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Tác Giả: Trần Thị Trung Thu
- Mộ Nguyễn Hiến Lê hả? Chị không biết. Chị chưa nghe cái tên này bao giờ.
Chị Dương vừa nói vừa lắc cái đầu nhỏ nhắn làm đuôi tóc ve vẩy sau lưng. Giọng
nói nhẹ nhàng của cô gái miền Tây không chút giấu giếm hay đùa giỡn. Nhìn sâu
vào mắt chị, tôi biết chị nói thật.
Có lẽ nào, tôi tự nhủ trong lòng. Ông Nguyễn Hiến Lê mà chị ấy không biết sao.
Tôi cứ nghĩ một vị học giả lẫy lừng như ông chí ít ai từng cắp sách đến trường đều
biết. Huống hồ, chị là một nhân viên kế toán kiêm luôn chân giữ thư viện huyện
mà lại lạ lẫm với cái tên quen thuộc ấy sao. Kỳ lạ! Ngửa mặt nhìn tấm bảng hình
chữ nhật treo vững vàng trên bậu cửa, tôi nhẩm lại dòng chữ “Phòng Văn hóa
Thông tin huyện Lai Vung - tỉnh Đồng Tháp”. Không lẽ nào.
Khi đọc xong cuốn “Bảy ngày trong Đồng Tháp Mười”, tôi nổi hứng muốn đi tìm
mộ tác giả để thắp một nén nhang biết ơn. Nhớ có lần đọc trong một cuốn sách nói
rằng mộ ông nằm ở Lai Vung, tôi phóng xe Honda đến đó. Tôi nghĩ, với một người
có nhiều đóng góp cho nền văn học như ông, chắc sẽ có một khu mộ đàng hoàng
mà chỉ cần hỏi nhỏ người dân ở đó là biết. Cho nên, ngay cả khi chị Dương nói
một câu rất chân thật nhưng phũ phàng, tôi cũng không suy suyển lòng tin. Tôi tự
an ủi, chắc chị nghe không rõ tiếng tôi, cũng có thể là chị chưa kịp nhớ ra. Tôi cẩn
thận ghi tên ông ngay ngắn vào một tờ giấy rồi đưa chị đọc. Chị đọc đi đọc lại một
cách chậm rãi như thể đầu óc đang làm việc hết công suất để sàng lọc từng milimet
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trí nhớ hòng tìm ra cái tên Nguyễn Hiến Lê. Cuối cùng, chị trả lại tôi mảnh giấy
với nụ cười e lệ.
- Chị không biết thật rồi. Chắc anh Tú, trưởng phòng Văn hóa Thông tin biết. Để
chị dẫn em vô gặp anh ấy nhé.
Tôi lẽo đẽo theo chị trong lòng
khấp khởi mừng. Nếu quả thật
người tôi đang đi tìm có ở Lai
Vung và nổi tiếng như thế thì
trưởng phòng Văn hóa Thông tin
huyện biết là cái chắc. Anh Tú có
phòng làm việc riêng, trên bàn
chiếc máy tính nối mạng đang phát
một bài nhạc “cách mạng” hào
hùng. Sau khi nghe nguyện vọng
của tôi, anh nhún vai nói giọng rề
rà nhưng chắc nịch.
- Anh chưa nghe tên ông ấy bao
giờ. Chắc em lầm với ông Huỳnh
Thủy Lê ở Sa Đéc rồi.
Tôi nhủ thầm, người miền Tây
thích đùa và biết cách đùa khéo
quá. Chắc anh ấy thử mình thôi
chứ với chức vụ anh ấy mà không
biết ông Nguyễn Hiến Lê thì còn ra
thể thống gì nữa. Tôi cố nở một nụ
cười hỏi lại anh bằng giọng nhẹ
tênh:

Ông Nguyễn Hiến Lê
Nguồn Phapluattp.vcmedia
- Anh không biết ông ấy thật à?
