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SINH HOẠT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 
PARIS - CHIỀU TƯỞNG NHỚ 

  
aris vào thu và cũng như thường lệ, Câu Lạc Bộ Văn Hóa VN Paris đã tổ chức một 
buổi sinh hoạt văn học nghệ thuật vào ngày 26-10-2014, tại nhà thờ Saint Hippolyte 
nằm trên đại lộ Choisy quận 13, với chủ đề Paris - Chiều Tưởng Nhớ.  

 Khách mời là những khuôn mặt nổi tiếng trong giới sinh hoạt Văn Hóa và Cộng Đồng 
người Việt ở Paris, đến tham dự gồm có: GSTS Lê Mộng Nguyên, GSTS Phạm Đình Liên, 
GSBS Hoàng Cơ Lân, GSTS Trần Văn Cảnh, GSTS Quỳnh Hạnh, GSTS Trương Thị Liễu, 
GSTS Trần Văn Thu, TS Võ Hùng Anh, BS Nguyễn Bá Hậu, BS Huỳnh Trung Nhì, BS 
Phan Khắc Tường (Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tự Do tại Pháp), BS Phạm 
Đăng Thiện, BS Nguyễn Bá Linh, BS Trần Văn Thanh, Nha sĩ Nguyễn Bích Ngọc; LS 
Nguyễn Văn Hoàng (Hội trưởng Hội Ái Hữu Pétrus Ký tại Pháp), LS Dương Minh Châu. 
Nhà phê bình văn học: GSTS Trương Thị Liễu, GS Nguyễn Thùy; Nhà biên khảo: GS 
Phạm Thị Nhung, GS Nguyễn Bảo Hưng, GSTrần Tam Nguyên, Mỹ Phước Nguyễn 
Thanh, Bernard Detrez. Nhà  thơ: Quỳnh Liên, Bạch Vân, Phương Du, Đỗ Bình, Trọng 
Lễ, Ngân Đoài, Trịnh Cơ, Khúc Duy Tường, Nguyễn Hà Thân Thanh, Nguyễn Mây Thu 
(đại diện Tạp chí Cỏ Thơm Paris), Từ Thạch, Thy Thảo, Hà Lệ Thu. Nhà văn: Hồ Trường 
An, Trần Trung Quân, Nguyễn Vân Xuyên; Nhà báo: Lê Văn Tư, Bạch Sương (đại diện  
Tạp chí Nguồn Paris); Nhạc sĩ: Jules Tambicannou, Bảo Đức, Phạm Đăng, Minh Nhật, 
Đức Nguyên, Nguyễn Vinh, Cát Tưởng, Sơn Khôi. Nghệ sĩ: Kim Thu, Tuyết Dung, Minh 
Cầm, Linh Chi, Thúy Hằng, Khanh Trang, Ngọc Xuân, Phương Hạnh. Họa sĩ Nguyễn Đức 
Tăng; Nhà Quay phim Võ Tuấn, Nhà Nhiếp ảnh Tuyết Vân, KS: Nguyễn Văn Thọ, Bà 
Nguyễn Qúy Toàn, Đỗ Hữu Hứa (đại diện Hội Ái Hữu Công Chánh), Thái Quan (Cựu sinh 
viên Nhật Bản trước năm 75); Ông: Nguyễn Hữu Xương (Tổng Thư Ký Cộng Đồng Người 
Việt Quốc Gia Tự Do Tại Pháp),Châu Văn Lộc (Tiên chỉ Làng Nam Quan tại Pháp), Nhất 
Long (Cựu Tổng Thơ Ký Văn Phòng Các Hội Đoàn Người Việt Tự Do tại Pháp), Lê Minh 
Triết (Phó chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tự Do tại Pháp), Trần Minh Răn (đại 
diện Văn Phòng Liên Đới Xã Hội tại Pháp), Đặng Văn Khanh (đại diện "Hội Cựu Sinh 
Viên Võ Bị Quốc Qia  Đà Lạt" Âu Châu), Lý Trí Thanh Lương (Chi nhánh trưởng Hướng 
Đạo VN tại Pháp), Nguyễn Thúy Phượng (Hội trưởng Hội Phụ Nữ Âu Cơ tại Pháp), Tôn 
Thất Hồng Cúc (đại diện "Hội Cựu Sinh Viên Viện Đại Học Đà Lạt Việt Nam Tự Do" tại 
Paris). Bà: Phan Thu Thủy (Gia Long), Vương Yến (Gia Long), bà Đào Viên, Nhà giáo 
Võ Đoan Chánh, Gs Nguyễn Diệu Chước, Gs Nguyễn Diệu Lan .v.v. 
 Chương trình bắt đầu vào lúc 14 giờ, nghi lễ chào quốc kỳ VNCH và một phút mặc 
niệm do BS Phan Khắc Tường và ông Nguyễn Hữu Xương phụ trách. Sau đó MC là họa sĩ 
Nguyễn Đức Tăng điều khiển chương trình, giới thiệu Chủ tịch CLBVH VN Paris, nhà thơ 
Đỗ Bình có đôi lời phát biểu: "Buổi sinh hoạt hôm nay, chúng ta đem tiếng nhạc, lời thơ và 
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diễn thuyết với chủ đề Paris - Chiều Tưởng Nhớ, thứ nhất để vinh danh những tác giả đã 
đóng góp tâm não vào kho tàng văn hóa Việt làm đẹp và phụng sự cho đời. Thứ hai để 
tưởng nhớ những văn nghệ sĩ, học giả đã góp phần bảo tồn văn hóa Việt trong những sinh 
hoạt CLB mà nay đã ra đi. Thưa quý vị, CLB anh em chúng tôi vừa mất đi một nữ sĩ, sự 
mất mát đó không phải riêng cho sinh hoạt văn hóa của CLB mà còn là một mất mát lớn 
trong giới làm văn hóa Việt Nam ở hải ngoại. Những người đã ra đi: Nữ sĩ Minh Châu 
Thái Hạc Oanh, Nữ sĩ Chân Phương Lê Mỹ, Nhà thơ Bằng Vân tức Giáo sư Bác sĩ Trần 
Văn Bảng, Nhà văn An Khê Nguyễn Bỉnh Thinh, Nhà văn Mạnh Bích, Nhà thơ Phượng 
Linh Đỗ Quang Trị, Nhà thơ Vũ Nguyên Bích Vũ Quốc Hùng, Nhà thần học Nguyễn Tấn 
Phước, Nhà báo Phạm Hữu Nguyễn Hữu Ích, Danh họa René, Nhà thơ Hoa Tiên Phan Thế 
Nghiệp, Nhạc sĩ Xuân Lôi, Nhạc sĩ Trịnh Hưng, Nhạc sĩ Đoàn Văn Linh, Danh ca Thanh 
Hùng, danh ca Kim Nga. 
 Ngày này 20 năm về trước, chúng ta quy tụ về đây sinh hoạt với chủ đề Thi Nhạc Mùa 
Thu. Thuở ấy mọi sinh hoạt cùng nở rộ vì chúng ta còn rất nhiều người hăng say làm văn 
hóa Việt. Trong sinh hoạt ngày ấy, có những bài thuyết trình của các diễn giả đã lôi cuốn 
