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Một cảm giác nghẹn ngào khôn nguôi khi lần dở từng trang sách của Phạm Ngọc Lân. Nghẹn
ngào bởi lần đầu tiên, số phận của một con người, của một đất nước được trả về với những gì thật
nhất, đau thương nhất của nó, trên hành trình tìm ra bản lai diện mục của mình…

Lịch sử của hai tiếng Việt Nam được cấu thành bởi điều gì ? Bởi lớp lớp chất chồng những cuộc chiến
tranh, những kẻ đến, người đi, những cuộc tương tàn… nhưng vì sao giá trị cốt tủy của dân tộc này vẫn
được gìn giữ ? Là bởi có rất nhiều những phận người như Phạm Ngọc Lân.

Cậu bé lai có người cha là lính Pháp đã tử nạn trong trận chiến với người Nhật ngay trên quê hương
mình khi anh mới tròn một tuổi. 70 năm cậu bé ấy vẫn mãi tìm cha, tìm từ trong bụng mẹ tìm đi… Biết
bao gian nan, thử thách, biết bao mất mát khốn cùng hiện lên từng trang sách trong hành trình ấy, để cho
ít ra là những đứa trẻ của đời sau sẽ không còn cảm thấy bơ vơ ngay trên đất nước mình…

Mang trong mình hai dòng máu Pháp, Việt, bị hắt hủi, bị ghẻ lạnh, bị trêu chọc ngay từ nhỏ giữa đồng
loại. Lớn lên lại phải hứng chịu những trận tản cư, bom đạn liên miên. Đến khi trưởng thành lại bị soi xét,
nghi ngờ chỉ vì quá yêu thương đất nước, muốn làm gì đó cho đất nước. Sang Pháp sang Mỹ, lẽ ra yên
phận với cuộc đời đầy đủ, nhưng trái tim anh vẫn đau đáu với quê nhà. Những bài viết phản kháng của
một con người lãng mạn đến bất khuất ấy đã khiến anh biết bao lần lâm vào khổ nạn. Nhưng rồi anh vẫn
viết, vẫn mải miết đi tìm cho bằng được cái chân dung thực sự của dân tộc mình. 

Chân dung ấy hiển hiện dần qua từng ngày sống, qua những lằn ranh của cái chết mỏng manh, qua
những thử thách khốn cùng, trong những cơn lốc của lịch sử. Từng là lính cộng hòa, từng ở tù “cải tạo”,
ra đi chẳng biết ngày về… đến con đường tìm về nguồn cội, đấu tranh cho dân chủ… Trong cái rủi có cái
may, chính những ngày sống xa quê hương lại là lúc anh nhìn thấy mình rõ nhất, điều đó đã giúp anh thay
đổi thế giới quan, thoát khỏi sự giáo điều, sự dối trá, để thấm thía hơn ai hết những biến cố đau thương
của lịch sử dân tộc và gia đình, những mất mát trong đời sống con người và văn hóa Việt.

Mỗi sinh linh được đầu thai để có mặt nơi thế gian này đều có lý do của nó, đó là một nghĩa vụ mà mỗi
người đều phải trải qua để chứng tỏ sự hiện diện của mình không phải là một sự ngẫu nhiên hay tình cờ.
Phạm Ngọc Lân là một người như vậy. Anh được chọn để kể về những căn nguyên đã dẫn đến sự gắn bó
giữa tinh thần, văn hóa, văn minh của người Việt với nền văn hóa, văn minh Pháp. 

Nhưng đã cả một thời gian quá dài chúng ta chối bỏ nó. Chúng ta đập phá những công trình kiến trúc
thời thuộc địa Pháp, chúng ta đốt hết những sách vở giấy tờ liên quan đến nền văn minh Pháp, chúng ta
hắt hủi những em bé đã sinh ra trên đất nước này chỉ vì gương mặt em không giống người Việt, để cuối
cùng đứa con ấy phải tha phương, và tìm thấy tung tích của cha mình trong một văn khố Pháp. Điều đó
không do chiến tranh, không do hoàn cảnh kinh tế, mà do ý thức hệ tạo ra…

