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Chuyện cái vòng
Những ý tưởng tản mạn trên làm tôi nhớ đến bài thơ
Ông Giáo Già của Dương Tử:
Một bà mẹ tặng con gái một vòng đeo tay nhân dịp sinh
nhật thứ mười tám của cô. Bà giải thích cho đứa con biết:
Vòng này không phải đơn thuần là một nữ trang, nó còn giữ
Mỗi độ mai chớm nở
vai trò một móc xích trong chuỗi xích dài tương quan tình
Là thấy Ông Giáo Già
cảm giữa những người trong gia đình mình. Trước kia, bà
Cặm cụi ngồi viết thiệp
ngoại đã tặng vòng này cho mẹ và nay mẹ trao nó cho con.
Gửi thân hữu gần xa
Mỗi khi thấy chiếc vòng, con nhớ đến cha mẹ và qua cha mẹ
con nghĩ đến ông bà rồi từ đó con liên tưởng đến những
Gia Long, Pétrus Ký
người thân thương khác trong gia đình chúng ta...
Nguyễn Đình Chiểu- Ngọc Hân
Đối với nhiều dân tộc trên thế giới, cái vòng là biểu
Hùng Vương và Sư Phạm
tượng của tình người cũng như chim bồ câu là biểu tượng
Có rất nhiều người thân
của hòa bình. Mỗi khi thấy cái vòng - một biểu tượng - người
ta liên tưởng đến mối quan hệ tình cảm giữa những người
Ông Giáo đều gửi hết
cùng gia đình, cùng trường học, cùng cội nguồn văn hóa,
Không để sót người nào
cùng quê hương xứ sở...
Tình cảm ba ngày Tết
Cái vòng là một biểu tượng, trường học cũng là một biểu
Đáng trân trọng biết bao!
tượng. Thật vậy, khi một vật đã trở thành biểu tượng thì nó
không còn là vật-tự-tại nữa mà trở thành hình ảnh tượng
Ai đã từng nhận thiệp
trưng. Tự Điển Tiếng Việt định nghĩa “biểu tượng” là hình
Đều khen Ông Giáo hoài
ảnh của nhận thức, cao hơn cảm giác, cho ta hình ảnh của
“-Ông Giáo thật chu đáo
sự vật còn giữ lại trong đầu óc sau khi tác động của sự vật
Chữ viết rất đều tay!”
vào giác quan ta đã chấm dứt.
Chuyện kể về trường học là chuyện kể qua hình ảnh của
Nhưng từ năm bảy lăm
nhận thức. Thật vậy, vào một ngày cuối tuần cách đây không
Danh sách ngày một ngắn
lâu, tôi có dịp hầu chuyện với Thầy Phạm Văn Trọng ở
Kẻ chết, người lưu vong
Castro Valley, Bắc Cali. Ông gọi điện thoại nói chuyện với
Thiệp đến, đi đều vắng
tôi về việc đọc trong mục Vô Cùng Thương Tiếc ở trang
cuối Bản Tin 23 Tháng 5 vừa qua thấy tên hai cô giáo dạy
Ông giáo vẫn ngồi đấy
học đồng thời với ông. Những vị tiền bối quá vãng này đã
Khi mùa Xuân trở về
sống và là nhân chứng lịch sử cận đại trong gần một thế kỷ
Bao tang thương, biến đổi
vừa qua. Tên hai vị nữ đồng nghiệp gợi lại một số hình ảnh
Nhìn hoa buồn tái tê
xưa của Mỹ Tho mà ông đang tìm cách ráp nối lại trong tiềm
thức của mình. Với giọng nói chậm rãi đong đầy cảm xúc –
Năm nay mai lại nở
tôi liên tưởng đến giọng giảng bài của một nhà giáo trước các
Chẳng thấy ông giáo già
môn sinh của mình - ông nhắc lại vài kỷ niệm của một cậu
Nghiên mực còn đậy kín
thư sinh đang theo học tại Collège de Mytho trong những
Bàn ghế phủ đầy hoa!
năm 1925-1929 với GS Trần Văn Hương và GS Dương Văn
Cấp.
Ông Giáo đã ra đi
Xin nhắc lại Thầy Trọng đã viết về một số sự cố xảy ra
Thất thập cổ lai hy
trong thời gian ông theo học tại Collège de Mytho và đặc biệt
Sách vở năm ba quyển
bài Tưởng Nhớ Thầy để tưởng niệm GS Trần Văn Hương.
Nghiệp văn chẳng ra gì!
Những bài nói trên đã được đăng trong Bản Tin và Đặc San
Trần Quang Minh
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(Moãi naêm vaøo ngaøy 26 thaùng 8, chuùng ta kyû nieäm ngaøy
thaønh laäp Tröôøng Nöõ Trung Hoïc Myõ Tho. Naêm nay, nhaân
dòp sinh nhaät thöù 45 cuûa tröôøng, chuùng ta tìm hieåu veà cuoäc
ñôøi vaø söï nghieäp vaên chöông cuûa vì coâng chuùa ñaõ ñem vinh
danh ñeán cho ngoâi tröôøng).
Ngoïc Haân Coâng Chuùa teân thaät laø Leâ Thò Ngoïc Haân
sanh ngaøy 22 thaùng 5 naêm 1770 taïi Thaêng Long (Haø Noäi).
Maëc duø laø coâng chuùa thöù 21 (coù saùch ghi thöù 9) cuûa vua Leâ
Hieån Toâng (1740-1786), nhöng vì baûn chaát thoâng minh laïi
ñeïp vaø hieàn haäu neân ñöôïc vua cha cöng chieàu nhaát vaø ñaët
teân laø Chuùa Tieân.
Töø luùc treû, Chuùa Tieân ñaõ ñöôïc hoïc ñuû caû caàm, kyø, thi,
hoïa. Tröôùc khi laäp gia ñình, Ngoïc Haân ñaõ am töôøng nhieàu
kinh söû vaø ñieån tích truyeän thô Vieät Nam vaø Trung Quoác.
