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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn ñề tài  

Trên cơ sở kế thừa và phát huy nền thơ ca cách mạng trước 

ñó, bước vào thời kỳ chống Mỹ, thơ tiếp tục phát triển và tạo ñược 

những xúc cảm thẩm mĩ ở người ñọc. So với các giai ñoạn trước, lực 

lượng thơ trong những năm chống Mỹ khá ñông ñảo và sung sức. Mỗi 

người với cá tính ñộc ñáo và năng lực sáng tạo dồi dào ñã ñem ñến 

cho nền thơ chống Mỹ những thanh âm mới. Trong thế hệ những nhà 

thơ chống Mỹ, Phan Thị Thanh Nhàn là một gương mặt thơ nữ tiêu 

biểu, xuất sắc. Ngay từ khi mới xuất hiện trên thi ñàn, PhanThị Thanh 

Nhàn ñã ñể lại những dấu ấn khó phai trong lòng ñộc giả bởi tiếng thơ 

trữ tình duyên dáng mà ý nhị, kín ñáo. 

Trên con ñường sáng tạo nghệ thuật của mình, Phan Thị 

Thanh Nhàn ñã thử nghiệm ngòi bút ở nhiều thể loại, bà viết báo, 

truyện ngắn, truyện cho thiếu nhi, làm thơ và viết tiểu luận, phê 

bình…Ở thể loại nào bà cũng ñạt ñược những thành công nhất ñịnh. 

Nhưng với riêng thơ Phan Thị Thanh Nhàn ñã thể hiện rõ nhất tài 

năng và vốn sống của mình.  

 Thế giới nghệ thuật thơ Phan Thị Thanh Nhàn là một chỉnh 

thể toàn vẹn, thống nhất biện chứng giữa nội dung và hình thức. Đó là 

kết quả của quá trình lao ñộng nghiêm túc của nhà thơ. Chính vì 

những lý do trên, tìm hiểu Thế giới nghệ thuật thơ Phan Thị Thanh 

Nhàn, chúng tôi muốn góp phần ghi nhận một gương mặt thơ tiêu biểu 

trưởng thành từ thời chống Mỹ, và ñồng thời góp phần khẳng ñịnh 

một phong cách thơ nữ hiện ñại của văn học Việt Nam. 
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2. Lịch sử vấn ñề 

Lâu nay, việc nghiên cứu về thơ Phan Thị Thanh Nhàn còn rất 

hạn chế, dường như chưa có công trình nghiên cứu nào mang tính chất 

chuyên biệt mà mới chỉ dừng lại ở những loại bài phân tích về từng 

bài thơ và loại bài tìm hiểu, nghiên cứu về cả tập thơ, giai ñoạn thơ.  

Trong bài “Tháng giêng hai – tập thơ của Phan Thị Thanh 

Nhàn, Hoàng Thị Minh Khanh, Thúy Bắc” tác giả Phong Vũ ñã phát 

hiện ở thơ Phan Thị Thanh Nhàn “sự nhạy cảm, tế nhị và duyên 

dáng”. Song, dẫu có ñôi nét thùy mị, dễ thương, nhưng nhìn chung 

“thơ chị vẫn quá nhẹ nhõm”. 

Mãi ñến khi ba bài thơ Hương thầm, Xóm ñê, Bản mới ñược 

giải nhì cuộc thi thơ của báo văn nghệ năm 1969 – 1970, thì Phan Thị 

Thanh Nhàn mới tạo ñược tình cảm trong giới văn nghệ sĩ và ñể lại ấn 

tượng tốt ñẹp trong lòng ñông ñảo ñộc giả. Nhà thơ Xuân Diệu, trong 

bài phát biểu nhân kết thúc cuộc thi thơ báo Văn nghệ năm 1969 – 

1970 ñã dành cho Thanh Nhàn nhiều lời khen tặng. 

Năm 1973, trong bài “Đọc Hương thầm”, tác giả Thu Vân 

nhận ñịnh: “Thanh Nhàn không sắc sảo nhưng có một hồn thơ dễ 

cảm”. Nhà phê bình Thiếu Mai (1978), trong bài “Một nét thơ ñáng 

yêu”  cũng ñã chỉ ra bản sắc riêng của thơ Phan Thị Thanh Nhàn ñó là 

sự “dịu nhẹ, duyên dáng mà kín ñáo”. 

Ngoài những bài về quê hương, ñất nước, con người…Phan 

Thị Thanh Nhàn ñã góp một tiếng nói quan trọng vào khát vọng yêu, 

khát vọng hạnh phúc muôn ñời của phụ nữ. Thơ tình của Thanh Nhàn 

thiên về ngọt ngào, duyên dáng và dịu dàng e ấp của người phụ nữ Á 

Đông. Năm 2008 nhân ñọc bài thơ “Trời và ñất” tác giả Đặng Tương 

Như cảm nhận: “Đọc thơ tình Phan Thị Thanh Nhàn thấy hiện lên một 

phụ nữ yêu hết mình với một tình yêu không ñòi hỏi ñền ñáp, bao giờ 
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cũng lặng lẽ hiến dâng, một tình yêu luôn giày vò, khắc khoải nhưng 

không bao giờ phản kháng và oán trách”. Cùng bàn về vấn ñề này, tác 

giả Hồ Điệp trong bài “Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn: vẹn nguyên 

như thuở hương thầm”; tác giả Trần Hoàng Thiên Kim trong bài: 

“Phan Thị Thanh Nhàn: thơ mình mình ñọc câu nào cũng thương” 

cũng ñã nhận thấy ở thơ tình Phan Thị Thanh Nhàn những phẩm chất 

ñáng quý. 

 Đến nay, vẫn chưa có công trình nào chuyên khảo, nghiên cứu 

về thế giới nghệ thuật thơ Phan Thị Thanh Nhàn một cách hệ thống, 

toàn diện. Vì vậy, khi thực hiện ñề tài này, chúng tôi muốn ñi sâu hơn 

vào thế giới nghệ thuật thơ Phan Thị Thanh Nhàn, nhằm chỉ ra những 

giá trị sáng tạo ñộc ñáo và góp phần khẳng ñịnh những ñóng góp của 

bà trong nền thơ hiện ñại Vi ệt Nam.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Luận văn tập trung khảo sát các tập thơ của Phan Thị Thanh 

Nhàn ñã xuất bản, bao gồm: Tháng giêng hai (1969), Hương thầm 

(1973), Chân dung người chiến thắng (1977), Bông hoa không tặng 

(1987), Nghiêng về anh (1992), Bài thơ cuộc ñời (1999). Qua việc 

khảo sát những tập thơ này, chúng tôi sẽ chỉ ra những ñặc ñiểm tiêu 

biểu trong thế giới nghệ thuật thơ Phan Thị Thanh Nhàn qua hình 

tượng cái tôi trữ tình và các bình diện thuộc phương thức biểu hiện. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Để triển khai ñề tài chúng tôi sử dụng các phương pháp 

nghiên cứu sau: 

4.1. Phương pháp thống kê 

4.2. Phương pháp lịch sử 

4.3. Phương pháp so sánh – ñối chiếu 

4.4. Luận văn sử dụng lý thuyết thi pháp học  
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5. Đóng góp của luận văn 

- Luận văn – trong chừng mực nhất ñịnh – sẽ góp phần ñánh 

giá một cách tương ñối trọn vẹn, toàn diện những ñóng góp của Phan 

Thị Thanh Nhàn vào tiến trình thơ Việt Nam hiện ñại.  

