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KỶ NIỆM QUỐC HỌC/ĐỒNG KHÁNH (HUẾ )

50 NĂM GẶP LẠI TẠI SAN JOSE CA.THÁNG 4/2012

Lời nói đầu: Hội ngộ 50 năm Quốc Học & Đồng Khánh (1962-2012) sẽ là một sự kiện đáng
ghi nhớ trong đời! Cựu học sinh QH & ĐK trên thế giới (kể cả Viet Nam) sẽ về tham dự tại TP San
Jose, Bắc California (USA) trung tuần tháng 4/2012. Chúc đại hội thành công tốt đẹp!
Vĩnh Phu ( Hoàng Thân Vinh )
Năm mươi năm đã trôi qua (đúng nửa
thế kỷ), là một chặng đường dài của cả một đời
người! Con người ta dẫu sống ở đâu trong hay
ngoài nước, khi nghĩ về thời gian đầy biến động
của người dân Huế nói riêng và người Việt nói
chung, thì đều cảm thấy mỗi người là một
chứng nhân của lịch sử, cho dù đứng ở góc
cạnh nào đi nữa! Ta hãy tạm bỏ qua chính kiến
đúng hay sai, hay ý thức hệ đã quá lỗi thời!
Trong bài này tôi chỉ đề cập tới những gì nên
thơ của Huế! (Như một bài hát đã nói: “Vẻ đẹp
của Huế không nơi nào có được, nét dịu hiền
pha lẫn chút trầm tư….”, mà tuổi học trò của
chúng ta đã từng trải qua khi còn là học sinh
Quốc Học & Đồng Khánh trên cùng đường Lê
Lợi, bên giòng Hương Giang thơ mộng, tô
điểm cho đất Thần Kinh của xứ Huế chúng ta!

Người Huế mà nói về Huế Đẹp, Huế
Thơ cũng chẳng khác nào mèo khen mèo dài
đuôi! Ta hãy nghe cố học giả, nhà thơ lão thành
Bùi Giáng người xứ Quảng đã từng ca tụng:
“Sông Hương núi Ngự là một cặp song sanh,
làm nên cái hồn của xứ Huế mộng mơ!”, và để
diễn tả tâm tình sâu lắng của người con gái

Huế, nhà thơ Thu Bồn xứ Quảng đã dùng giòng
Hương Giang để nói lên sự kín đáo của người
con gái Huế trong lãnh vực tình cảm:
Con sông dùng dằng, sông không chảy,
Sông chảy vào lòng, nên Huế rất sâu!.
Người con gái Huế nhiều khi : “Tình
trong như đã, mặt ngoài còn e!”. Nhà thơ Hà
Huyền Chi đã nói lên tánh cách này của con gái
Huế:
“Gái Huế cười duyên sau nón Huế, trái
tim bọc vải quấn trăm vòng!
Đã như biển động còn e lệ, tình nấp
đằng sau những chấn song!”
Tình yêu ngây thơ lãng mạn của tuổi
học trò lúc đó đúng là: “ Cái thuở ban đầu lưu
luyến ấy, ngàn năm không dễ mấy ai quên!”
Cái thuở ban đầu đó nhà thơ Xuân Diệu đã cắt
nghĩa dùm chúng ta rồi:
“Làm sao cắt nghĩa được tình yêu! Có
nghĩa gì đâu một buổi chiều,
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng
mây nhè nhẹ gió hiu hiu! ”

Truong Quốc Hoc ngày xưa

Con gái Huế hồi đó thường rất sĩ diện,
nhiều mộng tưởng, hoàng tử Bạch Mã của lòng
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nàng phải là: Phi cao đẳng, phi sĩ quan, bất
thành phu phụ! Con người Huế nói chung như
nhà giáo, nhà văn Trần Kiêm Đoàn cảm nghĩ:
“Người Huế nhìn về quê người thì thấy thấp
thoáng bóng tương lai! Còn nhìn về quê mình
chỉ thấy toàn là kỷ niệm, cho nên đã trở thành
người tù chung thân của quá khứ! Thành một
kẻ hành hương quanh miếu đền kỷ niệm của
một thời mô tê, răng rứa lãng đãng như ca
dao”
Cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp,
em qua không kịp tội lắm anh ơi!
Chẳng thà không biết thì thôi, biết rồi
mỗi đứa một nơi cũng buồn!