Coâng Chuùa gioûi thô vaên veà Haùn cuõng nhö Noâm. Coâ thöôøng
laøm thô xöôùng hoïa hay ngaâm vònh vaø hoøa ñaøn saùo vôùi ngöôøi
trong cung laøm cho hoaøng cung trôû thaønh vui veû, treû trung.
Naêm 16 tuoåi, coâng chuùa Ngoïc Haân laáy choàng theo leänh
vua cha. Ñoù laø naêm 1776 khi
Baéc Bình Vöông Nguyeãn Hueä
xua quaân tieán ra ñaát Baéc ñeå
“Phuø Leâ dieät Trònh” vaø ñöôïc
Vua Leâ Hieån Toâng töôûng
thöôûng coâng traïng baèng caùch
phong töôùc Nguyeân Soaùi vaø
gaû Chuùa Tieân. Hai naêm sau,
khi Baéc Bình Vöông Nguyeãn
Hueä leân ngoâi Hoaøng Ñeá thì Ngoïc Haân coâng chuùa ñöôïc
phong laøm Baéc cung Hoaøng Haäu. Laäp gia ñình saùu naêm, Baø
haï sanh hai ngöôøi con, moät gaùi, moät trai. Trong cuoäc ñôøi
laøm vôï cuûa moät vò hoaøng ñeá noåi tieáng ñaõ töøng ñaùnh ñuoåi
giaëc Thanh ra khoûi bôø coõi phía Baéc vaø chinh phuïc quaân
Xieâm ôû phía Nam, Hoaøng haäu Ngoïc Haân ñöôïc Vua Quang
Trung tham khaûo yù kieán veà moät soá vaán ñeà quan troïng nhö
vieäc choïn ngöôøi leân ngoâi sau khi Vua Leâ Hieån Toâng baêng
haø, vieäc laäp Suøng Chính Vieän ñaëc traùch vieäc dòch thuaät saùch
chöõ Haùn ra chöõ Noâm haàu caùc tö töôûng cuûa baäc hieàn nhaân
quaân töû ñöôïc phoå bieán saâu roäng trong daân gian. Chính Baéc
cung Hoaøng Haäu cuõng ñaõ ñeå laïi cho haäu theá taùc phaåm Ai Tö
Vaõn vôùi 164 caâu thô Noâm.
Naêm 22 tuoåi, Baø goùa choàng khi Vua Quang Trung ñoät
ngoät baêng haø luùc 40 tuoåi vôùi côn bònh huyeãn vaän (xuaát
huyeát naõo). Baø soaïn baøi Vaên teá khoùc choàng – ñoaïn cuoái nhö
sau:
... Tieác thay!
Ngaøy thoi thaám thoaét
Boùng khích voäi vaøng
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Thuyeàn ngöï toïa ñaõ ngang gheành thaùi thuûy
Baùnh long xa thaúng troû choán tieân höông
Neûo hoaøng tuyeàn xa caùch maáy truøng,
ngao ngaùn theâm töøng côn bieät dueä
Cheùn hoaøng thuûy kính daâng moät leã,
xeùt xoi xin thaáu coõi döông gian
Hôõi oâi! Thöôïng höôûng!
Vaên taøi cuûa nöõ só Ngoïc Haân noåi baät qua taäp “Ai Tö
Vaõn” ñöôïc soaïn theo theå song thaát luïc baùt vôùi lôøi vaên chaân
thaønh, thieát tha vaø ngaäm nguøi nhö boán caâu môû ñaàu vaø boán
caâu keát sau ñaây:
Gioù hiu haét, phoøng tieâu laïnh leõo
Tröôùc theàm lan hoa heùo ron ron!
Caàu Tieân khoùi toûa ñænh non
Xe roàng thaêm thaúm, boùng loan raàu raàu
.....
Chöõ tình nghóa trôøi cao, ñaát roäng,
Noãi ñoaïn tröôøng coøn soáng, coøn ñau!
Maáy lôøi taâm söï tröôùc sau.
Ñoâi vaàng nhaät nguyeät treân ñaàu chöùng cho.
Ngoaøi hai baøi noùi treân, Baø coøn laøm moät soá baøi bieåu
daâng vua Quang Trung (nay ñaõ thaát laïc duy chæ coøn truyeàn
tuïng moät baøi) vaø baøi vieát
möøng thoï töù tuaàn vua Quang
Trung.
Veà giaù trò vaên chöông
cuûa nhöõng baøi vieát cuûa
Hoaøng Haäu Ngoïc Haân, caùc
nhaø pheâ bình chuù troïng nhaát
vaøo baøi Vaên Teá Vua Quang
Trung vaø taäp Ai Tö Vaõn. Baøi Vaên Teá vieát baèng chöõ Haùn vôùi
caáu truùc vöõng vaøng, loái haønh vaên trau chuoát, suùc tích tình
caûm, chöùng toû söï hieåu bieát uyeân thaâm veà chöõ Haùn cuûa Baø.
Ai Tö Vaõn vieát baèng chöõ Noâm cuõng laø moät sôû tröôøng cuûa vò
nöõ só thuoäc doøng doõi hoaøng toäc ñaõ chòu aûnh höôûng phaàn naøo
Chinh Phuï Ngaâm do Ñoaøn Thò Ñieåm dieãn Noâm. Noùi chung,
caùc nhaø nhaän ñònh vaên hoïc ñeàu ñoàng yù laø Baø Ngoïc Haân coù
moät vaên phong vöøa ñieâu luyeän vöøa bình dò.
Tieác thay, söï nghieäp vaên chöông cuûa Baéc cung Hoaøng
Haäu chaáp döùt sau moät côn bònh hieåm ngheøo. Baø qua ñôøi
ngaøy 4 thaùng 12 naêm 1799 taïi Phuù Xuaân (Hueá) - höôûng
döông 29 tuoåi. Sau khi Baø maát, trieàu ñình chæ ñònh moät caän
thaàn soaïn naêm baøi vaên teá baèng quoác aâm ñeå ñoïc trong tang
leã. Naêm baøi vaên teá ñoïc tröôùc linh cöõu cuûa Baø do nhöõng
ngöôøi sau ñaây ñöùng teá theo thöù töï tröôùc sau: Vua Caûnh
Thònh - Meï cuûa Baéc cung Hoaøng Haäu laø Phuø Ninh töø cung Caùc coâng chuùa con Vua Quang Trung - Caùc toân thaát nhaø Leâ
- Baø con queâ ngoaïi ôû Phuø Ninh.
Sau khi Hoaøng Haäu Ngoïc Haân taï theá, coù vaøi truyeàn
thuyeát noùi veà cuoäc ñôøi ñau thöông cuûa Baø nhö sau:

Bän Tin SÓ 24

3

1.

Khi thaønh Phuù Xuaân thaát thuû, ñeå traû thuø Vua
Quang Trung, Vua Gia Long ñöa Baø Ngoïc Haân
vaøo laøm cung phi vaø sau ñoù Baø coù hai con vôùi vì
vua nhaø Nguyeãn.
2. Trong luùc loaïn laïc, Baéc cung Hoaøng Haäu cuøng hai
con aån troán vaøo Quaûng Nam. Coù ngöôøi ñieàm chæ
neân caû ba meï con ñeàu bò baét vaø sau ñoù töï töû cheát.
Nhöõng truyeàn thuyeát treân ñeàu khoâng aên khôùp vôùi thôøi
gian tính cuûa caùc söï kieän lòch söû. Lyù do: Baéc cung Hoaøng
Haäu maát naêm 1799 trong khi Vua Gia Long dieät nhaø Taây
Sôn naêm 1802 vaø leân ngoâi töø naêm ñoù. Nhö vaäy, Baø Ngoïc
Haân khoâng theå naøo laøm cung phi hay bò quaân nhaø Nguyeãn
baét giöõ ba naêm sau khi Baø qua ñôøi. Tuy nhieân vieäc hai con
Baø bò baét vaø bò haønh quyeát sau ñoù laø ñuùng.
Traàn Long Ñieàn (Tennessee)
Saùch tham khaûo:
• Hoaøng haäu Leâ Ngoïc Haân (Truyeän lòch sö)û
cuûa Vuõ Thanh Sôn
• Nöõ só Vieät Nam (Tieåu söû & giai thoaïi coå-caän ñaïi)
cuûa Nguyeãn Ngoïc Hieàn
• Danh Nhaân Ñaát Vieät (Taäp 2) cuûa Vaên Lang...
• Vieät Nam Vaên Hoïc Söû Yeáu cuûa Döông Quaûng Haøm

TÜªng

NiŒm

Nhà Giáo, Nhà Væn Trúc Giang
(5/12/16 - 30/9/90)

