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SỐNG VÀ VIẾT 
▄▄▄▄▄▄ 
 
 

 
 

Có những điều không thể tin... 
Trần Hoài Thư 
 
 
 
Vấn Đề Số 52 
 
Có những điều không thể ngờ, hay không thể  tin  mà có thể 
xãy ra.  
Ví dụ chúng tôi có  tạp chí Vấn Đề  số 52 - số bị tịch thu -  ở 
xứ Mỹ này khi mà 43 năm về trước trên số 53 đăng lời cáo 
lỗi cùa Ban Chủ trương nguyệt san Vấn Đề  như sau: 
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Có phải là chuỵện khó tin nhưng có thật hay không?.   
 

 
                                         trang bìa tập 52 (bị tịch thu) 

 
 
Ngụy Ngữ 
 
  
Dù  Vấn Đề không giải thích tại sao số 52 bị tịch thu, nhưng 
sau khi đọc số này, tôi biết chắc là từ truyện ngắn của Ngụy 
Ngữ (NN).  
 
Vậy Ngụy Ngữ là ai. 
 
Ai cũng biết trước 1975 NN có một thời làm lính miền Nam. 
 Sau 1975, NN trở thành đảng viên CS, làm việc trong ngành 
điện ảnh, chuyên môn viết kịch bản, phim bản. 
 
Là một người lính, nhưng Ngụy Ngữ là một người lính đặc 
biệt nhất trong số những người lính đặc biệt. Ông mang bộ 
đồng phục, nhưng lại chửi rủa cái bộ đồng phục ông mang 
trên người  dữ dội và thậm tệ  hơn ai hết. 
 
Ông khác với Ngô Kha, thi sĩ, bị chết trong tù dưới thời 
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VNCH. Sau 1975 Ngô Kha  được chế độ mới phong là liệt 
sĩ. Ngô Kha không chửi rủa thóa mạ hàng ngũ lính miền 
Nam, trái lại dành cho tập thể này một sự trân trọng hiếm 
tìm thấy nơi bất cứ một thi sĩ nào. 
Dưới đây là đoạn thơ chúng tôi tìm được trên một số báo 
Mai cũ, ông làm để tặng khóa 16 Thủ Đức: 
 
Cho tôi ở lại bộ binh để làm nữ hoàng của chiến trận 
buổi mai thức dậy thấy ánh nắng vô tư diễn hành trên các đọt 
cây 
doanh trại đẹp như những vần thơ 
Tôi nhớ đến rượu hoàng hoa 
mà tủi thương người lính thú 
cho tôi làm người lính gác giặc 
những chiều đóng quân nghe âm thanh cao vút của rừng thông 
lặng chờ tiếng gọi âm thầm tự trong lòng đất huyền bí 
hỡi những người lính Tàu, linh Nhật, lính Mỹ, lính Pháp 
những người Cộng Sản 
cát bụi công bình mà thương cho số phận tất cả 
bởi ai đã chối bỏ chìa khóa mở cửa chốn địa đàng này 
nên bây giờ có những lũ người đi vào bằng bạo lực 
 
(Ngô Kha - Mặt trời mọc, Thơ Tự Do miền  Nam Thư Ấn Quán 
xb 2010) 
 
  
 
Nếu có một người  mà  Ngụy Ngữ giống, thì người ấy là Vũ 
Hạnh. 
Thật vậy, Vũ Hạnh mạt sát tờ Sáng Tạo vì tạp chí này làm 
số tưởng niệm Quách Thoại (1). Vũ Hạnh đã lôi cả người 
chết là Quách Thoại lên để tố.. Ngụy Ngữ cũng vậy. Ngay 
cả một người chết là  cố đại úy dù Nguyễn văn Đương, nhân 
vật chính trong bài hát “Anh không chết đâu anh” của Trần 
Thiện Thanh, NN  cũng không chịu buông tha: 
 
...Không. Vâng, không phải người  ta quay lại cảnh khốn 
nạn đó để đám thanh niên Nam Việt sợ không dám đầu quân 
đi lính để chết mất xác bên Miên bên Lào hoặc để lên án 
cuộc chiến tranh phi nhân đang thiêu sống cả một thế hệ 
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thanh niên trên khắp bán đảo Đông Dương này, mà trái lại, 
là đang hổ trợ thêm cho chiến tranh, đang vẽ thêm một lớp 
sơn bóng ngời trên cái vóc dáng biệt kích của bọn lính Nam 
Việt, ve vuốt vào cái kiêu hãnh bệnh họan của chúng, kéo 
chúng ở lại trong hàng ngũ để bảo vệ cái giải đất tăm tối 
hời mỹ này khỏi rơi vào " vòng nô lệ của Cộng Sản"  
...Chuyện kể lại cái chết của một tên sĩ quan dù tại mặt trận 
Hạ Lào, nhắc lại thuở y còn là một thiếu úy, thiếu úy dù đi 
xe gắn máy chồng ba bốn mạng một xe  chạy giữa phố Sài 
Gòn, tông nhằm một cô gái, cô gái nhận làm em gái hậu 
phương đi ca hát gì đó cho lính nghe rồi nhận làm vợ tên 
thiếu úy luôn, tên thiếu úy lên đại úy, tên đại úy đi trận sang 
Lào và mở lựu đạn chết khi căn cứ bị tràn ngập, chết xong 
chưa yên chuyện lại còn hiện hồn mang mặt máu về đứng 
hát anh chưa chết đâu em.  
(Vấn Đề số 52 tháng 11-71) 
.... 

 
Một điều ngạc nhiên là sau số bị tịch thu  này, truyện NN 
không còn  thường xuyên xuất hiện  như trước, mãi đến số 
56 - 4 tháng sau-  mới có một truyện vô thưởng vô phạt. 
Rõ ràng, cú tịch thu này đã làm Vấn Đề phải xét lại  khi 
đăng truyện NN. 
 
Nhưng một câu hỏi là tại sao Kiểm duyệt không ghé mắt đến 
những số trước, mà chờ đến số 52 ?.  Ví dụ, như đọan sau 
đây trong truyện Phố miền Nam đăng ở số 50 tả lại cảnh một 
thành phố miền Nam  đóng cửa cài then ngưng mọi sinh 
họat khi có quân lính “rằn ri” miền Nam   ghé ngang: 
 
...Thành phố đang sinh họat bình thường. Chợt có tin lính 
rằn ri đổ đến, tất cả nhốn nháo sợ hãi và những cánh cửa 
tiếp theo nhau khép nhanh lại, chợ tan, người thưa thớt tới 
lui khép nép, khắp các đường lớn đường nhỏ không còn một 
bóng gái trai... (Phố miền Nam - Vấn đề 50 tháng 9-71).  
 
hay trong một truyện viết về “chị Hà”  mất tích, ca ngợi hết 
mình phe giải phóng, đăng trên VĐ số 44:   
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...Ở đó, với vô số máy thu thanh lảm nhảm từng ngày bây 
giờ, chị Hà được kể vào hàng ngũ những người lầm đường 
theo giặc... 
Chị Hà, như người cha và anh cả tôi, đã mất tích 

... 
Chị Hà đã mất tích, đã lẫn mù vào đời sống quay múa điệp 
trùng, đang ra sao ở một nơi nào đó. Có phải chị còn bên 
kia biên giới Việt Lào, còn bên kia giòng phân chia Nam 
Bắc, đang răng cà tai căng đứng ca hát trước đám dân 
Thượng, đang ngồi họp giữa những hội nghị cấp cao, súng 
chạy băng băng theo một viên đạn vừa bắn ngay chóc vào 
thân tàu giặc ngang trời, đang thoi thóp u ơ trong bệnh xá  
biên khu ; hay đang khuất lấp hèn mọn giữa cái miền nam tự 
do chen chúc mỹ hời này, còn bồng con ngồi ru hát đêm 
ngày chờ tin dữ của người chồng vằn vện đang lăn lóc trên 
chiến  trường Đông dương, còn mặc áo đại tang đi đòi 
quyền sống, còn theo bọn lính què cụt hết thời đi cắm cọc 
chiếm đất, hay đã ngã  sấp xuống trong những vụ thảm sát 
máu me, đang ghẻ lỡ trong các chuồng cọp chuồng beo...,  
(Ngụy Ngữ: Chị Hà  tạp chí Vấn Đề số 44) 
 
Rõ ràng, Ngụy Ngữ (NN) đã dùng Vấn Đề để trút những hằn 
học căm hận lên một hàng ngũ, gọi thương phế binh VNCH 
là “ bọn què quặt hết thời”,  kêu cố đại úy dù Nguyễn văn 
Đương là “tên”, kêu lính miền Nam là “bọn”... Thêm vào đó 
là những đoạn tả cảnh man rợ của quân đồng minh lồng  vào 
truyện như treo đầu người trước xe jeep... Và Vấn Đề “có 
lẽ” đã bị mắc bẩy khi họ luôn luôn chủ trương nhà văn phải 
có quyền  tự do trong sáng tác... 
 Có điều rất ngạc nhiên là  chẳng thấy ai phản bác  hay phản 
ứng gì về phía độc giả để bênh vực hàng ngũ quân lực 
VNCH, đặc biệt là binh chủng  “rằn ri” (nhảy dù, thủy quân 
lục chiến, Biệt động quân) mà NN hay nhắm vào!. 
 
Hay là bởi vì tạp chí Vấn Đề chỉ dành cho một thành phần 
độc giả kén chọn nào đó. Ít có thành phần quân nhân đọc 
như tuần báo Khởi Hành chăng. 
 
Đòn thù của Ngụy Ngữ còn dữ dội hơn cả Vũ Hạnh. Vũ 
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máu me, đang ghẻ lỡ trong các chuồng cọp chuồng beo...,  
(Ngụy Ngữ: Chị Hà  tạp chí Vấn Đề số 44) 
 
Rõ ràng, Ngụy Ngữ (NN) đã dùng Vấn Đề để trút những hằn 
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Hạnh chỉ nhắm vào mặt trận văn hóa, chưa bao giờ có một 
câu ca ngợi lộ liểu phe trong bưng mà VH đã gia nhập từ 
năm 1961... còn NN thì lộ liểu công khai. Ca ngợi hết mình 
phía “giải phóng” là có chính nghĩa bằng cách phết sơn đen 
lên một tập thể quân đội miền Nam như là  “những con thú 
tật nguyền” một bọn “bệnh họan”, “say sưa”, “phá phách”, 
không lý tưởng....Ngay cả người sĩ quan Dù miền Nam mở 
chốt lựu đạn tự sát trên đồi máu sau khi đồi bị tràn ngập thì  
cũng bị NN đem ra mai mỉa bởn cợt “anh chưa chết đâu 
anh”. Trong khi đó thì  người chị “bên kia” là “chị Hà” -  kẻ 
mà “với vô số máy thu thanh lảm nhảm từng ngày bây giờ, 
chị Hà được kể vào hàng ngũ những người lầm đường theo 
giặc”, thì NN cũng mượn ý của đại tướng McArthur để  thôi 
bong bóng lên tận chín tầng mây: 
 
“Chị Hà (...) đã nhập vào đoàn người đã mờ trong u chiều 
vô danh của đất trời vạn cổ; mờ và không bao giờ mất”. 
 

 
*** 
  
Bây giờ NN  đã hả dạ. Giấc mơ của NN đã thành tựu, NN 
trở thành một đảng viên CS.  Con thú tật nguyền từng đăng 
trên Vấn Đề dưới tên Nguyễn văn Ngữ  đã được NN viết 
thành phim bản và dựng  thành phim. 
 
Riêng tôi, tôi tự hỏi, chị Hà, nếu còn sống, giờ này ra sao? 
Hay là chị ta  đang chửi cái ông nhà văn nào đó tả chi mà tả  
ác, làm như  ta  có phép thần thông: vác  súng chạy băng 
băng theo một viên đạn vừa bắn ngay chóc vào thân tàu 
giặc ngang trời ! Để  thiên hạ cứ bảo cái huy chương dũng 
sĩ bắn máy bay Mỹ do nhà văn NN trao tặng là đồ ...lèo, 
dỏm !  
 
 Chạy theo xe ... xích lô, xe dạp  thì nghe xuôi tai. Chứ băng 
băng theo viên đạn thì nghe không ổn chút nào!.  
 
Hẳn chúng ta ai cũng nhớ chuyện tiếu lâm mầy ông thầy bói 
sờ voi, Ông khi sờ chân voi, thì bảo là cái cột đình. Ông khi 
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nắm cái đuôi thì bảo là cái chổi chà. Có điều họ vẫn cân 
nhắc kỷ càng  trước khi đưa ra kết luận. Chúng ta phải thông 
cảm cho họ vì họ bị mù. Còn nhà văn NN thì sao ? 
 
Không biết giữa các ông thầy bói sờ voi, và NN, ai mù hơn 
ai nhỉ ? 
 
Thêm nữa, Trung Cọng đang lăm le dòm ngó đất nước Việt 
Nam. Ngày xưa  ở miền Nam “mỹ hời”  ông  tha hồ chửi 
chúng tôi chẳng ai bắt ông bỏ tù hay làm kiểm thảo, thì bây 
giờ ông sống trong một xã hội mà ông mơ uớc, không biết 
ông có dám  đăng báo  chửi  bọn bành trướng Trung quốc 
như ông chửi giặc Mỹ trước đây không  nhỉ? 
 
Ai lỗi ? 
 
Ngụy Ngữ đến với Vấn Đề đầu tiên qua truyện Con Thú Tật 
Nguyền ký tên thật là Nguyễn văn Ngữ. (VĐ số 21). Sau đó 
hầu như cách khoảng 1, 2 số bút hiệu  Ngụy Ngữ xuất hiện 
thường xuyên, và sự mạ lỵ lính miền Nam càng lúc càng tận 
tình, tận lực. Mãi đến số 52, báo mới bị tịch thu, và đến số 
56, mới có một bài không có gì đến chuyện mạ lỵ. Để rồi 
VĐ không còn xuất hiện nữa. 
 
Một câu hỏi là ai chịu trách nhiệm ? 
 
Hai vị chủ trương là Mai Thảo và Vũ Khắc Khoan ? hay là 
sở Kiểm Duyệt, hay là do  sự thờ ơ của độc giả đặc biệt là ở 
SG có cả Tổng Cục CTCT. 
 
Có người qui trách nhiệm vào  hai vị chủ trương. Bởi việc 
chọn bài là quyền của họ  mà. 
Nhưng mà, nếu  chúng ta đòi hỏi quyền được tự do tư tưởng 
trong sáng tác, thì  lời kết tội có lẽ  khe khắc  cho hai vị ấy 
chăng. Trong khi ngay số đầu, VĐ đòi hỏi phải bãi bỏ kiểm 
duyệt, phải tôn trọng quyền được tự do nghĩ và tự do viết. 
 
Hơn nữa, bên cạnh truyện Ngụy Ngữ, Vấn Đề còn đăng 
truyện của  những người viết khác mang nội dung phản bác 
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lại những gì mà Ngụy Ngữ đã viết. 
 
Ví dụ, trong khi Ngụy Ngữ ca ngợi hết  mình một bà chị 
“mất tích“ đang “cà răng căng tai”  “chống Mỹ cứu nước”: 
 
Có phải chị còn bên kia biên giới Việt Lào, còn bên kia giòng 
phân chia Nam Bắc, đang răng cà tai căng đứng ca hát trước 
đám dân Thượng. (Chị Hà) 
 
thì cũng trên Vấn Đề,  nhà văn trẻ Thế Vũ đã lật tẩy tại sao 
có 4 chữ “cà răng căng tai”.   
... Đã có bao nhiêu cán bộ nằm vùng sau ngày kháng chiến 
thay vì được tập kết, họ đã được ở lại cà răng căng tai mang 
khố sống lẩn lộn trong buông, tập bập bẹ tiếng Thượng và cưới 
vợ Thượng sinh con lai để rồi năm ba năm sau tiếp tục cầm 
súng tuyên truyền  
( Biên khu, tạp chí Vấn Đề số 36 tháng 7-70) 
 
Ví dụ, trong khi Ngụy Ngữ  ngưỡng phục chị Hà: mặc áo 
đại tang đi đòi quyền sống ở Saigon thì cũng trên Vấn Đề,  
Trần Hoài Thư tả lại cảnh ăn cướpcủa phe Ngụy Ngữ cũng 
như sự bất chấp trước bạo lực để đòi quyền sống của người 
dân ở vùng nông thôn: 
 
“Nhưng thực sự, đêm qua, nẩu về nhiều lắm. Nẩu về, bắt loa  
alo, bắt chúng tôi họp mít tinh tại miễu trên, rồi gõ cửa từng 
nhà lấy thóc gạo. Tôi cũng bị họ đòi hai ký. Bà già Bảy có con 
đi lính quốc gia, họ đòi những mười ký. Bà không chịu, bả la 
hàng xóm. Bả nói con tôi bị chết ở Cam Bốt, đã bị các ông xử 
tử rồi, còn bà, bả không sợ… Bả nói muốn bắn, thì bắn bả, chứ 
đừng lấy gạo nhà bà nữa. Tội nghiệp, bả bị đập bằng báng 
súng, máu chảy lênh láng. Bà khóc rống cả đêm, khiến ai nấy 
trong ấp đều phải mủi lòng… Sáng nay, bả phải xách khăn gói 
tản cư lên quận. Bả không dám ở lại đây nữa.” 
(Trần Hoài Thư - Những thẻ nhang cho hoàng hôn. VĐ số 
37) 
  

Mục đích của việc so sánh trên là để chứng minh chủ trương 
của VĐ là dung nạp tất cả những khuynh hướng dị biệt.  
Sự thẩm định là ở người đọc.  Việc  báo được phổ biến hay 
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không là do quyết định của  Sở Kiểm duyệt SG. 
 
