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《島嶼之外》
金馬文化新願景
行政院金馬聯合服務中心主任

促進金馬地區發展，強化中央政府與地方連結，以加強服務金

為飽受戰火摧殘或威脅的地方，走過類似的境遇，在時間長河裡留下

門縣及連江縣兩地民眾，一直是本中心的宗旨。由於金馬地區位處離

許多曲折動人的故事。時移事往的今日，我們得以用溫暖人心的文學

島，因地理環境及發展進程不同，孕育出金馬文化獨特又豐富的內

串起中越兩國的文化交流，賦予一個新的時代與願景，令人由衷感到

涵。為讓更多人認識金馬地區的人文歷史和風俗民情，近一兩年來，

欣慰。

本中心也將觸角延伸至文學領域，期望透過文學作品的傳播，彰顯金
馬在地精神及居民的生活百態。

有感於首次推行的《陳長慶短篇小說集》中越文本獲得廣大迴響，
本中心於今年更將範圍擴及至連江縣，並改以詩歌及藝術作品等形式呈

今年，由本中心出版，成大中文系特聘教授陳益源主編及胡志明

現，徵選金門及連江縣十五位創作者以在地家鄉為題材之作品，集結出

市國家大學文學系主任譯者黎光長共同催生的《陳長慶短篇小說集》

版《島嶼之外》金馬詩畫中越文選集，再次以越南為連結，藉由唯美

中越文本，已順利在越南胡志明市發行，並於今年七月分別於「國立

的詩歌及畫作，讓臺灣各地的越南新住民用最熟悉的母語來閱讀，進而

臺灣文學館」及「金門睿友文學館」舉辦新書發表會，透過金門在地

更深入瞭解金馬文化，也將金馬文學作了不一樣的推廣。

作者陳長慶筆下的人物情節，再以越南文呈現，讓金門島上的故事有

書籍出版後，我們預計在臺北及金門兩地舉辦新書發表會及藝術

了一個向世界發聲的機會，此舉，不但獲得學術界及許多臺灣、越南

展覽活動，將號召更多人參與此次文學盛會，一起來感受藝術氛圍。

讀者的讚許，也引發不少共鳴。

一個活動及計畫案能成功推行，得靠眾人之力完成。在此，感謝行政

臺灣群島和東南亞的連結，大都因為跨國婚姻及工作之故，根據

院金馬聯合服務中心執行長翁明志、組長林振查、參議范燕燕、分析

2018年內政部資料顯示，臺灣外籍配偶人數達54.9萬人，中國籍配偶

師張俊堯及所有同仁們的努力，更要感謝所有詩人及藝術家熱情支持

34.5萬人（62.8％）最多，越南10.7萬人（19.5％）居次，足以顯見越

參與，以及《島嶼之外》計畫主持人王婷所帶領的團隊。期許未來本

南與臺灣有著密切的關聯性。在歷史背景上，金門、馬祖與越南都曾

中心除了促進金馬兩地發展，也能多盡點力量推動金馬藝文發展。
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以藝術呈現
離島文化
金門縣長

文學與我們生長的地方有著密不可分的關係，它足以傳達一個
鄉村、一座城市、甚至一個國家所發生的事，紀錄不同時代不同背景
下人們的生活樣貌，它反映人生，反映現實，更是反映時代的一面鏡
子。

「獎助個人出版」等徵選計畫，近期補助出版的多元文化（包含越南
新住民）專書《我們從遠方來》，皆獲得不錯的迴響及肯定。
近期，除了文化局，為了推廣金馬文學，傳播在地文化，響應中
央政府新南向政策，行政院金馬聯合服務中心也開始深植金馬地區的

文學作品的感染力極為強大，影響的層面也極為廣泛，如榮獲諾

文化活動，特別出版《島嶼之外》金馬詩畫中越文選集。此書集結金

貝爾文學獎的中國作家莫言，他的每一部小說皆取材於山東高密市的

門及馬祖十位詩人及五位畫家，藉由創作者的視角，將金馬在地文化

家鄉。原本默默無聞的農村，因莫言先生的著作翻紅了起來，來自各

以詩歌及畫作形式展現，並翻譯成越南文，同時透過出版、展覽、影

地的讀者藉由小說閱讀，不但認識高密市的人文地理、風土民情，也

像、活動及媒體宣傳，串起中越兩國之間的文化交流，讓更多越南人

對作者成長的家鄉產生了親切感與好奇心，每年都會有許多海內外讀

民透過中越對照的文本，認識金馬離島文化。

者及遊客專程到高密采風，帶來不少觀光及經濟效益。

鎮浯有幸受邀，也參與朗讀詩人鄭愁予大作的影像錄製，感受文

位處福建東南沿海的金門，雖是一座孤懸外海的蕞爾小島，卻享

人雅士吟詩作樂的情懷，更對行政院金馬聯合服務中心深根在地文化

有人文薈萃，文化資產豐富的盛名，自古以來，孕育許多作家及藝術

的精神感動，期盼未來在中央及地方政府的協力下，金馬文化能傳播

工作者。因過去一路走來的特殊歷程，這座島上發生了許多可歌可泣

至更遠的地方。

的故事，等待創作者去訴說，如最早的閩南文化、僑鄉文化、軍事文

雖然從政多年，但鎮浯始終相信文學及藝術具有穿透人心的功

化到今日的新住民文化，皆有探索不完的題材，不管以詩歌、散文、

能，亦可喚起人類共通情感。《島嶼之外》金馬詩畫中越文選集，跨

小說或報導文學呈現，都可作為讓更多人瞭解金門的渠道。

越距離界線，連結位在東南亞的越南，透過不同風貌的詩歌畫作，傳

金門文化局身為地區文化行政單位，對於文學出版及在地文化

達創作者豐沛的情感及思想，讓越南人民得以用自己的語言看到離島

推廣責無旁貸，為推動縣民認識家鄉，提升文化環境，每年特別舉辦

文化的獨特風情，實屬難能可貴。在此，也預祝這場集結金馬兩地的

「金門村史」全民書寫活動，以及釋出高額獎金的「浯島文學獎」、

藝文活動圓滿成功。
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藝術串起
美好的連結
連江縣長

由行政院金馬聯合服務中心出版的《島嶼之外》金馬詩畫中越文
選集，收錄金門與馬祖共十五位詩畫家的作品，並翻譯成越南文本，

被列為世界十五大奇景的藍眼淚與閩東文化習俗等等，獨樹一幟的島
嶼風光，絕對是國人旅遊度假的聖地。

以反映原鄉風土民情，力求華語讀者、越南留學生、移工及定居臺灣

但空有幽美的環境，沒有人文藝術厚植，也只是虛有其表，如

之越南籍新住民及其子女，皆能輕鬆閱讀此書，進而理解離島文化的

何將馬祖推向國際，一直是縣府團隊極為重視的面向，我們深知想要

另一番風情，用意深遠。

推廣馬祖觀光，就必須將在地產業與馬祖文化、戰地特色結合起來。

除了書籍出版，也預計在臺灣、金門舉辦一系列精采的藝文展

因此，發揮國際藝術島的概念，結合產官學合作等模式，號召藝術家

覽活動。能參與此計畫，本縣與有榮焉，縣籍代表詩人謝昭華、劉梅

進駐聚落、在坑道中創作，並舉辦藝文活動等，這都是縣府推動的工

玉，畫家曹楷智、李若梅也在書中呈現許多關於馬祖生活的動人作

作，也是我上任以來，極為強調的理念之一。

品。當然，不僅僅四位詩畫家，還有不少在家鄉從事藝文的創作者，
都各自展現不同的藝術美學。
馬祖民風純樸，四面環海、風景優美，是許多創作者取材的好地
方，也與金門有著密不可分的關係，除了地理人文背景相似，我們走

在地文化是馬祖重要的資產，而文學創作及藝術活動則可傳達
一個地方的精神內涵，國內外有許多創作者藉由文字及繪畫等藝術形
式，描繪原鄉的生活風貌，訴說原鄉故事，進而吸引大量旅客來訪的
案例，值得我們借鏡。

過同樣的歷史，在兩岸對峙時皆扮演極為重要的角色，對土地也有極

特別感謝行政院金馬聯合服務中心對金馬文化的重視及用心，為

深的認同。此次，透過行政院金馬聯合服務中心的規劃與推動，不但

了豐富其計畫內容，執行團隊遠從千里而來，只為拍攝四位詩畫家的

讓金馬兩地作了一次成功的藝術交流，更讓在臺澎金馬的越南人民用

影音紀錄，令人由衷感動；得此機會，本人也在影片中朗讀縣籍詩人

自己國度的語言親近金馬文化。

劉梅玉的詩作，體會詩歌的感染力及藝術帶來的美好，相信《島嶼之

馬祖雖是臺灣面積最小的縣市，卻擁有豐富的戰地觀光資源及得

外》出版的價值已遠超越文學、藝術，更是對在臺灣新住民最體貼的

天獨厚的自然景觀，如冷戰時期遺留下的建築與軍事據點，讓人彷彿

展現，期待這本有溫度的書能讓臺灣的越南新住民對臺灣有更多的理

置身歐洲地中海的芹壁聚落，純樸幽靜宛如遺世獨立的大坵島，還有

解，進而與生活的這塊土地圈在一起共融生活。
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島嶼之外總關情
余問耕

越華詩人

金門，一個陌生的地方，一個少年時就已熟悉的名字，嚮往那一

暴雨侵襲豔紅的封火山牆／壓瓦石四處飛起狂舞如大飛揚草……雨水

個曾經漫天砲彈的島嶼。歷史的風雲淹沒了赴臺升學夢。世紀變遷，

自五脊四坡屋頂狂瀉／簷下九架桁旁的神龕裡／微笑著亙古的溫柔／

得以多次訪臺，那少年已過而立不惑之年，卻始終，始終未能拜訪金

一顆顆印庇護風雨／一座警戒森嚴的石城漂浮海上等等。原來遠自東

門一趟。機緣巧合，認識了金門詩人張國治，王婷等，有機會參與翻

晉五胡亂華之際，迨至唐德宗之時，浯島已成中原人氏避難安居立業

譯《島嶼之外》此本詩集。

的仙洲；翻譯詩篇瞭解金馬的自然景物風俗人情民間信仰，更為它歷

閱讀翻譯十位不同風格詩人對金門馬祖的書寫，金馬的形象遂
一一走進腦海深處。請看蔡振念的〈浯江潮水〉：軌條砦指向天際／

經倭寇外敵以及手足相殘的烽煙而感歎；為那深得遊子詩人關情的島
鄉而興起懷古幽思神往遙念！

彷彿一排排歸鄉的船桅／向歷史，索取遷徙的足跡……要向誰訴說／

除了思鄉抒懷，詩集中如鄭愁予、牧羊女、張國治、吳鈞堯和

晉唐以來牧馬的這片仙洲……古寧頭與八二三都是／鮮血染祭的圖騰

王婷；謝昭華和劉梅玉等有關父母親情以及童年回憶的詩篇都委婉動

／單號夜裡的嬰啼／要向誰訴說／菜刀焠火成精的傳奇。

人，深情躍然紙上，耐人細讀；而張國治詩中的奇思妙喻，更令人心

再看鄭愁予那〈八二三響禮砲〉：數十萬枚霸道的炸彈／向這彈

折。

丸之島做出無情的轟擊；又如張國治的〈金門頌――詠后浦頭〉：凡

或有體現人文關懷，環保意識的詩作如蔡振念的〈失鄉的鱟――

有后字的必然略帶一些古韻／一些典故，風口的村落風獅爺鎮煞／燕

為金門鱟而寫〉；翁翁的〈最後的木麻黃〉；劉梅玉的〈聚乙烯的

尾翹脊上小小避邪獸就是一則硬道理；再如許水富那〈島嶼邊境最美

藍〉；謝昭華的〈錯身〉等詩篇都發人深省，令人低迴太息。更有關

的地名村落〉：永嚴殿香火裊裊圍繞整座村莊……燕尾護龍。古厝家

懷時事如吳鈞堯的〈熊時鐘〉，劉梅玉的〈最近的大寫〉詩作都值得

宅形成滄海紀遺風景……它是地圖上最亮的一記素白螢火／小小村落

我輩深思。

開啟一頁大地傳家沉默典籍／陳設閩南元素裡的忠孝節義韻腳／村鄰

有幸參與行政院金馬服務中心《島嶼之外》金馬詩畫中越文選集

靦腆笑容的問候聲。呷飽沒／口語中夾帶著人的溫度和虔誠又或他的

行將出版，謹借張國治〈浯潮再起宣言〉詩句：「風雲多變，浯潮再

《寫給島嶼》中的〈朗讀故鄉〉：用母親的口音著墨／像懸腕。把沉

起／揚帆待飛，有一種怦然／心動如潮漲出航的／喜悅，如同一束曙

重的思念慢慢提起……光陰啞口。欲言又止的彈舌傳唱／一段歸鄉脫

光／從海上仙洲緩緩升起」作結。祝願此一活動能異彩紛放，圓滿成

序的引爆。在心房落腳。

功！

他如馬祖詩人謝昭華〈節日――馬祖北竿島芹壁午後〉所寫：當

2020年8月31日
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Ngoài đảo: thơ đẫm trong thơ
阮藍田

越南詩人

Lam Điền

Tập thơ của mười thi sĩ Đài Loan mang phong vị đặc biệt từ quê

viết; có người vốn hoạt động ở lĩnh vực nghệ thuật khác như Ông

hương biển đảo.

Ông（翁翁）(thiết kế đồ họa); lại có người làm nghề xa hẳn với thơ

Đặc biệt ngay cả nhan đề: Ngoài đảo, mà kỳ thực lại không phải là

như Tạ Chiêu Hoa（謝昭華） (tốt nghiệp Đại học Y khoa Đài Bắc),

bên ngoài đảo.

nhưng không hề gì, bạn đọc sẽ bắt gặp nơi đây những áng thơ độc

Mười tác giả đều xuất thân từ vùng đất Kim Môn, Mã Tổ, xét trên

đáo.

hình thể địa lý thì đây là đảo của đảo, nhưng trong ý nghĩa cộng

Đó là Trịnh Sầu Dư（鄭愁予）trong nỗi niềm trĩu nặng với quê

đồng, lịch sử cư dân và nhất là trong tình thơ vốn không biên

hương, dấu ấn về sự cố lịch sử ngày 23-8 với ông là chất men để

cương địa giới thì các tác giả như vẫn cùng trong một mái nhà

thơ tỏa ra hương vị, quan trọng hơn, để chính ông gửi gắm những

chung.

tâm sự về giá trị của hòa bình. Đó còn là Hứa Thủy Phú（許水富）

Một học giả người Việt Nam thời trung đại là Lê Quý Đôn từng

trăn trở trong ký ức về quê hương biển đảo. Ấn tượng thuở đầu

quan niệm “Thơ phát khởi tự trong lòng người ta. Ba trăm bài thơ

đời thường sâu đậm trong mỗi người, và với tâm hồn đa cảm của

trong Kinh Thi, phần nhiều là của nông dân phụ nữ làm ra, mà

nhà thơ, những kỷ niệm tuổi thơ khi trở lại trong câu chữ còn có

cũng có những bài văn sĩ đời sau không theo kịp được” (Vân Đài

sức nặng của một người trưởng thành nhìn thấy mình trong mối

loại ngữ). Theo đó thì điểm chung của thơ là tiếng lòng của mỗi

quan hệ mật thiết với quê hương. Mục Dương Nữ（牧羊女）nhìn

người, người làm thơ chính từ tiếng lòng ấy mà dụng công với chữ

thấy những góc khuất nơi đảo nhỏ quê hương, mà một cái giếng

nghĩa để chuyển tải thành tác phẩm.

của nhà xưa, một hàng keo, một không gian sống hiện tại... cũng

Nhưng thơ không giản đơn như vậy. Bởi ngay từ duyên do xuất

trở thành chất liệu tinh tế để bà hạ bút thành những dòng thơ giản

sinh, thơ được gán cho sứ mệnh “thi dĩ ngôn chí”, người ta dùng

dị chất phác nhưng có sức lay động lòng người. Với Lưu Mai Ngọc

thơ để nói lên cái chí của mình. Con người trước thế sự, trước biến

（劉梅玉）, đảo quê hương gắn liền với những gì thân thiết nhất:

động nhân sinh, trước đau khổ buồn vui, sinh ly tử biệt và ngay cả

ngọn tháp, con đường, đôi mắt của mẹ, và màu xanh của biển trong

trước dâu bể của quê hương, phế hưng của đất nước... đều có thể

thơ bà như một đường dẫn để người đọc hôm nay sực nhớ lại câu

thông qua thơ mà giãi bày tâm sự.

chuyện bảo vệ môi trường đang ngày một cấp thiết. Ngô Quân

Trong mười tác giả của tập Ngoài đảo này, có người là nhà văn

Nghiêu（吳鈞堯）lại là một không gian thơ của người từng trải, ở

chuyên nghiệp như Ngô Quân Nghiêu（吳鈞堯）– sống bằng nghề

đó những đề tài gần gũi từ gia đình hay các vấn đề hệ trọng của thế
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giới đương đại được đề cập khéo léo và tinh tế, cả câu chuyện dịch
bệnh thời sự cũng tìm thấy ở thơ ông như một chỉ dấu cho thấy
nhà thơ không lãng quên trước câu chuyện nóng bỏng của nhân
loại toàn cầu. Và thơ tình của Vương Đình（王婷）là một bổ sung
vừa vặn cho tập thơ này. Cảm xúc tình yêu trong thơ Vương Đình
（王婷）như một bản tổng phổ nhiều cung bậc: một chuyển động
của thời tiết như cơn mưa tháng tư, hay dấu ấn thời gian được diễn
đạt tài tình với hình tượng “tình yêu như những bản sao”... là nét
kỳ đặc trong thơ họ Vương. Và trong khi cả thế giới đang quan tâm
đến vấn đề môi trường, Thái Chấn Niệm（蔡振念）đã dành mối
quan tâm cho nhiều loài sinh vật biển, bên cạnh đó, đề tài lịch sử
về những dòng họ khởi đầu cư trú ở Ngô Giang chính là một nhắc
nhở cần thiết cho những ai đồng cảm với tác giả trong ý hướng suy
niệm không ngừng về quá trình khởi phát, sinh tồn và phát triển
hướng đến tương lai của những người dân xứ đảo. Cũng trong ý
niệm về biển đảo quê hương, nhưng thơ của Tạ Chiêu Hoa（謝昭
華）là cái nhìn sâu hơn vào từng thành tố làm nên đảo dư cố thổ:
Một buổi chiều trên đảo, một giấc ngủ có con rắn chuông tượng
hình, rạn san hô phân mảnh, con sứa dưới đáy thuyền, hoa cúc dại
và mùi thơm rượu cũ... thơ họ Tạ như được chưng cất trong lòng
đất quê với tất cả cảm tình dào dạt của một người dung thông với
chữ nghĩa. Nét tài hoa ấy đáng trân trọng biết bao. Trong khi đó,
Trương Quốc Trị（張國治）dành quan tâm đến câu chuyện nghệ
thuật và con đường phát triển nghệ thuật như một nội dung chiều

những vần thơ của Trương về đề tài gia tộc, về gìn giữ nét văn hóa
truyền đời trong những nếp nhà qua các thế hệ... chính là một cơ
sở cho câu chuyện nghệ thuật đậm chất Á Đông: xem gia đình như
một giá đỡ đầu tiên nâng bước cho những tài năng phát lộ. Thoát
khỏi những ràng buộc khuôn phép, Ông Ông（翁翁）trong tập
thơ này là hình ảnh của một người say đắm cùng thơ bằng tất cả
chất khinh khoái và nồng nhiệt hết mình. Ông tự thấy mình hòa
làm một với đảo quê hương, và tiếng thơ ông chính là lời tâm sự
của hòn đảo ấy, của tầng sâu văn hóa kết tụ qua thời gian nay trở
thành một loại “đặc sản” sẵn sàng mời gọi khách muôn phương...
Trong số đó, bạn đọc sẽ bắt gặp không chỉ những ý tứ xuất thần
của các tác giả, mà còn đáng quý ở những sáng tạo về ngôn ngữ.
Hãy xem Trịnh Sầu Dư（鄭愁予）muốn dùng đất sét trong đổ nát
ở Kim Môn để nhào nặn và khôi phuc lại hòa bình; hay cách tự
nhận của Ông Ông（翁翁）: “Tôi là một cây ký ức thẳng đuột/ Cắm
nơi hòn đảo chiến tranh bị số phận nguyền rủa”, sẽ thấy tác dụng
của thơ dường như vượt thoát khỏi những trầm tư thông thường
hay giải khuây nhất thời. Mà từ trong chỗ khởi phát “tự trong lòng
người ta”, thơ có khả năng kết nối với những tâm hồn đồng điệu để
chung tay dành cho nhau những điều tốt đẹp không phân biệt lãnh
thổ cương vực hay chủng tộc, màu da...
Lam Điền , Sài Gòn, 28.8.2020

sâu của những cư dân nơi “Ngoài đảo”. Cũng trong ý hướng đó,
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島嶼藝術再延伸

—

王婷

主持人序

—

計畫主持人

「少小離家老大回，鄉音無改鬢毛衰，兒童相見不相識，笑問客

穿梭在山與海，城市與鄉鎮，島與島之間，排除萬難為每一位創作

從何處來。」這是唐代詩人賀知章著名的詩句，我雖不到雙鬢斑白，

者錄製專輯影像。除了入籍金門，享譽國際的詩人鄭愁予老師目前

但也算是少小離鄉。在經歷努力求學，為工作奮鬥的階段後，帶著年

旅居美國，無法親赴現場錄影，其餘包括書中的九位詩人，五位畫

輕時的夢，去年踏上歸鄉路，返回故里首次舉辦《帶著線條旅行》新

家及主辦單位行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、金門縣長楊

書發表會，得到政府部門、鄉親朋友、藝文人士的熱烈支持與迴響。

鎮浯、副縣長黃怡凱、連江縣長劉增應共計二十多個影音錄製，另

有了這樣的因緣，加上對家鄉的情感，以及對詩、畫藝術創作的熱

一方面我們也特邀請「忘年知音二重唱」孫懋文（圓圓）及謝嘉亨

情，今年特別參與行政院金馬聯合服務中心「金馬詩畫中越文本出版

（亨哥）為十位詩人主選的十首詩作譜曲演唱，這些精采珍貴的影

暨推廣委託專業服務採購案」。

音創作，將透過《島嶼之外》臉書專頁呈現在大眾面前，也藉此機

接下此案後，我們精心策劃，網羅專業執行團隊，期間特別邀請

會感謝金門縣政府及連江縣政府對於文化藝術的支持及鼓勵。

國際知名策展人陶文岳老師擔任本次活動策展人，曾任中國時報及壹

《島嶼之外》金馬詩畫中越文選集，集結十五位金馬當地重

週刊近二十年的攝影總監林道銘先生為執行長，以及編過多本書作的

要詩人及藝術家，以貼近在地生活的視角，或寫出或畫出對離島家

張姿慧為本書編輯，加上旅臺知名平面設計師翁翁的美編設計，構成

鄉最深的情感及觀察，得以讓更多中越讀者一探風情獨具的離島文

一個強大的陣容，期能達到最好的呈現。

化。感謝所有詩人及藝術家們熱情的響應。

《島嶼之外》是行政院金馬聯合服務中心響應政府新南向政策的

為了將中文詩作更準確地翻譯成越南文，我們也力邀詩人余問

方案之一。金門和馬祖兩座離島都曾是戰地，在時間軸上有共同的回

耕及阮藍田兩位專業譯者負此重任，並邀請淡江大學尹玲教授為越

憶及話題，對於深受中華文化影響的越南，因有著近似的島嶼地形，

文編審，期待這本凝聚多人心血完成的書籍能受到越南新住民及各

也同樣歷經戰爭，走過烽火歲月，以及數十萬落居在臺澎金馬的越南

方讀者的喜愛。

新住民、移工人口，基於上述原因，我們希望藉由《島嶼之外》金馬

在此，特別感謝行政院金馬聯合服務中心對此計劃堅定的支

詩畫中越文選集，能讓越南籍新住民更進一步融入金馬、瞭解金馬，

持及協助，沒有該中心的行政支援，我們不可能把《島嶼之外》的

在文化，經貿交流上也能有更多的連結。

計劃案完整呈現在大家面前。衷心期望，島嶼之外能延伸出無限可

今年因COVID-19疫情來襲，為彌補不能出國旅遊的遺憾，國內

能，讓島嶼的藝術能量再擴散，再發光！

掀起一陣跳島風。非關旅遊，我們的工作團隊身負重任，馬不停蹄
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策展人序

