn/Lòng vắng vẻ như sân trường
Nhân đây, tò mò, ta thử đối chiếu hai bài hát của hai ông có nội dung gần giống
nhau: "Huyền sử ca một người mang tên Quốc" (PD) và "Hát cho một người nằm
xuống" (TCS). Cả hai đều nói về người phi công tử nạn, một là trung tá Phạm
Phú Quốc bị bắn rơi trên bầu trời miền Bắc (1965), và một là đại tá Lưu Kim
Cương, bị ném bom lầm chết ở Chợ Lớn (1968). Vài trích đoạn dưới đây, tôi xếp
theo ý nghĩa tương tự để dễ đối chiếu ( không theo thứ tự của mỗi bản nhạc)
Huyền sử ca một người mang tên Quốc Hát cho một người nằm xuống.
(PD) (TCS)
Đặt tên cho anh, anh là Quốc Anh nằm xuống, sau một lần đã đến đây
Đặt tên cho anh anh là nước Đã vui chơi trong cuộc đời này
... Trời xanh bao la mở cánh cửa mời Đã bay cao trong vòm trời này
Từ anh lên cao, anh là nắng ....Bầu trời nào đó, anh đã bay qua
Là trăng hay sao anh nhìn xuống
Anh Quốc ơi! Từ nay trong gió xa khơi Rồi từ đó, trong trời rộng đã vắng anh
Từ nay trong đám mây trôi Như cánh chim bỏ rừng như trái tim bỏ tình
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Có hồn anh trong cõi hồn tôi Nơi đây một lần nhìn anh đến
Nhưng xót xa đành nói cùng hư không
Chiều nao anh đi làm kiếp người hùng Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên
Chiều nao thương ôi rụng cánh đại bàng Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn
Chiều nao anh đi anh về đất Đất ôm anh đi về cội nguồn
Chiều nao anh đi anh về nước
Chiều nao huy hoàng, bụi hồng bay khắp
không gian
Đời sinh ta ra ta là cát Anh nằm xuống sau một lần vào viễn du
Đời đưa ta đi ta về đất Đưa con xưa nay trở về nhà
Và anh đã về, một chiều anh đã về quê Đất hoang vu khép lại hẹn hò
Nói chung, hai bài hát về mặt ý nghĩa không có gì khác nhau lắm, từ cách mô tả
người phi công, cái chết và nỗi thương tiếc kẻ đã khuất. Nhưng hai cách diễn đạt
khác nhau, từ lối sử dụng từ ngữ cho đến các ý niệm và hình ảnh. "Hát cho một
người nằm xuống" không mang không khí "siêu thực" như nhiều bài khác. Dẫu
vậy, tuy viết về một cá nhân cụ thể, TCS không nhằm bày tỏ về cá nhân đó mà
bày tỏ về một thân phận. Anh đẩy cái chết thành triết lý. Hay nói một cách khác,
từ cái chết của một con người cụ thể, TCS triết lý về cuộc tử sinh. Trong lúc đó,
ca từ của PD có tính cách trực tiếp, cụ thể. Nói chung, dù dùng nhiều ví von và
biểu tượng, ca từ của PD bám vào hiện thực, hiện thực ngoại giới và hiện thực
tâm lý. PD nói về một con người có thật, có tên tuổi và bày tỏ lòng ngưỡng mộ
với những gì người đó hoàn thành - một bày tỏ thẳng thắn và đứng về lập trường
chính trị của người đó.
Tính cách của PD là như vậy. Suốt đời, ông sống và sáng tác rạch ròi, không mấy
quanh co, úp mở. PD sẵn sàng đưa vào tác phẩm những gì ông sống, ông tranh
đấu, ông va chạm, ông nhìn thấy, ông thương, ông ghét. Ông ca ngợi anh Vệ
quốc quân thời kháng chiến, thương xót bà mẹ nghèo cũng như sau này anh ca
ngợi Phạm Phú Quốc, Võ Đại Tôn, Trần Thế Vinh, hay chế riễu quan, tướng. Ông
làm "Tâm ca", "Đạo ca" đồng thời làm "Vỉa hè ca", "Tục ca". Ông reo hò "bao giờ
anh lấy được đồn Tây" cũng như sau này ông lên án "quân Cộng tàn hung" hay
"Diệt lũ Cộng quyền". Ông kể chuyện nông thôn, chuyện thành phố, chuyện
người lớn, chuyện trẻ con, chuyện chiến tranh, chuyện hòa bình, chuyện đạo,
chuyện đời, chuyện nước non, nhân loại, chuyện cá nhân. Mọi khía cạnh của cuộc
sống dường như đều có chỗ đứng trong ca từ của ông. Điều đó cho thấy ông có
một quan niệm khoáng đạt về nghệ thuật. Các sáng tác không chỉ đóng khung
trong một khuôn khổ giới hạn nào đó mà mở rộng ra đến tất cả chiều kích của
cuộc sống đa dạng.
Trong thời gian kháng chiến, tôi sống ở vùng đô thị, nên không biết nhiều bài hát
được sáng tác trong thời kỳ đầu của PD. Hoặc nếu có cũng chỉ lỏm bỏm vài câu
mà không biết là của ai. Mãi đến lúc lên mười, mười một tuổi, tôi mới biết đến
ông qua "Ngày trở về", bản nhạc ông sáng tác trên chuyến tàu trở về nước khi
nghe tin hiệp định Genève ký kết (1954). Đối với một chú bé, những gì ông mô
tả trong "Ngày trở về" đều có thể thấy được, nghe được, sờ được: "bước lê",
"quảng đường đê", "lũy tre" hay "vàng hoe", "vườn rau", "hè", "lần mò"," ao"...
Thú thật, tuy đầu óc còn non nớt, nhưng tôi nhớ rõ lúc đầu tôi vẫn có cảm giác
bỡ ngỡ với một số từ nghe có vẻ "thường" quá, không mấy "nhạc" như bước lê,
lần mò, vàng hoe, hè. Và không mấy hào hứng khi phải hát "Đàn trẻ đùa, bên lũ
trâu, tiếng hát bình minh thoáng trên bãi dâu". Chỉ khi hát đến những câu như
"Nắm áo người xưa ngỡ trong giấc mơ", hay "Có nhiều khi đời hoa chóng già vì
thiếu mặn mà" mới cảm thấy "đã". Tất nhiên cảm giác đó không còn nữa khi về
sau, nhạc PD trở thành một phần không thể thiếu của đời mình. Đồng thời nhận
ra rằng cái không thanh tao, cái không mấy thơ, không tạo cảm giác "đã" đó nằm
trong một xu hướng có ảnh hưởng mạnh mẽ suốt quá trình sáng tác của ông:
hiện thực (2).
Nói chung, trước khi bày tỏ một cảm tưởng hay một mơ ước nào đó, bao giờ ông
cũng cho ta nghe một đôi điều cụ thể, hoặc là cảnh hoặc là âm thanh hoặc là
màu sắc, tóm lại là những gì xuất phát từ ngoại giới. Trong "Ngày trở về", ông
tuần tự dẫn ta theo người thương binh trở về làng cũ khi hòa bình được lập lại.
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Trước hết là cảnh một người đàn ông bị thương, chân khập khiểng bước trên con
đường đê dẫn vào làng. Hết con đê rồi đến lũy tre, vườn rau, hè...rồi cuối cùng
mới đến cảnh người mẹ già mù lòa lần mò bước ra đón con. Rồi mới đến tình
cảm. Rõ là một câu chuyện kể với tất cả những chi tiết hết sức sống động. Tóm
lại, hiện thực gần như là chất liệu chi phối ca từ của ông.
Tôi không rõ PD có có hẳn một quan điểm rõ ràng về tính hiện thực trong khi
sáng tác ca từ hay không. Trong lời nói đầu của tập "Ngàn lời ca" (ấn bản 1988,
gọi là Ngàn lẻ lời ca, do PDC Musical Productions & PD phát hành), sau khi nhắc
lại ý kiến của Nguyễn Mộng Giác về việc in lại lời ca, ông cho biết "bây giờ tôi
cũng cho in ra một cuốn sách gọi là Ngàn Lời Ca này, trong đó có ghi thêm những
kỷ niệm riêng hoặc những biến cố chung vào từng bài, từng loại hay từng giai
đoạn của sáng tác để giúp cho người đọc hiểu rõ hơn những bài ca mà họ đã yêu,
đã hát". Rải rác một vài nơi khác, ông dùng chữ "hiện thực xã hội" để chỉ một số
bài hát của ông nói về cảnh nghèo ở đô thị. Chỉ thế thôi.
Xu hướng hiện thực hình thành từ lúc nào? Có lẽ nó đã manh nha từ đầu qua bản
"Tiếng bước trên đường khuya" (1946), một bài ca mà PD cho là có tính chất xã
hội:
Tiếng chân ngân dài từ từ đi ngoài đêm thâu/Tiếng chân dưới lầu, ôi tàn mộng
Bích Câu
Ôi tiếng chân ai mang dài năm tháng/Ôi tiếng chân ai đã tàn tuổi thơ?
...Có phải đó là bước chân miệt mài của người ăn chơi
Vừa ra khỏi chốn yên hoa, mang mùi hương úa?
Ca từ cho ta thấy Phạm Duy có ý muốn đưa vào nhạc những hình ảnh mà ông
bắt gặp trong cuộc sống thường ngày. Trước đó, lúc còn ở Nam Bộ, ông sáng tác
những bài ca ủng hộ kháng chiến, nhưng lời nhạc đầy tính cách ước lệ và nhiều
sáo ngữ như "gươm tráng sĩ", "thư phòng", "chiến y", "ngựa hồng", "chinh phu" âm vang của Chinh Phụ Ngâm hay Cung Oán Ngâm Khúc độ nào.
- Ta là gươm tráng sĩ đời xưa/Bên mình chàng hiên ngang một thuở (Gươm tráng
sĩ)
- Từ chàng ra đi, lưng khoác chiến y/Mà hồn nương bóng quốc kỳ (Chinh phụ ca)
Trong một số bài khác (loại nhạc hùng), ca từ hùng hồn, gây nhiều ấn tượng, hát
lên nghe "kêu", mạnh, kích thích, nhưng vẫn là những từ ngữ có tính cách ước lệ:
chiến đấu, chiến thắng, oán thù, máu, giết, vấy máu, máu xương. Ngay cả một
số bài hát rất "mới" như "Xuất quân" hay "Nợ máu xương", ngôn ngữ và hình ảnh
lại rất "cổ điển" (từ của chính PD):
- Từng bụi lốc cuốn rơi/Từng đường kiếm thét ngời/Một đường kiếm thét oai hùng
đưa
- Đoàn quân tiến qua làng/Từng thanh kiếm đứt ngang/...Ầm rung tiếng sa
trường
Như nhắn nhủ người trai mài kiếm dưới trăng
Những bài hát rất cần hiện thực, nhưng chẳng "hiện thực" tí nào! Sau này, khi
tham gia toàn quốc kháng chiến, những bản nhạc có tính cách tuyên truyền vận
động quần chúng, thứ ngôn ngữ "cổ điển" tuy không còn nữa, nhưng tính ước lệ
và sáo ngữ vẫn còn áp đảo:
Một đoàn người hiên ngang/Đeo trên vai nợ máu xương/Vui ra đi không buồn nhớ
thương
...Một rừng cờ phấp phới!/Một màu vàng chiêu dương!
Và một nền vinh quang bằng máu! (Khởi hành, 1947)
Thành thật mà nói, nhạc tuyên truyền động viên quần chúng mà viết như thế là
nhất! Nghe hát, ai mà chẳng sôi máu anh hùng! Mãi đến bài "Đường Lạng
Sơn" (1947), ca từ bắt đầu nghe khang khác:
Rừng êm ái thức giấc trong sương mờ/Đồi núi bâng khuâng vươn vai
Vừa mới tan cơn mê say/Chợt nghe thấy tiếng chim hót vang trời
...Đồi nương xanh, xanh núi xanh lơ/Rừng cây xanh, xanh lá bên hoa
Màu áo chàm phất phơ trong mây mờ/Nhà sàn cao tuy mái thô sơ
Một đoạn văn tả cảnh khá đặc sắc! Thay vì chỉ dùng để phô diễn ý tưởng, ngôn
ngữ ở đây được sử dụng để diễn tả những gì xảy ra chung quanh: rừng thức giấc,
sương mờ, đồi núi vươn vai, chim hót, rừng xanh, con suối. Tuy tác giả không nói
gì về cảm nghĩ của mình nhưng cách diễn tả sự vật cho thấy lòng tác giả rộn
ràng trước cảnh bình minh. "Nhớ người ra đi" (1947) là một câu chuyện kể rất
"đời thường", qua đó, ông chú ý đến những chi tiết lỉnh kỉnh trong cuộc sống vốn
không hề có trong các nhạc phẩm trước đó:
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Nhưng mỗi khi dưới mái nhà mênh mang/Ngừng chơi nắm tay mẹ hỏi rằng
Rằng cha chúng con đâu/Về mua bánh cho, cho con mẹ ơi.
Con đường sáng tác chừng như đã đổi hướng. Ngôn ngữ ước lệ hoàn toàn biến
mất. Thay vào đó là một thứ ngôn ngữ khác, cũ nhưng lại là "mới toanh", phản
ảnh một cách rõ nét cuộc sống đa dạng chung quanh. Ca từ áp dụng trong các
bài dân ca mà ông gọi là "Dân Ca mới" hòa hợp với tiết tấu nhạc dịu xuống,
khoan hòa hẳn đi, không còn tính cách kích động bên ngoài, đã tạo một nét hoàn
toàn mới, chi phối cả một đoạn đường dài về sau này trong nhạc trình PD. Những
cốc rượu ngon, mạnh có tính cách gây hưng phấn nhất thời được thay thế bằng
những chén rượu dầm đạm bạc nhưng có tác dụng lâu dài, càng uống càng thấm
thía.
----<>---Đậm nét nhất trong thời kỳ đầu là hiện thực nông thôn. Kể ra thì cũng chẳng có
gì đáng ngạc nhiên. Ông sống, và chiến đấu giữa lòng nông thôn và đối tượng
sáng tác là quần chúng nông thôn. PD nói "Chủ ý của tôi là làm sao đem được
Tân Nhạc vào thôn quê. Cũng may là về phần đề tài, tôi có cả một dân tộc của
tôi và cả một cuộc đấu tranh thần thánh để đưa vào thể dân ca mới này, do đó
mà nó dễ đi vào quần chúng" (Ngàn Lời Ca, tr. 27). Nhạc và lời do đó có tính
cách phổ thông, bình dị và dễ hiểu. Qua ông, khung cảnh sinh hoạt làng quê Việt
Nam dường như hiện ra mồn một trước mắt chúng ta bằng âm thanh, bằng hình
ảnh và bằng tấm lòng với tất cả các khía cạnh đặc thù của nó: niềm vui, nỗi
buồn, cái đói, cái nghèo, niềm hy vọng, sự đau khổ, cảnh tan nát, sự hiu hắt,
không khí êm đềm. Ông không cường điệu hóa, không bi thảm hóa. Ông cố nói
lên những gì xảy ra trong thực tế. Nhiều đoạn ca từ y như những bức tranh vẽ lại
cảnh sinh hoạt bên ngoài không thêm không bớt.
- Áo chàm về quảy lúa trên vai/In hình vào sườn núi chơi vơi, ơi chiều
...Lúc chiều về mọc ánh trăng tơ/Mái nhà sàn thở khói âm u
Cô nàng về để suối tương tư (Nương chiều)
- Mênh mông mênh mông sóng lúa mênh mông
Lúc trời mà rạng đông ư rạng đông
Bóng người thấp thoáng cuối đường thanh vắng
Bước đều mà quang gánh nặng vai ư nặng vai
...Tiếng người ơi ới qua làn nắng mới/Vui chân đi tới phiên chợ mai
...Lão bà tóc trắng kĩu kịt quang gánh/Môi trầu mà tươi đám cỏ xanh (Gánh lúa)
PD quan sát thực cảnh bằng cái tâm. Không gian của PD là không gian cuộc
sống. Mọi vui buồn đều hiển lộ qua cử chỉ, thái độ và cung cách sinh hoạt của con
người. Cảnh chiều về đầu tháng ở một bản làng trong "Nương chiều" có cái gì
bình an, thơ mộng trong lúc cảnh rạng đông nhộn nhịp, rộn ràng tại một thôn
làng trong "Gánh lúa" cho thấy sự sung túc, vui vẻ. Cái gì gây nên các cảm giác
khác nhau đó? Hiện thực bên ngoài, như ta biết, là một khối hỗn độn những sự
kiện, sự vật, màu sắc, chuyển động...Viết hay vẽ là rút ra từ cái đống hỗn mang
đó những chi tiết để biến thành chất liệu. Chọn chi tiết nào, bỏ qua chi tiết nào,
tô đậm thêm hay làm nhạt đi một chi tiết tùy thuộc vào tâm cảnh của người sáng
tác. Bởi thế, "bắt" được các chi tiết, bỏ chúng vào một cấu trúc để tạo thành tổng
thể (ở đây là ca từ một bản nhạc) vừa phản ảnh hiện thực lại vừa phản ảnh tâm
hồn người sáng tác. Quá trình chấm dứt với sự chọn lựa ngôn ngữ diễn đạt. Ở
trong "Nương chiều" đoạn trên, chính các cụm từ "sườn núi chơi vơi", "trăng
tơ" (không phải là trăng non), "suối tương tư" cho ta cái cảm giác thơ mộng, bình
an. Còn "mênh mông sóng lúa", "tiếng người ơi ới" "làn nắng mới" cho ta thấy
niềm vui sống của người nông dân trong "Gánh lúa".
Cũng khung cảnh thôn làng, nhưng trong "Tình hoài hương", PD cho ta một cảm
giác khác:
Quê hương tôi có con sông đào ngây ngất/ Lúc tan chợ chiều xa tắp
Bóng nâu trên đường bước dồn/Lửa bếp nồng, vòm tre non, làn khói ấm hương
thôn
Chỉ trong vài giòng đơn giản, PD vẽ nên một nông thôn ấm cúng, thân mật với
những sinh hoạt điển hình hàng ngày. Cảnh không có gì xa lạ: con sông đào, chợ
chiều xa, áo nâu, vòm tre, làn khói, bếp lửa. Hãy để ý ngôn ngữ diễn tả của PD:
ngây ngất, xa tắp, bước dồn, nồng, non, ấm. Chính những từ ngữ đó làm cho
khung cảnh trở nên "spicy".
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Đi sâu vào cuộc sống người nông dân, PD xây dựng nên một hình ảnh tươi mát,
bình dị nhưng chứa chan hy vọng trong "Vợ chồng quê":
Chàng là thanh niên, mạch sống khơi trên luống cày
Nói năng hiền lành như thóc với khoai/Nàng là con gái nết na trong xóm
... Chàng vừa cày sâu vừa hứng mưa trên đất màu
Nàng vừa cuốc bẫm, tắm trong sương sớm/ Tát nước xong rồi sẽ về thổi cơm…
Những chi tiết rất thôn dã được PD nhẹ nhàng đưa vào ca từ: luống cày, cày sâu,
cuốc bẫm, đất màu, thóc, khoai. Niềm hy vọng được nâng cao thêm một bực nữa
qua một ghi nhận độc đáo: đứa bé tắm mưa:
Nhìn thằng cu bé tắm mưa trong ngõ/Nước mưa chan hòa cho tốt lúa nhà.
Tài năng biểu hiện trong nghệ thuật tả chân của PD là thế. Ông chọn những hình
ảnh phổ thông, nhưng bất ngờ và có tính đặc thù tùy theo tâm trạng, hoàn cảnh.
Bài hát trên nói về niềm hy vọng, về cuộc sống nông thôn đạm bạc nhưng hạnh
phúc. Cho đến giờ, nghe hát không biết bao nhiêu lần, hình ảnh của "thằng cu bé
đẫm mưa trong ngõ" vẫn mang đến cho tôi một cảm giác thú vị y như lâu ngày
được nhấm nháp một món ăn đặc sản quê hương hợp khẩu vị: muỗng ruốc ngon,
tí nước mắm nhỉ, trái ớt cay. Bức tranh hiện thực trong ca từ của PD bao giờ cũng
đơn giản như thế, từ đầu cho đến về sau này, suốt hơn nửa thế kỷ.
Đó là một nông thôn an bình, no đủ. Sau đây là một nông thôn đói nghèo, bị
chiến tranh tàn phá, hy vọng tan nát:
Làng tôi không xa kinh kỳ sáng chói/Có những cánh đồng cát dài
Có lũy tre còm tả tơi/ Ruộng khô, có những ông già rách vai
Hiu hắt bên đàn trẻ gầy/Có người bừa thay trâu cày
Không "cày sâu, cuốc bẫm", chẳng "đất màu", vắng mặt "thằng cu bé tắm mưa
trong ngõ". Thay vào đó là "cánh đồng cát dài", "tre còm", "ruộng khô", trẻ gầy"
và thê thảm hơn nữa là "người bừa thay trâu". Hậu quả là:
Chiều rơi thoi thóp trên vài luống khoai/Hiu hắt tiếng bà mẹ cười/Vui vì nồi cơm
ngô đầy
Tưởng tượng thế nào về cái cảnh nắng chiều "rơi thoi thóp" trên vài luống khoai.
Khoai thì "vài luống" mà nắng chiều lại "thoi thóp". Cái gì thoi thóp: nắng? luống
khoai? cuộc đời? con người? Nắng đâu có thoi thóp trên những vồng khoai um
tùm lá với những cọng non mơn mởn vươn lên! Đất khô cằn sỏi đá, chỉ un lên
được vài luống khoai. Thiếu phân, thiếu nước, thiếu chăm sóc, cây khoai lớn
không nổi. Chúng thoi thóp. Con người thoi thóp. Ấy thế mà phải cười. Một niềm
vui gói ghém, tém tủm, chắt chiu. Thảm!
Chưa hết. Cái nghèo, cái thiếu đưa đến một cuộc sống vô vọng. "Nàng là con gái
nết na trong xóm" được thay thế bằng một "o nghèo":
Nửa đêm thanh vắng không một bóng trai
Có tiếng o nghèo thở dài/Vỗ về trẻ thơ bùi ngùi
Thật thấm thía! Ghi nhận được tiếng thở dài của một "o nghèo" (cô gái nghèo),
và thấu hiểu được mối liên hệ giữa "nửa đêm thanh vắng không một bóng trai"
với cái "bùi ngùi" toát ra trong giọng dỗ dành em bé, PD đã đẩy hiện thực ngoại
giới thành hiện thực tâm giới: nỗi cô đơn thầm lặng của cô thôn nữ đang tuổi dậy
thì.
Đó là cái đói nghèo của một làng quê bình thường. Còn một làng quê ở một vùng
bị địch chiếm đóng thì hoang vắng đìu hiu, có cái gì bất thường và đầy đe đọa:
Chiều qua, tôi đi ngang vùng chiếm đóng
Không bóng trâu cày trên đồng/Vắng tiếng heo gà trên sân
Làm sao mà còn cảnh "lúc tan chợ chiều xa tắp, bóng nâu trên đường bước dồn"
để rồi được ấp ủ bởi "vòm tre non, lửa bếp nồng" và "làn khói ấm"!
Về chiến tranh, một trong những bài hát phổ thông là "Nhớ người thương binh".
Bài hát là một câu chuyện kể bắt đầu bằng một buổi chiều và nàng thôn nữ:
Chiều về chiều về trên cánh đồng xanh
Có nàng gánh lúa cho anh ra đi diệt thù
Nhớ thương, đợi chờ, mong ngóng để cuối cùng nhận một bi kịch:
Chàng về, chàng về nay đã cụt tay
Máu đào đã nhuốm trên thây bao nhiêu quân thù
Bi kịch càng lớn hơn về sau:
Và ngày tôi đã bị thương
Thân tàn nay sống hậu phương ai ơi bên người (ư ư)
Theo tôi, bài ca tuy được viết ra để ca ngợi người thương binh nhưng (có thể là
vô tình) chứa đựng tâm tình phản chiến. Có phải đây là bản nhạc phản chiến đầu
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tiên trong lịch sử âm nhạc Việt Nam? Hai mươi mốt năm sau, 1968, dựa vào bài
thơ của một nhà thơ, PD triển khai ra thành một trong những bài nhạc phản
chiến dữ dội gấp bội phần:
Em hỏi anh! Em hỏi anh! Bao giờ trở lại?/Xin trả lời! Xin trả lời! Mai mốt anh về
...Anh trở về trên chiếc băng ca/Trên trực thăng sơn mùi tang trắng
...Anh trở về trên đôi nạng gỗ/Anh trở về bại tướng cụt chân
Em ngại ngùng dạo phố mùa Xuân/Bên người yêu tật nguyền chai đá...
...Anh trở về nhìn nhau xa lạ/Anh trở về dang dở đời em...(Kỷ vật cho em)
Khiếp! Dù có khác nhau về nhịp điệu, về khung cảnh và về tính cách, cả hai bài
(nhất là bài sau) đều "đặc sệt" hiện thực với một thứ ngôn ngữ trực tiếp...khiến
ta có lúc phải nổi da gà vì khiếp đảm! Tôi đã từng kinh qua cảm giác đó khi nghe
bài hát này phát trên loa phóng thanh trong khu thương bệnh binh Tổng Y Viện
Cọng Hòa ngày nào.
Hãy trở lại với thời kháng chiến. "Bà mẹ Gio Linh" cho ta một bi kịch khác, có thể
nói là có một không hai trong lịch sử nghệ thuật việt Nam. Theo tôi, có lẽ bản
nhạc này nằm trong số một vài bản nhạc thuộc loại "đỉnh cao" của lối viết hiện
thực trong ca từ PD. "Bà mẹ Gio Linh" cũng là một câu chuyện kể. Vẫn là cảnh
thôn dã thân thuộc với vồng khoai, luống rau, túp lều, mẹ già cơm bữa đói bữa
no...Nhưng ở đây là một nông thôn trong tình hình sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng
chấp nhận mọi biến cố, kể cả những biến cố thảm khốc nhất. Tình tiết phát triển
từ thấp đến cao, đạt đến cực điểm để rồi dịu dần, đi đến kết thúc. Đây là một
hiện thực kinh hoàng mà chữ nghĩa dường như không đủ để diễn tả. Căm thù.
Cảm giác chai lì. Sự hồn nhiên và lạnh lùng đến kinh khiếp chen giữa những tiếng
hò ơi hò ơi tha thiết và thảm thiết. Ca từ đầy kịch tính. Các hình ảnh trái ngược
đan xen vào nhau.
Đang ở trong cảnh sinh hoạt bình thường:
Mẹ già tưới nước trồng rau
bỗng nhiên biến cố ập đến:
Quân thù đã bắt được con/Mang ra giữa chợ cắt đầu
Rồi cảnh kinh khiếp:
Mang khăn gói đi lấy đầu
chen với cảnh bình thường thân thuộc:
Đường về thôn xóm buồn teo/Xa xa tiếng chuông chùa gieo
Đỉnh cao của câu chuyện là một hình ảnh vô cùng rùng rợn: người mẹ nhìn chăm
chăm vào đầu đứa con vừa bị chặt:
Tay nâng nâng lên rưng rức nước mắt đầy/ Mẹ nhìn đầu con, tóc trắng phất phơ
bay
Ta yêu con ta, môi thắm bết máu cờ/Nụ cười hồn nhiên đôi mắt ngó trông ta
Bi kịch được diễn tả bằng một nghịch lý: thái độ bình tĩnh một cách lạ lùng của
người mẹ trước cái chết thảm thương của con mình. Nghe tin con chết mà "nghẹn
nghào không nói một câu", tỉnh bơ "mang khăn gói đi lấy đầu" (y như đi lấy một
dụng cụ gì đó!). Nhìn thấy đầu con, người mẹ chỉ "rưng rức nước mắt" trong lúc
"tóc trắng phất phơ bay". Không van vỉ, ỉ ôi, không la hét, kêu gào mà chỉ lặng
nhìn. Nó cho thấy nỗi căm thù và đau khổ ghê gớm đến độ mất cả cảm giác. Và
nó cũng cho thấy là khi "nuôi con đánh giặc đêm ngày, không nề áo rách sờn
vai..." là bà chấp nhận mọi thứ, kể cả cái chết thảm khốc như thế. Nó cũng cho
thấy cái kiêu hãnh, cao ngạo, gan lì của người mẹ trong thời kháng chiến. Chỉ với
cái cao ngạo và chịu đựng đặc thù như thế mới hiểu hết được hình ảnh "nụ cười
hồn nhiên đôi mắt ngó trông ta".
Một bức tranh hiện thực vô cùng sinh động và bi tráng: trên con đường làng vắng
teo, một bà già tóc trắng chầm chập bước, tay ôm chiếc đầu lâu còn tươi vết máu
của đứa con vừa bị chặt. Một mình. Không ai ở đó để chia sẻ nỗi bi phẫn của bà.
Chỉ có tiếng chuông chùa xa xa hồn nhiên vọng lại. PD dùng sự thật trần trụi để
ngụy trang một trạng thái tâm lý, một cái nhìn phê phán tích cực đối với hiện
thực. Ông buộc hiện thực đảm đương một gánh nặng tâm thức: chuyên chở nỗi
phẫn nộ vô bờ của mình đối với cái tàn bạo của chiến tranh và thù hận.
Tôi nhớ đến những giòng thơ của một nhà thơ nổi tiếng Hoa Kỳ, bà Ruth Stone,
viết về cảnh chồng bà treo cổ tự tử qua bài "The Electric Fan and the Dead Man":
Tied a silk cord around his meat neck/and hung his meat body, loved though it
was,
in order to insure absolute quiet/on the back of a rented door in SoHo
Trong một bài thơ khác, "Reality", bà diễn tả việc người ta mổ thi thể chồng bà
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để khám nghiệm:
As a fish, gutted for trade/so my darling as a cadaver
was slit, his viscera removed/pulled out by a gloved hand/as waste.
Đoạn thơ trên từa tựa bản báo cáo của cảnh sát hình sự và đoạn thơ dưới không
khác mấy với một bài sinh vật học! Mấy ai đọc chúng lại nghĩ rằng đó là những
giòng thơ của Ruth Stone, nhà thơ đã đoạt nhiều giải thưởng thi ca Hoa Kỳ, kể cả
giải "National Book Reward" (2002). Sự kiện đã không "nên thơ" chút nào mà
ngôn ngữ lại càng "phản thơ": trần trụi, lạnh lùng. Các nhà phê bình Hoa Kỳ cho
rằng ngôn ngữ thơ của Ruth Stone vừa cụ thể vừa siêu vượt cùng một lúc. Có thể
nói như vậy về ca từ của PD trong "Bà mẹ Gio Linh"?
Trong những bản nhạc nói về quê hương, đòi hỏi những hình tượng hùng tráng
và đôi khi những biểu tượng, PD cũng tìm cách đưa chúng về với hiện thực bình
thường. Trong "Tình ca", sau khi mô tả đất nước bằng những chi tiết lớn có tính
cách hình tượng như "nằm phơi phới bên bờ biển xanh", "vun sóng ra Thái Bình",
"Dãy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn", "Đất miền Tây chờ sức người vươn", ông
kéo ta về với nét bình dị của đất nước Việt Nam: người nông dân, ruộng đất, con
trâu. Một ca ngợi chân thành đối với người nông dân trong sự nghiệp bảo vệ và
phát triển đất nước qua hàng ngàn năm:
...Tôi yêu bác nông phu, đội sương nắng bên bờ ruộng sâu
Vài ngàn năm đứng trên đất nghèo/Mình đồng da sắt không phai màu
Tấm áo nâu! Những mẹ quê chỉ biết cần lao/Những trẻ quê bạn với đàn trâu, áo
ơi
Tấm áo nâu! Rướn mình đi từ cõi rừng cao/Dắt dìu nhau vào đến Cà Mâu, áo ơi!
----<>---Sau này, trở thành một thị dân thứ thiệt, hiện thực đô thị với đủ mọi sắc thái sinh
hoạt cũng từng bước tràn vào ca từ của ông. Tuy vậy, hình bóng nông thôn
không hề biến mất. Khi này khi khác, chúng vẫn đều đặn trở về trong ca từ y như
thời kỳ đầu. Thậm chí trong nhiều bài hát, chúng còn có vẻ nồng nàn hơn nữa, có
lẽ vì tất cả đã là kỷ niệm:
Vuông lụa trắng, quê nhà thơm hoa bưởi
Lá vườn sau, say trong giấc miên trường
Trưa quê nhà, trầm hương lời Mẹ hát
Tiếng vọng buồn như mưa xóa giòng sông (Một con chim nhỏ)
Một đoạn thơ hay!
So với nông thôn, hiện thực đô thị đa dạng hơn, phong phú hơn, phức tạp hơn
và... lôm côm hơn nhiều. Chúng lan tỏa ra, khi ẩn khi hiện trong rất nhiều bài
hát, từ tình ca cho đến tâm ca, bình ca, vỉa hè ca...Nói "hiện thực đô thị" vẫn có
cái gì khiên cưỡng. Những bài ca của ông bao trùm hầu như đủ mọi mặt của cuộc
sống của người thị dân, kể cả chiến tranh với tất cả những tác động cực kỳ to lớn
của nó vào đời sống đô thị. Chưa kể là hiện thực nông thôn vẫn âm thầm len lỏi
đâu đó, không thể nào dứt đi được trong tâm hồn mẫn cảm của ông. Sau này di
tản ra nước ngoài, cũng như bao nhiêu nghệ sĩ khác, cùng với cái thân xác mỏng
manh, ông ôm trọn cả hiện thực Việt Nam theo mình. Và đó là hành trang duy
nhất mà nếu thiếu thì có thể sẽ chẳng có cái gì gọi là PD nữa! Thôi thì hãy gọi là
hiện thực cuộc sống vậy.
Hình ảnh đô thị cụ thể nhất trong thời kỳ sau này là bài "Phố buồn" (1954). Cũng
như khi mô tả làng quê, PD chọn lấy các hình ảnh rất gợi hình để đưa vào mà
không cần phải nhiều lời nhận xét. Ông để cho chính những sự kiện tự nói lên cái
nghèo nàn, thiếu thốn của một xóm nghèo đô thị và tâm cảm của ông. Phố buồn
hiện lên mồn một qua những ghi nhận: bùn lầy, ngõ không tên, không đèn, mái
tranh im lìm, tối đen:
Đường về đêm đêm mưa rơi ướt bước chân em
Bùn lầy không quên bôi thêm lối ngõ không tên
Qua mấy gian không đèn/Những mái tranh im lìm
Đường về nhà em tối đen/Nhìn vào khe song trông anh ốm yếu ho hen...
Hạt mưa được chọn đóng vai phụ diễn:
Hạt mưa, mưa rơi tí tách/Mưa tuôn dưới vách
Mưa xuyên qua mành/Hạt mưa, mưa qua mái rách
Mưa như muốn trách/Sao ta chạy quanh?
Tôi tự hỏi: có gì giống nhau giữa hạt mưa nơi "thằng cu bé đẫm mưa trong ngõ"
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với hạt mưa bất nhân trong một phố buồn đô thị? Và có gì khác nhau giữa cái
"ốm yếu ho hen" của một "anh" nào đó với cái "o nghèo" đêm nào cũng dỗ em
bùi ngùi ở một ngôi làng "có những cánh đồng cát dài" trong "Quê nghèo"?
Cũng như nhà văn, ông "dựng" ra nhiều nhân vật và nhìn cuộc sống từ vị trí của
nhân vật đó để đưa vào ca từ. Hiện thực trong tâm ca khác hẳn với hiện thực
cuộc sống trong bình ca, trong nữ ca khác với bé ca, trong tình ca khác với vỉa hè
ca, trong thiền ca khác với tỵ nạn ca. Cũng là cái "tôi" cả, nhưng được nhân
giống ra thành rất nhiều cái "tôi" khác nhau. Bà mẹ trong "Bà mẹ Gio Linh" rõ
ràng là khác xa chừng với bà mẹ trong "Bà mẹ Phù Sa". Người thương binh trong
"Kỷ vật cho em" không có chút gì dính dáng đến anh chàng thương binh trong
"Nhớ người thương binh" hay trong "Ngày trở về". "Anh" trong "Cỏ hồng" tục lụy
hơn nhiều so với "anh" trong "Trả lại em yêu". Cách mô tả hiện thực của ông qua
cấu trúc ca từ, cách sắp xếp hình ảnh, chi tiết (trạng thái, màu sắc, chuyển
động...) phù hợp với tình huống và tâm cảnh:
- Có khi thiệt rầu muốn chết (Tuổi vu vơ)
- Ngồi xe lam lắc rung rinh đường quê (Tuổi xuân)
Trong bài "Tuổi ngọc", cấu trúc câu/ cách dùng từ rất "tuổi ngọc":
- Xin cho em một mớ tóc dài/Cho em phơi ngoài hiên nắng rọi
Rụng một vài sợi thôi/Còn lại một con suối
Dòng mượt mà buông xuống chùm vai
- Từng vòng, từng vòng xe/Là vòng đời nhỏ bé
Đạp bằng bàn chân gót đỏ hoe
Các chi tiết gợi hình. Hát bài hát lên là ta có thể "thấy" ngay hình ảnh sống động
của một cô bé choai choai 14, 15 tuổi đang đạp chiếc xe mi-ni nhí nhảnh, yêu đời
trên một góc phố nào đó. Khác biết bao với phố thị của anh chàng sinh viên sắp
lên đường ra chiến trận:
Trả lại em yêu khung trời Đại Học/Con đường Duy Tân cây dài bóng mát
Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát
...Trả lại em yêu khung trời mùa hạ/Ngọn đèn hiu hiu nỗi buồn cư xá
Vài giọt mưa sa hôn mềm trên má/Tóc em thơm nồng dáng em hiền hòa (Trả lại
em yêu)
Hiện thực phong phú ngoại giới được trung chuyển qua một tâm cảm đặc thù
trước khi hóa thân vào chữ nghĩa. Dẫu vậy, PD chỉ đẩy khẻ các hình ảnh đời
thường lên một chút. Và vẫn không bao giờ đẩy quá xa, đến chỗ siêu thực, trừu
tượng. Ông chỉ can thiệp vào các sự kiện có chừng mực, không muốn làm biến
dạng chúng. Điều đó cho thấy nhu cầu diễn tả của ông khá lớn. Chính vì thế mà
ca từ có lúc trông chẳng khác gì văn xuôi:
- Bé đưa tay ngang vừng trán ngoan hiền/Cười chào anh, trông như chim tên
Quyên
Cây đàn thấp hơn mái đầu đôi chút (Bé, Cây Đàn, Ngôi nhà xanh, Đồi cỏ)
- Đưa bé đến trường bằng xe anh đạp/Khi bước ra đường bình minh đã lên
Ba má khuyên mình nên đi sớm
... Trên xe, trên xe em nói huyên thuyên/Bao nhiêu, bao nhiêu chuyện cổ tích
tiên
Anh tuy nghe luôn, anh vẫn quên liền (Đưa bé đến trường)
- Họ đang lo công việc thụ thai
Cho phụ nữ hiếm hoi được thấy đẻ con ra từ trong ống thủy tinh
Chẳng thèm ngó tới người lầm than gặp lúc nguy nàn (Hát trên đường vượt biển)
"Đốt lá trên sân" là một bài thơ - từa tựa như thơ xuôi -, trong đó, các chi tiết
pha trộn giữa quê và phố (một chú học trò nghèo và cô bé láng giềng ở vùng ven
đô chẳng hạn):
Nếu bé yêu anh, anh mời đến ở/Dưới mái thô sơ, nơi vườn xanh cỏ
Ngày thì chia nhau sách đọc mới cũ/Để chiều còn ra tưới vườn quét lá
Quét lá trên sân, vun thành đống nhỏ
...Khói, khói lên nhỏ nhoi/Khói lên nhẹ hơi, khói lên lả lơi
... Đốt lá trên sân, nhớ từng đóm lửa/Bến nước năm xưa, chuyến đò neo ngủ
...Đốt lá trên sân, khói mờ cay tỏa/Nước mắt rưng rưng, anh nhiều mắc cở
Ngọn lửa làm anh mắt mờ thương nhớ...
Thơ tình? Đúng. Nhưng sao nghe không mấy lãng mạn? Thì đó là một bài "Bé
ca". Những "bé" chập chững bước vào cuộc tình trường!
Lớn hơn và lão luyện hơn và cũng phố thị hơn, ta có "Cỏ hồng", một bài tình ca
bất hủ khác. Ở đây, PD vận dụng hiện thực một cách nhuần nhuyễn trong việc
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diễn tả nội tâm con người. Cỏ hồng là một bài ca thanh mà tục. Tục mà thanh.
Loại ca khúc mà PD gọi là "dục tính", một "erotica" thứ thiệt được ngụy trang rất
tinh tế bằng khung cảnh thiên nhiên. Toàn bài mô tả một cảnh ái ân rất hiến
dâng, rất say đắm. Ngôn ngữ đẹp, sinh động. Vẫn là một câu chuyện kể. Kỹ
thuật diễn tả đạt đến mức tuyệt hảo. Ngoài "anh" và "em", các diễn viên chính là
bầu trời, con đồi, bãi cỏ. Mở đầu là cuộc hẹn hò vụng trộm của đôi tình nhân.
Khung cảnh hoang vu khiến cho đôi tình nhân yên tâm:
Rước em lên đồi cỏ hoang ngập lối/Rước em lên đồi, hẹn với bình minh
Đôi chân xinh xinh như tình thôi khép nép/Hãy vứt chiếc dép bước đi ôm cỏ mềm
Còn gì nữa mà khép nép, hỡi cô em! Con đồi, bầu trời, bãi cỏ rạo rực chào đón
hai người:
Đồi êm êm, cỏ im im, ngủ yên yên, mộng rất hiền!
...Đồi nghiêng nghiêng, cỏ lóng lánh/Rồi rung rinh, bùng thoát giấc lành
Trời mông mênh, đồi thênh thênh
"Anh" nôn nóng, táo bạo:
...Níu em trên đồi, cỏ thơm mùi sữa/Níu em yêu ngồi trên bãi cỏ non
Giương đôi tay ôm thân tròn ơn mưa móc/Hãy xõa mái tóc, rũ trên vai anh mòn
"Em" bối rối, lo sợ. Nhưng có bầu trời, con đồi, ngọn cỏ - những đồng lõa tinh
quái:
Đồi quen quen, cỏ ngoan ngoan/Tưởng mơn man làm rối tóc mềm
Rồi nghe thêm lời van xin
...Trời trong em, đồi choáng váng/Rồi run lên cùng gió bốn miền
Cuối cùng thì là:
Cỏ xanh đổi sắc theo nhân tình/...Cỏ hoang xao xuyến trên ngọn ngành
Đỏ như trong giấc mơ lung linh/Em ngoan như tình nồng...
Những chi tiết sáng tạo bất ngờ và thú vị. Cỏ từ xanh biến thành hồng: chứng
tích của một cuộc tình đẫm ướt! Trong "Bà mẹ Gio Linh", hiện thực diễn biến
chậm và bi tráng. "Cỏ hồng" diễn biến nhanh, láu lỉnh, vội vã. Các cụm từ nối
nhau mô tả những động tác xoắn xuýt, cuống quýt, tham lam, hối hả: đồi
nghiêng nghiêng, cỏ lóng lánh, đồi êm êm, cỏ im im, đồi quen quen, cỏ ngoan
ngoan, đồi choáng váng. Cách lập đi lập lại các tính từ vừa tạo cảm giác chuyển
động vừa mô tả trạng thái tâm lý. Hiện thực đây là một hiện thực đầy tâm,
nhiễm tâm. Cỏ, con đồi, bầu trời không còn là cỏ và con đồi. Chúng không còn là
ngoại giới. Chúng là tâm giới.
PD luôn luôn tạo ra một hiện thực ở đây và lúc này, sử dụng nó để phát ngôn cho
nỗi niềm, cho tâm tình, cho nỗi nhớ, cho yêu đương. Ông sắp xếp và thậm chí,
liệt kê các chi tiết y như ta liệt kê, sắp xếp các kỷ vật. Không thêm. Không bớt.
Cứ để chúng nằm đó, hồn nhiên, tự tại. Không giải thích dài dòng. Hãy nghe PD
ngũ tuần, sắp xếp những kỷ niệm thời thơ ấu của mình, y như một bức tranh
minh họa cho bài học hồi còn học tiểu học:
Cho tôi lại ngày nào/Trăng lên bằng ngọn cau/Me tôi ngồi khâu áo
Bên cây đèn dầu hao/Cha rôi ngồi xem báo/Phố xá vắng hiu hiu
Trong đêm mùa khô ráo/Tôi nghe tiếng còi tàu
...Cho tôi lại chiều hè/Tôi đi giữa đường quê/Hai bên là hương lúa
Xa xa là ngọn tre/Thấp thoáng vài con nghé
Tiếng nước dưới chân đê/Tôi mê trời mây tía/Không nghe mẹ gọi về...
PD lẩn thẩn? Không. Tất cả chỉ gói trọn trong một ước mơ trẻ con nhưng đượm
mùi triết lý:
Cho đi lại từ đầu/Chưa đi vội về sau
Nghĩa là mãi mãi chỉ là một "petit prince" ( của Saint-Exupéry).
Khi ra nước ngoài, ông nhớ Sài Gòn cũng chi li không kém (Tiếng thời xưa/1979)
Có ai nhớ tiếng rao hàng buổi sáng?/Tiếng xe máy rú trên đường thành đô
Có ai nhớ tiếng chuông chùa đầu ngõ/Tiếng chim hót, tiếng học trò la.
Có ai nhớ tiếng đêm về mùa nóng?/Tiếng mưa vỗ trên những mái nhà lợp tôn
Rất "phạm duy" phải không? Nỗi nhớ tuy tầm thường, đơn giản nhưng rõ là vô
cùng da diết!
Có lúc, PD nhìn hiện thực bằng cảm thức của một đạo sĩ. Trong "Một cành củi
khô" (Tâm ca số 6), tất cả chi tiết y như một bức tranh tĩnh vật:
Một cành củi khô/Một tờ lá úa/Một hòn cuội to/Một làn bụi mờ/Một ngọn cỏ may
Một vài miếng giấy/Một hạt mưa bay/Một giọt sương mai
Tĩnh nhưng động:
Một hàng rêu thưa/Một đàn kiến gió/Một nhện giăng tơ/Một ổ tò vò
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Một giọng con ve kêu/Một điều con dế nói
Cuối cùng, trong cái thế giới tĩnh và động đó là bóng dáng con người. Con người
hiện diện như một niềm vui, trong niềm vui và đầy niềm vui:
Một mảng vai non/Một vòm tóc sáng/Một vành tai ngon/Một cổ tròn tròn
Một làn mi cong/Một vùng má nóng/Một hàm răng trong/Một bàn tay thuôn
Ông đi từ sự vật: củi khô, lá úa, cỏ may...đến những sinh vật và cuối cùng đến
con người. Mọi thứ chung quanh đều bé mọn, nhỏ nhoi, giản dị và đáng yêu. Vì
chúng ở đây và lúc này. Chúng có thật. Chúng nằm trong tầm tay, không cần
phải tìm kiếm lao đao. Không cần phải đi tìm trong câu thơ cổ, trong tranh tố nữ
hay đợi chờ "nhân loại được trùng tu" như ở "Tìm nhau". Cuộc đời quanh đây
mừng là biết mấy. Một cảm nhận giản dị, chân thành: nét thoáng đạt hồn nhiên
của một thiền giả.
----<>---Khi đào xới tính cách hiện thực trong ca từ của PD, tôi không có ý muốn dán cho
ông nhãn hiệu "hiện thực chủ nghĩa"(2) y như người ta thường gán cho các nhà
văn nhà thơ một trường phái nào đó. Và tôi không nghĩ rằng, khi sáng tác, ông
đã chọn lựa hiện thực như chọn một lý thuyết sáng tác. Vả lại, tính hiện thực chỉ
là một trong nhiều yếu tố kết thành cái mà ta gọi là tài năng PD.
Ông là một nhạc sĩ, người chuyên về lãnh vực âm thanh. Nỗ lực nghệ thuật của
ông trước hết là nỗ lực biểu đạt tâm tình và cuộc sống bằng âm thanh. Và có lẽ vì
cho rằng chỉ âm thanh thôi - dù tinh tế, sống động đến đâu - cũng không nói lên
hết tâm tình của ông cho nên ông cần đến sự hỗ trợ của lời, tức là của ca từ.
Chính sự lưu tâm đó đã khiến cho ca từ của ông không chỉ để hát mà còn để đọc.
Ông thích phổ nhạc các bài thơ. Một nhạc sĩ thích phổ nhạc là một người chấp
nhận vai trò quan trọng của ca từ. Ông phổ nhiều thơ và phổ hay đến nỗi có
người cho rằng tài năng thực sự của PD là chỉ nằm trong những bài thơ phổ nhạc.
Ý muốn nói, PD chẳng có tài ba gì về ca từ. Nhưng như ta thấy, do cách sắp xếp
lại lời thơ và diễn đạt về mặt âm thanh, những bài ca phổ nhạc của ông làm sáng
giá và sang thêm các bài thơ và mang hơi hướm PD y như là của chính ông sáng
tác.
Thực sự, như ta đã phân tích ở trên, ca từ của PD rất xứng đáng được thưởng
thức và nghiên cứu như những văn bản riêng biệt về cả ý nghĩa lẫn cấu trúc. Một
số có dạng thơ, một số có dạng văn xuôi. Và xuyên qua mọi thể loại sáng tác, từ
nhạc kháng chiến đến dân ca, dân ca cải cách đến trường ca, nhạc hiện đại, nội
dung từ nhạc tình, tâm ca tới tục ca, rong ca..., tính cách hiện thực hiện ra, khi
thì rõ nét, đậm đà khi thì thì ẩn tàng, thấp thoáng. Có thể nói hiện thực là nguồn
mạch nuôi dưỡng ca từ của ông. Đó là một kho tàng vô giá, không bao giờ vơi,
không bao giờ cạn, rất cũ mà cũng lại là rất mới. Cứ "đọc" lại (hay ca lại) những
bài hát về nông thôn, ta sẽ thấy những chi tiết tầm thường trong cuộc sống đó
lúc nào cũng rất mới. Nhưng cũng cần ghi nhận, tuy xu hướng hiện thực khá đậm
nét trong ca từ, ông không hẳn sa đà vào hiện thực. PD không thiếu những nhạc
phẩm với ca từ mượt mà, hiện đại, sâu lắng và chải chuốt - tuy không siêu thực
và cách tân - nhưng rất bay bướm và đa dạng. Nhiều bản nhạc tình của ông là
những chuỗi liên tưởng miên man được ráp nối bởi những hình ảnh và ý tưởng
mới mẻ, bất ngờ, gây nên những ấn tượng độc đáo. Chẳng hạn trong "Ngày đó
chúng mình":
Ngày đó có em đi nhẹ vào đời/Và mang theo trăng sao đến với lời thơ nuối
Ngày đó có anh mơ lại mộng ngời/Và se tơ kết tóc giam em vào lòng thôi
....Ngày đó có em ra khỏi đời rồi/Và mang theo trăng sao chết cuối trời u tối
Ngày đó có anh mê mải tìm lời/Tìm trong đêm rách rưới cơn mơ nào lẻ loi?
Ông có những từ và cụm từ rất lạ, thể hiện một cách nắm bắt hiện thực phong
phú và sáng tạo: lúc chiều về mọc ánh trăng tơ/ mái nhà sàn thở khói âm u/ dừa
cao nghe ngóng, tràn lan trong gió cong/ quê hương tôi có con sông đào ngây
ngất/ trời soi bốc khói sân nhà/ tóc mượt mà buông xuống chùm vai/ tiếng nước
tôi, bốn ngàn năm ròng rã buồn vui/ tấm áo nâu! rướn mình đi từ cõi rừng cao/
đôi môi đã quyết trói đời người/ mưa theo cuộc tình tơ/ đường thơm bóng gầy,
nhạc run lá bay/ mang nặng tình mềm, em trở mình trên nhân duyên/ tìm trong
đêm rách rưới cơn mơ nào lẻ loi, vân vân và vân và còn nhiều nữa.
Ông đã sử dụng hiện thực trong ca từ như thế nào? Nói khác đi, hiện thực đã
hiện diện trong ca từ ông ra sao?

