BÁC SĨ VĂN VĂN CỦA
Một ít kỷ niệm với Bác sĩ Văn Văn Của.
Hồi ức của : Đoàn Thanh Liêm
Tôi vừa mới viết một bài về Chương trình Phát triển Cộng đồng tại các
quận 6, 7 & 8 Saigon, nhân dịp kỷ niệm năm thứ 45 kể từ ngày thành lập
(1965 – 2010). Bài này có nhan đề là “ Làm Men trong Bột”, đã được phổ
biến rộng rãi trên các báo giấy, cũng như báo điện tử. Nay tôi muốn viết
thêm về một ít kỷ niệm thật là sâu đậm giữa cá nhân tôi với bác sĩ Văn Văn
Của, là vị Đô trưởng mà đã tận tình giúp đỡ cho anh chị em chúng tôi,
trong những năm chương trình mới khởi sự hoạt động tại quận 8. Ông đã
qua đời ở bên Pháp từ mấy năm trước rồi, nhưng đối với riêng tôi, thì
không bao giờ tôi lại có thể quên được cái tình cảm thân thương quý báu,
mà ông dành cho bản thân mình, ngay từ hồi tôi có duyên được gần gũi,
sát cánh với ông tại Tòa Đô chánh Saigon vào giữa năm 1965 trở đi.
Đang là một Y sĩ trưởng của Sư Đoàn Dù, thì vào đầu năm 1965, bác sĩ
Văn Văn Của được bổ nhiệm giữ chức vụ Đô trưởng thành phố Saigon.
Hồi đó, tôi là một sĩ quan làm việc trong phòng pháp chế & tố tụng thuộc
Bộ Quốc phòng, nên có điều kiện giúp các em sinh viên trong công tác từ
thiện xã hội, đặc biệt là trong khuôn khổ của Chương trình Công tác Hè
1965. Do vậy, mà có vài ba lần tôi phải đến gặp vị Đô trưởng, để xin ông
giúp đỡ sinh viên trong một số công tác từ thiện nhân đạo, cụ thể như
khám bệnh phát thuốc cho bà con bệnh nhân tại các khóm hẻm ở vùng
ngoại ô thành phố. Vì là một bác sĩ, nên ông Đô trưởng rất thông cảm và
yểm trợ hết mình cho loại công tác y tế xã hội này của giới thanh thiếu niên
ở Saigon hồi đó. Lại có một sự trùng hợp may mắn khác nữa, đó là vị ân
nhân vẫn hay cấp phát thuốc cho đoàn y tế chúng tôi chính là dược sĩ La
Thành Nghệ, thì lúc đó lại được bàu làm Chủ tịch Hội Đồng Đô Thành. Cho
nên, tại Tòa Đô chánh, chúng tôi được cả hai vị lãnh đạo về hành chánh và
đại diện dân cử đều có thiện cảm với anh chị em chúng tôi.
Kịp đến khi Chương trình Phát triển Quận 8 được Phủ Thủ tướng chấp
thuận, và trao cho Tòa Đô chánh và Bộ Thanh niên đứng ra bảo trợ, thì tôi
được anh em trao phó cho nhiệm vụ đứng ra liên lạc với Tòa Đô chánh, để
chuẩn bị sắp xếp cho việc khởi sự công tác tại địa phương này. Mà nhờ có
sẵn sự tiếp súc quen biết trước với bác sĩ Của, nên công chuyện liên lạc
này đã được tiến hành một cách êm thắm tốt đẹp. Hơn nữa, các anh em
làm phụ tá chuyên môn cho bác sĩ Đô trưởng lại phần đông là chỗ quen
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biết của tôi, cụ thể như bác sĩ Bùi Thế Cầu, bác sĩ Nguyễn đình Mão, giáo
sư Lê Công Truyền, đốc sự Bùi Thế Cảnh…, nên bất cứ lúc nào mà tôi có
việc phải tới Tòa Đô chánh, thì cũng đều được anh em đối xử thân tình,
cởi mở như là với một nhân sự cơ hữu của cơ quan vậy.