- Thật mà. Ông ấy là ai vậy em?
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Anh hỏi lại tôi hết sức bình tĩnh như đang chờ được cung cấp thông tin về một con
người xa lạ. Nhìn chiếc máy tính, tôi đề nghị:
- Anh cho em mượn máy tính chút nhé? Anh đồng ý.
Tôi gõ tên ông vào Google, cả một núi thông tin về ông xổ ra nhưng không có một
chi tiết nào đả động đến chuyện mộ ông hiện ở đâu. Anh trưởng phòng đứng cạnh
tôi nheo mắt chăm chú đọc. Cuối cùng anh à lên một tiếng:
- Ông này cũng nổi tiếng dữ hen.
Thấy anh có vẻ say sưa, tôi bỏ ra ngoài hiên ngồi mong nguôi ngoai cơn thất vọng
đang dâng lên trong lòng. Có vẻ như ông trời cũng biết tôi buồn, nên đang nắng
ngon lành, tự dưng đổ mưa xối xả. Cơn mưa giữa trưa đuổi bắt nhau trên những
tấm tôn lúp xúp, xám màu. Mưa níu chân tôi lại nơi góc hiên thư viện. Ngồi xuống
chiếc ghế đá lạnh lẽo, tôi tự hỏi mình còn cách nào không, còn mối quan hệ nào tôi
chưa chạm tới để tìm ra mộ ông không. Tôi có cảm tưởng mình đang phiêu lưu
trong khu rừng rậm rạp để tìm kiếm một linh hồn bí ẩn trên sách vở. Giây phút linh
hồn mỏng manh kia vút lên trời cao khiến tôi thấy lòng hồi hộp một cách lạ kỳ. Tôi
chỉ mới hỏi han hai người, quá ít để đi tới một kết luận. Hẳn phải còn một khe hở
nào đó mà tôi chưa tìm ra.
Chợt nhớ bà cô dạy văn hồi cấp 3. Quê của cô ở Lai Vung thế nào cô cũng có chút
thông tin về mộ ông Nguyễn Hiến Lê nếu nó thật sự ngự trị tại đây. Cô là người
học cao hiểu rộng chắc sẽ giải đáp được thắc mắc cho tôi. Không chần chừ đến
một giây, tôi hăng hái bấm số điện thoại của cô. Tiếng bên kia đầu dây đánh thức
những dây thần kinh trong người tôi đến mức phấn khích như người chết đuối vớ
được chiếc phao. Nhưng đôi khi, phao không đưa ta đến bờ được. Cô biết ông
nhưng không biết mộ ông nằm ở đâu. Cô hứa sẽ gọi điện hỏi thăm bà con ở Lai
Vung xem thử có ai biết không, và dặn tôi chờ.
Còn ai có thể trả lời câu hỏi của tôi đây? Nhà giáo không biết liệu nhà văn có hơn
không? Nghĩ thế tôi không ngần ngại bấm số của một anh nhà văn. Tôi tin rằng
giới văn nghệ sĩ rất rành mấy chuyện bên lề này. Anh bạn tôi là người hay giang hồ
vặt, lại thêm dân miền Tây, chắc sẽ có những thông tin hay ho. Nhưng câu hỏi của
tôi thuộc loại khó nuốt, anh biết rất rõ ông Nguyễn Hiến Lê nhưng cái vụ mồ mả
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thì anh bí. Anh nói sẽ gọi những bạn văn của anh để hỏi xem có ai biết không. Lại
một lời hứa.
Đã hỏi hai “nhà” rồi, tôi hăng hái hỏi nốt nhà báo cho đủ bộ tam. Nhà báo đi còn
ác liệt hơn nhà văn và giao thiệp rộng, sao lại không hỏi thử nhỉ? Đã mất công đi
xuống tận đây thì lẽ nào lại đi về tay không? Tôi tìm số anh nhà báo quê miền Tây.