Project: Phạm Duy - Một Đời Nhìn Lại

Tuyển Tập Các Bài Viết Về Nhạc Phạm Duy Trong Suốt 50 Năm Qua

Về chất liệu, hiện thực đa dạng nhất trong ca từ là con người. Đây không là
những con người trừu tượng, con người chung chung. Không chỉ là những "anh",
"em", những "chàng", "nàng"...có tính cách khái niệm mà là những con người cụ
thể ở trong những hoàn cảnh cụ thể mà ông gặp, ông nghe, ông chứng kiến từ
cuộc sống chung quanh. Hãy gọi đó là những "nhân vật". Vâng, có thể nói ca từ
của PD là một bộ sưu tập vô cùng phong phú những "nhân vật" có mặt trong xã
hội Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua, đủ mọi thành phần, nhân dáng, hoàn cảnh,
tính cách...Kỹ nữ, anh nông dân, chị thôn nữ, chú bé con, cô bé choai choai, cậu
sinh viên đại học, học sinh, thằng du đãng, tay hippy, vợ, chồng, người góa phụ,
kẻ thất tình, cán bộ, người Thượng, người kinh, người tỵ nạn, mẹ già và lính, đủ
loại lính: bộ đội, lính cộng hòa, phi công, thủy quân lục chiến, bộ binh, tướng, tá,
thương binh...
Hiện thực còn là những cảnh thiên nhiên, trải dài từ núi rừng đến thành thị, từ
nông thôn đến bản làng với sông, suối, rừng, cỏ cây, hoa lá, trăng sao, chim
chóc, đường phố, con đường, trường học, bến đò, từ những vật tầm thường như
đất đá, con dế, con kiến cho đến những hình tượng cao cả như Chúa, Phật, quốc
gia, dân tộc.
Hiện thực được mô tả bằng nhiều kỹ thuật khác nhau. Khi thì bóng bẩy, mượt
mà:
Mái nhà sàn thở khói âm u/Cô nàng về để suối tương tư
Có khi chân tình, da diết (trong "Như là lòng tôi")
Rồi đi xuống phố không một người quen/Nhà xi-măng cốt sắt
Mọc chênh vênh và làm khuất mắt người tình/Đường tuy đông mà quá trống
Ngày đi qua chỉ là những bóng không lời/Đời nghe xa vắng như là lòng tôi!
Có khi là ngôn ngữ đường phố:
Tôi có người yêu, cái vú to như là cái đình
Đôi vú nhà binh cứng rắn như chế độ chúng mình
Lại thêm hùng tráng như những quả bom
Người dân nhìn thấy hết hồn luôn (Mạo hóa, Tục ca)
Hiện thực thể hiện qua những câu chuyện kể, có đầu có đuôi, bi hài không thiếu,
từ những chuyện lỉnh kỉnh cá nhân cho đến những tấn bi kịch nhân sinh. Mỗi một
câu chuyện chứa đựng một hình thái sinh hoạt hay một biến cố đời thường hay
một biến cố lớn lao của đất nước. Có những câu chuyện bi tráng như "Bà mẹ Gio
Linh" và cũng có những câu chuyện cá nhân đơn giản mà cảm động như "Ngày
trở về", "Hẹn hò", có những chuyện tình hấp dẫn như "Cỏ hồng"
Hiện thực còn thể hiện qua những ước mơ, những hồi ức, những kỷ niệm - tuy cá
nhân - nhưng chứa đựng những khao khát nhân bản.
Hiện thực có lúc được sử dụng như một bắt cầu, một cái cớ được nối tiếp bởi một
chuỗi những liên tưởng từ hẹp đến rộng, từ đơn giản đến vô cùng da dạng. Bắt
đầu với một hình ảnh hay một dấu hiệu nhỏ nhoi, PD kéo giòng liên tưởng vào
cuộc đời, vào những hình tượng triết lý, siêu hình. "Giọt mưa trên lá" chẳng hạn.
Từ một giọt mưa vô danh rơi trên một chiếc lá vô danh, ông liên tưởng tới bi kịch
chiến tranh, đến ngày hòa bình hội ngộ, đến buồn vui nhân thế, đến sự cứu
chuộc và tình yêu đôi lứa:
Giọt mưa trên lá tiếng khóc oa oa/Đứa bé chào đời, cho chúng ta nụ cười
...Giọt mưa trên lá tiếng khóc chơi vơi/Thế giới lạc loài chưa thoát ra phận người
Giọt mưa trên lá cố gắng nguôi ngoai/Nói với loài người: xin cứ nuôi dài mộng dài
...Giọt mưa trên lá bối rối, bồi hồi/Ráo riết, miệt mài, em (anh) biết yêu lần cuối
Giọt mưa trên lá bỡ ngỡ, xôn xao/Cuống quít, dạt dào, anh (em) biết yêu lần đầu
Hiện thực khi thì chi li, với nhiều chi tiết sống động (chẳng hạn như giọt mưa
trong "Phố buồn", làn khói trong "Đốt lá trên sân", ngọn cỏ trong "Cỏ hồng") và
có khi chỉ là những nét chấm phá. Tất cả được diễn tả bằng một thứ ngôn ngữ đa
dạng, khi thì nghiêm trang, bi tráng, khi thì dí dỏm, trêu cợt, khi thì giận hờn,
cay đắng, khi thì dịu dàng, tha thiết và có khi thì lại thẳng thắng, đến gần như sỗ
sàng. Đặc biệt, ông tận dụng ngôn ngữ đời thường, ngôn ngữ nói để diễn tả trực
tiếp thực cảnh, không phải dùng chữ quanh co, vòng vo:
- Chàng về nay đã cụt tay (Nhớ người thương binh)
- Đem ra giữa chợ cắt đầu (Bà mẹ Gio Linh)
- từ con rắn đến voi đến hùm/Kể luôn tới loài dun, dù là nó dữ hay là nó hiền
(Tuổi vu vơ)
- Ông bà lão nghiến răng cầm lái (Hát cho người vượt biển)
- Một ngày, một ngày tháng 8 năm sáu mươi hai
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Có anh Ba cán bộ về đây tuyên truyền (Bà mẹ Phù Sa)
- Đêm qua em gặp ma, ma lem luốc con ma đen ngòm
Tóc ma dài, áo với quần tả tơi dơ dáy (Tuổi sợ ma)
- Có khi mù này đánh lui mù đó/Hả hê về nhà, mắt ốc ngước lên
Có khi thằng câm thắng cơn cãi lộn/Hả hê về nhà, ú ớ mừng rên (Ngụ ngôn mùa
xuân)
Hiện thực còn được diễn tả bằng những từ hoặc cụm từ chỉ sự chuyển động,
chẳng hạn: vun (sóng ra Thái Bình), đội (sương nắng), rướn (mình đi), dắt dìu
(nhau), bước lê, lần mò, gánh gánh gánh (gánh thóc về), (trên đường) bước dồn,
mưa rơi (tí tách, sát vách, xuyên qua mành), ta lôi (em về), ta kéo (em đi), (khói
khói) lên (nhỏ nhoi, lả lơi), níu (em trên đồi), vân vân. Thế giới TCS là thế giới
tĩnh. Ngay cái động của TCS cũng là động "tĩnh" (4). Trái lại thế giới PD là thế
giới động. Ngay cái tĩnh của ông cũng là tĩnh "động". Các bài ca của ông khi nào
cũng có cái gì nhúc nhích, cựa quậy. Chúng là thế giới của cảm tính.
Và cuối cùng, hiện thực đó được biến thành âm thanh. Tài năng PD là ở chỗ này.
Khi đọc lời của ông hay ngay cả khi hát nhạc của ông, ta thấy nhạc và lời - dù
loại lời nào - khi nào nghe cũng trơn tru, gợi cảm y như thể chúng có mối giao
hòa tự tại nào đó từ trước. Không! Mải mê đọc, hát, ta quên rằng, ca từ chỉ mới
là một nửa đoạn đường hay nhạc chỉ mới là nửa đoạn đường. Ráp nối chúng với
nhau thế nào cho chúng vừa diễn đạt được hiện thực lại vừa "sang hóa" hiện thực
đòi hỏi một thể nghiệm công phu và sáng tạo. Biến những "sương mù", "chiều
thu", "ven sông", "làn gió", "vần mây"...thành âm thanh có lẽ tương đối dễ dàng.
Làm cho "cụt tay", "cắt đầu", "ho hen", "thằng cu bé", "o nghèo", "vồng khoai",
"thằng mù", "dơ dáy"...thành nhạc là điều không mấy đơn giản.
Về cuối đời, sống xa tổ quốc, hiện thực không còn sống động như khi còn trẻ,
thời ông tả xung hữu đột giữa giòng đời. Mọi thứ bây giờ là kỷ niệm. Hiện thực là
nỗi nhớ. Không thấy Hoa Kỳ, ở đây và bây giờ. Chỉ thấy Việt Nam ở đó và lúc đó,
nhưng vẫn tràn trề sinh động y như quanh quất đâu đây. Vả lại lúc cuối đời là lúc
người ta suy gẫm. Do đó, dấu vết hiện thực mờ nhạt đi trong nhiều ca khúc sau
này, nhưng không hoàn toàn biến mất. Chúng vẫn còn thấp thoáng đâu đó, ẩn
núp đâu đó đàng sau, bên cạnh những hình ảnh, ẩn dụ, biểu tượng hay ý niệm
siêu hình.
- Ta lôi em về, ta kéo em đi, nâng em lên trời
Đem xuống âm ty, chôn em trong lòng, xong lấy em ra (Thiền ca)
- Tròn như viên đạn đồng đen/Đã khô vết máu quên miền chiến tranh
- Người trở thành cây mùa đông/Lá úa rơi vun cao cội nguồn
- Tôi nằm võng/Võng đưa, võng đưa
Tôi nằm võng/Võng đưa, võng đưa
Ha! Trần gian lạc thú/Ha! Tiên cảnh phiêu du
Cõi tử, cõi sinh/Cõi tình, cõi hận
Núi đợi, vực chờ/Niềm vui, nỗi khổ
...Tôi nằm võng/Võng đưa, võng đưa
Tôi nằm đó/Nằm im mọi chỗ. (Thiền khúc số 2)
Tôi có cảm giác ông muốn dứt mà không dứt được. Đời ông đã cắm quá sâu vào
hiện thực trần gian, một thứ trần gian vừa đau đớn vừa đáng yêu. Dẫu vậy, đến
một lúc nào đó:
Thôi nhé, cho anh giã từ trái đất/Anh đã nghe vang tiếng gọi càn khôn
Nhưng nếu em yêu muốn vào cõi lớn/Anh sẽ cho em dắt tay lên đường (Rong
khúc)
Ông PD ơi, đừng đi vội. Hãy ở lại với trần gian bề bộn này. Hãy ở lại đây, bây giờ
-- dù cho ở Midway của ông hay Boston của tôi -- không cách gì tìm thấy được bà
mẹ nghèo ru cháu, thằng cu bé đẫm mưa trong một ngõ quê mùa hay tấm áo
nâu rướn mình đi từ cõi rừng cao hay anh chàng ho hen trong một con phố buồn
hay con đường Duy Tân cây dài bóng mát và muôn ngàn chi tiết Việt Nam nữa...
Quê hương tôi! Bóng đa ôm đàn em bé
Nắng trưa im lìm trong lá
Những con trâu lành trên đồi
Nằm mộng gì? Chờ nghe tôi thổi khúc sáo chơi vơi
Quê hương tôi! Tóc sương mẹ già yêu dấu
Tiếng ru nỗi niềm thơ ấu
Cánh tay êm dựa mái đầu
...Tình hoài hương!...Chiều soay hướng!...Tình ngàn phương!...
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Người phiêu lãng!
Nước mắt có về miền quê lai láng
Xa quê hương! Yêu quê hương!
Da diết đến thế thì thôi.
Tất cả đều là hiện thực nhưng hỡi ôi, đã trở thành... siêu thực mất rồi!
Trần Hũu Thục
(12/2002 - 4/2003)
__________________________
(1) Đây là một cách nói có tính chất tổng quát. Thực tế là TCS có nhiều nhạc
phẩm mang tính hiện thực rõ nét. Tôi đã phân tích rõ điều này trong bài "Một cái
nhìn về ca từ TCS, Văn Học (California) số đặc biệt về Trịnh Công Sơn, số
186&187, tháng 10&11/2001. Hãy nghe một đoạn ca từ sau đây:
Một buổi sáng mùa xuân
Một đứa bé ra đồng
Đạp trái mìn nổ chậm
Xác không còn đôi chân
Một buổi sáng mùa xuân
Ngực đứa bé tan tành
Ngàn hoa đồng cỏ nội
Cúi xuống nhìn con tim (Một buổi sáng mùa xuân)
(2) Ở đây, tôi hiểu hiện thực theo nghĩa thông thường nhất, đó là những gì diễn
ra ở ngoại giới được ghi nhận qua các giác quan và tâm thức con người rồi
chuyển hóa thành ngôn ngữ trong mục đích phản ảnh một cách trung thành nhất
các sự kiện và cảm xúc liên hệ.
(3) Hiện thực chủ nghĩa (realism) là một trường phái thẩm mỹ tách khỏi xu
hướng "lãng mạn chủ nghĩa" (romanticism) vào những năm cuối thế kỷ thứ 19,
cho rằng sáng tác nghệ thuật không phải là diễn tả đời sống nên là, sẽ là mà như
là ở đây và lúc này (to show life not as it should be but as it is). Tác phẩm không
đề ra chuyện lý tưởng mà nói đến những chuyện hàng ngày trong đời sống đang
diễn ra chung quanh. Ngôn ngữ được sử dụng như một tấm gương không biến
dạng hoặc là một khung cửa kính hoàn toàn trong suốt nhằm phản ảnh cái có
thực. Để đạt được mục đích đó, người ta giả định rằng có một sự tương ứng hoàn
toàn giữa cái biểu đạt (từ ngữ) và cái được biểu đạt (sự vật). Các sáng tác tập
trung vào cái trực tiếp, ở đây, bây giờ, cái cụ thể và các hiệu quả có thể được xác
định của nó.
(4) Chẳng hạn như:
- Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngọ
Ngờ đâu hội ngộ tan giữa hư không ... Tan trong cội nguồn (Ra đồng giữa ngọ)
- Em đi qua chuyến đò ối a vui như ngày hội
Tôi xin làm quán đợi buồn chân em ghé chơi
Em đi qua chốn này ối a sao em đành vội
Tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài (Biết đâu nguồn cội)
Ca từ nghe như rất là chuyển động, nhưng thực ra là cái chuyển động của ý
niệm, của biểu tượng chứ không phải là chuyển động trong thực tế. Anh dùng cái
động để mô tả cái tĩnh.