Dĩ nhiên, Chương trình Quận 8 chúng tôi lúc đó là một thứ ngoại lệ, như là
một ”dự án thí điểm” (pilot project) của giới thanh niên tự nguyện đứng ra
mà hợp tác với cơ quan chánh quyền, chứ đó không phải là một cơ sở
hành chánh thuần túy, thuộc quyền điều động trực tiếp của nhà nước. Do
đó mối liên hệ của Chương trình Phát triển với Bộ Thanh niên, cũng như
với Tòa Đô chánh, là hai cơ quan bảo trợ, thì lúc đầu phải có tính cách
mềm dẻo, tế nhị, chứ không thể cứng nhắc, cố định theo một khuôn mẫu
nào đã có sẵn được.
Và chúng tôi thật có may mắn, vì được cả hai vị Bộ trưởng Thanh niên lúc
đó là bác sĩ Nguyễn Tấn Hồng, cũng như bác sĩ Đô trưởng Văn Văn Của
đều có sự thông cảm và yểm trợ tối đa cho việc làm thiện nguyện của giới
trẻ trong Chương trình chúng tôi. Các vị coi chúng tôi là lọai “con nhà lành”
chỉ biết làm việc xã hội từ thiện, chứ không phải là thuộc nhóm “quá khích,
chuyên môn xuống đường hoan hô, đả đảo thế này thế nọ” như vẫn
thường thấy vào cái thời xáo trộn, bất ổn các năm 1964,65,66 lúc đó.

Qua nhiều năm tháng gần gũi sát cánh với bác sĩ Của ở Tòa Đô chánh, tôi
nhận thấy rõ ràng ông là con người có tính tình thật là xuề xòa, đơn sơ,
chân chất bình dị, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Nơi ông, tôi
thấy có sự thông cảm nồng ấm và gắn bó thân tình với tất cả anh em binh
sĩ, các cộng sự viên cũng như gia đình của họ. Khác với bác sĩ Nguyễn
Tấn Hồng và dược sĩ La Thành Nghệ là những người có dáng dấp thư
sinh nho nhã, trắng trẻo, bác sĩ Của có nước da ngăm đen, luôn mặc quần
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áo nhà binh, nên coi vẻ lam lũ dày dạn sương nắng, và gần gũi với binh
lính luôn bận rộn với các cuộc hành quân chiến đấu ngòai mặt trận nhiều
hơn. Có thể nói ông có sự gắn bó sâu đậm với anh em đồng đội, vì tại binh
chủng nhảy dù, ông luôn phải chứng kiến rõ ràng những sự tổn thất nặng
nề về mạng sống, cũng như về thương tật của anh em binh sĩ, mà ông có
trách nhiệm phải chăm sóc phần y tế cho họ. Bù lại, tôi cũng thấy các sĩ
quan, binh sĩ, hạ sĩ quan thuộc quyền rất là quý mến và trung thành với
ông, mà điển hình là Trung sĩ Trâm, người sau này bị sát hại vào năm
1968 tại trường Phước Đức ở Chợ lớn, trong lúc làm cận vệ cho ông. Tình
cảm cao quý này vẫn được giới quân nhân đề cao là “tình huynh đệ chi
binh”.
