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MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
1.1. Ngôn ngữ là chất liệu của văn chương, cũng giống như màu sắc đối
với hội họa, âm thanh đối với âm nhạc, hình khối đối với kiến trúc. Tín hiệu
ngôn ngữ thông thường khi đi vào tác phẩm văn chương sẽ được chuyển hóa
thành các tín hiệu nghệ thuật, tín hiệu thẩm mĩ (THTM). Tín hiệu ngôn ngữ
nói chung và tín hiệu ngôn ngữ thẩm mĩ nói riêng vừa là phương tiện, vừa
là công cụ, vừa là thể chất của tác phẩm văn học. Hệ thống cấu trúc ý nghĩa
của tín hiệu ngôn ngữ và tín hiệu ngôn ngữ thẩm mĩ sẽ góp phần cấu thành
nên giá trị tư tưởng, giá trị nghệ thuật của tác phẩm văn học. Nghiên cứu
tác phẩm văn học dưới góc độ tín hiệu học sẽ giúp độc giả tiếp cận tác
phẩm ở một khía cạnh mới.
1.2 Sau năm 1975, nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên là một trong những
nhà thơ tạo được dấu ấn cái tôi trong sáng, sâu sắc và đầy nữ tính. Thơ Phạm
Thị Ngọc Liên có một giọng điệu rất riêng, rất lạ và khác biệt; không thể lẫn
lộn với bất cứ nhà thơ nào khác. Thơ chị được nhiều người yêu thích và đánh
giá cao, bởi thơ được viết ra từ chính những hạnh phúc và khổ đau mà nhà thơ
đã trải qua. Đó là những cảm xúc thật, viết ra bởi một hồn thơ đa cảm với
cách viết tự nhiên, tuôn chảy dạt dào, những câu chữ bật ra, không gượng ép,
khiên cưỡng. Linh hoạt trong cách viết với hệ thống những từ ngữ, hình ảnh
mới lạ, độc đáo, hấp dẫn, đa sắc màu; Phạm Thị Ngọc Liên đã thổi một luồng
sinh khí mới vào thơ đương đại. Một trong những nét độc đáo trong thơ của
bà chính là những THTM trăng và THTM trái tim đầy thổn thức với những
cảm xúc chân thành.
1.3. Phần lớn những sáng tác của Phạm Thị Ngọc Liên đều bắt nguồn
từ những trải nghiệm, những trăn trở, những khao khát trong cuộc sống
thường ngày. Để gửi gắm những tâm sự, những nỗi niềm ấy thì THTM trăng
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và THTM trái tim chính là một tín hiệu quan trọng được nhà thơ sử dụng
thành công trong thơ của mình, . Phạm Thị Ngọc Liên đã từng nói: “ Tôi nghĩ
khi viết, tác giả nào cũng muốn đưa một chút quan điểm sống của mình vào
tác phẩm, nhất là trong văn xuôi. Bởi vì đó là một mặt bằng rộng rãi để
chuyển tải thông điệp về cuộc sống đến người đọc. Thơ, đối với tôi là một thế
giới của cảm xúc, một thông điệp dành cho trái tim của mình trước đã, rồi
mới đến người khác. Khi làm thơ, tôi hoàn toàn buông thả cho cảm xúc và sự
tưởng tượng” ( Trích bài viết “Phạm Thị Ngọc Liên : Phải biết tha thứ và hi
sinh” Trần Hoàng Nhân) Và thế giới cảm xúc ấy, thông điệp ấy được tác giả
gửi gắm trọn vẹn trong THTM trăng và THTM trái tim. Hi vọng, qua cách
tiếp cận dưới góc độ lí thuyết về THTM, luận văn sẽ đóng góp thêm những
cống hiến của Phạm Thị Ngọc Liên cho thơ Việt Nam hiện đại.
2. Lịch sử vấn đề
2.1. Về tín hiệu thẩm mĩ và tín hiệu thẩm mĩ trong văn học Việt Nam
Tính đến nay đã có khá nhiều các luận án, luận văn, các bài nghiên cứu,
phân tích về tín hiệu thẩm mĩ trong các tác phẩm văn học của tác giả khác
nhau để đi phân tích các khía cạnh biểu hiện của tín hiệu thẩm mĩ từ đó phát
hiện ra cách sử dụng độc đáo, mới lạ và có hiệu quả tín hiệu thẩm mĩ của mỗi
tác giả dưới cái nhìn của ngôn ngữ học hiện đại. Tiêu biểu như:
- Trần Thị Thái (2014), Một số tín hiệu thẩm mĩ trong thơ Tố Hữu,
Luận văn thạc sĩ.
- Nguyễn Ngọc Bích (2008), Tìm hiểu tín hiệu thẩm mĩ “hoa” trong
truyện Kiều của Nguyễn Du trên ba bình diện: Kết học, nghĩa học, dụng học,
Luận văn thạc sĩ, Đại học Sư phạm Hà Nội.
- Đỗ Ngọc Thư (2008), Khảo sát tín hiệu thẩm mĩ”Mùa xuân” và “Trái
tim"”trong thơ Xuân Diệu. Luận văn Thạc sĩ, Đại học Sư phạm Thái Nguyên.
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- Trần Thị Thu Phương (2011), Một số tín hiệu thẩm mĩ trong thơ
Dương Thuấn, Luận văn Thạc sĩ.
- Phạm Thị Ngọc Anh (2013), Tín hiệu thẩm mĩ “gió” trong thơ Xuân
Diệu trước cách mạng, Luận văn Thạc sĩ.
- Trần Doãn Quyết (2016), Một số tín hiệu thẩm mĩ trong thơ Lưu
Quang Vũ, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Tây Bắc.
- Đỗ Thị Dung (2017), Một số tín hiệu thẩm mĩ trong thơ Nguyễn Quang
Thiều, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Tây Bắc.
Như vậy tín hiệu thẩm mĩ là một khái niệm có tính chất liên ngành, có
thể khảo sát từ nhiều góc độ: lí thuyết thông tin, mĩ học, lí thuyết văn học, thi
pháp học, ngôn ngữ học…Chứng tỏ, những vấn đề tín hiệu thẩm mĩ rất phong
phú và phức tạp mà các nhà nghiên cứu đã đi sâu tìm tòi, khám phá và đạt
được những thành tựu nhất định.
2.2. Một số công trình nghiên cứu về Phạm Thị Ngọc Liên
Các sáng tác của Phạm Thị Ngọc Liên cũng khá nhiều nhưng cũng chưa có
nhiều nghiên cứu, đánh giá, mà mới chỉ có một số bài viết, luận văn sau:
- Đoàn Thị Xiêm (2014), Cái tôi trữ tình trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên
, Luận văn thạc sĩ, Đại học Sư Phạm Hà Nội.
- Nguyễn Thị Thu Hằng (2016), Ý thức phái tính trong thơ nữ đương
đại, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học
quốc gia Hà Nội.
Thực tế cho thấy, việc nghiên cứu thơ Phạm Thị Ngọc Liên từ góc độ lí
thuyết tín hiệu thẩm mĩ nói chung, đặc biệt THTM trăng và THTM trái tim
trong thơ chị hầu như cho đến nay vẫn chưa thấy có công trình chuyên khảo
nào. Vì vậy, chúng tôi đã lựa chọn vấn đề này để tiến hành nghiên cứu.
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3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là THTM trăng và THTM trái tim
trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên .
3.2. Phạm vi nghiên cứu và tư liệu nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu các THTM trăng và trái tim trong thơ Phạm Thị
Ngọc Liên trên bình diện cấu tạo và các hướng nghĩa biểu trưng.
Tư liệu nghiên cứu của luận văn là 4 tập thơ của Phạm Thị Ngọc Liên
như:
- Những vầng trăng chỉ mọc một mình (thơ, NXB Trẻ, 1989)
- Biển đã mất (thơ, NXB Hội Nhà Văn, 1990)
- Em muốn giang tay giữa trời mà hét (thơ, NXB Hội Nhà Văn, 1992)
- Thức đến sáng và mơ (thơ, NXB Văn nghệ TP HCM, 2004)
4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
4.1. Mục đích nghiên cứu
Dựa trên những cơ sở lý thuyết về tín hiệu thẩm mỹ, chúng tôi mong
muốn tiếp tục thể nghiệm phương pháp nghiên cứu văn học dưới cái nhìn của
tín hiệu học nói chung, tín hiệu thẩm mỹ nói riêng, đồng thời đóng góp tiếng
nói khẳng định thêm những đóng góp của thơ Phạm Thị Ngọc Liên vào thơ ca
Việt Nam.
4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi tập trung vào các vấn đề sau:
- Giới thiệu lí thuyết về tín hiệu thẩm mĩ trong văn học.
- Đôi nét về tác giả Phạm Thị Ngọc Liên.
- Khảo sát, thống kê, phân loại nguồn ngữ liệu.
- Tập trung làm rõ THTM trăng và THTM trái tim trong thơ Phạm Thị
Ngọc Liên.
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5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu theo các phương pháp cơ bản sau:
5.1. Phương pháp thống kê, phân loại
Phương pháp này sử dụng khi khảo sát, để thống kê tần số xuất hiện
của các tín hiệu thẩm mỹ theo hướng nghiên cứu của luận văn đồng thời phân
loại các yếu tố hình thức và ngữ của các THTM, từ đó làm cơ sở phân tích,
nhận xét, đánh giá về những đặc điểm nổi bật trong cách sử dụng ngôn ngữ
trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên
5.2. Phương pháp phân tích, tổng hợp
Qua quá trình nghiên cứu, phân tích các THTM trong thơ Phạm Thị
Ngọc Liên như việc sử dụng từ ngữ, các kết hợp từ vựng, ý nghĩa biểu trưng.
Trên cơ sở đó chúng tôi sẽ khái quát những đặc điểm cơ bản về ngôn ngữ thơ
và phong cách thơ Phạm Thị Ngọc Liên
5.3. Phương pháp so sánh đối chiếu
Phương pháp so sánh được sử dụng để thấy rõ nét sự tương đồng và
khác biệt của thơ Phạm Thị Ngọc Liên so với các nhà thơ cùng thời, sự vận
động và phát triển của chính thơ Phạm Thị Ngọc Liên (giữa hiện đại với
truyền thống), để từ đó thấy được sự sáng tạo, cách tân và bản sắc riêng trong
thơ Phạm Thị Ngọc Liên
5.4. Phương pháp phân tích diễn ngôn và ngữ dụng học:
Phương pháp này sẽ giúp ta giải mã một cách đầy đủ hơn về những
hiện tượng cách tân trong lựa chọn hình ảnh, sử dụng ngôn ngữ, tư duy nghệ
thuật độc đáo của tác giả trong việc xây dựng các THTM với những ý nghĩa
thẩm mĩ mới lạ.
6. Dự kiến đóng góp của luận văn
6.1. Về mặt lí luận
Khóa luận góp phần tìm hiểu thêm về tín hiệu thẩm mĩ trong thơ Phạm
Thị Ngọc Liên . Đây là tín hiệu được sử dụng nhiều trong ngôn ngữ nghệ
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thuật, tạo nên những giá trị đặc sắc cho những tác phẩm văn chương nói
chung và trong các sáng tác của các tác giả trong đó có Phạm Thị Ngọc Liên.
Việc tìm ra những ý nghĩa biểu trưng của THTM trăng và THTM trái tim
trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên nhằm giúp bổ sung kiến thức về THTM trong
văn chương được đầy đủ, toàn diện hơn.
6.2. Về mặt thực tiễn
Kết quả của luận văn góp phần vào việc tìm hiểu các tác phẩm nghệ
thuật xuất phát từ những tín hiệu thẩm mĩ. Nghiên cứu của luận văn cũng là
những căn cứ để hiểu sâu hơn về THTM trăng và THTM trái tim trong thơ
Phạm Thị Ngọc Liên. Đó cũng là căn cứ khoa học đóng góp thêm về những
sáng tạo, đổi mới thi ca của nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3
chương:
Chương 1 : Cơ sở lý thuyết
Chương 2: Đặc điểm cấu tạo của THTM trăng và THTM trái tim trong
thơ Phạm Thị Ngọc Liên
Chương 3 : Ý nghĩa biểu trưng của THTM trăng và THTM trái tim
trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên .
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CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1. Tín hiệu ngôn ngữ
1.1.1. Khái niệm tín hiệu ngôn ngữ
Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt, cũng giống như tín hiệu,
ngôn ngữ gồm có hai mặt: mặt biểu đạt (mặt âm thanh), mặt được biểu đạt
(mặt ý nghĩa). Nhưng hệ thống tín hiệu ngôn ngữ rất phức tạp, đa dạng bao
gồm các yếu tố đồng loại và không đồng loại, với số lượng không xác định.
Ngôn ngữ có rất nhiều loại đơn vị khác nhau: âm vị khác với hình vị, hình vị
khác với từ, từ khác với câu. Số lượng từ và câu trong một ngôn ngữ là vô số.
Vì vậy, hệ thống tín hiệu ngôn ngữ vừa có đặc điểm giống và khác với loại tín
hiệu khác.
Tín hiệu ngôn ngữ là tín hiệu nhân tạo, do con người thỏa thuận ngầm
mà hình thành. Theo F. de Saussure “Tín hiệu ngôn ngữ kết thành một không
phải một sự vật với một tên gọi mà là một khái niệm với một hình ảnh âm
thanh”. Hai yếu tố này gắn bó khăng khít với nhau, đã có cái này thì phải có
cái kia. Với mỗi tín hiệu ngôn ngữ, đều có hai mặt: cái được biểu hiện (nội
dung tín hiệu), cái biểu hiện (hình ảnh âm thanh).
1.1.2. Đặc tính của tín hiệu ngôn ngữ
1.1.2.1. Tính hai mặt
Cũng như tín hiệu, tín hiệu ngôn ngữ có tính hai mặt. Hai mặt của tín
hiệu ngôn ngữ là sự thống nhất giữa cái biểu hiện và cái được biểu hiện. Cái
biểu hiện là hình thức ngữ âm, cái được biểu hiện là khái niệm, ý nghĩa. Hai
mặt gắn bó khăng khít với nhau, đã có cái này là có cái kia và ngược lại. Hay,
cái được biểu hiện là thuộc tính của cái biểu hiện và ngược lại.
Theo Nguyễn Thiện Giáp : “Mỗi tín hiệu là cái tổng thể do sự kết hợp
giữa cái biểu hiện và cái được biểu hiện mà thành. Cái biểu hiện trong ngôn
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ngữ là hình thức ngữ âm, còn cái được biểu hiện là khái niệm hay đối tượng
biểu thị.”
Ví dụ: Tín hiệu “ Cành” trong tiếng Việt là sự kết hợp giữa âm thanh và
ý nghĩa.
+ Cái biểu hiện là âm thanh cành
+ Cái được biểu hiện là một bộ phận của loại thực vật nói chung.
Nói cách khác, âm và nghĩa đi liền với nhau.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cái được biểu hiện là phẩm chất của cái biểu
hiện chỉ đúng cho từng ngôn ngữ, là của từng ngôn ngữ. Nó có mối quan hệ
khăng khít không tách rời.
Ví dụ: Nghĩa của từ bàn trong tiếng Việt là chỉ có trong tiếng Việt và nó
là nghĩa của hình thức âm thanh bàn (cái biểu hiện bàn). Nghĩa của từ bàn
trong tiếng Việt không phải nghĩa của hình thức (cái biểu hiện) table trong
tiếng Anh.
1.1.2.2. Tính võ đoán
Để trở thành một tín hiệu, bất kì một hiện tượng ngôn ngữ nào đã xuất hiện
trong giao tiếp của loài người cũng phải bao gồm 2 mặt khác nhau là mặt biểu
hiện và mặt được biểu hiện. Mặt biểu hiện làm nhiệm vụ trung chuyển những
ý nghĩ, tình cảm, xúc cảm, nhu cầu khác nhau của người nói tới được cơ quan
thụ cảm của người nghe. Nếu không có cái biểu hiện thì quá trình giao tiếp
giữa người nói và người nghe sẽ bị hoàn toàn cắt đứt. Mối liên hệ giữa cái
biểu hiện và cái được biểu hiện là mối liên hệ rất đặc trưng của ngôn ngữ. Đặc
trưng này được thể hiện ở chỗ: mỗi một cái biểu hiện luôn chỉ có một cái
được biểu hiện tương ứng.
Có thể thấy: “Mối quan hệ giữa cái biểu hiện và cái được biểu hiện là có
tính võ đoán, tức là giữa hình thức âm và khái niệm không có mối tương quan
bên trong nào. Vì thế, khái niệm "người đàn ông cùng mẹ sinh ra và sinh ra
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trước mình" trong tiếng Việt dược biểu thị bằng âm [anh], nhưng trong tiếng
Nga, lại được biểu thị bằng âm [brat]. Khái niệm ấy được biểu thị bằng [anh]
hay [brat] hoàn toàn là do sự quy ước, hay do thói quen của tập thể quy định
chứ không thể giải thích lí do.” ( Theo: “Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu
đặc biệt” Nguyễn Thiện Giáp)
F.d.Saussure trong “Giáo trình ngôn ngữ học đại cương” chỉ ra tính võ
đoán của ngôn ngữ thể hiện ở quan hệ giữa cái biểu hiện (tức là hình tượng
ngữ âm) và cái được biểu hiện (tức là ý niệm). Theo Saussure, ngôn ngữ là
một hệ thống tín hiệu, trong đó mỗi một tín hiệu đều bao gồm 2 mặt : cái biểu
hiện và cái được biểu hiện. Cái biểu hiện là bản thân tín hiệu, cái được biểu
hiện là một sự vật bên ngoài hệ thống tín hiệu mà tín hiệu đó đại diện. Ví dụ
như tín hiệu đèn xanh là cái biểu hiện, còn cái được biểu hiện là “được phép
đi”; “đèn xanh” đại diện cho “được phép đi”. Ngôn ngữ cũng vậy, âm thanh
“sách” được phát ra để đại diện cho khái niệm “sách” trong não bộ con người
(xin lưu ý: âm thanh “sách” đại diện cho một khái niệm trong tư duy, chứ
không phải là đại diện cho sự vật “sách” ngoài đời).
1.1.2.3. Tính đa trị
Tính đa trị là giữa cái biểu đạt và cái được biểu đạt không có mối quan
hệ một đối một. Một vỏ ngữ âm cỏ thể dùng để biểu đạt nhiều ý nghĩa, một ý
nghĩa có thể được thể hiện bằng nhiều vỏ ngữ âm. Giúp diễn đạt tinh tế và
sinh động.
Ở nhiều loại tín hiệu mang tính đơn trị tức là mỗi hình thức tín hiệu
thường chỉ biểu thị một nội dung. Ví dụ, trong tín hiệu đèn giao thông: màu
xanh chỉ ứng với nghĩa được đi, màu đỏ chỉ biểu đạt nghĩa dừng lại, màu vàng
chỉ nghĩa chuẩn bị. Còn tín hiệu ngôn ngữ có tính đa trị, nghĩa là có thể có các
trường hợp:
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- Một tín hiệu ngôn ngữ biểu thị nhiều nội dung khác nhau, như trường
hợp các từ nhiều nghĩa, đồng âm.
- Nhiều tín hiệu ngôn ngữ biểu thị một nội dung, như trường hợp các từ
đồng nghĩa.
- Nội dung của mỗi tín hiệu ngôn ngữ, ngoài phần hiện thực khách
quan còn có thể gợi ra những tình cảm, cảm xúc, thái độ, cách đánh
giá…đối với các sự vật, hiện tượng (nghĩa biểu cảm). Ví dụ, xét trong các
tín hiệu đồng nghĩa: hi sinh, quy tiên, về núi, từ trần, mất, ra đi, chết,
toi,…, các tín hiệu này cùng chỉ trạng thái (mất khả năng sống, không còn
biểu hiện của sự sống), nhưng giữa chúng có sự khác nhau về phần tình
cảm, cách đánh giá con của người.
Các phương tiện đồng âm, đồng nghĩa, nhiều nghĩa cũng như các sắc thái
kèm theo của các tín hiệu ngôn ngữ thường xuất hiện trong các tác phẩm văn
học. Vì vậy, khi tiếp cận các tác phẩm văn chương, chúng ta cần chú ý đến
các phương tiện đó.
1.1.2.4. Tính hình tuyến
Tính hình tuyến là một đặc trưng nổi bật của ngôn ngữ mà F.de Saussure
đã từng nhận định: “Vốn là vật nghe được , năng biểu (cái biểu hiện của tín
hiệu ngôn ngữ - NBS) diễn ra trong thời gian và có những đặc điểm vốn có
của thời gian a) nó có một đại lượng và b) đại lượng đó chỉ có thể đo trên
một chiều mà thôi, đó là một đường chỉ, một tuyến”. Các ngành nghệ thuật
khác như hội họa, điêu khắc… là nghệ thuật của không gian. Chúng ta có thể
cùng một lúc ngắm nhìn toàn bộ bức tranh, pho tượng, tất cả những đường
nét, màu sắc, hình khối đó cùng một lúc tác động đến thị giác của chúng ta.
Nhưng ngôn ngữ lại khác, văn học là nghệ thuật của thời gian. Chính đặc tính
này của chất liệu ngôn ngữ vừa đem đến những hiệu quả to lớn vừa gây ra

10

những cản trở, hạn chế đối với cấu trúc tác phẩm văn chương cũng như hoạt
động sáng tác, cảm thụ tác phẩm.
Chính tính hình tuyến của tín hiệu ngôn ngữ dẫn đến một hệ quả: thứ tự
của các tín hiệu cũng đóng vai trò cần yếu trong việc thể hiện nội dung ý
nghĩa: thay đổi nghĩa, làm mất nghĩa, thêm nghĩa biểu cảm, nhấn mạnh ý…
khi thứ tự các từ ngữ thay đổi, tuy vẫn là từ ấy. Ví dụ: nhà chật/ chật nhà, thịt
bò/bò thịt, chỉ điểm/ điểm chỉ…
Văn chương có ưu thế rất lớn trong việc diễn tả những dòng chảy bất
tận của thời gian. Khả năng này là vô tận. Đây là điều mà các loại hình nghệ
thuật khác không thể có được trừ điện ảnh. Chúng ta có thể kể đến hàng loạt
những bộ sử thi kinh điển Iliat và Ôdixe, Ramaya, … hay những tiểu thuyết
đồ sộ như: Tam quốc diễn nghĩa, Chiến tranh và hòa bình, Sông Đông êm
đềm,… Những diễn biến, sự kiện của hàng ngàn năm, những con người của
bao đất nước từ thế hệ này qua thế hệ khác được tái hiện lại một cách sống
động qua từng trang văn.
Cùng với đó, văn chương có khả năng lớn lao trong miêu tả diễn biến
tâm trạng, tâm lí của từng nhân vật. Từng biến chuyển tinh vi nhất được nhà
văn Nam Cao ghi lại trong trang viết của mình: Tỉnh dậy hắn thấy già mà vẫn
còn cô độc. Buồn thay cho đời! Có lý nào như thế được? Hắn đã già rồi hay
sao? Ngoài bốn mươi tuổi đầu... Dẫu sao, đó không phải tuổi mà người ta
mới bắt đầu sửa soạn. Hắn đã tới cái dốc bên kia của đời. Ở những người
như hắn, chịu đựng biết bao nhiêu là chất độc, đầy đọa cực nhọc mà chưa
bao giờ ốm, một trận ốm có thể gọi là dấu hiệu báo rằng cơ thể đã hư hỏng
nhiều. Nó là một cơn mưa gió cuối thu cho biết trời gió rét, nay mùa đông đã
đến. Chí Phèo hình như đã trông thấy trước tuổi già của hắn, đói rét và ốm
đau, và cô độc, cái này còn đáng sợ hơn đói rét và ốm đau.Nam Cao ghi lại
từng cung bậc cảm xúc tinh vi nhất của Chí Phèo bằng thứ ngôn ngữ tinh tế
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nhất. Sẽ không bao giờ chúng ta có thể tìm thấy những dòng cảm xúc như thế
này trong hội họa, múa hay điêu khắc. Thế mạnh này, ngay cả điện ảnh thậm
chí cũng không thể đi tời tận cùng thế giới nội tâm con người. Có rất nhiều
những tác phẩm văn học được chuyển thể sang điện ảnh. Nhưng nếu ai say
mê truyện khi xem phim đều có cảm giác hẫng hụt vì phim không thể cho
thấy hết được những biến chuyển tinh vi nhất trong tâm hồn con người và nó
làm hạn chế đi trí tưởng tượng của người đọc. Đó chính là sức mạnh của ngôn
từ, của câu chữ.
Nhưng tính hình tuyến của văn chương lại gây những cản trở không
nhỏ cho việc thể hiện những diễn biến đồng thời, những quan hệ thuộc về
không gian nhiều chiều. Chỉ cần một bức tranh “Mùa thu vàng” của Lêvitan
ta cùng lúc có thể cảm nhận được tất cả. Nhưng một bức tranh thu trong “Thu
điếu” của Nguyễn Khuyễn phải được cảm từ ao thu, thuyền thu, sóng nước, lá
vàng, bầu trời, ngõ trúc để từ đó ta mới thu vào lòng mình được sắc thu, khí
thu và hồn thu. Chỉ cần một bức ảnh của Đoàn Công Tính, người xem đã đủ
có cái nhìn toàn diện về một chận triến, sự ác liệt của chiến tranh nhưng nếu
đến với một tác phẩm văn học, người đọc phải theo dõi một cách lần lượt
từng diễn biến sự kiện, từng con người để rồi sau đó mới có những cảm nhận
chung nhất. Tiếp nhận các loại hình nghệ thuật khác, chúng ta có được cái
nhìn ấn tượng chung ngay từ đầu nhưng văn chương không thể dành cho một
người “vội vã”, phải kết thúc tác phẩm tín hiệu thẩm mĩ mới trọn vẹn từ đó
mở ra biết bao trường liên tưởng và suy nghĩ.
Để khắc phục những hạn chế do tính hình tuyến, văn chương đã sử
dụng các thủ pháp nghệ thuật như: thông qua hồi tưởng của nhân vật, đảo kết
cấu, phối hợp xen kẽ các sự kiện… Trong “Chí Phèo”, Nam Cao đã sử dụng
cách đảo kết cấu khi không kể theo diễn biến cuộc đời nhân vật mà bắt đầu từ
khi Chí Phèo đã trở thành “con quỷ của làng Vũ Đại” triền miên qua cơn say

12

này đến cơn say khác rồi mới để Chí hổi tưởng nhớ lại cuộc đời mình. Tới
những tác phẩm sau 1975, cách kể chuyện đan xen phối hợp từ nhiều thời
gian, nhiều điểm nhìn càng được sử dụng nhiều hơn. “Nỗi buồn chiến tranh”
của Bảo Ninh đã kể lại những câu chuyện chiến tranh không phải theo một
dòng chảy xuôi chiều mà qua dòng tâm trạng của nhân vật liên tục bị đứt
mạch, ngắt quãng với những liên tưởng, nỗi nhớ để cho người đọc cảm nhận
được trọn vẹn những nỗi buồn, những day dứt và cả những nỗi đau trong trái
tim con người.
1.1.2.5. Tính hệ thống
Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu phức tạp bao gồm các yếu tố đồng
loại và không đồng loại, với số lượng không xác định. Những hệ thống tín
hiệu nhân tạo như hệ thống đèn giao thông, biển chỉ đường, quân hiệu, quân
hàm v.v… chỉ bao gồm một số tương đối hạn chế các yếu tố đồng loại. Chẳng
hạn, hệ thống đèn giao thông chỉ gồm ba yếu tố là đèn đỏ, đèn xanh và đèn
vàng và tính chất của chúng là hoàn toàn như nhau. Ngôn ngữ có nhiều loại
đơn vị khác nhau: âm vị khác với hình vị, hình vị khác với từ, từ khác với
câu. Số lượng từ và câu trong một ngôn ngữ là vô số. Không ai có thể biết tất
cả các từ của ngay tiếng mẹ đẻ của mình, bởi vì nó quá nhiều, lại thường
xuyên được phát triển, bổ sung thêm.
Vì ngôn ngữ bao gồm các yếu tố không đồng loại cho nên nó tạo ra
nhiều hệ thống và hệ thống con khác nhau. Mỗi hệ thống con như vậy bao
gồm những yếu tố tương đối đồng loại. Chẳng hạn, hệ thống âm vị bao gồm
tất cả các âm vị, hệ thống từ vựng bao gồm tất cả các từ và đơn vị tương
đương với từ, hệ thống hình vị bao gồm tất cả các hình vị v.v… Hệ thống âm
vị lại có thể chia ra hệ thống nguyên âm và hệ thống phụ âm, hệ thống hình vị
có thể chia ra hệ thống hình vị thực và hệ thống hình vị hư, hệ thống từ vựng
có thể chia ra hệ thống từ đơn và hệ thống từ ghép v.v…