Người gửi: Thành Viên
Người đăng: php
Người sửa: TVMT; Hướng Dương;
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14. Phạm Duy - Ngày Trở Về (2005 đến nay)
z

Lưu Trọng Văn: Bài thơ cho người xa xứ

z

“Tôi thiết tha về hẳn quê nhà”

z

“Cuối đời nhìn lại…” (I)

z

“Cuối đời nhìn lại…” (II)

z

Họp mặt tiễn chân nhạc sĩ Phạm Duy

z

"Tôi hy vọng..."

z

Ngày trở về của Phạm Duy trong bối cảnh âm nhạc Việt Nam

z

Phạm Quang Tuấn: Có nên cho tranh luận về Phạm Duy không?

z

Lê Hữu: Nhạc sĩ Phạm Duy và “Câu chuyện đầu năm”

z

Phỏng vấn NS Nguyễn Đức Quang

z

"Tôi chưa bao giờ ra đi"

z

MC "duyên dáng" trong "Ngày trở về"

z

Công Ty Văn Hoá Phương Nam và “Dự Án” Phạm Duy với 20 năm bản quyền
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VỀ THÔI” - BÀI THƠ TẶNG NS PHẠM DUY
Bài thơ cho người xa xứ
07:48' 25/03/2005 (GMT+7)
THU THỦY
Trong một dịp trò chuyện với báo giới, nhạc sĩ Phạm Duy từng nhắc tới
bài thơ “Về Thôi” của nhà thơ Lưu Trọng Văn, bài thơ đã thôi thúc ông
trở về quê hương ở chặng cuối của cuộc đời. NVX đã tìm gặp tác giả bài
thơ để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh ra đời của bài thơ đặc biệt này. Xin ghi
lại một phần nội dung cuộc trao đổi với nhà thơ

Lưu Trọng Văn: Khúc tình xưa,
xưa ấy, xưa rồi, về thôi... (ảnh
Thu Thủy)

PV: Xin anh cho biết hoàn cảnh sáng tác của bài thơ "Về Thôi" mà NS
Phạm Duy rất tâm đắc? Lưu Trọng Văn: Năm 1994, tôi cùng nhạc sĩ Văn
Thành Nho có một chuyến công tác sang Malaysia, sau đó, sang
Singapore thăm một người bạn là nhạc sĩ Võ Tá Hân. Tại nhà riêng của NS
Võ Tá Hân, chúng tôi được trò chuyện qua điện thoại cùng nhạc sĩ Phạm
Duy (lúc bấy giờ đang ở Mỹ). NS Phạm Duy khen ngợi bài hát: Đất nước
lời ru của Văn Thành Nho,. Tôi ngôì nghe nội dung cuộc trao đổi và chợt
ngộ ra rằng, người nhạc sĩ tài hoa ấy còn nặng lòng với quê hương nhiều
lắm. Tôi bèn nói với người bạn già của cha mình rằng: "Chú đi lâu không
về, 19 năm rồi, chú về đi!". Người NS già trầm ngâm một lúc rồi bảo: "Tôi
cũng muốn về, nhưng còn vướng bận một số việc, hiện tôi đang phổ thơ
Hàn Mạc Tử và viết về Kiều...". Nghe ông nói vậy, tôi hiểu, trong sâu thẳm
tâm hồn, ông là một người yêu nước thiết tha, nên việc ông về, chỉ là sớm
hay muộn mà thôi. Ngay đêm ấy, những điều cảm nhận được từ cuộc trò
chuyện đặc biệt ấy đã thôi thúc tôi viết nên bài thơ "Về thôi".

Sau đó, tôi trở lại nhà anh Võ Tá Hân, tôi đọc bài thơ ấy cho Phạm Duy nghe
(cũng chỉ qua điện thoại). Nghe xong, ông im lặng. Một thời gian sau, bài thơ
được đăng trên tờ Hợp Lưu ở hải ngoại, trước đó là một bài viết của Phạm Duy
về âm nhạc. Báo Tuổi Trẻ xuân năm ấy cũng đăng lại bài thơ này, ghi là "tặng
P.D". Thời gian sau đó, tôi và nhạc sĩ vẫn liên lạc với nhau, ông vẫn gửi tặng tôi
những đĩa nhạc ông mới sáng tác, còn tôi thì gửi tặng ông những tập thơ của
tôi. Sau này, ông có phổ nhạc bài thơ Về thôi của tôi với nhan đề:Trăm năm
bến cũ và con trai ông là ca sĩ Duy Quang đã thể hiện khá thành công.

PV: Anh nghĩ gì về những đóng góp của NS Phạm Duy
đối với nền âm nhạc Việt Nam?
Tôi đã vềTây
mộtđến
nửa
Lưu Trọng Văn: Phạm Duy là lớp nhạc sĩ tiên phong của Việt Nam đem âm nhạc phương
trong
các con
với khán thính giả Việt Nam. Công lao lớn của ông là ông đã sử dụng chất liệu dân
ca vào
cáctôi...
sáng tác của mình một cách điêu luyện, có thể nói, ông đã "lẩy" dân ca vào ca khúc chứ không
sao chép nó. Các sáng tác của ông thời tiền chiến và trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp là
một kho tàng quý báu cho nền âm nhạc Việt Nam. Đối với các nhạc sĩ đàn anh và cùng thế hệ
như Văn Cao, Nguyễn Xuân Khoát, Lưu Hữu Phước, Nguyễn Văn Tý… ông luôn có thái độ trân
trọng. Đối với quê hương đất nước, một người già hơn 80 mươi tuổi như ông, nguyện vọng được
về sống nơi chôn nhau cắt rốn cũng dễ hiểu thôi, hơn nữa, các con ông, Duy Cường, Duy Quang
cũng đã về nước sinh sống và làm việc, mà đối với ông, con cái ở đâu là ông theo đó. Ông từng
tâm sự: “Thực ra tôi đã về một nửa trong các con tôi, nơi đâu có con tôi thì đó là nơi tôi đến…”
Tôi nghĩ, chiến tranh đã khép lại ba mươi năm rồi, giờ là lúc chúng ta nên khép lại quá khứ vì sự
hòa hợp dân tộc, vì một Việt Nam phồn vinh. Trên ý nghĩa hoà hợp ấy, tôi nghĩ, một đêm nhạc
cho Phạm Duy tại nhà hát Lớn sẽ là niềm vui cho tất cả những ai yêu nhạc Phạm Duy, đánh tan
mọi nghi ngờ về chính sách hòa hợp dân tộc của nhà nước Việt Nam, đồng thời cũng là niềm an
ủi cho người nhạc sĩ già trên hành trình trở về với đất mẹ.

Project: Phạm Duy - Một Đời Nhìn Lại

Tuyển Tập Các Bài Viết Về Nhạc Phạm Duy Trong Suốt 50 Năm Qua

PV: Xin cảm ơn anh về buổi trò chuyện này, chúc anh luôn mạnh khoẻ và cho ra đời nhiều tác
phẩm mới lay động lòng người như bài thơ "Về thôi".
T.T

Về thôi

(Thơ: Lưu Trọng Lư)

Về thôi, người tình già ơi
Thôn nữ chị
đã qua cầu thóc lép
Thôn nữ em
trăng đầy tuột khỏi chồi tay
Thôn nữ út
lơ đễnh lên đòng nào biết
Khúc tình xưa
Xưa ấy
Xưa rồi
Về thôi
Làm gì có trăm năm mà đợi
Làm gì có kiếp sau mà chờ
Đất Mẹ - Đất Nàng
Con sáo sang sông
tha cọng rơm vàng lót ổ
Mười chín năm tình cũ
Người tình già ơi
Nhớ không?
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Về quê ăn tết, nhạc sĩ Phạm Duy: “Tôi thiết tha về hẳn quê nhà”
Tuoi Tre - Cuối năm nay là lần thứ 10 nhạc sĩ Phạm Duy, Việt kiều ở Mỹ,
về thăm đất nước, sau lần đầu vào năm 2000. Gặp PV Tuổi Trẻ, ông cho
biết năm nay rất vui vì con trai là ca sĩ Duy Quang đã được Nhà nước cho
phép hành nghề tại VN, và vì đây là lần đầu tiên ông ra ăn tết ở quê nhà
Hà Nội...
- NS PHẠM DUY: Trong ký ức của tôi, Hà Nội trong những ngày chớm tết là
tuyệt vời nhất, không nơi đâu bằng...
* Thưa nhạc sĩ, có lẽ ông không nhớ tôi, một người hàng xóm chỉ ở cách
Nhạc sĩ Phạm Duy đi thăm chợ hoa tết
nhà ông mấy căn trước năm 1975. Sau hơn 30 năm, gặp lại trông ông vẫn tại phố Hàng Lược sáng 3-2-2005 rất minh mẫn, khỏe mạnh ở tuổi 85.
Ảnh: VIỆT DŨNG
- Rất đơn giản: không một giọt rượu, không một điếu thuốc, làm việc điều độ không bao giờ gắng sức. Năm
1986, gặp Trịnh Công Sơn ở Paris, tôi đã thành thật khuyên Sơn hãy bỏ hoặc giảm uống rượu. Nhưng rất tiếc...
* 30 năm qua, ông vẫn sáng tác đều đặn?
- Vâng. 30 năm ở Mỹ, tôi viết được khoảng 300 ca khúc (tổng cộng tác phẩm của NS Phạm Duy khoảng 900
bài!). Và riêng trong 10 lần về nước bốn năm qua, tôi đã viết được tập Hương ca, gồm 10 ca khúc về quê hương,
bắt đầu với Trăm năm bến cũ (phổ nhạc bài thơ Về thôi của Lưu Trọng Văn), Hương rừng (phổ vài câu thơ trong
Hương rừng Cà Mau của Sơn Nam), Lời mẹ dặn (phổ thơ Phùng Quán)... và kết thúc bằng Tây tiến (thơ Quang
Dũng), thể hiện sự hùng tráng của dân tộc Việt... Mong ước thứ ba hiện nay của tôi là được giới thiệu các ca
khúc này với đồng bào trong nước.
* Mong ước thứ ba, ở tuổi 85? Vậy còn thứ nhì, thứ nhất?
- Tôi vừa nộp đơn xin Nhà nước VN cho phép phổ biến chín ca khúc cũ của tôi, gồm
năm ca khúc tôi viết trong thời gian dân tộc kháng chiến chống Pháp (Tình ca, Bà mẹ
Gio Linh, Quê nghèo, Nương chiều, Ngày trở về) và bốn ca khúc phổ thơ (Áo anh sứt
chỉ đường tà - phổ Màu tím hoa sim của Hữu Loan, Ngậm ngùi - thơ Huy Cận, Mộ khúc
- thơ Xuân Diệu, Thuyền viễn xứ - thơ Huyền Chi). Đây chính là mong ước thứ nhì của
tôi. Nhưng điều mà tôi đang thiết tha mong đợi nhất chính là được trở về sống và làm
việc hẳn ở quê nhà. Tôi mong được về hẳn, đưa tất cả con cái cùng sự nghiệp của
mình về...
* Vì sao và từ khi nào ông muốn về?
- Năm 1994, tôi được anh Lưu Trọng Văn - là con một người bạn tôi, nhà thơ Lưu
Trọng Lư - tặng cho bài thơ Về thôi (*). Có mấy câu đã làm tôi hết sức xúc động và
Nhạc sĩ Phạm Duy
quyết định phải về:
Về thôi...
Làm gì có trăm năm mà chờ
Làm gì có kiếp sau mà đợi...
Vâng, thật sự tôi đã muốn về từ lâu. Tôi đã quyết định chuyển sang bước sáng tác mới. Bài Về thôi của anh Văn
càng cho tôi thấy rõ tôi chẳng còn được bao năm nữa, đã muốn làm gì thì phải làm ngay thôi...
* Nếu được cho phép trở về, ông sẽ làm gì?
- Tôi sẽ viết thêm một số ca khúc về quê hương sau một chuyến đi xuyên Việt, tiếp tục nghiên cứu dân ca và sẽ
xin phép được... biểu diễn.
* Ông vẫn có thể hát ở tuổi này?
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- Chứ sao!
Và nhạc sĩ Phạm Duy lập tức hát cho tôi nghe bài Trăm năm bến cũ. Tôi nhìn người nhạc sĩ già đang nhắm mắt
say sưa hát và thầm nghĩ cuộc hành trình “nghìn trùng xa cách” về lại bến cũ của ông chắc chắn sẽ không chút
dễ dàng, nhưng quả thật ông không còn nhiều thời gian để có thể chờ đợi lâu hơn. Dù ông có đã làm gì đi nữa thì
tôi vẫn tin trong sự rộng mở của dân tộc Việt, sau cùng ông sẽ thực hiện được mong ước lớn cuối đời: về với quê
nhà, với nơi chốn đã từng cho ông viết những câu Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời... (Tình ca) và nhiều ca
khúc nữa một thời đã làm rung động biết bao người...
NGUYỄN ĐÔNG THỨC
_______________________________
(*) Bài thơ này từng được đăng trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật năm 1994.
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NHẠC SĨ PHẠM DUY:

“Cuối đời nhìn lại…”
11:34 12/02/2005 (GMT+7)

QUỲNH LỆ - DUY THỦY thực hiện
Năm nay ông bước sang tuổi 85, nhưng nhạc sĩ Phạm Duy vẫn tỏ ra
minh mẫn, đặc biệt ông có lối nói chuyện sôi nổi và nụ cười hóm
hỉnh luôn nở trên môi. Mái tóc xoăn đã trắng như cước nhưng da dẻ
ông vẫn hồng hào. Thỉnh thoảng ông lại cao hứng cất cao tiếng
hát…
Đã 30 năm, khi thời gian đã “mòn” trên cả những nốt nhạc, Phạm
Duy cũng “lột” mình ra, cởi bỏ mọi thành kiến, như chiếc lá tìm về
nguồn cội. Cuộc đối thoại thẳng thắn của nhạc sĩ Phạm Duy và
phóng viên NVX đã diễn ra trong những ngày giáp Tết.
Hai mảnh đất một tâm hồn
- Chào bác Phạm Duy, đây không phải là lần đầu tiên bác về lại VN,
đúng không ạ?
- Lần này là lần thứ 10, nhưng có thể nói là tâm hồn tôi có bao giờ tôi xa
VN đâu. Tôi đi bao nhiêu năm tâm hồn tôi vẫn ở VN. Tôi quan niệm tôi đi
là vì thời cuộc. Nhưng trong suốt bao nhiêu năm đó không hề có bài hát
nào về nước Mỹ, toàn là những bài hát về VN, cho VN dù vui, dù buồn, dù hay hoặc không hay. Tôi không
có VN thì làm sao tôi sống được?
"Tôi đi bao nhiêu năm tâm hồn tôi vẫn ở VN"

- Những lần trở về VN đã giúp bác điều gì trong sáng tác?
- Lợi ích cho nghệ thuật của tôi. Dù quý vị thấy không hay cũng không sao. Tôi làm xong là hết, cống hiến
cho quý vị, cho mọi người. Nhận được hay không là do người nghe. Đó là thái độ làm nghệ thuật của tôi.
Có lẽ thế nên trong vòng 60 năm làm nghệ thuật tôi vẫn không lạc hậu.
- Có một sự thay đổi nào trong sáng tác của nhạc sĩ Phạm
Duy khi ở VN và nước ngoài không?
- Không có một sự thay đổi nào cả. Vì thời cuộc tôi phải đi, thế
thôi. Xong rồi tôi lại về! Hơn nữa, tôi quan niệm rằng không có
cuộc đi nào không có trở về. Trong nghệ thuật của tôi cũng như
thế, hành trình “tròn vẹn”, không có ngắt quãng. Có người nghệ
sĩ gặp một khúc quanh buồn thì cứ ôm lấy cái buồn ấy trong
sáng tác, nhưng tôi thì không. Nếu càng buồn thì càng phải tạo
ra cái khác. Xa đất nước cũng có những lúc vui buồn, những
lúc buồn tôi lại tìm cách vượt lên. Nếu quý vị có thì giờ nghiên
cứu kỹ, sẽ thấy trong vòng 30 năm qua không có tác phẩm nào
của tôi không có Việt Nam ở trong ấy. Luôn luôn! Ý nghĩ của tôi
ra sao, cảm xúc của tôi ra sao thì vì thời cuộc. Lúc mọi người "Về đây, tôi lại cảm thấy rằng tôi có thể sống thêm một đời
đau đớn, tôi đau đớn, song đó là sự đau đớn của người ra đi.
sống nữa"
Lúc nước nhà phấn khởi thì tôi lại vui cái vui của người thấy sự
thay đổi. Một người nghệ sĩ như tôi sinh ra ở trong một đất nước có biết bao nhiêu biến cố, nhưng những
biến cố ấy có do tôi tạo nên đâu? Những cái đó với người khác có thể nằm trong phạm trù “có tội” hay
“không có tội”. Thế nhưng với tôi những biến cố ấy rất ích lợi cho đời sống nghệ thuật. Nếu không có
những biến động ấy làm sao có tôi?
- Có thể theo dõi những biến đổi ấy trong những ca khúc nào thưa bác?
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- “Tị nạn ca”, “Bầy chim bỏ xứ”, “Thiền ca”,… nhiều lắm. Nhưng bầy chim đã “bỏ xứ” thì phải “hồi xứ”. Nửa
đầu có thể buồn, vì ra đi thì phải khóc, mà khốn khổ nên phải tiếc; nhưng đoạn sau thì lại quay về cùng
mùa xuân của đất nước. Tôi là người vô tâm, làm xong cái gì là quên ngay. Mà có lẽ vì vậy mà chẳng có
bài nào giống bài nào chăng? Đồng thời tôi cũng là người nghệ sĩ không khó tính lắm đâu. Thấy bài nào
không hợp, cần phải bỏ vào sọt rác là tôi bỏ luôn. Nếu xét đoán, nhạc phẩm của tôi không có gì là tiêu cực.
Người nghệ sĩ dễ rung động, mà người nghệ sĩ như tôi thì rất hồn nhiên. Tôi như cây, như cỏ không biết
giận ai, không ghét ai, không chửi, chỉ yêu thôi. Già rồi mà vẫn còn yêu...
- Lúc nào cũng “yêu” như vậy thì có khi nào bác cô đơn không?
- Nghệ sĩ là cô đơn. Cái vui vẻ của tôi là để che đi nỗi cô đơn. Nhưng nếu không cô đơn thì không là nghệ
sĩ. Không có nghệ sĩ nào cho rằng người đời hiểu mình.
- Tình yêu của “người già” có khác với tình yêu thời trai trẻ không?
- Không, cũng thế thôi. Không phải là tình yêu nhảm nhí đâu! Nhưng trong tôi có ba con người: con người
tình cảm - nói lên mối quan hệ giữa cá nhân với nhau; con người xã hội và con người tâm linh (sự kết nối
với vũ trụ bao la). Cuộc đời đau khổ quá, tình yêu đau khổ quá thì tôi tìm đến vũ trụ.
- Ba con người đó trong nhạc sĩ thì con người nào là “mạnh” nhất?

- Cả ba! Đùa thế thôi, trong đời tôi có ba sinh hoạt: người sáng tác, người biểu diễn, người sưu tập. Tôi đã
viết những nghiên cứu về âm nhạc như về Văn Cao hay chỗ nào, Trịnh Công Sơn dở chỗ nào... Nhiều
người Mỹ muốn nghiên cứu về âm nhạc VN đã hỏi tôi. Nhưng tôi chưa có dịp đưa ra.
- Bác đã nghiên cứu về âm nhạc Việt Nam. Vậy bác có thể cho biết đánh giá của bác về sự phát triển
của dòng chảy sáng tác âm nhạc trong nước những năm trước khi bác còn ở VN và hiện nay?
- Vì tôi không ở lâu trong nước, không đầy đủ tài liệu nên không trả lời vu vơ được. Nhưng tôi cũng biết sơ
sơ, “đại quan” thôi, về những anh em thế hệ sau tôi đã làm những gì, tiến ra làm sao, đã đứng lại thế nào,
tại sao không tiến được. Tôi không trả lời kỹ lưỡng được, nhưng người hành nghề âm nhạc bây giờ đông
lắm. Nói chung, có sự phát triển về lượng, về phẩm cũng có phần nào đó, nhưng về nội dung thì không
phong phú lắm, không có đề tài lớn.
- Vậy còn tình hình sáng tác của nhạc sĩ VN tại nước ngoài?

- Cũng vậy! Thế hệ chúng tôi qua đấy còn có ai nữa đâu? Chết hết cả rồi. Còn ông Minh Hiền, còn tôi, ông
Hoàng Thi Thơ thì cũng đã qua đời rồi. Mà cũng lặp lại những suy nghĩ, tình cảm của năm 1975 trong sáng
tác. Tôi cũng thế, nhưng đến năm 1988, khi thấy tình hình thay đổi thì tôi đã không còn những tư tưởng
như cũ nữa. Còn với thế hệ nhạc sĩ trẻ sang Mỹ học các trường nhạc, học nhiều môn lắm, nhưng không
làm sao mà thoát ra được khỏi sự “bí” về đề tài.
- Nhu cầu thưởng thức âm nhạc của khán giả hải ngoại thì
thế nào, thưa bác?

"Thế là tôi không ngần ngại gì nữa, đầu năm 2000, tôi đáp
máy bay về Việt Nam"

- Nhu cầu nghe nhạc của người Việt ở hải ngoại là để tiêu
khiển. Nhưng ở VN, ngoại trừ một số người trẻ theo dòng nhạc
giật gân, nhưng đại đa số người VN ở đây sống vì âm nhạc rất
nhiều. Với đại đa số, nhạc là món ăn tinh thần. Nên khi Duy
Quang hát ở đây, nó thích lắm. Theo tôi, âm nhạc đúng nghĩa là
phải xây dựng con người. Về đây tôi thấy âm nhạc đã đóng góp
rất nhiều vào việc này. Nói như ông Khổng Tử: "âm nhạc là xây
dựng con người, điều hợp con người và xã hội". Nếu tôi mà
được hành nghề, tôi sẽ làm một ông bầu đem âm nhạc VN ra
ngoại quốc và đem âm nhạc ngoại quốc về đây.
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- “Ông bầu” Phạm Duy và sự giao lưu giữa ca sĩ VN và ca sĩ Việt kiều?
- Tôi không dùng danh từ “giao lưu”, đó là nghề nghiệp thôi. Ca sĩ đi hát là tìm khán giả, chứ không vì lý do
chính trị. Ở đâu có người VN thì chúng tôi hát.
Quê hương và mạch ngầm của dòng chảy âm nhạc
- Lần về VN thứ 10 này, Bác có cảm nhận như thế nào về đất nước?
- Đất nước đã đổi mới theo hướng tích cực. Đời sống người dân ngày càng tốt đẹp, mọi người sống vui vẻ
và hạnh phúc hơn. Ai cũng thấy điều đó. Riêng tôi, từ năm 1988, tôi đã đã cảm nhận được sự đổi mới của
Việt Nam, từ lúc ông Nguyễn Văn Linh điều hành đất nước, tôi tin nhất định sự đổi mới ấy sẽ thành công
nên tôi đã viết bài “Hẹn em năm 2000”. Năm 2000, tôi đã đưa cả gia đình trở về thăm quê quán, thực hiện
lời hẹn của mình. Tôi đi viếng mồ mả ông bà, tìm thăm họ hàng bà con và lần theo dấu vết gia phả dòng họ
Phạm. Tôi rất vui mừng khi thấy bộ mặt làng quê ngày càng khang trang, không còn cảnh nhà tranh vách
nứa, những con đường lát gạch sạch sẽ đã thay những con lộ đất bụi mù. Mỗi lần về Việt Nam là tôi lại
thấy lâng lâng xúc động…
- Những lâng lâng xúc động của một người nghệ sĩ ắt là sẽ biến thành tác phẩm, phải không bác
Phạm Duy?
- Vâng! Sau những lần về nước tôi đã lần lượt viết 10 bài “Hương ca”. Tất nhiên cũng là tình ca quê hương,
nhưng đã khác trước. Quê hương của những năm 50 xa xưa là viết về quê hương nghìn năm. Còn quê
hương của những năm 2000 là quê hương hiện tại. “Hương ca” khởi sự từ một bài thơ của thi sĩ Lưu Trọng
Văn, con trai của người bạn cũ mà tôi rất yêu quý là Lưu Trọng Lư. Bài thơ “Về thôi” (đã đăng trên báo Lao
Động năm 1994).
…Về thôi!
Làm gì có trăm năm mà đợi
Làm gì có kiếp xưa mà chờ
Đất Mẹ - Đất Nàng
Con sáo sang sông tha cọng rơm vàng
Lót ổ
Mười chín năm bến cũ
Người tình già ơi! nhớ không?
Mùa thu năm 1994, khi đọc được bài thơ này, nó gợi trong tôi một câu ca
dao cũ: “Trăm năm dầu lỗi hẹn hò. Cây đa bến cũ, con đò khác đưa”. Kể
từ ngày xuất ngoại, xa quê hương, rất nhiều khi tôi có ý nghĩ trở về thăm
quê cũ, trở về Huế, Sài Gòn, Hà Nội… nhưng tôi cứ băn khoăn, ngại
ngùng, lưỡng lự… Và giờ đây, chính những câu thơ của Lưu Trọng Văn
nhắc cho tôi rằng: đã nhiều năm rồi tôi cứ khoanh tay chờ đợi một cái gì
đó… “Làm gì có trăm năm mà đợi?”. Thế là tôi không ngần ngại gì nữa,
đầu năm 2000, tôi đáp máy bay về Việt Nam.
"Tôi sẽ nói với họ: Nếu muốn tìm nguồn cảm

Tôi có những bài mà đọc tựa lên dễ làm người nghe thấy “nhảm” như:
hứng thì nên về đây"
“Tắm truồng sông trăng”. Quê hương tôi là những con sông. Bấy nhiêu
năm tôi xa cách, tôi phải nhào xuống tôi tắm, tôi “lột” tôi ra như là cởi bỏ những thành kiến. Hay như bài
“Chiếc kẹp tóc thơm tho”:
“Thế rồi có ngày hồi hương,
Cuộc đời trăm phương nghìn hướng
Tạm thời ngừng cuộc lãng du
Cho qua đi những ngày mưa nắng
…
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Thế rồi tôi bước về quê
Sau nhiều tang thương dâu bể
Bao phen vật đổi sao dời
Quê hương mình vẫn là nơi
Để tìm về lẽ sống mà thôi
...
Thế rồi phà tới bến quê
Thế rồi tôi bước lên xe
Bé thơ chạy tuốt lên bờ
Rút cặp tóc ra: “Con tặng cho ông đó”
Thế rồi tôi vẫn còn đi
Trên đường giang hồ đây đó
Mang theo hương vị quê mùa
Hương nồng từ đất quê ta
Đến từ cặp tóc thơm tho”.

Nhạc sĩ Phạm Duy và Quỳnh Lệ - PV Người Viễn Xứ

- Nếu văn nghệ sĩ hoạt động ở nước ngoài hỏi bác về môi trường nghệ thuật cũng như đời sống
trong nước, bác sẽ nói gì với họ?
- Tôi sẽ nói với họ: Nếu muốn tìm nguồn cảm hứng thì nên về đây. Dù rằng tôi đã tuyên bố rằng tôi “về
hưu” rồi. Nhưng về đây, tôi lại cảm thấy rằng tôi có thể sống thêm một đời sống nữa.
Q.L – DT
Bài 2: MỘT GÓC TÂM TƯ

[In trang]
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NHẠC SĨ PHẠM DUY:

“Cuối đời nhìn lại…” (Bài 2)
12:09 12/02/2005 (GMT+7)

QUỲNH LỆ - DUY THỦY thực hiện
Một góc tâm tư…
- Bác nghĩ thế nào khi 30 năm qua Nhà nước Việt Nam
chưa cho phổ biến tác phẩm nào của nhạc sĩ Phạm Duy?
- Theo tôi nghĩ, Chính quyền nào cũng có một đường lối chính
trị. Trong giai đoạn trước, đất nước đã có sự phân chia rõ rệt.
Có người coi tôi là người của “quốc gia”, nhưng nói như thế thì
hơi quá. Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là một nhạc sĩ. Trong
cuộc chia cắt đất nước suốt một quãng thời gian dài 20 năm, có
thể có những tác phẩm của tôi không được sự đồng tình của
bên này hay bên kia, nhưng với thời cuộc lúc bấy giờ, cũng như
"Ông già 85 tuổi không thể nào sống xa các con được"
một số người khác tôi không thể chống lại chính quyền Sài
Gòn, có nhiều lúc tôi không thể làm gì khác ngoài cách viết để
kiếm sống và để kéo “một đoàn tàu” gồm 1 vợ 8 con… Nếu xét về dĩ vãng thì ai cũng có tội hết.
.....
- Trong những tác phẩm bác viết về Việt Nam từ đất Mỹ thì có lời lẽ nào gay gắt, nặng nề không ạ?