Nghï vŠ ‘’Cánh ñÒng’’ ª Nam b¶ Çã bÎ lãng quên
Nguyễn Văn Quan (Mỹ Tho)
TrÜ§c Çây, ª trÜ©ng ñåi h†c Væn khoa Saigon, khi giäng
vŠ nh»ng tác phÄm væn h†c ª Nam b¶, Giáo SÜ Thanh Lãng
có nh¡c nhª v§i các sinh viên: ‘’N‰u các anh chÎ muÓn tìm
hi‹u vŠ phong tøc ª miŠn Nam, thì không gì b¢ng Ç†c quy‹n
Cánh ñÒng cûa nhà væn Trúc Giang’’
M¶t lÀn vŠ thæm huyŒn Cai lÆy, tôi ÇÜ®c tham d¿ m¶t
bu°i sinh hoåt vŠ Çêm cûa các h†c sinh trÜ©ng ñÓc Binh
KiŠu, sau m¶t ngày lao Ç¶ng thûy l®i giúp H®p tác xã NhÎ
MÏ, do m¶t giáo viên chû nhiŒm l§p hÜ§ng dÅn. Có lë trò
chÖi hào hÙng nhÙt trong Çêm sinh hoåt là cu¶c hò ÇÓi Çáp
gi»a nam n», d¿a trên câu hò mÅu : ‘’Hò... Öi... con ki‰n vàng
bò trên Çám cÕ... Ö... tao thÃy chÎ mÀy nhÕ thó... §... tao
thÜÖng... Ö...’’
M‡i bên ÇŠu n¥n óc Ç‹ sáng tác ra nh»ng tØ m§i Ç‹ thay
tØ Çám cÕ (Çám s¡n, Çám lúa...), tØ nhÕ thó (træng tr¡ng, Çen

Çúa...) tØ thÜÖng (chê, mê...). Nh»ng sáng tác Ç¶c Çáo cûa
các thi sï nghiŒp dÜ, Çã Çem låi cho bu°i sinh hoåt nh»ng
chu‡i cÜ©i dòn dã, không ng§t, khi‰n cho m†i ngÜ©i dÜ©ng
nhÜ quên h‰t n‡i nh†c nh¢n, sau m¶t ngày lao Ç¶ng vÃt vä
trên kinh mÜÖng.
Sau bu°i sinh hoåt, tôi hÕi ngÜ©i bån, thÀy chû nhiŒm
cûa l§p:
- Anh tìm Çâu ra ÇiŒu hò hay ho nhÜ vÆy ?
- Thì ª trong quy‹n Cánh ñÒng cûa ThÀy Trúc Giang Çó.
HÒi l§p 6, tôi Çã Ç†c nó nhiŠu lÀn, Çâm ra mê cänh ÇÒng
ru¶ng m¶t cách lå lùng. Ti‰c là mình cho mÃy ngÜ©i bån
mÜ®n Ç†c rÒi mÃt luôn.
Nh»ng s¿ viŒc này Çã khi‰n tôi luôn khao khát Ç†c
quy‹n sách này trong m¶t th©i gian khá lâu. Mãi Ç‰n næm
1990, trong lÀn vi‰ng lÍ tang ThÀy Trúc Giang, may m¡n
ÇÜ®c g¥p nhà báo Tr†ng ThÜ, m¶t nhà sÜu tÀm các sách c°
n°i ti‰ng ª TiŠn Giang, tôi m§i có cÖ h¶i Ç†c quy‹n Cánh
ñÒng và hi‹u thêm cu¶c Ç©i sôi n°i cûa ThÀy.
Trúc Giang tên thÆt là TrÀn ñ¡c GiÕi sinh ngày 5/l2/l916
tåi Thu¶c Nhiêu (DÜ«ng ñiŠm) huyŒn Châu Thành, tÌnh TiŠn
Giang, trong m¶t gia Çình trung lÜu. ThÀy Çã tØng h†c ª các
trÜ©ng Huÿnh KhÜÖng Ninh (cái nôi cûa nh»ng nhà trí thÙc
cách mång), trÜ©ng Taberd. Sau Çó, Ông ra Hà n¶i h†c ti‰p,
nhÜng gia Çình g¥p hoàn cänh khó khæn phäi bÕ dª...
ñ‹ tìm k‰ mÜu sinh, ThÀy vŠ Saigon mª ‘’Cours Trúc
giang’’ ª 184 ÇÜ©ng D’Ayot (NguyÍn Væn Sâm) dåy ti‰ng
Pháp cho các h†c sinh trung h†c. ñ‰n næm 1956, ThÀy vŠ
MÏ Tho, mª trÜ©ng tÜ thøc Trúc Giang ª ÇÜ©ng Alexandre de
Rhodes, ti‰p tøc nghŠ ’’gÕ ÇÀu trÈ’’. ThÀy n°i ti‰ng là nhà
giáo dåy giÕi, v§i nét ch» tuyŒt v©i, v§i tác phong ch»ng
chåc cûa nhà mô phåm và cách æn nói duyên dáng, lôi cuÓn
cûa m¶t nghŒ sï.
Ngoài viŒc dåy h†c, ThÀy còn sáng tác thÖ væn, dÎch
thÖ ViŒt sang ti‰ng Pháp (Ti‹u thuy‰t: Cánh ñÒng, Hai Làn
Sóng; ThÖ: Ti‰ng Trúc Bên Sông, Giòng Sông Xanh; DÎch
thuÆt: Løc Vân Tiên, Tÿ Bà Hành, Tráng Sï Hành).Cánh
ñÒng ra Ç©i vào næm 1938, có th‹ x‰p vào xu hÜ§ng hiŒn
th¿c cûa giai Çoån væn h†c 30-45. NhÜ l©i t¿a cûa tác giä,
‘’Cánh ñÒng chÌ là nh»ng bÙc tranh nho nhÕ vë nh»ng cänh
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Ç©i buÒn vui cûa ÇÒng quê Nam phÀn Việt Nam’’. CÓt truyŒn
xoay quanh gia Çình v® chÒng HÜÖng tuÀn, m¶t nông dân
tiêu bi‹u ª vùng Nam b¶, v§i bän tính chân chÃt, thÆt thà, v®
cÀn cù chæm chÌ làm viŒc, nhÜng h† vÅn phäi lâm vào cänh
túng thi‰u Çói nghèo. ñ‹ ki‰m thêm nguÒn thu nhÆp, anh
phäi lên ng†n làm m¡m và Çã bÕ thây trên dòng nÜ§c båc...
RÒi hån hán, lÛ løt, dÎch bŒnh khi‰n cho chÎ HÜÖng tuÀn phäi
lÀn lÜ®t bán heo, bán trâu, và Çem cä th¢ng N» (con út cûa
chÎ) Çi ª Ç® Ç‹ trang träi n® nÀn, thu‰ khóa. Vì tÆt bŒnh và
kiŒt sÙc, chÎ Çã qua Ç©i. Th¢ngVá, con r‹ chÎ, phäi Çæng kí
làm phu cho sª cao su ª TÃn linh, bÕ con HuyŠn ª låi, trong
lúc bøng mang då ch»a, bÖ vÖ, trÖ tr†i m¶t mình.
Cánh ñÒng Çã tä låi cu¶c sÓng khÓn kh° cûa ngÜ©i
nông dân bÎ vây phû bªi các th‰ l¿c cûa thiên nhiên, cûa thÀn
quyŠn và cûa xã h¶i. DÜ©ng nhÜ thiên nhiên kh¡t nghiŒt chÜa
bao gi© buông tha hành hå Ç†a Çày ngÜ©i dân hiŠn lành nÖi
thôn dã, khi thì:
‘’N¡ng sao mà n¡ng gay n¡ng g¡t, tàng lang sa nhÜ bông
väi, n¡ng tháng ba là n¡ng gi‰t ngÜ©i’’ và ‘’lºa cháy theo
kèo, ti‰ng vi vu nhÜ r¡n hút gió, khói bÓc um nhÜ lò than
gi»a rØng’’, khi thì:
‘’Bão gÀm suÓt Çêm, cÖn giông mãnh liŒt gÀm thét Ç‰n
canh ba m§i nghÌ. NÜ§c mênh mông m‡i lúc m‡i lên... nÜ§c
trên nguÒn trên ng†n Ç° vŠ,... tr©i m© m© Çøc, nh»ng khoäng
mênh mông tr¡ng xóa chåy dài lÅn l¶n v§i chân tr©i. Cä ÇÒng
lúa xanh tÜÖi Çã thu¶c quyŠn Thûy phû’’... Låi còn cänh:
‘’NgÜ©i ch‰t nhÜ Çàn ruÒi. Hòm Çóng không kÎp, h†
phäi dùng våt giÜ©ng, bË chi‰u vùi sÖ cho có lŒ’’. và ban
Çêm:

‘’Nh»ng Çóm nhang l© m©, nh»ng ng†n Çèn leo lét,
nh»ng lŠu tranh tÓi và thÜa ngÜ©i. Lâu lâu có ti‰ng khóc k‹
bÆt lên nghËn ngào, buÒn nhÜ ti‰ng nÜ§c v« Çê’’...
Do trình Ç¶ nhÆn thÙc còn thÃp kém låc hÆu h† låi chìm
Ç¡m trong ki‰p nô lŒ cho các phong tøc mê tín di Çoan tØ
viŒc kiêng c» trong m†i sinh hoåt nhÜ cách æn m¥c, Çi ÇÙng
nói næng, cách Çoán ÇiŠm giäi m¶ng Ç‰n viŒc ch»a bŒnh,
b¢ng bùa phép cúng ki‰ng, khi dÎch bŒnh, khi hån hán thì thä
thuyŠn giÃy, làm lÍ cÀu Çäo... Nh»ng thÙ Çó. làm cho cu¶c
sÓng cûa h† càng thêm tæm tÓi, khÓn cùng.
ñ‰n lúc ‘’nhà không còn h¶t gåo’’ thì ngÜ©i ta thÃy xuÃt
hiŒn b¶ m¥t kh¡c nghiŒt, tàn nhÅn cûa nhà cÀm quyŠn, cûa
chû ru¶ng. ‘’Th¢ng Vá bÎ Çóng træng liên miên. Ba bÓn b»a

nó nh° cÕ ª Nhà viŒc m¶t lÀn. Và m‡i lÀn nghe mõ thúc thu‰
là nó trÓn chui, trÓn nhûi’’.
‘’Træm båc cûa lái xÌa ra, các chû n® chia tay nhau h‰t,
chÎ HÜÖng tuÀn næn nÌ muÓn gãy lÜ«i, h† m§i Ç‹ låi cho ChÎ
mÜ©i ÇÒng Çóng thu‰’’

