Nguyễn Hữu Phiếm
Nhớ về Nhất Linh
Người ta đã viết và nói nhiều về Nhất Linh trong khi anh còn sinh thời
cũng như sau khi anh mất.
Viết hoặc tổ chức những buổi nói chuyện để đề cao một chiến sĩ cách
mạng quốc gia đã noi gương Thượng toạ Thích Quảng Đức, tự huỷ
mình để chống lại một chế độ bạo tàn, để “cảnh tình những con người
ác, làm đèn soi sáng nẻo vô minh”, hoặc để đề cao một văn hào lỗi lạc,
“một ngôi sao Bắc đẩu trong nền văn hoá Việt Nam”, suốt đời chỉ biết
phụng sự văn hoá, vì theo Nhất Linh, chỉ có văn mới làm cho đời người
đẹp hơn và đáng sống mà thôi.
Cũng có khi viết hay nói về Nhất Linh cốt để tự đề cao mình lên, và theo
tôi, cái đó cũng không lấy gì làm lạ, vì như văn hào Duhamel đã viết:
“Khi một người có danh tiếng nằm xuống thì có biết bao nhiêu người tự
nhận là bạn thân của người đó xuất hiện”.
Nói cho đúng ra, Nhất Linh có rất nhiều bạn – ngoài một số đông độc
giả mến tài anh qua những tác phẩm của anh – vì ai đã gặp anh không
thể không quý anh được. Nhưng trong mấy năm gần đây, nhất là từ sau
ngày đảo chính hụt 1-11-1960, anh bị chính quyền Ngô Đình Diệm lùng
bắt, nhiều người xa lánh anh, cũng như anh, không muốn cho ai vì mình
mà phải liên luỵ, cũng chỉ lui tới nhà một thiểu số bạn, rất thân của anh,
trong đó có kẻ viết bài này.
Có người cho rằng, dù cho có giao du với Nhất Linh thì đã sao, nhất là
trong trường hợp tôi, vốn quen biết anh từ lâu, lại là thầy thuốc của gia
đình anh nữa; nhưng theo tôi, phải sống dưới chế độ độc tài, như chế
độ họ Ngô, mới thấy rằng người dân không có quyền gì hết đã đành, lại
không có cả cái quyền chơi với bạn nữa, nhất là khi người bạn đó lại
đứng về phe đối lập như Nhất Linh. Nếu không tất sẽ bị khủng bố, và
nếu là một công chức, sẽ bị sa thải, “nồi cơm sẽ bị bể” như ta nói. Điều
bi đát này, chính tôi đã được tai nghe một cựu công chức cao cấp của
Ngô triều thuật lại.
Ở đây, tôi chỉ ghi những gì tôi biết về Nhất Linh trong những giờ phút
cuối cùng của anh. Trước hết, tôi dám quả quyết là Nhất Linh đã sắp
đặt, ít nhất là một tuần lễ trước, cái chết của mình. Bằng cớ là ngày 306-1963, anh tới dự buổi họp của Trung tâm Văn Bút mà trước đó anh là
chủ tịch, không phải vì văn hoá, mà chỉ cốt để gặp mặt một lần chót các
văn hữu của anh trước khi bước sang bên kia thế giới.
Riêng một cử chỉ, “mối tình chân thành” đó cũng đủ cho chúng ta quý
mến Nhất Linh rồi.

Ở Trung tâm Văn bút ra, Nhất Linh có ghé lại thăm tôi, nhưng tiếc rằng
hôm ấy tôi đi vắng.
Chủ nhật sau, nhằm ngày 7-7-1963, Nhất Linh lại tới vào buổi sáng hồi
10 giờ. Tôi đang ngồi trong phòng ăn bỗng anh lặng lẽ đi vào. Vẫn con
người dong dỏng cao ấy, vẫn vầng trán rộng và thông minh ấy, với đôi
mắt tuy tinh anh, sáng quắc nhưng đượm một vẻ buồn khó tả. Phải
chăng, tôi nghĩ bụng, anh buồn vì ngày mai anh sẽ phải ra toà để toà xử
về vụ đảo chính ngày 11-11-1960?
Anh mặc rất đơn giản, không khác gì mọi bận anh lại thăm tôi: sơ-mi
trắng dài tay, hở cổ, quần tây màu xanh thẳm, và chân đi giày – vẫn đôi
giày duy nhất ấy – cũ kỹ đến nỗi không nhận được ra màu gì nữa. Nhất
Linh lười mặc lẫn lười ăn, lười uống… thuốc; trái lại, anh rất chăm làm
việc, nhất là chăm đọc, chăm viết. Chả thế mà chỉ trong có ba tháng
trời, trong khi anh lẩn trốn, mà anh còn viết, viết một mạch xong ba
cuốn Dòng sông Thanh Thuỷ, rồi lại vẽ, lại sửa bản thảo trước khi đưa
in…
Cho hay, khi đời sống nội tâm của con người ta dồi dào, phong phú thì
tất cả những gì thuộc về ngoại vật, đều không đáng kể. Đó là trường
hợp của Nhất Linh.
Như trên vừa nói, Nhất Linh lại thăm tôi vào buổi sáng hôm 7-7-1963.
Anh giơ tay bắt tôi. Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Tôi đợi anh ngồi xuống
ghế mới cất tiếng hỏi thăm về sức khoẻ của anh. Anh khẽ gật đầu, và
hai mắt chớp chớp như mọi bận.
Tôi ngập ngừng đề cập tới việc hôm sau anh ra toà thì anh lạnh lùng
nói:
"Ông Diệm đã bảo xếp việc này đi rồi không hiểu tại sao lại còn moi ra."
Tôi nói để cho anh yên lòng:
"Chắc chỉ để khủng bố tinh thần các anh mà thôi."
