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Ñaõ Ñöôïc Giôùi Thieäu Taïi Thuû Ñoâ Washington D.C.
Ñaëc phaùi vieân taïp chí Coû Thôm

T

röa thöù Baûy, luùc 1:00 giôø, ngaøy 30

thaùng 7 naêm 2011, naéng heø röïc rôõ. Tại
Hội Trường James Lee, 2885
Community Center, Falls Church, VA

22042, Tam Cá Nguyệt San Cỏ Thơm do
nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Dung làm chủ
nhiệm cùng với sự phối hợp nhiệt tình của
đôi uyên ương MC ca sĩ Đèo Văn Sách và
Kim Phụng, đã tổ chức một buổi giới thiệu
tuyển tập truyện ngắn song ngữ “Sài Gòn
Mưa Vẫn Rơi-The Rain Still Falls in
Saigon” của tác giả Phong Thu do nhà xuất
bản Hoa Kỳ-Xlibris Coporation ấn hành.
Buổi ra mắt sách đã thu hút giới truyền
thông, các văn thi hữu và đồng hương tham
dự. Bên cộng đồng có ông Lê Minh ThiệpPhó chủ tịch cộng đồng vùng thủ đô
Washington D.C, MD, VA., bà Liên
Hương- Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ. Bên
truyền thông có sự hiện diện của ông
Trương Đình Thăng, phóng viên đài VOA,
ông bà Đào Hiếu Thảo-phóng viên đài Á
Châu Tự Do, bà Bạch Mai và ông Nguyễn
Phúc-giám đốc đài truyền hình Thủ Đô
Washington D.C, MD, VA., bà Đoàn Hạnh
Nhân, Hoàng Dung-đài truyền hình SBTN,
bà Nam Anh và bà Lưu Lệ Ngọc và phu
quân-giám đốc đài VNDC, ông Nguyễn
Văn Minh-chủ nhiệm tạp chí Văn Nghệ
Tiền Phong. Ngoài ra còn có một học viên
của đài SBTN cũng đã tham dự và săn tin.
Văn thi hữu hiện diện trong buổi ra mắt

sách gồm: Hoàng Song Liêm, Hà Bỉnh
Trung, Luân Tâm, Xuân Đức, Cao Nguyên,
Vi Khuê, Phan Khâm, Giáo Sư Nguyễn
Quốc Khải, chủ biên Vietnamreview.com,
Nguyễn Lân, Tiến Sĩ Nguyễn Nhã, Cung
Thị Lan, nhà biên khảo Phạm Văn Tuấn, Ý
Anh, Ỷ Nguyên và phu quân Phan Bá Luân
Đỗ Tràng Mỹ Hạnh, Hoàng Trúc Ly, Bạch
Mai, Tiến Sĩ Tạ Cự Hải, Hồng Thủy,
Thương Việt Nhân, ông bà Hoài Thanh cựu
chủ nhiệm tuần báo Đại Chúng, và cụ bà Tú
Anh, ông Ngô Long-Hiệp Hội Thẩm Mỹ, bà
Mina Nguyễn, bà Linda L. Nguyễn Trần, bà
Nguyễn Thị Thu nhóm QGNT, ông Đinh
Quang Trung, bà Lệ Mỹ, bà Lan Hương,
ông Nguyễn Anh Minh, bà Đặng Ngọc Tú,
Bà Ðặng Vân Trang, Ba Lê Thị Ngọc, Bà Lê
Minh Hà, bà Phạm Vân Loan, ông Nguyễn
An Bang và bà Kim Cúc, và đông đảo đồng
hương tham dự.
Hình thức buổi ra mắt sách rất trang
trọng. Bên ngoài, tác giả đã trưng bày hai
poster bằng Anh Ngữ quảng cáo về cuốn
sách. Bên cạnh đó là hình ảnh của Sài Gòn
trước 1975 gồm có Dinh Độc Lập, nhà bảo
tàng, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, bến
Bạch Đằng, nhiều cảnh sinh hoạt xinh đẹp
và yên bình của Sài Gòn cách đây 36 năm.
Tác giả cũng không quên sưu tầm những
cảnh mưa Sài Gòn trước năm 1975, và cảnh
Sài Gòn ngày nay bị ngập nước nghiêm
trọng gây sự khốn khổ cho dân Sài Gòn.
Trong hội trường sân khấu được trang
trí bằng hoa, tre tươi và chiếu slide show về
cảnh Sài Gòn. Điều đặc biệt hiếm thấy là
quan khách mua sách rất nhiều. Có người
mua một lượt 4, 5, 6 quyển đem về đọc và
tặng bạn bè. Ngay khi sách vừa phát hành
trên
Amazon.com,
Xlibris.com,
Barnsandnoble.com, thì số lượt người đặt

