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HỒ SƠ TÁC PHẨM DỰ THI 

LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV – 2020 

---------------------------------------------------- 

1. Tác phẩm: 

- Tên tác phẩm: “NGƯỜI TRỞ VỀ” 

- Thể loại: Câu chuyện truyền thanh 

- Thời lượng: 30’ 

- Thời gian phát sóng: ngày 15/12/2019 

2. Tác giả: 

- Tên tác giả: Thảo Nguyên 

- Đơn vị: Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Nam Định 

- Địa chỉ đơn vị: Số 6, đường Nguyễn Viết Xuân, khu đô thị Hoà Vượng, 

phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

- Điện thoại liên hệ: 0943986697 

- Email: thaonguyen273.nd@gmail.com 

3. Nhóm cùng thực hiện tác phẩm: 

- Người thể hiện: các nghệ sĩ diễn viên Đoàn Kịch nói Nam Định gồm 

Nghệ sĩ Khánh Lâm:               trong vai ông Tê (tức ông Cung) 

Nghệ sĩ Hồng Thanh:              trong vai Cung (ngày trẻ) 

Nghệ sĩ Quang Nhất:               trong vai Tráng 

Nghệ sĩ Quốc Chín:                 trong vai ông Trình 

Nghệ sĩ Thuỳ Linh:                 trong vai Thương (ngày trẻ) 

Nghệ sĩ Hồng Nhung:              trong vai Oanh 

Nghệ sĩ Đức Văn:                    trong vai Cương 

Nghệ sĩ Quỳnh Lụa:                trong vai bà Thương (lúc già) 

- Biên tập: Quang Thái 

- Kỹ thuật viên dàn dựng: Thanh Nhàn 

- Đạo diễn: Thảo Nguyên 

4. Thông tin trên bằng khen: 

- Tên tác phẩm: Câu chuyện truyền thanh “Người trở về” 

- Tên tác giả/nhóm thực hiện: Phạm Vũ Khánh. Thảo Nguyên. Thanh 

Nhàn. Quang Thái 

 

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                          (ký tên, đóng dấu) 
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Tóm tắt Câu chuyện truyền thanh “Người trở về”.  

Tác giả: Phạm Vũ Khánh 

Câu chuyện truyền thanh Người trở về của tác giả Phạm Vũ Khánh là 

câu chuyện kể về người cựu binh từng tham gia chiến tranh biên giới Tây 

Nam tên là Cung (tên thật là Tê). Trong một trận chiến đấu ông bị thương và 

mất trí nhớ. Do vậy ông không tìm về được đơn vị và quê hương của mình. 

Trong thời gian lưu lạc ông Cung được gia đình ông Trình quê ở Tây Ninh 

cưu mang giúp đỡ. Dù yêu quý gia đình ông Trình bằng tình cảm như ruột thịt 

và cũng được gia đình ông Trình thương quý hết mực, song ông Cung vẫn 

luôn day dứt với câu hỏi: “Mình là ai? Quê ở đâu?”. Cho đến khi tìm lại được 

trí nhớ, tìm về được quê hương bản quán…thì những thay đổi của làng quê 

trong thời kỳ phát triển, sự đảo lộn giá trị đạo đức do tác động tiêu cực từ mặt 

trái cơ chế thị trường... khiến ông thấy mình lạc lõng, xa lạ ngay trong gia 

đình người cháu ruột. Cuối cùng ông đã trở về đúng nơi mà mình thuộc về. 

Ông nhận ra: “Dù ở bất cứ nơi đâu, nếu ta yêu nó bằng cả trái tim, nếu ta nỗ 

lực hết mình để dựng xây vun đắp cho mảnh đất ấy, thì nơi đó sẽ là quê 

hương thứ 2, ngôi nhà thứ 2 của ta…”. 

 Xoay quanh hành trình tìm lại trí nhớ, tìm lại quê hương của nhân vật 

ông Cung (tức ông Tê), tác giả Phạm Vũ Khánh đã ca ngợi vẻ đẹp nhân văn 

của những con người tuy nghèo về vật chất nhưng rất giàu nghĩa tình. Từ đó 

góp thêm một câu chuyện đẹp về tình người, lan toả sự tử tế để xây dựng xã 

hội ngày càng nhân văn hơn. 
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Tên tác phẩm: “NGƯỜI TRỞ VỀ” 

Thể loại: Câu Chuyện Truyền Thanh 

Thời lượng: 30’  

Tác giả: Phạm Vũ Khánh 

(phỏng theo truyện ngắn cùng tên của tác giả Bảo Thương) 

Ngày phát sóng: 15/12/2019 

 

Nhân vật: 

1. Ông Tê (về sau gọi là Cung) 

2. Cung (ông Tê ngày trẻ) 

3. Tráng 

4. Ông Trình (bố của Tráng) 

5. Thương (người yêu của Cung) 

6. Cương (cháu ruột của ông Cung) 

7. Oanh (vợ của Cương) 

Giới thiệu: 

Kính chào quý vị và các bạn. Mời Quý vị và các bạn đến với chương 

trình Câu chuyện truyền thanh của Đài Phát thanh và truyền hình Nam Định 

được phát sóng vào lúc 6h30’ chủ nhật hàng tuần. 