Sau hồi chuông thứ nhất, anh bắt máy liền. Vừa nghe câu hỏi của tôi xong, anh đáp
lại bằng một tràng cười sặc sụa. Có vẻ như chuyện tôi đang làm buồn cười lắm.
Khi không lại đi tìm mộ một người không phải họ hàng thân thích, chưa một lần
gặp mặt, chỉ biết qua những trang sách. Thật điên rồ! Cuối cùng, anh cũng nín
được cười để trả lời tôi một cách rõ ràng và mạch lạc rằng “không biết”.
Ngoài kia mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, và tôi ngồi đây, lục tìm trong danh bạ số điện
thoại của một người quen ở Đồng Tháp, bất chợt bàn phím ngừng ở số tổng đài
19001080. Tại sao lại không gọi nhỉ? Tổng đài là nơi giải đáp mọi thắc mắc từ
quan trọng đến tầm phào mà. Hơn nữa, nơi ấy đâu chỉ có một cái đầu. Tôi bấm số
tổng đài. Tiếng tút tút dài đằng đẵng kết thúc bằng giọng nhẹ nhàng của cô nhân
viên. Nhưng nghe yêu cầu của tôi xong, giọng cô có vẻ khác. Tôi nghĩ rằng cô đã
phải nhịn cười. Cô nói tôi chờ máy để cô tra cứu thông tin. Một phút. Ba phút.
Năm phút trôi qua. Đến phút thứ sáu, cô nói rằng tổng đài của cô chưa cập nhật
thông tin này và mong khách hàng thông cảm. Tôi có thể thông cảm và hiểu cho
yêu cầu kỳ quặc này, nhưng sẽ thật là có lỗi với người đã khuất khi ông mất đến
nay là tròn 25 năm. 25 năm mà chưa cập nhật thì bao giờ mới cập nhật đây?
Chị Dương thấy tôi cầu cứu hết mọi nơi mà không kết quả gì cũng ái ngại giùm tôi.
- Em tính đi đâu bây giờ?
- Em cũng không biết nữa. Tôi nghĩ đến đoạn đường về.
- Em có muốn về nhà chị ăn cơm không?
Có người nhắc, tự dưng cái bụng tôi đâm ra dở chứng. Tôi biết người miền Tây rất
hiếu khách nhưng không ngờ hôm nay lại được mục kích sự hào sảng ấy. Cớ gì lại
từ chối lòng tốt của một người như chị nhỉ?
- Em không làm phiền chị chứ?
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- Phiền gì đâu. Về cho biết nhà. Sau này có xuống Lai Vung thì ghé nhà chị chơi.
Trời đã tạnh. Cơn mưa ban trưa như gột rửa cái nóng mùa Hè, để lại những vũng
nước loang loáng trên đường. Chị chạy xe đi trước, tôi rà rà theo sau. Mái tóc chị
bay bay trong gió làm tôi nhẹ lòng. Nếu chuyến đi này không tìm được mộ ông Lê
thì ít nhất, tôi cũng có thêm được một người chị dễ thương. Tóm lại là không lỗ.
Từ phòng Văn hóa Thông tin đi chừng 2 km nữa là tới nhà chị. Ngôi nhà lá nằm im
ắng bên đường quốc lộ. Cả nhà đang xem ti vi nên không ai chú ý đến tôi. Mọi
người chỉ lao xao về tôi khi nghe tôi hỏi mộ ông Nguyễn Hiến Lê. Ba má chị là
người sống gần hết một đời ở đây cũng không biết mộ ông ở đâu. Thấy vậy, tôi
không hỏi thêm ai nữa. Tôi còn nhớ lời tựa của ông Nguyễn Hiến Lê mở đầu cho
cuốn Đông Kinh Nghĩa Thục có đoạn như sau: “Mà có bao giờ người ta nghĩ đến
việc thu thập tài liệu trong dân gian không?