Trước năm 1968 (Cầu Tràng Tiền bị sập
trong biến cố Tết Mậu Thân 1968), khi đó chưa
có cầu đúc, mấy o nữ sinh Đồng Khánh hay
mấy cậu học trò Quốc Học ở trong thành Nội
Huế, thường đi ra cửa Thượng Tứ, rồi đi thẳng
xuống bến đò ngang ở Thương Bạc, đi qua đò
Thừa Phủ (gần Tòa hành chánh cũ) mà trong
“Chân Trời Tím” nhà thơ Hoàng Anh Tuấn
trông thấy những tà áo dài trắng tung bay trước
gió đẹp quá đã phải thốt lên:

Toà Thượng Bạc

“Áo em lụa trắng sông Hương,
Qua đò Thừa Phủ nhớ thương rạt rào!”

Hoặc nếu rảnh rang cô nàng Đồng
Khánh cậu Quốc Học, đạp xe song đôi bên
nhau, ra cửa Thượng Tứ, tới ngã ba Trần Hưng
Đạo rẽ trái, rồi đi qua cầu Tràng Tiền, hết cầu
gặp ngã tư Morin của Nguyễn Văn Yến, rẽ mặt
đường Lê Lợi (hướng về nhà ga Huế), qua khỏi
Cercle Nautique bên tay phải (nơi đây xem như
một hội quán dành cho những người có tiền hay
địa vị trong xã hội, để chơi quần vợt “tennis”,
bơi lội trong hồ tắm, hay chèo périssoir trên
sông Hương), rồi tới Tòa hành chánh, bệnh
viện trung ương Huế bên tay trái, là tới trường
Đồng Khánh trước, Quốc Học sau cũng bên tay
trái, đôi bạn tạm chia tay vào lớp học hành, hẹn
gặp lại nhau sau giờ tan học, để cùng sóng đôi
bên nhau, nhưng rồi ai đạp xe về nhà nấy!
Huế thời đó có nhiều chuyến đò ngang,
chèo qua sông Hương, chẳng thế mà có nhiều
chàng trai si tình, sợ mất người đẹp, người yêu
hay vợ cũng thế vì cho rằng nàng sang sông
trước có khác chi “con chim sổ lồng, con sáo
sang sông!” Đã phải vội vã thốt lên:
“Sông Hương lắm chuyến đò ngang,
chờ anh em nhé đừng sang một mình!”