Trong chương trình hôm nay chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng 

nghe câu chuyện “Người trở về” của tác giả Phạm Vũ Khánh phỏng theo 

truyện ngắn cùng tên của tác giả Bảo Thương. Đây là một câu chuyện đẹp về 

tình người mà ở đó có những con người dù còn nghèo khó về vật chất nhưng 

lại rất giàu nghĩa tình, sẵn sàng cưu mang, giúp đỡ người khác như anh em 

ruột thịt và lên án những người luôn coi đồng tiền là tối thượng mà đánh mất 

tình thân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe 

Dẫn 1: (nhạc lồng tươi sáng) 

Hoàng hôn buông xuống phủ ráng đỏ lên cả một vạt rừng cao su Tây 

Ninh. Làn khói lam chiều mỏng mảnh quẩn quyện quanh căn nhà nhỏ đơn sơ 



5 
 

nép mình bên bìa rừng. Giữa khung cảnh đẹp như một bức tranh ấy, có ba 

người đàn ông đang trò chuyện bên ấm trà chiều: 

- Ông Trình: Tới hôm nay nhà ta thu hoạch có dễ gần 2/3 diện tích cao 

su rồi phải không chú Tê? Chú ước hộ tôi coi vụ năm nay có được đến 2 tấn 

mủ/1 ha không? 

- Ông Tê: Được anh ạ. Năm nay thời tiết thuận lợi nên sản lượng cao. 

Cũng bõ công thằng Tráng chăm sóc 5,6 năm trời. 

- Tráng: Dạ, năm nay thắng lớn, con tính sơ sơ trả hết tiền phân bón và 

nhân công thì nhà mình thu về kha khá ba ạ. Đủ tiền đi hỏi vợ cho chú Tê đó. 

- Ông Tê (cười lớn): Cái thằng, chú già rồi, yên phận thôi, chẳng vợ con 

gì nữa. Để dành cho mày đấy, cưới vợ đi rồi chú trông con cho. 

- Tráng: Trời, chú nói lạ, chú mà trông trẻ được á, có mà nó trèo lên đầu 

chú chớ. Chú lo mà kiếm vợ còn có người chăm sóc, xoa đầu bóp chân tay 

lúc trái gió trở trời chớ. 

- Ông Trình: À, bây nói ba mới nhớ, bình rượu ngâm thuốc của chú sắp 

hết rồi. Hôm nào rảnh con vào rừng đào thêm ít rễ mật nhân kịp ngâm bình 

mới. Cái thứ đó tốt lắm chú à, chú chịu khó uống vô là mấy mảnh đạn trong 

người chịu một phép, không hành hạ chú được. 

- Tráng: Dạ con biết rồi ba. Việc chăm sóc chú Tê ba cứ yên tâm để con 

lo. Sức con đi bộ mấy chục cây số đường rừng có nhằm nhò gì. 

- Ông Trình: Ừa, bây nói vậy tao nghe được. Hồi trẻ trai chú Tê ráng sức 

làm lụng lo cho tụi bây được như vầy đó. Bao nhiêu năm lao động quá sức, 

lại thêm mấy mảnh đạn qoái ác còn nằm lì trong người nên giờ sức khỏe chú 

mới yếu như vầy. Tao tuy già nhưng còn sức khỏe không cần tụi bây chăm. 

Có chú Tê mà chúng bây không chăm nổi thì tao đánh cho tuốt xác, nghe 

chưa? 

- Ông Tê: Kìa anh nói chi vậy để tụi nhỏ phải lo lắng. Em còn khỏe, còn 

tự lo được cho mình mà. 

- Tráng: Chú mà khỏe cái gì chú? Khỏe sao chú hổng lấy vợ đi? 
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- Ông Tê (cười hiền): Cái thằng nói tào lao, khỏe yếu thì liên quan gì tới 

chuyện lấy vợ? 

- Tráng: Trời chú nói kỳ, chú ơi lấy vợ mà không liên quan đến yếu khỏe 

thì có mà ba con lấy thêm được cả chục bà ấy chớ. 

- Ông Trình (bật cười theo): Cái thằng20 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít 

vậy con. Thôi Tráng không đùa chú nữa, để ba nói chuyện nghiêm túc nè. 

Chú Tê à, tôi tính mấy năm nay cao su nhà ta cho thu hoạch khá, số tiền gom 

góp bấy lâu nay có lẽ cũng hòm hòm đủ cho anh em ta ra Bắc tìm lại nơi chôn 

nhau cắt rốn của chú. 