13

Các đơn vị ngôn ngữ làm thành những cấp độ khác nhau. Khi nghiên
cứu, người ta thường chia các yếu tố của ngôn ngữ vào các cấp độ khác nhau.
Cấp độ là một trong những giai đoạn nghiên cứu của ngôn ngữ được quy định
bởi những thuộc tính của những đơn vị được phân xuất trọng khi phân tách
chuỗi lời nói một cách liên tục từ những đơn vị bậc cao đến những đơn vị bậc
thấp. Các đơn vị thuộc cấp độ khác nhau có quan hệ tôn ti, tức là các đơn vị
bậc thấp "nằm trong" các đơn vị bậc cao và các đơn vị bậc cao "bao gồm" các
đơn vị bậc thấp.
Ví dụ: câu bao gồm các từ, từ bao gồm các hình vị, hình vị bao gồm các
âm vị. Ngược lại, âm vị nằm trong hình vị, hình vị nằm trong từ, từ nằm trong
câu. Vì vậy, âm vị, hình vị, từ và câu là những cấp độ khác nhau.
1.2. Tín hiệu thẩm mĩ
1.2.1. Khái niệm
Mỗi loại hình nghệ thuật luôn có một chất liệu riêng để biểu hiện tư
tưởng, cảm xúc thẩm mĩ của tác giả. Các nhà nghiên cứu gọi chung những
chất liệu ấy bằng khái niệm: tín hiệu thẩm mĩ (THTM). Như vậy, khái niệm
này có thể được hiểu theo hai cách:
Thứ nhất (nghĩa rộng): THTM là chất liệu để xây dựng nên hình tượng
nghệ thuật của tất cả các ngành nghệ thuật nói chung. Chẳng hạn, tín hiệu của
hội họa là đường nét, màu sắc, bố cục; của âm nhạc là âm thanh, tiết tấu; của
điện ảnh là hình ảnh; của sân khấu là hành động và của văn học là ngôn từ.
Thứ hai (nghĩa hẹp): THTM là chất liệu của văn học. THTM lấy tín hiệu
ngôn ngữ tự nhiên làm chất liệu nhưng đi vào từng tác phẩm chúng được tổ
chức lại để phục vụ cho một mục đích thẩm mĩ nhất định.
Luận án tiến sĩ: “Tín hiệu thẩm mĩ và vấn đề nghiên cứu tín hiệu thẩm
mĩ trong tác phẩm văn chương” của Trương Thị Nhàn đã hệ thống và lí giải
khác nhau các ý kiến về vấn đề này. Trên cơ sở tiếp thu lí thuyết của những
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người đi trước, chúng tôi thống nhất cách hiểu về tín hiệu thẩm mĩ như sau:
“Tín hiệu thẩm mĩ là tín hiệu thuộc hệ thống các phương tiện biểu hiện của
các ngành nghệ thuật, bao gồm toàn bộ những yếu tố của hiện thực, của tâm
trạng (những chi tiết, những sự việc, hiện tượng, những cảm xúc…thuộc đời
sống hiện thực và tâm trạng), những yếu tố của chất liệu (các yếu tố của chất
liệu ngôn ngữ với văn chương, màu sắc với hội họa, âm thanh, nhịp điệu với
âm nhạc…) được lựa chọn và sáng tác trong tác phẩm nghệ thuật vì mục đích
thẩm mĩ”.
Trên cơ sở tiếp thu những người đi trước, chúng tôi sử dụng khái niệm
THTM của Đỗ Việt Hùng và Nguyễn Thị Ngân Hoa như sau “Tín hiệu thẩm
mĩ là những tín hiệu được sử dụng để thực hiện chức năng thẩm mĩ: xây dựng
hình tượng trong tác phẩm nghệ thuật” [18; 270].
Để là một tín hiệu thẩm mĩ, trước hết nó phải là tín hiệu ngôn ngữ. Vì
vậy để tìm hiểu khái niệm tín hiệu thẩm mĩ cần đưa ra khái niệm tín hiệu
ngôn ngữ. Ngôn ngữ đảm nhiệm chức năng quan trọng trong đời sống con
người: chức năng tư duy và chức năng giao tiếp. Theo GS.TS. Bùi Minh
Toán: “Tín hiệu ngôn ngữ nói riêng và tín hiệu nói chung đều là những dạng
vật chất tác động vào giác quan của con người để con người nhận thức và lĩnh
hội được một nội dung, ý nghĩa cần thiết về hiểu biết, tư tưởng, tình cảm,
hành động hay cảm xúc”.
Tín hiệu thẩm mĩ là tín hiệu được sử dụng trong tác phẩm nghệ thuật với
chức năng thẩm mĩ: biểu hiện cái đẹp, truyền đạt và bồi dưỡng cảm xúc về cái
đẹp. Tín hiệu thẩm mĩ được dùng để biểu đạt hình tượng nghệ thuật. Cũng
như tín hiệu ngôn ngữ nói chung, tín hiệu thẩm mĩ có hai mặt là cái biểu đạt
và cái được biểu đạt.
Ví dụ bức tranh Thiếu nữ bên hoa huệ của họa sĩ Tô Ngọc Vân
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Hình tượng ở đây là vẻ đẹp của người thiếu nữ trong cảm quan của tác giả
Tô Ngọc Vân. Tác giả đã phối hợp tổng thể các tín hiệu thẩm mĩ để biểu đạt hình
tượng này trên chất liệu sơn dầu (màu sắc, đường nét). Các nhóm tín hiệu thẩm
mĩ được biểu hiện: ngoại hình (gương mặt, mái tóc, bờ vai…), trang phục (áo dài
trắng), không gian (bình hoa huệ, cửa sổ ánh sáng chiếu qua).
Tín hiệu thẩm mĩ được dùng để biểu đạt hình tượng, toàn bộ những chi
tiết trên tạo ra một chỉnh thể chặt chẽ cho tác phẩm. Dựa vào đặc trưng của
cách tổ chức và đặc điểm nghĩa của tín hiệu thẩm mĩ, có thể phân loại các tín
hiệu thẩm mĩ cho văn bản nghệ thuật: tín hiệu có vai trò biểu trưng hóa, tín
hiệu có vai trò miêu tả, tín hiệu có vai trò liên kết.
1.2.2. Cách xây dựng THTM trong văn bản nghệ thuật
THTM hình thành từ hai cơ sở: Ý nghĩa và giá trị thực thể của các thực
thể văn hóa và ý nghĩa bản thể trong hệ thống ngôn ngữ tự nhiên. Sự tổ chức
lại các tín hiệu tự nhiên thành các THTM để nâng cấp hoạt động nhận thức và
biểu hiện thế giới tinh thần của con người là một bước tiến quan trọng nhất
trong tư duy con người, biểu hiện sự kết hợp giữa tư duy lí tính và tư duy
biểu tượng: “Con người không chỉ phản ứng một cách trực tiếp và thô sơ
trong phạm vi những nhu cầu thực dụng, trái lại, những mối liên hệ đầy ý
nghĩa của các sự vật, đối tượng luôn bao bọc thế giới của con người. Nói
cách khác, phản ứng của con người, trong một chừng mực nhất định, phụ
thuộc vào ý nghĩa biểu trưng của sự vật, hơn nữa con người còn khác xa
với loài vật ở chỗ không chỉ nhận biết ý nghĩa mối liên hệ của các sự vật
riêng biệt mà luôn cố gắng sáng tạo, phủ định, điều chỉnh lại sự diễn đạt bằng
biểu tượng” [21; 63].
Như vậy, các THTM trong văn học nghệ thuật có thể có nguồn gốc từ
tự nhiên – xã hội (các loại cây cối, động vật, các hiện tượng, vật thể tự nhiên
hay nhân tạo) hoặc là những chi tiết, sự kiện, điển tích - điển cố hay những
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sản phẩm tinh thần thuộc đời sống văn hóa của từng dân tộc hay nhân loại. từ
những nguồn ấy, THTM được cấu tạo chủ yếu theo hai phương thức sau:
1.2.2.1. Ẩn dụ
Là phương thức chuyển nghĩa của đối tượng này thay cho đối tượng
khác khi hai đối tượng có một nét nghĩa tương đồng nào đó thông qua tín hiệu
ngôn ngữ với THTM.
Ví dụ:
Thác bao nhiêu thác cũng qua
Thênh thênh là chiếc thuyền ta trên đời
Câu thơ có hai hình ảnh ẩn dụ:
Thác – chỉ những khó khăn vất vả, những thử thách. Chiếc thuyền – chỉ con
đường cách mạng, chỉ con đường của cả nước non mình.
Câu thơ xây dựng hình ảnh ẩn dụ dựa trên những liên tưởng có thực (thác –
khó khăn, con thuyền – sức vượt qua) để nói lên sức sống và sức vươn lên
mãnh liệt của cả dân tộc chúng ta.
Thác": những cản trở trên đường đi (ý nói những trở lực, khó khăn trên
con đường cách mạng); "chiếc thuyền ta": con thuyền cách mạng. Ý cả câu:
dẫu con đường cách mạng có nhiều khó khăn, gian khổ nhưng sự nghiệp cách
mạng dân tộc vẫn luôn vững tiến.
1.2.2.2. Hoán dụ
Là phương thức chuyển nghĩa (lấy tên gọi của đối tượng này gọi cho
tượng khác) dựa trên mối quan hệ tương cận, tức là thường xuyên đi đôi, gần
gũi với nhau. Chẳng hạn, miệng, chân, tay … vốn là từ chỉ bộ phận cơ thể
người có thể dùng để chỉ người: Nhà có năm miệng ăn; chân sút người Bồ
Đào Nha đang đạt phong độ tốt; Một tay anh chị trong giới giang hồ…..
Ví dụ:
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Đầu xanh đã tội tình gì
Má hồng đến quá nửa thì chưa thôi
( Truyện Kiều – Nguyễn Du)
Nhà thơ Nguyễn Du dùng từ đầu xanh với ý nghĩ chỉ tuổi trẻ, từ má
hồng với ý nghĩ chỉ người con gái đẹp, một mĩ nhân. Cả hai từ này đều dùng
để ám chỉ nhân vật Thúy Kiều. Nhà thơ đã dùng những từ chỉ bộ phận của cơ
thể (đầu, má) để chỉ con người
Cũng như vậy, Tố Hữu dùng cụm từ áo nâu, áo xanh :
Áo nâu liền với áo xanh
Nông thôn liền với thị thành đứng lên
Để chỉ hai lớp người trong xã hội: nông dân và công nhân, nhà thơ đã
dùng những chỉ những trang phục quen dùng (áo xanh, áo nâu) để chỉ con
người. Cách gọi tên này chẳng những tránh được sự nhầm nhọt, mòn sáo mà
còn đem lại niềm vui thích và gợi ra những tình ý sâu xa.
Từ đó, các tác giả dùng hình ảnh đầu xanh, má hồng, áo nâu, áo xanh
(đối tượng trong hiện thực) làm THTM.
Tóm lại, phương thức ẩn dụ và hoán dụ là hai phương thức chủ yếu để
xây dựng THTM từ các tín hiệu thẩm ngôn ngữ. Nhưng để có được giá trị và
hiệu quả thẩm mĩ cao thì bên cạnh việc thực hiện hai phương thức trên còn
phải phối hợp với một số biện pháp nghệ thuật khác như: các biện pháp về
ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp.
1.2.3. Những đặc tính của tín hiệu thẩm mĩ
1.2.3.1. Tính đẳng cấu
Đỗ Hữu Châu cũng đã khẳng định: “Rất nhiều THTM được sử dụng
trong văn học, trong hội họa, trong điện ảnh, trong âm nhạc như những tín
hiệu đồng nghĩa (có thể là đồng cảm xúc), chỉ khác nhau ở sự thể hiện bằng
các chất liệu riêng của từng ngành [5; 572]. Chẳng hạn, các từ thuyền và bến
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là cái biểu hiện bằng ngôn ngữ của hai tín hiệu thuyền, bến. Hai tín hiệu này
xuất hiện trong một bức vẽ, trong một cuốn phim và trong các bài hát: con
thuyền không bến, con thuyền xa bến,…bằng hình vẽ, bằng hình ảnh hay
bằng chuỗi âm thanh có nhạc tính,…Như vậy, một tín hiệu thẩm mĩ của một
nền văn hóa có thể chuyển hóa vào nhiều ngành nghệ thuật qua chất liệu,
phương tiện đặc trưng của từng ngành này.
Tính đẳng cấu của THTM không chỉ biểu hiện qua các ngành nghệ thuật
khác nhau mà còn qua từng hệ thống, từng kết cấu, từng lần xuất hiện khác
nhau của các TH trong hệ thống. Theo Phạm Thị Kim Anh: “Nghĩa của từng
tín hiệu là khác nhau, quan hệ nghĩa giữa các tín hiệu trong từng cặp cũng
khác nhau, song nếu cùng đặt vào trong một hệ thống nào đó, chúng lại có
quan hệ, ý nghĩa, cảm xúc giống nhau”. [1;20 ]
Điều này cho phép chúng ta đặt các tín hiệu trong quan hệ với các yếu
tố cấu thành tác phẩm, ở phương diện trực tuyến, lại có thể xem xét trên
trục đồng đại hay lịch đại. Đó cũng là cơ sở cho quan hệ lựa chọn và quan
hệ kết hợp.
1.2.3.2. Tính cấp độ
Các nhà nghiên cứu có quan điểm về phân chia cấp độ THTM khác
nhau. Có quan điểm phân biệt THTM với hình tượng thẩm mĩ, khi đó THTM
là các yếu tố tạo nên hình tượng thẩm mĩ. Mở rộng khái niệm THTM thì toàn
bộ hệ thống thẩm mĩ cũng là một tín hiệu thẩm mĩ.
Đỗ Hữu Châu phân biệt THTM ở hai cấp độ cơ bản sau:
a) Cấp cơ sở: THTM ứng với một chi tiết, một sự vật, hiện tượng thuộc
thế giới khách quan, ví dụ: Mặt trời, mặt trăng, sóng, biển.... Đó là những tín
hiệu thẩm mĩ đơn hay THTM cơ sở có chức năng tham gia cấu tạo nên những
THTM ở cấp độ cao hơn trong tác phẩm. Tín hiệu thẩm mĩ đơn được tạo nên
bằng các từ hay cụm từ, có thể là những từ ngữ, thành ngữ, điển cố hay những
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hình ảnh đơn lẻ, mang ý nghĩa thẩm mĩ. Đỗ Hữu Châu viết: “ Phương tiện sơ
cấp của văn học là các tín hiệu thẩm mĩ. Rồi cái THTM đó mới được thể hiện
bằng các tín hiệu ngôn ngữ thông thường…” [4;564]
b) Cấp độ xây dựng: THTM ứng với nhiều sự vật, hiện tượng...được xây
dựng từ những tín hiệu đơn nhưng ý nghĩa không phải là kết quả của phép
cộng đơn giản những tín hiệu thẩm mĩ đơn. Loại tín hiệu phức được tạo ra để
biểu hiện những ý nghĩa thẩm mĩ mới trong tác phẩm văn chương.
F. de Saussure đã chỉ ra rằng: “Thường chúng ta không nói bằng những
tín hiệu riêng lẻ mà bằng nhóm những tín hiệu, bằng khối có tổ chức cũng là
tín hiệu” [12;153]. Nói cụ thể hơn,THTM phức là tổ hợp của nhiều tín hiệu
đơn (mang ý nghĩa thẩm mĩ); đó có thể là những hình tượng văn học, hình
tượng nhân vật trong tác phẩm kể cả một tác phẩm đồ sộ.
Tín hiệu thẩm mĩ được nghiên cứu trong luận văn của chúng tôi là loại
tín hiệu cấp cơ sở: Trăng, trái tim .Các tín hiệu này được thể hiện cụ thể, đa
dạng, phức tạp hóa bằng các hình thức ngôn ngữ nhất định.
1.2.3.3. Đặc tính tác động
Đặc tính này có cơ sở từ bản chất của tín hiệu như ý kiến của P.Guiraud
mà chúng tôi đã từng dẫn lại ở trên: “Một tín hiệu là một kích thích mà tác
động của nó đến cơ thể gợi ra hình ảnh kí ức của một kích thích khác”. Hiệu
quả tác động của THTM trước hết là hình thành nên những hình tượng nghệ
thuật. Như vậy có thể hiểu, hình tượng nghệ thuật, đó là sản phẩm của thế giới
tinh thần được THTM làm dấy lên trong thế giới chủ thể tiếp nhận. Tuy
nhiên, việc đòi hỏi tín hiệu thẩm mĩ trong tác phẩm phải có một khả năng tác
động như nhau đến toàn thể công chúng là một điều khó có thể xảy ra. Chẳng
hạn, một người nông dân bình thường không thể cảm nhận được ý nghĩa thẩm
mĩ khi đọc một bài thơ như các nhà thơ, và càng không thể bằng một nhà
nghiên cứu phê bình văn học.
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1.2.3.4 Tính biểu hiện
Đây là đặc tính quan trọng lên quan đến sự thực hiện chức năng chung của
nghệ thuật - đó là chức năng phản ánh hiện thực. THTM phải mang nội dung
hiện thực nhất định, phải gắn với hiện thực. Điều này có nghĩa là mỗi tín hiệu
thẩm mĩ ứng với một sự vật, hiện tượng thuộc thế giới vật chất hay tinh thần.
Vấn đề nói trên có cơ sở từ đặc tính của TH nói chung. Theo F. de
Saussure, “...tín hiệu là một thực thể có hai mặt nội dung và hình thức không
tách rời nhau; trong đó dấu hiệu vật thể có vai trò rất quan trọng đối với người
tiếp nhận. Nếu không có nội dung thì không có gì để truyền đạt; và nếu có nội
dung nhưng không qua lời nói, chữ viết thì người tiếp nhận cũng không thể
biết được nội dung mà người nói muốn truyền đạt.” [13;105 ]
1.2.3.5 Tính biểu cảm
Đặc tính này thể hiện chức năng thông báo của THTM trong mối quan
hệ của nó với nhân tố người viết (hay tác giả). Để đạt đến một giá trị thẩm mĩ
nhất định,THTM không thể chỉ dừng ở nội dung đơ thuần tái tạo hiện thực.
Ngoài những thông tin về hiện thực, THTM còn thông tin về những cảm xúc,
tâm trạng nhất định của người nghệ sĩ với bạn đọc. Chính vì vậy, nằm trong
cấu trúc của THTM, tính biểu cảm là một đặc tính quan trọng, mang dấu ấn
chủ quan của người sáng tác. M.B.Khrapchenco đã chỉ ra rằng “có một hệ số
cảm xúc nhất định, một cơ cấu cảm xúc thuộc cấu trúc THTM, cảm xúc vừa
là cái để truyền đạt trong THTM vừa là cái xác định gián tiếp các đối tượng
và hiện thực làm cơ sở cho việc hiểu một THTM”
Điều này được mình chứng qua đoạn thơ sau:
“Chú bé loắt choắt
Cái xác xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh
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Ca lô đội lệch
Mồm huýt sáo vang
Như con chim chích
Nhảy trên đường vàng…”
(Tố Hữu)
Các câu thơ trên là miêu tả Lượm – hình tượng chú bé liên lạc trong
kháng chiến chống Pháp, một chú bé gọn thon lỏn, hơi gầy gò nhưng có gì
như lanh lợi, tinh nghịch. Lượm đấy! Như con thoi trên thảm lúa xanh mơn
mởn, cái vóc dáng “loát choắt” ấy vụt chạy đến rồi lại chạy đi, mang theo
những cánh thư trong chiếc xắc “xinh xinh”. Bên cạnh em, dường như mọi
vật đều trở nên tí hon, ngộ nghĩnh vô cùng. Chiếc xắc đựng bao tài liệu quan
trọng, bao “điện khẩn” vẫn gọn nhẹ biết mấy! Nó đập đập bên hông theo từng
bước chân “thoăn thoắt”. Đôi chân mảnh khảnh ấy lướt nhanh trên mặt đất,
không, nó bay đi thì đúng hơn. Chân đi không bén đất nữa! Nhưng đẹp hơn
tất cả vẫn là tư thế “nghênh nghênh” đầy tự hào, vui sướng, hân hoan của em.
Chú bé nhỏ tí hon dường như bị sóng lúa ào ạt che lấp, chỉ còn “cái đầu”
mang “ca lô đội lệch” là vẫn “nghênh nghênh”.
Như vậy trong THTM, cảm xúc - vốn là tình cảm chủ quan của chủ thể
sáng tạo, đã được khách quan hoá thành một thành phần quan trọng trong cơ
cấu nghĩa của tín hiệu.
Cùng một nội dung hiện thực nhưng nếu với ý nghĩa biểu cảm khác nhau
thì sẽ tạo nên cái mới, cái sinh động, cụ thể và riêng biệt cho THTM trong
mỗi lần xuất hiện.
1.2.3.6. Tính biểu trưng
Tính biểu trưng là đặc tính của THTM khi xem xét trong mối quan hệ
giữa cái biểu hiện và cái được biểu hiện. Liên quan đến năng lực biểu trưng
hóa các yếu tố, các chi tiết, các sự vật, hiện tượng được đưa vào làm THTM
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trong tác phẩm. Theo Từ điển tu từ phong cách học Tiếng Việt của Nguyễn
Thái Hòa tính biểu trưng là khả năng khêu gợi ra một đối tượng khác ngoài sự
thể hiện cụ thể của dấu hiệu đó và được cộng đồng chấp nhận.
Ch. S. Pierce cho rằng: “Biểu trưng có quan hệ với đối tượng của nó chỉ
qua một nghĩa có tính chất ước lệ mà người ta gán cho nó trong một hoàn
cảnh nào đó… nghĩa là do con người trong cộng đồng đặt ra mà thôi” [9;
186]. Biểu trưng, một mặt có tính hình tượng cụ thể, cái biểu hiện nó là một
đối tượng nào đó được quy chiếu từ hiện thực. Mặt khác, đó là những ý nghĩa
xã hội nào đó đươc cả cộng đồng chấp nhận. Tính chất ước lệ chung cho cái
biểu hiện này chính là tính có lí do trong THTM nói chung. Đặc tính này còn
cho thấy lối tư duy, quan niệm xã hội… gắn với một cộng đồng chấp nhận
như vừa được nói tới.
Ví dụ: Khi tả cảnh chiều tối, các thi nhân xưa vẫn thường dùng hình ảnh
cánh chim với ý nghĩa biểu trưng. Nguyễn Du, ngôi sao sáng chói trong bầu
trời thơ ca Việt Nam thời Trung đại, trong kiệt tác Truyện Kiều đã viết:
“Chim hôm thoi thót về rừng”. Và Bà Huyện Thanh Quan, bậc nữ lưu tài danh
của dân tộc sống ở thế kỷ XIX, trong thi phẩm “Chiều hôm nhớ nhà” cũng
viết: “Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi”. Những áng cổ thi ấy đều dùng cánh
chim tả cảnh chiều tà buồn vắng, hiu quạnh. Cánh chim trong thơ Hô Chí
Minh “Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ” nó chỉ chuyển trạng thái từ bay sang
ngơi nghỉ để rồi lại tiếp tục chu trình tuần hoàn của sự sống.
Cũng có tính biểu trưng mà hiệu lực, giá trị của THTM thuộc vào cách
tri nhận, cách giải thích theo một thiên hướng nào đấy, một quy ước nào đấy
của cả cộng đồng, có khi lại trái ngược với cộng đồng khác.
1.2.3.7 Tính dân tộc
Tính dân tộc đồng thời là tính truyền thống và tính cách tân. Tính dân tộc
trước hết được thể hiện ở chất liệu đậm đà bản sắc dân tộc của nó, đó chính là
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ngôn ngữ dân tộc. Văn chương được sáng tác bằng ngôn ngữ dân tộc, bằng
các tín hiệu của ngôn ngữ dân tộc, do đó mang tính dân tộc.
Ví dụ: Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du đã dùng chất liệu ngôn
ngữ dân tộc là chữ Nôm để sáng tác, dùng thể loại thơ lục bát cũng của dân
tộc và dùng rất nhiều tín hiệu thẩm mĩ của dân tộc Việt Nam để đưa vào trong
tác phẩm.
Ngoài ra, tín hiệu thẩm mĩ mang tính dân tộc còn thể hiện trên bình diện
ngữ nghĩa của các tín hiệu thẩm mĩ. Nguồn gốc của các tín hiệu thẩm mĩ là
các sự vật, sự việc, hiện tượng, trạng thái tâm lí của con người. Những đối
tượng đó chính là thuộc về môi trường tự nhiên hay xã hội của một cộng đồng
dân tộc, gắn bó mật thiết với cộng đồng dân tộc.
Ví dụ:
Tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc thể hiện sâu sắc nhất ở mặt hình
thức. Một là, thể thơ lục bát truyền thống với kết cấu lời đối đáp của đôi trai
gái, giữa kẻ ở lại và người về xuôi. Lục bát là thể thơ dân tộc nó đã quá quen
thuộc với mỗi người dân Việt Nam. Trong bài thơ, tác giả đã sử dụng ngôi
xưng “mình-ta” để bộc lộ hết tâm tư tình cảm của mình:
“Mình về mình có nhớ ta
Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng.
Mình về mình có nhớ không
Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn?”
Tính dân tộc còn được thể hiện ở phương diện ngôn ngữ, nhạc điệu:
Ngôn ngữ vừa giản dị, gần gũi với đời thường lại dễ thuộc, dễ nhớ kết hợp với
nhạc điệu uyển chuyển, nhẹ nhàng có lúc thủ thỉ, tâm tình, lúc thì đằm thắm
mượt mà lúc lại ngọt ngào êm dịu.
“Mình đi, có nhớ những ngày
Mưa nguồn suối lũ, những mây cùng mù
Mình về, có nhớ chiến khu
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Miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai?
Mình về, rừng núi nhớ ai
Trám bùi để rụng, măng mai để già”
Ngòai ra, hình ảnh thơ cũng thấm nhuần tính dân tộc. Ta từng bắt gặp
nhiều hình ảnh giản dị trong thơ của các nhà thơ khác nhưng với thơ Tố Hữu
ta lại thấy nó rất tự nhiên, thỏai mái lại rất tinh tế với những hình ảnh gần gũi
với cuộc sống của người dân Việt Bắc “trám bùi”, “măng mai”. “trăng”,
“nắng”, “bản”…
Tính dân tộc trong tín hiệu thẩm mĩ còn có trong các cách nhìn, nếp
cảm, sự tri nhận mang bản sắc của một cộng đồng dân tộc.
Ví dụ: THTM trầu cau được sử dụng trong ca dao vô cùng đặc sắc. Đối với
thôn quê Việt, trầu cau là một nét văn hóa hết sức đặc biệt, đậm đà bản sắc
dân tộc. Miếng trầu là đầu câu chuyện, là thứ lễ nghi truyền thống trong hội
hè, cưới hỏi và cả cuộc sống thường ngày. Trầu cau tượng trưng cho tình yêu
chung thủy, nồng thắm và hạnh phúc bền chặt của lứa đôi. Sản vật dân dã này
vì thế cũng đã đi nhiều vào trong ca dao dân ca của dân tộc.
Trầu này trầu tính trầu tình
Ăn vào thì đỏ môi mình môi ta.
***
Nhớ khi khăn mở trầu trao
Miệng chỉ cười nụ biết bao nhiêu tình
Ngày nay, dân ta ít người ăn trầu, nhưng những câu ca dao dân ca về trầu
cau vẫn còn đó, nhắc nhở ta về những gì là chân quê, về tình yêu đôi lứa trong
sáng, thắm thiết, mặn nồng. Đọc lại những bài ca dao về trầu cau, chúng ta
càng hiểu sâu sắc hơn những vẻ đẹp của nền văn hóa dân tộc, vẻ đẹp trong đời
sống tình cảm của ông cha ta.
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Các THTM đều được khai thác từ hiện thực nên qua chúng, người ta có
thể nghe được hơi thở của dân tộc mình. Trong hiện thực, dòng sông mang ý
nghĩa ngăn cách vì vậy trong văn học THTM dòng sông thường có ý nghĩa
cách trở. Để diễn tả những cuộc chia tay, người ta thường dùng THTM “dòng
sông”: “Đưa người ta không đưa qua sông - Sao có tiếng sóng ở trong lòng”
(Thâm Tâm).
Như vậy, các THTM đều biểu hiện rõ đặc trưng văn hóa dân tộc mang
tính truyền thống dân tộc sâu sắc. Còn tính cách tân chính là tính cá thể, cái
sáng tạo riêng của từng tác giả. Tín hiệu mang tính cá thể tức là tín hiệu thẩm
mĩ do cá nhân sáng tạo ra, mang nét riêng của người sáng tạo, thể hiện cái
mới, cái không lặp lại. Với sự sáng tạo cá nhân của tác giả, nhiều tín hiệu
thẩm mĩ rất độc đáo, do đó có sức hấp dẫn và giá trị nghệ thuật cao.
Về sự cách tân, có những THTM đã có từ trước nhưng qua mỗi thời đại
nó lại đổi thay. Ta có thể thấy trước 1945, Tín hiệu thẩm mĩ “ tôi ”trong thơ
Chế Lan Viên là con người phi chính trị, con người cô đơn, buồn chán, siêu
thoát nhưng biết đau đời và còn khát vọng:
Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa!
Ðể nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh
Những ưu phiền, đau khổ với buồn lo!
Và “ Tôi” đã trở thành con người chính trị “nhân vật của thời đại chúng
ta” trong thơ từ sau 1945. Chế Lan Viên đã trải qua từ sự phát hiện con người
quần chúng cách mạng (trong Gửi các anh); sự phát hiện con người lý tưởng
tập thể (ở Ánh sáng và phù sa) và sự phát hiện con người ý chí, khí phách
dân tộc trong thời đại trong những năm chống Mỹ.
- Thần chiến thắng là những người áo vải.
Những binh nhất, binh nhì mười tám tuổi.

