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Trần Hoài Thư 
viết về nhà văn cùng 

 thời : Hoàng Ngọc Hiển 

 
(I) 
 

TRẢ LẠI DANH DỰ  CHO MỘT NHÀ 
VĂN ! 

  

  

Trong bài điểm sách “Sông Côn mùa lũ” trường thiên tiểu 
thuyết của nhà văn Nguyễn Mộng Giác đã được phổ biến 
rộng rãi trên các trang mạng quen thuộc (cũng như trong 
cuốn Văn Học Miền Nam sẽ in), nhà nhận định văn học 
Nguyễn Vy Khanh  đã ghi lại một số sự kiện về giải truyện 
dài Bút Việt (Trung tâm Văn bút) năm 1974  trao cho 
 truyện dài Đường Một Chiều của nhà văn Nguyễn Mộng 
Giác, đặc biệt là Email  ngày 1-10-2008 của nhà văn NMG 
giải thích lý do tại sao có sự “quậy phá” giải văn học này: 
“... cuốn Quốc Lộ 13 của Tô Vũ (Lê Vĩnh Thọ) vì thua 
phiếu nên nhóm Văn Học “quậy phá“ trên tạp chí Văn 
Học và Phổ Thông” 
(Mời đọc toàn bộ ghi chú của Nguyễn Vy Khanh đăng ở 
phần sau) 
  
Sự thật tác giả “Quốc Lộ Mười Ba” là Hoàng Ngọc Hiển 
(HNH), chứ không phải là Lê Vĩnh Thọ. Nhà văn 
HNH không hề cọng tác với Văn Học. Ông chỉ có bài ở 
Văn, Khởi Hành. Năm 1969, tạp chí Văn đã xuất bản 
truyện dài đầu tay của ông là Quê Hương Lưu  Đày, với 
tiền tác quyền là $5000 (5 ngàn). Số tiền này rất lớn vào 
thời ấy. Điều này chứng tỏ là tên tuổi của HNH được trọng 
nễ hay ít ra được dành một chỗ đứng trong sinh hoạt văn 
học bấy giờ. Trong khi tên tuổi của nhà văn NMG vẫn thật 
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sự chưa biết nhiều, và chưa có một tác phẩm nào. Theo 
WIKIPEDIA,  NMG chỉ  bắt đầu viết văn từ nắm 1971. 
  
Thứ hai, là nhà văn NMG mang việc cuốn Quốc Lộ 13 vì 
bị thua phiếu  ra để giải thích lý do có sự "quậy phá" từ 
báo Văn Học và Phổ Thông. Tôi đã đọc kỹ bài đăng trên 
tạp chí Văn Học của Nguyễn Tử Năng, nhưng không hề 
thấy người viết đá động hay đề cập gì đến Quốc Lộ 13 (xin 
mời đọc bài của Nguyễn Tử Năng chúng tôi sưu tầm và 
đăng lại ở phần sau). 
Thứ ba, một câu hỏi tại sao có  nhiều tác phẩm dự thi, nhà 
văn NMG lại chỉ nhắc đến QL 13 ? 
Hẳn là phải có lý do để ông phải nêu đích danh. 
   
Trong khi tác giả của Quốc Lộ 13 - nhà văn Hoàng Ngọc 
Hiển - chưa hề có một bài, hay một giòng nào để nói lên ý 
nghĩ cá nhân của ông về cuộc thi. Suốt cả một tháng (tháng 
5/2014), trước khi xuất bản “Đọc 12 tác giả VN” của ông, 
hầu như mỗi ngày chúng tôi liên lạc thường xuyên,  tôi chỉ 
nghe ông khen hơn là chê, không nói xấu ai một lời. Riêng 
chuyện dự thi tôi chỉ được biết qua lá thư dài bà quả phụ 
Hoàng Ngọc Hiển gởi cho chúng tôi khi chúng tôi yêu cầu 
bà cung cấp những tin tức cần thiết để chúng tôi thực hiện 
số chủ đề về nhà văn HNH: 
 