- Góp phần khẳng ñịnh một phong cách thơ ñộc ñáo, một 

giọng thơ trữ tình, ñằm thắm, ñầy nữ tính. 

6. Cấu trúc luận văn 

 Ngoài phần Mở ñầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, luận văn 

ñược triển khai trong ba chương: 

 Chương 1: Phan Thị Thanh Nhàn – cuộc ñời và hành trình 

sáng tạo nghệ thuật 

 Chương 2: Hình tượng cái tôi trữ tình trong thơ Phan Thi 

Thanh Nhàn 

 Chương 3: Phương thức biểu hiện trong thơ Phan Thị Thanh 

Nhàn 

 

Chương 1 

PHAN TH Ị THANH NHÀN - 

CUỘC ĐỜI VÀ HÀNH TRÌNH SÁNG T ẠO NGHỆ THUẬT 

1.1. Cuộc ñời 

1.1.1. Phan Thị Thanh Nhàn – cuộc ñời và trang viết 

Phan Thị Thanh Nhàn – bút danh cũng là tên thật, sinh ngày 9 

tháng 8 năm 1943 tại xã Tứ Liên, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Cội nguồn 

tình yêu thương gắn bó từ gia ñình là nơi vun mầm thuở ban ñầu rất có 

ý nghĩa cho hồn thơ ñầy nữ tính và cũng tràn ñầy khát vọng sống là 

nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn sau này. 

Mối lương duyên ñược gặp gỡ với văn chương thơ phú từ 

thuở nhỏ ñã gắn kết cuộc ñời Thanh Nhàn với thơ làm một. Bà ñến 
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với thơ ở lứa tuổi ñẹp nhất của ñời người. Và khi ba bài thơ Hương 

thầm, Xóm ñê, Bản mới của Phan Thị Thanh Nhàn ñược giải nhì cuộc 

thi thơ của báo Văn nghệ năm 1969 – 1970, thì Văn học Việt Nam 

chống Mỹ ñã chính thức ghi nhận thêm một gương mặt thơ trẻ xuất 

sắc sau những tên tuổi: Xuân Quỳnh, Phạm Tiến Duật, Lâm Thị Mỹ 

Dạ… 

Với Phan Thị Thanh Nhàn, giữa thơ và ñời dường như không 

có khoảng cách rõ rệt. Nếu như với một số người viết văn, làm thơ, 

cảm xúc ñược vay mượn từ những số phận, mảnh ñời quanh mình thì 

với Thanh Nhàn thơ ñược viết từ cuộc ñời và số phận của chính mình. 

Thơ bà dịu dàng, lắng ñọng, cảm xúc chân thực nên dễ neo ñậu trong 

lòng người ñọc. 

Hơn bốn mươi năm cầm bút, Phan Thị Thanh Nhàn ñã dâng 

tặng cho ñời những tứ thơ ngọt ngào. Tất cả những niềm vui, nỗi 

buồn, bà ñều gửi vào những trang thơ ñầy tâm huyết. 

1.1.2. Phan Thị Thanh Nhàn – cảm quan về tình yêu và 

cuộc sống 

  Cảm quan về tình yêu trong thơ Phan Thị Thanh Nhàn khởi 

nguồn từ cuộc ñời của chính bà. Những cung bậc tình yêu trong thơ ở 

giai ñoạn ñầu thường thơ mộng, trong trẻo. Bà chủ yếu khai thác 

những trạng thái cảm xúc của mình và của những con người xung 

quanh mình. 

Giai ñoạn chống Mỹ, cảm quan tình yêu của Phan Thị Thanh 

Nhàn chịu sự ảnh hưởng của tư duy sử thi. Trong một số bài thơ về 

tình yêu, Thanh Nhàn nói ñến riêng tư, nhưng những tình cảm riêng 

thường gắn với tình cảm chung, hòa vào dòng ñời cách mạng. 

Bớt ñi sự trong trẻo và có phần lý tưởng hóa tình yêu thuở 

Hương thầm, tình yêu trong thơ Thanh Nhàn ở những chặng ñường 
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sau bị chi phối bởi cảm quan ñời tư – thế sự. Vẫn là một con người 

nhiều yêu thương, tinh tế nhưng tình yêu trong thơ lúc này có thêm 

nhiều sắc thái phấp phỏng, lo âu, nhiều xao ñộng trăn trở.  

“Thơ tức là sự thể hiện con người và thời ñại một cách cao 

ñẹp. Thơ không chỉ nói ñến tình cảm riêng của nhà thơ mà nhiều khi 

thông qua tình cảm ñó, nói lên niềm hy vọng của cả một dân tộc, 

những ước mơ của nhân dân, vẽ lên những nhịp ñiệu của trái tim quần 

chúng” (Sóng Hồng). Trong hành trình sáng tạo của mình, Phan Thị 

Thanh Nhàn ñã ý thức ñược ñiều ấy. Hồn thơ tinh tế của bà ñã phát 

hiện, rung ñộng trước mọi vẻ ñẹp của ñất nước, của con người. Cảm 

quan về ñời sống trong thơ Thanh Nhàn ñược dẫn dắt bằng kỷ niệm ấu 

thơ, bằng chất liệu của chính cuộc sống thường nhật, bằng cái nhìn 

giản dị và bằng những cảm xúc chân thực của nhà thơ.  

1.2. Hành trình sáng tạo nghệ thuật  

             1.2.1. Giai ñoạn trước năm 1975 

Năm 1969 là cái mốc ñánh dấu sự xuất hiện của Phan Thị 

Thanh Nhàn trên thi ñàn khi bà viết Những búp bàng - tập thơ in 

chung với Hoàng Thị Minh Khanh và Thúy Bắc. Tập thơ ñầu lòng ñã 

từng bước ñịnh hình bản sắc thơ của Phan Thị Thanh Nhàn. Ở giai 

ñoạn ñầu này, ngòi bút Phan Thị Thanh Nhàn chủ yếu ñi vào khai thác 

tâm trạng của chính bản thân và cuộc sống muôn màu vẻ quanh mình. 

Tiếng thơ của Phan Thị Thanh Nhàn trong tập Tháng giêng hai cuốn 

hút người ñọc ở sự nhạy cảm, tinh tế, bắt nhịp ñược những nét vốn rất 

bình dị của cuộc sống và chuyển hóa thành thơ. Tập thơ này có nói 

ñến tình yêu, nhưng là tình yêu thơ mộng, trong sáng của buổi ñầu.  

Sự ra ñời của tập Hương thầm năm 1973, cùng với ba bài thơ  

ñược giải nhì cuộc thi thơ của báo Văn nghệ ñã ñánh dấu sự nhuần nhị 

trong bút pháp của Phan Thị Thanh Nhàn. Bên cạnh nét tinh tế, kín 
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ñáo quen thấy khi viết về những vấn ñề quanh mình ở tập Những búp 

bàng, thơ Phan Thị Thanh Nhàn lúc này tạo ñược sự mới lạ với nhiều 

tứ thơ rung ñộng, nhiều hình ảnh ñẹp, mang âm hưởng hào hùng của 

cả dân tộc trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.  

1.2.2. Giai ñoạn sau năm 1975 

 Trong những năm ñầu sau khi chiến tranh kết thúc, cảm hứng 

về cuộc chiến ñấu hào hùng của dân tộc vẫn còn ñằm sâu trong hành 

trình sáng tạo của Phan Thị Thanh Nhàn. Ba mươi ba bài thơ trong tập 

Chân dung người chiến thắng trở ñi trở lại trong dòng cảm hứng này. 