- Tráng: Đúng rồi đó ba, chú ráng nhớ lại coi có được chút xíu nào 

không. 

- Ông Tê: Ôi để dành tiền đó lấy vợ cho thằng Tráng anh ơi. (trầm 

giọng) Hơn 30 năm lưu lạc trên mảnh đất Tây Ninh này là từng ấy thời gian 

gắn bó nương tựa vào anh chị. Tự trong thâm tâm từ lâu em đã coi đây là gia 

đình ruột thịt, là quê hương thứ 2 của em rồi. 

- Tráng: Ông chú nuôi ruột thịt ơi, con mới 20 tuổi đầu, con chưa muốn 

lấy vợ. Con còn phải tìm quê cho chú đã rồi mới tính tới chuyện đó. 

- Ông Tê: Cái thằng này, thế mày định để cho con Thơm nó chờ đến già 

à. Mày phải lấy vợ cho ba mày sớm có cháu đích tôn. Tao còn khỏe, còn 

trông được cháu. 

- Tráng: Nhưng chú có chịu nhớ đâu mà con lấy. Chưa tìm được quê cho 

chú, chưa tròn trách nhiệm với ba thì con chưa yên tâm mà lấy vợ được. 

- Ông Trình: Cháu nó nói phải đó chú Tê à. Càng khi về già, người ta 

càng nghĩ nhiều về quê hương bản quán. Có tìm được quê cho chú thì tôi mới 

yên lòng mà nhắm mắt xuôi tay. 

- Tráng: Đó chú nghe hông, đêm nay chú cố mà mơ cho chuẩn nha. 

Chèn ơi mấy bữa trước chú mơ như đúng rồi làm con vẽ ra một đáp án y hền 

hệt rồi chú lại thay đổi, trời ơi làm con hết hơi luôn. Giờ chú tắm rửa rồi ngủ 

sớm, con sẽ canh cho chú ngủ ngon mơ chuẩn nha. 
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Dẫn 2: (nhạc lồng tha thiết) Ông Tê bị mất trí nên không nhớ được gì. 

Ông chỉ biết mình đã trải qua một tai nạn nào đó mà ngất đi. Khi tỉnh dậy ông 

thấy xung quanh toàn những người xa lạ. Ông hỏi họ: “đây là đâu? Tôi là ai?” 

Họ bảo: “đây là Campuchia, ông là bộ đội Việt Nam”. Rồi ông may mắn gặp 

được vợ chồng ông Trình cùng theo về Tây Ninh, nương tựa vào cái gia đình 

nhỏ ấy cho đến tận bây giờ. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chưa khi nào trong 

ông thôi day dứt: “Mình là ai? Quê ở đâu?”. Câu hỏi ấy cứ xuyên qua không 

gian thời gian, dội vào 1 dấu chấm hỏi treo lửng lơ trước cuộc đời ông. 

Những đêm trắng, ông thầm ước giá như trong giấc mơ, từ tiềm thức hiện về 

một hình ảnh xa xưa để ông được hy vọng, để bố con ông Trình bấu víu vào 

đó mà tìm ra quê quán cho mình. 

Đêm nay cũng giống như hàng ngàn vạn đêm đã qua, ông cố vỗ về giấc 

ngủ, chờ mong một giấc mơ diệu kỳ tìm đến. Có lẽ bởi nỗi niềm thiết tha ấy 

của ông và của cả thằng cháu nuôi tình như ruột thịt đã khiến giấc mơ bật 

mầm thức dậy. Trong mơ, những hình ảnh của hơn ba mươi năm trước hiện 

về, cứ rõ mồn một như những thước phim quay chậm (lồng nhạc hồi tưởng): 

- Thương: Anh Cung nhìn kìa, dưới ánh trăng bãi dâu quê mình trông 

như một thảm lụa xanh ấy. Đẹp quá anh nhỉ. 

- Cung: Ừ đẹp thật em ạ. Dâu đang độ lá dày, ít nước, nhanh thành thục 

như thế này tằm ăn sẽ ít bệnh, cho chất lượng kén cao. Lứa tằm xuân năm nay 

chắc thắng lớn đây. 

- Thương: Chắc chắn anh ạ. Chỉ mấy tháng nữa thôi, khắp đường làng sẽ 

ngập tràn sắc vàng tơ óng ả.  

- Cung: Rồi khi lứa tằm xuân kết thúc cũng là lúc làng mình mở hội, 

những đêm hát chèo xao xuyến, những buổi chơi đu náo nhiệt…chúng mình 

đã bên nhau qua bao mùa hội làng ấy em nhỉ. Anh sẽ nhớ lắm, Thương à. 

- Thương: Vâng, chẳng bao lâu nữa làng vào hội. (giọng thảng thốt) Vậy 

mà năm nay em lại không có anh bên cạnh. 
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- Cung: Anh đi vài năm sẽ về. Nhất định bọn Khmer đỏ sẽ bị tiêu diệt. 