Ông làm việc miệt mài ngày đêm, thường xuyên ở văn phòng, coi như
“cấm trại 100 %” vậy. Nhất là vào lúc xảy ra những cuộc xuống đường biểu
tình chống chánh phủ, do nhóm “Phật giáo Miền Trung chủ xướng vào
năm 1966”, thì Đô trưởng rất là vất vả, mệt nhọc đến độ thần kinh rất căng
thẳng. Ít nhất là 2 lần, khi ngồi tại văn phòng Đô trưởng vào buổi chiều sau
giờ làm việc, tôi đã phải đích thân chứng kiến, có lần thì ông bực bội quá
sức chuyện gì đó, mà tháo cả chiếc giày đi trận “botte de saut”, đem ném
thật mạnh vào cánh cửa ra vào, đến nỗi lảm bể hết cả tấm kính khiến
mảnh vỡ bắn tung tóe ra hết sàn nhà. Lần khác, thì trong lúc tôi đang ngồi
nói chuyện với ông, với sự có mặt của ông Tổng thư ký Đòan Văn Bích,
bác sĩ lại bất mãn sao đó, mà rút khẩu súng lục ra bắn lóp bóp lên trần nhà
liên hồi đến 4-5 phát, làm vỡ cả một bóng đèn néon. Cả ông Bích với tôi
đều thất kinh luôn, vì sợ nhỡ bị đạn lạc mà trúng vào mình, thì thật là oan
uổng. Chứng kiến mấy chuyện như vậy, và lại còn được nghe kể về
chuyện ông bị rắc rối sao đó với toán Quân cảnh Mỹ vào một đêm khuya,
tôi lại càng thông cảm và đâm lòng thương mến ông hơn.
Bác sĩ Nguyễn Đình Mão, Chánh sở Y tế Saigon có cho tôi biết là : “Nguy
quá anh ơi, anh Của xài nhiều thuốc an thần lọai barbiturique, thì sẽ có hại
lắm, vì một là nó làm giảm sút trí nhớ, hai là nếu mà xài lâu ngày sẽ thành
ra nghiền, khó mà dứt bỏ đi được…”
Ông rất xông xáo, đi khắp hang cùng ngõ hẻm để thăm viếng dân chúng,
nhất là các khu nhà “ổ chuột”, lầy lội chật hẹp ở miệt ngọai ô. Có lần, tôi
dẫn ông đến thăm mấy khu phố bị ngập lụt ở Xóm Giá, ở Cầu Tre – Phú
Lâm, thì ông xăm xăm lội ào ào vào chỗ ngập sâu đến sát đầu gối, khiến
cho cả đòan tùy tùng cũng phải lội theo sau, mà tức cười là nhiều người lại
mang giày dép, quần áo đi làm việc văn phòng, nên bất ngờ bị ướt như
chuột lột cả lũ. Thấy việc của bọn chúng tôi ra sức phục vụ bà con nghèo
túng ở địa phương như vậy, nên ông luôn tìm cách khôn khéo bênh đỡ cho
chương trình phát triển, trước sự chỉ trích gắt gao, nặng nề của một số
nghị viên đô thành, vốn không có sự thiện cảm nào với anh chị em chúng
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tôi. Nhờ có sự bênh đỡ đó, mà chúng tôi mới có thể tiếp tục theo đuổi công
trình xây dựng trong cả ba quận 6,7 và 8, cho đến khi được lệnh phải
chấm dứt vào năm 1971. Mà vào lúc đó, thì bác sĩ Của đã rời khỏi chức vụ
Đô trưởng từ 3 năm trước rồi.
Năm 1967, cơ quan USAID có tổ chức cho Tòa Đô chánh gửi một phái
đòan trên 10 nhân viên đi Mỹ trong 3 tháng để quan sát, tìm hiểu vấn đề
phát triển đô thị tại một số thành phố lớn tại đây, thì ông Đô trưởng cũng
cho đến 3 người trong số anh em chúng tôi cùng đi chung với phái đòan,
mặc dầu chúng tôi không phải là nhân viên cơ hữu của Tòa Đô chánh.
Cũng trong năm đó, khi chánh phủ cho sát nhập mấy xã bên phía Thủ
Thiêm để lập thành Quận 9 thuộc thành phố Saigon, thì bác sĩ Của bảo tôi
rằng : “Tôi muốn cử anh giữ chức vụ Quận trưởng tại quận mới này, để
anh lo giúp việc phát triển ở đây, như các anh đang làm ở bên quận 8. Ý
kiến của anh Liêm ra sao?” Tôi một mực từ chối, viện lẽ ở Thủ Thiêm, vấn
đề an ninh là quan trọng hơn, do đó thiết nghĩ nên bổ nhiệm một vị sĩ quan
có kinh nghiệm nhiều về quân sự, thì thích hợp hơn. Nghe tôi nói vậy, ông
gật gù tỏ vẻ đồng ý, và không hề ép buộc tôi phải đảm nhiệm công việc
này.
