Nhà Văn Huy Phương
Một Khuôn Mặt Đáng Trân Quý

Vũ Mạnh Hùng
Tôi bước chân vào đời qua ngưỡng cửa trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, hai năm
sau hiệp định 1954 cắt đôi Việt Nam. Trong suốt 18 năm quân ngũ, tôi đã gặp
nhiều cấp chỉ huy và thuộc cấp đáng quí, đáng nể. Và người đầu tiên đã đi vào
tiềm thức nể trọng của tôi, là Thiếu Tá Đỗ Ngọc Nhận, TĐT Tiểu Đoàn SVSQ,
-1-

khi chúng tôi nhập trường. Sự nể trọng, không phải chỉ vì thành tích chiến đấu
của ông khi còn là TĐT Tiểu Đoàn Khinh Quân 716 tại chiến trường miền Bắc
1950-1964. Nhưng chinh là nhân cách và tài năng của ông trong hai năm tại
trường Võ Bị Đà Lạt. Cấp bậc cuối cùng của ông sau 28 năm quân ngũ là Đại
Tá, một cấp bậc, mà nhiều vị sĩ quan cao cấp trong Quân Đội, trong đó có
những vị tướng, cho rằng quá khiêm nhượng, so với khả năng của ông.
Đường binh nghiệp của Đại Tá Đỗ Ngọc Nhận bị chặn lại, chỉ vì thời thế.
Nhưng dù với những thiệt thòi binh nghiệp, ông đã chấp nhận nó như một định
mệnh. Và chính thái độ quân tử của ông, đã khiến tôi, sau hơn nửa thế kỷ,
không thay đổi cách nhìn về ông. Và ông đã trở thành một, trong những những
vị chỉ huy tôi mãi nể trọng.
Bài viết này, tôi muốn được tiếp nối bằng hình ảnh của một số thuộc cấp mà cho
đến nay, chưa phai mờ trong ký ức. Trước hết, tôi muốn nói đến cựu Đại Uý Lê
Nghiêm Kính, tức nhà văn Huy Phương. Tôi và Huy Phương cùng phục vụ
trong ngành Chiến Tranh Chính Trị. Nhưng mỗi người một cương vị và ban
ngành khác nhau…
Cho đến tháng 10 năm 1974, chúng tôi mới thật sự làm việc trực tiếp bên nhau.
Huy Phương là Trưởng Phòng Tâm Lý Chiến, một trong bốn phòng thuộc Khối
CTCT Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung mà tôi là Trưởng Khối, ba phòng
còn lại, là An Ninh Quân Đội, Chính Huấn và Xã hội. Chúng tôi chỉ có gần bảy
tháng làm việc chung. Hãy cứ đặt một bên khả năng văn chương của Huy
Phương. Vì những tác phẩm của anh đã phát hành và những công sức đóng góp
cho nền văn học Việt Nam hải ngoại trong mấy chục năm qua, đã chứng minh
cho khả năng đó.
Ở đây, tôi chỉ muốn nói đến hai nhận xét về cá thể của con người Huy Phương,
mà không phải nhà văn nào của miền Nam cũng có. Trước hết, là ý chí kiên
cường của anh đối với lý tưởng Quốc Gia mà anh và tôi phục vụ, nhất là từ ngày
anh đặt chân lên miền đất tự do Hoa Kỳ. Bởi trong khi một số nhà văn miền
Nam tị nạn, dường như đã ly khai với lý tưởng Tự Do để chu du vào một thế
giới mới của khoa học và kinh tế. Thì anh, lại thản nhiên bước vào cuộc sống
thanh bạch của một kẻ sĩ, và dành hết thời gian của cuộc sống cho những đứa
con tinh thần là những tác phẩm mà anh đã phát hành. Chúng ta đã thấy, những
Chúc Thư Của Một Người Lính Chết Già. Những Quê Nhà Quê Người. Những
Người Lính Thua Trận. Những Ngậm Ngùi Tháng Tư. Những Quê Hương
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Khuất Bóng. Quê Hương Nghìn dặm. Ga Cuối Đường Tàu v.v. Tất cả là hiện
thân anh, hiện thân của một chiến sĩ vừa cầm súng vừa làm văn hóa với ngòi bút
chưa một lần bị bẻ cong trước bất cứ cường quyền nào. Và có đọc những tác
phẩm đó của anh mới nhìn rõ được tấm lòng anh, luôn tiềm ẩn một tình yêu
chan chứa đối với Quê Hương Đất nước, sắt son với Quân Đội, với đồng ngũ.
