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ời thích viết nhất vì họ biết rất rõ những gì họ viết v
đọ đặc biệt là những người thân trong gia đình. 
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ối cảnh một đất nước loạn li 1945 và cuộc sống m

tháng 5/1975. 

ững mẩu truyện bắt đầu kể ra tuần tự theo nhữ
ởi đầu gồm 9 truyện từ Chuyện Đói Năm Ất D
ư 1954.  Tiếp đó là những mẩu truyện tại Miền 
ồm 6 truyện. Sau cùng là truyện Quê Hương Th

ất cả tạo thành một bức tranh xã hội hiện thự
ử mà tác giả là một chứng nhân có một 
ững chuyện đã rơi vào qua khứ trên nữa th

ả ghi như vậy để xác nhận đây là quê hương th
đủ chi tiết và tâm trạng khi bắt đầu thực sự có một cu

đón nồng ấm và cung cấp mọi tiện nghi cần thiế
ì còn đủ tuổi làm việc và các con còn có thể

ều những hình ảnh minh họa rất ấn tượng m
i qua những ngày luân lạc nay đây mai đó thất thườ

ểu và mô tả lại những nếp sống của dân bản đị
ẳng hạn, tác giả ghi: 

ột thành phố lớn nằm về phía tây của tiểu bang New Mexico, dân 
ăm ngàn người mà đa số là người gốc Tây Ban Nha (Hispanics) v

ọ ết và muốn chia sẻ kinh 

i Maryland, Hoa Kỳ.) là những 
ồ ủa mình, về  cuộc sống 

ảnh loạn li chống Pháp 
ã mất đi cơ hội ngàn năm 

c, Singapore, v.v. 

ẩm đầu tay dầy 301 trang 
ời trôi nổi của tác giả trong 
ộc sống mới tại Hoa kỳ từ 

ự theo những mốc thời gian: 
t Dậu 1954 đến Cuộc Di 
ền Đất Hứa (Nam VN) 

ương Thứ Hai Của Tôi (Hoa 

ện thực có tầm vóc lịch 
ột  trí nhớ đáng nể vì 
ữa thế kỷ mà vẫn còn 

ương thứ hai đầy trân quý 
ự ột cuộc sống an ổn mà 

ần thiết cho một cuộc sống 
ể tiếp tục đến trường. 

ợng mà tác giả còn lưu 
ờng. 

ản địa cũng như lịch sử 

ểu bang New Mexico, dân 
c Tây Ban Nha (Hispanics) và 



2 
 

người dân da đỏ (Native American).  So ra không có gì đồ sộ, quyến rũ như nhiều nơi khác 
trên nước Mỹ, nhưng không hiểu tại sao thành phố này lại được mệnh danh là “The Land Of 
Enchantment” với ngọn núi Sandia cao ngạo nghễ nằm chắn gió ở phía đông, một thắng cảnh 
tuyệt đẹp về mùa đông …(tr.232).     

 
Qua tất cả những mẩu truyện, người đọc có thể dễ dàng nhận ra con người của tác giả.   
 
Đó là con người có tâm đạo, tự tin, yêu đời, vị tha (tr.72), cầu tiến.  Thật thế, tác giả đã có một giấc 
mơ và quyết tâm thực hiện giấc mơ đó là đi học, là phải đỗ đạt (tr.73).  Tác giả đã hầu như đạt được 
giấc mơ đó qua nhiều chức vụ giúp thăng tiến cộng đồng như phụ tá giám đốc Trung Tâm Cộng 
Đồng Thành phố Abuquerque NM, giảng viên Việt ngữ chương trình Continuing Education thuộc 
Viện Đại Học NM, v.v. 
Tác giả cũng đã nhận được nhiều tưởng lục và phần thưởng của các cơ quan công quyền về những 
thành tích đóng góp cho cộng đồng đặc biệt về Nhân Quyền. 
 
Làm sao mà tác giả còn có thể nhớ rất rõ, rất chi tiết những sinh hoạt của đại gia đình  trong quá khứ 
khi mà quá khứ của nhiều người trong chúng ta đã mờ nhạt đi không ít?   
Vâng, những truyện chết đói khủng khiếp ở Thái Bình tôi cũng tận mắt chứng kiến đúng như là 
những gì tác giả mô tả. Nhưng nếu tôi phải tả lại thì chắc chắn là tôi không nhớ được nhiều chi tiết 
để mô tả. 
Bởi vậy tôi nghĩ rằng, hoặc là tác giả đã phải được trời phú cho có một trí nhớ đặc biệt hay là tác giả 
đã viết nhật ký. 
 
Về văn chương, lời văn của tác giả viết rất trong sáng, không cầu kỳ, không hoa mỹ mà rất truyền 
cảm nhờ sử dụng nhiều hình dung từ chuẩn xác. Thí dụ: 
 
Về nạn đói chết khoảng hai triệu người, tác giả ghi lại vài nét ngắn gọn: 
 

Từ xa, một chiếc xe bò ọp ẹp áp sát lề đường, hai gã đàn ông gầy guộc, yếu ớt, lạnh lùng 
nắm lấy những bàn chân giơ xương của các thây người quẳng lên trên xe …(tr.2). 

 
Về tự mô tả chính tâm trạng của mình lúc tuổi mới 14 hay 15 mà đã có một tâm hồn đa tình, đa cảm, 
đa sầu, đa đoan khi tỏ ra thương người như nàng Thúy Kiều của Nguyễn Du, tác giả ghi:  
 

Khi ở vào tuổi 14 – 15, tôi cảm nhận thấy trái tim mình đã biết rạo rực khi đối diện với các 
young boys khôi ngô, tuấn tú, đến nỗi ra ngẩn vào ngơ.  Tôi cũng đã biết yêu thầm, nhớ trộm 
bóng dáng ai kia ngang qua song cửa; đã từng ôm ấp truyện Kiều để đêm đêm thủ thỉ buồn 
vui cùng nàng.  
Tôi đã biết buồn vu vơ, thẫn thờ nhìn trăng khuất sau mây mà tội nghiệp, thương những cánh 
hoa tả tơi rớt rụng lìa cành.  Khóc con bươm bướm héo khô, cánh chuồn chuồn lột xác.  Nhìn 
gió thổi, mây bay cũng thấy lòng se sắt. (tr.143)   

 
Còn nhiều tình tự thu hút của cốt truyện không thể nói hết ở đây.   
 
Vậy xin dừng bút và ân cần nhắn nhủ rằng tác phẩm Từ Một Vùng Ký Ức là một tập hồi ức đáng có 
trong tủ sách hay để gối đầu giường. 
 
Trân trọng, 
 
Hải Bằng.HDB (Maryland, 7/17/2017) 


