Phong Thu
và “Sài Gòn Mưa Vẫn Rơi”
tại Bắc California
Ngày đầu tiên gặp tác giả Phong Thu, ký giả Thư Sinh nói rằng “Phong Thu mang mùa
thu và nước mắt đến San Jose”. Mùa thu San Jose vẫn chưa thấy lá vàng, trời chỉ gợn lên
chút gió, buổi sáng sương mù lãng đãng nhưng không khí mát lạnh, hoa vẫn nở khắp nơi
và trên những hàng cây hai bên đường lá vẫn xanh rì.
Vậy nước mắt từ đâu đến? Có lẽ từ tác phẩm song ngữ “Sài Gòn Mưa vẫn Rơi” đã làm
cho những người bạn, và đồng hương thương nhớ đến Sài Gòn mà rơi lệ.
Vào lúc 1:00 pm ngày 23 tháng 10, tại hội trường VIVO, San Jose CA CSTV Cội Nguồn
đã tổ chức một buổi giới thiệu tác phẩm song ngữ “Sài Gòn Mưa Vẫn Rơi” của Phong Thu,
một tác giả nữ đến từ Washington D.C.
Buổi ra mắt sách diễn ra trong bầu không khí ấm áp, vui tươi và thân mật. Đúng 1:00
pm, khách đã đến khá đông. Tại bàn bán sách ở cửa ra vào, Phong Thu, Ngọc Bính, Miên
Du Đà Lạt, Thu Tâm, Kim Chung đã chuẩn bị đón tiếp quan khách và tác giả ký sách.
Khách tham dự đủ mọi thành phần, tuổi tác khác nhau, họ luôn nở những nụ cười thân mật,
gần gũi. Sách mang theo đã bán hết trong vòng một tiếng đồng hồ.
Theo sự ghi nhận của BTC thì các văn thi hữu và khách từ xa đến tham dự có nhà thơ
Trần Vấn Lệ (Nam Cali), nhân sĩ Nguyễn Đức Chung, ÔBà Lữ Đình Trúc (San Francisco),
nhà thơ Anh Tâm Trần Công Phấn (San Ramon).
Đông đảo văn nghệ sĩ vùng Vịnh như Họa sĩ Trương Thị Thịnh, Họa Sĩ Đào Hải Triều, nhà
văn Thanh Thương Hoàng, nhà văn Diệu Tần, nhà văn Ấu Tím... các nhà thơ San Jose hiện
diện như Mạc Phương Đình, Đông Anh, Trường Giang, Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích,
Thanh Xuân, Ngọc An, Duy An Đông…
Giới truyền thông báo chí, đài phát thanh và truyền hình đến rất đông đảo như: phóng
viên Nghệ Lữ (đài truyền hình SBTN), Micheal Trần (đài Truyền thanh truyền hình Quê
Hương), Ký giả Lê Bình, ký giả Lâm Văn Sang (VTimes), Ký giả Trần Nghĩa Sĩ (Việt
Nam Nhật Báo), Tuần Báo Phụ Nữ Cali, Nhật Báo Thời Báo, Thi Văn Đoàn Bốn Phương,
Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt, Tuần Báo Thằng Mõ, ký giả Cao Sơn (Tuần Báo Tin Việt
News), ký giả Hoàng Sơn Long (Tuần Báo Việt Tribune).
Nhóm QGNT cũng đã có mặt để động viên và ủng hộ Phong Thu như Nguyễn Hà, Đỗ
Mơ, Huỳnh Minh Trí, Vũ Khắc Thông và phu nhân, anh John Phạm và phu nhân, Kim
Cúc, Thúy Nga, Mai Viết Khánh, ca sĩ Lệ Hằng, ca sĩ Thu Tâm.
Hai MC dẫn chương trình là nhà văn Thư Sinh và nhà thơ Hồng Hà. Sau phần nghi
thức khai mạc, nhà báo Thư Sinh giới thiệu BTC và quan khách tham dự.