Rồi tôi nói một câu tiếng Pháp: “Leurs jours sont comptés” (Ngày tàn
của chúng cũng đến nơi rồi).
Vợ tôi đứng gần đấy hỏi anh:
"Mai ra toà anh sẽ khai ra sao?"
"Chị cứ yên trí, anh đáp, tôi sẽ không nói gì hết, y như ông giáo sư ở
trong phim Jugement à Nuremberg khi ra toà ấy.”

"Không sao đâu, chiều mai chúng tôi sẽ xuống thăm anh.”
“Anh chị lại không gặp tôi đâu.”
Thú thật, khi nghe Nhất Linh nói câu đó, với một giọng bình thản vô
cùng, tôi chỉ có thể đoán được rằng, có lẽ hơn ai hết, anh biết rõ tội
trạng (!) của anh, yên trí sau phiên toà anh sẽ bị kết án, chứ tôi không
ngờ rằng anh nói với ẩn ý là anh sẽ quyên sinh, không chịu để cho toà
xử.
Đang lúc tôi còn phân vân không biết nói gì với anh thì vợ tôi nói:
“Dẫu có thế nào thì chúng tôi vẫn luôn nhớ tới anh, vẫn coi anh như
người anh cả.”
Câu chuyện giữa anh và vợ chồng tôi, đáng lẽ còn kéo dài, nhưng thấy
tôi có khách, anh vội đứng lên và nói rất nhỏ nhẻ:
“Tôi đến để từ biệt anh chị.”
Khi ấy vào khoảng 11 giờ. Chúng tôi tiễn anh ra cửa, và hai chúng tôi
còn đứng trên vỉa hè để đợi tắc-xi trên 10 phút, lặng lẽ cầm tay nhau,
không ai nói với ai một câu, mỗi người có một ý nghĩ riêng, mỗi người
có một mối buồn cành cánh bên lòng. Nhưng thú thật là khi ấy, tuyệt
nhiên trên nét mặt của Nhất Linh, tôi không hề nhận thấy một dấu hiệu
nhỏ nào cho biết chỉ trong vài tiếng đồng hồ nữa, anh sẽ xa lánh cõi
trần, xa tất cả mọi người thân yêu của anh để đi vào lịch sử.
Tôi có thể nói tôi là người bạn cuối cùng mà anh đã hạ cố lại thăm trước
khi mất.
Ngay buổi chiều hôm ấy – vào khoảng 5 giờ – chúng tôi, có lẽ do linh
tính thì phải, dang bàn nhau xuống An Đông thăm anh, bỗng có anh bạn
của Nhất Linh và của tôi, anh K. xồng xộc chạy vào, với nét mặt hớt hải.
Tôi đoán là có việc chẳng lành đã xảy ra cho anh Tam. Quả nhiên, anh
bạn đó tới để báo tin anh Nhất Linh đã quyên sinh và hiện đang mê
man, anh yêu cầu tôi xuống gấp.
Mười phút sau thì chúng tôi tới An Đông. Gặp chị Nhất Linh ở dưới nhà,
tôi không kịp chào hỏi, cứ cắm đầu chạy thẳng lên thang.
Thoáng nhìn nét mặt và nghe hơi thở của anh, rồi bắt mạch, tôi biết
ngay là anh đã quyên sinh với thuốc ngủ, mặc dầu lục lọi chung quanh
chỗ anh nằm không tìm thấy một viên hay một ống thuốc nào. Khi người
ta đã cố tình tự vẫn thì không khi nào để lại một vết tích gì và không
chết bằng cách này thì cũng chết bằng cách khác, đó là cảm nghĩ của
tôi khi đứng trước Nhất Linh.

Tuy nhiên tôi vẫn phải làm phận sự của người thầy thuốc, vẫn phải
chích cho anh một mũi thuốc hồi sinh, rồi cấp giấy giới thiệu với Bệnh
viện Grall để anh được vào nằm điều trị.
15 phút sau tôi cũng tới bệnh viện, vừa lúc bác sĩ thường trực đến.
Chúng tôi thảo luận với nhau một hồi về bệnh tình, có vẻ trầm trọng của
bạn tôi.
Đồng nghiệp của tôi lắc đầu thất vọng, và nói: “C’est foutu!”.
Ông ta toan cho đưa anh xuống “Nhà xác”, nhưng thấy tôi khẩn khoản
quá ông đành ưng thuận cho lên nằm trên phòng bệnh để “còn nước
còn tát”.
Mặc dầu có bao sự tận tâm săn sóc, Nhất Linh cũng trút hơi thở cuối
cùng trong đêm hôm đó. Anh đã được toại nguyện, đã được chết ngày
7-7-1963 là ngày “song thất” của kẻ đã phản dân hại nước.
Trong suốt thời gian nằm trong bệnh viện, anh vẫn mê man không lúc
nào tỉnh cả.
Tâm trạng của tôi, vừa là bạn, vừa là thầy thuốc của anh, tối hôm đó,
thật rối bời bời, và vô cùng phức tạp. Một mặt, tôi cầu chúc cho anh
được tai qua nạn khỏi, mặt khác, lại lo ngại, lo ngại lỡ ra anh sống, biết
đâu mình chả đắc tội với anh vì đã làm trái với chí nguyện của anh chỉ
mong được chết để chống lại những kẻ “chà đạp lên mọi thứ tự do”.
Nào chỉ có những ý nghĩ vẩn vơ ấy mà thôi! Trong khi anh mê man,
nằm thoi thóp trên giường bệnh, chúng tôi – mấy con anh Nhất Linh và
một anh bạn – bàn tính với nhau để giấu tờ di chúc chính trị do chính
tay Nhất Linh viết làm hai bản, rồi trao cho phóng viên của hai tờ tuần
báo Time và Newsweek, theo lời trối trăng của anh.