26

Giết quân thù không đợi có hạt nhân.
-Ta đội triệu tấn bom mà hái mặt trời hồng
Ta mọc dậy trước mắt nhìn nhân loại.
Hai tiếng Việt Nam đồng nghĩa với anh hùng.
THTM cũng luôn luôn biến thể. Có những THTM nằm trong phạm trù
nhưng cũng có những THTM được nâng lên. Có những tín hiệu thẩm mĩ được
nhiều tác giả sử dụng từ cùng một nguồn gốc hiện thực, từ cùng một tín hiệu
ngôn ngữ, nhưng chúng vẫn là tín hiệu thẩm mĩ khác nhau, mang nét riêng, và
có giá trị nghệ thuật riêng.
Có khi, những tín hiệu có cùng một cái biểu đạt, do cùng một tác giả
tạo ra trong những ngữ cảnh khác nhau, vẫn mang những nét riêng, không lặp
lại, để thể hiện những ý nghĩa thẩm mĩ khác nhau.
Ví dụ: Trong thơ Trương Đăng Dung, thời gian trở thành biểu tượng,
tín hiệu thẩm mĩ . Mỗi tín hiệu thẩm mĩ thời gian đều được cấp những tư
tưởng nghệ thuật riêng. Trương Đăng Dung lựa chọn các hình ảnh mang tính
biểu tượng thời gian như: dòng sông, đêm, chân trời, bức tường, ánh
sáng... Trong bài Những bức tường, biểu tượng bức tường lan toả toàn bài.
Bức tường mà nhà thơ nhìn thấy không phải là bức tường thuần tuý mà đó là
bức tường vô hình, bức tường-thời gian. Bức tường vô hình ấy có mặt khắp
nơi/ trong những lời vui đoàn tụ/ trong những lời buồn chia tay. Nó không chỉ
là biểu tượng của sự ngăn cách mà còn là biểu tượng của sự trống rỗng, đơn
độc: Giữa những cái bắt tay/ có một bức tường.../ giữa hai chiếc gối nằm kề
nhau/ có một bức tường. Bức tường trở thành bức tường tượng trưng, siêu
thực nên có người đã cho rằng: "Bài thơ giàu hình ảnh nhưng hơi khó hiểu
bởi lẽ những hình ảnh này chỉ là những ký hiệu nghệ thuật cần phải được giải
mã mới có thể hiểu được ẩn ý của tác giả. Từ ký hiệu ngôn từ đến thông điệp
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của tác giả có một bức tường ngăn cách. Chao ôi, trong đời sống và nghệ
thuật có quá nhiều bức tường!...".
Có những trường hợp, tư tưởng thẩm mĩ, thông điệp thẩm mĩ của
những tác giả khác nhau lại có những nét tương đồng, gần gũi nhau. Tuy vậy,
mỗi tín hiệu là một sản phẩm riêng, không thể lẫn lộn và không lặp lại của
mỗi tác giả. Có cái mới trong cách sử dụng THTM của các tác giả có thể được
thể hiện ở việc xây dựng một THTM hoàn toàn mới, nhưng chủ yếu vẫn là ở
sự cách tân các THTM, ở việc đổi mới các THTM có sẵn trong truyền thống,
mang lại cho chúng những ý nghĩa thẩm mĩ mới. Điều này chỉ có được thông
qua sự sáng tạo của người nghệ sĩ.
1.2.3.8 Tính hệ thống
TH nói chung và THTM nói riêng bao giờ cũng thuộc về một hệ thống
nhất định, bởi vậy nó chịu sự chi phối của những yếu tố khác trong cùng hệ
thống thông qua những quan hệ nhất định.
F. de Saussre đã chỉ ra rằng: “Thường người ta không nói bằng tín hiệu
riêng lẻ, mà bằng từng nhóm tín hiệu, từng khối có tổ chức vốn cũng là tín
hiệu”.[12;107]. Và khi nói đến vấn đề tính có tổ chức ở lĩnh vực này, ta không
thể không nói đến tính hệ thống - một đặc tính làm nên bản chất tín hiệu của
ngôn ngữ. Theo Nguyễn Lai, khi nói đến tính hệ thống của ngôn ngữ, bên
cạnh cách nhìn theo hướng lịch đại dĩ nhiên ta còn phải nhìn nó theo hướng
đồng đại. Đối lập trong bản thân nó và đối lập với cái xung quanh nó,..[21;
35-36]. Trong ngôn ngữ, đó chính là tính hình tuyến của tín hiệu. Chẳng hạn,
trong truyện cười dân gian “ Nhưng nó phải bằng hai mày” Từ phải trong
truyện này đa nghĩa. Nghĩa thứ nhất chỉ lẽ phải, chỉ cái đúng, người đúng, đối
lập với cái sai, người sai. Nghĩa thứ hai chỉ điều bắt buộc, nhất thiết phải có,
tức là mức tiền lo lót. Lời lí trưởng: Tao biết mày phải… nhưng nó lại phải…
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bằng hai mày lập lờ cả hai nghĩa ấy. Không phải ngẫu nhiên, vế thứ hai trong
lời thầy lí lại được dùng để đặt tên cho truyện này.
Lẽ phải (trừu tượng) được tính bằng năm ngón tay (cụ thể), hai lần lẽ
phải được tính bằng mười ngón tay. Điều thú vị mà tác giả dân gian dành cho
người đọc là: ngón tay của Cải trở thành „„kí hiệu” của tiền tệ và hai bàn tay
úp vào nhau của quân cũng là “kí hiệu” biểu thị cho lượng tiền đút lót của
Ngô.
Như vậy thực chất là nghĩa của từ đã chịu sự chi phối của những yếu tố
trong hệ thống. Có thể suy ra là nghĩa cụ thể của ngôn ngữ chỉ có thể được
xác định thông qua một tập hợp nhiều từ. Điều đó đòi hỏi không chỉ đối với
người sử dụng ngôn ngữ như là tín hiệu mà ngay cả với người tiếp nhận thì
cũng đòi hỏi phải nhận ra tập hợp có tính hệ thống trên. Chính tính hệ thống
là cơ sở của tính sáng tạo trong sử dụng ngôn ngữ, tạo ra được sự cộng hưởng
ngữ nghĩa giữa các yếu tố ngôn ngữ, mang lại những giá trị mới cho tín hiệu
ngôn ngữ.
F.De.Saussure, nhà ngôn ngữ học đầu thế kỷ XIX đã tuyệt đối hóa tính
nội tại của hệ thống . Nội tại là khi nghiên cứu một hệ thống chỉ cần biết bản
thân hệ thống, xem xét trong lòng hệ thống đó, không cần xem xét môi trường
bên ngoài tác động đến hệ thống đó. Khi nghiên cứu một tác phẩm văn học,
người nghiên cứu chỉ cần nắm được những quan hệ và phát hiện ra cấu trúc
nội tại của tác phẩm đó là được.
Hiện nay, quan điểm hệ thống đã vượt ra khỏi giới hạn của luận điểm và
tính nội tại. Hệ thống có mặt nội tại nhưng cũng có tính hướng ngoại.
1.2.4 Hằng thể và biến thể của tín hiệu thẩm mĩ
THTM có thể tồn tại ở hai dạng thức: hằng thể và biến thể.
* Hằng thể: là dạng điển hình nhất, phổ biến nhất, nhưng cũng là dạng
đơn giản nhất về hình thức. Mỗi hằng thể thường tập hợp xung quanh mình
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hàng loạt biến thể để tạo nên hệ thống.
* Biến thể của tín hiệu nói chung, tín hiệu thẩm mĩ nói riêng được thể
hiện ở hai dạng sau:
- Biến thể từ vựng: Đây là tập hợp những từ ngữ gần nghĩa hoặc cùng
trường nghĩa có thể thay thế cho nhau. Đây là cơ sở cho sự lựa chọn của các
nhà văn, nhà thơ.
- Biến thể kết hợp: Cùng một tín hiệu nhưng có sự biến đổi ít nhiều do
kết hợp với những tín hiệu khác nhau ở trước và sau nó. Trong ngôn ngữ, đây
là kết quả của tính hình tuyến; khi trở thành tín hiệu thẩm mĩ thì từ ngữ cũng
biến đổi ít nhiều trong quan hệ với từ ngữ đi trước và đi sau. Có thể nói, biến
thể kết hợp là biến thể của các tín hiệu cùng hiện diện trong lời nói. Khi xuất
hiện trong những tổ hợp khác nhau tín hiệu ít nhiều biến đổi để tạo nên những
tình cảm, cảm xúc khác nhau.
1.3 Tác giả Phạm Thị Ngọc Liên
1.3.1. Tiểu sử
Phạm Thị Ngọc Liên sinh năm 1952 tại Hà Nội, là hội viên Hội nhà văn
Việt Nam. Bà từng theo học các đại học các trường đại học Vạn Hạnh, Văn
khoa, Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Khi còn trẻ, bà từng tham gia đóng phim,
sau này bà chỉ đóng góp cho điện ảnh với các kịch bản chuyển thể. Năm 17
tuổi bà đã bắt đầu sự nghiệp làm báo. Cuộc đời của Phạm Thị Ngọc Liên gắn
với những chuyến đi. Chị đi nhiều nơi, học hỏi nhiều điều. Năm 17 tuổi chị đã
bước chân vào nghề báo, chị lên rừng, xuống biển để nghe, nhìn thấy những
điều đang diễn ra xung quanh cuộc sống này, thu lượm những hình ảnh thật,
những con người thật để phục vụ cho nghề viết báo của mình. Bà từng đảm
nhiệm các vai trò phóng viên báo Tin sáng, biên tập viên tạp chí Văn, báo
Công an TP Hồ Chí Minh, Tiếp thị & Gia đình và cộng tác với nhiều báo trên
cả nước. Hiện nay bà đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.
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Luận văn của Đoàn Thị Xiêm (2014), « Cái tôi trữ tình trong thơ Phạm
Thị Ngọc Liên » đã viết rằng : Thế nhưng cuộc sống đối với Phạm Thị Ngọc
Liên không bao giờ là đơn giản cả. Những lúc khó khăn nhất của cuộc đời
chị là khi biết mình mắc căn bệnh tim bẩm sinh. Là khi gia đình lâm vào cảnh
khó khăn, khi người mẹ qua đời, bố đi làm xa, mình chị phải lo hết mọi
chuyện trong gia đình. Rồi cuộc hôn nhân đổ vỡ, mọi thứ đau khổ ập đến với
chị. Chị phải lo cho các em, lo cho các con của chị còn quá nhỏ. Nhưng bản
lĩnh của người chị, người mẹ trong gia đình đã giúp chị mạnh mẽ hơn để đứng
vững giữa cuộc đời. Chị tìm đến với thơ là nơi chị tâm sự, trút bỏ mọi buồn
phiền, lo lắng vào trong đó. Thơ chính là cuộc sống, là cuộc đời và là cảm xúc
thật của chị.
Ngay cả khi bị những cơn đau hành hạ, chị cũng đã nghĩ đến thơ và
làm thơ về cả những căn bệnh, những sự chết chóc với một tinh thần lạc
quan, yêu đời:
Cắt đi một thứ làm mình đau
một thứ không mong đợi
mở mắt ra
cảm giác bị rỗng
mỉm cười nhìn những gương mặt bao quanh
biết rõ ai thật. ai giả
lãng hoa đứng ở một góc phòng
có cái nhìn bao dung của người về từ cõi chết
thấy cuộc đời sáng trưng
phòng bệnh yên tĩnh suốt ngày
ngoài kia mưa nắng
bạn bè nhắn tin điện thoại tíu tít
chưa chết được đâu
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mai tụi này vào
rất kinh khủng
chén cháo thứ 2, thứ 3 phải nuốt
hôm nào mới được ăn cơm đây
chợt phì cười
trong yên lặng
(Trong yên lặng)
Phạm Thị Ngọc Liên đến với thơ như là một "cái duyên". Chị đã sáng
tác và cho ra đời những tập thơ hay, có giá trị sâu sắc trong lòng người đọc.
1.3.2 Sự nghiệp văn chương:
Tác phẩm đã xuất bản:
- Những vầng trăng chỉ mọc một mình (thơ, NXB Trẻ, 1989)
- Biển đã mất (thơ, NXB Hội Nhà văn, 1990)
- Em muốn giang tay giữa trời mà hét (thơ, NXB Hội Nhà văn, 1992)
- Có một nửa mặt trăng trong mặt trời ( truyện ngắn, NXB Trẻ, 2000)
Giải thưởng
- Giải A thơ báo Văn nghệ TP HCM năm 1987
- Giải thưởng thơ hay 2 năm (1989-1990) tạp chí Văn nghệ quân đội
- Tặng thưởng truyện ngắn hay tạp chí Văn nghệ quân đội năm 1989
- Giải thưởng truyện ngắn báo Văn nghệ năm 1999-2000
- Tặng thưởng của Hội nhà văn tập thơ “Thức đến sáng và mơ”
Thơ Phạm Thị Ngọc Liên trong sáng, nhiều nữ tính. Với bà, thơ là định
mệnh, là nghiệp dĩ, và bà muốn đi đến tận cùng con đường đó. Trong các sáng
tác thơ của bà có rất nhiều bài thơ tình say đắm, hồn thơ rộng mở thơ mộng
mang hơi thở của cuộc sống, những cảm xúc chân thực của con người về tình
yêu, những trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống và đời thơ . Ngoài thơ, Phạm Thị
Ngọc Liên còn viết nhiều truyện ngắn và những bài báo giàu tính nhân văn
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với giọng văn khá độc đáo. Phạm Thị Ngọc Liên khai thác vào đời sống chữ
nghĩa của giới văn xuôi với 15 truyện ngắn trong tập truyện Người đàn bà bí
ẩn (NXB Trẻ phát hành). Đọc Người đàn bà bí ẩn của Phạm Thị Ngọc Liên,
người đọc cảm nhận được sự đồng cảm sâu sắc giữa tác giả và nhân vật. Qua
các nhân vật chính, bạn đọc nữ thấy thấp thoáng hình ảnh mình trong đó,
cũng với những yêu thương chân thành, những niềm đau không thể nói bằng
lời suốt đời giấu chặt trong tim…
Nếu trong thơ tình, bạn đọc thường thấy một Phạm Thị Ngọc Liên nồng
nàn cảm xúc, thì trong văn xuôi, lại thấy chị tỉnh táo và đầy lý trí. 15 câu
chuyện được kể bằng giọng sắc lạnh, ngắn gọn, súc tích nhưng trong từng câu
chữ chứa đựng cả một nỗi niềm riêng dành cho phụ nữ. Thông điệp mà tác giả
muốn gởi gắm tới độc giả nữ là xin cứ yêu mình trước rồi hãy yêu người
Bắt đầu từ năm 1987, Phạm Thị Ngọc Liên xuất hiện trên thi đàn văn
học như là một một hiện tượng thơ mới đầy bứt phá và mãnh liệt và sôi nổi
với những vẫn thơ da diết, câu thơ dứt khoát ẩn chứa đầy tình cảm nỗi niềm
nhưng quyết liệt. Không chỉ nổi tiếng với những dòng thơ tình yêu Nhà thơ Ý
Nhi đã nhận xét về lời thơ của bà “tuôn chảy như một dòng thác từ ngữ - khi
cảm nhận những dòng thơ tình yêu bà viết tưởng chừng ngôn ngữ không
ngừng chảy trong suối tình yêu của tâm hồn bà. Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên
còn nổi tiếng có một nhan sắc trời cho, xinh đẹp, sắc sảo với nụ cười tươi tắn,
rạng rỡ trong bài viết “ Đi tìm “nàng thơ” của những ca khúc nổi tiếng” Yên
Trang có viết rằng “ nhiều người đâm ra thắc mắc: “Với nhan sắc ấy... cô ấy
xua đàn ông ra cũng đủ mệt, làm gì có chuyện buồn khổ và viết nên những
câu chữ sâu sắc như thế? Có thể ai đó yêu sắc đẹp đã làm thơ và ký tên Phạm
Thị Ngọc Liên chăng?”. Thế nhưng thời gian qua đi, những thành tựu mà chị
đạt được trong sự nghiệp văn chương đủ để xóa sạch những nghi ngờ của
người đọc. Cuộc sống có phần khép kín và mang tính phong kiến của gia đình
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đủ để người ta hiểu tính cách của chị. Đến năm 1991, bà được nhận danh
hiệu người phụ nữ tài năng sau khi đoạt một loạt giải thưởng văn học.
Với Phạm Thị Ngọc Liên, không chỉ việc sáng tác, ở bất cứ lĩnh vực nào
người phụ nữ này cũng luôn tràn trề xúc cảm, tràn đầy năng lượng. Dường
như năng lượng ấy của bà nó tràn đầy, là suối nguồn không bao giờ vơi cạn.
Chẳng thế mà bà đang phụ trách bốn tạp chí lớn và đi dự Liên hoan Thơ quốc
tế tại Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày đầu tháng 9- 2015. Đối với bà thơ là tâm
hồn, là máu thịt, là hơi thở cuộc sống của bà. Lời thơ chuyên chở những đồng
điệu trong tâm hồn
Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên nằm trong số ít tác giả có tới hơn 30 bài
thơ được nhiều nhạc sĩ nổi tiếng phổ nhạc như Trịnh Công Sơn, Phan Huỳnh
Điểu, Phú Quang, Y Vân, Hoàng Hiệp...
Trong cuộc đời của Phạm Thị Ngọc Liên có rất nhiều ngã rẽ, nhiều con
đường để bà lựa chọn, để bà sống và hưởng một cuộc sống an nhàn hơi, sung
túc hơn bởi bà là người có tài, có nhan sắc và thông minh, nhạy bén nhưng bà
đã từ bỏ tất cả để lựa chọn nghiệp văn thơ, nghề cầm bút bởi bà đã từng tâm
sự rằng: “Tôi mãn nguyện vì đã có một “phương tiện” để chuyển tải hết suy
nghĩ và cảm xúc của mình. Nếu tôi được nổi tiếng là do tôi đã làm hết lòng,
đã sáng tác bằng tất cả sự rung động và nếm trải của mình” đối với bà không
phải mình chọn văn chương, mà là văn chương chọn mình vì thế mình khó
cưỡng lại chi bằng mình hãy sống hết mình với nó cho thỏa nỗi đam mê.
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Tiểu kết chƣơng 1
Ở chương này, người viết đã đưa ra một số vấn đề cơ bản về lý thuyết
THTM và những tiền đề cơ bản, nền tảng hình thành nên THTM trăng và
THTM trái tim trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên. Đó cũng là cơ sở lí luận cho
các chương tiếp theo.
Về lý thuyết THTM,luận văn đã tập trung làm rõ mối quan hệ giữa tín
hiệu ngôn ngữ và THTM. Từ đó chỉ ra đặc điểm, bản chất của THTM. Đồng
thời đưa ra cách hiểu về THTM theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp.
Từ khái niệm THTM đó, luận văn đi tìm hiểu phương thức cấu tạo của
THTM. Các tín hiệu này thường được xây dựng trên hai phương thức chủ yếu
là ẩn dụ và hoán dụ. Đồng thời tìm hiểu các đặc trưng cơ bản của THTM như:
tính truyền thống và cách tân, tính biểu trưng, tính cấp độ, tính hệ thống... Từ
đó, tìm hiểu các biến thể của THTM trong tác phẩm văn chương là: biến thể
từ vựng và biến thể kết hợp.
Luận văn cũng tiến hành tìm hiểu về tác giả Phạm Thị Ngọc Liên trên
những nét lớn: cuộc đời và sự nghiệp văn học. Ở đó tôi nhận thấy, hoàn cảnh
xuất thân và quan niệm nghệ thuật phần nào đã hình thành và chi phối đến
việc xây dựng những THTM trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên. Có lẽ đó cũng là
một cơ sở có tính định hướng khi đi sâu cảm nhận và phân tích thế giới thơ
đặc biệt của chị.

35

CHƢƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO TÍN HIỆU THẨM MỸ “TRĂNG”
VÀ THTM “TRÁI TIM” TRONG THƠ PHẠM THỊ NGỌC LIÊN
2.1 Dẫn nhập
Với những cơ sở lí thuyết đã trình bày về tín hiệu ngôn ngữ, tôi đã lấy
làm cơ sở tiền đề để đi tiến hành khảo sát các tín hiệu thẩm mĩ trong thơ
Phạm Thị Ngọc Liên để khám phá các THTM thường được nhà thơ Phạm Thị
Ngọc Liên sử dụng trong thơ của mình. Thông qua việc khảo sát này chúng ta
sẽ khám phá ra những THTM cơ bản được đưa vào trong thơ của Phạm thị
Ngọc Liên từ đó sẽ hiểu sâu sắc hơn hồn thơ đầy nữ tính, nhạy cảm và tinh tế
trong thơ của bà, từ đó sẽ đưa thơ của bà đến gần hơn với bạn đọc, hiểu được
quá trình lao động miệt mài, hành trình đầy trăn trở hồn thơ Phạm Thị Ngọc
Liên và thành quả bội thu của hồn thơ ấy trong thi đàn thơ ca của Việt Nam
hiện đại. Trong quá trình khảo sát ấy tôi đã khám phá cách sử dụng THTM
trăng và THTM trái tim trong thơ của Phạm Thị Ngọc Liên vô cùng độc đáo
và cá tính.
Bảng 2.1 Tần số xuất hiện của THTM trăng và THTM trái tim
Tín hiệu

Số lần xuất hiện

Tỉ lệ (%)

Trăng

71

33,2

Trái tim

143

66.8

Tổng

214

100

Qua bảng khảo sát cho thấy tín hiệu trái tim xuất hiện nhiều nhất 143
lần chiếm 66,8%; tín hiệu trăng xuất hiện 71 lần, chiếm 33,2%. Như vậy, tín
hiệu trái tim chiếm số lượng lớn hơn nhiều so với tín hiệu trăng. Song mỗi tín
hiệu lại có những kiểu kết hợp đặc biệt và có ý nghĩa biểu trưng khác nhau.
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Bảng 2.2 Số lượng bài thơ có sự xuất hiện của THTM trăng và
THTM trái tim
Tín hiệu

Số lƣợng bài thơ

Tỉ lệ (%)

xuất hiện
Trăng

34/187

18.2

Trái tim

100/187

53.8

Từ bảng thống kê cho thấy, trong số 187 bài thơ chúng tôi tiến hành
khảo sát, THTM trăng xuất hiện trong 34 bài thơ; THTM trăng và THTM
trái tim xuất hiện trong 100 bài thơ. Nhìn chung số lượng bài thơ mà THTM
trăng và THTM trái tim xuất hiện tỉ lệ thuận với tần số xuất hiện của chúng
theo bảng thống kê số 1 ở trên. Tín hiệu trái tim có số lần xuất hiện nhiều nhất
(143 lần) thì số lượng tác phẩm có sự xuất hiện của tín hiệu trái tim cũng
nhiều nhất 100/187 bài.
Để thấy rõ được tần số xuất hiện của THTM trăng và THTM trái tim
trong các bài thơ cụ thể, chúng tôi tiếp tục khảo sát thống kê ở cấp độ chi tiết
hơn. Thống kê số lần xuất hiện của THTM trăng và THTM trái tim trong các
bài thơ.
2.2 Tín hiệu thẩm mĩ “trăng”
2.2.1 Kết quả khảo sát
Bảng 2.2.1 Tần số xuất hiện của THTM trăng trong các bài thơ.

1.
2.
3.
4.

Số lần xuất

Tên bài thơ

STT

hiện

Tỉ lệ (%)

Hoa quỳ

1

1.41

Lục bát tưởng nhớ

1

1.41

Giá như mà

1

1.41

Có nửa mặt trăng trong mặt trời

2

2.82

37

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Trăng đen

5

7.04

Thế giới trong tay anh

1

1.41

Hành trình

1

1.41

Sự thật

1

1.41

Yêu người

1

1.41

Sự lừa dối của vầng trăng

6

8.45

Khuya

1

1.41

Trăng thề

4

5.63

Đêm của những giọt sương

2

2.82

Tụng ca

1

1.41

Ngủ mơ

2

15.

Tự do khát

1

16.

Dạ khúc

3

17.

Ký ức phố

1

18.

Một nơi khác

1

19.

Nhã ca núi

2

20.

Ngày nối

1

21.

Những mùa hoa

3

22.

Tro tàn

3

23.
24.

Bóng tối trái tim

1

Quà tặng của thượng đế

1

25.

Điệu ru tôi

1

26.
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2.82
1.41
4.23
1.41
1.41
2.82
1.41
4.23
4.23
1.41
1.41
1.41

Trăng và biển

2

27.

Lời tỏ tình tháng Năm

2

28.

Thu khúc

10

29.

Điều đơn giản nhất

1

30.

Chiều tháng Bảy

1

31.

Hạnh ngộ

3

32.

Tháng Năm bên sông

1

33.

2.82
2.82
14.08
1.41
1.41
4.23
1.41

Những vầng trăng chỉ mọc một mình

4.23
3
Tổng
71
100
* Nhận xét: Qua bảng thông kê THTM trăng Trong số 04 tập thơ của

34.