Ông Lê Văn Hải, Chủ Nhiệm Tuần Báo Thằng Mõ đồng trưởng ban tổ chức đã trình
bày lý do vì sao ông đã nhận lời tham gia tổ chức buổi ra mắt sách của Phong Thu.
Nhà báo Cao Ánh Nguyệt, chủ nhiệm Tuần Báo Phụ Nữ Cali giới thiệu tác phẩm. Bà
là người sống và dạy học tại Sài Gòn, nên tình cảm bà dành cho Sài Gòn rất đậm đà. Bằng
giọng nói trong trẻo, rõ ràng bà đã diễn đạt chủ đích của tác phẩm rất xúc động: “Khi tôi
đọc qua tựa đề của quyển sách, tôi nghĩ rằng đây là hình ảnh của một Sài Gòn đầy hoài
niệm, nhung nhớ của ngày xưa. Nhưng khi tôi đọc hết quyển sách Sài “Gòn Mưa Vẫn Rơi”
tôi chợt nhận ra rằng điều tôi nghĩ đã hoàn toàn sai. “Sài Gòn Mưa Vẫn Rơi” là một Sài
Gòn đã thay tên đổi họ, Sài Gòn đã đổi chủ. Một Sài Gòn đã không còn những mơ mộng
ngày xưa và đang đắm chìm trong những thảm kịch sau năm 1975. Sài Gòn đã chết thật
rồi; chết như những nhân vật trong mười hai truyện ngắn viết bằng hai thứ tiếng Anh-Việt
do nhà xuất bản Xlibris ấn hành… Những nhân vật mà Phong Thu đưa vào trong cốt
truyện của mình, có thể là những nhân vật có thực sống ở ngoài đời. Bởi vì cách viết của
Phong Thu là cách viết nửa hư cấu, nửa hiện thực và mang tính thời sự. Những câu chuyện
của bà là những câu chuyện mà chúng ta bắt gặp thường ngày trong cuộc sống. Trong
mười hai câu chuyện đó, chúng ta bắt gặp những đứa bé, những người đàn bà và những
người yêu nước...”
Tiếp theo là nhà văn Song Nhị, Trưởng Điều Hành CSTV Cội Nguồn, tác giả quyển
sách nổi tiếng “Nửa Thế Kỷ Việt Nam”, đồng trưởng ban tổ chức đã thay mặt ban Điều
Hành Cội Nguồn nói về sự đóng góp của tác giả, tặng hoa và trao bức họa rất đẹp phác
thảo chân dung tác giả của hoạ sĩ Lê Văn Hải. Nhân dịp này, nhà văn Song Nhị cũng trao
danh thiếp hội viên chính thức của CSTV Cội Nguồn cho hai nhà văn Phong Thu và Trần
Khải Thanh Thủy.
Nhạc sĩ Miên Du Đà Lạt đến từ Santa Ana tham dự buổi ra mắt sách và giới thiệu tác
giả. Miên Du Đà Lạt nói về sự tình cờ quen biết với Phong Thu, về quyển sách đầu tiên
“Cô Bé Bên Giàn Hoa Giấy Đỏ” mà bà đã tò mò tìm đọc. Bà cũng nói về mối thiện cảm và
tình bạn gắn bó của mình đối với tác giả.
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, một nhà đấu tranh cho dân chủ nhân quyền can đảm,
đầy nghị lực đã xuất hiện trong buổi ra mắt sách. Bà là một nhân chứng sống để chứng
minh về những hiện tượng nghịch lý, đau thương còn hằn sâu trên quê hương Việt Nam.
Bà đã phát biểu như sau: “... Tôi tìm vào mạng và được nghe tiếng nói tâm hồn chị cũng là
những âm tiết nở hoa trong trái tim chị qua giọng đọc của một diễn giả trên trang mạng
Viethamvui.net. Ngay lập tức tôi bị cuốn hút vào những lời bày tỏ gan ruột của chị: - “Tôi
viết để chia sẻ niềm đau với đất nước và dân tộc tôi. Tôi viết để ca ngợi và cầu nguyện cho
những người dũng cảm đang bị bức hại, đoạ đày trong ngục tối. Tôi viết để nhỏ những giọt
lệ lòng, thương cho thân phận người Việt Nam máu đỏ, da vàng”.