mua sách tăng lên rất nhanh. Được biết
ngoài sách in, nhà xuất bản còn bán cả
Ebook để độc giả có thể đọc sách bằng
computer, cell phone ở bất cứ nơi đâu.
Mở đầu chương trình, MC Đèo Văn
Sách giới thiệu Ban Tổ Chức và người MC
cộng tác với anh là nghệ sĩ Thái Phượng.
Sau chào cờ Việt Mỹ, tiếp theo là bản hợp
ca “Sài Gòn Nắng Nhớ Mưa Thương” của
nhà thơ Nguyễn Thị Ngọc Dung, do nhạc sĩ
Nhật Bằng phổ nhạc. Bài hát nầy cũng là
tựa đề của tác phẩm gây sôi động một thời
của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Dung. Nhiều
anh chị trong nhóm hợp ca đã chảy nước
mắt khi nghe bài hát dễ thương cất cao
trong hội trường “Sài Gòn Nắng Nhớ Mưa
Thương. Sài Gòn một thuở Trưng Vương
học trò. Đời vui ca hát mộng mơ. Lá me
đếm bước hẹn hò từng đôi…Sài Gòn vẫn đó
anh ơi. Sài Gòn khuất bóng chân trời mờ
sương. Sài Gòn còn đó quê hương. Sài
Gòn Nắng Nhớ Mưa Thương muôn đời. Sài
Gòn vẫn nắng mưa trong…lòng tôi.” Sau
đó, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Dung chào
mừng quan khách đã giới thiệu tác giả
Phong Thu như sau: “…Giọng văn và
những câu chuyện Miền Nam của Phong
Thu đặc biệt đã lôi cuốn tôi. Thường đêm
chúng tôi gọi nhau nói chuyện cả đêm quên
cả đi ngủ, say goodnight cả chục lần rồi lại
tiếp tục tâm tình không dứt. Phong Thu là
dân Nam cờ mắm ruốc, còn tôi là Bắc cờ
mắm tôm di cư, quanh năm sống tại Sài
Gòn. Vậy mà chúng tôi khám phá ra rằng
chúng tôi mang theo nhiều hình ảnh kỷ
niệm của tỉnh Bình Dương, Chợ Búng Lái
Thiêu, với Chùa Sư Nữ, với nhà Lồng bên
sông nước Đồng Nai, Thủ Dầu Một, vùng
quê sinh trưởng của cô bé Phong Thu, mà
tôi đã mấy lần cùng bạn học làm những