Như vậy, theo chúng tôi, kẻ đáng trách là mấy ngài lảnh 
lương tại sở kiểm duyệt tại SG. Tại sao phải đợi đến số 52 
mới tịch thu, không tịch thu số 21 khi NN đăng “con thú tật 
nguyền” để VĐ phải thận trọng hơn khi đăng bài NN? . Tại 
sao không làm như họ đã làm đối với Bách Khoa, Văn ? hay 
là họ nễ hai vị là Vũ Khắc Khoan và Mai Thảo? 
  
Mặt khác, cũng do một phần thái độ thờ ơ của độc giả Vấn 
Đề chăng?. 
 
Trong khi chỉ một bài của Mặc Đổ đăng trên tuần báo Khởi 
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chủ đề Khởi Hành và tôi), thì những bài của NN không một 
ai lên tiếng phản ứng. 
 
Và cũng  vì không thấy ai lên tiếng , nên   buộc lòng tôi mới 
viết bài này. 
 
Dù rằng quá muộn. 
 
 
  
 
Lửa... 
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Nhà văn Huỳnh Phan Anh viết bài nhận định về  hiện tượng 
văn học SG này vào tháng 11-69 trên nguyệt san Vấn Đề 
dưới tựa đề “Lửa và chất nổ”. Bài dài hai trang báo. Phần 
đầu bàn về lửa trong văn học: 
 
“Lửa, bạn đã nhận ra nó ? Những ngọn lửa tình dục, 
những ngọn lửa nhục thể  đang thi đua đốt lên trên 
những trang sách, những trang báo xuất hiện nhan nhản 
dưới mắt bạn mỗi ngày. Bạn có đồng ý rằng thứ lửa đó 
hiện là yếu tố chính yếu quyết định sự “thành công” của 
một quyển sách bây giờ ?” 
 
Sáu tháng trước đó, lửa cũng tràn ngập chỗ chúng tôi, trên 
ngọn đồi Kỳ Sơn ở  Bình Định. Có điều là có sự khác nhau 
giữ lửa SG và lửa ở đây. Lửa ở đây là lửa từ bom xăng đặc. 
Đại úy cố vấn  Charlie bị bom lửa thiêu, cả trung úy Bùi 
Toàn Hảo, thiếu úy Lý, đề lô pháo binh,  Bình Lò Heo... Họ 
chết hai lần. Lần đầu họ tử thương vì đạn VC. Lần thứ hai 
bom xăng đặc thả trên đầu, bất kể bạn hay thù. Bom lửa đã 
làm da thịt căng phình ram đỏ như heo quay,  mở vàng chảy 
ra như sáp ong. Tóc quắn khét lẹt. Riêng tôi, thì bị quả lựu 
đạn từ dưới một hầm đá quăng lên,  sức nổ khiến máu mũi 
máu mồm  ộc ra. Cả thân hình tôi bị bật tung lên.  (Hiện nay 
những miểng gang vẫn còn nằm chơi trong hai bắp đùi) 
Lửa đó, tôi đã viết,  đã kể tất cả trên Văn, Bách Khoa, Ý 
Thức, Vấn Đề, Trình Bày, Nghiên Cứu Văn Học, Thời Tập, 
Khởi Hành... toàn là những tạp chí thời danh bấy giờ. 
 
Những bài như thế, tôi mong muốn được xuất bản. Có hàng 
trăm truyện ngắn nhưng đành bó tay. Và cả ngàn trang bản 
thảo chất ứ trong ba lô. Thơ thì khỏi nói. Có cả trên bao 
thuốc lá. Trên vách tường... Hứng đâu làm đó. 
Nhưng mà  làm sao được một hai tuần phép để về SG nạp 
bản kiểm duyệt, in, và xuất bản ? 
 
Làm  sao có đủ thì giờ để ngồi nhà in mà sửa morasse ? 
 
Trong khi  cuộc sống thì đêm ngày  lo  gìn giữ bảo vệ từng 
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tấc đất của miền Nam. Có khi Saigon  cận kề mà không thề 
nào vói tới  như nhà văn Hoàng Ngọc Hiển đã kể trong thời 
gian ông ở An Lộc: 
 
“...Hễ mỗi lần tôi có dịp ghé sạp báo, tôi có cảm tưởng như 
tôi đang đứng trước sạp báo ở chợ Tân Định, hay sạp báo ở 
góc đường Pasteur& Hiền Vương, quận 3 Saigon. Tự nhiên, 
tôi có cái cảm giác ấy, một chút hương vị Saigon, thủ đô văn 
hóa văn học của Miền Nam tự do. Ấy vậy mà tôi cũng không 
thể ghé đó thường xuyên được, bởi lúc đó tôi là Trung đội 
trưởng thuộc Đại Đội 399, một đại đội cơ động cùa Tiểu Khu 
Bình Long, đi hành quân suốt. Thời điểm ấy, sau trận tổng 
công kích Mậu Thân 1968, nên Bình Long luôn bị đặt trong 
tình trạng “nguy hiểm”. Đêm thì đi kích, có khoảng một thời 
gian dài hơn sáu tháng, tôi toàn ngủ đường, ngủ rừng, ngủ 
chợ, ngủ dưới đường mương công viên Tao Phùng,… không 
biết đến cái phòng ở trọ là gì!!! Thỉnh thoảng mới có một 
ngày đại đội ứng chiến, lợi dụng một lúc nào đó  có thể tạt 
vào sạp báo. Có bữa Văn, Bách Khoa đều đã hết! Rồi có một 
thời gian dài đại đội đi đóng đồn Tân Hưng, một đồn ở xã 
Tân Hưng cách Quốc Lộ Mười Ba về phía tây hơn 15 cây số 
đường rừng, hầu hết là rừng cao su mênh mông, trải dài tới 
tận biên giới Việt Miên...” (2) 
 
Hoặc một đoạn thư được tòa sọan Vấn Đề đăng trên trang 
Thư bạn đọc:  
 

 
 
Hoàn cảnh của những người viết trẻ thời chiến là thế đấy! 
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_______________________ 
 
(1)Dưới bút hiệu Nguyên Phủ, Vũ Hạnh “phang” Sáng Tạo. Lý 
do Sáng Tạo đã làm một số tưởng niệm Quách Thoại vì Quách 
Thọai làm những bài thơ chống Cọng, ca tụng chế độ như Cờ 
Dân chủ,  Đường Tự Do: 
 
(...) suy tôn quá đáng một nhà thơ trẻ tầm thường thỉnh thoảng 
mới tỏ xuất sắc trong một đôi câu, nhưng nhờ cái chết làm cho 
tự ái của những người khen không bị thương-tổn và nhờ cái 
chết mà chóng . . . hiển thánh trong một tôn giáo chưa tìm đâu 
ra thần tượng 
(nguồn: tạp chí TQBT số 60 chủ đề tạp chí Sáng Tạo) 
 
(2)  Hoàng Ngọc Hiển (1942-2014): Ở An Lộc đọc Khởi 
Hành, TQBT số 62 chủ đề Khởi Hành và tôi. 
________________________________ 
 
 
Chúng tôi đau buồn báo tin 

 

Nhà văn Hoàng Ngọc Hiển 
không còn nữa 
  
Nhà văn Hoàng Ngọc Hiển không còn nữa 
 
Anh đã bỏ chúng tôi rồi. Mới khoảng một tháng thôi.  Giọng 
nói của anh vẫn còn ở bên tai tôi. Lá thư anh mới viết kèm 
theo những CD bản thảo. Cuốn sách của anh “Đọc 12 Tác 
Phẩm Văn Chương Việt Nam” do chính tay tôi làm từ A-Z 
như là làm quà văn nghệ cho anh để tạ tấm lòng anh dành 
cho TQBT. Và tên anh vẫn ở trên TQBT số tháng 12. Bài 
“Ở An Lộc đọc Khởi Hành” và truyện ngắn “Viên đạn cuối 
cùng”. 
 
Không ngờ chúng trở thành di cảo. 
 

_______________________ 
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Tôi nhớ lại là tuần đầu tiên tháng chạp năm ngoái, khi 
những tờ báo vừa rời khỏi máy in, để cắt xén, đóng bìa, tôi 
đã tìm một tập ưng ý nhất để gởi biếu đến anh.  Để cảm tạ 
anh về bài “Ở thị trấn An Lộc đọc Khởi Hành”. Anh là 
người đầu tiên mau mắn gởi bài viết sớm nhất. Trong thư 
anh kể anh đang đọc thêm một số tác giả khác, để in tiếp 
theo “Đọc 12 Tác Giả Việt Nam”. Những giòng chữ cứng 
cáp, và những dự tính về văn chương chữ nghĩa của anh, 
không có gì chứng tỏ về một dấu hiệu nào bệnh hoạn hay 
khó khăn trong tuổi già. Tôi gọi anh cho biết tôi đã nhận bài. 
Và kể là bà xã tôi rất thích truyện viết về Ba Cụt của anh khi 
tôi đọc cho bả nghe. Anh biết không. Tôi vừa đọc vừa phân 
tích cách hành văn, về những ý tưởng mà anh chuyên chở, 
về  kiến thức sử học mà anh đã có. Anh là giáo sư triết và cả 
sử địa mà.   
 
Tôi nói là rất hiếm, sau Khái Hưng với Tiêu Sơn Tráng Sĩ, 
Nguyễn Mộng Giác với Sông Côn Mùa Nuớc Lũ, tác giả 
mang lịch sử vào văn chương. Người ta nói là tiểu thuyết 
lịch sử. Cái khó nhất là liệu tác giả viết có dúng không  
trong khi lịch sử vẫn dựa vào chủ quan. Con cháu dòng tộc 
Tây Sơn dĩ nhiên là tự hào vua Quang Trung. Con cháu 
dòng Nguyễn hoàng tộc dĩ nhiên thì tự hào với Chúa 
Nguyễn. 
Vậy mà anh đã vượt qua. Cái thành công của anh là anh đã 
thuyết phục được người đọc.  
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Được nói chuyện với anh, tôi rất vui. Vui lắm. Phần lớn 
trong câu chuyện là văn chương. Sau đó là thời máu lửa. 
Anh kể về An Lộc. Tôi kể về Tam Quan. Anh nhắc lại quốc 
lộ 13 nối từ Bình Long về Saigon. Suốt cả sáu tháng anh kể- 
không biết căn phòng là gì. Chỉ nằm đường nằm bờ nằm 
bụi...  
Vậy mà anh vẫn viết. Bách Khoa, Khởi Hành, Văn vẫn đăng 
bài của anh. Văn vẫn xuất bản tập truyện “Quê Hương Lưu 
đày” của anh. 
  
Khác với mọi lần, sau khi nhận báo TQBT là anh đều gọi 
điện thoại cho tôi hay. Nhưng số báo kỳ này (số 62), tôi gởi 
báo vào đầu tháng 12, mà mãi đến 15 tháng 1 tôi cũng chưa 
nhận được tin tức gì từ anh. Tôi không hiểu tại sao. Hay là 
báo bị thất lạc. Hay anh đổi địa chỉ. Chờ mãi chờ hoài vẫn 
không thấy. Định bụng sẽ gọi. Nhưng điện thoại của anh thì 
vô ý đã mất. Mà anh thì không bao giờ dùng E-mail. 
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Ngày 15 tháng 1, nhà thơ Thành Tôn bảo là nhà văn Hoàng 
Ngọc Hiển đã qua đời. Ngọc Hoài Phương nói với tôi như 
vậy. Tôi hỏi bạn chắc không. Để tôi gọi Ngọc Hoài Phương 
thử xem... 
  
Thật sự khi nghe tin dữ này, tôi không thể tin. Chỉ một tháng 
chúng tôi vắng tin nhau, chẳng lẽ nào... 
  
Nhưng tôi cũng cố tìm tin tức. Search Google thì mới hay là 
anh đã chết. Chết vào ngày 27 tháng 12 năm 2014. Bảng 
phân ưu cáo phó của gia đình đăng trên nhật báo Việt Báo 
online rành rành trước mắt. 
 
Vậy là anh đã mất. 
 
Danh sách bạn đọc TQBT sẽ rút ra một tên, như tôi đã làm 
cho một vài người. Rồi cũng có ngày chính tên tôi bị bốc 
trúng. Nào ai biết. Que Sera Sera. 
Nhưng mà không sao. 
Tôi sẽ noi gương anh. Tiếp tục theo con đường mà mình yêu 
thích. 
  
Có phải vậy không, anh Hoàng Ngọc Hiển ? 
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Trần Thị Nguyệt Mai 

Đi thăm tác giả “Cõi Đá Vàng”  

  
Duyên khởi từ chuyện tình thật đẹp của hai bạn trẻ Trang và 
Nam, sinh viên trường UCLA. Vì yêu Trang nên Nam đã 
nghĩ ra một cách cầu hôn thật bất ngờ và cảm động. Đoạn 
phim này được post trên youtube vào tháng 9 năm 2011 đã 
làm xôn xao cư dân mạng trên toàn thế giới. Nhà báo Giao 
Chỉ đã viết một bài tường thuật về câu chuyện này. Nhận 
thấy đây là một chuyện tình vui, đẹp và lãng mạn, tôi đã chia 
sẻ với các bạn ở trang Phay Van. Các bạn vào trò chuyện 
khá đông và rôm rả. Từ chuyện tình đẹp của hai người bạn 
trẻ lại qua đến chuyện đời thường, làm cô chủ blog Phay 
Van gợi nhớ đến truyện “Cõi Đá Vàng” của tác giả Nguyễn 
Thị Thanh Sâm mà cô đã đọc từ trước năm 1975. Và vẫn 
còn nhớ lời nói đầu tác giả viết: “Dâng Tốn tác phẩm đầu 
tiên của Sâm. Cuộc đời này không dung những kẻ yêu 
thương nhau. Em đã tìm thấy anh trong Cõi Đá Vàng” 
(entry 21/10/2011). Từ đó dẫn đến việc đi tìm lại tác phẩm 
này. Phay đã lên mạng tìm kiếm tất cả thông tin liên quan 
đến truyện để các bạn chia sẻ. Nhận thấy đây là một cuốn 
sách hay và hầu như đã tuyệt bản, tôi đã viết thư nói anh 
Trần Hoài Thư nếu có dịp đi thư viện Đại Học Cornell thì 
tìm cuốn này. Anh thư lại cho hay vì anh không được khỏe, 
nhất là mắt yếu khi lái xe, nên đã cho thông tin về cuốn sách 
để có bạn nào đang học ở Cornell copy hay scan giùm. Nếu 
không ai làm, thì một ngày nào đó anh sẽ cố gắng. Như đã 
làm cho nhà thơ Lâm Vị Thủy... May mắn sao khi anh Phao 
Lô, trong khi lên mạng đi tìm cuốn Cõi Đá Vàng giùm 
người bạn, đã gặp thông tin này và anh đã mượn sách của 
thư viện Cornell qua trung gian của thư viện địa phương. 
Anh dành thời gian đánh máy lại cuốn truyện và chia sẻ với 
trang Phay Van.  Khi được biết tác giả là người bạn của anh 
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Đinh Cường, đang bị bệnh và hiện ở tại Seattle, Washington 
State, anh Trần Hoài Thư ngỏ ý sẽ xin phép gia đình tác giả 
in lại cuốn sách. Chúng tôi đã tạo nên “nhóm project CĐV” 
để đưa đứa con tinh thần đã bị thất tán về với tác giả. Sau 
đó, chị Kim Nhung, em gái của tác giả, ngỏ ý mời anh em 
chúng tôi đến Seattle chơi vào mùa hè năm đó, để bà Thanh 
Sâm và gia đình được gặp nhóm thực hiện, cũng như cùng 
tham dự buổi đọc sách của nhóm Ý Thu (trong đó có nhà 
văn Nguyễn Tường Thiết, nhà thơ Trần Mộng Tú…) về Cõi 
Đá Vàng, cùng đi thăm danh lam thắng cảnh ở vùng Tây 
Bắc. Nhưng rất tiếc, năm đó chúng tôi đã có những cuộc hẹn 
và những bận rộn riêng, nên không thể nhận lời mời. 
 
Tiếp đó, Quỳnh Trân – con gái bà Thanh Sâm – đã ngỏ ý 
nhờ anh Trần Hoài Thư in lại vở kịch thơ “Người ta sống 
bằng gì”, do bà phóng tác từ một truyện ngắn của nhà văn 
Tolstoi, cùng những sáng tác thơ vào trong một cuốn sách để 
trong gia đình con cháu giữ lại. Tôi ngỏ ý giúp Quỳnh Trân 
sửa morasse cho cuốn này. Từ đó hai chị em thường liên lạc 
thư từ email qua lại để hỏi những thắc mắc mà tôi có trong 
quá trình làm việc. Và có khi là những tâm sự vụn. 
Tôi còn nhớ Quỳnh Trân đã kể: “Em rất hãnh diện được là 
con của Ba Mẹ em. Vì từ khi khôn lớn và hiểu biết, em đã 
nhìn thấy nơi ba mẹ em tấm lòng nhân ái, luôn luôn mở rộng 
với tất cả mọi người. Ngày Ba em lên làm Quận trưởng ở 
Quảng Đức, Ba Mẹ đã đưa nguyên làng nghèo ở Thế Chí 
Tây vào lập nghiệp ở đó. Cánh cửa nhà em luôn mở rộng, 
không phải chỉ cho giới nghệ sĩ hay quyền chức, mà còn cho 
những người gặp khó khăn, nghèo khổ. Lúc đó nhà chỉ có 
Ba Mẹ và 5 đứa con mà ba em đóng cái bàn dài 20 chỗ. Và 
bàn ăn nhà em ngày nào cũng rộn rịp, vui lắm…  
 
Sau năm 1975, gia đình em mất tất cả. "Nhà có hoa mimosa 
vàng" [1] cũng bị tịch thu với lý do nhà của ngụy quân. Gia 
đình em gặp khó khăn, nhưng Mẹ vẫn mở rộng vòng tay, và 
lo chu đáo cho những ai khó khăn tìm tới với Mẹ. Gia đình 
em đã đến với Chúa qua các Cha và Mẹ em đã theo các Cha 
lặn lội đi các trại người cùi, trại mồ côi. Mẹ cũng khuyến 
khích tụi em theo mẹ đi trại cùi và dẫn các em nhỏ ở trại cùi 
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đi Sở Thú, cắm trại.”  
 