—

—

詩畫翻越島之界域，
穿越空間
陶文岳

策展人

臺灣包含臺澎金馬四區，其中又以金門和馬祖（簡稱金馬）最接

源悠遊於詩文創作領域中，他們心神嚮往自然傾聽古今內外之音，

近中國，向來就肩負著西部和西北部的重要軍事屏障，兩島嶼又包含

為我們述說大地之美吟詠心靈之窗，宣洩情感造就豐沛感官與精神

其他附屬小島，皆是四面環海水天相連，風景自然明媚動人。

世界。

早期兩地分駐重兵，戰地氣息濃郁神秘，現在則開放成為觀光重

這次徵選出的10位著名金馬詩人，他們每個人都具獨特書寫詩

鎮，每年吸引無數海內外慕名而來的探訪者與觀光客。別小看這金馬

文的風格語彙，個人平時的創作發表與詩集出版活動也相當活躍而

兩地面積雖不算大（金門島含大金門、小金門及其他島，共有十二個

影響者眾，包括：鄭愁予、蔡振念、許水富、張國治、楊筑君（筆

大小島嶼面積約153平方公里。馬祖含南竿、北竿及大小共36個島嶼

名牧羊女）、翁國鈞（筆名翁翁）、劉梅玉、王婷、吳鈞堯、謝春

和礁嶼面積約29.6平方公里。）但兩島歷史悠久人才濟濟，特別是金

福（筆名謝昭華）等，另外還安排5位藝術家有黃世團、楊樹森、

門向來自古多出文人騷客、書法家和藝術家。

董皓雲、曹楷智、李若梅等提供藝術作品。無疑這也是第一次匯集

有鑑於臺灣正推行新南向政策，除了本身新住民文化的融入，對

金馬地區，涵蓋這麼多位重要文學與藝術家作品，希望將他們的詩

東南亞諸國積極開拓發展經濟與觀光外交，其中往來頻繁，擁有獨特

與畫讓更多越南人了解與欣賞。同樣的在詩畫集出版的同時，也將

文化與歷史背景的越南，自然列為重點接觸與發展的地方。針對文學

精心策畫兩場新書發表會，包含臺北場（紅館）與金門場（行政院

與藝術最能跨越國際限制與交流，特從金馬兩地中選出知名詩人10位

金馬聯合服務中心），邀請舞蹈、音樂與金門重要狂草書法家唐敏

（金門8位、馬祖2位），將他們的詩文翻譯成越南文，佐以5位畫家

達老師共同為開幕跨域表演。

作品，以《島嶼之外》金馬詩畫中越文選集出版，以茲推廣宣傳。

臺灣本身擁有許多優秀的文學家與藝術家，此次由行政院金馬

我們都知道詩人是屬於最敏感多愁的一群人，就如同德國知名哲

聯合服務中心所推出的《島嶼之外》金馬詩畫中越文選集，新書出

學家、文化評論者班雅明 （1892-1940）借用詩人波特萊爾所描述的

版只是一個開始，未來在政府新南向政策積極的推動下，從臺灣走

漫遊者一樣，他們擁抱自由，喜歡漫無目地探尋城市錯落於各角落的

向國際，透過實體或網路發表，希望文學和藝術超越界域限制，成

新舊交錯，在懷舊與現代潮流轉換中連結靈光；同樣的，詩人靈感泉

功營造國際藝術交流的嶄新舞台。
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黃世團‧心意‧版畫‧1997
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Trịnh Sầu Dư

Trịnh Sầu Dư ,Tên thật của ông là Trịnh Văn Thao, sinh ra tại Tế Nam, Sơn Đông vào
năm1933 và đến Đài Loan cùng cha vào năm 1949. Sau khi tốt nghiệp đại học,ông sang Hoa
Kỳ học tiếp và nhận bằng Tiến sĩ Báo chí tại Đại học Iowa và Tiến sĩ Văn học tại Viện Văn
hóa và Nghệ thuật Thế giới California. Ông đã giảng dạy tại Đại học Iowa , Đại học Yale và
Đại học Hồng Kông. Ông đã định cư tại Hoa Kỳ trong 37 năm và trở về Đài Loan vào năm
2005. Ông từng là nhà thơ trú trường tại Đại học Quốc gia Đông Hoa và là giáo sư chủ nhiệm
tại Đại học Kim Môn trong nhiều năm. Ông nhập tịch Kim Môn. Năm 2016, ông được mời
làm nhà thơ trú trường tại Đại học Đông Hải, năm 2017, ông được vinh danh là Giáo sư danh
dự trọn đời tại Đại học Đông Hải, hiện ông sống tại Hoa Kỳ.
Đã xuất bản "Những bài thơ chọn lọc của Trịnh Sầu Dư", "Tuyển tập những bài thơ của
Trịnh Sầu Dư ", "Yên Nhân hành", "Người cô đơn ngồi nhìn hoa", "Khả năng tuyết rơi" và
nhiều tuyển tập thơ khác. Tập thơ đã được chọn là một trong những tác phẩm văn học kinh
điển mới của thế kỷ 20, và là một trong 30 cuốn sách có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tại Đài
Loan trong suốt 30 năm. Giành Giải thưởng Văn học Báo Thời đại, Giải thưởng Thơ mới của
Giải thưởng Văn học và Nghệ thuật Quốc gia Trung Hoa Dân Quốc, "Huy chương Thành tựu
Trọn đời" của Hiệp hội Văn học và Nghệ thuật Trung Quốc, "Giải thưởng Thành tựu Trọn đời
về Văn học Trung Quốc" của Học viện Trung Văn thuộc Đại học Hồng Kông và "Giải thưởng
Nhà thơ" do Đại học Nguyên Trí ở Đài Loan trao tặng , Bút hội Nhà thơ Quốc tế đã trao
"Giải thưởng Hồn thơ" cho thành tựu trọn đời v.v. ..Trong thời gian giảng dạy ở Kim Môn,
ông đã tạo ra cuốn "Sự để lại của hòa bình : Trăm năm thơ ca vạn năm thanh bình" với chủ
đề địa phương. Cuốn sách đã giành được "Giải thưởng Sáng tác Văn học Cuộc sống Toàn cầu
lần thứ 10".

Trịnh Sầu Dư

鄭 愁予

本名鄭文韜，1933年生於山東濟南，1949年隨父親來臺。美國愛荷
華大學新聞學院博士、美國加州世界文化藝術學院文學博士。先後
任教於美國愛荷華大學及耶魯大學、香港大學等校。定居美國37
年，2005年返回臺灣，擔任國立東華大學駐校作家，金門大學講座
教授多年，並入籍金門。2016年受邀為東海大學駐校詩人，2017年
獲東海大學榮聘終身榮譽講座教授，現居美國。
著有《鄭愁予詩選集》、《鄭愁予詩集》、《燕人行》、《寂寞的人坐
著看花》、《雪的可能》等詩集。詩集被選為二十世紀新文學經典之
一。榮獲時報文學獎、中華民國國家文藝獎新詩獎、中國文藝協會
文藝「終生成就獎章」、香港大學中文學院贈予「中國文學終生成
就獎」。臺灣元智大學贈「桂冠詩人獎」、國際詩人筆會頒予終生
成就「詩魂獎」等。金門任教期間以當地題材創作《和平的衣缽：
百年詩歌萬載承平》，該書獲得「第10屆全球生命文學創作獎」。
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Trịnh Sầu Dư

大膽島童謠

退後呀

便泊入母親的臂灣

今晚

月亮又圓了

向前喲

就划到老家的外婆橋

我和弟弟一同拍手笑
又向母親認真地討要……

日出的那會兒

「讓我們乘上月光的海濤搖

母親又想念她的母親了

搖到外婆橋

她給我們穿上花邊的裙子

乘上月光的海濤搖

在外婆望得見的地方站著

舞著

搖

搖

讓我們
搖

搖

搖到外婆橋……」

月昇的時候
讓我們擎起滿山的待宵花
在外婆惦記我們的方向
把燈火山啊點亮

討海的父親一生都是暴風雨

只有偶然的虹彩是遙遠的希冀
他無休止地航向大海是見證人類的自由
堅信有一個和平的國度需要生命去探索
楊樹森‧漂‧畫布油彩‧
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只有海燕是顯給我們的信息
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Trịnh Sầu Dư

Đồng dao đảo Can Đảm
Lùi lại thôi, đậu trong vòng tay của mẹ

Chỉ có ánh cầu vồng hiếm hoi là hy vọng xa vời

Tiến lên phía trước, sẽ chèo đến cây cầu bà ngoại ở quê tôi

Chuyến đi biển bất tận của ông là minh chứng cho sự
tự do của con người

Vào lúc mặt trời mọc

Tin chắc rằng có một đất nước hòa bình cần sự sống để

Mẹ lại nhớ đến mẹ của bà

khám phá

Mẹ cho chúng tôi mặc những chiếc váy có viền ren
Đứng, múa ở những nơi mà bà ngoại có thể trông thấy

Đêm nay mặt trăng lại tròn rồi
Tôi và em trai cùng nhau vỗ tay cười

Khi mặt trăng mọc

Rồi lại nghiêm túc xin mẹ một lần nữa…

Hãy để chúng ta nâng lên những đóa hoa Oenothera đầy

Để chúng con cưỡi lên những ngọn sóng trên cung

ngọn núi

trăng đu đưa đu đưa đu đưa

Ở phương hướng mà bà ngoại nhớ về chúng tôi

Đu đưa đến cầu bà ngoại, để chúng con

Thắp sáng lên những ngọn đèn trên núi

Cưỡi lên những ngọn sóng trên cung trăng đu đưa đu
đưa đu đưa

Chỉ có loài én biển mang lại tin tức cho chúng tôi

Đu đưa đến cầu bà ngoại ...
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Người cha của làng chài cả đời đều là giông bão
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Đá nham thạch

Trịnh Sầu Dư

岩

把天空擊回它的老地方吧
騰出世界來讓戰爭和美學去經驗
力 渾身暴出生命

Đẩy lùi bầu trời về nơi xưa cũ của nó

花崗石豐富的語言使主題不朽

Nhường thế giới cho chiến tranh và mỹ thuật trải

或問 馬薩達堡是怎麼造成的
太武山願站著做證

nghiệm
Lực, toàn thân nổ ra sự sống
Ngôn ngữ phong phú của đá hoa cương khiến cho chủ

在水成岩與火成岩之間

đề bất hủ

意志的成岩是歷史的建材和層次

Hoặc hỏi, pháo đài Masada được tạo ra như thế nào
Núi Thái Võ sẵn sàng đứng lên làm chứng
Giữa đá trầm tích và đá mác ma
Ý chí trở thành đá là vật liệu xây dựng và thứ bậc của
lịch sử
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董皓雲‧蒼之寂靜IV‧油彩畫布‧2015
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向這彈丸之島做出無情的轟擊，
八二三！八二三！

Tám hai ba phát pháo mừng nổ
Hàng trăm ngàn quả bom bá đạo,
Nhắm vào hòn đảo nhỏ xíu này mà bắn phá tàn nhẫn,

這個賭博日子是要用戰爭贏取和平嗎？

Tám hai ba ! Tám hai ba !

然而，砲彈的骨髓是人類的鮮血，

Ngày tháng cá cược này là muốn dùng chiến tranh để

不幸被炸成虀粉的和平啊，

giành lấy hòa bình sao ?

竟和著血漿凝為赭色的陶土了！

Trịnh Sầu Dư

八二三響禮砲

數十萬枚霸道的炸彈，

Nhưng mà,cốt tủy của pháo đạn là máu của nhân loại
Hòa bình không may bị nổ vụn thành bột
Lại hòa quyện với máu trở thành đất sét màu son !

啊！這是金門的陶土，讓我們細細地捏塑吧，
讓我們還原無情摧毀的和平以手的溫情吧，
讓我們扭轉霸道以藝術的謙卑吧，

Ôi ! Đây là đất sét Kim Môn, hãy để chúng tôi nhào
nặn tỉ mỉ
Hãy để chúng tôi dùng bàn tay ấm áp khôi phục hòa
bình đã bị vô tình tàn phá

這是禮讚和平之彈，這是為禮砲造型之彈，

Hãy để chúng tôi đảo ngược sự bá đạo bằng sự khiêm

啊！就此上膛……發射……

tốn của nghệ thuật,

讓八百二十三響禮砲說說八二三的掌故吧！

Người Kim Môn đổ đầy bình sứ bằng cốt tủy của rượu,
Đây là viên đạn khen ngợi hòa bình, đây là viên đạn
mang hình đại bác chào mừng
A ! Cứ thế lên nòng... Bắn...
Hãy để tám trăm hai mươi ba phát pháo mừng nổ kể
về diễn biến lịch sử tám hai ba !
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金門人用酒的骨髓把陶瓶裝得滿滿，
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Pháo hoa là con gái của chiến tranh

Trịnh Sầu Dư

煙火是戰火的女兒

煙火是戰火的女兒
嚴父的火灼痛，
女兒的火開花，
花開在天空疑是星星也在撒嬌，
彩光映在海上莫非波濤跟著巧笑……

Pháo hoa là con gái của chiến tranh
Ngọn lửa cháy rát của người cha nghiêm khắc
Hoa lửa nở bung của con gái,
Những bông hoa nở trên bầu trời cũng như những ngôi
sao đang làm nũng

哎，讓女兒自由地長大罷！
讓她撒嬌，讓她巧笑，讓她

Ánh sáng phản chiếu đầy màu sắc trên biển khác nào
đang cùng những con sóng cười đùa

推開廣廈之門正是金色之門

Này, hãy để con gái tự do lớn lên thôi !

洛陽兒女對門居呀！

Để cô làm nũng, để cô cười đùa, để cô
Mở rộng cánh cửa của quảng hạ cũng chính là cánh

中秋月圓是歷史的舞台，

cổng vàng
Trai gái Lạc Dương sống đối diện nhau !

讓飲者飲出那月老的浪漫，
Trung thu trăng tròn là vũ đài của lịch sử,

哎，兒女的自由長大不就是門當戶對了嗎？

Hãy để người uống thưởng thức sự lãng mạn của
Nguyệt Lão
Cạn ly giữ gìn mong ngóng ! Cạn ly giúp đỡ cho nhau !
Cạn ly thôi ...
Này, con gái tự do lớn lên thì chả phải môn đăng hộ đối
sao rồi sao?
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乾守望之杯！乾相助之杯！乾杯呀……
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飲者乃有仙者之姿，

到金門去！

豪興起時，大口吞浪如鯨之嘯海，

邀飲明月……山海也同醉，

當懷思遠人，就閉目坐定，

醉得你形骸化入自然，連影子也不見。

輕啜芳冽猶吻之沾唇……

聚飲？

祭酒？

到金門去！

酹天？

主人慷慨群賢豪興，

則金門的見證，永遠是歷史的預言，

而戰地訂交以啥為憑？

在此登高有台，

哈！飲高粱酒者方稱得性情中人。

等待落霞有鷗盟之灘，

Trịnh Sầu Dư

飲酒金門行

尋醉？

為的是遠矚
山海一色，兩門對開……

是的，在金門獨酌！

當千帆競渡滿載，

那就擔一甕金酒爬上太武吧！

儘都是酒甕漁鮮，

（昨日買的黑標，今日買的紅頭）反正都宜

天使啊，拿酒來！

微醺……在山頭舉甕臨風，

這一大白就敬了咱們的和平女神吧！
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獨酌？
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Trịnh Sầu Dư

Tìm say đến Kim Môn
Tìm say ?

Khi hào hứng, há miệng nuốt sóng như tiếng gầm

Hãy đến Kim Môn !

của cá voi ,

Mời trăng sáng uống... Núi và biển cùng say

Khi nhớ đến bạn ở xa ,

Say đến nỗi hình hài cũng hòa vào tự nhiên cả bóng

Thì nhắm mắt và ngồi xuống , nhẹ nhàng hớp rượu

mình cũng không nhìn thấy

thơm như đang hôn ...

Cùng nhậu ?

Rượu tế ?

Hãy đến kim Môn

Vẩy lên trời ?

Chủ nhà hào phóng bạn bè hào hứng,

Lời khai của Kim Môn sẽ mãi mãi là dự ngôn của

Kết giao nơi chiến địa lấy gì làm chứng ?

lịch sử

Ha ha ! Những ai uống rượu Kim Môn mới được gọi là

Ở đây có đài lên cao, có bãi biển làm bạn với hải âu

người có khí chất

đang đợi ráng chiều ,
Để nhìn xa núi biển một màu,
Hai cánh cửa mở ra ... khi hàng ngàn cánh buồm

Phải ,

đua nhau ,

Uống một mình nơi Kim Môn !

Chở đầy vò rượu và hải sản tươi ,

Vậy thì gánh vò rượu Kim leo lên núi Thái Võ !

Thiên thần ôi ,

Nhãn đen mua hôm qua, nhãn đỏ mua hôm nay,

Hãy mang rượu đến !

Dù sao cũng đều thích hợp cho say ngà ngà mà nâng vò

Cạn ly này để chúc rượu nữ thần hòa bình của

trước gió

chúng ta !

Người uống sẽ mang dáng vẻ tiên nhân,
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Hứa Thủy Phú

Hứa Thủy Phú quê ở Kim Môn, Phúc Kiến, là nhà thơ, họa sĩ. Tốt nghiệp Học viện Nghệ
thuật Đại học Sư phạm Đài Bắc và tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Đại học Sư phạm Đài
Bắc. Người sáng lập và là chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội Tranh Kim Môn, thành viên
của Ban bình chọn Sách Thiếu nhi Trung Quốc, thành viên của Hiệp hội Thư pháp Trung
Hoa Dân Quốc, thành viên của Bút hội Trung Hoa Dân Quốc, thành viên của Tạp chí
Nghệ thuật Thư pháp và Tranh Quốc tế Nhật Bản, và thành viên của Hiệp hội Văn học
và Nghệ thuật Trung Quốc.
Các bài thơ của ông đã được Bảo tàng Văn học Quốc gia Đài Nam sưu tầm và trưng
bày, được chọn vào "Ba trăm bài thơ mới : Chương Đài Loan" và "Tuyển tập các nhà
thơ từ những năm 1950 ở Đài Loan", và nhiều lần được trao giải "Bài thơ Đài Loan của
năm". Năm 2014, ông giành Giải Nhì trong Giải thưởng Văn học Băng Tâm Thế giới của
Trung Quốc.
Đã xuất bản các bài thơ văn học "Những bài thơ ngắn của Hứa Thủy Phú ", "Những bài
thơ thế kỷ của Hứa Thủy Phú ",3 tập "Nhiệt độ cơ thể đa giác" bằng song ngữ tiếng Trung
và tiếng Anh, cũng như "Những bài thơ ngắn chậm rãi", "Những bài thơ ngắn của Hứa
Thủy Phú ", "Đọc tiếng ồn", "Đảo dư lan rộng" "Tôi vác những bài thơ của tôi lên núi và
xuống biển" và 16 tập thơ khác, cũng như tám tập sách quảng cáo khác nhau, và tổ chức
nhiều triển lãm cá nhân và nhóm về thư pháp và hội họa.

Hứa Thủy Phú

許 水富

福建金門人，詩畫家。臺灣師大藝術學院畢業、臺灣師大美術研
究所結業。金門畫會發起人兼第一屆理事長、中華民國書法學會
委員、中華民國筆會會員 、日本國際書畫藝術評審委員、中國文
藝學會會員。
曾獲臺南國立文學館典藏及展示，入選《新詩三百首百年新編：
台灣篇》及《台灣1950世代詩人詩集》、並多次獲「臺灣年度詩
選」。2014年獲華人世界冰心文學獎第二名 。
出版文學類詩集《許水富短詩集》、《許水富世紀詩選》、《多
邊形體溫》三冊中英對照，及《慢慢短詩集》、《許水富截句詩
集》、《噪音朗讀》、《島嶼蔓延》、《我扛著我的詩上山下海》等
十六冊詩集，另著有各類廣告書籍共八冊 ，多次舉辦書畫作個展
及聯展。

45

路過沒有名字的冬霧。風聲和水色

沿著童小羅列的風景習題

每片瓦霜都記載一齣默劇

胸膛漫開拉扯道路

像甘仔店那些蜉蝣一生的老伯

像巷口黑暗裡的微亮沉夜

預言老的樣子。無法想像的蛻變年代

我讀到一則悲觥搖落的心事

這村莊。我盡量尋找遺留下的距離輪廓

茶酒剛好。鄉愁會癢會醉

朗讀故鄉。用母親的口音著墨

五十八的高粱把心佔線滿滿

像懸腕。把沉重的思念慢慢提起

幾句喧騰的寒暄。會痛

告訴寂寞是如何染白兩鬢華年

今晚適合德弗札克的沉默

光陰啞口。欲言又止的彈舌傳唱

適合一個人。適合聽李子恆的歌

一段歸鄉脫序的引爆。在心房落腳

Hứa Thủy Phú

寫給 島嶼

走過時間漏痕裡的村落

海潮允諾浪花再版
島嶼航線有人誤闖隻字片語的故事

知道豐盈的笑聲。有父老悄悄回眸的招手
知道渡舟海域有星星的庇護上岸

小步舞曲。在山徑窸窸窣窣起伏
每條回家的路陌生而零亂
日子方位。遇見老父親的行腳傷痕
試圖在線繞熟悉的臉容找牽盼合鳴
案頭跌坐。忽然想念庭前離巢的那些燕子

黃世團‧時空與歷史‧版畫‧2002
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我聞到魚腥味從容的迫近
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Hứa Thủy Phú

Viết cho Biển Đảo
Đi qua ngôi làng bị thời gian rò rỉ

Định hướng ngày tháng. Bắt gặp vết sẹo trên đôi chân

Dọc theo bài tập liệt kê phong cảnh thời thơ ấu

của người cha già

Khuôn ngực từ từ mở ra thành con đường

Thử tìm sự bận tâm đồng cảm từ những khuôn mặt

Như ánh đèn mờ trong con hẻm tối

quen thuộc trên mạng

Tôi đọc được những tâm sự rơi rụng trong be rượu buồn

Ngồi xuống mặt bàn. Bỗng dưng nhớ đến những con
chim én nơi tiền đình đã rời tổ

Trà và rượu vừa đúng lúc. Nỗi nhớ quê hương sẽ ngứa
ngáy và say

Ngang qua sương mù mùa đông không tên. Tiếng gió

Rượu Cao Lương 58°chiếm đầy con tim

và màu nước

Một vài câu nói xã giao ồn ào. Sẽ làm đau

Mỗi viên ngói đều ghi lại một vở kịch câm

Đêm nay thích hợp sự trầm lặng của Dvořák

Những ông già trong tiệm tạp hóa cả đời như con phù

Thích hợp một mình. Thích hợp nghe bài hát của Lý Tử

du vậy

Hằng

Đoán trước dáng vẻ khi già. Không thể tưởng tượng
một thời đại thoát biến
Ngôi làng này. Tôi cố gắng tìm kiếm khoảng cách đường

Trên tuyến đường ven đảo có câu chuyện của một người vô

nét còn sót lại

tình đột nhập một vài câu chữ
Tôi ngửi thấy mùi cá tanh chậm rãi đến gần

Ngâm nga về quê hương. Bằng giọng âm của mẹ khắc

Biết rằng tiếng cười đầy ắp. Có bô lão quay đầu lặng lẽ vẫy

họa

tay

Như nhấc cổ tay. Từ từ nâng lên những tâm tư nặng nề

Biết rằng con thuyền vượt khơi luôn được ngôi sao che chở

Nói với cô đơn làm thế nào để nhuộm trắng mái đầu

cập bến

hoa niên
Thời gian câm lặng. Câu rap muốn nói lại ngưng

Điệu nhảy Minuet. Nhấp nhô xào xạc trên đường núi

Đến đoạn về quê như mất trật tự mà làm nổ tung lên.