Tôi còn nhớ mãi cuộc thảo luận tối hôm đó ở ngoài hành lang bệnh
viện, đối diện với gian buồng bệnh của anh, chung quanh bản di chúc
quan trọng đó. Chúng tôi nhất định không để lọt mảnh giấy học trò kia
vào tay nhà chức trách. Tôi căn dặn mọi người là nếu họ có hỏi tra thì
chỉ đưa ra hai tờ di chúc: một gửi cho bạn bè thân thuộc, và một gửi cho
chị Nhất Linh.
Trong tờ di chúc thứ nhất vẻn vẹn có mỗi một dòng:
Vĩnh biệt tất cả mọi người thân yêu.
Tờ di chúc thứ hai, gửi cho chị Nhất Linh, cũng chỉ vắn tắt hai dòng:
Mình,

Mối tình của đôi ta đẹp đẽ lắm rồi. Mình không còn mong muốn gì hơn
nữa.
Ở đây tôi thấy cần ghi là chính bà Nhất Linh cũng không rõ nội dung của
tờ di chúc chồng gửi cho mình, vì sau khi được tin Nhất Linh từ trần,
nhà chức trách đã tịch thâu hết các giấy tờ – trừ bản di chúc chính trị
nói trên – và không chịu trả cho thân nhân anh. Cho đến mãi hai tháng
sau ngày đảo chính 1-11-1963 mới đòi lại được.
Cũng trong cái đêm lịch sử ấy, chúng tôi bàn nhau để loan tin Nhất Linh
tự vẫn cho các bạn đồng chí của anh, hôm sau phải ra toà, ngõ hầu gây
một xúc động lớn tại toà án.
Quả nhiên sáng hôm sau 8-7-1963, tin Nhất Linh tự huỷ mình để chống
lại chính quyền lan đi rất mau khác nào một vệt thuốc súng, khiến cho
dư luận các giới, nhất là giới trí thức, sinh viên, xôn xao, bàn tán, và
ngay cả chính quyền cũng phải sửng sốt hoang mang.
Bản án của Nhất Linh đương nhiên bị huỷ bỏ, còn đối với các chính trị
phạm sắp bị xử, toà có một thái độ bất ngờ. Đáng khen, theo lời tường
thuật của một ông bạn tôi cũng bị đưa ra xử hôm đó, là cử chỉ can đảm
của ông Phan Khắc Sửu, đã đứng ra xin toà cho một phút để mặc niệm
Nhất Linh. Dĩ nhiên là toà không cho phép, nhưng không vì thế mà
không có phút mặc niệm kia.
Chả bù cho thái độ trái ngược hẳn của một chính khách, thường được
nhiều người coi như một nhà cách mạng, khi nghe thấy một số đông
phạm nhân đề nghị đeo băng đen để tang Nhất Linh, bèn từ chối đây
đẩy và thốt lên câu nói bất hữu này:
“Thôi mà, bày vẽ để tang làm gì họ lại phết thêm cho vài năm tù nữa
chả bõ.”
Nghĩ mà buồn và thương hại thay cho những hạng người thường vỗ
ngực là đồng chí của Nhất Linh.
Cái chết của Nhất Linh đã gây nhiều bối rối cho chính quyền Ngô Đình
Diệm, nhất là cho vợ chồng Ngô Đình Nhu, lồng lộn lên như con thú dữ.
Chúng sợ người sống đã đành, chúng sợ và thù ghét cả người chết
nữa, những người chết cồng kềnh (les morts encombrants) như chúng
tôi nói.
Trước kia chúng sợ cái chết của Thượng toạ Thích Quảng Đức, ngày
nay chúng sợ cái chết của Nhất Linh, không những vì Nhất Linh là một
chiến sĩ cách mạng quốc gia có rất nhiều uy tín ở trong nước cũng như
ở ngoại quốc, mà lại còn là một văn hào có tên tuổi, được giới thanh
niên, trí thức mến chuộng.

Tôi dám nói, không sợ nói ngoa, là từ lúc Nhất Linh nằm xuống cho tới
khi đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng ở Nghĩa trang Gò Vấp, chính
quyền Ngô Đình Diệm đã mất ăn mất ngủ, và tìm mọi cách để phá.
Bằng cớ là ngay sau khi anh mất, họ ra lệnh làm một cuộc phẫu nghiệm
tử thi (autopsie), mặc dầu không có sự ưng thuận của gia đình.
Tất cả là 12 người có mặt trong buổi phẫu nghiệm ngay hôm 9-7-1963,
tại nhà xác của Bệnh viện Grall: 7 bác sĩ, trong đó có một bác sĩ giải
phẫu ngoại kiều của Grall, hai nhân viên Sở Giảo nghiệm, một viên phó
cảnh sát, hai biện lý và phó biện lý của Toà án Sài Gòn.
Dưới đây là kết luận của bản phúc trình pháp y về cuộc phẫu nghiệm
đó:
“Với những phương pháp khám nghiệm thông thường tại chỗ, không
thấy thi hài có triệu chứng nào có thể giải thích cái chết mau chóng của
Nguyễn Tường Tam, cần chờ xem kết quả việc tìm kiếm do các phòng
và viện giảo nghiệm”.
Nào chỉ có phẫu nghiệm tử thi mà thôi! Theo lời của một người trong gia
đình anh, có lần chúng toan cướp cả xác của anh, định đem ra khỏi
Grall, nhưng ban giám đốc bệnh viện không chịu.