"... Đến khi tôi có thai cháu Trần Minh Nhật năm 1970 (1), 
anh có đưa tập  Quốc lộ 13  đi dự thí cùng với thời điểm 
"Bóng Thuyền Say" của anh Nguyễn Mộng Giác.Anh Hiển kể 
với tôi là 2 tác phẩm ngang nhau số phiếu chỉ còn một phiếu 
vắng mặt. Về sau có ai đó đề nghị bỏ cho “Bóng Thuyền 
Say” của anh Nguyễn Mộng Giác, còn chính vị đó lại muốn 
bỏ cho “Quốc Lộ 13”. Vi thế “Bóng Thuyền Say” được phiếu 
. Anh nói là anh muốn dự để kiếm mấy trăm cho em tiêu, còn 
không thì cũng chả sao, vì thật ra đánh giá về  giá trị văn 
chương thì mỗi người có quyền, có quan điểm của họ, còn 
anh thì anh rất ưng ý về tác phẩm này vì anh viết toàn cảm 
xúc và chất liệu thật của anh: sống thật, làm thật. Anh Hiển 
còn nói cho tôi biết có một vị trong Hội đồng nói cho anh biết 
về vị kia muốn bỏ cho “Quốc Lộ 13” mà vì quen biết nên bỏ 
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cho “Bóng Thuyền Say”. Sau này ông cậu của tôi em con dì 
là ông Nguyễn Hà Vĩnh bút hiệu là Trần Dạ Từ bảo tôi "cậu 
mợ không biết Hiển dự thi, biết thì cậu mợ đề nghị bỏ phiếu 
cho Hiển là được ngay”. Tôi cám ơn cậu tôi và nói nhà cháu 
muốn tự nơi văn anh người ta ưa chuộng chứ anh không 
muốn gây bè phái, mất sự tự trọngvà làm phiền cậu mợ...". 
(trích thư ) 
 
Thú thật, cực chẳng đả  chúng tôi mới viết bài này. Nhà 
văn NMG và HNH đều là bạn văn thân thiết. Nhưng vì 
Email của NMG đã được phổ biến rộng rãi  trên NET 
nên  buộc lòng chúng tôi phải lên tiếng để tránh ngộ 
nhận,  hầu trả danh dự lại cho người đã khuất cũng như 
cho  gia đình cố nhà văn HNH. 
 
Trích một trang thư của bà quả phụ Hoàng Ngọc Hiển 

 
_____ 
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(1) Thời điểm dự thi giải Bút Việt là vào năm 1974, chứ không 
1970.( Chú thích của TQBT) 
 
 
 

 (II) 
 

nghĩ về những con số 
 
 
Những con số có khi rất cần phải nhớ. Số An sinh xã hội. 
Số điện thọai. Hay ngày sinh năm sinh... Cần nhớ bởi vì xã 
hội buộc người dân phải nhớ... Ví dụ khi tôi tới Wall 
Green nhận thuốc, họ bắt tôi phải đọc ngày tháng năm sinh 
hay 4 số cuối cùng của điện thọai nhà trước khi họ giao 
thuốc. 
Nhưng cũng có những con số mà luật lệ xã hội chẳng cần. 
Nhưng chúng lại rất cần cho đời sống mình. Chúng giúp 
mình đứng thẳng, nếu không nói là kiêu hãnh. 
 
Tôi muốn nói đến đại đội 405 Thám kích của tôi và đại đội 
399 của anh. 
 
Thật vậy, đọc các tác phẩm của anh, 3 số ấy thỉnh thoảng 
anh nhắc, như là một phần máu huyết của mình.  