- Trong suốt 30 năm qua, sáng tác của tôi có thể tạm chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu, tâm lý chung
khi bỏ xứ ra đi trong điều kiện hỗn loạn lúc bấy giờ ai cũng mang tâm trạng nặng nề, đau đớn. Trong túi chỉ
có 20 USD, rứt bỏ những người yêu thương và cuộc sống thân thuộc mà cầm bằng không có ngày trở lại.
Nghìn trùng xa cách! Có phải trải qua cái cảnh con tàu bé nhỏ trôi dạt lênh đênh giữa trùng dương mênh
mông đầy sóng gió bất trắc, rồi bão tố, rồi cướp biển… Cái sống, cái chết mong manh trong gang tấc! Rồi
những trại tị nạn… Tất cả điều là nỗi ám ảnh kinh hoàng! Rồi những ngày tháng mới nhập cư lạ nước lạ
cái, không nói được, không hiểu được, không làm được gì cho nên tấm nên miếng… Trong tâm trạng lao
đao đó thì tất nhiên tác phẩm của người nghệ sĩ cũng trĩu nặng nỗi u buồn và đẫm đầy nước mắt hoài nhớ,
than trách. Đó không phải là thái độ chính trị, mà chỉ là tâm trạng không vui nhất thời của người nghệ sĩ.
Nhưng đến năm 1988, tôi đã nhìn thấy nước VN sẽ cởi mở, nên tôi mới làm bài “Hẹn em năm 2000”. Khi
thời gian đã giúp con người vượt qua những khó khăn, cuộc sống ở nước định cư dần ổn định, lòng người
bình tâm trở lại và nỗi buồn cũng dần nguôi quên thì sáng tác cũng sẽ khác đi. Tôi đi vào những đề tài lớn
lao có chiều sâu, những Trường ca của sự tự tình dân tộc. Ví dụ như: Minh họa Kiều (dài 4 tiếng đồng hồ),
Trường ca Hàn Mặc Tử, Hương ca v.v…
- Ở tuổi 85, nhìn lại chặng đường dài của cuộc đời nghệ sĩ Phạm Duy, bác tâm đắc điều gì?
- Tôi luôn tâm niệm: Sống trong cuộc đời, cần phải biết 3 thứ, đó là biết cảm ơn khi hàm ơn, biết xin lỗi khi
có lỗi và biết quên những điều cần phải quên. Nếu như trước kia tôi đã lỡ lầm gây nên sự ưu phiền, sự
trách cứ, thì nay tôi sẵn sàng xin lỗi, chân thành xin lỗi và mong được thứ lỗi.
- Theo bác người nghệ sĩ đích thực cần có những tố chất nào?
- Người nghệ sĩ đích thực là phải biết yêu cả những cái mình ghét. Với tôi,
người nghệ sĩ chân chính là phải luôn yêu đời và xưng tụng cái đẹp của
cuộc đời. Người nghệ sĩ chân chính là phải biết nâng cuộc sống lên,
không được dìm nó xuống. Qua tác phẩm của mình phải tạo được niềm
vui sống, tạo được sự phong phú trong cảm nhận của khán giả, nghĩa là
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không được suốt ngày kêu than trách móc khiến người ta buồn phiền, bi
lụy. Cuộc đời đẹp lắm, đáng sống lắm, hơn ai hết người nghệ sĩ phải biết
trân trọng và tôn vinh cuộc đời.
- Bác quả là một người lạc quan. Nhưng ngẫm lại chặng đường dài
của cuộc đời mình, bác có thấy trong lòng còn điều gì ray rứt, buồn
phiền hay phải hối hận không?
- Trước kia, có một người bạn là ông Tạ Tỵ đã viết quyển sách về tôi với
tựa đề “Phạm Duy, còn đó nỗi buồn”. Có lần ông ấy đã hỏi tôi về nỗi buồn
và tôi trả lời: “Tôi buồn vì tôi thành công mà đất nước thì chưa thành
công. Tôi đã thành công và được công chúng đón nhận ngay từ tác phẩm
đầu tay Cô hái Mơ phổ thơ Nguyễn Bính, hồi ấy số lượng nhạc sĩ sáng
tác khá ít ỏi, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn đất nước lúc bấy giờ đang bị
chia cắt hai miền, năm 72 chiến sự quyết liệt dữ dội kéo theo nhiều điều
nghiệt ngã đau buồn. Theo tôi, đất nước chỉ thành công khi nào núi sông
liền một dải, nhân dân được sống trong hòa bình, no ấm... Nhưng ông ấy
đã không hiểu ý tôi nên đã viết một cách chủ quan tùy tiện về những
chuyện tình cảm và chuyện vui chơi lan man. Mặc dù nội dung tác phẩm
ông ấy đã hết lời ca ngợi Phạm Duy, nhưng theo tôi, đó chỉ là quyển
“Phạm Duy, còn đó nỗi buồn… cười”. và tôi đã không muốn nhắc đến
trong hồi ký của tôi.

"Với tôi, người nghệ sĩ chân chính là phải
luôn yêu đời và xưng tụng cái đẹp của cuộc
đời"

- Thế, có còn niềm ray rứt nào làm nhạc sĩ Phạm Duy nặng lòng khi trở về Việt Nam?
- Tôi không quan tâm về thể chế chính trị. Tôi chỉ cần một quần chúng để tôi hát. Những lần về nước trước
đây, thú thật tôi vẫn cảm thấy lòng buồn bã và khắc khoải. Vì thấy cái chỗ đứng của nhạc sĩ Phạm Duy
trong lòng công chúng còn quá chông chênh. Vâng, tôi cảm thấy mình như một thân cây đã bị nhổ lên đem
trồng ở một vùng đất khác, bây giờ đem về trồng lại trên mảnh đất cũ ngày xưa thì bộ rễ chưa thể cắm sâu
vào lòng đất, nên thân cành vẫn chông chênh, nghiêng ngả. Bây giờ thấy Duy Quang được hát trước đông
đảo khán giả VN, được hoan nghênh là xem như 50% tôi rồi. Tôi về đây là xem như được 100% rồi.
Xuân Ất Dậu: Những dự định, niềm vui và niềm tin
- Những cái Tết ở nước ngoài có vui không bác nhỉ?
- Làm gì có Tết! Cũng có chợ Tết, nhiều người đông, vui; có tổ chức ca hát nhưng đó chỉ là những hình
thức mà người Việt xa quê hương muốn giữ lại truyền thống cũ. Vui là vui cái dịp để gặp nhau.
- Bác có những dự định gì trong dịp Tết này?
- Tôi sẽ ra ăn Tết ở Hà Nội. Tôi về đây 10 lần rồi, nhưng đây là lần đầu
tiên tôi ăn Tết ở ngoài đấy. Với tôi, Hà Nội có nhiều kỷ niệm. Tôi ở Hà
Nội từ bé cho đến năm 17 tuổi là tôi đi giang hồ. Tôi sẽ dẫn các con tôi
về tìm lại đúng căn nhà phố Hàng Dầu, bây giờ đổi tên là Lò Sũng, chỉ
“đây là cái sân tao tắm truồng hồi bé”. Ở đấy đẹp lắm! Tôi chọn ở phố
Hàng Bè trong một hotel bình thường thôi, để hàng đêm ra ngồi trước
hè nhớ về những ngày tôi còn bé cũng ngồi nơi ấy để tơ tưởng một cô
gái. Với tôi, Hà Nội những ngày giáp Tết mới đẹp. Hơn nữa, có ông bạn
rất thân mời tôi đi xem thành Thăng Long cũ. Không có gì sung sướng
hơn khi mà mình được đến trước cái giếng cách đây 1.000 năm có một
cô gái đẹp tắm… Tôi còn chưa khoe một điều vui nữa là Tết này tôi sẽ
có một món quà từ người bạn là nhà sử học Lê Văn Lan. Cách đây 3
năm ông về một vùng hẻo lánh gần TP Hà Nội quay phim một bà mẹ có
"Tôi rất vui khi thấy đất nước ngày càng có nhiều con là chiến sĩ anh hùng hát bài Người mẹ Gio Linh: “Mẹ già cuốc đất
chính sách cởi mở thông thoáng với kiều bào"
trồng khoai…” thì nó lạ lắm. Một người ở Hà Nội mà lại biết bài hát hơn
40, 50 năm nay rồi. Bà mẹ này không biết ai viết bài này. Ông Lan kể tôi nghe, tôi bảo cho tôi ngay đi, đây
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là cái mề đay lớn nhất của tôi trên đời này. Phải “ngâm” tới 3 năm nay, đợt này được Đài truyền hình trao
tặng thì sướng quá rồi!
- Khi nào bác định về sống luôn ở VN?
- Bây giờ chưa có giấy phép mà!
- Bác không xin hồi hương à?
- Không, hồi hương chỉ là hình thức thôi. Tôi vẫn thường nói dù ở bên Mỹ nhưng tôi vẫn ở VN, tôi có ra khỏi
đất nước VN đâu? Tôi sang bên đó, tôi có xưng tụng ông này ông kia đâu? Mặc dù tôi rất cám ơn nước Mỹ
nhưng tôi có sáng tác bài nào cho nước Mỹ đâu? Đó là tự nhiên thôi. Cam Bố Hạ trồng chỗ khác làm sao
ngon được?
- Vì sao bác quyết định về sống tại VN?
- Thứ nhất tôi là người rất VN. Mà đã là người VN thì như các cụ đã nói: “Lá rụng về cội”, người VN nào
cũng thế mà nhất là tôi. Nhưng về lúc nào? “lá rụng” chưa? Điểm thứ hai rất quan trọng là khi nhà tôi mất,
tôi chỉ còn các con. Bạn bè thì không có rồi, đất nước cũng không có. Sống là sống như thế nhưng Mỹ có
phải là đất nước của mình đâu? Thế thì khi các con tôi về, con tôi ở đâu, tôi ở đó. Gia đình tôi vẫn luôn luôn
gần nhau thế mà! Đó là lẽ tự nhiên, dù rằng ở độ tuổi 85, đổi cả cơ ngơi bên kia về đây thì cũng… mệt đấy.
Thế nhưng tôi thích thử xem mình có làm nổi không?
- Bác có dự định gì lâu dài ở quê hương không?
- Duy Quang phải lo chuyện đưa các em về đây tái hồi ban nhạc Gia đình. (Duy Cường làm hòa âm, Duy
Minh đánh trống, Duy Hùng đánh guitar, Duy Quang, Thái Hiền và Thái Thảo là ca sĩ). Lỡ mà tôi có chết,
làm được một đêm nhạc “Phạm Duy cuối đời nhìn lại”, do chính tôi đứng điều khiển từ đầu chí cuối thì quý
vị sẽ thấy được cái tổng thể diễn tiến của Việt Nam trong âm nhạc của tôi hơn 60 năm qua. Tôi thì sẵn
sàng rồi, nhưng nhà nước có cho phép hay không? Và ai đứng ra làm “ông bầu”?
- Ý nguyện được trở về sinh sống ở quê hương, được tham gia hoạt động âm nhạc bằng nghề
nghiệp chuyên môn của một nhạc sĩ và ca sĩ, được cùng cả đại gia đình nghệ sĩ của mình đứng hát
trên sân khấu quê nhà. Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng, đó là một ước muốn rất chính đáng. Bác đã
làm điều gì để thực hiện mong muốn cuối đời của mình?
- Tôi đã gửi đơn đến Bộ Văn hóa Thông tin, Cục Nghệ thuật biểu diễn và cơ quan có liên quan để xin phép
được hoạt động thu âm, thu hình và phổ biến tác phẩm. Và cam đoan sẽ chấp hành mọi quy định, chủ
trương của Nhà nước về các hoạt động nêu trên.
- Bác nói sự khắc khoải đó là cảm nhận của những lần về
nước trước đây. Còn bây giờ, bác mong ước gì khi trở về
Việt Nam lần này?
- Tôi rất vui khi thấy đất nước ngày càng có nhiều chính sách
cởi mở thông thoáng với kiều bào, nhất là khi Nghị quyết 36 kêu
gọi thực hiện sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, không phân biệt
thành phần và lý do ra đi… Ở tuổi 85, mong muốn cuối đời của
tôi là được trở về sinh sống trên quê cha đất tổ, theo như quy
luật mà ông bà ta đã đúc kết “lá rụng về cội”. Là người nghệ sĩ,
tôi tha thiết mong muốn được góp phần vào đời sống âm nhạc
tại quê nhà. Năm 1999 khi nhà tôi mất và được chôn cất ở Little
Saigon, gia đình chúng tôi cũng đã đặt mua một miếng đất con
con bên cạnh để dành cho tôi. Nhưng bây giờ, Duy Quang đã
về Việt Nam và muốn anh em cùng về theo. Ông già 85 tuổi
không thể nào sống xa các con được.
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- Trong cả gia tài gần một ngàn tác phẩm, bác nghĩ những tác phẩm nào của bác sẽ được các cấp
có thẩm quyền xem xét đồng ý cho lưu hành?
- Tôi nghĩ nếu phải bỏ đi 50% tôi cũng thực sự vui lòng. Tôi nghĩ đó là một sự “gạn đục khơi trong” cần phải
có. Cái gì đục thì mình mạnh dạn bỏ đi, những gì tinh khôi trong trẻo thì nên giữ lại.
- Nếu được đồng ý cho phổ biến tác phẩm, nhạc sĩ Phạm - Duy - ngày - trở - về với công chúng Việt
Nam bác dự định sẽ giới thiệu những tác phẩm nào khi ra mắt lần đầu tiên?
- Cũng còn tùy theo điều kiện sân khấu. Nếu chỉ là phòng trà thì có các bài tình ca, các ca khúc nhẹ nhàng,
những bài Hương ca mới viết. Nếu được biểu diễn trong thính phòng hoặc trên một sân khấu lớn thì có
Trường ca Hàn Mặc Tử, Thiền ca, Minh họa Kiều… có khi phải chia ra làm nhiều buổi biểu diễn…
- Bác có tin là ý nguyện của Bác sẽ được cấp có thẩm quyền chấp thuận?
- Trước kia thì không, nhưng bây giờ thì tôi rất hy vọng Nhà nước sẽ xem xét và sớm chấp thuận. Tôi thực
sự cảm động khi vừa qua, con tôi là ca sĩ Duy Quang đã được Nhà nước cho phép được biểu diễn tại Việt
Nam, điều đó tạo cho tôi một niềm tin rằng Chính phủ Việt Nam luôn rộng lượng đối với những người Việt
Nam muốn trở về đóng góp xây dựng đất nước.
- Chúc ý nguyện của bác trở thành hiện thực trong thời gian ngắn nhất. Cảm ơn bác đã dành thời
gian quý báu để tâm sự với Người Viễn Xứ. Nhân dịp năm mới, kính chúc bác dồi dào sức khỏe để
tiếp tục cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam những tác phẩm mới trong giai đoạn Việt Nam trên
đường hội nhập với thế giới.
Q.L – DT
Những người yêu nhạc của những năm 1975 trở về trước không ai không thuộc một
vài bài tình ca của ông – không chỉ là những bài phổ thơ xưng tụng tình yêu đôi lứa
lãng mạn và đằm thắm như: “Nắng chia nửa bãi, chiều rồi, vườn hoang trinh nữ xếp
đôi lá rầu. Sợi buồn, con nhện giăng mau. Em ơi hãy ngủ, anh hầu quạt
đây…” (Ngậm ngùi, thơ Huy Cận), “Thà như giọt mưa, vỡ trên tượng đá…” (Thà như
giọt mưa, thơ Nguyễn Tất Nhiên); hoặc những bài tình ca đậm đà lòng yêu nhớ quê
hương: “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời… Tiếng nước tôi, tiếng mẹ ru từ
thuở nằm nôi…” (Tình ca); “Quê hương tôi, có con sông đào xinh xắn, nước tuôn
trên đồng vuông vắn, lúa thơm cho đủ hai mùa, dân trong làng…” (Tình hoài hương).
NS Phạm Duy
Trong số đó, có người dẫu nay đã thành đạt nơi phố thị vẫn rưng rưng nghẹn ngào
nhớ về một nơi “đất cày lên sỏi đá” trong ký ức, khi vô tình chợt nghe câu hát: “Làng
tôi không xa kinh kỳ sáng chói, có những cánh đồng cát dài, có lũy tre còm tả tơi…. Ruộng khô, có
những ông già rách vai, cuốc đất bên đàn trẻ gầy…” (Quê nghèo); “Ruộng khô, ruộng khô nhớ bát
nước đầy, nhớ bà, nhớ bà mẹ quê xưa ấy… Bà bà mẹ quê hôm sớm không nệ hà chi. Bà bà mẹ quê,
ngày tháng không ao ước gì…” (Bà mẹ quê); “Ai bảo chăn trâu là khổ? Chăn trâu sướng lắm chứ.
Ngồi mình trâu phất ngọn cờ lau và miệng hát nghêu ngao...” (Em bé quê)…

[In trang]
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Tình trẻ Việt Nam hải ngoại với Phạm Duy
Nguyên Huy
Sunday, October 31, 2004
“Phải nói là chúng em rất vinh dự khi được phép tổ chức chương trình nhạc Phạm Duy nhân kỷ niệm sinh nhật
lần thứ 84 của bác.”Cả hai bạn trẻ Ðại Dương và Mộng Thủy đều nói với chúng tôi như vậy khi cả hai đang tíu tít
sắp xếp các tiết mục cho chương trình nhạc Phạm Duy vào đêm kỷ niệm sinh nhật 84 của Phạm Duy tại phòng
sinh hoạt của nhật báo Người Việt tối hôm Thứ Bảy cuối tuần qua.

Mộng Thủy và ban Mây Ngàn mở đầu chương trình với tâm khúc “Tình hoài hương” của Phạm Duy.
Nhưng dù có bận như thế, Ðại Dương và Mộng Thủy cũng còn cho chúng tôi biết thêm những suy nghĩ về người
nhạc sĩ mà lớp tuổi trung niên trở lên ai nấy đều biết là một người nghệ sĩ đã sống cả cuộc đời mình theo những
chìm nổi của đất nước và dân tộc.Mộng Thủy tâm tình: “Khi chúng cháu cảm thấy cuộc sống của tuổi trẻ chúng
cháu ở hải ngoại cần phải tìm về nguồn, chúng cháu đã tìm ngay đến những nhạc phẩm của Phạm Duy. Hình
như những lời ca trong các nhạc phẩm ấy nó như đã thấm đâu đó trong tâm hồn chúng cháu. Một bà mẹ quê,
một con trâu cày, một chú mục đồng thổi sáo, một trưa hè có tiếng võng ru... Tất tất những gì mà ba mẹ cháu mô
tả lại khi nhắc nhở chúng cháu về một quê hương đích thực, gốc gác mà chúng cháu chưa được một lần sống
với nhưng trong tâm tưởng thì lại thấy là rất thân quen. Cho nên khi tìm đến nhạc của bác Phạm Duy chúng cháu
đã nhập hòa ngay và thấy rằng mình đang được tắm mát trên ngọn sông Ðào và được ăn sim tím trên ngọn rừng
xanh chú ạ.”
Mộng Thủy, cô hiệu trưởng của trường nhạc Westminster Music School, chợt ngừng lại đỏ mặt khi nhận ra mình
đang say sưa làm văn với một người viết báo. Ðại Dương đứng bên vội đỡ lời: “Dạ, thưa đúng đấy ạ, chúng em
thuộc tuổi trẻ Việt Nam, chúng em rất lấy làm vinh dự khi có được một nhạc sĩ như bác Phạm Duy.” Vừa nói đến
đây, Ðại Dương lại phải nhường lời cho cô bạn gái Mộng Thủy: “Chú ơi, tổ chức chương trình nhạc Phạm Duy,
chúng cháu mong muốn tuổi trẻ chúng cháu cùng hát nhạc Phạm Duy. Nhạc Phạm Duy có hồn dân tộc mình.
Chú nghe coi, cũng thuộc loại ngũ cung như âm nhạc của người Á Ðông, nhưng nghe nó khác hẳn với Trung
Hoa, Ðại Hàn hay Nhật Bản. Cháu nghĩ sở dĩ tuổi trẻ trong nước hay hát nhạc Hồng Kông, Ðại Hàn... có lẽ vì họ
không được biết, hoặc có biết nhưng không được hát nhạc của Phạm Duy đấy.”
Với những tâm tình ấy, Ðại Dương và Mộng thủy đã được các bạn trẻ khác trong ban hợp ca Mây Ngàn và các
nhạc sĩ trẻ như Nguyễn Quang, Lê Từ Phong, Duy Cung, Duy Hùng... hợp cùng những giọng ca đang được yêu
thích như Thái Hiền, Thái Thảo, Bích Huyền, Tuấn Ngọc, Cao Thăng, Phạm Hà, Thành Vân tạo nên một chương
trình nhạc thính phòng Phạm Duy tưởng như chưa từng có.
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Ba phần trình diễn lần lượt được gửi đến những người yêu nhạc Phạm Duy đứng ngồi đông chật phòng sinh
hoạt nhật báo Người Việt từ trong ra ngoài. Phần đầu gồm một số ca khúc Phạm Duy sáng tác lúc còn trẻ. Thời
gian ấy cũng là thời gian kháng chiến thật lãng mạn của dân tộc. Người nghe nào từng trải qua thời gian ấy thảy
đều xúc động khi được nhắc đến Nương chiều, Nhớ người ra đi... Ðể rồi lại nhìn dòng nước sông Nhà Bè chia
hai mà nghe tiếng lòng di cư. Nhưng hai tiếng Việt Nam Việt Nam thì lúc nào cũng rền vang trong tâm trí. Ngay
cả bây giờ “Xa quê hương” vẫn “Yêu quê hương” trong nỗi niềm vời vợi của Tình Hoài Hương mà Phạm Duy đã
nói hộ cho cả dân tộc Việt.
Phần trình diễn thứ hai là những soạn phẩm mà các bạn trẻ đặt tên là “Những tác phẩm Hương Ca mới” gồm
một số nhạc khúc nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác gần dây, sau 1975 như Trăm năm bến cũ, Vô thường, Mơ dạo
Xuân Hà Nội ...
Ðến phần thứ ba nhạc sĩ Phạm Duy đã trình bày những nét khái quát về tác phẩm lớn của ông, Minh họa
Kiều.Chỉ trong có ba tiếng đồng hồ, chương trình nhạc Phạm Duy mà tuổi trẻ VN hải ngoại tổ chức nhân kỷ niệm
sinh nhật 84 của ông đã minh họa được những nét chính trong cuộc đời phục vụ dân tộc, dân sinh của ông. Phải
chăng có được cái nhìn khá thấu suốt được như vậy nơi tuổi trẻ về một nhân tài hiếm có của văn học, nghệ thuật
Việt nam, các bạn trẻ Ðại Dương - Mộng thủy cũng được những nhắc nhở chỉ dẫn của lớp người đi trước.

Ðúng vậy, khi các bạn trẻ này ngỏ ý muốn tổ chức một buổi ca nhạc để chúc mừng nhạc sĩ Phạm Duy thì công ty
và nhật báo Người Việt đã sốt sắng tiếp trợ cả về tinh thần cũng như vật chất để các bạn trẻ thực hiện được một
buổi diễn nhiều ý nghĩa và rất phong phú cho những người yêu thích nhạc Phạm Duy ở Little Saigon. Trong lời
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mở đầu đêm diễn, đại diện của nhật báo Người Việt, nhà văn Hoàng Khởi Phong đã nhắc đến những sinh nhật
trước của Phạm Duy mà Người Việt vẫn tổ chức thì năm nay là lớn và long trọng nhất, nhưng vẫn là chưa đủ cho
một người như nhạc sĩ Phạm Duy, vì cả đời ông chỉ có cho đi mà không nhận lại gì.
Ðiều mà mọi người ghi nhận được trong đêm nhạc Phạm Duy này là “tấm lòng” của tuổi trẻ VN hải ngoại. Tấm
lòng ấy không chỉ có ghi nhận yêu thích những giai điệu và lời ca trong nhạc Phạm Duy, mà ghi nhận được lối
hướng cho tuổi trẻ VN về nguồn và nắm bắt được những khúc khuỷu, gập ghềnh của dân tộc và đất nước qua
những tiếng lòng của ông thổn thức, dày vò thể hiện vào mỗi một giai đoạn của lịch sử. Trong bài diễn văn chào
mừng trước buổi trình diễn, Ðại Dương đã lược về những giai đoạn tâm ca, vỉa hè ca, tình ca, tục ca, đạo ca,
hương ca... của nhà nhạc sĩ đã cùng dòng lịch sử Việt Nam cuộn trôi qua những thác ghềnh.

Hầu hết những người đến nghe khi ra về đều tỏ ý tiếc là chương trình còn quá ngắn so với cuộc trường chinh
nghệ thuật của Phạm Duy.

Trở về trang chính
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Nhạc sĩ Phạm Duy: Tôi hy vọng...
09:29' 18/05/2005 (GMT+7)
11g trưa 17.05.2005, nhạc sĩ Phạm Duy đã trở về VN để sống và hoàn thành những ước nguyện
cuối đời của ông. Cùng đi với nhạc sĩ Phạm Duy có Duy Minh – con trai ông. Đón ông, ngoài hai
người con: Duy Quang và Duy Cường, còn có khoảng 30 thân hữu của ông hiện đang sống
tại TP.HCM.

Trông nhạc sĩ Phạm Duy ốm hơn so với lần chúng tôi gặp trong dịp về nước nhân Tết Ất Dậu
vừa qua. Trong tình cảm của những người chào đón, ông đã không giấu được nỗi xúc động
rưng rưng trong đôi mắt. Trả lời phóng viên Người Viễn Xứ, nhạc sĩ Phạm Duy cho biết mong
ước lớn nhất của ông vẫn là: “Hy vọng các ca khúc mà tôi đã xin phép sẽ được nhà nước VN
cho phổ biến”.
Trong lúc đứng đón nhạc sĩ Phạm Duy tại ga đến quốc tế (sân bay Tân Sơn Nhất), chúng tôi đã
nghe được những lời bình luận của những người yêu nhạc Phạm Duy. Chị Xuân (chủ phòng trà
Tiếng Tơ Đồng): “Đã từng tiếp xúc với nhạc sĩ Phạm Duy và các con trai của ông, tôi tin rằng
mong ước được về sống tại VN là xuất phát từ tình quê hương của ông. Mà trong sáng tác của
ông cũng thế, dường như những nhạc phẩm được sáng tác tại VN luôn “đầy đặn” hơn. Tôi hy
vọng rằng, sắp tới nếu nhà nước cho phép nhạc sĩ Phạm Duy được phổ biến những ca khúc của
ông tại Việt Nam, thì Tiếng Tơ Đồng sẽ là đơn vị xin đứng ra tổ chức đêm diễn đầu tiên...”.
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(Từ trái sang) Duy Minh, nhạc sĩ Phạm Duy, Duy Quang và Duy Cường