Phạm Thị Ngọc Liên được khảo sát thì có 34 bài thơ có sự xuất hiện của
THTM trăng . Xuất hiện THTM trăng nhiều nhất là trong bài “Thu khúc” 10
lần, bài thơ “Sự lừa dối của vầng trăng” xuất hiện 06 lần, rồi đến bài thơ “
trăng đen” 05 lần, và bài thơ “ Trăng thề” 04 lần, còn lại trong các bài thơ
khác thì xuất hiện từ 01 lần đến 03 lần. Và trong tổng 34 bài thơ thì tác giả đã
sử dụng đến 71 THTM trăng trong thơ của mình.Điều này có thể dễ dàng
nhận thấy THTM trăng là một trong những tín hiệu thẩm mĩ được nhà thơ
Phạm Thị Ngọc Liên sử dụng khá nhiều trong thơ và nó trở thành một nét đặc
trưng dễ dàng nhận biết trong các bài thơ của người.
2.2.2. Biến thể từ vựng của THTM “trăng”
Ngoài danh từ thông thường là “trăng”, trăng còn được người Việt ta gọi
bằng nhiều tên khác, rất thi vị thì có: gương nga, bóng nga, bóng nguyệt,
nguyệt thiềm, …; huy hoàng đài các thì có: cung Quảng, cung Thiềm, cung
Hằng, cung Quế, … Chúng ta còn tưởng tượng ra các nhân vật cư ngụ trên
mặt trăng như Hằng Nga (hay chị Hằng), chú Cuội, thỏ ngọc, … cùng các giai
thoại lý thú về các vị này như: Hằng Nga cùng các tiên nữ múa hát điệu Nghê
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Thường vào đêm rằm tháng Tám, chú Cuội ngồi dưới gốc cây đa nhớ nhà chú
ở địa cầu, v.v…
Trong quá trình tiến hành đánh giá và khảo sát THTM trăng qua các bài
thơ tôi thấy THTM trăng ít có sự xuất hiện biến thể từ vựng. Điều này
chứng tỏ THTM cùng trường với trăng theo ý nghĩa biểu vật trong thơ Phạm
Thị Ngọc liên không xuất hiện . Bởi thế luận văn chỉ tập trung khảo sát biến
thể kết hợp của THTM này
2.2.3. Biến thể kết hợp của THTM “trăng”
2.2.3.1. Kết hợp trước (X + trăng)
* Động từ + Trăng:
Tên bài thơ

Câu thơ

Giá như mà

Chờ gì trăng non

Trăng đen

Tôi nuốt lấy vầng trăng

Sự lừa dối của vầng

Tôi nuốt lấy vầng trăng như một con thú hoang

trăng

đói khát

Trăng thề

Gặp lại trăng rồi nhắc với trăng
Ta nâng ly mời trăng ghé môi

Ngủ mơ

Thỉnh thoảng lại nằm mơ thấy trăng

Tự do khát

Ngồi rùng mình nhìn trăng

Dạ khúc

Lũ em những người đàn bà mải miết vớt trăng

Ký ức phố

Cho em khóc giữa mùa trăng

Những mùa hoa

Tắm sũng ánh trăng cuối cùng

Thu khúc

Đợi trăng về
Cổng nhà ai hé mở đợi trăng về

Lời tỏ tình tháng Năm
Hạnh ngộ

Đêm tặng một vầng trăng cởi áo
Những ánh nhìn trăng soi
Mặt Trời mới gặp mặt Trăng
Mặt Trời ôm mặt Trăng vào lòng
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Nhận xét: Ở kết hợp (động từ + trăng) chúng ta thấy rằng đứng trước
trăng là hàng loạt các động từ thể hiện hành động tác động vào trăng như: chờ,
đợi, nhìn, gặp, mời,nhắc, ôm, tắm, nuốt, nằm mơ, khóc. Có thể dễ dàng nhận
thấy, trăng trở thành đối tượng được quan tâm, để nhìn ngắm, để yêu thương, để
cảm nhận để được ôm ấp, được vỗ về, che chở. Chính điều này khiến ta liên
tưởng với nhà thơ Phạm Thị ngọc Liên, trăng là một người bạn, là đối tượng để
cảm nhận và giãi bày những suy tư, nhưng đồng thời trăng cũng có khi chính là
chủ thể trữ tình- nhà thơ với những nỗi niềm tâm sự chất chứa.
* Danh từ+ trăng:
Tên bài thơ

Câu thơ

Hoa quỳ

Vàng như nghìn giấc mộng đêm trăng

Có nửa mặt trăng trong

Có nửa mặt trăng trong mặt trời

mặt trời

Và nửa mặt trăng mệt mỏi cúi đầu

Trăng đen

Một vầng trăng đen
Tôi nuốt lấy vầng trăng
Vầng trăng lưu đày nỗi nhớ
Khi vầng trăng mờ nhạt

Thế giới trong tay anh

Một nửa mặt trăng một nửa mặt trời

Hành trình

Mặt trăng một lần nữa mù lòa

Sự thật

Vầng trăng kia chẳng buồn vì nỗi bình minh
đến

Yêu người

Mảnh trăng xanh luốt lê thê một mình

Sự lừa dối của vầng

Sự lừa dối của vầng trăng

trăng

Tôi nuốt lấy vầng trăng như một con thú hoang
đói khát
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Ngày qua ngày vầng trăng đều rằm chung thủy
trong tôi
Ngày qua ngày tôi đều cúi nhìn tôi trong chiếc
gương trăng
Anh giống như khung cử đen nấp sau vẻ rực rỡ
của vầng trăng mà tôi đã nuốt
Tôi đi qua khung cửa tối đen nơi sự lừa dối của
vầng trăng vẫn còn tỏa sáng.
Trăng thề

Gương mặt trăng thoắt đã đỏ bừng

Đêm của những giọt

Mà ánh trăng mãi không soi tới

sương

Cả đám mây trên trời màu ngà và vầng trăng

Dạ khúc

Và hương nồng những khu vườn khuya trăng
hôm nay
Lũ em những người đàn bà độc hành cùng mặt
trăng

Ký ức phố

Cho em khóc giữa mùa trăng

Một nơi khác

Vinh hiển cho vầng trăng

Ngày nối

Lãng mạn gió trăng

Những mùa hoa

Tắm sũng ánh trăng cuối cùng
Những cánh tay trăng bắt đầu mọc dễ
Ánh trăng cuối cùng tắm đẫm thân thể tháng
chạp

Bóng tối trái tim

Đáng lẽ em thênh thang như mặt trời mặt trăng

Quà tặng của thượng đế Ôi chiếc giường trăng mật
Trăng và biển

Ngực tròn như đồi trăng

Lời tỏ tình tháng Năm

Đêm tặng một vầng trăng cởi áo
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Thu khúc

Dài cho hết mùa trăng

Điều đơn giản nhất

Mặt trời và mặt trăng

Chiều tháng Bảy

Đời ngơ ngẩn một vầng trăng

Hạnh ngộ

Mặt Trời mới gặp mặt Trăng
Mặt Trời ôm mặt Trăng vào lòng
Là thấy Mặt Trăng lao vào lòng Mặt Trời

Những vầng trăng chỉ

Dấu đời trăng lạnh lẽo

mọc một mình
Nhận xét: Trong quá trình khảo sát sự kết hợp này ta thấy THTM trăng
có sự kết hợp của các danh từ để có tên gọi phong phú về hình tượng trăng
như: Mặt trăng, đêm trăng, vầng trăng, nửa vầng trăng. Tuy nhiên tác giả
còn có cách nhìn khá độc đáo về THTM trăng so với truyền thống như: đời
trăng, cánh tay trăng, chiếc giường trăng, đồi trăng, gió trăng, mùa trăng,
khu vường khuya trăng, gương mặt trăng. Chính cách gọi tên đầy độc đáo này
giúp ta liên tưởng trăng giống như một sinh thể hiện hữu ngay giữa đời
thường có thể nhìn gần, có thể sờ thấy, có thể chạm tới vậy cứ như trăng với
người đang như hai người bạn thân thiết cùng song hành trên đường đời.
*Tính từ + trăng
Tên bài thơ

Câu thơ

Một nơi khác

Vinh hiển cho vầng trăng

Ngày nối

Lãng mạn gió trăng

Tro tàn

Ngơ ngác trăng tàn

Chiều tháng Bảy

Đời ngơ ngẩn một vầng trăng

* Nhận xét: Ở kết hợp tính từ + trăng, ta thấy đứng trước trăng là những
tính từ: lãng mạn, ngơ ngác, tròn, ngơ ngẩn. Với những từ ngữ kết hợp đầy
cảm xúc này THTM trăng trở nên ngọt ngào và lãng mạn, dường như trăng
chở đầy cảm xúc và tâm trạng của con người. Phải chăng đó cũng là nỗi niềm
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chất chứa của tác giả muốn gửi gắm vào THTM trăng. Và như thế, trong con
mắt của thi nhân, trăng không phải là một vật vô tri vô giác mà trăng trong
kết hợp này còn là đối tượng để trao gửi tâm tình, phần nào kí thác tâm sự của
tác giả.
2.2.3.2 Kết hợp sau (trăng + X)
* Trăng + Danh từ:
Nhận xét:
Theo kết quả thống kê, THTM trăng trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên.
tôi thấy rằng không có kiểu kết hợp này.
* Trăng + Động từ:
Tên bài thơ

Câu thơ

Sự lừa dối của vầng

Anh giống như khung cửa đen nấp sau vẻ

trăng

rực rỡ của vầng trăng mà tôi đã nuốt

Có nửa mặt trăng trong

Và nửa mặt trăng mệt mỏi cúi đầu

mặt trời
Trăng thề

Gương mặt trăng thoắt đã đỏ bừng
Ta nâng ly mời trăng ghé môi

Đêm của những giọt

Mà ánh trăng mãi không soi tới

sương
Tụng ca

Trăng đã mọc trong bụi cây

Nhã ca núi

Một chút trăng u tịch cúi đầu
Một chút trăng sáng lời tha thứ

Những mùa hoa

Những cánh tay trăng bắt đầu mọc dễ
Ánh trăng cuối cùng tắm đẫm thân thể
tháng chạp
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Tro tàn

Trăng che mặt buồn- ta cách chia nhau

Lời tỏ tình tháng Năm

Đêm tặng một vầng trăng cởi áo
Những ánh nhìn trăng soi

Thu khúc

Đợi trăng về
Cổng nhà ai hé mở đợi trăng về

Thu khúc

Trăng chưa mọc nên trăng chưa hề vỡ
Đợi trăng về
Trăng soi hoài mà chẳng thấy anh đâu…
Dẫu là trăng phải mọc một mình

Hạnh ngộ

Là thấy Mặt Trăng lao vào lòng Mặt Trời

Tro tàn

Ngơ ngác trăng tàn

Những vầng trăng chỉ

Ngại đâu trăng phải mọc một mình

mọc một mình
Sự lừa dối của vầng

Tôi đi qua khung cửa tối đen nơi sự lừa dối

trăng

của vầng trăng vẫn còn tỏa sáng.

Thu khúc

Còn cho em hưởng chút trăng tàn
Trăng yên lặng soi hồn me xám ngắt

Nhận xét:
Nhìn vào bảng thống kê này sự kết hợp giữa Trăng + động từ khá
nhiều tác giả đã diễn tả THTM trăng với nhiều trạng thái thông thường được
miêu tả như: về, soi, mọc các hành động như: lao nuốt, cúi đầu, che mặt,
cởi áo, tắm đẫm, mọc dễ, ghé môi, đỏ bừng, không soi tới, chưa hề vỡ. Dường
như đối với Phạm Thị Ngọc Liên THTM trăng là một sinh thể có tâm hồn, có
tính cách giống như con người, với bà trăng là cả một thế giới đầy bí ẩn, dị
thường. Trăng có lúc được ẩn dụ, lúc được nhân hóa làm cho nó mang một
phong cách độc đáo và khác lạ.
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* Trăng + Tính từ:
Tên bài thơ

Câu thơ

Lục bát tưởng nhớ

Trăng khuya dỗ giấc

Giá như mà

Chờ gì trăng non

Có nửa mặt trăng trong

Và nửa mặt trăng mệt mỏi cúi đầu

mặt trời
Trăng đen

Trăng đen
Một vầng trăng đen
Vầng trăng lưu đày nỗi nhớ
Khi vầng trăng mờ nhạt

Hành trình

Mặt trăng một lần nữa mù lòa

Sự thật

Vầng trăng kia chẳng buồn vì nỗi bình
minh đến

Yêu người

Mảnh trăng xanh luốt lê thê một mình

Sự lừa dối của vầng

Ngày qua ngày vầng trăng đều rằm chung

trăng

thủy trong tôi

Khuya

Ngoài kia trăng sáng quá!...

Trăng thề

Gương mặt trăng thoắt đã đỏ bừng

Nhã ca núi

Một chút trăng u tịch cúi đầu
Một chút trăng sáng lời tha thứ

Quà tặng của thượng đế Ôi chiếc giường trăng mật
Điệu ru tôi

Hành trình trăng mật

Tháng Năm bên sông

Trăng nhòa trước mặt

Những vầng trăng chỉ

Dấu đời trăng lạnh lẽo

mọc một mình

46

Nhận xét:
Những tính từ kết hợp sau trăng là những tính từ chỉ màu sắc, trạng thái:
đen, mật, sáng, non, khuya, nhòa, u tịch . Ngoài ra tác giả cũng sử dụng rất
nhiều tính từ chỉ trạng thái cảm xúc của con người như: lạnh lẽo, tha thứ, mệt
mỏi, nỗi nhớ, chung thủy, đói khát. Tần suất xuất hiện của Trăng + tính từ
khiến ta hiểu rằng với nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên THTM trăng đã trở thành
những biểu tượng được tác giả gửi gắm giãi bày những nỗi niềm tâm tư khắc
khoải về con người, cuộc đời, để nhớ và để quên, để suy tư và chiêm nghiệm
trong lẽ đời dâu bể, được mất, đa đoan....
2.3 Tín hiệu thẩm mĩ “trái tim”
2.3.1 Kết quả khảo sát
Bảng 2.3.1 Tần số xuất hiện của tín hiệu trái tim trong các bài thơ.
Tên bài thơ

STT

Số lần xuất
hiện

Tỉ lệ (%)

Anh và huyền thoại

3

2.1

2.

Độc thoại trắng

1

0.7

3.

Hoa quỳ

1

0.7

4.

Tặng vật

1

0.7

5.

Một mình trên phố buồn

1

0.7

6.

Giá như mà

1

0.7

7.

Chiều Mimôsa

1

0.7

8.

Khỏa thân tím

1

0.7

9.

Tình khúc tháng tư

2

1.4

10.

Điệu slow bóng tối

1

0.7

1.
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11.

Biển đã mất

1

0.7

12.

Điều kì diệu của mùa xuân

2

1.4

13.

Niệm khúc

1

0.7

14.

Chuồn chuồn hát

1

0.7

15.

Nhạc trống

1

0.7

16.

Bước chân hoa

1

0.7

17.

Điều sâu thẳm

1

0.7

18.

Trăng đen

2

1.4

19.

Trần tình

1

0.7

20.

Nỗi buồn của chiếc bóng

2

1.4

21.

Thu khúc

1

0.7

22.

Hôm qua

1

0.7

23.

Sự lừa dối của vầng trăng

1

0.7

24.

Ngày qua

3

2.1

25.

Ngoảnh mặt lại

1

0.7

26.

Một hạnh phúc im lặng

1

0.7

27.

Lý do

2

1.4

28.

Con đường

1

0.7

29.

Giấc mơ

2

1.4

30.

Đêm của những giọt sương

1

0.7

31.

Tụng ca

1

0.7

32.

Ngủ mơ

1

0.7
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33.

Chiều ở thác bụi khói

2

1.4

34.

Một nơi chốn bình yên

4

2.8

35.

Tiễn…

1

0.7

36.

Mưa ở núi

2

1.4

37.

Chân lý

1

0.7

38.

Tự trách

1

0.7

39.

Lên núi

1

0.7

40.

Tiềm thức

1

0.7

41.

Đã nói

3

2.1

42.

Dạ khúc

1

0.7

43.

Em và suối

1

0.7

44.

Lời ru của bầy ong mật

2

1.4

45.

Bạn bè

1

0.7

46.

Một ngày yên tĩnh

1

0.7

47.

Trên đồi xanh

1

0.7

48.

Triền dốc

1

0.7

49.

Cơn điên

1

0.7

50.

Dấu chân xuân

4

2.8

51.

Mùa hạ

1

0.7

52.

Một nơi khác

1

0.7

53.

Điệp ngữ

1

0.7

54.

Nhã ca núi

2

1.4
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55.

Liên đêm

1

0.7

56.

Điều khác

1

0.7

57.

BORDEAUX

1

0.7

58.

Ngày nối

1

0.7

59.

Quyết định

1

0.7

60.

Phố xuân

1

0.7

61.

Trăng sáng mưa phùn

1

0.7

62.

Những mùa hoa

1

0.7

63.

Tâm cảnh

1

0.7

64.

Tự khúc 1

1

0.7

65.

Tự khúc 2

2

1.4

66.

Đại dương thầm lặng

3

2.1

67.

Tro tàn

1

0.7

68.

Đêm trắng

1

0.7

69.

Trái tim để lại

3

2.1

70.

Bóng tối trái tim

1

0.7

71.

Kinh buồn

1

0.7

72.

Cảm giác

3

2.1

73.

Điệu ru tôi

1

0.7

74.

Tháng mười, mưa và bão

1

0.7

75.

Kết thúc

1

0.7

76.

Biển tương tư

2

1.4
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77.

Lời tỏ tình tháng Năm

1

0.7

78.

Hương thơm một trò đùa

3

2.1

79.

Trở lại biển

3

2.1

80.

Điều đơn giản nhất

1

0.7

81.

Tâm tư

4

2.8

82.

Khoảnh khắc

1

0.7

83.

Hơi thở

2

1.4

84.

Hạnh phúc

2

1.4

85.

Sinh nhật bão

2

1.4

86.

Ngọn lửa

1

0.7

87.

Ở đó tình yêu

1

0.7

88.

Hạnh phúc đắng

1

0.7

89.

Bão rớt

2

1.4

90.

Kết cấu

2

1.4

91.

Phật trong mưa

1

0.7

92.

Tuyệt ca

1

0.7

93.

Hạnh ngộ

1

0.7

94.

Tiếng hót

2

1.4

95.

Thiện tâm

1

0.7

96.

Tháng Năm bên sông

1

0.7

97.

Không đề tháng 9

1

0.7

98.

Đạo diễn

1

0.7
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99.

Di chúc

100. Liên hoa tâm kinh
Tổng

1

0.7

1

0.7

143

100

* Nhận xét: Với bảng thống kê này thì THTM trái tim xuất hiện trong
100 bài thơ của Phạm Thị Ngọc Liên. Cụ thể tần xuất xuất hiện nhiều nhất là
trong bài thơ “Một nơi chốn bình yên”, “Tâm tư”, “Dấu chân xuân” 04 lần,
xuất hiện 03 lần THTM trái tim trong các bài thơ như: “Anh và huyền thoại”,
“Hương thơm một trò đùa”, “Trở lại biển”, “Cảm giác”, “Trái tim để lại”,
“Đã nói”, “Ngày qua”, “Đại dương thầm lặng”. Còn lại ở các bài thơ khác
thì xuất hiện từ 01 đến 02 THTM trái tim. Nhưng có một điều ta có thể nhận
thấy ngay khi bắt đầu tiếp cận những trang thơ của nhà thơ Phạm Thị Ngọc
Liên là có rất nhiều bài thơ của bà sử dụng THTM trái tim. Dù mỗi bài thơ chỉ
có 01 tín hiệu thôi nhưng tần xuất xuất hiện của tín hiệu này không hề nhỏ mà
nó trải dài trong mỗi tập thơ của Phạm Thị Ngọc Liên. Đây chính là điều tạo
nên sự khác biệt trong mỗi bài thơ của Phạm Thị Ngọc Liên so với các nhà
thơ cùng thời đem đến một giọng điệu thơ rất riêng, một phong cách đặc biệt
để nhận diện thơ của Phạm Thị Ngọc Liên.
Từ việc khảo sát, thống kê và có những nhận xét ban đầu về THTM
trái tim này sẽ giúp chúng ta có những hiểu biết sâu sắc hơn về đặc điểm thơ,
về phong cách nghệ thuật cũng như dòng chảy thơ ca trong sự nghiệp sáng tác
của nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên.
2.3.2 Biến thể từ vựng của THTM “trái tim”
Qua kết quả khảo sát, các tín hiệu thẩm mĩ cùng trường với THTM trái
tim theo ý nghĩa biểu vật trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên có tần số xuất hiện
không nhiều và không mang ý nghĩa thẩm mĩ biểu trưng. Nếu các thi nhân
khác gọi THTM trái tim bằng những biến thể từ vựng khác với tần suất lớn
như: lồng ngực, tâm, ... thì trong sáng tác của Phạm Thị Ngọc Liên những
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biến thể ấy gần như không có. Bởi thế chúng tôi tập trung khảo sát biến thể
kết hợp của THTM này.
2.3.3 Biến thể kết hợp của THTM “ trái tim”
2.3.3.1 Kết hợp trước (X + trái tim)
* Danh từ + Trái tim:
Tên bài thơ
Hoa quỳ

Câu thơ
Hoa quỳ
Trái tim

Ngoảnh mặt lại

Cố đảy trôi vào gan ruột tim phổi

Dấu chân xuân

Giọt lệ trong tim em sẽ nhỏ lên đám tán tro kia

Một nơi khác

Mà vẫn soi tận đáy tim người..

Tự khúc 1

Những đêm tim rực cháy

Đại dương thầm lặng

Những nỗi nhớ làm con tim co thắt

Trái tim để lại

Tình yêu trái tim vết thương đỏ máu

Bóng tối trái tim

Bóng tối trái tim

Kinh buồn

Khi sự chết chôn trong đáy tim

Biển tương tư

Giữ cho ta con tim cháy bỏng

Hơi thở

Lời nói trái tim như cuốn băng quay chậm

Hạnh phúc

Đốm lửa cần thiết của trái tim

Tiếng hót

Em mang mũi gai trong tim

Di chúc

Hoa cúc trắng màu trái tim
Hoa cúc trắng màu trái tim

Bão rớt

Tội nghiệp trái tim của em
Anh để lại cho em khoảng trống trái tim anh
đã mang đi
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Nhận xét: Trái tim không những biểu thị ý nghĩa lớn hơn một tín hiệu
ngôn ngữ hay của một hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng mà còn thực tại hóa một
số nét nghĩa trong cấu trúc ngữ nghĩa của chính nó. Vì vậy trong thơ của
Phạm Thị Ngọc Liên khi THTM trái tim kết hợp với một danh từ đứng trước
nó thì THTM trái tim lại mang một một tín hiệu của tình cảm có tiếng nói, có
cảm xúc và mang trong nó những cung bậc cảm xúc khác nhau giống như một
con người mang đầy tâm trạng.
* Động từ + trái tim:
Tên bài thơ

Câu thơ

Độc thoại trắng

Những đường dao đánh thức trái tim tôi

Chiều Mimôsa

Hơi lạnh thấm vào tim

Khỏa thân tím

Tôi hát bằng trái tim tôi

Biển đã mất

Nào hay bão thốc vào tim

Điều kì diệu của mùa xuân

Mùa xuân như những lời thì thầm nở hoa
trong trái tim tôi

Niệm khúc

Tôi cầm trái tim tôi bắt mình đứng lại

Chuồn chuồn hát

Tiếng kêu từ trái tim rả rích

Bước chân hoa

Thả vào những trái tim lạnh nhạt

Trăng đen

Chàng như con dế mèn rả rích trong tim
tôi

Nỗi buồn của chiếc bóng

Quấn xiết vào trái tim hỗn loạn

Thu khúc

Điềm nhiên đi thốc giữa tim người.

Hôm qua

Cầm trên tay trái tim lửa cháy

Ngày qua

Anh giấu tim anh em giấu tim em

Lý do

Những dòng chảy cuốn từ trái tim bao
nỗi ưu tư và muộn phiền.
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Một hạnh phúc im lặng

Và lắng nghe hơi thở của sự vỗ về lan
tỏa vào tim

Con đường

Hãy thổ lộ bằng trái tim nguôi ngoai

Giấc mơ

Đứa bé nào đã dẫm vào tim tôi vệt đất
của thương nhớ

Đêm của những giọt sương

Đôi khi em vẫn thấy nỗi cô đơn bò dài
trong trái tim

Tụng ca

ấp ủ chúng bằng trái tim mệt mỏi

Chiều ở thác bụi khói

Lá và cây xanh buốt như tim

Một nơi chốn bình yên

Chúng đi ra từ trái tim yêu anh
Chúng ra đi từ trái tim trần trụi
Em vẫn thả những câu chữ đi ra từ trái
tim yêu anh.

Mưa ở núi

Gói trái tim hoang lên núi biếc

Chân lý

Một góc tối chỉ có chúng tôi biết
Nơi chúng tôi vò xé trái tim

Dạ khúc

Đặt trong tim những bông hoa còi cọc

Lên núi

Trèo lên tim đập gấp

Em và suối

Nơi rửa sạch u ẩn từ những trái tim

Dấu chân xuân

Cỏ đã rối trong tim, bụi đã tràn trong
mắt

Cơn điên

Điều khiển trí óc trái tim bằng lửa

Nhã ca núi

Nửa bầu trời nghiêng xuống tim đau

Một nơi khác

Mà vẫn soi tận đáy tim người..

Điệp ngữ

Kiểm soát trái tim kiểm soát lời nói kiểm
soát tần số âm dương ngược nhau
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Những mùa hoa

Và vươn ra từ trái tim cô đơn

Tâm cảnh

Phải có đủ nghị lực để dỗ dành trái tim

Tự khúc 2

Mi gõ vào tim ta

Trái tim để lại

Em để lại tim em

Kinh buồn

Khi sự chết chôn trong đáy tim

Điệu ru tôi

Ngày ngày giăng võng giữa tim tôi

Biển tương tư

Giữ cho ta con tim cháy bỏng

Thu khúc

Điềm nhiêm đi thốc giữa tim người.

Hương thơm một trò đùa

Chiếc gai nhọn trên cành hồng đâm vào
tim em những lời cay độc
Đẩy những trái tim yêu em ngã xuống
cành hồng

Trở lại biển

Nhìn xuống trái tim mình

Điều đơn giản nhất

Ai cấm trái tim em chín đỏ

Hạnh phúc đắng

Vẫn trốn tìm trong trái tim mảnh vỡ

Kết cấu

Xuyên ngang trái tim em cháy đỏ
Dấu diếm trong tim những ánh nhìn tội
nghiệp

Hạnh ngộ

Tiếng nức nở run tim trái đất

Thiện tâm

Vẫn giữ trong tim những điều phước
thiện

Đạo diễn

Sự thật như viên đạn bắn vào tim anh

Chuồn chuồn hát

Tiếng kêu từ trái tim rả rích

Tiếng hót

Em mang mũi gai trong tim

Liên hoa tâm kinh

Đừng lừa dối, đừng dùng thủ đoạn,
đừng bắt buộc bản thân làm những điều
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trái với trái tim.
Tâm cảnh

Phải có đủ nghị lực để dỗ dành trái tim

Hương thơm một trò đùa

Nhỏ máu trái tim đau

Trở lại biển

Thương hại trái tim mình

Tâm tư

Anh hãy soi chúng bằng nhiệt huyết trái
tim anh

Tháng Năm bên sông

Ngấm vào tim ta

Nhận xét: Rõ ràng khi nhìn vào bảng khảo sát thì nhà thơ Ngọc Liên đã thực
sự có sự kết hợp động từ + trái tim khá nhiều bởi vì đối với nhà thơ không
chỉ là một bộ phận của cơ thể, không phải chỉ là nuôi sống cơ thể bằng những
nhịp đập liên hồi mà đối với Phạm Thị Ngọc Liên trái tim chính là tình yêu,
là nỗi nhớ, là những khao khát, trăn trở, là đời sống nội tâm . Vì thế tất cả
những hành động của bên ngoài tác động vào đời sống của Phạm Thị Ngọc
Liên cũng chính là đang tác động lên chính trái tim của chị.
* Tính từ + trái tim
Tên bài thơ

Câu thơ

Tặng vật

Bồng bềnh trong tim

Một hạnh phúc im lặng

Và lắng nghe hơi thở của sự vỗ về
lan tỏa vào tim

Tiễn…

Ngổn ngang con tim

Một ngày yên tĩnh

Yên tĩnh trái tim nhỏ nhoi

Dấu chân xuân

Giọt lệ trong tim em sẽ nhỏ lên
đám tán tro kia

Mùa hạ

Ướt đẫm trái tim đã khô

Liên đêm

Giá để lại một chút độc ác cho tim
còn biết nhói đau
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Quyết định

Ngây ngất nhã nhạc trong tim hay
đá sỏi lên tiếng

Cảm giác

Và dẫu những cảm giác bối rối cứ
đầy tràn trong trái tim em

Lời tỏ tình tháng Năm

Sáng rằm trong tim em

Thu khúc

Điềm nhiêm đi thốc giữa tim
người.
Tiếng nức nở run tim trái đất

Hạnh ngộ
Nhận xét:

Sự kết hợp giữa tính từ + Trái tim trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên khá
nhiều với các từ như: bồng bềnh, , nức nở, bối rối, ướt đãm, dỗ dành, độc
ác, ngổn ngang, lan tỏa... có thể thấy trái tim chính là tượng trưng cho tình
yêu của chính tác giả với tâm trạng lúc sôi nổi, mạnh mẽ, có lúc lại yếu đuối,
dịu dàng trong tình yêu. Một trạng thái thường thấy trong tâm hồn của những
người phụ nữa đang yêu.
2.3.3.2 Kết hợp sau (Trái tim + X)
* Trái tim + Danh từ :
Tên bài thơ
Anh và huyền thoại

Câu thơ
Trong trái tim em những vết thương cứ rỉ máu máu
rồi lại khô đi.
Trái tim em quay cuồng cuống quýt
Trái tim em vẫn run lên

Độc thoại trắng

Những đường dao đánh thức trái tim tôi

Một mình trên phố buồn Sao trái tim ta cứ lặng lờ muốn ngủ
Khỏa thân tím

Tôi hát bằng trái tim tôi
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Tình khúc tháng tư

Trái tim ta ướt
Trái tim ta đã ướt

Điều kì diệu của mùa

Mùa xuân như những lời thì thầm nở hoa trong trái

xuân

tim tôi

Niệm khúc

Tôi cầm trái tim tôi bắt mình đứng lại

Trăng đen

Chàng như con dế mèn rả rích trong tim tôi
Trái tim tôi mỏi mòn

Trần tình

Khi trái tim là của tôi

Nỗi buồn của chiếc

Trái tim tôi sẽ ngưng đập

bóng
Ngày qua

Anh giấu tim anh em giấu tim em

Ngoảnh mặt lại

Cố đảy trôi vào gan ruột tim phổi

Lý do

Không dễ gì trái tim kia vì em lại cháy khô cạn kiệt

Giấc mơ

Đứa bé nào đã dẫm vào tim tôi vệt đất của thương
nhớ
Đã để lại trái tim tôi đầy vết chân buồn

Dấu chân xuân

Giọt lệ trong tim em sẽ nhỏ lên đám tán tro kia

Một nơi khác

Mà vẫn soi tận đáy tim người..