làm say đắm lòng người nghe, trong đó có nhà thơ Bằng Vân, nhà thơ Phượng Linh, học 
giả Lương Giang Phạm Trọng Nhân, học giả Thái Văn Kiểm, học giả Võ Thu Tịnh, nữ sĩ 
giáo sư Phạm Thị Nhung, nữ sĩ Nguyễn Thị Hoàng, nhà thơ Hồ Trọng Khôi, nhà thơ Hoài 
Việt Nguyễn Văn Hướng, nhà thơ Phương Du bác sĩ Nguyễn Bá Hậu, nữ sĩ Minh Châu 
Thái Hạc Oanh, giáo sư nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên, nhà thơ Song Thái Phạm Công Huyền, 
nhà thơ Vân Uyên Nguyễn Văn Ái, nhà thơ Văn Bá.  
 Hôm nay có một số những người hiện diện trong buổi này như bác sĩ Nguyễn Bá Hậu, 
giáo sư Phạm Thị Nhung, giáo sư Lê Mộng Nguyên, còn những vị không đến được vì cao 
tuổi nên không thể tham dự được. Hai mươi năm sinh hoạt VHNT của CLB là một chặng 
đường dài, chúng tôi hy vọng những thế hệ trẻ sẽ tiếp nối, tiếp tay với chúng tôi để bảo tồn 
phát huy văn hóa Việt ở xứ Pháp cũng như ở hải ngoại ". 
 Nhà thơ Nguyễn Hà Thân Thanh mở đầu chương trình, diễn ngâm bài thơ Nụ Cười 
Thương Nhớ của cố thi sĩ Đinh Hùng. Kế đến, Mây Thu diễn đọc bài thơ Bài Ca Hoài Tố của 
cố thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Kết thúc bài thơ bằng tiếng bi thương: "Kiều Thu ơi hỡi Kiều Thu" 
trong "chuyện tình Vũ Hoàng Chương" làm cho người đọc và người nghe đều thấy cảm động 
giữa khoảng không gian im lắng của thính phòng. Rồi lại đến "chuyện tình Hàn Mặc Tử" với 
bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ do nhà thơ Linh Chi diễn ngâm. Tuy đã vắng sinh hoạt trong một thời 
gian rất lâu nhưng nhà thơ Linh Chi vẫn trình bày thật điêu luyện. Đây là bài thơ của cố thi sĩ 
Hàn Mặc Tử gửi cho người yêu Hoàng Thị Kim Cúc và bà đã giữ bài thơ kỷ vật này cho đến 
lúc từ trần. 
 Tiếp theo, nhạc sĩ Đức Nguyên giới thiệu cùng quan khách về trang Web site "TIẾNG 
NƯỚC TÔI" đã hoàn chỉnh và bắt đầu hoạt động. Về phần nội dung gồm có một Trang 
nhà và bốn Trang chuyên đề: Trang Tác giả và Tác phẩm; Trang Thơ - Văn; Trang Âm 
nhạc - Hội họa; Trang Biên khảo. Về thể lệ gửi bài viết: chỉ gửi những sáng tác mới nhất 
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chưa từng xuất bản hoặc đăng trên những trang web khác, chỉ đăng những sáng tác viết 
bằng tiếng Việt Nam (đánh máy bằng tiếng Việt có dấu). Những sáng tác về âm nhạc, hội 
họa có thể gửi trực tiếp partition (phần nhạc) dưới dạng Encore, bằng fichier PDF hoặc 
Image với dung lượng không quá nặng. Về phương thức làm việc, để bảo vệ bản quyền 
những sáng tác mới của tác giả, người đọc không thể tự ý copier hoặc enregistrer về máy 
riêng của mình và không gửi bài cho những trang web khác trong vòng ba tháng khi đã gửi 
bài cho trang web "TIẾNG NƯỚC TÔI". 
 Những nhạc phẩm sáng tác và thơ phổ nhạc cùng những ca khúc một thời vang bóng, 
hôm nay được trình bày với tiếng đàn Piano của nhạc sĩ Jules Tambicannou, tiếng đàn 
Synthé của nhạc sĩ Bảo Đức, đàn Guitare của nhà thơ Đỗ Bình và đàn tranh của GsTs âm 
nhạc Quỳnh Hạnh. Mở đầu, GsTs Phạm Đình Liên và nghệ sĩ Minh Cầm giới thiệu nhạc 
phẩm Thu Tình Thương, thơ Phương Du, được Phạm Đình Liên phổ nhạc vào dịp sinh 
hoạt Thu Tao Ngộ rất thành công. Sau đó là ca khúc Soi Bóng Tình Thu của nhạc sĩ Cát 
Tưởng, đây là lần thứ hai nhạc sĩ Cát Tưởng xuất hiện trong sinh hoạt của CLBVH VN 
Paris. Nhạc phẩm kế tiếp, Chiều Vàng Năm Xưa của nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên được ca sĩ 
Tuyết Dung trình bày, nhạc phẩm tuyệt vời như Trăng Mờ Bên Suối và với màu áo lụa 
trắng thướt tha, mang vóc dáng nữ sinh của các trường trung học Sài Gòn năm xưa ở thế kỷ 
trước, tiếng hát thanh thoát của Tuyết Dung đã được báo chí ở hải ngoại khen tặng và được 
nhà văn Hồ Trường An đưa vào tác phẩm của mình. Tiếp nối chương trình, bài thơ Khách 
Quê của thi sĩ Đỗ Bình được nhạc sĩ Phạm Đăng phổ nhạc và trình bày. Nhạc và thơ quyện 
vào nhau cùng với hòa âm dìu dặt của đàn Piano, Synthé làm cho thính giả cảm thấy lòng 
chùng xuống một nỗi buồn, nhà thơ Đỗ Bình chưa một lần về thăm lại quê hương và nhạc 
sĩ Phạm Đăng đã cảm tác với một tâm hồn đồng điệu: "Đứng trước trời quê mà thấy lạ. 
Phải chăng hồn nước đã bay xa. Người quen lối cũ bao kỷ niệm. Chẳng lẽ thời gian cũng 
xóa nhòa. Tháng chín bên này hoa tím nụ. Nhụy tàn ta cảm kiếp phù du. Cửu Long bến 
nhạt màu nhung nhớ. Viễn khách đò xưa bóng khuất mù" 
