XIN THÔNG BÁO CÙNG GIA ĐÌNH PETRUS KÝ VÀ THÂN HỮU:

GIÁO SƯ HOÀNG TRỌNG HÀN
VỪA QUA ĐỜI NGÀY 1 THÁNG 5 TẠI FAIRFAX, VIRGINIA, HƯỞNG THỌ 85 TUỔI.

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN VỚI BÀ QUẢ PHỤ HOÀNG TRỌNG HÀN
(BÀ TRẦN THỊ XUÂN LAN) VÀ TOÀN THỂ TANG QUYẾN.
CẦU MONG HƯƠNG LINH ÔNG NGUYÊN HOẰNG HOÀNG TRỌNG HÀN
SỚM VÃN SANH MIỀN CỰC LẠC.
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

MỘT KỶ NIỆM VỚI GS HOÀNG TRỌNG HÀN
NOTE: Đây không phải là bài tường thuật đầy đủ, chỉ là vài cảm nghĩ tiếp nối sau khi dự picnic và
có cảm hứng để ghi nhận vài sinh hoạt hôm đó. Một số bạn Petrus Ký nhận được emails của tôi vài
hôm trước (có hình ảnh về đồng ca “Petrus Ký hành khúc” của GS Phạm Mạnh Cương và “Những
Nẻo Đường Việt Nam” của cố nhạc sĩ Thanh Bình) viết thư muốn biết thêm chi tiết về các vị Giáo
Sư có mặt hôm đó … Bài viết của Phan Anh Dũng (Richmond, Virginia)

Sau một tuần nóng và mưa hầu như mỗi ngày, Chủ nhật ngày 15 tháng 6, 2014 trời bỗng nắng ráo
và thời tiết ôn hòa, khá lý tưởng cho một buổi picnic tại Mason District Park ở Thành phố
Annandale, phía Bắc của Tiểu bang Virginia. Ngày hôm ấy cũng là ngày Lễ Father’s Day ở Hoa
Kỳ.
Buổi picnic do Ban Tổ Chức gồm có một số anh chị trong Ban Đại Diện của Hội Ái Hữu Petrus Ký
Miền Đông Hoa Kỳ: Hồ kim Chi, Nguyễn vĩnh Hưng, Nguyễn cao Trực, Phạm hữu Anh, Nguyễn
văn Đặng, Nguyễn thanh Liêm, Trương tín Huy, Hoàng Nuôi, Robert Trịnh, Lý Thanh Tâm, Võ
Xuân Quang (như trong thư mời).
Ngoài hội viên và thân hữu đến tham dự, còn có đại diện của Cộng Đồng Người Việt Nam vùng
Hoa Thịnh Đốn, gia đình cựu học sinh Trưng Vương, Hội Ái Hữu Trường Gia Long miền Đông
Hoa Kỳ và phóng viên của 2 đài truyền hình VN-HTĐ và SBTN-DC …
Đặc biệt nhất là có sự góp mặt của 4 vị Giáo Sư đã từng dạy ở Petrus Ký. Ngoài GS Đào Kim
Phụng dạy Anh văn, còn có 3 GS dạy Lý Hóa đó là: GS Hoàng Trọng Hàn, GS Phan Ngọc và GS
Nguyễn Ngọc Diễm.