Đấy là niềm vui, là sự tự hào sâu sắc ñối với những chiến công của 

quân dân trên cả nước, là tình cảm mến yêu dành cho mảnh ñất Hà 

Nội kiên trung. 

Năm 1987, với sự ra ñời của tập thơ Bông hoa không tặng 

ñánh dấu sự chuyển mình trong hành trình thơ của Phan Thị Thanh 

Nhàn. Trở về với muôn mặt ñời thường, Phan Thị Thanh Nhàn nhanh 

chóng nhận ra diện mạo của cuộc sống từ những ñổi thay, biến ñộng.  

Bà luôn tự ñối diện với bản thân mình và càng lúc bà càng có nhu cầu 

thể hiện cái tôi riêng tư của mình. Tập thơ là lời tâm tình, thủ thỉ của 

người phụ nữ lắm ñắng cay, nhiều mất mát trong ñời tư. 

Tập thơ Nghiêng về anh (1992) là sự tiếp nối mạch thơ viết về 

tình yêu của Phan Thị Thanh Nhàn. Vẫn là nỗi cô ñơn thường trực 

trong trái tim người ñàn bà khát yêu, nhưng ở tập thơ này ta thấy Phan 

Thị Thanh Nhàn ñã lùi sâu hơn vào tiềm thức, thức nhận những giá trị 

nhân bản bằng sự chiêm nghiệm của một con người từng trải. Cuộc 

sống dù tồn tại ñan xen giữa xấu và tốt, giữa ñớn hèn và cao cả…thì 

lòng yêu ñời, niềm tin vào cuộc sống vẫn nồng nàn trong trái tim thi 

sĩ. Năm 1999, Phan Thị Thanh Nhàn xuất bản tập Bài thơ cuộc ñời. 

Với 44 bài thơ trong thi phẩm, bà ñã gửi vào ñó những xúc cảm về 
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cuộc ñời và con người. Tập thơ vẫn là nỗi lòng của người phụ nữ luôn 

mang trong mình những khát khao ñược giao cảm, ñược thấu hiểu và 

có cả sự kiếm tìm, lắng ñợi, song giọng thơ ở ñây ñã có phần từng trải, 

mang tính chất chiêm nghiệm nhiều hơn.  

Từ tập thơ ñầu tay Tháng giêng hai ñến Bài thơ cuộc ñời là 

một quá trình lao ñộng nghệ thuật không mệt mỏi của Phan Thị Thanh 

Nhàn. Mỗi tập thơ mang một dấu ấn riêng, thể hiện những vui buồn, 

trải nghiệm, của một người phụ nữ khao khát sống, khao khát yêu và 

thành thật ñến tận cùng với mọi cung bậc cảm xúc của mình. 

1.3. Thơ Phan Thị Thanh Nhàn trong mạch nguồn thơ nữ hiện ñại 

Việt Nam 

 1.3.1. Diện mạo thơ nữ hiện ñại Việt Nam 

 Phong trào Thơ mới (1932 – 1945) xuất hiện ñã mở ra một 

thời kỳ phát triển mới của thơ ca Việt Nam. Thời ñại Thơ mới ñã tạo 

nên nhiều tài năng thơ, bên cạnh những tên tuổi: Xuân Diệu, Huy Cận, 

Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử, Lưu Trọng Lư…có rất nhiều tên tuổi của 

các nhà thơ nữ thành danh và tạo dấu ấn trên thi ñàn: Vân Đài, Anh 

Thơ, Hằng Phương…Đặc ñiểm nổi bật của các cây bút nữ là sự quan 

sát tinh tế, cái nhìn lấp lánh tình yêu thương và dạt dào niềm hòa cảm 

với cuộc ñời.  

Từ sau cách mạng tháng Tám, ñặc biệt là trong cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, ñã xuất hiện nhiều cây bút xuất sắc. Mỗi người, từ 

những trải nghiệm của bản thân, ñã mang ñến một dáng vẻ riêng góp 

phần làm phong phú thêm diện mạo một nền thơ. Chúng ta có thể tìm 

thấy ở thế hệ ấy những gương mặt như: Lê Anh Xuân, Nguyễn Khoa 

Điềm, Bằng Việt, Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh, Thanh Thảo, Nguyễn 

Duy, Nguyễn Đức Mậu, Nguyễn Mỹ… 
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Đáng chú ý hơn cả, giai ñoạn chống Mỹ ñã ghi nhận sự trưởng 

thành khá rõ nét của một ñội ngũ những cây bút thơ nữ. Xuân Quỳnh, 

Lâm Thị Mỹ Dạ, Ý Nhi…tiêu biểu cho sự trưởng thành ấy. Mỗi tác 

giả ñến với bạn ñọc bằng một dấu ấn riêng, bằng tâm hồn thơ sắc sảo 

và lắng sâu trong dáng vẻ riêng của tâm hồn phụ nữ. Nhìn chung, diện 

mạo các nhà thơ nữ hiện ñại Vi ệt Nam vừa ña dạng về bút pháp, vừa 

phong phú về phong cách.  
1.3.2. Thơ Phan Thị Thanh Nhàn trong mạch nguồn thơ nữ 

hiện ñại Việt Nam 

 Cuộc sống thời chiến với nhiều thăng trầm và biến ñộng, 

nhưng ý thức lao ñộng nghệ thuật và năng lực sáng tạo bền bỉ ñã làm 

nên nét mới của các cây bút nữ. Giữa các gương mặt thơ nữ tài năng 

của văn học Việt Nam hiện ñại, Phan Thị Thanh Nhàn ñã ñể lại nhiều 

dấu ấn ñậm nét bởi tiếng nói trữ tình, duyên dáng mà kín ñáo, trẻ 

trung mà nhuần nhị, chín chắn.  

Trong những trang thơ nóng hổi, tươi nguyên của mình, Phan 

Thị Thanh Nhàn ñã thổi vào ñó một tấm lòng dạt dào, nồng ấm tình 

yêu con người và cuộc sống. Bà rất tinh, rất giỏi trong năng lực cảm 

thụ, trong sự lắng nghe, quan sát cuộc sống và thiên nhiên nhiều âm 

thanh, màu sắc. Thơ Phan Thị Thanh Nhàn có chung một cấu tạo: ñó 

là sự ñan dệt nhịp nhàng của những cảm xúc tinh tế, ấm áp.  

Thời chống Mỹ khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn 

trở thành nền tảng và cảm hứng chủ ñạo của thơ ca, tư thế của nhà thơ 

là tư thế say mê, cảm phục trước vẻ ñẹp kì vĩ của dân tộc, của Tổ 

quốc, vì vậy dễ dàng nhận ra giọng ngợi ca, tự hào của thơ Phan Thị 

Thanh Nhàn khi viết về cái chung của thời kỳ chống Mỹ cứu nước, về 

cuộc sống lao ñộng, chiến ñấu của quê hương. Bà dành nhiều cảm tình 

cho những cô gái mở ñường, cô gái nuôi quân “tung tăng chân bê 
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non” ñi tìm chợ lạ, cô gái tải ñạn và những cô gái hậu phương học 

cày, học cấy…và ñặc biệt là những tình cảm của nhà thơ dành riêng 

cho Hà Nội. 

