
nhân dịp mừng thăng long 
- Hà nội 1000 tuổi, nhà báo 
Đoàn tử Diễn, nguyên sinh 

viên Khoa Văn (Khóa 8) trường Đại 
Học tổng Hợp Hà nội, phóng viên 
mặt trận thời chống mỹ, giám đốc 
nhà xuất bản thông tấn, nay làm việc 
tại VtV cho ra mắt bạn đọc ấn phẩm 
“Hà nội và tôi” (nxb Văn Học -2010).

ấn phẩm chứa hơn 80 đoản văn về 
cảnh và người Hà nội mà tác giả từng 
gặp, từng cảm và từng suy tư. Đó là: 
trăng sáng cổ ngư, leng keng Bờ Hồ, 
giăng mắc ngõ chợ, tinh mơ Hàng 
cỏ, liểu rủ mặt đường, làng ven 
đô, mùa thu hương cốm, Quán phở 
trên xe đẩy, thấp thoáng sâm cầm,.. 
Đó là: ngàn năm sông núi, Sách viết 
giữa trời, Hành khúc tháng tám, tình 
chiến hữu, Bức thư trên hè phố, Về lại 
Ba Đình.. Đó là: tà áo trắng bay, nước 
mắt nguời nghèo, tiếng ru trong ngõ, 
giữ hồn trà Việt ... 

là đồng môn, đồng hương và đồng 
nghiệp của tác giả, tôi vui mừng trước 
thành quả sáng tạo mới của anh và 
tìm thấy ở “Hà nội và tôi” nhiều điều 
thú vị. 

trước hết, tác giả cung cấp cho tôi 

(người đến thủ Đô sau anh tới 10 
năm) gần như toàn cảnh sôi động và 
hào hùng, trầm lắng và mộng mơ của 
Hà nội trên nửa thế kỷ nay. nếu cầm 
bút liệt kê những tên phố, tên làng, 
những thắng cảnh, những sự kiện lịch 
sử gắn bó với những con người làm 
nên những điều kỳ diệu cả về vật thể 
lẫn phi vật thể mà tác giả đề cập trong 
ấn phẩm, hẳn tôi có thêm một cuốn 
tự điền phong phú về thủ đô.

thứ đến, tôi được tham khảo một 
cách nhìn, cách cảm khá chuẩn mực 
của tác giả về thủ đô - đúng như anh 
giải bày: “Đi trên đường Hà nội, nhiều 
khi ta nhìn biển hiệu, tường vôi, mái 
nhà quen thuộc đến độ dường như 
chẳng có gì đặc biệt để phải dừng lại 
lâu. nhưng, đó là khi ta lơ đễnh. còn, 
Hà nội kỳ diệu đến nỗi, con phố nào 
ta qua, số nhà nào ta nhìn thấy, dường 
như cũng ẩn chứa một vừng sáng, 
một ngọn lửa bên trong”. 

“Hà nội và tôi” còn chứa đựng tình 
cảm trân trọng và sâu lắng của tác 
giả với đội ngũ thầy cô giáo và bạn bè 
rất đông đảo, rất đa dạng tại những 
mái trường anh đã học ở Hà nội - kể 
từ ngày còn là cậu học sinh nhỏ, mồ 
côi mẹ, rời quê hương Xứ nghệ ra 

Hà thành gặp lại người cha là cán bộ 
cấp cao quân đội thời nam tiến 1946, 
tập kết tại miền Bắc sau Hiệp định 
geneve 1954 - như các trường cấp i 
ngô Sĩ liên, cấp ii trưng Vương, cấp iii 
chu Văn an... những địa danh mà mỗi 
lần anh đi qua, như anh nói “thế nào 
tôi cũng dừng lại với cảm xúc bồi hồi”. 

Đọc “Hà nội và tôi”, tôi như thấy tác 
giả nói giúp tôi về tình thầy trò, tình 
bằng hữu ở trường Đại Học tổng Hợp 
Hà nội, nơi cung cấp cho sinh viên 
“kiến thức bách khoa” và “phương 
pháp luận khoa học” trước khi bước 
vào đời. nhiều kỷ niệm vui buồn 
của những năm học tập ở ký túc xá 
láng, ký túc xá mễ trì (Hà nội), núi 
rừng Đại từ (thái nguyên) rồi cùng 
nhau ra công tác.. hiện lên trong các 
trang sách. nhất là những trang kể 
về những năm tháng chiến tranh, 
đông đảo cựu sinh viên Đại Học tổng 
Hợp Hà nội sống và chiến đấu tại các 
chiến trường khốc liệt không nguôi 
nhớ Hà nội thân thương. chính lẽ đó, 
tôi muốn đặt cho “Hà nội và tôi” của 
Đoàn tử Diễn thêm một tên nữa là 
“Hà nội và chúng tôi”. 

Dương Quang minH                                                     

“Hà nội Và tôi”

1000 năm tHăng long - Hà nội

23                 Số 235 - 2010