 
 

Từ trái: Mai Phương – Bà Thanh Sâm 
Hàng sau: Quỳnh Trân - Nguyệt Mai 

Seattle 26.04.2014 
 
Đó cũng chính là thông điệp bà gửi đến mọi người trong hai 
câu kết trước khi màn hạ của vở kịch thơ: 
Con người ta sống bằng gì? 
Bằng tình yêu mến khắc ghi trong lòng! [2] 
 
Từ đó tôi càng thêm yêu mến và quý trọng bà, một người 
đàn bà tài sắc, đức độ vẹn toàn. Thật khó tìm được những 
tấm lòng đó trong giai đoạn hiện nay của đất nước. Con 
người ta sống vô cảm, lạnh lùng. Thử Google search trên 
mạng "ăn trộm chó" sẽ thấy rất nhiều tin kẻ cắp bị đánh dã 
man, bị đánh chết... 
 
Tôi vẫn nhủ với lòng, sẽ đến thăm Bà vào một dịp nào khi 
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qua. Tôi đã ghé đến thăm Mai Phương, cô em nhỏ thân thiết 
của thời Tuổi Hoa. Anh Phụng - chồng Phương - và Phương 
đón tôi ở phi trường Seattle-Tacoma để đến sáng hôm sau cả 
hai chở tôi đến gặp Bà như lời hẹn với Quỳnh Trân. Ấn 
tượng đầu tiên đối với tôi, đó là một người phụ nữ với khuôn 
mặt tỏa sáng, rất đẹp và phúc hậu dù bây giờ bà đã lớn tuổi. 
Bà rất vui khi tôi nhắc đến tên những người bạn của bà ngày 
xưa: anh Đinh Cường, anh Nguyễn Xuân Thiệp, anh Trần 
Xuân Kiêm, chị Phùng Thăng...  Bà vẫn nhớ và nói: "Đó là 
những người bạn". Quỳnh Trân nhắc lại một kỷ niệm: 
 
“Có lần cô chú Trần Xuân Kiêm - Phùng Thăng dắt 
bé Tiểu Phượng đến tổ chức sinh nhật cho bé tại nhà em. 
Vui lắm. Bé rất xinh và tuy còn nhỏ mà đã biết viết chữ 
Hán rất đẹp rồi.” 
 
Quỳnh Trân cho tôi xem tập album ảnh gia đình ngày xưa. 
Những tấm ảnh hạnh phúc khi còn đầy đủ vợ chồng con cái 
sum họp bên nhau...  Ngày đó đã xa lắm... Chiến tranh và 
thời cuộc đã lấy đi tất cả mọi thứ của người đàn bà đang 
ngồi trước mặt tôi. Tôi đã thấy tấm ảnh một góa phụ đầu vấn 
khăn tang buồn áo não. Và đó là thời gian bà đã viết nên 
cuốn tiểu thuyết “Cõi Đá Vàng”, tác phẩm duy nhất và rất 
tuyệt vời của bà, mà mỗi trang, mỗi lời đều đẹp như một bài 
thơ. Như một cách để sống lại với những kỷ niệm thời son 
trẻ, thời của bà và chồng cùng những người bạn tuổi thanh 
xuân mang trong tim lý tưởng của thời đại: kháng chiến 
chống Pháp, dẹp giặc ngoại xâm, đem lại thanh bình cho đất 
nước, để rồi sau cùng họ nhận ra sự thật về những người 
cộng sản... Tôi hình dung ngày ấy có lẽ bà đã rất xao xuyến 
khi viết đoạn này:  
 

“Huyên không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu chiếc cầu 
nhỏ bắt từ xóm này qua xóm khác.  Đang lầm lũi bước đi 
Huyên nghe tiếng người gọi tên nàng.  Nàng ngẩng lên thấy 
Phan, một người bạn học cùng trường ở Hương Khê ngày 
nàng còn học ở Liên khu Tư. 

Phan đứng trong sân một ngôi nhà nhỏ, chàng mặc 
quân phục, nét mặt đẹp đẽ cương nghị, đôi mắt trong sáng 
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tươi cười nhìn Huyên.  Huyên dừng lại, cảm thấy lòng êm ả 
dịu dàng, mọi lo âu đau đớn trong lòng hầu như tan biến khi 
nhìn thấy người bạn của một thời đi học, một thời mà những 
giấc mơ tròn đầy thắm thiết. 

– Anh đóng ở đây à?  Huyên hỏi. 
– Vâng, đơn vị tôi về đóng ở đây vài tháng nay.  

Huyên vào chơi đã. 
Huyên tạt vào, buổi chiều đi qua ngoài kia, trong khi 

câu chuyện hàn huyên không dứt giữa hai người bạn học.  
Hình ảnh mái trường xưa đầy rêu phong, những cây cau 
trong sân trường, những ngọn đồi đầy hoa sim tím phía sau 
đồng cỏ may sau lưng trường học.  Hai người nhắc đến hai 
cây bàng liền cành nhau trên con đường dốc trước cửa 
trường đổ xuống thôn Gia Ninh, nơi họ ở trọ học.  Ở đó, khi 
mùa trăng đến, ánh trăng loáng bạc trên những tàn lá to xòe 
rộng như những chiếc dù, che chở ngôi làng chìm ngủ trong 
bóng đêm yên tĩnh tràn đầy ơn phước, những cây cam, cây 
bưởi, mùi hoa thoáng động trong đêm. 

Và giòng sông Ngàn Sâu chảy ngang qua thôn Gia 
Ninh, băng qua Chu Lễ xuôi về Châu Phong, Đức Thọ, 
thuận giòng trẩy đến Nam Đàn, Đô Lương, những bờ đê 
những nương dâu, câu hò tiếng hát đêm trăng lướt qua cánh 
rừng hoa trảo trắng muốt liêu trai.  Biết bao địa danh thân 
thiết, biết bao khuôn mặt thầy học, bạn bè thân thuộc, luyến 
lưu, Phan và Huyên cùng lần lượt nhắc nhở, cùng chung 
một niềm hoài tưởng. 

Huyên từ giã Phan ra về khi nắng xế nghiêng trải dài 
một làn gợn sóng lăn tăn trên sông xanh biếc ngoài kia.” [3] 

 
Trong bữa cơm trưa, Quỳnh Trân đãi tôi cơm chay với các 
món có tôm chay, thịt chay... Bà nhẹ nhàng nói với con: "Ăn 
chay thì không nên có những món này…" Trân khoe: “Con 
trai em đọc và nói tiếng Việt giỏi là nhờ ở gần bà ngoại. Mẹ 
dạy cho nó nên nó đọc giỏi lắm làm có người tưởng cháu 
sinh ra ở Việt Nam”. Thật thú vị! 
 
Sau đó, thấy bà đã mệt, nên chúng tôi đưa bà vào phòng 
nghỉ ngơi. Ở đây bà làm bạn với sách vở và ít thích đi ra 
khỏi nhà. Trên đường về, tôi cứ nghĩ đến bà như họa sĩ Đinh 

tươi cười nhìn Huyên.  Huyên dừng lại, cảm thấy lòng êm ả 
dịu dàng, mọi lo âu đau đớn trong lòng hầu như tan biến khi 
nhìn thấy người bạn của một thời đi học, một thời mà những 
giấc mơ tròn đầy thắm thiết. 

– Anh đóng ở đây à?  Huyên hỏi. 
– Vâng, đơn vị tôi về đóng ở đây vài tháng nay.  

Huyên vào chơi đã. 
Huyên tạt vào, buổi chiều đi qua ngoài kia, trong khi 

câu chuyện hàn huyên không dứt giữa hai người bạn học.  
Hình ảnh mái trường xưa đầy rêu phong, những cây cau 
trong sân trường, những ngọn đồi đầy hoa sim tím phía sau 
đồng cỏ may sau lưng trường học.  Hai người nhắc đến hai 
cây bàng liền cành nhau trên con đường dốc trước cửa 
trường đổ xuống thôn Gia Ninh, nơi họ ở trọ học.  Ở đó, khi 
mùa trăng đến, ánh trăng loáng bạc trên những tàn lá to xòe 
rộng như những chiếc dù, che chở ngôi làng chìm ngủ trong 
bóng đêm yên tĩnh tràn đầy ơn phước, những cây cam, cây 
bưởi, mùi hoa thoáng động trong đêm. 

Và giòng sông Ngàn Sâu chảy ngang qua thôn Gia 
Ninh, băng qua Chu Lễ xuôi về Châu Phong, Đức Thọ, 
thuận giòng trẩy đến Nam Đàn, Đô Lương, những bờ đê 
những nương dâu, câu hò tiếng hát đêm trăng lướt qua cánh 
rừng hoa trảo trắng muốt liêu trai.  Biết bao địa danh thân 
thiết, biết bao khuôn mặt thầy học, bạn bè thân thuộc, luyến 
lưu, Phan và Huyên cùng lần lượt nhắc nhở, cùng chung 
một niềm hoài tưởng. 

Huyên từ giã Phan ra về khi nắng xế nghiêng trải dài 
một làn gợn sóng lăn tăn trên sông xanh biếc ngoài kia.” [3] 

 
Trong bữa cơm trưa, Quỳnh Trân đãi tôi cơm chay với các 
món có tôm chay, thịt chay... Bà nhẹ nhàng nói với con: "Ăn 
chay thì không nên có những món này…" Trân khoe: “Con 
trai em đọc và nói tiếng Việt giỏi là nhờ ở gần bà ngoại. Mẹ 
dạy cho nó nên nó đọc giỏi lắm làm có người tưởng cháu 
sinh ra ở Việt Nam”. Thật thú vị! 
 
Sau đó, thấy bà đã mệt, nên chúng tôi đưa bà vào phòng 
nghỉ ngơi. Ở đây bà làm bạn với sách vở và ít thích đi ra 
khỏi nhà. Trên đường về, tôi cứ nghĩ đến bà như họa sĩ Đinh 



                                                                                                                                                                   

                                                       24                                                                                                                                                        24                                                                                                                                              

Cường đã ví: một Marguerite Duras của Việt Nam. Giá như 
ngày ấy, khi phát hành cuốn truyện "Cõi Đá Vàng", tất cả 
mọi việc đều suôn sẻ, báo giới lên tiếng ca ngợi, biết đâu 
văn chương miền Nam trước năm 1975 lại có thêm vài cuốn 
truyện thật hay và thật đẹp của nhà văn nữ Nguyễn Thị 
Thanh Sâm. Và biết đâu chừng miền Nam chúng ta sẽ không 
rơi vào tay Cộng Sản khi mọi người đã hiểu hết những sự 
thật ở bên kia bức màn sắt... Tự do, no ấm, bình đẳng… chỉ 
là những chiêu bài. Khi cờ đã đến tay, họ sẽ trở mặt, sẽ giết 
chết hoặc hãm hại, ngay cả những người mà họ đã từng gọi 
là "đồng chí", như đã đối xử với Huỳnh, với Trần...  
 
Trần Thị Nguyệt Mai 
24.01.2015 
 
[1] Tên một truyện ngắn của nhà văn Hoàng Ngọc Tuấn mà 
khung cảnh truyện là căn nhà của gia đình Bà Nguyễn Thị 
Thanh Sâm 
[2] Kịch và Thơ Nguyễn Thị Thanh Sâm - Thư Ấn Quán ấn 
hành 2012 
[3] Cõi Đá Vàng - truyện dài của Nguyễn thị Thanh Sâm 
     An Tiêm xuất bản tại Saigon năm 1971 
     Thư Ấn Quán tái bản tại Hoa Kỳ tháng 1 năm 2012 
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KHÉP LẠI NÚI RỪNG 
Như Thương 
 
 
"Con coi chừng em, mẹ đi ..." chỉ nói vỏn vẹn ngần ấy chữ 
trong nước mắt rồi mẹ tôi quảy gánh đi! Một gánh tình đầy 
ăm ắp, trông sao quá luộm thuộm thế này nhỉ !? 
 Dáng người khệ nệ ôm, tay xách, tay mang, khuôn 
mặt khắc khổ của lo toan bỗng trở nên già nua tột cùng chắc 
cũng động lòng Trời? Hai cái bao bố tời, một chiếc thùng 
giấy, hai giỏ đệm xách tay... thế mà Mẹ tôi đếm đi đếm lại 
không biết bao nhiêu lần trước khi rời ngôi nhà! Duy nhất 
chỉ có mình Mẹ tôi biết trong ấy đựng những gì … 
 Những chiếc bánh nướng nhỏ, được gói vuông vức 
bằng những miếng nylon không đều nhau, lại được gói trong 
những trang báo nhật trình kỹ lưỡng, rồi cột thun kỹ càng. 
Những miếng thịt vuông vức trong một hủ nhựa đầy nước 
mắm và những quả trứng luộc nổi lều bều. Tất cả được gài 
chặt xuống với nước mắm mặn, lại những miếng nylon và 
nắp đậy buộc thun ... Nén hết nỗi lòng chắt chiu trong mặn 
mà ... 
 Những con ruốc rang vàng thơm tóp mỡ, muối, 
đường và lẫn cả những giọt nước mắt âm thầm rơi trong 
đêm được nén trong những chai nhựa với kích thước khác 
nhau, thế là thành một khối ruốc tùy theo hình dạng của cái 
chai! Tình Yêu năm tháng đã ươm vàng con ruốc, con tim 
người Vợ ... để mong được vừa khẩu vị Chồng như ngày 
xưa ... 
 Năm bảy món ăn khác được chia đều từ một con gà ! 
Bao nhiêu món ngon vật lạ mà thuở nào Vua “ ngự thiện” 
chắc cũng không bằng dăm ba miếng gà của món Ragout, 
Cà ri, Rô Ti, gà kho sả ớt ... Người Vợ dường như mải mê 
săm soi với chia phần đã quên rằng người Chồng bây giờ 
không còn đầy đủ răng để có thể gặm xương gà một cách 
ngon lành được! Thế nhưng, người Vợ đã chăm chút tỉ mỉ 
từng muỗng muối, gia vị như một người đang trổ tài nấu ăn 
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trong tháng ngày mới về làm vợ. 
 Những trang thư lại được lén lút mở ra đọc lại trong 
đêm khuya dưới ánh đèn dầu leo lét ... "Em làm cho anh 
món ... Em mua cho anh cái này ... đừng mua nhiều lắm, tốn 
tiền ..." . Trái tim tình thổn thức của ngày xưa khi hai người 
yêu nhau bây giờ cũng thổn thức vì phân chia đôi ngã. 
Người Vợ lặng lẽ làm hết tất cả những dặn dò trong những 
lá thư của một năm, hai năm trước từ những địa chỉ xa xăm 
và xa lạ nghe đâu tận miền Bắc. Cái sắt son thủy chung tự 
thuở nào ... 
       Thêm chút trà, chút cafe trong tận cùng nỗi nhớ, chắt 
chiu từng dúm trà ngon của bạn bè gởi quà biếu người tù tội, 
mỗi vị trà của từng người khác nhau thì không thể để chung 
với nhau một gói được ... như những ngõ ngách trong ngăn 
tim Yêu Chồng vậy. Gói nhè nhẹ kẻo những lá trà khô sẽ 
vụn vặt, mất đi cái cong queo khô quắm của đọt trà non là 
tinh túy của một ly trà ngon như sở thích của Chồng. Gói hết 
yêu thương của một người gởi đến một người xa vạn dặm 
dẫu hương trà không là vị thuốc hồi sinh cứu tử người 
Chồng trong cơn đói nghiệt ngã, nhưng "gô" trà sẽ hiện ra 
bóng người Vợ tần tảo như tích xưa Nàng hiện ra trong đáy 
cốc tình ... 
 Chút cafe của bằng hữu gởi nhau - rồi sẽ được pha 
bằng nước suối, nước sông lạ lẫm và lạnh ngắt tình người ... 
Thôi thì ấm lòng người phương Nam lưu lạc đất Bắc như 
san xẻ, chia sớt và an ủi người bị lưu đày. Gói hết hương 
thơm bằng hữu ấy trong hành lý để nhỡ mai kia lội qua sông 
rộng, đầm mình dưới lũng sâu sẽ không làm ướt những tấm 
chân tình quý giá trao tặng . Hỡi nguồn nước từ núi cao, xin 
hãy xuôi giòng về với người khốn khó trong tù đày, để giòng 
nước trong sẽ nuôi dưỡng tấm thân ngày càng lụn bại, để 
ngụm trà thơm sẽ đem lại chút hạnh phúc thâm tình chồng 
vợ, chút ân nghĩa bạn bè phương xa ... Đừng để giếng cạn 
khơi giòng chắt chiu miếng nước đục ngầu mà đau lòng 
ngụm trà buồn canh khuya. Hỡi sắt se của núi rừng Việt 
Bắc, xin hãy dừng lại cái khắc nghiệt của thời tiết như chút 
lòng nhân ban cho người trong lao lý khi hai tay gầy gò ôm 
"gô" nước trà nóng, miếng cafe ấm bỗng dưng trở lạnh vội 
vàng theo cơn rét buốt người . Ánh lửa tù có đem lại niềm 
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hy vọng cho ngày thoát cùm gông không hay sẽ dần tàn theo 
đóm lửa nhỏ từ những thanh củi lượm mót góp nhặt?  
Đây tấm áo may cho Chồng, từng đường kim mũi chỉ thâu 
đêm - nhớ lại hình bóng ngày Chồng ra đi, kích thước rộng 
hẹp từ vòng cổ, vai ngang, chiều dài thân áo và cả vòng tay 
từng đêm mặn nồng phu phụ ... Vải xưa mềm lòng cậu bé 
năm xưa măn vú mẹ, đã kết nguyền trăm năm với tà áo cô 
dâu; bẵng bao nhiêu năm theo gót Chồng, nay gót Vợ lặn lội 
vượt núi đồi nghìn trùng đem manh áo thô giữ ấm thân 
Chồng ... 
 Đường may có lẽ vụng về khi tuổi người Vợ không 
còn đôi mươi như xưa nữa, mắt nhá nhem cố chắp lại cho 
khít khao như đem ấm lạnh đến người sống trong núi đá 
nghìn trùng. Người Vợ vẫn còn những mấy mươi năm trong 
lời nguyện ước " Trăm Năm Giai Ngẫu " thuở nào, thế thì 
từng mũi kim đâm xé lòng để nguyện cầu người Chồng còn 
sống sót đợi ngày về đoàn tụ sẽ thấu được tấm lòng Ơn Trên 
chăng? 
 Năm trước - lần đầu tiên gặp lại người Chồng - sau 
một tháng trời tìm được tông tích Chồng qua một địa chỉ 
như là ẩn cốc (!) nơi rừng sâu, người Vợ thảng thốt khi nhìn 
thấy bộ quần áo rách bươm, vá víu của bộ đồ ngày ra đi, đến 
nỗi không còn nhận ra được đó chính là bộ đồ mình đã may 
! Kim đâu, chỉ đâu Chồng vá áo? Trong bao cát ... Cây kim 
của người tù như là một dụng cụ của người tiền sử - chỉ cần 
đâm thủng một miếng vải thì được gọi là kim! Người xưa có 
câu ví von rằng: Có công mài sắt, có ngày nên kim. Quả 
đúng như vậy trong những trại tù ! Họ đã mài sắt thành kim 
để khâu khíu lại những mảnh vải mục rách đã từng ngâm 
bùn, ngâm nước ướt rồi khô thành quần áo. Gọi là quần áo 
chứ không có một danh từ nào để đặt cho "những cái quần, 
cái ảo" ấy, vì hễ miếng vải nào được phủ lên thân người thì 
được gọi là "quần áo" rồi! Càng nhiều vải để đắp lên thì 
càng đỡ lạnh, chỉ đỡ lạnh thôi chứ chưa được gọi là ấm đâu 
vì mặc vào rồi để trầm mình xuống nước lạnh thì làm sao 
mà ấm, thế nhưng trong đầu vẫn nghĩ "mình có áo", nhỡ ướt 
rồi sẽ phơi khô được! 
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                                                Phác thảo Thân Trọng Minh 
 