 Dịp hè vừa qua, trong buổi sinh hoạt VHNT tổ chức ngày 29-06-2014, CLBVH VN 
Paris đã đưa ra một dự án nhằm thực hiện một tác phẩm văn học lấy tên "Tuyển Tập Những 
Khuôn Mặt Văn Nghệ Paris". Theo GsTs Trần Văn Cảnh: "Dự án này gồm ba giai đoạn 
chính: Thiết kế, thực hiện và phổ biến kết quả. Trong giai đoạn một, chủ yếu là suy tư về đầu 
đề, lý do, mục đích, nội dung và cấu trúc tổng quát. Ở giai đoạn hai, nhằm thực hiện những 
tác phẩm của những tác giả văn nghệ sĩ Việt Nam tại Pháp và Âu Châu trong vòng 20 năm 
(1994-2014), cấu trúc và nội dung xoay quanh những khía cạnh sáng tác văn chương, luận 
khảo văn học, nghiên cứu văn hóa v.v. Và giai đoạn ba là phổ biến kết quả sẽ phải được 
hoàn tất, công việc này do Ban biên tập và Nhóm chủ biên đảm nhiệm". 
  Trở lại chương trình nhạc tiền chiến với những ca khúc bất hủ, ca sĩ Kim Thu tiếp nối 
bài Thiên Thai của cố nhạc sĩ Văn Cao, giọng hát trầm ấm với màu áo tím lung linh huyền 
ảo dưới ánh đèn. Là hai người bạn cùng yêu một cô gái nhưng cuộc tình lận đận để rồi khởi 
sinh ra hai bài hát ở thời điểm ấy. Vào khoảng năm 1967, 1968, nếu Đinh Trầm Ca có bài 
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Ru Con Tình Cũ thì Vũ Đức Sao Biển với ca khúc đầu tay, Thu Hát Cho Người, đã làm say 
đắm lòng người trải qua mấy thập niên: "Thời gian nào trôi bềnh bồng trên phận người. 
Biệt ly nào không buồn phiền trên dấu môi. Mùa vàng lên, biêng biếc bóng chiều rơi. Nhạc 
hoài mong, ta hát vì xa người". Ca khúc này hôm nay được chọn để ca sĩ Tuyết Dung trình 
bày và cũng trong không khí thính phòng ấm áp êm ả này, nhạc sĩ Phạm Đăng tiếp tục với 
bài Nguyệt Cầm của nhạc sĩ Cung Tiến phổ thơ Xuân Diệu, một ca khúc có kỷ thuật cao 
thật khó diễn tả được xem là một niềm hãnh diện cho nền âm nhạc Việt Nam, với giọng ca 
tuyệt vời cùng hòa âm điêu luyện Piano - Synthé của hai nhạc sĩ tài ba Jules Tambicannou 
và Bảo Đức. Nhà thơ Đỗ Bình đệm đàn Guitare cho nghệ sĩ Thúy Hằng trình bày ca khúc 
Sương Thu của cố nhạc sĩ Văn Phụng, sau đó tuần tự các nhạc phẩm Thu Quyến Rũ của 
Đoàn Chuẩn - Từ Linh được nhạc sĩ Minh Nhật gửi đến quý thính giả cùng bài Trăng Mờ 
Bên Suối với tiếng hát của ca sĩ Kim Thu. 
 Giới thiệu nhà văn Hồ Trường An, nhà thơ Đỗ Bình phát biểu: "Nhà văn Hồ Trường An 
là một người bị bệnh tai biến mạch máu não rất nặng. Những năm vừa qua, chúng tôi tưởng 
anh đã mất rồi, anh đã trăn trối lại tôi để làm một số việc nhưng mà may trời còn giữ anh lại 
và hôm nay anh ngồi đây để nói với quý vị về Sàn Gỗ Màn Nhung. Hồ Trường An là một nhà 
phê bình văn học, một nhà văn, đã viết trên 60 tác phẩm, và là một người tận tụy trong nhóm 
anh em nhà văn tại Pháp nói riêng". Lời của nhà văn Hồ Trường An: " Năm 1955, ở miền 
Nam không có thoại kịch mà chỉ có ở miền Bắc. Nữ diễn viên oanh liệt nhất về thoại kịch là 
Giáng Kiều, tức một trong bốn chị em Giáng Kiều, Giáng Linh, Kiều Vinh và Kiều Hương. 
Lúc đó trong một vai tuồng của vở kịch Tào Ngưu, Giáng Kiều nổi tiếng còn kịch sĩ lỗi lạc 
Kiều Hạnh, mẹ của ca sĩ Mai Hương, chỉ giữ vai phụ xuất sắc nhất. Khoảng năm 1925, miền 
Bắc chỉ có hát chèo, đoàn Cải lương miền Nam đem ra Bắc diễn thành công nhiệt liệt có các 
nghệ sĩ như Phùng Há, Năm Phỉ, Năm Châu, Tư Chơi…  Về sau thời Út Trà Ôn, các bài bản 
khó hát như Tứ Đại Oán bỏ đi vì khó hát với bài gối đầu Vọng cổ như Tú Anh, Sương Chiều, 
Vọng cổ 18 nhịp đổi ra 36 nhịp, các bài bản Vọng cổ 32 nhịp ăn khách có Minh Cảnh, Minh 
Vương, Minh Phụng, Chí Tâm… Út Bạch Lan, Thanh Hương cũng rất ăn khách. Ca sĩ 
Hương Lan, con của nghệ sĩ Hữu Phước rất thích hai nghệ sĩ này nên lấy tên hiệu là Hương 
Lan… cho tới 1975, kể như là không còn gì nữa…". 
 Giới thiệu nhà văn Trần Trung Quân, nhà thơ Đỗ Bình cho biết: "Trần Trung Quân 
khởi thủy là soạn giả Cải lương, sau đó qua Pháp trở thành nhà văn, anh là người viết văn 
hiện thực và là tác giả của nhiều cuốn sách. Song song với những cuốn viết về văn, tất cả 
mọi người đều nhìn và thấy Trần Trung Quân qua vai trò của một nhà báo vì anh là chủ 
bút tờ báo Ép Phê. Anh đã có rất nhiều năm sinh sống tại Hoa Kỳ và ở Hoa Kỳ anh là một 
nhà báo chuyên nghiệp". Bàn về sân khấu miền Nam, nhà văn Trần Trung Quân phát biểu: 
"Cải lương là tổng hợp của tất cả những văn hoa tinh túy, văn hóa của người Việt Nam 