Nhã ca núi

Mang trái tim ngựa hoang lên núi

Điều khác

Xin cho tim mình khô đi

BORDEAUX

Muốn rên lên tim ơi tim ơi

Tự khúc 2

Mi gõ vào tim ta

Đêm trắng

Trong tim em

Trái tim để lại

Em để lại tim em…

Đại dương thầm lặng

Từ trái tim của đất
Trái tim ơi
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Cảm giác

Và dẫu những cảm giác bối rối cứ đầy tràn trong
trái tim em

Điệu ru tôi

Ngày ngày giăng võng giữa tim tôi

Hương thơm một trò

Chiếc gai nhọn trên cành hồng đâm vào tim em

đùa

những lời cay độc

Tâm tư

Anh hãy soi chúng bằng nhiệt huyết trái tim anh

Biển tương tư

Căng trái tim ta chan chứa giọng chào

Lời tỏ tình tháng Năm

Sáng rằm trong tim em

Thu khúc

Điềm nhiêm đi thốc giữa tim người.

Trở lại biển

Thương hại trái tim mình
Trái tim ta nhỏ máu
Nhìn xuống trái tim mình

Điều đơn giản nhất

Ai cấm trái tim em chín đỏ

Ngọn lửa

Trái tim ta vốn dĩ yếu mềm

Bão rớt

Tội nghiệp trái tim của em
Anh để lại cho em khoảng trống trái tim anh đã
mang đi

Kết cấu

Xuyên ngang trái tim em cháy đỏ

Phật trong mưa

Trái tim em gõ lời chuông mõ

Tuyệt ca

Cả trái tim và tâm hồn đều lặng tờ bình thản

Hạnh ngộ

Tiếng nức nở run tim trái đất

Tháng Năm bên sông

Ngấm vào tim ta

Đạo diễn

Sự thật như viên đạn bắn vào tim anh

Hôm qua

Cầm trên tay trái tim lửa cháy
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Nhận xét :
Đứng sau Trái tim/ tim là những danh từ : tôi, ta, mình, em, anh, đất,
người, ngựa hoang, lửa cháy là sự khẳng định tình yêu chân thành, mãnh liệt
của nhân vật trữ tình.
* Trái tim + Động từ
Tên bài thơ
Anh và huyền thoại

Câu thơ
Trái tim em quay cuồng cuống
quýt
Trái tim em vẫn run lên

Điều sâu thẳm

Và trái tim mỉm cười

Nỗi buồn của chiếc bóng

Trái tim tôi sẽ ngưng đập

Lý do

Không dễ gì trái tim kia vì em lại
cháy khô cạn kiệt

Ngủ mơ

Mà nghe tim đập liên hồi

Lên núi

Trèo lên tim đập gấp

Đã nói

Và trái tim khô gào nức nở
Một thoáng khi trái tim rung lên
điệu nhạc
Những nếp nhăn khoác òa và trái
tim đội mồ sống dậy

Triền dốc

Trái tim đạp một nhịp đập run rẩy

Dấu chân xuân

Giọt lệ trong tim em sẽ nhỏ lên
đám tán tro kia

Quyết định

Ngây ngất nhã nhạc trong tim hay
đá sỏi lên tiếng

Trăng sáng mưa phùn

Cùng trái tim mở ngỏ
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Phật trong mưa

Trái tim em gõ lời chuông mõ

Niệm khúc

Tôi cầm trái tim tôi bắt mình đứng
lại

Chuồn chuồn hát

Tiếng kêu từ trái tim rả rích

Nỗi buồn của chiếc bóng

Trái tim tôi sẽ ngưng đập

Điều sâu thẳm

Và trái tim mỉm cười

Sự lừa dối của vầng trăng

Và trái tim bị thương tháo bỏ
những vòng gai Giê-su chịu nạn.

Chiều ở thác bụi khói

Trái tim hoang mệt mỏi rã rời

Lý do

Không dễ gì trái tim kia vì em lại
cháy khô cạn kiệt

Một nơi chốn bình yên

Chúng đi ra từ trái tim yêu anh

Đã nói

Và trái tim khô gào nức nở
Một thoáng khi trái tim rung lên
điệu nhạc

Lời ru của bầy ong mật

Trái tim mệt lử

Tro tàn

Còn lại trái tim đau

Trở lại biển

Trái tim ta nhỏ máu

Hơi thở

Trái tim đau không ngừng nhịp
thở

Kết cấu

Xuyên ngang trái tim em cháy đỏ

Nhận xét :
Trái tim + động từ cho chúng ta thấy rõ THTM trái tim trong thơ của
Phạm Thị Ngọc Liên mang tới cho người ta nhiều cung bậc cảm xúc, từ vui
buồn, lạc quan, yêu đời cho tới hờn ghen vu vơ, giận dỗi, thổn thức hay như
lặng câm bởi trái tim tan vỡ, đau khổ, nhớ nhung và cả thù hận, oán hờn. Dù
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không thể diễn tả hết mọi trạng thái tình cảm, nhưng bạn có thể bắt gặp mình
phần nào đó khi đọc những câu thơ viết về tình yêu này, để cảm thông, hiểu
biết và vượt qua.
* Trái tim + Tính từ
Tên bài thơ

Câu thơ

Một mình trên phố buồn

Sao trái tim ta cứ lặng lờ muốn ngủ

Giá như mà

Trái tim không đỏ nữa

Tình khúc tháng tư

Trái tim ta ướt
Trái tim ta đã ướt

Điệu slow bóng tối

Trái tim lúc không lúc có

Điều kì diệu của mùa xuân

Và trái tim khô nở những chùm hoa thơm
ngát dịu dàng

Trăng đen

Trái tim tôi mỏi mòn

Bước chân hoa

Thả vào những trái tim lạnh nhạt

Nỗi buồn của chiếc bóng

Quấn xiết vào trái tim hỗn loạn

Hôm qua

Cầm trên tay trái tim lửa cháy

Ngày qua

Trái tim xa lạ dẫu ngồi bên nhau
Anh giấu tim anh em giấu tim em

Lý do

Những dòng chảy cuốn từ trái tim bao
nỗi ưu tư và muộn phiền.

Con đường

Hãy thổ lộ bằng trái tim nguôi ngoai

Giấc mơ

Đã để lại trái tim tôi đầy vết chân buồn

Chiều ở thác bụi khói

Trái tim hoang mệt mỏi rã rời

Tụng ca

ấp ủ chúng bằng trái tim mệt mỏi

Một nơi chốn bình yên

Để có thể khóc trong tay anh với trái tim
ráo hoảnh
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Một nơi chốn bình yên

Chúng ra đi từ trái tim trần trụi
Em vẫn thả những câu chữ đi ra từ trái
tim yêu anh.

Tự trách

Trái tim phồng lớn nỗi buồn

Tiềm thức

Đôi khi trái tim cô đơn như bông hoa dại
trên đỉnh núi giá lạnh

Đã nói

Và trái tim khô gào nức nở

Lời ru của bầy ong mật

Nơi người láng giềng có trái tim thô gai
một lần cất lên tiếng hát

Bạn bè

Trái tim đau quặn đi tìm bạn

Một ngày yên tĩnh

Yên tĩnh trái tim nhỏ nhoi

Trên đồi xanh

Chỉ còn một trái tim
hoang

Triền dốc

Trái tim đạp một nhịp đập run rẩy

Cơn điên

Điều khiển trí óc trái tim bằng lửa

Dấu chân xuân

Ôi trái tim bé nhỏ của em
Ôi trái tim bé nhỏ của em

Mùa hạ

Ướt đẫm trái tim đã khô

Điều khác

Xin cho tim mình khô đi

Nhã ca núi

Nửa bầu trời nghiêng xuống tim đau

Liên đêm

Những mùa hoa

Giá để lại một chút độc ác cho tim còn
biết nhói đau
Em đi về phía mặt trời bằng trái tim
yêu…
Và vươn ra từ trái tim cô đơn

Ngày nối

Đôi khi trái tim trở trời

Phố xuân
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Tự khúc 1

Những đêm tim rực cháy

Tự khúc 2

Giọt lệ đã khô trong con tim nhức nhối

Đại dương thầm lặng

những nỗi nhớ làm con tim co thắt

Trái tim để lại

Tình yêu trái tim vết thương đỏ máu

Cảm giác

Ôi trái tim yếu mềm
Ôi trái tim bướng bỉnh

Tháng mười, mưa và bão

Tim thành đại dương

Kết thúc

Ta chẳng dấu được trái tim bi thiết!...

Biển tương tư

Giữ cho ta con tim cháy bỏng
Căng trái tim ta chan chứa giọng chào

Hương thơm một trò đùa

Nhỏ máu trái tim đau

Điều đơn giản nhất

Đẩy những trái tim yêu em ngã xuống
cành hồng
Ai cấm trái tim em chín đỏ

Tâm tư

Ôi trái tim nông nàn của em
Trái tim dịu dàng của em
Trái tim ngọt mật

Khoảnh khắc

Trái tim như buổi tiệc tàn

Hạnh phúc

Và trái tim phản trắc

Ngọn lửa

Trái tim ta vốn dĩ yếu mềm

Sinh nhật bão

Trái tim tan vỡ ngày hôm nay

Hạnh phúc đắng

Vẫn trốn tìm trong trái tim mảnh vỡ

Kết cấu

Dấu diếm trong tim những ánh nhìn tội
nghiệp
Còn vĩnh viễn con tim không nguội…

Không đề tháng 9
Tuyệt ca
Chuồn chuồn hát

Cả trái tim và tâm hồn đều lặng tờ bình
thản
Tiếng kêu từ trái tim rả rích
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Nhận xét: Theo sự thống kê này thì tác giả đã sử dụng khá nhiều tính từ
để kết hợp với từ “ trái tim/ tim” bởi trái tim tượng trưng cho tình yêu, chỉ có
các tính từ mới truyền tải được một cái Tôi với một tình yêu đầy dịu dàng, nữ
tính, có chiều sâu và đầy suy tư, trăn trở nhưng lại rất chân thành, tha thiết
THTM trái tim đã biểu lộ những khắc khoải về thân phận đàn bà,
những ẩn ức về nỗi khao khát được yêu và được hạnh phúc của Phạm thị
Ngọc Liên. Chị cũng giống như nhiều phụ nữ khác trong cuộc sống này,
thường ao ước có một hạnh phúc bền vững, dài lâu, một cuộc tình trọn vẹn,
hoàn hảo. Và người phụ nữ ấy có thể hy sinh nhiều thứ, dâng hiến nhiều thứ,
chấp nhận thua thiệt để đạt được điều ao ước. THTM trái tim đã thực sự là
tâm hồn, là con người thứ hai của nhà thơ để nhà thơ giãi bày, trải lòng mình.
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Tiểu kết chƣơng 2
Trong chương 2, chúng tôi đã tiến hành một số công việc sau:
Thứ nhất: Chúng tôi tiến hành khảo sát THTM trăng và THTM trái tim
trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên bằng phương pháp thống kê. Những thống kê
trên cho thấy kết hợp của các tín hiệu thẩm trăng, trái tim là khá đa dạng.
Thứ hai: Chúng tôi cũng tiến hành khảo sát biến thể từ vựng và biến thể
kết hợp cho từng THTM trăng và THTM trái tim trong thơ Phạm Thị Ngọc
Liên. Chúng tôi nhận thấy, các tín hiệu thẩm mĩ được khảo sát có thể kết hợp
với hầu hết các từ loại: danh từ, động từ, tính từ .
Trong các kết hợp đó, THTM trăng và THTM trái tim thể hiện khả năng
hoạt động khá rộng rãi, do nó có thể kết hợp cả về phía trước và sau đối với
các từ loại trên.
Bên cạnh đó, theo kết quả khảo sát, chúng tôi thấy rằng THTM trăng và
THTM trái tim xuất hiện trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên mang hai nét nghĩa:
- Dùng với nghĩa tả thực: THTM trăng được nhìn nhận như một thực
thể tự nhiên với những đặc tính vốn có. THTM trái tim là một bộ phận cơ thể
con người
- Dùng với nghĩa chuyển: trong con mắt của thi sĩ THTM trăng là hình
tượng thiên nhiên tươi đẹp; trăng là người bạn tri âm tri kỉ của nhà thơ; trăng
là tín hiệu giải phóng sự liên tưởng, trí tưởng tượng phong phú, độc đáo, đầy
cá tính của Phạm Thị Ngọc Liên. Tất thảy thể hiện một mĩ cảm hiện đại: con
người gần gũi và làm chủ trong mối quan hệ với tự nhiên. Với Phạm Thị
Ngọc Liên, trái tim là TH đầy ám ảnh, day dứt và mang nhiều lớp nghĩa biểu
trưng. Trái tim là một tình yêu mãnh liệt của nhân vật trữ tình; trái tim cũng là
nỗi đau, sự cô đơn tuyệt vọng . Thơ của Phạm Thị Ngọc Liên rất giàu hình
ảnh, thế giới hình ảnh trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên vừa đậm sắc màu hiện
thực, vừa mang hơi thở cuộc sống. Điều đó đã thể hiện tài năng và sự độc đáo
của nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên qua THTM trăng và THTM trái tim được
sử dụng trong thơ ca của chị.
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CHƢƠNG 3
Ý NGHĨA BIỂU TRƢNG CỦA THTM “TRĂNG” VÀ THTM “TRÁI
TIM” TRONG THƠ PHẠM THỊ NGỌC LIÊN
3.1. Ý nghĩa biểu trƣng của THTM “trăng” trong thơ Phạm Thị
Ngọc Liên
3.1.1. Hướng nghĩa biểu trưng của THTM “trăng”
Khi tìm hiểu về nguồn gốc của tín hiệu thẩm mĩ có thể thấy về nguyên
tắc thì mọi sự vật, đối tượng, thực thể trong thế giới của con người này đều
có thể trở thành một tín hiệu nếu hình thức biểu hiện của nó chứa đựng một
nội dung thông tin nhất định. Và tín hiệu thẩm mĩ thuộc về tác phẩm nghệ
thuật nhưng nó lại có nguồn gốc từ nhiều phương diện khác nhau trong cuộc
sống của con người như: từ thế giới hiện thực xung quanh của con người hay
có thể là những chi tiết, sự kiện, những điển tích hay những sản phẩm tinh
thần thuộc đời sống văn hóa của từng dân tộc hay toàn nhân loại.
THTM trăng chính là tín hiệu bắt nguồn từ thế giới hiện thực trong cuộc
sống của con người bởi trăng với lí tính khách quan của nó - là mang đến ánh
sáng mát mẻ huyền diệu cho con người và cuộc đời trong đêm đen, nó chính
là quà tặng của tạo hóa ban tặng cho con người, và khi bước vào địa hạt thơ
ca trăng đã trở thành một hình tượng nghệ thuật thực sự, được miêu tả độc
đáo và sắc nét. Trăng trở thành đề tài muôn thuở trong thi ca, là nguồn cảm
hứng sáng tác bất tận của thi nhân, là nơi mà các thi nhân kí thác tâm sự, tâm
tình, nỗi niềm của mình như một người bạn tri âm tri kỉ.
Nhìn lại quá trình phát triển của văn học Việt Nam thì quả thật tín hiệu
thẩm mĩ trăng chiếm một số lượng không nhỏ trong tác tác phẩm văn học.
Ngay từ trong văn dân gian vầng trăng đã xuất hiện đầy tinh tế mang vẻ đẹp
lấp lánh sóng nước như câu ca dao:
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Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi?
Thật độc đáo khi tác giả dân gian viết nên được câu “bát”: “Sao cô múc
ánh trăng vàng đổ đi?” vô cùng tuyệt bút. Rõ ràng ta biết rằng ánh trăng làm
sao ai có thể múc mà đổ đi được? Nhưng trong thi ca các nhà thơ thì hoàn
toàn có thể làm được điều mà những người khác, không phải là nhà thơ không
làm được, dường như có một nhà triết lí nào đó đã viết rằng: “thơ cho phép
người ta dùng cái phi lý để nói lên cái có lý” mà. Hình ảnh “Sao cô múc ánh
trăng vàng đổ đi?” – quả là đẹp và rất ấn tượng.
Trăng đã đi vào trong ca dao, thơ ca một cách tự nhiên và đẹp lạ lùng.
Trong ca dao có rất nhiều bài ca dao đề cập đến Trăng rất ấn tượng:
Trăng rằm mười sáu trăng nghiêng
Thương ai chúm chím cười riêng một mình.
Hình ảnh trăng mười sáu hiện nay tròn vành vạnh, đạt đến độ viên mãn
hấp dẫn chẳng khác nào một cô gái tuổi mới lớn đẹp làm sao với một nụ cười
chúm chím dễ thương đến lạ.
Trong cảm quan của người nghệ sĩ dân gian , trăng không đơn thuần là
nguồn sáng trong đêm mà đã trở thành một hình tượng nghệ thuật độc đáo. Ở đó,
nó đã trở thành một âm hưởng đa thanh xoáy sâu vào tâm hồn có sức ám ảnh,
khơi gợi nên một vẻ đẹp bình dị, thôn quê mà da diết, đậm đà tình quê hương.
Bước vào thế giới thơ của văn học trung đại có một điều dễ dàng nhận
thấy trăng chính là nguời bạn tri âm tri kỉ của các nhà thơ để nhà thơ trao gửi
kí thác chí khí, tâm tư nặng trĩu về thời cuộc với tấn bị kịch của thời đại được
in dấu trong từng tác phẩm, từng THTM trăng. Qua các sáng tác ta đọc được
những ẩn tình của những ẩn sĩ bất đắc dĩ một tấc lòng ưu ái với dân, tận trung
với nước đã không còn hợp thời thế, không còn được trọng dụng đã rời chốn
quan trường lui về ở ẩn. Nhưng tuổi già, sợ cô độc, trốn tránh cô độc, càng cô
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độc. Vì thế nhà thơ luôn kiếm tìm cho mình một người bạn tâm tình để sẻ
chia, để Duy chỉ có vầng trăng kia như người bạn cố tri đã không dửng dưng
trước sự cô quạnh đơn chiếc của thi nhân trong lúc lao lung này. Trăng đã chủ
động đến với thi nhân để làm dịu đi cái tối tăm trong "năm gian nhà cỏ", "ngõ
tối đêm sâu " để tô điểm cho nét thu thêm huyền ảo :
"Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt
Làn ao lóng lánh bóng trăng loe"
(Thu ẩm- Nguyễn Khuyến)
và cũng là để xoa dịu nỗi cô đơn trầm mặc của một nỗi lòng lắm những
ưu tư thời thế :
"Nước biếc trông như từng khói phủ
Song thưa để mặc bóng trăng vào"
(Thu vịnh - Nguyễn Khuyến)
Trong bài viết Vầng trăng trong thi ca của Ths. Lê Tấn Thích có chỉ ra
khúc ngâm Chinh Phụ Ngâm ta thấy rải rác đó đây chữ “trăng”, chữ “nguyệt”.
Trăng gợi lên những tình cảm khác nhau của chinh phụ, khi nhớ thương, khi
lo lắng, khi đau đớn:
Lòng thiếp tựa bóng trăng theo dõi,
Dạ chàng xa ngoài cõi Thiên San.
Trời hôm tựa bóng ngẩn ngơ,
Trăng khuya nương gối bơ phờ tóc mai.
Hay đến chán đời như thi sĩ Tản Đà cũng tỉ tê tâm sự với trăng, xin lên
chơi với Hằng Nga trong bài Muốn Làm Thằng Cuội thốt lên một nỗi buồn
nhân thế khi mùa thu đến với ánh trăng thu man mác
Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi,
Trần giới em nay chán nữa rồi.
Cung Quế đã ai ngồi đó chửa?
Cành đa xin chị nhắc lên chơi.
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“Đi lần đến thời thơ tiền chiến, các tác phẩm của thi sĩ Hàn Mạc Tử có lẽ
chiếm kỷ lục về số bài thơ tả trăng: trong 106 bài thơ Yên Du được đọc thì có
đến 62 bài nói tới trăng. Độc đáo nhất là bài Trăng Vàng Trăng Ngọc: trong
toàn bài thơ gồm 15 câu và tựa đề, tôi đếm được tất cả 31 chữ “trăng “ ( Trích
Tiếng Nước Tôi, Du Yên, 2009)
“ Thuyền ai đậu bên sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay”
Bởi cuộc đời của thi sĩ Hàn Mặc tử quá bất hạnh, quá bi thương nên bao
nhiêu cảm hứng, bao nhiêu đau khổ buồn vui người đều gởi gắm cho trăng.
Trăng trong thơ của ông biết khóc, biết cười, gào thét và quằn quại đôi khi
cũng biết tình tứ, biết lả lơi:
“ Trăng nằm sõng soãi trên cành liễu
Đợi gió đông về để lả lơi...”
Trăng đối với Hàn Mặc Tử chính là những tín hiệu thẩm mĩ phát đi lời
kêu cứu của một thi sĩ hoạn nạn nơi trần thế.
Và khi đến với Thơ của Phạm Thị Ngọc Liên một lần nữa ta lại bắt gặp
71 câu thơ được nhà thơ sử dụng THTM trăng. Điều này có thể khẳng định
trăng trở thành một tín hiệu thẩm mĩ, một thi liệu quen thuộc được sử dụng
trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên. Vầng trăng trong thơ của chị khi thì là vầng
trăng của tựu nhiên của tạo hóa ban tăng, khi lại chính là nỗi lòng soi tỏ được
bộc lộ, khi thì lại chính là người bạn tri âm tri kỉ để nhà thơ kí thác tâm sự,
nỗi niềm u ẩn, cùng những khát khao mãnh liệt cháy bỏng . Và các sáng tác
của chị , Những bài thơ tình hay nhất được viết ra khi chị đã "đi qua" hạnh
phúc lẫn khổ đau, chìm lỉm trong cảm xúc yêu.
Trăng giúp ta như bước vào thế giới thơ, thế giới cuộc đời của Phạm Thị
Ngọc Liên. Đó là thế giới của một người phụ nữ với đủ mọi cung bậc xúc
cảm: yêu say đắm, si mê, miên man, mơ mộng, rồi dỗi hờn, trách móc, ghen
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tuông,…Và trên hết là đắm đuối với cuộc đời này. Chính vì thế mà Phạm Thị
Ngọc Liên đã phần nào khẳng định tên tuổi của mình trên thi đàn Văn học
Việt Nam với những vần thơ mang đậm chất dân gian với những cảm xúc
chân thành và mãnh liệt.
Qua quá trình khảo sát, phân tích sự kết hợp của THTM trăng với các từ
loại để thấy được sự kết hợp từ phong phú của tín hiệu thẩm mĩ. Ta sẽ tiếp tục
tìm hiểu ý nghĩa biểu trưng của THTM trăng để hiểu sâu hơn ý nghĩa của
trăng trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên.
3.1.2. Một số ý nghĩa biểu trưng của THTM „trăng “trong thơ Phạm
Thị Ngọc Liên
3.1.2.1. “Trăng” là biểu trưng của vẻ đẹp thiên nhiên, là biểu tượng của
cái đẹp, là nguồn cảm hứng khơi gợi sáng tạo bất tận của Phạm Thị Ngọc
Liên.
Vầng trăng là hình ảnh của thiên nhiên, tươi mát, có ý nghĩa biểu tượng
cho vẻ đẹp bình dị và vĩnh hằng của đời sống.Trăng- hình ảnh giản dị mà
quen thuộc, trong sáng và trữ tình. Trăng đã trở thành đề tài thường xuyên
xuất hiện trên những trang thơ của các thi sĩ qua bao thời đại và trong thơ
Phạm Thị Ngọc Liên cũng không ngoại lệ. Trong thơ của chị ngay cách gọi
trăng hiện lên bằng những tên gọi cũng vô cùng đa dạng như: vầng trăng,
mảnh trăng, một nửa vầng trăng, ánh trăng, mặt trăng, vầng trăng, trăng
khuya, trăng tròn, trăng tỏ.... Đây là hình ảnh vầng trăng thực của tự nhiên,
chiếu ánh sáng tới vạn vật, khắp chốn, báo hiệu rằm trung thu trong sự chờ
đợi, háo hức, ngóng trông chờ trăng về phá cỗ:
Lũ bướm chiều hôm bay qua thềm cửa
đợi trăng về
phá cỗ trung thu
....
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mây xám giăng giăng mây buồn mây biết nói
lá xanh vẫy như ngón y em gọi
cổng nhà ai hé mở đợi trăng về
( Thu khúc)
Rồi trăng hiện lên còn vô cùng gần gũi, mộc mạc như chính bản thân
con người nhà thơ vừa dịu dàng, hiền hậu, vừa giản dị và sâu lắng nhưng
dường như lại cô đơn. Trăng như một thực thể tự nhiên mà như chính người
thương trong mộng, mặt trời và mặt trăng tưởng chừng như hai đường thẳng
không bao giờ gặp gỡ vậy mà giờ đây đang hòa vào nhau trong một cuộc yêu:
Phải mất bao triệu lần tìm nhau vòng quanh trái đất
Mặt trời mới gặp Mặt Trăng
cuộc tỏ tình cả thế gian ngửng đầu lên trông
vũ trụ thì xao xuyến
phải chăng những giọt nước mắt tích tụ thành sông Ngân
đang một lần vẫn vũ
Mặt Trời ôm Mặt Trăng vào lòng.
( Hạnh ngộ)
Thổn thức dưới trăng, ngắm trăng cũng là một cách để nhà thơ bộc bạch tâm
tình để rồi nhà thơ như phát hiện ra một điều từ lâu mình quên mất bằng một
câu thốt lên đầy ngỡ ngàng về vẻ đẹp của vầng trăng:
Khuya
con thạch sùng tiếc gì mà tắc lưỡi hoài
em nhớ gì mà thức hoài
ngoài kia trăng sáng quá!...
(Khuya)
Rõ ràng với chi tiết đầy cảm xúc này, Trăng hiện ra không phải như đối
tượng sở chỉ , ám chỉ hay đưa đẩy, mà là đối tượng của sự chiêm ngưỡng
thuần túy. Điều này rất đáng chú ý, nó chứng tỏ hình tượng trăng trong thơ
thể hiện những rung động thẩm mỹ, tình yêu của nhân vật trữ tình với cái đẹp
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của trăng, của thiên nhiên và cảnh vật xung quanh. Nhân vật trữ tình với môt
tâm hồn nhạy cảm và tinh tế đã khám phá vẻ đẹp của vầng trăng vĩnh hằng
với những nét đẹp tươi mới, tràn đầy sức sống.
Đặc điểm cơ bản của cảm xúc thẩm mĩ là sự rung động. Đứng trước một
hình tượng trăng- một món quà của tạo hóa tác giả Phạm Thị Ngọc Liên đã có
nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng chỉ khi nào cảm xúc thoát khỏi những quan
tâm về ý nghĩa hay giá trị thực tế của trăng và chỉ tập trung vào hình dáng,
màu sắc và sự chuyển động của nó thì cảm xúc đó mới được coi là cảm xúc
thẩm mỹ. Trong các bài thơ có THTM trăng” chúng ta bắt gặp rất nhiều lần
những rung động thẩm mĩ như vậy:
Chàng như con dế mèn rả rích trong tim tôi
điệu mưa thưa tháng bảy
từ bắt đầu đã một trời Ngâu
tôi nuốt lấy vầng trăng
như nuốt chính tôi vào trong ngực
giam cầm tình yêu
giam cầm nỗi buồn
ký ức lưu đày tôi
vầng trăng lưu đày nỗi nhớ
nghe mãi một điệu rả rích cũ
trái tim tôi mỏi mòn
không hạnh phúc nào bằng tự do
khi vầng trăng mờ nhạt...
( Trăng đen)
Đôi khi vầng trăng chính là không gian của sự gặp gỡ, là kỉ niệm đong
đầy của kí ức tuổi trẻ, của tình yêu còn lưu lại trong lòng của nhân vật trữ
tình. Trăng là cả một khoảng trời thương nhớ được tái hiện, gợi nhớ.
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Gặp lại trăng rồi nhắc với trăng
Lời thề cũ có còn nguyên vẹn?
Gương mặt trăng thoắt đã đỏ bừng
Lời thề cũ lúc tròn lúc khuyết
Ta nâng ly mời trăng ghé môi
Nhắp cho cạn những lời thú tội
Trong đáy ly có một Hằng Nga
Trên vành ly là hồn thằng Cuội
(Trăng thề)
Phạm Thị Ngọc Liên đã tạo được dòng chảy tự nhiên cho thơ bằng
những ngôn ngữ thơ giản dị, mộc mạc, giàu sắc thái biểu cảm đặc biệt khi
đem vào thơ THTM trăng. Trăng như một người bạn lâu ngày gặp lại nhưng
vô cùng bẽn lẽn và nữ tính đang thì thầm những lời tâm sự. Trăng đi vào
trong thơ một cách tự nhiên, hiện thêm với những đặc tính cơ bản nhất: trăng
sáng, trăng đã mọc, trăng soi, trăng tàn, trăng tỏa sáng, trăng bắt đầu mọc,
trăng mật , trăng đen, trăng xanh. Trăng mờ nhạt,tắm sũng ánh trăng, những
cánh tay trăng. Tất cả những yếu tố đó cộng lại đã mang lại cho người đọc sự
thân thuộc, gần gũi, dễ cảm, và yêu mến thơ của chị nhiều hơn.
“Tắm sũng ánh trăng cuối cùng
tôi đứng với thân thể tháng chạp
ước mơ một mùa hoa
không ngừng nghỉ
những cánh tay trăng bắt đầu mọc rễ
...
Huyền hoặc mùa xuân đã đến
ánh trăng cuối cùng tắm đẫm thân thể tháng chạp
sinh sôi mầm cây tháng giêng.”
(Những mùa hoa)
75