chuyến đi chơi bằng xe đạp, và tôi đã viết
lại những kỷ niệm hồn nhiên, trong sáng đó
trong hai tập hồi ký….”
Chương trình ca nhạc xen kẻ bắt đầu
với những khuôn mặt ca sĩ quen thuộc, tài
danh, nhiệt tâm và yêu mến văn học nghệ
thuật vùng thủ đô Washington D.C như Sĩ
Tuấn, Như Hương, Sĩ Tường, Minh Trân,
Loan Phượng, Kiều Nga, đôi uyên ương
Đèo Văn Sách và Kim Phụng, Bạch Mai,
cháu Hoài Bích Na, Hoài Thanh, Ngọc
Dung, Thái Phượng,
Nội dung những bài hát được trình bày
xoay quanh chủ đề nhớ về Sài Gòn thân yêu
sau 36 năm xa cách làm tất cả mọi người
xúc động và xao xuyến.
Diễn giả chính của buổi ra mắt sách là
giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, cựu Giám Đốc
đài Á Châu Tự Do. Ông không chỉ là một
Giáo Sư mà còn là một là báo, một dịch giả,
một nhà ngoại giao tinh tế, một nhà bình
luận gia sắc bén, một nhà biên khảo và một
người hoạt động chính trị xã hội nổi tiếng
khắp hải ngoại. Ông hy sinh thời giờ vàng
ngọc của mình cho công cuộc tranh đấu cho
tự do dân chủ tại Việt Nam suốt 36 năm lưu
vong. Ông là người nằm trong danh sách
đen, bị chính quyền cộng sản không cấp
visa cho về Việt Nam. Ông đã chấp bút và
phê bình 3 quyển sách của tác giả “Cô Bé
Bên Giàn Hoa Giấy Đỏ, Đoá Phù Dung” và
nay là quyển “Sài Gòn Mưa Vẫn Rơi.”.
Bằng giọng nói mạch lạc, lôi cuốn, Giáo Sư
Nguyễn Ngọc Bích phân tích và bình luận
cẩn thận từng phần nội dung và nghệ thuật
tập truyện gồm ba phần “Những đề-tài
thời-sự, Một thế-giới phong phú, và
Nghệ-thuật của Phong Thu”. Ông nói:
“…Không! Đọc Phong Thu trong tập
truyện này, ta có cảm-tưởng như ta đọc báo

ngày hôm nay song câu chuyện được tả một
cách tròn trịa, đầy đủ và nghệ-thuật hơn
báo hàng ngày rất nhiều vì báo hàng ngày,
tự bản-chất của nó, vẫn có tính-cách mánh
mun, chỉ nhìn được từng khoanh của câu
chuyện một, không thấy đầu đuôi ra ở đâu
cả....Một đoạn chừng hơn 10 dòng mà ta đã
có thể liên-tưởng đến Luật-sư Lê Thị Công
Nhân hay Nguyễn Văn Đài, rồi đến Lê
Công Định, Nguyễn Tiến Trung, đến nhà
thờ Thái Hà và người bị “gán cho tội ngoại
tình” Cù Huy Hà Vũ mà phiên toà phúcthẩm sẽ xảy ra thứ Ba tới đây, ngày 2 tháng
8, 2011. Mà đây là một chuyện viết từ
“những ngày cuối tháng 8 năm 2009”
(trang 294), thành thử ta có thể nghĩ rằng
Phong Thu có cả con mắt tiên-tri.

Phong Thu không giấu giếm là chị viết
chuyện thời-sự. Đó là chuyện dân oan đi
đòi đất như bà Cà-Na trong truyện “Dòng
sông chết” (trang 222-234) hoặc chuyện đi
lấy chồng ĐạiHàn như trường-hợp chị Thiện của
thằng Tuân (truyện “Tạm biệt chị yêu,”
trang 267-278) mà kết-luận không bi đát
như ta có thể tưởng, giải thích tại sao nhiều
cô gái miền Tây lại “liều mình nhắm mắt
đưa chân” đi vào con đường này. Cũng vì
Phong Thu muốn cho người đọc biết rõ là
chị viết về Việt Nam của ngày hôm nay nên
chị chỉ nguỵ-trang một cách rất sơ sài
những tên người tên việc trong những vụ xìcăng-đan lớn ở quê nhà. Tỷ như vụ PMU18
thì chị gọi là PU18 và ông bộ-trưởng bê bối
trong vụ này thì không cả đổi họ, chỉ đổi
tên thành một tên khá khôi hài, Đào Lo
Chôm (truyện “Những vì sao lạc loài,”
trang 261-272).… Cũng trong tập truyện,
Phong Thu dùng khá điêu luyện nghệ-thuật
“flashback” hay những cảnh nằm mơ làm
cho những truyện của chị chuyển cảnh rất
nhanh, không chán …..”.
Bài nhận định của Giáo Sư được khen
ngợi là bài bình luận văn học sâu sắc, hay,
và lôi cuốn người nghe.
Tác giả Phong Thu chỉ xuất hiện trong
vài phút nói lời tri ân Ban Tổ Chức và