Trao đổi với phóng viên Người Viễn Xứ, nhạc sĩ Duy Cường cho biết: “Điều đầu tiên mà chúng tô
phải làm đó là lo cho sức khỏe của bố tôi được ổn định” (một tháng trước đây nhạc sĩ Phạm Duy b
đau nặng, phải nhập viện ở Mỹ). Trong e-mail gửi về cho Duy Cường cách đây không lâu, nhạc s
Phạm Duy đã viết: “Adieu Midway city! Bonjour Saigon!” (tạm biệt thành phố Midway, xin chào Sà
Gòn).
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Nguồn: Người Viễn xứ
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Ngày trở về của Phạm Duy trong bối cảnh
âm nhạc Việt Nam
Phạm Quang Tuấn
Việc nhạc sĩ Phạm Duy hồi hương gây nhiều tranh luận sôi nổi trong cộng đồng Việt
Nam hải ngoại cũng như ở trong nước. Hầu hết những bài báo hải ngoại và một số bài
báo trong nước nhìn việc này qua lăng kính chính trị. Một số bài cũng nhìn vào khía
cạnh tình cảm cá nhân của một ông già trở về quê hương sinh sống. Tuy nhiên, bài này
sẽ hoàn toàn không đề cập đến những khía cạnh đó, mà sẽ tập trung vào mặt âm nhạc,
văn hóa của chuyến hồi hương này.
Tự nó, việc Phạm Duy trở về không có ý nghĩa nhiều về mặt âm nhạc. Nhưng nếu sự
hồi hương của Phạm Duy dẫn tới việc nhạc của ông (sớm) được lưu hành và phê bình,
bàn luận ở trong nước, thì có thể sẽ có những hậu quả quan trọng cho nền tân nhạc
Việt Nam. Ðó mới là điều giới nhạc Việt Nam quan tâm.
Trước hết, tôi xin bàn về vị trí của nhạc Phạm Duy trong âm nhạc Việt Nam. Nền tân
nhạc Việt Nam thường được coi là “chính thức” khai sinh khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên
đi khắp nước diễn thuyết và trình bày những ca khúc của ông vào năm 1938, tuy rằng
nhiều nhạc sĩ đã bắt đầu viết ca khúc theo thang âm Âu châu vài năm trước đó, nhưng
chưa có cơ hội phổ biến. Vậy cứ cho rằng tân nhạc có một lịch sử khoảng 70 năm.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, ba nhạc sĩ thường được coi là nổi bật nhất là Văn
Cao, Phạm Duy và Trịnh Công Sơn.
Theo thiển ý, chỗ đứng của Văn Cao không vững vàng bên cạnh hai người kia. Tuy ông
là người đa tài, tiềm năng của ông đã không được thể hiện xứng đáng vì những hoàn
cảnh lịch sử, chính trị. Những tác phẩm của ông làm thời trẻ còn quá cổ điển, quá Âu
tây (dù đã dùng ngũ cung Việt Nam trong bài Thiên thai), chưa phát huy đến nơi đến
chốn tính thẩm mỹ Việt Nam, chưa độc sáng và thoát ra khỏi cái khuôn mẫu “dĩ Âu vi
trung”. Lê Thương mới thực sự là nhạc sĩ đáng kể với những đóng góp vô cùng quan
trọng và giàu tính dân tộc qua ba bản Hòn Vọng Phu.
Nhưng Lê Thương hơi kém về lượng. Trịnh Công Sơn mới chính là đối thủ của Phạm Duy
về số lượng và tính cách độc sáng. Nếu Phạm Duy là người đã đem dân ca VN vào
nhạc, thì Trịnh Công Sơn là người đã đem hồn thơ, và quan trọng hơn, đem những suy
tư của người Việt trẻ đô thị, vào nhạc. Mỗi nhạc sĩ đã sản xuất trên dưới một ngàn tác
phẩm.
Trong nghệ thuật, cũng như trong khoa học, số lượng không phải là điều quan trọng,
mà quan trọng là sự đặc sắc và khai phá. Có những người có thể viết cả ngàn bài thơ,
bản nhạc, mà thế giới không biết họ là ai và cũng không cần biết, vì những thơ nhạc đó
chỉ là rập theo khuôn mẫu của kẻ khác. Có những người (như Lê Thương trong tân nhạc
hay Mendel trong khoa học) chỉ có vài ba bản nhạc hay một khám phá mà đủ để có chỗ
đứng trong lịch sử. Nhưng những nghệ sĩ lớn thường có số lượng đồ sộ, vì nghệ thuật là
cả cuộc đời của họ, và họ không thể ngừng sáng tác. Và do đó Trịnh Công Sơn và Phạm
Duy là hai cột trụ của tân nhạc Việt Nam trong thế kỷ 20.
Tính cách của hai nhạc sĩ này hoàn toàn khác nhau. Trong khi Trịnh Công Sơn tập trung
vào một phong cách riêng, với những giai điệu dựa trên âm giai E minor đặc thù của
chiếc tây ban cầm, kể lể suy tư suốt mấy trăm tác phẩm, thì Phạm Duy, trái lại, như
một con bướm bay từ vườn này sang vườn khác. Trịnh Công Sơn tinh khiết, Phạm Duy
xác thịt. Trịnh Công Sơn là mặt trăng, Phạm Duy là mặt trời. Trịnh Công Sơn trừu
tượng, Phạm Duy cụ thể. Trịnh Công Sơn đơn điệu đơn sắc, Phạm Duy đa điệu đa sắc
đến cùng cực. Trịnh Công Sơn có chỗ đứng vững chắc, Phạm Duy luôn luôn đi trong
cuộc hành trình. Không có đề tài nào mà Phạm Duy không thí nghiệm, từ cái dơ dáy
của Tục Ca tới cái hồn nhiên của Bé Ca và cái cao siêu của Ðạo Ca, thuần khiết của
Thiền Ca. Phạm Duy như một đứa trẻ năm tuổi, chạy chơi tung tăng trong vườn hoa
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của cuộc đời và của nghệ thuật, khi thì bắt bướm, khi thì vọc bùn, hoàn toàn không cần
biết cha mẹ răn đe la mắng, cứ thích gì là làm nấy. Và may mắn cho chúng ta, một
trong những cái Phạm Duy thích làm là... viết ca khúc!
Nhưng điều đáng buồn là, trong khi Trịnh Công Sơn được chính thức vinh danh, nhạc
của ông được phê bình, bàn luận, in và phổ biến, thì nhạc Phạm Duy bị cấm đoán,
không ai được nói tới trong nước. Dĩ nhiên, một số ca khúc Phạm Duy vẫn được hát
trong các phòng trà, phòng khách. Nhưng khi sự lưu hành hoàn toàn dựa vào thị hiếu
của công chúng như vậy, mà không có sự phê bình bàn luận chuyên nghiệp hỗ trợ, thì
không thể bảo đảm rằng những tác phẩm giàu nghệ thuật nhất, trong sự nghiệp âm
nhạc đồ sộ và đa dạng của ông, có cơ hội được sống.
Trong mọi bộ môn nghệ thuật, thị hiếu của công chúng không bao giờ là thước đo của
giá trị nghệ thuật. Những tác phẩm thực sự độc đáo và tầm cỡ thường khó làm quen,
và cần sự bàn luận, phê bình của những người có trình độ để khơi óc tò mò của công
chúng và nhẹ nhàng dẫn dắt họ đi vào tác phẩm. Thử hỏi thời nay nếu chương trình
trung học không dạy về Truyện Kiều thì sau vài chục năm còn có ai cảm nhận nổi? Dĩ
nhiên, khi công chúng đã được giới thiệu và tác phẩm bắt đầu trở thành quen thuộc, thì
nó sẽ đi vào lòng người một cách sâu đậm và lâu dài hơn những tác phẩm kém giá trị.
Cũng vậy, thành phần nhạc Phạm Duy hiện được lưu hành một cách tự phát và không
chính thức chỉ là một phần nhỏ, vài chục bài tình ca, trong một sự nghiệp đồ sộ và đa
dạng. Ðó là những tác phẩm bắt tai nhất của Phạm Duy, đánh vào những cảm xúc
thông thường của lòng người bằng những kỹ thuật căn bản. Những bản nhạc ngắn với
cấu trúc ABA, âm giai trưởng hoặc thứ của Âu châu, trở về chủ âm thường xuyên để ve
vuốt lỗ tai, lời lẽ ướt át, tuy không đến nỗi “sến,” nhưng thường cũng chỉ ở mức độ cảm
nhận trung bình của thanh niên thiếu nữ thành thị. Những tác phẩm đó, theo tôi, không
cho một hình ảnh chính xác và đầy đủ về nghệ thuật của Phạm Duy.
Nói chuyện về Phạm Duy với một người trẻ ở miền Bắc, hay sinh ra ở miền Nam sau
1975, ta thường nghe những ý kiến như sau: “Có gì đâu, chỉ vài bài tình ca lỗi thời”,
“Tôi không thấy nhạc Phạm Duy hay ở chỗ nào,” “Không làm tâm hồn tôi rung cảm gì
cả”, thậm chí “Nhạc Phạm Duy nghe thấy sến!”. Hẳn những thính giả miền Nam và hải
ngoại ái mộ Phạm Duy nghe vậy sẽ rất kinh ngạc, nhưng những người am hiểu một
chút về sự cảm nhận âm nhạc và nghệ thuật nói chung thì không ngạc nhiên với những
phản ứng ấy. Chúng xuất phát từ sự thiếu quen thuộc của những người mới chỉ nghe
vài bản tình ca Phạm Duy.
Sự cảm nhận âm nhạc, nói cho cùng, dựa vào sự quen tai: về phương diện âm thanh
thì quen với cung cách giai điệu, thang âm, tiết tấu, tiến trình hòa âm; về ca từ thì
quen với từ ngữ, hình ảnh. Trừ phi có học lý thuyết âm nhạc, cái mà hầu hết thính giả
Việt Nam không có điều kiện, còn thì sự quen tai là tất cả. Nghe đi nghe lại một số bản
nhạc cho đến khi những đường nét giai điệu hằn vào trong óc như vết rãnh của bánh xe
bò trên đường đá, nhất là khi đầu óc còn non nớt mềm dẻo và đá còn là đất, đó là tất
cả sự đào tạo âm nhạc của hầu hết thính giả Việt Nam.
Trong cái khung cảnh âm thanh rất hạn chế đó, yếu tố ca từ nổi lên chiếm phần quan
trọng. Mà ca từ thì tùy thuộc rất nhiều vào thời đại, vào bối cảnh xã hội chính trị. Khi
nhạc của một nhạc sĩ bị cấm đoán trong ba mươi năm, qua một cuộc đổi đời về xã hội
chính trị, sự cảm thụ tác phẩm của nhạc sĩ ấy trong một thế hệ mới sẽ không dễ. Tân
nhạc Việt Nam, do đó, là một tập hợp của những phong trào, biến cố phù du. Bộ phận
nào lỡ đánh rơi là mất, không tìm lại được nữa. Sự cấm đoán nhạc Phạm Duy trong 30
năm qua, một sự nghiệp làm gạch nối liên tục suốt từ những năm đầu của Tân nhạc
cho đến bây giờ, do đó, là một vết thương trầm trọng của tân nhạc VN.
Một lý do nữa của sự phù du của tân nhạc Việt Nam là nó bị quá coi rẻ trong nền giáo
dục âm nhạc. Trong khi nhạc cổ điển Tây Phương luôn luôn được coi là tuyệt đỉnh nghệ
thuật, ở cả miền Nam và miền Bắc trước và sau thống nhất, và được giảng dạy trong
các nhạc viện, và nhạc truyền thống dân tộc cũng được chú trọng (tuy nhiều khi “phát
triển” sai cách và bị ép theo khuôn mẫu Tây phương), thì tân nhạc phổ thông hoàn toàn
không được chú ý, kiểu như nhạc jazz bị giới nhạc hàn lâm Tây phương lơ là coi rẻ
trong đầu thế kỷ 20. Vì sự lơ là đó mà hầu như không có một sự liên tục nào trong tân

Project: Phạm Duy - Một Đời Nhìn Lại

Tuyển Tập Các Bài Viết Về Nhạc Phạm Duy Trong Suốt 50 Năm Qua

nhạc Việt, cứ mỗi thế hệ lại chạy theo những thời trang mới nhất nhập cảng từ ngoại
quốc, như một đám bèo bọt trên sông đi từ vũng xoáy này sang vũng xoáy khác.
Muốn có một sự tiến bộ và mở mang liên tục, mỗi thế hệ nhạc sĩ cần học hỏi từ các thế
hệ đàn anh. Phải có những bài bàn luận, phê bình, khảo cứu về cách viết nhạc, để xem
những người đi trước đã có những sáng tạo gì về kỹ thuật cũng như nội dung, những gì
đặc sắc, những gì Việt Nam. Học hỏi để bắt chước và phát huy những cái hay, hoặc để
tránh bắt chước một cách vô tình nếu ta muốn đi tìm con đường mới.
Hiện nay, thay vì học viết ca khúc từ các đàn anh nhạc sĩ Việt Nam, các nhạc viên phải
học từ các nhạc sĩ Âu châu thời cổ điển. Ðành rằng, ở một trình độ căn bản, ca khúc
Việt Nam cũng giống ca khúc thất cung Âu châu, nhưng đó chỉ là trình độ nhập môn. Ca
khúc xuất phát từ ngôn ngữ, mà tiếng Việt khác hẳn với các loại tiếng Âu châu về âm
thanh. Những ngũ cung các miền Việt Nam, những luyến láy theo dấu của các địa
phương VN, đem tới cho ca khúc Việt một sắc thái đặc biệt không nước nào có.
Phổ thơ sang nhạc là một hoạt động căn bản của nhạc sĩ khắp các nước, nhưng với các
thể thơ Việt Nam dựa lên âm điệu lên xuống, luật bằng trắc và những thể thơ riêng,
hoạt động ấy có những vấn đề rất đặc biệt. Trải qua mấy thế hệ, các nhạc sĩ tìm cách
giải quyết và áp dụng nhiều cách khác nhau. Mà về phương diện đó thì Phạm Duy là bực
thầy. Thử xem ông phổ câu ca dao
Trèo lên cây bưởi hái hoa
và hớn hở nhắc đi nhắc lại chữ “trèo lên” để vươn lên gần hai bát độ, ngân nga nũng nịu
kéo dài dấu hỏi trong chữ “bưởi”, thì mới thấy tài năng tuyệt diệu của ông trong cách
biểu diễn tình cảm qua âm điệu và làm chủ ngôn ngữ Việt Nam. Tác giả bài này đã bàn
thêm về nghệ thuật phổ thơ của Phạm Duy trong một bài khác [1] .
Như đã nói ở trên, những tình ca ngăn ngắn của Phạm Duy viết trong thời ở miền Nam,
tuy rất thịnh hành và được lưu hành không chính thức vì dân chúng quá thích nên
không ngăn được, không thể coi là những đóng góp quan trọng nhất của Phạm Duy.
Không có tình ca Phạm Duy thì cũng có tình ca của nhiều nhạc sĩ khác, còn mùi mẫn,
ướt át cảm động hơn. Dĩ nhiên, nhiều người khác, kể cả nhạc sĩ Phạm Duy, có thể
không đồng ý với ý kiến này!
Vậy những bản nhạc nào biểu hiện cho sự đóng góp lâu dài của Phạm Duy vào kho tàng
âm nhạc Việt Nam? Tác phẩm của Phạm Duy quá đa dạng để mọi người có thể đồng ý
về sự lựa chọn. Riêng tôi, tạm để ra ngoài những tác phẩm có tính cách thời sự khó lòng
được lưu hành trong tương lai gần (tuy nhiều bài rất giá trị về mặt nghệ thuật), và cũng
xin tạm không nói đến Minh họa Kiều còn cần thời gian để đánh giá, tôi xin đưa ra vài ví
dụ tiêu biểu sau đây:
1. Dân ca (mới). Ðiều này ai cũng biết. Nét đặc biệt của Phạm Duy là đã đem dân
ca vào dòng chính của tân nhạc, với những âm điệu hấp dẫn, mới mẻ mà vẫn đầy
bản sắc Việt Nam. Tối thiểu, dân ca Phạm Duy là chiếc cầu để người trẻ thành thị
đi về với dân ca truyền thống nguyên thủy. Nhưng còn hơn nữa, dân ca Phạm
Duy làm thăng hoa dân ca truyền thống, làm nảy nở những tinh hoa của nó.
Nghe một bài dân ca Phạm Duy như Ðố ai, Quê nghèo, Người về, Ngày trở về,
Bài ca sao, người thành thị không chút nào cảm thấy cố gắng phải “tìm về bản
sắc dân tộc” để “ra vẻ Việt Nam”, mà cảm thấy cái bản sắc ấy tự nhiên nảy nở
throng lòng họ và lôi cuốn họ, chẳng kém, hoặc còn hơn, là khi nghe một bản
nhạc thời trang ngoại quốc. Ít có nhạc sĩ VN khác nào làm được điều đó.
2. Những tình ca quê hương: cũng tương tự như dân ca, nhưng phát triển thêm một
nấc về tầm cỡ, nghệ thuật và cảm xúc. Cách phân loại của tôi hơi khác với của
Phạm Duy, tôi xin đặt vào loại này những bản như Về miền Trung, Tình ca, Tình
hoài hương, Chiều về trên sông... Ðây là những tác phẩm điêu luyện, có tầm cỡ,
độc đáo, bố cục chặt chẽ mà lại không khả đoán, ra ngoài khuôn sáo của các bài
hát bình thường, mang nhiều âm hưởng ngũ cung dân gian, và tràn đầy tình quê
hương, thích hợp và cần thiết cho mọi thế hệ người Việt.
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3. Hai bài trường ca Trường ca Con đường cái quan và Mẹ Việt Nam. Ðặc sắc nhất,
theo thiển ý, là tác phẩm Mẹ Việt Nam. [2] 21 ca khúc trong Trường ca này được
dàn dựng chặt chẽ, nối kết với nhau bởi một ý tưởng rất đẹp và sâu sắc, dùng
chất liệu thần thoại và lịch sử của dân tộc, để nói lên những khát vọng hòa bình,
cảm thông và đoàn kết của cả một dân tộc. Không hiểu những khát vọng phi
chính trị, rất chính đáng và rất hợp thời này có được chính quyền sớm hiểu và
cho phép phổ biến không? Hay là vì nó xuất phát từ trong một trái tim “ngoài
vòng kiềm tỏa,” chứ không phải từ một ban tuyên giáo hay trường chính trị nào
đó, nên sẽ bị cấm đoán mãi? Nếu vậy thì thật đáng tiếc.
4. Mười bài Ðạo ca, phổ nhạc Phạm Thiên Thư. Về mặt âm nhạc thuần túy, cũng
như về mặt kết hợp giữa nhạc điệu và ca từ, tôi nghĩ rằng đây là một kiệt tác của
Phạm Duy. Ông đã dùng những kỹ thuật về tiến trình hòa âm và chuyển thể của
âm nhạc Tây phương một cách điêu luyện để diễn tả những tư tưởng thiền và
đạo rất Việt Nam.
5. Những bài khác có tính cách khai phá kỹ thuật, thử nghiệm với những âm điệu lạ
tai, nhưng vẫn thành công rực rỡ trong việc chuyển tải cảm xúc: Ðường chiều lá
rụng, Mộng du, Tóc mai sợi vắn sợi dài
6. Những ca khúc phổ thơ sử dụng những kỹ thuật đặc sắc để thích ứng với ngôn
ngữ và thể điệu thơ Việt: Thuyền viễn xứ, Tiếng sáo thiên thai, Nụ tầm xuân...

Không biết bao giờ nhạc Phạm Duy mới được chính thức lưu hành và tự do bàn cãi tại
Việt Nam. Nhưng một ngày qua mà chưa được hát, chưa được bàn, là thêm một mất
mát cho nền âm nhạc Việt Nam, vốn dĩ chưa có gì phong phú.
Nguồn: talawas (1.June.2005)

[1]Phạm

Quang Tuấn. Nghệ thuật phổ nhạc của Phạm Duy. Thế Kỷ 21, đăng lại ở
www.tuanpham.orgphotho.htm.
[2]Phạm
Quang
Tuấn.
Introduction
to
Phạm
Duy's
“Mẹ
Viet
Nam”,
http://www.tuanpham.org/EnglishLyricsFull.htm#MVN0.
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Có nên cho tranh luận về Phạm Duy không?
Phạm Quang Tuấn

Gần đây, trong nước ồn ào về chuyện nhạc sĩ Nguyễn Lưu và một số nhạc sĩ khác công
kích việc mà họ cho là nhạc sĩ Phạm Duy được tôn vinh quá đáng, trong khi dưới mắt
họ Phạm Duy chỉ là một "người trở cờ". Bài của Nguyễn Lưu làm những ai biết ít nhiều
về âm nhạc phải bật cười vì những sai lầm ngây ngô của nó, cả về kiến thức âm nhạc
căn bản lẫn về văn học nói chung, và về các sự kiện lịch sử, mà bà Phan Thị Lệ của
Công ty Phương Nam và ông HL trên talawas đã chỉ ra.
Đối với hầu hết những người sống trong những xã hội tiền tiến văn minh thì chuyện này
thật khó hiểu. Nhạc là nhạc, người là người, tại sao lại phản đối việc khen ngợi nhạc
Phạm Duy bằng cách khêu lại cái quá khứ chính trị của ông? Đâu có ai tôn vinh kháng
chiến quân Phạm Duy đâu, họ tôn vinh nhạc sĩ Phạm Duy đấy chứ? Ngày xưa ở miền
Nam có ai phản ứng khi có người khen nhạc Văn Cao, Trần Hoàn hay Lưu Hữu Phước
đâu?
Tuy nhiên, việc lẫn lộn không phân biệt được tác phẩm với tác giả - còn gọi là "hội
chứng văn-là-người" - đã là một thực trạng đen tối của nền văn học nghệ thuật trong
nước từ lâu, ăn sâu vào đầu óc hầu hết những người Việt chưa từng trải một chế độ
khác, nên phản ứng như ông Nguyễn Lưu cũng không có gì ngạc nhiên. Có điều lập cập
là ông đã dùng báo... Đầu tư, một tờ báo nhắm vào doanh nhân hải ngoại, làm công cụ
chuyên chở, và bài của ông sai be bét đến nỗi cho ta có cảm tưởng ông đang cố ý viết
satire để làm trò cười cho độc giả.
Theo tôi nghĩ, ông Nguyễn Lưu, một nhà lý luận phê bình gần đây đã từng được giải
thưởng của Hội Nhạc sĩ, bản thân không tự sáng chế ra những thông tin quái đản mà
ông đã viết. Những thông tin như "Bài Mùa thu chết là nói về cách mạng mùa thu" nó
quá sức ngớ ngẩn, độ ngây ngô của nó đã đạt tới một mức vĩ đại tầm cỡ Nobel hay
Oscar, không một cá nhân nào có thể đạt được, phải là sản phẩm của cả một guồng
máy quay tít mấy chục năm, và phải có cả triệu người tin theo! (Như Hitler đã nói và
GS Cao Xuân Hạo đã diễn giải, "Đại chúng dễ bị mắc lừa vì một sự dối trá lớn hơn là vì
một sự dối trá nhỏ", hay nôm na là "nói càng láo chúng càng tin".)
Tôi tin rằng Nguyễn Lưu đã học được những cái đó của ai đó và tin chắc là thật, tin với
tất cả tấm lòng thành thật của ông. Khi nói chuyện về Phạm Duy với những người có
khuynh hướng "đỏ" ở miền Bắc cũng như đọc các sách báo về nhạc của miền Bắc thời
xưa, tôi đã nhiều lần nghe những thông tin, ý kiến tương tự. Luận điệu cho rằng công
chúng bị "lừa mỵ" nên tưởng nhạc Phạm Duy là hay, như lời đại tá nhạc sĩ Nguyễn Ðức
Toàn, tôi cũng đã từng đọc nhiều lần.
Tôi nghĩ rằng dạo đó, vì việc Phạm Duy về thành gây một chấn động quá lớn trong
kháng chiến, cả một phong trào đã được dựng lên để nói xấu ông, không ngại dùng sự
bịa đặt. Từ hòn tuyết thành avalanche, những chuyện bịa càng ngày càng trắng trợn và
trong cái khung cảnh "ta nói ta nghe, cấm không được cãi" của Việt Nam thời tiềninternet, chẳng có ai cải chính cả, cũng như hầu hết các giáo điều khác. Không cho ai
cãi thì dĩ nhiên là càng ngày càng dốt. Ngay cả bây giờ, khi nghe phê bình những cái sai
của Nguyễn Lưu, một "trí thức đỏ" đã từng du học cũng còn cố cãi rằng bài này không
phải là bài báo nghiên cứu và do đó chỉ ra những cái sai của nó là bới lông tìm vết và...
không biết cách đọc báo! Điều xui xẻo của ông Nguyễn Lưu là ông không biết rằng
trong thời này, cái sai cái dốt thò ra là bị đập lưng ngay không ai thương tiếc.
Sau bài viết của NS Nguyễn Lưu, Công ty Phương Nam đã phản ứng mạnh và viết thư
phân trần lên Bộ Văn hóa, vạch ra vài sai lầm trong bài của Nguyễn Lưu và nói rằng bài
này đăng trong báo Đầu tư có thể làm các Việt kiều ngần ngại khi về Việt Nam đầu tư
hợp tác! Có lẽ vì luận điểm đó (và có chỉ thị từ trên), báo Đầu tư đã đột ngột dừng
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đăng mọi tranh luận về đề tài này.
Trong một khung cảnh xã hội bình thường, việc bịt miệng như vậy thật là phản dân chủ
và đáng tiếc. Mỗi công dân phải có quyền nói lên những gì mình nghĩ (miễn đừng nói
sai nhiều đến mức... vu khống lung tung và ngớ ngẩn như bài của Nguyễn Lưu). Nếu
không cho thì chẳng nhẽ trở lại cái thời "không cho cãi" trước đây sao? Tuy nhiên, trong
khung cảnh văn hóa nghệ thuật của Việt Nam hiện nay, ta cần nhìn vào nhiều yếu tố
khác.
Hiện nay nền văn học nghệ thuật Việt Nam vẫn còn là một nền văn nghệ bị kiểm duyệt,
một hệ thống kiểm duyệt hoàn toàn vô lý và lỗi thời, tàn dư của một cuộc chiến tranh
đã kết thúc từ hơn 30 năm trước. Bao nhiêu tác phẩm có giá trị vẫn bị cấm chỉ vì tác
giả của chúng đã dính dáng tới chính quyền hay quân đội bên thua trận, dù tự chúng
chẳng có một hàm ý chính trị nào và thậm chí còn chan chứa những ý tưởng rất đẹp đẽ
về tình yêu quê hương. Hành động kiểm duyệt đó là một sự hủy hoại văn hóa cũng
chẳng khác gì giật sập thành nội Huế hay phá lăng Lê Văn Duyệt.
Trong lịch sử cổ thì có Tần Thủy Hoàng đốt sách, làm suy tàn cả một nền văn hóa đa
nguyên của bách gia chư tử đang nở rộ và gián tiếp dẫn tới sự độc tôn của Khổng giáo
và trì trệ văn hóa sau này. Lịch sử cận đại thì có chế độ Quốc xã ngăn cấm tất cả các
tác phẩm của các văn nghệ sĩ Do Thái. Sách Sigmund Freud, Karl Marx, Heinrich Heine,
Thomas Mann bị đốt. Nhạc phẩm của các khúc tác gia vĩ đại như Felix Mendelssohn,
Jaques Offenbach, Gustav Mahler, Max Bruch, Arnold Schönberg đều bị cấm ngặt. Hậu
quả là trí thức Do Thái phải di cư sang các xứ khác, nhất là Mỹ, làm phong phú không ít
cho nền văn hóa xứ này và làm nghèo nàn nền văn hóa Đức. Có thể nói Mỹ đã chuyển
thành một cường quốc văn học nghệ thuật (thay vì chỉ là cường quốc kinh tế) nhờ chính
sách bài Do Thái của Quốc xã. May thay cho nước Đức là chế độ Quốc xã sớm bị hủy
diệt. Nay thì Việt Nam đang tự chặt bỏ một phần nền văn hóa vốn dĩ chưa vĩ đại lắm
của chính mình.
Trong thời kỳ Quốc xã, có vài văn nô đã hùa theo chế độ, viết bài bới móc những cái
xấu (có hay không) của các nghệ sĩ Do Thái. Những người này đều bị người đồng thời
cũng như hậu thế khinh bỉ, coi là vô liêm sỉ, chứ không ai lấy "tự do ngôn luận" ra biện
minh cho họ cả. Trên khắp thế giới, trong mọi thời đại, có lẽ chỉ ngoại trừ Việt Nam thời
nay, hùa theo chính quyền độc tài để tấn công người cầm bút cầm đàn trong khi những
người đó còn đang bị áp bức cấm đoán, là một chuyện không thể chấp nhận ở người trí
thức có liêm sỉ. Ở Việt Nam thì trái lại, suốt từ thời Nhân văn-Giai phẩm đến nay, rất
nhiều trí thức hùa theo chính quyền cắn xé đồng nghiệp đang bị trù dập, khiến chuyện
đó dường như đã trở thành bình thường.
Sự việc nhạc sĩ Phạm Duy được về sinh sống tại quê nhà đã được mọi bên làm ồn ào.
Những người chống cộng quá khích ở hải ngoại gọi ông là phản bội, trở cờ, còn báo chí
chính quyền trong nước thì thường đưa sự việc lên làm bằng chứng của thiện chí hòa
hợp hòa giải. Nhưng sự thật rõ ràng là, gần một năm sau khi ông về, mới chỉ có 2% tác
phẩm của ông được phép phổ biến trong nước. Cả một cơ quan khổng lồ là Bộ Văn hóa
Thông tin, nắm trách nhiệm điều hành văn hóa của cả nước, mà tại sao làm việc chậm
chạp như vậy?
Thiết nghĩ một người trình độ trung học cũng có thể đọc qua một ca khúc trong vòng
năm phút và thấy là nó có vấn đề hay không. Trường hợp của Phạm Duy, việc này còn
dễ dàng hơn nữa vì ông đã phân loại, phân tích nội dung từng tác phẩm của mình, và
thẳng thắn công bố trên mạng từ nhiều năm nay, không hề giấu diếm. Trang nhạc
Phạm Duy đã công bố từ thời ông còn sống ở hải ngoại, hẳn đã được những cán bộ của
Bộ Văn hóa Thông tin đọc mòn con mắt, chẳng nhẽ lại còn những tác phẩm chưa hiểu
rõ là có nội dung chống cộng hay không? Hơn nữa, ca từ của Phạm Duy (khác với Trịnh
Công Sơn) luôn luôn rất hiện thực, rất "thẳng" và dễ hiểu, hình ảnh rõ ràng, khó mà
tìm ẩn ý chính trị nếu tác giả không có ý đồ đó.
Khách quan mà nói, ta vẫn phải coi Phạm Duy, với 98% tác phẩm bị cấm, là một nghệ
sĩ bị trù dập, dù rằng bề ngoài có những cái bắt tay thân thiện và diễn văn đẹp đẽ
nhắm mục đích tuyên truyền cho người Việt hải ngoại. Dù coi trọng quyền tự do ngôn
luận, người trí thức và văn nghệ sĩ nên cẩn trọng cân nhắc trước khi đặt bút hay mở

Project: Phạm Duy - Một Đời Nhìn Lại

Tuyển Tập Các Bài Viết Về Nhạc Phạm Duy Trong Suốt 50 Năm Qua

miệng "đánh" những văn nghệ sĩ đang bị dìm dập như vậy, kẻo bị người đời và hậu thế
xếp chung với bọn văn nô chó săn của Quốc xã.
Theo tôi, có một cách rất đẹp và rất dễ (dễ nhưng mà khó!) để chính phủ Việt Nam giải
quyết "vấn đề Phạm Duy": Hãy mở rộng cửa và cho phép phổ biến TOÀN BỘ trên dưới
một ngàn tác phẩm của ông, ngoại trừ những tác phẩm dính líu tới chính trị mà ai cũng
biết (số này không tới 5%). Đồng thời, cũng mở rộng cửa cho mọi người bàn cãi về ông
và nhạc của ông, dù là chê hay khen. Một khi tác phẩm Phạm Duy đã được tự do lưu
hành thì không còn lý do gì để tránh nói về ông. Người không thích ông có quyền nói
thẳng ra mà không sợ bị coi là chó săn về hùa. Danh tiếng Phạm Duy có phải do lừa mỵ
hay không sẽ để thời gian phân giải. Những bài viết sai quá nhiều và đả kích cá nhân
như bài của nhà lý luận phê bình Nguyễn Lưu thì đã có tòa án xét xử về tội vu khống và
mạ lỵ, hoặc có lẽ tốt hơn là để cho công luận đem ra làm trò cười mua vui.
Làm được như vậy, chính phủ Việt Nam sẽ thực sự tỏ ra sự lưu tâm về văn hóa của
mình, cũng như về thiện chí hoà hợp hoà giải, về tự do ngôn luận, và sẽ giải toả được
sự ấm ức của mọi phía về người nhạc sĩ nhiều mâu thuẫn này. Còn nếu không thì chỉ là
ngồi lên nắp vung để cho các mối chia rẽ âm ỷ lâu và sâu đậm thêm nữa.
Phạm Quang Tuấn
Người đăng: Ht
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Nhạc sĩ Phạm Duy và “câu chuyện đầu năm”
Lê Hữu