Riêng về phần tôi, cũng vào buổi sáng hôm thứ ba 9-7-1963, chính
quyền cử một nhân viên công lực tới nhà để hỏi tôi những chi tiết về cái
chết của Nguyễn Tường Tam, trong trường hợp nào tôi quen anh v.v…
Sau đó ít lâu, lại một nhân viên khác của Sở Giảo nghiệm tới tìm tôi ở
Viện Pasteur để hỏi xem có biết ông Nguyễn Tường Tam đã dùng thuốc
gì để quyên sinh không.
Tôi không trả lời thẳng câu hỏi của người ấy mà chỉ cho biết là ông
Tam, hồi trẻ, đậu cử nhân khoa học, và như vậy, ông thông thạo hơn ai
hết về các chất hoá học. Huống hồ, ông lại còn là một nhà văn, và từng
đọc rất nhiều truyện trinh thám (mỗi lần Nhất Linh đi qua đại lộ Lê Lợi là
anh khuân hàng chục cuốn sách trinh thám, và anh đọc ngấu nghiến
trong một đêm là hết), nhất là đã từng viết trong tác phẩm cuối cùng
là Dòng sông Thanh Thuỷ, cả một chương về một vụ đầu độc. Như thế
thì tôi, mặc dù là thầy thuốc, làm sao mà biết được ông đã dùng thuốc
gì để quyên sinh?
Sự thật là như thế!
Sau này, theo bản phúc trình của một phòng thí nghiệm công gửi cho
Toà án Sài Gòn, tôi mới rõ là người ta đã tìm thấy ở trong máu, trong
bao tử, và trong nước tiểu rất nhiều chất thuốc ngủ, loại véronal.

Nhất Linh đã mua và tích trữ thuốc này từ bao giờ, ngay đến những
người thân thích của anh cũng không hay biết.
Nhưng gay go nhất là việc định ngày để cất đám Nhất Linh.
Gia đình anh xin phép đưa vào buổi sáng chủ nhật, nhưng chính quyền
một mực từ chối, cái đó dễ hiểu, vì họ sợ đưa đám ngày nghỉ, thiên hạ
sẽ đi dự rất đông.
Xin phép đưa chiều thứ bảy, họ cũng từ chối nốt, vì chiều thứ bảy, cũng
là ngày nghỉ của các công sở. Họ chỉ ưng thuận, hoặc sáng thứ bảy,
đúng 8 giờ rưỡi, hoặc sáng thứ hai. Đành phải bằng lòng sáng thứ bảy
vậy.
Lại còn một điều này nữa khiến cho chị Nhất Linh băn khoăn rất nhiều là
việc làm lễ cầu siêu cho anh ở chùa Xá Lợi.
Kẻ bàn ra người tán vào, phần đông không muốn làm lễ ở Xá Lợi, vì
dạo ấy như mọi người đều rõ, chùa Xá Lợi dưới con mắt của chính
quyền Ngô Đình Diệm, khác nào một cái gai trước mắt họ, là nơi công
khai chống lại họ thì làm lễ tại đó, tức là khiêu khích họ.
Tôi còn nhớ mãi nét mặt rầu rầu của chị Nhất Linh buổi trưa hôm thứ tư
10-7-1963 đó, và vì thấy chị buồn thảm quá nên tôi đã không ngần ngại
đứng về phe chị để yêu cầu cho bằng được nhà chức trách cho phép
làm lễ cầu siêu ở chùa Xá Lợi. Tôi bảo với chị:
"Nếu họ từ chối thì chị cứ viện lý do tôn giáo ra họ phải chịu. Quả nhiên
Bộ Nội vụ và Toà Đô sảnh Sài Gòn – sau khi xin chỉ thị của phủ Tổng
thống – bằng lòng cho làm lễ cầu siêu tại chùa Xá Lợi."
Nhưng chúng ta còn lạ gì chính quyền Ngô Đình Diệm, luôn luôn có thái
độ ngoan cố, tuy rằng cho phép đấy nhưng cho phép miễn cưỡng, cho
phép để che mắt thế gian, để tỏ ra mình dân chủ, tôn trọng tự do tín
ngưỡng, nhưng kỳ thực vẫn tìm đủ mọi cách để ngăn cản.
Tôi tuy là người ngoại cuộc, nhưng trong việc này tôi đã có đủ bằng
chứng về những cuộc vận động hoặc áp lực của chính quyền để cho
buổi lễ cầu siêu kia không thể thực hiện theo yêu mến của gia đình Nhất
Linh được.
Tôi còn nhớ buổi chiều hôm thứ sáu 12-7-1963, hai vợ chồng tôi sắp
sửa vào Grall để dự lễ khâm liệm cho anh bỗng có ba nhân viên công
lực quận Ba, nhân danh ông Đô trưởng và ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ
đến tìm tôi để yêu cầu tôi can thiệp với bà Nhất Linh đừng làm lễ cầu
siêu ở chùa Xá Lợi.
Tôi trả lời họ rằng tôi không có tư cách gì cả để can thiệp, vì đối với gia

đình ông Nhất Linh, tôi chỉ là bạn mà thôi. Nhưng mấy người đó cho biết
là bà Nhất Linh “chỉ nghe lời bác sĩ, và bác sĩ chỉ nói cho một tiếng là
được”.
Tôi đánh trống lảng và lại còn nửa đùa nửa thật bảo họ:
"Thì các ông cứ việc ra lệnh cấm cho rồi hà tất phải cho phép."
"Chính phủ đâu có cấm tự do tín ngưỡng."
Những điều dự đoán của tôi thật quả không sai.
"Tôi không hiểu tại sao các ông lại không muốn cho tang quyến làm lễ
cầu siêu ở chùa Xá Lợi? Gia đình ông Tam, theo chỗ tôi biết, vốn theo
đạo Phật từ lâu, bà cụ thân sinh ông ta, xưa kia vẫn là một vị tu hành,
và sau khi mất đi vẫn để thờ tại đấy thì nay đến lượt ông Tam, làm lễ
cầu siêu ở Xá Lợi tôi nghĩ đó là một việc rất thường vậy."