 
 “...Thế là một đêm dài chờ tử chiến đã trôi qua. Đêm 

ấy đem lại bao ý nghĩa cho đời chiến binh như chúng tôi? 
Chỉ ở trong chiến tranh, chúng tôi mới ngồi với nhau trong 
căn hầm này? Mới chia sẻ ly cà phê, điếu thuốc, trong gió 
rừng, cành cây khô gẫy và tiếng chim cú kêu sương? Có 
lần, tôi cao hứng nói đại đội 399 là điểm hẹn của kiếm sĩ 
phương Đông, trọng nghĩa khinh tài, tâm hồn cao thượng, 
không gò bó, không hẹp hòi. Đại úy Bộ phá lên cười:  

“Kiếm sĩ phương Đông? Đúng quá chứ! Bọn ta quá 
chén không điên không cuồng như ông Bá Trác”. “ 
(Ngã ba Rừng Cần Lê) 
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Đơn vị ấy đã biến đổi một nhà mô phạm thành một con 
người khác: sống thật và làm thực. 
 
“...Tôi bây giờ thế đó. Mày không còn là của mày nữa. Đã 
khoác bộ đồ trận này vào, mày đã trở thành con người của 
quốc gia, của chính phủ. Mày không còn là của cha dưỡng 
mẹ sanh. Mày không còn là của vợ, của con mày nữa. Vợ 
tôi vẫn không giấu giếm được những giọt nước mắt mỗi 
lần tôi bước chân đi. Đã nhiều lần, có lẽ chúng tôi đã đếm 
gần hết số lần xa nhau trên những đầu ngón tay trong vòng 
năm năm trời. Chưa bao giờ chúng tôi được sống bên nhau 
được một thời gian dài trên năm tháng. Giờ này, giờ này, 
đã lại xa nhau nghìn trùng. Mười lăm cây số, nhưng tôi có 
cảm tưởng như cả một nghìn trùng. Em biết không em, 
chiếc xe chở anh tới đây, anh đã thấy chỉ những rừng đồi 
cao-su trùng trùng điệp điệp. Những rừng đồi cao-su thâm 
u bí mật. Pha gườm ở đó nào căm thù, nào oan khiên. Anh 
không thể nào có một cảm tưởng khác được là cả một 
nghìn trùng vây bọc. Em đã có thêm ý nghĩ u hoài nào nữa 
chưa em? Không ngờ phải không? Không ngờ anh đã 
thành một người lính cầm súng bước tới chốn này. Không 
ngờ, anh đã cầm sự vụ lệnh tới trình diện một đại đội tác 
chiến nổi tiếng và thiện chiến nhất miền này. Tới làm một 
cấp chỉ huy ở đại đội toàn lính dữ dằn này, anh đương 
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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 
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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. Riêng tạp chí Khởi Hành tôi đọc được 
do có khi đi phép về Saigon, vơ vội vài tờ ở sạp báo đem 
đi, hoặc do một người bạn nào đó có được, đọc xong , đưa 
cho. Thú thật, lúc đó, tôi lo sống trước đã, lo làm tròn trách 
nhiệm một người lính chiến trước đã; nên có tạp chí đọc, 
hay không có, không quan trọng, không tha thiết, không 
mong đợi. Có thì đọc, không có thì thôi. Có lẽ ly cà phê, 
điếu thuốc Salem mỗi buổi tối, nhất là ở đồn Tân Hưng 
quan trọng hơn nhiều! Đôi khi, đọc xong thẩy cho một 
người bạn nào đó, hoặc ném vào xó xỉnh nào đó, cũng có 
khi  xé ra đốt lửa hun khói đuổi muỗi trong hầm ở đồn Tân 
Hưng, nhất là vào những đêm mưa gió, căn hầm ẩm ướt, u 
ám, nỗi buồn của những người lính như chúng tôi, tưởng 
dâng cao lên đến tận trời!” 
 
(Ở thị trấn An Lộc đọc Khởi Hành) 
 
Trên đây, chúng tôi chỉ trích một vài đọan tiêu biểu về  đại 
đội 399 của anh và những gian khổ nhọc nhằn và hy sinh  
mà anh và đồng đội anh đã chấp nhận. 
 
Vậy mà anh vẫn nhớ và tự hào . Vậy mà tôi vẫn nhớ và tự 
hào về  405 của tôi. 
 
