
Dù có Đi Bốn PHương trời…

trong chuyến đi làm việc của Đoàn Viện từ điển học & Bách khoa thư Việt nam (7-
2010), tôi có thời gian lưu lại nhà một Việt kiều tại Paris (Pháp). chủ nhà tên là nguyễn 
Đức thiệp, vốn là cán bộ của Viện thông tin Khoa học xã hội (uBKHXH Việt nam, nay 
là Viện KHXH Việt nam). gia đình ông sang định cư tại Pháp vào cuối thập niên 80 
của thế kỉ 20. tôi thật ngạc nhiên là sau hơn 30 năm xa tổ quốc, ông bà thiệp vẫn giữ 
nguyên “chất giọng” của người Hà nội: nhỏ nhẹ, rành rọt và ấm áp. tôi còn cảm động 
hơn khi ông thiệp kể cho tôi nghe những năm tháng tuổi thơ của ông lớn lên cùng 
Hà nội. nhà ông ở Ktt 26 lý thường Kiệt, vẫn thường nghe tiếng “leng keng tàu sớm 
khuya” của xe điện chạy dọc phố Hàng Bài, nhiều đêm đi làm muộn qua “những phố 
dài xao xác hơi may”... Và ông thiệp thấy đáng nhớ nhất là những năm Hà nội ta hào 
hùng đánh mỹ. “có lần máy bay mỹ ném bom trúng vào Đại sứ quán Pháp (ngã tư Bà 
triệu - trần Hưng Đạo), cách nhà tôi chỉ vài trăm mét. nhưng đêm đó, pháo phòng 
không của ta vẫn bắn lên rực sáng trên bầu trời và Đài tiếng nói Việt nam (có điểm 
phát sóng ở 43-45 Bà triệu, nơi máy bay mỹ định huỷ diệt) vẫn không ngừng phát 
vang những bài ca mà đến bay giờ tôi vẫn thuộc”. Dòng hồi tưởng của ông thiệp làm 
tôi nhớ tới một bài thơ “thành phố tôi yêu” của thanh thảo, trong đó có đoạn mà tôi 
rất thích:

"thành phố tôi xa đã cách mấy ngàn đêm

mùi hoa sữa chừng nặng hơn nỗi nhớ
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mùi hoa ấm nồng như một bàn tay

Đặt trên ngực tôi suốt tháng năm này".

Đấy là tấm lòng của những người 
từng sống, từng gắn bó với Hà nội. 
Bây giờ họ đã đi xa khắp bốn phương 
trời, mà lòng vẫn nhớ về “thủ đô yêu 
dấu/ một thời đạn bom/ một thời hoà 
bình…”. nhưng có nhiều người Việt 
nam không có vinh dự sống ở đây, 
họ vẫn có một Hà nội của riêng mình. 
Bởi thủ đô ngàn tuổi là hiện thân của 
lịch sử ngàn năm văn hiến, ngàn năm 
văn vật. nhớ về Hà nội, người Việt 
nam sẽ nhớ tới Văn miếu - Quốc tử 
giám, Hồ Hoàn Kiếm, gò Đống Đa, 
chợ Đồng Xuân, cầu long Biên, nhà 
hát lớn, chùa một cột, lăng Bác Hồ… 
nói tới Hà nội, người Việt nam cũng 
sẽ nhớ tới các phố “hàng” nổi tiếng 
với người dân “Kẻ chợ” nhiều nghề, 
buôn bán nhiều mặt hàng. các làng 
nghề nổi tiếng như Đúc đồng ngũ Xã, 
gốm Bát tràng, tranh Hàng trống,… 
ở đó có chả cá lã Vọng, bánh cuốn 
thanh trì, Dưa la, cà láng, nem Báng, 
tương Bần / nước mắm Vạn Vân, cá 
rô Đầm Sét… Biểu tượng Khuê Văn 
các giản dị, mang nét phương Đông 
truyền thống và hàm súc đã có mặt ở 
rất nhiều nơi, thành điểm sáng trong 

logo, hình trang trí trong công sở, sách 
báo nói chung. Và cũng chỉ từ một địa 
danh Văn miếu - Quốc tử giám này 
thôi, có bao điều cần viết, cần nói, cần 
suy ngẫm về di tích lịch sử này. 82 bia 
tiến sĩ ghi danh hơn 1.300 con người 
tài danh của đất nước. “ngày mai luôn 
bắt đầu từ ngày hôm qua” và quá khứ 
chiều sâu lịch sử bao giờ cũng là nền 
tảng tạo dựng cho cốt cách chúng ta 
ngày hôm nay:

"ta đi trên đường Hà nội rực rỡ chiến 
công

Đường thênh thang Ba Đình lịch sử

Đường tấp nập Hoàn Kiếm, Đồng 
Xuân

nghe náo nức trong lòng… "  
 (Bài ca Hà nội, Vũ thanh)

như vậy, thăng long - Đông Đô - Hà 
nội không của riêng người Hà nội mà 
là của cả dân tộc Việt nam chúng ta. 
Vì vậy, khắp nơi trên đất nước, từ lạng 
Sơn, Bắc Kạn… đến cà mau, Phú 
Quốc, tP Hồ chí minh… đã dấy lên 
một phong trào hướng về Hà nội với 
tấm lòng và hành động cụ thể. Bao 
nhiêu cây cảnh, hoa tại Đà lạt, tP Hồ 
chí minh đã được đưa ra tô điểm cho 
cảnh quan Hà nội, Hội chợ Sách toàn 

quốc đã khai mạc tại Vân Hồ (9-2010), 
tượng Bác Hồ và Bác tôn do tP Hồ chí 
minh tặng đã được đặt trang trọng tại 
công viên thống nhất, con đường 
gốm sứ (vừa được đưa vào sách kỉ lục 
guinness) là công sức của nghệ nhân 
nhiều nước trên thế giới… có thể nói, 
từ Hà nội ta nhận ra hình ảnh Việt 
nam hiện lên với những hồn cốt của 
non sông, lịch sử và văn hoá bao đời:  
“Hà nội ơi, một trái tim hồng”.

cHẳng tHơm cũng tHể…

người phương xa nói về Hà nội, người 
Hà nội nói về mình, chắc hẳn ai cũng 
không thể quên được hai câu ca dao 
“cửa miệng”:

"chẳng thơm cũng thể hoa nhài

chẳng lịch cũng thể là người tràng an"

câu thứ hai gần đây đã được thay bằng 
một biến thể mới: Dẫu không thanh 
lịch cũng người tràng an. nhưng dù 
là thế nào, ngữ nghĩa trên cũng vẫn 
mang một “thông điệp” rõ ràng: Đã 
là hoa lài thì phải thơm và đã là người 
tràng an thì phải thanh lịch. Đó là 2 
phẩm chất quý, một của hoa và một 
của người Kẻ chợ. lài (hay còn gọi là 
nhài) là một loài cây nhỡ, lá hình bầu 
dục, hoa trắng, hay nở về đêm và có 
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mùi hương dịu nhẹ: thoang thoảng 
hoa nhài lại thơm lâu (tục ngữ). còn 
tràng an là tên một đô thị nổi tiếng 
ở trung Quốc. nơi đây các triều đại 
từ đời nhà Hán đến nhà tuỳ đóng đô 
kéo dài hơn 1.000 năm. từ đó, theo 
người trung Hoa, tràng an trở thành 
một biểu tượng chỉ kinh đô và người 
tràng an là người ở đó. người tràng 
an cũng trở thành một biểu trưng văn 
hoá, hàm chỉ những phẩm chất thanh 
lịch, tao nhã của dân chốn kinh thành. 
Điển tích này cũng được dùng để chỉ 
người thăng long - Hà nội.

thanh lịch có nghĩa là thanh nhã và 
lịch sự. người thanh lịch là người lịch 
sự, nhã nhặn, tinh 
tế… toát lên vẻ 
cao quý. tính 
cách đó chỉ có 
ở những người 
hiểu biết, từng 
trải và có văn 
hoá. Điều này 
thể hiện rất rõ 
trong năng lực 
ứng xử, ăn mặc, 
nói năng…

