Hệ Lụy
Khi nhà văn Ngọc Cường nhờ giới thiệu cuốn Hệ Lụy của anh, tôi thật ngần ngại vì:
- Từ hai năm nay cơ thể tôi không được bình thường, luôn lao đao, loạng choạng.
-Giữa Ngọc Cường với tôi có liên hệ gia tộc. Ngọc Cường là con thứ của ông bác cả, Nguyễn Lân là con
thứ của ông thứ tư. Sợ làm diễn giả về Hệ Lụy sẽ không được khách quan, kiểu “mèo khen mèo dài đuôi”
chăng?
Chợt nhớ, thuở nhỏ, mỗi khi về ăn giỗ bên quê nội, bà chúng tôi vẫn dặn dò con cháu rằng anh chị bảo
thì em phải nghe. Thế nên, đành phải gật đầu với Ngọc Cường:
“Đã lòng dậy đến, dậy thì phải vâng” (Kiều)
Vả lại, họ hàng cật ruột với nhau người ta còn “xót tình máu mủ thay lời nước non” (Kiều) huống hồ
chịu đựng nhức đầu, choáng váng mắt hoa đọc hơn 200 trang giấy rồi nói về ý tưởng của riêng mình thì dù
mắt có mờ, mũi có rỉ rỏ nước, tai có nhức, cổ họng có khan cũng phải nhận lời. Đó chính làHệ Lụy! Sự liên hệ
giữa người với người, với gia đình, với bạn bè, với cộng đồng, với xã hội, với quốc gia dân tộc… Có những liên
hệ trên đời dù muốn dù không, mình vẫn phải làm.Đó chính là Hệ Lụy!
Đọc Hệ Lụy, tôi cùng ý nghĩ với Ngọc Cường về những liên hệ ở thế gian này.Những liên hệ đó trở
thành ràng buộc, mạnh hơn thành trói buộc, ghê hơn thành xiềng xích. Mà đã có xiềng xích thì phải có tù
nhân. Vậy thì, chúng ta là tù nhân: tù nhân của quá khứ, tù nhân của hiện tại, tù nhân của tương lai.
Tù nhân của quá khứ?Trong những lúc giao tế, trong câu chuyện đặc thù, chúng ta thường kể lể: …
ngày xưa nhà tôi là một gia đình quí tộc… đã một thời bác tôi là một tay vĩ cầm hái ra tiền… thuở ấy, tôi đã say
mê một cô gái đẹp… đẹp lắm… nhưng…điên… Và phải kể tới ngày 30 tháng tưnăm 1975 là cái ngày gì không
bao giờ chúng ta, những người Việt Nam lưu vong quên được… mãi mãi chúng ta nhớ tới ngày ấy với những
đau thương khắc sâu trong tâm khảm, trong tríóc kỷ niệm gớm ghiếc ấy! Hệ Lụy với quá khứ!
Tù nhân của hiện tại? Ngay trong lúc này đây. Khi thưa chuyện cùng qúy vị tôi là một tù nhân, đang bị
dằn vặt bởi những ý tưởng, những suy tư của chính mình (để nói sao cho qúy vị hiểu, không chán ngán, không
buồn ngủ), ….chúng ta còn là tù nhân của dục vọng, của ham muốn tham lam ích kỷ, tính yếu đuối đê hèn ganh
tị, sự mặc cảm (dù tự tôn hay tự ti), và ngay cả những sợi dây tình vương mắc… Hệ lụy trong hiện tại!
Tù nhân của tương lai? Có phải chúng ta luôn mong ước một ngày mai tươi sáng, cho bản thân, cho
con cháu, cho gia tộc, cho tương lai đất nước? Vì khao khát khiến chúng ta lao tâm khổ trí , chúng ta bị gông
cùm trong ước vọng như Ngọc Cường trong Hệ Lụy vì tương lai!
Hệ Lụy dàn trải suốt trong 10 truyện ngắn của Ngọc Cường. Ngốn mấy trang đầu, thú thật tôi chẳng
thấy cái gì hấp dẫn. Giật mình, thầm nghĩ “văn dĩ tải đạo”, mình phải đổi cách đọc để tìm ra cái hay trong cuốn
sách như văn hào Nhất Linh chỉ dậy trong Viết Và Đọc Tiểu Thuyết mới được. Phải giảm tốc độ đọc. Phải từ từ,
phải nhẩn nha mới thấy gần tác giả, hiểu tác giả hơn, mới thấy câu chuyện lý thú, hữu ích hơn. Từ mấy trang
đầu tẻ nhạt, tôi thấm dần những suy tư trăn trở của tác giả để tìm trong đống tro âm ỉ vài tia lửa còn lưu lại
lóe lên soi sáng mầmhạnh phúc thế gian.