Mọi con đường về nhà đều lạ lẫm và lộn xộn

Trong buồng tim.
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Hải triều hứa hẹn cho bọt sóng tái bản
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這彷彿是武俠片裡的客棧乳名

它是地圖上最亮的一記素白螢火

倒映思古幽情的出場儀式

小小村落開啟一頁大地傳家沉默典籍

有湖泊。有月光小徑。有東風隨興招來的身姿

陳設閩南元素裡的忠孝節義韻腳

與山為鄰。與嘯嘯季候為伴

村鄰靦腆笑容的問候聲。甲飽沒

凹陷地底成了一則村落典故美名

口語中夾帶著人的溫度和虔誠

前有川河後有丘山。閃爍著文字的註解

彷彿古老傳說的共生認領。湊近了織默真情

永嚴殿香火裊裊圍繞整座村莊

而濱海農村鑲滿潮汐浪聲好景觀

口耳相傳的禱詞化為一句句美麗詩籤

這裡是宇宙航行起點的潛伏海岸

燕尾護龍。古厝家宅形成滄海紀遺風景

往南或朝北。迷離幻惑的時間頻道

歡迎你來做客。沿著五虎山漫步而下

充滿夢的詞藻。以及鍾情般的小鱟。水鳥

有盛情。有酩茶。有牽牛花悄悄迎來的呢喃

仰望水。傾過往都是途經最美的動詞

水沙天光。勞作和笑聲彼此穿透深情的暖陽

此刻。你可以安靜的和落日說愛。並且點根菸

人間淨土。活著為了簡約緩慢而行

享有旅人悠閒慢板裡的無心罣礙

這裡將為你安放最深刻記憶和綿密故事
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2. 西口

Hứa Thủy Phú

島嶼邊境最美的地名村落

1. 東店
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Hứa Thủy Phú

Những tên làng đẹp nhất ở ven đảo
2. Tây Khẩu

Đây dường như là tên của nhà trọ trong bộ phim võ thuật

Nó là con đom đóm trắng sáng nhất trên bản đồ

Là bóng ngược kiểu ra sân khấu của nỗi lòng hoài cổ

Một ngôi làng nhỏ mở ra một trang kinh điển thầm lặng gia

Có hồ ao. Có đường nhỏ hẹp dưới ánh trăng. Có dáng vẻ của gió

truyền của địa cầu

đông theo hứng mời đến

Bày ra phong cách trung hiếu tiết nghĩa của Mân Nam Phúc

Hàng xóm với núi. Làm bạn với tiếng rít thời tiết

Kiến

Mặt đất trũng đã trở thành một điển tích của làng mạc tiếng tăm

Những người hàng xóm chào đón với một nụ cười e thẹn. Ăn

Có con sông phía trước và ngọn đồi phía sau. Ghi chú với câu

no chưa

chữ nhấp nháy

Trong giọng quê mang hơi ấm và thành kính của con người

Hương khói nghi ngút của Điện Vĩnh Nghiêm vây quanh làng

Dường như nhận phần, cộng sinh của truyền thuyết cổ xưa.

Những lời cầu nguyện truyền tai nhau đã biến thành những câu

Kề sát chân tình im lặng

thơ đoán tốt lành

Và cảnh đẹp vùng nông thôn ven biển lắp đầy sóng thủy

Đuôi én hộ long. Nhà cổ xưa hình thành phong cảnh “Thương

triều

Hải Ký Di”

Đây là bờ biển ẩn giấu nơi khởi điểm của chuyến đi vũ trụ

Hoan nghinh bạn đến làm khách.Men theo Ngũ Hổ Sơn mà

Đi về phía nam hoặc phía bắc. Kênh thời gian mơ màng hư

xuống

ảo

Có lòng mến khách. Có trà ngon. Có tiếng thì thầm của hoa bìm

Từ ngữ trau chuốt đầy mộng mơ. Và con cá vợ chồng chung

biếc lặng lẽ gọi đến

thủy. Chim nước

Cát ngời trong nước. Lao động và tiếng cười xuyên qua ánh mặt

Nhìn lên mặt nước. Quá khứ đổ sụp là động từ đẹp nhất trên

trời ấm áp trìu mến

đường đi

Tịnh độ ở nhân gian. Sống để đi đường đời đơn giản và ung

Bây giờ. Bạn có thể lặng lẽ tỏ tình với nắng chiều. Và châm

dung

một điếu thuốc

Ở đây sẽ đặt những kỷ niệm sâu sắc nhất và những câu chuyện

Tận hưởng sự vô lo của người lữ hành trong an nhàn chậm

dông dài dành cho bạn

rãi
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1. Đông Điếm
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Ký gửi và trở lại

Hứa Thủy Phú

投寄與重返

暮色如鏡。照見煙氣山嵐
踮起腳尖就看見小時候
陡峭 時間 有鏽的沙啞聲
一路上懸著木麻黃對仗的叩響

Chạng vạng như tấm gương. Nhìn thấy khói mù khí núi
Nhìn thấy tuổi thơ của mình khi đứng nhón chân
Dốc thời gian có tiếng khàn khàn rỉ sét

彷彿是另一種邊境 晚鐘 的歸途

Trên đường đi có tiếng reo của từng cặp phi lao như treo lơ

肉身毛片一一窺視了年代的荒唐

lửng

於是我知道了。這裡 是我誕生的歲月地域

Nó giống như đường về của một tiếng chuông buổi tối nào

有麥穗。勞役。以及單薄的笑聲

khác nơi biên giới
Những phim thô xác thịt nhìn trộm vào sự hoang đường của

更像一堵幽暗的牆。陌生又 嘹亮

thời đại

索引目錄淹漫了襤褸碑銘紀實

Vì vậy tôi đã biết. Đây là năm tháng và nơi chốn tôi sinh ra

回來的人敲著柴門。都是雪的 回音

Có bông lúa mì. Lao dịch. Và tiếng cười mỏng manh

像燃點黑暗昂首年少的劣跡過往

Giống như một bức tường ảm đạm. Xa lạ và âm vang
Mục lục và bảng chỉ dẫn tràn ngập các tài liệu văn bia rách
rưới

那是剪燭共話的夜晚。壯志履歷的夢境

Những người quay về gõ cửa. Đều là tiếng vang của tuyết

黑與白剩一排排潦草的告白和衰老

Như đốt cháy điểm tối ngẩng nhìn vết xấu của tuổi trẻ đã qua

像自己不斷的掩埋。悲歡因緣
而放眼魂身蒼茫。故鄉依然是最純澈的 棲靠

Theo thời gian đã quay chậm. Hỏi thăm tin tức về sự ra đi của
mùa xuân
Đó là những đêm cùng cắt nến trò chuyện. Ước mơ của chí
lớn và lý lịch
Đen và trắng còn lại những dòng bày tỏ nguệch ngoạc và già
yếu
Giống như mình không ngừng vùi lấp. Duyên nghiệp vui buồn
Mà phóng tầm nhìn hồn xác mù mịt. Quê hương vẫn là nơi
nương tựa thuần khiết nhất
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循著撥慢時間。探詢春天離去的消息
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這是孤獨者養育的人間角落

我擅自以詩和心跳節奏讀出自己的風景

我醉心喜樂於寂靜無我的萃取

其中隱藏庸俗生活下的自我沉澱之後

像旅人烘焙一則則的暮晚情節

其中必然有我挑剔而獨立的曠原版圖

不加慾望不加奶精的卡布奇諾

其中周遭環境和精神允諾應符合適當的對位

我沿著杯緣鋪展一箋李子恆的旁註

我確幸在一方島嶼的叢林邂逅一齣故事

聽樂曲厚重嗓音漫流的怯怯鄉愁

這源自於美感和孤獨的嚮往和任性

那位侍者女孩試著揣摩我的心境

一幢似乎被遺忘在座標安穩的咖啡館

像唯一讀者讀著一行詩裡的攪拌

陽光和蟲鳴和花草林木呵護的空間構築

我彷彿聽到來自頻繁靈性的璀璨心湧

室內極簡俐落的桌次鋪陳著樹影浮雕

那是故鄉情境秘徑最美的行旅夢土

Hứa Thủy Phú

偶有藤葉羽衣搖擺獨步流霜的旋舞
風笛裸音覓得季節滿室的臨觴
沉靜之間有吳爾芙「自己的房間」意境
幾張牆垣畫作深度探尋原鄉實況
彷彿最深沉的一抹沉定和悲喜自在
對照我每次返鄉的行腳湮遠而懸宕無聲
如此這方寸國家公園內的山林淨土
召喚迴旋在田野和綠意盎然的綻放吸吮
晚風與流水以及繆思溫靜婉約的共舞
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我在故鄉途經一幢島嶼咖啡館

匿名為一個人的場址或一個人的精神放逐
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Hứa Thủy Phú

Tôi đã đi qua một quán cà phê ở đảo quê tôi
trở về quê hương

người mà thành ra nặc danh

Như rừng núi tinh khiết trong công viên quốc gia nhỏ

Tôi tự đọc phong cảnh của mình với thơ và nhịp tim

bé này

Mà sau khi che giấu sự lắng đọng tự mình dưới cuộc sống dung

Mời gọi lượn lờ nơi ruộng đồng và mút hút sắc xanh

tục

dạt dào

Trong đó chắc phải có bờ cõi mênh mông xốc xới mà độc lập của

Làn gió buổi tối và dòng nước nhảy cùng với Muse thần

tôi

nàng thơ dịu dàng duyên dáng

Trong đó môi trường xung quanh và những lời hứa tâm linh

Đây là một góc của thế giới được nuôi dưỡng bởi người

phải khớp với điểm đối ứng thích hợp

cô đơn

Tôi may mắn gặp một câu chuyện trong rừng của đảo

Tôi ngây ngất và vui sướng trong việc chiết xuất từ sự

Điều này bắt nguồn từ sự buông thả và khao khát của mỹ cảm

im lặng vô ngã

và cô đơn

Giống như một du khách nướng những tình tiết chiều

Một quán cà phê dường như bị lãng quên trong tọa độ yên ổn

muộn

Không gian xây dựng được bảo bọc bởi ánh nắng , tiếng côn

Cappuccino không thêm ham muốn không thêm kem

trùng, hoa cỏ và rừng cây

Tôi dọc theo mép cốc trải một ghi chú về nhạc sĩ Lý Tử

Các bàn tối giản trong nhà như phô ra những phù điêu của bóng

Hằng

cây

Nỗi nhớ nhà nhát sợ tuôn chảy khi nghe một bài hát

Thỉnh thoảng có dây leo đung đưa, và xoay múa nổi bật trong

mà giọng ca dày nặng

màn sương

Cô gái phục vụ đang thử đoán tâm trạng của tôi

Tiếng kèn túi trần trụi tìm được mùa nâng cốc đầy phòng

Như người đọc duy nhất đọc khuấy động trong một

Trong lặng yên có ý cảnh "Căn phòng của riêng mình " của

dòng thơ

Virginia Woolf

Tôi dường như nghe thấy từ trái tim rực rỡ dâng trào

Những bức tranh tường khám phá sâu sắc thực trạng của quê

của linh cảm dồn dập

hương ban đầu

Đó là vùng đất mơ ước du lịch đẹp nhất là con đường bí

Dường như sự bình tĩnh và buồn vui tự tại đã rất sâu sắc

mật của hoàn cảnh quê hương

Đối chiếu chuyến đi xa xôi thầm lặng trì hoãn của tôi mỗi khi
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Vì nơi chốn của một người hoặc tinh thần bị lưu đày của một
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回溯島嶼的喋喋細語。俯身。心跳雷鳴。傾聽。

山。礫石。沙啞的十二月。冷。鄉愁下游。治

草木鳥叫。巷弄犬聲。熟悉圖像的鄰舍。親長。

療。不斷越過的淹覆。更遠的一盆暮色。召喚記

叔伯們。白髮紛飛的輕奏。像呼喚。記載。在距

憶。小徑。潛黑。童年拋出的異化和組序。我循

離中不斷出走。歸來。如此血緣脈搏。衣衫鼓蕩

著喃喃炊煙。最初的火。像止息。在藍圖裡找到

的抵達。為我指引神祇的路。

Hứa Thủy Phú

歸鄉

時序音節。撩動轉換。聽葉脈蜷曲收縮的哭。荒

七公尺的天涯。

龐大歸程。時間擦出溫度。一個人的疆址。獨
步。在故鄉文本讀到黧黑單眼皮。三畝田。日子
偶陣雨。靜靜臉孔。像老農多皺紋隱喻的風景。
掌紋。家譜。水煮蛋。躡手躡足在山頭靜止。在
風的舌尖呼嘯。一如您波西米亞背影。
轉述。存在與不存在的頻率。

行。像水經注。像薰衣草的故鄉。彷彿活著繪
本。張艷。素雅。留白。揮毫裡的粹鍊。布衣耕
食。以及人文軌跡拓展。陳淵。而後時空交融承
續。彌漫高音文采朗誦。臍帶啟程。叮嚀。長大
的視野。一隻掌心。攫住一盞星光。在黑黑垂幕
中。看見誕生。

李若梅‧漂浮的島嶼‧油彩‧2017
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陽光雋永。壯碩盎然的母土。我趨步翻閱。像旅
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Hứa Thủy Phú

Về quê
Nhịp điệu của mùa. Khêu gợi sự chuyển thay. Nghe

tiến bước giở xem. Như là du lịch. Như ‘‘Thủy Kinh

nhịp lá xếp dần và co ro khóc. Núi hoang. Sỏi. Tháng

Chú’’. Như vùng quê hoa oải hương. Giống như một

mười hai khản tiếng. Lạnh. Nỗi nhớ quê xuôi dòng. Trị

cuốn truyện tranh sống động. Phô trương kiều diễm.

liệu. Không ngừng vượt qua sự nhấn chìm. Một chậu

Trang nhã. Để trống. Trui rèn trong khi múa bút.

sắc trời chiều càng xa hơn. Vẫy gọi ký ức. Đường mòn.

Sống dân dã đạm bạc. Mở rộng con đường nhân văn

Màu đen chìm. Thời thơ ấu loại bỏ dị hóa và trình tự

.Trần Uyên. Hứa Biện. Sau đó, thời gian và không

nhóm. Tôi đi theo làn khói lầm bầm. Ngọn lửa ban đầu.

gian dung hòa kế thừa.Tài hoa ngâm nga tiếng vang

Giống như ngừng tắc. Trong bản thiết kế tìm thấy chân

tràn đầy. Dây rốn khởi hành. Dặn dò. Tầm nhìn mở

trời bảy mét.

rộng. Một lòng bàn tay. Túm lấy một ánh sao. Trong
màn tối. Nhìn thấy giáng sinh.

Đường về to tát. Thời gian cọ xát ra sức nóng. Nơi chốn
Nhớ lại lời thì thầm liên hồi của hòn đảo. Cúi xuống.

đọc được mắt một mí đen sậm.Ba mẫu ruộng. Thỉnh

Nhịp tim như tiếng sấm. Lắng nghe. Cây cỏ và tiếng

thoảng có mưa rào. Khuôn mặt tĩnh lặng. Một phong

chim kêu. Tiếng chó trong ngõ hẽm. Dáng dấp quen

cảnh ẩn dụ như những nếp nhăn của người nông dân

thuộc của láng giềng. Ông bà cha mẹ. Các chú các bác.

già nua. Vân tay. Gia phả. Trứng luộc. Rón ra rón rén

Tóc bạc tung bay tấu nhạc. Như mời gọi. Ghi chép.

đứng trên đỉnh đồi. Tiếng hú trên đầu lưỡi gió. Cũng

Ra đi không ngừng tạo nên khoản cách.Trở về. Mạch

giống như bóng lưng người Bohemian của anh vậy. Kể

huyết thống như vậy. Đến nơi, quần áo căng phồng.

lại.Tần số của tồn tại và không tồn tại.

Chỉ dẫn cho tôi con đường thần linh mặc khải.

Ánh nắng thâm thúy. Đất mẹ tràn trề sức mạnh. Tôi
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của một người. Đi một mình. Trong văn bản quê hương
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Mục Dương Nữ

牧 羊女

本名楊筑君，出生風光明媚的慈湖畔。從小愛好閱讀，十七歲創
作迄今。現任《金門文藝》雜誌社社長、金門酒廠胡璉文教藝術
基金會董事、臺北市金門旅外藝文學會常務監事。
著有詩集《井邊的故事》、散文集《五月的故事》、《裙襬搖
曳》、《海邊的風》、及《島嶼食事》、《時光露穗》等合集。
2015年獲《海峽之聲散文佳作獎》、《旺報兩岸徵文佳作獎》，
及2018年浯島文學獎小品文獎。〈紅龜粿的滋味〉一文曾被作家
黃春明轉載至《九彎十八拐》雜誌、入選《2015年中國散文精選
台灣卷》、《海外華人女作家文學雙城記》、策劃知名報導文學
家楊樹清執筆之《金門鄉訊人物誌》一套十冊。

Tên thật là Dương Trúc Quân, sinh ra ở bờ hồ Từ Hồ xinh đẹp. Thích đọc sách từ khi còn
nhỏ, và đã viết từ năm 17 tuổi. Bà hiện là chủ tịch tạp chí "Kim MônVăn Nghệ ", thành
viên Ban chấp hành Quỹ Văn nghệ Giáo dục Hồ Liên của Nhà máy rượu Kim Môn, và là
giám sát điều hành của Hiệp hội Văn học và Nghệ thuật ở ngoài Kim Môn tại Đài Bắc.
phất phơ”, “Gió bờ biển” và các tuyển tập “Chuyện ăn trên đảo”, “Giọt sương thời gian”.
Năm 2015, bà đã giành được "Giải thưởng tản văn -- âm thanh của eo biển", "Giải thưởng

Mục Dương Nữ

cuộc thi viết hai bờ eo biển của Vượng Báo " và Giải thưởng tiểu phẩm văn học Đảo
Ngô năm 2018. Bài văn "Hương vị của bánh rùa đỏ" đã được tác giả Huỳnh Xuân Minh
chuyển tải trên tạp chí "Cửu loan thập bát quải", được chọn trong " tập Đài Loan bộ Tản
Văn Trung Quốc chọn lọc năm 2015", được in trong "ghi chép về hai thành phố ( Kim Môn
–Hạ môn) của các nhà văn nữ người Hoa ở hải ngoại", và xúc tiến làm Bộ sách " Kim
Môn hương tín nhân vật chí" gồm mười tập, do nhà văn phi hư cấu nổi tiếng Dương Thụ
Thanh chấp bút.
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Bà là tác giả của tập thơ “Chuyện bên giếng”, tản văn “Chuyện tháng năm”, “Gấu váy
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打起一桶不涼不溫的水

藏著蜜汁或藏著悲傷

情人們說：剛好適合愛情

Mục Dương Nữ

井邊的故事

深井裡有秘密

風中雨中
四季不動

冬，井水溫潤暖和 水桶摜到地底心臟

陽光下有悲有喜

少年與姑娘手牽著手

形塑的故事黑白紅綠

回家吧
隆冬太冷 風太大

春，雨絲仗著春天

把窗戶關上

甘霖不是眼淚

水井有許多話要說

蓑衣斗笠木質水桶

說給天地

笑聲酸苦藏進井底

在井邊聆聽

偶爾笑聲會從井底蹦出

不隨風停留或吹散
故事是涼了重泡的茶

夏，炙熱烈日似鍋蓋
井邊烤到腳底起泡

水桶對嘴順著腸子
或許到了大海
藍白拖竊笑袖裡藏一季夏

秋，秋風秋雨喊著愁
豐收及欠收
詩意圍繞嘮叨
訴說屬於秋天的詞句

董皓雲‧夜曲Ⅱ‧油彩‧2012
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井底清涼的水，手掌撈不住
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Câu chuyện về cái giếng
Thu, gió thu và mưa thu gào lên buồn bã.

Giấu mật ong hay giấu nỗi buồn

Bội thu và thất thu

Trong gió trong mưa

Ý thơ quẩn quanh lải nhải

Bốn mùa bất động

Giải bày câu chữ thuộc về mùa thu

Có buồn vui dưới nắng

Lấy một gàu nước không mát cũng không ấm

Câu chuyện định hình trắng đen xanh đỏ

Những người yêu nhau nói : vừa hợp cho tình yêu

Xuân, mưa lụa dựa vào mùa xuân

Đông, nước giếng ẩm mà ấm áp

Mưa rào không phải nước mắt

Buông gàu nước vào tâm điểm lòng đất

Áo tơi nón lá gàu gỗ

Chàng trai và cô gái nắm tay nhau

Tiếng cười cay đắng giấu tận đáy giếng

Về nhà thôi

Thỉnh thoảng tiếng cười sẽ văng ra từ đáy

Gió mạnh mùa đông lạnh câm phải đóng kín cửa sổ

Hạ, nắng nóng như chiếc vung nồi

Giếng nước có rất nhiều điều để nói

Thành giếng được rang cho đến khi bàn chân sủi bọt

Nói với trời đất

Nước mát nơi đáy giếng , tay không vốc lên được

Lắng nghe bên thành giếng

Miệng gàu đưa nước chảy vào tận ruột

Không theo gió ở lại hoặc tản mác bay đi

Có lẽ đến biển được

Câu chuyện là trà đã nguội rồi pha lại

Dép màu xanh trắng cười thầm mùa hè giấu trong tay áo
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Có một bí mật trong giếng sâu
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叔伯兄姐

怕掉在我身上

以及他們曬在門口無言

紫色花瓣似粉末

的米粉麵線的曾經

用感情碾碎

Mục Dương Nữ

風吹在相思樹上

葉子小心搖曳

芝蔴油也嘆氣
海邊的相思樹是童年的陀螺

風吹在相思樹上

村子裡做米粉及麵線的人家

也吹在古樸的村裡

被風吹得說不出話

淡淡哀愁帶些許美麗

只有隔壁榨黑芝蔴油的

無法挽回下一刻

偶爾傳來一陣濃郁的蔴油味
後來我把被風吹走的
海風凜冽對相思不留情

以及風，以及苦楝也通通撿回

我在樹下髮梢沾滿紫色

口袋有點膨風，沒辦法

並染了幽微的香

趕緊把一切變成句點

不知情的我以為是春天
也許是

亙古駐守山間海邊
公園路旁也有
我撿一粒相思結的籽放進口袋
口袋也放了春夏秋冬
童年那只陀螺
被擠成一團
綠葉及花朵被風吹得晃動
而我竟懷念村裡

楊樹森‧漂木油彩‧兄與弟‧
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相思因為風因為海
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Gió thổi vào cây keo tương tư
Lá lung lay cẩn thận

Lá xanh và bông hoa bị rung chuyển bởi gió

Sợ rơi vào lòng tôi

Tôi nhớ về làng

Cánh hoa tím như bột

Chú bác anh chị

Nghiền nát bằng tình cảm

Và những bún gạo mì sợi không lời
Mà họ phơi trước cửa nhà đã từng

Cây keo tương tư bên biển là con quay thời thơ ấu
Những người làm bún gạo và mì sợi trong làng

Dầu mè cũng thở dài.