Có gì để mà nhớ mà tự hào chứ ? 
 
Trong một đời người, người ta vẫn thường có một thời để 
yêu và để nhớ. Nhưng bất hạnh cho chúng tôi, chúng tôi 
không có cái thời để yêu ấy. Thời thanh xuân của chúng tôi 
xám đen bầm dập làm gì để yêu. Nhưng nhớ thì nhớ lắm. 
Nhớ và tự hào. Làm sao tôi không thể  nhớ  được một 
chiếu rượu trong một đêm trăng trên đồi Tháp Bánh Ít - 
hậu cứ của 405 TK: 
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Nửa đêm, như thể ngày xưa ấy 
Mấy thằng trải chiếu dưới đêm trăng 
Trăng sáng phơi trên hàng  kẽm lạnh 
Rồi chảy vào bát rượu bâng khuâng 
 
Nửa đêm, mấy đứa chưa buồn ngủ 
Buồn ngủ làm sao, ta chiêm bao 
Lính trận dưỡng quân, nhờ tí  tửu 
Để mai nằm xuống hồn bay cao 
 
Nửa đêm, doanh trại đèn leo lét 
Người lính canh ngồi như tượng đêm 
Ma quỷ muốn chơi, xin hoãn chiến 
Để ta còn đụng với anh em 

 
Làm sao không  tự hào cho được như hình ảnh của viên đại 
đội trưởng đại đội 399 vào ngày 30-4-1975 mà  nhà văn 
Hoàng Ngọc Hiển đã ghi lại trong truyện “Ngã Ba Rừng 
Cần Lê”: 
 

“...Tôi theo dõi bước đi của Đại úy Đại Đội Trưởng 
399, ông vẫn mặc bộ đồ tác chiến, trên cổ khăn quàng 
đen bay bay theo gió nhẹ. Tay cầm khẩu M16 mũi hơi 
chúc xuống mặt đất. Ông bước qua Quốc Lộ Mười Ba, 
sang phía bên kia. Ông theo con lộ nhỏ vào xóm Cần 
Lê. Ông đi qua xóm, con đường đất đỏ dẫn xuống Suối 
Đá Trắng. Rồi tôi không thấy bóng ông nữa, chỉ thấy 
một đám bụi đỏ bốc lên như đang ở trong một cơn gió 
xoáy. Chừng nửa giờ sau, tôi nghe nhiềụ tiếng súng nổ 
ở phía Suối Đá Trắng vọng về đồn Cần Lê. Tôi biết 
điều gì đã xẩy ra. Tôi đứng lặng người đi, như trong 
một phút mặc niệm một chiến hữu đã hy sinh cho tổ 
quốc.” 
 
 

▄▄▄▄▄ 
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                                               (III) 

   Làm vợ một nhà văn 
 

 
 
 
Chị tên thật là Nguyễn thị Tiệp, nguyên là một nữ sinh 
Trưng Vương.Trước khi lập gia đình với nhà văn Hoàng 
Ngọc Hiển, chị  là nhân viên của Đài Phát Thanh Saigon.  
 
Cuộc tình của họ thật đẹp. Đẹp ở chỗ là, vì tình yêu, anh 
chị đã vượt qua bao thử thách: Từ thành kiến gia đình, đến 
thành kiến về tôn giáo, để cuối cùng anh chị  đã chiến 
thắng. Đẹp không phải ở "tình chỉ đẹp khi còn dang dở", 
mà ngược lại ở chỗ  họ đã chế ngự được cái "dang dở" ấy 
 bằng ý chí và bằng trái tim để mà cuối cùng họ  trở thành 
đôi lứa bền chặt  trọn đời. Cho dù cuộc đời ấy, nhiều buồn 
hơn vui, nhiều khổ nạn lận đận hơn là phẳng lặng êm đềm 
như mơ ước của bất cứ cặp vợ chồng trẻ nào trên đời... 
  