Xin dẫn mấy truyện trong Hệ Lụy:
-Ngày Về: tâm trạng bất an của Lộc, người tù cải tạo.Vừa nhận được tin mừng sắp được tha về lại tiếp
ngay đến tin động trời vợđã có người khác.Niềm vui cho ngày về vừa đến đã bị dập vùi. Lo âu, hãi sợ, sung
sướng, khổđau cứpha trộn hòa lẫn với nhau dầy vò Lộc đến tận ngày về - trên toa xe lửa nhìn qua khung cửa
sổ xuống sân ga anh bắt gặp “đôi mắt đen láy” của ai đóđang dáo dác kiếm tìm. Đôi mắt đó dừng lại trên
gương mặt Lộc ánh lên niềm nhớ thương hạnh phúc.Đôi mắt đó làđôi mắt của người vợ thủy chung. Đó là
những sự kiện xẩy ra cho nhiều chiến binh VN Cộng Hòa.Đôi mắt đẹp đó làánh lửahạnh phúc trong Ngày Về.

-Tình Yêu Muôn Thuở: Có hay không tình yêu muôn thuở thật sự hay chỉ là mỹ từ trong sách vở? Có gì
là vĩnh viễn với thời gian ngoài sự đổi thay?
Mấy câu thơ tuyệt vời của Xuân Diệu có lý lắm chứ:
“Tình yêu đến, tình yêu đi ai biết
Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt…” vì“Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn” mà!
TYMT chỉ là tựa đề dẫn tới định mệnh của con người. Với Ngọc Cường, tất cả không qua được mệnh số.
Đây là một truyện ngắn mà dài vì nhiều tình tiết để đưa tới kết luận:
muôn sự tại Trời:
“…Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao” (Kiều)
Xin nói dang dở để cho độc giảđọc tiếp truyện vì thế nào quý vị cũng có Hệ Lụy trong tay!
-Gia Đình: Rất nhiều chi tiết tỉ mỉ nhưng tôi ngạc nhiên và thích thú vì Ngọc Cường tìm ra chân Hạnh
Phúc ở một hành động cỏn con:
…hai vợ chồng luống tuổi dọn dẹp trong bếp. Vợ bảo chồng: “Ông mang rác ra giùm tôi, nó bốc mùi
rồi”.Tiếng vợ cắt ngang giòng suy nghĩđang miên man của ông. Kéo bao rác lên, buộc dây cẩn thận rồi xách nó
ra thùng rác ở sân sau, vừa làm ông vừa cười một mình và tự nhủ: Buồn cười nhỉ! Bộ mặt hạnh phúc có ai ngờ
là thế này không?”
Thật khó ngờ một hành động nhỏ nhoi thế mà chính lại là chìa khóa của Hạnh Phúc đã làm thắm đậm
tình vợ chồng. Thật sự hạnh phúc đó bắt nguồn từ: “ông cảm thấy mình may mắn có được người bạn đời suốt
bao năm qua, thăng trầm đến độ nhưng luôn tận tụy với chồng con, không một lời than van. Suốt những năm
tháng tuyệt vọng nhất của người chiến binh sa cơ nhưông, bà vẫn kiên cường vượt bao nguy hiểm thăm nuôi
ông, cho ông niềm hi vọng ngày về. Tình yêu như văn chương vẽ vời ca tụng đối với ông sao đẹp bằng những
hy sinh kham khổ không tên tuổi, nhưng là châu báu dành cho nhau trong cuộc đời khô héo, từ trái timơn
nghĩa vợ chồng tràn ngập xót thương không văn thơ nào diễn tả hết.”
Cùng cảm nghĩ với nhà văn. Muốn giữ cho tình vợ chồng được bền chặt phải có sự đồng thuận, sự cảm
thông, sự bao dung, sự hy sinh và nhất là lòng nhân ái. Những điểm này nằm trong Hệ Lụy!
-Quyết Định Cuối: Truyện này thiên về nội tâm. Tác giả kể cuộc đời của nhân vật Thanh, một người xấu
trai, vô duyên, âm thanh của tiếng nói như xé màng nhĩ người đối thoại. Thanh học giỏi, chăm chỉ. Ra đời có
bằng cấp, có việc làm khá. Nhưng số phậm hẩm hiu khiến chàng cô quạnh suốt đời. Không một bóng hồng nào
chịu dừng chân. Họ đến để nhờ vả, để lợi dụng rồi rời chàng không chút thương hại. Không chịu nổi sự lẻ loi,
Thanh kết thúc cuộc sống trong một nhà trọ xa thành phố với dòng chữ tuyệt mệnh:
“Tôi rất ghét những gì không hoàn chỉnh, thiếu sót hay hư hỏng.Mà cuối cùng tôi thấy tôi chỉ là một kẻ
như vậy”.