 
 Lần ấy, người Vợ hỏi Chồng trong nghẹn ngào: 
“Anh lạnh không?“ Nghe đắng lòng. Nghe cạn cùng thống 
khổ. Nghe xa xót trong âm vang uất nghẹn. Và câu hỏi được 
trả lời bằng cái nắm tay len lén dưới gầm bàn ... Mặt gỗ của 
bàn có lẽ cũng thấm đẫm nước mắt bao lần rồi, tay Chồng, 
tay Vợ có lẽ Đất Trời cũng chạnh lòng xót thương ... Lạy 
Trời cho lòng người đừng thành gỗ đá, nhưng gỗ đá nơi trại 
tù không còn là gỗ đá nữa, mà đã hóa thân thành người rồi, 
biết khóc, biết buồn, biết chia sẻ những giọt nước mắt oan 
khiên. 
 Ngày "thăm nuôi" người Chồng sao bỗng cạn lời và 
vỏn vẹn một chữ"EM",để mãi sau mới nói được câu nói đầu 
tiên " Em mệt không ?". Và câu nói thứ hai là "Anh mặc 
lại chiếc áo ngày anh ra đi, dẫu nó đã trở thành một manh 
áo rách như thế này ...". Người Vợ vẫn chưa nói được gì 
sau hai câu nói của người Chồng, chỉ cúi mặt khóc, rồi lấy 
tay chùi nước mắt vội vàng (vì có kẻ canh giữ tù ở hai bên 
đầu góc bàn "ngăn cấm" dòng lệ rơi !) . 
 Không có vai kề vai, không còn những nụ cười hạnh 
phúc, không thấy những ánh mắt âu yếm của vợ chồng và 
cũng chẳng nghe được lời nói nào như đã định trước khi 
người Vợ bước chân vạn dặm đường xa đi thăm chồng trong 
"tù cải tạo" được thốt ra!  
 Bao nhiêu điều suy nghĩ dằn vặt canh thâu, bao 
nhiêu lo lắng cho sự sống chết của người bạn đời, phải nói là 
vạn cái bao nhiêu quẩn quanh với năm tháng vắng bóng 
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Chồng đã bỗng nhiên trở thành vô ngôn ... để câu nói đầu 
tiên của người Vợ lại là: "Anh có bệnh không ?" 
Từ đâu trong tâm khảm đã hình thành câu nói ấy, phải chăng 
là nỗi ám ảnh những căn bệnh nơi rừng thiêng nước độc sẽ 
lấy đi mạng sống người Chồng được kể lại truyền miệng của 
những người cùng khổ - những người phụ nữ mà người đời 
vinh danh là "Cái Cò" cùng đi trên một quãng đường "tam tứ 
núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội ..." để thăm Chồng ? 
 Hai bàn tay gân guốc, khô đét, đen sạm của người 
Vợ cứ mãi sờ, nắn, thoa hai cánh tay Chồng qua mảnh áo 
một tay dài, một tay rách cụt nửa chừng ... "Tay chân Anh 
có đau chỗ nào không ?" . Như một bi kịch đầy nước mắt, 
đôi mắt người Chồng nhoà lệ theo đôi mắt người Vợ, theo 
từng câu nói của mệnh số dâu bể đổi thay ... Không phải là 
màn kịch trên sân khấu mà là sự thật trước mắt mọi người - 
nơi chốn mà lẫn lộn người với nhân tính và người vô nhân 
tính! Không được khóc - một ngôn ngữ của Sa tăng dưới 
tầng địa ngục bỗng dưng trồi lên mặt đất và được lập lại như 
một điệp ngữ thể hiện oai quyền! 
 Và từ lúc ấy trở đi, người Vợ và người Chồng dừng 
ngấn lệ đoanh tròng. Nuốt lệ vào lòng. Nuốt hận vào tim! Vì 
họ cần phải sống dẫu cả hai đang rướm máu dưới chân 
Thánh Giá của quân dữ ...  
 Một chiếc áo len không cổ, không tay và một chiếc 
nón đan phủ gáy cũng là những món vượt đèo, vượt muôn 
ngàn cách trở đến đây. Chỉ mặc cho ấm cái ngực, chỉ phủ 
cho ấm đỉnh đầu- đó là hai điều suy nghĩ của người Vợ dành 
cho Chồng. Đơn giản không? Thưa không ạ... Vì người Vợ 
đã trằn trọc từng đêm, rồi khóc khi không biết chồng mình 
phải làm cách nào để chịu được cái lạnh của núi rừng sâu 
thẳm. Xưa, đan áo len cho tình trong ngọt ngào, diễm phúc; 
nay, từng mũi kim đan là gói ghém bấy nhiêu tình nghĩa phu 
thê trong nghẹn ngào. Đan xong lại cân xem nặng bao nhiêu 
vì "người tù" đâu có được nhận quà với số lượng tự do. Cân 
hết ân tình nặng tợ thiên kim ấy... cũng đành thôi ! "Anh 
mặc vào đi để họ không nói anh đã nhận được nhiều 
"quà" quá và họ lấy bớt thức ăn của anh !". 
 Chừng ấy thời gian nhìn nhau, ngần ấy giây phút 
trong lệ đổ, bấy nhiêu câu nói được nói ra trong nghẹn ngào 
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đã tiêu hết "những thời gian gặp mặt ". Chỉ còn 5 phút nữa - 
mệnh lệnh thoát ra từ cai ngục đã như một vết chém phụp 
trong khoảnh khắc ân huệ của “tù nhân” và gia đình - để dấu 
ngoặc kép nơi đây cũng bằng thừa vì ai là tù nhân nơi ấy ? 
Không ai là tù nhân - như định nghĩa của tù nhân là một 
người phạm tội. Ai là cai ngục chốn này? Tất cả những dãy 
núi hoang trùng trùng điệp điệp, những ngọn đồi tiếp nối 
những ngọn đồi, những cánh rừng già dường như chưa từng 
có bước chân người đến, những loại cây cỏ chưa bao giờ 
thấy được, nhưng có thể làm chết người vì ngộ độc khi đói 
ăn, những con sông cạn sâu chỉ có Trời biết, dòng suối chảy 
xiết dâng ngập đến cổ và lạnh ngắt làm run rẩy thân tù ... và 
những con người lạnh như viên đạn giết người!  
 
 
 Cái đòn gánh xiên hai bao tải, hai cái túi đệm xách 
bây giờ bỗng nằm chơ vơ dưới nền đất khi mọi thứ được 
phơi bày ra dưới ánh mặt trời cú vọ: hủ lọ, gói to, gói nhỏ 
của thức ăn, quần áo, thuốc men và hai khuôn mặt hốc hác, 
thất thần, mắt đỏ hoe đợi một lời phán của ngạ quỷ "Hết giờ 
thăm nuôi !" 
 Chính trong giây phút nghe câu nói điếng người ấy, 
người Vợ bỗng dưng hốt hoảng tột cùng... Chồng mình sẽ 
biến mất trước mắt của mình... có thể sẽ không bao giờ được 
gặp lại sau khi nhìn dáng Chồng đi chầm chậm, không dám 
ngoái đầu nhìn lại, rồi khuất dần sau lán trại. Người Chồng 
không còn nói được gì nữa, vói tay xoa nhẹ trên hai đầu vai 
của Vợ, rồi lặng lẽ quảy gánh lầm lũi bước đi ... Bóng chiều 
nhòa nhạt và trời bắt đầu sẫm tối . Mọi người đi "thăm nuôi" 
lại hối hả quay ngược lại quãng đường mình đã đi qua cho 
kịp nghỉ đêm ở một góc nhà trọ, góc rừng thưa nào đó ... 
 Người Mẹ bây giờ mới ôm choàng đứa con trai đi 
theo mình vào lòng và khóc òa lên ... 
Từ lúc bước chân ra khỏi nhà và nói vói lại một câu: "Con 
coi chừng em, Mẹ đi ...",tôi chỉ biết Mẹ tôi đi thăm Ba tôi 
thôi, chứ không biết đi đâu cả ngoài hai chữ "Tận Bắc" ! Đi 
bao nhiêu ngày cũng không biết, có về hay không tôi cũng 
không nghe Mẹ tôi nói nữa ... Cái khờ khạo của một đứa con 
nít, dẫu làm chị một bầy em 7 đứa thiệt ngốc nghếch làm sao 
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... Nhưng tôi biết sợ Mẹ tôi không về hay chết dọc đường! 
Rồi chợt nghĩ nếu Mẹ không về thì tôi cho em tôi uống 
thuốc rầy chết hết cùng lượt! 
 Mỗi năm "câu nói khép cửa" ấy của Mẹ tôi lại trở về 
theo định kỳ vào thời gian gần Tết . Bước đi dặn dò con 
muôn ngàn chuyện: Coi chừng em chết đuối dưới kinh rạch, 
đừng để em lùa vịt chạy đồng quá xa, buổi chiều nhớ cột cửa 
cẩn thận - đến đây thì tôi phải mở ngoặc một chút cho cái 
chữ "cột cửa". Nhà lá ở quê thì cánh cửa được làm bằng lá 
chằm có nẹp bằng khung, tối đến chỉ cần cột cái nẹp ấy vào 
góc cột nhà với một sợi dây dừa là đóng cửa! 
 Mỗi lần Mẹ đi hay Mẹ về ... đều như một người đàn 
bà nào rất đỗi khác lạ. Cái khác lạ của thất hồn, thất thần, 
tâm trí đâu đâu, ốm thêm và thức khuya nhiều thêm, để rồi 
dẫu có quay lại với cuộc sống thường nhật, dường như 
người vẫn còn để hồn nơi núi rừng Việt Bắc với ba tôi. Lạ 
một điều là Mẹ tôi không nhuốm bệnh bao giờ !!! Cái sức 
mạnh thiêng liêng của Tình Mẫu Tử và Tình Chồng Vợ đã 
vực một thể xác gầy còm đứng vững để chống chèo với bão 
táp cho tay nách 8 đứa con và người chồng trong tù ngục. 
Rồi ngày qua ngày, tuần lễ này đến tuần lễ khác, tháng năm 
qua dần với những lo toan cơm áo và thấm thoát 13 năm trôi 
qua với những ngày tháng nuôi chồng như một thời khóa 
biểu cố định, vì vậy, nếu cận Tết rồi mà Mẹ tôi nhìn lại góc 
nhà - nơi để hai cái bao tải định mệnh - chỉ lưng lửng bao thì 
giống như Mẹ tôi hao gầy thêm, xoay đi xoay lại chỉ muốn 
cắt xén đầu này, đầu nọ để có tiền mua quà để dành cho Ba 
tôi . Ăn gì, mặc gì ở nhà qua loa và qua bữa rồi cũng xong, 
cây cỏ ngoài vườn, ngoài ruộng, con cá ngoài sông lạch rồi 
sẽ lớn dần cho cái ăn ... Bao nhiêu món ngon - chỉ là dăm ba 
miếng thịt không có mỡ, thì đã là ngon lắm rồi - cất dành lại 
cho vào hủ mắm, từng con cá của vó lưới được chừng gang 
tay là nỗi mừng hiện ra trên ánh mắt Mẹ ... Này phần cho 
Chồng, này phần cho con - còn Mẹ là phần Vui ! 
 Khi Mẹ tôi đi Bắc lần thứ nhất, tôi ngơ ngác lắm ... 
đến lần thứ hai thì chợt hiểu ra điều gì trong trách nhiệm của 
người chị cả ở nhà chăn bầy em! Đến những lần sau thì 
muốn đi theo Mẹ, nhưng rồi vẫn nghe lại câu nói quen 
thuộc: "Con coi chừng em, Mẹ đi ..." và từ đấy tôi khóc khi 
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chợt hiểu tận tường nếu điều gì xảy ra cho Ba tôi và cho Mẹ 
tôi dẫu bấy giờ không còn là thời của chiến tranh tên bay lạc 
đạn nữa. 
 Ba vắng nhà, Mẹ tôi làm Mẹ và không có Mẹ ở nhà, 
tôi là Mẹ của bầy em ! Nhưng đêm về thì tôi rất sợ ... cái sợ 
vô hình của một người chị gái có những đứa em gái trong 
nhà mà không có Ba Mẹ thật giàu tưởng tượng. Giữa chốn 
đồng không mông quạnh, lỡ một người đàn ông nào đó đạp 
cánh cửa lá chằm để vào nhà thì quả thật là tôi chỉ biết khóc 
! Rồi em bệnh, rồi nắng mưa ngoài ruộng, bên đồng cạn, 
đồng sâu, tất cả đã làm tôi trở thành người thức khuya đến 
mòn mỏi rồi mới ngủ - chỉ để canh cửa không cho ai lẻn vào 
giữa khuya ! Năm ấy tôi đã 19 tuổi đầu rồi sao mà còn khờ 
đến vậy!? Độ tuổi ấy tôi không còn ham chơi nữa, không có 
mơ ước nào hơn là được có Mẹ ở bên cạnh để tôi không thấp 
thỏm lo sợ từng đêm trong suốt hơn tháng trời Mẹ tôi đi 
"thăm nuôi" Ba tôi. 
 Tuy nói thế, nhưng tôi cũng "gan lì" trong một việc 
lắm ngộ nghĩnh: Đi chứng giấy "Thăm nuôi học tập cải tạo"! 
Cái chuỗi từ ngữ ấy lạ lẫm làm sao, nhưng nó là niềm vui 
của Mẹ Con tôi. "Tờ giấy phép" ấy ban đầu là một cực hình 
cho tôi khi phải thức dậy khuya lúc 3 giờ sáng, đi bộ hay 
đạp xe đạp lọc cọc qua hết mấy mảnh vườn trên những con 
đường mòn len lỏi bên những bờ ao, gốc chuối để đến văn 
phòng Xã . Người ta ký giấy phép cho Vợ đi thăm Chồng! 
Chuyện lạ trên thế gian nhưng đã xảy ra như chuyện bình 
thường. Đôi khi trăng còn treo lơ lửng giữa màn trời trong 
nửa đêm về sáng là tôi đã phải đi rồi vì bọn xã chỉ làm việc 
đúng 15 phút, không giờ giấc cố định, chúng chỉ ngồi chò hõ 
trên cái băng ghế gỗ hay ngồi tán dóc ngoài bụi chuối, lận 
con dấu trong túi ... Tôi mà không đi sớm thì sẽ thấy cái nhà 
trống không và phải đội nắng về nhà để ngày mai đi tiếp cho 
đến bao giờ có được mảnh giấy phép tắc ấy trong tay . Đó là 
phân nửa đoạn đường của người Nam thăm tù Bắc, vì nếu 
không có mảnh giấy ấy thì sẽ không ai mở cửa "địa ngục" 
cho mình vào! 
 Gánh đời, gánh tình trong một nỗi lòng quạnh hiu 
thế mà Mẹ tôi đã rất vững vàng, can đảm nữa là khác. Người 
phương Nam, kẻ trời Bắc - lẻ đôi én nhạn thế nhưng nét 
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xuân sắc thuở xưa vẫn còn - Mẹ tôi rất đẹp, nước da đen 
ngăm đen và hai má lúm đồng tiền đã làm Ba tôi thua cuộc! 
Bắt đầu từ cuộc phân ly, Mẹ tôi đã xếp lại những màu áo 
xưa một thời ... Rồi 5 năm trôi đi, 10 năm thoắt đã bạc trắng 
tóc xanh thuở nào . Đôi lúc tôi đã tự hỏi chữ thủy chung bắt 
đầu từ đâu trong ý nghĩ của Mẹ tôi để người vẫn còn giữ 
một kiểu tóc kể từ ngày lấy chồng vì người chồng yêu thích 
kiểu tóc ấy mãi cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Phải chăng 
bắt đầu từ một lời nguyền của duyên nợ trăm năm hay vì đàn 
con khờ dại? Để từ đó mỗi lần cần "chứng giấy" trên xã, Mẹ 
tôi đứng đợi tôi ngoài bụi chuối, chứ không đi vào tận trong 
văn phòng xã, nơi có những người đàn ông của kẻ địch trạc 
tuổi Ba tôi ! Lúc ấy, tôi còn chưa hiểu điều ấy, nhưng chỉ 
thắc mắc tại sao, hai Mẹ con phải cùng đi với nhau, thay vì 
một mình Mẹ tôi đi là đủ rồi ... Mãi khi lớn lên một chút thì 
tôi mới hiểu ra ẩn ý của Mẹ .... ở đời ai biết được chữ "ngờ" 
, nên chẳng bao giờ lòng mình không an tâm mà lại bước 
chân vào ! Trên bước đường vạn dặm ra Bắc cũng vậy, lúc 
nào cũng có một đứa em trai của tôi đi theo cùng . Khổ cực 
nhất là thời gian đi buôn tuyến đường dài ... buôn lậu gạo, 
đường ... cũng lại dắt theo đứa con trai lớn nhất của Mẹ ! 
Chữ sắc hương của một thời hương sắc dẫu đã tàn phai, 
nhưng vẫn còn nét chấm phá của nhan sắc đâu đấy ... 
 Rồi nhan sắc ấy lầm lũi giữa dòng đời trong những 
buổi chợ sớm trưa, những sớm mai qua bắc trên giòng sông 
đầy lục bình ... nổi trôi bềnh bồng, những chiều hoàng hôn 
tắt nắng vội vã về với bầy con, Mẹ tôi đã hóa thân thành một 
Cái Cò lặn lội. Gánh gạo trong Ca dao tích xưa nay đã thành 
hiện thực. Để nuôi con - Mẹ tôi đã tảo tần buôn bán, bán tất 
cả những món gì được bày bán giữa chợ: Từ những con cá 
vó lưới, xúc tép, xúc mòng, dăm ba mớ rau xanh non mởn 
trong vườn nhà người, bó lá dừa, bó lá chuối khô, đến gánh 
cơm tấm, gánh xôi ... Cái bếp trong nhà đã trở thành "giang 
san" của người chị cả đóng vai người Mẹ và Mẹ tôi đã lăn 
lộn với cái bếp ngoài chợ ! Nồi niêu, soong chảo, củi, lửa, 
chén, tô, đũa từ trong bếp nhà đi theo cái đòn gánh với Mẹ 
tôi từ tờ mờ sáng đến khi chiều tắt nắng mới về ... 
 Bao nhiêu mưa nắng tháng ngày đã làm phai nụ 
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nay đã chìm theo mệnh nước, thay vào đấy là dấu chân chim 
bắt đầu hằn lên khóe mắt . Bao nhiêu vụng về trong những 
bữa chợ đắt, ế hàng rồi cũng qua đi ... chỉ còn lại tấm lòng 
vô biên của người Mẹ "Chạy Chợ Nuôi Con"! Mẹ tôi bán 
món gì, chúng tôi được ăn món ấy, có khi là dĩa cơm tấm 
nóng hổi đầu tiên, lắm lúc lại là miếng xôi khô khốc cuối 
cùng . Con nít mà, rồi cũng quên đi miếng ăn trong cái tuổi 
ngây thơ ấy! Gót chân hồng của thời con gái Mẹ tôi đã nứt 
nẻ lằn ngang dọc, bàn tay khô sạm nắng - Tình Mẫu Tử cao 
vời quá, biết nói sao cho vừa, không ngôn từ nào đủ diễn 
đạt, chỉ có Trái Tim luân lưu giòng máu ấm sẽ bày tỏ được 
điều ấy chăng ... để tôi có cảm tưởng rằng Mẹ tôi là người 
buông bắt kế sinh nhai thật tuyệt vời ! Tựa như mỗi ngày 
trong đầu Mẹ tôi chỉ nghĩ đến việc: Làm sao có đủ tiền nuôi 
con !? Lũ con dại quá, chỉ biết ngồi nhà ngoan ngoãn chứ 
không phụ với Mẹ một tay được, đứa nhỏ nhất chỉ mới 6 
tuổi mà, biết làm sao hơn? Có lẽ đã có những giọt nước mắt 
thầm trong những buổi chợ chiều ế ẩm, trong những lần 
gánh về nhà "số tiền lời hàng họ còn lại trong phần cơm ế " 
hay biết đâu những nỗi vui ngập tràn khi được trở về nhà 
sớm với con vì bán đắt . Bán hết hàng - xong gánh nợ trần ai 
của một ngày là Mẹ tôi quay về lại mái ấm của lũ chim há 
mỏ chờ mồi! 
 