 

Chương 2 

HÌNH T ƯỢNG CÁI TÔI TR Ữ TÌNH TRONG TH Ơ  

PHAN TH Ị THANH NHÀN 

Khảo sát thơ Phan Thị Thanh Nhàn qua từng giai ñoạn, chúng 

tôi nhận thấy cái tôi trữ tình thể hiện với nhiều dạng thức: cái tôi 

duyên dáng, ñằm thắm; cái tôi hồn hậu, ngợi ca; cái tôi cô ñơn, chiêm 

nghiệm. 

2.1. Cái tôi trữ tình duyên dáng, ñằm thắm 

Dấu hiệu ñầu tiên dễ nhận thấy ở thơ Phan Thị Thanh Nhàn là 

một tâm hồn tinh tế, nhạy cảm, ñược ươm mầm từ cuộc sống rất ñỗi 

bình dị xung quanh. Giống như nhiều nhà thơ nữ khác, với con mắt tỉ 

mỉ và trái tim nhạy cảm, Phan Thị Thanh Nhàn ñã ñưa vào thơ mình 

bức tranh sinh ñộng của cuộc sống.  

 Cái tôi trữ tình duyên dáng, ñằm thắm ñã giúp Thanh Nhàn 

thể hiện chân thành, xúc ñộng những tình cảm với quê hương mình. 

Mỗi con người, mỗi cái tên ở xóm ñê nghèo Yên Phụ ñều ñược lưu 

giữ trong hồn thơ thi sĩ. Ở ñấy, chúng ñược quyện hợp, ủ kín thành 

chất men say nồng ñượm, ñợi ñủ ñộ chín là chuyển hóa thành thơ. 

Trong cả ñời thơ của mình, giống như nhiều nhà thơ nữ khác, 

Thanh Nhàn dành nhiều tình cảm cho mẹ và những tình cảm ấy ñều 

ñược biểu hiện bằng tiếng nói ñằm thắm rất riêng của người con hiếu 

thảo. Niềm vui của bà là người mẹ cả ñời tần tảo nuôi tám ñứa con 

trưởng thành vì chồng mất sớm. Mẹ luôn luôn hiện về trong kí ức của 

nhà thơ. Trên bước ñường ñi tìm hạnh phúc riêng của mình, ñôi khi 
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cái tôi ấy ngoái nhìn về quá khứ, tìm lại một thời tuổi thơ chân ñất ñầu 

trần với những vại dưa muối, những “lá cải già mẹ không nỡ bỏ ñi”. 

Trong dòng cảm xúc về những người thân yêu, Phan Thị Thanh Nhàn 

còn có những trang viết dành riêng cho người em trai vĩnh viễn tuổi 

hai mươi “giữa núi sông ngàn ñời” và những tình cảm trìu mến, yêu 

thân dành cho người bạn gái nơi chiến trường.  

Thơ Phan Thị Thanh Nhàn còn thể hiện một cái tôi trữ tình 

ñằm thắm khi yêu. Trong tình yêu, Thanh Nhàn ñã thể hiện rõ một 

tâm hồn dịu dàng, ñằm thắm, giàu nữ tính.  

2.2. Cái tôi trữ tình hồn hậu, ngợi ca 

Là nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 

giữa “Những năm toàn ñất nước có một tâm hồn, có chung khuôn 

mặt/ Nụ cười tiễn ñưa con, nghìn bà mẹ in nhau” (Chế Lan Viên), ý 

thức ñược trách nhiệm của người cầm bút trước thời ñại, Phan Thị 

Thanh Nhàn ñã viết nên những vần thơ phản ảnh cuộc sống chiến ñấu 

của quân và dân ta trên khắp mọi miền Tổ quốc. Bà cất tiếng hát say 

sưa ngợi ca cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ ñại của dân tộc. Cuộc sống, 

chiến ñấu của nhân dân, hình ảnh ñẹp ñẽ của anh bộ ñội, của những cô 

gái mở ñường, san lấp hố bom, hình ảnh quê hương với bao tên làng, 

tên núi, tên sông ñã ñi vào thơ bà tự nhiên, nhuần nhị.  

Thanh Nhàn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, từ mảnh ñất ấy ñã 

cất lên tiếng thơ nồng hậu, suy nghiệm sâu sắc về cuộc chiến ñấu, về 

con người, về những giá trị thiêng liêng, về mảnh ñất Hà Nội anh 

hùng trong ñấu tranh. Tâm hồn người Hà Nội trong chiến tranh, cốt 

cách Việt Nam trước kẻ thù ñã hiện lên rõ nét qua những vần thơ Phan 

Thị Thanh Nhàn.  

Trong lớp lớp những con người “X ẻ dọc Trường Sơn ñi cứu 

nước” (Tố Hữu), Thanh Nhàn dành sự quan tâm ñặc biệt cho những 
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người phụ nữ. Có nhiều, rất nhiều những cô gái hậu phương học cày, 

những người phụ nữ ñi mở ñường gan góc và rất ñỗi hồn nhiên trong 

thơ Phan Thị Thanh Nhàn – những người ñã và ñang góp phần rất lớn 

cả về tinh thần, sức lực và tình cảm vào công cuộc ñấu tranh của dân 

tộc…Tất cả ñều ñược nhà thơ họa lại bằng nét vẽ mộc mạc, bằng một 

tấm lòng ngưỡng mộ và tin yêu. Đó là những khúc hát ca ngợi người 

con gái Việt Nam anh hùng ñánh Mỹ với tấm lòng cảm phục sâu xa. 

Phan Thị Thanh Nhàn còn hướng tấm lòng về công cuộc xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc, nói lên khí thế sôi nổi, tinh thần anh dũng 

của nhân dân ta trên mặt trận sản xuất. Nếu như nơi tiền tuyến, những 

người lính ngày ñêm chiến ñấu ñể bảo vệ quê hương thì nơi hậu 

phương, quá trình dựng xây không ngừng ñược thúc ñẩy. Nhà thơ 

không giấu niềm tự hào về những con người cần mẫn và yêu lao ñộng, 

ñã vững vàng trước những gian lao. Cái tôi hồn hậu Phan Thị Thanh 

Nhàn ñã thể hiện ñược phần nào tâm hồn, phong cách lao ñộng, chiến 

ñấu và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của giai cấp công nhân, nông 

dân Việt Nam những năm xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

2.3. Cái tôi trữ tình cô ñơn, chiêm nghiệm 

Khác với chất trữ tình công dân trong thơ ca thời chống Mỹ, 

cuộc sống hậu chiến “nhà thơ không còn bị vướng bận với những kiểu 

hiện thực chủ yếu và hiện thực thứ yếu, không bị bó buộc trong những 

khung tư tưởng ñịnh sẵn”, thơ gần hơn với nếp sống, nếp nghĩ ñời 

thường của con người. Dù vẫn còn dư ba của quá khứ, nhưng con 

người – nhà thơ ñã bắt ñầu ñối diện với bản thân mình, nói thật hơn về 

cuộc ñời mình. Phan Thị Thanh Nhàn cũng vậy. Vẫn là tiếng hát bất 

tận của trái tim ñắm ñuối trong suối nhạc tình yêu, nhưng khi trở về 

với những âu lo của cuộc sống thường nhật, Thanh Nhàn ñã lặn sâu 
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vào lòng mình, mạnh dạn mà cũng khá nhuần nhuyễn bộc lộ nỗi riêng 

tư rất cá thể trước cuộc ñời. 