(Còn ti‰p m¶t kÿ)
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mùa

hè

nguyễn xuân thiệp
soudain l’été dernier...
như những nốt trầm. trên bản đàn
của vivaldi. con đường barranca
tôi đi. hồn trưa
chợt nghe. trong màu nắng hường
phai. một tiếng ve ran. gọi
những hàng cây rộ đỏ
của mùa hè
nét cười ai. ấu thời. giấu sau câu thơ úa
ngày đang qua
và dường như em đã lãng quên
mùa hè xưa
lãng quên như trưa nào. gió
như tiếng chim
trông chùm bông giấy
ngôi nhà. khung cửa. ánh mắt nhìn
ôi. mùa hè. đã xa
và em đã lãng quên
người họa sĩ ấy
đã vẽ xong bức tranh mùa hè
bước sang bên kia đồi
nơi những ngọn cỏ cháy
và hàng bia mộ. đá. câm
mùi lá ngái
mặt trăng
hoa iris
một mùa đã lãng quên
lãng quên như em
khi về qua cầu gỗ
lãng quên như trái thông khô
rụng. tiếng thơ tôi
trên mái ngói
mùa hè đi. chân không. qua cánh đồng
trẻ thơ
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tôi. và chiều. ở đây. một tiếng chim trong
mưa
âm thanh tía
ở một sân ga ảo. nơi tôi vừa đi qua. trong
mơ. còi tàu hụ
nhớ ngôi nhà ngói đỏ
phố M.
và biển
san juan capistrano
những con chim én
đã chết. trong mùa hè khô
và khi giọt mưa. về qua xứ sấm sét
chợt ngưng
khi đứa trẻ thơ không biết cười
đi qua ngôi trường bỏ không. vẳng tiếng
trống trưa. nhà ai áo phơi. hiên nắng
em đi qua. đi qua
cùng với mùa hè
đi qua hết một chân trời
mặt trăng. màu hoa iris. đã tàn phai
và em đã lãng quên

Baùo Caùo cuûa Thuû Quyõ
Toàn Quyõ thaùng 4/2002
>>> Thu (Nieân lieãm, uûng hoä)
>>> Chi (Baûn tin, giuùp ñôõ, linh tinh)
Toàn Quyõ thaùng 7/2002

$ 280
$ 382

$ 7,571

$ 7,469

Quyõ Sinh Hoaït
Hoäi ñaõ nhaän ñöôïc nieâm lieãm hoaëc hieän kim uûng hoä cuûa
Thaày Coâ vaø Anh Chò Cöïu Hoïc Sinh. Thaønh thaät caùm Quyù
Vò vaø caùc Baïn.
Taïi California
Buøi Höõu Theá (San Diego)
$ 20
Hoaøng Chaâu (Anaheim)
20
Nguyeãn Vaên Loäc (Westminster)
40
Nhan AÙnh Thuûy (Hercules)
40
Töù caùc nôi khaùc
GS Phaïm Nguyeãn Chu (Texas)
$ 100
GS Phan Chöøng Thanh (Georgia)
20
Nguyeãn AÙnh Nguyeät (Hawaii)
20
Phaïm Vaên Y (Texas)
20

N‡i Nh§

qua næm tác giä
NguyÍn Vy Khanh

(ñây là phÀn cuÓi trong
loåt bài cûa NguyÍn Vy
Khanh vi‰t vŠ næm tác giä
xuÃt thân tØ trÜ©ng NguyÍn
ñình Chi‹u. Trong Bän Tin
sÓ t§i, chúng ta së Ç†c bài
nhÆn ÇÎnh vŠ NguyÍn ñình
Chi‹u và Lš LuÆn Væn H†c

cûa cùng tác giä).

5. Phùng Nhân
TØ tÆp truyŒn V‰t
ThÜÖng VÅn Mª (1992) Ç‰n
các ti‹u thuy‰t Xóm NhÎ Tì
(1994), Vàm ñÃt Cä Cao (1995), vi‰t vŠ con ngÜ©i và xã h¶i
ª miŠn ÇÃt MÏ Tho, B‰n Tre, ngày xÜa và hôm nay. Tác giä
khªi vi‰t ti‹u thuy‰t khi Çã mÃt quê hÜÖng, nÖi Çó có nh»ng
con ngÜ©i và mänh ÇÃt chÙ không phäi là m¶t t° quÓc trØu
tÜ®ng! V§i m¶t tâm tình thi‰t tha. Ông cho ngÜ©i Ç†c nhìn
thÃy nh»ng tâm lš nhân vÆt Ç¥c biŒt løc tÌnh, chân chÃt nhÜng
nhiŒt thành, dÙt khoát khi cÀn. Nh»ng con ngÜ©i Çã góp phÀn
làm nên lÎch sº. Các nhân vÆt trong Vàm ñÃt Cä Ca tØ Bäy
Ngân ngÜ©i Çã có công khai phá vùng ÇÃt Cä Cao sau theo
kháng chi‰n cÙu nÜ§c, con là Huy bÎ ch‰t vì ch‰ Ç¶ m§i phäi
"trØ gian", Ç‰n th¢ng cháu Út hÆu, con Bông ... Çã sÓng ch‰t
v§i nh»ng hŒ løy cûa ÇÃt nÜ§c.
Xóm NhÎ Tì là bÙc tranh vân cÄu cûa m¶t xóm nghèo ª
ngoåi ô thÎ xã MÏ Tho, th©i gian và ch‰ Ç¶ thay Ç°i nhÜng
con ngÜ©i lúc nào cÛng sÓng v§i nh»ng bÆn tâm thÜ©ng
ngày, nh»ng nhân tình th‰ thái. TÆp V‰t ThÜÖng VÅn Mª có
nh»ng truyŒn thành công, có tính cách tiêu bi‹u cây vi‰t
Phùng Nhân hÖn. TruyŒn Ç¶ gà mà låi nh¢m ngày mùng m¶t
T‰t dÜ§i ch‰ Ç¶ c¶ng sän là m¶t thí dø Çáng k‹. "Nuôi ÇÜ®c