"Chúng tôi được tin mật cho biết Việt cộng định khủng bố, nên có bổn
phận phải giữ gìn an ninh trật tự."
Họ đã viện ra lý do đó thì còn biết nói năng gì nữa? Để chấm dứt tôi
hứa sẽ can thiệp với bà Nhất Linh, nhưng được hay không, tôi không
dám chắc.
Khi vợ chồng tôi tới Grall thì lễ nhập quan đã cử hành xong rồi, chúng
tôi rất tiếc và ân hận vô cùng.
Tại Grall, tôi lại được chứng kiến một vụ can thiệp nữa không ngoài mục
đích trên.
Trong hai vị sứ giả của Bộ Nội vụ và Toà Đô sảnh Sài Gòn cử đi để điều
đình, có một bạn đồng nghiệp của tôi. Có lẽ vì là chỗ bạn đồng nghiệp
mà mặc dầu chưa được quen biết nên tôi mới hỏi ông ta bằng một câu
tiếng Pháp:
"Pourquoi vous faites ce métier?" (Tại sao ông đi làm cái nghề này?)
Bạn đồng nghiệp của tôi hơi bẽn lẽn đáp:
"Thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, biết sao?"
Nghĩ tới những con người trí thức mà phải vì cơm áo sống dưới chế độ
của nhà Ngô cũng thương hại thật.
Tôi cho ông ta hay chị Nhất Linh bởi quá thương chồng, nên đã mấy
phen ngất xỉu, và nếu ông cứ trở lại vấn đề đó nữa, bà ta có mệnh hệ
nào thì ông sẽ phải chịu trách nhiệm.

Chị Nhất Linh nghe nói thế càng được thể khóc to hơn, và ông bác sĩ nọ
– nói cho đúng ra cũng là người biết điều, và nhất là có nhiều cảm tình
đối với Nhất Linh – đành phải rút lui, sau khi đã ngỏ lời xin lỗi tang
quyến.
Ở Grall về – vào khoảng 10 giờ khuya – tôi đã thấy 2 nhân viên khác
của Toà Đô sảnh và quận Nhất, trong đó có một bạn đồng nghiệp (lại
một bạn đồng nghiệp), đang đợi tôi ở trước cửa nhà. Họ tìm tôi cũng
không ngoài mục đích nhờ tôi can thiệp bà Nhất Linh về buổi lễ cầu
siêu, “muốn làm ở đâu cũng được, miễn đừng làm ở chùa Xá Lợi”, nghe
vẫn với một luận điệu như trên tôi trả lời tôi không có thẩm quyền để
định đoạt. Cùng lắm là tôi sẽ yêu cầu với tang gia rút ngắn thời gian
hành lễ ở chùa Xá Lợi mà thôi.
Hồi 11 giờ đêm tôi trở lại Grall thì gặp một tốp khác. Và lần này thì họ
doạ nạt chứ không van lơn nữa.
"Chúng tôi vừa được tin Việt cộng sẽ khủng bố đám tang Nhất Linh, vậy
tốt hơn hết là thay đổi lộ trình."
Rồi như để phân trần với mọi người, họ nói:
"Chúng tôi xin nói là Việt cộng định khủng bố chứ không phải là chính
quyền đâu."
Có người trong tang quyến cất tiếng hỏi:
"Nếu là Việt cộng thì ở đâu mà chúng không khủng bố được, hà tất cứ
phải ở chùa Xá Lợi?"
Cuộc vận động của mấy tai sai Nhu – Diệm, mặc dầu kéo dài gần tới ba
giờ sáng, đã hoàn toàn thất bại.
Ở đây tôi cũng cần nói là trong suốt thời gian linh cữu của anh Nhất
Linh quàn tại nhà xác, có ít ra hàng chục công an, mật vụ ngày đêm túc
trực để theo dõi từng người tới viếng. Có khi họ còn hỏi thẻ kiểm tra, tra
khảo lý lịch, đe doạ dẫn vào bót nữa, nhất là đối với các thanh niên, học
sinh, sinh viên. Giới này được chính quyền để ý nhiều hơn hết hôm thứ
bảy 13-7-1963, ngày đưa đám Nhất Linh.
Trên các ngả đường đưa tới bệnh viện Grall đều có rất nhiều cảnh binh,
công an canh gác, chặn đường không cho vào bệnh viện, hoặc xua đuổi
những ai lảng vảng gần đây.
Đã đến lúc chính quyền Ngô Đình Diệm bỏ rơi mặt nạ! Nhưng mặc dầu
có rất nhiều công an, mật vụ ở chung quanh đám táng, chúng cũng
không cấm nổi tang quyến treo ngay trên tường của căn nhà xác, và

sau này đặt trên nóc xe tang, bức trướng thật to, viết chữ trắng trên nền
đen, do các đồng chí của Nhất Linh kính điếu.
Nguyên văn bức trướng đó như sau:
Kính điếu lãnh tụ Nhất Linh Nguyễn Tường Tam
Thương thay đối lập quốc gia
Mất cả tự do trong mấy lúc
Đối với thiêu thân Quảng Đức
Noi gương cảnh cáo giữa nghìn thu.
Các anh em đồng chí
7-7-1963
Thật chẳng khác nào một rồi vụt vào mặt chính quyền vậy.