Dù trăng trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên không lãng mạn bay bổng,
không huyền ảo lung linh nhưng hình tượng trăng toát lên một vẻ đẹp đơn sơ,
gần gũi với con người xuất hiện rất tự nhiên, nhẹ nhàng như chính ánh sáng
tỏa mát của chính vầng trăng soi tỏ. Trăng còn góp phần làm nên vẻ đẹp đặc
trưng của không gian Sài Gòn nơi nhà thơ gắn bó, là chính nguồn cảm hứng
sáng tác của nhà thơ:
Sài gòn bây giờ anh đã quên chưa
lá xanh vẫn rủ nhau xuống phố
trăng chưa mọc nên trăng chưa hề vỡ
như hồn em sáng rỡ một thu nào
ôi thu sang không có lá vàng đâu
mưa tháng bảy kéo dài sang tháng tám
lũ bướm chiều nhởn nhơ lãng mạn
đợi trăng về
em vẫn chờ anh
(Thu khúc)
Trăng như gọi mùa, một mùa thu với cơn mưa kéo dài, lũ bướm nhởn
nhơ đợi trăng về, chờ trăng mang sự bình yên, mang niềm vui tới như chính
“ em” đang chờ đợi, đang ngóng trông “anh”.
Nhà thơ khi sử dụng THTM trăng thường có sự liên tưởng phong phú,
khá thú vị: đời trăng, chiếc giường trăng, đồi trăng, gió trăng, mùa trăng, khu
vườn khuya trăng, gương mặt trăng khiến trăng thực sự gần gũi, thân thiện
với con người. Nhân vật trữ tình dường như được sống trọn trong một thế giới
ngập tràn ánh trăng để rồi nhận ra rằng trăng tồn tại như một con người có
cuộc đời, có gương mặt, có cánh tay để nhà thơ hình dung rõ nét về trăng,
được nằm trọn vẹn trên chiếc giường trăng êm ái, bồng bềnh. Khi gặp trăng
thi nhân như lạc vào một khu vườn ngập tràn ánh trăng, một đồi trăng, có gió
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trăng. Và với Phạm Thị Ngọc Liên trăng là một mùa bất tận để chị thưởng
thức, ngắm nhìn, chiêm ngưỡng cho thỏa lòng, thỏa khao khát.
“Thỉnh thoảng lại nằm mơ thấy trăng
như nằm mơ thấy ai đó nắm tay mình trên cánh đồng đầy cỏ.
nơi cánh tay của gió
vẫy vùng nhạc điệu hợp hôn
...
đêm không trăng
đêm buồn lắm.”
(Ngủ mơ)
Trăng được thi nhân ví như tình yêu trên một cánh đồng cỏ bất tận ở đó
có gió, có âm thanh rộn ràng với niềm vui bất tận và đặc biệt khiến con người
cảm thấy được yêu thương che chở, tâm hồn trở nên khoáng đạt như chính
vầng trăng bao la rộng lớn kia. Rồi chính thi nhận cũng khẳng định đêm
không trăng, đêm buồn lắm như lời tự thú về sự cô đơn bao quanh chính tâm
hồn thi nhân.
Nếu sự kết hợp giữa danh từ + trăng đem đến một vầng trăng lúc tròn
vành, lúc thì khuyết, lúc thì chỉ còn một nửa vầng trăng nhưng ánh sáng luôn
ngập tràn thì khi kết hợp trăng + tính từ trăng mang đến một màu sắc khác
ngoài ánh sáng vàng của tự nhiên, đó là trăng đen, trăng xanh luốt, trăng mờ
nhạt, trăng đỏ bừng . Những màu sắc khác nhau của trăng tạo nên một một
bức tranh nhiều gam màu như chính tâm trạng của thi nhân được gửi gắm qua
ánh trăng. Dưới ánh trăng mọi vật dường như trở nên tĩnh lặng hơn để thi
nhân có thể tận hưởng vể đẹp thanh tịnh nhất của trăng, nhưng trăng cũng như
nhuốm màu tâm trạng của thi nhân. Điều này cho thấy một trong những yếu
tố tạo nên nét đặc sắc trong thơ Phạm Thị ngọc Liên là sự liên tưởng phong
phú độc đáo của cái tôi trữ tình bằng ngôn ngữ gần gũi trong đời sống hàng
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ngày. Với chị, làm thơ là nhu cầu để giãi bày, để tâm sự chứ không phải để
cho người đọc cứ phải mãi chật vật, kiếm tìm dụng ý trong câu chữ của bài
thơ.
Chúng ta gọi đó là ngày mai
khúc hát xanh của mùi cỏ dại
và hương nồng của những khu vườn khuya trăng hôm nay
tụ đóa hoa đỏ cháy
(Dạ khúc)
Tự trong chính câu chữ cứ như đang vẽ ra một khu vườn khuya đầy màu
xanh của cây cỏ, đầy hương thơm của hoa lá và ngập tràn ánh trăng. Điểm
sáng lên ở khu vườn khuya trăng ấy là đóa hoa đỏ cháy như chính niềm tin và
hi vọng về một tình yêu ở tương lai.
Rõ ràng sự kết hợp trước và sau của trăng với các từ loại danh từ, động
từ, tính từ đã cho ta thấy một cách rõ ràng THTM trăng không còn được
miêu tả theo lối ước lệ tượng trưng như thời kì trước mà đã được Phạm Thị
Ngọc Liên thổi hồn, đã dựng lên một vầng trăng trở thành một chủ thể mang
một sức sống mới, một màu sắc cá thể hóa rõ rệt, cao độ. Trăng ở đây đã
là em, là nàng, là anh, là người tình trong mộng, là biểu tượng của cái đẹp, là
nguồn cảm hứng khơi gợi sáng tạo bất tận chính nhà thơ Phạm Thị Ngọc
Liên. Dễ thấy trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên là một thế giới ánh trăng lung
linh huyền ảo với đủ mọi hình hài dáng vẻ và trạng thái cảm xúc.
THTM trăng đã trở thành “vầng trăng nghệ thuật…” làm say mê lòng
người không chỉ vì cái ánh sáng huyền diệu và vẻ đẹp lung linh mà chính là ở
cái tình bao la của nó đưa người đọc trở về giao hòa với thiên nhiên vũ trụ và
trở về với quan niệm thẩm mĩ mang nét đẹp nhân văn đã có tự ngàn xưa, là
biểu trưng của vẻ đẹp thiên nhiên, là biểu tượng của cái đẹp, là nguồn cảm
hứng khơi gợi sáng tạo bất tận của Phạm Thị Ngọc Liên.
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3.1.2.2. Trăng - là người bạn tri âm tri kỷ của nhân vật trữ tình.
Từ xưa đến nay các thi nhân đều lấy trăng để làm người bạn, người tình :
kẻ thì tri âm, người thì tri kỷ. Trăng chính là người bạn duy nhất có thể đồng
hành cùng thi sĩ, đó là cố nhân là người bạn thơ bất diệt của các thi sĩ. Cũng
dễ hiểu thôi, vì mặt trăng thường đem đến cho con người chúng ta một thứ
ánh sáng dịu dàng, đẹp đẽ và mơ mộng nữa, mà dịu dàng, đẹp đẽ và mơ mộng
Và với Phạm Thị Ngọc Liên cũng không ngoại trừ điều này. Trong cuộc sống
có được người bạn tri kỷ mới thật là trân quý! Tri kỷ cũng như một thứ tình
cảm ấm áp không lời, một thứ đồng hành giản dị nhưng quý báu vô ngần nên
Phạm thị Ngọc Liên đã lựa chọn trăng là người bạn để chia sẻ, tương giao.
Với tần suất xuất hiện khá lớn trong các bài thơ của Phạm Thị Ngọc
Liên, trăng có sự kết hợp với cả động từ, tính từ, danh từ tạo nên một hình
tượng trăng sinh động và phong phú. THTM trăng ấy cũng như người, biết
chờ đợi, hẹn hò, có tâm trạng vui, buồn, cô đơn khi xa cách…
Ở kết hợp động từ + trăng chúng ta thấy rằng đứng trước trăng là hàng
loạt các động từ thể hiện hành động tác động vào trăng như: chờ, nuốt, gặp,
nhắc, mời, vớt khóc . Trong kiểu kết hợp này, trăng trở thành đối tượng chịu
sự tác động của các sự vật khác, khiến trăng như còn thuyền chở đầy nỗi niềm
tâm trạng.
Trong bài Trăng đen trăng chính là bản sao thứ hai của thi nhân, là nơi
thi nhân ghìm nỗi nhớ thương, ghìm sự khao khát cháy bỏng trong lồng mình,
yêu đấy thương đấy mà sao cứ thấy ngậm ngùi, xót xa :
Lưu đày tôi trong ký ức
một vầng trăng đen
ánh mắt ngày tìm thấy
chàng như con dế mèn rả rích trong tim tôi
điệu mưa thưa tháng bảy
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từ bắt đầu đã một trời Ngâu
tôi nuốt lấy vầng trăng
như nuốt chính tôi vào trong ngực
giam cầm tình yêu
giam cầm nỗi buồn
(Trăng đen)
Ngày ấy khi bắt gặp được ánh mắt chàng ngày ấy trong trái tim nhân vật
trữ tình đã ngân lên những rung động đầu tiên, những kiếm tìm, nhưng cũng
chính từ lúc đó một trời Ngâu ấy lại đem lại sự đau đớn, sự dằn vặt khiến
nuốt vầng trăng, như nuốt chính tôi để giam cầm, để giấu tính tình yêu, nỗi
buồn của chính mình. Vầng trăng khi này đã hòa vào nhân vật tôi là một, trở
thành chính nhân vật trữ tình chất chứa nỗi đau khổ, sự kìm nén những rung
cảm yêu đương trở thành nỗi đau khôn cùng :
Ký ức lưu đày tôi
vầng trăng lưu đày nỗi nhớ
nghe mãi một điệu rả rích cũ
trái tim tôi mỏi mòn
không hạnh phúc nào bằng tự do
khi vầng trăng mờ nhạt.
(Trăng đen)
Khi tình yêu không còn trọn vẹn, không còn tha thiết thì nhân vật trữ
tình cũng không ngần ngại bộc lộ cảm xúc suy nghĩ, cảm nhận, tâm tư của
mình với thi nhân tình yêu đấy trở thành vầng trăng đen, vầng trăng lưu đày,
vầng trăng mờ nhạt. Sự thay đổi sắc thái của vầng trăng này chứng minh rằng
nhân vật trữ tình rất thẳng thắn trong tình yêu và trung thực, sống thật với
chính cảm xúc của mình. Và đôi khi chính người cũng bộc bạch một cách thật
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thà về bản thân, về số phận của người phụ nữ đầy mệt mỏi, đày cô đơn trên
con đường đời chông chênh :
Ngày mai em cúi nhìn em trong gương
bừng tỉnh một tuổi trẻ mệt mỏi
lũ em những người đàn bà độc hành cùng mặt trăng
trì chiết nhau trong ám ảnh tội nghiệp
dòm ngó nhau trong ánh mắt ganh tị kẻ láng giềng
đặt trong tim những bông hoa còi cọc
lũ chúng em những người đàn bà mải miết vớt ánh trăng
lũ em hoang tưởng
đêm nay lồng ngực sẽ tràn.
(Dạ khúc)
Người phụ nữ ấy dành cả một tuổi trẻ để đi kiếm tìm tình yêu để rồi khi
bừng tỉnh thì mới thấy rằng chỉ còn mặt trăng- một người bạn duy nhất đang
đồng hành cùng mình trên con đường đầy mệt mỏi, cô độc đến tội nghiệp, với
những ánh mắt ganh tị, với những trì chiết của miệng lưỡi người đời, nhưng
họ vẫn cố núi kéo, vẫn muốn đặt niềm hi vọng đêm nay “lồng ngực sẽ tràn”
hạnh phúc sẽ đến, hạnh phúc sẽ mỉm cười nên họ- lũ em- những người đàn bà
vẫn mải miết vớt ánh trăng. Chỉ mới một động từ “vớt” mà nghe xót xa đến
chừng nào khi cuối cùng mọi thứ trôi xa tồn tại, độc hành cùng họ cũng chỉ là
vầng trăng vằng vặc như thấu hiểu, như cảm thông, như muốn đi cùng họ trọn
vẹn con đường họ đã chọn.
Phạm Thị Ngọc Liên đã sử dụng trăng là một đối tượng chịu sự tác động
mạnh mẽ của chủ thể tôi với các động từ chỉ hành động :
Vội vã đi ra từ khung cửa tối đen
tôi nuốt lấy vầng trăng như một con thú hoang đói khát
đôi mắt anh và câu ru tình yêu ngời ngời tỏa sáng
ngày qua ngày vầng trăng đều rằm chung thủy trong tôi
(Sự lừa dối của vầng trăng)
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Dường như đối với nhà thơ vầng trăng không chỉ là chủ thể tôi mà vầng
trăng còn là tình yêu, tình nhân, là người thương mà nhân vật trữ tình mong
muốn, khao khát có được và mong muốn chiếm giữ một cách mạnh mẽ, mãnh
liệt, cuồng nhiệt nhất. Với hàng loạt động từ không chỉ vớt, nuốt mà thi còn
còn “ chờ, nhắc, mời, đợi, nhìn gặp, ôm” bởi khi đã có lúc nhân vật trữ tình
đã bộc lộ tình yêu ấy không chút e dè, tính toán và đã bằng tấm chân tình đêm
dâng hết cho tình yêu :
Em sẽ yêu anh yêu anh yêu anh. Tháng giêng đẹp trong từng con chữ.
Tháng giêng vuông vắn, tháng giêng tròn. Tháng giêng pháo bông rực sáng
tâm hồn. Tháng giêng dài như sông, tháng giêng rộng như biển. Tháng giêng
chở những lời tha thiết nói rằng - Em yêu anh yêu anh.
(Em sẽ yêu anh như tháng giêng)
Theo thói thường tình yêu bắt đầu bằng nỗi nhớ, và trong thơ Phạm Thị
Ngọc Liên điều này cũng không ngoại lệ , nỗi nhớ ấy trong thơ của bà được
dệt nên từ niềm tin, tình yêu, được đo đếm bằng thời gian, không gian.. không
chọn cách nói ngược để diễn tả nỗi nhớ như Xuân Quỳnh:
Dẫu xuôi về phương Bắc
dẫu ngược về phương Nam
nơi nào em cũng nghĩ
hướng về anh một phương
( Sóng)
Mà thế giới của “em” – Phạm Thị Ngọc Liên trong những ngày nhớ anh
là những ngày tháng chỉ duy nhất một mùa: mùa buốt giá, mùa nhớ thương.
Thời gian trở thành định lượng đo đếm nỗi nhớ Trong cô đơn đến bế tắc,
trong thất vọng đến khôn cùng, người đàn bà thơ tự nói với mình, chị gọi tên
mình vang vang trên từng dòng thơ. Và tự đứng dậy sau những vấp ngã, tụ
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mình đứng lên từ đầm lầy nước mắt, Phạm Thị Ngọc Liên trấn an con tim và
vầng trăng vẫn là người bạn tri kỉ sẻ chia nỗi đau, vực dậy một tâm hồn:
Trăng khuya dỗ giấc
em nằm
có nghìn giọt lệ lặng thầm
tiếc nhau...
( Lục bát tưởng nhớ)
Trong tình yêu, nhớ luôn đi kèm với sự khao khát cháy bỏng, cuồng
nhiệt, si mê đến tột cùng. Một trái tim biết yêu là một trái tim biết cháy với
đam mê điên dại. Bằng con tim yêu nhạy cảm, một hồn yêu mê dại, và một
trái tim nếm trải những đắng cay, mặn ngọt của ái tình, Phạm Thị Ngọc Liên
đã đem đến một hơi thở nồng nàn về tình yêu trong câm lặng:
... Cháy bỏng những khao khát lặng im
tôi tìm thấy tôi một nửa
yêu tôi như chưa bao giờ
Tôi dâng tặng linh hồn tôi
nửa khát khao còn lại
và nửa trăng mệt mỏi cúi đầu...
(Có một nửa mặt trăng trong mặt trời)
Khi đọc thơ Phạm Thị Ngọc Liên, chúng ta luôn bắt gặp một cái tôi tình
nhân – một người đàn bà yêu đương mê dại, cuồng say. Với người đàn bà ấy,
tình yêu có lẽ chưa khi nào là đủ là vừa với một cái tôi khao khát mãnh liệt.
Người đàn bà của Phạm Thị Ngọc Liên dâng trọn con tim cho nữ thần tình
yêu, dâng trọn con tim cho người mình yêu. Đối với chị yêu là phải cháy hết
mình, phải là sự dâng hiến cho nhau, nhưng chính vì tình yêu ấy mà đôi khi
bà như vầng trăng kia cũng phải mệt mỏi, cúi đầu chấp nhận số phận, chấp
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nhận một tình yêu dang dở. Nhưng dù hạnh phúc hay đau khổ thì vầng trăng
vẫn luôn bên cạnh người phụ nữ bất hạnh, đau khổ, chứng kiến giây phút đau
khổ cũng như hạnh phúc của người, mãi mãi là người bạn tri âm tri kỉ chia sẻ
mọi niềm vui nỗi buồn:
Còn đây hơi thở đẫm mùi cát biển
chúng mình yêu nhau
còn đây vó ngựa khua dòn
hành trình trăng mật
đồi cỏ chúng mình hôn nhau
còn một khoảng không gian chỉ có đôi ta
mật ngọt từng phân thịt da
còn chếnh choáng cơn say.
( Điệu ru tôi)
Phạm Thị Ngọc Liên mang đến cho thơ ca hiện đại một cái tôi mới, cái
tôi trữ tình riêng và độc đáo. Thơ chị như một cơn gió lạ thổi bùng lên sức
sống trong lòng người đọc. Mỗi bài thơ là một cung bậc cảm xúc khác nhau
trong tình yêu, mỗi bài thơ là một phần đời, một số phận của chính chị. Từ
những chiêm nghiệm về cuộc sống đời thường với những bộn bề lo toan đến
những cảm xúc trong tình yêu với cả bản thể của chính cuộc đời chị... Tất cả
những điều đó đã tạo nên một phong cách thơ độc đáo mang tên Phạm Thị
Ngọc Liên.
3.1.2.3. Trăng - là biểu trưng cho sự sáng tạo độc đáo của nhà thơ.
Ở chương 2 khảo sát biến thể của tín hiệu trăng, trong các biến thể kết
hợp chúng tôi thấy Phạm Thị Ngọc Liên có cách định danh về trăng vừa quen
vừa lạ: gương trăng, đồi trăng, chiếc giường trăng, Gương mặt trăng, khu
vườn khuya trăng, đời trăng, cánh tay trăng, Ngơ ngác trăng, trăng ghé môi,
trăng cởi áo, mặt trăng thoắt đã đỏ bừng, nửa vầng trăng mệt mỏi. Có thể
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thấy Phạm Thị Ngọc Liên dù viết về trăng, cảm nhận về trăng, sử dụng trăng
như bao nguồn cảm hứng trong thi ca, nhưng trong cách miêu tả, cách gọi
trăng của bà lại rất đặc biệt, rất độc đáo. Trăng hiện lên vừa độc đáo, vừa cụ
thể, vừa trừu tượng, bởi THTM trăng được cảm nhận qua trường, quan sát,
liên tưởng, tưởng tượng vô cùng tinh tế của một tâm hồn nhạy cảm, có tri
thức, vốn sống, trải nghiệm.
Qua việc khảo sát THTM trăng, ta thấy được tài năng độc đáo của Phạm
Thị Ngọc Liên. Vầng trăng đều là nơi gửi gắm tâm trạng, số phận, mảnh đời ,
nỗi niềm u uẩn của nhân vật trữ tình. Cùng với quá trình sáng tác, sự kết hợp
đầy thi vị, cách cảm nhận riêng biệt, sự vận dụng độc đáo ánh trăng càng có
thêm nhiều nét nghĩa mới. Dù không mới mẻ nhưng qua trái tim và khối óc
của nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên – với cách sử dụng ngôn từ đầy phá cách mà
vô cùng chân thật - trăng đã thoát ra khỏi ý nghĩa cũ càng để tạo nên những
bình diện nghĩa mới mang lại hiệu quả thẩm mĩ ngoài mong muốn, tạo nên
sức cảm thụ mạnh mẽ, trăng cứ khắc khoải nơi đáy lòng của người đọc một
tâm tình, một nỗi niềm trăn trở, gợi lên cả một trời kỉ niệm đối với những
người đã từng yêu dấu, từng kì vọng khát khao
Cách dùng từ kết hợp với trăng vô cùng độc đáo, lúc thì danh từ+
trăng, lúc thì tính từ + trăng, rồi trăng + động từ khiến THTM trăng trở lên
sinh động, trăng như một chủ thể có không gian, rồi có khi trăng là một con
người có đời sống, có hành động, có tâm hồn, có tính cách. Tất cả tạo lên
nhiều cách hiểu khác nhau về THTM trăng với những tâm trạng đầy mâu
thuẫn và phức tạp của nhân vật trữ tình.
Trăng hiện lên ngập tràn ánh sáng vàng “ Tắm sũng ánh trăng”, như hòa
vào nỗi cô đơn của nhân vật “tôi” trong bài thơ “ Những mùa hoa”:
Tắm sũng ánh trăng cuối cùng
tôi đứng với thân thể tháng chạp
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ước mơ một mùa hoa
không ngừng nghỉ
những cánh tay trăng bắt đầu mọc rễ
và vươn ra từ trái tim cô đơn
tôi lắng nghe từng giọt tế bào phục sinh
nơi bình minh tắt lịm
có ai vừa gọi tên
để tôi bay trong gió
Một mình giữa đêm khuya vắng với một không gian tĩnh mịch nhân vật
trữ tình với một thân thể mệt mỏi, rã rời như “ tháng chạp” – một tháng cuối
cùng của năm, sau cuộc đuổi chạy với tình yêu, với những bon chen, vất vả
trong cuộc sống. Người phụ nữ ấy dẫu nếm trải biết bao cô đơn, tuyệt vọng
trong tình yêu, nhưng khát khao yêu và say đắm trong tình yêu chưa bao giờ
tàn lụi trong lòng của bà và những người đàn bà xuất hiện trong thơ của bà .
Trong cuộc đời của Phạm Thị Ngọc Liên đã nếm trải biết bao nỗi đắng cay
trong tình yêu khi khao khát không như ý, từng đổ vỡ trong tình yêu, trong
hôn nhân và hạnh phúc gia đình, nhưng Phạm Thị Ngọc Liên vẫn luôn ấp ủ
trong lòng niềm tin, niềm hi vọng, luôn đợi chờ một người tình chân thành,
một tình yêu đủ sức hàn gắn vết thương trong lòng chị và với chị người mong
chờ ấy chính là “một mùa hoa”, biết chia sẻ, biết đồng cảm với nỗi u uẩn
khắc sâu trong lòng người để được bay trong gió khi “những cánh tay trăng”
chờ hoài trong vô vọng bắt đầu mọc rễ cố hữu.
THTM trăng trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên không chỉ là người bạn tâm
tình song hành cùng hành trình tìm kiếm tình yêu, hạnh phúc của nhà thơ mà
trăng còn mang trong mình tâm trạng của chính tâm trạng của thi nhân đúng
như Nguyễn Du từng viết:
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Cảnh nào cảnh chẳng đeo sâu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
Vầng trăng trong thơ của Phạm Thị Ngọc Liên cũng nó hành động như
một con người có suy tính, biết dâng hiến: “ Đêm tặng một vầng trăng cởi
áo” ( Lời tỏ tình tháng Năm), nó biết đau nỗi đau của người phụ nữ đang
ngập tràn trong đau thương của tình yêu:
Bàng hoàng thấy một tình đau
ôi tro tàn
nóng bỏng
con chim lửa hót lời giã từ
nào ai nghe dư âm
một lời đồng vọng
trăng che mặt buồn- ta cách chia nhau
trăng về đâu?
cho ta về theo...
kỷ niệm cũ sẽ là kí ức
ngơ ngác trăng tàn
còn lại trái tim đau...
(Tro tàn)
Trước hiện thực cuộc sống bộn bề phức tạp,với một trái tim đa cảm,
nhạy bén trước cuộc đời Phạm Thị Ngọc Liên có nhiều trăn trở, suy tư. Nỗi
niềm trăn trở của bà đã đi vào thơ rất tự nhiên và được bà ghi lại bằng thơ
một cách trần trụi đến chân thật vì vậy khi thơ đến với độc giả vẫn vẹn
nguyên những trăn trở ấy. Nên khi đối với nhân vật “tôi” “đốm lửa hạnh
phúc đã tắt” thì cũng là lúc em không khóc được nữa mà bàng hoàng đau đớn
vì mối tình đau với bao nhiêu kỉ niệm tươi đẹp giờ tất cả chỉ còn là kí ức. Và
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trăng là người thấu hiểu, đồng cảm với nỗi đau đó “ trăng che mặt” “trăng
ngơ ngác” “ trăng tàn” khi tình yêu ấy tan vỡ.
Đôi khi trăng lại chính là thi nhân, thi nhân chính là trăng và sự thật
được trăng giãi bày như nói hộ suy nghĩ, quan điểm đầy mạnh mẽ, sẵn sàng
yêu và được yêu dù trái tim đã từng bị tổn thương, bị đau đớn vì người mình
yêu:
Lũ chim trong vòm cây
đã đủ những tiếng hót líu lo buổi sáng
ưu tư gì lúc đêm về
vầng trăng kia chẳng buồn vì nỗi bình minh đến
bởi từng có những rằm vui
(Sự thật)
Dù tình yêu có tan vỡ thì thi nhân vẫn không thôi khát vọng, mượn tín
hiệu thẩm mĩ trăng để nói hộ lòng mình về quan điểm vầng trăng ấy hay chính
nhân vật trữ tình chẳng buồn, chẳng bận tâm về những điều sắp xảy ra, dù sẽ
là khó khăn là vất vả, là thất vọng đau đớn nhưng “trăng đã từng có những
rằm vui”thì:
Em đã trao cho anh tất cả
chẳng còn gì để tiếc
khi em ra đi....
( Sự thật)
Bởi quãng thời gian bên anh, yêu anh Em đã yêu trọn vẹn, đã được sống
chân thật nhất với cảm xúc của mình nên giờ ra đi với Em không có gì là hối
tiếc, không có ân hận, đó đã là quãng thời gian hạnh phúc nhất khiến trăng
hay Em đều không oán than. THTM trăng thực sự đã được Phạm có lúc được
ẩn dụ, lúc được nhân hóa làm cho nó mang một phong cách độc đáo và khác
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lạ.khắc khoải về con người, cuộc đời, để nhớ và để quên, để suy tư và chiêm
nghiệm trong lẽ đời dâu bể, được mất, đa đoan....
Tập thơ đầu tiên " Những vầng trăng chỉ mọc một mình" (1989), Phạm
Thị Ngọc Liên đã mang đến một cơn gió lạ cho thơ ca Việt Nam. Nhan đề
tập thơ đã để lại ấn tượng sâu sắc đến ám ảnh về sự cô đơn. Cái cô đơn không
chỉ của một thực thể mà là muôn vàn “vầng trăng” mòn mỏi, hao khuyết.
Những bài thơ của chị là nỗi cô đơn trong tình yêu, là sự thổn thức của một
trái tim đa cảm:
Giữa khúc quanh đời
Ta mới thấy rõ nhau
Em biết sẽ về đâu với vô vàn ao ước
Với vô vàn thèm muốn
lăn trong vòng tay nhau
Em biết sẽ về đâu
Nhớ anh
Bồn chồn
Thiết tha
Cay đắng
Em muốn giăng tay giữa trời mà hét
Yêu anh...
(Em muốn giăng tay giữa trời mà hét)
Như vậy, qua những phân tích trên chúng ta thấy: tín hiệu trăng trong thơ
Phạm Thị Ngọc Liên vừa mang vẻ đẹp truyền thống vừa mới lạ. Đó là minh
chứng cho bản lĩnh sáng tạo của người nghệ sĩ. Qua trái tim và khối óc của
các nhà thơ - những bậc thầy về ngôn từ - trăng đã thoát ra khỏi ý nghĩa cũ
càng để tạo nên những bình diện nghĩa mới mang lại hiệu quả thẩm mĩ ngoài
mong muốn, tạo nên sức cảm thụ mạnh mẽ, cứ khắc khoải nơi đáy lòng của
người đọc, của những người đã từng yêu dấu, từng kì vọng khát khao
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THTM trăng trở thành những biểu tượng được Phạm Thị Ngọc Liên gửi
gắm giãi bày những nỗi niềm tâm tư khắc khoải về con người, cuộc đời, để
nhớ và để quên, để suy tư và chiêm nghiệm trong lẽ đời dâu bể, được mất, đa
đoan.… Xét đến cùng, lịch sử văn học của một dân tộc chính là lịch sử văn
hóa, tâm hồn của dân tộc ấy. Vì vậy, có thể khẳng định rằng, qua THTM
trăng được các nhà thơ sử dụng, ta thấy được bước tiến dài của văn hóa Việt,
tâm hồn Việt từ “thần bản” của thuở nguyên sơ đến “nhân bản” của ngày hôm
nay. Và riêng đối với Phạm Thị Ngọc Liên thì trăng là một nỗi cô đơn đẹp.
Người đàn bà trong thơ ấy luôn bằng lòng với chuyện "độc hành cùng mặt
trăng", tìm những khoảnh khắc hạnh phúc.
3.2. Ý nghĩa biểu trƣng của THTM “trái tim” trong thơ Phạm Thị
Ngọc Liên
3.2.1. Hướng nghĩa biểu trưng của THTM “trái tim”
Trái tim - từ thời cổ đại trái tim đã được xem là nguồn gốc của những
cảm xúc trong tình yêu . Tuy nó xuất hiện sau tình yêu nhưng vẫn được xem
là biểu hiện duy nhất cho những xúc cảm của hai người yêu nhau. Để giải
thích điều này, một số học giả đã đưa ra giả thuyết rằng trái tim được biểu
hiện cho sự lãng mạn hay để cho người ta biểu hiện tình yêu của mình bằng
một hình ảnh mà họ chưa bao giờ nhìn thấy. Từ xưa người ta xem trái tim là
trung tâm của mọi xúc cảm. Nên khi người nào trao trái tim đồng nghĩa với sự
hiến dâng trọn vẹn. Trải qua thời gian ,trái tim vẫn là biểu tượng một tình yêu
vĩnh hằng.
Trong suy nghĩ quen thuộc của mọi người, hình ảnh trái tim luôn là tiếng
nói thổn thức của tình yêu với mọi sắc thái của nó. Biểu tượng trái tim dành
cho tình yêu đã có từ thời tiền sử và được nhìn thấy trong các bức hoạ hang
động thời kỳ đồ đá ở Tây Ban Nha, hay trong các quân bài ở châu Âu vào thế
kỷ XV. Hình ảnh trái tim cũng đã từng xuất hiện nhiều trong thơ ca Việt hiện