Học trò ở phía Nam sông Hương (Hữu
ngạn sông Hương), từ dưới Dạ Lê, Hương
Thủy đi học, qua Ngoẹo Dàng Xay (ngã ba đi
vào núi Ngự Bình), qua cầu An Cựu thẳng
đường Duy Tân, tới ngã tư Miễu Đại Càng,
nhập vào học trò làng An Cựu đi học Quốc Học
& Đồng Khánh, có câu ca dao nói về địa danh
sông An Cựu và núi Ngự Bình như sau:
“Núi Ngự Bình trước tròn sau méo,
sông An Cựu nắng đục mưa trong!
Mặc ai một dạ hai lòng, em luôn thủ tiết
loan phòng đợi anh!”
Nhà thơ Mây Ngàn tức cố Bác Sĩ Bửu
Châu, đã mất năm 2004 tại Huế (là chắt nội của
ông Hoàng Mười “Tùng Thiện Vương” hoàng
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tử thứ 10 con Vua Minh Mạng) trong bài “Nhớ
Huế” sau đây:
“1/-Ta nhớ vô cùng em biết không?
Nhớ đồi Vọng Cảnh gió ru thông!
Nhớ hồ nước Tịnh sen soi bóng, nhớ
bến Vân Lâu chạnh tất lòng!
2/ Ta nhớ vô cùng em biết không? Nhớ
mái trường xưa phượng thắm hồng!
Nhớ mái tóc thề chiều tan học, nhớ nẻo
em về một cuối đông!
3/ Ta nhớ vô cùng em biết không? Nhớ
trăng thôn Vỹ, nắng Kim Long!
Nhớ sông Bến Ngự con đò nhỏ, nhớ má
ai kia ửng nắng hồng!
4/ Ta nhớ vô cùng em biết không? Nhớ
chiều buông nhẹ tiếng chuông ngân!
Nhớ dòng Hương dịu ôm thành Huế,
nhớ quá làm sao nhớ lạ lùng!”
Là con người ai lại không yêu thương
quê hương tổ quốc của mình, nhưng có nhiều
người suy nghĩ một cách hời hợt thiển cận, họ
đã nói: nơi đâu ta sống yên vui hạnh phúc thì
nơi đó chính là quê hương của mình! Riêng cá
nhân tôi cho rằng ý nghĩa về hai tiếng quê
hương mà nhà thơ Đỗ Trung Quân quan niệm
là đậm đà hơn cả:
“Quê hương mỗi người chỉ một, như là
chỉ một Mẹ thôi!
Nếu ai không biết, sẽ không lớn nổi
thành người!”
Người ta đã chẳng từng nói: Mối tình
đầu là mối tình đẹp nhất! Nhưng mối tình cuối
mới là mối tình bất diệt và hạnh phúc nhất! Bởi
lẽ mối tình đầu thường chỉ như là sương khói
mong manh, khi ẩn khi hiện, và ít khi được
thành tựu viên mãn! Còn tình cuối là hiện hữu,
là tương lai, là người phối ngẫu, là bạn đời
sống bên cạnh ta cho đến cuối đời, cho dù
không phải lúc nào cũng chan hòa hạnh phúc!
Thử nghĩ mà xem, ông Trời còn có khi nắng,
khi mưa! Dòng sông thường là êm đềm trôi
chảy, nhưng cũng có đôi lúc giông gió mưa
bão, làm tràn bờ gây nên cảnh lụt lội, mà ta
thường thấy vào tháng chạp ở Huế, nước sông
Hương dâng tràn Đập Đá vài lần mỗi năm! Tuy
nhiên trong đời sống vợ chồng, ta chỉ nên xem
sóng gió trong cuộc sống lứa đôi, chỉ là những
thử thách của ông Trời, xem đó như là những
gia vị của người nội trợ mà thôi! Có món ăn
nào mà không thêm gia vị cho hợp với khẩu vị

của từng người đâu! Điều nên nhớ: Sau cơn
mưa Trời lại sáng! Thế là đủ rồi phải không
các bạn!?!
Người Huế nói riêng, người Việt mình
nói chung, tuy sống xa quê hương, nhưng lòng
luôn khắc khoải nhớ về nơi chôn nhau cắt rún,
quê cha đất tổ của mình! Tác giả Phụng Tiên
qua bài “Huế vẫn thơ” nói về tấm lòng người
phương xa nhớ Huế!
“Bên ni biển Thái Bình Dương, gởi về
núi Ngự sông Hương bao tình!
Tràng Tiền mấy nhịp xinh xinh, đò
ngang chở nặng bóng hình Huế mơ!
Che ngang chiếc nón bài thơ, niềm
riêng nắng đợi mưa chờ người thương!
Cố đô ơi! Mộng đêm trường, xa nhau
mà vẫn vấn vương trọn đời!
Lòng son xin nguyện đất trời, thủy
chung giữ vẹn một thời Huế xưa!”

Để kết thúc bài này, tôi xin được gởi
đến qúy bạn bè cựu học sinh Quốc Học &
Đồng Khánh Huế một lời thăm hỏi ân cần,
đồng thời cầu chúc cho các bạn cùng gia quyến
được an khang & hạnh phúc!
Thung lũng Hoa Vàng (San Jose CA)
tháng 4/2012
Vĩnh Phu (Hoàng Thân Vinh)
Cựu học sinh Quốc Học
Ghi chú: Số cựu học sinh QH & ĐK
tham dự ngày hội ngộ tổng cộng 330 người,
trong đó CA với 35 bạn, từ VN qua 18 bạn, tiểu
bang Texas với 17 bạn . . .