quan khách. Nhà thơ Luân Tâm đã sáng tác
bốn câu thơ và nhờ hoạ sĩ Vũ Hối viết thư
hoạ trên một tấm lụa rất đẹp. Ông đã thay
mặt nhà thơ Vũ Hối tặng cho Phong Thu
tấm lụa có viết bốn câu thơ sâu sắc như sau:
“Sài Gòn Lệ đá còn rơi. Tha hương áo
gấm rong chơi không đành. Đội trời đạp
đất tinh anh. Tay tiên vẫy bút mộng lành
Phong Thu.” Nhà thơ Phan Khâm thay mặt
nhóm Cỏ Thơm tặng Phong Thu bó hoa
hồng với hai câu thơ:
Hoa Hồng Cỏ Thơm
Sài Gòn Mưa vẫn còn rơi
Vẫn còn làm kẻ cuộc đời trôi sông
Cỏ Thôm xin tặng đoá hồng
Nơi đây xin giữ mặn nồng cho nhau.
Nhà thơ Hồng Thủy tặng Phong Thu
một bó hoa và nhắc lại những kỷ niệm lần
đầu Phong Thu quen chị.
Ban tổ chức cũng chu đáo đãi quan
khách một bữa tiệc trà với sự đóng góp của
nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Dung, ca sĩ Đèo
Văn Sách và chị Kim Phụng nhà văn Hồng
Thủy, nhà văn Cung Thị Lan.
Chương trình ra mắt sách kết thúc vào
lúc 5:00 chiều cùng ngày.
TAM CÁ NGUYỆT SAN CỎ THƠM
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ầm một cuốn sách mới, chúng ta có thể
làm được gì? Hiển-nhiên, ta có thể đưa
lên để xem cuốn sách có đẹp không, ngắm
bìa trước, đọc bìa sau, ngửi mùi thơm của
giấy mới và, trong trường-hợp một cuốn
sách bìa cứng như tác-phẩm mới nhất của
Phong Thu ra mắt hôm nay, ta còn có thể
nâng niu để xem cuốn sách được chăm sóc
như thế nào.
Phải nói, đây là sản-phẩm của một
người yêu sách hay ít nhất cũng tự-trọng đủ
để không bôi bác, nghĩa là cũng tôn-trọng
luôn người đọc. Đọc vào trong các truyện,
ta thấy Phong Thu săn sóc khá kỹ lời văn
và mặc dầu chị là người miền Nam, sách
hầu như có rất ít lỗi chính-tả hỏi ngã.
Tiếp-tục việc đong đo cuốn sách, ta
thấy Sài Gòn Mưa Vẫn Rơi gồm 14 truyện
mà theo nhà văn Song Nhị, viết trong Bạt,
hầu hết xoay quanh một thành-phố quen
thuộc của chúng ta, một thành-phố lớn, có
lẽ lớn nhất, của Việt-nam, đó là Sài Gòn.
Ta hãy nghe nhà văn Song Nhị nhận-định:
“Sài Gòn với người dân miền Nam là
tiếng gọi thiêng liêng, thân thương như máu
thịt dù đang ở bất cứ nơi nào trên trái đất.
Không chỉ những người con của Sài Gòn
sinh ra và lớn lên, nối tiếp dòng sinh mệnh
từ bao đời của cha ông tiên tổ mà cả những
người dân từ mọi miền đất nước, từ Quảng
Trị đến Cà Mau tới đó lưu cư, hít thở không
khí an lành trong hơn hai mươi năm tồn tại