90

đại. Nữ thi sĩ Xuân Quỳnh khi bộc lộ tình yêu thiết tha và mãnh liệt với
người mình yêu cũng đã từng đưa hình ảnh trái tim mình ra để thề nguyền:
Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi
(Tự hát)
Hay:
Trái tim nhỏ nằm trong lồng ngực
Giây phút nào đập chẳng vì anh
(Chỉ có sóng và em)
Nhưng trong thơ Mỹ Dạ, hình ảnh trái tim còn mang một ý nghĩa khác.
Nó là một hình ảnh hoán dụ tượng trưng cho số phận, cuộc đời không bình
yên của cái tôi trữ tình. Trái tim thấm đẫm nỗi đau nhân tình của Lâm Thị Mỹ
Dạ được biểu hiện qua những trạng huống cảm xúc phức tạp:
Ôi trái tim
Sao em lại mang dáng lưỡi cày
Để suốt đời không bao giờ yên ổn
Để suốt đời cày lên
Đớn đau và hạnh phúc
(Nói với trái tim)
Bài thơ như một lời dự báo cho cuộc đời không mấy bình yên của chị. Là
một người phụ nữ làm thơ đa mang và đa cảm, trái tim đời và trái tim thơ của
chị luôn đập lên những nhịp đập thổn thức, bồi hồi và cả nhói đau. Hình ảnh
trái tim mình của nhà thơ Tố Hữu thì lại cụ thể:
Quả tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều
Phần cho thơ và phần để em yêu
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Vẫn là hình ảnh trái tim đấy thôi nhưng trái tim của mỗi thi nhân lại
mang những sắc thái tình cảm khác nhau. Tố Hữu có cái phần quyết liệt, dứt
khoát, thẳng thắn của đàn ông, nhưng trong trái tim của một người làm cách
mạng cũng không chỉ có lí tưởng. Trái tim ấy còn ngân lên những nhịp đập
cho tình yêu và cho cả thơ ca.
Hay trong thơ cả Trần Tiến Duật, trái tim là tình yêu tổ quốc cháy bỏng:
Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước
Chỉ cần trong xe có một trái tim
(Tiểu đội xe không kính)
Giọng thơ mộc mạc như lời nói bình thường, hình ảnh, ngôn ngữ thơ rất
đẹp, rất thơ, cảm hứng suy tưởng vừa bay bổng vừa sâu sắc, nó hoàn thiện
bức chân dung tuyệt vời về người chiến sĩ lái xe trên đường Trường Sơn mưa
bom bão đạn. Những chiếc xe mang trên mình đầy thương tích, đó là những
chiến sĩ kiên cường, vượt lên bom đạn, hăm hở lao ra tiền tuyến. Phía trước
ấy là miền nam thân yêu, sức mạnh để chiếc xe ra trận chính là sức mạnh của
trái tim người lính, một trái tim nồng nàn tình yêu nước và sôi trào tính chiến
đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Cũng mượn hình ảnh trái tim để nói lên nỗi lòng mình là một điều mà
nhiều nhà thơ đã từng làm, song ít người biết khai thác nó đến cùng như Phạm
Thị Ngọc Liên. Mọi buồn vui, đau khổ đều được chị gửi gắm qua hình ảnh
trái tim. Nỗi đau đời và yêu đời cũng được đánh thức từ trái tim ấy. Đó là một
trái tim luôn mang trong mình những nhịp đập cho mình, cho người và cả cho
đời. Hình ảnh trái tim quả đã làm cho thơ Phạm Thị Ngọc Liên trở nên hấp
dẫn hơn, sâu sắc hơn và nhân ái hơn. Để có được THTM trái tim ấy trong
thơ, chị đã phải đánh đổi cả một trái tim nhân hậu ở ngoài đời. Trong cuộc
sống ngày càng xô bồ, bon chen và lắm mưu sinh, thì những vần thơ viết về
trái tim của Phạm Thị Ngọc Liên như một lời đánh thức con người cần trở về
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với những giá trị đích thực của tâm hồn để lắng nghe tiếng lòng mình và tiếng
đời đi trong từng tế bào sinh nở. Sự nhạy cảm của con người là điều không
thể thiếu trong bất cứ hoàn cảnh sống nào. Có như vậy thì người với người
mới ngày càng xích lại gần nhau hơn.
3.2.2. Ý nghĩa biểu trưng của THTM “trái tim” trong thơ Phạm Thị
Ngọc Liên
3.2.2.1. Trái tim- Một tình yêu mãnh liệt.
Nhắc đến tình yêu, người ta thường nghĩ ngay tới những điều ngọt ngào,
lãng mạn. Điều đó đúng một phần là bởi tình yêu đích thực thường mang đến
cho người ta những cảm xúc ngọt ngào.Con người ta khi yêu thường trở nên
nhạy cảm hơn, vui vẻ hơn. Có lẽ vậy nên nhu cầu chia sẻ và được chia sẻ của
những người đang yêu dường như cũng lớn hơn
Thế giới thơ của Phạm Thị Ngọc Liên hiện lên với đủ mọi cung bậc xúc
cảm: yêu say đắm, si mê, miên man, mơ mộng, rồi dỗi hờn, trách móc, ghen
tuông,…Và trên hết là đắm đuối với cuộc đời này những vần thơ xuất hiện
với những câu mở đầu đầy năng lượng: "Đỏ như thế/ nồng nàn như thế/ một
ngày mặt trời rụng xuống tim tôi"
Và đối với Phạm Thị Ngọc Liên tình yêu của mình là một tình yêu dịu
dàng, nồng nàn, đối với chị THTM trái tim tượng trưng cho tình yêu mật
ngọt, tượng trưng cho sự say đắm của chị cũng như nhân vật trữ tình xuất hiện
trong thơ của chị quá đỗi ngọt ngào:
Ôi trái tim nồng nàn của em
Trái tim dịu dàng của em
Trái tim mật ngọt
(Tâm tư)
Khi đã yêu trái tim ấy sẵn sàng dâng hiến, sẵn sàng yêu hết chỉ và chỉ
mong “anh” hiểu và đón nhận tình yêu ấy một cách chân thành và trân trọng:
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Em dâng hiến tất cả ngõ ngách tâm hồn em cho anh
Chiếc kính vạn hoa với nhiều góc nhọn
Nhiều góc vuông
Nhiều góc tù
Nhiều góc bẹt
Anh hãy soi chúng bằng nhiệt huyết trái tim anh
Nồng nàn
dịu dàng
ngọt mật
(Tâm tư)
Bởi cuộc đời em như chiếc kính vạn hoa, nó biến hóa, có nhiều góc
khuất, nhiều thăng trầm không phải không phải ai cũng biết, không phải ai
cũng thấu nên nếu “anh” muốn hiểu, muốn thấu chỉ mong anh hãy “soi bằng
nhiệt huyết trái tim anh” để cảm nhận được hết cuộc đời và tình yêu của em.
Vì thế đôi khi THTM trái tim còn biểu trưng cho tình yêu sâu sắc, chân thành,
thấu hiểu của đối phương.
Khi THTM trái tim xuất hiện trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên với tư cách
liên kết biến thể thì nó mang ý nghĩa biểu trưng cho tình cảm, tình yêu lứa
đôi, nhà thơ dùng dể bày tỏ tình yêu chân thành tha thiết của chủ thể trữ tình:
Phố mang hương vị biển và đồng bằng
trong những gánh hàng rong nồng nàn sóng sánh
và hơi thở của phố núi thơm tho
như lẫn vào muôn nụ cười hoa tặng cho em cuộc sống
em đi về phía mặt trời bằng trái tim yêu...
(Phố xuân)
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Nếu nhân vật “em” tìm được một tình yêu đích thực, một tình yêu như
mặt trời ngập đầy ánh nắng, soi chiếu cả tâm hồn thì “em” sẵn sàng đi về phía
mặt trời ấy bằng một trái tim yêu chân thành, mãnh liệt và cuồng nhiệt nhất.
Có gì đâu phải ngượng ngùng
Khi được khoe khoang hạnh phúc
trời thành phố đầy mây
tình yêu căng lồng ngực
em biết gởi nơi nào
nỗi nhớ của em
(Trời thành phố đầy mây)
Phạm Thị Ngọc Liên không chấp nhận sự hời hợt trong tình yêu, với bà
yêu là cháy hết mình, như ngọn nến kia chỉ sống có một lần, tan chảy đến giọt
sáp cuối cùng của sự sống. Với người đàn bà trong thơ chị, tình yêu đơn giản,
nhẹ nhàng, khi nó đến người đàn bà luôn đón chào bởi tình yêu vô cùng
thiêng liêng và trong sáng:
Trèo lên trèo lên trèo lên
Trái tim đập một nhịp đập run rẩy
Em là người đàn bà ngông cuồng
Biết mưa mà không tránh
Biết bão mà không chạy.
(Triền dốc)
Nhịp đập ở đây không chỉ là nhịp đập của con tim trong lồng ngực mà
còn là tiếng của tình yêu không cất thành lời, đang run rẩy trước một tình yêu,
trước niềm hạnh phúc yêu và được yêu. Phạm Thị Ngọc Liên nghe và hiểu
tiếng nói của tình yêu bằng sự nhạy cảm của một người phụ nữ, bằng tâm hồn
của một người luôn chan chứa yêu thương, mong muốn gặp được người yêu
thương mình thật lòng:
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Giọt lệ trong tim em sẽ nhỏ lên đám tàn tro kia
Kết thành que diêm trong suốt
Nơi tình yêu óng ánh sáng hàng đêm
Soi đường cho anh trở về
( Dấu chân xuân)
Phạm Thị Ngọc Liên sẵn sàng dốc hết nhiệt huyết để yêu, yêu như là bản
năng vốn có, yêu chân thành, yêu mãnh liệt, yêu để biết rằng những nỗi buồn
mà chị đang nếm trải không thể dập tắt niềm hi vọng, mơ ước của chị:
Em bắt gặp cảm giác bồn chồn của mình
Cảm giác đánh thức sự thật
Lừa dối bản thân
Cảm giác nồng cháy khi biết mình không mơ
Cảm giác điên rồ hạnh phúc
Và dẫu những cảm giác bối rối cứ đầy tràn trong trái tim em
Khi thức dậy
Em vẫn muốn được nhìn thấy anh
Mãi mãi
Dẫu có thể không bao giờ
(Cảm giác)
Trái tim là nơi rõ nhất từng rung động rất nhỏ của một tâm hồn đang
yêu, đang hạnh phúc vì được yêu bởi trái tim không đơn thuần là nơi dòng
máu sản sinh chia đi mọi ngả mà nó còn là nơi hội tụ cảm xúc không nói lên
lời của tất cả những trái tim yêu: khi bồn chồn, khi nồng cháy, khi điên rồ
hạnh phúc và cũng có khi bối rối ngập tràn. Trong thơ một cái tôi trữ tình say
sưa ngất ngây trong tình yêu, “muốn giăng tay giữa trời mà hét” để nói với
“anh”, với tất cả mọi người về tình cảm say đắm, chân thành của mình.
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Tôi hát bằng trái tim tôi
Bản trường ca say ngất
( Khỏa thân tím)
Người phụ nữ trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên luôn khát khao một tình
yêu đích thực và đón nhận nó bằng tất cả lòng mình, nên tình yêu đã nâng tâm
hồn lên một chiều kích mới, mở rộng cả về không gian, thời gian và đối tượng
phản ánh được tác giả lựa chọn là tim chứa đầy những cháy bỏng và khát
khao: .
Đỏ như thế
nồng nàn như thế
một ngày mặt trời rụng xuống tim tôi
cháy bỏng những khát khao lặng im
tôi tìm thấy tôi một nửa
(Có một nửa mặt Trăng trong mặt Trời).
Rồi có nhiều lúc, Phạm Thị Ngọc Liên muốn được như con chim để cất
lên tiếng hót:
Em muốn được như chim kia
trong bụi mận gai
ngứa cổ hót vào cái chết…
Em mang mũi gai trong tim
Hót lời yêu nồng nàn
Cái chết không làm tuyệt vọng
Thơm ngát giây phút sau cùng
hơi thở tan vào mộng
hành trình vẫn có tình anh…
(Tiếng hót)
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Tất cả những lời ước muốn đó đều xuất phát từ nhu cầu sống thật của
chính bản thân mình dù trong tim mang đầy những mũi gai đau thương nhưng
chỉ cần chặng đường có anh song hành thì ước muốn yêu và được yêu luôn
nồng nàn. Chính cuộc sống đã cho chị những trải nghiệm quý, để giúp chị tự
hiểu mình hơn và kể cả những người xung quanh chị.
Trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên, hình ảnh người đàn bà đam mê tình yêu,
khao khát tình yêu, sống hết mình vì tình yêu được tín hiệu thẩm mĩ trái tim
tái hiện một cách chân thực:
Trái tim em cuống quýt
Em bỗng thấy em yêu và yêu
Và sẵn sàng để chết
Anh cộng hết những huyền thoại về ngọn lửa
Từ hỏa diệm sơn
Chỉ một ánh nhìn đã thiêu em ra tro
Nhưng dẫu cháy thành tro thì đốm lửa tàn của
Trái tim em vẫn run lên
Run lên
Bản tình ca muôn thuở
Chỉ cần anh đưa mắt khẽ nhìn
(Anh và huyền thoại)
Khi em gặp được anh, ngay từ ánh nhìn đầu tiên trái tim em đã vội vàng
cuống quýt, đã hiểu rằng anh chính là người em kiếm tìm bấy lâu nay, và có
thể chính ánh nhìn ấy sẽ thiêu đốt em, dù chỉ còn là đốm lửa tàn trái tim vẫn
run lên bản tình ca của tình yêu. Bởi tình yêu đối với người phụ nữ ấy đầy
ngọt ngào, say đắm:
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Lạ thật!
Nghiễm nhiên như một người tình đến từ kiếp trước
anh chiếm hữu em êm đềm và nhẹ nhàng
đặt vào tay em hạnh phúc
không hề hỏi han.
(Anh và huyền thoại)
Tình yêu đến khiến trái tim của người đàn bà nở hoa:
Mùa xuân như những lời thì thầm nở hoa trong trái tim tôi
Hương thơm của niềm tin đang luồn lách các ngả
... ấy là khi mùa xuân gióng giả tiếng chuông
Chiếc mầm tôi xanh rêu đã trồi lên dưới câu thơ vươn trải
Và trái tim khô nở những chùm hoa thơm ngát dịu dàng
Tôi đi qua sự hiu quạnh của mình
Bàng hoàng
Trong những điều tìm thấy
( Điều kỳ diệu của mùa xuân)
Trái tim tôi- trái tim khô- trái tim của người đàn bà tưởng chừng đã chai
sạn luôn chất chứa một tình yêu mãnh liệt ẩn sâu chờ đợi một mối tình đích
thực.Khi tình yêu rung động tột đỉnh thì trái tim nở những chùm hoa thơm
ngát dịu dàng trong niềm đắm say hạnh phúc:
Nếu trong đời ta vĩnh viễn có nhau
Phút lặng thầm trong trái tim được áp mặt vào ngực anh lắng
nghe niềm tin cậy
Nghe sóng vỗ êm ru mỗi lần trở dậy
Tiếng chim bay lên từ tổ ấm trước hiên người
Tiếng lục lạc lung theo vó ngựa ngoài xa
Và giấc ngủ bên anh êm đềm những giấc mơ trẻ nhỏ
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Nỗi buồn điu hiu sẽ vỡ
Khi anh thức giấc mỉm cười
Nụ hôn đầu ngày tách vỏ những niềm vui
Phút thầm lặng trái tim bỗng dịu dàng đến thế...
(Phút lặng thầm trái tim)
Với nhà thơ trái tim luôn có những phút lặng thầm, luôn có những suy
tư, những ước muốn, những im lặng giấu kín trong chính trái tim nhưng khi
bắt gặp tình yêu, khi được “ áp mặt vào ngực anh” được “nghe niềm tin cậy”
trái tim em đã hóa êm dịu, trở nên dịu dàng hơn. Với tín hiệu thẩm mĩ trái
tim được nhà sử dụng vô cùng độc đáo, hình tượng có ý nghĩa cụ thể: Trái
tim tượng trưng cho tình yêu và việc tặng ai đó một trái tim như một cách trao
cả cuộc sống của mình cho người được tặng.
Anh để lại sự hiện diện của anh vô cùng ấm áp
Trong tim em
Giống như bình minh của mùa xuân em chưa từng biết khóc
Giống như sau cánh cửa kia ngày mời đã bắt đàu
(Đêm trắng)
Vì thế mà cả cuộc đời chị luôn dấn bước kiếm tìm hạnh phúc
Dẫu biết cái chết sẽ đến bằng mọi ngả đường
Ta vẫn đi không ngần ngại...
( Mèo và chuột)
Đến với thơ Phạm Thị Ngọc Liên là đến với một trái tim biết yêu là một
trái tim biết cháy với đam mê điên dại. Bằng con tim yêu nhạy cảm, một hồn
yêu mê dại, và một trái tim nếm trải những đắng cay, mặn ngọt của ái tình,
Phạm Thị Ngọc Liên đã cho độc giả thấy một sắc thái yêu đặc sắc:
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Chàng như giọt mật
Ngấm vào tim ta
Ta như cơn bão
Cuốn chàng đi xa
(Tháng Năm bên sông)
Tình yêu không riêng gì một ai, đều chung một cảm nhận như Ngọc
Liên, khi đã yêu, khi đã say tình yêu là mật ngọt khiến con người cứ say cứ
ngấm tận vào tim khiến ta ngất ngây muốn hòa tan vào biển lớn của tình yêu.
Và nhà thơ đã mượn trái tim để nói hộ nhà thơ nỗi khát vọng được sống trọn
vẹn trong tình yêu, một tình yêu lứa đôi đẹp đẽ:
Ngày ngày giăng võng giữa tim tôi
Ngày ngày tình yêu
Ngày ngày hạnh phúc
(Điệu ru tôi)
Và rồi không hề ngần ngại, suy tính lời yêu cứ mãi ngân vang và được
nhân vật trữ tình bộc lộ một cách trực tiếp, rất ngọt ngào và thành thật:
Những đêm lửa tim rực cháy
Những ngày môi hồng khờ dại
Ngỏ với người tình
Rằng Em Yêu Anh!
( Tự khúc 1)
Từ đó nhà thơ đã nói đến nỗi nhớ bất chấp vạn vật, khoảng cách, tình
yêu là sự gặp gỡ giữa hai tâm hồn không có giới hạn:
Những nỗi nhớ làm con tim co thắt
Buộc vào đây cả một quãng đời tôi
Và tình yêu thơm ngát xa xôi
Vẫn tràn lấp như phù sa của biển
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Vẫn ở trong tôi bao niềm âu yếm
Thời gian ơi
Ngoảnh lại
Trái tim ơi
( Đại dương thầm lặng)
Bởi khi tình yêu đến nhân vật trữ tình sẵn sàng đón nhận tình yêu, dâng
hiến cho tình yêu, bởi trái tim luôn khát khao được yêu thương yêu bằng tất
cả con tim dâng trào cảm xúc, chị yêu thiết tha, yêu cháy bỏng:
Trên con đường chàng đi buổi chiều tắt nắng
Em hóa thân thành cỏ vệ đường
Đem đến cho chàng nỗi lòng không ngỏ được
Và trái tim khô gào nức nở
... một thoáng khi trái tim rung lên điệu nhạc
Gọi chàng trở về
Khi chàng hôn lên phiến đá
Những nếp nhăn khóc òa và đội mồ sống dậy
Ngủ trong tay chàng những lời dỗ ngọt
( Đá nói)
Tình yêu là sự cứu rỗi nhân vật trữ tình vượt qua nỗi sơ hãi, bệnh tật, nỗi
ám ảnh về sự lừa dối phải bội, thoát khỏi một quá khứ đau buồn đeo bám:
Em thoát ra nỗi sợ hãi cái chết
sự đe dọa của bệnh tật
và thuốc men
em thoát ra nỗi ám ảnh một tình yêu lọc lừa
và trái tim phản trắc
em thoát ra từ điệu vỗ một mặt biển giông bão
và quá khứ đau buồn
em thoát
nhờ anh
(Hạnh phúc)
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Từng nếm trải nỗi đắng cay trong tình yêu khi khao khát không như ý,
từng đổ vỡ trong tình yêu và hạnh phúc gia đình, nhưng Phạm Thị Ngọc Liên
vẫn luôn ấp ủ trong lòng hạt giống tin yêu, vẫn luôn hi vọng, đợi chờ một
người tình chân thành, một tình yêu đủ sức hàn gắn vết thương trong lòng chị
Cô gái chở hoa trên phố
Như chở những tia sáng mặt trời
Thả vào những trái tim lạnh nhạt
( Bước hoa chân)
Dù đau đớn vì ước nguyện không trọn vẹn, tình yêu với chị nó như một
trò đuổi bắt, cả cuộc đời chị một mình mải miết rong ruổi kiếm tìm hạnh phúc
nhưng khát vọng kiếm tìm một tình yêu đích thực vẫn luôn khắc khoải trong
trái tim của Phạm Thị Ngọc Liên :
Hãy thổ lộ bằng trái tim nguôi ngoai
Làm mềm ẩn ức
để suốt cuộc hành trình chỉ còn một điều duy nhất
trồng hoa trên con đường ta dẫm chân lên....
( Con đường)
Đến với tình yêu bằng trái tim đầy những tổn thương do chính tình yêu
mang lại, nhưng khi ta vẫn tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc đích
thực thì hành trang mang theo hải là một trái tim ấy nguôi ngoai, tạm quên đi
những sóng gió cuộc đời để trồng hoa, để gieo hạt trên con đường tình yêu.
Đã bảo tình yêu là tự do
Ngây ngất nhã nhạc trong tim hay sỏi đá lên tiếng
Vẫn bằng lòng
Nở hoa ngàn góc cạnh
(Quyết định)
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Bởi trong trái tim kia luôn chứa đựng một tình yêu vô cùng mãnh liệt
không tính toán so đo :
Chỉ sợ lòng mình phai
Trái tim không đỏ nữa
( Giá như mà...)
Có lẽ ít có nhà thơ nữ nào bộc lộ khát vọng tình yêu một cách tha thiết,
dữ dội và nóng bỏng đến thế. Người phụ nữ đã chủ động đến với tình yêu,
không ngại ngần bày tỏ những khát vọng hạnh phúc.
Lửa đã hóa tro tàn
Lồng ngực vỡ
Em hôn anh trong cơn nức nở
Biết mình không còn là mình và không bao giờ nữa
Em nguyện cầu cho em
( Vết thương)
Phạm Thị Ngọc Liên không lạc hậu với tình yêu hiện đại chị rất mới
trong tình yêu. Nhưng cũng không xa lạ với truyền thống. Tình yêu đòi hỏi
hòa nhập trọn vẹn , tình yêu còn bộc lộ khát vọng thủy chung và hi vọng một
tình yêu trọn vẹn :
Ôi trái tim bé nhỏ của em
Em đặt trong tay anh thêm một lần này
Và mãi mãi...
( Dấu chân xuân)
Trong luận văn “Cái tôi trữ tình trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên” của
Đoàn Thị Xiêm cũng đã cho ta hiểu rằng Ngạn ngữ Ukraine có câu: “Những
gì trái tim không thể để tâm tới, thì mắt cũng không nhìn thấy được”. Trái tim
là bộ phận trung tâm của hệ thống tuần hoàn, có chức năng điều khiển việc
cần chuyển máu trong cơ thể. Trái tim cũng là một biểu tượng tượng toàn