Đó là chưa nói đến bao bài báo, các xuất truyền hình hàng tuần, anh đã chứng tỏ
nhân cách và lý tưởng của một người cầm bút, như Jean Paul Sartre từng phát
biếu: “Sứ mạng của nhà văn, là đi tìm ý nghĩa cho cuộc đời“. Anh đã viết, đã
thực thi chức nghiệp của một người cầm bút khác hẳn với những ngòi bút nô lệ
miền Bắc, như Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư v.v. chỉ biết cúi mặt
viết theo chỉ đạo của Tố Hữu và bọn cầm quyền.
Tôi cũng được biết, trong suốt hơn 7 năm trong gông cùm tù tội cộng sản, anh
đã bị bọn cai tù đối xử tàn bạo, bị trù dập ác nghiệt, Huy Phương vẫn đứng
thẳng, vững vàng như chính bản chất con người anh. Rồi qua đây, với những
thử thách đầy khó khăn của cuộc sống mới trên đất lạ, Huy Phương vẫn là một
Huy Phương của một thời mang chinh y. Tôi thật tiếc rằng, ngày mới sang đây,
Huy Phương đã có một lần ghé qua Oregon và ở nhà một người bạn anh và
cũng là một thuộc cấp của tôi trước 1975. Nhưng rất tiếc, hoàn cảnh lúc đó,
không máy thuận lợi cho tôi để tìm gặp anh. Bây giờ Huy Phương đang lâm
bệnh, còn tôi với lời khuyên của Bác sĩ cũng không cho đi xa.
Viết về Huy Phương mà không đề cập đến một khía cạnh khác cũng nằm trong
nhân cách và cá thể Huy Phương, đối với tôi, là một thiếu sót. Đó là con người
tình cảm của Huy Phương. Trong 18 năm quân ngũ, từ Sư Đoàn 2 bộ binh là
đơn vị đầu tiên từ khi ra trường. Sau đó, tôi thuyên chuyển về Nha Chiến Tranh
Tâm Lý Bộ thuộc Quốc Phòng. Rồi đến nhiều đơn vị khác. Và cuối cùng là
TTHL Quang Trung. Trong các đơn vị tôi từng phục vụ thì Tiểu Đoàn 20 CTCT
là đơn vị có đông đảo thuộc cấp nhất, với khoảng 450 quân nhân các cấp và
nhân viên dân chính. Nhưng chủ lực chính của Tiểu Đòan là 4 Đại Đội, đã được
tăng phái cho hai Sư Đoàn bộ binh và Huấn Khu Dục mỹ. Trách nhiệm về mọi
mặt của tôi, vì thế đã được chia sẻ. Nhưng với đơn vị mới, là Trung Tâm Huấn
luyện Quang Trung thì trách nhiệm, là hun đúc tinh thần chiến đấu và giúp trau
dồi lý tưởng Quốc Gia với đối tượng luôn ở mức 10 ngàn tân binh tình nguyện
và quân dịch, thì nặng nề hơn rất nhiều.
Tôi về nhận chức Trưởng Khối CTCT thuộc TTHL này với trách nhiệm nặng nề
ấy vào đầu tháng 10 năm 1974. Đặt bước chân đầu tiên đến đơn vị mới với bao
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xa lạ, không như khi nhận lãnh chức vụ TĐT 20 CTCT tại Pleiku, với những vị
Đại Đội Trưởng đầy khả năng và từng là người thân như Đại Úy Phạm Văn Tải
hay đã nghe danh như Đại Uý Phan Nhơn, Bùi Văn Lộng, Nguyễn Hữu Đạo và
những sĩ quan xuất sắc xuất thân từ trường Đại Học CTCT Đà Lạt như nhà văn
Vương Trùng Dương (VTrD), một trong những cây bút hiện nay của tập thể
người Việt hải ngoại hay Tâm Nguyên (NLT)… Nhưng TTHL Quang Trung
thì khác. Đại đơn vị này với tôi, hoàn toàn xa lạ, chưa quen biết ai, chưa am
tường gì về sinh hoạt chung của đơn vị. Tôi, chẳng khác gì một nàng dâu mới,
vừa bơ vơ bước chân vào nhà chồng.