đưa lên sân khấu. Soạn giả muốn viết một tuồng Cải lương phải có 3 điều kiện, thứ nhất 
am hiểu về điển tích, thứ nhì am hiểu về nhạc lý, thứ ba văn chương phải có văn chương 
của Cải lương. Về nhạc lý trong Cải lương gồm tất cả những bản nhạc xuất phát từ triều 
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đình ở miền Nam được hình thành từ 9 đời chúa Nguyễn. Soạn giả đầu tiên có công làm ra 
bộ môn Cải lương phải kể đến ông Trương Di Mạnh, Mộc Hoán, Nguyễn Chánh Sắc, sau 
đó là ông Hồ Văn Trung tức nhà văn Hồ Biểu Chánh, ông Đặng Văn Rỡ, ông Cao Hoài 
Sang. Tất cả những ông đó là Đốc phủ sứ ngày xưa. Muốn đờn ca xướng hát phải có đời 
sống khá giả. Muốn viết ra một kịch phẩm phải có trình độ, phương tiện, khả năng, đa số 
các ông Đốc phủ đó theo Tây học, họ muốn cách mạng làm sao cho người Việt Nam có 
một bộ môn là nhạc riêng của mình, đó là về phần Cải lương trình diễn. Dạ Cổ Hoài Lang 
(DCHL), đêm nghe tiếng trống nhớ chồng, là một bản nhạc cổ do ông Cao Văn Lầu sáng 
tác, lấy từ bản Nam ai của Tô Huệ chức cẩm hồi văn. Bản DCHL viết mỗi câu 2 nhịp, sau 
này chuyển sang 4 nhịp. Tới soạn giả Kiên Giang mới viết câu Vọng cổ 32 nhịp. Năm 
1960, soạn giả Viễn Châu viết thành 64 nhịp. Tại sao phải 32 nhịp và 64 nhịp? Thông 
thường ở nhịp 2 nhịp, người nghệ sĩ ca không được, nó không đủ để có hơi ngâm, thành 
thử phải kéo dài nhịp thêm chút xíu nữa, thêm nhịp phải thêm chữ viết, câu Vọng cổ bắt 
buộc viết theo luật ngũ âm: hò, xang, xự, cống, liu. Mỗi 5 chữ là một nhịp, cho đến 32 nhịp 
thì hoàn tất một câu Vọng cổ. Thời gian 32 nhịp để cho người ca có thì giờ ngân rồi xuống 
giọng. Còn 64 nhịp là do ông Viễn Châu viết ca dòn, ca gấp rút như Lệ Thủy, Mỹ Châu, 
trường hợp đó lại khác". 
 GsTs âm nhạc Quỳnh Hạnh bổ túc thêm: "Thoạt đầu bản DCHL lên dây theo dây Bắc, 
sau chuyển sang dây Nam. Về thanh âm điệu thức của dây Nam có nghĩa là buồn và tâm sự. 
Về nguồn gốc trích từ 20 bản tổ của nhạc Cải lương miền Nam thì bản DCHL lấy nét nhạc 
trong 4 bài oán đó là: Tứ Đại, Phụng Hoàng, Giang Nam và Phụng Cầu. Theo một truyền 
thuyết khác thì nói rằng bài DCHL lấy gốc ở bài Hành Vân từ Huế đem vô". Sau đó GsTs âm 
nhạc Quỳnh Hạnh trình bày bản DCHL theo một kỹ thuật ca hát miền Nam thời xưa. 
 Hai nhạc phẩm kế tiếp của Đoàn Chuẩn-Từ Linh, Tình Nghệ Sĩ do nghệ sĩ Ngọc Xuân 
và Lá Đổ Muôn Chiều do nhạc sĩ Sơn Khôi trình bày.  
 Tiếp theo chương trình, nhà thơ Phương Du Nguyễn Bá Hậu cho biết một vài khác biệt 
về thể thơ hát nói và thể thơ song thất lục bát. Ông phát biểu thêm: "Về phương diện văn 
chương, bài thơ hát nói là một bài hát dân tộc rất hay của điệu ca trù. Về phần lý thú, tác giả 
được trực tiếp tham dự vào sự trình diễn của đào nương, bằng cách cầm chầu đánh trống 
theo nhịp điệu ca hát của đào nương và đào nương là một nghệ sĩ rất khó đào tạo, không 
những phải có giọng hát hay, phải có tài đánh phách, nghệ sĩ phải luyện tập ít nhất là ba 
năm, còn về kiến thức cần phải am hiểu những lời thơ trong bài hát nói để diễn đạt được 
những cảm nghĩ của tác giả". 
 Nhạc sĩ Phạm Đình Liên đệm đàn guitare cho nghệ sĩ Minh Cầm hát bài Hẹn Một 
Ngày Về, một sáng tác đầu tay vào năm 1957 ở Paris. Kế tiếp nhạc sĩ Jules Tambicannou 
đệm piano, nhạc sĩ Bảo Đức đã trình bày nhạc phẩm Les Feuilles Mortes bằng hai thứ tiếng 
Việt-Pháp thật tuyệt vời.  
 Mùa thu là mùa của thi nhân, của những ai có tâm hồn thơ mộng biết để lòng mình 
cảm động vì cái đẹp của mùa thu. Những bài thơ, những nhạc phẩm ca ngợi mùa thu, ấp ủ 
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mối tình thu, mưa thu, mây thu, lá thu, sương thu… được liên tục trình bày, do đó không 
gian mùa thu tràn ngập cả thính phòng. Ca sĩ Kim Thu trở lại chương trình với bài Giọt 
Mưa Thu của Đặng Thế Phong. Nhạc sĩ Phạm Đăng với bài Khúc Thụy Du phổ thơ Du Tử 
Lê. Ca sĩ Tuyết Dung trình bày Mùa Thu Không Có Anh của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. 
Ca sĩ Ngọc Xuân với bài Thu Tím Lá Vàng của nhạc sĩ Vân Tùng. Nhạc sĩ Minh Nhật lả 
lướt với bài Vườn Thu của Văn Thủy. Nghệ sĩ say sưa trình diễn, khách mộ điệu chìm đắm 
trong không khí thính phòng, thật là những phút giây tuyệt vời hạnh phúc. Nhưng thời gian 
có hạn, đành phải cùng nhau chia tay hẹn gặp lại lần sau. 
 MC họa sĩ Nguyễn Đức Tăng tuyên bố chấm dứt chương trình vào lúc 18 giờ. 
 