104

cầu cả tình yêu. Người Trung Quốc gắn liền với trái tim và trung tâm của
hạnh phúc. Còn người Hy Lạp tin rằng trái tim là cái nôi của linh hồn.
Người Ai Cập thì quả tim tạo ra cảm xúc và tríư tuệ. Còn đối với Phạm Thị
Ngọc Liên trái tim là tâm hồn, tình cảm, lòng nhân ái, niềm trắc ẩn, sự chia
sẻ thông cảm giữa con người với con người, là nhịp đập trái tim vô cùng
quan trọng.
Như vây có thể thấy THTM trái tim là ngọn nguồn của mọi cảm xúc,
là cơ sở ban đầu để nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên tạo sức hấp dẫn của tác
phẩm trong lòng độc giả bởi nhà thơ biết lắng nghe và cảm nhận tiếng nói
từ con tim và biết nhận lấy những sức mạnh của nó để tạo nên điều kì diệu
trong tình yêu.
3.2.2.2. Trái tim - niềm đau đớn, cô đơn, tuyệt vọng
Với Phạm Thị Ngọc Liên THTM trái tim không chỉ thể hiện một tình
yêu mãnh liệt, cháy bỏng nồng nàn mà trái tim còn biểu trưng cho những nỗi
buồn nỗi đau , sự cô đơn, tuyêt vọng dù nhân vật trữ tình có mạnh mẽ đến đau
cũng không thể che giấu trái tim được. Tâm trạng buồn, đau khổ, mất mát
làm khiến thơ Phạm Thị Ngọc Liên có cảm giác hình tượng trái tim trong
những bài thơ, tập thơ của chị cũng đều thể hiện những nỗi niềm: cô đơn,
khao khát, mơ ước, sự trăn trở lẫn nỗi hụt hẫng, xót xa… Phần lớn thơ chị
viết ra đều buồn, đó là nỗi buồn của một người đàn bà luôn có mong ước có
được một tình yêu chân thành, khao khát hạnh phúc đơn sơ, khát vọng vươn
tới cuộc sống tốt đẹp, hoàn hảo hơn.
Ôi trái tim bé nhỏ của em
Chỉ môt giọt sương cũng đủ làm buốt giá
Anh như vầng mặt trời xa
Ánh sáng gửi về lạnh nhạt
Em biết lấy đâu chút hơi ấm mơ mộng
Môt dấu chân xuân bên thềm
( Dấu chân xuân)
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Để có thể viết ra được những bài thơ hay, câu thơ hay đánh động lòng
trắc ẩn của độc giả, chắc hẳn cuộc đời Phạm Thị Ngọc Liên đã trải qua không
ít thăng trầm biến cố trong cuộc sống, trong tình yêu thì chị mới viết ra
những dòng thơ hay đến vậy, những dòng thơ ấy mang đầy u uẩn, tâm sự, nỗi
lòng chất chứa của một tâm hồn khắc khoải được yêu thương. Những vần thơ
ấy có lẽ cũng trải qua, cũng nếm trải, chứng kiến tận cùng nỗi đau cũng như
niềm hạnh phúc cùng tác giả. Và nỗi đau trong tình yêu khiến người đàn bà ấy
dường như muốn chạy trốn, muốn tự ngặm nhấm nỗi đau của riêng mình:
Có lẽ em sẽ chạy trốn trước anh
Và sẽ tự hờn dỗi mình
Ôi trái tim yếu mềm
Có lẽ em sẽ nghĩ về anh hoài
Và sẽ tự làm đau mình
Ôi trái tim bướng bỉnh.
( Cảm giác)
Đó là lúc tác giả sống thật với bản thân mình, đối diễn với những nỗi đau
trong lòng mình và cũng vắt kiệt sức mình để có được những giây phút thăng
hoa nhất để gửi gắm nỗi lòng mình vào những bài thơ, câu thơ như vậy. Phạm
Thị Ngọc Liên thành công trên con đường sự nghiệp nhưng trên con đường
tình duyên thì chị luôn gặp trắc trở. Cuộc hôn nhân tan vỡ một mình vất vả,
bươn chải nuôi con một mình, hai mươi năm lặng lẽ với một mối tình lặng lẽ,
cả một chặng đường đời dài dằng dặc chị phải gánh vác, lo toan lấy phần việc
mà lẽ ra cần đôi vai mạnh mẽ của một người đàn ông – trụ cột trong gia đình.
Hôn nhân đầy sóng gió đối với chị đã khiến thơ chị ghi lại tất cả những trải
nghiệm mọi cung bậc cảm xúc cay đắng, xót xa. Và tất cả những cung bậc
cảm xúc đầy đau đớn, cô đơn, tuyệt vọng ấy được Phạm Thị Ngọc Liên đã gửi
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gắm vào trong những tín hiệu thẩm mĩ được đưa vào trang thơ. Một trong
những tín hiệu thể hiện thành công nhất đấy chính là THTM trái tim.
Trong tim em những vết thương cứ rỉ máu rồi
Lại khô đi
Rỉ máu rồi lại khô đi
( Anh và huyền thoại)
Có những lúc Phạm Thị Ngọc Liên cảm thấy quá cô đơn, một mình đối
diện với chính mình và chị nhận ra trái tim đau của mình vẫn không ngừng
nhịp thở. Trái tim ấy cũng biết buồn, đau:
Có những lúc tâm hồn chỉ đắm một nỗi buồn
tưởng chừng mong manh
môi em vẫn tươi hồng nụ cười
trái tim đau không ngừng nhịp thở
sẽ chẳng có thêm lần nào
em làm thơ cho anh
dẫu chỉ một lần nghi ngờ
hay một lần cố tình đùa cợt
dẫu chỉ một lần lỡ tới
một lần buột miệng
trái tim ràn rụa khóc thầm.
Đó là những câu thơ không cần trang sức của ngôn từ. Nó được diễn đạt
một cách trụi trần và đi thẳng tới trái tim người đọc. Những “trái tim đau”
, “trái tim ràn rụa khóc thầm” được viết bằng chính trải nghiệm, thể
nghiệm của Phạm Thị Ngọc Liên, viết để được là chính mình, để đối diện
với nỗi cô đơn:
Em vẫn là người đàn bà cô đơn
ngửa cổ cười trên quạnh quẽ
tình yêu không phải trò đùa
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vẫn trốn tìm trong trái tim mảnh vỡ
buộc lòng ta nhớ quên
( Hạnh phúc đắng)
Tình yêu là một hành trình đầy bất ngờ. Con đường tình yêu ta mải miết
theo có những điểm hẹn hò, có khúc cua trắc trở, có ngõ cụt, hẫng hụt chênh
chao, đổ vỡ… Kết thúc một tác quyền hay chính là sự kết thúc của một mối
tình, của một tình yêu đẹp nhưng không trọn vẹn:
Và sự thực
mỗi ngày em môi hôn lên tấm ảnh của anh
nhỏ vào đó những giọt nước mắt
quăng đi trong thù hận
lượm lại trong tình yêu
và sự thực
như những lời nói mũi tên
anh đã bắn thẳng vào tim em không hề thương xót
tình yêu hết rồi
(Kết thúc một tác quyền)
Tập thơ "Biển đã mất" (1990) gồm 33 bài thơ, là tập thơ nối tiếp mạch
cảm xúc tình yêu của tập thơ trước đó. Tập thơ là sự khắc khoải với tình yêu
và cuộc đời. Đời chị sau cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ có những vị đắng hơn
là sự ngọt ngào, nó ám ảnh vào đời chị và ám ảnh cả vào trong thơ chị - nơi
chị gửi gắm con tim của mình:
Khi em áp mặt vào ngực anh về phía trái tim
tiếng đập cánh nhẹ nhàng của loài chim bay lên
từ đó
tiếng biển chiều mênh mông sóng vỗ
tiếng vó ngựa khua đều
thoáng chốc nhói lòng em
(Phút lặng thầm trái tim)
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Những trải nghiệm tình yêu của cái tôi trữ tình trong thơ chị hiện lại con
đường kiếm tìm tình yêu, kiếm tìm hạnh phúc xa xôi, đầy gian truân. nỗi
buồn, cô đơn, tuyệt vọng là mạch cảm xúc chủ đạo, là dòng chảy chính xuyên
suốt các tập thơ và chảy tràn lênh láng ướt đẫm bao trang thơ bởi những giọt
nước mắt nghẹn ngào…
Ôi chẳng bao giờ ta còn tin tình yêu
mong manh làm sao thứ tình phiêu lưu
biết có ngày rã tan
mà tình vẫn đầy như biển
người sẽ dửng dưng như lúc người quay đi
ta chẳng dấu được trái tim bi thiết!..
( Kết thúc)
Nỗi buồn từ ngày này qua ngày khác, giống như chiếc bóng in dài trên
con đường tình yêu không trọn vẹn. Chị muốn kêu lên, muốn khóc òa thành
tiếng: “em muốn giăng tay giữa trời mà khóc”. Nỗi thất vọng trào dâng trong
lòng, cùng với đó là một tâm trạng cô đơn của một trái tim rỉ máu:
Ta sẽ khóc với biển một lần nữa
Thương hại trái tim mình
Nỗi cô đơn buốt giá
Biển đời đời im lặng nghe ta
... người phương trời nào không hay
Trái tim ta nhỏ máu.
( Trở lại biển)
Sự kết hợp của tính từ thương hại + trái tim và trái tim + nhỏ máu khiến
ta nhận thấy một cái tôi cô đơn của một thân phận đã trải qua nhiều giông tố
của cuộc đời, đó có lẽ bi kịch của nhân vật trữ tình hay chính bi kịch của cuộc
đời chị chính là bi kịch về tình yêu, về mối tình đầu tan vỡ. Người phu nữa ấy
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đã yêu đến cháy lòng, đến đam mê điên dại vậy mà khi nhận lại chỉ là “ đâm
vào tim những lời cay độc” đầy đau đớn xót xa khiến trái tim nhỏ máu, sự cô
đơn đau thương lên tới tột cùng:
Giống như một trò đùa tỏa hương thơm
chiếc gai nhọn trên cành hồng đâm vào tim em những lời cay độc
anh là cơn gió chướng
đẩy em vào u mê
đẩy em vào một nỗi đắng cay thơm ngát
dịu dàng hoa hồng
nhỏ máu trái tim đau.
( Hương thơm một trò đùa)
Để rồi trái tim chỉ còn niềm đau muôn thuở:
Trái tim như buổi tiệc tàn
còn lại vết đau...
( Khoảng khắc)
Đã có ý kiến cho rằng : “Thơ chị được nhiều người yêu thích và đánh giá
cao, bởi thơ được viết ra từ chính những hạnh phúc và khổ đau mà nhà thơ đã
trải qua.” Đó là những cảm xúc thật, viết ra bởi một hồn thơ đa cảm với cách
viết tự nhiên, tuôn chảy dạt dào, những câu chữ bật ra, không gượng ép, khiên
cưỡng. Linh hoạt trong cách viết với hệ thống những từ ngữ, hình ảnh mới lạ,
độc đáo, hấp dẫn, đa sắc màu; Phạm Thị Ngọc Liên đã thổi một luồng sinh
khí mới vào thơ đương đại.
Hình phạt
chính là lúc này
Rượu và Đêm
giọt lệ đã khô trong con tim nhức nhối
.... ừ thì tiếng chuông đồng hồ
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mi cứ gõ
một hai ba bốn và năm
sao lại có thứ chuông vô tình đến vậy
mi gõ vào tim ta
nhắc ta thèm một lời an ủi
thèm một vòng tay
một ánh nhìn âu yếm...
(Tự khúc 2)
Con tim đau nhức nhối vởi sự cô đơn dày vò,chán nản, mệt mỏimột mình
với Rượu với Đêm càng khiến con người đối diện với bản thể, tự nhìn lại
cuộc đời mình, đối thoại với chính mình rồi chợt nhận ra mình thèm khát
bình yên, thèm khát hạnh phúc đơn giản thuở ấu thơ. Chợt nhận ra mình vẫn
cô đơn giữa bể đời mênh mông, trái tim đau đớn khôn cùng
Hành trang lên đường là lồng ngực đau
tình yêu trái tim vết thương đỏ máu
...
Em sẽ bay như con chim chỉ còn một cánh
như chiếc đồng hồ chỉ còn một kim
như một người không hôn
Em để lại tim em...
( Trái tim để lại)
Phạm Thị Ngọc Liên sẵn sàng dốc hết nhiệt huyết để yêu, yêu như là bản
năng vốn có, yêu chân thành, yêu mãnh liệt, yêu để biết rằng những nỗi buồn
mà chị đang nếm trải không thể dập tắt niềm hi vọng, mơ ước của chị. Nhà
thơ linh cảm:
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Sẽ có một ngày, tôi biết
trái tim tôi sẽ ngưng đập
cảm giác tôi không còn
chiếc bóng tôi biến mất
và nỗi buồn tôi như đại dương kia
không còn bờ bến
sẽ tan thành hư vô…
(Nỗi buồn của chiếc bóng)
Yêu đến si mê, yêu đến cuồng dại, song những người đàn ông đã trả lại
cho chị một nỗi buồn đau tan nát, một trái tim ứa máu với vết thương chẳng
bao giờ có thể lành. Trái tim “ anh” không bao giờ chỉ nghĩ về riêng em, vì
em mà cháy khô cạn kiệt mà khi yêu anh em hiểu rằng bao nỗi ưu tư, muộn
phiền xuất hiện trong tim em:
Khi yêu anh em hiểu thơ là cái gì thơ từ đâu tới
những dòng chảy cuốn từ trái tim bao nỗi ưu tư và muộn phiền.
... Khi yêu anh em cũng hiểu yêu là cái gì và yêu từ đâu tới
ngay từ lúc trẻ em đã biết nói yêu
và nụ hôn đầu đời của em, em cũng tưởng vì tình yêu mà có
bây giờ em hiểu không dễ gì tìm ra không dễ gì có nó
không dễ gì cho đôi mắt kia chuyên chú nhìn em và chỉ một mình em
không dễ gì trái tim kia vì em lại cháy khô cạn kiệt
không dễ gì làm chủ tâm hồn một người
và biết chắc mình làm chủ.
( Lý do)
Soi chiếu từ cuộc đời của nhà thơ ta thấy Phạm Thị Ngọc Liên đã phải
trải qua biết bao khó khăn, đau đớn, cay đắng trong cuộc đời những mong có
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được một tình yêu trọn vẹn, thế nhưng thứ nhận lại thì lại là sự dối lừa, cay
đắng, xót xa:
Oán hờn thay giấc mơ
đã để lại trái tim tôi đầy vết chân buồn
( Giấc mơ)
Đôi khi chi đã phải cất lên câu hỏi đầy đau đớn, xót xa của một người
luôn khát yêu và được yêu :
Có lỗi gì tình duyên
có lỗi gì dâng hiến
khi trái tim là của tôi
thể xác là của tôi?
( Trần tình)
Con người trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên hiện diện qua từng trang thơ
với nhiều nét vẻ phong phú, mỗi nét vẻ giúp chúng ta hình dung khuôn mặt,
hình dung tâm hồn người đàn bà trong thơ chị. Người đàn bà trong thơ Phạm
Thị Ngọc Liên, khao khát đắm say trong hạnh phúc và cô đơn tuyệt vọng với
bi kịch hôn nhân, với hạnh phúc ảo vọng. Có những khi tình yêu như tuột
khỏi tầm tay, xa khỏi vòng kiểm soát của chị :
Chúng ta càng ngày càng thêm tách rời
trái tim xa lạ dẫu ngồi bên nhau
võng tình trao nghiêng và em rớt xuống
võng đời chao nghiêng và anh lên cao
Anh và em dường như càng ngày càng cách xa, càng ngày càng lạnh
lùng, khách sáo như hai người xa lạ tự thu mình vỏ ốc của riêng mình, không
có sự chia sẻ, không có sự thấu hiểu, cảm thông tất cả chỉ là hai chữ cô đơn
đang tồn tại :
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Chúng ta càng ngày càng vào vỏ ốc
anh giấu tim anh em giấu tim em
giấu hạnh phúc cũng như giấu bất hạnh
tự bào mình mòn thêm mòn thêm
( Ngày qua)
Vẻ đẹp tâm hồn của người đàn bà trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên trở
nên đẹp đến lạ, dẫu ta kiếm tìm cũng không sao thấy được người đàn bà nào
giống thế. Đơn giản, như cách nói của Phạm Thị Ngọc Liên, "anh" có thể tìm
thấy những người xinh đẹp hơn "em" rất nhiều lần, nhưng để tìm thấy "phiên
bản" của em, tìm thấy một người giống như em là điều không thể, "duy chỉ có
phiên bản của em là thất lạc":
Phiên bản của em
người đàn bà đã đi qua đời anh
long lanh biển mắt buổi đầu
môi hôn thiết tha gặp lại
mùi hương quen một vòm trời Hà Nội
tràn qua ngõ phố Sài Gòn
tràn cả vòng tay ôm mỗi tối
tình yêu không hề nói
vẫn đầy chật buồng tim
(Không có phiên bản thứ hai)
Tình yêu của em dành cho anh dù không biểu lộ, dù không nói ra nhưng
nó luôn đong đầy, luôn tràn ngập, vẫn đầy chật trong trái tim yêu nồng nhiệt
của em.
Thơ thường biểu lộ cho sự suy tư, trăn trở, dày vò. Ít ai làm thơ mà thấy
thảnh thơi, nhẹ nhàng, trừ những người làm thơ cho trẻ con. Đúng ra, làm thơ
là cách tự an ủi, vỗ về, giúp cho mình nguôi ngoai, trút ra những bế tắc trong
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tình yêu, cuộc sống, khiến tâm hồn bình lặng, trong trẻo trở lại. Thế giới của
thơ ca là một thế giới lãng mạn, nhiều tưởng tượng, khác hẳn thế giới trần
trụi, nhiều biến động của văn xuôi - nơi người phụ nữ cầm bút phải trực diện
với những sự thật mà đôi khi họ không chịu nổi. Có lẽ hiếm có người nghệ sĩ
nào ý thức về nghiệp cầm bút nói chung và nghĩ về công việc làm thơ vừa
rạch ròi và vừa sâu sắc như chị. Nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên cho rằng: Dù
những nỗi buồn có lớn đến cỡ nào thì những câu thơ viết ra cũng phải đẹp.
Đọc thơ chị, người đọc nhận thấy rõ điều này. Những vẫn thơ viết về nỗi
buồn đau, tổn thương, mất mát nhưng vẫn lấp lánh vẻ đẹp của lớp từ ngữ,
giọng điệu, cảm xúc chân thành. Đó là tiếng lòng của một người phụ nữ thấu
hiểu lẽ đời, sống bao dung và giàu lòng nhân ái.
Biển khủng hoảng không tìm thấy mình
giữa biển
vô cùng bơ vơ
Biển không muốn ôm con tim cô độc
và biển mênh mông
chờ
(Lặng sóng)
Chỉ bằng những dòng thơ ngắn nhưng đã gợi ra nỗi cô đơn, nhỏ nhoi
của nhân vật trữ tình. Em hay chính biển luôn khao khát tình yêu, khao khát
đồng cảm, được yêu thương, được san sẻ như biển kia không muốn mang mãi
trong mình một con tim cô độc. Phải chăng sự cô độc của biển mà cũng là của
chính nhà thơ khi đứng trước biển lạc lõng như những con sóng bị xô dạt,
chữ và nghĩa trở nên rời rạc, đứt đoạn như chính cõi lòng tan nát của biển.
Nỗi cô đơn như những mảnh vỡ của nỗi niềm, tâm trạng của chính nhà thơ:
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Nào hay bão thốc vào tim
biển không là biển nữa
em đến với những chua xót đồng bằng
muốn quăng vào biển cả
nào hay vấp phải nỗi buồn
( Biển đã mất)
Tín hiệu thẩm mĩ là một yếu tố quan trọng trong văn học nói chung và
thơ ca nói riêng. Đó là một loại hình ảnh ẩn dụ được tạo nên bằng ngôn ngữ,
rất phong phú về khả năng biểu cảm mang đậm nét riêng của từng nhà thơ.
Qua việc tìm hiểu, khảo sát về THTM trăng và THTM trái tim trong thơ
Phạm Thị Ngọc Liên của bài viết này tuy chưa được đủ nhưng phần nào
cũng khẳng định được đó là những những tín hiệu thẩm mĩ riêng biệt tạo
nên phong cách, hồn thơ cũng như cách sống của Phạm Thị Ngọc Liên hồn nhiên, chân thành sống hết mình với các bài thơ của mình, hay nói
đúng hơn thơ chị chính là đời sống của chị, là những tâm trạng thật của chị
trong mỗi bước vui buồn của đời sống để chị gửi gắm khát vọng yêu và được
yêu chân thành và mãnh liệt, đó là những khao khát bình thường, bình dị của
người phụ nữ. Vì trong bài viết Phạm Thị Ngọc Liên không thích thơ trần
trụi nhà thơ đã từng tâm sự rằng : "Vị trí xứng đáng và hạnh phúc mà một
phụ nữ muốn đạt được chính là vị trí mà tình yêu đem lại cho người phụ nữ
ấy trong trái tim người đàn ông của họ.”
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Tiểu kết chƣơng 3
Từ kết quả khảo sát ở chương 2, trong chương 3 này chúng tôi dựa vào
các biến thể của THTM trăng và THTM trái tim trong thơ Phạm Thị Ngọc
Liên để chỉ ra được những nét nghĩa biểu trưng của nó.
Qua nghiên cứu, chúng tôi thấy, các THTM trăng và THTM trái tim
trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên là những tín hiệu thẩm mĩ giàu giá trị. Ngoài
việc sử dụng như một tín hiệu với ý nghĩa bản nguyên, phần lớn THTM trăng
và THTM trái tim trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên được dùng để biểu đạt ý
nghĩa biểu trưng, hàm ẩn. Các ý nghĩa này cũng rất phong phú nhưng các tín
hiệu này vẫn mang một số nét nghĩa biểu trưng: trăng là hình tượng thiên
nhiên tươi đẹp; trăng là người bạn tri âm tri kỉ của nhà thơ; trăng là tín hiệu
giải phóng sự liên tưởng, trí tưởng tượng phong phú, độc đáo, đầy cá tính của
Phạm Thị Ngọc Liên. Tất thảy thể hiện một mĩ cảm hiện đại: con người gần
gũi và làm chủ trong mối quan hệ với tự nhiên. Với Phạm Thị Ngọc Liên, trái
tim là tín hiệu đầy ám ảnh, day dứt và mang nhiều lớp nghĩa biểu trưng. Trái
tim là một tình yêu mãnh liệt của nhân vật trữ tình; trái tim cũng là nỗi đau, sự
cô đơn tuyệt vọng
Với việc sử dụng các THTM trăng và THTM trái tim trong thơ Phạm
Thị Ngọc Liên đã phần nào thể hiện được tư duy thẩm mỹ hiện đại, phong
cách nghệ thuật và tài năng thi ca của mình. Phạm Thị Ngọc Liên đã làm mới
thi liệu đã quá quen, sử dụng độc đáo thi liệu còn khá mới mẻ. Tất cả đã góp
phần khẳng định một ngòi bút luôn ý thức và nỗ lực không ngừng trên hành
trình cách tân thơ Việt.
Đối với người tiêp nhận, đọc và cảm thơ Phạm Thị Ngọc Liên luôn là
một điều mới mẻ. Việc tìm hiểu và chỉ ra ý nghĩa biểu tượng của những
THTM trăng và THTM trái tim trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên là một sự gợi
dẫn đối với bạn đọc yêu mến thơ chị.
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KẾT LUẬN
1. Với đề tài tìm hiểu một số tín hiệu thẩm mĩ trong thơ Phạm Thị Ngọc
Liên, chúng tôi đã vận dụng kế thừa thành tựu của những công trình nghiên
cứu đi trước về tín hiệu thẩm mĩ. Trên cơ sở đó chúng tôi tiến hành khảo sát,
thống kê tần số xuất hiện của các THTM trăng và THTM trái tim trong thơ
Phạm Thị Ngọc Liên. Bên cạnh khảo sát về tần số xuất hiện, chúng tôi cũng
chỉ ra một số kết hợp mà các tín hiệu thẩm mĩ đi kèm để có cái nhìn tổng thể
hơn. Tiếp đó chúng tôi tìm hiểu giá trị của các THTM trăng và THTM trái
tim trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên bằng lý thuyết của tín hiệu thẩm mĩ.
2. Tìm hiểu giá trị của các THTM trăng và THTM trái tim trong thơ
Phạm Thị Ngọc Liên cũng chính là tìm hiểu ý nghĩa biểu trưng của các tín
hiệu đó. Thông qua các biến thể kết hợp và biến thể từ vựng của THTM trăng
và THTM trái tim chúng tôi nhận thấy các THTM trăng và THTM trái tim
bên cạnh mang ý nghĩa gốc thì phần lớn các tín hiệu đó mang ý nghĩa biểu
trưng phong phú, đa dạng: trăng là hình tượng thiên nhiên tươi đẹp; trăng là
người bạn tri âm tri kỉ của nhà thơ; trăng là tín hiệu giải phóng sự liên tưởng,
trí tưởng tượng phong phú, độc đáo, đầy cá tính của Phạm Thị Ngọc Liên. Tất
thảy thể hiện một mĩ cảm hiện đại: con người gần gũi và làm chủ trong mối
quan hệ với tự nhiên. Với Phạm Thị Ngọc Liên, trái tim là tín hiệu đầy ám
ảnh, day dứt và mang nhiều lớp nghĩa biểu trưng. Trái tim là một tình yêu
mãnh liệt của nhân vật trữ tình; trái tim cũng là nỗi đau, sự cô đơn tuyệt vọng
3. Qua việc tìm hiểu giá trị thẩm mĩ của THTM trăng và THTM trái tim
trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên chúng ta hiểu rõ hơn về đặc điểm trong thơ
của chị. Nếu nói thơ hiện đại là thể loại nói lên cốt cách con người nhà thơ, là
nơi nhà thơ gửi gắm nhiều tâm sự, nỗi lòng, là phần tâm huyết nhất trong
cuộc đời của mình thì đối với Phạm Thị Ngọc Liên thơ không chỉ vậy mà còn
thể hiện được tư duy thẩm mỹ hiện đại, phong cách nghệ thuật và tài năng thi
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ca của chính nhà thơ. Tất cả đã góp phần khẳng định một ngòi bút luôn ý thức
và nỗ lực không ngừng trên hành trình cách tân thơ Việt của nhà thơ Phạm
Thị Ngọc Liên. Một điều dễ dàng nhận thấy hầu hết các sáng tác thơ của
Phạm Thị Ngọc Liên đều được viết theo thể thơ tự do với một lối viết riêng và
rất hiện đại. Dưới ngòi bút tài hoa của chị, thể thơ tự do này có sự giãn nở về
biên độ phản ánh và cấu trúc hóa nhạc điệu câu thơ. Và điều đặc biệt là hình
thức thơ biến hóa linh hoạt, câu thơ uốn lượn một cách thoải mái theo cơn bão
của cảm xúc tâm hồn, nhịp đập của trái tim. Cách diễn đạt vừa trực cảm vừa
vô thức, vừa hiện đại vừa lãng mạn, vừa tự sự vừa trữ tình… Phải chăng đó là
thế mạnh của thơ Phạm Thị Ngọc Liên. Ở bất cứ góc độ nào cũng có thể bắt
gặp những cảm xúc tha thiết trước cuộc đời, những suy tư sâu sắc hay là
niềm khát vọng khôn nguôi. Các hình tượng thiên nhiên luôn song hành
cùng những luồng cảm xúc suy tư của chị, nhập hòa vào những ao ước trăn
trở và đặc biệt không thể thiếu trong những khoảnh khắc đột biến lớn trong
cuộc đời và hồn thơ chẳng bình yên của chị để rồi cho chúng ta cảm nhận
được thông qua thơ là một Phạm Thị Ngọc Liên sẵn sàng dốc hết nhiệt huyết
để yêu, yêu như là bản năng vốn có, yêu chân thành, yêu mãnh liệt, yêu để
biết rằng những nỗi buồn mà chị đang nếm trải không thể dập tắt niềm hi
vọng, mơ ước của chị bởi dù thế nào chị vẫn luôn sáng mãi niềm hi vọng,
niểm tin vào tình yêu.
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