Khác với cái tôi giàu mơ ước, thiên về mộng tưởng, chỉ cảm 

biết cái ñẹp, cái thơ mộng của tình yêu giai ñoạn trước 1975, càng về 

sau ta càng bắt gặp nhiều hơn trong thơ Phan Thị Thanh Nhàn tâm 

trạng của một con người nhiều yêu thương, tinh tế nhưng có những lo 

âu trăn trở. Một cái tôi không hề bình yên thỏa mãn. Một cái tôi ñơn 

chiếc, vắng thiếu giữa xô bồ của cuộc sống.  

Cảm thức cô ñơn, trống vắng trở thành nỗi nhức buốt trong 

trái tim thơ Phan Thị Thanh Nhàn, chính vì vậy ta thường bắt gặp 

trong thơ bà những từ “một mình”, “một người”. Chủ thể trữ tình 

trong thơ bà lặng lẽ ñộc hành trên quãng ñường ñời chật ñầy những 

ñắng cay.  

Trong trái tim người ñàn bà thi sĩ này, cũng luôn tồn tại cảm 

giác bất an về tình yêu. Điều nghịch lý ñến mức trở thành bi kịch là, 

những khi trái tim cô ñơn tìm ñược chỗ nương náu, nhà thơ lại mường 

tượng ñến cảnh chia ly. Bà từng tâm sự: “Ngay cả khi ñang sống vui 

vẻ tôi cũng có dự cảm về sự chia ly”. Dường như ñối với Thanh Nhàn, 

sau những trải nghiệm của riêng mình, tình yêu ñã trở nên mong 

manh, dễ ñổ vỡ.  

Một ñiều dễ nhận thấy là trong các bài thơ của Phan Thị 

Thanh Nhàn về tình yêu ở giai ñoạn sau 1975, bài nào cũng buồn, 

cũng ñầy tâm trạng. Nhưng trong tâm hồn vẫn ánh lên một niềm hy 

vọng, tinh thần lạc quan khôn cùng. 
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Chương 3 

PHƯƠNG THỨC BIỂU HIỆN TRONG THƠ  

PHAN TH Ị THANH NHÀN 

3.1. Ngôn ngữ và giọng ñiệu 

 3.1.1. Ngôn ngữ 

              Sức hút của Phan Thị Thanh Nhàn trong việc sử dụng ngôn 

ngữ thơ thể hiện ở sự giản dị, gần gũi, nhiều khi bỏ qua những cách 

ñiệu ñể chỉ còn lại là lời nói thông thường. Nhưng chính từ sự không 

trau chuốt ấy lại nồng nàn chất men khiến người ñọc bị lôi cuốn.  

Một ñặc ñiểm nữa tạo nên sự lôi cuốn của ngôn ngữ thơ Phan 

Thị Thanh Nhàn bên cạnh sự mộc mạc giản dị là nhà thơ ñã có ý thức 

vận dụng các phương thức chuyển nghĩa của từ mà ñặc biệt là hiện 

tượng chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ. Tác giả mượn hình ảnh 

thiên nhiên làm phương tiện biểu ñạt ñể chuyển tải những cung bậc 

tình cảm của mình ñến ñộc giả. 

Đọc thơ Phan Thị Thanh Nhàn, người ñọc còn bị bất ngờ bởi  

cách bà sử dụng ñiệp ngữ. Điệp ngữ trong thơ Thanh Nhàn không ñơn 

thuần chỉ là sự lặp lại một cấu trúc ngữ pháp, lặp lại một từ, một ngữ 

ñể nhấn mạnh ý…mà hơn tất cả ñó là những nốt nhấn của cuộc ñời cứ 

ñiệp ñi ñiệp lại trong cả hành trình thơ của thi nhân.                                                      

Hiệu quả thẩm mĩ của ngôn ngữ thơ Thanh Nhàn còn ñược 

hình thành bởi hệ thống thanh ñiệu. Đó là sự phối hợp âm thanh trong 

từng ñoạn thơ, cũng có khi là sự cộng hưởng của các thanh ñiệu trong 

từng câu thơ tạo nên âm hưởng vang ngân, từ ñó mà diễn ñạt và thể 

hiện nội dung.  

3.1.2. Giọng ñiệu 

Giữa những giọng thơ ñặc sắc thời chống Mỹ: Phạm Tiến 

Duật, Nguyễn Khoa Điềm, Xuân Quỳnh..., Phan Thị Thanh Nhàn 
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cũng tạo cho mình một dấu ấn ñậm nét bởi chất giọng riêng dịu nhẹ 

mà ñằm thắm kín ñáo. Giọng ñiệu này rất phù hợp với tấm lòng chân 

thành và trái tim nồng nàn yêu cuộc sống của nhà thơ. Cũng bởi thế 

mà tiếng thơ ấy trở nên dễ gần, dễ cảm và dễ yêu. 

Thanh Nhàn hay tâm sự với mẹ, với em trai, em gái, với 

người yêu, với chồng, với con…Đó là những tâm sự về cuộc ñời, là 

những nghĩ suy về con người, về hạnh phúc, tình yêu và nhiều quan 

niệm nhân thế khác. Tất cả ñều ñằm sâu trong một chất giọng trữ tình 

ñằm thắm thiết tha. Lời tâm tình thủ thỉ trong thơ Thanh Nhàn nhiều 

khi ñược ñan dệt nên bằng những thán từ gọi ñáp: “ơi”, “vâng”. Sự 

xuất hiện của những từ ngữ tạo sắc thái cảm thán ñã góp phần làm nổi 

bật những xúc cảm thiết tha, nồng nàn, say ñắm trong thơ Phan Thị 

Thanh Nhàn. 

Chất giọng trữ tình ñằm thắm của Phan Thị Thanh Nhàn 

không chỉ thể hiện ở những chủ ñề nội tại của chính bản thân nhà thơ 

mà còn hướng ñến những vấn ñề lớn lao của dân tộc. Nhà thơ nhập vai 

vào hình tượng những cô gái hồn nhiên trên mặt trận chiến ñấu và sản 

xuất ñể ngợi ca khí thế ñấu tranh của dân tộc trong những ngày ñánh 

Mỹ ác liệt. Chất giọng tự hào ngợi ca còn thấm ñượm trong những 

trang thơ Thanh Nhàn viết về Hà Nội.  

Những năm ñầu sau 1975 “nhà thơ nói nhiều hơn về nỗi buồn 

nhân sinh, về những cảm nhận của cái tôi trước một thực tại khắc 

nghiệt”. Với Thanh Nhàn ñó là những trắc ẩn về riêng tư, ñôi lứa. Giờ 

ñây, thơ bà tuy vẫn có nét hóm hỉnh của một người “xem cuộc ñời nhẹ 

bẫng”, nhưng cũng có những nỗi buồn không thể nguôi ngoai. Chất 

giọng trong thơ giờ ñây ñã rắn rỏi hơn nhưng không tránh khỏi sự 

chạnh lòng, ngậm ngùi cho duyên phận. 
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3.2. Không gian và thời gian nghệ thuật 

3.2.1. Không gian nghệ thuật 

 Không gian hiện thực, ñời thường 

Dễ dàng nhận thấy, hiển hiện trong thơ Phan thị Thanh Nhàn 

thời kì chống Mỹ trước hết là không gian hiện thực – ñời thường mà 

biểu hiện cụ thể là không gian sinh hoạt của con người. Đó là không 

gian của những con người ở hậu phương ñang mê say trong niềm vui 

lao ñộng, dựng xây. Là không khí vui tươi, hội hè trong sản xuất. Đó 

cũng là không gian lao ñộng dựng xây sôi nổi trên mặt trận sản xuất 

công nghiệp. 