Bị gió thổi đến nổi không nói nên lời

Gió thổi vào cây keo tương tư

Chỉ có nhà vắt dầu mè đen bên cạnh

Cũng thổi trong làng thuần phác và cổ xưa

Thỉnh thoảng có mùi dầu mè ngào ngạt lan qua từng hồi

Một chút buồn rầu mang chút xinh đẹp
Không thể vãn hồi khoảnh khắc tiếp theo

Gió biển lạnh thấu xương không nể tình tương tư
Sau đó tôi nhặt lại tất cả các thứ được thổi đi bởi gió

Và lay lan một mùi thơm thoang thoảng

Kể cả gió, và quả cây xoan cũng vậy

Vì không hiểu biết tôi cho rằng đó là mùa xuân

Túi có một chút cồng kềnh, không có cách nào

Có lẽ

Nhanh chóng biến mọi thứ thành dấu chấm

Vì gió vì biển mà tương tư
Đóng giữ bên bờ biển và ngọn núi từ thời xa xưa
Ngoài ra còn có bên lề đường của công viên
Tôi nhặt một hạt keo tương tư bỏ vào túi
Và bỏ vào xuân hạ thu đông
Con quay của tuổi thơ
Bị chèn ép thành một nắm
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Dưới gốc cây màu tím phủ lấy tóc tôi
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Giang hồ của tôi

只有花草樹木和一顆心
偶爾豢養牛馬鷄鴨

Mục Dương Nữ

我的江湖

我的江湖裡沒有人

Trong giang hồ của tôi không có con người
Chỉ có hoa cỏ cây lá và một trái tim

沒有對話

Thỉnh thoảng chăn nuôi bò ngựa gà vịt

忠誠的狗是朋友的狗

Không có đối thoại

茶和咖啡不會罵我

Con chó trung thành là con chó của người bạn
Trà và cà phê sẽ không mắng mỏ tôi

沒有恩怨
有些兒是非
思想不可能被綁架

Không có ân oán
Có một ít thị phi
Tư tưởng không thể bị bắt cóc

田園蓊鬱俱飽滿芬多精

Ruộng vườn xum xuê mẩy chắc đầy phytoncide

蘿蔔在地裡苦瓜在藤上

Củ cải ngoài đồng khổ qua trên dây leo
Ủ rượu khổ qua chỉ muốn thử đời
Nhiều trái cây và rau quả

眾多瓜果菜蔬

Màu da tối hòa với ánh sáng mặt trời

黝黑肌膚配合陽光

Thùng nước và đòn gánh

水桶扁擔

Nói với bạn tôi là giang hồ đấy

告訴你我就是江湖

註：記二哥退休後的田園生活。

Tái bút: ghi lại cuộc sống ruộng vườn của người anh ba sau
khi nghỉ hưu.
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釀成苦瓜酒只想測試人生
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Hứa hẹn

或留一點線索
留什麼好呢？

Quay lưng vì muốn để lại cho anh cái bóng

味道髮絲或一雙穿過的鞋？

Hoặc để lại một manh mối

思索許久

Nên để cái gì ?
Mùi thơm mái tóc hay một đôi giày đã mang ?

決定留個影子

Suy nghĩ một lúc lâu, tôi quyết định để lại cái bóng

及一個口頭約定

Và một thỏa thuận miệng

沒有契約

Không có hợp đồng

也沒蓋那枚朱色的章

Mục Dương Nữ

約定

轉個身想為你留個背影

Không đóng dấu mộc đỏ
Muốn quay lại con đường lúc nãy

想原路往回走

Giẫm lên dấu chân ban đầu

疊著原來的腳印

Lạc đường rồi

迷路了

Con đường núi khúc khuỷu uốn quanh nhìn không
thấy điểm cuối
Âm thầm xói mòn năm tháng

無聲無息把歲月給蝕了

Hình hài đã cong gập

形骸已佝僂

Hứa hẹn để lại kiếp sau

約定留給來生
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崎嶇蜿蜒的山路看不到盡頭
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我看到了髮髻插著幾朵潔白茉莉

微弱跫音及味道

空氣幽微的香是飄泊的愛

一雙您穿過的鞋

灰布衫拂過我的臉

疊上您的腳印

在漆黑闃靜夜裡驚醒

今夜

以為骨血比臺灣海峽深

就是您帶我來這世界之日

短暫十八年親密擁抱

肚臍被剪掉

為生活別離

大手牽小手

不是一九四九

穿越無數晨昏

疑問讓我哭了幾回

Mục Dương Nữ

一雙鞋子入夢

路，漫長

對您的愛
天寬地濶

最大痛哭在最後一次您身軀被埋葬
墳頭幾回草青草黃

讓我們
隧道黑暗幽長

一起到城隍廟

沒有您

一起到養豬槽

方向倒退的路

一起在天井曬鞋子

歲月老了
淚珠似雪落無聲

雙頰泛紅流著汗
一碗地瓜粥

把藏在各角落的思念取出

您撫我亂了的頭髮

尋找您遺留的鞋子

對我微笑

和您房間為我留的那盞燈

如蜜一般的日常

燈光瘦了，燈影搖曳
是一縷愛、愛⋯⋯母愛啊

終於
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Đường ,dằng dặc

Hương thoang thoảng trong không khí là tình yêu

Tiếng chân và mùi vị yếu ớt

phiêu bạc

Một đôi giày mẹ đã mang

Áo vải xám phất qua mặt con

Chồng chất lên dấu chân của mẹ

Giật mình tỉnh dậy trong đêm đen tĩnh mịch

Tối nay

Con nghĩ máu mủ còn sâu hơn cả eo biển Đài Loan

Là ngày mẹ đưa con đến thế giới này

Mười tám năm ngắn ngủi với những cái ôm thân mật

Dây rốn bị cắt bỏ

Vì mưu sinh mà xa rời

Tay lớn nắm tay nhỏ

Không phải năm 1949

Trải qua muôn vàn sáng chiều

Sự nghi ngờ khiến con khóc mấy lần

Mục Dương Nữ

Một đôi giày đi vào giấc mơ

Tình yêu dành cho mẹ
Như trời đất mênh mông

Tiếng khóc lớn nhất là trong lần cuối lúc thi thể mẹ
được chôn cất

Hãy để chúng ta

Cỏ trên ngôi mộ đã mấy lượt xanh vàng

Quay lại với con gái trước mười tám tuổi
Đường hầm thời gian tối và dài

Cùng nhau vào máng lợn

Không có mẹ

Cùng nhau phơi giày ngoài sân

Lối về quay ngược lại
Tuổi già rồi

Đôi má ửng đỏ toát mồ hôi

Giọt nước mắt như tuyết rơi lặng lẽ

Một bát cháo khoai lang
Mẹ vuốt ve mái tóc rối tung của con

Lấy những nhớ nhung ẩn trong mọi ngóc ngách ra

Mỉm cười với con

Muốn tìm đôi giày mẹ đã để lại

Cuộc sống hàng ngày như mật ong

Và ngọn đèn còn chờ con trong phòng của mẹ
Ánh sáng mỏng manh, ánh đèn leo lét

Cuối cùng
Con thấy một vài bông hoa lài trắng tinh cài trên búi tóc

Đó là một sợi tình yêu ... Ôi tình yêu của mẹ !
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Cùng đến Miếu Thành Hoàng
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Trương Quốc Trị

張 國治

1957年生於金門，國立藝專美術工藝科畢業、國立臺灣師範大學美
術學系文學士、美國芳邦大學（Fontbonne University）藝術碩士學
位、福建師範大學美術學專業文學博士。曾任國立臺灣藝術大學視
覺傳達設計學系主任、所長。現任該學系專任教授及創產所博士班
教授。臺灣攝影博物館學會理事長。
曾獲臺灣師大畢業美展水彩第二名、全國美術展覽、全省美展、臺
陽美展等入選。詩作曾獲全國學生文學獎佳作、首獎，全國優秀青
年詩人獎、文藝獎章，教育部文藝創作獎第二名及佳作。
詩作選入《年度詩選》、《天下詩選》、《中華現代文學大系》、《新
詩300首》、《航向福爾摩沙》、《閱讀文學地景》、《金門現代詩人》
等，更被翻成英、日、韓、斯拉夫等多國語言。出版詩集十冊、散
文集五冊、藝術評論集二冊、攝影集二冊、博士學位論文一冊。

Sinh năm 1957 tại Kim Môn, ông tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật và Thủ công Quốc gia,
Cử nhân Mỹ thuật, Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan, Thạc sĩ Nghệ thuật tại Đại học
Fontbonne và Tiến sĩ Mỹ thuật Đại học Sư phạm Phúc Kiến. Ông từng là trưởng khoa và
giám đốc Khoa Thiết kế Truyền thông Thị giác tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Đài Loan.
Ông hiện là giáo sư chính thức của bộ môn và là giáo sư giảng dạy hạng tiến sĩ của học viện
sáng lập. Chủ tịch Hiệp hội Bảo tàng Nhiếp ảnh Đài Loan.
phạm Đài Loan.Tác phẩm được chọn vào Triển lãm Nghệ thuật Quốc gia, Triển lãm Nghệ
thuật Tỉnh và Triển lãm Nghệ thuật Đài Dương. Các bài thơ của Ông đã giành được Giải

Trương Quốc Trị

thưởng Văn học sinh viên toàn quốc về tác phẩm xuất sắc và Giải Nhất, giải thưởng nhà thơ
trẻ xuất sắc toàn quốc, huy chương văn học, Giải Nhì và tác phẩm xuất sắc của giải thưởng
sáng tác văn học của Bộ Giáo dục.
Những bài thơ của ông được chọn vào trong "Những bài thơ thường niên", "Những bài thơ
được chọn lọc thế giới", "Tuyển tập văn học hiện đại Trung Hoa ", "300 bài thơ mới", "Ra
khơi đến Formosa", "Đọc phong cảnh văn học", "Nhà thơ hiện đại Kim Môn", v.v. , đã được
dịch sang tiếng Anh, Nhật, Hàn, Kirin và các ngôn ngữ khác. Đã xuất bản mười tập thơ,
năm tập tản văn, hai tập phê bình mỹ thuật, hai tập nhiếp ảnh và một tập luận án tiến sĩ.
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Ông đã đoạt Giải Nhì tranh màu nước tại triển lãm mỹ thuật tốt nghiệp của Đại học Sư
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風雲多變，浯潮再起

聽見波濤洶湧，蒼老的海嘯

揚帆待飛，有一種怦然

穿越時空晦暗，煙硝烽火

心動如潮漲出航的

踏著雪亮浪花而來

喜悅，如同一束曙光

負笈他鄉，獨立藝海

從海上仙洲緩緩升起

Trương Quốc Trị

浯潮再起宣言

我們彷彿漂浮在歷史料羅灣海面

我們曾以熊熊意志煮沸鄉愁
起造爐火打鍛技藝
如今，我們再度回到原鄉
啟碇的港灣
我們戀棧鄉土，但絕不自囿
一切皆已準備就緒
彷彿回到最初戰鬥位置
迎向藝術浪潮席捲
往當代藝術陣營前挺

以歷史滄桑為書寫
以高粱紅土層為幅，以藍天碧海為視窗
努力在古老牆顏彩繪，按下時間的快門
裝置當代的語彙，呈現視覺思維
讓野蜻蜓從反空降白樁飛起
並且，在堅硬花崗岩鑿刻永恆勒石
黃世團‧莒光情懷‧版畫‧2017

島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．張國治

海島的子民，戰爭迷彩的兒女
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Trương Quốc Trị

Tuyên ngôn thuỷ triều Ngô Châu
Chúng ta dường như đang trôi nổi trên lịch sử eo biển

Con em biển đảo, nam nữ mặc áo lính ngụy trang

Liệu La

Đem những thăng trầm của lịch sử mà viết ra

Nghe thấy ba đào cuồn cuộn,sóng thần bạc đầu

Lấy lớp đất đỏ cao lương làm biên độ, và biển trời xanh

Vượt qua không gian và thời gian u tối, khói lửa thuốc

ngát làm các cửa sổ

súng

Thử vẽ màu lên bức tường cổ xưa, ấn nút bấm thời

Giẫm lên bọt sóng trắng loá mà đến

gian

Tha hương đi học, độc lập nơi làng nghệ thuật

Cài đặt từ vựng đương đại ,thể hiện tư duy thị giác

Chúng ta đã từng nung nấu nỗi nhớ quê nhà với ý chí

Hãy để con chuồn chuồn hoang dã bay lên từ cọc trắng

hừng hực

chống máy bay hạ cánh

Nỗi lửa lên rèn kỹ nghệ

Đồng thời, khắc văn bia vĩnh cửu trên đá hoa cương

Bây giờ, chúng ta lại trở về quê hương lần nữa
Gió mây thay đổi, thủy triều Ngô Châu dâng cao trở lại

Lưu luyến quê cha đất tổ, nhưng chúng ta không bao

Giương buồm đợi bay, nghe tiếng thình thịch

giờ tự trói buộc

Trái tim như đang ra khơi lúc triều cường và

Mọi thứ đã sẵn sàng

Niềm vui, như tia sáng bình minh

Như thể trở lại vị trí chiến đấu ban đầu

Từ trên biển Tiên Châu chầm chậm toả lên

Hướng đến làn song nghệ thuật lan rộng
Và đội ngũ nghệ thuật đương đại tiến bước
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Nơi bến cảng nhổ neo
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Cánh hoa phượng ngủ trên hộp đạn

累了
Anh ta lau vầng trán sáng bóng

這穿過大半歲月江山
戰士血汗磨出
雪白光澤肌理
裝卸恐懼、不安

Trương Quốc Trị

睡在彈藥箱上的鳳凰花瓣

他擦一擦額上光亮的額

Mệt rồi
Xuyên qua quá nửa giang sơn năm tháng
Người lính mài giũa máu và mồ hôi
Vân da bóng láng trắng phau

威力足以摧毀遠方

Bốc dỡ sợ hãi , bất an

阻斷鄉愁的

Sức mạnh đủ để phá huỷ một món đồ xưa

一只舊藏

Của nỗi cách trở nhớ quê
Tận nơi phương xa

但如當年火焰一般
綻開的薄衣靜靜舒展
墜落

Nhưng như ngọn lửa hồi đó
Chiếc áo mỏng mở xoè ra lặng lẽ
Sa xuống
Ngủ đi, ngủ nơi anh ta

層層包漿覆蓋上

Được bao phủ bởi các lớp oxy hóa

如一具

Như một cỗ

出櫃的棺槨

quan tài xuất thổ

容顏美麗而淒極

Nhan sắc xinh đẹp mà lạnh lẽo

誰都不許再一次驚醒
她鳳凰
一般的夢境

Không ai được phép làm tỉnh lại lần nữa
Giấc mơ phượng hoàng của
Cô ấy
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睡了，睡在他
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Kim Môn Tụng --Vịnh Hậu Phố Đầu

一些典故，風口的村落風獅爺鎮煞
燕尾翹脊上小小避邪獸就是一則硬道理

｜｜詠后浦頭

又例如黃宣顯六落大厝庭院深深
古韻之外，尚有黃卓彬洋樓
更少不了古老傳奇軼事

凡是詩意的必帶一些想像
海岸極目盡頭，就是你的

Phàm những gì có mang chữ Hậu thường mang một phong cách
cổ xưa
Theo một vài điển tích, khe gió của làng mạc thì có Phong Sư Gia
trấn áp hung thần
Thú tị tà nhỏ trên nóc nhà kiểu đuôi én là lý lẽ cứng rắn
Lại như ngôi nhà cổ Lục Lạc Đại Thố của Hoàng Tuyên Hiển
khoảng sân thật sâu
Ngoài phong cách cổ xưa, còn có biệt thự của Hoàng Trác Bân
Càng không thể thiếu những câu chuyện dân gian truyền kỳ tản mát

Trương Quốc Trị

金門頌

凡有后字的必然略帶一些古韻

身世之源，無數大小池沼所在
一如語言的根，墨點的字
一則寓言閃爍召喚
一條金沙溪匯集斗門溪、光前溪水量
從洋山角北緣入海
一首完整的詩凝聚分行意象

沙美意涵商業繁榮黃金匯集
后浦頭意涵黃姓血緣聚落

一條溪，一塊水岸之地
山光水色優美僻靜之鄉
詩於焉誕生

Một dòng suối, một vùng đất bên bờ sông
Một vùng quê yên tĩnh đẹp đẽ mang đậm sắc màu nước non
Thơ từ đó ra đời
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有曩昔船隻依此上溯

Phàm những gì có ý thơ đều đi đôi với trí tưởng tượng
Phóng tầm mắt đến tận cùng bờ biển, nơi đó chính là
Nguồn gốc thân thế của bạn, nơi có vô số ao đầm lớn nhỏ
Giống như nguồn gốc của ngôn ngữ, những chữ viết chấm mực
Một câu chuyện ngụ ngôn nhấp nháy mời gọi
Một dải Kim Sa Khê, Đấu Môn Khê và Quang Tiền Khê hội tụ
lượng nước
Nhập biển từ rìa phía bắc của Dương Sơn Giác
Một bài thơ hoàn chỉnh ngưng tụ ý tứ từng câu
Có những thuyền bè năm xưa ngược dòng đi lên
Sa Mỹ đường xưa còn hàm ý sự bán buôn sầm uất và tiền bạc tụ về
Hậu Phố Đầu là làng mạc của dòng máu họ Huỳnh
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他如此殘酷為我寫下悲傷劇本

他在我兒子身上

無法預先寫好腳本的分鏡表

看到我的童年

我輕手彈了他仍然光澤的肌膚

沒有攝影照片、錄像

除了肺部其它無一壞處，勞動七十多年

他看到我消逝的童顏

勇健的器官，他一生甚少進出醫院

像地瓜一般豐奶的容顏

他循環勞動製物販售不懂思考養生

我的乖巧或偶爾的任性

從肌膚完好的彈性，可看出年齡的差距

他不曾多說些什麼

如同他以年齡試探我衰弱的內心

但他的記憶是膠卷、影帶、CD－ROM

那一天，陽光出來

Trương Quốc Trị

母帶

我帶著兒子去探視他

夕陽黃燦燦，餘暉美好無限
他收藏我的青春年少

他倚病床靠窗斜躺，為兒子

他是母帶、膠卷

摺紙鶴、塗鴉、寫字，我體會眼前

他收集我、典藏我

我也是孩子的母帶，用詩錄像

青春的叛逆、頂撞，以及
但我的嬰孩、童年唯一的照相者

他偶而倒敘，但沒有亂碼

錄影家，我原始青春年少的母帶

肺癌末期的他，臨危急救時

他就要絕版，他無法拷貝

第一次他緊握我的手久久不放

無法複製，他是唯一母帶

冰冷中我感到暖流，我忍噤

啊！只有他

第一次他讓我體會他想哭而不能

擁有絕對著作權

放聲大哭，眼淚的沉重

拷貝我消逝的童顏、消逝的童聲
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Tôi đưa con trai đến thăm ông nội

Tôi gảy nhẹ tay làn da vẫn sáng bóng của ông

Từ con trai tôi

Ngoại trừ phổi, không cơ quan nào hư hỏng, dù đã làm

Ông nhìn thấy tuổi thơ của tôi

việc hơn 70 năm

Không có hình ảnh hoặc video

Nội tạng khỏe mạnh, ông hiếm khi ra vào bệnh viện

Ông thấy dáng dấp thơ ấu đã mất của tôi

trong đời

Trông giống như một củ khoai lang béo tròn

Ông miệt mài chế đồ vật để bán mà không lo dưỡng

Sự khôn khéo hoặc ương bướng bất chợt của tôi

sinh

Ông không bao giờ nói thêm gì

Từ độ đàn hồi của làn da, có thể thấy sự chênh lệch tuổi

Nhưng trí nhớ của ông là cuộn phim, băng video, CD-ROM

tác

Trương Quốc Trị

Băng gốc

Như khi ông dùng tuổi tác để thăm dò trái tim yếu đuối
của tôi

Ông là cuộn phim, băng gốc

Hôm đó, mặt trời ló dạng

Ông thu thập tôi, cất giữ tôi

Hoàng hôn vàng ối, nắng quái đẹp biết bao

Cả tuổi trẻ phản nghịch và đốp chát

Ông dựa vào giường bệnh bên cửa sổ, vì con trai

Mà trước đây tôi không thể hiểu được sự im lặng của ông

Gấp con hạc giấy, vẽ hình, viết chữ, tôi biết những gì

Ông thỉnh thoảng kể ngược câu chuyện, nhưng không lẫn lộn

trước mặt

Trong giai đoạn cuối của bệnh ung thư phổi, khi lâm nguy cấp

Tôi cũng là băng gốc của con, dùng thơ ghi hình

cứu
Lần đầu tiên ông nắm chặt tay tôi rất lâu

Nhưng nhiếp ảnh gia duy nhất trong thời thơ ấu của tôi

Cảm thấy ấm áp trong giá lạnh, tôi nén đau ngậm miệng

Nhà quay phim, băng gốc nguyên bản thời thanh xuân

Lần đầu tiên ông để tôi nhận ra rằng ông muốn khóc nhưng

của tôi

không thể

Ông sắp tuyệt bản, ông vô phương làm bản sao

Gào lên khóc to, nước mắt nặng trĩu

Không thể phục chế, ông là băng gốc duy nhất
Ôi! Chỉ có ông

Ông thật nhẫn tâm khi viết kịch bản đau buồn cho tôi

Có bản quyền tuyệt đối

Không thể viết trước bảng phân cảnh của kịch bản

Sao chép dáng dấp và giọng nói trẻ con đã mất của tôi
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這是跨越戰火命運溝渠，險峻的皺紋

從空無一物，白亮亮平面壓紋

難以跨越節氣酷寒的鴻溝

從黑暗潛影過來的

這是你咬嚙砲火齒痕

是時間的奸細？

浸蝕過貧苦胃酸

在這暗無天光，空洞的暗室

吸吮思念膽汁的唇痕

我需要一些常溫20度

這是你充滿無酸耐蝕

慰撫慌張情緒

補了又補的金牙

暖調纖維紙基間隙中

這是歲月的斑點，頑固、躁動

逐漸浮現，顯影的是你初冬一日

這是生命日趨枯竭之前的

綻放的微笑，那微笑

豐潤，白嫩、美麗

勝於羅浮宮的陳列，無價而永恆

我終於把記憶壓縮在11×14英吋厚薄

可我無法想像你此刻的枯瘦凋萎

既光滑又適中的眠床

如何浸入銀鹽粒子感光

永恆寂靜記念你

Trương Quốc Trị

初冬一日為母親放相

一、

我需要急制對你的思念
定影你即將流逝的殘像

我得好好端詳這11×14吋的畫像
如何從豐脥轉為清瘦
如何從燦燃和煦的微笑
轉為肅穆?
風剌剌的吹
這是你喜歡的冬衣
你喜歡佩戴的耳環
楊樹森‧漂航‧漂木油彩‧
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Trương Quốc Trị

Rửa ảnh cho mẹ vào một ngày đầu
mùa đông
1.

Từ một nụ cười rạng rỡ và dịu dàng|

Từ không có gì, chiếu ảnh xuống mặt phẳng trắng lóa

Chuyển sang nghiêm túc ?

Trong bóng tối ảnh âm thầm hiện ra
Gió thổi lao xao

Trong chỗ không ánh sáng, buồng tối trống rỗng này

Đây là chiếc áo khoác mùa đông yêu thích của mẹ

Tôi cần duy trì 20°C

Hoa tai mà mẹ thích đeo

Làm dịu tâm trạng luống cuống

Đây là nếp nhăn cheo leo khi vượt qua đường hào của

Nơi khoảng trống của giấy ảnh

chiến tranh và số phận

Từ từ nổi lên, hiện ra hình ảnh mẹ vào một ngày đầu

Khó thu hẹp khoảng cách tiết khí giá rét

mùa đông

Đây là vết răng cắn giữ pháo lửa của mẹ

Nụ cười nở ra, nụ cười đó

Ăn mòn bởi Axit dạ dày và nghèo khổ

Đẹp hơn các món trưng bày trong Viện bảo tàng

Dấu môi hút dịch mật nhớ nhung

Louvre, vô giá và vĩnh cửu

Đây là răng bọc vàng không chất chua, chống ăn mòn

Nhưng tôi không thể tưởng tượng được sự gầy khô của

Trám rồi lại trám của mẹ

mẹ lúc này

Đây là vết da mồi của năm tháng, cứng đầu và bồn

Phải ngâm vào nước cảm quang pha halogen bạc

chồn

Tôi cần dừng gấp những suy nghĩ về mẹ

Đây là sự đẫy đà, trắng mởn và xinh đẹp

Để giữ lại trong giấy ảnh hình bóng sắp trôi đi của mẹ

trước khi cạn kiệt sức sống
Cuối cùng tôi đã nén ký ức trong những tấm ảnh khổ

2.

