THƠ TRIỆU LỆ HOA: NHÌN LẠI TỪ sự KIỆN LÊ HOA
NGUYỄN THỊ THÚY HẠNH'*)
Tóm tất. Sự kiện Lê Hoa xảy ra vào năm 2006 là một sự kiện thơ ca và văn hóa lớn nhất của văn

học Trung Quốc kể từ sau phong trào “Tân thơ vận động” của Hồ Thích và Quách Mạt Nhược (1997).
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích những vấn đề chính: đặc điểm phong cách thơ khẩu ngữ của
Triệu Lệ Hoa; lý giải nguyên nhân khiến thơ Triệu Lệ Hoa trở thành tâm điêm của những tranh luận
thơ ca trong năm 2006; cơ chế hình thành “Lê Hoa thể” và “XX thể” - một trào Ịưu nhại và tái chế
các văn bản gốc của người dùng internet tại Trung Quốc từ đầu những năm 2000 đên nay; ý nghĩa, tác
động của thơ Triệu Lệ Hoa và sự kiện Lê Hoa đên đời sông thơ ca Trung Quôc trong bức tranh toàn
cảnh của thời đại truyền thông.
Từ khóa-, sự kiện Lê Hoa, thơ khẩu ngữ, Lê Hoa thể, XX thể.

Abstract: The Li Hua event in 2006 was the largest poetic and cultural event in Chinese literary
life since 1997, the year of the “New Poetry Movement” founded by Hu Shi and Guo Moruo. This
article examines the following issues: the characteristics of Zhao Li Hua’s spoken word poetry;
reasons that made Zhao Li Hua the subject of poetic controversies in 2006; and the formation of
the so-called “Li Hua style” or “XX style,” a trend among internet users in China since the early
2000, who parody and recycle original texts. The article concludes with assessments about the
significance and impact of Zhao Li Hua and the Li Hua event on Chinese poetry in an era of social

media in China.
Key words: Li Hua event, spoken word poetry, Li Hua style, XX style.

Năm 2019 là năm Trung Quốc kỷ
niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa
Nhân dân Trung Hoa (1949-2019), khép
lại giai đoạn 40 năm cải cách mở cửa
(1978-2018), mở ra một thời kỳ mới - thời
kỳ hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới.
Đây cũng là dấu mốc để nhìn lại tiến trình
thơ hiện đại Trung Quốc trong vòng bốn
thập kỷ. Cùng với những thăng trầm của
lịch sử xã hội, sự xuất hiện của Internet
là một cú hích mang tính đột phá cho sự
chuyển hình của thơ Trung Quốc hiện đại.
Trong bối cảnh ra đời của một thế hệ sáng
tác và người đọc sử dụng Internet, sự kiện
Lê Hoa xảy ra vào năm 2006 là một sự
kiện không thể bỏ qua.

(•> TS.. Viện Văn học.
Email: nguyenthuyhanhsp@gmail.com.

Sự kiện Lê Hoa MíE V^gắn với tên
tuổi của Triệu Lệ Hoa & NI)
- một trong
số những nhà thơ đương đại được đánh
giá là có tính định hướng, gây tranh cãi
và thôi thúc khám phá nhất của nền thơ
Trung Quốc trong thập niên đầu thế kỷ
21. Tháng 9/2006, một bộ phận sáng tác
của Triệu Lệ Hoa lan truyền trên mạng và
bị cư dân mạng phản ứng hết sức mạnh
mẽ. Hành vi giễu nhại lẫn mô phỏng thơ
Triệu Lệ Hoa thực sự “đã trở thành một

2 Triệu Lệ Hoa (1964-), sinh tại thành phố Bá
Châu, tỉnh Hà Bắc, nhà thơ, hội viên Hội Nhà văn
Trung Quốc, chù nhiệm ban biên tập Tạp chí Thi
tuyển san. Tác phẩm chính đã xuất bản: Triệu Lệ
Hoa thi tuyển, Tôi nghiêng người bước qua. Thơ
Triệu Lệ Hoa đã được đãng tải với một số lượng
lớn trên các tạp chí nổi tiếng như Văn học Nhân
dân, Thi san, Thi tuyên san...
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trận cuồng phong”1 trên internet và truyền
thông Trung Quốc, có ảnh hưởng rộng
rãi và được xem là một sự kiện văn học,
văn hóa lớn nhất kể từ phong trào Thơ
mới (Tân thơ vận động) của Hồ Thích và
Quách Mạt Nhược (1917). Đồng thời, sự
kiện Lê Hoa cũng châm ngòi cho một trào
lưu thơ ca/ngôn ngữ mới — trào lưu pop
style — thịnh hành trong suốt 5 năm tiếp
theo (2006-2010) tại Trung Quốc.

Diễn biến sự kiện Lê Hoa

Sự kiện Lê Hoa khởi đầu vào ngày 11
tháng 9 năm 2006, khi một cư dân mạng
lấy tên Redchuanbo (ếl^T^ÌẾ) đăng bài
trên một website về giáo dục có địa chỉ là
http://www.lqqm.com. Với tiêu đề Những
bài thơ đáng xấu hổ nhất trong lịch sử, nội
dung bài viết giới thiệu lý lịch trích ngang
của Triệu Lệ Hoa, bao gồm vai trò của
Triệu Lệ Hoa như một thành viên ban giám
khảo thơ của Giải thưởng văn học Lồ Tấn,
“nhà thơ hạng nhất quốc gia”2, những đóng
góp của cô cho sự thành lập của một số tạp
chí thơ, cùng một số giải thưởng khác có
liên kết với hệ thống văn học do nhà nước
tài trợ. Người đăng đã yêu cầu độc giả “hít
một hơi dài” trước khi đọc những bài thơ
của Triệu Lệ Hoa được chép lại bên dưới:
“Không có gì phải nghi ngờ/ chiếc bánh
tôi làm/ là ngon nhất/ thế giới” (Một mình
tới Tennessee), “Một con kiến, lại một con
kiến, một đàn kiến/ Có thể còn có nhiều
kiến nữa” (Cuối cùng tôi đã phát hiện

1 Theo tường thuật của nhà thơ Tượng Tử trong bài
viết: “Nhân dân chọn Triệu Lệ Hoa”, đăng trên blog
cá nhân của Tượng Tử, trang ishare dẫn lại, nguồn:
https://ishare.iask.sina.com.en/f/iEptnQzzu v.html
- Trên thực tế, danh hiệu: “nhà thơ hạng nhất quốc
gia”
chưa bao giờ được coi là chính
thức trong hạng mục xếp loại tác già văn học tại
Trung Quốc, nhưng chi tiết này đã trở thành tiêu
điếm đế cộng đồng mạng công kích Triệu Lệ Hoa.

ra dưới gốc cây)... Ngay sau đó, bài viết
này được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn
trực tuyến nổi tiếng tại Trung Quốc như
NetEase, Tianya, Xinhuanet, Xicihu, và
chỉ trong vài ngày, trên các website đã tràn
ngập những bài thơ mô phỏng thơ Triệu Lệ
Hoa của cộng đồng mạng3, kèm theo vô số
bình luận công kích tác phẩm và năng lực
tác giả. Cư dân mạng đặt tên cho các văn
bản mô phỏng này là “thể Lê Hoa” (ỉiCtâ
thơ viết theo thể “Lê Hoa”, do chữ “lê”
và “Lệ” cùng âm). Những tác phẩm gốc
vốn của Triệu Lệ Hoa như Một mình tới
Tennessee, Trương Vô Kỵ, Cuối cùng tôi đã
phát hiện ra dưới gốc cây, Tôi quyết không
thể tha thứ... bị “ngắt đầu bỏ đuôi”, hoặc
bị xáo trộn tuần tự trước sau của các dòng
thơ... từ đó sinh thành những văn bản khác
mang tính giải trí khôi hài, như Bài thơ dưa
chuột, Ai đã đụng vào quần lót hoa của
tôi... Thậm chí, một trang web với tên miền
zhaolihua.com đã được người dùng mạng
tạo ra để chuyên đăng tải những bài thơ bắt
chước phong cách thơ Triệu Lệ Hoa. Cộng
đồng tham gia vào trò chơi ngôn ngữ này
“suy tôn” thơ Triệu Lệ Hoa và những bài
thơ mô phỏng là “Lê Hoa giáo”, còn Triệu
Lệ Hoa “được” gọi là “Lê Hoa giáo chủ”4.
Hành vi bắt chước thơ Lê Hoa đã trở thành
một hiệu ứng lan truyền (viral) trên mạng
xã hội trong suốt tháng 9/2006 và còn kéo
dài dư âm trong khoảng thời gian tiếp theo5.