Tháng giêng hai, Hương thầm, Chân dung người chiến thắng 

ñã thể hiện một không gian nghệ thuật rất ñặc trưng trong thơ Phan 

Thị Thanh Nhàn giai ñoạn chiến tranh, ñó là không gian lịch sử - văn 

hóa Hà Nội.  

Người ñọc còn nhận ra có một kiểu không gian ñặc biệt ấn 

tượng và làm nên nét riêng ñậm chất nữ tính trong thơ Phan Thị 

Thanh Nhàn ñó là không gian của gia ñình, làng quê quen thuộc. Từ 

xóm ñê Yên Phụ nghèo khó, dòng sông, cánh ñồng ñến hợp tác 

xã...Không gian ñó có khi ñược thu hẹp lại chỉ còn là không gian ñằng 

sau cánh cửa, không gian ñược tạo nên từ thế giới bên trong khung 

cửa sổ. Trong không gian hẹp ấy, nhân vật trữ tình ñã bộc lộ ñược 

những nỗi niềm riêng tư, thầm kín. 

Không gian ñời tư, trải nghiệm 

Ở Tháng giêng hai, Hương thầm, Chân dung người chiến 

thắng, ta ñã bắt gặp kiểu không gian ñời tư. Phần lớn những không 

gian ấy là không gian của tình yêu ñôi lứa vừa chớm nở, nó trong trẻo, 

tươi sáng. 
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Trong nhiều bài thơ của Phan Thị Thanh Nhàn, ta cũng thấy 

xuất hiện các khoảng cách về không gian. Đó là sự cách xa về ñịa lý, 

là sự “xa mặt” nhưng không “cách lòng” của những ñôi lứa ñang yêu. 

Trong không gian ấy, con người khao khát ñược cống hiến tuổi trẻ của 

mình cho cách mạng. 

Cuộc sống thời hậu chiến mở ra với biết bao mối quan hệ 

phong phú, phức tạp. Trước những ñổi thay ấy, ñòi hỏi người nghệ sĩ 

không thể cứ tiếp tục là những ca sĩ ngợi ca ñất nước và nhân dân 

bằng cái nhìn sử thi và cảm hứng lãng mạn. Ý thức về sự thay ñổi ấy, 

từ không gian rộng lớn, hào hùng thời kháng chiến, các nhà thơ trở về 

trong một không gian hẹp. Với Phan Thị Thanh Nhàn, dễ dàng nhận 

thấy sau sự náo nhiệt của dòng ñời là khoảng không gian với những 

nỗi buồn, trống trải và sự cô ñơn bất tận trong tâm hồn. 

3.2.2. Thời gian nghệ thuật 

Thời gian sinh hoạt 

Thơ chống Mỹ ñã cố gắng bắt kịp những diễn biến, chụp 

nhanh những chân dung anh hùng trong chiến ñấu. Cùng với những cố 

gắng chung ấy, Phan Thị Thanh Nhàn ñã có những ñóng góp riêng 

trong việc xây dựng hình tượng thời gian nghệ thuật. Mà trước hết là 

thời gian của cuộc sống chiến ñấu và lao ñộng sản xuất của nhân dân 

ta trên khắp hai miền ñất nước. Trong thời gian ấy, hiện lên là những 

con người mang tầm vóc lớn lao của thời ñại. 

Thời gian ấy gắn với những băn khoăn thường trực của nhà 

thơ trước hiện thực ñau thương của quê hương ñất nước, ñặc biệt là 

những tình cảm dành riêng cho Hà Nội, nơi trái tim của cả nước ñang 

ñập những nhịp dồn dập trước họng súng dã man của kẻ thù. Ý thức 

về bước ñi của thời gian trong dòng thác cách mạng, Phan Thị Thanh 

Nhàn ñã cảm nhận và thể hiện nó một cách ña dạng. Nhà thơ ñã ghi lại 
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ñược những bước ñi lớn của Hà Nội bằng việc khắc họa hình tượng 

thời gian.  

Thời gian tâm trạng  

 Thời gian nghệ thuật trong thơ sau 1975 có nhiều ñặc ñiểm 

mới mẻ. Nó là cơ sở ñể con người suy tư, chiêm nghiệm. Với Phan 

Thị Thanh Nhàn, gương mặt thời gian sau 1975 cũng có ngôn ngữ 

riêng, thời gian là khoảng rộng ñể bà suy tư, chiêm nghiệm về cuộc 

ñời, về tình yêu, hạnh phúc, nhận ra những gì còn và mất, những gì ñã 

nằm lại và những gì ñang in sâu. 

Ở những chặng thơ sau, cái nhìn của nhà thơ mang tính hướng 

nội sâu sắc. Quá nửa ñời người sống trong sự cô ñơn, trống vắng nên 

dễ dàng nhận thấy có một Phan Thị Thanh Nhàn luôn xa xót trước mỗi 

bước ñi của thời gian. Cùng với sự trôi chảy vô tình của thời gian, tuổi 

trẻ cũng qua ñi.  

Càng về sau, bên cạnh những thoáng chạnh lòng về những 

ñiều ñược - mất, là một Phan Thị Thanh Nhàn với nững phát hiện và 

chiêm nghiệm nhiều ý nghĩa từ cuộc sống. Bởi vây, bà ñiềm tĩnh chấp 

nhận dòng chảy của thời gian – như chấp nhận một quy luật hiển 

nhiên trong cuộc ñời và tranh thủ từng khoảnh khắc của thời gian 

khách quan ñể giữ lại những giá trị ñích thực trong cuộc sống. 

3.3. Các thể thơ tiêu biểu  

3.3.1. Thể thơ lục bát 

Trong quá trình sáng tác, Thanh Nhàn luôn có ý thức sử dụng 

thể thơ lục bát một cách linh hoạt. Thơ lục bát của Phan Thị Thanh 

Nhàn vừa có cái êm dịu, mượt mà vốn có của lục bát truyền thống lại 

vừa có sự sáng tạo, “làm mới” cả về nội dung và hình thức.  

Gọng ñiệu ñằm thắm, mượt mà và trong sáng của câu thơ lục 

bát phù hợp với những tứ thơ ñậm tính tâm tình, thủ thỉ và ý tứ nhẹ 
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nhàng thẳm sâu trong tâm hồn người phụ nữ dịu dàng ấy. Bà gửi vào 

ñó những xúc cảm trữ tình nhất, thiêng liêng trong sáng và thiết tha 

nhất. Đặc biệt là những tình cảm về tình yêu, về quê hương và về mẹ.                      

Cùng với việc tuân thủ nguyên tắc hòa phối thanh ñiệu, cách 

ngắt nhịp chẵn của lục bát truyền thống cũng ñược Phan Thị Thanh 

Nhàn phát huy một cách triệt ñể. 

Bên cạnh việc kế thừa truyền thống, Phan Thị Thanh Nhàn ñã 

có những sáng tạo, “làm mới” cho những bài thơ lục bát của mình. 

