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9. Tản cư - 1946 

(Chuyện kể của người cha dượng) 

 

Cậu bắt đầu đặt câu hỏi tại sao cùng là người Việt với nhau mà không đoàn kết được để cùng đấu tranh 

giành độc lập, mà ngược lại còn dùng đủ mọi thủ đoạn để hãm hại nhau chỉ vì cái nhãn hiệu quốc gia hay 

cộng sản ? Dần dần cậu xa lánh không khí ngột ngạt ở Hà Nội và về Hà Đông gần quê mình hơn. 

Một hôm cậu đi qua làng Vồi và ghé vào quán nước của một bà cụ ở ven chợ, có người con gái giúp bà 

bán hàng, và đứa cháu ngoại trạc hơn 2 tuổi quanh quẩn bên quán. Cô hàng tươi tắn mời khách, cháu bé 

xinh xẻo ngoan ngoãn, thấy rõ là lai Tây. 

Sau lần đầu đó, lâu lâu cậu trở lại quán và lân la làm quen với mợ con. Con cũng đoán đó chính là 

quán của bà ngoại con. Càng ngày cậu càng có thêm cảm tình với mợ con, và một hôm bà ngoại con kể 

chuyện của mợ con trong Sài Gòn như thế nào mà có con lai Pháp. Cậu cũng tâm sự về hoàn cảnh gia 

đình của cậu, đã có vợ ở quê do mẹ cưới, nhưng cậu dứt khoát không sống với người vợ đó vì không có gì 

hợp nhau cả. Càng ngày cậu càng thêm thân thiết với gia đình con, có thể nói tình yêu đến lúc nào không 

biết. Nhưng thời đó đâu có thổ lộ như bây giờ, vả lại mợ con vẫn còn mang vết thương lòng chưa lành 

hẳn, nên không nghĩ gì đến chuyện làm lại cuộc đời. 

Ngày 19 tháng 12 năm 1946, chiến tranh bùng nổ, có lệnh tiêu thổ kháng chiến, người dân trong vùng 

Pháp kiểm soát phải tản cư đến các vùng Việt Minh kiểm soát, mang theo đồ đạc tối thiểu, những gì còn 

lại phải giấu kín hoặc tiêu hủy để địch không dùng được. Đối với những gia đình khá giả, đây là một 

quyết định đau lòng, còn đối với người nghèo thì dễ dàng ra đi chẳng có gì hối tiếc.    

Gia đình họ hàng xa gần của ông Phó cả thảy gần ba chục người lớn bé, kể cả trẻ con sẽ đi chung một 

đoàn, bà ngoại, mợ con và con cũng tháp tùng đi chung với đoàn người đó. Chỉ còn ông Phó và bà Phó 

già ở lại giữ nhà. Lúc đó cậu đã thương mợ con rồi, không muốn xa mợ nên xin phép bà cho đi cùng. 

Cảnh gia đình không có đàn ông trong lúc tản cư cũng có nhiều gian nan, nên bà ngoại con bằng lòng cho 

cậu đi theo. 

Thế là thu gọn vài cái quần áo, nồi niêu bát đũa cho vào một cái thúng, cái thúng kia để con ngồi, phía 

trên thúng khum chiếc chiếu dưới cái quang để che mưa nắng cho con. Và cứ thế, đoàn người đi bộ, mỗi 

gia đình gánh theo hai cái thúng đựng gạo và ít đồ dùng hay có em bé ngồi. Cậu cũng gánh giúp bà và 

mợ, nhưng vì không phải người nhà quê gánh quen hằng ngày nên không thể gánh lâu được. Mệt đã đành, 

nhưng lại còn bị toét cả vai, đau không chịu được. Nên cứ phải thuê người gánh từ làng này sang làng kia, 

người gánh thuê quay về làng người ta, mình lại thuê người làng mới tới gánh đi tiếp. Phải nói lúc đó tinh 

thần người dân rất cao, phong trào tản cư ở miền Bắc đâu đâu cũng có. 

Nhưng rồi mọi sự cũng không suôn sẻ như mình tưởng. Khi đến vùng Việt Minh, đoàn người phải qua 

một trạm kiểm soát. Họ cũng sợ có gián điệp trà trộn vào đám người tản cư nên phải làm trạm kiểm soát 

như thế. Tất cả đoàn người đều qua lọt hết, riêng đến mợ con thì gặp rắc rối. Họ quy cho mợ con là « Việt 

gian » vì họ thấy con lai Pháp. Thời đó bị quy là Việt gian là ghê lắm, có thể nguy hiểm đến tính mạng. 