 Ngày rồi qua, đêm về, cõi lòng vọng phu trong đêm 
trường lặng lẽ ngóng trông, hy vọng, khẩn cầu Ơn Trên mọi 
điều bình an cho Chồng. Anh sẽ phải về với Mẹ Con em vì 
em cần anh, con cần anh - xin hãy ráng sống để còn có Ngày 
Trở Về ... Xin hãy vì Con, vì Em ... Em chỉ có thể thay anh, 
một điểm tựa vững chắc, một chốc lát thôi, chứ em không 
thể làm Ba thay anh mãi mãi được ! Một chốc lát ấy đã là 13 
năm trường ... ai có ngờ đâu ... Nếu ngày Ba tôi ra đi dặn 
rằng: Ba tôi đi chốc lát về thì chắc là lòng tôi sẽ nghĩ như thể 
là dăm ba bữa Ba tôi đi hành quân theo mấy bác, mấy chú 
trên đoàn công voa bụi mù trời ! 
 
 Chuyện xưa, Người Vợ Vọng Phu hóa đá với núi 
non, tô điểm thêm cho giang sơn gấm vóc và minh họa nên 
câu thủy chung vẹn nguyền; chuyện nay, biết bao nhiêu tấm 
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lòng Vọng Phu khi tàn cuộc binh đao ? Phải chăng người 
phụ nữ là người mà Thượng Đế ban cho một đặc ân như là 
thiên chức - sinh những đứa con trai cho xã hội, dâng hiến 
con mình cho nước non trong thời chiến chinh, rồi ngóng 
Chồng, ngóng Con trở về suốt hết một quãng đời xuân sắc ? 
Dường như điều bất công ấy chỉ có thể trao cho phận liễu 
yếu gánh vác? Bởi vì họ chịu đựng hai chữ "Gánh Gồng" 
bằng trái tim của riêng mình. 
 Mẹ tôi đã "làm Ba", làm người kiếm tiền ngoài xã 
hội nuôi gia đình như ngày Ba tôi còn ở nhà. Tấm áo, miếng 
bánh cho con đã là niềm vui hàng ngày của Mẹ tôi khi nhìn 
thấy chúng tôi xúm xít nhau khen ngon đáo để - thời buổi 
miếng thịt nạc chút mỡ còn sót lại bên cạnh cọng sườn heo 
già hay cái đầu tôm xuất khẩu không được đã là những món 
ăn thèm thuồng của lũ trẻ! Tôi biết Mẹ tôi khóc khi ngồi ướp 
thịt sườn nướng cho khách bên gánh cơm tấm, vì trong lòng 
nghĩ con mình gặm xương sườn mà chúng còn mừng đến 
chừng đó ... nên Mẹ đã ướp gia vị cho những cọng sườn thật 
ngon tuyệt. Thơm và quyến rũ như thịt sườn thật sự ! Chúng 
tôi mút mút cái mằn mặn của muối đường, hành tiêu bám 
cọng sườn rồi lùa cơm ngon lành ...Còn Mẹ tôi ăn gì ấy hả? 
Miếng cơm cháy dưới đáy nồi cơm tấm trước khi quảy gánh 
về nhà ... Mẹ ăn cơm no rồi, các con ăn đi! Một chữ NO 
đoạn trường, Mẹ ơi .... 
 Ngày mưa, chiếc nón lá và manh áo tơi sũng nước, 
nhưng gánh cơm ráo hoảnh, rồi Mẹ đặt gánh xuống lề đường 
khấn Trời "Xin cơn mưa nguôi tạnh cho con bán hết gánh 
cơm nuôi con". Ngày nắng, lại lạy Trời cho ông bớt nắng để 
miếng thịt nướng của Mẹ không khô - Trời cũng chiều lòng 
Mẹ vô cùng, khách ghé ăn cơm sáng điểm tâm, rồi mua về 
cho cơm trưa vì thương Mẹ, thương bóng nắng trên đỉnh đầu 
Mẹ, thương giọt mưa trút xuống bàn ghế khách ngồi ăn và 
Mẹ vội vàng lau khô vì sợ khách bỏ đi (chứ ai lại ăn cơm 
tấm cho hai buổi như thế bao giờ ! ) . Nụ cười má lúm đồng 
tiền của ngày xưa thời con gái và của một thời làm vợ nay 
trao lại cho người đời thay cho lời cám ơn khi nhận tiền từ 
khách mua cơm.  
 Ngồi trên bàn ghế với gánh cơm xong Mẹ tôi lại có 
lúc ngồi bệt dưới đất với từng chiếc bánh bông lan làm tại 
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chợ! Thế là cà ràng, ông Táo, than và khuôn bánh lại bôn ba 
theo mệnh người. Chiếc bánh vàng ươm hay khét lẹt là tất cả 
nỗi buồn vui hàng ngày của Mẹ con tôi - nhất là những lúc 
khách mua đến đặt hàng cho quả bánh cưới vào độ cuối 
năm. Một quả bánh cưới ở nhà quê có thể sắp chừng chục 
bánh thuẫn hay 40 bánh bông lan nho nhỏ. Họ đến đặt quả 
bánh rồi quày ra chợ đi mua sắm và trở lại nhận quả. Bao 
nhiêu ngày tốt lành trong tháng Mẹ tôi đều lật lịch Tam 
Tông Miếu xem trước cả ! Bao nhiêu đám hỏi, đám cưới 
trong vùng Mẹ tôi đều đoán trúng phóc. "Hôm nay sẽ bán 
đắt" và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng tươm tất để chạy đua với 
những con đò sang sông từ khách hàng đặt quả bánh. Đò 
chạy là khách chạy theo đò và Mẹ con tôi chạy theo khách 
để hối "ông Táo" nướng bánh cho giỏi! Tội nghiệp ông Táo 
bằng than chứ đâu phải bằng điện đâu mà hối ... và cũng 
thấy thương cho hai cánh tay đánh trứng, bỏ đường, bỏ bột 
cho khéo từ 5 giờ sáng đến chiều tối. Thời ấy, chiếc máy 
đánh trứng là một món hàng xa xỉ phẩm, nên người làm 
bánh đều làm bằng tay hết cả.  
 Một đứa con gái như tôi chỉ giỏi nhảy dây, nhảy cò 
cò, chơi u mọi ... thì chuyện làm bánh nghe như "huyền 
thoại" ! Ấy thế mà, tôi là người đánh trứng và Mẹ tôi là 
người nướng bánh đấy. Mỗi ngày đánh chừng 200 cái trứng 
vịt, ông Táo cũng phát sợ cho cái lò nóng hực than từ sáng 
sớm đến khi Mẹ con tôi dọn hàng. Con gái người ta " 17 tuổi 
bẻ gãy sừng trâu" ở đâu không biết, còn ở tuổi 17 của tôi 
đánh nổi được chừng ấy trứng đã là một kỳ công hiển hách 
lắm rồi . Miếng cơm, manh áo và nhất là tình thương Mẹ đã 
dạy tôi biết phải làm sao để phụ Mẹ - biết cách chọn trứng 
mới qua cách nhìn trứng dưới ánh sáng mặt trời và mua 
trứng to qua nắm tay của tôi, chọn bột mì xốp (nắm một nắm 
bột trong tay, rồi buông ra bất ngờ, nếu bột rơi lả tả xuống là 
bột tốt, còn bột dẻ dặt hay dính lại trong tay là bột bị pha bột 
xấu), nhen lửa than sao cho nhanh và vừa đủ một khuôn 
bánh ! Nói dễ đấy, nhưng làm thì như thể là làm bài thi trong 
trường học! Tôi đã rời trường học để bước xuống trường đời 
(chứ không phải bước ra trường đời), nên mọi thứ đều học 
nên từ thất bại mà thành - dẫu sao bên cạnh tôi, tôi còn có 
Mẹ trong lăn lộn giữa cơm áo chợ đời.  
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 Nơi người một phụ nữ luống tuổi, làn da nơi cổ và 
bàn tay xác định được nét thời gian đi qua cuộc đời người 
phụ nữ ấy - hai điều này không thể dấu hay xóa đi bằng mỹ 
phẩm được, dấu chân chim nơi đuôi mắt thì mỹ phẩm có thể 
xóa đi chút đỉnh). Bàn tay của Mẹ tôi hằn rõ nét nhất với 
những đường gân của bưng, xách, gánh, gồng khi da tay đã 
được "nung" dần với nhiệt độ nóng mỗi ngày một chút, từ 
bữa cơm cho hạnh phúc gia đình đến việc buôn gánh bán 
bưng, mọi thứ của cái trần trụi nắng mưa . Xưa trong dòng 
sữa ấm của Mẹ, Mẹ ôm con và cho con bú no đủ rồi con 
khôn lớn; nay giữa giòng đời, Mẹ ôm con dại bằng hai bàn 
tay gân guốc, đen sạm ấy cho con trẻ cảm thấy yên lòng "Có 
Mẹ bên con".  
 Mấy Mẹ con tôi lặng lẽ sống bên mái nhà tranh giữa 
đồng không mông quạnh, quanh quẩn với dòng kinh nước 
lớn nước ròng, cái lặng lẽ đến độ không cần biết đến ngày 
tháng, mà chỉ biết mặt trời mọc lặn. Chị em tôi quên bẵng đi 
cái thời khoá biểu của ngày hai buổi cắp sách đến trường, 
thay vào đó là thời khoá biểu của mùa lúa trổ đòng đòng, lúa 
chín và mùa gặt . Nhà quê - đó là một danh từ mỹ miều 
trong sách vở, nhưng thực tế lại là những ngày nắng đổ trên 
lưng áo người suốt từ sáng sớm đến sẫm tối. Ngày tháng 
chạy chợ xen lẫn với công việc đồng áng đã biến cái gia 
đình nhỏ của chúng tôi thành những dân quê chính cống! 
Đầu đội nón lá rách, chân trần với màu vàng quánh của nước 
phèn đóng bợn móng chân, kẻ chân. Cái "đài các” học trò 
thuở xưa chắc cũng ngẩn ngơ cho điều dâu bể đổi thay ấy?! 
Dĩ nhiên là tôi nhớ chữ nghĩa trường lớp thầy bạn lắm chứ vì 
mới hôm trước làm học trò, hôm sau đã quẳng sách vở vào 
góc nhà; buổi sáng thay vì cắp sách đến trường, nay quảy 
gánh hàng ra chợ hay gánh mạ ra đồng cho thợ cấy ...cái 
ngồi lãng mạn ngắm cánh đồng mạ xanh rờn bước ra từ 
trong sách vở hoá thành cái ngã lưng cho đỡ mệt trên bờ đê 
ruộng mạ, còn tâm trí đâu mà "thưởng ngoạn" làn gió khẽ 
đùa với sóng mạ nữa !  
 Màu áo trắng học trò đã hoá áo vải nâu đồng ruộng 
với chân lấm tay bùn ...tôi đã khóc thầm trong mỗi lần nhớ 
đến ngày tựu trường vào tháng 9 có mưa bay lất phất, thế là 
tôi đi tìm lại sách vở xưa qua những buổi tối dạy học cho em 
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- 7 đứa học trò trong tay người chị cả đã làm tôi bối rối khi 
chợt nghĩ không biết dạy chúng nó cái gì để đừng bị dốt chữ 
!!! Tôi vừa xong Tú tài II năm trước đó, thế nhưng tôi chỉ 
làm học trò chứ có bao giờ biết làm cô giáo thế nào đâu! Thế 
mà Mẹ tôi bảo: Con dạy em học đi kẻo chúng nó dốt, thằng 
nhỏ nhất 8 tuổi chưa viết được một câu tiếng Việt nên thân 
nữa đấy! Ừ thì tôi thay Mẹ tôi dạy em học: Tất cả đều phải 
học hai môn "tập viết" và toán cộng trừ nhân chia! Bao 
nhiêu bài học thuộc lòng của Kim văn, Cổ văn mà tôi nhớ 
lõm bõm đều được tôi đọc thành chính tả cho lũ nhóc. Có ai 
biết tôi nhớ không đúng đâu ... Mấy đứa em viết xong thì lại 
học thuộc lòng và trả bài cho tôi - những bài văn của quyển 
sách Tâm Hồn Cao Thượng, của nhà văn Thanh Tịnh, những 
đoạn văn của Tự Lực văn đoàn đã thành giáo án của tôi. Mẹ 
tôi giao toàn quyền cho tôi dạy chữ cho các em và oai 
nghiêm như Ba tôi dạy con trong 4 năm ở cái chòi lá nhà 
quê ấy, để mãi mấy chục năm sau tức là bây giờ, lũ em tôi 
vẫn còn thuộc những bài tập viết hàng đêm bên cái đèn hột 
vịt leo lét dẫu đứa em út của tôi khi rời trường mà đi chỉ mới 
học lớp Tư thì làm sao hiểu được cái hồn của đoạn văn " 
Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và 
trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao 
nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. Tôi quên 
thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong 
lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời 
quang đãng. Những ý tưởng ấy, tôi chưa lần nào ghi lên 
giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ 
hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ 
lần đầu tiên đi đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã. 
Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và đầy gió 
lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng 
dài và hẹp. Con đường này, tôi đã quen đi lại lắm lần, 
nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh 
tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: 
hôm nay tôi đi học ... TÔI ĐI HỌC của THANH TỊNH ".  
 Sách vở, chữ nghĩa và bổn phận làm cô giáo bất đắc 
dĩ của tôi đã làm tôi nguôi ngoai nỗi nhớ học trò, nỗi hốt 
hoảng khi rời xa trường lớp và nỗi kinh hoàng khi rời xa 
thành phố khi chạy loạn. Lắm lúc mông lung ngó trời đêm 
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muôn vàn ánh sao ngoài đồng qua phên vách lá, nhìn lại bầy 
em vô tư, nhăn nhíu mày, bặm môi làm một bài toán chia mà 
tôi nghẹn ngào - tuổi của em đâu phải học dưới ánh đèn mù 
mờ của đèn dầu như thế này đâu, em phải được vui chơi bên 
bạn bè và khoanh tay ngoan ngoãn trả bài trong lớp học với 
thầy cô. Cóc nhái ễnh ương kêu ồm ộp ngoài kia bỗng dưng 
trở thành bạn bè thân quen hàng đêm của chúng nó, để mỗi 