3 Một ví dụ bài thơ do cư dân mạng nhại theo thể
Lê Hoa: “Không nghi ngờ gì/ Thể Lê Hoa/ Trong
tất cả loại thơ/ Là dễ học nhất”.
4 Ngày 13/9/2006, trên diễn đàn Thiên Nhai xã khu
Bát quái (website: http://www.tianya.cn/) người
dùng tài khoản lấy tên là “Lê Hoa giáo” lập một
topic với tiêu đề: “Dưới sự lãnh đạo của giáo chủ
Triệu Lệ Hoa anh minh, “Lê Hoa giáo” long trọng
được thành lập”.
5 Ba tháng kê từ ngày đầu tiên sự kiện diễn ra, ngày
30/12/2006, khi Triệu Lệ Hoa đưa bài thơ Tuyết rơi

Thơ Triệu Lệ Hoa...
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Diễn biến sự kiện Lê Hoa trên mạng
Trung Quốc đã chia những người tham gia
thành hai xu hướng: “phái phản đôi” (fêiJỀ9
và “phái ủng hộ” (ỀĨỀ9, dẫn đến cuộc tranh

nhiên, tính chất và mức độ ảnh hưởng của
sự kiện Lê Hoa khiến giới nghiên cứu phê
bình văn học không thể bỏ qua. Ngày 16/9,
học giả Vương Khả chính thức lên tiếng

luận nảy lửa của các quan điêm thơ ca khác
nhau trong thời gian này, đồng thời một
loạt câu hoi “thế nào là thơ”, nhà thơ “viết
gì” và “viết như thế nào” được phản tư và
định nghĩa lại. Nhìn chung, mọi tranh luận,
chỉ trích từ phía người đọc chủ yêu xoay
xung quanh “tính thơ” của các tác phâm
được Triệu Lệ Hoa viết theo phong cách
khẩu ngữ. Phái phản đối cho rằng những
bài thơ ngắn của Triệu Lệ Hoa hoàn toàn
không phải là thơ ca, mà chỉ là những câu
nói thường ngày được bẻ thành từng dòng,
không theo quy luật. Phái ủng hộ, chủ yêu là
một số thi nhân có xu hướng tiên phong, như
Dương Lê, Tô Phi Dư, Hàn Đông. Nhà thơ
Dương Lê - chủ soái của phái thơ Phi Phi
và phai thơ “Hạ bán thân” tuyên bố: “ủng
hộ Triệu Lệ Hoa bảo vệ thơ ca”. Diễn biến
sự kiện Lê Hoa được đẩy lên đến cao trào
vào ngày 30/9/2006: trong buôi đọc thơ do
một số nhà thơ tham gia nhằm ủng hộ Triệu
Lệ Hoa - được tổ chức tại nhà sách Thứ
ba (Bắc Kinh) - nhà sách tư nhân lớn nhất

trên Tạp chí Lý luận và sảng tác: “Sự kiện
Lê Hoa” với rất đông người dùng internet
tham gia, là “sự kiện ồn ào điên cuồng”, và
nhấn mạnh “sự cười nhạo đối với nhà thơ
Triệu Lệ Hoa, là không công bằng” [20].
Triệu Lệ Hoa bị biến thành đối tượng đê
giải trí của cộng đồng mạng (netizen) - một
ví dụ điển hình cho trào lưu kuso2 của văn
hóa đại chúng. Trong sự kiện Lê Hoa, phản
ứng của netizen mang tính hai mặt - từ phía
tích cực, nó trao cơ hội được phát ngôn
cho các cá nhân ở bất kỳ địa vị xã hội nào
(với ý nghĩa văn chương không chỉ thuộc
về những người có đặc quyền), nhưng mặt
khác, nó khuếch đại sự cười nhạo và đẩy sự
việc đi quá xa so vói điểm xuất phát - nhà
thơ trở thành đối tượng bị phỉ báng. “Mặc
dù khi sự kiện này xảy ra, Triệu Lệ Hoa đã
đối diện bằng một thái độ điềm tĩnh: “Nêu

Trung Quốc, nhà thơ Tô Phi Dư đã lõa thê
trình diễn thơ trên sân khấu, bị sở cảnh sát
Trung Quan Thôn giam giữ trong 10 ngày.
Sự kiện này đã gây chấn động trong giói
thơ ca và trở thành sự kiện phái sinh có ảnh
hưởng lớn nhất của “Lê Hoa thể”1
1. Đương
ở Lan Phường lên blog cá nhân của cô, tác phẩm
này nhanh chóng được hàng trăm website đăng tải
lại. Thậm chi Đài truyền hình Trung ương Trung
Quốc và Phoenix TV còn đưa tin với tiêu đê “Triệu
Lệ Hoa lại có sáng tác mới”.
1 Cũng trong tháng 9/2006, trước khi sự kiện Lê
Hoa xảy ra, việc hai nhà báo Lưu Ngọc Hải, Đường
Diễm của báo Thanh Niên Trung Quôc chê bai vị
thế của các nhà thơ ở mục “Tuần báo văn hóa” (số
ra ngày 4/9/2006); Ý kiến của nhà thơ Hàn Đông

trên blog nhân sự kiện Lê Hoa: “Thơ hiện đại và
nhà thơ đều không cần thiết”, là những yếu tô lôi
kéo thêm sự chú ý của công chúng.
2 Kuso: một thuật ngữ được sử dụng tại các nước
Đông Á, có nguồn gốc từ Nhật Bản (tiếng Nhật:
<-?■), sau đó lan sang Đài Loan, Hông Kông và
Trung Quốc đại lục (tiếng Trung: 7®il), là một
hiện tượng văn hóa internet - bao gôm tât cả các
dạng thức của camp (phóng đại, kỳ quặc) vàparody
(nhại) - có thể xuất hiện trong nhiêu lĩnh vực như
văn học, phim hoạt hình, truyện tranh, âm nhạc,
game. Kuso thường được gắn với những thứ kỳ
quặc và buồn cười, chẳng hạn những bộ phim hài
Mo lei tau của Châu Tinh Trì. Do được hiểụ theo
nhiều nghĩa, Kuso có thể dùng để chỉ một thể loại,
một cách thức (mode), một thực hành, một đặc tính
(của tập thể hay cộng đồng) hoặc một nên văn hóa.
Cuộc cách mạng văn hóa Trung Quôc cũng thường
là một chủ đề bị nhại, ví dụ bài hát 1 love Beijing
Tiananmen đã được sử dụng để nhại trong một
video game nổi tiếng của Nhật Bản - Hong Kong
97 - vào năm 1995.
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ngoại trừ việc công kích cá nhân, thì đây
có thể xem như là một cơ hội để thơ Trung
Quốc hiện đại chuyển từ một vòng tròn nhỏ
của sáng tác sang số đông quần chúng”
[dẫn theo 31, tr.83], nhưng đúng như Lục
Quý Sơn (giáo sư Đại học Nhân dân Trung
Quốc) nhận xẻt về diễn biến sự kiện: “cảm
nhận về mỹ học của thơ ca đã trở nên rất
khó có được sự đồng thuận chung” [dẫn
theo 31, tr.83].

Xét về tính chất và mức độ ảnh hưởng,
Lê Hoa đã từ một sự kiện văn chương trở
thành một sự kiện xã hội, thậm chí, một
sự kiện văn hóa1. Sự kiện Lê Hoa phản
ánh những khía cạnh thú vị của văn hóa
đại chúng Trung Quốc, đồng thời cũng là
một ví dụ tiêu biểu cho khuynh hướng mới
của thơ ca Trung Quốc dưới sự ảnh hưởng
của truyền thông và internet. Việc đọc lại
Triệu Lệ Hoa đặt trong sự phát triển của
các trào lưu thơ khẩu ngữ và thơ ca mạng
Trung Quốc nói chung có thể giúp chúng
ta trả lời các câu hỏi: Đặc điểm thơ Triệu
Lệ Hoa là gì? Tại sao thơ Triệu Lệ Hoa bị
cộng đồng mạng phản ứng dữ dội và các
bài thơ được đăng tải trên Internet cùa cô
trở thành một đối tượng để phỏng nhại?
Tại sao sự kiện này xảy ra vào đúng thời
điểm đó? Tóm lại, tại sao là Triệu Lệ Hoai

“Thơ nước dãi” và hai sự vi phạm
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được sáng tác từ năm 2002, khi tác giả
của chúng vừa mới bắt đầu tiếp xúc với
internet. Trong số hơn 51 bài thơ của Triệu
Lệ Hoa mà chúng tôi đã thu thập được
từ những nguồn tư liệu khác nhau2, phải
khẳng định những bài thơ bị tranh luận
trên mạng không phải là những tác phẩm
thành công nhất của tác giả. Xét ở thời
diêm sáng tác, những bài thơ ngắn này của
Triệu Lệ Hoa có thể xem như là những thử
nghiệm đầu tiên trong việc thực hành thơ
khấu ngừ. Hãy thử đọc một trong số những
bài thơ bị người dùng mạng phê phán và
nhại lại nhiều nhất:

Trương Vô Kỵ và Triệu Mẩn hôn nhau
Triệu Man can đứt môi Trương Vô Ky
Liên quan đến nụ hôn này
Trên ti vi đã xử lý khá cẩu thả
Mô tả ban đầu quá đơn giản
Sau này Trương Vô Kỵ thừa nhận
Anh ta đổi với Chu Chỉ Nhược chỉ là
tôn trọng
Đối với Tiếu Chiêu là tình thương
Đối với Ân Ly là cảm kích
Với Triệu Mần mới thực là tình yêu
khắc cốt ghi tâm
Dù cho kết luận này có phần
Khái quát hóa
Nhưng chắc chắn có liên quan đến nụ
hôn đó.
(Trương Vô Kỵ II)

Đe tránh nhầm lẫn, xin lưu ý rằng
những bài thơ của Triệu Lệ Hoa được
lan truyền trên mạng vào thời điểm tháng
9/2006 chủ yếu là một số bài thơ ngắn

Ở bài thơ này, Triệu Lệ Hoa đã tước
bỏ hoàn toàn tu từ pháp, sử dụng khẩu ngữ
thuần túy - hiểu như là lời nói thường ngày

1 “Lê Hoa thể” (thể thơ Lê Hoa) - là một trong số
171 khái niệm Hán ngừ mới xuất hiện đã được đưa
vào Báo cáo trạng huống ngôn ngữ đời sống Trung
Quôc được Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố năm
2006. Cũng sau sự kiện Lê Hoa, nhiều đài truyền
phát thanh và truyền hình tại Trung Quốc đã mời
Triệu Lệ Hoa tham dự để bày tỏ ý kiến trên các
diễn đàn nghệ thuật.

2 Bài viết của chúng tôi nghiên cứu 51 tác phẩm
của Triệu Lệ Hoa đã được đăng tải trên website
shigeku.org (Thi ca khố), các tác phẩm này đồng
thời cũng được Triệu Lệ Hoa đưa lên tương đối
đây đủ trên blog cá nhân với địa chỉ: http://blog.
sina.com.cn/zhaolihua, và những bài thơ được
trích dần rải rác ở một số tài liệu, luận văn, luận
án, website khác.
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- để tạo thành đon vị câu, Nội dung bài thơ
miêu tả lại câu chuyện tình cảm có nguồn
gốc từ tiểu thuyết Ỷ thiên đồ long ký của
Kim Dung đã được dựng thành phim - giữa
nhân vật nam chính Trương Vô Kỵ với bốn
nhân vật nữ là Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu,
Ân Ly, Triệu Mần. Bài thơ được tổ chức
qua một giọng kể vô âm sắc nối 12 dòng,
chi tiết “nụ hôn” trở thành điểm nhấn duy
nhất, các phép tu từ ngôn ngữ bị loại bỏ.
Lúc này, việc thể hiện tư tưởng của tác
giả trở thành thứ yếu, mà tự sự - tức câu
chuyện được kể mới là then chốt. Có vẻ
như Triệu Lệ Hoa muốn đi ngược lại quan
niệm của người đọc truyền thống về thơ và
tính thơ khi sử dụng hoàn toàn khẩu ngữ
- thường bị hạn chế trong việc truyền tải
chức năng thâm mỳ - đê tạo lập tác phâm.
Cách thức này cũng được Triệu Lệ Hoa sử
dụng cho nhiều bài thơ khác như Một mình
tới Tennessee, Cuối cùng tôi đã phát hiện
ra dưới gốc cây, Hoa hạnh nở rồi hoa lê
nở, Đại kết cục, Khi anh già rôi, Con muôi,
Có giỏ thổi qua... Ngoài việc đưa khẩu
ngữ xâm nhập vào thơ ở mức mạnh nhât,
nhà thơ dường như muốn thoát khỏi cái
thế giới duy ý nghĩa mà con người định vị,
bằng cách viết về những thứ thường bị coi
là vô nghĩa của hiện thực (chuyện bị muồi
đốt, hai đứa cháu rủ nhau đi chơi, tuyết rơi
ở Lan Phường...), cho tới những chi tiết
tầm thường của đời sống sinh hoạt tưởng
chừng sẽ luôn bị thơ ca cự tuyệt: “Tôi
quyết không thể tha thứ/nhừng kẻ/đi đại
tiện/nhà vệ sinh/công cộng/mà không chịu
xối nước” {Tôi quyết không thể tha thứ).
Cộng đồng mạng đã đặt tên cho những bài
thơ của Triệu Lệ Hoa là thơ nước dãi n
iyf/ the saliva poem, xếp chung nhóm với
Ô Thanh (phái Thơ Nhảm) và Xa Diên
Cao (thể Dương Cao). Trên thực tế, trước
và cùng thời điểm với sự kiện Lê Hoa, có
nhiều nhà thơ khác cũng theo đuổi và thực

hành thơ khẩu ngữ, vấn đề đặt ra là tại sao
chỉ Triệu Lệ Hoa mới trở thành đối tượng
để tranh luận với một quy mô lớn và tầm

ảnh hưởng mạnh mẽ?

Những tranh luận xung quanh thơ
Triệu Lệ Hoa có căn nguyên đầu tiên từ
việc Triệu Lệ Hoa đã làm tiêu giải quan
niệm về thơ của quần chúng bằng lối viết
thơ khẩu ngữ một cách triệt để. Sự lựa
chọn khuynh hướng sáng tác này được
thể hiện một cách có ý thức, chẳng hạn
trong tiểu luận Trăm năm thơ mới Trung
Hoa, Triệu Lệ Hoa đã mở đầu bằng việc
dẫn lại tác phẩm Hai con bướm (1916)
của Hồ Thích - bài thơ bạch thoại đầu
tiên có ý nghĩa khơi dòng cho Thơ Mới
Trung Quốc và nhấn mạnh đến sự cách
tân ngôn ngừ văn chương - việc chuyển từ
văn ngôn sang bạch thoại - như một bước
đi đầu tiên trong công cuộc hiện đại hóa
của nền văn hóa Trung Hoa [6, tr.294].
Tại Trung Quốc những năm 90, tính chất

thị trường hóa trên mọi phương diện của
đời sống xã hội là nguyên nhân tạo nên
sự phát triển của văn hóa đại chúng, điều
này cũng khiến cho thơ ca và nhà thơ lâm
vào tình trạng bị ngoại biên hóa; đồng thời
như một hệ quả, tinh thần lý tưởng, cái cao
cả, anh hùng của thơ ca thập niên 80 đã bị
phá vỡ, nhường chỗ cho khuynh hướng
thế tục hóa: “Tinh thần của thơ không còn
đặt trong những hình thức phiêu lưu mạo
hiểm anh hùng, những trải nghiệm cuộc
sống sử thi và những trận chiến đẫm máu.
Thơ đã đi đến biển cả của tâm hồn cá nhân
ẩn dưới cuộc sống hàng ngày nhạt nhẽo
của con người bình thường. Ý thức của
nhà thơ về ý nghĩa tồn tại của cuộc sống
cá nhân, sự thám hiểm lịch sử nội tâm
được bắt đầu. Nhà thơ cuối cùng đã dũng
cảm đối diện với những trải nghiệm của
sinh mệnh, không sợ những áp lực hay sự
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thô tục của nó”1. Trong khi truyền thống
thơ ca Trung Quốc chú trọng vào tinh thần
trau luyện ngôn từ, sáng tạo hình tượng,
vận dụng tính hài hòa của âm vận, thì thơ
Triệu Lệ Hoa - chịu ảnh hưởng của trào
lưu thơ khẩu ngừ mà các thi sĩ tiên phong
theo đuổi từ những năm 80 của thế kỷ 20
(như Hàn Đông, Vu Kiên, Dương Lê, Lý
Á Vỹ...) - lại tịnh tiến đến giá trị bình
dân phổ thông, sử dụng khẩu ngữ nguyên
sinh, chủ trương “cự tuyệt ẩn dụ”, nhằm
phát triển một không gian tự do và dân
chủ hơn cho ngôn ngữ thơ. Các nhà thơ
theo trường phái thơ khẩu ngữ cho rằng,
lối viết trọng ẩn dụ của trường phái thơ
“phần tử trí thức” - đại biểu là Vương Gia
Tân, Tứ Xuyên, Âu Dương Giang Hà, và
kể cả thơ Mông Lung trước đó - rất khó
biểu hiện được tính chất sống động, đa
biến của hiện thực, mà chỉ khẩu ngữ dân
gian mới bảo lưu trọn vẹn cội nguồn sức
sống của thơ ca. Thơ khẩu ngữ, vì thế tìm
cách phục nguyên lại mối quan hệ giữa
Hán ngữ và đời sống thường nhật, khiến
ngôn từ trong thơ trở nên hài hước, thoải
mái, thể hiện sự tôn trọng và trân quý của
nhà thơ đối với chân tướng sự vật. Trong
khi chuyển hóa kinh nghiệm đời sống
thành tài liệu của thơ, thơ khẩu ngừ đã
thoát khỏi lối viết tinh tế, hàm súc của thơ
cổ điển, đồng thời bỏ qua thủ pháp tượng
trưng, ân dụ mà thơ Mông Lung thường
dùng, dẫn đến việc tạo ra một khoảng
cách khá xa so với quan niệm về thơ của
số đông quần chúng. Đe cao thủ pháp “độ
không của trữ tình”, ngôn ngữ của thơ
khẩu ngữ thiên về tự sự và gần giống với