11x14 inch

Tôi phải nhìn kỹ bức chân dung 11x14 inch này

Như một chiếc giường ngủ êm ái và vừa vặn

Làm thế nào để thay đổi từ đầy đặn thành thanh mảnh

Mãi mãi tưởng nhớ mẹ trong yên tĩnh
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Thái Chấn Niệm

蔡 振念

金門瓊林人，現居高雄，美國威斯康辛大學麥迪遜分校東
亞文學博士，現任中山大學中文系教授，出版有詩集《陌
地生憶往》、《漂流預言》、《敲響時間的光》、《光陰
絮語》、《漂泊的島鄉》，散文集《人間情懷》，學術論
著《高適研究》、《杜詩唐宋接受史》、《遯菴詩集校
注》、《父子名宦：瓊林蔡貴易與蔡獻臣之學行》，新詩
多次入選各種年度詩選。

Thái Chấn Niệm quê ở Quỳnh Lâm Kim Môn, hiện đang sống ở Cao Hùng, ông
có bằng Tiến sĩ Văn học Đông Á tại Đại học Wisconsin-Madison. Ông hiện là
giáo sư Khoa tiếng Trung tại Đại học Sun Yat-Sen. Ông đã xuất bản tập thơ
"Vùng đất lạ nhớ xưa", "Dự ngôn phiêu lưu", "Tiếng vang của ánh sáng thời
gian", "Nói lem lém về thời gian", "Quê đảo lang thang", tuyển tập tản văn "Tâm
tình nhân gian", tác phẩm học thuật "Nghiên cứu về Cao Thích", "Lịch sử tiếp
" Quan chức Cha và con nổi tiếng--Học hành của Thái Quí Dị và Thái Hiến
Thần ". bài thơ mới đã nhiều lần được chọn vào các tuyển tập thơ hàng năm.

Thái Chấn Niệm
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要和以故鄉的土和泥，自夢中

彷彿一排排歸鄉的船桅

建起尊寵的洋樓

Thái Chấn Niệm

浯江潮水

軌條砦指向天際

向歷史，索取遷徙的足跡
我們焚香禱祝，自眼中

候鳥一般的命運寫下

一團迷霧升起

世襲飛行的路線圖
海盜盜不了我們

要向誰訴說

遷移座標，基因的圖譜

晉唐以來牧馬的這片仙洲

倭寇走了，走了之後還有

我祖我父，以植以藝

三十八年湧入的暗潮呢

十二始姓，以歌以哭
浯江潮水來了去

所有砲彈與烽火的繁華

島的身世遂艱難成形

被謠傳成生活裡的煙花
古寧頭與八二三都是
鮮血染祭的圖騰

一一披靡南明的墓草

單號夜裡的嬰啼

向霞光，我們猶見孤臣孽子

要向誰訴說

伐木造船，風濤險惡

菜刀焠火成精的傳奇

國姓爺跨海而去
自眼中，一團迷霧升起
落番，我們也跨海而去

鐵蒺蔾擋不住沖刷而來

把自己游成一條寂寞的魚

時間的巨帆，國家公園裡

在南洋的荒野相濡以沫

觀光客指點水泥建構的美學

胃裡翻攪，地瓜的酸水

唯有一群彈塗魚，無言

所有他鄉的眼淚

紅樹林中追趕浯江潮水而去
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Quỹ Điều Trại chỉ lên chân trời

Xây nên một ngôi nhà lầu đáng quý trọng

Thái Chấn Niệm

Thủy triều Ngô Giang
Như từng dãy cột buồm trở về quê
Hỏi dấu chân di cư từ lịch sử

Viết số phận của những con chim di cư

Chúng ta thắp nhang và cầu nguyện, từ trong mắt

Bản đồ tuyến đường bay được di truyền

Một đám sương mù nổi lên

Cướp biển không cướp được chúng ta
Tọa độ di chuyển, bản đồ gen

Phải nói với ai

Những tên cướp biển Nhật Bản đã biến đi, song rồi

Chỗ Tiên Châu chăn ngựa này kể từ triều đại Tấn và

lại gặp

Đường đến nay

Dòng chảy ngầm tràn vào trong năm 1949

Ông tôi và cha tôi ,bằng nghề trồng trọt và văn tài
Mười hai họ đầu tiên, bằng lời ca tiếng khóc

Sự thịnh vượng của tất cả các đạn pháo và khói lửa

Thủy triều Ngô Giang đến rồi đi

Được đồn rằng pháo bông trong cuộc sống.

Cảnh đời của đảo hình thành từ khó khăn

Chiến dịch Kim Môn và pháo chiến eo biển ngày 23
tháng 8 đều là
Vật tổ nhuộm máu

Cây cỏ đổ rạp quanh ngôi mộ thời Nam Minh

Bé khóc đêm trong những ngày lẻ

Hướng theo ráng trời, chúng ta như vẫn thấy cô thần

Phải nói với ai

nghiệt tử

Truyền kỳ về con dao làm bằng vỏ đạn

Đốn cây đóng tàu, tuy ba đào hiểm ác
Quốc Tính Gia Trịnh Thành Công vượt biển mà đi

Từ trong mắt, một đám sương mù bốc lên
Dây thép gai không thể cản trở

Ra khơi, chúng tôi cũng vượt biển mà đi

Cánh buồm khổng lồ của thời gian quét qua, trong

Tự mình bơi thành con cá cô đơn

công viên quốc gia

Ở vùng hoang dã của Nam Dương tương nhu dĩ mạt

Khách du lịch bình phẩm cái đẹp của xi măng xây

Ăn khoai lang , trào ngược dạ dày và ợ chua…

dựng

Tất cả những giọt nước mắt nơi tha hương

Chỉ có một đàn cá thòi lòi, không nói nên lời

Phải hòa quyện với bùn đất của quê hương, từ trong mơ

Đuổi theo thủy triều Ngô Giang trong rừng ngập mặn
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Núi Thái Võ

向宇宙探索遊子的氣息
春天霧來時唯你不斷昂首
以吐吶傳送母親卑微思念

Cô đơn, sừng sững mẹ là sống mũi của đảo
Nhìn lên vũ trụ khám phá hơi thở kẻ xa quê
Khi sương mù mùa xuân đến, chỉ có mẹ ngẩng đầu lên
Chuyển nỗi nhớ mong manh bằng từng hơi hít thở

Thái Chấn Niệm

太武山

孤獨兀立你是海島的鼻樑

有時罡風飄寒流自北
傷風後嗚咽的金沙溪水
夾帶咳嗽猶有昨日砲彈
碎裂餘音刻劃記憶的傷痕

從來你是故鄉最完美的仰角
乘著童年雲朵我熟稔返家
降落前肅穆是你嗎一聲驚問
時間褶皺裡便重回了羊水溫柔

至於風要向島印證什麼？年年
初九我們移形換步向佛祖天公
叩問生命如流如上山下山的人潮

擎天洞開久蠹歷史的罅隙
戰爭轟出我靈魂的憂鬱
有什麼被飛揚的塵土傳說呢
除了你，花崗岩仍抵抗著鄉愁的雨蝕

Từ đó đến giờ, Mẹ là góc nâng hoàn hảo của quê hương
Cưỡi trên mây tuổi thơ, con quen đường về nhà
Nghiêm trang trước khi hạ cánh, sửng sốt con hỏi phải mẹ
không ?
Trong nếp nhăn thời gian quay trở về nước ối ấm áp
Biển in trọng lượng của núi núi nghe giai điệu của biển
Còn gió muốn kiểm chứng những gì nơi đảo ? Mỗi năm
Vào ngày mùng chín, chúng tôi đem mình đến trước Phật ,Trời
Lạy hỏi về cuộc sống như nước chảy như dòng người lên
xuống núi
Động Kình Thiên mở ra những khe hở trong lịch sử bị mọt từ
lâu
Chiến tranh đã đánh đuổi nỗi u uất của tâm hồn con
Đất bụi tung bay thuật lại những gì
Ngoài mẹ , đá granite vẫn đang chống chọi xói mòn do
mưa
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海印著山的重量山聆聽海韻

Đôi khi gió mạnh thổi luồng khí lạnh từ phía bắc
Suối Kim Sa rên rỉ sau một cơn cảm lạnh
Mang trong tiếng ho còn những dư âm ngày xưa
Mà bom đạn vỡ tan khắc họa vết thương ký ức
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Trở về quê

—美國作家湯瑪士．吳爾芙

四十年折疊成小小

"Bạn không bao giờ có thể trở về quê hương"

Thái Chấn Niệm

返鄉

你再也回不去故鄉了

--- nhà văn người Mỹ Thomas Wolfe

記憶裡的一個暗袋
去時青衫紅顏的少年
歸來滄桑的一個旅人

Bốn mươi năm gấp lại thành một túi ngầm
Nho nhỏ trong ký ức

童年的蟬聲窒息

Khi đi trai trẻ áo thâm

在轟轟的汽車聲中

Khi về lữ khách trải nhiều dâu bể

我站在歷史的書頁外
追想佚失的島鄉

Tiếng ve tuổi thơ nghẹt thở

八二三砲火的遺族

Trong tiếng xe cộ ầm ầm
Tôi đứng ngoài những trang lịch sử

故鄉陌生化成異鄉

Nhớ lại những ngôi làng ở đảo bị mất

異鄉熟悉彷若故鄉

Những người sống sót sau vụ đấu pháo ngày 23 tháng 8

時間的哈哈鏡，把
Cố hương trở nên xa lạ như một vùng quê khác

在閒話家常中客氣地

Vùng quê khác mà vẫn quen thuộc như quê hương.

洶湧

Tấm gương dị dạng của thời gian, đem
Một sợi tình thân nối thành cơn bão nơi eo biển
Trào tuôn trong sự khách sáo khi
Tán gẫu

黃世團‧故鄉情懷‧版畫‧2007

島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．蔡振念

一縷親情繫成海峽的風浪
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我們是地球稚嫩的紅嬰

方便了艟艨進進出出

拒絕演化，以哄亮的嬰啼

消波塊消滅海若的波濤

拒絕拋開口欲，拒絕斷奶

也消滅了你遠古的居處

蹂躪地球母親，海洋與陸地

Thái Chấn Niệm

失鄉的鱟

一道道海堤與港灣

蹂躪你美麗的鄉居

｜｜為金門鱟而寫

你是藍色星球最初的子民
生物學家眼中的活化石

童年與你在海灘相遇

我童年最親密的玩伴

你透明的卵宛如珍珠

四億多年遙遠的泥盆紀

我曾經夢想那是我

我只能仰望遙想與嘆息

掛在新娘胸前的禮物
像百年恩愛的鰜鰈，你兩兩

那時裸蕨與菊石瘋長

演示了夫唱婦隨的人間風俗

珊瑚產卵，兩棲的爬蟲
你拒絕再回到傷心的鄉居

昂然挺進，你以鋼盔般的意志

變貌的泥化沙灘與水泥

預告了達爾文深奧的天演理論

不適於孵卵，不適於孵夢
他們說海港與海堤才有商機

鋼盔般的意志，一路挺進

而萬物生生，夢想的居所

挺進了石炭紀二叠三叠紀

終究是生機，不是商機

當侏儸紀的恐龍也宣告了
關於生存種種哀地滅頓書
你猶徜徉自恣，往來思考
演化與美學的二元辯證關係

注 : 鱟又名鋼盔魚、夫妻魚，雌魚背負雄魚產卵於
淺海沙灘，兩兩相隨。
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羞澀地在潮間帶追逐求偶

111

Thái Chấn Niệm

Họ Sam mất quê

—Viết vì họ sam kim Môn
Những con đê và eo biển

Chúng tôi là những đứa trẻ non choẹt của trái đất

Tiện cho tàu chiến vào vào ra ra

Từ chối tiến hóa, bằng tiếng khóc rống của em bé

Khối chắn sóng loại bỏ ba đào của Hải Thần

Từ chối bỏ qua thời kỳ bú, từ chối cai sữa

Cũng xóa sổ nơi cư ngụ cổ xưa của bạn

Chà đạp mẹ trái đất, đại dương và đất liền
Chà đạp cả ngôi làng xinh đẹp của bạn

Bạn là công dân đầu tiên của hành tinh xanh
Hóa thạch sống trong mắt nhà sinh vật học

Tôi đã gặp bạn ở bãi biển thời thơ ấu

Người bạn cùng chơi thân nhất của tôi thời thơ ấu

Trứng của bạn trong suốt giống như viên ngọc trai

Hơn 400 triệu năm của Kỷ Devon

Tôi đã từng mơ rằng đó là

Tôi chỉ có thể ngẩng nhìn mường tượng và thở dài

Quà tặng tôi đeo trên ngực cô dâu
Giống như cá thân bẹt yêu thương trăm tuổi, hai bạn

Khi ấy dương xỉ trần và cúc đá phát triển mạnh mẽ

Cũng phu xướng phụ tùy như phong tục của người

San hô sinh sản, bò sát lưỡng cư
Bạn từ chối trở về quê nhà đau buồn

Hiên ngang thẳng tiến, với ý chí như mũ sắt của bạn

Bãi biển biến dạng bởi xi măng hóa và bùn

Dự báo học thuyết tiến hóa sâu sắc của Charles Darwin

Không thích hợp để ấp trứng, không thích hợp cho giấc
mơ ấp nở

Ý chí như mũ sắt ,thẳng tiến

Họ nói rằng chỉ có bến cảng và đê biển mới có cơ hội

Tiến vào Kỷ than đá, Kỷ Permi và Kỷ Trias

kinh doanh

Khi khủng long của kỷ Jura cũng tuyên bố

Mà vạn vật sinh sôi, ngôi nhà mơ ước

Tối hậu thư về sự sống còn của các loài Bạn vẫn nhàn du

Rốt cuộc, đó là sức sống, không phải cơ hội kinh doanh

buông thả, suy đi nghĩ lại
Mối quan hệ biện chứng kép giữa tiến hóa và mỹ học

Tái bút: Họ sam còn được gọi là cá mũ sắt,cua móng ngựa và
cá vợ chồng. Cá đực bám trên lưng con cái để sống, đẻ trứng
trên bãi biển nông.
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Rượt đuổi tán tỉnh trong khu vực ngập triều nhút nhát
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高粱與番薯遍地
苦楝與相思樹滿林

Đưa anh trở lại đảo quê hương , chỗ đó

春有霖雨冬無雪

Cao lương và khoai lang khắp nơi

Thái Chấn Niệm

帶你回島鄉

Đưa anh trở lại đảo quê hương

帶你回島鄉，那裡

Cây xoan và keo tương tư đầy rừng

是我生長的地方

Mùa xuân có mưa và mùa đông không tuyết
Là nơi em lớn lên

那是我生長的地方
海浪輕撫沙灘

Đó là nơi em lớn lên

麥田接續蚵田

Sóng biển vỗ về bờ cát
Cánh đồng lúa mạch nối tiếp ruộng hàu

族人牧馬在前川

Những tộc người chăn ngựa ở Tiền Xuyên

聚落歌哭，已過千年

Làng mạc hát và khóc, đã qua ngàn năm
李若梅‧日記裡的海‧油彩‧2017

那是我瓊林的風華

Đó là phong thái Quỳnh Lâm của em

有一朵花開在眼前

Có một bông hoa nở trước mặt

一個夢魘放逐遊子

Có một chén rượu hôn lên môi
Một cơn ác mộng lưu đày người xa xứ
Vô vàn tiếng súng đánh thức tuổi thơ

無數砲聲驚醒童年
Nếu như, nếu như, anh với em trở về đảo quê hương

如果如果，你跟我回島鄉

Xin hãy chôn em, chôn người em già yếu

請你葬我，葬衰老的我

Bằng lời thì thầm ngọt ngào và

用你甜蜜的耳語
多情的眸光

Ánh mắt đa tình của anh

島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．蔡振念

有一盅酒吻在唇邊
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Ông Ông

翁翁

翁翁本名翁國鈞， 1961年生於海島金門。
專職平面設計領域，現為不倒翁視覺創意工作室創意負責人。兼
任臺灣文學發展基金會藝術顧問、《文訊雜誌社》藝術指導、紅
豬創意視覺總監、《金門文藝》執行主編兼美術設計。
曾任職中國時報系人間副刊美術設計、時報文化出版公司美術
主編、華尚文化事業設計主任、上揚國際開發企劃總監。出版
著作：《書的容顏—封面設計的賞析與解構》、《兩岸書籍裝幀
設計》（合輯）、《看不見的風景—2002-2020金門視覺設計紀
實》，散文《柴門輕扣》、《無江》，詩集《禁忌海峽》、《緩慢
與昨日》，長篇小說《睡山》。
主編：《酒香古意—金門詩酒文化節全記錄》、《時光露穗—浯
島紅高粱》。
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Ông Ông Tên thật là Ông Quốc Quân, sinh năm 1961 tại đảo Kim Môn.
Chuyên ngành lĩnh vực thiết kế đồ họa, hiện là giám đốc sáng tạo của Phòng sáng tạo thị
giác Bất Đảo Ông. Ông cũng là cố vấn nghệ thuật của Quỹ Phát triển Văn học Đài Loan,
chỉ đạo nghệ thuật của "Văn Tín Tạp chí xã", giám đốc thị giác sáng tạo Hồng Trư, chủ
nhiệm ban chấp hành kiêm thiết kế mỹ thuật của "Kim Môn Văn nghệ".
Ông từng đảm nhiệm thiết kế mỹ thuật cho phụ san Nhân Gian của Trung Quốc Thời
báo, chủ biên tập viên mỹ thuật của Công ty Xuất bản Văn hóa Thời Báo, giám đốc mỹ
thuật của Sự nghiệpVăn hóa Hoa Thượng, và giám đốc kế hoạch của Phát triển Quốc tế
Thượng Dương.
Đã xuất bản "Dung nhan sách-Phân tích và thưởng thức nghệ thuật thiết kế bìa", "Tuyển
tập Thiết kế đóng gáy sách ở hai bờ eo biển ", tản văn "Sài môn khinh khấu", "Vô giang",
Tuyển tập thơ "Eo biển cấm kị", "Chậm và hôm qua", trường phiên tiểu thuyết "Núi ngủ ".
Tổng biên tập :Tửu Hương cổ ý - toàn tập về Lễ hội văn hóa rượu và thơ Kim Môn, "Giọt
sương thời gian --Cao lương đỏ đảo Ngô".
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海院子

微微顛觸

開了關關了又開的老柴門

緩降的機翼輕輕撥開秋天的滑行道

隔著風聲和高粱氣味

料羅灣亮澄澄在氣密窗外閃閃爍爍

長明燈與夢空鳥咿咿呀呀

沒有嬉笑與喧嘩

釀酒人催熟了一整座微醺的島

時間沉默彷如年少去鄉時的忐忑

而我們坐擁窘迫的一灣海峽
等待天亮時海院子一片澄澈

初旅那時的雀躍早已黯然
如今我們坐擁一面安逸寧靜的海
默看消波塊起起伏伏直面潮浪的叩手
以海為天
我們或坐或臥在深井月光下
回溯漫長而虛實的這一趟旅程

載浮載沉的節奏裡
億載族種滅絕的感傷正在蔓延

臆測脈搏徐緩或湍急
停歇吧

成為浮印在灘頭的一抹絕色

暮色昏黑之前
染紅這一灘幽密的港灣

曹楷智‧向海的家園‧油彩‧

島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．翁翁

傾聽鱟族殘存的微弱聲息
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Ông Ông

Hải Viện Tử
Lắc lư nhè nhẹ

Trong nhịp điệu lúc chìm lúc nổi

Đôi cánh máy bay từ từ hạ xuống nhẹ nhàng lướt đi

Cảm thương sự tuyệt chủng cả trăm triệu năm đang

trên đường băng mùa thu

lan rộng

Ánh đèn eo biển Liệu La nhấp nháy bên ngoài cửa sổ

Lắng nghe hơi thở yếu ớt của họ sam còn sống sót

kín gió

Đoán chừng nhịp đập chầm chậm hay gấp rút

Không có tiếng vui cười và ồn ào

Dừng lại đi Hãy trở thành một nét chạm nổi tuyệt

Thời gian trầm lặng như nỗi thấp thỏm lúc xa quê thời

đẹp trên bãi biển

niên thiếu

Trước khi sắc trời chiều chuyển sang u ám
Nhuộm đỏ eo biển bí mật này

Sự hứng khởi khi mới bắt đầu chuyến đi đã chuyển
Mở rồi đóng đóng rồi lại mở cái cửa gỗ xưa này

Bây giờ chúng ta đang ngồi bên một vùng biển an nhàn

Cách biệt tiếng gió và mùi vị cao lương

yên tĩnh

Đèn thắp suốt cùng tiếng í í á á của chim đầu rìu

Âm thầm theo dõi những nhấp nhô của khối chắn sóng

Người ủ rượu hâm nóng cả một hòn đảo say ngà ngà

khi đối mặt với thủy triều lên xuống

Và chúng ta đang có một eo biển quẫn bách

Lấy biển làm bầu trời

Đợi chờ sân biển trong vắt lúc bình minh

Chúng ta như ngồi hoặc nằm dưới ánh trăng trong
giếng sâu
Nhìn lại chuyến đi dài dặc và hư hư ảo ảo này

島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．翁翁

sang âm u
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夢空鳥

我如此堅決地守候著你的島嶼
堅決而且不悔
從來都無意冒犯
竊據這一處斑駁傾斜 荒頹苔蕪的
垂垂老厝

夢的守候
冷清而空寂
春天常常誤入我茫然迷濛的窩巢
我想我已忘記遠行的疲憊
高掛羽翼在斑駁了的簷樑下
哭笑悲喜

董皓雲‧夜曲II‧油彩畫布‧2018

唯我孤寂

將老彼時

我的視野這般迷濛渺小

我仍習慣於聆聽

只窩在忘了年歲的情樹濃蔭懷裡

踉蹌步履來來去去

和著遠聲的潮音

並且堅決地信仰

和著日日夜夜

早已溺斃於上古世紀

一起呼吸一起嘆息

笑空了的島嶼

霧裡

一座

島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．翁翁

所有的風景都百年鋪陳
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Chim đầu rìu
Tôi kiên quyết trông nom hòn đảo của anh như vậy

Tất cả cảnh quan đều đã bày ra cả trăm năm

Kiên quyết và không hối hận

Tầm nhìn của tôi rất mù mờ và nhỏ hẹp

Trước nay chưa từng có ý xúc phạm

Chỉ nép mình trong bóng mát của cây tình yêu đã

Chiếm lấy nơi nhà loang lổ nghiêng lệch hoang vắng

quên năm tháng

rêu phong và

Họa theo tiếng sóng xa

Cổ xưa này

Ngày ngày đêm đêm xướng họa
Hít thở và than thở cùng nhau

Chờ đợi những giấc mơ
Lạnh lẽo và trống rỗng

Tới lúc già nua

Mùa xuân thường đi lạc vào tổ ấm mờ mịt của tôi

Tôi vẫn quen nghe trong sương mù

Tôi nghĩ rằng tôi đã quên đi nỗi mệt mỏi của những

Tiếng bước loạng choạng lại lại qua qua

chuyến đi xa

Và tin tưởng vững chắc vào một hòn đảo

Treo đôi cánh cao dưới mái hiên lốm đốm

Đã sớm chết đuối trong kỷ nguyên thượng cổ

Khóc cười buồn vui

Và trống trơn trong tiếng cười

Chỉ mình tôi cô đơn
島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．翁翁
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Ông Ông

最後的木麻黃

祭夏天島上消逝的幾株遺神

被攔腰截斷的這夏天

而守候與等待一樣漫長孤寂

燠熱但承平

蟬雀蝶蟻

苔痕沙塵

風裡持續著淡淡煙硝與海的氣味
記憶

十分遙遠了

如果不曾來過
就無需惦記

我不斷滑落且又增生的髮鬚
千萬縷華髮枯褐成一抔抔灰泥

我是一株直挺挺的記憶

戰爭是一則悲壯並容易遺忘的舊事

杵在遭受命運詛咒的戰爭島嶼

當我壯碩的時候

舔舐血的紅艷淚的苦澀

攔腰

截斷今生與島嶼最後的一絲牽絆

我的脈搏隨紅赤土沉穩悸動

鐵血一般的花崗岩島鄉
啊我正在遺忘

竭盡所能墊高最後的視野
回看騰空了心繫的海鄉

卸下所有背負的榮辱與哀傷

冀望與思念

用枝葉繁茂的盛年向土地告別

我們一起追悼消失殆盡的光榮世紀

黯然撿拾撒滿整座島嶼的心事

島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．翁翁

無需感傷或悲戚

連根拔起
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Ông Ông

Cây phi lao cuối cùng
Truy điệu những cây cổ thụ trên đảo đã mất
trong mùa hè
Mùa hè này đã bị chia cắt giữa chừng