Khi ấy anh sẽ về với em, chúng mình sẽ làm lễ cưới, em sẽ sinh cho anh một 

đàn con ngoan. Con gái sẽ giống em xinh đẹp dịu dàng. Con trai sẽ giống anh 

mạnh mẽ và can đảm. Chúng mình sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời, em nhé. 

- Thương (ngượng nghịu): Anh này, chưa gì mà anh đã tính đến chuyện 

xa thế. Nhỡ đâu có cô gái xinh đẹp múa Apsara hút hồn anh thì sao? Nhỡ đâu 

khi anh trở về, em già, em xấu…liệu anh có còn thương em nữa không? 

- Cung: Thương. Em nghe nói này. Anh yêu em bằng tất cả tấm chân 

tình, dù cho thế nào thì anh mãi yêu em. Em không tin anh sao? 

- Thương: Anh Cung. Em tin, rất tin anh. Nhưng em sợ…sợ anh không 

trở về. Chiến tranh có ai đi mà hẹn ngày trở lại. (nghẹn ngào) Em đã mất tất 

cả người thân ruột thịt. Giờ em chỉ còn có anh thôi… 

- Cung: Kìa Thương! Đừng khóc em. Nhất định anh sẽ trở về! (nhạc tha 

thiết bài Người ở đừng về) 

Dẫn 3: Hai mái đầu kề bên nhau đầy tin tưởng. Ngàn dâu lay động như 

bồi hồi xao xuyến dưới ánh trăng khuya. Dòng sông Ninh thao thiết quyến 

luyến đôi bờ như muốn hòa cùng nhịp đập của hai trái tim yêu. Cái hình ảnh 

đẹp khép lại cuốn phim ký ức ấy giống như một ánh sao băng xẹt ngang bầu 

trời trời đêm, soi sáng cả một quãng dài ký ức bấy lâu chìm trong bóng tối 

thăm thẳm. Ông Tê bật dậy, khẽ lay Tráng: (từ đây nhân vật được gọi tên là 

Cung) 

- Ông Cung (thì thào): Tráng, Tráng ơi dậy mau 

- Tráng (ngái ngủ): Chuyện gì zậy chú 

- Ông Cung (reo khe khẽ): Thấy rồi, chú mơ thấy rồi 

- Tráng (bật dậy, giọng tỉnh như sáo): Thiệt hả chú, chú mơ thấy rồi à 

chú. Trời ơi mừng quá xá. Chú chờ con lấy giấy bút ghi lại nha. À mà không, 

phải gọi ba dậy báo tin vui đã. 

- Ông Cung: Suỵt. Nhỏ thôi, đừng làm ồn, để cho ba ngủ. Hồi hôm chú 

thấy ba mầy mệt đó. Sáng mai hãy nói. 
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- Tráng: Ờ hén, để cho ba con bất ngờ mới vui. Giờ chú kể trước con 

nghe đi, chú mơ thấy gì? Mà lần này chú có mơ chuẩn không, đừng như mấy 

lần trước làm con mừng hụt à nghen. 

- Ông Cung: Lần này chú rõ lắm Tráng à. Chú tỉnh giấc rồi mà mọi thứ 

vẫn rõ in hệt. Chú tên là Cung, quê ở làng tơ tằm bên dòng sông Ninh Cơ tận 

ngoài Bắc. Cha mẹ mất cả rồi, nhà có 2 anh em. Anh trai chú tên Giang đi bộ 

đội chống Mỹ biền biệt không có tin tức gì. Ngày chú lên đường đi chiến đấu 

ở chiến trường Tây Nam, chỉ còn lại chị dâu và 2 đứa cháu. Không biết bây 

giờ mọi người ra sao. 

- Tráng (vỗ tay đét 1 cái): Trời ơi có thế chứ, chú tuyệt lắm. Con nghĩ đã 

khơi thông được dòng tự khắc nó chảy ra thôi. Hay rồi, còn nhiều cái hay nữa 

đây.  

Dẫn 4: Đúng như lời Tráng nói, trí nhớ của ông Cung như mạch nguồn 

được khơi dòng cứ ào ạt tuôn chảy. Chẳng cần mơ, ông nhớ rõ mồn một mái 

nhà lợp ngói nam, mảnh sân rêu phong, từng gốc mít bờ ao nhà mình. Ông 

nhớ từng đồng đội đã hy sinh trong trận đánh cuối cùng ở Takeo. Sau những 

cuộc điện thoại nối hai đầu đất nước, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa 

phương, Tráng đã liên lạc được với người cháu ruột ông Cung. Gia đình 

Tráng chia tay ông khi rừng cao su đang vào mùa thay lá. Những chiếc lá đỏ 

ối lìa cành chung chiêng như bịn rịn phút chia xa. Tâm trạng ông Cung cũng 

trào dâng cảm xúc khó tả, nỗi bâng khuâng lưu luyến xen lẫn niềm vui đoàn 

tụ. Ông khóc, Tráng còn khóc nhiều hơn chú vì mừng cho ông chú nuôi tình 

như ruột thịt, và khóc vì biết mình sẽ nhớ chú rất nhiều. 