Mợ con khóc lóc van xin, nhưng họ nhất định bắt giữ lại để điều tra. Họ bắt mợ leo lên một cái chòi 

cao, phải leo lên bằng cái thang, xong rồi họ rút thang đi. Họ nói chờ đến trưa có cấp trên đến sẽ tra hỏi 

cho ra nhẽ ! Họ xua tất cả đoàn phải đi trước, không được chờ mình. Thế là cả đoàn phải ra đi, riêng bà và 

cậu nhất định ở lại chờ, nhưng phải ra ngoài xa xa ngồi đợi dưới một gốc cây. 

Chưa khi nào cậu thấy thời gian đi chậm như vậy… Đến gần trưa, thấy có một người đứng tuổi ăn mặc 

kiểu bộ đội từ xa đến bước vào trong trạm kiểm soát. Người này trông có vẻ chững chạc hơn bọn trẻ kiểm 

soát sáng nay, chắc là bọn du kích địa phương. Rồi thấy họ bắc thang lên cái chòi cho mợ xuống, dắt vào 

trong trạm. 

Một lúc lâu sau một tên du kích bước ra, đến chỗ cậu ngồi, nói cậu vào trong nhà có việc. Khi vào thì 

không thấy mợ con đâu cả, chỉ thấy người mặc quần áo bộ đội ngồi sau cái bàn, hỏi cậu « Anh có phải là 

chồng của chị có đứa con lai không ? » Câu hỏi quá bất ngờ, có khi nào cậu lại nghĩ là họ sẽ hỏi vớ vẩn 

như thế. Nhưng có một sức mạnh thôi thúc cậu trả lời không đắn đo : « Phải rồi, tôi là chồng. » Dĩ nhiên 

là cậu nói dối, nhưng tại sao có thể nói dối dễ dàng, nói dối tự nhiên vậy ? Chắc hẳn là được thôi thúc bởi 

tình cảm cậu đã có mà chưa dám thổ lộ, cái ước muốn tự đáy lòng mà cậu không dám nói ra, thì bây giờ 

đây, có cái duyên nào đó đã xui khiến để cho người bộ đội ngồi trước mặt cậu nói ra thay cho cậu. 

Người đó gọi mợ từ một căn phòng phía sau ra, trả lại giấy tờ và nói « Chị đi với chồng con chị đi, tôi 

thấy chị không phải Việt gian. » 
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Con thử tưởng tượng nỗi vui mừng của tất cả, từ bà ngoại con đến mợ, đến cậu và cả con nữa. Chờ đợi 

mấy tiếng đồng hồ trong hồi hộp, không biết số phận mợ sẽ ra sao ! Mợ con kể là họ nhất định đổ cho mợ 

là Việt gian, do Tây gài vào vùng giải phóng để làm gián điệp. Mợ phải kể họ nghe câu chuyện của mợ, 

một câu chuyện phần thì có thật, phần thêm mắm thêm muối, và cũng có phần không thật tí nào. « Khi tôi 

sống ở Sài Gòn với gia đình cha mẹ, tôi đã có chồng người Pháp, và kết quả là đứa con lai đang ở ngoài 

kia với bà ngoại nó. Nhưng tôi đã sớm nhận ra được sai lầm của mình nên đã bỏ chồng Pháp trong Sài 

Gòn, trở về quê ngoại và nay tôi đã có chồng người Việt đang đợi tôi ngoài kia. » Mợ con kể là phải nói 

thế trong cơn nguy khốn, mong cậu thông cảm cho hoàn cảnh đó mà không chê cười. Nhưng khi mợ con 

thấy họ gọi cậu vào để đối chứng thì run quá, không biết hậu quả sẽ ra sao nếu cậu trả lời thật rằng cậu 

không phải là chồng ! Cậu nói đó là trời run rủi cho cậu nhận là chồng, vì thật ra đó cũng là ước muốn 

thầm kín của cậu từ bấy lâu nay ! 

Đó chính là cách cậu tỏ tình với mợ con, một cách tỏ tình chẳng giống ai cả, nhưng đó là hoàn cảnh 

chiến tranh, hoàn cảnh hiểm nguy đến tính mạng. Và cũng là thời buổi cách mạng, thời buổi không có cái 

gì bình thường cả… Nhưng con người vẫn phải sống, vẫn phải yêu… 

Qua giây phút vui mừng vì đã thoát hiểm, đến giây phút lo âu : đi đâu bây giờ ? Đoàn người tản cư gần 

ba mươi người già trẻ lớn bé đã đi từ lâu rồi, không sao bắt kịp được nữa. Lúc đó mới nghĩ ra cậu có ông 

chú ruột ở phủ Đoan Hùng trên Phú Thọ, cách hai ngày đường. Ông chú có cái đồn điền, ngày xưa cậu đã 

lên chơi trên đó rồi, chắc ông sẽ cho mình tá túc. Gọi là đồn điền nhưng không phải bao la bát ngát như 

những đồn điền trong Nam đâu, chỉ là mảnh đất rộng trồng cây ăn trái thôi. 

