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Đọc tập “Người Quảng Nam” của nhà thơ Lê Minh Quốc, tôi thấy hình bóng người Quảng Nam
hiện lên khá rõ nét. Từ trước đến giờ, chỉ ghé Đà Nẵng một đêm, ghé đèo Hải Vân một buổi,
còn kỳ dư là hiểu Quảng Nam qua sách vở và qua các bạn từ Quảng Nam vào Sài Gòn làm ăn.
Không rành địa thế, tôi lấy chuẩn là dãy Trường Sơn phía tây, nhưng cánh đông Quảng Nam
rộng lớn lắm, khó thấy dãy Trường Sơn, họa chăng là bóng núi mờ nhạt.
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LÊ MINH QUỐC: NGƯỜI QUẢNG NAM

         Thành phố Đà Nẵng do Pháp quy hoạch từ cuối thế kỷ XIX, trông như Sài Gòn, ngay hàngthẳng lối. Ấn tượng đầu tiên: ở những con đường lớn, các bảng hiệu đều rực rỡ, nét chữ rất chânphương, cổ điển, không có kiểu chữ nghiêng ngửa hoặc những dấu sắc mà nằm ngang như ởSài Gòn, lại thấy ít chữ Anh và không có chữ Hán kèm theo. Rác rến ngoài đường gần nhưkhông có, chưa ngửi mùi ô nhiễm. Nhiều cây kiểng xanh rờn, lạ mắt, như cây trắc bá diệp, câythanh tùng, không mọc gượng gạo như ở Sài Gòn. Gió mát, đất cao ráo. Trong quán ăn bìnhdân, nói chuyện lắm khi ồn ào, quả là “Quảng Nam hay cãi” nhưng không nghe tiếng chửi thề.Một tỉnh cổ kính, sực nhớ nếu Sài Gòn đã 300 năm thì Quảng Nam đã có 500 năm.  Đọc tập sách này, tôi lại nhớ có lần được đi thăm mộ cụ Hoàng Diệu. Nếu ở Nam bộ, đồng bàogọi là lăng. Công lao của Hoàng Diệu đối với đất nước còn cao hơn mấy ông vua đương thời.Phần mộ khiêm tốn quá, giữa cánh đồng lúa vắng vẻ, xa xóm làng. Ông đã thắt cổ tự tử, khiđánh Pháp, chống giữ thành Hà Nội lần thứ nhì. Đang trực chiến với giặc quá mạnh thì bọn nộiứng đã cho nổ kho thuốc súng trong thành. Bấy giờ cấp bực của ông là Tổng đốc, cai quản haitỉnh; ông tự tử trong khi bà vợ đang nhổ cỏ ruộng lúa, như một nông dân lam lũ. Bà mẹ ông rấttrong sạch. Lúc làm quan, có lần ông gởi về cho mẹ một vóc lụa. Bà mẹ không nhận, gởi trả lạicho con, kèm theo một nhành dâu, tượng trưng cho ngọn roi, để cảnh cáo đứa con đừng nhậnquà cáp gì của dân. Tôi lại nhớ đến Trần Quý Cáp, nhà khoa bảng yêu nước bị thực dân quy tộilãnh đạo chống sưu cao thuế nặng hồi phong trào Duy tân. Bị bắt ở Nha Trang, xử tử lập tức,không cần ra tòa án. Chúng chém ngang lưng cụ để làm tăng sự đau đớn.  Quảng Nam có rất nhiều những nhân vật lẫy lừng mà nhân dân cả nước ngưỡng mộ. Khi cụPhan Châu Trinh qua đời, thì tôi mới khóc oe oe ra đời, năm 1926. Đây cũng là năm ra đời củahai văn tài Quảng Nam, bạn với tôi, là nhà văn Vũ Hạnh và nhà thơ Bùi Giáng một thời “làmmưa làm gió” tại Sài Gòn. Đám tang cụ Phan trở thành quốc tang, người ta trật tự xếp hàng, tựgiác, dài hơn cả cây số đưa tiễn. Cụ Phan Châu Trinh là một con người kiệt xuất của Việt Nam.Sau này khi nghiên cứu về phong trào Duy tân để viết quyển “Phong trào Duy tân ở Bắc TrungNam”, tôi nhận thấy anh Nguyễn Văn Xuân khi viết Phong trào Duy Tân đã bắt “trúng mạch”của phong trào này, xuất phát từ Quảng Nam rồi mới lan rộng ra cả nước. Mà cụ Phan là nhânvật tiêu biểu nhất. Anh Xuân lớn hơn tôi năm bảy tuổi, lớn xác, tha thiết với truyền thống quênhà, lập luận sắc bén.  