“ăn Bắc, mặc 
Kinh” (ăn thì nên 
ăn theo lối Bắc, 
còn mặc thì nên 
theo lối người 
Kinh). cả hai nét 
đó đều có thể 
“áp” vào đánh 
giá người Hà nội. 
người Hà nội từ năm xưa vốn dĩ là 
những người sành ăn uống. Vốn là đất 
Kẻ chợ, có hàng hoá, sản vật nhiều, 
dân Hà nội giỏi nấu nướng, chế biến. 
từ món bánh cốm Hàng than đến 
các món bánh cuốn thanh trì, từ món 
chả cá lã Vọng đến phở thìn hay phở 
Bát Đàn dân dã, quen thuộc, từ hồng 
Xuân Đỉnh đến bưởi Diễn, chuối long 
Biên… Sự thanh lịch ở đây không 
chỉ là cách chế biến mà còn thể hiện 
cách bày biện, trang trí. mọi thứ đều 
được bài trí hết sức tao nhã, đẹp mắt 
và cuốn hút. Bạn đọc chắc chưa quên 
những áng văn về chuyện ăn Hà nội: 
“Quà Hà nội” của thạch lam, “miếng 
ngon Hà nội” của Vũ Bằng, “Phở” của 
nguyễn tuân, v.v.

còn chuyện ăn mặc, trang phục thì 

khắp mọi nơi, mọi người đều thầm 
phục cách thể hiện duyên dáng của 
“thứ nhất Kinh Kì”. ngay từ xưa, với 
trang phục cổ, áo the, khăn xếp, áo 
cánh tứ thân đến thời hiện đại… 
trang phục của cư dân thăng long 
cũng rất gọn gàng, ý tứ, toát lên vẻ tao 
nhã, ý vị. cho đến bây giờ, các cô gái 
Hà thành vẫn thướt tha với bộ áo dài 
bằng chất liệu lụa Hà Đông màu sắc 
đậm đà, cổ cao duyên dáng, tà áo dài 
gọn ghẽ làm tôn vẻ đẹp gợi cảm mà 
vẫn thanh cao, quyến rũ. “người đẹp 
vì lụa …”. con người Hà nội rõ ràng 
là đẹp, là duyên hơn với các bộ trang  
phục mang nét riêng của mình.

riêng lối nói, lối ứng xử của người 
Hà thành thì còn phải nói. giọng Hà 
nội, giọng thủ đô, tuy chưa có văn 
bản nào quy định nhưng đã được 
“ngầm định” là “giọng chuẩn” của cả 
nước. Việc bỏ các âm quặt lưỡi ([r], [tr], 
[s]), dùng cả 6 thanh điệu, không bị 
ngọng các phụ âm l/n, người Hà nội 
đích thực nói nhẹ nhàng, lưu loát, dễ 
nghe và rất có hồn. Đã thế, nhiều gia 
đình nề nếp, đều dạy con cái lối nói 
phù hợp “kính trên nhường dưới”, “đi 
thưa về giữ”, nói từ tốn, nghiêm cẩn và 
không nói trống không, buông xõng:

"chim khôn  tiếng hót  rảnh rang

người khôn  tiếng  nói nhẹ nhàng, dễ nghe"

Hà nội đang là mục tiêu “hướng 

chuẩn” của giọng nói trăm miền.

từ năm 2008, Hà nội đã được mở 
rộng cả về không gian địa lí (hơn 
3.300km2) và dân cư (xấp xỉ 6,5 triệu 
người). Không gian văn hoá cũng vì 
thế mà mở rộng thêm. So với kinh 
thành thăng long xưa với 36 phố 
phường, Hà nội hôm nay chiếm một 
vùng rộng lớn của lưu vực sông Hồng, 
nhập văn hoá Kẻ chợ và văn hoá xứ 
Đoài làm một. nhưng cốt cách, hồn 
vía của một Hà nội ngàn năm vẫn còn 
nguyên giá trị. Hà nội vẫn giữ được 
dáng dấp “rồng bay” trong suốt hành 
trình lịch sử.

một ngàn năm đã qua tính từ thời 
khắc “có một 
không hai”: lý 
thái tổ ra chiếu 
dời đô (1010). 
năm nay cả 
dân tộc Việt 
nam cùng nhân 
dân thủ đô Hà 
nội đón chào 
thành phố trải 
qua cái mốc 
1.000 tuổi. rất 
ít các thành phố 
trên thế giới có 
được tuổi đời 
và bề dày lịch 
sử như thăng 
long - Đông Đô 
- Hà nội. Để kết 
thúc, tôi muốn 
dẫn mấy câu 

thơ trong bài nhớ Bắc của “thi tướng” 
Huỳnh Văn nghệ (viết năm 1946) mà 
mỗi khi đọc lên, ta bỗng thấy lòng 
dưng dưng xúc động:

"ai về Bắc ta đi với

thăm lại non sông giống lạc Hồng

từ độ mang gươm đi mở cõi

ngàn năm thương nhớ đất thăng long…"
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