Thế là lại tiếp tục đi, rẽ về hướng Phú Thọ. Lếch tha lếch thếch, vừa đi vừa hỏi đường. Thật là một thời 

kỳ lạ lùng, một thời kỳ người ta dám bỏ nhà bỏ cửa ra đi khổ sở đến một nơi bất định, chỉ vì tự đáy lòng 

mọi người được thôi thúc phải đóng góp gì đó cho cuộc đấu tranh giành độc lập. 

Và khi lên tới đồn điền của ông chú, thì chẳng khác gì gặp được thiên đường sau mấy ngày lội bộ vừa 

mỏi mệt vừa lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra nữa không, sau vụ mợ con suýt bị bắt. Ông chú và cả 

gia đình ông đều mừng rỡ vồn vã đón tiếp cậu và cả nhà. Ngày xưa thời còn trẻ cậu có lên chơi vài lần, 

ông chú thương cậu lắm, nên bây giờ cậu đến mang theo cả bà ngoại con, mợ con và con, cũng không 

thành vấn đề. Thời buổi ngày xưa khác bây giờ, vả lại trên vùng nhà quê người ta hiếu khách lắm, nhất là 

đang thời kỳ loạn ly. 

Hơn nữa, ông chú tương đối giàu có so với dân quê trong vùng, nhà cửa rộng rãi, có một cái nhà ngang 

cho cả gia đình mình ở. Gọi là giàu, nhưng con không thể so sánh với nhà giàu trong Nam bây giờ đâu, 

không phải « ngồi mát ăn bát vàng » đâu. Cả gia đình phải làm việc vất vả, dù có người giúp đỡ. Có điều 

ông có dư dả lúa gạo, ăn uống không phải lo bữa no bữa đói, thế đã là tốt lắm rồi. Ngày ấy dân chúng 

sống khổ lắm. 

Sau khi đã tươm tất chỗ ăn chỗ ở, cậu xin ông chú tác thành chồng vợ cho cậu và mợ con. Phong tục 

xứ mình muốn thành vợ chồng phải qua gia đình hai họ, mặc dù trong trường hợp của cậu và mợ con rất 

đặc biệt, không phải do gia đình mai mối. Cậu mồ côi cha từ nhỏ nên chú thay cha là chuyện bình thường, 

mợ con cũng mồ côi cha từ nhỏ nên mẹ thay cha cũng tạm được. Theo tập tục người ta vẫn chuộng một 

người đàn ông trong gia đình hơn là một người đàn bà, dù là mẹ ruột, nhưng hoàn cảnh gia đình mợ lúc 

đó thì không có ai khác được. 

Sau lần mợ con khai ở trạm kiểm soát rằng cậu là chồng để thoát nạn, cậu được thể thuyết phục mợ 

con lấy cậu. « Số phận đã an bài như thế rồi ! » Đó là lý lẽ cậu đưa ra. Mợ con cũng siêu lòng, nhưng đặt 

cho cậu nhiều điều kiện. Thứ nhất là mợ không muốn làm vợ lẽ, cũng không muốn làm dâu, cậu phải dứt 

khoát hẳn người vợ đầu thì mợ mới thuận lấy cậu. Điều này cũng không khó gì cho cậu vì từ trước đến 

giờ cậu vẫn có ý đó và xem như đã dứt khoát rồi, dù vợ trước của cậu vẫn sống với mẹ của cậu. Coi như 

cậu đã thoát ly gia đình đi sống cuộc đời phiêu bạt từ nhiều năm rồi. Thứ hai là mợ muốn để bà ngoại con 

sống với gia đình, vì bà ngoại không còn thân nhân nào khác nữa, ông Phó thì đã trở về nhà sống với bà 

Phó già. Điều này đối với cậu là hiển nhiên, vả lại cậu vẫn có nhiều cảm tình với bà. Thứ ba và cũng là 

quan trọng nhất, mợ muốn cậu phải xem con như con ruột, phải thương yêu con giống như những đứa con 

sau này của cậu. Điều này không cần nói ra cậu cũng đã nghĩ thế rồi. 