m¶t con gà nòi Çã kh°, nhÜng Ç‰n lúc Çá låi còn kh° hÖn. C©
båc thì còn lén lút, ch§ Çá gà thì nhÜ dÆy gi¥c. ThÆm chí nhÜ
mÃy bà bÀu coi gà Çá mà còn ngÙa ngáy tay chÜn! MiŒng la
ch‰t mÀy chÜa ... ch‰t chÜa mÆy!!! Hà huÓng gì mÃy ngÜ©i
nóng tánh... (...) Con Ô Bông ÇÜa mÕ vào cánh m¢n lông,
thÌnh thoäng trø b¶ bÜ§c Çi vài bÜ§c rÒi dØng låi. C¥p c¿a
ánh lên s¡c thép xanh r©n. Ông Hai B¡c bÒng lên phun nÜ§c
sÜÖng vào hai bên nách. Con Ô Bông trø b¶, cho hai mÛi c¿a
giao nhau. Thôi rÒi, Çích thÎ là c¥p song Çao cûa Ti‹u Long
N» và DÜÖng Quá!!! Trên chÓn giang hÒ nÀy còn ai dám ÇÓi
ÇÀu. (...) Khi ti‰ng chuông vØa dÙt, thì ông búng nhË vào
c†ng lông thép cûa Ô Bông. TÙc th©i, con Ô Bông lång sâu
thêm vài bÜ§c, rÒi bÃt ng© cÃt c£ng Çá tåt ngang, m¶t Çòn rÃt
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Ç¶c. NhÜng con ChuÓi Lºa tránh ÇÜ®c, ÇÒng th©i hai con xÃn
vào, nhÜ hai mãnh h° giành mÒi. Con nào cÛng muÓn Çem
h‰t Çòn hi‹m Ç¶c cûa mình ra Ç‹ hå ÇÓi phÜÖng, con Ô Bông
bÎ c¿a Çùi trÜ§c, y‰m lông b¡t ÇÀu máu nhu¶m, båc xuÓng
sáu, rÒi æn næm. Ông Hai B¡c hét lên: "Ô Bông; Çòn 'täo ÇÎa
bàn môn' Çâu mà con chÜa chÎu hå". DÙt l©i ông, thì con Ô
Bông ghÎt cái lông dây cûa con ChuÓi Lºa Çá m¶t Çòn th£ng
c£ng. Con ChuÓi Lºa bÎ Çâm phøt b¶ng ch‰t tÜÖi, giòng máu
nóng trào ra hai khóe miŒng..." (tr. 8, 18-19). Công an du
kích kêu loa cÃm Çá gà, con Ô Bông phäi Çi Çá nÖi xa nhÜng
khi th¡ng thì bÎ du kích c¶ng sän Çang làm khán giä l¶ b¶
m¥t thÆt n° súng b¡t c¡p con gà vô ÇÎch cûa Hai B¡c!
Nhân vÆt, ÇÓi thoåi Ç¥c s¡c cûa vùng ÇÃt, rÃt løc tÌnh,
phong phú, rÃt riêng! Nh»ng phÜÖng ng», nh»ng ÇiŒu và
nhåc trong l©i nói. RÒi nh»ng Ç¥c sän ÇÎa phÜÖng nhÜ cÖm
gåo nàng sen, rau Ç¡ng bi‹n, rau bÒ ngót, nh»ng con cá thòi
lòi, cá dÜ®c, cá sºu, cá chëm, cá bóng bèo, cá óng sao, nh»ng
con r¡n hù ri, v.v.
Nói chung, truyŒn cûa Phùng Nhân Ç¥c biŒt bình dân,
cu¶c Ç©i ngÜ©i nghèo tri túc tiŒn túc, vÅn hånh phúc, lúc nào
cÛng låc quan vui sÓng, cä trong khó khæn, nh†c nh¢n, bÃt
hånh, vÅn le lói tia sáng... cûa tình ngÜ©i, cûa nh»ng hy
v†ng! Ông có óc quan sát bén nhÆy, dù cách diÍn tä có khi
hÖi n¥ng, b¡t ngÜ©i Ç†c phäi theo dõi.
*******
Nói chung, tác phÄm cä næm tác giä nói trên ÇŠu có tính
chÃt t¿ truyŒn. ñây là m¶t th‹ loåi væn chÜÖng có sáng tåo,
có n‡ l¿c cûa tác giä, dï nhiên khác v§i hÒi kš vÓn væn
chÜÖng chÌ là phø! KiŒt TÃn, NguyÍn TÃn HÜng, Xuân VÛ
nhiŠu tính t¿ truyŒn hÖn Phùng Nhân và HÒ TrÜ©ng An, hai
tác giä sau Çã ti‹u thuy‰t hóa m‡i ngÜ©i màu mè riêng! T¿
truyŒn ª Çây là m¶t nhu cÀu t¿ nhiên, m¶t thi‰t y‰u cho cu¶c
sÓng ª häi ngoåi!
ñ¥c tính thÙ nhì n»a, là cä næm tØng sÓng nhiŠu nên dÒi
dào chi ti‰t, nhân vÆt riêng cûa ÇÎa phÜÖng. Có lë vì th‰ mà
cä næm có nh»ng tÜÖng ÇÒng vì cùng ª m¶t vùng TiŠn giang
nên cùng ngôn ng» chæng! Tính Nam ª væn phong du dÜÖng
thÖ nhåc và câu hát cäi lÜÖng mà còn thÃy ª nh»ng cám d‡
luân lš, xa gÀn nhÜ có nh»ng gÜÖng phäi theo, nh»ng phong
tøc phäi gìn gi». Nh»ng tình cänh và ræn Çe thiŒn ác, nh»ng
nhân sinh quan, tri‰t lš sÓng á-Çông! Xuân VÛ là m¶t trong
nh»ng nhà væn vi‰t nhiŠu v§i tâm huy‰t muÓn thuy‰t phøc.
Phùng Nhân nhiŠu ÇÎa phÜÖng tính nhÜng væn chÜÖng thì
phäi ghi nhÆn KiŒt TÃn, NguyÍn TÃn HÜng và HÒ TrÜ©ng An!
N‰u phäi phân biŒt so sánh, ta có th‹ nói ngÜ©i ÇÃt B¡c
giÕi làm væn chÜÖng, thích làm "m§i" hình thÙc, khuynh
hÜ§ng m§i, làm væn h†c và nghiên cÙu, thì ngÜ©i Nam sÓng
væn chÜÖng, n‰u có làm væn chÜÖng thì vÅn khác ª ch‡ dài
dòng, chi ti‰t, ÇÓi thoåi, ª câu chuyŒn, v.v... Dù gì thì n‰u
ngÜ©i Ç†c Çã tØng bÜ§c dÜ§i nh»ng con ÇÜ©ng ng®p bóng
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cây v§i ngÜ©i tình tÜÖi mát, nhí nhänh, tØng v§i nàng tung
tæng ª nh»ng vÜ©n xoài, mÆn... ª Trung LÜÖng, tØng thÜªng
thÙc mì v¡t ª ch® MÏ, tØng qua låi nh»ng phà Råch MiÍu,
Ç‰n MÏ Tho, Ki‰n Hoà vì tình hay vì trÓn cái nóng và xô bÒ
cûa Sài-Gòn,... ÇŠu không khÕi bâng khuâng khi Ç†c næm tác
giä này!