Cũng trong năm 1967, vào lúc có cuộc vận động tranh cử vào Thượng
Nghị Viện, thì có một số người rủ rê, lôi cuốn bác sĩ Của ra đứng đầu một
liên danh để nạp đơn ứng cử. Vốn tính cả nể, ông đã nhận lời. Chuyện này
mấy người bạn chúng tôi thấy phiêu lưu quá, nhưng chẳng một ai dám lên
tiếng can ngăn với ông. Biết vậy, tôi phải tìm cách nói riêng với chị bác sĩ
Hồng là bà xã của ông và cũng là người chị của Tướng Nguyễn Ngọc
Loan. Tôi nói với chị Hồng : “Mấy anh em chúng tôi nghĩ chỉ có chị mới có
đủ uy thế để can ngăn anh Của mà thôi. Vậy xin chị tìm cách thuyết phục
anh ấy không nên vì tính hay vị nể, mà ngả theo sự lôi cuốn phiêu lưu
chính trị như thế này…” Chị Hồng nói cũng đồng ý với tôi như vậy, cho nên
rút cục là bác sĩ Của đã từ bỏ ý định ra ứng cử Thượng Nghị Viện năm
1967 đó. Và chúng tôi đã thở phào nhẹ nhõm.
Dịp Tết Mậu Thân đầu năm 1968, ông thật vất vả, mệt nhọc với việc phải
đối phó triền miên trước các cuộc tấn công của bộ đội cộng sản, xâm nhập
từ phía Long An, Rạch Kiến vào các quận 6,7,8 nơi chương trình chúng tôi
họat động. Thấy ông bơ phờ, hốc hác cả người, trông thật tội nghiệp. Mà
rồi chính ông lại bị trọng thương trong vụ máy bay trực thăng Mỹ bắn lầm
vào nơi đóng quân của Bộ Chỉ huy an ninh thành phố, làm thiệt mạng bao
nhiêu sĩ quan cao cấp khác nữa, trong số này có cả Trung tá Nguyễn Bảo
Thùy là em của Tướng Nguyễn Bảo Trị. Và sau thời gian chữa bệnh, ông
được cho giải ngũ và được cử đi Mỹ để học chuyên về ngành Y tế công
cộng (Public Health).
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Năm 1974, sau khi tốt nghiệp với văn bằng Ph D, ông trở về nước. Và rồi
ông được cử giữ chức vụ Viện trưởng Viện Y tế Công cộng có trụ sở trong
Khu Lò Heo Chánh Hưng cũ, phía bên kia Cầy chữ Y thuộc quận 8. Có lần
ông rủ tôi với mấy bạn trẻ sinh viên đến nhà riêng, để ăn bữa cơm với gia
đình ông.
Đây là lần đầu tiên tôi được mời ăn cơm tại nhà riêng của ông bà. Chứ hồi
ông còn bận rộn với công việc ở Tòa Đô chánh, thì dù là một người rất gần
gũi thân quen với ông, tôi chưa hề được ông dẫn về nhà chơi bao giờ. Mà
hồi đó, ông cũng chẳng dọn gia đình đến cư ngụ trong tư thất khang trang
dành riêng cho chức vụ Đô trưởng. (Tôi nhớ chỉ có một lần làm đám tang
cho bà cụ thân sinh, thì bác sĩ Của mới cho sử dụng ngôi nhà đó trên
đường Hai Bà Trưng, để bà con, các đòan thể cơ quan và công chúng đến
viếng thăm linh cữu bà cụ và bày tỏ sự phân ưu với gia đình mà thôi).