 Nguyễn Mây Thu (Paris, 31-10-2014) 
 

 
 

 
Từ trái sang phải : NAG Tuyết Vân, NT Bạch Vân, NB Bạch Sương, B. Vương Yến, Bs Phan Khắc 
Tường, Gs Nguyễn Diệu Chước, CS Tuyết Dung, Gs Nguyễn Diệu Lan, NT Hà Lệ Thu, NS Nguyễn 
Vinh, NT Đỗ Bình, Gs Nguyễn Thùy, Gs Phạm Thị Nhung, Gs Lê Mộng Nguyên, NS Phạm Đăng, 
NT Từ Thạch, Ts Võ Hùng Anh, Gs Quỳnh Hạnh, HS Nguyễn Đức Tăng, Mây Thu, Ns Thúy Hằng, 
NS Bảo Đức, Ô. Nguyễn Hữu Xương. 
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       NV Hồ Trường An, NT Thy Thảo.  NS Nguyễn Vinh, NT Ðỗ Bình, GS Lê Mộng Nguyên,  
GS Nguyễn Thuỳ, NT Khúc Duy Tường, CS Tuyết Dung. 

 

  
 

Kỷ niệm Thu Tao Ngộ (2006): GS Nguyễn Thuỳ, THS Vũ Hối,  
NV Nguyễn Thị Ngọc Dung, NT Ðỗ Bình, NS Thuý Hằng.
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Ra Mắt Sách Two Sisters 
 
Buổi  Ra Mắt tiểu thuyết Two 

Sisters của tác giả Cung Thị Lan và 
dịch giả Diệm Trân diễn ra hết sức 
thành công trong  buổi chiều ngày 1 
tháng 11 năm 2014 tại Mason District 
Station, Annandale, Virginia.  Với 
khoảng  50 khách tham dự.  Chương 
trình bắt đầu đúng 2 giờ chiều trong 
không khí trang nghiêm và ấm cúng.  

Sau nghi thức chào cờ, chương trình 
trôi chảy liên tục với các diễn giả nói 
hai ngôn ngữ Anh Việt: Nhà văn 
Nguyễn Thị Ngọc Dung, cũng là chủ 
nhiệm Tam Cá Nguyệt San Cỏ Thơm, 
sơ lược tiểu sử  của dịch giả Diệm Trân. 
Cô Philathia Hepler, program manager 
của sở Xã Hội nói về tác giả Cung Thị 
Lan. Cô Jane Cruz điểm sách Two 
Sisters. Dịch Giả Diệm-Trân Kratzke  
phát biểu lý do Two Sisters ra đời bằng 
tiếng Anh đồng thời cảm ơn tất cả 
những người đồng sự góp phần cho sự 
ra đời của cuốn sách và những người 
trong ban tổ cức buổi  Ra Mắt Sách.  
Tác giả Cung Thị Lan nói sơ về mình, 
sự ra đời tác phẩm Hai Chị Em bằng 
tiếng Việt và cảm ơn những người giúp 
đỡ cho cuốn sách ra đời  cũng như góp 
phần cho buổi Ra Mắt sách. 