1 Vu Kiên trong Những ghi chép về sáng tác năm
1996, đề xuất: nhà thơ nên quan tâm đến môi
trường xung quanh, đến cuộc sống hàng ngày - cái
hàng ngày vốn bị nằm ngoài sáng tác của những
năm 50, 60.
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văn bạch thoại, làm thay đổi lối điệu ngâm
của thơ truyền thống.
Tuy nhiên, nhìn từ chiều sâu của
phương pháp sáng tác, chúng tôi cho
rằng, thơ khẩu ngữ Triệu Lệ Hoa dường
như đi theo một xu hướng khác với lối thơ
khâu ngữ mà Dương Lê - thành viên của
phái thơ Phi phi
đồng thời là
chủ soái của phái Thơ Nhảm dễĩỄìậ) đề
xuất, về mặt lý thuyết, chủ nghĩa Phi phi
theo đuổi cách làm thơ chỉ sử dụng những
từ ngừ đơn giản và minh bạch, tìm cách
loại bỏ ngữ nghĩa trên con đường trở lại
với âm thanh của các từ và xem đây là sự
hoàn nguyên về trạng thái tuyệt đối của
thơ ca trong ngôn ngữ (mà Dương Lê gọi
là “ngừ cảm” in'M). Trong khi đó, thơ
Triệu Lệ Hoa mặc dù cũng chủ trương
vận dụng chất liệu của “văn nói”, nhưng
không chú trọng thực hành mặt âm (âm
thanh), mà lại hướng về mặt nghĩa. Ở
những sáng tác thành công nhất của nhà
thơ (Tôi đặt một, Một người phụ nữ khao
khát được yêu, Con đường trong mat xe
hơi, Chết trên đường cao tốc, Giỏ cát thôi
qua ...), lối viết thơ khẩu ngữ đã phát huy
hiệu năng của nó - bằng cách sử dụng một
ngôn ngữ đơn giản để tạo nên tính đột phá
của ý tưởng:

Tôi đặt một từ vừa vặn vào dòng thơ
giống như nhẩn một viên đạn vào
nòng sủng
câu hỏi dưới đây trở nên quan trọng:
tôi sẽ bắn ai?

Hiện tượng Triệu Lệ Hoa không phải
là một cá thể thơ đơn lẻ và đột xuất, mà
là sản phẩm của thời đại và đương nhiên
chịu tác động từ bối cảnh văn hóa - xã hội
đương thời. Nếu đọc kỳ sẽ thấy những
thử nghiệm thơ của Triệu Lệ Hoa đã hấp
thu tinh thần khiêu khích truyền thống và
nghiêng về những tìm tòi hình thức của thơ
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tiên phong, mặt khác, lại có sự tưcmg ứng
với diễn ngôn văn học nữ trỗi dậy những
năm 90. Tuy nhiên, khi nghiên cứu vê thơ
Triệu Lệ Hoa, hầu hết các phê bình Trung
Quốc1 đã bỏ sót một chi tiết tiểu sừ quan
trọng - mà theo chúng tôi có ảnh hưởng
sâu sắc tới phong cách tác giả: việc Triệu
Lệ Hoa từng tham gia Nữ tử thi báo1- một
tạp chí thơ độc lập tập hợp các cây bút nữ
lần đầu tiên xuất hiện tại Trung Quôc (cũng
là duy nhất tính đến thời điểm này). Với
khuynh hướng sáng tạo thơ ca mang tính
tiên phong (tote/ Avant-garde), Nữ tử

1 Những nghiên cứu mang tính học thuật vê thơ
Triệu Lẹ Hoa tính đến thời điểm này không nhiều,
về cơ bản đã được chúng tôi giới thiệu trong phân
Tư liệu tham khảo. Riêng bằng chứng vê sự tham
gia của Triệu Lệ Hoa trong Nữ tử thi báo có thê tìm
thấy ngay trên website của Tạp chí (http://www.
sunpoem.com/nzsb/-, hoặc http://www.nvzishibao.
com/Index.asp). Ngoài ra, một nghiên cứu về thơ
mạng của Trương Hiểu Hủy (Luận án tiến sĩ, 2007)
có đề cập đến chi tiết này [31, tr. 11 ]

a Nữ tử thi báo
thành lập vào tháng
12 năm 1988 tại Tứ Xương tỉnh Tứ Xuyên, người
phát động là Hiểu Âm, Chung Âm, Đàm Thi, Tiêu
Lâm, Phong Tử, A Mạn. Đây là nhóm nhà thơ nữ
đầu tiên trong lịch sử thơ ca Trung Quôc đương
đại. Các định dạng xuất bản đầu tiên của ấn phẩm
là báo khổ lớn. “Người nữ viết, người nữ biên tập”
là tuyên ngôn của Nữ tử thi báo. “Sáng tác VỚỊ ý
thức phản nữ tính, kiến tạo nên một hệ thông thâm
mỹ mới cho phụ nữ” là mục tiêu cuối cùng mà
“Nữ tử thi báo” cố gắng đạt được. Tháng 6/2002,
tháng 12/2020, 11/2003 dựa trên tập san đầu tiên
Nữ từ thi báo và sau đó là Nữ tử thi báo niên giám
để thành lập hai trang mạng Văn học ngàn thu và
Thơ ca khai tầm, kiên trì hoạt động theo tôn chi
ban đầu. Nữ tử thi báo quy tụ các nhà thơ trong
và ngoài Trung Quốc như Đường Quả, Bạch Địa,
Thất Nguyệt Đích Hải, Hàn Bích, Tây Diệp, Thi
Vũ (nước Mỹ), Thi Vỹ (Mỹ), Hồng Anh (Anh),
Vương Tiểu Ni, Chu Tán, Quân Nhi, Bạch Lan, Lý
Khinh Tùng, Lý Minh Nguyệt, Kinh Hoát, Băng
Tuyết Liên Tử, Lý Kiến Tâm, Mộng Kiều, Thượng
Thiện Nhược Thủy, Trầm Lợi, An Kỳ, Đinh yến,
Trần Ai, Đan Ni, Triệu Lệ Hoa...
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thi báo chủ trương: “mờ hóa ý thức phân
biệt giới tính, tập trung vào thơ thay vì
quan tâm đến “phụ nữ”, từ chòi sự bảo hộ
của nam tính, xem xã hội nam quyền là rác
rưởi”. Nữ tử thi bảo đặt thơ nữ làm trung
tâm diễn ngôn nằm ngoài sự khu biệt giới
tính, hướng đến việc “thoát khỏi ý thức
truyền thống về giới làm vướng víu ngòi
bút thơ ca”, “làm tiêu biến ý thức giới”,
“xây dựng một kiến trúc tổng thể thơ nữ”.
So với các nhà thơ nữ của phong trào thơ
Mông Lung, “tác phẩm của hơn 60 nhà thơ
nữ (của Nữ tử thi ỎỚO-NTTH) được xuất
bản đã thể hiện một khuynh hướng thẩm
mỹ mới mẻ. Nhóm các nhà thơ nữ trẻ này
đã chuyển từ ý thức nữ tính biểu hiện ở bề