Trong tập sách của Lê Minh Quốc cũng nhắc đến nhân vật rất có công hát bội, cải lương Nambộ là cụ Lương Khắc Ninh. Theo hiểu biết của tôi thì cụ có hùn tiền cất rạp hát bộ Hội đồng Ninhtrên đường Hamelin (nay Lê Thị Hồng Gấm) ở Sài Gòn, tồn tại trong thời gian ngắn. Cụ Ninh cóngười con trai là Lương Khắc Nhạn. Con trai ông Nhạn học chung lớp với tôi ở Cần Thơ, sau quaPháp học, là họa sĩ, về nước có triển lãm và mời bạn học cũ đến dự. Đọc đến đoạn nhà báo LưuQuý Kỳ, tôi nhớ là cấp trên của tôi, trong thời kháng Pháp. Ngoài tài năng “tác chiến” nhanhnhạy trên lãnh vực báo chí, ông Kỳ còn làm khá nhiều thơ. Một đoạn thơ của ông Kỳ mà đếnnay tôi còn nhớ:  Chiều chiều ngó xuống Tam Quan  Thấy đàn cò trắng bay ngang ngọn dừa  Bà già ngồi võng đong đưa  Nhớ thằng con một năm xưa ở tù  Ở tù thì chết trong tù  Bà oán, bà thù, bà chưởi thẳng Tây  Ông Kỳ từng hoạt động cách mạng thời trẻ tại Hội An. Theo tôi, phố cổ Hội An được nhữngngười khó tính nhất yêu thích, vì tự bản thân nó có thực chất. Xưa kia sầm uất, các thương gianước ngoài mô tả là náo nhiệt, nhiều mặt hàng bán ra và mua vào, còn ngày nay đáng gọi làkhu du lịch lý tưởng: mát mẻ, sạch sẽ, có ngăn nắp, lại gần kề biển đông. Gió mát rười rượi.Thức ăn không đắt. Đường sá nhỏ bé vì thời xưa chỉ có cưỡi ngựa và xe ngựa. Hội An phảichăng là một kiểu thành phố sông nước và biển, kiểu Venise bên Ý.  Một trong những người đi tiên phong giới thiệu khu phố này có lẽ là giáo sư Nguyễn Thiệu Lâu,thành viên của trường Bác cổ Viễn Đông. Hồi trước 1945, ông vào dạy ở Trường Trung học KhảiĐịnh và đã đi điền dã, phát hiện ra những ngôi mộ cổ của người Nhật. Sực nhớ đến vùng đồngbằng sông Cửu Long mà người Nhật cũng đến tham sát để tìm đường thủy lên mua bán với vớivương quốc Cao Miên xưa, có lẽ cùng thời với cảng Hội An. Đọc Gia Định thành thông chí củaTrịnh Hoài Đức thời Gia Long còn thấy dấu ấn, với địa danh, nay hãy còn: ở cửa Đại, cửachính của sông Cửu Long, nay ở xã Thủ Thừa, còn gọi là cù lao Nhật Bổn, và cồn Tàu. Tàu lànơi tàu buôn tạm dừng. Nhưng Hội An phát triển nhanh, Nguyễn Phúc Chu đặt tên cầu Chùa làLai Viễn Kiều, ngụ ý mời mọc thương gia nước ngoài đến, sẽ được ưu đãi, người Việt luôn hiếukhách.  