(nhạc da diết) Làng tơ Cổ Chất đón ông ngày trở về bằng cơn mưa tầm 

tã. Sau bao năm xa cách, ông ngỡ ngàng đặt bước chân đầu tiên lên mảnh đất 

quê hương. Làng quê trong cơn lốc đô thị hóa đổi thay chóng mặt. Những nhà 

máy, khu công nghiệp mọc lên khiến những ruộng dâu ngút tầm mắt đang dần 

thu hẹp lại. Đâu rồi những lọn tơ vàng óng ả thắp nắng suốt dọc đường quê? 

Căn nhà nhỏ giờ được thay thé bằng ngôi biệt thự của Cương, cháu ruột ông 
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Cung. Thương-cô thôn nữ thuở nào giờ đã là vợ của một giám đốc mới nghỉ 

hưu. Cái cảm giác xa lạ ngay trong chính ngôi nhà của mình khiến ông bao 

đêm thao thức trằn trọc: 

- Oanh (hốt hoảng): Ối anh Cương có thấy cái túi da của em đâu không? 

Mới lúc nãy em còn thấy nó ở trên ghế xa lông mà giờ biến mất đâu rồi? 

- Cương: Anh không biết, em cứ bình tĩnh tìm kỹ lại xem nào. Chắc ở 

đâu đó trong nhà thôi mà. 

- Oanh (rên rỉ): Tìm kỹ rồi có thấy đâu. Giời ạ mấy chục nghìn đô hồi 

chiều thằng Long mang đến nhờ cậy xin việc cho con nó, giờ mất thì lấy đâu 

ra mà đền. Anh tìm ngay cho em. 

- Cương: À…anh nhớ ra rồi, lúc chiều chú Cung có dọn nhà, chắc chú 

thấy cái túi vứt ở ghế nên cất đi rồi. Đấy, cũng tại cái tính em cứ hay bừa bãi 

cơ. 

- Oanh: Anh hỏi lại ông xem nào. Ai đời cất đi mà cứ lẳng lặng chả bảo 

câu nào, làm người ta hết hồn. 

- Cương: Thôi muộn rồi, để cho ông ngủ. Em yên tâm không mất đâu mà 

lo 

- Oanh: Gớm, lo chứ không à, bao nhiêu tiền chứ ít đâu. Nhưng em nói 

thật, em hết chịu nổi ông chú của anh rồi đấy, cứ như người đời ý. Khách đến 

nhà toàn người sang trọng mà ông cứ lọet xoẹt đôi dép sứt quai với cái áo trấn 

thủ cũ mèm. Ngượng cả người. 

- Cương: Ôi em chấp làm gì ông già khốt ta bít, tuy ông già lẩm cẩm 

nhưng vẫn còn tự chăm sóc lấycho bản thân, thế là vợ chồng mình còn may 

đấy. Em xem ông Tung kia kìa, nằm một chỗ mấy năm giời, vợ con không có, 

cháu chắt phải cắt cử nhau phục dịch đến là khổ.  

- Oanh: Thì đấy, bao phen chúng nó cãi nhau đánh nhau ầm ĩ cũng chỉ vì 

chia việc không đều đấy. Suốt ngày bì tị nhau, nào là nhà này vất vả hơn, nhà 

kia ranh ma trốn việc. Nhức cả đầu. Mà cái nhà đấy dốt thật. Phải em á, em 

cho vào viện dưỡng lão là xong. Hơi đâu mà phục với dịch. 
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- Cương: May mà ông Tung còn mấy mấy cái ao với vài mảnh đất vườn, 

giờ ra mặt đường có giá nên chúng nó mới chăm, chứ không thì chắc chúng 

nó để ông ấy nằm chết khô cũng chả có đứa nào ngó đến. 

- Oanh: Ừ, thì ông Tung cũng còn có cái tài sản kếch xù để laị cho các 

cháu, bõ cái công chúng nó chăm. Này, hàng nghìn m2 đất mặt đường trị giá 

mấy tỷ chứ ít à. Đằng này chú anh thì có cái gì đáng giá ngoài mấy cái bằng 

khen giấy khen, cho không chẳng ai lấy. 

- Cường: Suỵt, em nói khẽ chứ, chú nghe thấy lại buồn.  

- Oanh: Em nói thật, lỡ chú anh mà có nằm một chỗ như ông Tung thì 

em cũng chịu, em không chăm được đâu. Bao năm đi bộ đội, lúc trở về chẳng 

mang theo được gì, chỉ toàn thấy bệnh tật, động tí là đau là ốm. Này, em nói 

nhé, anh cũng liệu liệu mà tính dần đi là vừa, gọi cô Cúc về cho tí tiền rồi thí 

nó đưa ông cụ về bên đó mà chăm sóc, lấy cớ bên này khách khứa ra vào 

đông không tiện cho ông nghỉ ngơi. 