Âm thầm nhặt lại những tâm sự đã rải khắp hòn đảo

Oi bức nhưng thanh bình

Trông nom và chờ đợi cũng như nỗi cô đơn dài dặc

Mùi vị của biển và khói súng vẫn bay trong gió

Con ve chim sẻ bướm kiến rêu và cát bụi

Ký ức đã xa rồi
Nếu chưa từng đến đây
Râu tóc của tôi không ngừng rụng rồi lại mọc lên

Thì không cần phải nhớ nhung

Hàng ngàn sợi tóc vàng héo thành những nắm bùn
Chiến tranh là một chuyện cũ bi tráng và dễ quên

Tôi là một cây ký ức thẳng đuột

Khi tôi mạnh mẽ, giữa chừng bị

Cắm nơi hòn đảo chiến tranh bị số phận nguyền rủa

Cắt đứt sự ràng buộc cuối cùng giữa cuộc sống này với

Liếm máu đỏ chói và nước mắt đắng chát

hòn đảo

Mạch đập của tôi rung động đều đều theo đất đỏ

Đảo quê bền bỉ tựa như đá hoa cương
Ôi ! Tôi đang quên

Làm hết sức mình để nâng cao tầm nhìn lần cuối cùng

Tháo dỡ tất cả vinh nhục và đau buồn đang gánh vác

Nhổ tận gốc kỳ vọng và nhớ nhung

Nói lời từ giã vùng đất với những tán lá sum sê đương

Chúng ta hãy cùng thương tiếc thế kỷ huy hoàng đã

thời thanh xuân

biến mất gần hết

Không cần phải buồn rầu hay xúc động

島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．翁翁

Nhìn lại làng biển vắng tanh mà lòng vương vấn

129

chậm rãi — Cuối năm nhớ quê xa

Ông Ông

緩 緩｜

雲雀們喧嘩著掠過遠古天幕
時歲緩緩如阿嬤的三寸金蓮
煙雲縷縷打斑駁裡拂過

不急也不徐

歲末懷遠鄉

青春在樓頭裡迷失了年華

煙消雲散之後
野藤蔓迴旋身姿在暮色裡翩翩起舞
丹青褪盡 書卷已蠹朽
你聽誰還在昏黃裡傾心吟哦一首荒誕的兒歌

進入古典與新朝交界之際
總有一些茫然與渾沌的什麼次方
那兒遍佈著歷史舊韻
遠方有霧

Những con chim sơn ca ầm ĩ lướt qua màn trời cổ xưa
Năm tháng chầm chậm như đôi chân sen vàng ba tấc của
bà nội
Từng làn khói mây từ nơi loang lổ lướt nhẹ qua, không
vội vàng cũng không chậm chạp
Tuổi thanh xuân đã lạc mất năm tháng trên lầu cao
Sau khi mọi thứ tan thành mây khói
Dáng những dây leo hoang dã vòng đi lượn lại và nhảy
múa trong nắng chiều
Nét vẽ bay màu sách vở bị mọt
Anh nghe ai vẫn đang dốc lòng ngâm nga một bài thơ
hoang đường trong hoàng hôn

而我們杵在現時這端

隆隆鼓聲漸次唱響

夢空鳥何須苦苦戍守著亙古以來的眷念與矜持
夢的守候如花崗岩層
等待啊等待

下一輪的繁華瑰麗再起

Nếu tuổi tác già nua mục nát như vậy
Sao chim đầu rìu phải khổ sở trấn giữ sự quyến luyến và
gò bó từ xưa đến nay
Ước mơ chờ đợi như lớp đá hoa cương vậy
Chờ đợi ư chờ đợi vòng thịnh vượng tuyệt đẹp tiếp theo trở lại
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如果年歲老邁腐朽至此

Trong lúc bước vào ranh giới giữa cổ điển và hiện tại
Luôn có những lũy thừa của mù mịt và hỗn loạn gì đó
Chỗ đó đầy những vần điệu cũ của lịch sử, và chúng ta
chọc ngay thời điểm này
Có sương mù từ xa tiếng trống ầm ầm vang lên từng hồi
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Hương ca biển đảo

Ông Ông

海島鄉歌

若不曾叩訪我年輕時的島鄉
就別炫耀你的風景如何明媚
相簿裡可有深深眷念的海洋

Nếu chưa bao giờ đến thăm đảo của tôi khi tôi còn trẻ

昔日的戀人還默默地守候嗎

Thì đừng khoe phong cảnh nơi bạn tươi đẹp như thế nào

你不曾穿越我年輕時的港灣

Có phải trong album vẫn còn biển cả với nỗi nhớ nhung
sậu đậm
Như người yêu cũ vẫn âm thầm chờ đợi đó sao

就別炫耀你的船帆平穩無漾
海的鏡面澄澈寧靜碧波無瑕

Bạn chưa bao giờ vượt qua eo biển của tôi khi tôi còn trẻ

我呢只想念寂寞路樹木麻黃

Thì đừng khoe những cánh buồm yên ổn không dập dềnh

若不曾暢飲我年輕時的酒香

của bạn
Mặt gương của biển trong vắt sóng xanh yên tĩnh
Tôi chỉ nhớ cây phi lao trên con đường cô đơn

就別炫耀你千杯不醉的海量
家鄉的陳年白高有海的粗獷

Nếu chưa bao giờ uống thỏa thích rượu thơm của tôi khi tôi

百年沙塵與花崗岩礫的萃釀

còn trẻ
Thì đừng khoe bạn tửu lượng cao ngàn ly không say
Rượu quê cao lương lâu năm hào phóng như biển
Ủ từ những đá hoa cương và cát bụi trăm năm

就別炫耀你窗枱清脆的風鈴
鑲滿一地的相思花黃溶成金

Bạn chưa bao giờ nghe giọng nói của tôi khi còn trẻ

送給我白髮滄茫等待的娘親

Thì đừng khoe chiếc chuông gió thánh thót trên bệ cửa sổ bạn
Hoa cây keo tương tư khảm vàng mặt đất
Tặng cho người mẹ đang đợi chờ với mái tóc bạc phơ

島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．翁翁

你不曾傾聽我年輕時的聲音
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Vương Đình

Vương Đình , nguyên quán Kim Môn, tốt nghiệp thạc sĩ Viện Mỹ thuật, Đại học Sư phạm
Quốc gia Đài Loan, đã xuất bản tuyển tập thơ và tranh "Mang đường nét đi du lịch" vào
năm 2019.
Hiện là giám đốc công ty xí nghiệp, Ban chấp hành của Hiệp hội Văn Nghệ Trung Quốc,
Ban chấp hành Hiệp hội Thơ mới của Trung Hoa Dân quốc, phó chủ nhiệm của Càn
Khôn Thi xã. thành viên của Hội Thi Học Đài Loan, thành viên của Sáng Thế Kỷ Thi xã
và Dã Khương hoa Thi xã.
Năm 2018, Bà được chọn tham gia Triển lãm "Tranh sơn dầu Huyện Miêu Lật", Triển
lãm nghệ thuật cá nhân "Quầng sáng từ ngữ / Đường nét thơ" tại hành lang nghệ thuật
Hiệu sách Bản Kiều. Được mời tham dự triển lãm "Phong hoa Tái hiện"cùng các họa
sĩ nổi tiếng của hai bờ eo biển, "Triển lãm mỹ thuật Đài Dương năm 2019 ", được Giải
thưởng bởi " Triển lãm mỹ thuật Thành phố Tân Bắc" , " Liên Triển mỹ thuật TrungHàn" do Trung tâm văn hóa thành phố Trung Lịch tổ chức. Tham dự " Liên triển Âm
vang Vinh dự " Kỷ niệm 60 năm thành lập Hiệp hội Văn Nghệ Trung Quốc.Tranh sơn
dầu của bà giành được Huy chương Văn Nghệ Trung Quốc lần thứ 61.Giải thưởng cuộc
thi tranh toàn quốc của Hiệp hội Mỹ thuật Nam Đài Loan của Trung Hoa Dân Quốc.
Được mời Triển lãm "Hoa Phượng nở và Bướm bay" của Quán mỹ thuật Đài Nam.

Vương Đình

王婷

籍貫金門縣，臺師大美術學系研究所，2019年出版詩畫集《帶著
線條旅行》。
現任企業公司負責人、中國文藝協會常務理事、中華民國新詩學
會理事、乾坤詩社副社長、臺灣詩學會員、創世紀會員、野薑花
詩社會員。
2018年入選「苗栗油畫雙年展」、板橋書店藝廊《暈色的詞令/
詩的輪廓線》個展、兩岸名家邀請展《風華再現》，2019年「臺
陽美展」、「新北市美展」入選獎、「中壢文化中心中韓美展聯
展」、「中國文藝協會60週年榮耀迴響聯展」。獲第六十一屆中
國文藝獎章（油畫）、中華民國臺灣南部美術協會全國徵畫優選
獎、臺南美術館〈鳳凰花開 蝴蝶飛〉邀請展。
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Mẹ

Vương Đình

母親

雙眼和牆上的壁虎
已經對峙二十四小時了
夜正在變化

Đôi mắt và con thằn lằn trên tường

有些聲音從角落湧出

Đối chọi nhau đã hai mươi bốn giờ rồi

每一個句子都像需要
維修的時鐘

Màn đêm đang thay đổi
Những âm thanh tuôn ra từ ngóc ngách
Mỗi một câu như chiếc đồng hồ

走著走著就亂了

Cần phải sửa chữa

我在你卧床邊

Đi đi lại lại thành rối tung

聽著聽著 心更慌了

Con ở bên giường của mẹ
Lắng nghe lắng nghe, tim càng bối rối

鐘聲陷在白牆上

Tiếng chuông lún vào bức tường trắng

長夜裡

Trong đêm dài

童年一一進入屋內à

Thời thơ ấu nhất nhất đi vào trong nhà

鏡子裡的髮色仍烏麗

Màu tóc trong gương vẫn đen láng

鼾聲微隱

Một nhóm trẻ con rón ra rón rén
Lẻn ra ngoài chơi trò ném lia thia trên nước

溜出門去打水漂兒
Ban đêm vặn đồng hồ treo tường trở lại hiện thực

夜把壁鐘撥回現實

Tôi cẩn thận lau đuôi mắt nhăn nheo trong gương

我認真擦拭鏡裡的魚尾紋

Có một vài nếp nhăn còn chưa biết điều

有幾條皺紋仍不知情的
爬在你的身上

Vẫn bám lên trên người mẹ

島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．王婷

一群孩子躡手躡腳的

Tiếng ngáy lặn dần
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Vương Đình

雨的組曲

大雨滂沱時的眼

雨的聲音

不哭
只是流淚

春寒，細雨
我們順著花傘俯視雨滴
以曾經的記憶填滿每個小水窪

四月的雨是過客

時光被塗改

這個四月天

愛情像複寫紙一遍一遍地

意念在時間背後

自從前走來

眼神一步步的後退
怏怏地
退出了時淺時深的春季

雨勢不斷
雷聲中

這樣四月的雨是一張網

你在等什麼呢

有人在雨縫中穿梭
有人脫隊朝著另一個星球而去

雨．不斷的輪迴

四月的雨多了一點心思

只是淡淡的說

懂得如何誘開一扇傘

留住的會互相明白

安置隱在雨中的臉

沒有留不住的
一定有什麼是我們

雨

不斷的輪迴

李若梅‧遺忘的港灣‧油彩‧2020

還不了解的

島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．王婷

而你始終沒有抬頭
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Tổ khúc của mưa
Tiếng mưa

Đôi mắt trong lúc mưa xối xả
Không khóc

Mùa xuân lạnh, mưa phùn

Chỉ nhỏ lệ

Chúng tôi nhìn xuống những hạt mưa rơi dọc theo cây
dù hoa

Mưa tháng tư là lữ khách

Đem nỗi nhớ từ quá khứ lấp đầy từng vũng nước nhỏ
Ngày tháng tư này
Thời gian bị chỉnh sửa

Ý nghĩ của anh ở phía sau thời gian

Tình yêu như những bản sao

Ánh mắt từng bước lùi dần

Lần lượt đến từ quá khứ

Hậm hực
Rời khỏi mùa xuân kể cả khi nhạt nhẽo lẫn lúc mặn mà

Tuồng mưa không ngớt
Trong tiếng sấm

Cơn mưa tháng tư này là một mạng lưới

Anh còn chờ gì nữa

Ai đó như con thoi xuyên qua từng khe hở giọt mưa
Ai đó rời nhau và chạy về phía hành tinh khác
Anh không bao giờ ngẩng đầu lên
Chỉ nói một cách lạnh nhạt

Cơn mưa tháng tư có chút tâm tư

Những người ở lại sẽ cùng hiểu

Biết cách lôi cuốn để mở chiếc dù

Không có gì là không thể giữ được

Xếp chỗ cho gương mặt ẩn trong mưa

Chắc phải có điều gì đó
Chúng ta chưa thấu hiểu

Mưa. Luân hồi không dứt

島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．王婷

Mưa. Luân hồi không dứt
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Cốc đế

夜。醒著
Nổi nhớ quê dừng lại trên cành cây khô

南渡的墨鴉
數不清飛過幾個天空
黑色的眼在枯樹和風間

Đêm. Thức tỉnh
Con cốc đế về nam
Đếm không xuể đã bay qua mấy vùng trời

重複著故鄉的語言

Mắt đen giữa cây khô và gió

偶爾有一道光

Lặp lại ngôn ngữ của quê hương

帶著鄉音揉搓冬夜

Thỉnh thoảng có một luồng ánh sáng

所有墨色都安靜下來

Đem giọng quê chà xát với đêm đông
Tất cả màu mực đều yên tĩnh

一萬個冬夜還在洪荒中

Một vạn đêm mùa đông vẫn còn trong hồng hoang

春天詭譎如迷

Mùa xuân xảo quyệt như mê

指北針咬醒自己後

Kim chỉ bắc sau khi cắn mình thức dậy

漸漸習慣

Đã quen dần

每一次甦醒異鄉是故鄉

Mỗi khi thức dậy tha hương cũng là quê
Mỗi quê hương đều là ảnh ngược của đêm
島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．王婷

每一個故鄉盡是夜的倒影

Vương Đình

墨鴉

鄉愁停在枯枝上
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Già

Vương Đình

老

戰爭的砲聲
從年輕時就留在他的體內
轟隆轟隆爆炸聲

Tiếng pháo chiến tranh

焦掉後只剩黑

Ở trong ông ấy từ khi còn trẻ

老得挺不直腰了

Ầm ầm ầm ầm phát nổ

不知道是佝僂不需要華麗的衣裳

Chỉ còn màu đen sau khi thiêu cháy

還是永恆的定義已經改變

Già đến nỗi không đứng thẳng lưng được

當年空盪盪的衣櫃和如今孑然一身

Chẳng hay là khòm lưng không cần quần áo lộng lẫy

在寒冷的早晨
有種莫名的熟悉
臂膀上

只剩一隻不自主的手

空蕩蕩揮舞著
與今年第一個冷氣團
凝成砲彈
把一顆心打個千瘡百孔

Hay là định nghĩa vĩnh hằng đã đổi thay
Tủ quần áo trống rỗng thời đó và cô độc một mình bây giờ
Vào một buổi sớm lạnh lẽo
Có sự quen thuộc không hình dung được
Trên cánh tay chỉ còn một bàn tay không tự chủ
Vẫy tay trống rỗng
Cùng với luồng khí lạnh đầu mùa năm nay
Ngưng tụ thành bom đạn
島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．王婷

Đánh phá trái tim thành trăm ngàn mảnh vụn

楊樹森‧漂木油彩‧思鄉
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Khi tôi nhẹ nhàng gọi anh

Vương Đình

當我輕輕喊你

我把你的名字弄丟
影子跟著陷在一湖泥沼

Tôi đã đánh mất họ tên của anh

於是我想像你的名字是一條魚
把淚藏在鰓來回穿梭於大海
終日與岩石對話和海藻泅泳
想像你剪開雨和淚水

Bóng dáng cùng sa vào trong vũng lầy
Vì vậy, tôi tưởng tượng tên anh là một con cá
Giấu nước mắt trong mang, đi lại như thoi đưa trên biển
Suốt ngày nói chuyện với đá nham thạch và bơi cùng
rong biển

在天亮前

Tưởng tượng anh đã cắt mưa và nước mắt ra

我轉身尋找光的方向
允許自己些微偏頗和誤差

Trước khi bình minh

臆測我們踏過的土地沒有播下種子

Tôi quay lại tìm phương hướng của ánh sáng

允許思緒不斷變換身份

Cho phép bản thân hơi thiên lệch và sai số

允許自己把你名字養在白紙上

đất đã đi qua
Cho phép suy nghĩ liên tục về thay đổi thân phận
Cho phép tự mình giữ tên của anh trên giấy trắng

當我輕輕喊你
Tưởng tượng theo thói quen anh quay đầu
Khi tôi nhẹ nhàng gọi anh

島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．王婷

想像你習慣的回頭

Đoán chừng chúng ta không gieo hạt giống trên mảnh
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Ngô Quân Nghiêu

吳 鈞堯

現專職寫作。曾任《幼獅文藝》主編，獲《中國時報》、
《聯合報》等小說獎，梁實秋、教育部等散文獎以及九歌出
版社「年度小說獎」、五四文藝獎章。《火殤世紀》榮膺
2011年臺北國際書展小說類十大好書、文化部第三十五屆文
學創作金鼎獎。
2016《孿生》獲國家文化藝術基金會長篇小說獎助。
2017《100擊》，以一個字為篇名，是作者對散文創作的重新
撫觸與嚐試。
2018《回憶打著大大的糖果結》書寫三代互動。
2019 出版《重慶潮汐》紀錄重慶書街變遷。
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Ngô Quân Nghiêu

Ngô Quân Nghiêu hiện viết văn chuyên nghiệp. Ông từng là tổng biên tập của "Ấu
Sư Văn Nghệ" và đã giành được các giải thưởng tiểu thuyết như " Trung Quốc Thời
báo " và "Liên Hộp báo ", giải thưởng tản văn Lương Thật Thu và Bộ Giáo dục, và
"Giải thưởng tiểu thuyết của năm" của Nhà xuất bản Cửu Ca và Huy chương Văn
Nghệ Ngũ Tứ. "Hỏa thương thế kỷ" đã giành được Top 10 Sách hay nhất của Hội
chợ Sách Quốc tế Đài Bắc 2011 ở hạng mục Tiểu thuyết, và Giải thưởng Kim Đỉnh
lần thứ 35 cho Sáng tạo Văn học do Bộ Văn hóa trao tặng.
Năm 2016 "Song sinh" đã giành được tài trợ xuất bản trương phiên tiểu thuyết bởi
Quỹ Nghệ thuật Văn hóa Quốc gia.
Vào năm 2017 ông xuất bản tập tản văn"100 click", với các bài chỉ dùng một chữ
làm tiêu đề, là nổ lực làm mới và thử nghiệm trong sáng tác tản văn.
Năm 2018 với "Hồi ức thắt những nút thắt ngọt ngào lớn lao" là tập sách viết về
mối tương tác của ba thế hệ trong nhà.
Năm 2019, "Thủy triều Trùng Khánh" được xuất bản để ghi lại những thay đổi của
Phố sách Trùng Khánh.
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Trung niên

一路上都在回想
別人怎麼當老大

Năm đó bố tôi trở về nhà để làm anh hai

黑帽子、寶藍袍，衣著不變

Trên đường đi cứ hồi tưởng lại

須得老了才能套上

Người ta làm anh hai như thế nào

父親執拗晨間洗衣裳

Phải đến tuổi già mới khoác lên

舉不高的毛衣領
套在頸尖，我幫忙
讓他冒出一頭白髮

Ngô Quân Nghiêu

中年

那一年父親回鄉當老大

Mũ đen, áo dài xanh lam, trang phục không thay đổi

Bố khăng khăng giặt quần áo vào buổi sáng
Cổ áo len không nâng cao được
Phủ trùm trên đầu , tôi phải giúp
Khiến mái tóc bạc của bố nổi lên

不很遠的晨間
母親在廊下為我洗臉

Vào một buổi sáng không xa

能不洗嗎？媽媽

Mẹ rửa mặt cho tôi dưới hành lang

我的悲傷不能留在臉上？

Không rửa mặt được không? Mẹ ơi

離去時，父親囑咐我曬衣
離去前，母親執意為我掃淨

Khi tôi rời đi, bố tôi bảo tôi phơi quần áo
Trước khi đi, mẹ tôi nhất quyết quét dọn cho tôi
Những điều tiềm ẩn đang lớn lên

我放寬了幾格腰扣

Tôi nới lỏng vài bậc dây nịt

為了前幾晚，多喝的月色

Vì vài đêm trước, đã uống nhiều ánh trăng

衣服都收了

Tất cả quần áo được thu thập

我也關上一扇扇門

Tôi cũng đã đóng từng cánh cửa

幫忙撳開

Giúp bấm mở

鎖了很久的玩具箱
它們亮著，不近不遠
都有這一天的陽光

Hộp đồ chơi bị khóa trong một thời gian dài
Họ sáng lên, không gần cũng không xa
Đều có được ánh nắng của hôm nay

島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．吳鈞堯

暗藏的事也在長大

Nỗi buồn của tôi không thể ở lại trên khuôn mặt sao?
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海流帶潮溜過足脛

左腕持水桶、右側童年彎腰

搔癢的都是舊情話

Ngô Quân Nghiêu

蛤蜊海灘

退潮時人們下海

蛤蜊在海灘上，默寫地址
每一處髮漩都是藏身處

海抹平的，隔天長起皺紋

雙爪一探，例無虛發

這是潮汐道理
蛤蜊自有蛤道，長沙埋底

日頭在後頸勞動踏步

漲潮時擔起整座海，重量覆育

蹲下來雙手長期淘取

退潮時身軀完好

指紋胖白腫浮，依然倔強

面對與藏匿讓一切肥美

因為爸媽更懂潮汐
朝每個囝仔扔個鐵桶

踏浪、堆城堡，還有人埋進沙底

去，討海

尾巴雕作美人魚
海灘有蛤蜊以及自由
雙手從來不缺生活

還好仍愛吃糖

蛤蜊吐沙，一有驚慌緊閉門戶

每桶滿出的鹹換取甜

帶不走的海留貝裡

海灘上幾十人，不為了謀生而來

從來不多話，海浪淘打時

蹲下，衡量大海高度

雙腳陷落了點，寫下

大小蛤蜊沒有更老，挖掘泥沙

我給大海的地址

島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．吳鈞堯

少年少女厭惡海灘
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Ngô Quân Nghiêu

Bãi biển Ngao
Khi thủy triều rút, mọi người xuống biển

Vuốt mặt biển bằng phẳng, lại nổi nhăn vào ngày hôm

mắc chiếc xô trên cổ tay trái, cúi xuống bên phải cả một thời

sau

thơ ấu

Đây là lý lẽ thủy triều

Ngao trên bãi biển, ám tả địa chỉ

Ngao tự có con đường ngao riêng , cát chôn dưới đáy

Mỗi xoáy nước đều là nơi ẩn náu

Gánh vác cả một biển khi thủy triều lên,sức nặng nuôi

Thò tay ra tóm ,không bao giờ trượt

nấng
Cơ thể còn nguyên vẹn khi thủy triều xuống

Mặt trời đang di chuyển loay hoay sau gáy

Đối mặt và che giấu làm cho mọi thứ béo tốt lên

Ngồi xổm với hai tay đan đãi thật lâu
Đầu ngón tay sưng phù trắng bệch, vẫn bướng bỉnh

Đạp sóng, xây lâu đài , có người chôn vùi dưới đáy cát

Bởi vì cha mẹ rành biết thủy triều hơn

Khắc đuôi cá thành nàng tiên cá

Ném cho mỗi đứa con một chiếc xô sắt

Bãi biển có ngao và tự do

Đi, xin biển

Đôi tay chưa bao giờ chịu thiếu thốn
Ngao nhã cát ra , đóng chặt cửa khi gặp hoảng sợ
Biển mang không đi thì lưu trong vỏ

May mắn thay, vẫn thích ăn kẹo

Không bao giờ nói nhiều, khi sóng đánh

Đem từng xô mặn để đổi lấy ngọt

Đôi chân lõm xuống một chút, viết ra

trên bãi biển có hàng chục người , không đến để mưu sinh

Địa chỉ tôi đưa cho biển

Ngồi xổm xuống, để đo chiều cao của biển
Ngao lớn ngao nhỏ không con nào già hơn, đào bới cát bùn
Dòng hải lưu theo sóng trượt qua bàn chân
Những cái gãi ngứa đều là lời tỏ tình xưa

島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．吳鈞堯

Trẻ con trai gái ghét bãi biển
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都舉杯向天笑

稍遠處還有燈

溪有上游，人該上流

Ngô Quân Nhao

夜遇余光中

路燈沿溪，文字無岸

徘徊水面
星空不見星

翻譯一條河

天仍低首，不因為不見而不看

要緊處在轉彎
陰陽平仄，魚都無礙

緊緊的風，入夜後

潛泳的氧氣筒背在後

一一釋放

水深，字母靠岸而為港

給光給水
給夜間散步者

敲打一塊石頭

暗暗解開兩個鈕扣

在夜間，燧人氏挖取聲音
不求火而成為火

釋疑者已經作古很久

一天與一天紛紛暗暝

字句衝撞，依稀今天早餐

沿溪，撿掉落的零星
島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．吳鈞堯

如果還有肝膽
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楊樹森‧相濡以沫‧畫布油彩‧
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Ngô Quân Nghiêu

Đêm gặp Dư Quang Trung
Đèn đường dọc suối, chữ nghĩa vô bờ

Nếu còn gan dạ

Có ánh đèn nơi xa

Sẽ nâng ly ngửa mặt lên cười

Bảng lảng trên mặt nước

Suối có thượng nguồn, người phải thượng lưu

Trời sao không thấy sao
Bầu trời đang cúi xuống, chẳng vì không thấy mà không

Phiên dịch một dòng sông

xem

Quan trọng chỗ ngoặt dòng
Âm dương bằng trắc, cá đều không ngại

Cấp tập gió thổi sau khi vào đêm

Bình oxy lặn ngụp đeo sau lưng

Phóng thích từng cái một

Nước sâu, các chữ cái đều cập cảng

Mang ánh sáng và nước
Đến cho người đi dạo đêm

Gõ một viên đá

Âm thầm mở đôi khuy nút

Vào ban đêm, Toại Nhân Thị đào tìm âm thanh
Không tìm lửa mà thành ra lửa
Ngày qua ngày trong mớ bòng bong u ám

Câu chữ đụng chạm, mơ hồ bữa sáng hôm nay.