Công an và mật vụ của Nhu – Diệm nhiều thật đấy, nhưng chúng đâu có
ngăn nổi các anh em sinh viên khiêng linh cữu Nhất Linh, từ nhà xác ra
tận xe tang. Mấy bạn đó vừa khiêng vừa sụt sùi khóc, khiến mọi người
đứng gần đấy cũng mủi lòng rơi lệ theo. Có người khóc Nhất Linh để
thương tiếc một chiến sĩ quốc gia chống cộng, suốt đời tranh đấu cho tự
do, dân chủ thế mà lại bị những kẻ đội lốt quốc gia bức tử. Hoặc khóc
một văn hào đã có công lớn trong nền văn học nước nhà mà đến khi
nằm xuống không được chính quyền ngỏ một lời phân ưu. Hoặc khóc
một con người tài hoa, mặc dầu sống trong thử thách mà vẫn giữ một
tâm hồn nghệ sĩ, và còn giữ cho đến khi nhắm mắt.
Thật thế! Không có một tâm hồn nghệ sĩ như Nhất Linh mà trước khi từ
giã cõi đời, đôi mắt mỗi lúc một mờ dần, còn nói được một câu: “Bầu
trời hôm nay đẹp quá nhỉ!” thì thiết tưởng, trong thiên hạ ít có người
nghệ sĩ như anh.
....................................
Đoàn xe tang đi qua các đường Mạc Đĩnh Chi, Phan Đình Phùng, Bà
Huyện Thanh Quan, để rồi ghé lại chùa Xá Lợi vào hồi 10 giờ 45.
Đám tang thật là đơn giản, nhưng vô cùng ảm đạm, trang nghiêm. Khi
khởi hành từ bệnh viện Grall, số người tham dự còn thưa thớt, nhưng
dần dần mỗi lúc một đông. Phần nhiều là thanh niên, học sinh, sinh
viên, giới trí thức. Có rất đông phóng viên, ký giả ngoại quốc, nam có,
nữ có, có mặt trong đám táng để chụp ảnh hoặc để quay phim. Họ chịu
khó biên chép tất cả những câu viết trên các đối trướng rồi nhờ người
dịch sang tiếng Anh. Họ lại còn ghi âm tất cả những lời khóc than kể lể
của chị Nhất Linh.
Như vậy đủ rõ cái chết của văn hào Nhất Linh đã gây một tiếng vang
lớn, không riêng gì ở Việt Nam mà ở cả trên thế giới nữa.

Tại chùa Xá Lợi, ngoài một số đông đồng bào đã túc trực từ sáng sớm –
trong đó dĩ nhiên có cả công an, mật vụ của Nhu – Diệm – còn có
khoảng 200 tăng ni có mặt để cầu siêu cho Nhất Linh.
Giữa cảnh khói hương nghi ngút, chùa Xá Lợi cất lên ba hồi chuông
trống, rồi thì những tiếng tụng niệm vang lên. Trong khi ấy, ở trước cửa
chùa có nhiều thanh niên, sinh viên phát băng tang cho mọi người, kể
cả người của chính quyền Ngô Đình Diệm.
Lễ cầu siêu cử hành không đầy 15 phút như đã ấn định từ trước, rồi
đoàn xe tang từ từ chuyển bánh, theo sau có 3 chiếc xe đò lớn chở
những người đi tiễn đưa.
Đoàn xe tiến về đường Phan Thanh Giản, rẽ sang đường Hai Bà Trưng
rồi chạy về Gò Vấp. Có hàng trăm chiếc xe, xe đạp lẫn xe gắn máy, trên
mỗi xe có hai người, phần đông là thanh niên, học sinh, sinh viên, có cả
ký giả ngoại quốc nữa, băng băng đi theo sau, hoặc đi trước, hoặc ở hai
bên xe tang. Ngay cả trên nóc xe hơi cũng có người nữa. Hàng phố, từ
đường Hai Bà Trưng trở đi, đổ xô ra xem. Một điều đáng ghi nhận là từ
chùa Xá Lợi trở đi, không có một ngã tư nào là không có nhân viên công
lực đứng, không phải để giữ an ninh trật tự, mà trái lại, để cố tình cắt
quãng đoàn xe tang, làm sao cho số người tham dự đừng đông đảo.
Và khi tới nghĩa trang Gò Vấp, liếc nhìn chung quanh, ai nấy đều có một
cảm giác nặng nề, ghê rợn, dường như bao phủ bởi một bầu sát khí
đằng đằng: chỗ này một tốp người vận quân phục, chỗ kia một tốp, với
súng trường, súng lục, tiểu liên, lựu đạn… Tôi tự hỏi, chẳng hay họ
chuẩn bị như vậy để bảo vệ ai, hoặc để giết ai ở một nơi hoang vu, tĩnh
mịch và tôn nghiêm này?
Họ đề phòng Việt cộng khủng bố chắc? Phải ngây thơ lắm mới tin được,
mặc dầu trong khi hạ huyệt người ta đã phao tin bắt được quả tang một
gã – phu xe xích lô – trong người dắt một trái lựu đạn.
Còn một điểm này nữa thiết tưởng cũng cần ghi lại, là trên con đường
về, trời nắng chang chang và xa tắp có một số người đi đưa đám –
trong đó có kẻ viết bài này và một ông bạn già, ký giả Nguyễn Đắc Lộc –
được một phen cuốc bộ, vì gặp chiếc xe nào, tắc-xi hay xe gắn máy, tài
xế cũng lắc đầu lia lịa, rôi mắt trước mắt sau, như muốn bảo cho mọi
người hiểu: đã có lệnh trên, cấm chở những ai đi dự đám táng của
Nguyễn Tường Tam.