Chẳng hạn khi một danh nhân trong nước qua đời, phái một người tìm thân nhân
hoặc bạn bè của người đã mất, để gom góp hoặc ghi chép những bút tích cùng dật
sự về vị ấy, rồi đem về giữ trong các thư khố làm tài liệu cho đời sau. Công việc có
khó khăn tốn kém gì đâu, mà lại có lợi cho văn hóa biết bao. Có như vậy các người
cầm bút mới có tài liệu để soạn sách, còn như bây giờ thì một nhà văn Việt viết
tiểu sử Tản Đà còn khó hơn viết tiểu sử của Molier, của Shakespeare, của Tolstoi.
Thực là ngược đời nhưng rất dễ hiểu. Vì tra cứu ở đâu bây giờ để viết về đời sống
của Tản Đà?” Thật không ngờ, điều ông luôn canh cánh trong lòng đến khi mất lại
vận vào chính đời ông.
Tôi đi tìm nơi an nghỉ của ông chỉ vì lòng kính trọng. Theo tôi, ông là một trí thức
thứ thiệt lúc nào cũng trăn trở vun vén cho văn hóa nước nhà. Ông đã góp vào nền
văn hóa Việt Nam một số lượng tác phẩm đồ sộ gấp bốn lần thời gian ông làm
việc. Nhưng quan trọng hơn, đó là nhân cách sống của ông: giản dị và tự trọng.
Một con người như thế rất đáng để tôi đi tìm và thắp một nén nhang chứ. Có điều,
tôi vô duyên, không tìm được mộ ông dù biết là ông chỉ nằm đâu đó quanh đây.
Tôi biết ông qua một người thầy đáng kính. Đúng rồi, người thầy của tôi. Sao tôi
không nghĩ ra nhỉ? Tôi cuống quýt gọi điện, thầy cười nói đi mà không rủ, ra nông
nỗi này ráng chịu. Thì thầy cũng chưa tới mà, xem như chuyến này em đi dò đường
trước, lần sau dẫn thầy đi mới ngon lành chứ.
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Thầy cười ha hả bảo được, rồi nhắn cho tôi địa chỉ mộ ông. Tôi hí hửng chạy lại
khoe với chị Dương cái tin: “Mo Nguyen Hien Le o chua Phuoc An – gan nga tu
Cai Buong, Vinh Thanh, Lai Vung”. Cả nhà chị xúm xít quanh tôi khi nghe nói tôi
đã tìm ra nơi an nghỉ của ông. Tôi sung sướng đọc to rồi hăm hở hỏi đường đi đến
đó, nhưng lạ thay, tôi đọc xong mà chẳng ai hiểu đó là đâu. Cuối cùng, ba chị
Dương đoán một hồi mới rõ đó là ngã tư Cai Bường, thuộc xã Vĩnh Thạnh, huyện
Lấp Vò chứ không phải Lai Vung. Té ra, cả cuốn sách tôi đọc lẫn tin nhắn của thầy
đều sai tên huyện. Ba chị Dương dặn:
- Từ Lai Vung con đi thêm khoảng 10km nữa dọc theo quốc lộ 80 là sẽ tới ngã tư
Cai Bường. Tới đó con hỏi chùa Phước Ân ai cũng biết hết.
Từ biệt ngôi nhà thân thiện, tôi tiếp tục cuộc khám phá. Mưa bắt đầu nặng hạt quất
vào mặt, vào mũi, vào áo mưa ràn rạt nhưng tôi không cảm thấy rét buốt. Có điều
gì đó cựa quậy trong lòng, vừa đê mê vừa khấp khởi. Tôi thấy con đường trắng xóa
trong màn mưa như những bông tuyết bay lững lờ trong không trung. Giọt mưa
nào ngọt ngào rớt lên môi mắt tôi. Giọt mưa nào tắm mát tâm hồn tôi. Đường mưa
vắng tanh không một bóng người. Tịnh như chốn này chỉ có mình tôi và linh hồn ai
đó đang lẩn khuất trong mưa, hí hửng và reo vui.