Và sau đó không lâu, cũng trong năm 1974, tôi có dịp mời ông cùng với chị
Jackie Bông đi thăm lại mấy quận do chương trình phát triển chúng tôi phụ
trách xây dựng và tái thiết, đặc biệt sau Tết Mậu Thân. Bác sĩ Của đã tỏ vẻ
thật vui mừng, khi thấy bà con ở vùng ven đô này đã xây dựng lại được
những căn nhà khang trang, tươm tất từ khu vực bị tàn phá nặng nề năm
xưa, giữa thời ông còn giữ chức vụ Đô trưởng Saigon.
Sau năm 1975, gia đình ông đi thóat được, mà riêng ông bị kẹt lại ở
Saigon và phải đi tù cải tạo mãi tận ngòai Bắc mất mấy năm.
Khi ông được thả về, chúng tôi đã có nhiều lần gặp lại nhau tại nhà ông
Văn Văn Đây là bào đệ ở Gò Vấp Gia Định. Ông phải đi làm tại bệnh viện
chuyên chữa về bệnh truyền nhiễm và được mở phòng mạch châm cứu tại
nhà với rất đông bệnh nhân đến xin chữa trị. Bác sĩ Của tâm sự với tôi : ”
Bây giờ, tôi phải dùng lối châm cứu để chữa trị cho bệnh nhân, vì hầu hết
họ không có tiền để mua thuốc uống cho hết bệnh. Thành ra cái khoa
châm cứu theo lối đông y lại đắc dụng hơn là khoa tây y đấy…”
Kể từ năm 1990 lúc tôi bị công an cộng sản bắt giữ, thì tôi không còn có
thể liên lạc trực tiếp với ông, cũng như với gia đình. Tôi chỉ nghe có bạn
nói là : Bác sĩ Của có một người con trai học rất giỏi ở Pháp, và đã có
những công trình nghiên cứu khoa học được đánh giá là xuất sắc. Điều
này thật đáng mừng, vì với người cha, người mẹ tài ba như thế, thì cháu
phải được truyền thừa với cái “gene” quý báu rất mực như thế chứ.
Bác sĩ Văn Văn Của chẳng phải là một vĩ nhân kiệt xuất, cũng chẳng phải
là một nhân vật chính trị ngọai giao lẫy lừng gì, mà cũng không phải là một
nhà hành chánh tài ba lỗi lạc nữa.
“Nhân vô thập toàn”, ông cũng mắc phải những sai lầm, khuyết điểm
thường tình, như bất kỳ ai trong chúng ta vậy. Nhưng mà trong mấy năm
giữ chức vụ Đô trưởng Saigon, giữa thời kỳ bất ổn rối lọan, tôi thấy ông đã
hết sức tận tâm với công việc phục vụ người dân thành phố, điển hình là
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ông đã khích lệ và hỗ trợ rất nhiều cho chương trình phát triển cộng đồng
của nhóm anh chị em thanh niên tự nguyện chúng tôi tại các quận 6,7&8
Saigon.
Và riêng đối với cá nhân mình, thì tôi luôn luôn có thiện cảm và có lòng quý
mến sâu xa đối với bác sĩ Của.
Kể ra, thì tôi còn rất nhiều kỷ niệm vui có, buồn có chung với vị bác sĩ đã
có thời làm Đô trưởng Saigon trong mấy năm, giữa thời chiến tranh xáo
trộn với khói lửa tàn phá kinh hòang.
Nhưng bài viết đến đây kể ra cũng đã dài rồi, nên tôi phải tạm ngừng lại ở
đây.
Và xin hẹn đến dịp khác thuận tiện hơn, tôi có thể viết thêm chi tiết cho đày
đủ hơn vậy.
Bạn đọc cần biết thêm nữa, thì có thể tìm đọc trong cuốn
Hồi ký của bác sĩ Văn Văn Của viết với nhan đề là “Mộng Không Thành”
xuất bản vào năm 2001-2002,
ít lâu trước khi ông từ giã cõi đời này ở bên nước Pháp ./
Đòan Thanh Liêm
NguỒn: https://tiengquehuong.wordpress.com/2015/10/26/van-van-cua/

www.vietnamvanhien.net
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