Người ta bảo Nhất Linh đã chết. Riêng tôi, đứng trước cái chết cao cả
của anh, chết để cảnh cáo những người “chà đạp lên mọi thứ tự do”,
chết để chống lại bạo quyền, chết với niềm hy vọng sự hy sinh của mình
sẽ đem lại tự do cho người khác, như vậy là anh đã biết chết, đã chết
thật đúng lúc, mặc dầu anh không biết sống, nghĩa là theo tôi, sống như
thiên hạ, một cách tầm thường, hoặc sống cũng như chết, rồi khi đứng

trước cái chết thì sợ sệt, hoặc chết nhưng chết một cách nhục nhã thảm
thương.
Ở trên tôi vừa nói đời sống nội tâm, đời sống tinh thần của Nhất Linh rất
phong phú.
Nhất Linh thường tâm sự với tôi: Ở đời anh ghét nhất là sự giả dối, lừa
lọc, xảo trá và phản bội. Và suốt đời anh không có một chiếc xe hơi.
Nhất Linh trong sạch. Điều đó ai cũng trông thấy rõ. Ở thời buổi này,
muốn xét người nào trong sạch, yêu nước thương nòi hoặc quốc gia
hay không, phải chờ cho người ấy vào trong chính quyền đã, rồi nhìn
nếp sống của họ sau khi rũ áo ra về. Hoặc chờ cho người đó nằm
xuống, hình hài thể xác trở về nơi cát bụi hãy hay.
Nhất Linh đã tham chính và Nhất Linh nay đã ra người thiên cổ. Bởi vậy
tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng anh là một người thiết tha yêu
nước, đang đứng ngang hàng với những anh hùng dân tộc của chúng
ta, như Trần Bình Trọng, Hoàng Diệu, Nguyễn Thái Học v.v…. Anh
cũng là một người trong sạch hiếm có. Anh không có xe hơi, nhà lầu,
nhưng nói cho đúng ra, anh có một căn nhà gỗ thô sơ – có lẽ bây giờ đã
hoang phế – do chính tay anh cất lấy, ở bên bờ suối Đa-mê, cách Đà
Lạt 30 cây số, trong một khu rừng hẻo lánh, có nhiều cây cỏ, nhất là
nhiều lan để anh ngắm và tìm cảm hứng để viết văn. Phí tổn để xây cất
căn nhà đó cả thảy là 20 đồng bạc, tiền mua danh.
Tôi vừa nói ở trên là Nhất Linh sống rất giản dị, từ cái ăn đến cái mặc.
Tôi còn nhớ trong những năm 60-61, sau ngày đảo chính hụt và oanh
tạc Dinh Độc Lập, tôi lại thăm anh vào bữa ăn, tôi thấy anh chỉ ăn có
lưng chén cơm với hai miếng đậu kho, có lần một đĩa nouille, anh và
trong ba phút là xong, rồi anh lên giường ngủ.
Trái lại, mỗi khi được tin có một biến chuyển nào đó, có thể làm thay đổi
cục diện, chấm dứt chế độ bạo tàn thì đôi mắt anh sáng quắc lên, bao
nhiêu bệnh não của anh – mà chúng tôi thường bảo là bệnh giá-cách –
đều tiêu tan hết, và khi ấy anh cười nói rất vui, ăn uống ngon lành lắm.
Nhất Linh không những là một chiến sĩ quốc gia, anh còn là một văn
hào lỗi lạc nữa. Về điểm này, các văn hữu của anh có nhiều thẩm quyền
hơn tôi đã phán xét. Riêng về phần tôi ở đây chỉ muốn ôn lại một vài kỷ
niệm nhỏ giữa Nhất Linh và tôi trên lĩnh vực văn hoá.
Trước hết tôi cần nói là không có một lĩnh vực nào mà anh không thành
công, và thành công rực rỡ nếu như anh muốn, dù là làm chính trị, hay
viết văn, hay vẽ, hay chơi âm nhạc, hay chơi lan, hay làm báo… Anh
chuyên về thứ nào thì anh say mê thứ đó, đến quên ăn quên ngủ.
Không những chỉ say mê mà thôi, anh dốc hết cả tâm trí vào việc anh

làm, và anh làm rất chu đáo. Khi anh viết được một trang nào hay, hoặc
tìm ra được một chữ nào, và chỉ có chữ ấy là đúng thôi, anh thích thú vô
cùng, anh sung sướng hơn bắt được một báu vật. Có lần anh bảo tôi:
“Khi tôi dịch cuốn Les Hauts de Hurle Vent, tôi tìm mãi mấy ngày mấy
đêm mới ra câu: Đỉnh gió hú”.
Tôi còn nhớ bận tôi dịch một truyện trinh thám của Conan Doyle, nhan
đề: La bande mouchetée (tức con rắn), tôi tìm mãi không biết dịch là gì.
Anh nghĩ một lúc rồi bảo: Chiếc giải đốm hoa. Tôi cho câu dịch đó thật
tài tình.
Khi anh viết cuốn Dòng sông Thanh Thuỷ (hồi đó anh lẩn trốn ở đường
Trần Hưng Đạo) anh biên giấy nhờ một anh bạn của chúng tôi chuyển
lại cho tôi để hỏi có mỗi một câu về một danh từ y học, đủ rõ anh thận
trọng như thế nào trước khi hạ bút.
Đáng phục nhất là trong suốt thời gian anh bị chính quyền Ngô Đình
Diệm lùng bắt, anh phải lẩn trốn hết nơi này đến nơi khác, lấy ngày làm
đêm, đêm làm ngày mà anh vẫn còn có can đảm để viết văn, để phác
hoạ ra cả một chương trình: xuất bản sách để các bạn trẻ đọc, để giáo
dục quần chúng, để phổ biến tất cả những gì cao đẹp của loài người,
của vũ trụ. Bởi theo anh, “đã đến lúc loài người phải giở sổ soát lại vốn
tư tưởng quá khứ để định hướng đi tương lai, tìm chân lý là kim chỉ nam
cho người đời giữa biển sóng gió”.
