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Nhịp Cầu Mênh Mông 
 

Tôi đọc lá thư của bạn Trần Đình Chỉ bữa th  ba 19/05, đúng lúc cây cầu vòng cung bắc 

ngang vịnh Sydney chìm đắm trong sương. Cây cầu sắt hẳn là vô tình, nhưng chữ nghĩa 

trong thư rất hữu tình. Vì vậy bạn Chí mới dịch Trúc Chi Từ thành hai câu lục bát vắt 

vẻo đầy tình nghĩa : 

Mưa trời Tây, nắng trời Đông 

Vô tình nhưng vẫn mênh mông hữu tình. 

Thư của bạn bắc nhịp cầu đông tây, chắp nối hai chữ Thụ Nhân làm một bến bờ, tôi mạn 

phép chép lại lá thư của bạn như sau :  

 

„„Bạn Thông ơi,  

Thành thật cảm ơn bạn đã gửi tặng tôi bài thơ của Lưu Vũ Tích, một nhà thơ thời Đường 

mà tôi hằng say mê.  

Lẽ ra thì tôi đã trả lời ngay, nhưng vì kẹt Tháng Tư Buồn cộng thêm với Dịch Cô Vy nên 

không còn hứng thú viết lách gì cho lắm. Nay nỗi buồn cũng đã nguôi ngoai nên lên máy 

gõ viết cho bạn đây, kẻo thất lễ.  

Tôi rất thích thơ Đường, thích các đại thi bá thì đã đành (Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư 

Dị), mà cũng rất thích những nhà thơ “nhỏ”(?!) như Hạ Tri Chương, Thôi Hiệu, Vương 

Duy, Tào Đường, Lý Thương Ẩn, Đỗ Mục, Lưu Vũ Tích, vv...  

Riêng về thơ Lưu Vũ Tích, thử hỏi có nghĩa “Thượng đầu” nào hay hơn trong bài Trúc 

Chi Từ mà bạn đã trích dẫn?  

Thấm thía lắm, xin gửi tặng lại bạn hai dòng thơ này... cũng từ Trúc Chi Từ mà tôi rất 

tâm đắc :  

東 遗 日出 西 遗 雨  

道 是 無 晴 還 有 情  

Đông biên nhật xuất tây biên vũ  

Đạo thị vô tình hoàn hữu tình!  
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Xin tạm dịch :  

Mưa trời Tây nắng trời Đông,  

Vô tình nhưng vẫn mênh mông hữu tình! 

Bạn viết tên tôi ra chữ Hán, tôi hơi lạ vì chữ “Đình”. Lê Đình Thông 黎 𨑳 通 thì chữ 

Đình được viết theo bộ Dẫn 辶 thì Trần Đình Chỉ sao chữ Đình lại viết ra bộ Đầu 亭?  

Trong các tên họ Việt Nam, chữ lót “Đình” chỉ có một cách viết duy nhất ra chữ Hán 𨑳, 

đó là theo nghĩa triều đình, cung đình, đình thí. Dù chữ Đình mang nhiều nghiã khác 

nhau : Đình làng 亭, Pháp đình 庭, đình công 停, lôi đình 霆, vv...  

Các nhân vật lỗi lạc nước nhà Phan Đình Phùng, Phạm Đình Hổ, Nguyễn Đình Chiểu, 

Ngô Đình Diệm. Người Thầy khả kính của chúng ta vừa mới ra đi Ngô Đình Long, các 

bậc đại học sĩ làm rạng danh Viện Đại Học Dalat Lê Đình Thông, Cao Đình Phúc, 

Nguyễn Đình Cận, vv... Tất cả những chữ Đình này đều viết là 廷, ấp ủ ước vọng của 

cha mẹ mong cho con sau này là những công dân thành danh của đất nước, của triều 

đình.  

Bên này tôi vẫn theo dõi tin tức Pháp qua đài Antenne 2 vào mỗi sáng. Hôm nay Úc vừa 

đúng số 100 người tử vong và 7068 người nhiễm bệnh. Nếu so với Pháp thì thấp hơn 

nhiều, nhất là so với Mỹ!  

Cầu mong bạn được nhiều an lành và nghị lực trong thời buổi “mắc dịch” này. Nhớ 

nhé:  

Mưa trời Tây nắng trời Đông,  

Vô tình nhưng vẫn mông mênh hữu tình.  

Mênh mông,  

陳 廷 紙 SeeCiTy Sydney.‟‟ 

 

Cuối thư, bạn viết ‘‘Mênh mông’’ thay cho mấy chữ như là ‘‘thư bất tận ngôn’’ lâu nay 

không còn nữa. Tôi tặng bạn bài thơ của Lưu Vũ Tích xin chép lại nơi đây bài thơ, gom 

lại trong Lá Thư Thụ Nhân, xin được gởi gấm trong Diễn Đàn Thụ Nhân  

Mến tặng Trần Đình Chỉ  

nhân đọc câu thơ đề tặng :  

廷 通 題 詩 看 上 頭  

Đình Thông Đề Thi Khán Thượng Đầu 

 

山桃紅花滿上頭  

山桃紅花滿上頭， 

蜀江春水拍山流。 

花紅易衰似郎意， 

流水無限似儂愁。 

劉 禹 錫 
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Sơn đào hồng hoa mãn thượng đầu 

Sơn đào hồng hoa mãn thượng đầu, 

Thục giang xuân thủy phách sơn lưu. 

Hoa hồng dị suy tự lang ý, 

Lưu thủy vô hạn tự nùng sầu. 

Lưu Vũ Tích 

 

Dịch thơ : 

tặng Trần Đình Chỉ (陳廷紙) 

Hoa đào nở thắm khắp sơn khê 

Nước cuốn mây trôi chẳng vẹn thề 

Má phấn phai màu tình nhợt nhạt 

Bèo dạt cuốn trôi thật não nề. 

Lê Đình Thông 

 

Cũng nhờ bạn sửa lại chữ ‘‘Đình’’, tôi có duyên cùng một chữ Đình với các bạn Trần 

Đình Chỉ, Cao Đình Phúc, Nguyễn Đình Cận. Bạn chép tặng tôi hai câu cuối Trúc Chi 

Từ, chuyển thể lục bát nên thơ. Bạn cho phép tôi dịch tiếp hai câu đầu, nối vào vần thơ 

‘‘Mênh Mông’’ của bạn : 

楊柳青青江水平， 

聞郎江上踏歌聲。 

東邊日出西邊雨， 

道是無晴還有情。 

Dương liễu thanh thanh giang thủy bình, 

Văn lang giang thượng đạp ca thanh. 

Đông biên nhật xuất tây biên vũ, 

Đạo thị vô tình hoàn hữu tình. 

Chuyển thể lục bát : 

Liễu xanh chảy miết một dòng, 

Câu hò mái đẩy bến sông một lòng. (LĐT) 

Mưa trời Tây nắng trời Đông, 

Vô tình nhưng vẫn mênh mông hữu tình. (TĐC) 

  

Bạn Chỉ ơi, bạn cho tôi chép lại sau đây hai chữ ‘‘Mênh mông’’ đầy tình nghĩa của bạn 

nhé ! 

 

Mênh mông, 

Lê Đình Thông  

(Paris, 19/05/2020) 
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