“Đã lâu lắm rồi tôi mới tìm được một chất giọng trong trẻo, sâu đằm, bám riết vào nội
tâm như thế. Chị viết như dao mổ, như một người đang sống trong chế độ cộng sản ở Sài
gòn, và như một người tù trong lao tù cộng sản, chứ không phải một người sống tự do nơi
đất Mỹ đầy tự do nhân quyền. tôi ngạc nhiên đến mức đã nghĩ chị là một người sinh ra và
lớn lên ở đất Bắc, hay chí ít cũng có dây mơ rễ má với vùng đất Nam Định, Bắc Ninh,

Nghệ An, quê hương của quan họ, của văn chương. Nơi từ xưa vẫn được coi là cái nôi của
văn chương Bắc Việt, nên mới có thể hóa thân hóa hồn vào từng nhân vật trong câu chuyện
của mình đến thế. Phải đến khi đọc bài của tác giả Nguyễn Ngọc Bích, tôi mới biết chị là
một nhà văn sinh trưởng ở Miền Nam và định cư trên đất Mỹ. Giọng văn của chị thực sự
đã ấn tôi thành... tượng ngay trong giây phút đầu tiên khi nghe câu chuyện về một em bé
bán báo trong một ngày mưa Sài Gòn. Đó chính là những tiếng nói từ đáy lòng thương cảm
sâu xa của chị, là hơi thở của tâm hồn chị đang thở cùng đất nước nhân dân, là những âm
tiết nở hoa trong trái tim trầm buồn da diết của chị khi nghĩ về những người dân Việt Nam
nói chung và Sài Gòn nói riêng, những âm tiết đã làm nên bản sắc văn chương của chị, mà
không một ai có thể bắt chước, vay mượn được...”
Do thời gian không còn nhiều nên nhà thơ Diên Nghị, một cây bút bình luận, một trong
những trụ cột của CSTV Cội Nguồn cũng đã phát biểu cảm tưởng của ông về các sinh hoạt
văn hoá khá khởi sắc của thành phố San Jose, và buổi RMS của tác giả Phong Thu.
Trong phần trao đổi giữa tác giả và cử tọa, QGNT Nguyễn Khắc Thông đã đặt câu hỏi
với tác giả về sự khó khăn và thuận lợi trong việc xuất bản sách song ngữ. Bà Phong Thu
cũng đã trình bày lý do vì sao bà giao cho nhà xuất bản Mỹ ấn hành. Mong ước của bà là
quyển sách sẽ đi vào thị trường Hoa Kỳ, Châu Âu và khắp nơi trên thế giới qua dạng
Ebook. Quyển sách sẽ trả lời thay cho câu hỏi của thế hệ Việt Nam hải ngoại biết được vì
sao ông cha mình phải rời bỏ quê hương? Vì sao người Việt hải ngoại phải bảo tồn văn
hoá, và phải đổ mồ hôi, tâm huyết, trái tim để tranh đấu cho một quê hương Việt Nam tự
do, dân chủ và phú cường.
Xen kẽ chương trình có sự góp mặt của các Ca sĩ Kim Thư, Mỹ Thể, Thu Tâm, Lệ
Hằng. Các ca sĩ có giọng ca ngọt ngào đã tạo cho không khí buổi ra mắt sách thêm phần
vui tươi.
Chương trình ra mắt sách “Sài Gòn Mưa Vẫn Rơi” đã kết thúc vào lúc 4:30 pm cùng ngày.
Ngày 23 tháng 10 năm 2011
Thông Tín Viên Cỏ Thơm tường trình từ San Jose