Hiện giờ, khi viết mấy dòng này, trước mặt tôi còn có một xấp thư –
những mảnh giấy học trò – của Nhất Linh gởi cho tôi hồi anh đang bị
chính quyền lùng bắt, chữ viết nhỏ li ti, yêu cầu tôi cho anh những tài
liệu cần thiết về: danh nhân thế giới, tình sử đông tây, kỳ quan vũ trụ,
giáo dục phổ thông, chính trị, khoa học v.v…
Những loại sách bỏ túi – 27 loại cả thảy – đó, anh định bán với một giá
rất rẻ, và in đẹp, nhằm mục đích nâng cao đời sống tinh thần của mọi
tầng lớp người trong xã hội, vì anh cho rằng “văn làm cho đời người đẹp
hơn và đáng sống”.
Thật là cả một chương trình vĩ đại, đáng khen mặc dầu chưa thực hiện
được, chứng tỏ sự nhiệt tâm của Nhất Linh trước tiền đồ của dân tộc,
trước trạng huống phức tạp và đảo lộn của xã hội ngày nay.
°°°
Trên đây là một vài nét về nếp sống cùng những hoạt động của Nhất
Linh trên địa hạt chính trị xã hội văn hoá, đủ khiến cho ai nấy phải ngậm
ngùi trước sự hy sinh cao cả của anh.
Nhưng điều khiến cho một số bạn thân của Nhất Linh tiếc thương anh

hơn cả là tính tình hồn hậu và thuỷ chung của anh đối với bạn, nhất là
trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.
Tôi còn nhớ Tết năm Tân Sửu, vào sáng hôm mồng hai, và trong khi
anh lẩn trốn, xa gia đình thân yêu, mà anh còn ngồi vẽ một bức tranh –
bó hoa oeilet – để tặng tôi, với hai câu thơ, câu đầu là:
“Tặng ai mười đoá hoa xuân”
khiến tôi cảm động vô cùng.
Tôi dám chắc, đối với một số đông bạn thân của anh, anh cũng có
những cử chỉ tế nhị và đẹp như thế.
Lại còn một điểm nữa khiến cho tôi quý Nhất Linh, là cách cư xử của
anh đối với mẹ già và gia đình nhỏ của anh.
Tôi còn nhớ hồi sinh thời của bà cụ thân sinh ra anh, thường gọi là “Cụ
Cẩm Giàng”, mỗi lần tôi lại thăm bệnh cho cụ, cụ móc túi ra cho tôi xem
một mẩu giấy nhỏ – nhỏ vừa bằng lòng bàn tay – trên có ghi mấy dòng
chữ Nhất Linh gửi cho mẹ, báo tin cho cụ biết cuốn tiểu thuyết này hay
tiểu thuyết nọ đã xuất bản rồi, để cho cụ mừng.
Cảm động nhất là hôm cụ đưa cho tôi xem cuốn Dòng sông Thanh
Thuỷ khi vừa mới in xong anh gửi tặng cụ, cụ mệt không đọc được,
nhưng lúc nào cụ cũng khư khư ôm trong lòng, không muốn rời ra.
Nhất Linh thường nói với tôi:
“Gia đình tôi đông anh em, nhưng mẹ tôi chỉ thương và nể có tôi thôi.
Tôi bảo gì mẹ tôi cũng nghe, nhưng… trăm tội ở đâu cũng đều đổ cả lên
đầu tôi, chỉ có tôi là bị rầy la nhiều nhất.”
Hôm cụ mất anh bị mệt và… cũng đang bị chính quyền để ý nên không
đưa cụ tới nơi an nghỉ cuối cùng được, anh rất đỗi khổ tâm.
Nhất Linh có một đời sống đẹp như vậy, thế mà sau khi anh mất đi có
kẻ dám công khai bôi nhọ anh, nào bảo anh “hút thuốc phiện, nghiện
rượu, không có chút công lao gì đối với nền văn học Việt Nam”, nào
“phản đảng, phản dân tộc, phản cả gia đình nữa”… 1 thì đủ rõ giữa Nhất
Linh và đối lập đương nắm chính quyền của anh, ai là quân tử, ai là tiểu
nhân?
Thật thế! Nhất Linh, ngay cả đối với kẻ thù, lúc nào cũng đàng hoàng,
quân tử. Mỗi khi nói tới Hồ Chí Minh hay Ngô Đình Diệm, hay vợ chồng
Ngô Đình Nhu, tôi chưa từng nghe thấy anh có một lời nói nặng, một
câu nào bất lịch sự cả.

Cái chết của Nhất Linh không những là một thiệt thòi rất lớn cho quốc
gia, nhất là trong giai đoạn này, đã mất một chiến sĩ vừa có tài lại có
đức, vừa là một cái tang chung cho nền văn học nước nhà, lại còn gieo
vào trong lòng của các bạn hữu cũng như gia đình đầm ấm của anh,
biết bao niềm thương xót khôn nguôi với thời gian được.
Riêng về phần tôi, mỗi bận nhớ tới anh rồi nhìn chung quanh mình chỉ
thấy toàn những kẻ tranh giành nhau trên con đường danh lợi, những
kẻ lừa thầy phản bạn, tôi cảm thấy có một khoảng trống mông mênh,
kinh khủng. Và tôi chợt nhớ câu thơ bất hủ của thi hào Lamartine, tôi xin
mượn câu thơ đó để nói lên nỗi lòng của tôi đối với Nhất Linh:
“Thiếu mỗi một người và tất cả đều là hoang vắng”.
(Un seul être vous manque et tout est dépeuplé).
-------------------------------1 Lời tuyên bố của Ngô Đình Nhu trong buổi họp Tổng đoàn Thanh niên Cộng hoà
ngày 18-7-1963