ngoài của Thư Đình sang một trải nghiệm
nghệ thuật nội tâm sâu sắc hơn” (Tiêu Hiểu
Anh). Hoàn toàn không khoa trương khi
cho rằng Nữ tử thi báo mang tinh thần giải
mô hình hóa người phụ nữ mà thể chế Trung
Quốc đã xây dựng và theo đuổi suốt nhiều
thế kỷ. Việc Nữ tử thi báo bị đình chỉ xuât
bản trong một thời gian dài3 và chỉ hồi sinh
nhờ internet, là minh chứng rõ ràng nhất
cho tính vi phạm truyền thống của những
cách tân thơ nữ trong giai đoạn này. Mặc
dù chúng tôi chưa tìm được tài liệu nào chỉ
ra mức độ hoạt động trong Nữ tử thi báo
của Triệu Lệ Hoa sâu sắc đến đâu, nhưng ý
thức làm mờ hóa sự phân biệt giới thế hiện
qua các sáng tác thơ của Triệu Lệ Hoa là
rất rõ ràng. Thay vì dồn nén chất trữ tình
làm bàn đạp để triển khai thi tứ, thơ Triệu
3 Tại Trung Quốc, những động thái của Nữ tứ thi
báo - chẳng hạn như việc các nhà thơ nữ tập hợp
thành nhóm, đề xướng cương lĩnh sáng tác, tự bỏ
tiền xuất bàn, hướng ngòi bút thoát khỏi ý thức vê
giới tính nhằm tiếp cận chính bản thân thơ ca, là
một tinh thần mang tính cách mạng, một hành vi
mang tính chính trị và chưa hề có tiền lệ. Nữ tứ thi
báo đâ bị đình bản năm 1990 và nhờ có internet, đã
hồi sinh lại sau gần 7 năm.
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Lệ Hoa quan tâm hơn đến những biểu đạt
của một cá nhân độc lập đang suy tư về thế
giới, chiêm nghiệm mối quan hệ giữa con
người và ngoại cảnh - một thứ thơ nghiêng
về tính duy lý khách quan, táo bạo nhưng
không phô trương. Chẳng hạn, bài Gió cát
thôi qua miêu tả sức mạnh của một cơn bão
tác động đến sự vật, nhưng cái kết lại dựng
lên tư thế của một cá nhân bản lĩnh: “Gió
cát thôi qua thảo nguyên dường như không
gì cản trở được [...]/ gió cát tiến vào thành
phố [,..]/chúng thổi tung tất câ/thổi tung
cùng với cảm xúc [... ]/gió cát còn thổi qua
tôi/lúc thổi qua tôi/liền dần dần suy yếu”.
Hình tượng người nữ, nếu có, thường xuất
hiện với một tinh thần chủ động. Đó có thể
là một tuyên ngôn mạnh mẽ, một chuyển
hướng hệ quy chiếu - từ ngoại cảnh vào
chủ the: Neu có thay đổi, sẽ bắt đầu từ tôi
trước. “Từ nửa đêm bắt đầu/gió thổi mạnh/
đập cửa sổ/nhiệt độ vừa tăng/ lại hạ xuống/
trên điện thoại ngày hôm qua/ có một tin
nhắn dự báo thời tiết/ rằng: gió mạnh nhiệt
độ giảm/ tôi vẫn không tin”; hoặc một chân
dung tự nhại (self-parody) mang màu sắc
hài hước hậu hiện đại: “Nghe nói Triệu
Lệ Hoa thời cổ đại không dùng tên thật để
lưu truyền/ tuyệt đỉnh khinh công/ trượng
kiếm thiên nhai/ trừ phi vạn bất đắc dĩ/
trước sau không bao giờ lộ diện” (Tản hiệp
khách hành'). Điều này đồng thời lý giải tại
sao Triệu Lệ Hoa hiếm khi dùng ngôi thứ
nhất (S,) mang tính chủ quan trong những
bài thơ viết về đề tài tình yêu - một đề tài
thường là tâm điểm của thơ nữ, mà chọn
vị trí bên ngoài - qua việc sử dụng ngôi
thứ ba (Ítil/ÍẾ) làm khách quan hóa lời kể.
Cách làm này được nhà thơ thể hiện một
cách chủ động và nhất quán trong các sáng
tác (Một người phụ nữ khao khát tình yêu,
Dora Maar, Thời khắc, Bánh màn thầu,
Sức hút... ), nhằm tiết chế tối đa tính trữ
tình, tăng cường khả năng tư duy và đánh
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giá sự vật. Khi dùng ngôi nhân xưng, Triệu
Lệ Hoa thiên về lối biểu đạt trung tính,
thậm chí có thể nói là “phi giới tính”. Đặc
diêm này khiến cho nhiều bài thơ của Triệu
Lệ Hoa - giả sử nếu giấu đi tên tuổi tác giả
- người đọc sẽ hoàn toàn mơ hồ trong việc
xác định giới tính của người sáng tác. Ngôi
nhân xưng thứ nhất không xuất hiện, “cô
ấy” (đại từ nhân xưng ngôi thứ ba ị&) được
miêu tả dưới sự quan sát của nhà thơ:
Nàng (ỷẾ) nằm thằng
tay có thê chạm tới cặp vú nhô lên
có một vết dài nơi bụng dưới lõm
xuống
lại gầy rồi, nàng nghĩ: “mình luôn gầy
từ bụng dưới trước tiên ”
bên dưới nữa là xương mu
nhô lên, một sườn đồi thoai thoái
nào cỏ xanh, nào nước suối
tất cà đều cô đơn
(Dora Maar)

Hoặc có khi “cô ấy” (ặfe) được đặt
trong tương quan với “anh” (í<f) - đại từ
nhân xưng ngôi thứ hai. Lúc này, nhà thơ
đã tự ngoại cuộc hóa bản thân, câu chuyện
như được một người khác đang quan sát
kể lại. Từ chối để “tôi” xuất hiện cũng có
nghĩa thủ tiêu những trải nghiệm nữ tính
chủ quan và thường là yếu thế, tiến hành
cuộc đối thoại bình đẳng với sự hiện diện
của nam giới:
giong như nước trên mái hiên, rồi sẽ
phải rơi xuống
giống như đọt mãng non trải qua một
đợt mưa xuân, sẽ phải vươn ra khỏi mặt đất
giông như sấm sét, sẽ phải xé màn
đêm đê xuất hiện
giống như người phụ nữ nàv, cô ấy
(#Ế) không nhịn được việc trao mình cho
anh (ftp)
rát khó đê từ chối, bởi vì cô ẩy muốn...
(Sức hút)
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Nhìn chung, thơ khẩu ngừ của Triệu
Lệ Hoa là một sự vi phạm kép có tính chủ
đích, sự vi phạm này dẫn đến hai kết quả
khác nhau, giữa một vài thử nghiệm chưa
thật thuyết phục với phản ứng gay gắt từ
phía người đọc, và một bên là những bài
thơ độc đáo in đậm dấu ấn tác giả. Ý nghĩa
quan trọng nhất trong những thử nghiệm
thơ của Triệu Lệ Hoa trước hết ở việc nhà
thơ đã cởi trói thơ nữ Trung Quốc khỏi
những ràng buộc của giới tính, tước bỏ
chất trữ tình nữ tính nồng nàn trong thơ
nừ thế hệ trước như Bạch Diệp, Tịch Mộ
Dung hay Thư Đình để thay bằng tính duy
lý của tự sự. Những thực hành thơ của
Triệu Lệ Hoa đã đi ngược lại quan niệm
truyền thống về thơ, đồng thời, phá vỡ
hình dung của đại chúng về thơ nữ Trung
Quốc nói chung, cùng với các nhà thơ tiên
phong khác mang tới một khuynh hướng
thẩm mỹ mới cho thời đại. Vì thê, thái độ
của cư dân mạng không đơn thuần chỉ là
sự phản ứng lại một phong cách thơ ca
khác biệt với hình dung đã có, mà còn là
sự phản ứng của quần chúng trước tiếng
nói bản thể nữ mới mẻ của một thời đại đã
rời xa truyền thống1.
Phản ẩn dụ: thử nghiệm của thơ ca
tiên phong
Thông qua sự phổ biến của internet
tại Trung Quốc, có rất nhiều phái thơ ca
tiên phong được thành lập, hầu hết thơ
ca tiên phong chọn internet như một địa
chỉ miễn phí, tự do và thuận tiện để công
bố các thể nghiệm thơ. Sự ra đời của các
trường phái, hiện tượng thơ ca đầu những
năm 2000, chẳng hạn: sự thành lập của

1 về vấn đề ảnh hưởng của tư tưởng nữ quyền tới
thơ Triệu Lệ Hoa và thơ nữ Trung Quốc thập niên
1980-1990, chúng tôi sẽ phân tích sâu hơn ở một
nghiên cứu khác (N.T.T.H).
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tập san thơ Nửa thân dưới2 với chủ trương
“phản ý tượng”, “phản thi ý”, “phản văn
hóa” do Nam Nhân, Vu Ngang, Doãn Lệ
Xuyên, Lý Hồng Kỳ, Trầm Hạo Ba lĩnh
xướng (2001)3, phái Thơ Rác giương cao
ngọn cờ làm một cuộc cách mạng tinh thần
trong thơ ca4 (2003), thi đàn “Cấp Quang”
(2004) mời gọi những tranh luận tự do xoay
quanh các vẩn đề thuộc phạm trù sáng tác
(như hiểu thế nào là “tân trữ tình”, “khách
quan và chủ quan”, “thơ và đạo”, “kỳ thuật
sáng tác thơ”, “sáng tác khẩu ngữ”, “viết