của thể chế Miền Nam Tự Do, khi xa Sài
Gòn cũng quặn lòng thao thức, nhớ về núm
ruột của quê hương.
“Trong hơn 300 năm lịch sử từ Sài
Côn, Bến Nghé đến Hòn Ngọc Viễn Đông,
đã có biết bao nhiêu những áng văn, thơ,
nhạc viết về Sài Gòn, viết về những bước đi
lớn mạnh, về những thăng trầm buồn vui
của Sài Gòn theo vận nước.”
Ngay trong chúng ta hôm nay, một
người Bắc đặc như Nguyễn Thị Ngọc
Dung, ngoài Phượng vẫn nở bên trời Hà
Nội vẫn phải có Sài Gòn Nắng Nhớ Mưa
Thương. Tại sao? Tại vì Hà Nội là quê
hương trong trí nhớ còn Sài Gòn là nơi
Ngọc Dung đã lớn lên thực-sự, là cô gái
dậy thì biết yêu, biết ghét, để dần dà bị dẫn
vào hai cuộc tình lớn, với một nhà văn Việt
và một nhà ngoại-giao Mỹ. Những cuộc
tình này hiển-nhiên là hồi hộp hơn những
ngày thơ ấu ở Hà Nội.
Trong một nghĩa nào đó, Sài Gòn Mưa
Vẫn Rơi, đối với người chưa đọc, có thể bị
hiểu lầm là “lại” một cuốn sách hoài-niệm
về một thời hoàng-kim đã mất. Song nghĩ
như thế là không thể nào sai hơn được.
Những đề-tài thời-sự
Không! Đọc Phong Thu trong tập
truyện này, ta có cảm-tưởng như ta đọc báo
ngày hôm nay song câu chuyện được tả một
cách tròn trịa, đầy đủ và nghệ-thuật hơn báo
hàng ngày rất nhiều vì báo hàng ngày, tự bảnchất của nó, vẫn có tính-cách mánh mun, chỉ

nhìn được từng khoanh của câu chuyện một,
không thấy đầu đuôi ra ở đâu cả.
Để minh-hoạ điều tôi nói, ta hãy thử lấy
một đoạn trong truyện “Cành hoa trước
gió” xem sao:
“Mới đây nhất, hàng loạt luật sư và
những trí thức ưu tú bất đồng chính kiến bị
bắt bỏ tù vì lên tiếng đòi tự do, dân chủ. Và
mấy tháng nay tin tức về một luật sư trẻ, tài
năng, linh hoạt có tấm lòng yêu tổ quốc
cũng đã bị bắt khẩn cấp và bị đẩy ra khỏi
hoạt động của xã hội. Một luật sư khác vì
bênh vực cho nhà thờ Thái Bình ở ngoài
Bắc cũng đã bị sách nhiễu và gán cho tội
ngoại tình. Tôi đọc báo Việt Nam trên liên
mạng, tôi thấy chính quyền Việt Nam mở
cửa he hé, rồi đóng cửa bất tử làm nhiều
người kẹt tay kẹt chân trong tù. Cai trị một
quốc gia mà làm việc tuỳ hứng, tuỳ thời và
tuỳ theo tình hình thế giới y hệt thời kỳ
chiến tranh. Nhưng tệ nhất là những ai
sống trong xã hội Việt Nam đều bọc mình
trong một lớp vỏ dầy cộm của loài ốc mượn
hồn. Tôi đọc hàng trăm tờ báo Việt Nam,
và thấy họ lên án những trí thức nghiên
cứu, đọc và tham khảo tài liệu nước ngoài.
Nổi bật nhất là vụ án luật sư Lê Đình. Ông
là một luật sư du học tại Hoa Kỳ và Pháp.
Ông mang những kiến thức Tây Âu vào để
khai sáng nền luật pháp tối tăm của Việt
Nam. Tại sao tham khảo những tư tưởng
tiến bộ lại là phản động? Tại sao nhà cầm
quyền CS Hà Nội mở cửa cho sinh viên đi
du học lại ngồi xổm trên óc họ để điều
khiển?” (trang 282-283)
Một đoạn chừng hơn 10 dòng mà ta đã
có thể liên-tưởng đến Luật-sư Lê Thị Công
Nhân hay Nguyễn Văn Đài, rồi đến Lê
Công Định, Nguyễn Tiến Trung, đến nhà
thờ Thái Hà và người bị “gán cho tội ngoại