 Nhạc sĩ Huy Lãm đã  giúp vui 
chương trình Ra Mắt Sách với 6 bản 

độc tấu Tây ban Cầm mà hầu hết khán 
thính giả ngoại quốc đều ưu thích như 

1. Scarborough Fair: Traditional 
2. Ave Maria: Bach-Gounod 
3. Morning Has Broken: Cat Steve 
4. Soleares:  Flamenco 
5. La Cumparsita:  Gerardo Matos 
    Rodriguez 
6. The Windmills of Your Mind: 
    Michel Legrand 
Chương trình nhạc nhẹ đã thu hút 

hầu hết mọi người lắng nghe khiến cho 
không khí trở nên đặc biệt.  Các anh chị 
em Văn Thi sĩ hàn huyên tâm tình, chụp 
hình, ký  nhận sách và chung vui tiệc 
nhẹ cùng gia đình Cung Thị Lan và 
Diệm -Trân Kratzke . 

Mặc dù buổi Ra Mắt Sách Two 
Sisters ít người tham gia so với buổi Ra 
Mắt sách  Unforgettable Kindness nhưng 
đã có rất nhiều  anh chị  em từ  các hội 
đoàn đến tham dự  như: Nhà  thơ  Hồng 
Thuỷ, Lãm Thuý  và  Lê  Thị  Ý của Văn 
Bút miền Đông Bắc Hoa Kỳ, nhà  Văn 
Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Khải, 
Minh Tâm của Cỏ  Thơm, Võ Thành 
Nhân, Thuỳ Dương, chị Nguyễn thị 
Bạch Mai, Lâm Thu Thuỷ, Trí Đô, anh 
Văn Đẩu, và anh Phúc  của các đài   
truyền hình Hoa Thịnh đốn như SBTN, 
Viet TV và TV Hoa Thịnh Đốn. 
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Đáng kể  nhất là sự   tham gia của 
các bạn và anh chị đến từ các bang xa 
như nhạc sĩ Vĩnh Điện, anh Ngọc và chị 
Lucy Cung, anh chị Đào Hiếu Thảo, 
nhà thơ Miên Kim và các bạn  Mỹ  của 

Diệm Trân  và Cung Lan. Sự hài hòa  
và  thân thiện giữa khách Việt và Mỹ  
tạo nên một buổi sinh hoạt văn học hết 
sức ý nghĩa. 

 

  
Dịch giả  Diệm Trân và Nhà văn Cung Lan  tại bàn ký sách.    NV Nguyễn Thị Ngọc Dung 

 

  
 MS. Philathia Hepler                                                   MS. Jane Cruz 
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     Nhạc Sĩ Huy Lãm                               Diệm Trân, Hồng Thuỷ, Cung Thị Lan      
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Ra Mắt Sách "DANH NHÂN TRONG LỊCH SỬ" 
Của Biên Khảo Gia Phạm Văn Tuấn 

 

  Tại Trụ Sở Nhà Việt Nam, Annandale, Virginia, một ngày mùa thu dịu mát và 
nắng đẹp,  8 tháng 11, năm 2014, đã quy tụ đông đảo các nhân vật tai mắt trong 
làng văn, làng báo vùng Hoa Thịnh Ðốn, Biên Khảo Gia Phạm Văn Tuấn đã cho ra 
mắt bộ sách thứ 2 hơn 1000 trang biên soạn giá trị "DANH NHÂN TRONG LỊCH 
SỬ", lôi cuốn người đọc thích tìm hiểu về các danh nhân thế giới.  Bộ sách thứ nhất 
"Nhà Văn và Tác Phẩm" cũng dầy hơn 1000 trang và giá trị không kém, đã được ra 
mắt sáu tháng trước. 
 Mở đầu chương trình, Nhà Báo Ðào Trường Phúc giới thiệu buổi họp mặt của 
Book Club trước và sau là Nhà Thơ Ngô Tằng Giao giới thiệu Tác Giả Phạm Văn 
Tuấn.   Biên Khảo Gia Nguyễn Ngọc Bích, giới thiệu "Danh Nhân Trong Lịch Sử" 
như bài viết trang 197 dưới đây. Tiếp theo tác giả cảm ơn và tặng quà Nhà Việt 
Nam tổ chức chu đáo buổi ra mắt sách và cảm ơn các diễn giả, nhà xuất bản Cỏ 
Thơm, nhà in Focus Digital Publishing.  Trước khi ra về quan khách được mời 
dùng vài món cơm chiều nhẹ. 
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       GS Kim Oanh, Nhà Thơ Ngô Tằng Giao,             Ông Bà GS Phạm Văn Tuấn và   
                 NV Nguyễn T. Ngọc Dung (giữa)  

                                                                                                    

 
 

 
Giáo Sư Ðào Thị Hợi, Giáo Sư… BKG Nguyễn Ngọc Bích, BKG Phạm Văn Tuấn. 



 

 

202                                                                                                                          CỎ THƠM 

GIỚI-THIỆU SÁCH  
“DANH NHÂN TRONG LỊCH SỬ” 