lần nghe cóc nhái kêu là đám em tôi biết đến "giờ vào 
học"!!! Ôi tiếng trống trường thiêng liêng của tuổi học trò 
ngây ngô đã biến mất trong tâm hồn non dại của chúng một 
cách tội tình. Những ngón tay bắn bi, những bàn tay lúi húi 
với chuyện đá dế trong chiếc hộp quẹt, những bàn tay loay 
hoay với đũa banh chuyền giờ thì ngày làm cỏ ruộng, bưng 
thúng vê lúa, đêm lại mím môi giữ chặt chiếc cây bút Bi nắn 
nót chép lời dạy làm người, viết câu học chuyện hay lẽ phải 
... Tôi bỗng thấy mình "lớn ra", nhưng lại lo thêm vì không 
biết dạy hết những bài văn, thơ mà tôi thuộc từ những năm 
học Trung học rồi thì dạy cái gì nữa ?! Riêng lũ nhỏ thì lại 
thích học hơn vì học đỡ cực hơn làm ruộng ... Tôi đã "ban 
lệnh": Ban ngày 3 đứa nhỏ nhất nếu không muốn ra ruộng, 
thì ngồi học! Chúng nó nhanh nhẩu chịu học vì học còn có 
thì giờ "nghỉ giải lao", còn đứng đội nắng, đội mưa ngoài 
đồng thì hết được chạy rong.  
 Quả thật, đến lúc tôi không còn bài nào để đọc chính 
tả cho lũ em nữa thật rồi ... tôi bèn quay qua những gánh ve 
chai (!) để mua lại sách cũ hay nói đúng hơn là mượn sách 
của những người bán ve chai trong buổi chợ tan tầm. Những 
ngày tháng ấy đồng tiền như là của gia bảo, ít ai dám cầm 
tiền ra mua món gì ngoại trừ những món thật cần thiết. Tôi 
bèn năn nỉ những bà bán ve chai cho tôi mượn sách - chỉ 
một cuốn cho từng ngày - đọc xong cuốn ấy thì đổi cuốn 
khác! Mượn về tôi chép lại những bài hay, những đoạn văn 
tôi thích để dạy em. Sách thánh hiền nằm ngổn ngang trong 
đôi quang gánh bằng kẽm thong dong khắp phố chợ, kể cả 
những quyển sách bìa gáy vàng hay chữ ký đề tặng của 
những bậc thức giả! Chắc tác giả mà thấy được thì nghẹn 
ngào lắm! Tôi ngấu nghiến đọc chữ người xưa mà có một 
thời tôi đã đọc qua, nay nhìn lại "cố nhân" mà tức tưởi cho 
cái tủ sách yêu quý của tôi đã tan tành theo chiến cuộc - tiền 
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mua sách là tiền lì xì của tôi vào những ngày Tết từ thuở tôi 
học lớp Đệ Ngũ, những 4 năm gần gũi với đam mê sách ... 
Nỗi buồn của tôi thật sâu thẳm vì lòng tôi chạnh nghĩ chắc là 
mình không bao giờ còn được cắp sách đến trường nữa rồi, 
rồi Ba Mẹ tôi sẽ Bắc Nam chia lìa và quay cuồng mãi trong 
cơm áo như thế này sao, rồi lũ nhóc chúng tôi lại miệt mài 
với ruộng, vườn, kinh rạch, giòng sông nước lớn nước ròng 
mãi à ?! Ý tưởng tôi ít nhất muốn thoát ra vòng lẩn quẩn ấy 
vì tôi đang bắt đầu biết mơ ước cho tuổi thanh xuân của tôi - 
những áng mây thiên thanh kỳ diệu của tuổi mới lớn lúc nào 
cũng đầy tưởng tượng như ống kính vạn hoa và từ đó cuộc 
sống của riêng tôi đắm mình lại với mớ sách ngọc trong 
gánh ve chai dạo rong khắp nơi để tôi chỉ nhìn thoáng qua 
đôi gánh là tôi biết loại sách gì tôi cần dẫu chỉ nhìn qua gáy 
sách từ xa! 20, 30 năm thậm chí có những sách quý của trăm 
năm trước nay cũng trong cơn lốc xoáy của bão đời loạn ly 
huống hồ gì cuộc đời nhỏ bé của tôi. Thôi thì dừng lại chốc 
lát để nhìn lại kiến thức từ sách vở mà mình đã học được để 
thực hành, để vực chính mình đứng dậy trong cơn dâu bể 
này. Và mỗi ngày tôi nói chuyện với sách vở thay vì nói 
chuyện với sông nước, bờ mương, bờ ruộng, bầy vịt, đồng 
lúa lặng câm. Cái tuổi mộng mơ của tôi đã đi qua như thế 
đấy, thật đơn giản nhưng lòng chẳng bình an chút nào. Dòng 
phù sa rồi có lúc sẽ lắng và tắp vào bờ bên bồi, còn ý nghĩ 
trong tôi dường như không lắng lại được như thế mà nó 
dừng lại bên bờ lở làm khuyết dần khuyết mòn những năm 
tháng tròn trịa ước mơ . Một mái gia đình sum họp bình 
thường, một môi trường thầy bạn quen thuộc, một tương lai 
ăm ắp nỗi náo nức, rộn ràng bỗng dưng bay bổng lên trời ... 
Tôi bị chôn chân dưới mảnh đất phèn vàng quánh ngoài 
những ô ruộng vuông xanh mướt để màu lúa chín là nguồn 
hạnh phúc của những người làm ruộng lại là nỗi ám ảnh 
khôn nguôi cho tôi " Tôi không thể ở chốn này mãi mãi ! " . 
Có lẽ Ba tôi cũng đã nghĩ một điều như vậy " Tôi không thể 
sống ở núi rừng biệt tăm thế này cho đến khi tôi nằm xuống 
! ".  
 Chiếc áo của người vợ hiền và đảm đang chỉ là chiếc 
áo sờn vai, cũ và phai sắc màu, nhưng chính chiếc áo ấy của 
Mẹ tôi đã từng chia sớt với Chồng trong manh áo tả tơi rách 
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nát của vòng "tù tội" . Chiếc đòn gánh của thúng xôi, gánh 
lúa vì mưu kế sinh nhai đã từng nhớ đến những cây đòn tre, 
thuồng luồng làm đòn gánh "quà thức ăn" đi vào cổng trại tù 
. Những món quà trao nhau trong những giây phút hội ngộ 
đầy nước mắt là chiếc lược nhôm chải tóc hay những hộp gỗ 
đẽo gọt bằng tay theo năm tháng có khắc tên Ba Mẹ tôi. 
Không có nỗi nhớ nào đau khổ cho bằng nỗi nhớ trong xa 
cách nghìn trùng. Những lá thư của lũ con được Mẹ đọc cho 
viết sau thời gian vất vả với cây lúa, ngọn cỏ trong vườn, 
mương sình, bầy vịt chạy rong được dấm dúi trao tay như 
liều thuốc hồi sinh cho người tận cùng tuyệt vọng, khốn khổ 
. Hạt muối, gói đường, miếng thịt, miếng ruốc ... dấu diếm 
tận mãi bìa rừng thăm thẳm những 13 nằm ròng rã ! Thế 
nhưng không một ai đã bó tay đầu hàng cho sự nghiệt ngã 
ấy, bởi vì ngày ra đi là một điều nghịch lý, oan khuất, nên 
mọi người đã ráng bơi ngược dòng trong cơn sóng dữ để có 
ngày nhìn lại nhau trong buổi đoàn viên. Cái sức mạnh nào 
đã làm nên điều ấy thì chỉ có Thượng Đế biết, nhưng cái tia 
mỏng manh hội ngộ chưa bao giờ tắt ngúm trong lòng Ba tôi 
và có lẽ trong lòng tất cả những "người tù cải tạo". Nó ngấm 
ngầm và bùng sáng lên như con cúi của ruộng đồng, chỉ cần 
một hơi thổi là phừng lên ngọn đuốc trong đêm. 
 Ly trà ấm đã lắng lại giọt thanh tao như năm tháng 
đời người qua đi, còn lại là tấm lòng của thủy chung son sắt, 
tấm lòng Cái Cò Lặn Lội, tấm lòng Mẹ gà ôm đàn gà con 
núp dưới cánh Mẹ trong mưa bão ... Con cảm phục Ba đã 
vượt qua để sống sót trở về từ những địa danh của núi rừng 
Việt Bắc. Con cảm tạ ơn Mẹ đã sống còn và vượt cạn cùng 
Ba để cưu mang đàn con dại trong đôi bàn tay gầy guộc, 
xương xẩu của Mẹ ... Ngày rời chốn tù ngục ấy, Ba đã khép 
lại núi rừng vĩnh viễn, không còn cánh cổng nào để Mẹ khóc 
khi rời xa Ba khi người quay lưng đi mà khóc thầm.  
 Hỡi rừng thiêng nước độc, xin trả lại núi rừng những 
giọt nước mắt khổ đau của kiếp tù cũng như xin nguyện cầu 
muôn vàn số phận người không may đã không còn đường 
rời xa chốn ấy, sẽ theo mây trời về lại chốn cũ lúc ra đi mà 
đoàn tụ với những người thân thương. 
 
NHƯ THƯƠNG 
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(Viết cho một phần đời Mẹ trong ngày tháng của những năm 
75-79) 
 
 
▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 
 
 
 
 
Nhìn Từ Quá Khứ Một Chặng Đường Trong 
Tình Bạn 
Phạm Văn Nhàn 
 

 
(từ trái sang phải) Phạm Ngọc Lư – Trần Hoài Thư- Nguyễn Lệ Uyên- Phạm văn Nhàn  

Hình chụp tại Tuy Hòa 1969 ?. 
Hình như cái áo pull over mà THT mặc là mượn tạm từ Phạm Cao Hoàng ? 

 
 
 

 

Đến định cư ở Mỹ thật ra không lâu, từ năm 1991 cho đến 
tháng 1 năm 2015 tròn trèm cũng gần 24 năm. Với thời gian 
24 năm đó, vì công ăn việc làm, lo kiếm sống hằng ngày, 
bẳng đi quên hết tất cả giấy tờ có liên quan đến cuộc đời 
mình. Nay về hưu được hai năm. Chỉ mới năm ngoái thôi. 
Ngồi buồn lục lại chồng giấy tờ cũ thấy được ba cái Passport 
của gia đình. Nhìn lại những tấm hình trên Passport của Việt 
Nam cấp cho gia đình tôi ra đi. Sao mà buồn thê thảm. Mắt 
sâu. Má hóp. Già trước tuổi. Không phải tôi mà còn có cả vợ 
và con tôi nữa. Có những việc người ta dấu đi ( xấu che tốt 
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khoe mà ) Còn tôi thì không. 24 năm ở Mỹ nhìn lại những 
tấm hình của chính mình, của chính vợ con của mình, lòng 
thật buồn. Buồn, vì bản thân không làm sao lo cho được đầy 
đủ cho vợ cho con. Chạy kiếm ăn hằng ngày tối tăm mặt mũi 
đối với tôi, một người cải tạo về không phải là dễ. Dù đã qua 
24 năm, hôm nay nghĩ lại cũng có cái vui, cái buồn nó cứ về 
trong trí, khi ẩn khi hiện . Để rồi lật Passport ra tôi thấy một 
thẻ báo chí ( Press Card ) của nhật báo Quyết Tiến cấp cho 
tôi. Có dấu thị thực của chính quyền SG. Cấp tháng 11 năm 
1969. Năm mà tôi rời khỏi Quy Nhơn đổi về Tháp Chàm. 
Năm mà tôi đi học bổ túc bằng HLV. Sáu tuần ở TTHL/QT. 
Sáu tuần về nhà ở với vợ chồng anh chị CĐB và MH vào 
ngày thứ bảy và chủ nhật. Trên con đường Chi Lăng, Phú 
Nhuận. Nằm sâu trong khu gò mả.  
 
 

 
    

 ( Thẻ báo chí Quyết Tiến ) 
 
                                    

Nhưng cũng nhờ có thẻ báo chí này, khi đi phỏng vấn ở Sở 
Ngoại Vụ TP/HCM kèm theo Passport và một tấm hình 
trong quân đội chụp gia đình tôi. Chỉ có bao nhiêu đó. 
Người Mỹ xem hình, lật lại thẻ báo rồi nhìn tôi, nói một câu 
hẹn gặp ông ở Mỹ., chỉ trong vòng 1 phút. Thế là tôi cám ơn 
và đi ra. Tới ngoài phòng chờ gặp bạn bè ngồi đợi tới giờ vô 
phỏng vấn, hỏi tôi, họ có hỏi gì không? Tôi cũng chẳng biết 
trả lời sao với bạn bè khi đó. Cái cực cái khổ, cái khó sống 
khiến anh em cải tạo ai cũng muốn thoát ra đi. Thế mà cũng 
còn có người bị rớt khi phỏng vấn. 

khoe mà ) Còn tôi thì không. 24 năm ở Mỹ nhìn lại những 
tấm hình của chính mình, của chính vợ con của mình, lòng 
thật buồn. Buồn, vì bản thân không làm sao lo cho được đầy 
đủ cho vợ cho con. Chạy kiếm ăn hằng ngày tối tăm mặt mũi 
đối với tôi, một người cải tạo về không phải là dễ. Dù đã qua 
24 năm, hôm nay nghĩ lại cũng có cái vui, cái buồn nó cứ về 
trong trí, khi ẩn khi hiện . Để rồi lật Passport ra tôi thấy một 
thẻ báo chí ( Press Card ) của nhật báo Quyết Tiến cấp cho 
tôi. Có dấu thị thực của chính quyền SG. Cấp tháng 11 năm 
1969. Năm mà tôi rời khỏi Quy Nhơn đổi về Tháp Chàm. 
Năm mà tôi đi học bổ túc bằng HLV. Sáu tuần ở TTHL/QT. 
Sáu tuần về nhà ở với vợ chồng anh chị CĐB và MH vào 
ngày thứ bảy và chủ nhật. Trên con đường Chi Lăng, Phú 
Nhuận. Nằm sâu trong khu gò mả.  
 
 

 
    

 ( Thẻ báo chí Quyết Tiến ) 
 
                                    

Nhưng cũng nhờ có thẻ báo chí này, khi đi phỏng vấn ở Sở 
Ngoại Vụ TP/HCM kèm theo Passport và một tấm hình 
trong quân đội chụp gia đình tôi. Chỉ có bao nhiêu đó. 
Người Mỹ xem hình, lật lại thẻ báo rồi nhìn tôi, nói một câu 
hẹn gặp ông ở Mỹ., chỉ trong vòng 1 phút. Thế là tôi cám ơn 
và đi ra. Tới ngoài phòng chờ gặp bạn bè ngồi đợi tới giờ vô 
phỏng vấn, hỏi tôi, họ có hỏi gì không? Tôi cũng chẳng biết 
trả lời sao với bạn bè khi đó. Cái cực cái khổ, cái khó sống 
khiến anh em cải tạo ai cũng muốn thoát ra đi. Thế mà cũng 
còn có người bị rớt khi phỏng vấn. 



