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"àn
kêu tích tËch, tình tang..."Â

*
Bài, £nh: ·ng
Duy Khôi

àn
là mÙt trong nhïng nh¡c cå chç y¿u trong âm nh¡c.
Riêng ß n°Ûc ta, ti¿ng àn góp m·t vào Ýi sÑng âm
nh¡c të r¥t lâu Ýi. Ng°Ýi miÁn Nam th°Ýng gÍi là
Ýn; ng°Ýi miÁn Trung, miÁn B¯c gÍi là àn. MÙt
quan niÇm khác cho r±ng: nhïng lo¡i àn do dân tÙc ta
sáng t¡o hay c£i biên thì th°Ýng °ãc gÍi là Ýn
còn nhïng lo¡i àn du nh-p të ngo¡i quÑc gÍi là àn
theo ngôn ngï chung. Trong bài vi¿t này, chúng tôi thÑng
nh¥t cách ghi: àn trong tr°Ýng hãp gÍi chung và Ýn
n¿u có tên khu biÇt i kèm: Ýn cò, Ýn gáo...
Trong
vn hóa dân gian cça ng°Ýi ViÇt có không ít tác ph©m
nói ¿n cây àn. Ch³ng h¡n nh° câu chuyÇn Th¡ch
Sanh vÛi ti¿ng àn ai oán:

àn
kêu tích tËch, tình tang

Ai
mang công chúa d°Ûi hang trß vÁ

MÙt
sÑ nh¡c cå trong ban nh¡c Ýn ca tài tí Nam bÙ. Të
trái sang: Ýn tranh (tam th-p låc), Ýn cò (nhË),
Ýn kìm (nguyÇt), Ýn ghi ta phím lõm.Â
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Ng°Ýi x°a quan
niÇm cái tài hoa cça con ng°Ýi quy ph¡m trong té
nghÇ: c§m, kó, thi, hÍa; trong ó y¿u tÑ àn nh¡c °ãc °a lên hàng §u. Ti¿ng àn làm quên i
cái hanh khô cça n¯ng ban tr°a, cái oi nÓng cça mùi phèn
¥t. Nh°ng h¡n h¿t, ti¿ng àn ã góp nh·t trong tâm
t° ng°Ýi ViÇt, ph£n ánh n×i lòng. Kho tàng nh¡c cå
cça dân tÙc ta r¥t phong phú, có thÃ chia làm ba bÙ là
bÙ gõ (trÑng, chim chÍe...), bÙ dây (Ýn cò, Ýn
tranh...) và bÙ h¡i (tiêu, sáo...). Ng°Ýi ViÇt të x°a
¿n nay nhìn chung Ýi sÑng gi£i trí a d¡ng, âm nh¡c
cing góp ph§n làm ¹p thêm cho tâm hÓn con ng°Ýi. LÝi
ca ti¿ng àn có m·t n¡i Óng sâu, sông v¯ng, ché
không chÉ ngân vang n¡i gác tía, l§u son.

HÓi
nhÏ tôi bË mê m©n ti¿ng Ýn cò cça ông Tám nhà
bên, cé chiÁu chiÁu ông l¡i ngÓi trên bÙ ván tr°Ûc
nhà kéo m¥y b£n Nam Ai, m¥y cung th°¡ng cung oán nghe buÓn
não ruÙt. Ông th°Ýng d¡y tôi ph£i nói cho úng chï:
Con ph£i nói là Ýn cò chÛ không ph£i àn cò. Ýn
là ti¿ng lòng cça ông cha Ã l¡i! M¥y cung hò, xñ,
xang... là cça ng°Ýi ViÇt mình! Còn àn là Ã chÉ
m¥y nh¡c cå cça ph°¡ng Tây. Ông nh¥n nhá tëng
ti¿ng mÙt. Cing v-y, nhïng nh¡c khúc do dàn Ýn
dân tÙc chç công thì không ai gÍi bài hát mà ph£i
gÍi bài ca, ng°Ýi trình bày là ng°Ýi ca diÅn. Ông Tám
th°Ýng hay ngân nga:

Ýn
cò lên tråc kêu vang

Qua
còn th°¡ng b-u, b-u khoan có chÓng

MuÑn
cho nh¡n ngh)a ¡o Óng

Qua
ây th°¡ng b-u h¡n chÓng b-u th°¡ng

ChiÁu
nay qua ph£n b¡n hÓi h°¡ng
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NgheÂ b-u
ß l¡i v§y v°¡n n¡i nào