CỦA PHẠM VĂN TUẤN 
 

Nguyễn Ngọc Bích 
 

rong cộng-đồng dân-tộc nào thường 
cũng có một số người ngoại-khổ mà ta 
hay gọi là vĩ-nhân.  Cũng vì họ ngoại-

khổ nên lại có người yêu người ghét, song 
có điều chắc chắn là  không ai vô tình, vô 
cảm trước những con người đó.  Một người 
như Napoléon của Pháp hay Abraham 
Lincoln của Mỹ, một người như Quang 
Trung Nguyễn Huệ của Việt-nam hay 
Nguyễn Du không thể nào để cho chúng ta 
dửng dưng được.  Những người như vậy, 
ông Đông Phong trong sách Bọc trứng (Tổ 
Hợp XBMĐ Hoa Kỳ in ra năm 2005) gọi là 
“đại-nhân” và anh Phạm Văn Tuấn gọi là 
“danh-nhân” trong bộ sách mới nhất của 
anh, gồm 2 quyển xấp xỉ 1000 trang, mang 
tên Danh nhân trong lịch sử (Cơ sở văn học 
Cỏ Thơm in ra năm nay, 2014). 
 Sự đam mê của anh Phạm Văn Tuấn 
với các con người ngoại-khổ này gần như là 
một ám-ảnh từ lâu.  Bởi ta có thể thấy từ 
ngay những tác-phẩm đầu tay của anh cách 
đây hơn 10 năm, anh chỉ có một đề-tài 
chính-yếu: viết về tiểu-sử của các con 
người ngoại-khổ của nhân-loại bắt đầu từ 
bộ sách ba tập Danh nhân và sự nghiệp 
(Nhà xb Tân An, 2003).  Ngay tập sách 
mang tên Thám hiểm và khám phá (Nhà xb 
Tân An, 2003) in ra cùng năm cũng là nói 
về các “nhà” thám hiểm trái đất và khám 

phá khoa-học của nhân-loại.  Tác-phẩm lớn 
thứ ba của anh, Nhà văn và Tác phẩm (2 
tập, Nhà xb Cỏ Thơm, 2014), hiển-nhiên 
cũng nói đến những nhà văn ngoại-khổ của 
Tây-phương là chính, tuy trong sách cũng 
có nói đến một vài nhà văn Á-đông (như 
Orhan Pamuk hay Cao Hành-kiện).  Bộ 
sách ra mắt hôm nay cũng không ra ngoài 
con đường nghiên cứu mà anh đã vạch ra 
cho anh trong suốt bao nhiêu năm. 
 Như vậy, chắc hẳn anh viết là có chủ-
đích, đưa ra những mẫu người mà anh cho 
là vì lý-do này hay lý-do khác đáng để cho 
chúng ta noi theo (trong trường-hợp những 
người có công lớn với cộng-đồng dân-tộc 
hay nhân-loại) hoặc ít ra cũng đáng để cho 
chúng ta nhìn vào mà cảnh-giác (trong 
trường-hợp những ác-nhân hàng đầu của 
nhân-loại, những Stalin, Hitler hay Mao).  
Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà có người có 
thể trách anh: những tên tuổi sau này thì 
sao gọi được là “danh-nhân,” phải gọi họ là 
“xú-nhân” mới phải!  (Đây là tôi nhắc lại 
một lời nhắn nhủ của cụ  
 Tá Chi Trương Cam Khải ngày cụ còn 
tại thế, bởi theo cụ một từ-điển “danh-
nhân” thì không thể có những tên tuổi như 
vậy, một cuốn từ-điển mà có cả người tốt 
lẫn kẻ xấu trong đó thì chỉ đáng gọi là “từ-
điển nhân-danh” hay “từ-điển tên người” 
mà thôi.) 
 Dù sao, với bốn bộ sách mà trong đó ba 
bộ đã gồm từ 2 tới 3 tập thì ta phải nói đây 

T 
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là một lãnh-vực mà anh Phạm Văn Tuấn đã 
tìm cách đi vào chuyên sâu--viết tiểu-sử 
của những người ngoại-khổ của nhân-loại, 
để làm một thứ gương cho người Việt 
chúng ta soi vào.  Về phương-diện này, ý-
đồ của anh có lẽ không khác Plutarch, một 
người sống ở đầu Công-nguyên (khoảng 46 
đến sau 119 CN), tác-giả của một bộ sách 
lẫy lừng, bộ Bioi parallēloi (“Tiểu-sử song 
đôi,” hay còn gọi là Parallel Lives trong 
tiếng Anh).  Tại sao “song đôi”?  Đó là bởi 
vì Plutarch là một người gốc Hy-lạp sang 
sống ở Đế-quốc Rô-ma nên ông nảy ra ý 
viết những tiểu-sử so sánh giữa các nhân-
vật ngoại-khổ của hai nền văn-hóa.  Trước 
Plutarch, ở Đông-phương, ta cũng có Tư-
mã Thiên, tác-giả bộ Sử-ký vĩ đại, sống từ 
khoảng 145 đến khoảng 90 trước CN, 
người đầu tiên tìm ra, trong phần “Liệt 
truyện,” cách viết tiểu-sử chính-xác mà 
không còn dựa vào huyền-thoại như trước 
đó nữa. 
 
Nội-dung của bộ sách 
 Là người đến sau, tôi đoán chừng anh 
Phạm Văn Tuấn đã có dịp nghiền ngẫm 
nghệ-thuật viết tiểu-sử của các tác-giả 
Đông-Tây, một ngành chuyên-biệt trong 
văn-học-sử thế-giới.  Chuyện đó, cộng với 
công mài dũa (ta có thể nhận thấy sự tiến-
bộ rõ rệt từ bộ sách đầu của anh với hai bộ 
in ra năm nay), đã cho ta trong bộ Danh 
nhân trong lịch sử những “liệt-truyện” phân 
chia ra như sau: 
 21 chính-trị-gia cổ kim, Đông-Tây, từ 
Julius Caesar của Đế-quốc Rô-ma đến De 
Gaulle của Pháp trong các nhân-vật Âu-Mỹ 
và từ Từ Hi Thái-hậu đời nhà Thanh đến 
Đặng Tiểu-bình của Trung-quốc, kể cả một 
“đốc-quân Trung-hoa” (“warlord”), Ngô 
Bội-phu.  