Dọc theo khe suối, nhặt những vì sao rơi

島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．吳鈞堯

Người giải nghi qua đời đã lâu
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毛細現象無敵

自家的鏡子映有他人眉目

騷擾一切，稱之為冠

Ngô Quân Nghiêu

熊時鐘

世界愈過愈雷同

一個反身
倒成沙漏

大門不出、二門誰邁入了

聯合戰艦轉動地球

每天與世界合葬

子嗣過港而去

看遠方的斜塔倒影

喜樂的身後暗影跟著

米蘭把自個兒搞成抽象畫
出入境與宅在家都領銜

天涯若肩

熔斷處在腰

寬敞後，朝向傳說的宇宙盡頭

輪子不圓，前有坑洞

一個瓶頸懸在彼處
飛機與船都得篩檢

沙漏像熊

不能咳嗽
不可以離開9A如廁

聯準會、世界衛生組織
散在天邊者
天天如分手的情人
白天嚼板藍根、晚上服龍角散
肺的積水不宜走船

黃世團‧起動‧版畫‧2007

島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．吳鈞堯

栽自己在座位，如樹

163

Ủy ban Dự trữ Liên bang, Tổ chức Y tế Thế giới

Gương trong nhà mình phản chiếu ánh mắt người

Tản mác trên bầu trời

khác

Mỗi ngày đều như chia tay người yêu

Quay lưng

Nhai Isatis indigotica L. vào ban ngày và dùng

Đổ vào đồng hồ cát

Ryukakusan vào ban đêm

Tàu chiến Liên Hợp run chuyển trái đất

Phù phổi không nên đi thuyền

Con nối dõi vượt cảng mà đi

Hiện tượng mao dẫn vô địch

Khoảng tối theo sau niềm vui

Quấy rối mọi thứ, gọi nó là Covid-19

Chân trời như vai

không đi ra cánh cửa chánh, có ai bước vào cánh cửa

Sau khoảng bao la , dẫn về truyền thuyết nơi tận cùng

thứ hai

vũ trụ

Chôn với thế giới mỗi ngày

Một eo thắt đang treo ở chỗ kia

Nhìn hình phản chiếu của tòa tháp nghiêng ở phía xa

Cả máy bay và tàu đều phải được sàng lọc

Milan biến mình thành một bức tranh trừu tượng

Không được ho

Dẫn đầu cả xuất nhập cảnh và ở trong nhà

Không thể rời khỏi 9A đi vệ sinh

Sàn chứng khoán sập ngang

Trồng mình trên ghế, như cây

Các bánh xe không tròn , có hố ở phía trước
Đồng hồ cát như gấu

島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．吳鈞堯

Thế giới ngày càng giống nhau

Ngô Quân Nghiêu

Đồng hồ gấu
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Móc ráy tai

太陽走進午睡後的刻度
枕著母親膝蓋頭

Phải là buổi chiều

耳朵學習向日葵

Và Mặt trời đang xuống sau giờ ngủ trưa

塵垢被聲音說得很深

Gối trên đầu gối của mẹ

北斗一般的勾杓

Ngô Quân Nghiêu

掏耳朵

必須是下午

Lỗ tai theo cách một hoa hướng dương
Cặn bụi đọng sâu sau âm thanh tiếng nói

往一只星座挖掘

Que móc ráy tai như Sao Bắc Đẩu

花蕊，類似菊花

Đào sâu vào một chòm sao

一瓣瓣

Nhị hoa, tưạ như hoa cúc

暈泡那幾個下午

Một cánh một cánh
Phí hoài những buổi chiều đó

麻雀的啾啾正確
陽光與屋簷則打橫
北斗都在笑

Nắng mặt trời vừa ngang mái hiên
Sao Bắc Đẩu đang cười
Tôi không một lần kìm được cơn ngứa

也就來不及敷好膝蓋窩

Và cũng không kịp nép yên trên đầu gối

讓出位置給手足

Để lại chỗ cho tay và chân

母親持杓

Que móc của mẹ

探向她沒聽過的事

Lần gỡ những thứ bà chưa từng nghe

已經成繭了
我等在母親抬起頭的位置

Nay đã đóng thành kén
Tôi chờ nơi mẹ ngẩng đầu lên

島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．吳鈞堯

我沒有一回忍住癢

Chiêm chiếp của chim sẻ chính xác
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馬祖

Mã Tổ

黑暗籠罩心緒，思想的噪音沒入深遂的海溝
靜靜地聆聽海水與船舷的閒談，風的叼絮
聒噪的燕鷗已佔據了這座島嶼，像昔日
革命的熱情燃燒島嶼每一方土地像七月的烈陽
詩 謝
‧昭華

李若梅‧今夜微風小浪‧油彩‧2020

Tạ Chiêu Hoa

謝 昭華

1962年生於馬祖，臺北醫學大學畢業。曾先後獲得第
十三屆聯合報新詩獎 （1992）、創世紀詩社四十週年詩
創作獎優選（1994）、第二屆臺北市文學獎新詩評審獎
（2000）、第二十二屆時報文學獎新詩評審獎（2000）。
1994年出版詩集《伏案精靈》，2001年出版詩集《夢蜻
蜓》，2008年出版散文集《離散九歌》，2010年出版六人
詩合集《群島》，2016年出版散文集《島居》。

Tạ Chiêu Hoa Sinh năm 1962 tại Mã Tổ, ông tốt nghiệp Đại học Y khoa Đài
Bắc. Ông đã giành được Giải thưởng Thơ mới của Báo Liên Hợp lần thứ 13 (1992),
Giải thưởng sáng tác thơ kỷ niệm 40 năm của Sáng Thế Kỷ Thi Xã (1994), giải
thưởng thơ mới "Giải thưởng Văn học Thành phố Đài Bắc lần thứ Hai (2000)
"và giải thưởng bình chọn Thơ mới (2000) "Giải thưởng Văn học lần thứ 22 của
Thời Báo".
"Giấc mơ chuồn chuồn", năm 2008 xuất bản tập tản văn "Cửu khúc ly tán".
Năm 2010 xuất bản tập thơ sáu người "Quần Đảo". Năm 2016 xuất bản tập tản
văn "Đảo cư".

Tạ Chiêu Hoa

島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．謝昭華

Năm 1994 xuất bản tập thơ "Yêu tinh cắm cúi", năm 2001 xuất bản tập thơ
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Tạ Chiêu Hoa

在鐵尖島

遠方的革命份子悄悄返鄉了，在初春霧季的清晨
他乘桴出海，唇角的亂鬚沾著昨夜夢的碎屑
當露水輕輕爬上他傲岸的眉梢窺探黑暗輕啟的天色
他喃喃自語：「革命的年代已逝，這世界
在絲綢的錦緞裡正滑向罪惡的深淵……」

在鐵尖島，他將舷外機的引擎熄去像關上臥室的燈
黑暗籠罩心緒，思想的噪音沒入深遂的海溝
靜靜地聆聽海水與船舷的閒談，風的叼絮
聒噪的燕鷗已佔據了這座島嶼，像昔日
革命的熱情燃燒島嶼每一方土地像七月的烈陽
在岩洞裡狂熱抄寫朗讀智利詩人聶魯達的詩句
像頌讚聖經啟示錄的光

他們即將起床盥洗，打上俗豔的領結
手裡拿著公事包匆匆往來於黎明宿醉的街道
在鐵尖島，花崗岩洞裡的喧鬧仍迴盪記憶的耳側
陽光冷冷地穿透厚重的霧靄，像槍聲
劃破模稜兩可的天色如陣陣春雷
當光線暴虐地橫掃每一座礁岩，在鐵尖島
岩洞裡的陰影正逐日加重霉濕的厚度與色澤

曹楷智‧東引燈塔2‧油彩

島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．謝昭華

往昔的革命同志與心靈暴走族此刻仍沈睡夢域
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Trên đảo Thiết Tiêm
Những người cách mạng phương xa lặng lẽ trở về quê,

Cuồng nhiệt sao chép và đọc những câu thơ của nhà

vào buổi sớm của đợt sương mù đầu xuân

thơ Chile Neruda trong hang động

Anh cưỡi thuyền ra biển, râu ria xồm xoàm trên khóe

Như ca ngợi ánh sáng của Sách Khải Huyền trong Kinh

môi vẫn đọng lại những mảnh vụn của giấc mơ đêm qua

Thánh

Khi sương mù nhẹ nhàng bám lên đuôi lông mày ngạo
nghễ của anh để nhìn lén bầu trời tối đen dần sáng

Các đồng chí cách mạng và tâm hồn anh hùng xa lộ

Anh lẩm bẩm với chính mình : “ Thời đại cách mạng đã

trước đây, giờ này vẫn còn đang say trong giấc mơ

qua, thế giới này

Họ sẽ thức dậy rửa ráy, thắt chiếc cà vạt diêm dúa

Trượt vào vực thẳm tội lỗi trong đống tơ của gấm vóc…”

Cầm chiếc cặp văn phòng, vội vã ra đường khi bình
minh còn đang trong cơn say từ đêm trước
Trên đảo Thiết Tiêm, tiếng ồn trong hang đá hoa cương

như tắt đèn phòng ngủ

vẫn vang vọng trong kí ức bên tai

Bóng tối bao trùm tâm trí, tiếng ồn của tâm tư biến mất

Ánh mặt trời lạnh lẽo xuyên qua màn sương dày đặc,

vào rãnh biển

như tiếng súng

Lặng lẽ lắng nghe tiếng trò chuyện giữa nước biển và

Xé tan sắc trời mơ hồ như từng đợt sấm xuân

mép thuyền, tiếng xì xào của gió.

Khi ánh sáng mạnh bạo càn quét mọi rạn san hô, trên

Những con chim nhàn ồn ào đã chiếm lấy hòn đảo này,

đảo Thiết Tiêm

như trước đây

Bóng tối trong hang động đang ngày càng gia tăng độ

Nhiệt tình cách mạng đốt cháy mọi tấc đất trên hòn đảo

dày và màu sắc của nấm mốc

như ánh mặt trời rực rỡ tháng Bảy

島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．謝昭華

Trên đảo Thiết Tiêm, anh tắt động cơ của máy đuôi tôm
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Như Andante của ca khúc

越冬，等待漫長酷寒的灰色季節遠去
春天的馬鞍藤伸展欣喜的長莖
我們等待，像褐黃膚色的黑翅蟬若蟲
伸展在地底潛伏已久的觸角，彷彿經歷
一場唐突夢境，不期而遇的荒謬劇
意識猶疑於夢與醒的邊境，心情乍暖還寒
當早春的陽光緩緩巡移木麻黃枝枒
揭開禁錮著我們軀體與思想的夜幕
展開色彩斑斕的雙翅呵，和著
喜悅地磨擦翅膀的小蟋蟀
和著赤足在草地在海濱奔跑嬉戲的孩童
和著礁岩間穿梭追逐的水潮與浪花
我們的歌聲嘹喨音域寬廣，如季風
隨著紫紅蜻蜓優雅的身影滑行

我只願是隻飛舞莞花間的蛇目蝶
自在穿梭於溫帶島嶼的闊葉林

島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．謝昭華

當麗蠅的複眼折射出這世界曲折的影像

Một nhóm bọ rùa trong đống vỏ đạn cũ tập trung ở vùng núi
Vượt qua mùa đông, chờ đợi cái mùa xám xịt dài dặc và lạnh
ngắt qua đi
Muống biển mùa xuân căng ra tấm thân dài của niềm vui
Chúng ta chờ đợi, như những con ve sầu cánh đen da màu
vàng nâu
Dãn ra các xúc tu đã ẩn nấp dưới lòng đất trong một thời gian
dài, như thể trải qua
Một cõi mộng đột ngột, một vở kịch nhảm nhí không hẹn mà
gặp
Ý thức do dự nơi ranh giới giữa mơ và tỉnh, tâm trạng vừa ấm
áp lại vừa lạnh lẽo
Khi nắng mặt trời đầu xuân từ từ di chuyển trên cành cây phi
lao
Vén mở màn đêm đang giam cầm cơ thể và tư tưởng của
chúng ta
Trải rộng đôi cánh đầy màu sắc rực rỡ nhé, họa theo
Con dế nhỏ xoa xoa đôi cánh một cách vui sướng
Họa theo trẻ em chạy chân trần trên bãi cỏ ven bãi biển
Họa theo thủy triều cùng các con sóng đuổi nhau xuyên qua
các rạn san hô
Tiếng hát của chúng ta vang dội, âm vực rộng như gió mùa
Lướt cùng với hình dáng thanh lịch của những con chuồn
chuồn màu đỏ tím
Khi đôi mắt ghép của con đom đóm phản chiếu hình ảnh
quanh co của thế giới
Tôi chỉ ước là con bướm Minois Dryas nhảy múa giữa những
bông hoa
Tự do đi lại trong những khu rừng lá rộng của các đảo ôn đới

Tạ Chiêu Hoa

如歌的行板

一群廢彈殼堆裡的瓢蟲集體於山區
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｜｜馬祖北竿島芹壁午後

陽光追逐青石街道上的虹彩

霧在海上漫舞如海神之歌

小小的廟宇仿如拜占庭修道院

長隊如蛇，人們的眼角微濕

如果妳離開，就沒人到廟裡點香

鑼鼓與鈸絮語，香煙裊繞善男信女

如果妳離開，就沒人關心你的靈魂

雲層重了，敲鍵盤的手指怠倦

童謠在曲折的巷弄裡嬉鬧

情愛沉睡在神像的懷裡

馬齒莧沿著牆角輕咬

孩童提著霓虹燈籠走向未來

小灰貓慵懶的影子搖擺

天色在遊行者的眼神裡流轉

時間靜止，奇沃斯島沉睡在

穿過青石巷弄

愛琴海正午的貓瞳

Tạ Chiêu Hoa

節日

海水湧如草原悲傷

便是詩人羅葉醉酒的酒肆
註：「如果妳離開」兩句改寫自希臘民謠。

當暴雨侵襲豔紅的封火山牆
壓瓦石四處飛起狂舞如大飛揚草
神祇蜂擁而至，駐居

雨水自五脊四坡屋頂狂瀉
簷下九架桁旁的神龕裡
微笑著亙古的溫柔
一顆顆印庇護風雨
一座警戒森嚴的石城漂浮海上
季風逗弄著石縫裡的小油菊
魚群迴游，輕唱採鹽之歌

曹楷智‧午後‧油彩‧

島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．謝昭華

靛藍海面的島嶼輕震

179

Tạ Chiêu Hoa

Lễ hội

─ Buổi chiều ở làng Cần Bích, đảo Bắc Can, Mã Tổ
Biển dâng lên như một thảo nguyên bi thương

Một thành phố đá trôi nổi trên mặt biển được bảo vệ

Sương mù nhảy múa trên biển như bài ca của thần biển

nghiêm ngặt

Hàng xếp dài như rắn, khóe mắt mọi người ươn ướt

Gió mùa trêu chọc cây hoa cúc nhỏ trong kẽ đá

Cồng chiêng, trống và chũm chọe rộn ràng, hương khói

Như làn cá di cư, khẽ hát bài ca nhặt muối

nghi ngút quanh những thiện nam tín nữ
Tầng mây nặng trĩu, những ngón tay gõ bàn phím uể oải

Mặt trời đuổi theo cầu vồng trên những con đường đá

Tình yêu ngủ vùi trong vòng tay của tượng thần

xanh

Trẻ con cầm những đèn lồng neon hướng đến tương lai

Ngôi miếu nhỏ trông như Tu viện Byzantine

mà đi

Nếu như em rời đi, sẽ không còn ai đến miếu thắp

Sắc trời lưu chuyển trong mắt những người diễu hành

nhang

Xuyên qua ngõ hẻm đá xanh

Nếu như em rời đi, không còn ai quan tâm đến linh

Chính là quán rượu mà nhà thơ La Diệp từng uống say

hồn của em
Những bài đồng dao nô đùa trong những con hẻm
ngoằn ngoèo

đỏ rực

Rau sam gặm hờ dọc theo góc tường

Đá giữ ngói bay tứ tung lên như cỏ Euphorbia hirta nhảy

Cái bóng uể oải của con mèo xám nhỏ đu đưa

múa điên cuồng

Thời gian ngưng lại, đảo Lesbos đang ngủ say

Các vị thần linh lũ lượt kéo đến, cư trú

Trong đồng tử của mắt mèo ngay buổi trưa nơi biển

Hòn đảo rung nhẹ trên mặt biển xanh đậm.

Aegean

Mưa dồn dập từ ngôi nhà kiểu mái năm sống bốn dốc đổ
xuống
Bên cạnh chín khung rầm dưới mái hiên nơi khám thờ
Có nụ cười mỉm dịu dàng vĩnh cửu
Những ngôi nhà kiểu dáng như phong ấn che chở khi gió mưa

Chú thích: Hai câu "Nếu như em rời đi" được chuyển thể từ
một bài hát dân gian Hy Lạp.

島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．謝昭華

Khi những cơn mưa xối xả đập vào Phong Hỏa Sơn Tường
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我們居住的島嶼

N

在我們居住的島嶼

一路嚼食著莧草與紅花石蒜前來

花崗岩縫裡埋藏急切的心事

而夏蟬陣陣，哭鬧了整個季節

海岸線曲曲折折地追逐潮水
一匹匹藍色幼駒飆著白鬣

在我們居住的闃靜島嶼

我在島嶼的花床上熟夢

碎散的礁岩編織著

奇詭荒誕，或僅單純地

荒蕪卻糾結難捨的鄉愁

使童年漾起淺淺的漣漪

有香醇的老酒狡獪的鯛魚

我今如此父親如此

有野菊開落蓊鬱的山巔

有一雙巧手的祖父也曾如此

有天空，有無以數計
貪玩而迷途夜間的星群

在我們居住的花崗岩島嶼

有季風終日閒散

響尾蛇悄悄潛進了臥室

逗弄著潮汐嬉鬧推擠

用他紊亂的節拍唱起粗嗄走調的歌謠

有蜻蜓飛舞

兀鷹悲傷的翅膀淋濕了

在我長滿眼翳的瞳孔背面

遠方的兩棲爬蟲哮嘯登岸

島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．謝昭華

失速墜落在雨霧淒迷的山巔
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島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．謝昭華

曹楷智‧舢舨與芒草‧油彩‧
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Tạ Chiêu Hoa

Hòn đảo nơi chúng ta sống
Trên hòn đảo nơi chúng ta sống

Loài bọ sát lưỡng cư nơi xa xôi gầm gừ lên bờ

Những tâm sự cấp bách bị chôn vùi trong khe hở đá hoa

Cả con đường nhai rau dền và tỏi đá hoa đỏ mà đến

cương

Và ve sầu từng đợt, khóc náo suốt cả mùa hè.

Đường bờ biển quanh co đuổi theo thủy triều
Như những chú ngựa non màu xanh đua theo cự đà trắng

Trên hòn đảo tĩnh lặng nơi chúng ta sống

Tôi say giấc mộng trên giường hoa của hòn đảo

Các rạn san hô bị phân mảnh thêu dệt nên

Lạ lùng vô lý, hoặc chỉ là đơn thuần

Nỗi nhớ quê hương cằn cỗi mà day dứt không nỡ xa rời

Khiến thời thơ ấu gợi lên những gợn sóng cạn lăn tăn

Có con cá hồng xão quyệt và mùi thơm của rượu cũ

Tôi bây giờ như vậy cha như vậy

Những bông hoa cúc dại nở rụng trên đỉnh núi có cây

Và ông nội có đôi bàn tay khéo léo cũng đã từng như vậy

cỏ sum sê
Có bầu trời, có vô số
Những ngôi sao ham chơi mà đi lạc giữa ban đêm

Con rắn chuông lặng lẽ lẻn vào trong phòng ngủ

Có gió mùa cả ngày nhàn rỗi

Hát khàn khàn những bản ca dao lạc điệu bằng nhịp đi rối

Trêu chọc thủy triều nô đùa đưa đẩy

loạn của nó

Có chuồn chuồn bay múa

Đôi cánh buồn của kền kền bị ướt rồi

Ở mặt sau đồng tử nổi đầy mộng thịt của tôi

Đột ngột rơi xuống nơi đỉnh núi đầy sương mù
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Bỏ lỡ

Tạ Chiêu Hoa

錯身

如一尾水母潛泳你滑行的舟底
心事透明，一如浮游動物直率的深情
海洋寬闊可供冥思神遊，我自
深遂海底潛升而來，你自沙岸

Như một con sứa lặn dưới đáy thuyền của bạn lướt qua
Tâm sự trong suốt, như tình cảm cởi mở của động vật
phù du

億萬年隔閡之後再次相遇，我們

Đại dương rộng lớn đủ để suy ngẫm thần du, còn tôi

錯身而過

Lặn từ đáy biển sâu ngoi lên, bạn đến từ bờ cát

錯過彼此演化的傳奇，錯過

Gặp lại sau hàng trăm triệu năm xa cách, chúng ta

心靈蛻變與肉體的青春盛宴

Sát vào người mà đi qua
Bỏ lỡ truyền thuyết về sự tiến hóa của nhau, bỏ lỡ

錯過昔日胚囊與肺的相遇

Tâm linh thoái hóa và bữa tiệc thanh xuân của thể xác

觸手與肢體的纏綿

Bỏ lỡ cuộc gặp gỡ giữa túi phôi và phổi trong quá khứ

錯過相濡以沫，錯過

Bịn rịn của tua cảm và chi thể

魚與水之歡

Bỏ lỡ sự khốn khó đỡ nhau, bỏ lỡ
Thú vui của cá và nước
Tôi nhìn bạn từ xa trong bể cá khổng lồ

傾聽你情深款款的歌聲向海洋

Lắng nghe bài hát tình yêu sâu thẳm của bạn với đại

一種無聲的

dương

幸福，雖然遙遠
遙遠似億萬年前游經的夢境

Một sự im lặng
Hạnh phúc, dù xa cách
Xa như một giấc mơ du hành hàng trăm triệu năm
trước
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Lưu Mai Ngọc

劉 梅玉

出生於馬祖東引，目前定居馬祖南竿，畢業於銘傳教育研究
所，碩士論文研究「莊子思想對生命教育之啟示」。出版
過個人詩集《向島嶼靠近》、《寫在霧裡》、《耶加雪菲的
據點》、《劉梅玉截句》。舉辦過油畫、漂流木畫與攝影個
展、聯展多場。新詩入選2017年臺灣年度詩選（二魚文化出
版）、《臺灣截句三百首》、《新詩報年度詩選》等詩選
集。

Lưu Mai Ngọc Sinh ra ở Đông Dẫn Mã Tổ, hiện đang sống ở Nam Gang Mã Tổ,
tốt nghiệp Thạc sĩ Học viện Giáo dục Minh Truyền, nghiên cứu luận văn thạc
sĩ “Sự khai sáng của tư tưởng Trang Tử về giáo dục cuộc sống”. Bà đã xuất bản
các tập thơ cá nhân “Sát gần bên đảo”, “Viết trong sương mù”, “Căn cứ điểm của
Irgachefe”, và “Thơ Ngắn Lưu Mai Ngọc ”. Bà đã từng tổ chức nhiều cuộc triển
lãm cá nhân và nhóm về tranh sơn dầu, tranh gỗ lũa và nhiếp ảnh. Các bài thơ
Ngư Văn Hóa xuất bản), “300 bài thơ ngắn của Đài Loan ”và “Tuyển chọn thơ
thường niên ”của BáoThơ Mới.