“Xin đi lại từ đầu...”
Nhạc sĩ Phạm Duy hồi hương sau 30 năm sống lưu vong, một trong những sự kiện
thuộc lãnh vực âm nhạc được người Việt ở hải ngoại và trong nước đề cập khá nhiều
trong năm qua. Ðầu năm 2006, nhạc sĩ Phạm Duy đã dành thì giờ trả lời một số câu hỏi
xoay quanh sinh hoạt âm nhạc trong nước và cuộc sống mới của ông sau ngày hồi
hương...
...
(Sau ít câu trao đổi, chuyện trò...)
Lê Hữu: Ðầu năm, không thể nào không làm cuộc phỏng vấn “Nhạc Sĩ Phạm Duy, Bảy
Tháng Sau Ngày Hồi Hương”... Nhạc sĩ nghĩ sao?
Nhạc sĩ Phạm Duy: Nói thật, nghe tới “phỏng vấn” là tôi phát ngán! Tôi đã trả lời bao
nhiêu câu hỏi từ ngày về nước. Còn chuyện gì để nói bây giờ?!
LH: Chuyện... “âm nhạc và đời sống”, thế thôi, tạm gọi là “câu chuyện đầu năm” vậy.
Chỉ là “nhạc nhẹ” thôi để nhạc sĩ không phải nhức đầu. Tuy nhiên, phải hỏi trước, nhạc
sĩ có “ngại ngùng” việc trả lời các câu hỏi?
NS PD: Ngại ngùng? (cười...) Chắc chắn là không! Anh biết mà, tôi không xem thường
việc gì và cũng không xem việc gì là quan trọng ghê gớm. Phải hỏi ngược lại, anh
không ngại ngùng vì những rầy rà do... phỏng vấn tôi à?
LH: Cám ơn câu hỏi của nhạc sĩ. Chắc chắn là không! Cũng như nhạc sĩ, tôi “không xem
việc gì là quan trọng”. Hơn nữa, phỏng vấn chỉ là... phỏng vấn, người ta từng tiếp xúc
và phỏng vấn những tên tuổi “ngầu” nhất... Ta bắt đầu được chứ? Trước hết, xin nhạc
sĩ cho biết qua tình trạng sức khoẻ hiện nay, so với thời gian còn ở nước ngoài?
NS PD: Sức khỏe tốt! Người có tuổi như tôi thường ngủ ít. Trước khi trở về sống tại quê
hương, mỗi đêm tôi ngủ nhiều lắm là ba tiếng đồng hồ. Hiện nay, có nhiều đêm ngủ
được sáu tiếng, ban ngày ngủ thêm vài ba giấc… Tôi khỏe hơn xưa là cái chắc rồi!
LH: Nhạc sĩ hiện đang sống với những ai trong “gia đình Phạm Duy”?
NS PD: Với các con trai là Duy Quang, Duy Cường, Duy Hùng và Duy Đức, hiện ở chung
với tôi trong căn nhà tại quận 11.
LH: “Tôi bắt đầu cuộc sống mới ở tuổi 85”, nhạc sĩ có lần nói thế trong một bài trả lời
phỏng vấn ở trong nước. Xin cho biết, “cuộc sống mới” ấy đã tác động về mặt tinh thần
ra sao đối với nhạc sĩ? Ðiều gì làm nhạc sĩ vui nhất? Ðiều gì làm nhạc sĩ kém vui?
NS PD: Cùng với 4, 5 con trai trở về Việt Nam, di chuyển hầu hết tài liệu, máy móc, đồ
đạc từ Hoa Kỳ về nước (70 thùng đồ)…, đó không phải là “làm lại cuộc đời” hay sao?
Cuộc đời mới này xem ra rất là vất vả vì chuyện xây cất nhà cửa, phòng ốc, tìm ra công
ăn, việc làm cho mọi người…, nhưng rất vui vì mọi sự đã được giải quyết một cách khá
nhanh chóng nhờ ở sự giúp đỡ của nhiều người. Nỗi vui khác, chỉ mới hơn nửa năm
thôi, đã ra mắt giới yêu nhạc trong nước với một CD, một sách Hồi Ức và (cho tới hôm
nay, 25/1/2006) với 5 live shows tại Saigon, Huế, Đà Nẵng. Sẽ là Hà Nội và những nơi
khác trong những tháng tới.
LH: Sự việc nào được xem là có ý nghĩa nhất đối với nhạc sĩ và gia đình trong thời gian
vừa qua, hơn bảy tháng sau ngày hồi hương?
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NS PD: Cuộc đời chỉ có ý nghĩa khi được tiếp tục hát cho đồng bào nghe. Chỉ cần thế
thôi!
LH: Giáo sư Eric Henry, Đại Học North Carolina, Chapel Hill, NC, giảng dạy về ngôn ngữ
và văn chương Việt Nam, trong bài tham luận về lịch sử tân nhạc Việt, Phạm Duy and
Modern Vietnamese History, đọc tại Southeast Conference, Lexington, Kentucky năm
rồi, có đưa ra nhận định: “Việc hồi hương của nhạc sĩ Phạm Duy, sau 30 năm sống lưu
vong, từng được báo trước trong tổ khúc Bầy Chim Bỏ Xứ, 1985 (tương tự các dự báo
trước đây về những chuyến Viễn Du và những con Thuyền Viễn Xứ).” Lời nhận định ấy
không sai chứ? Những tiên cảm của nhạc sĩ bắt nguồn từ đâu?
NS PD: Người nghệ sĩ muốn xứng đáng là “nghệ sĩ dân tộc” thì phải sống giữa lòng dân
tộc. Hoàn cảnh lịch sử có khiến cho tôi phải tạm “xa rời” quê hương thì sự “trở về” lúc
nào cũng hiển hiện trong tác phẩm của tôi. Từ lâu, tôi biết chắc chắn rằng sẽ có ngày
trở về. Mười hai năm trước khi trở về sống và chết ở quê hương, tại bãi biển hoàng hôn
San Francisco, tôi đã có bài HẸN EM NĂM 2000… Đúng hẹn, tôi về thăm quê hương, rồi
ở lại.
LH: Ðến nay đã có bao nhiêu nhạc phẩm của Phạm Duy được chính thức lưu hành trong
nước? Xin cho biết qua danh mục các nhạc phẩm ấy?
NS PD: Ngậm Ngùi, Mộ Khúc, Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà, Ngày Trở Về, Thuyền Viễn Xứ,
Quê Nghèo, Tình Ca, Bà Mẹ Gio Linh, Nương Chiều, Hoa Xuân, Xuân Ca, Cây Đàn Bỏ
Quên, Kỷ Niệm, Ngày Xưa Hòang Thị, Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng, Bà Mẹ Quê, Em Bé
Quê, Nghìn Trùng Xa Cách…
LH: Nhạc sĩ đã có những cuộc tiếp xúc nào với giới hoạt động về âm nhạc ở trong nước?
Xin cho một vài nhận định (về sáng tác, trình diễn, tổ chức, kỹ thuật, đề tài, khán,
thính giả...)? Những điểm mạnh và yếu so với sinh hoạt âm nhạc của người Việt ở hải
ngoại?
NS PD: Tôi chưa có hân hạnh gặp nhiều nhạc sĩ sáng tác. Tôi chỉ mới được sinh hoạt với
một số ca, nhạc sĩ tham gia vào chương trình (show) Ngày Trở Về (gồm hầu hết những
ca khúc kể trên), và có nhận xét là các em rất trẻ trung, có tài, đàn giỏi, hát hay…, và
truyền tải được những gì tôi đã viết ra trong gần 20 bài hát đó. Nói về khán thính giả
tới nghe tôi giới thiệu bài hát và nghe các nghệ sĩ ca diễn, tôi thấy thật ra họ kéo nhau
đi là để nghe lại chính “tiếng lòng” của họ, cho nên họ rất rộng lượng. Không khí đêm
nhạc rất là thân mật, rất là cảm động vì có người nghe hát mà lệ nhòa trên má… khiến
tôi phải nín thở để không phải khóc òa lên.
LH: Nhạc sĩ hẳn đã có những cuộc hội ngộ, hàn huyên, trao đổi ý kiến với các nhạc sĩ
và bằng hữu trong giới văn nghệ sĩ ở cùng thời với nhạc sĩ thuở trước? Cảm tưởng của
nhạc sĩ ra sao?
NS PD: Tôi đã có hạnh phúc gặp lại ít nhiều bạn cũ, bạn mới, nhưng vì tôi ở quận 11,
hơi xa trung tâm thành phố nên bạn bè không thường xuyên gặp nhau.
LH: Nhạc sĩ vẫn tiếp tục sáng tác đấy chứ? “Minh Họa Kiều” phần kết và những bài
“Hương Ca” mới vẫn tiếp tục được gửi đến người yêu nhạc Phạm Duy? Khung cảnh mới,
cuộc sống mới có gợi cho nhạc sĩ nguồn cảm hứng mới cho những sáng tác mới?
NS PD: Phải tạm đặt Minh Họa Kiều, Hương Ca sang một bên để tiếp tục hồi sinh những
bài (tuy là cũ nhưng rất “mới”) như Tình Ca Đôi Lứa, Tình Ca Một Mình hay Bé Ca, Nữ
Ca, Bình Ca…, những trường ca Con Đường Cái Quan, Mẹ Việt Nam, Hàn Mặc Tử…
LH: “Hành trình âm nhạc Phạm Duy” đã có những “khúc rẽ lịch sử”, hoặc do những tình
cờ, đưa đẩy của thời cuộc, hoặc do sự chọn lựa và quyết định của chính nhạc sĩ (nói
như giáo sư Eric Henry). Sau mỗi khúc rẽ, là một chuyển hướng sáng tác của Phạm
Duy. Liệu “khúc rẽ” mới này cũng sẽ “rẽ” sang một giai đoạn sáng tác mới cho nhạc sĩ?
NS PD: Tôi chưa bao giờ là ông thầy bói nên chưa đoán được tương lai, hậu vận
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(cười...). Nhưng đã trót nhận mình là ca nhân “khóc cười theo mệnh nước” thì... “nước”
rẽ qua khúc nào, tôi rẽ theo khúc nấy!
LH: Những thống kê về dân số ở Việt Nam gần đây cho thấy, hai phần ba dân số là giới
trẻ ở độ tuổi dưới 30. Liệu đối tượng chiếm “hai phần ba dân số” ấy hiểu gì nhiều về
Phạm Duy và sẽ đón nhận nhạc Phạm Duy ở mức độ nào?
NS PD: Tôi không trả lời được câu anh hỏi, nhưng vì tôi đã ký thác cho Công Ty Văn
Hóa PHƯƠNG NAM phổ biến toàn thể âm nhạc của tôi, công ty này sẽ tìm ra phương
cách để tuổi trẻ biết tới và... nghe nhạc Phạm Duy.
LH: Trong tháng Mười năm rồi, nhạc sĩ đã tham dự–và là khách mời đặc biệt–đêm nhạc
Nguyễn Văn Tý. Chương trình ca nhạc này được tổ chức ra sao, ý nghĩa thế nào?
NS PD: Để đóng góp vào sinh hoạt văn hóa tại thành phố tôi đang sống, hằng năm,
Khách Sạn Sofitel có kế họach tổ chức những đêm tuyên dương nghệ sĩ như đêm nhạc
Nguyễn Ánh 9, đêm nữ dương cầm gia Trinh Hương trước đây. Tháng 10/2005, Khách
Sạn Sofitel lại đứng ra làm cuộc vinh danh một nhạc sĩ là Nguyễn Văn Tý. Tôi là người
được mời tới để nói về sự nghiệp của người bạn mà tôi quen biết từ năm 1948 và vẫn
theo rõi những sáng tác của anh. Theo tôi, Nguyễn Văn Tý có một địa vị trang trọng
trong dân nhạc Việt Nam với những bài như Ru Con, Một Khúc Tâm Tình Người Hà Tĩnh,
Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ, Cô Đi Nuôi Dạy Trẻ, Dáng Đứng Bến Tre v...v…
LH: Nói đến “dân nhạc Việt Nam”, tôi nhớ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, trong một bài báo ở
trong nước cách đây nhiều năm, từng thẳng thắn bày tỏ sự ngưỡng phục đối với nhạc sĩ
Phạm Duy, là người–theo lời ông–“vừa là bạn vừa là đàn anh trong giới âm nhạc” mà
ông đã học hỏi được rất nhiều điều trên Ðường Vào Dân Ca. Nhạc sĩ biết chuyện ấy
chứ, và nghĩ sao?
NS PD: Tôi cám ơn tấm lòng tốt của anh Nguyễn Văn Tý, giữa lúc mây mù còn đang
bao phủ đời mình, dám công khai nói lên một sự thật dù chỉ là việc nhỏ: vào lúc bình
minh của Tân Nhạc, tôi là người đã sớm có ý thức về việc phải phục hồi và phát huy
nhạc dân ca.
LH: Ðược biết, trong tháng Giêng này, các buổi trình diễn nhạc Phạm Duy–lần đầu tiên
sau 30 năm–đã được thực hiện ở trong nước, khởi đầu với đêm nhạc Phạm Duy, Ngày
Trở Về tại Saigon. Nhạc sĩ có thể nói qua đôi chút về đêm diễn này: đơn vị tổ chức, nội
dung chương trình, việc chuẩn bị và thực hiện, ban nhạc và ca sĩ trình diễn, đối tượng
khán giả, sự đáp ứng của giới thưởng ngoạn âm nhạc...? Nhạc sĩ có hài lòng về chương
trình ca nhạc này?
NS PD: Vì trong đêm ra mắt CD và sách Hồi Ức đầu tiên của tôi do Công Ty Văn Hóa
PHƯƠNG NAM tổ chức có thêm một chương trình ca nhạc, cho nên con người bằng
xương bằng thịt của tôi cũng ra mắt luôn, làm một người hướng dẫn (presentateur) cho
một chương trình gồm hầu hết những bài đã được phép phổ biến. Việc chuẩn bị và thực
hiện chương trình cũng như việc đi lưu diễn đều do PHƯƠNG NAM đảm đương một cách
tuyệt hảo, tôi không có gì để không hài lòng cả! Chỉ có một chuyện không thể tránh
được là phải thay đổi ca sĩ khi hát ở Huế, Đà Nẵng, khiến tôi và Duy Cường phải nhọc
công làm việc với các ca sĩ mới.
LH: “Cho tôi lại ngày nào..., cho đi lại từ đầu...”, bằng những câu hát và giai điệu ngọt
ngào của bài “Kỷ Niệm” mở đầu chương trình Phạm Duy, Ngày Trở Về, hẳn nhạc sĩ đã
có ý muốn gửi gấm hoặc bày tỏ điều gì?
NS PD: Xin đi lại từ đầu! Xin đi lại từ đầu!...
LH: Ðến nay, ngoài chương trình ca nhạc, ra mắt sách và CD vừa kể, đã có những sinh
hoạt về văn hóa, nghệ thuật nào liên quan đến âm nhạc Phạm Duy ở trong nước, như
các cuộc tiếp xúc, giới thiệu, phỏng vấn, trao đổi về âm nhạc, các bài báo viết về Phạm
Duy v...v...?
NS PD: Ngoài chương trình ca nhạc vừa qua với việc phát hành, phổ biến sách và CD,
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cũng có vài cuộc tiếp xúc với vài ba tổ chức văn hóa và có ít nhiều cuộc phỏng vấn chỉ
có tính cách thời sự.
LH: Nhạc sĩ Nguyễn Hiền–trước ngày qua đời không lâu–trả lời phỏng vấn về việc hồi
hương của nhạc sĩ, có nêu nhận xét: Phạm Duy là con người nghệ sĩ phóng khoáng, có
cá tính rất độc lập, chỉ nhận mình “là người của dân tộc chứ không thuộc phe nhóm nào
cả”, và đã có những cống hiến lớn lao vào kho tàng âm nhạc Việt Nam. Ông cũng tỏ ý
tôn trọng những suy nghĩ riêng tư dẫn đến chọn lựa và quyết định của nhạc sĩ và nhấn
mạnh là bất luận thế nào, “tình bạn giữa chúng tôi trước sau vẫn không bao giờ thay
đổi”. Nhạc sĩ nghĩ sao về những lời ấy?
NS PD: Tôi rất buồn vì sự qua đời của anh Nguyễn Hiền. Chúng tôi làm chung với nhau
cái nghề xướng ca này rất lâu, từ khi Tân Nhạc còn non dại cho tới khi nó đã già nua.
Có thể nói tôi với Nguyễn Hiền sống bên nhau suốt đời, và hiểu nhau rất là kỹ lưỡng.
Tôi thường coi Nguyễn Hiền là cuốn tự điển về Tân Nhạc, mỗi lần cần một tài liệu gì thì
cứ việc bốc phone hỏi Nguyễn Hiền. Cầu chúc linh hồn anh phiêu diêu miền cực lạc.
LH: “Ra đi nào cũng có trở về”, nhạc sĩ có lần nói thế. Sự “trở về” lần này của cánh
chim Phạm Duy–sau khi đã bay một vòng bay quá dài–phải chăng đã khép kín một chu
kỳ tuần hoàn để kết thúc cuộc “hành trình âm nhạc Phạm Duy” dài đến hơn nửa thế
kỷ? Liệu “chim trời đã mỏi cánh” chưa hay sẽ còn thêm chuyến... Viễn Du nào nữa(?!)
NS PD: Thôi chứ, ra đi rồi trở về là đã đến lúc “dừng gót giang hồ” được rồi! Ai mà
muốn làm... “ma cà bông” suốt đời!?! (cười...).
LH: Xin cho biết qua về “một ngày của Phạm Duy” tại Việt Nam?
NS PD: “Mọi ngày như mọi ngày”, sống thoải mái với những gì đang có, không chạy
theo bất cứ cái gì, buồn ít hơn vui, vẫn yêu đời, yêu người và yêu mình như thuở nào...
LH: Trong lúc âm nhạc Phạm Duy đang trên Con Ðường Cái Quan từ Sài Gòn ra Huế,
Ðà Nẵng, ra tới Hà Nội, và trong lúc xuân đang về–mùa xuân đầu tiên sau Ngày Trở
Về–nhạc sĩ có “ước mơ gì” hay có “đang mơ giấc mộng dài” nào?
NS PD: “Giấc mộng dài” hay giấc mơ đó đang được thể hiện. Còn gì để ước mơ thêm
nữa ?
LH: Sau hết, nhạc sĩ có lời gì với đối tượng yêu nhạc Phạm Duy ở trong và ngoài nước
trong dịp đầu xuân?
NS PD: Chúc tất cả mọi người mọi sự yên lành.
LH: Xin cám ơn nhạc sĩ Phạm Duy. Năm mới, xin chúc nhạc sĩ và gia đình đầu năm,
cuối năm nhiều sức khỏe, nhiều tin vui!...
Lê Hữu thực hiện
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Phỏng vấn NS Nguyễn Đức Quang
Nguyễn Quang Minh
VietWeekly: Tiếp tục phản hồi những ý kiến của giới nhạc sĩ, độc giả, khán giả ở trong
và ngoài nước về bài viết “Không thể tung hô” của tác giả Nguyễn Lưu (trong nước),
phê bình chuyện Phạm Duy về nước được tung hô, đón tiếp rất rình rang, cụ thể qua
những đêm nhạc “Ngày trở về” rất thành công. Bài báo đã mở ra một diễn đàn tranh
luận thật sôi nổi, giữa trong và ngoài nước. Dưới đây là ý kiến của nhạc sĩ Nguyễn Đức
Quang, một người hiểu khá rõ về âm nhạc và con người Phạm Duy.
VW: Sự kiện Nhạc sĩ Nguyễn Lưu đưa lên một bài báo phê bình, với những lời lẽ khá là
nặng nề đã tạo ra dư luận trong cũng như ngoài nước. Trong góc nhìn của anh, sự trở
về của Phạm Duy gặp phản ứng này, anh thấy sao?
NĐQ: Trước khi anh Duy trở về, tôi đã dự đoán những vấn đề như vậy trước hay sau
cũng sẽ xảy ra. Điều chúng ta có thể hiểu được. Tuy nhiên, một nghệ sĩ lớn bước chân
trở về một vùng đất nước mà từ xưa tới giờ không chấp nhận, anh Phạm Duy, dù có thu
mình lại, trong những điều anh đã nói và anh đã trình bày, cũng làm sao mà tránh
được. Trong một nơi mà thành phần khác nhau, giới nghệ sĩ khác chính kiến, làm sao
người ta dung chứa được một ông Phạm Duy có nhiều thứ đồ sộ như vậy. Thành ra, tôi
chờ mong anh Duy làm một cuộc hội nhập vào xã hội Việt Nam như thế nào và phản
ứng xã hội chống đối sẽ đến từ những nơi nào. Điều đó bây giờ đã bộc lộ ra, tất nhiên
là sẽ có một số người bất bình trước chuyện anh trở về được thành công, được người
này người kia nhắc nhở. Điều nguy hiểm là, một lúc nào đó sự nhắc nhở nhiều hơn, to
hơn những người khác, có người khó chịu. Nhưng không phải tất cả đều khó chịu.
VW: Không phủ nhận được sự đóng góp lớn lao của Phạm Duy đối với nền âm nhạc Việt
Nam. Tuy nhiên, về tính chất “công thần”, đối với những nhạc sĩ trong nước họ đã có
một quá trình, hy sinh cống hiến nhiều cho công cuộc chiếm miền Nam Việt Nam v.v.
Với sự xung khắc như vậy, qua phản ứng của ông Nguyễn Lưu chắc cũng không phải là
một thiểu số, phản ứng này, theo anh thấy là cần thiết hay không, trong lúc này?
NĐQ: Tôi cho rằng, đó là chuyện đương nhiên, không phải vấn đề cần thiết hay không
cần thiết. Bởi vì, một người trở về nước gây ồn ào, tạo những ảnh hưởng hoặc là người
ta nhìn thấy mình có được những ảnh hưởng, nguy cơ lấn lướt,… phải có một số người
lo lắng. Như tôi đã nói, không phải tất cả những người trong nước họ đều nghĩ như thế,
bằng chứng là sự lên tiếng của một số người. Không thể nào trong một chốc lát mà
chúng ta có thể tẩy rửa được những quan niệm hay những ý nghĩ của một số người về
những phản ứng của họ. Nó chật hẹp, nó đã bị ở trong cái ống lâu rồi, thành ra dễ có
những vấn đề xảy ra. Không phải là cần thiết hay không cần thiết, mà tôi nghĩ rằng, khi
đã xảy ra, chúng ta nên có một tiếng nói để cho sự việc càng ngày càng rõ hơn. Nếu họ
nói không đúng, họ có thể hiểu được điều không đúng của họ.
VW: Bỏ qua những sai sót trong bài viết của ông Nguyễn Lưu. Như chúng ta vẫn thấy
rằng, nền báo chí ở Việt Nam là một nền báo chí tập quyền có chỉ đạo. Không phải đơn
giản mà ông Nguyễn Lưu muốn viết gì thì viết, hay để lọt ra một bài viết, gây ra phản
ứng mạnh trong giới văn nghệ, và cả nước nói chung. Có dư luận cho rằng, đây là một
sự “đạp thắng” của chính quyền Việt Nam, anh nghĩ sao?
NĐQ: Chúng ta đã quen với lối nhìn rằng, người trong nước phát biểu một điều gì sai
lệch, đó là sự xúi giục hoặc là chủ định của phía nhà cầm quyền. Điều này cũng đúng
nhưng cũng có thể không đúng. Nhiều khi đây là một vấn đề tư ý riêng của ông Nguyễn
Lưu. Như tôi nói, tư ý đó cũng được sự đồng ý của một số người, có thể là cơ quan
thông tin đó, tờ báo đó thấy ý kiến của ông ta phù hợp với những suy nghĩ của họ, họ
cho đăng. Hoặc cũng có thể họ nghĩ rằng, cứ cho đăng, bởi vì đây là chuyện sẽ còn
tranh cãi hoặc sẽ phải trao đổi qua lại. Nói tóm lại, chuyện này cho chúng ta thấy rằng,
có thể có nhiều đường để xuất phát. Vấn đề như vậy, có hai dấu hiệu. Một là, nhà nước
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Việt Nam muốn chặn lại, bởi vì họ thấy mối nguy của công việc phục hồi những ca khúc
của anh Duy có thể gây ảnh hưởng chăng? Hoặc là có thể làm cho những người khác
khó chịu chăng? Cánh tay cánh chân gì của đảng bực mình chăng? Cứ nói đi, để cho
anh Duy biết hoặc là những người khác liệu đường (cười) mà làm cách khác v.v... Theo
tôi nghĩ, làm cách đó không có gì là hay cả. Nếu đây là phản ứng của một số nghệ sĩ
trong nước lâu nay không có va chạm những vấn đề như vậy, lần này họ cảm thấy rằng
chuyện xảy đến phải nghĩ trước, bởi vì có thể sau ông Duy là ông nào khác nữa chẳng
hạn, có thể chúng ta sẽ thấy (cười) họ muốn lên tiếng nhắn gửi những người khác
chăng. Như vậy, dễ chịu hơn. Bởi vì, hiểu như vậy, chúng ta cần nói với họ rằng, cái
nhìn như vậy không có đúng đâu. Vốn liếng tài năng, trí tuệ của người Việt Nam dù ở
trong nước hay ngoài nước đều phải được tôn vinh và bảo trì.
VW: Ở hải ngoại, chúng ta đã đóng băng, đã khép lại vấn đề Phạm Duy trong việc trở
về. Có vẻ như là báo chí hải ngoại tránh nhắc tới Phạm Duy hoặc là có nói chăng cũng
chỉ nói bằng một thái độ cay cú gần như chúng ta mất Phạm Duy. Chúng ta ít nghe
thấy hoặc là trao đổi một cách thẳng thắn trên các diễn đàn báo chí hải ngoại, tại sao
như vậy?
NĐQ: Trên diễn đàn báo chí và truyền thông hải ngoại phải công nhận rằng, chúng ta
đã có những phản ứng không thuận tiện cho ông Phạm Duy. Phản ứng đó, phải công
nhận một điều là, khi anh ấy trở về, anh ấy đã có những cử chỉ và lời nói làm cho một
số người ở hải ngoại xúc động, kích động nếu không chính đáng, cũng không thể trách
được. Cần phải bình tĩnh hơn và để không bao giờ chúng ta đánh mất kho tàng đó. Ông
Phạm Duy đối với chúng ta, là một kho tàng. Con người ông có thể là đẹp trai, xấu trai;
hay là ông ăn nói tốt hay là xấu; nhưng tác phẩm và kho tàng đó không có vấn đề tốt
xấu. Khi chúng ta còn giữ, còn sử dụng, còn đem ra trưng bày, chúng ta phải biết quý
kho tàng đó chứ! Thành ra con người, giá trị cứ để đó. Còn nhiều chuyện đằng sau
chuyến trở về của ông, đâu phải ông về nước là xong chuyện. Luồng thông tin ở ngoài,
trong thời gian qua, không dành cho Phạm Duy sự rộng rãi hoặc là bình tĩnh. Cũng
không chê trách những cơ quan truyền thông đã làm sai, chúng ta sẽ học bài học như
nhau thôi. Chỉ có điều là, càng nhìn về trường hợp của Phạm Duy, chúng ta càng cảm
thấy phải kiên tâm hơn và giữ kho tàng đó ở lại với chúng ta. Ông đã trải cả đời sống
của ông đối với mình, không có lý do gì mình đạp đổ hoặc là tống tất cả về phía trong
nước cũng như về phía chính quyền họ muốn lợi dụng nhiều hơn là muốn hành xử một
công việc văn hóa.
VW: Trong thời điểm này, chúng ta tưởng niệm Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chúng ta xem
Trịnh Công Sơn như là một kho tàng lớn của Việt Nam và rất nhiều người thần tượng
Trịnh Công Sơn sau khi ông qua đời. Riêng đối với Phạm Duy, gia tài âm nhạc của ông
đồ sộ hơn và trải dài nhiều giai đoạn, tại sao số phận âm nhạc Phạm Duy và con người
Phạm Duy cho tới giờ phút nầy vẫn còn chông chênh như vậy?
NĐQ: Tôi không nghĩ rằng vấn đề tác phẩm hoặc là kho tàng giá trị âm nhạc của Phạm
Duy bị bỏ đi. Trong hầu hết những cuộc tiếp xúc, nói chuyện của tôi trong những
chuyến đi suốt thời gian vừa qua, sau khi nhạc sĩ Phạm Duy đã về nước, mọi người đều
trân quí nhận xét rằng sự nghiệp, cuộc đời của anh là vĩ đại. Sở dĩ họ không lên tiếng
bảo vệ hoặc là tha thiết với việc làm mới nhất của anh bởi vì anh đã có một số những
phản ứng làm cho người ta bị bực mình. Cũng như anh Trịnh Công Sơn, một tài năng
âm nhạc, anh cũng đã cống hiến cho chúng ta cả một kho tàng, một bề dày thật là
hiếm hoi, có lẽ chỉ sau ông Phạm Duy. Về phẩm lượng và số lượng chưa chắc là
nghiêng ngửa. Thành ra đối với tất cả chúng ta, hưởng văn nghệ của Trịnh Công Sơn
khá nhiều, chúng ta cũng yêu quí anh, phát huy, gìn giữ và bảo vệ kho tàng có trong
tay không thể đem vứt đi một cách đơn giản. Tôi nghĩ rằng, chúng ta yêu quí tất cả
những người đã đóng góp cho nền văn học và nghệ thuật, tất cả những người đó đều
được trân quý, nhất là kho tàng giá trị mà họ để lại.
VW: Là người đi sát Phạm Duy từ khởi đầu âm nhạc của mình, cho tới giờ phút này anh
vẫn giữ được sự khách quan nhất khi đánh giá con người âm nhạc của Phạm Duy. Có
một nhận xét cho rằng có lẽ chúng ta lầm, chúng ta không hiểu Phạm Duy, ông chỉ làm
bằng được những điều ông muốn. Còn dư luận, những đánh giá, không phải điều ông
quan tâm. Phạm Duy chỉ quan tâm những điều của ông hơn, anh nghĩ sao về nhận xét
đó?
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NĐQ: Điều đó quá đúng. Không có gì sai cả. Bởi vì ông Phạm Duy cũng chỉ là một con
người. Khi xét đến phần đó, ông cũng có nhiều tệ như những người bình thường khác
thôi. Nhiều lúc ông bị lẩn quẩn giữa một chuyện nhỏ, con người nhỏ nhoi của ông và
những vấn đề lớn của văn nghệ hoặc nghệ thuật. Chúng ta phải hiểu rằng là hai điều
đó không bao giờ đi đôi với nhau. Có những nhà thơ nổi tiếng trên thế giới là những
người trông rất tàn tệ, gần như mang một thứ bệnh tâm thần, nhưng họ tuyệt vời trong
thi ca. Trong nhiều ngành nghệ thuật khác cũng vậy. Thành ra khi chúng ta yêu quí
quá đáng về những vấn đề của ông Phạm Duy, nhất là một người hay được nhắc đến
trong những vấn đề thời cuộc, chuyện đời, nhân nghĩa, sôi nổi của đất nước… ông là
người tham gia trong tất cả những đề tài lớn như vậy, chúng ta nghĩ rằng con người
này phải lớn đến cỡ như vậy. Chúng ta quên rằng, ông cũng chỉ sống 24 tiếng một
ngày, ông cũng phải làm tất cả những công việc của một con người rất là bình thường,
tầm thường. Thành ra nếu có những quái dị trong cá nhân ông Phạm Duy, chúng ta cứ
để mặc cho chuyện diễn ra bởi vì ông ở một tuổi đáng cho chúng ta kính trọng. Mong
rằng, là trong những ngày cuối, ông được tự do thao diễn con người của ông và trình
bày được con người của ông.
VW: Cách đây chừng vài năm trước khi Nhạc sĩ Phạm Duy quyết định đi về Việt Nam
sống, ông đã bày tỏ sự lo lắng, phải gọi là bi quan, khi nghĩ rằng suốt 30 năm, một
quãng thời gian khá dài, âm nhạc của ông đã bị tắt nghẽn lại, không được phổ biến ở
Việt Nam. Cả một thế hệ 30 năm không được nghe, không được hát, không được hiểu
về một cây đại thụ Việt Nam. Cho tới giờ phút này, ánh sáng đã được mở ra cuối đường
hầm, ở tuổi 84 của Phạm Duy như vậy, anh có nghĩ rằng đây là một kết thúc tốt đẹp
cho Phạm Duy và âm nhạc của ông nói riêng và âm nhạc Việt Nam nói chung không?
NĐQ: Vấn đề đó, là điều cốt lõi trong nội tâm của ông Phạm Duy trong những ngày cuối
đời. Không có ai trong chúng ta hiểu được rằng một người nghệ sĩ lớn đến như vậy,
không bao giờ ước muốn rằng, sự nghiệp bị chết đi hoặc là bị bỏ rơi. Đối với Phạm Duy,
ông cho rằng, mấy chục năm qua, cá nhân ông là người bị thiệt thòi nhất là bởi vì
những tác phẩm đó không sống lại trong 80 triệu dân trong nước, không được cùng với
tất cả người dân đó trôi nổi hoặc là không được một tình cảm mà ông đem tới, mối lo
đó rất là chính đáng. Như mỗi chúng ta đây, có một gia tài như vậy, tất cả chúng ta
đều nghĩ rằng, phải trao lại gia tài cho ai và ở chỗ nào, tự nhiên người ta sẽ thấy rằng
là 80 triệu dân trong nước là nơi mà mình muốn trao lại. Một đất nước mà sinh hoạt
văn hóa với nghệ thuật chết đứng trong mấy chục năm trời, đã khô héo. Những người
khác không đặt vấn đề bởi vì họ không ở mức cần phải kêu gọi khẩn thiết nhưng đối với
Phạm Duy, ông ở trong trường hợp như vậy, đó là chưa kể ông ở trong một trường hợp
mà ông đã nhìn thấy một số người khác đã có được cơ hội, tuy là không hoàn hảo, như
trường hợp Trịnh Công Sơn, bên kia họ chỉ hé mở mức nào thôi mà anh cũng luồn qua
và đi ra được, đưa ra tiếng nói cuối cùng. Tôi cho rằng, điều đó kích động một cụ già
hiếu thắng như là ông Phạm Duy. Thành ra, anh Phạm Duy có nhiều điều rất là trái
ngược nhau, phản ảnh nhau. Chúng ta phải hiểu sự tha thiết của con người anh, ở
trong phần tinh thần, gọi là mặt xấu của nó, anh có nhiều tính, thói, nết ở gần mới thấy
được, không ở gần không thể chịu được. Thành ra, anh Duy thiết tha với điều đó, tôi
cho đó là việc đúng. Tôi thích thú chuyện anh trở về, bởi vì đó là một điều lớn lao, thử
thách. Một người hiệp sĩ, chịu khó đem hết tất cả cuộc đời của mình, còn dám vứt hết
tất cả để mà vào cuộc chơi. Anh sẽ làm như thế nào, anh được những gì và anh sẽ chịu
đựng những gì. Trường hợp phản ứng của ông Nguyễn Lưu mới là một thôi. Chúng ta sẽ
còn nghe nhiều nữa, để biết rằng, cuộc hy sinh trở về của anh Phạm Duy, mình tìm ra
được ý nghĩa và niềm yêu mến đối với ông già 84 tuổi này.
Nguồn: VietWeekly
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Nhạc sĩ Phạm Duy: 'Tôi chưa bao giờ ra đi'
Sau những chương trình ra mắt CD trên toàn quốc, Phạm Duy sẽ gặp gỡ khán giả Sài Gòn trong chương trình
"Ngày trở về" diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình vào ngày 3-4/3. Nhạc sĩ khẳng định đây không phải là đêm nhạc đánh
dấu sự trở về vì tâm hồn ông chưa bao giờ rời nước Việt.
Phạm Duy nói: "Tôi không bao giờ quan niệm mình đã ra khỏi nước Việt Nam, có chăng chỉ là hành động của
một con người ra đi. Trong những năm xa xứ, 300 bài hát là tôi viết cho quê hương của mình. Dù thân xác tôi ra
đi, nhưng tâm hồn tôi thì luôn ở lại". Ông cho rằng sự đón nhận của khán giả quê hương với một người "vắng
hình" sau 30 năm là một trong những điều hạnh phúc nhất cuộc đời mình.