- Cương: Làm thế sao được. Mọi người nhìn vào họ cười cho.  

- Oanh: Mặc kệ họ, cười hở mười cái răng. Còn cô Cúc, cùng là cháu thì 

cô ấy cũng phải có trách nhiệm với ông cụ chứ. Đằng này cứ vin vào lý do 

công ty bận rộn, ông chú ruột mất tích mấy chục năm trời tìm về quê đến 2,3 

năm mà cô cháu ló mặt lên thăm được đúng có 2 lần. Anh xem thế có được 

không? 

- Cương: Em cứ từ từ để anh tính cách nào cho hợp lý. Anh chẳng gì 

cũng đanglà lãnh đạo đầu 1 nghành lớn, nhờ có cái mác có bố và chú là liệt sỹ 

nên mới được chú ý đưa vào diện quy hoạch cán bộ nguồn của tỉnh. Giờ mình 

vội vàng đẩy ông cụ đi anh e điều ra tiếng vào không tiện. Bọn đểu chúng nó 

lại lợi dụng tung tin bất lợi cho mình nhiều chứ. 

- Oanh: Anh nói thế mà nghe được à. Không nhờ có bố em đỡ đầu thì 

làm sao mà anh leo lên cái chức ấy, còn lâu anh mới được như ngày hôm nay. 

Cái mác là con cháu liệt sĩ thì giúp anh được gì nhiều nào? 



12 
 

- Cương: Ừ anh biết rồi, biết rồi, anh xin lỗi. Giờ khuya quá rồi, vợ 

chồng mình đi nghỉ. Ngày hôm nay anh tiếp khách uống rượu nhiều nên mệt 

quá. Em pha cho anh cốc nước giải rượu rồi mát xa cho anh tí nhé.  

- Oanh (nhấm nhẳng): Mặc kệ anh. Người ta nói mà không nghe sau này 

anh tự mà chăm sóc ông ấy nhé, em không biết đâu đấy. 

- Cương (xoa dịu): Thôi nào, anh hứa sẽ lo chuyện này sao cho hợp lý 

được chưa? Anh không để vợ phải vất vả đâu. Thôi nào, vào phòng xoa bóp 

cho anh tí, anh đang mỏi nhừ cả người đây này. 

Dẫn 5: Ánh sáng cuối cùng vụt tắt, ngôi biệt thự chìm trong bóng tối. 

Ông Cung thấy cổ họng mình như tắc lại. Có lẽ vì ông cố nén cơn ho nên 

nước mắt cứ trào ra. Ông ước mình chưa từng nghe cuộc trò chuyện của vợ 

chồng thằng cháu. Rồi thốt nhiên, ông lại ước giá như trí nhớ đừng quay lại 

với mình, giá như ông đừng trở về làm người thừa ở đây, và giá như ông 

đừng rời xa Tráng. Bất giác ông khẽ thốt lên: Tráng ơi!  

Ở đầu kia của đất nước, không biết có phải do mối thần giao cách cảm 

hay không mà Tráng bỗng giật mình tỉnh giấc. Có một nỗi lo lắng mơ hồ khó 

tả không rõ nguyên cớ cứ dâng lên khiến anh thấy nóng ran trong dạ. Trời 

vừa sáng, đợi ba cơm nước xong, hai cha con gọi điện hỏi thăm ông chú nuôi. 

- Tráng (sau tiếng chuông chờ của điện thoại): Alo, chú ơi, chú đang 

làm gì đó. Lâu nay chú có khỏe hông chú?  

- Ông Cung (giọng yếu ớt): Ai, ai đó… 

- Tráng (cười lớn): Trời ơi là con – Tráng nè chú. Chú nghe rõ hông? 

Hổm rày con nghe ngoài Bắc đó có gió mùa Đông Bắc mạnh lắm, chú nhớ 

giữ ấm kẻo ốm nghen. 

- Ông Cung: Tráng nào? Nói rõ ra, để tôi nhớ xem là Tráng nào? 

- Tráng (ngạc nhiên): Ba ơi, lạ quá trời, chú Tê, à không, chú Cung 

không có nhận ra con nè ba. 

- Ông Trình: Đâu, để ba nói chuyện với chu coi. Chắc tại bây nói to quá 

muốn vỡ cả ống nghe đấy mà. Alo, em à, nhớ anh không. 
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- Ông Cung: Là ai, là ai vậy? Tôi không nhớ, không nhớ gì hết. (nhạc 

bàng hoàng) 

- Ông Trình : Trời ơi. Lạ quá Tráng ơi. Chú Cung không nhận ra ba con 

à. Em ơi, anh đây, Trình đây mà, em nhớ hôn ? 