Các khổ thơ trong cùng một bài không còn hình thức ñều ñặn mà co 

giãn linh hoạt phù hợp với việc thể hiện cảm xúc vốn phức tạp của nhà 

thơ. Hình thức ngắt ý giữa dòng thơ tạo câu thơ vắt dòng cũng thường 

xuất hiện trong thơ Phan Thị Thanh Nhàn, hình thức này góp phần 

nhấn mạnh tâm trạng của chủ thể trữ tình. Những hình thức lục bát 

như vậy vừa làm cho bài thơ bớt ñơn ñiệu và ñồng thời tạo ra sự “l ạ 

mắt” trong tầm ñón nhận của ñộc giả. 

3.3.2.  Thể thơ năm chữ 

Phan Thị Thanh Nhàn có những thành công ñáng kể trong 

việc sử dụng linh hoạt, có chọn lọc ñối với thể thơ năm chữ. Với thể 

thơ này, Bà có thể trải dài mạch thơ ñể tự sự, ñể biểu hiện tâm tình.  

Điều ñó làm nên sự riêng biệt giữa thơ bà với các nhà thơ nữ khác. 

Tính chất tự truyện bàng bạc trong từng lời, từng ý. Bà tâm sự với 

chồng (Bàn tay, Căn phòng, Một người…), trò chuyện với người yêu 

(Cửa nhà tôi, Tuyết, Tạ lỗi…). Bà gửi gắm trong những vần thơ ấy 

những tình cảm ñôn hậu với thiên nhiên, trời ñất (Tháp Chàm, Mùa 

xuân, Trở lại Sài Gòn…). Điều ñặc biệt trong những bài thơ năm chữ 

của Thanh Nhàn là hầu như ở các bài thơ bà chỉ viết hoa chữ cái ñầu 

tiên ở câu ñầu của mỗi khổ thơ. 
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Trong nhiều bài thơ năm chữ của Thanh Nhàn, ta bắt gặp chất 

giọng hoài niệm thường thấy của thể thơ này. Chất giọng này ñặc biệt 

thích hợp cho những tâm sự nhớ tiếc, ngậm ngùi thường trở ñi trở lại 

trong tâm hồn người phụ nữ ấy. Ta thấy ñược ở “M ột người”, “Bi ển 

vắng”, “Ngày tháng không yên”, “Không ñề” …một ñiệu buồn pha 

lẫn vấn vương như thế. 

Càng về sau, thể thơ năm chữ có xu hướng ngày càng tăng trong 

thơ Phan Thị Thanh Nhàn. Dù hình thức bên ngoài khiêm tốn, nhưng 

trong nó lại dồn nén những bất ngờ và ẩn chứa những tầng nghĩa xúc 

ñộng. Nó giúp nhà thơ chuyển tải ñược tình cảm, suy nghĩ một cách 

nhanh nhất, sâu sắc nhất ñến với bạn ñọc. Đó là thế mạnh riêng của thơ 

năm chữ và Thanh Nhàn ñã vận dụng triệt ñể những lợi thế ñó. 

3.3.3. Thể thơ tự do  

Giai ñoạn chống Mỹ, thơ tự do ñã thực sự trở thành một chủ 

thể bên cạnh các thể thơ cổ truyền của dân tộc, thích hợp cho sự phát 

triển rộng rãi về mặt tư duy, thể hiện những trạng thái sôi nổi và 

phong phú của cảm xúc trước hiện thực nóng bỏng của cuộc chiến 

ñấu…Phan Thị Thanh Nhàn ñã tìm thấy ở thể loại này một chân trời 

rộng rãi ñể thể hiện những ý tưởng sáng tạo của mình. Hình thức thơ 

tự do không ñược ñịnh trước trong quá trình sáng tác mà ñược nhà thơ 

lựa chọn khi ñã ñủ ñộ chín trong tâm hồn.  

Mạch thơ tự do của Phan Thị Thanh Nhàn trôi chảy tự nhiên 

trong ánh nhìn và suy nghĩ của một người phụ nữ. Những bài thơ viết 

theo thể thơ này thường rất linh hoạt, dài ngắn bất ngờ, thể hiện những 

suy nghĩ vừa nhuần nhuyễn sinh ñộng, vừa lắng ñọng sâu xa của nhà 

thơ. Mạch thơ tự do ñã kéo Phan Thị Thanh Nhàn ra khỏi những cảm 

xúc gần gũi quen thuộc khi viết về cuộc sống quanh mình. Những câu 

thơ tự do của Thanh Nhàn vẫn giữ ñược sự hài hòa của nhịp ñiệu nhờ 
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vào sự sắp ñặt tiết tấu ở các mạch thơ, ở âm thanh và ngôn từ tạo nên 

chất nhạc, chất rung ngân lên từ bên trong câu thơ. Hương thầm, Xóm 

ñê, Nghĩ về anh là những bài thơ như thế. 

Ngoài những thể thơ tiêu biểu như trên, trong các sáng tác của 

Phan Thị Thanh Nhàn ta cũng bắt gặp những thể thơ bảy chữ, tám 

chữ...Thanh Nhàn sử dụng thể thơ bảy chữ không nhiều. Tuy nhiên ñó 

là những bài thật sự gây ấn tượng cho người ñọc bởi cấu tứ chặt chẽ 

và những suy tưởng giàu tính trải nghiệm của chính bản thân nhà thơ: 

Trời và ñất, Từ Khâm Thiên, Nha Trang…Những bài thơ tám chữ của 

Thanh Nhàn có sự biến chuyển linh hoạt theo giọng ñiệu, mạch cảm 

xúc của chủ thể trữ tình. Ta nghe ở ñó một lời tâm tình mộc mạc.  

 

KẾT LUẬN 

Đam mê và tâm huyết với công việc – ñó là phẩm chất ñáng 

quý ở nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn. Bà từng tâm sự: “Khi cảm xúc 

chợt ñến tôi sẽ ngồi viết ngay không nghỉ nhưng không bao giờ ñịnh 

ra cho mình mỗi ngày hay mỗi tháng phải làm thơ và làm ñược bao 

nhiêu bài thơ”. Suy nghĩ ấy của Phan Thị Thanh Nhàn xem ra thật sâu 

sắc, vì cho ñến tận hôm nay, chẳng ai có thể chê trách bà bởi những 

bài thơ gỉa dối, gượng gạo. Ngót bốn mươi năm thả hồn thơ giữa nhân 

gian, Phan Thị Thanh Nhàn ñã ñem ñến cho cho nền thơ hiện ñại Việt 

Nam một vẻ ñẹp riêng thấm ñẫm chất nhân văn và tràn ñầy nữ tính. 

Xuất hiện trên thi ñàn khá sớm nhưng bản sắc thơ Thanh 

Nhàn chỉ thật sự ñược ñịnh hình khi ba bài thơ Xóm ñê, Bản mới, 

Hương thầm ñược giải nhì cuộc thi thơ của báo Văn nghệ năm 1969 – 

1970. Đây ñược xem như một cú hích nâng bước cho nhà thơ tiến xa 

hơn trên con ñường nghệ thuật của mình. Cũng từ những thành quả 

ñầu mùa này mà ngòi bút Phan Thị Thanh Nhàn trở nên sung sức hơn, 
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bà viết nhiều và ñều tay hơn. Thơ bà gây ñược sự chú ý nơi ñộc giả 

bởi sự giản dị, gần gũi dễ hiểu mà cũng rất sâu sắc, chân tình. 