Nhạc sĩ Phạm Duy. (Ảnh do
Phương Nam film cung cấp)
Liveshow Ngày trở về là một bức chân dung về sự nghiệp sáng tác và những ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy.
Cùng với 10 ca khúc xuất hiện trong CD Ngày trở về đã phát hành, 8 bài hát khác nằm trong danh mục tác phẩm
của nhạc sĩ Phạm Duy được phổ biến tại Việt Nam cũng sẽ trình làng trong chương trình này. Trong đó có Bà mẹ
Gio Linh, Cây đàn bỏ quên, Đưa em tìm động hoa vàng, Ngày xưa Hoàng Thị, Thuyền viễn xứ, Nghìn trùng xa
cách, Quê nghèo, Ngậm ngùi... Ngoài Duy Quang, Elvis Phương, những giọng ca hát nhạc Phạm Duy trong
Ngày trở về đều thuộc thế hệ ca sĩ trẻ của Việt Nam trưởng thành sau 1975: Thu Minh, Quang Dũng, Hồng Hạnh,
Mỹ Linh, Quang Linh, Đoan Trang, Đức Tuấn, nhóm 5 Dòng Kẻ, AC&M, Chim Vành Khuyên. Liveshow do đạo
diễn Tất My Loan dàn dựng, Võ Thiện Thanh biên tập.
Nói về những giọng ca trẻ hát nhạc của mình, nhạc sĩ Phạm Duy nhận xét: "Tôi thật sự bất ngờ vì ca sĩ trong
nước bây giờ hát hay quá. Một giáo sư âm nhạc ở Mỹ sau khi nghe Mỹ Linh hát nhạc của tôi đã nói rằng, trong
những chương trình giới thiệu âm nhạc của Phạm Duy sắp tới không thể thiếu cô ấy. Thu Minh hát rõ lời, đẹp
từng chữ. Đức Tuấn hát tự nhiên như thở... Trước đây tôi cứ ngỡ các em bây giờ khó đồng cảm với những suy
nghĩ của mình thời trước. Tuy nhiên, thực tế thì khác, họ hát rất tuyệt vời. Tôi đã làm nhạc vì tính dân tộc lên
hàng đầu và thấy qua thời gian thì tình cảm dân tộc mình vẫn thế. Xin cảm ơn cuộc đời đã cho tôi nghe những
giọng ca hát nhạc của mình hay như thế trước khi tôi qua đời".
Thời gian sắp tới, Phương Nam film, đơn vị độc quyền sử dụng sáng tác của Phạm Duy tại Việt Nam, sẽ tiến
hành xin phép phố biến thêm 5 ca khúc nữa của ông. Cùng với việc phát hành album thứ hai của nhạc sĩ sau
ngày về nước, cuốn sách Tân nhạc Việt Nam thuở ban đầu do chính Phạm Duy biên soạn cũng ra mắt.
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Phạm Duy: MC "duyên dáng" trong "Ngày
trở về"
TTO - Thế là "anh chàng lãng tử" Phạm
Duy đã có thể hoàn toàn mãn nguyện với
giấc mơ "Ngày trở về" của mình.
Hai đêm nhạc Phạm Duy 3 và 4-3-2006
tại Nhà hát Hoà Bình, TP.HCM đã khép lại
trong sự lưu luyến của người xem về một
chương trình nghệ thuật "quá tuyệt"!
Phạm Duy - MC "quá độc"! Mặc dù trước
đó, nhạc sĩ Phạm Duy đã bị bệnh nhưng
ông vẫn hoàn thành vai trò MC thật ấn
tượng trong chương trình của chính mình.

"Ngày trở về" không thể thiếu ký ức những cánh
diều tuổi thơ

Ông chính là linh hồn của "Ngày trở về",
người thổi hồn vào mỗi bài hát bằng những kỷ niệm thật sự gắn liền với nội dung ca
khúc. Mỗi câu chuyện - mỗi lời tự sự, không phải là một phút thăng hoa nào đó mà là
ký ức ùa về trong tâm trí của một người nhạc sĩ U90.

Sân khấu được hỗ trợ bởi dàn ánh sáng toát lên
được chủ đề của chương trình
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AC&M cùng dàn hợp ca nhạc và dàn nhạc giao hưởng đã góp nên thành
công của đêm nhạc

Từ những: Quê nghèo, Em bé quê, Bà mẹ Gio Linh cho đến những bài hát quá đỗi quen
thuộc: Áo anh sứt chỉ đường tà, Ngày xưa Hoàng thị, Tình ca, Đưa em tìm động hoa
vàng... đã được các ca sĩ Quang Linh, Elvis Phương, Đức Tuấn, Đoan Trang, 5 dòng kẻ,
Mỹ Linh... thể hiện có hồn và không ngớt nhận từ khán giả những tràng pháo tay tán
thưởng.

Duy Quang da diết trong "Người mẹ
Gio Linh" của cha mình
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Nhạc sĩ Phạm Duy trong vòng vây của người hâm mộ để tặng chữ ký và chụp hình lưu niệm

Chương trình kết thúc trong giai điệu Xuân Ca, rất nhiều khán giả đã nán lại để xin chữ
ký và chụp hình với NS Phạm Duy cùng ca sĩ, ê kíp thực hiện chương trình. Những
người yêu nhạc ông, quý mến ông đều muốn giữ một cái gì đó làm lưu niệm chào đón
"Ngày trở về" của ông.
Theo chủ nhiệm chương trình Phạm Mộng Thúy: đã có 800 sản phẩm (bao gồm CD,
DVD, sách) của Phạm Duy được bán trong hai đêm nhạc tại Nhà hát Hòa Bình.
NHƯ BÌNH - Ảnh: T.T.D
Nguồn :
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/PrintView.aspx?ArticleID=125941&ChannelID=58
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Công Ty Văn Hoá Phương Nam và “Dự Án” Phạm Duy với 20 năm bản quyền
2006.01.24
Nam Nguyên, phóng viên đài RFA
Công Ty Văn Hoá Phương Nam trụ sở ở Saigon, một công ty cổ phần hoạt động trong các lãnh vực phim ảnh,
băng dĩa nhạc và xuất bản đang thực hiện ‘Dự Án’ Phạm Duy với bản quyền kéo dài 20 năm.
Nhạc sĩ Phạm Duy, 85 tuổi hồi hương từ Hoa Kỳ được hơn nửa năm qua, hiện nay Bộ Văn Hoá Thông Tin đã
cấp phép cho phổ biến lại 18 nhạc phẩm của ông, phần lớn là nhạc thời kháng chiến chống pháp và một vài bản
tình ca. Nam Nguyên phỏng vấn bà Phan Thị Lệ, Tổng Giám Đốc công ty Văn Hoá Phương Nam về dự án vừa
nói.
Nam Nguyên: Thưa bà chúng tôi nghe nói về ‘dự án Phạm Duy’ thực ra dự án này là gì?
Bà Phan Thị Lệ: Phương Nam mua bản quyền để được khai thác các tác phẩm của bác Duy ở Việt Nam, với
một thời gian hạn định…
Nam Nguyên: Vốn đầu tư thế nào?
Bà Phan Thị Lệ: Chúng tôi có ứng trứơc một số tiền bản quyền, tạo điều kiện ban đầu khi bác Duy khởi sự cuộc
sống tại Việt Nam… Đây là thoả thuận giữa Phương Nam và nhạc sĩ….
Nam Nguyên: Chắc hẳn là phải khác nhiều… so với sự việc 10 nốt nhạc của Phạm Duy được một công ty khác
mua bản quyền với giá 100 triệu đồng?
Bà Phan Thị Lệ: Vâng đúng là như vậy….
Nam Nguyên: Bà có thể nói gì về những hoạt động ban đầu như phát hành CD Ngày Trở Về , cũng như tập sách
của ông Phạm Duy?
Bà Phan Thị Lệ: Tháng 9 năm ngoái chúng tôi được phép sử dụng 9 bài của bác Phạm Duy, tới tháng 12 thêm 9
bài nữa. Chúng tôi sẽ xin phép phát hành các nhạc phẩm của bác, kể cả các tuỳ bút, hồi ức, hồi ký nữa. Tháng
giêng này chúng tôi đã phát hành Audio Phạm Duy Vol 1 Ngày Trở Về và hồi ức Nhớ của nhạc sĩ.
Nam Nguyên: CD và hồi ký mỗi thứ ấn hành bao nhiêu bản? Công chúng đón nhận các sản phẩm này như thế
nào?
Bà Phan Thị Lệ: Trong 10 ngày đầu chúng tôi cho ra 10 ngàn CD Ngày Trở Về, và 5 ngàn bản hồi ức ‘Nhớ’. Sư
đón nhận của công chúng theo tôi rất là tốt, tất nhiên cũng có người nghe nhạc Phạm Duy cho rằng ca sĩ hát
không bằng ca sĩ ngày xưa…nhưng cũng có những người nói là rất thích, vì nhạc của ông nay được phối lại
khác với cũ, và cũng có ca sĩ trong nước thể hiện tốt nhạc của ông. Đây là tín hiệu rất đáng mừng.
Nam Nguyên: Nhạc Phạm Duy bị cấm từ 54 tức cách nay 50 năm ở miền Bắc, và ở miền Nam từ năm 75… cho
đến khi được hát lại một số bài. Giới trẻ không có cơ hội tiếp cận nhạc Phạm Duy, theo bà nhạc của ông có chỗ
đứng trân trọng ở Việt Nam?
Bà Phan Thị Lệ: đúng là một thời gian dài một số ca sĩ và giới trẻ Ít biết về nhạc của bác Phạm Duy. Nhưng khi
chúng tôi phát hành thì thấy là được đón nhận. Tôi hy vọng là được công chúng đón nhận, và càng nhiều càng
tốt cho Phương Nam.
Hơn nữa các nhạc phẩm vừa nói khi được cấp phép lại đã được chọn lọc và thẩm định từ phía Bộ VHTT. Sau
này có thêm bài nào ngoài số 18 bài đã được cấp phép, chúng tôi cũng sẽ độc quyền phát hành thời hạn hiệu lực
hợp đồng là 20 năm.
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Nam Nguyên: Vì động cơ nào Phương Nam hợp tác và đầu tư với Phạm Duy rất sớm, ngay sau khi ông hồi
hương—thuần tuý là kinh doanh—hay có sự gợi ý hỗ trợ gì từ phía nhà nước?
Bà Phan Thị Lệ: Chúng tôi đã hoạt động trong lãnh vực này lâu năm và có những dự báo… tuy không cùng thế
hệ với bác Duy, nhưng tôi cũng thích một số bài hát của bác. Từ 4 năm trước, trong một dịp gặp bác Duy chúng
tôi đã có bàn bạc, sau này tình hình cho phép và chúng tôi đã ký kết, thủ tục được xúc tiến và rồi đã có những kết
quả ban đầu như hiện nay.
Động cơ trên hết của chúng tôi là hiệu quả kinh doanh, vì Phương Nam là một doanh nghiệp. Tôi nghĩ là nhà
nứơc đã có hỗ trợ trong việc cho phép một số tác phẩm của ông được trình bày trở lại. Nếu không có sự kiện đó
thì sẽ rất là khó khăn…
Nam Nguyên: Xin cảm ơn và chúc bà cùng công ty Phương Nam thành công trong năm mới Bính Tuất.
Bà Phan Thị Lệ: Xin chúc thính giả của đài RFA năm mới nhiều may mắn.
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15. Phụ Lục: Các Bài Viết Ngắn của Nhạc Sĩ
Phạm Duy
z

Những Xuân Ca trong đời tôi

z

Bài Thuyết Trình về Minh Hoạ Kiều III trong đêm 30-10-2004

z

Hạc Vàng
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Những Xuân Ca trong đời tôi
Thị Trấn Giữa Đàng,
Mùa Xuân 2004

1948. Tôi lấy vợ. Khởi sự một niềm hạnh phúc dài 50 năm và còn hơn thế nữa, dù nhà tôi đã qua đời sau nửa
thế kỷ cùng chung sống với nhau.
Cũng là sự khởi đầu của những ca khúc mùa Xuân trong một sự nghiệp có rất nhiều những chủ đề khác, gồm
tình ca đôi lứa, tình ca quê hương, chiến ca, bi ca, tâm ca, đạo ca, thiền ca, rong ca… kể cả tục ca nữa.
Có thể nói tôi soạn bài xuân xa đầu tiên là ÐÊM XUÂN để tặng cho người vợ yêu quý vừa kết hôn là Thái Hằng.
Bài này đậm đà, thắm thiết, chứa chan hạnh phúc. Trong sáng tác phẩm, đây là lần thứ sáu tôi nói tới cây
đàn. Khi trước là CÂY ÐÀN BỎ QUÊN côi cút, là TIẾNG ÐÀN TÔI chết chóc trên đường dương thế xa vời, là
tiếng đàn trầm vô tư BÊN CẦU BIÊN GIỚI, là cung đàn thờ ơ của TÌNH KỸ NỮ hay là cung Nam Thương, Nam
Ai thở than của KHỐI TÌNH TRƯƠNG CHI. Bây giờ là tiếng đàn báo tin Xuân đã về và hạnh phúc đã tới.

ÐÊM XUÂN
Nghe nhạc mp3 do Sĩ Phú trình bày
(Chợ Neo, Thanh Hoá-1948)

Ðêm qua say tiếng đàn
Ðôi chim uyên tới giường
Chim báo tin Xuân đã về trong giấc mộng
Em yêu câu hát buồn
Lả lướt trong màn trăng
Yêu trời thanh vắng đón đưa em tới chàng
Hồn em chùm đêm tối
Tình em còn chơi vơi
Lòng em yêu rồi xin đừng nhạt phai
Ðừng nhạt phai.
Chưa quen nhau lúc đầu
Em nghe theo tiếng sầu
Ôi khúc ca nuôi mối tình muôn sắc mầu
Vì lúc trăng về đây có đàn đêm ấy
Ðã ru trái tim này
Hồn em tìm nương náu
Tình em chờ thương đau
Lòng em chưa tàn, xin đừng phụ nhau
Ðừng phụ nhau

Tôi trưởng thành đúng lúc nước nhà đang trở mình, đang tranh đấu, đang vật vã trong hạnh ohúc và khổ đau.
Tôi đã phải lao mình vào những bài hát hiện thực xã hội, nhưng cũng có đôi lúc tôi lẻn mình vào hạnh phúc
riêng với những bài mùa Xuân như :

HOA XUÂN
Nghe nhạc mp3 do Ngọc Lan trình bày
(Saigon-1953)

Xuân vừa về trên bãi cỏ non
Gió xuân đưa lá vàng suôi nguồn
Hoa cười cùng tia nắng vàng son
Lũ ong lên đường cánh tung ròn.
Hoa chẳng yêu lũ bướm lả lơi
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Muốn yêu anh vác cầy trên đồi
Hay là yêu chiến sĩ nghìn nơi
Thấy hoa tươi cười bỗng thương đời.
Xuân ! Hoa còn tươi mãi
Hoa vì nhân thế biết xum vầy cuộc vui.
Xuân ! Hoa nở vì ai
Tay nhịp bàn tay cùng đắp xây ngày mai.
Có một chàng thi sĩ miền quê
Ngắt bông hoa biếu người xuân thì
Có một đàn em bé ngoài đê
Hát câu i, tờ đón xuân về.
Những đoàn người trên luống cầy nâu
Thấy hoa xuân phép lạ ra mầu
Bỗng nhủ lòng ra sức cầy sâu
Tiếng ca như thể tiếng kinh cầu.
Hoa bèn yêu bóng dáng cần lao
Bắt tay nhau tránh cuộc cơ cầu
Người cùng mùa đã thoát vực sâu
Sức hoa reo nở lúc Xuân đầu.
Xuân ! Hoa toả hương mới
Nhân quần ân ái đã kêu đòi niềm vui
Xuân ! Hoa là tình tôi
Ðua nở cùng ai, cùng luyến yêu mọi nơi.
Có một bầy thôn nữ nhìn hoa
Chúc cho Xuân vui vẻ thái hoà
Có một vài tóc trắng thầm mơ
Ước cho hoa nở mãi không già.

Ngay sau đó, tôi soạn bài XUÂN THÌ. Đó là sự phát triển đề tài và cảm hứng về một Mùa Xuân Thái Hoà đã có
trong bài HOA XUÂN. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh tự vệ, đi trước một cuộc chiến tranh tương
tàn, tôi đã mơ ước được nhìn thấy cảnh hoa đào đã nở trên vết mòn chiến xa…

XUÂN THÌ
Nghe nhạc mp3 do Khánh Ly trình bày
(Saigon-1953)

Tình Xuân chớm nở đêm qua
Khi mùa chinh chiến đã lui ra ngoài đời
Ngày Xuân con én đưa thoi
Có người nhớ tới những lời yêu mến nhau.
Xa xa có tiếng kinh cầu
Chiều trên dương thế mang sầu mênh mông
Người đi giữa độ Xuân nồng
Nhìn nhau bỡ ngỡ rưng rưng lòng nhớ thương.
Tình thương nhân thế bao la
Yêu người năm trước (đã) khiến cho ta giận hờn
Và thương cây súng cô đơn
Hoa đào đã nở trên vết mòn chiến xa.
Ðường đi êm quá
Có phải giấc mơ đã thành tiếng thơ
Trời không mưa gió
Mẹ bế con thơ, con bú say sưa.
.........
Tình ra núi Bắc, non Ðông
Duyên về tới chốn Nam sông, Tây rừng
Gọi đàn chim trắng như bông
Tin lành đưa xuống khắp vùng trên nước ta
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Êm êm tiếng hát trăng tà
Tình soi trên phím tay ngà gái trinh
Người ôm nhân loại trong mình
Cười tuôn nước mắt cho Xuân tình dấy men.

Khi tôi vào miền Nam sinh sống, bài XUÂN NỒNG ra đời mô tả cảnh mùa Xuân không có gió rét mưa phùn, chỉ
có chỉ có nắng to và gió bụi… Vậy mà vẫn nên thơ vì đó là mùa Xuân !

XUÂN NỒNG
(Saigon-1956)

Trời xanh xanh quá, sáng soi bên nhà
Hương xuân la đà lọt cánh cửa qua
Ngoài trời tự do, lũ bướm quanh co
Theo đường tơ, ra ngoài nẻo mơ.
Có tiếng guốc kéo vang trên phố vắng
Ðưa tôi ra gặp ngay ánh nắng
Có tiếng hát giáo đường trong gió sớm
Ðưa tôi về cuộc đời đầm ấm.
Một mùa Xuân nóng giữa nơi kinh kỳ
Mưa bay không về, chỉ có bụi xe
Mặt trời phương Nam trong lúc Xuân sang
Yêu người dân, Xuân nồng tình doan.
Nắng khắp phố phường
Và Xuân ngay trông vườn
Hoa cười lên hương
Dừa cao nghe ngóng
Máu Xuân trong lòng
Tràn lan trong gió cong
Yêu một dòng
Dòng nước cuốn mênh mông
Xuân vờn trên sóng
Có cô nàng giặt áo cho chàng
Mặt phơi ngoài nắng...
Trời xanh xanh quá, sáng soi bên nhà
Hương xuân la đà lọt cánh cửa qua
Ngoài trời tự do, lũ bướm quanh co
Theo đường tơ, ra ngoài nẻo mơ.
Có tiếng guốc kéo vang trên phố vắng
Ðưa tôi ra gặp ngay ánh nắng
Có tiếng hát giáo đường trong gió sớm
Ðưa tôi về cuộc đời đầm ấm.
Một mùa Xuân nóng giữa nơi kinh kỳ
Mưa bay không về, chỉ có bụi xe
Mặt trời phương Nam trong lúc Xuân sang
Yêu người dân, Xuân nồng tình doan.

Mùa Xuân bao giờ cũng làm cho lòng tôi xáo động. Sau bài Lữ Hành có tính chất siêu hình, vào mùa Xuân
1959, tôi soạn một bài hát cũng mang tính chất tâm linh là XUÂN HÀNH. Với bài này tôi muốn trả lời câu hỏi
muôn đời : qui es tu? d'où viens-tu? où vas-tu? Cũng là câu hỏi mà tôi luôn luôn tự hỏi.
Tôi cho rằng : Người từ lòng người đi ra rồi sẽ trở về lòng người. Người vừa là người, vừa là thần thánh và ma
quỷ, biết thương yêu dai và cũng biết hận thù dài, rất là đắm say... Nhưng trong khoảnh sống ngắn ngủi này,
người phải biết nhìn toàn đời trong từng chớp mắt, phải biết vui biết buồn ngay trong một cơn tim đập, tim
ngưng...
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XUÂN HÀNH
(Saigon-1959)

Người là ai ? Từ đâu đến ?
Và người ơi, người sẽ bước chân về nơi nao ?
Người vì sao mà chớm nở ?
Rồi sớm tối, cánh hoa tươi tơi bời theo với những lá úa ?
Người là chi ? Là cơn gió ?
Là cát trắng hay bụi xanh lơ ?
Người từ xưa, thuyền theo lái về bến cũ ?
Người lên xe đi từ hư vô qua hư vô ?
Ta ra đi từ lòng người, với tiếng khóc và nụ cười
Thương yêu dai, hận thù dài, nuôi đắm say
Trưa hôm qua còn là người
Ðêm hôm nay thành vị thần hay lũ ma lẻ loi
Mỗi chớp mắt nhìn toàn đời, nuốt thế giới vào lòng rồi
Muôn năm vui ở nửa vời câu hát đôi
Nghe con tim chạy miệt mài, khi tim ngơi nhịp từng hồi
Buồn nghìn đời len giữa cơn đập vui.
Người là TA, một mùa Xuân toả ánh nắng mai
Bước lên đời mang một duyên tình duyên mới
Người là TA, đường nhân ái còn đi mãi mãi
Hết bước Xuân, TA gọi nhau về trong NGƯỜI.

Cũng trong dòng nhạc tâm linh, tôi soạn bài XUÂN CA, lần này không phải là hành khúc hay âu ca mà là dân
ca phát triển. Trong bài này, tôi muốn nói mùa Xuân của tôi đã có ngay trong đêm tân hôn của cha mẹ tôi.
Xuân như mặt trời nổ trong lòng mẹ, rồi từ đó, tôi ra đời, góp chung câu gào thiết tha cho mùa Xuân vĩnh cửu.
Nếu tôi chết đi, xin cho tôi được tái sinh nhiều lần để tôi tiếp tục đi mãi trong mùa Xuân. Bài XUÂN CA được
soạn theo ngũ cung Việt Nam.

XUÂN CA
Nghe nhạc mp3
(Saigon-1961)

Xuân trong tôi đã khơi trong một đêm vui
Một đêm, một đêm gối chăn phòng the đón cha mẹ về
Xuân âm u, lắt leo trong nguồn suối mơ
Bừng reo rồi theo nắng lên từ cha chói chan lòng mẹ.
Xuân ơi Xuân ! Xuân ới Xuân ơi ! (2 lần)
Xuân tôi ra, góp chung câu gào thiết tha
Là xinh, là tươi có Xuân thuở xưa ước mơ hiền hoà.
Xuân xanh lơ, hắt hiu trong trời nắng mưa
Vườn Xuân là Xuân có hoa ngày mai hát Xuân thật dài.
Xuân ơi Xuân ! Xuân ới Xuân ơi ! (2 lần)
Xuân tôi sang bến yêu tôi tìm gió trăng
Tình Xuân là Xuân có khi mừng vơi, có khi sầu đầy
Xuân yêu đương, muốn căng lên nhựa sống ngon
Tìm em, gặp em đón Xuân nghìn năm bão Xuân ngập lòng.
Xuân ơi Xuân ! Xuân ới Xuân ơi ! (2 lần)
Xuân lên cao, chót Xuân buông nhìn xuống sâu
Hồn Xuân, hồn thiêng ngút lên từ lâu cõi Xuân còn dài
Xuân trong ta đã muôn ngàn lần đã qua
Mặc cho, mặc bao những cơn buồn thương những cơn giận hờn.
Xuân ơi Xuân ! Xuân ới Xuân ơi ! (2 lần)
Xuân tôi ơi ! Sức Xuân tôi còn khát khao
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Dù nay, dù mai cũng như mọi ai chết trong địa cầu
Xuân muôn năm, có ta Xuân còn hơi Xuân
Thì xin, thì Xuân hãy cho tình nhân sống thêm vài lần.
Xuân ơi Xuân ! Xuân ới Xuân ơi ! (2 lần)

Cũng để nói về Xuân, trong dòng nhạc tình ca quê hương, nhạc tình tự dân tộc soạn theo nhạc thuật dân ca
mới, sau khi đưa ra bộ ba BÀ MẸ QUÊ-VỢ CHỒNG QUÊ-EM BÉ QUÊ... tôi phát triển một bài ca dao cổ :

Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước ra vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em lấy chồng rồi anh tiếc lắm thay...
thành một bài dân ca mới :
Nụ Tầm Xuân
Trèo lên, lên trèo lên
Trèo lên, lên trèo lên
Lên cây bưởi y y y hái y y y hoa
Bước ra ra vườn cà
Bước ra ra vườn cà
Cà hái nụ ù u ú tầm ừ ư ứ xuân...
Nụ tầm xuân ới nụ tầm xuân
Nở ra a a a xanh y biếc a a a a á
Em lấy chồng
Em đi lấy chồng
Anh tiếc tiếc lắm thay...
Một miếng trầu cay hỡi chàng
Chàng ơi chàng ơi nào khó ?
Một miếng trầu cay hỡi chàng
Chàng ơi chàng ơi khó gì ?
Sao anh không hỏi y ý
Sao anh không hỏi y ý
Sao anh không hỏi y ý
Những ngày em còn không...
Giờ đây đây giờ đây
Giờ đây đây giờ đây
Ðây em đà a á á có o ó o chồng
Em đã đã có chồng
Như chim chim vào lồng
Như cá ngậm y y ý mồi y y ý câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra...

Thấy chưa đủ để thỏa mãn mùa Xuân thường trực trong lòng tôi, tôi lùng trong thi ca hiện đại những bài thơ
nói tới mùa Xuân để phổ nhạc.
Chẳng hạn trong bài thơ Tâm Sự Gửi Về Đâu của Lê Minh Ngọc trong đó, vào lúc Việt Nam bị chia đôi, một đôi
uyên ương phải chia lìa, người ở lại miền Bắc, người di cư vào miền Nam, rồi hẹn nhau :
Hẹn mai về, hẹn mai về, Xuân rồi Xuân quạnh quẽ Người gái quê, người gái quê, Xuân buồng Xuân vắng vẻ…
(Nghe nhạc mp3 do Tuấn Ngọc trình bày)
Hay đem ngay bài thơ Tiếng Sáo Thiên Thai của Thế Lữ phổ nhạc thành một bài xuân ca dìu dặt, thanh lãng
(serene), tiên cảnh :
Xuân tươi, êm êm ánh Xuân nồng, hiu hiu lũ cây tùng, dăm ba chú Kim Đồng…
(Nghe nhạc mp3)
Nhưng có lẽ bài thơ Mùa Xuân Yêu Em của Đỗ Qúy Toàn mới thật sự là một xuân ca trẻ trung, tươi thắm, ngộ
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nghĩnh :

MÙA XUÂN YÊU EM
Nghe nhạc mp3 do Ý Lan trình bày
(theo thơ Ðỗ Quý Toàn - Phạm Duy phổ nhạc)

Anh yêu em, yêu em vì em biết nói
Ðã biết thưa: Thưa Anh ! Em còn biết gọi
Sáng trời mưa, khiến cho anh nhớ em
Bây giờ nắng, anh nhớ em nhiều...
Ngồi xuống đây, nghe chim là chim ca hót
Ðồng cỏ như bàn tay, trời như mắt say
Ta ngó nhau, không còn biết nói gì
Hai đứa ngồi, ngồi đó như hai hòn bi...
Có cành hoa đẹp anh hái cho em
Em không thèm nhận, anh chết cho xem
Rồi anh sẽ khóc liên miên suốt ngày
Ôi chẳng bao giờ buồn như bữa nay
Này em yêu quý, em nào có nghe
Trên cánh đồng cỏ, có con bò kia
Nó kêu bò bò, và nó ăn cỏ
Trời hôm nay cao, yêu em hỡi gió...
Trên đỉnh đồi cao có cây cao tướng
Trên một cành ngang có một tổ kiến
Có con đi ra và có con đi vào
Trời hôm nay nắng, yêu em xiết bao
Này em yêu quý em nào có hay?
Ban nãy trên trời có đôi chim bay
Có đôi chim trắng bay trên nền trời
Trời xanh xanh quá đôi mình lứa đôi
Trời xanh xanh quá đôi mình lứa đôi...

Soạn lời ca cho nhạc bán cổ điển hay dân ca ngoại quốc, tôi dùng bài nhạc của Strauss để nói rằng : Ngày ấy
khi Xuân ra đời, một trời bình minh có lũ chim vui. Có lứa đôi, yêu nhau rồi, hẹn rằng còn mãi không nguôi.
(Khúc Hát Thanh Xuân). Hoặc chuyển bài dân ca Sakura của Nhật Bản thành bài :

Hoa Ðào Ca
(Cổ ca Nhật Bản - Lời Việt : Phạm Duy)

Rượu nồng ta uống, uống uống say
Một đêm ngất ngây,
Thả hồn theo gió heo may
Ðến hôn hoa, những cánh hoa đào say.
.....
Nhạc nghe xa vắng, những tiếng buồn
Ðường tơ héo hon,
Chạy theo ánh sáng lung linh
Ánh trăng thanh đến mơn man cuộc tình trinh.
.....
Trời Xuân man mác những mối sầu
Tình theo gió mau,
Cánh hoa tươi tốt không lâu
Có đêm nao, sẽ rơi mau về đời sau.
.....
Rượu nồng ta uống, xoá cõi đời.
Ðể quên gió phai,
Ðời người mỏng quá đi thôi
Hỡi ai ôi, hãy quên đi, rượu đầy vơi.
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Vào năm 1970. khi tôi và Phạm Thiên Thư -- cũng như tất cả chúng ta -- đang bị bao vây bởi một thành vách
sương mù, khiến cho chúng ta không tìm ra đường đi, lối về… thì chúng tôi cùng nhau soạn đạo ca. Chúng tôi
cố tìm ra con đường đi cũng như con đường về, nghĩa là ra đi hay trở về với thiên nhiên, gia đình, xã hội và
siêu nhiên. Đang lúc mọi người có thể bị tha hóa bởi thời cuộc, có một ca khúc gợi thế quân bình của người
Việt giữa cảm súc, trí thức và hành động : đó là Ðạo Ca Mười mang tên Tâm Xuân. Nhưng ngoài việc tô đậm
cái tinh túy của triết lý Việt Nam phát xuất từ ba tôn giáo Phật, Khổng, và Lão, chúng tôi còn muốn nói rằng :
sự hồi sinh của tạo vật còn là sự thức tỉnh mạnh mẽ của tâm hồn của chúng ta. Về mặt âm nhạc, giờ đây tôi
dùng giọng Sol trưởng ổn định hơn và xác quyết hơn âm điệu của những bài khác trong 10 bài Đạo Ca, mặc
dù chuyển cung rất nhiều lần sang các giọng gần khác. Giai điệu vui tươi, với một nét nhạc đi nhanh như thể
một đám rước làng linh hoạt và nhịp nhàng. Chúng tôi đem mùa xuân trở về cõi lòng người trong cuộc chiến
tranh tương tàn.