- Tráng (lo lắng) : Ba, ba đưa điện thoại con. Chú ơi, con Tráng nè. Trời 

ơi chú quên con dữ zậy sao. Con là cái thằng đêm nào cũng rúc vào ngủ cùng 

chú đây nè, chú nhớ ra chưa ?(nghẹn giọng). À, để con kể chuyện này chắc 

chắn chú nhớ ra liền à (chỗ này lồng nhạc hồi tưởng). Cái hồi con còn nhỏ 

xíu đó, một hôm có đám hát về quê mình biểu diễn, con cứ đòi chú cõng con 

đi coi. Lúc về trời tối quá chú vấp té, đầu đập vào hòn đá máu chảy quá trời 

luôn. Vậy mà chú không lo băng vết thương, cứ cuống lên lo con bị đau, chú 

dò khắp người con hỏi « con có đau ở đâu hôn, chú thương !» (dứt nhạc lồng) 

Đến tận bây giờ trên trán chú vẫn còn cái thẹo to tướng bằng ngón tay cái đó. 

Chú nhớ ra chưa, chú sờ lên trán coi. Đó, chú thấy chưa ? Chú nhớ ra con 

chưa, hả chú ?  

- Ông Cung : Không nhớ, tôi không nhớ gì cả.  

- Tráng (bật khóc) : Trời ơi. Chú ơi, con nghe lời chú lấy vợ sinh con rồi. 

Hàng ngày con vẫn thường kể cho nhỏ nghe về ông nội nuôi ruột thịt. Con 

còn tính đợi qua mấy vụ cao su nữa được kha khá tiền con sẽ đưa vợ con ra 

ngoài Bắc thăm chú. Chú cố nhớ lại đi chú. 

- Ông Trình : Con đưa máy cho ba. Chú Cung à. Có cháu Cương ở nhà 

hôn? Chú chuyển máy cho tôi nói chuyện với cháu Cương một chút.  

- Cương : Alo. Bác Trình ạ, dạ vâng cháu Cương đây. Cháu cũng vừa về 

đến nhà bác ạ 

- Ông Trình : Cháu Cương à. Ba con tôi tính gọi điện hỏi thăm tình hình 

sức khỏe chú Cung coi dạo này ra sao mà nãy giờ tôi nghe qua điện thoại 

không có hiểu chi hết. 

- Cương : Dạ, sức khỏe chú Cung dạo này không được tốt bác ạ. Mùa 

đông ngoài Bắc lạnh quá khiến bệnh của chú nặng thêm. Nhưng vấn đề 
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nghiêm trọng hơn là chú cháu lại mất trí nhớ bác ạ. Hỏi gì cũng không nhớ, 

không biết. 

- Ong Trình : Trời ơi, sao lại như vậy được. Thế bây giờ nhà mình tình 

sao ? Có cách nào trị bệnh cho chú Cung được không ? 

- Cương : Cháu cũng đang rối bời ruột gan lên đây bác. Thời gian này vợ 

chồng cháu bận quá, chưa thể đưa chú đi khám được. Mọi việc trong nhà giao 

hết cho ô sin. Ngặt nỗi nhà neo người quá. Giá lúc này có bác và anh Tráng ở 

gần thì hay biết mấy. 

- Ông Trình (nói dứt khoát) : Được rồi, zậy cháu để chú và Tráng tìm 

cách. Nhất định phải tìm ra cách. 

Dẫn 6: (nhạc lồng tha thiết) (ở đoạn dẫn này đến đoạn lời của nhân vật 

nào thì nhân vật đó đọc với hiệu ứng âm thanh tạo tiếng vang) 

Ông Trình buông máy sững sờ. Tráng bật khóc nức nở, vợ con anh cũng 

khóc theo. Nếu như cuộc điện thoại ấy là một điều bất ngờ và đau đớn với 

Tráng, thì sau đó không lâu, một lá thư của bà Thương cùng gói bưu phẩm lại 

mang đến điều bất ngờ gấp trăm ngàn lần, nhưng đó là điều bất ngờ ngập tràn 

niềm vui hạnh phúc. Lá thư vỏn vẹn chỉ mấy dòng : « Kính gửi bác Trình và 

gia đình. Tôi là Thương, là bạn của ông Cung, chắc gia đình ta đã biết ông 

Cung hiện đang ốm nặng, nhưng có một sự thật mà tất cả chúng ta lâu nay 

đều không biết, không thể ngờ tới, sự thật đó nằm trong cuốn sổ nhỏ tôi gói 

kèm theo đây. Tôi gửi bác với niềm tin và hy vọng rất lớn, rằng: chỉ có gia 

đình ta mới có cách cứu ông ấy khỏi bệnh. Với tất cả tấm lòng của mình tôi 

xin cảm ơn gia đình ta. Và cũng thành thật xin lỗi tất cả mọi người vì đã 

không thể giúp được gì hơn cho ông ấy. Kính thư : Nguyễn Thị Thương ».  