So với chùa người Hoa ở Chợ Lớn thì chùa ở Hội An rất sạch sẽ, thoáng mát, bảo quản kỹ lưỡngvà khung cảnh trầm lặng. Và có trầm lặng thì mới gợi được mùi đạo Lão. Anh bạn nhà thơ ĐoànHuy Giao, người Quảng Nam, đã lưu ý tôi cái bao cửa (cửa võng) trong chùa: nơi con ngựa đựcvà con ngựa cái đang nằm như động cỡn, với chi tiết rõ rệt, sắp giao hoan. Đây là Âm và Dươngđang dấy lên để tạo ra cuộc sống với của cải và tiền bạc gợi ý nghĩa phồn thực. Chân đèn vàcác bộ lư đốt trầm khá độc đáo xa xưa, nhập từ Trung Quốc. Bên cửa một ngôi chùa, tôi giựtmình, bắt gặp nét bút viết tay chữ Hán lừng danh, hiện đại “Đinh thiên lập địa. Kế vãng khailai”. Người viết là Vu Hữu Nhậm, “đầu đội trời, chân đạp đất để kế thừa quá khứ, khai sángtương lai”. Vu Hữu Nhậm còn để lại vài chữ thần, ở Chợ Lớn. Nghe đâu trên nóc đình MinhHương Gia Thạnh.  “Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ…”. Lời hát của Trịnh Công Sơn đã đánh trúng vào tâmthức người Việt ở phía Nam. Di tích của vương quốc Chăm, sau nhiều thế kỷ hưng thịnh hãycòn dãi dầu mưa nắng tại Quảng Nam và vẫn còn gợi sự suy nghĩ mông lung. Ở khu tháp Chămrất nổi tiếng Mỹ Sơn không có gì để “chơi” mà là học hỏi, tìm về cội nguồn Đông Nam Á. MỹSơn nhỏ bé mà cao vút trời và sâu lắng tận lòng đất. Đường đến Mỹ Sơn không xa, về phía núinon, gần dãy Trường Sơn, cao ráo. Tôi chợt hiểu ngoài này là “văn minh đường bộ” với xe cộ,gồng gánh là phương tiện chính. Lúa tốt, chăm sóc kỹ lưỡng, đặc biệt có những giàn bí đao, tráirất to, cũng như trái bí đỏ (bí rợ). Gần như mọi người đều cố gắng xây nhà tường, lợp ngói,nhằm chống giông bão, nếu lợp mái tôn như phía Sài Gòn thì tôn sẽ bay mất! Vách là phên đất,nhưng nóc vẫn ngói.  Trên bước đường mở nước, người Việt đã đến vùng Quảng Nam ngày nay khá sớm, phần lớn từNghệ An, đời Lê Thánh Tôn. Đồng bào ở đây xem trọng sự quan hệ tộc họ. Rất nhiều nhà thờhọ. Tôi chỉ mới thoáng nghĩ, chưa nghĩ sâu, đại khái cách nói, cách phát âm “của Nam kỳ”nhưng kỳ thật bắt nguồn từ Quảng Nam, như sơn thay vì san, đồng thanh (đồng thinh), trào vua(triều vua), dũng khí (dõng khí)… Rau mò om, khi nấu canh chua làm gia vị, gọi rau ngổ điếc,lá ngò gai thì gọi ngò Tây. Bánh tét cũng xuất phát từ ngoài này. Điệu nói thơ Lục Vân Tiên phíađồng bằng sông Cửu Long  quả là kiểu hô Bài chòi Quảng Nam, Bình Định. Thời mở nướcngười Việt đến đây với dân số ít, bên cạnh người Chăm đông đảo hơn. Vì vậy chịu ảnh hưởngChăm, như thờ Bà (thần Bà - la - môn), ngồi ăn cơm trên đất, thích ăn mắm cái, tức là mắm cábiển còn nguyên cái, nguyên xác. Có nhiều điều đáng nhớ. Nhất là tục cúng vong, nhằm cúngngười Chăm khuất mặt và lễ cúng Đất mà ở trong Nam những gia đình xưa còn noi theo, gọicúng Việc Lễ, hiểu là cúng ông bà quá cố từ ngoài Trung.  Tập sách của Lê Minh Quốc quả là nhọc công, có gợi mở nhiều vấn đề thú vị, tản mạn trongnhiều chương sách. Đã chứng minh được những đóng góp của người Quảng nói chung trongtiến trình lịch sử của dân tộc Việt. Dễ đọc, dễ theo dõi. Có lúc văn phong bay bướm, dễ cảmthông nhưng lại có khi “nghiêm nghị” quá. Trước đây tôi ước ao có đủ tài liệu, thời gian để làmcuốn sách, đại khái tên gọi “Vai trò người Quảng Nam đối với nền kinh tế ở Nam kỳ”. Vai trò nàyrất lớn, không thể không khẳng định qua những lý giải khoa học, có chứng cứ. Đây cũng là mộtgợi ý, hy vọng sẽ có người Quảng Nam tâm huyết đeo đuổi đề tài này.  