Ngọc Cường mơ tới một thế giới an lành trong đó không có ai là nạn nhân của ai, không có bị người
khác lừa dối hay phụ phàng, không có ai dè bỉu, chê bai coi rẻ người khác vì ngoại hình, vì khuyết tật… vv…”
Một ý nghĩ giản dị mà sao đẹp đến thế? Nếu ai cũng ước ao và thực thi như vậy thì quả thật thế gian
thanh bình, sung sướng quá. Còn có hệ lụy nữa hay không?
-Căn Nhà Ở Jaux: Ai thích cảnh đẹp ở Âu Châu xin mời đọc chuyện này. Làng Jaux, một thị trấn nhỏ ở
miền nam nước Pháp, một cảnh đẹp thơ mộng với những mái nhà đỏ và những bức tường phủ kín dây leo lâu
ngày đã thành màu bồ quân được bao vây bởi những mảnh vườn cỏ non và những tàng cây đậm xanh màu
bích ngọc như để che bớtánh nắng chói chang của mặt trời . Ai chịu ảnh hưởng văn hoáTây phương xin mời
đọc chuyện này để thích thú nhâm nhi ly cà phê đặc biệt của địa phương trong những quán cóc nho nhỏ tại
làng Jaux.
Căn nhà ở Jaux – nơi anh chị em nhà văn Ngọc Cường gặp gỡ hằng năm để ôn lại những kỷ niệm êm
đềm thời thơ ấu. Tôi nhận ra ngay những ông anh bà chị của mình dù Ngọc Cường đã gán cho họ những tên

khác. Người nào cũng đẹp như lai kể cả Ngọc Cường-đương lăng xăng không chịu ngồi yên- quý vị thấy đấy!
Vậy mà tâm tính họ lại mộc mạc, thành thật.
Vàđây là đoạn kết của Nguyễn Lân về Hệ Lụy: Ngọc Cường không có lối viết trau chuốt, thơ mộng,
quyến rũ với âm điệu nhịp nhàng trầm bổng. Ngọc Cường không có lối viếi dí dỏm, nghịch ngợm hay xun xoe
tán tỉnh. Ngọc Cường cũng không có lối viết xấn xổ, ngổ ngáo hay xấc xược, cao ngạo hay diễu cợt, châm biếm.
Không! Văn Ngọc Cường hiền lành, rõ ràng, đơn sơ, không cầu kỳ, không hoa mỹ, không sáng tạo những từ
ngữ lập dị khó hiểu hay bày tỏ những ý tưởng siêu thực gạch trí khôn độc giả.
Ngọc Cường nghĩ sao nói vậy, nói sao viết vậy. Văn là người.Thật đúng với nhà văn của Hệ Lụy. Hệ Lụy
thật giản dị dễ thương như người viết nó mặc dầu trong thâm tâm nhà văn đầy những suy tư trăn trở. Ngọc
Cường có tâm hồn sâu đậm.
Bất hạnh mà không bao giờ anh quên được là những năm tháng trong ngục tù Cộng Sản suốt từ nam ra
bắc sau ngày Ba Mươi Tháng Tư đen.
Hạnh Phúc mà không bao giờ rời xa nhà văn là đôi mắt đen láy của ai đó rải rác nhiều trong Hệ Lụy –
đôi mắt của người vợ hiền dù xa xôi cách trở vẫn tồn tại trong tâm trí anh. Đôi mắt ấy kế cận bên anh mang lại
nguồn vui chan hòa dưới ánh mặt trời. Thay mặt nhà văn, tôi xin đọc câu thơ này để tặng “đôi mắt ấy”
“đôi mắt đẹp từng ánh sao tắt lịm”(Nguyên Sa)
Hệ Lụy mang lại cho người đọc tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng, tươi trẻ làm thắm hồng cuộc đời như
nhà văn đang sống.
Xin chân thành giới thiệu cùng qúy vị tập Hệ Lụy của nhà văn Ngọc Cường và ước mong khi ra về mỗi
người ôm một Hệ Lụy trong tay.
Thêm một lần xin muôn vàn cảm tạ.
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