tình” Cù Huy Hà Vũ mà phiên toà phúcthẩm sẽ xảy ra thứ Ba tới đây, ngày 2 tháng
8, 2011. Mà đây là một chuyện viết từ
“những ngày cuối tháng 8 năm 2009”
(trang 294), thành thử ta có thể nghĩ rằng
Phong Thu có cả con mắt tiên-tri.
Phong Thu không giấu giếm là chị viết
chuyện thời-sự. Đó là chuyện dân oan đi
đòi đất như bà Cà-Na trong truyện “Dòng
sông chết” (trang 222-234) hoặc chuyện đi
lấy chồng Đại-Hàn như trường-hợp chị
Thiện của thằng Tuân (truyện “Tạm biệt chị
yêu,” trang 267-278) mà kết-luận không bi
đát như ta có thể tưởng, giải thích tại sao
nhiều cô gái miền Tây lại “liều mình nhắm
mắt đưa chân” đi vào con đường này.
Cũng vì Phong Thu muốn cho người
đọc biết rõ là chị viết về Việt Nam của ngày
hôm nay nên chị chỉ nguỵ-trang một cách
rất sơ sài những tên người tên việc trong
những vụ xì-căng-đan lớn ở quê nhà. Tỷ
như vụ PMU18 thì chị gọi là PU18 và ông
bộ-trưởng bê bối trong vụ này thì không cả
đổi họ, chỉ đổi tên thành một tên khá khôi
hài, Đào Lo Chôm (truyện “Những vì sao
lạc loài,” trang 261-272).
Một thế-giới phong phú
Thế-giới của Phong Thu là một thế-giới
rất phong phú, rất đa dạng. Nếu có những
chuyện mà rõ ràng là ký-ức của tác-giả,
những kinh-nghiệm có thật trong đời của
tác-giả, như truyện “Sài Gòn niềm nhớ
không tên” (trang 235-254) mà ta có thể gọi
được là “những ngày Tân Uyên” đi côngtác thu thập dân-ca miền Đông Nam-bộ
cùng với đôi vợ chồng nhạc-sĩ Lưu Nhất
Vũ (ở trong truyện được gọi là “ba má
Hai”) thì lại cũng có nhiều truyện mà rõ
ràng tác-giả không thể có được chút kinh-