Trả lại cho lịch sử giá trị mà nó vốn có, chỉ đơn giản là con đường tìm ra sự thật. Chính sự thật là cái
đẹp đã tạo nên sức hút của tác phẩm Cha Vô Danh, dù nó có nhức buốt, có nghẹn ngào đến cỡ nào.
Không chối bỏ dòng máu Pháp chảy tràn trong huyết quản, hình ảnh tác giả trong cuộc hội ngộ với đại
gia  đình của cha trước bia  tưởng niệm của bác sĩ  Edmond Caillard  – anh cả của cha mình – ngày
20/6/2015 là một biểu tượng thật đẹp cho sự hàn gắn, sự làm lành, sự buông bỏ, để kiến tạo một tương lai
mới…

Trong chiến tranh, chẳng dân tộc nào hạnh phúc. Dù người Pháp hay người Việt, nỗi mất mát, oan
khiên vẫn đè nặng hai vai, ngay cả khi cuộc chiến kết thúc, vết thương vẫn chưa lành miệng. Cuộc sống
rồi vẫn trôi chảy đi với bao lo toan và phiền muộn, nhưng sự nỗ lực, quyết tâm đến cùng của Phạm Ngọc
Lân trên con đường lặng lẽ, cô quạnh của mình, cách tìm kiếm vừa khoa học và lối tư duy khúc chiết
cùng một trái tim đắm đuối đã thực sự khiến cho người đọc vừa xúc động, vừa ngưỡng mộ.

Ai mà ngờ được mối tình thật ngắn ngủi của cha mẹ anh đã gieo duyên cho một cuộc hành trình thế
kỷ. Từ thời khắc thiêng liêng đó, khi một đứa bé sơ sinh cất tiếng khóc chào đời cho đến khi mái đầu
điểm bạc, Phạm Ngọc Lân đã thay chúng ta để đi tìm khuôn mặt của chính mình với biết bao kỷ niệm, ký
ức chất chồng như máu ứa, làm nên một diện mạo thiêng liêng mà không có một thể chế nào, một nền
chính trị nào có thể bôi xóa được. Nỗi day dứt của anh cũng chính là nỗi day dứt của bao nhiêu con người
trên đất nước này.
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Mỗi chúng ta đều được nuôi dưỡng trong cái nôi gia đình, của môi trường văn hóa và xã hội, sâu xa
hơn trong sự di căn từ muôn kiếp trước. Mọi sự hòa giải và hóa giải chỉ hiện thực khi tất cả chúng ta ý
thức được trách nhiệm của mình, buông bỏ nỗi đau riêng để hướng đến cái chung trong vòng tay mở rộng
bao dung.

Khi một người chồng đột nhiên mất đi người vợ yêu dấu, một người vợ phải xa rời chồng sau thời gian
ngắn ngủi gắn bó, một đứa con ngay từ khi sinh ra đã không được gọi đúng tên mình, làm thế nào để đi
nốt một cuộc hành trình vô tận trong sự thanh thản yên bình ? Tìm lại bản lai diện mục của mình để
buông bỏ nỗi đau, để chữa lành cho chính mình và chữa lành cho người khác, bởi chúng ta không thể
hạnh phúc khi tự đánh mất mình trong nhân loại.

Hành trình dài đi tìm lại gương mặt mình của Cha Vô Danh cũng chính là hành trình đi tìm chân lý.
Đó không chỉ là bi kịch của một cá nhân mà là số phận của một dân tộc. Một số phận lịch sử mà không
phải ai cũng muốn nhắc lại. Cuộc sống chỉ có thể hồi sinh khi chúng ta biết buông bỏ và hàn gắn những
mất mát của quá khứ, để cùng nhau đi về tương lai.

* Kim Yến tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Văn TP HCM năm 1981. Tác phẩm đầu tay, tập truyện ngắn
Cỏ Đêm, là những câu chuyện nhỏ về tình yêu và nỗi cô đơn. Sau bao vật lộn với mưu sinh, số phận lại
dẫn Kim Yến sang nghề báo : Doanh nhân Sài Gòn, Sài Gòn Tiếp Thị, Theleader... Tác phẩm "48 cuộc
trò chuyện về giá trị sống" là những cuộc trò chuyện với người đương thời, với cái nhìn phản biện, trung
thực, đầy chất nhân văn trên con đường tìm lại những giá trị sống đích thực của chính mình, của dân tộc
mình.
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