Ghe
tui tÛi ch× c¯m sào

Nghe
b-u có chÑn muÑn nhào xuÑng sông

Th¿
mÛi bi¿t, àn °ãc dân gian gíi g¯m bao tâm tình,
n×i niÁm. Ti¿ng àn vào buÕi chiÁu tà khi¿n lòng
ng°Ýi l¯ng lòng l¡i:

Ýn
tre não nuÙt du d°¡ng

D°Ûi
ao nhái hát, bên °Ýng ve ngân

Ng°Ýi
sành nghe àn có thÃ nh-n bi¿t °ãc n×i lòng
cça ng°Ýi ang g£y:

Ti¿ng
àn kh¯c kho£i kêu th°¡ng

B-u
tham ruÙng c£, b-u v°¡ng b¡c vàng

Ti¿ng
àn l¯m khi có séc m¡nh th§n kó, ch³ng nhïng làm
say lòng nguÝi mà ¿n chim muông hoa lá cing say s°a
thÃ hiÇn tài hoa cça ng°Ýi àn:

àn
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ai khéo g£y tính tình,

MÙt
àn con cá l·n ghÁnh nó nghe

§u
ghÁnh có con ba ba

K»
kêu con tranh ng°Ýi kêu con rùa

Ng°Ýi
ch¡i nh¡c, ·c biÇt là âm nh¡c dân tÙc r¥t quý cây
àn, mÙt sãi dây àn bË ét xem nh° là iÁu không
may. Ông bà ß Nam bÙ ngày x°a, nhà ai có ch¡i Ýn cò,
Ýn gáo... Áu dành mÙt ch× cao ráo, trang trÍng Ã
c¥t giï. Bßi v-y:

Ýn
cò ai ná ét dây

Ng«m
mình vô tÙi ai gây oán thù

Cây
àn còn °ãc dùng Ã °Ûm lÝi và k¿t duyên, làm
trÍn v¹n mÑi tình ôi léa. LÝi thÁ nguyÁn cça cô
gái khi¿n ng°Ýi nghe không khÏi ngùi ngùi:

àn
tranhÂ sánh
vÛi àn c§m

MÙt
ây mÙt ¥y áng trm l¡ng vàng

Còn
ang t¡c á ghi vàng
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Ngô
Óng ná bÏ ph°ãng hoàng ng©n ng¡

M¥y
nm em cing xin chÝ

C§m
b±ng tóc b¡c nh° t¡ cing ành

Hình
£nh so sánh àn tranh vÛi àn c§m t°¡ng xéng
nh°ng cing th-t ý vË. D«u cho m×i lo¡i àn có nhïng
thanh âm khác nhau nh°ng Áu làm mê m©n lòng ng°Ýi và
·c biÇt là hai lo¡i àn này n¿u song t¥u thì r¥t
n nhËp nhau.

Không
chÉ th¯m nÓng trong tình c£m riêng t°, l¯m khi ng°Ýi
ang yêu còn dùng hình £nh cây àn Ã nói lên tình
c£m mà hÍ dành cho nhau:

C§m
àn mà g£y qua sông

àn
em em g£y não nùng nh° ru

àn
anh dây th³ng dây chùng

àn
em em g£y nm cung rõ ràng

Chàng
trai này có v» không thiÇn nghÇ ngón àn nên mÛi dây
th³ng dây chùng, bßi dây àn lúc nào cing ph£i cng
th³ng ç méc thì mÛi àn ra hÓn phách °ãc. Cing
th¿ mà có câu thành ngï Cng nh° dây àn ¥y
thôi! Nm cung rõ ràng chéng tÏ Ù chuyên
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trong tài g£y àn cça cô gái. Nm cung trong âm nh¡c dân
tÙc hay còn gÍi là ngi âm gÓm các b-c: hò, xñ, xang,
xê, cÑng. Ngoài ra, cing có mÙt sÑ âm phå khác: tÓn,
tang, lËu, xÇ, ph¡ng, cÙng, u, y, ý... giúp bài ca thêm
ph§n uyÃn chuyÃn. Ban nh¡c trong Ýn ca tài tí Nam bÙ
gÓm có các nh¡c cå chính: Ýn kìm, Ýn tranh, Ýn
cò, Ýn b§u, àn ghi ta phím lõm... Trong ó bÙ té
tuyÇt ph£i kÃ ¿n là cò, kìm, tranh, b§u. NhÛ
nh¡c ngi cung, tôi nhÛ hoài câu ca dao mà tôi bi¿t °ãc
qua mÙt ng°Ýi phå nï hát ru cháu ß miÇt B¿n Bàu,
B¡c Liêu. Câu hát nh° v§y:

Ví
d§u c§u ván óng inh

C§u
tre l¯t l»o g-p ghình khó i

Khó
i m°ãn chén n c¡m

M°ãn
ly uÑng r°ãu, m°ãn Ýn kéo ch¡i

B-u
nghe qua kéo Ýn cò

ét
dây... é hñ... quên hò, xñ, xang

Tuy
ph§n trên cça bài ca dao này không mÛi nh°ng hai câu k¿t
này r¥t l¡ và thú vË. Ng°Ýi àn bi¿t có ng°Ýi
ang l¯ng nghe nhïng thanh âm phát ra të cây Ýn cò cça
mình thì nh° là con t±m bÑi rÑi vì t¡, ¿n n×i
quên h¿t thang théc. Hai chï é hñ th-t -m à
Nam bÙ làm sao, mang cái tình sâu cça làng quê sông n°Ûc.
VÁ Ýn cò, còn gÍi là Ýn nhË vì Ýn có hai dây.
Ýn cò là gÍi theo cách t°ãng hình. Nhìn bÁ ngoài,
Ýn giÑng nh° mÙt con cò: tråc dây có §u qu·p h³n
xuÑng giÑng nh° mÏ cò, c§n Ýn giÑng nh° cÕ cò,
hÙp Ýn giÑng nh° thân cò và ·c biÇt là ti¿ng Ýn
thánh thót nh° ti¿ng cò kêu êm.

Ngày
x°a, nhïng ng°Ýi phå nï lÛn tuÕi không quên nh¯c
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nhß nhïng cô gái mÛi lÛn: không bao giÝ °ãc nghe
Ýn b§u!

Ýn
b§u ai g£y n¥y nghe

Làm
thân con gái chÛ nghe Ýn b§u

Ýn
b§u là lo¡i Ýn có mÙt dây duy nh¥t nên còn gÍi là
Ùc huyÁn c§m. Trong kho tàng âm nh¡c ng°Ýi ViÇt, Ýn
b§u °ãc coi là nh¡c cå Ùc áo và có ti¿ng kêu
mê ho·c lòng ng°Ýi. Bßi th¿ các bà m¹ x°a r¥t sã
con mình nghe chàng trai nào thánh thót giÍt Ýn b§u.
Thanh âm phát ra, ng°Ýi nghe c£m nh-n nh° tëng giÍt nh¹
nhàng r¡i vào lòng ng°Ýi l¯ng nh° giÍt Ýn
b§u. Ti¿ng àn du d°¡ng tr§m l¯ng, khoan nh·t thi¿t
tha, khi¿n cho ai nghe mÙt l§n ã v°¡ng, ã nhÛ!

D°Ýng
nh°, àn chÉ dùng cho ng°Ýi thanh cao, nho nhã, ng°Ýi có
t¥m lòng rÙng mß. Ng°Ýi nghe cing òi hÏi mÙt kh£
nng c£m thå nh¥t Ënh. N¿u không hiÃu bi¿t gì mà
cé ngÓi nghe Ã chÝ thÝi thì °ãc xem là àn
g£y tai trâu.

Ngày
nay, Ýi sÑng âm nh¡c cça ng°Ýi ViÇt chúng ta ngày
càng phong phú. M×i vùng m×i s¯c, m×i chÑn m×i h°¡ng.
ó là thành qu£ cça sñ sáng t¡o và b£o l°u các giá
trË truyÁn thÑng cça dân tÙc, góp ph§n làm ¹p thêm
tâm hÓn con ng°Ýi ViÇt Nam. Âm nh¡c ViÇt giÝ ây còn
có sñ góp m·t cça các nh¡c cå Tây ph°¡ng. Tuy nhiên,
tëng ti¿ng àn, lÝi ca ngÍt ngào të ¥t quê ã
gieo r¯c vào lòng ng°Ýi bao tình c£m thi¿t tha. Ti¿ng
àn dung d°áng tâm hÓn ta, khi¿n ta thêm g¯n bó vÛi
quê h°¡ng xé sß. BuÕi chiÁu tà bên dòng kinh Bà Të
n°Ûc trôi lÝ Ý nhïng bông b§n mÛi rång, nÓng n·c
mùi phèn cça ao tôm tr°Ûc cía, nghe ông Tám kéo Ýn
cò m¥y khúc Nam ai thì ngàn nm hÓ dÅ m¥y ai
quên!...
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