Lưu Mai Ngọc
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Lưu Mai Ngọc

母親的島

Hòn đảo của mẹ

剝開記憶的膜
母親的大埔村變得清晰
沿著秋末的魚路古道

Bóc lớp màng ký ức ra

我走近，她輕淡的鄉愁

Làng Đại Phổ của mẹ trở nên rõ ràng
Dọc con đường Ngư Lộ Cổ Đạo vào cuối thu
Tôi đến gần nỗi nhớ quê dịu dàng của mẹ

石屋的門是等待的樣子
往前走，童年的海

Cánh cửa ngôi nhà vách đá trong dáng vẻ đợi chờ

還是母語的聲調

Đi lên phía trước , biển tuổi thơ
Vẫn là âm điệu của tiếng mẹ đẻ

老家住著別人的名字

Nhà xưa giờ mang tên chủ mới

貪婪的雜草

Cỏ dại tham lam

長在歸鄉路徑上

Đã lớn trên con đường về quê

我望著她老去的臉

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt già nua của mẹ
Như đôi mắt nhạt nhoà của mẹ

就像她淡淡的眼晴
曹楷智‧東引燈塔1‧油彩‧
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Có một hòn đảo nhạt nhoà trong đó

裡面有一座淡淡的島
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Ghi chép cà phê trên đảo

有些句子沿著海綠的島
慢慢滲了進來

Lưu Mai Ngọc

島上的咖啡筆記

琉璃繁縷的午後

Sau chiều hoa Chi Phiền đỏ
Một số câu dọc theo đảo của hoa Hải Lục

被烘烤過的天空
在核果拿鐵上跳躍著
咖啡色的眼睛
圍繞著字首與字尾

Từ từ thấm vào
Bầu trời đã được nướng
Nhảy trên hạt latte
Đôi mắt màu cà phê
Xoay quanh chữ đầu và chữ cuối

太妃糖奶油的聲音
是群青色的海洋腔調
這個季節的毛孔容易收音
他們的聲響，被翻釋成

Âm thanh của kem bơ cứng
Là giọng điệu của đại dương xanh biếc
Lỗ chân lông trong mùa này rất dễ thâu âm
Tiếng động của họ, được phiên dịch là
Quần đảo với các âm sắc khác nhau

有些粉紅灰的情緒

Có chút cảm xúc màu hồng xám

碾碎在磨豆機的研磨聲裡

Nghiền nát âm thanh nghiền trong máy xay cà phê

收集在盒子裡的回音
不斷地在某些寂靜時刻響起

Tiếng vang được thu thập trong hộp
Không ngừng đổ chuông vào những khoảnh khắc im
lặng nhất định

手沖後，深褐色的咖啡渣

Sau khi pha bằng tay, bã cà phê màu nâu sẫm

像烘焙過度的愛情

Như tình yêu được nướng quá mức

傾倒出的殘留物

Trút bò những gì sót lại

散發著錯別字的味道

Đang tỏa ra mùi vị của những lỗi chính tả

島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．劉梅玉

不同音色的島嶼

195

Ngọn tháp thời thơ ấu

Lưu Mai Ngọc

童年的尖塔

走進麻布色裡的山村
那尖塔中有他微小的童年
年幼的海在塔身晃動

Đi vào làng núi màu vải bố

灰藍的浪潮聲

Có tuổi thơ nhỏ bé của anh ấy trong ngọn tháp

漫過記憶的堤岸

Biển thời thơ ấu đang rung chuyển nơi thân tháp
Tiếng sóng xanh xám
Lan ra bờ ký ức

昏暗褪色的圖框裡
女巫模樣的黃昏

Trong khung hình mờ tối phai màu

包覆住女舞者的肢體

Hoàng hôn trông như phù thủy

她將自己溶進金黃的秋日

Bao phủ chân tay của nữ vũ công
Đang thả mình hòa tan vào ngày thu vàng

亮面的故鄉在地圖曲折處

Mặt sáng của quê hương nằm nơi ngoằn ngoèo trên

光靠回憶無法抵達

bản đồ

而另外半邊的暗黑面

Nếu chỉ bằng ký ức sẽ vô phương đến được

那座童年的塔
隨時會塌陷成一根尖銳的刺

Và mặt tối của nửa kia
Là triệu chứng vô phương cứu chữa nơi lồng ngực
Ngọn tháp thời thơ ấu đó
Sẽ sụp đổ thành mũi gai sắc nhọn bất cứ lúc nào
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是胸腔內無法痊癒的病徵
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Nuốt biển là chí mạng

Lưu Mai Ngọc

聚乙烯的藍

Màu xanh của Polyetylen
Bóc tách nền văn minh trong dạ dày
Ăn nhầm rất nhiều ở đó
Truyện ngụ ngôn của nhựa kết dính
Nỗi buồn dài chưa đến năm milimet
Xâm nhập vào kỷ nguyên của vi nhựa kết dính
Nhiều loài dễ dàng chìm mất

吞下的海是致命的
剖開胃裡的文明

李若梅‧
游離的黑色意境‧
油彩‧2019

Với sự tiện tay đầy thờ ơ
Các khu vực bao đa của đại dương bị hiểu lầm

那裡誤食許多
塑膠的寓言

Những tồn tại và sai lầm hoàn toàn mới
Ngập mảnh vụn ngày tận thế

長度小於五公釐的悲傷

Biển xanh vô phương phân rã
Và tình yêu nhựa hóa vẫn đang tiếp diễn.

滲入微塑膠時代

在淡漠的便利裡
大面積的海洋被誤解

全新的存在與荒謬
充滿末日碎屑
他們的藍無法分解
而塑化的愛還在持續
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許多物種輕易沉沒
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Chữ viết hoa gần đây

Lưu Mai Ngọc

最近的大寫

有些通道斷裂了
無法再次回去原來那邊
幼小的世界

Một số đường giao thông bị cắt đứt

在深淵裡安詳地睡著

Không thể quay lại chỗ ban đầu một lần nữa

我們都有鑰匙

Thế giới bé nhỏ
Ngủ yên trong vực thẳm

但打不開病變的門

Chúng ta đều có chìa khóa

被管制的肺葉們

Nhưng không thể mở cánh cửa của dịch bệnh

還想呼吸被隔離的愛

Những thùy phổi bị cưỡng chế
Vẫn muốn hít thở tình yêu bị cách ly

病毒來得很快

Virus đến nhanh quá

以致世界變慢了

Khiến thế giới chậm lại

那些歪曲壞掉的文明

Những nền văn minh bị méo mó và tan vỡ

重新長出

Mọc lại
Đôi mắt đơn giản
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譯者簡介

余 問耕

余問耕，本名周智勤。越籍華人，1963年生於西貢，祖籍廣東東
莞。1975年小學畢業於聖心實用高級中小學後，自修華語。胡志
明市師範大學畢業。原越華文學分會副主任。《亞細安華文文學
作品選――越南卷》主編。2012年獲頒《第13屆亞細安華文文學
獎》。2018年獲臺灣海外華文教育基金會頒發《第二屆海外華文
師鐸獎》。作品入選《越華現代詩鈔》、《詩的盛宴》等詩集；
中國《2002年詩選集》、《2003年詩選集》；《新世紀東南亞華
文詩歌、小詩、散文、微型小說及閃小說精選》等五部選集；著
有《漢詩越譯――越詩漢譯》等。現為尋聲詩社秘書。美國《新
大陸詩雙月刊》編委。

Dư Vấn Canh, tên thật là Châu Trí Cần, sinh năm 1963 tại Sài gòn.Tốt nghiệp Đại
học sư phạm TP.HCM. Nguyên là phó chủ nhiệm Phân Hội Văn Học Việt Hoa,
ban biên tập ‘Văn học nghệ thuật Việt Hoa’. Năm 2012 nhận “Giải thưởng văn học
Asia tại Malaysia.
Đã xuất bản tập thơ “Việt Thi Hán Dịch—Hán Thi Việt Dịch”.

Dư Vấn Canh
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譯者簡介

阮 藍田

阮藍田，1977年出生於越南中部平定省綏福縣。
畢業於胡志明市人文與社科大學新聞系。
現任職于《年輕人報》。
負責書籍出版和傳統文化欄目； 撰寫介紹書籍文章（點書，
書評……）以及越南文化遺產，古文物的收集保存等相關文
章。
愛好：文學和語言，中華文化，唐詩宋詞。

Nguyễn Lam Điền, sinh năm 1977, tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, miền
Trung Việt Nam.
Tốt nghiệp Cử nhân ngành Báo chí, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
TPHCM.
Hiện công tác tại Báo Tuổi Trẻ TPHCM.
Phụ trách lĩnh vực xuất bản sách, và văn hóa truyền thống; viết các bài giới thiệu
bảo tồn bảo tàng...).
Sở thích: văn chương và ngôn ngữ. Văn hóa trung hoa, Đường thi Tống từ.

Nguyễn Lam Điền
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畫家簡介

Huỳnh Thế Đoàn

Kim Môn

黃 世團

金門

1951年生於金門，臺灣師大美術系、臺灣藝術大學造型藝術研
究所碩士、福建師範大學文學院古代文學研究所博士。追求
「藝術創作是內心的外在表現，不僅是形體空間的建立，更是
聯想空間的形成。」擅長紙版多色套印，並將造形與色彩關係
融合於創作上。曾獲第八屆全國美展版畫第一名、教育部文藝
創作獎版畫第一名、南瀛美展南瀛獎、臺灣全省美展省政府獎
及永久免審最高榮譽獎、中華民國第十一屆國際版畫素描雙年
展素描優選獎、中華民國畫協會金爵獎、版畫協會最高榮譽金
璽獎等。曾為國立臺灣藝術大學教師，現為臺灣今日畫家協會
理事長。

Huỳnh Thế Đoàn Sinh năm 1951 tại Kim Môn, ông nhận bằng thạc sĩ tại Khoa Mỹ
thuật của Đại học Sư phạm Đài Loan, Viện Mỹ thuật Tạo hình, Đại học Nghệ thuật
Kiến. Theo đuổi “Sáng tạo nghệ thuật là phần thể hiện bên ngoài của nội tâm, không
chỉ thiết lập không gian vật chất, mà còn hình thành không gian liên tưởng.” Ông giỏi
về in tranh khắc nhiều màu trên giấy, và lồng ghép mối quan hệ giữa tạo hình và
màu sắc vào sáng tạo. Giành giải nhất tranh khắc in trong Triển lãm Mỹ thuật Quốc

Huỳnh Thế Đoàn

gia lần thứ 8, giải nhất tranh khắc in trong Giải thưởng Sáng tạo Văn nghệ của Bộ
Giáo dục, Giải Nam Doanh của Triển lãm Mỹ thuật Nam Doanh, Giải thưởng tại
Triển lãm Mỹ thuật toàn Đài Loan và Giải thưởng Vinh dự tối cao vĩnh viễn miễn
bình thẩm, Giải thưởng Tuyển chọn phác thảo tranh khắc in Quốc tế lần thứ 11 của
Trung Hoa Dân Quốc, Giải thưởng Kim Tước của Hiệp hội Hội họa Trung Hoa Dân
quốc, Giải thưởng Kim Tỉ--danh hiệu cao quý nhất của Hiệp hội Tranh khắc in, v.v.
Ông từng là giáo viên tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Đài Loan và hiện là Chủ
nhiệm Hiệp hội Họa sĩ Đài Loan Ngày nay.

島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．黃世團

Quốc gia Đài Loan và bằng Tiến sĩ tại Viện Văn học Cổ, Đại học Sư phạm Phúc

207

Giới thiệugiảnlượccác họa sĩ

—

—

畫家簡介

Dương Thụ Sâm

Kim Môn

楊 樹森

金門

漂木畫家，1958年生於金門，中原大學畢業。自2002年起，以
漂流木為媒材，透過油彩展現豐沛的想像力及獨樹一格的畫
風。曾於三芝一號倉庫藝文中心、臺北馬偕醫院、新竹影像博
物館、臺北紫藤廬、中原大學、各大藝廊、金門文化局及古區
村等舉辦過多次個展及聯展。其生命經歷與創作過程，引發媒
體廣泛報導，更吸引不少導演以他為紀錄片主角，如董振良
《漂流森林》、陳心怡《漂航》。詩人洛夫也曾於書中讚譽：
「一塊平凡的木頭，沒有生命，也沒有靈性，但通過楊樹森詩
一般的觸摸之後，它便有了生命，有了靈性。」

Dương Thụ Sâm, Họa sĩ tranh gỗ lũa, sinh năm 1958 tại Kim Môn, tốt nghiệp Đại
học Trung Nguyên. Kể từ năm 2002, ông đã sử dụng tranh gỗ lũa như một phương
tiện để thể hiện trí tưởng tượng phong phú và phong cách độc đáo thông qua sơn dầu.
Ông đã tổ chức nhiều cuộc triển lãm cá nhân và tập thể tại Trung tâm Văn Nghệ
Kho số 1 Tam Chi, Bệnh viện Mackay Đài Bắc, Bảo tàng ảnh tượng Tân Trúc, Đài
Kim Môn và trong Làng Cổ Khu.Kinh nghiệm sống và quá trình sáng tạo của ông đã
chiếm phần lớn thời lượng trên các phương tiện truyền thông và thu hút nhiều đạo

Dương Thụ Sâm

diễn sử dụng ông làm nhân vật chính trong các bộ phim tài liệu, chẳng hạn như “Rừng
trôi” của Đổng Chấn Lương và “Trôi đi” của Trần Tâm Di.
Nhà thơ Lạc Phu cũng ca ngợi trong sách: “Một mảnh gỗ lũa bình thường không có
sức sống và không có linh hồn, nhưng nhờ sự chạm tay mang chất thơ của Dương
Thụ Sâm, nó đã có sức sống và linh hồn.”

島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．楊樹森

Bắc Tử Đằng Lư, Đại học Trung Nguyên, các hành lang nghệ thuật lớn, Cục Văn hóa
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Đổng Hạo Vân

Kim Môn

董 皓雲

金門

1971年生，福建省金門縣人。新竹師專美勞科、臺北市立師院
語教系畢業，現為美術教師。擅長油畫及複合媒材，在創作
中，試圖探尋造型與意蘊、抽象與具象、實體與心象之間，相
互對立、又交相參照的微妙之辨證關係。在自然存在之物、個
人情意之境與理性純粹之結構元素之間，尋索各種有機組合之
可能。
曾獲2004年第58屆全省美展油畫類第一名、水彩類優選、2005
年第10屆大墩美展油畫類優選、2005年第17屆全國美展水彩類
佳作。曾於「蔡藝術」畫廊、新竹沙湖壢藝術村、金門縣文化
局等地舉辦多次個展及二十多次聯展。

Đổng Hạo Vân Sinh năm 1971, quê ở huyện Kim Môn, tỉnh Phúc Kiến. Tốt nghiệp
Khoa Mỹ Nghệ Trường Cao đẳng Sư phạm Tân Trúc và Khoa Giảng dạy Ngôn ngữ
của Trường Cao đẳng Sư phạm Đài Bắc, hiện là giáo viên mỹ thuật. Ông giỏi vẽ sơn
dầu và phương tiện tổng hợp. Trong sáng tạo của mình, ông cố gắng khám phá mối
thực thể và tâm tưởng, vốn đối lập lẫn nhau và có mối tương quan tham chiếu linh
hoạt. Khám phá tính khả thi trong sự kết hợp hữu cơ giữa sự tồn tại tự nhiên, tình ý

Đổng Hạo Vân

cá nhân và các yếu tố cấu trúc thuần túy của lý trí.
Ông từng đoạt giải Nhất thể loại tranh sơn dầu của Triển lãm Mỹ thuật tỉnh lần thứ
58 năm 2004, hạng mục màu nước lựa chọn đẹp nhất, hạng mục tranh sơn dầu đẹp
nhất trong Triển lãm Nghệ thuật Đại Đôn lần thứ 10 năm 2005 và hạng mục Màu
nước đẹp nhất trong Triển lãm Mỹ thuật Quốc gia lần thứ 17 năm 2005. Ông đã có
nhiều cuộc triển lãm cá nhân và hơn 20 cuộc triển lãm chung tại hành lang " Thái
Nghệ thuật ", Làng Nghệ thuật Sa Hồ Lịch Tân Trúc, Cục Văn hóa Quận Kim Môn
và những nơi khác.
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quan hệ biện chứng tinh tế giữa tạo hình và hàm nghĩa, trừu tượng và cụ thể, giữa
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Tào Khải Trí

Mã Tổ

曹 楷智

馬祖

1957年出生於馬祖，1976年離開馬祖，開始藝術學習之路。
先後在北投、淡水及鶯歌陶瓷廠擔任修胚、彩繪圖案、國畫
等工作。1984年入國立臺灣藝專美術科西畫組。1989年留學
西班牙長達10年，返國後長住馬祖。在馬祖從事聚落保存、
社區營造、藝文推廣等工作。同時持續創作，並在臺灣、金
門、馬祖，大陸、馬來西亞、韓國等地展出個展、聯展十數
次。目前進駐軍事據點，活化及多元化再利用，同時著手老
家傳統民居的修繕再利用。

Tào Khải Trí Sinh năm 1957 tại Mã Tổ, ông rời Mã Tổ vào năm 1976 và bắt đầu học
nghệ thuật. Ông đã lần lượt làm việc tại Bắc Đầu, Đạm Thủy và làng gốm sứ Oanh
Ca trong lĩnh vực sửa chữa phôi, sơn màu và vẽ tranh truyền thống Trung Quốc.
Năm 1984, ông tham gia Nhóm vẽ tranh Art Corsi của Học viện Nghệ thuật Quốc
gia Đài Loan. Năm 1989, ông học ở Tây Ban Nha trong 10 năm, sau khi trở về nước
đồng và quảng bá nghệ thuật. Đồng thời, ông tiếp tục sáng tác và trưng bày các triển
lãm cá nhân và tập thể ở Đài Loan, Kim Môn, Mã Tổ, Trung Quốc, Malaysia, Hàn
Quốc và những nơi khác hơn mười lần. Hiện đang trú tại căn cứ quân sự, làm mới

Tào Khải Trí

và đa dạng hóa trong việc tái sử dụng, đồng thời bắt tay vào việc tu bổ và sử dụng
lại các ngôi nhà truyền thống ở quê hương.

島嶼之外．金馬詩畫中越文選集．曹楷智

sống ở Mã Tổ. Ở Mã Tổ,ông tham gia vào việc bảo tồn làng mạc, xây dựng cộng
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Lý Nhược Mai

Mã Tổ

李 若梅

馬祖

1965年生於臺南，西班牙馬德里大學藝術碩士，目前定居馬
祖，從事兒童美術教學和專職創作。2006年創立「馬祖芙蓉海
畫會」，致力推動馬祖藝文活動，作品常在馬祖發表，以及臺
灣各地舉辦多次個展和聯展。
以油畫為主要創作，畫作內容皆與馬祖生活息息相關，以柔和
內斂的筆觸表現出女性剛毅的內心，藉以抒發個人離鄉背井的
情感。畫風由早期對景的寫實逐漸轉變成內心風景，近年更以
海洋小島符號為發想，呈現虛實交錯耐人尋味的生命符碼。

Lý Nhược Mai , sinh năm 1965 tại Đài Nam, Thạc sĩ Mỹ thuật Đại học Madrid, Tây
Ban Nha, hiện đang sống tại Mã Tổ, chuyên dạy nghệ thuật cho trẻ em và sáng tác.
Năm 2006, bà thành lập "Câu lạc bộ tranh biển Mã Tổ Phù Dung" để thúc đẩy các
hoạt động nghệ thuật và văn học của Mã Tổ. Các tác phẩm của bà thường được trình
bày ở Mã Tổ, và đã tổ chức nhiều triển lãm cá nhân và tập thể tại nhiều nơi ở Đài
Loan.
cuộc sống của Mã Tổ, nét vẽ mềm mại và hướng nội thể hiện sự mạnh mẽ từ nội tâm
của người phụ nữ, để nói lên cảm xúc của những người rời xa quê hương. Phong cách

Lý Nhược Mai

hội họa đã dần thay đổi từ tả thực phong cảnh ban đầu sang biểu đạt tình cảnh nội
tâm. Trong những năm gần đây, biểu tượng của các hòn đảo đại dương đã được sử
dụng làm ý tưởng, trình hiện những dấu hiệu đáng suy ngẫm của cuộc sống giao thoa
giữa thực và hư.
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Với chất liệu sơn dầu làm chủ đạo, nội dung các bức tranh liên quan mật thiết đến

215

島

嶼

之

外

金馬詩畫中越文選集
N g o à i

đ ả o

發行人

張景森

詩作者

越文譯者		
畫作者 		
		
書法題字		

鄭愁予
張國治
王 婷
劉梅玉
余問耕
黃世團
曹楷智
唐敏達

行政指導
計劃主持人
策展人
執行長 		

翁明志 范燕燕
王 婷
陶文岳
林道銘

總編輯 		
主編 		
越文編審
校對 		
封面視覺
美術設計

王 婷
張姿慧
尹 玲
陳妙玲
意研堂設計
翁 翁．不倒翁視覺創意

出版單位
地址 		
電話 		
出版日期
ISBN 		

行政院金馬聯合服務中心
金門縣893金城鎮民權路34號
082-320195
2020年10月
978-986-5428-69-3

許水富 牧羊女
蔡振念 翁 翁
吳鈞堯 謝昭華
阮藍田
楊樹森 董皓雲
李若梅

版權所有 翻印必究 Printed in Taiwan
國家圖書館出版品預行編目資料
島嶼之外: 金馬詩畫中越文選集= Ngoài đảo
鄭愁予等詩作; 余問耕, 阮藍田 越文譯. ‑‑
金門縣金城鎮: 行政院金馬聯合服務中心,
2020.10 216面; 21x14.8公分 中越對照
ISBN: 978-986-5428-69-3 (精裝)
863.51
109015746