Viết tập sách về vùng đất mà mình chôn rau cắt rốn, sinh ra, là đáng hoan nghênh. Sẽ có ngườiđồng ý điểm này, chưa đồng ý đoạn kia, không sao, miễn là viết bằng cái tình, vì tình tự quêhương mà không nhằm vụ lợi riêng tư nào. Trước khi viết “Người Quảng Nam” do quan hệnhiều năm, chỗ thân tình, anh bạn Lê Minh Quốc có đến hỏi và nhờ tôi “cố vấn” vài điều, nhỏthôi. Tôi từng trao đổi rằng: “Viết về vùng đất mình sinh ra là chọn con đường đi đúng hướng, đểqua đó sống lại với đời sống tâm linh nguồn cội. Đời sống tâm linh là cần, nhưng cái tâm linh dạtdào sức sống ấy phải thúc đẩy con người nhìn ra thế giới, với các nước láng giềng. Tự tôn vớicái “tâm linh thuần túy” của mình là tự sát. Phải tạo ra cái vật chất, phải có khoa học kỹ thuật,phải tồn tại và tồn tại cho bằng được”.  SƠN NAM  (Tháng 6.2006)    MỤC LỤC  1.  Nhìn xứ Quảng từ đèo Hải Vân qua cảm hứng thi caĐịa danh Quảng Nam có từ năm 1471  2.  Vai trò Bắc quân Đô đốc Bùi Tá Hán đối với xứ QuảngNết ăn nếp ở của xứ Quảng qua “Phủ tập Quảng Nam ký sự”, bút ký Xứ Đàng Trong năm1621(Cristophoro Borri), Một chuyến du hành đến xứ Nam Hà 1792-1793 (J.Barrow)…Lần đầu tiên người xứ Quảng thấy máy bay  3.  Phân vùng địa lý của xứ Quảng qua thăng trầm lịch sử24.5.1889 thành lập thành phố Đà Nẵng thuộc tỉnh Quảng NamVề những tên gọi Hàn, Vũng Thùng, Đà Nẵng, Tourane… Thái Phiên tên gọi của thành phố Đà Nẵng; Trần Cao Vân tên gọi của tỉnh Quảng Nam  4.  Năm 1602, dinh trấn Quảng Nam ra đờiRuợu Hồng đào hoàn toàn không có thậtTừ trái loòng boong đến nam trân tiến vua nhà Nguyễn  5.   Hành sơn, Sài thủyNgũ Hành Sơn “Chòm mây muôn dặm tự do bay” qua Hải ngoại kỷ sự của nhà sư Thích ĐạiSán, thơ Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Thượng Hiền, Bang Nhãn, PhạmHầu, Bích Khê…“Nói dóc như dốc Bà Nà”  6.   Từ chùa Cầu Hội An… đến Hòn Kẽm, Đá Dừng “thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi”Mối tình Việt - Nhật tại Hội An  7.  Quảng Nam dưới thời chúa Nguyễn“Quảng Nam quốc”  8.  Quảng Nam, nơi sớm nhất của sự hình thành chữ Quốc ngữ  9.  Vài thổ âm, thổ ngữ của người Quảng  10.Xứ Quảng, nơi trước nhất nổ ra cuộc chiến tranh Pháp - Việt  mở đầu giai đoạn lịch sử cận đạiViệt NamNhững chứng tích của ngày đầu chống Pháp  11.  Năm 1819, người Mỹ đã đến xứ QuảngNăm 1965 - nơi lính Mỹ đổ bộ đầu tiên trong chiến lược chiến tranh cục bộ tại miền Nam ViệtNam  12.  Huyền thoại bà Thu Bồn, Bà Chúa Tằm TangNgười phụ nữ xứ Quảng sáng chế vải xi-taĐịa phương được phong danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng nhiều nhất trong cả nước  13.  