                                                                                                                                                                   

                                                       44                                                                                                                                                        44                                                                                                                                              

 
Khi ở nhà anh CĐB và tới tòa soạn QT trên đường Võ Tánh, 
chính anh CĐB đưa tôi vào còn đường viết phóng sự cho 
nhật báo. Tôi thích viết phóng sự hơn là viết văn. Phóng sự 
để được đi đây đi đó. Đại loại "thăm dân cho biết sự tình" 
Bài phóng sự không dài, tóm gọn trong nửa trang báo. Thế 
mà vui. Tôi còn nhớ bài phóng sự đầu tiên  viết về nạn sâu 
rày phá lúa của nông dân ở xã Hộ Diêm/ Ninh Thuận. Nằm 
trên đường quốc lộ 1 đi Nha Trang. Một tuần lễ sau khi báo 
đi bài thì những cánh đồng ở Hộ Diêm đã được phun thuốc. 
Tôi đến gặp ông chủ tịch xã và đã được  cho biết kết quả 
như vậy. Và cũng có lần tôi vào dinh tỉnh  Ninh Thuận gặp 
ông Tỉnh Trưởng. Sau hơn một tiếng đồng hồ hỏi chuyện về 
xã Hộ Diêm và tình hình NT, một Đại úy của khối Chiến 
Tranh Chính Trị lái chiếc jeep đưa tôi và người bạn dạo phố 
Phan Rang. Người bạn tôi là một giáo viên dạy học trường 
tiểu học Đô Vinh, Tháp Chàm. Vị Đại úy này cứ tưởng tôi là 
nhà báo thực thụ ai dè chỉ là nghề tay trái. Gần năm mươi 
năm sau, qua Mỹ định cư, tôi gặp lại vi Đại tá tỉnh NT năm 
xưa trong chiếc áo của một vị chân tu tại một thiền viện ở 
Houston. Gặp lại ông, tôi kêu bằng Thầy và xưng Con theo 
đúng cách xưng hô của một Phật tử. Thầy không muốn nói 
đến chuyện xưa nữa, khi tôi hỏi. Thầy cười. Nụ cười nhân 
hậu. Còn vị Đ/úy chở tôi đi dạo thành phố Phan Rang cho 
biết sự tình, vài tháng sau  tôi ngồi uống cà phê với anh em 
trong nhóm Ý Thức trong quán cà phê Diễm của nhạc sĩ Vô 
Thường thì gặp anh ta. Và  anh ta ngạc nhiên: nói hóa ra anh 
là một sĩ quan quân đội. Tôi cười nói thì làm thêm nghề tay 
trái mà. Đúng là Phan Rang, thành phố nhỏ quá. Đi đâu cũng 
dễ gặp mặt. 
 
Cũng vì quen với vợ chồng CĐB làm tòa soạn nhật báo 
Quyết Tiến nên năm đó ( 1969 ) tôi bị một quả búa tạ. Nay 
chuyện đã qua lâu rồi, tôi muốn ghi lại cũng để mua vui 
được vài trống canh. Nếu không có dịp ghi lại thì buồn lắm. 
Số là người bạn tôi, nhà văn Trần Hoài Thư phát hành tập 
truyện ngắn đầu tay, lấy tựa là : Nỗi Bơ Vơ Của Bầy Ngựa 
Hoang, do Ý Thức xuất bản. In trên giấy tốt. Chữ nghiêng . 
Trong tập truyện này có một truyện ngắn, nhân vật là tên tôi 
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và có cả tên của vợ chồng anh CĐB và chị MH, nhưng tên 
tôi là thật, còn những tên khác thì là lấy một chữ trong cái 
tên của hai nhân vật đó mà thôi. Chẳng ai biết được gì khi 
đọc truyện. Tối thứ bảy , tôi ở Quang Trung về nhà. Chị MH 
đưa cho tôi tập giấy pelure đánh máy, và nói: Anh đọc đi. 
Có vẽ trong câu nói của chị nóng giận lắm. Tôi không biết 
có chuyện gì xảy ra trong những trang giấy đánh máy đó. 
Tôi không đọc. Rồi chị nói tiếp với tôi là sẽ "bút chiến" với 
THT. Tôi hiểu rồi và chồng chị cũng hiểu rồi . Anh CĐB chỉ 
cười và nói những nhân vật trong truyện có phải là của bà 
không? Chị cãi , nhưng là bối cảnh Nha Trang khi tôi đi thi, 
còn ổng là thầy giáo, người coi thi. À, ra thế. Tôi hiểu. Cái 
anh chàng THT này, lãng mạng đến như thế sao. Thế là tập 
truyện NBVCBNH ấy, cũng là nỗi bơ vơ của tôi và THT. 
Tôi không còn giữ trong tay tập truyện ấy nữa. Chị MH lấy 
và không đưa lại cho tôi.  
 
Trong sáu tuần lễ ở Quang Trung, tuần nào tôi cũng về qua 
đêm tại nhà anh chị. Đêm nào chị cũng nhường cho tôi ngủ 
trên giường với CĐB, còn chị thì trải tấm chiếu nằm dưới 
sàn nhà với đứa con gái đầu lòng, trong nhà thường hay gọi 
là chou chou. Bây giờ có lẽ cũng gần 50 tuổi rồi. Không biết 
anh chị phiêu bạt nơi đâu, chỉ còn một chút kỷ niệm để ghi 
lại và nhớ. 
 
Rồi qua năm 1970 thì phải, THT bỏ đơn vị đi hoang, cũng 
như những năm trước đó khi còn ở Qui Nhơn, tôi với THT 
cũng thường hay "dù" đi chơi vài ba ngày rồi về, chấp nhận 
"ký củ". Khi THT bỏ đơn vị ra đi, người tiếp tay là Lữ 
Quỳnh, chở THT vượt đèo Cù Mông để THT về Nha Trang 
(1) . Sau đó, nhà báo Lê Minh nhắn tôi ra đưa THT vào 
Tháp Chàm vượt qua trạm Quân Cảnh hắc ám Du Long. Về 
Tháp Chàm chơi với tôi ba tuần lể hơn. Ngày tôi đi làm, 
THT ở nhà viết văn, trong căn phòng tôi thuê. Vì mái lợp 
tôn, vách cũng là tôn, nên ngày  nóng như lò bánh mì, còn 
tối thì lạnh cóng buốt tận xương tủy. Chung quanh toàn là 
những căn nhà cất tạm để chứa đĩ. Đĩ và tú bà nhiều vô kể. 
Sở dĩ nhiều vì có một căn cứ Mỹ gần đấy.  
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“Cái hộp tôn” này nằm trên ngọn đồi thấp, dưới là đường 
rầy xe lửa..  Mỗi lần chạy qua, tàu rúc lên những hồi còi. 
Chiều chiều, khi tôi đi làm về, thấy anh thường ngồi trên 
mỏm đá  nhìn về hướng Tây Bắc. Phía đó, ở những dãy núi 
chập chùng, là cái quận nhỏ bé Đơn Dương nơi mà một thời 
tuổi thơ  anh đã sống hẩm hiu với người mẹ. Chính tiếng còi 
tàu khi tàu chạy qua Tháp Chàm dưới chân đồi đã làm anh 
nhớ tiếng còi tàu của tuổi thơ anh tại Đơn Dương. Anh đã 
viết nhiều về thị trấn này tại đây. 
 
Cũng trong thời gian này anh có một truyện ngắn viết nơi 
này mà anh gọi là “Bãi Xương Rồng”. Anh cũng viết về 
thân phận của  những người lao công  đào binh mà chất liệu 
từ ba người lao công đào binh trẻ tôi bảo lảnh ra ngoài ở với 
chúng tôi thời chúng tôi còn ở tại Khu Sáu Qui Nhơn. Tội 
nghiệp cho họ, nều không ai bảo lảnh, họ phải ở trong trại 
như nhà giam để chờ ngày ra chiến trường làm lao công thọ 
án. 
Anh muốn người đọc hiểu rõ hơn về họ. Điều này anh cũng 
đã chứng tỏ thêm một lần nữa qua truyện Ban Mê Thuột 
Ngày Đầu Ngày Cuối được viết ở hải ngọai, khi kể về một 
đơn vị trừng giới gồm những người Lao công đào binh được 
phát súng, phục hồi lại cấp bậc,  chiến đấu một cách dũng 
cảm trước sức tấn công ồ ạt của phe Bắc quân trong thời 
gian hấp hối của Ban Mê Thuộc. Thân phận của họ thật bi 
thảm. Với người lính, nếu ra chiến trường có chết thì cũng 
chỉ 12 tháng lương quèn rồi thôi. Còn lao công đào binh thì 
không được gì cả. Ta đọc lại bài thơ " Người Vợ Người cầm 
Súng" của nhà thơ Linh Phương thì sẽ rõ. Bài thơ rất hay.  
Nếu vị nào không có bài thơ này thì hãy liên lạc với TQBT 
để chúng tôi chuyển cho. Một bài thơ buồn cho những người 
vợ có chồng ở ngoài mặt trận.  
 
THT bỏ ngũ, không phải đào ngũ. Vì bỏ ngũ sau một tháng 
mới có lịnh báo cáo đào ngũ. Thế mà nhiều người nói anh 
đào ngũ. Anh cũng im lặng. Thử hỏi, một người mang kính 
cận dầy khoảng 7 diop. Bỏ kính ra là anh chỉ biết mò. Thế 
mà đi khám sức khỏe anh lại được trúng tuyển vào Thủ Đức 
và ra trường Thủ Đức lại phục vụ tại một đơn vị  có tiếng 
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nguy hiểm là thám kích  tại Bình Định ??? Cũng như sau 
này, khi tôi nắm Tiểu đoàn Khóa Sinh tại Trung Tâm Huấn 
Luyện Lam Sơn tôi thấy nhiều em khóa sinh bị câm và điếc, 
thế mà cũng bị bắt lính vào "Trung Tâm 2 tuyển mộ nhập 
ngũ" ? Tôi chẳng hiểu mấy ông cảnh sát địa phương và 
những toán bắt lính của tiểu khu như thế nào mà lại bắt 
những em này vào quân đội??? Ba tháng quân trường, có 
những dịp sinh hoạt "tứ đại công khai" tôi đưa vấn đề này ra, 
khối Chiến Tranh Chính Trị của quân trường ghi nhận. 
Nhưng rồi cũng chẳng đi tới đâu, những khóa sinh vừa câm 
vừa điếc đó rồi cũng phải ra chiến trường. Thử hỏi làm sao 
chiến đấu? Hay là điếc không sợ súng?  
 
Còn về anh bạn tôi, nhà văn THT sau hơn ba tuần lễ ở Tháp 
Chàm, tôi đưa anh ra Nha Trang trình diện . Trong ba tuần lễ 
ở Tháp Chàm với tôi, trên tạp chí Văn của ông Trần Phong 
Giao có nhắn tin anh ở đâu ( mục nhắn tin có đính kèm trong 
bài viết ). Xin trích: nguyên văn " Trần Hoài Thư ? Ở đâu. 
Về gấp. Đừng ngại gì cả. Anh em trông lắm đó. Thân hữu 
khắp nơi, ai có tin gì về Thư, xin cho tòa soạn Văn được 
biết".  Mới thấy được cái tình văn nghệ thâm giao là như thế 
đó. Thế rồi sau số báo Văn này, tôi còn nhớ không biết ai đó 
nói với ông TPG, lại nhắn tin trên Văn lần nữa, gọi đích 
danh tên tôi hãy đưa THT đi trình diện. Khi ấy tôi đã đưa 
anh đi trình diện rồi. Đời, cũng lạ, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.  
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(Tạp chí Văn số 163 ngày 1-10-1970 - phần Nhắn tin) 
 
Không ở Sư  đoàn 22 thì về Sư đoàn 23 trên cao nguyên. 
Ngày đó, tôi tiễn anh ra bến xe Nguyễn Hoàng Nha Trang để 
lên trên Ban Mê Thuột trình diện. Buổi sáng hôm đó hình 
như tôi nhớ có nhà báo Lê Minh ( Độc Lập ) và hai người 
bạn nữa. Tôi nhớ một người hình như là nhà văn Nguyễn Âu 
Hồng thì phải? còn một người nữa tôi quên. Buổi sáng hôm 
tiễn anh lên BMT, lòng tôi buồn vì biết rằng đời lính chúng 
tôi khó gặp lại. Nào ngờ, vài ngày sau, tôi mở đài ( radio ) 
nghe bản tin của đài Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam  có nói 
về anh ( một tình cờ lạ lùng). Tôi nhớ trong bản tin đó, họ 
nói đại ý “ nhà văn Trần Hoài Thư đã bỏ ngũ, không còn 
cầm súng chống lại cách mạng và nhân dân. Nhưng không 
ngờ THT lại trở lại quân ngụy để  tiếp tục chống nhân dân 
và cách mạng". Tôi nghe mà chưng hửng. Ở một mình trong 
căn nhà tôn ở Tháp Chàm, nghe bản tin của đài MTGP làm 
sao tôi nói với anh những điều tôi suy nghĩ. Lúc đó tôi nghĩ 
đến nhà thơ TV ở Khánh Hòa. Vì có lần ngồi uống cà 
phê,TV đã nói với tôi là anh muốn lên rừng. Tôi nói sợ anh 
không chịu đựng nổi vì thiếu cà phê và thuốc lá. Rồi sau đó 
tôi không còn gặp lại nhà thơ TV nữa. Sau khi cải tạo về tôi 
nghe đâu anh làm báo Thanh Niên ở Sài Gòn. 
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Phải chi mấy tuần lễ THT bỏ ngũ đi lang thang, không vào ở 
với tôi, mà ở Nha trang gặp chơi với TV hay ai đó nằm 
vùng, thì có có thể  THT không còn là THT hôm nay. Tôi 
biết tánh của anh dễ yếu mềm. Nào ngờ, khi anh nghe tôi 
qua Mỹ ở thành phố đìu hiu, Amarillo bang Texas, người 
bạn tôi mua vé máy bay qua thăm tôi và gia đình. Cái tình 
bạn ngày nào như xưa kết nối đến ngày hôm nay. 
 
Nghĩ lại, chỉ có anh em cầm bút, dù dưới thể loại nào cũng 
thấy gần gũi. Như trường hợp của THT bỏ đơn vị Sư đoàn 
22 thế mà ông Trần Phong Giao cũng nhắn tin tìm. Sau này, 
tôi nghe THT kể là anh có về đơn vị thám kích cũ của anh  
để  trình diện trở lại, nhưng  đơn vị cho biết  đã báo cáo anh 
vắng mặt bất hợp pháp  không cỏn là quân số của đơn vị 
nữa. Sau đó trung úy Hạnh đại đội trưởng 405 thám kích 
dùng  xe díp “hộ tống” anh vượt qua trạm kiểm soát trên đèo 
Cù Mông để  “trả” anh được an toàn về lại Nha Trang. Ôi 
cái tình đồng đội cùng với cái tình văn nghệ ấy sao mà đẹp 
quá !. Cũng như những tháng ngày tôi sống ở thị trấn Tháp 
Chàm, các anh em trong Ý Thức chơi với nhau thật thâm 
tình, ngày đó cho mãi tới hôm nay. Như ngày nào chúng tôi 
còn trẻ.   
 
___ 
 
 
(1)Sửa lại cho đúng: 
 
 Tác giả Trần Hoài Thư  đính chánh: 
 
Trước hết tôi cám ơn nhà văn Phạm văn Nhàn đã viết về một 
tình bạn mà chúng tôi đã may mắn có và tạo được trong suốt 
thời tuổi trẻ và tuổi già này. Tuy nhiên có điểm không chính 
xác, tưởng cần phải nói lại cho rõ: 
- Thứ nhất là  chuyện tôi được nhà văn Lữ Quỳnh dùng xe 
chở tôi vượt đèo Cù Mông: Tôi  chỉ nhớ là trung úy Hạnh 
đại đội trưởng 405 thám kích, tài xế là hạ sĩ Tám, người lính 
cận vệ  ngồi đằng sau, hộ tống tôi qua trạm kiểm soát đặt 
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trên  đèo Cù Mông, sau khi tôi trở lại đơn vị cũ trình diện 
mà không được chấp thuận. Lý do đơn vị đã   báo cáo tôi 
vắng mặt bất hợp pháp lên phòng Tổng Quản Trị Sư đoàn.  
(Quá 15 ngày vắng mặt, đơn vị phải báo cáo).  
 
- Trước khi về Tháp Chàm ở với Phạm văn Nhàn, tôi đã tá 
túc tại căn gác của nhà thờ Tin Lành tại Nha Trang một thời 
gian ngắn. Chính ở đây tôi viết rất nhiều truyện về tâm trạng 
câu xé dằn vật của một kẻ  bỏ ngũ. Sau đó tôi quyết định trở 
lại đơn vị trình diện nhưng không được chấp thuận như đã 
kể ở trên. 
 