Có thể nói bản sắc thơ Phan Thị Thanh Nhàn ñược thể hiện và 

khẳng ñịnh trước hết ở cái tôi trữ tình với nhiều dạng thức. Đó là hình 

tượng cái tôi gắn hòa những tình cảm riêng tư của mình với tình cảm 

chung của dân tộc. Là cái tôi lạc quan, tin yêu giữa những ngày khốc 

liệt ñau thương của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đó cũng là 

cái tôi say ñắm yêu thương, khao khát kiếm tìm hạnh phúc nhưng lại 

miên man trong những nỗi niềm cô ñơn bất tận. Cái tôi ấy ñã lắng kết, 

chắt lọc tất cả những cung bậc cảm xúc của mình và khái quát thành 

những vấn ñề mang tính chiêm nghiệm sâu sắc. Bởi thế mà tiếng thơ 

Thanh Nhàn dễ tìm thấy sự ñồng cảm từ phía người ñọc.  

Phan Thị Thanh Nhàn ñã có lần tâm sự rất chân thật: “Không 

gì ngán bằng tự lặp lại mình. Chúng tôi ñang vật lộn với chính mình 

ñể tự tìm ra mình” [47 – tr.105], bởi thế, bà luôn có ý thức ñổi mới ñể 

tránh sự mòn lặp trong hình thức diễn ñạt. Ở mỗi phương thức biểu 

hiện bà ñều có sự tìm tòi, sáng tạo và ghi lại dấu ấn phong cách của 

riêng mình. Thế giới nghệ thuật thơ Phan Thị Thanh Nhàn ña dạng, 

nhiều chiều và ñặc sắc, nó mang ñến cho ñộc giả những trải nghiệm, 

những suy tư mới mẻ…tất cả ñiều ñó ñều xuất phát từ cái tâm của 

người cầm bút – Phan Thị Thanh Nhàn. Bà ñã chọn cho mình cách 

dùng ngôn ngữ mộc mạc, bình dị gần với lời nói thường ngày ñể bộc 

bạch và trải lòng mình, ñể tâm sự, kể lể…nhưng chính từ sự không 

trau chuốt ấy lại ánh lên những vẻ ñẹp lấp lánh, nói hộ nhà thơ tấm 

chân tình nồng nàn trước con người và cuộc ñời. Ngôn ngữ thơ Thanh 

Nhàn còn cuốn hút người ñọc bởi cách bà vận dụng các phương thức 

chuyển nghĩa của từ mà ñặc biệt là hiện tượng chuyển nghĩa theo 

phương thức ẩn dụ. Hình thức trùng ñiệp ở cấp ñộ từ và cụm từ cũng 
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ñược Thanh Nhàn sử dụng khá nhiều và thành thạo trong thơ mình, ñó 

là những ñiệp khúc của tâm hồn cứ láy ñi láy lại trong cả hành trình 

thơ của thi nhân…những sáng tạo nghệ thuật ấy ñã tạo nên những hiệu 

ứng thẩm mỹ cho ngôn ngữ thơ và hấp dẫn người ñọc. 

Phan Thị Thanh Nhàn luôn trân trọng và quý mến cuộc sống, 

lấy cái tình của người nghệ sĩ ñể hòa vào cái muôn màu, ña thanh của 

vạn vật, chính vì thế,  không gian, thời gian trong thơ bà là không 

gian, thời gian của nghệ thuật nhưng cũng chính là của hiện thực ñời 

sống...tất cả ñã hòa quyện vào nhau tạo thành một thế giới chứa ñựng 

những tình cảm riêng chung vốn vô cùng phức tạp của thi sĩ. Đó là 

những sáng tạo nghệ thuật ñặc sắc của Phan Thị Thanh Nhàn. Trong 

không gian, thời gian ấy bà ñã thể hiện rõ nhất tâm hồn mình.  

Về phương diện thể loại, Phan Thị Thanh Nhàn vận dụng ña 

dạng các thể thơ. Ở mỗi thể thơ bà ñều vận dụng và phát huy những 

ñặc sắc riêng ñể kiến tạo nên những vần thơ hồn hậu của mình. Tiêu 

biểu hơn cả là sự vận dụng khá nhuần nhuyễn và sáng tạo các thể thơ 

năm chữ, thơ lục bát và thơ tự do. Giọng ñiệu ñằm thắm, mượt mà, 

trong sáng của câu thơ lục bát truyền thống phù hợp với chất nữ tính ở 

người phụ nữ này và bà ñã gửi gắm vào ñó những tình cảm thiêng 

liêng, trong sáng và thiết tha nhất về quê hương, về mẹ, về tình yêu 

ñôi lứa…Phan Thị Thanh Nhàn cũng ñã vận dụng những ưu thế của 

thể thơ năm chữ ñể phơi mở lòng mình, chuyển tải những tình cảm, 

suy nghĩ chân thành nhất của mình ñến với bạn ñọc. Thơ năm chữ của 

bà là những câu chuyện kể về cuộc ñời của một người phụ nữ nhiều 

truân chuyên trong cuộc sống. Ở những bài thơ tự do, ta lại bắt gặp 

một Phan Thị Thanh Nhàn ñằm sâu trong nhiều liên tưởng, suy nghĩ 

về cuộc sống quanh mình, về tình yêu ñôi lứa. Nói chung, dù viết bằng 

thể thơ lục bát truyền thống mượt mà, uyển chuyển hay thể thơ tự do 
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hiện ñại phóng túng thì Phan Thị Thanh Nhàn cũng ñể lại trong lòng 

ñộc giả những tình cảm sâu sắc bởi ngòi bút ñằm thắm chân thật ñầy 

nữ tính của mình. Và bao trùm, xuyên suốt lên tất cả là một chất giọng 

vừa dịu nhẹ, ñằm thắm thiết tha vừa xót xa ngậm ngùi cho duyên 

phận. Chất giọng riêng tư ấy ñã tạo nên ñiểm nhấn cho thơ Thanh 

Nhàn, làm nên bản sắc của Phan Thị Thanh Nhàn trong vườn hoa 

muôn sắc của thi ca. 

Bên cạnh những thành công ấy, trong nhiều thi phẩm, Phan 

Thị Thanh Nhàn vẫn bộc lộ một vài hạn chế nhất ñịnh: ñôi khi thiếu ñi 

những rung ñộng có suy nghĩ và chiều sâu nên dẫn ñến sự “áp ñặt” 

xúc cảm vào tứ thơ; có những bài do cảm xúc thoảng qua mà thành, vì 

vậy, tuy vang lên ồn ào nhưng cứ bị trơn tuột ñi mà không ñủ sức gợi 

nên những rung cảm trong lòng người ñọc: Tiếng quê, Trong một hiệu 

ảnh Thủ ñô, Gửi em trai, Chuyện có gì ñâu…là những bài thơ như thế. 

Dù vậy, những ñóng góp của Phan Thị Thanh Nhàn cho nền thơ hiện 

ñại Vi ệt Nam là ñáng trân trọng. Tin rằng với bản lĩnh và tài năng 

nghệ thuật của mình, Thanh Nhàn sẽ còn tiếp tục dâng tặng cho ñời 

những vần thơ ñặc sắc. 

Rõ ràng, Phan Thị Thanh Nhàn là một tác giả nữ có bản sắc 

thơ khá rõ nét. Thơ bà không sắc sảo như nhiều gương mặt nữ sĩ cùng 

thời, nhưng nó ñáng quý bởi tiếng nói thơ dịu dàng, tiếng nói ấy 

khiêm nhường, phảng phất như một thứ hương thầm kín, thanh tao.  