2 Theo một nghiên cứu của Michel Hocks về Văn
học mạng tại Trung Quốc (Internet Literature in
China, 2015): từ cuối những năm 1990 trở đi,
sự phát triển của các diễn đàn mạng (discussion
forums) đã gây bão trong thế giới văn học mạng
Trung Quốc. Các diễn đàn không đơn thuần là địa
chỉ trò chuyện trực tuyên, luyện viêt theo nhu câu,
mà những website nghiêm túc hơn luôn cô găng
cống hiến hết mình cho việc sáng tạo, phê bình và
thảo luận văn chương ở trình độ cao. Các website
này cũng đã tạo ra nhiều nhóm tiên phong mới (new
avant-garde) - đặc biệt trong thể loại thơ; đồng thời
cung cấp không gian cho những tác phẩm gây sốc
vốn không dễ dàng xuất hiện trên báo in, nổi tiếng
nhất là website: Thơ giang hồ (Poetry Vagabonds) đây cũng là địa chi nơi ra đời của phái thơ Nửa thân
dưới (Lower body poetry), dẫn đến những tranh
luận kịch liệt vào năm 2001, đặc biệt là cuộc ưanh
luận giữa Hàn Đông, Trầm Hạo Ba và các nhà thơ
khác như Y Sa, Từ Giang, Tiêu Trầm, Dương Lê,
Vu Kiên... xung quanh các khái niệm: “thơ nửa
thân dưới”, “thơ tiên phong”, “thơ khẩu ngữ” và
vấn đề “viết thế nào, viết gì trên internet”,
3 Trầm Hạo Ba, Lối viết Hạ bán thăn phản đối
Thượng bán thăn, dẫn theo Dương Khắc, Niên
giám Thơ Mới Trung Quốc 2000, Nxb. Quảng
Châu, 2001.
4 Xin trích dẫn một quan niệm của phái thơ Rác:
“Mọi tư tưởng, chủ nghĩa, quan cách, thể chế,
truyền thống, văn hóa, tri thức, đạo đức, lý luận, trữ
tình, tượng trưng, nửa thân dưới, những thứ không
thể phá vỡ đều có sự ngụy trang ít nhiều, duy chỉ có
Rác mới là chân thực của thế giới”, theo Từ Hương
Thu, Trung Quốc xuất hiện phái thơ Rác, nguồn:
http://ziqu.netsh.eom/bbs/665475/5/I096.html
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về thân thể”); cùng với sự phổ biến của
blog tại đại lục từ năm 2005 về sau1...
đã góp phần tạo nên sự phát triển mạnh
mẽ của thơ ca Trung Quốc theo khuynh
hướng đa nguyên hóa. Nhìn chung, các
trường phái thơ ca khác nhau ra đời trong
giai đoạn này như “thơ Nửa thân dưới”,
“thơ Rác”, “chủ nghĩa Không gian phòng
ốc”, “thơ Cấp thấp”, “chủ nghĩa Vật”, thơ
Phi lý”... đều đề xuất những quan điểm thi
học mang tính tiên phong, xem “tự do” là
cốt lõi của tinh thần sáng tạo, như Eugène
Ionesco đã phát biểu một định nghĩa mang
tính kinh điển: “Cái gọi là trường phái
tiên phong, chính là tự do” (Bình luận về
trường phái tiên phong}. Âu Dương Hữu
Quyền trong công trình nghiên cứu về
mối quan hệ giữa văn học mạng và truyền
thông văn hóa, đã viết: “Đặc điểm lớn nhất
của văn học mạng là tự do, bản chất tinh
thần của văn học cũng là tự do. Sự thu nạp
văn học mạng cũng như sự xâm nhập của
văn học mạng nằm ở điểm cộng hưởng và
tương thích của nó: tự do... Sự tự do của
internet đã cung cấp một không gian lý
tưởng cho những cái mới lạ và khác biệt vì
sự tự do của tinh thần nghệ thuật và thẩm
mỹ nhân loại (Luận cưomg văn học mạng')
[16, tr. 147]... Hành động lõa thể đọc thơ
của Tô Phi Dư nhằm ủng hộ Triệu Lệ Hoa
là một ví dụ sống động cho tinh thần tự do
của những nhà thơ tiên phong trong việc
“hoàn nguyên lại hiện thực bản chất”, gây
hấn với thẩm mỹ truyền thống và thách
thức quan niệm nghệ thuật của số đông
quần chúng.

Không chỉ trở thành một khuynh
hướng phong cách, tính tự sự còn được coi
1 Hiện nay tại Trung Quốc, nhiều nhà văn, nhà thơ
vẫn sử dụng blog đê đăng tải tác phẩm và những
bài nghị luận văn học, như Tàn Tuyết, Triệu Lệ
Hoa, Hàn Hàn...
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như một đặc điểm thẩm mỹ của thơ tiên
phong những năm 90, khi hầu hết những
nhà thơ tiêu biểu của phong trào này đều
thử nghiệm lối viết thơ thiên về tự sự:
Trương Thự Quang, Tôn Văn Ba, Tiêu
Khai Ngu, Trạch Vĩnh Minh, Tứ Xuyên,
Trần Đông Đông... Phù hợp với đặc điểm
thời đại, diễn ngôn tự sự thay thế diễn
ngôn trữ tình, phản bác lại con đường quen
thuộc của ẩn dụ, tượng trưng hóa trong thơ
truyền thống, nhằm tạo nên một ngữ cảnh
mới, một thái độ khách quan, giàu lý tính
của thi nhân khi quan sát, tưởng tượng
hoặc bình giá thế giới. Những thử nghiệm
trong lối viết khẩu ngữ của Triệu Lệ Hoa
trên thực tế là sự nổi tiếp Vu Kiên, Hàn
Đông, Dương Khắc, Dương Lê - những
nhà thơ tiên phong trong khuynh hướng
viết thơ khẩu ngừ2. Mặt khác, Triệu Lệ
Hoa dường như cũng chịu ảnh hưởng của
Tây Xuyên, Tang Lệ, Vương Gia Tân khi
chú trọng đến tính suy tư triết lý và sự gắn
kết trí tuệ; khai thác độ sâu tinh thần của
“khẩu ngữ thuần túy”, tính hài hước đen
của chủ nghĩa hậu hiện đại; đồng thời,
mang tinh thần giải cấu trúc dòng diễn
ngôn chủ lưu. Bản thân Triệu Lệ Hoa từng
phát biểu về ý thức dấn thân của mình một tinh thần cực đoan cần thiết cho những
cách tân sáng tạo3: “Bất cứ một sự tiến bộ
2 Trên thực tế, thơ khẩu ngữ Trung Quốc đã trải
qua hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất (1982-1985):
thơ khẩu ngữ được thực hành bởi các nhà thơ thuộc
“thế hệ thứ ba”; và giai đoạn thứ hai - được xem
như là sự gập gỡ giữa các tác giả viết thơ khẩu ngừ
và thời đại internet.
3 Ý chi làm mới ngôn ngữ thơ ca của Triệu Lệ
Hoa thê hiện ngay chính sự tham dự của nhà thơ
với đời sống thơ ca đương thời. Thực tế, trước khi
sự kiện Lê Hoa xây ra, Triệu Lệ Hoa không phải
là một cái tên xa lạ trong giới văn chương. Bên
cạnh việc tham gia vào Nữ từ thi báo, Triệu Lệ Hoa
còn được biết đến với tư cách là chủ nhiệm ban
biên tập tạp chí Thi tuyên san - một tạp chí tuyển
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nghệ thuật nào cũng cần không ngừng tìm
toi và thể nghiệm. Mà dạng tìm tòi và thế
nghiệm này đều không tránh khỏi phải đi
vòng vèo. Nhưng với tính cách của tôi thì
thà là đi sai đường hoặc đi tới ngã ba chứ
không bao giờ đi lại một con đường cũ kỳ
và lỗi thời”1. Thơ Triệu Lệ Hoa thê hiện
rất rõ cho quan điểm thơ ca của cô: phản
giới tính, phản ẩn dụ, sử dụng những từ
ngữ đời thường, tránh đại ngôn hóa. Nhà
thơ khai thác triệt để tiềm năng thi ca của
khẩu ngữ, không vay mượn tu từ pháp mà
vận dụng chức năng trần thuật của các từ,
ý nghĩa tự thân của ngôn ngữ để cấu trúc
nên một không gian thi ý. Trong trường
hợp thành công, phương thức sáng tác
nảy sẽ tạo dựng được một sinh thể nghệ
thuật tươi mới, tự nhiên, thanh tân, đúng
như Đinh Thanh từng bình về thơ Triệu Lệ
Hoa: “Thơ của cô nhìn như có vẻ đơn giản,
nhung trong sự xung đột với hình thức lại
hình thành một sự thống nhât đẹp đẽ ở một
trình thể kết cấu mạnh mẽ” [3]. Chẳng hạn,
nói về tâm trạng của người phụ nữ đang
khao khát tình yêu, Triệu Lệ Hoa có những
cách biểu đạt độc đáo: “Một người phụ nữ
khao khát tình yêu giống như/ một con trai
đang mở miệng/ khe hở này vừa vặn có thê
chọn thơ ca duy nhất tại Trung Quốc. Sau khi Triệu
Lệ Hoa đảm nhiệm vai trò này, Thi tuyên san đã
triển khai được rất nhiều chuyên mục mới, tổ chức
những hoạt động bình tuyển với hình thức đa dạng
phong phú, như: “Triển lãm những tạp chí thơ xuât
sắc toàn quốc”, “Hỏi đáp vê thơ mới Trung Quôc ,
“Hội thào chuyên đề về thơ ca dân gian Trung
Quốc”... Theo nhà thơ An Kỳ Tăng “chủ nhiệm
ban biên tập cùa tạp chí thì có nhiều, chi có một
nguyên nhân khiến cho Triệu Lệ Hoa trở nên nôi
bạt, đó là tư duy biên tập giàu sáng tạo của cô đã
làm thay đổi bộ mặt quá cứng nhăc và nghiêm túc
của các ấn phẩm thơ Trung Quốc trước đây” (dẫn