TÂM XUÂN
(Tam Giáo Ðồng Nguyên)

Xuân về trong gió, hoa lay lững lờ
Xuân về đám mây, bướm vàng nhụy bay
Xuân về lòng đất, mầm tươi nhựa trào
Xuân về non cao, chim mừng suối reo...
Xuân về biển mát, suôi nhanh cánh buồm
Xuân về suối xanh, cá hồng lượn quanh
Xuân về trầm ngát, Di Lạc hiền lành
Em về thiên nhiên, ngâm mình suối tiên.
Em về thôn trang, tiếng hò giao duyên
Em về khơi hương, thơm ngôi từ đường
Em về quê nhà, lễ đình làng ta
Nhớ cội, nhớ nguồn, đất tổ, quê cha
Em về siêu nhiên, hành hương chùa chiền
Dâng hoa cúng Phật, ưu phiền sẽ tan
Em mở lòng ra, vui cùng cỏ hoa
Xuân về vũ trụ ! Ta về lòng Ta !
Có thiên nhiên mới, an vui hiền hoà
Có lò hương đợi, nối liền ngày qua
Mái đình diệu vợi, nặng tình quốc gia
Chuông chuà siêu thoát, Ta vượt lòng Ta.
Bao dung độ lượng như bốn mùa hoa.
Mùa Xuân có không ? Hay là cõi Tâm ?
Mùa Xuân có không ? Hay là cõi không ?
Về nguồn về cội ! Về nguồn về cội !
Ðể rồi vươn tới, với lòng mênh mông...

Trong 10 bài Nữ Ca, bài TUỔI XUÂN mô tả một cô bé quá yêu đời, quá yêu người cho nên rất lo sợ rằng con
tim nhỏ bé của mình sẽ bị vỡ toang vì tình yêu.

TUỔI XUÂN
(Saigon-1973)

Bỗng dưng yêu đời ! Bỗng dưng yêu đời !
Nhìn mây trăng trắng bay trên nền trời
Nhìn mây trăng trắng bay ra ngoài khơi
Bỗng dưng yêu đời ! Bỗng dưng yêu đời !
Tình yêu thứ nhất quê hương đẹp ngời
Rồi yêu kế tiếp năm châu mọi nơi.
Yêu biết bao cuộc sống
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Yêu biết bao cuộc đời
Yêu từ ngày hôm nay
Yêu sẽ yêu còn dài.
Bỗng dưng yêu người ! Bỗng dưng yêu người !
Từ nơi xóm vắng hay trên lộ đầy
Từ nơi phố đó hay trong làng đây
Bỗng dưng yêu người ! Bỗng dưng yêu người !
Ở trong thương xá hay trên vỉa hè
(hoặc) Ngồi xe lam lắc rung rinh đường quê.
Em mến yêu trẻ thơ
Em kính yêu ông già
Yêu Thầy và Cô
Yêu kiếp em học trò.
Bỗng dưng vui nhiều ! Bỗng dưng vui nhiều !
Niềm vui thứ nhất, ba nuông mẹ chiều
Và vui thêm nữa anh yêu, chị yêu
Bỗng dưng vui nhiều ! Bỗng dưng vui nhiều !
Niềm vui kế tiếp không chê giầu nghèo
Và vui chót hết, em luôn được yêu.
Ðâu xá chi đẹp xấu
Em nết na yêu kiều
Nên nhiều người đi theo
Yêu sẽ cho gặp nhiều !
Bỗng dưng mơ màng ! Bỗng dưng mơ màng !
Tình thương yêu đến ôi sao vội vàng
Tình yêu chất chứa ôi trong buồng tim
Bỗng dưng mơ màng ! Bỗng dưng mơ màng !
Một con tim bé bao nhiêu là tình
Chỉ lo nó vỡ con tim đẹp xinh.
Nhưng em không sợ tim mình vỡ toang
Nhưng em không ngại tim mình vỡ toang
Em ca em hát, em vui rộn ràng
Em ca em hát, em vui rộn ràng
Là la la là la la là là...

Trong loạt 10 bài Bình Ca soạn trong năm 1970, có một bài hát mùa Xuân rất là cổ kính nhan đề Xuân Hiền,
trong đó có nhiều danh từ Hán tự như Xuân Phong, Xuân Tiêu, Xuân Miên... để nói tới gió Xuân, tới ánh sáng
mùa Xuân, tới giấc ngủ và giấc mộng đêm Xuân. Hình ảnh mà tôi thích nhất trong bài này là: khoanh tay ra bờ
giếng gọi tên Trời Ðất.

XUÂN HIỀN
Nghe nhạc mp3 do Kiều Nga trình bày
(Saigon-1972)

Xuân huy chan hoà trên khắp quê hương
Nắng chói gia đình huyền bí trăm con
Năm mươi người xuống
Năm mươi người lên
Ðến lúc gặp chỗ hàn huyên
Xuân phong đem về tin tức vui chung
Gió mát cho lòng rộng rãi thong dong
Chung nhau cuộc sống
Chung nhau cuộc chết
Và quyết định cưới Xuân liền !
À ạ ơi ! À ạ ơi ! (2 lần)
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Xuân xanh em là xuân nữ tơ trinh
Sức sống em là dòng suối lung linh
Em nghiêng từ núi
Em trôi về khơi
Uốn khúc mình nõn nà tươi
Xuân xanh anh đà tóc trắng da nhăn
Sức sống anh là biển cũ mông mênh
Anh vươn từ bãi
Anh lên ngàn chơi
Thả khói lờ lững lưng trời...
À ạ ơi ! À ạ ơi ! (2 lần)
Xuân tiêu em nằm trong giấc mơ yêu
Trăng xuân mỹ miều nhẹ bước đi theo
Ði thêm vào đó
Ðôi chim bồ câu
Cất tiếng gù ấm lòng nhau
Xuân miên anh vào sâu giấc mơ tiên
Bứt trái hạnh đào, rượu uống liên miên
Anh ra bờ giếng
Khoanh tay gọi tên
Gọi đất trời rất ngoan hiền...
À ạ ơi ! À ạ ơi ! (2 lần)
Xuân non, Xuân già, Xuân vẫn Xuân quen
Mới biết Xuân là cuộc tái sinh duyên
Thu, Ðông, Hạ chết
Nhưng Xuân còn nguyên
Khuyến khích dòng máu về tim
Xuân không lên đường, Xuân đứng êm êm
Ðứng mãi trong đời để cõng ta lên
Yêu Xuân đằm thắm
Yêu Xuân một phen
Và sống cùng với Xuân hiền...
À ạ ơi ! À ạ ơi ! (2 lần)

Thời cuộc trong năm 1954 làm cho đất nước bị chia đôi, tôi chọn miền Nam để sinh sống và trong suốt 20 năm
ròng rã, tôi đã để cho con người xã hội (l'homme social) của tôi được mỗi ngày một trưởng thành với loại nhạc
TÌNH TỰ QUÊ HƯƠNG.
Lọai ca này, khi thì nó mang tính chất xưng tụng với dân ca phục hồi, dân ca cải tiến, khởi đi từ dân ca phát
triển rồi tới trường ca, từ đơn khúc tới chương khúc.
Khi thì loại ca này phê bình xã hội với tâm ca, tâm phẫn ca, vỉa hè ca, tục ca, thương ca chiến trường… khi thì
nó siêu hình với đạo ca, nó tươi mát với bé ca, nữ ca. nó bùi ngùi với bình ca v. v...
Còn về tình khúc thì con người tình cảm (l'homme sentimental) trong tôi chỉ được thả cho trôi theo một cuộc
tình rất muộn màng, rất khó khăn và không có lối thoát nào hơn là sự chia phôi, để cho một số tình ca đôi lứa,
tình ca một mình được ra đời, nói lên tất cả hạnh phúc và khổ đau của một con người khi đi vào tình ái...
Trong tất cả các thể ca, Xuân luôn luôn có mặt. Trong trường Mẹ Việt Nam, tôi xưng tụng phụ nữ mùa Xuân
giết giặc. Trong tổ khúc Bầy Chim Bỏ Xứ, tôi muốn thấy cảnh hồi xứ của loài chim ngoan xây đắp quê hương
với câu hát hân hoan cho mãi Xuân sang…
Trở về với nhửng đỏan khúc mùa Xuân thì trước ngày định mệnh 30 tháng Tư 1975, nhân dịp Tết, một hãng
sản xuất băng nhạc nhờ tôi soạn hai bài hát mùa Xuân. Vì tôi còn đang trong không khí của những bài hoan
ca, tôi soạn cho con gái yêu Thái Hiền bài hát nhan đề :

TRÊN ÐỒI XUÂN
Nghe nhạc mp3 do Ái Vân trình bày
(Saigon 1975)
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Một buổi sáng vừa tỉnh giấc là tàn Ðông
Liền vội đứng dậy mở tung cửa đón Xuân
Nắng trên thềm lấp lánh
Lũ bướm vàng tung cánh
Với to nhỏ chim hót trên cành
Chải vội tóc, mặc áo vóc, xỏ dầy cong
Rồi mở cánh cửa mầu xanh, rời gót xinh
Bước ra đường thơm mát
Dắt lên đồi xanh ngát
Ðón Xuân về trên khắp quê hương.
Ði êm, đi êm trên cỏ nõn nà
Ta đang đi trong hơi thở quê nhà
Gió mát cũng đến với đôi tay ngà
Một bầu trời hồng ôm lấy ta
Xanh như mây xanh, thay cặp mắt này
Thơm, trong ta thơm hơn loài hoa dại
Suối tóc bát ngát cuốn quanh vai gầy
Dâng trong tim ta, sóng vơi đầy...
Một con ốc nằm yên giấc ở đồi hoang
Bỏ mộng ngoan từ vỏ, vươn chào đón Xuân
Khiến ta là làn rêu bám
Cũng ngước mặt nghênh đón
Bóng dáng người con gái tươi ròn
Chuồn chuồn ghé về ngấp nghé ở vòm tre
Mùa Xuân sẽ còn thổi đi liều thuốc mê
Khiến cho bầy giun dế
Cũng như đàn em bé
Quấn quýt đời, không muốn ra đi !
CODA

Từ đồi Xuân, lòng vương vấn rồi phân vân
Bèn gửi luôn một nụ hôn vào Xuân mới !

Gân ba chục năm sau, tôi mới có dịp ngó tới bài hát này, không ngờ nó là bài hát mùa Xuân cuối cùng được
sống trên đất nước ! Quê hương đẹp quá, khiến cho cô bé Việt Nam choàng dậy, chải vội mớ tóc mây, mặc bộ
áo vóc vào người, xỏ đôi giầy cong rồi chạy tung lên đồi. Cô bé đi như đi trong hơi thở của quê hương, gió mát
và bầu trời ôm ấp cô, mây làm xanh mắt cô, hoa cỏ làm thơm lòng cô và trong tim thì cô có sóng. Rồi một
người trai mang kiếp rong rêu nào đó, muốn cùng với con ốc bò ra khỏi vỏ, và cùng với cô, cùng với loài dun
dế âm thầm hay với bầy chuồn chuồn vô tư lự được... quấn quýt đời, không muốn ra đi ! Không muốn ra đi,
nhưng cuối mùa Xuân đó, vẫn phải bỏ quê hương ra đi.
Ngoài bài TRÊN ÐỒI XUÂN đó ra, tôi còn soạn thêm một bài hát muà Xuân nữa, trong đó có nói tới chuyện
khoan dầu trên biển, khiến cho nước ta sẽ giầu to, người dân sẽ đủ no và có tự do.

MỪNG XUÂN
Nghe nhạc mp3
(Saigon 1975)

Mừng Xuân tới bằng tiếng sáo vui
Với tiếng cười yêu mến đời.
Mừng Xuân tới bằng tiếng vỗ tay
Vang khắp trời mây.
Xin mừng anh chiến sĩ nơi tiền phương
Giữ đất cho Việt Nam hùng mạnh.
Nơi đồng xanh chúc bác dân cầy luôn
Lúa tốt, hoa mầu tươi suốt năm
Xin cho phố xá nơi thành đô
Giới bán buôn làm to lời nhiều
Chúc cho một nước dân đủ no
Chúc cho một nước luôn tự do.
Mừng Xuân tới bằng tiếng hát vang
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Dưới mái trường hay giữa đàng
Lời ca hát từ núi xa xăm
Ra tận đại dương
Mừng em bé vừa mới lên năm
Có Tiên về nơi bé nằm
Mừng ông lão bà lão tám mươi lăm
Sống thêm ngoài chục năm
Mừng Xuân tới bằng tiếng máy khoan
Nơi núi rừng, nơi suối ngàn
Mừng Xuân tới bằng tiếng máy soi
Giữa nơi biển khơi
Xin mừng cho những bước chân khẩn hoang
Vỡ đất cho Việt Nam thịnh vượng
Nơi mỏ than, chúc những anh thợ ngoan
Với cánh tay đẩy lui nước non
Xin mừng cho những tháp nơi biển xa
Mãi mãi phun dầu ra mịt mù.
Chúc cho một nước dân giầu to
Chúc cho một nước luôn tự do.
Mừng Xuân tới bằng tiếng hát vang
Dưới mái trường hay giữa đàng
Lời ca hát từ núi xa xăm
Ra tận đại dương
Mừng em bé vừa mới lên năm
Có Tiên về nơi bé nằm
Mừng ông lão bà lão tám mươi lăm
Sống thêm ngoài chục năm.
CODA

Mừng đôi lứa vừa mới kết hôn
Mối duyên tình luôn vững bền
Mừng tôi đã ngày thêm một lớn
Lớn thêm cùng những vui buồn.

Trong cuộc sống lưu vong, có một ngày tôi thấy rằng đã đến lúc tôi phải giã từ trần thế để rong chơi nơi cõi
khác… Cho nên tôi soạn 10 bài Rong Ca, trong đó có bài Ngụ Ngôn Mùa Xuân. Bài này còn vương vấn hương vị
cõi trần và là một bài hát vui, nhưng hình ảnh lại rất ngậm ngùi như thân phận của những người dân nhược
tiểu. Bài ngụ ngôn kể chuyên hai người mù đánh nhau, hai người câm cãi nhau, hai người điếc ngồi nghe
những bản nhạc ngoại lai, hai người khỏe mạnh, mập mạp biết rằng đánh nhau thì chết nên cất vũ khí đi, xúi
hai người gầy còm ốm yếu đánh nhau hộ mình... Tác giả hy vọng trong trăm năm sắp tới, người mù sẽ thấy
được sự thực của nhân loại, của Việt Nam, người điếc được nghe tiếng nói của lương tâm và ngưòi câm hát lên
được tiếng hát đưa con người vào những thế kỷ tới.

Ngụ Ngôn Mùa Xuân
(Tết Mậu Thìn-Tháng 2, 1988)

Có hai thằng mù đánh nhau ngoài ngõ
Cả hai thằng đều sứt trán, sứt tai
Có hai thằng câm cãi nhau giữa chợ
Cả hai thằng đều rát lưỡi, bỏng môi
Có hai thằng mù đã câm, lại điếc
Có hai thằng điếc ngồi nghe nhạc Tầu
Nhạc Tây, nhạc Mỹ, nhạc Nga
Có hai thằng mập đánh nhau thì chết
Cả hai thằng bèn cất võ khí đi
Có hai thằng kia gờm nhau quá độ
Cả hai thằng bàn ký kết làm ngơ
Bắt hai thằng gầy đánh nhau hộ nó
Bắt hai thằng yếu cùng nhau giải hoà
Bằng xương, bằng máu, thịt, da
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Có khi mù này đánh lui mù đó
Hả hê về nhà, mắt ốc ngước lên
Có khi thằng câm thắng cơn cãi lộn
Hả hê về nhà ú ớ, mừng rên
Có khi thằng mù, gã câm, thằng điếc
Gác chân, tự đắc, ngồi trong chòi nghèo
Buồn thiu, mà ngỡ lầu cao
Có nghe gì chuyện nước tan, nhà nát
Chẳng nghe được gì tiếng khóc, tiếng than
Có đâu nhìn ra mầu khăn goá phụ
Làm sao nhìn được mắt bé mồ côi
Có đâu giọng ngọt, hiến dâng tình với
Những hoa cỏ mới, mọc trong điêu tàn
Bịt tai, bịt mắt, (chúng) lặng câm
Bỗng đâu Người Tình ghé chơi một chuyến
Vào khi tàn rồi, cái cũ bách niên
Bỗng đâu nửa đêm ánh dương chói rạng
Làm cho người mù mắt sáng bừng lên
Bỗng đâu Người Tình ghé tai người điếc
Nói chi chẳng biết, mà nghe dịu dàng
Ðời hai nghìn đã vừa sang.
Ðã trông được thời bách niên đổi mới
Ðã nghe được lời sáng suốt bên tai
Ðã không còn câm và im tiếng gọi
Ðã nói được lời vói tới tương lai
Ðã ra được ngoài cõi tim tù tối
Ðã trông được những đường đi, nẻo về
Ðường đưa người tới nghìn thu.

Rồi tôi bước hẳn vào cõi Thiền và soạn 10 Bài Thiền Ca. Mùa Xuân vẫn còn theo đuổi tôi cho nên trong 10 bài
có một bài mang tên cụt thun lủn : Xuân.
Bà Thụy Khuê, nhà phê bình nổi tiếng đã viết về bài này như sau :
“ Nếu tình yêu mở cửa cho Phạm Duy bước vào vô tận từ thuở Lữ Hành thì đến Thiền Ca, bản chất vô ngã của
tình yêu mới được Phạm Duy trải ra tới nguồn cội. Thiền Ca số 5 mang tên XUÂN. Xuân là mùa Xuân, Xuân
cũng có thể là tên một người, nhưng đây Xuân là Tình yêu. Khi hát câu người người hung dữ, trừ tôi, chớ
tưởng ''tôi'' là Phạm Duy. Không, tôi đây là Xuân, Tôi đây là: Xuân con bướm hút nhụy xuân tình, là gió xuân
hồng, là cơn xuân vũ, là ý thơ nồng trang giấy xuân thư... Phạm Duy giải thích về nhạc lý: nhạc ban ngày, mở
đầu là những nét roi, nhát chém của cuộc đời. Rồi là những lời vãn ca. Rồi nhạc trở nên mặn mà, tha thiết. Ðối
với người nghe thì ở đây bản chất vô ngã hay sự tan loãng của con người trong nhau -- mất đi trong nhau -đã được cất lên dịu dàng qua giọng hát Thái Hiền băng trinh: Tôi là tôi, tôi cũng là em, em là tôi, em cũng là
anh... Và không phải ai cũng thấy được những ''mất mát'' đó. Phạm Duy xưng tụng tình yêu từ hơn nửa thế kỷ
nay, sáng tác những bản tình ca tha thiết nhất cho nhiều thế hệ yêu đương. Nhưng chỉ trong Thiền Ca, Phạm
Duy mới thấy đến tận cùng bản chất tình yêu. Sự trực nhận ấy là thiền, là sức mạnh của sự sống”.

Thiền Ca XUÂN
Nghe nhạc mp3 do Thái Hiền trình bày

Bội bạc, dối trá cả rồi
Người người hung dữ, trừ tôi
Hận thù, chém giết bời bời
Rồi người chết hết, còn tôi
Lối cũ mỏi mòn năm tháng
Ngăn che người vắng tiếng cười
Muốn tới được bờ sông giác
An nhiên hát nhỏ, cùng tôi
Tôi là tôi, tôi cũng là em
Em là tôi, em cũng là anh
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Là Xuân con bướm hút nhụy xuân tình
Là gió xuân hồng, là cơn xuân vũ
Là ý thơ nồng trang giấy xuân thư.

2004. Tôi đã già rồi, không thể và không muốn ngồi soạn thêm một ca khúc mùa Xuân nữa, khi mùa Xuân
đang tới. Âu là ngồi hồi tưởng lại những Xuân Ca xa xưa của mình để dâng tặng Nàng Xuân. Và kính tặng các
bạn đọc.
Thị Trấn Giữa Đàng
Mùa Xuân 2004
Phạm Duy
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MINH HỌA TRUYỆN KIỀU
Phần Ba

MINH HỌA TRUYỆN KIỀU gồm bốn phần. Tôi đã thực hiện xong :

Phần Một là phần Kiều gặp Đạm Tiên, tức là gặp số phận mình, số phận của những người tài hoa bạc số, và

Phần Hai là phần Kiều gặp Kim Trọng, nghĩa là gặp tình yêu, nhưng là tình yêu không trọn vẹn.

Trước khi tới Phần Bốn là phần Kiều gặp Từ Hải,

Phần Ba là cuộc đời điêu đứng của Kiều : từ ngày xẩy ra chuyện vu oan giá họa của thằng bán tơ, khiến Vương Ông và
Vương Quan bị bắt và Kiều phải bán mình để chuộc tội cho cha và cho anh… cho tới khi Kiều bị thất thân với Mã Giám Sinh,
bị đưa vào nhà thanh lâu, bị Tú Bà đánh đập, bi Sở Khanh đánh lừa… Khi gặp Thúc Sinh thì bị Hoạn Bà và Hoạn Thư sai
Khuyển Ưng, Khuyển Phệ bắt cóc đem về làm kẻ nô tỳ, rồi khi Thúc Sinh về nhà vợ thì Kiều phải hầu rượu và đàn hát cho
mọi người nghe…
*
Phần Ba này khác với hai phần trước ở chỗ có nhiều chuyện, có nhiều nhân vật, có nhiều tình tiết… trong khi Phần
Một và Phần Hai chỉ là chuyện giữa hai người, hoặc Kiều và Đạm Tiên, hoặc Kiều và Kim Trọng.

Về phần nhạc ngữ thì ở đây không còn là nhạc tả cảnh hay nhạc tả tình thuần túy, mà mang tính chất nhạc sân khấu
với nhạc đối thoại. Những cao trào đua nhau hiện ra rồi ngưng nghỉ ở một đoạn thoái trào, nghĩa là trong căng thẳng cũng
phải có lúc nguôi ngoai, trong khổ đau cũng phải có lúc hạnh phúc, dù đơn sơ đến mấy.

Duy Cường đã dùng âm thanh của tổ chức “Đường Thượng Chi Nhạc Trung Hoa”, chen lẫn với âm thanh của nhạc
cụ Việt Nam, hòa lẫn với âm thanh của nhạc cụ Tây Phương. Tất cả chỉ là phương tiện để diễn dịch chu đáo một đại thi phẩm
của Việt Nam.

Thêm vào các ca sĩ quen thuộc của Minh Họa Kiều là một giọng hát có diễn tả của Anh Dũng trong vai Mã Giám Sinh.
Vai Tú Bà cũng cần một ca sĩ của sân khấu nhưng vì chúng tôi chưa tìm được ai hát vai đó cho nên đành nhờ Ái Vân.
*

Bố Cục
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Phân đoạn 1 mang tên

Cơn Gia Biến

Trong phân đoạn này, chúng tôi phải dùng tới BA hành điệu (mouvements) khác nhau.
Mouvement A là : Vợ chồng người gì ruột của Thúy Kiều cho hai thằng bán tơ ở trọ, không ngờ chúng là hai thằng ăn
cướp. Người bị cướp tố giác với chức quyền, một lũ sai nha bèn được lệnh tới nhà họ Vương để lục soát. Chúng phá phách
và cướp của rồi trói Vương Ông, Vương Quan đem đi…
Mouvements B là cảnh cả nhà hoảng sợ, tính chuyện đút tiền cho chức quyền để chuộc Vương Ông, Vương Quan…
Muốn có tiền, Kiều xin được bán mình để chuộc cha…
Mouvements C là cảnh sau khi tin này được tung ra thì có một mụ già đưa Mã Giám Sinh tới… Ngoài việc đưa ra một
nhân vật với sỗ sàng và khả ố, tôi còn cho Mã Giám Sinh mắc bệnh nói ngọng và nói lắp… Với bước chân nặng nề và tấm
lòng sót sa, Kiều ra tiếp Mã Giám Sinh… Người mua kẻ bán, hai bên cò kè, bớt một thêm hai, kết quả giá cô Kiều là : ngoài
bốn trăm lạng vàng…

*

Phân đoạn 2 mang tên

Tấm Lòng Kiều

Có HAI hành điệu trong phân đoạn này.
Mouvement A là cảnh Kiều đem vàng đi lĩnh cha về... Vương Ông đòi đập đầu vào tường… Cả nhà khuyên can… Hai
cha con thở vắn than dài, an ủi lẫn nhau…
Mouvement B là cảnh trong đêm khuya Kiều ngồi khóc một mình… Thuý Vân thức giấc, vào hỏi han chị... Thúy Kiều
mời em ngồi lên ghế cho chị quỳ lạy… rồi kể chuyện mình đã thề bồi với chàng Kim, nay phải ra đi, xin em nhận những kỷ vật
của tình yêu như trâm cài tóc, tờ thơ hồng… rồi thay mặt chị, thực hiện lời hứa kết duyên với Kim Trọng… Những lời thơ
tuyệt diệu của Nguyễn Du được hát lên, như :
Mai sau dù có bao giờ
Đốt lò gương ấy so tơ phím này
Trông ra ngọn cỏ lá cây
Thấy hiu hiu gió thì hay chị về…
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......

Kim Lang ơi hỡi Kim Lang
Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây…
.....

*
Phân đoạn 3, tiểu đề

Đã Bén Tay Phàm

Gồm BỐN hành điệu.
Mouvement A là đoạn quản huyền đem kiệu tới mang Kiều tới một nhà trọ… Trong đêm khuya, Kiều đang ngồi một
mình trong sự bâng khuâng, lo lắng… thì Mã Giám Sinh lẻn vào.
Mouvement B vạch trần bộ mặt thật của Mã Giám Sinh, vốn là một tên ma cô, trước khi đem nàng đi Lâm Truy để nộp
cho Tú Bà, đêm nay nó phải phá tân Thúy Kiều.
Mouvement C là cảnh Mã Giám Sinh cưỡng bách Thúy Kiều…
Tiếc thay một đóa trà mi
Con ong đã tỏ đường đi lối về…
......
Một đêm mưa gió nặng nề
Thương gì tới ngọc, tiếc gì tới hoa…

Đêm nay, Kiều mất trinh… Âm thanh mô tả cảnh thô tục của ái ân miễn cuỡng. Giữa cuộc mây mưa, có tiếng người khóc
thét và tiếng khóc vô danh chỉ đươc dùng như một âm sắc làm tăng sự đau khổ của nàng Kiều.
Mouvement D : Sau đó, Mã Giám Sinh lẻn ra ngoài, dưới ngọn đuốc hoa để đó, mặc nàng nằm trơ… trong căn phòng
trọ. Kiều có ý định quyên sinh, nhưng còn đắn đo…

*

Project: Phạm Duy - Một Đời Nhìn Lại

Tuyển Tập Các Bài Viết Về Nhạc Phạm Duy Trong Suốt 50 Năm Qua

Phân đoạn 4, mang tên

Tú Bà
hay là

Vào Thanh Lâu

Phân đoạn này có nhiều hành điệu.
Mouvement A là chuyện Mã Giám Sinh giục giã, vội vàng đem Kiều ra đi. Đường dài, trời xa thăm thẳm, ngày đêm ruổi
rong, dưới đám mây mờ, rừng thu, chim hót nhắc tới mẹ cha. Mất một tháng tròn mới tới được Lâm Truy.
Mouvement B : Xe châu đưa tới nhà thanh lâu… Kiều gặp Tú Bà, không ngờ mình bị bán vào lầu xanh, đòi phân trần thì
bị Tú Bà mắng nhiếc.
Mouvement C : Kiều còn tranh cãi thì Tú Bà sai thủ hạ đánh đập Kiều. Trận đòn xẩy ra, dữ dội, ác nghiệt… Lại có tiếng la
thét thay thế tiếng than khóc của Kiều…
Mouvement D : Kiều rút dao trong tay áo ra, tự tử… Làng xóm kéo nhau tới coi. Tú Bà lo sợ. Trong cơn mê của Kiều,
Đạm Tiên hiện ra báo mộng : Kiều chưa thoát được kiếp đoạn trường. Nàng còn phải sống !
Xin quý vị chú ý nghe tiếng hát của Đạm Tiên : đó là giọng Ái Vân đã được sửa thành giọng một con ma lớn tuổi.

*

Phân đoạn 5, tiểu đề

Trước Lầu Ngưng Bích

*
Chỉ có một mouvement mà thôi. Trong khoảng 7 phút, âm nhạc diễn tả cảnh Kiều ngồi một mình trước lầu Ngưng Bích.
Từ lúc bán mình chuộc cha, sau biết bao nhiêu chuyện đớn đau và tủi nhục, bây giờ, chỉ còn có thiên nhiên mới có thể vuốt
ve, an ủi đuợc nàng Kiều…
Trước cảnh bốn bề bát ngát xa trông, cát vàng, cồn nọ, bụi hồng dặm kia… Nhìn ra cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp
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thoáng cánh buồm xa xa… Nhìn vào ngọn nước mới sa, hoa trôi man mác biết là về đâu ? Nhìn theo gió cuốn mặt gềnh,
dường như tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi… sự đau buồn của Thúy Kiều đã được phần nào nguôi ngoai.

Thưa quý vị, theo đúng luật của âm nhạc, sau bốn đoạn đầy rẫy những cao trào, bây giờ phải là đoạn thoái trào. Trong
âm nhạc của tôi, chưa bao giờ có một nhạc đoạn mà lời ca, giọng hát, hòa âm êm đẹp như thế này.

Ôi những vần thơ đẹp nhất của Truyện Kiều trong đoạn Trước Lầu Ngưng Bích này, đã từng ám ảnh tôi từ thuở tôi mới
12, 13 tuổi, hôm nay, tôi xin cám ơn cuộc đời đã cho tôi có dịp được nhờ giọng ca đằm thắm mượt mà của Ái Vân hát lên với
phần hòa âm tuyệt diệu của Duy Cường…
*
Minh Họa Kiều Ba còn rất dài, vì Kiều sẽ còn gặp Sở Khanh, Thúc Sinh, Họan Bà, Họan Thư… còn bị nhiều phen khổ
nhục mà nỗi khổ lớn nhất là phải ngồi đánh đàn cho Họan Thư nghe… cũng không khác chi niềm đau của những nghệ sĩ phải
xưng tụng Nhà Nước trong những chế độ độc tài.
Tôi cho rằng điểm cao nhất của Minh Họa Kiều Ba là cảnh Kiều bị ép buộc đánh đàn trong đêm dạ tiệc của Họan Thư và
Thúc Sinh.
Vì thời lượng của Minh Họa Kiều Ba dài quá 75 phút mà một CD có thể chứa đựng, cho nên mảnh sau của nó sẽ đựợc
phát hành nay mai.

CD Minh Hoạ Kiều III

Trở về trang chính
Trở về www.phamduy.com
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Toi Chu Nhat 24 April,
Dear friend
Trong khi cho+` do+.i 5 gio sang mai vao benh vien de soi duong tieu (dau lam,
phai danh thuoc me)... toi pho bai "Hac Vang" (tho Thoi Hieu) theo ban dich cua
Tan Da, trong co nua tieng dong ho... C'est une musique therapeutique !
Than
PD
Phạm Duy

Hạc Vàng
Thôi Hiệu
(theo bản dịch của Tản Đà)

Bấm vào link để nghe nhạc
Ai cưỡi đi đâu?
Hạc vàng ai cưỡi đi đâu?
Mà đây Hoàng Hạc
Mà đây Hoàng Hạc, riêng lầu còn trơ
Riêng lầu còn trơ…
Hạc vàng đi tự bao giờ,
Tự bao giờ
Tự ngàn xưa,
Ngàn xửa, ngàn xưa…
Ngàn năm mây trắng,
Mây trắng bây giờ còn bay
Bay mãi không thôi...
Bay mãi không thôi...
(nhạc)
Hán Dương sông tạnh, hàng cây
Cây bày hàng cây
Bãi xa Anh Vũ,
Bãi xa Anh Vũ xanh đầy cỏ non
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Xanh đầy cỏ non…
Quê hương khuất bóng hoàng hôn,
Khuất bóng hoàng hôn
Trên sông khói sóng cho buồn,
Cho buồn, cho buồn,
Cho buồn, cho buồn lòng ta y ý
yýya
(nhạc)
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