Nhờ buổi họp mặt này tôi được biết thêm một số chi tiết khá thú vị để chia xẻ với quý vị:
- Trong 4 vị Giáo sư, thâm niên nhất ở Petrus Ký là GS Nguyễn Ngọc Diễm với 25 năm dạy học
liên tục. GS Diễm đã về hưu, sống ở Sài Gòn và hiện qua thăm gia đình ở Hoa Kỳ. Ông quen biết
với cố GS Đặng Văn Hiền, cũng dạy Lý Hóa ở Petrus Ký và là anh ruột của cựu nữ sinh Trưng
Vương Đặng Ngọc Thanh (chồng: Vũ An Thanh). GS Hiền lúc trước cư ngụ gần chỗ picnic.
- GS Hoàng Trọng Hàn dạy một năm (64-65) ở Petrus Ký sau khi đi du học ở Hoa Kỳ về.
Sau đó, Ông được bổ nhiệm làm Hiệu Trưởng Trung Học Trần Hưng Đạo ở Đà Lạt.
- GS Phan Ngọc từng là Phó Chủ Khảo cho một kỳ thi Tú Tài 2, có duyên gặp Hiệu Trưởng Petrus
Ký là Chánh Chủ Khảo năm đó. Sau khi vào Sài Gòn, Ông được mời dạy Vật Lý 6 tiếng một tuần
cho một lớp 12 ở Petrus Ký từ 70 đến 75. Ông cũng là một nhà thơ dưới bút hiệu “motthoi”.
4 vị Giáo Sư đến tham dự còn khỏe mạnh, vui vẻ và đều bày tỏ mong ước Hội được phát triển tốt
đẹp.
Ngạc nhiên lớn nhất của tôi là GS Hàn và GS Diễm có tinh thần trẻ trung, không quản ngại lên sinh
hoạt văn nghệ: đồng ca bài Petrus Ký Hành Khúc và sau đó, mỗi người ngâm một bài thơ.
GS Hàn ngâm bài thơ “Sài Gòn Sáng Nắng Chiều Mưa” của một học trò cũ (nhà thơ Nguyễn
Ban Sơ tức TS Hồ Văn Phú)
GS Diễm có cảm xúc sáng tác và ngâm bài thơ ngắn thật cảm động tình nghĩa thầy trò để ghi
nhớ kỷ niệm đẹp ngày hội ngộ 15 tháng 6.

Thành thật cảm ơn quý anh chị trong Ban Tổ Chức đã làm việc hết sức mình và thật chu đáo để
buổi họp mặt được thành công, đem niềm vui đến cho mọi người tham dự hôm đó.
CHÚC TẤT CẢ QUÝ VỊ MỘT MÙA HÈ VUI TƯƠI VÀ HẠNH PHÚC NHƯ Ý,
Phan Anh Dũng
Richmond, Virginia USA

Bài thơ của GS Nguyễn Ngọc Diễm:
Mấy chục năm trời mới gặp nhau
Tình xưa nghĩa cũ chẳng phai màu
Hôm nay hội ngộ phương trời lạ
Cảm xúc dâng tràn nỗi bể dâu
Thày trò mái tóc cùng sương bạc
Vẫn biết ta là đã của nhau
Mai này mãi mãi còn ghi nhớ
Tháng sáu mười lăm dấu ấn sâu

Bài thơ của Nguyễn Ban Sơ do GS Hoàng Trọng Hàn ngâm thơ:
Sài Gòn, Sáng Nắng Chiều Mưa
Sàigòn có gì lạ không em
Khi anh đi thành phố vẫn êm đềm
Bởi khi anh từ giã Sàigòn để trở về đơn vị
Nắng vẫn là buổi sáng và mưa vẫn là buổi
chiều
Sài gòn buổi chiều trời hay mưa
Bất kể bốn mùa xuân hạ thu đông
Em buổi tối cũng như Sàigòn buổi chiều
Nước mắt buồn làm bận bước chân đi
Tám tháng rồi không thấy mặt Sàigòn
Không thấy mặt em – em yêu
Đừng thắc mắc khi anh hỏi Sàigòn có gì lạ

Tự dưng chợt nhớ bài thơ thuở nọ
Ngày đầu tiên anh hôn lên đôi môi em
Có phải chăng đó là bản tình ca êm đềm
Anh yêu em được đã sáu năm
Tính đi tính lại thì mình ở gần nhau không đủ
sáu năm
Bởi anh cứ phải đi đây đi đó
Long đong là cả một kiếp người
Sàigòn có gì lạ không em
Tuy hỏi thế nhưng anh vẫn mong em trả lời
“Nắng vẫn là buổi sáng và mưa vẫn là buổi
chiều
Em nhớ anh”
Em yêu – cũng như là anh đang nhớ em.

Tám tháng xa Sàigòn là tám tháng quên làm
thơ
Bao nhiêu là nhung nhớ
Em biết không