theo [30]).
1 Các quan điểm về thơ ca cùa Triệu Lệ Hoa có thê
tìm thấy trên blog cá nhân của nhà thơ (tlđd).
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bị một con cò/ dùng cái mỏ nhọn và cứng
xâm nhập” (Một người phụ nữ khao khát
tình yêu).

Bên cạnh đó, Triệu Lệ Hoa chủ
trương tỉnh lược tính từ hết mức có thể:

“Cái gọi là loại bỏ tính từ trong thơ hiện
đại không phải vì tính từ hoàn toàn không
thể sử dụng được, mà là vì những bài thơ
bạn viết vốn là để trình hiện, tạo ra trạng
thái và khí quyển của tính từ mà bạn muốn
dùng. Khi bạn đã tạo ra và thể hiện được
trạng thái và bầu khí quyển ấy, bạn có
thể tránh được việc phải nhăc đên chính
tính từ đó. Ví dụ, nếu bạn muốn mô tả từ
“tuyệt vọng”, trạng thái và bầu không khí
mà bạn tạo ra khiến cho người đọc đồng
cảm được với sự “tuyệt vọng” của bạn,
như thế là bài thơ của bạn hình thành”2.
Trong bài thơ Con đường trong mắt xe
hơi, Triệu Lệ Hoa không dùng các tính
từ để miêu tả con đường, mà dùng một
loạt các động từ nhằm thể hiện sự thay
đổi, chuyển động và bất an của tư duy:
“Đường cao tốc không có miệng, nhưng
(...)/ nó đã nuốt rất nhiều đồ vật/nó còn có
thể uống nước mưa/ .../ nó có thế nói ra
những lời đơn giản và máy móc/ nó thỉnh
thoảng còn có thể rên rỉ, ho hoang, thờ
hổn hen/ nó trực quan tư tưởng/ nó không
hề lãng mạn”; “một con đường quên mật
điểm bắt đầu/ một con đường quên mất

nơi muốn đến/ một con đường tươi cười/
một con đường than khóc/ một con đường
vì trót yêu một con đường khác/ mà mât
trọng lượng/mà giao hợp/mà bay lên...”
(Con đường trong măt xe hơi), ơ những
thi phẩm mang tính cách tân (và đã thành
công) của Triệu Lệ Hoa, những từ ngữ
2 Trích 9 quan điểm về thơ ca của Triệu Lệ Hoa,
nguồn: http://blog.sina.com.cn/s/blog_4aca2ft>d()(
008vn4.html. Bản dịch tiếng Việt đã đăng trên Vỉêt
và Đọc, số Mùa hè, 6/2020 (N.T.T.H)
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thông thường được kết hợp với nhau một
cách linh hoạt, cấu trúc và ý tưởng mới lạ,
độ phức tạp nội tại được thể hiện qua hình
thức ngôn ngừ đon giản. Bài Khi màu đỏ
gặp màu xanh là một thử nghiệm của thơ
khẩu ngữ trong khả năng lai ghép của thể
loại12, tác giả sừ dụng hình thức lời độc
thoại nội tâm (niệm bạch) trên sân khấu
kịch một vai, biến lời thơ trở thành lời nửa
tự thuật nửa kịch, nói về màu sắc nhưng
hoàn toàn không dùng tính từ để miêu tả
mà động/danh từ hóa màu sắc:
Khi màu đỏ gặp màu xanh
Chủng có yêu nhau không
Chủng có giao nhau không
Chúng có đánh nhau không?
Chủng cỏ biến thành màu hồng phấn
Chủng có biến thành màu tím
Chúng có biến thành màu đỏ cam?
Chúng có biến thành một con sói
Chủng có biến thành một con gà trống
Chúng có biến thành một con cá bò
da?
(Độc thoại nội tâm: giống như con sói
chạy trong tuyết giá
Với vẻ kiêu ngạo và cô độc
Giống con gà trống gọi trời mau sảng
lúc bình minh
Giống như một đêm không ngủ
Giống như con cả bò da kia
Rời bỏ dòng nước
Núp trong cải đĩa
Toàn thán trong suốt
Có vẻ thật là ngon)
Nó có biến thành một chiếc khăn trải
bàn
Rực rỡ màu
Batik?
1 Lưu ý rằng tính tự sự ệỵ *14 và tính lai ghép thể
loại
được xem là hai phương diện đột phá
của thơ ca tiên phong Trung Quốc những năm 90.
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Thơ Triệu Lệ Hoa khiêu chiến và chơi
đùa với trí tuệ đại chúng, cải biến quan
niệm về tính tao nhã của thơ ca, giảm thiểu
trữ tình tới mức tối đa, tăng cường hàm
lượng tư duy. Trương Đức Minh (giáo sư
Đại học Triết Giang), khi thực hiện chuyên
đê 90 tác giả thơ mới Trung Quốc những
năm 90 cho Tạp chí Thơ (ÌtMÍ^ flj), đa
bình luận về thơ Triệu lệ Hoa: “Cô luôn
cự tuyệt sự nghiêm trọng, cự tuyệt sự lạm
dụng, chủ trương tìm đến sự dễ hiểu thanh
thoát”, “Triệu Lệ Hoa duy trì lối viết bình
dân hóa và nền nã, lấy cái nhẹ nhàng của
trừ tình, chút hài hước, chút trí tuệ để tạo
thành từ thành câu, thành lý luận” [30],
Triệu Lệ Hoa thừa nhận có chịu ảnh hưởng
ở một mức độ nào đó từ các nhà thơ nước
ngoài nổi tiếng như Margaret Atwood và
Wislawa Szymborska - đặc biệt ở sự tinh
tế, nhạy cảm và cẩn trọng, sự cân bằng
giữa lý trí và tình cảm thể hiện qua một
hình thức giản dị, đặc sắc. Tước bỏ sự “giả
trang”, “cao đạo” và “mỳ miều”, thơ Triệu
Lệ Hoa mở ra thế giới của bản ngã trí tuệ
trong sự lặng lẽ, cô đơn, mạnh mẽ mà
không cứng nhắc. Luôn hướng tới vẻ đẹp
tự nhiên trong sáng tạo, các tác phẩm của
Triệu Lệ Hoa là sự hiện diện đầy đủ cho
quan niệm của cô về thơ: “Thơ là một thứ
như vậy. Nó nhìn thế giới không được quá
máy móc hay quá cứng nhắc, cũng không
thê quá duy mĩ và ủy mị” (9 quan điếm về
thơ ca [6, tr.298]).

Hậu sự kiện Lê Hoa: “XX thể” như
một xu hướng của thơ ca đại chúng

Thời điểm xuất hiện sớm nhất của thơ
ca mạng Hán ngữ có thể là năm 1991 ỷ

2 Theo Michel Hockx (2015), có nhiều ý kiến đồng
thuận cho răng, lịch sử sơ khai của văn học mạng
tiếng Trung được xuất hiện bên ngoài Trung Quốc.
Các tác phâm đâu tiên của văn học mạng Trung