Năm 1967, anh bị động viên vào khóa 25 Thủ Đức khi là 
một giáo sư dạy Triết và văn chương ở Côn Sơn. Ra 
trường Thủ Đức, dù đậu khá cao, nhưng anh vẫn chọn tiểu 
khu Bình Long, một nơi mà báo chí vẫn thường nhắc nhở 
với những tin tức hàng đầu về những trận đánh thần sầu 
quỉ khốc. 
Anh chọn cho anh, nhưng anh cũng chọn dùm cho chị. Từ 
Côn Sơn - Quê hương lưu đầy chị  mang con để theo 
chồng về Quốc lộ 13, An Lộc, dù biết rằng nơi ấy không 
phải là đất hứa mà là cõi dữ. 
 
“... Anh  Hiển được bổ đi đại đội 399, được biết là đại đội 
khăn quàng đen - đại đội sát cộng nổi tiếng của tỉnh Bình 
Long. Anh đi hành quân, đi kích liên miên. Đêm thì ngủ bờ 
ngủ bụi dưới giao thông hào. Có lần anh kể: " buồn ngủ 
quá, đứng trùm poncho dựa vào bờ vách giao thông hào 
mà ngủ một chút cho tỉnh. Nhiều khi gặp mưa thì cả người 
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dầm nước cứ thế mà chịu cả đêm..."” 
 
 
Chị nhớ lại những ngày tháng đầu tiên ở An Lộc: 
"...Mấy tháng đầu, gia đình ở nhờ nhà một người quen. Sau 
đó chúng tôi  thuê một gian nhà sau của một người nông 
dân nguyên là dân  Bắc di cư. Những tháng đầu, tiền lương 
chuẩn úy mới ra trường không đủ tiền trả tiền thuê nhà , 
phải chờ lảnh rappelle  mới trả cho ông bà chũ. Hàng ngày 
con dâu bà chủ nhà cắt rau muống mang ra bán ở chợ, chị 
nhặt rau non, vụn biếu chúng tôi làm thức ăn, còn tới bửa 
cơm thì  ông chủ nhà cứ gọi hai con "chèo bẻo" (con gái 
chúng tôi) lên ăn chung  với ông bà . Thế là hai đứa cầm 
cầm bát đũa lên....." 
  
 Niềm vui to lớn của chị là nhận được 5 ngàn đồng, tiền tác 
quyền  mà tạp chí Văn  trả cho cuốn truyện dài Quê Hương 
Lưu Đày của anh vào năm 1969: 
  
"...tác quyền cuốn Quê Hương lưu đày đúng 5000 đồng. 
Anh đem về đưa hết cho vợ con , tôi mua sữa cho 3 cháu, 
còn dư tôi sắm được một cái lắc nhỏ 3 chỉ vàng Tây để kỷ 
niệm mong là không phải bán..." 
Nhưng chị không quên nhắc đến  nỗi buồn của anh khi tác 
phẩm Quốc Lộ 13 anh mang dự giải văn bút lại không 
đượctrúng giải vì việc chấm này dựa vào sự quen biết hơn 
là giá trị văn chương: 
  
"... Đến khi tôi có thai cháu Trần Minh Nhật, anh có đưa 
tập  Quốc lộ 13  đi dự thí cùng với thời điểm "Bóng 
Thuyền Say" của anh Nguyễn Mộng Giác.Anh Hiển kể với 
tôi là 2 tác phẩm ngang nhau số phiếu chỉ còn một phiếu 
vắng mặt. Về sau có ai đó đề nghị bỏ cho Bóng Thuyền 
Say của anh Nguyễn Mộng Giác, còn chính vị đó lại muốn 
bỏ cho Quốc Lộ 13. Vi thế Bóng Thuyền Say được phiếu . 
Anh nói là anh muốn dự để kiếm mấy trăm cho em tiêu, 
còn không thì cũng chả sao, vì thật ra đánh giá về  giá trị 
văn chương thì mỗi người có quyền, có quan điểm của họ, 
còn anh thì anh rất ưng ý về tác phẩm này vì anh viết toàn 
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cảm xúc và chất liệu thật của anh: sống thật, làm thật. Anh 
Hiển còn nói cho tôi biết có một vị trong Hội đồng nói cho 
anh biết về vị kia muốn bỏ cho quốc lộ 13 mà vì quen biết 
nên bỏ cho Bóng Thuyền Say. Sau này ông cậu của tôi em 
con dì là ông Nguyễn Hà Vĩnh bút hiệu là Trần Dạ Từ bảo 
tôi "cậu mợ không biết Hiển dự thi, biết thì cậu mợ đề nghị 
bỏ phiếu cho Hiển là được ngay". 
Chị còn cho biết, ngoài Quốc Lộ 13, anh còn hoàn tất "Bao 
Vây". Sau 1975, rất tiếc, bản thảo của hai tác phẩm trên bị 
hũy. 
  