Tráng vội mở cuốn sổ nhỏ sờn mép, từng nét chữ thân thuộc hiện ra: 

« Ngày…tháng…năm…Tráng ơi, hôm nay nghe điện thoại mà nhớ cháu quá. 

Tráng ơi, hôm nay nghe ba cháu khóc mà thương quá. Tráng ơi…Tráng ơi ». 

Mắt Tráng mờ đi « tại sao bảo chú bị mất trí » ? Rồi đột nhiên mọi thứ như 

sáng rõ trước mắt, anh vụt hiểu ra tất cả, hối hả giục ba mua vé bay ra Bắc 
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ngay lập tức. Cha con Tráng không mất nhiều thời gian để thuyết phục vợ 

chồng Cương đồng ý cho anh đón ông Cung vào Nam bởi dường như đó là 

điều mà họ đã chờ đợi bấy lâu.Trở lại ngôi nhà thân thuộc mà dù có cách xa 

hàng nghìn dặm đường, dù có đi qua bao mùa cây thay lá mà ông Cung chưa 

một phút nào nguôi nhớ thương. Ông cứ miết mãi đôi bàn tay run run lên 

từng viên gạch mòn vẹt nơi hàng hiên in dấu đôi bàn chân thằng Tráng từ 

thuở lẫm chẫm tập đi: 

- Tráng : Chú đi đường có mệt hông chú ? Chú nằm nghỉ nghen, để con 

đi bắt ít cá lóc về nướng chú cháu mình nhậu lai rai mừng ngày đoàn tụ chú 

nha. 

- Ông Trình (cười khà khà): Cái thằng, chỉ thế là nhanh, cứ như sợ chú 

mày lại đi mất ấy. 

- Ông Cung: Anh Trình à, em nghiệm ra rằng: dù ở bất cứ nơi đâu,nếu ta 

yêu nó bằng cả trái tim, nếu ta nỗ lực hết mình để dựng xây vun đắp cho 

mảnh đất ấy, cho ngôi nhà ấy… thì nơi đó cũng sẽ là quê hương thứ 2, gia 

đình thứ 2 của mình. Em sẽ không đi tìm quá khứ nữa, đó mãi là một phần 

thiêng liêng trong ký ức mà không bao giờ em quên. Nhưng từ giờ trở đi, em 

sẽ mãi gắn bó với nơi này, với những người luôn thương quý em bằng tình 

ruột thịt. Và như thế em cũng được gần gũi hương khói cho những đồng đội 

của mình còn đang nằm sâu dưới mảnh đất này anh ạ. 

- Ông Trình (cười vui) : Chú nghĩ thế phải lắm, mảnh đất này, ngôi nhà 

này là quê hương thứ 2, gia đình thứ 2 của chú. Mà chú coi kìa, khi chú đi 

rừng cao su thay lá, giờ chú trở về cũng vào mùa cao su thay lá. Quê mình 

đẹp quá. 

Dẫn kết : Ngày ông Cung trở về là một ngày đầy nắng, cả vạt rừng cao 

su mùa thay lá nõn đang lung linh dưới ánh nắng mai. Đôi mắt ông Cung 

cũng bừng sáng như có trăm ngàn đốm nắng lấp lánh. Vậy là ông đã đi trọn 1 

vòng: đi để tìm về đúng nơi mà mình thuộc về.  
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(nhạc dạo nổi lên nho nhỏ lồng vào cuối lời dẫn kết. Hết lời dẫn vuốt 

nhạc lớn dần lên từ câu « Ta trở về… » trong bài hát Trở về. Thơ: Lê Tự 

Minh. Nhạc: Tuấn Phương. Biểu diễn: Ngọc Ký) 

Chào hết: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Người 

trở về của tác giả Phạm Vũ Khánh với sự tham gia của các diễn viên: 

 

Nghệ sĩ Khánh Lâm:               trong vai ông Tê (tức ông Cung) 

Nghệ sĩ Hồng Thanh:              trong vai Cung (ngày trẻ) 

Nghệ sĩ Quang Nhất:               trong vai Tráng 

Nghệ sĩ Quốc Chín:                 trong vai ông Trình 

Nghệ sĩ Thuỳ Linh:                 trong vai Thương (ngày trẻ) 

Nghệ sĩ Hồng Nhung:              trong vai Oanh 

Nghệ sĩ Đức Văn:                    trong vai Cương 

Nghệ sĩ Quỳnh Lụa:                trong vai bà Thương (lúc già) 

 

Chỉ đạo thực hiện: Nguyễn Duy Hiển 

Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Minh 

Biên tập: Quang Thái. 

Đạo diễn: Thảo Nguyên. 

Kỹ thuật viên: Thanh Nhàn 

 

Chương trình Câu Chuyện Truyền Thanh của Đài Phát Thanh Truyền 

Hình Nam Định hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. 

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. 

 

 