Tư tưởng Canh tân nước nhà đầu thế kỷ XX được vận dụng trước nhất tại xứ QuảngNhà cải cách Phạm Phú Thứ - một Nguyễn Trường Tộ của Quảng Nam  14. Nơi đầu tiên “Gióng trống Duy tân, giương cờ Thực nghiệp” gây ảnh hưởng sâu rộng trong cảnước  15.  Lần đầu tiên trong lịch sử, một chí sĩ Quảng Nam đòi chém đầu nhà vuaThời thanh niên và “những phút xao lòng” của cụ Phan Châu TrinhXứ Quảng đi tiên phong trong phong trào hớt tóc, mặc âu phục  16.  Năm 1904, Duy tân Hội ra đời trên đất Quảng NamChí sĩ Nguyễn Thành - “kiến trúc sư” tài ba của phong trào Đông du đầu thế kỳ XXChí sĩ Trần Cao Vân, Thái Phiên- quân sư cho vua Duy Tân trong cuộc khởi nghĩa năm 1916Năm 1927, Đỗ Quang - người gieo hạt giống chủ nghĩa cộng sản tại xứ Quảng  17.      Năm 1908, người Quảng Nam phát động cuộc biểu tình vĩ đại có ảnh hưởng sâu rộng trong cảnước  18.  Những con người “Sinh tiền trung nghĩa, tử hậu anh linh”Nguyễn Thành Ý - Lãnh sự đầu tiên trong lịch sử ngoại giao Việt NamNăm 1898, khoa thi “Ngũ Phụng tề phi Quảng Nam”Người Quảng Nam nghiên cứu Kinh dịch và đề ra học thuyết “Thiên trung dịch”: chí sĩ TrầnCao VânCha đẻ “Lát cắt Tụy”( Tuy’s cut) : nhà toán học Hoàng Tụy  19.  Quảng Nam hay cãi  20.  Tính cách của người Quảng xét ra phù hợp với nghề báo Năm 1927, chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng sáng lập báo Tiếng Dân - tờ báo tiếng Việt đầu tiên ởTrung kỳ, có uy tín nhất và sống lâu nhất trên đất Thần kinh  21.Phan khôi - một nhà báo tiêu biểu; người khởi xướng phong trào Thơ Mới trong tiến trình vănhọc Việt Nam hiện đại  22.   Năm 1927, nữ văn sĩ Quảng Nam Huỳnh Thị Bảo Hòa - người mở đường trong lĩnh vực viết tiểuthuyết của nữ giới Việt Nam Một vài thi nhân tiêu biểu của Quảng Nam: Phạm Lam Anh, Phạm Hầu, Thu Bồn, Nguyễn NhoSa Mạc, Nguyễn Nho Nhượn, Phạm Sỹ Sáu…  23.  Bùi Giáng - thi sĩ tinh quái của nền thi ca Việt Nam hiện đại  24.  Dấu ấn của Bút máu (Vũ Hạnh), Đất nước đứng lên (Nguyên Ngọc), Kính vạn hoa (NguyễnNhật Ánh)… trong nền văn xuôi Việt NamBà Tùng Long, người có biệt tài viết “feuilleton” và sáng tạo chuyên mục “gỡ rối tơ lòng” trên báochí miền Nam  25.  Cụ Nguyễn Hiển Dĩnh - ông “vua tuồng” Quảng NamSinh hoạt tuồng ở Quảng Nam qua hồi ký Khúc tiêu đồng của Hà NgạiGiáo sư Hoàng Châu Ký - người đầu tiên nghiên cứu có hệ thống về nghệ thuật tuồng Việt Nam Năm 1917, nhà báo Lương Khắc Ninh - người đầu tiên cổ xúy cho phong trào Cải lương Nam bộ  26.  Vài món ăn tiêu biểu của người Quảng NamBàn về mì Quảng, bánh tráng đập dập, bê thui cầu Mống, cháo lòng thả…Nghĩ về cái bánh tráng  27.Nhón chân kêu bớ bạn nguồnMít non gởi xuống cá chuồn gởi lên…  28.  Tiếng cười xứ Quảng từ trong dân gian đến Tú Quỳ, Thủ Thiệm, Trần Hàn, Cung Văn, Đồ Bì…  29. Niên biểu Quảng Nam
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