Sau 1975,vì là giáo chức biệt phái, nên  anh chỉ có 7 tháng 
ở trong trại  "cải tạo tập trung". Vào năm 1977, anh bí 
mật tham gia một tổ chức chính trị nhưng chẳng may bị lộ. 
Ngày anh bị bắt gia đình đều không hay biết. Sau nhiều 
ngày dò hỏi,  gia đình mới  biết anh bị bắt tại nhà ga Phú 
Nhuận cùng với một số người khác. Chị bèn lên Phường 
làm giấy tờ có chồng mất tích xin giấy đi tìm chồng. Sau 
đó chị kiếm tìm khắp cả Saigon, tìm không ra, chị làm đơn 
khiếu nại lên Trung ương ở Hà Nội.. 
 
Cuối cùng, Trời thương, nhờ những quới nhân thật xa lạ, 
như một người công an gặp trên tàu hỏa, hay một người bà 
con xa làm việc trong Bộ Công an... chị mới tìm ra manh 
mối,  biết anh bị giam tại nhà giam Phan Đăng Lưu, rồi sau 
đó giải qua Chí Hòa,  để chờ ngày  ra tòa án nhân dân.  
 
Buổi xét xử hôm ấy, trong số 6 người bị kết  án thì  3 
người bị kêu tử hình. Riêng anh bị kêu 20 năm. 
  
Ngày anh vào tù, đứa lớn nhất 12 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 
biết đi, không ai tưởng tượng là chị đã có thể gánh vác nổi 
bổn phận làm vợ và bổn phận làm mẹ.  Chị làm đủ nghề, 
nào buôn thúng bán bưng, chợ trời, mua bán nhu yếu 
phẩm, làm vườn,  buôn gạo lậu, làm môi giới để ăn hoa 
hồng, rồi quay sang làm nghề vấn (cuốn) thuốc điếu, nuôi 
gà... Và biết bao nhiêu việc linh tinh khác... 
Vậy mà chị đã chu toàn. 
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Điều này được một blogger nguyên là bạn học của người 
con gái đầu của anh chị ghi lại trên Internet khi đến nhà 
chị: 
 
...Nhà bạn ở cuối một con hẻm nhỏ quanh co. Ngôi nhà thấp, nằm 
lọt thỏm giữa một khu vườn yên tĩnh, như một gia trang. Các em 
của bạn thường ở trên cây nhiều hơn dưới đất mỗi lần đám bạn của 
chị hai đến chơi. Bên hông nhà là những cây vú sữa râm mát, rồi 
đến mận, ổi, me, những loài cây dễ thương, gần gũi, thân cận với 
đám trẻ con tinh nghịch trong độ tuổi học trò. Những xô, chậu đầy 
ắp nước giếng mới xách vội, bên cạnh là tấm bảng đen với dòng 
phấn trắng nguệch ngoạc “cấm vịt vào!” (vịt ở đây là bọn vịt con, 
nhà bạn nuôi) – tác phẩm độc đáo của mấy đứa em bạn. 