Thơ Triệu Lệ Hoa...
khi Vương Tiếu Phi thành lập trang thơ ca
mạng Trung văn tại hải ngoại
Sang đến đầu thế kỷ XXI,
chỉ trong hai năm 2000 - 2002 đã có rất

nhiều trang mạng văn học được thành lập
tại Trung Quốc, tạo ra những sự thay đổi
lớn tác động tới nền văn học đương đại.
Đây cũng là khoảng thời gian xuất hiện
một loạt những website chuyên về thơ như:
http://www. wenxue2000. com/, http://www.
poemlife, com/, http://www. ỉimỉtpoem. com/
http://www.sunpoem.com/nzsb/, http://yze.
netsh.net/, http://www.shigebao.com... Sự
ra đời của thơ ca mạng Trung Quốc đã tạo
nên một không gian đọc và sáng tác, một
thế hệ tác giả và cộng đồng độc giả mới, hệ
quả là hình thành một hình thức phê bình
mới ngoài trang giấy - mà những tranh
luận xung quanh thơ Triệu Lệ Hoa là ví dụ
điển hình.
Với sự tham gia đông đảo của người
dùng internet, thực tế, sự kiện Lê Hoa đã
đi theo chiều hướng camaval hóa, việc
nhạo (mock) và nhại (parody) thơ Triệu
Lệ Hoa trở thành một phương thức giải trí
của cộng đồng mạng, nhằm xóa bỏ ranh
giới vốn được thiết lập giữa nhà thơ quôc
gia và quần chúng nhân dân. Thể Lê Hoa
đã làm dấy lên sự quan tâm của phần lớn
cư dân mạng trong việc thực hành sáng
tác thơ, kích thích sự quan tâm của họ đối
với thơ ca, đưa đến một thời đại mà mọi
người đều có thể công bố những sáng tác
của mình. Thơ Triệu Lệ Hoa - với tư cách
là một văn bản gốc, hiện diện như một chủ
tố được mô phỏng - khi lan truyền trên

Quốc đã xuất hiện trên tạp chí online Hoa Hạ
văn trích
China News Digest-Chinese
Magazine, viết tắt là HXWZ), được thành lập bởi
các sinh viên Trung Quốc tại Hoa Kỳ vào năm
1991, đây cũng là tạp chi điện tử bằng tiêng Trung
đầu tiên trên thế giới.
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phương tiện truyền thông xã hội và được
nhân rộng như các memè' trong môi trường
internet - đã bị thay đổi một cách có chủ
ý bằng hành vi tái chế của cư dân mạng.
Có thể khái quát phương thức sinh thành
của các bài thơ viết theo thể Lê Hoa như
sau: đầu tiên, người dùng mạng sử dụng
một meme mẫu (meme template) - tức một
bài thơ ngắn của Triệu Lệ Hoa - sau đó,
thay đổi một hoặc nhiều phần để có được
một meme mới mang dấu ấn cá nhân của
chính người bắt chước nó2. Những meme
văn bản do người dùng mạng tự viêt nhăm
mục đích nhại (parody), được tái tạo,
truyền bá và lây lan trên các website, blog
hoặc mạng xã hội, cho thấy khả năng của
Internet trong việc biến hành vi sáng tác
cá nhân thành một sự kiện mang tính toàn
quốc, thậm chí toàn cầu. Sinh trưởng trong
không gian liên mạng, mỗi meme thơ như
vậy bao gồm rất nhiều meme liên quan,
do chính người dùng thay đổi ngữ cảnh và
truyền đạt để tạo ra ý nghĩa mới.

Đồng thời là một sản phẩm của thời
đại Internet và truyền thông xã hội, thê
Lê Hoa - một hình thức sự kiện hóa thơ
ca - đã châm ngòi cho hiện tượng ngôn
ngữ nhại - chỉ những văn bản phái sinh
bằng cách bắt chước một văn bản gốc mà
giới nghiên cứu Trung Quôc định danh12

1 Từ “meme” vốn có nguồn gốc từ nguyên là
“mimeme” (tiếng Hy Lạp cổ), tức “điều được mô
phỏng”. Khái niệm “meme” chính thức được nhà
sinh học tiến hóa người Anh Richard Dawkins
sử dụng trong cuốn The Selfish Gene (Gen vị kỷ,
1976), nhằm giải thích ỷ niệm về hành vi tái tạo,
lan truyền, biến đổi và tiến hóa của con người như
một hiện tượng văn hóa (memetics).
2 Vi dụ về một meme của một người dùng mạng ân
danh (anonymous) được tạo ra từ meme gốc - bài
Một người đến Tennesse của Triệu Lệ Hoa: “Không
nghi ngờ gì/ Thể Lê Hoa/ Trong tât cả loại thơ/ Là
dễ học nhất”.
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bằng thuật ngữ “XX thể” (XX1$). Thể Lê
Hoa xuất phát là một mô hình ngôn ngừ,
theo quy mô truyền bá đã trở thành một
mô hình văn hóa. Với cơ chế sinh thành
tương tự như “Lê Hoa thể”, các “XX thể”
thường phát sinh trong những lĩnh vực như
điện ảnh, quảng cáo, mạng xã hội, sự kiện
xã hội hoặc tác phẩm văn học, và nhanh
chóng trở thành trào lưu thịnh hành trên
mạng Trung Quốc kể từ năm 2006 trở đi.
Theo Báo cáo trạng huống đời sổng ngôn
ngữ Trung Quốc', trong vòng 8 năm từ
2006 - 2014, sau thể Lê Hoa, đã có khoảng
15 the XX xuất hiện trong lĩnh vực văn
học, như thể Quỳnh Dao, thể Thái Đao,
thể Mạc Ngôn, thể An Ni Bảo Bối, thể Ô
Thanh... Những “XX thể” (hình thành trên
cơ sở nhại các từ then chốt, nhại câu, nhại
cấu trúc hoặc phong cách tác giả), hầu hết
đều có hình thức mới mẻ, ngấn và dễ bắt
chước - được cư dân mạng tạo ra với mục
đích tự giải trí, có tính chất hài hước hoặc
châm biếm, gây sốc. Sự xuất hiện và phổ
biến của “XX thể” cũng phản ánh nhịp
sống nhanh của thời đại internet, trong
môi trường mà các văn bản được sản sinh
với tốc độ chóng mặt, dễ dàng mô phỏng
nhưng cũng dễ bị rơi vào quên lãng. Sự
xóa nhòa ranh giới giữa nghệ thuật và đời
sống do văn hóa Internet tạo ra đã làm giải
cấu trúc, cải biến phương thức sáng tác và
thay đổi thi pháp thơ Trung Quốc đương
đại. Hình thức đăng tải tác phẩm trên các
website mạng đã khiến cho mạng trở thành
không gian vô tận cho sự tồn tại của những
siêu văn bản. Từ đó, văn bản thoát khỏi
tính chất độc lập tĩnh tại truyền thống để
lưu truyền trong những khả thể sống động.
Không gian mạng đồng thời xóa bỏ tính
uy quyền chính trị, xây dựng những trung
tâm siêu biên giới, siêu văn hỏa, siêu ngôn
ngữ, làm phái sinh những khái niệm chưa
từng có trước đó như thơ liên văn bản
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(hypertext poetry), thơ network (network
poetry), thơ instagram (instagram poetry),
thơ ca công nghệ số (digital poetry) hay
thơ hậu-intemet (post-internet poetry)...
Những phân tích của bài viết này về
hiện tượng thơ Triệu Lệ Hoa ở trên mặc
dù không chỉ dùng lại trong việc khai
thác những biểu hiện “lâm sàng”, nhưng
sự kiện Lê Hoa là một lát cắt của một
chuồi mắt xích sẽ đòi hỏi được đào sâu
hơn nữa những vấn đề phức tạp liên đới,
như đặc điểm của thơ Trung Quốc qua các
giai đoạn khác nhau của thời kỳ hiện đại,
những bước chuyển hệ hình thẩm mỹ, đâu
là thành tựu và hạn chế của thơ tiên phong,
xu hướng và tương lai của nền văn học viết
trên internet... Nhiều bài thơ của Triệu Lệ
Hoa là những thử nghiệm chưa tới và vì
thế chưa đủ thuyết phục người đọc, nhưng
không thể phủ nhận ý nghĩa của sự kiện Lê
Hoa và dấu ấn của nó trong vãn hóa đương
đại Trung Quốc. Từ phương diện đóng góp
nghệ thuật, thơ Triệu Lệ Hoa đã thúc đẩy
sự đơn giản, thuần túy, chân thực và tươi
mới của thơ Trung Quốc đương đại ở một
mức độ nào đó.
Dưới ảnh hưởng của nền kinh tế thị
trường, văn học Trung Quốc đã bị đẩy
sang tình trạng ngoại biên hóa, nhưng
phản ứng của người đọc trước các sự kiện
thơ ca, trong đó nổi bật là sự kiện Lê Hoa
đã cho thấy rằng, những kỳ vọng từ phía
công chúng dành cho thơ vẫn luôn tồn tại
- chừng nào số phận của văn chương là
không ngừng tái sinh và kiến tạo cái mới.
Trong bối cảnh thơ Trung Quốc hiện đại
chuyển sang hướng nội, chú ý khai thác
tính cá nhân, gia tăng thử nghiệm nghệ
thuật khiến cho việc thưởng thức thơ ca
trở nên phức tạp và khó đọc, thì việc tìm
hiểu các hình thức biểu hiện của thơ ca
những năm 90 trở lại đây càng cần phải trở
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Thơ Triệu Lệ Hoa...
thành vấn đề hàng đầu trong nghiên cứu
thơ Trung Quốc đương đại.
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