nghiệm bản-thân nào, như kinh-nghiệm ở
nhà tù CS. Đó là truyện “Những vì sao lạc
loài” trong đó ông Chinh, một nhà báo
đứng đắn, vì tố-cáo tham-nhũng mà phải đi
tù rồi rục xương, chết ở trong đó. Tươngphản với tâm-tư đau buồn và vô vọng của
ông thì lại là “thằng nhóc” Tài-Béo, nó rất
khoái được ở tù vì ở trong tù thì có mái nhà
che mưa che nắng, một ngày được hai bữa
cơm, không phải lo bữa đói bữa no. Đến
khi ra tù nó chẳng biết đi đâu vì đối với nó
“Nhà! Nhà là cái gì? Nó làm gì có nhà.
Nó chưa bao giờ hiểu căn nhà là tổ ấm hạnh
phúc mà ngay cả con chim cũng phải đan
lấy cái tổ trên những nhánh cây thật to, thật
cao để tránh mưa nắng, sinh sống và tồn tại.
Con chim cũng có một bầu trời tự do để ca
hát, bay lượn. Còn ba má nó là con người
nhưng chỉ biết căn chòi cất tạm bợ bằng
giấy cạc-tông và mấy tấm ni-lông rách nát...
Bởi ba má nó không một tấc đất cắm dùi
nên phải cất chòi trong một nghĩa địa...”
(trang 260). Sở dĩ Tài-Béo ra tù không biết
đi đâu là vì ba má nó đã quên nó lâu rồi, nó
không cả chắc là họ còn sống hay còn sống
mà lưu lạc đến nơi nào.
Ra tù, Tài-Béo, người miền Nam, chỉ
có một lá thư mà nó không biết đọc của ông
Chinh, người miền Bắc, để lại cho nó, dặn
dò là phải đi tìm gia-đình ông để đưa vì khi
sắp chết, ông Chinh có trăn trối lại như sau:
“Nó thấy ông mở mắt thì khóc thút thít.
Cái miệng nó méo xệch một bên:
“ ‘Bố Chinh à! Bố đừng chết nghen.
Bố có hứa khi ra tù sẽ dẫn con về quê bố.
Hai bố con sẽ đi câu cá, bắt ếch, trồng rau
để sống mờ...’
“Ông Chinh khó nhọc lắm mới dỗ dành
được nó:

“ ‘Bố nhớ chớ. Đó là mơ ước cuối
cùng của bố. Bố sẽ mang con về quê bố.
Quê bố nghèo nhưng tình thương nhiều
lắm. Con tin bố nhé!’ ” (trang 263)
Chỉ sau đó ít lâu, ông Chinh chết rồi
Tài-Béo được thả ra. Truyện của Phong
Thu nhiều khi kết thúc lơ lửng như thế, để
cho trí tưởng-tượng của người đọc tha hồ
tiếp nối. Đó là một nét của tân-tiểu-thuyết,
chứng tỏ ngòi bút của tác-giả đã già dặn đi
rất nhiều.
Nghệ-thuật của Phong Thu
Gần đây, tôi có đọc một quyển sách dầy
cộm của Steven Moore, The Novel, an
alternative history (“Tiểu-thuyết, một lịchsử khác”), nói về nghệ-thuật tiểu-thuyết đã
chuyển-biến ra sao từ thời thượng-cổ cho
đến khoảng năm 1600. Không chỉ tiểuthuyết phương Tây mà bắt đầu từ những
gốc gác Ai-cập, Sumer, Akkad, Do-thái,
Hy-La (như những truyện trong Thánhkinh, từ Cựu-ước đến Tân-ước)... mà còn cả
những truyện Ấn-độ, Ả-rập, trung-cổ thờiđại, tiểu-thuyết Trung-hoa, Nhật, Ba-tư v.v.
Đã đành, một cuộc nghiên cứu sâu rộng
như vậy thì có rất nhiều điều để nói, và tôi
không thể nào kể được dù chỉ một phần lại
cho Quý Vị nghe ở đây.
Tôi chỉ xin nói là: truyện hay tiểuthuyết thì bắt đầu phải có một câu chuyện,
một cốt truyện. Nhưng một cốt truyện tự
nó thường rất khô khan và nghèo nàn, và có
người đã cho rằng trong lịch-sử tiểu-thuyết
ở trên thế-giới thường chỉ có chừng ba loại
cốt truyện mà loại phổ-biến nhất là cái
“những mối tình tay ba” (“the love
triangles”). Thành thử đi từ một cốt truyện
mà muốn cho nó hay cần đến nghệ-thuật:
Nghệ-thuật kể, nghệ-thuật bố-cục hay còn
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gọi là sắp xếp các tình-tiết, nghệ-thuật tả hùng, anh Thạnh của Lệ Châu, bạn dạy học
ngày xưa của tác-giả, anh đi theo khángtâm-tư nhân-vật, nghệ-thuật lời...
Áp-dụng vào trường-hợp truyện của chiến do một tổ-chức hải-ngoại tổ-chức để
Phong Thu, ta sẽ thấy mấy truyện như “Sài rồi bị bắt, tuyên án 20 năm tù để đến ngày
Gòn niềm nhớ không tên” (trang 241-260, về thì “thân tàn ma dại,” chỉ còn chờ chết—
Thương, Trí và Hằng) hay “Sài Gòn, một không khác bao nhiêu chuyện của anh
thuở hẹn hò” (trang 345-361, Thuý Vi, Nguyễn Văn Trại, mới chết gần đây trong
Trường và Lục Vi) và “Lỗi hẹn” (trang tù (truyện “Cánh hoa trước gió,” trang 279317-329, Hân, Thuý và Nam) là những 294). Còn rất nhiều truyện trong tập sách là
“love triangles” dễ lôi cuốn ta vào những chuyện người Việt về thăm nhà để chứngcảm-xúc lãng mạn. Cái làm cho những kiến bao nhiêu chuyện bể dâu.
truyện này không nhàm chán là ở bối-cảnh
Một cái tài-tình khác của Phong Thu là
câu chuyện: Bối-cảnh truyện đầu là đạo, là tái-tạo được rất khéo lời lẽ của trẻ con và
chùa; bối-cảnh truyện thứ hai là chuyện yêu những cách hành-xử của chúng, chứng tỏ chị
nước, biểu tình chống Trung-quốc, trong đó có một con mắt quan-sát rất kỹ khi còn làm
có lồng tí ghen; bối-cảnh của truyện “Lỗi nghề gõ đầu trẻ. Những nhân-vật như Cưhẹn” là tình bạn và tình qua liên-mạng còn Còm, Tài-Béo, Lan-Sún hay Thằng Tuân tuy
bối-cảnh của truyện “Người câu bóng chỉ xuất hiện trong có vài trang nhưng để lại
trăng” (trang 331-344, Thiệt, Đông và Đào) trong người đọc một dư-vị khó quên.
là chuyện “bloggers,” làm báo và tình yêu
Cũng trong tập truyện, Phong Thu dùng
không tính toán.
khá điêu luyện nghệ-thuật
Nhưng đặc-sắc của ngòi bút
“flashback” hay những cảnh
Phong Thu là chị tạo được
nằm mơ làm cho những truyện
những nhân-vật sắc nét như ông
của chị chuyển cảnh rất nhanh,
Khải tương-phản với con ông,
không chán.
Thật ra còn những truyện
thằng Hoàng, hay David, một
khác trong tập truyện Sài Gòn
Việt-kiều về thăm nhà (trong
truyện “Bác Khải,” trang 354Mưa Vẫn Rơi mà ta không có
368) hay Thạch, một Việt-kiều,
thời giờ đi vào và phân-tích.
bên cạnh Bảo, người em ở lại GS Nguyễn Ngọc Bích
Nhưng tôi sẽ làm một chuyện
quê nhà, và Tình, người bạn học
hại độc-giả nếu tôi không dành
cũ, đã đổi thay tính nết và nếp sống đến cho Quý Vị cái hứng thú đi tìm ra những
không nhận được ra (như trong truyện cái hay, cái đặc-sắc khác trong cuốn sách ra
“Tiếng khóc trong đêm mưa,” trang 202- mắt hôm nay của Phong Thu.
221). Một kỹ-thuật Phong Thu dùng là
Đọc tại buổi ra mắt sách t ại James Lee
đem tương-phản hai mốc thời-gian, trước Community Center (Annandale, VA) Ngày
1975 và ngày nay hay vài chục năm sau 30/7/2011.
hoặc so kinh-nghiệm của người Việt hảiNGUYEÃN NGOÏC BÍCH
ngoại với người trong nước. Thời-gian, đó
(Virginia)
là cái bi đát trong câu chuyện một người