Khi đám bạn học tấn công lũ cây trái ngoài vườn thì tôi chúi đầu 
vào cái tủ sách của Ông. Toàn là sách giáo khoa Văn chương, Sử 
Địa, lẫn với những trang bản thảo rời rạc. Bạn lấy cuốn truyện của 
Ba cho tôi mượn đọc lại. Truyện có bối cảnh là Côn Đảo, nơi tác 
giả đã có những ngày tháng dạy học. Lời văn kể lể như tâm tình, êm 
đềm, nhẹ nhàng nhưng không kém phần đằm thắm. 

Mẹ bạn một mặt lo dành dụm thăm nuôi chồng tù cải tạo, mặt khác 
lo cho các con ăn học. Nơi Bà toát lên vẻ đẹp dịu dàng quý phái và 
rất mực bao dung với lũ con và đám bạn quỷ sứ của chúng. Trong 
khi đó, bạn và những đứa em không thiết tha với việc học, vì lý lịch 
đã bị nhà nước xếp vào loại công dân hạng bét. Chuyện không có gì 
lạ trong chế độ xã hội chủ nghĩa: Học để làm gì khi tất cả những nỗ 
lực bản thân rồi sẽ bị phủ nhận??? (1) 

                                            **** 
 
Tôi kêu chị gắng viết những gì chị có thể viết được hầu 
giúp tôi có thêm những dữ liệu cần thiết cho số chủ đề. Và 
chị đã viết tay, gần 20 trang giấy học trò. Trang đầu trang 
cuối không thấy có một ngày bình an. Từ việc thành hôn, 
đến khi anh vào quân đội, rồi anh ở tù 14 năm....  
 
Chỉ có một niềm vui to lớn: Đó là tiền tác quyền 5000 
đồng do tạp chí Văn trả cho truyện dài “Quê Hương Lưu 
Đầy” của anh vào năm 1969. Chị đã dùng hầu hết số tiền 
để mua sữa cho con. Và dành ra một ít để làm tấm lắc 3 chỉ 
vàng Tây như là kỷ niệm về một tác phẩm của chồng được 
một nhà xuất bản bề thế xuất bản. Chị mong chị sẽ giữ mãi 
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Chỉ có một niềm vui to lớn: Đó là tiền tác quyền 5000 
đồng do tạp chí Văn trả cho truyện dài “Quê Hương Lưu 
Đầy” của anh vào năm 1969. Chị đã dùng hầu hết số tiền 
để mua sữa cho con. Và dành ra một ít để làm tấm lắc 3 chỉ 
vàng Tây như là kỷ niệm về một tác phẩm của chồng được 
một nhà xuất bản bề thế xuất bản. Chị mong chị sẽ giữ mãi 
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tấm lắc kỷ niệm này.  
 
Tấm lắc dù chỉ 3 chỉ vàng Tây nhưng nó gói ghém tất cả 
tấm lòng của chị dành cho anh. Chị đã thấy công khó của 
anh và sự xứng đáng của anh để có số tiền này. Nó là tấm 
lòng của chị dành cho việc làm của anh. 
 
Vậng. Tôi cũng có giải thưởng. Nhưng tôi không có ai chia 
sẻ tấm lòng. Cặp viết Canon phần thưởng dành cho tôi như 
là một  sinh viên sĩ quan báo chí xuất sắc nhất của khóa 24 
Thủ Đức, do chính tướng Lâm Quang Thi chỉ huy trưởng 
trao tặng, vậy mà chẳng biết dùng chúng để làm gì khi phải 
ra Bình Định chơi với đám Sao Vàng suốt gần 4 năm. 
Chẳng lẽ treo chúng trong hầm hay mang chúng ra hù VC 
? Vinh quang  của giải thưởng đâu bằng khẩu súng, băng 
đạn, tấm bản đồ, địa bàn và  một chổ trung đội trưởng 
thám kích bị khiếm khuyết  đang chờ được bổ sung?  
 
___ 
(1) (nguồn: Người trí thức dấn thân, blog Phay Van 
http://123hoang.wordpress.com) 
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