Chính trong những bước đi dò dẫm ban đầu đó, Huy Phương là người đã đưa tôi
ra khỏi tâm trạng âu lo để bắt đầu nhiệm vụ của mình không một mặc cảm đơn
cô. Ngay từ ngày thứ ba sau nhậm chức, anh đã tổ chức một cuộc gặp mặt giữa
tôi và toàn thể sĩ quan cán bộ trong khối CTCT. Anh đưa tôi đi thăm các cơ sở
thuộc khối, như quầy hàng Quân Tiếp Vụ, cơ sở ấn loát. Huy Phương dẫn tôi
thăm viếng các Liên Đoàn Khoá Sinh, giới thiệu tôi với các Trưởng Phòng
thuộc Trung Tâm. Nhờ thiện chí và lòng nhiệt thành của Huy Phương mà tôi
nhanh chóng thích ứng với sinh hoạt của Trung Tâm lớn lao với hơn 12 ngàn sĩ
quan và khóa sinh này.
Văn Thơ là nghiệp. Nhưng Huy Phương cũng không phải chỉ chiến đấu bằng
ngòi bút. Anh đã chiến đấu trực diện với quân thù bằng súng đạn. Trong hai
ngày cuối tháng 4/1975, tôi ở trên Tổng Cục CTCT để nhận lệnh, khi trở về đơn
vị sáng ngày 29, thì giao thông giữa Sài Gòn và Hóc Môn đã kẹt cứng người
chạy loạn. Tôi không có mặt tại TTHL vào ngày cuối cùng. Nhưng sau này, gặp
một sĩ quan dưới quyền anh, tôi được cho biết, Huy Phương đã sát cánh
cùng quân nhân các cấp thuộc Trung Tâm, chiến đấu đến phút cuối cùng và đã
diệt được 6 xe tăng địch cùng hàng trăm binh lính tháp tùng, ngay ngoài hàng
rào Trung tâm.
Hai ngày trước đây, nhà văn Vương Trùng Dương có chuyển cho tôi bài tường
thuật của nhà văn Phạm Tín An Ninh về chuyến viếng thăm anh tại Cali. Đọc
bài tường thuật và nhất là nhìn hình anh chụp chung với GS Trần Huy Bích và
PTAN, tôi không dằn được xúc cảm. Nhất là khi anh tỏ thái độ rất thản nhiên
trước ngưỡng cửa tử thần. Hình ảnh của anh qua lời tường thuật, làm tôi nhớ
đến cuộc phỏng vấn của tôi với nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ trên đài Little Saigon
trước khi ông qua đời. Người nhạc sĩ tài danh này biết mình sắp bước qua thế
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giới bên kia. Nhưng tinh thần ông vẫn sảng khoái và nói với tôi, ông coi sự ra đi
khỏi đời này chỉ như một cuộc về thăm quê nhà.
oOo
Huy Phương ơi,
Một hiền triết Hy Lạp xưa có viết một câu: “Giữa sự sống và sự chết, có kiếp
người. Giữa con người đầu tiên trên mặt đất và con người cuối cùng trên dương
thế, có con người muôn thủa.“ Tôi và anh, chúng ta chỉ gặp và làm việc với
nhau trong một thời gian ngắn. Nhưng tôi hiểu anh. Và nếu tôi nhìn anh bàng
bạc mang hình ảnh của người muôn thủa ấy, anh có nhận không? Nhưng dù có
ở tầng lớp và hoàn cảnh nào, thì Huy Phương cũng đừng quên rằng, anh và tôi,
hai chúng ta đều mang một hoài bão chung đối với Quê Hương Đất Nước. Hoài
bão, mà chính Nguyễn Trãi khi tạm lánh tại Đông Quan, sáng sớm nghe tiếng
gà gáy, đã hướng về quê nhà, tự nhắc nhở mình: “Đêm Đông Quan còn năm
trống canh dài. Ta chợt thấy tiếng gà ai gọi sáng“. Tâm trạng lưu vong của vị
Thánh Tổ Nguyễn Trãi ngành CTCT khi xưa, phải chăng cũng chính là nhịp đập
trong con tim bừng nóng của anh và tôi hôm nay.
Biết nói gì hơn với anh, Huy Phương trân quí.
Nếu chẳng may không qua được cơn thử thách hôm nay, anh hãy đi bình an.
Chúng ta sẽ gặp nhau bên chân trời miên viễn ấy, mang theo mộng ước chưa
thành cho một quê hương ngời sáng.

Vũ Mạnh Hùng
Beaverton, Oregon
22 tháng 5 năm 2021
Nguồn: (Đặc San Lâm Viên)
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