- Tôi ở đơn vị 2 Quản trị được ba tháng để chờ ngày ra Tòa 
án Quân sự mặt trận. Đây là lá thư gởi cho nhà văn Mai 
Thảo khi ông lo lắng về tình trạng của tôi (đăng trên Vấn Đề 
số 45) 
 

 
▄▄▄▄▄ 
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NGƯỜI ĐỌC TỈNH LẺ 
Tùy bút của NGỌC BÚT 

 
 

Tác phẩm truyện dài Hoài đọc lần đầu tiên trong đời 
là Chim Hót Trong Lồng của Nhật Tiến, năm một ngàn chin 
trăm sáu mươi lăm. Vừa đọc vừa khóc vì thương cô bé nhân 
vật chính trong truyện. Không nhớ ai đã cho Hoài mượn 
quyển truyện này. Hình như là của người chị họ con bác 
ruột. Cảm xúc ngập tràn và cô bé mười một tuổi, vốn được 
cô giáo lớp nhất (lớp năm bây giờ) khen những bài tập làm 
văn ở lớp và thường đọc cho cả lớp nghe, đã bắt đầu thích 
đọc sách văn chương và ao ước một ngày nào mình cũng 
viết được những truyện-tương-tự-như-vậy. Chỉ là mơ ước 
suông thôi. Mấy năm tiểu học trước đó Hoài không có mơ 
ước này, vì chỉ đọc mấy truyện tranh nhì nhằng kiểu như Tề 
Thiên Đại Thánh của thằng bạn bắn bi búng dây thun nhà 
cạnh bên hào hứng cho mượn!  

Hè năm đó Hoài thi đậu vào đệ thất (lớp sáu bây giờ) 
trường công lập. Từ đó Hoài  bắt đầu học môn Việt Văn, và 
những năm sau chia thành kim văn và cổ văn. Thú thực là 
học giảng văn Hoài rất ngán cổ văn, vì khó hiểu, và thầy 
phải giảng mới hiểu. Còn kim văn, thực ra cũng là những bài 
khá kinh điển. Trong trí nhớ mù mờ của Hoài bây giờ, đó là 
những bài không mới mấy dù được gọi là “kim”, được trích 
từ các tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn và những tác phẩm 
cùng thời với TLVĐ hay sau đó ít lâu. Lớp của chị họ Hoài, 
trên Hoài ba lớp, có một tủ sách luân lưu mua từ tiền quỹ 
lớp, và chị là người giữ tủ sách cho lớp, ở nhà; bạn cùng lớp 
mượn thì chị ghi vào sổ tên họ, ngày mượn, ngày trả. Giống 
như một “thư viện bỏ túi” và chị là quản thủ thư viện. Cơ 
hội để Hoài phát triển thói quen đọc sách văn chương là đây. 
Tủ sách chủ yếu gồm các sách của Tự Lực Văn Đoàn, của 
các nhà văn Sơn Nam và Bình Nguyên Lộc, các sách học 
làm người của Nguyễn Hiến Lê, v.v… Và Hoài đã đọc toàn 
bộ sách văn chương trong cái thư viện bỏ túi này, bắt đầu từ 
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Chim Hót Trong Lồng từ năm cuối tiểu học cho đến giữa 
năm đệ lục (lớp bảy bây giờ) thì không còn gì nữa để mượn 
đọc.  

Nhưng không chỉ có thư viện bỏ túi ấy. Hoài may 
mắn có một người cậu họ làm thơ và cũng là thầy dạy Việt 
Văn của Hoài thời trung học đệ nhất cấp. Cậu làm nhiều thơ 
nhưng cả đời chỉ xuất bản duy nhất một tập thơ được nhà 
thơ Vũ Hoàng Chương khen ngợi và viết lời tựa, bìa của thi 
sĩ Đinh Hùng, tranh phụ bản của họa  sĩ Vũ Hối.(*) Thơ cậu 
được nhạc sĩ Anh Việt Thu phổ nhạc, ca sĩ Trúc Mai và 
Hoàng Oanh hát trên đài Phát thanh Saigon. Hầu như lễ bế 
giảng và phát phần thưởng cho học sinh giỏi năm học nào ở 
trường, thơ (và nhạc) của cậu cũng được các ca sĩ học trò 
cây nhà lá vườn ngâm và hát trong chương trình văn nghệ. 
Trong mắt Hoài thuở ấy cậu rất “đáng nể”, vì ngoài thế giới 
trường lớp của Hoài cậu còn thuộc về thế giới thơ văn. Cậu 
thường giới thiệu tác phẩm này tác phẩm nọ mới xuất hiện 
trên văn đàn cho học trò đọc – trong đó có Hoài. Cậu rất 
thương quý đứa cháu họ côi cút siêng học yêu văn chương là 
Hoài, nên khi được mời đi dự mấy chỗ họp mặt văn nghệ 
cậu hay dẫn Hoài (và mấy đứa bạn của Hoài) theo. Lâu dần 
niềm yêu thích văn chương, nói theo kiểu bây giờ, trở thành 
máu-thịt của Hoài. 

Yêu thì đọc gì? Một cô bé học trò trung học ở một 
quận lỵ nhỏ của một tỉnh nhỏ biên giới miền Đông Nam bộ 
đọc gì thuở ấy? Hoài, và bạn Hoài, đọc hầu hết những gì có 
trên kệ bày bán của tiệm sách nhỏ xíu duy nhất ở quận lỵ. 
Tiệm sách nhỏ ấy bán đủ thứ, từ tập vở bút viết văn phòng 
phẩm, các bản nhạc to chỉ có hai tờ, sách giáo khoa đủ các 
môn học cho học trò tiểu học trung học cho tới sách truyện. 
Tiệm sách này cũng kiêm luôn việc bán nhật báo, tuần báo, 
bán nguyệt san xuất bản ở thủ đô Saigon, nơi cách quận lỵ 
quê nhà Hoài chỉ 63km nhưng dường như xa lắm vì chiến 
tranh và đường đi không an toàn.,  

Sau này khi Hoài lên trung học đệ nhị cấp, quận lỵ 
có thêm một tiệm sách nữa gần nhà Hoài, sách truyện văn 
chương nhiều hơn, “cập nhật” hơn, bày biện đẹp mắt quy cũ 
hơn. Dĩ nhiên Hoài và bọn bạn cũng hay ghé tiệm sách này. 
Hoài “fair” lắm, không bao giờ đọc “cọp” mà không mua 
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quyển nào mỗi lần rời khỏi tiệm sách. Nhiều bữa cả đám còn 
rủ nhau chạy xe honda mượn của mấy anh lớp trên (thật là 
gan-cùng-mình!) về tỉnh lỵ cách đó 36km. Lại ghé vào một 
tiệm sách bề thế hơn, mua sách truyện, sau khi đã rong chơi 
vài nơi chốn và ghé thăm vài bạn-văn-nghệ ở các bút nhóm 
thơ văn. Thời ấy các bút-nhóm hay thi-văn-đoàn rất nhiều, 
hầu như tỉnh nào thành phố nào cũng có, và Hoài cũng 
không tránh khỏi việc bị rủ rê vào bút nhóm của một anh 
bạn hàng xóm học trên mình một lớp nhưng lớn hơn ba tuổi 
(Chính ngưới anh người bạn thân thiết này đã dẫn dắt Hoài 
đọc Tuổi Hoa từ thời tiểu học và luôn luôn khen ngợi cổ vũ 
Hoài hãy đến với văn chương!). Ấy là chưa kể lâu lâu được 
về Saigon, không bao giờ Hoài quên ghé nhà sách Khai Trí 
ở 62 Lê Lợi để đọc “cọp” và mua sách về quê. Và cũng 
không bao giờ quên dạo tới dạo lui các quầy sách lộ thiên 
dọc đường Công Lý góc Lê Lợi. Ở đó cũng có rất nhiều sách 
mới ra lò, thậm chí còn có nhiều quyển không tìm thấy trong 
Khai Trí. Chính từ nơi đây Hoài có trong tay Cái Chuồng 
Khỉ của Nguyễn Đức Sơn và Con Lừa Và Tôi của Juan 
Ramon Jimenez. Những năm tháng trung học Hoài đã có 
một tủ sách văn chương nho nhỏ của riêng mình với những 
cái tên tác giả “thời thượng” thuở ấy: Nhã Ca, Túy Hồng, 
Trùng Dương, Nguyễn Thị Thụy Vũ, Minh Quân, Duyên 
Anh, Mai Thảo, Võ Hồng, Lê Tất Điều, Nguyễn Đình Toàn, 
Doãn Quốc Sỹ, Võ Phiến, Dương Nghiễm Mậu, v.v..  Lúc 
mới bắt đầu thích đọc thơ, Hoài chỉ biết thơ tiền chiến của 
Huy Cận, Xuân Diệu, Thế Lữ, Hữu Loan, Quang Dũng…; 
sau này nhờ ông cậu khuyến khích nên đọc nhiều thơ hơn 
(chắc là vì cậu làm thơ!), Hoài bắt đầu đọc thơ của Vũ 
Hoàng Chương, Đinh Hùng, Nguyên Sa, Hoài Khanh, Trần 
Dạ Từ, Nguyễn Đình Toàn, Tô Thùy Yên, Viên Linh, Du Tử 
Lê, Trần Thị Tuệ Mai, Phạm Thiên Thư... Hoài cũng đọc 
sách dịch, từ Hoàng Tử Bé của Saint Exupéry đến Bắt Trẻ 
Đồng Xanh của J. D. Salinger đến Sử Ký Tư Mã Thiên! Rồi 
Bác Sĩ Zhivago của Boris Pasternak, Một Thời Để Yêu Và 
Một Thời Để Chết của E. M. Remarque, Tầng Đầu Địa 
Ngục của A. I. Solzhenitsyn, v.v.. Sách dịch Hoài không có 
nhiều, nhưng đọc được nhiều là nhờ “mượn qua mượn lại” 
với mấy đứa bạn cũng thích đọc sách và hay mua sách như 
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Hoài. Nhưng sách gối-đầu-giường của Hoài mấy năm đầu 
trung học đệ nhất cấp là Thằng Vũ của Duyện Anh và mấy 
năm trung học đệ nhị cấp là Nẻo Về Của Ý của thầy Nhất 
Hạnh mà Hoài vẫn còn giữ cho đến bây giờ. Quyển kịch 
Thành Cát Tư Hãn là một trường hợp đặc biệt. Ông cậu ông 
thầy Việt văn nhà thơ đã tặng quyển kịch này cho Hoài; 
Hoài cực kỳ thích những câu thoại của ông già Thành Cát 
Tư Hãn trong kịch và rất ngưỡng mộ tác giả, nhưng phải đến 
năm 1973 khi học môn Lịch Sử Kịch Nghệ Việt Nam ở Đại 
học Văn Khoa Saigon Hoài mới được gặp tác giả vở kịch và 
cũng là thầy dạy môn học này, giáo sư Vũ Khắc Khoan. Còn 
mấy cuốn “cao siêu “ với tuổi Hoài thuở ấy như Hố Thẳm 
Tư Tưởng của Phạm Công Thiện thì Hoài chưa dám với tới. 
Hoài không biết nó là triết hay văn chương hay trộn lẫn cả 
hai. Ông anh của một đứa bạn Hoài là sinh viên trường Cao 
Đẳng Nông Lâm Súc ở Saigon – hồi đó là trường đại học 
nhưng gọi là cao đẳng – về quê đi ra đường cứ kè kè kẹp 
nách quyển sách thời thượng này, ra dáng trí-thức đọc sách 
“cỡ” ấy. Một ông anh khác của một đứa bạn khác thì mở 
miệng ra là thơ Bùi Giáng với Thanh Tâm Tuyền! (Nhưng 
thật lòng mà nói, tâm hồn đơn sơ của Hoài “cảm” thơ 
Nguyên Sa và Hoài Khanh hơn).  

Tủ sách của Hoài tuyệt nhiên không có tiểu thuyết 
diễm tình sướt mướt. Nhờ đâu? Nhờ đọc những lời giới 
thiệu và quảng cáo trên mấy tạp chí “đứng đắn” thuở còn 
nhỏ là Tuổi Hoa, lớn một chút là Tuổi Ngọc, và Văn và 
Bách Khoa và Khởi Hành v.v..  Song song với sách là báo, 
là các tạp chí văn chương. Hoài có một con nhỏ bạn thân mê 
đọc như Hoài. Báo Tuổi Hoa và Tuổi Ngọc thì mỗi đứa tự 
mua tự đọc. Nhỏ bạn của Hoài còn mua cả tuần báo Thiếu 
Nhi và thỉnh thoảng Hoài cũng đọc “ké”. Nhưng Văn và 
Bách Khoa thì thường xuyên trao đổi lẫn nhau, Hoài mua 
bán nguyệt san Văn và con nhỏ bạn mua Bách Khoa. Hoài 
bắt đầu đọc Văn từ năm mười lăm tuổi, từ khi một anh bạn 
học trên hai lớp gởi tặng Hoài một quyển Văn kèm với mấy 
bài thơ anh sáng tác (viết trên giấy học trò có dấu vết cháy 
vàng chung quanh viền trang và những vết tròn của đầu 
thuốc lá đang cháy dí vào!). Hoài không nhớ rõ số mấy, chỉ 
nhớ loáng thoáng đó là tuyển tập thơ văn với nhiều truyện 
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ngắn rất hay của các tác giả trẻ thời ấy. Và Hoài đã đọc Văn 
liên tục không bỏ sót số nào cho đến ngày xảy ra biến cố 
tháng Tư 1975. Với Khởi Hành cũng vậy, Hoài đã có tờ tuần 
báo này từ số đầu cho đến số cuối là khi chuẩn bị thi Tú Tài 
II vào tháng 7 năm 1972. Từ Văn và Bách Khoa và Khởi 
Hành, Hoài thấy nhiều bài thơ và truyện ngắn rất hay của 
những nhà văn nhà thơ trẻ (thời đó) và lòng cứ tự hỏi, biết 
có khi nào mình viết được như vậy không. Có lẽ vì là người-
nhà-quê, vì sống trong chiến tranh thường trực nên Hoài 
“cảm” được tác phẩm của họ chăng? Hoài rất thích giọng 
văn của Cung Tích Biền. Rồi nào là Nguyễn Xuân Hoàng, 
Ngụy Ngữ, Y Uyên, Mường Mán, Trần Hoài Thư, Mang 
Viên Long, Nguyễn Lệ Uyên, Lê Văn Thiện, Hoàng Ngọc 
Tuấn, v.v.. Cũng trên các tờ tạp chí ấy, Hoài đã “gặp” thơ  
của Luân Hoán, Hoàng Lộc, Cao Thoại Châu, Hạc Thành 
Hoa, Nguyễn Bắc Sơn, Huy Tưởng, Lâm Chương, Phạm 
Cao Hoàng, Từ Kế Tường…   

 
Ngày từ giã quê nhà đến Saigon học đại học, Hoài 

đã xếp gọn tập vở và sách báo cũ vào các thùng giấy carton, 
để một góc trên căn gác gỗ nhỏ, là một cái kho chứa đồ đạc 
cũ của gia đình. Văn một thùng và Khởi Hành một thùng, 
Tuổi Hoa và Tuổi Ngọc mấy thùng. Nhiều năm tháng trôi 
qua, Hoài sống ở Saigon với biết bao biến cố trong đời 
mình, mệt bở hơi tai vì cơm áo gạo tiền. Nhiều lần về lại quê 
nhà và vài lần leo lên cái kho trên căn gác cũ, Hoài vẫn thấy 
mấy cái thùng nằm yên đó cùng bụi phủ mờ theo năm tháng. 
Quê nhà Hoài quá nhỏ, nên các “chiến dịch bài trừ văn hóa 
đồi trụy Mỹ Ngụy” của chế độ mới đã không vươn tới cái 
kho bụi bặm này của gia đình Hoài. Hoài chưa từng mở mấy 
cái thùng ấy ra, dù biết gián chuột và mối mọt chưa hề đụng 
đến nhờ không khí rất khô và nóng quanh năm suốt tháng 
trên căn gác. Hoài chưa từng mở mấy cái thùng ấy ra không 
phải vì không có thời giờ, mà vì quá ngậm ngùi buồn. Hoài 
yếu đuối, sợ mình đau đớn, sợ lòng tan nát khi mở ra những 
thùng carton chất chứa nhiều kỷ niệm của đời Hoài một thuở 
thanh xuân. Trong các thùng ấy còn có cả những tập thơ văn 
quay ronéo của bạn bè từ các bút nhóm gởi tặng, những giai 
phẩm xuân của ngôi trường thân yêu bảy năm trung học của 
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Hoài, và một số sách cần cất giữ kín đáo được gói ghém 
thêm mang lên gác sau năm 1975. Cho đến một ngày tất cả 
tiêu tan thất lạc khi căn nhà xưa được các em còn ở lại quê 
nhà xây mới. Hoài ở xa, khi về thì đã không còn gì… Biết 
trách ai? Chính Hoài đã không tích cực dặn dò các em gìn 
giữ. Chính Hoài đã không lường trước được. Có ai lường 
trước được điều gì xảy ra cho đời mình, huống chi đây chì là 
những vật kỷ niệm của một sở thích rất riêng tư!  

Hoài có phải là một người đọc tiêu biểu của miền 
Nam trong hai mươi năm ấy – nghĩa là có nhiều người đọc 
thuở ấy có hoàn cảnh tương tự như Hoài? Hoài thực lòng 
không biết; có thể là vậy mà cũng có thể không phải là vậy. 
Dù sao, cũng xin cảm tạ những người thầy người anh đã 
“dẫn dắt” Hoài biết phải đọc gì từ thời mới lớn, để tâm hồn 
Hoài được phong phú an vui, một “tài sản” tinh thần quý giá 
còn mãi đến ngày nay qua bao cuộc “thương hải biến vi tang 
điền”. 

     
Saigon, 06/01/2015 
NGỌC BÚT 
_____ 
(*) Mưa Đêm Nay, thơ Trường Anh, nxb Đăng Trình, 
Saigon 1964.  
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