 3 nhà thám hiểm: Marco Polo, Christopher 
Columbus và Francisco Pizarro. 
 1 nhà tiên-tri: Mohammed của Đạo Hồi. 
 4 nhà thiên-văn: Ptolemy, Copernicus, 
Johannes Kepler và Galileo Galilei. 
 8 nhà khoa-học: Roger Bacon, Blaise 
Pascal, René Descartes, Isaac Newton, 
Marie Curie, Albert Einstein, Lise Meitner 
và Niels Bohr. 
 22 nhà phát minh và ứng-dụng khoa-
học: sẽ nói ở dưới. 
 5 đại-nhạc-sĩ: Johann Sebastian Bach, 
Mozart, Beethoven, Chopin và Schubert.  
 11 đại-họa-sĩ: Leonardo da Vinci, 
Michelangelo, Francisco Goya, Monet, 
Renoir, Gauguin, Van Gogh, Modigliani, 
Matisse, Picasso, và Chagall. 
 Chỉ nhìn vào danh-sách trên đây, ta có 
thể thấy ngay được là bộ sách mới của anh 
Tuấn có đủ các món ăn cho mọi người, một 
loại “buffet” thật phong phú với 75 món.  
Đúng là “nhân-tâm tùy mạng mỡ.”  Bạn 
thích món gì là có ngay món đó. 
 Ta tò mò về các tổng-thống Mỹ chăng?  Thì 
đã có Washington, Jefferson, Lincoln, Franklin 
D. Roosevelt, Eisenhower. 
 Ta muốn biết về một số danh-tướng?  
Thì đã có Caesar, Napoléon, Eisenhower, 
MacArthur. 
 Ta muốn duyệt lại những nét chính của 
lịch-sử cận-hiện-đại Trung-hoa?  Thì chỉ 
cần đọc Viên Thế-khải, Tôn Dật-tiên, 
Tưởng Giới-thạch, Mao Trạch-đông, Đặng 
Tiểu-bình. 
 Còn những người thích văn nghệ như tôi 
thì tha hồ vùi đầu vào 16 chương viết về hội-
họa (qua 11 họa-gia) và âm-nhạc (5 người). 
 Chỉ riêng các văn-thi-sĩ thì không thấy 
trong bộ này nhưng đã có nguyên một bộ 2 tập 
cũng gần 1000 trang tập trung vào đề-tài này 
(Nhà văn và Tác phẩm). 
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Nét đặc-biệt của bộ sách: tập trung vào 
khoa-học kỹ-thuật 
 Cái đặc-biệt làm cho tôi chú ý khi đọc 
bộ sách cuối cùng này của anh Phạm Văn 
Tuấn là sự nhấn mạnh vào khoa-học kỹ-
thuật, một quan tâm rất hiện-đại, rất thời-sự 
vì như chúng ta biết, hai ngành này gắn liền 
với nhau và là mũi nhọn của phát triển 
nhân-loại.   
 Tuy không phải là người của khoa-học, 
tôi đã vô cùng thích thú khi được duyệt lại 
với tác-giả các tiến-bộ khoa-học trong thế-kỷ 
20: chất phóng-xạ và radium do Marie Curie 
tìm ra (người độc-nhất được hai giải Nobel 
khoa-học), thuyết tương-đối của Einstein, lý-
thuyết nguyên-tử của Lise Meitner, vật-lý 
hạch-tâm của Niels Bohr v.v. 
 Nhưng đáng khâm phục nhất là tất cả 
những phát minh của thế-kỷ 20 như: 
 Việc chế-tạo cao-su do Charles 
Goodyear 
 Sự phát minh ra chân vịt và cánh quạt 
do John Ericsson 
 Sự phát minh ra tàu ngầm do Simon Lake 
 Việc phát minh ra động-cơ dầu cặn do 
Rudolf Diesel 
 Ông vua thuốc nổ Alfred Nobel 
 Sự phát minh ra vô tuyến truyền thanh 
do Lee de Forest 
 Việc phát minh ra vô-tuyến-điện bởi 
Guglielmo Marconi 
 Cha đẻ của bom nguyên-tử Robert 
Oppenheimer 
 Những nghiên cứu về nguyên-tử của 
Enrico Fermi 
 Người làm ra bom khinh-khí, Edward Teller 
 Người đo được chính-xác tốc-độ ánh 
sáng Albert A. Michelson 

 Các nhà khoa-học hỏa-tiễn của nhân-
loại: Konstantin Tsiolskovsky (Nga), Robert 
Goddard (Mỹ), Hermann Oberth (Đức), 
Wernher von Braun (Đức) 
 Nhà phát minh ra phim và máy ảnh 
Kodak George Eastman 
 Cha của kỹ-nghệ xe hơi, Henry Ford 
 Người phát minh ra máy bay trực-
thăng, Igor Sikorsky 
 Người đẻ ra máy điện-tín, máy hát và 
đèn điện, Thomas Edison 
 Thiên-tài về điện hai chiều, Nikola Tesla 
 Người đẻ ra thuyết tiến-hóa, 
Charles Darwin 
 Vị ân-nhân của nhân-loại, Louis 
Pasteur, người tìm ra vi-trùng, nghiên cứu 
các bệnh truyền nhiễm và cách chích ngừa 
 Có thể nói là ai đọc hết những tiểu-sử 
của các nhà khoa-học và các nhà phát minh 
nói trên mà không hiểu thêm được một 
cách sâu sắc về thế-giới chung quanh chúng 
ta ngày hôm nay?  Mà tất cả trong một thứ 
tiếng Việt nhuần nhuyễn, để cho thấy là 
tiếng Việt ngày hôm nay có đủ khả-năng để 
thành một ngôn ngữ khoa-học, kỹ-thuật 
hiện-đại, thừa sức chuyên chở những tri-
thức tiến-bộ nhất của nhân-loại.   
 Riêng tôi xin cám ơn anh Phạm Văn 
Tuấn đã, qua những sách của anh, giúp tôi 
nhìn ra một thế-giới rộng lớn hẳn, một thế-
giới đại-đồng, một thế-giới vượt hơn hẳn 
những kiến thức cục-bộ của tôi trước đây. 
 

NGUYỄN NGỌC BÍCH 
Khu Đồng Xuân,  

Bang Trinh Nữ, Hoa Kỳ Quốc 
Đêm 7 sang ngày 8 tháng 11, 2014     
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