Vĩnh Thạnh nghèo nàn và ướt át chào đón tôi. Từ ngã tư Cai Bường rẽ tay trái vào
hơn 1km đường đất nữa là tới chùa Phước Ân. Con đường len lỏi qua những vườn
cây ăn trái xanh mướt và một cây cầu gỗ bắc ngang con kênh. Nhà dân nằm im lìm
dưới tán lá như trái chín giấu mình sau vòm lá. Không khí thuần khiết hòa vào
hương xoài dịu êm khiến tôi ngẩn ngơ. Người thiên cổ về chốn điền viên này nằm,
sáng nghe tiếng chuông chùa, chiều nghe tiếng sóng vỗ, làm tôi cũng phát ham.
Chùa Phước Ân hiện ra trước mắt tôi vừa trang nghiêm lẫn thân thiện. Ngôi chùa
đơn sơ ẩn hiện sau lớp lá bồ đề lóng lánh nước mưa. Tôi dắt xe chầm chậm qua sân
chùa. Không một bóng người. Không gian im ắng. Đang khi tôi không biết hỏi ai
thì có một bà cụ đi ra. Bà mặc áo nâu sòng, mái tóc đã hoa râm. Tay bà cầm cỗ
tràng hạt đang lẩm bẩm tụng kinh. Nghe tôi hỏi mộ ông, bà nói:
- Ông Lê viết sách chứ gì?
- Vâng ạ.
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Nhìn tay chân tôi tím tái, bà lặng lẽ mời vào phòng khách. Trong gian phòng ấm
cúng bên ly trà nóng, bà cụ hỏi tôi có bà con thân thích gì với ông ấy không? Sao
lại đi thăm mộ lúc trời mưa gió như thế này? Làm thế nào mà biết ông nằm ở đây?
Tôi ngồi hầu chuyện bà cụ một hồi đủ để giải thích cho bà hiểu tôi chẳng là gì của
ông cả và đi tìm mộ ông chỉ để thắp một nén nhang vì lòng mộ mến thôi.
Nghe xong bà cười, rồi bà kể tôi nghe chuyện cách đây khoảng một tháng, cũng có
cậu sinh viên đến viếng mộ ông ấy. Cậu ta còn mua trái cây, đèn nhang cho ông ấy
nữa. Bà chưa đọc sách ông nên hỏi ông ấy viết sách hay lắm sao mà mất lâu thế
vẫn còn có người nhớ đến.
Tôi trả lời ông ấy không những viết hay mà còn rất hữu ích nữa. Nghe thế, bà dẫn
tôi vào chánh điện, nơi khung ảnh ông Nguyễn Hiến Lê được treo bên cạnh người
vợ thứ hai của ông, bà Nguyễn Thị Liệp. Sau khi ông mất, bà Liệp xuất gia đi tu và
trước khi bà mất, bà nói con cháu hãy đem ông bà về đây an nghỉ. Phía sau lớp
kính mờ ảo, nụ cười ông vẫn tươi rói và đôi mắt dường như vẫn dõi theo trần đời.
Đi theo bà, bà dẫn cháu ra mộ ông ấy.
Bên trái chùa có một khoảng đất rộng dành cho những người đã qua đời an nghỉ.
Ngôi mộ ông Nguyễn Hiến Lê nằm lọt thỏm trong số khoảng 20 ngôi mộ khác.
Không có gì đặc biệt cho thấy đó là ngôi mộ của một con người lỗi lạc. Nó nhỏ
nhắn và giản dị như chính cuộc đời ông. Cạnh mộ, hoa đổ nhang tàn.
Tôi cắm vào lư hương nén nhang thành kính. Hương trầm tỏa bay. Cay cay khóe
mắt.
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Mộ Ông Nguyễn Hiến Lê - Nguồn Wikimedia

Nguồn: http://baotreonline.com/Van-hoc/Van/i-tim-m-ong-nguyn-hin-le.html#.UaPTjZywUjY
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