Thế là đám cưới được « tổ chức » tại đồn điền của ông chú. Có thể gọi là « đám cưới thời loạn » được, 

vì chẳng có rước dâu, chẳng có « xác pháo nhà ai tả tơi rơi đầy… » ! Đơn giản tối đa, nhưng cũng bày 

bàn thờ lễ gia tiên, và mời vài người hàng xóm thân thuộc đến chứng kiến và cùng ăn một bữa tiệc cưới 

đơn giản. 
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Đám cưới đơn sơ như thế, nhưng hai vợ chồng đã được hưởng thật sự hạnh phúc trong suốt mấy tháng 

sống ở đấy, ví như một « tuần trăng mật » kéo dài. Hai « vợ chồng mới » giúp ông chú bà thím trong công 

việc hằng ngày của đồn điền, ít nữa là những công việc không nặng nhọc quá, vì cả cậu cả mợ trước đó 

đều sống ở thành phố là chính, đâu có quen với công việc ở nhà quê. 

Lúc đó con lên 3 rồi, cậu mợ cũng rất mừng là con được sống trong hoàn cảnh thiên nhiên trong lành, 

con có chỗ tha hồ chạy nhảy trong vườn rộng. Lần đầu trong đời con được nhìn tận mắt con chuồn chuồn 

ban ngày và con đom đóm ban đêm. Trẻ con lớn lên ở đường phố tấp nập làm sao biết được mấy con vật 

dễ thương trong thiên nhiên này ! 

Sau này, bà ngoại và mợ còn nhắc mãi một mẩu chuyện về con lúc sống ở đồn điền đó. Một hôm đến 

lúc ăn trưa, không thấy con đâu cả. Gọi mãi cũng không thấy trả lời. Mọi người sợ quá chia nhau đi tìm 

trong vườn cây ăn trái, cuối cùng thấy con trốn sau nhà đang ngồi ăn quả mơ con hái trộm, vì mơ còn 

xanh chưa được hái. Mọi người không nhịn được cười, mặt con nhăn nhó vì quả mơ chua quá mà con vẫn 

cố ăn ! 

Nhưng cuộc đời đẹp đẽ có khi nào kéo dài mãi được đâu ! Chiến tranh dần dần lan rộng, và quân đội 

Pháp cũng tiến đến gần đồn điền của ông chú. Đã nhiều lần trên đường đi chợ, cậu mợ phải nằm rạp 

xuống hai bên vệ đường vì máy bay Tây sà xuống thị uy, có khi bắn cả tràng liên thanh. Cũng may cậu 

mợ không việc gì, và cũng chưa chứng kiến ai bị trúng đạn cả. Mấy tháng sau được lệnh của ủy ban 

kháng chiến địa phương phải tản cư lần nữa, vì quân đội Pháp đã gần kề. Phải tiếp tục tiêu thổ kháng 

chiến. Đối với ông chú thì quyết định này rất khó thực hiện, công lao suốt đời gây dựng lên được nhà cửa 

vườn tược nay phải tự tay mình tiêu hủy đi, khó lắm chứ ! Ông chú bảo gia đình cậu đi trước, rồi ông thu 

xếp nhà cửa sẽ đi sau… 

Nhưng ra đi lần đó là cậu giã biệt với ông chú. Mãi sau này mới được tin là ông đã bị Việt Minh giết vì 

bị kết án là Việt gian. Ông ở lại đồn điền và khi quân đội Pháp đến, họ đã đóng quân trong đồn điền của 

ông. Thời buổi đó, người dân sống trong vùng tranh tối tranh sáng thấy mạng sống của mình như chỉ 

mành treo chuông, không biết lúc nào lãnh viên đạn của Tây hay của Việt Minh. Nếu ông chú không bị 

giết lúc đó thì sau này cũng khó mà thoát khỏi cảnh bị đấu tố trong cải cách ruộng đất. Mỗi làng xã phải 

tìm ra vài địa chủ để làm dê tế thần, dù là của cải ruộng đất chưa đáng để liệt vào thành phần địa chủ. 

Phải có đấu tố, phải có xử tử, mới có thể in sâu vào đầu người dân thế nào là đấu tranh giai cấp, nền tảng 

của chủ nghĩa cộng sản rập khuôn theo kiểu Tàu. 

Thế là con lại được chui vào ngồi trong cái thúng với chiếc chiếu khum khum trên đầu che nắng che 

mưa. Cả gia đình lại lên đường, lần này với mảnh giấy giới thiệu của ủy ban kháng chiến Phú Thọ. Gia 

đình mình được chỉ định đến Phúc Yên. 

« Tuần trăng mật » của cậu mợ kéo đài được mấy tháng. Mấy tháng đẹp nhất trong cuộc sống vợ 

chồng thời loạn… 

 