Treã Ñoø Raïch Mieãu
Hoaøng Chaâu
Moät chieàu Raïch Mieãu gioù möa
Ñoø ngang treã chuyeán baéc ñöa cuoái cuøng
Song song coàn Phuïng coàn Roàng
Naøy tình Beán Truùc noï loøng Myõ Tho
Caùch soâng neân môùi luïy ñoø
Maëc ai böôn chaûi giang hoà maëc ai
Baâng khuaâng toâi ñöùng beân naøy
Möa rôi thaám laïnh gioù bay mòt môø
Hoïc troø xa xöù bô vô
Quay veà nhaø troï naèm chôø saùng mai
Vónh Traøng chuoâng doùng beân tai
Canh taøn Raïch Mieãu mieät maøi gioù möa...

Boä xöông ngöôøi trong phoøng thí nghieäm
Phaïm Nguyeãn Chu (Texas)
Vaøo nhöõng ñeâm noùng nöïc, boä xöông khoâ cuûa baø ñaàm
trong phoøng thí nghieäm vöôït qua hai laàn cöûa khoùa ñeå ra
ngoaøi haøng hieân, luïc cuïc daïo chôi treân haønh lang taàng treät
tröôùc phoøng aên cuõ... Ñaây laø caâu chuyeän do thaày PVA keå laïi
cho caùc ñoàng nghieäp nghe vui tai taïi phoøng giaùo sö trong
luùc nghæ giaûi lao, uoáng nöôùc
vaøo giôø chôi. Muoán bieát theâm
veà nguoàn goác cuûa boä xöông
naøy, xin quyù anh em löôït qua
söï hình thaønh cuûa phoøng thí
nghieäm cuõ vaø môùi cuûa tröôøng
Nguyeãn Ñình Chieåu sau ñaây.
Phoøng thí nghieäm cuûa
tröôøng ta coù leõ ñaõ ñöôïc trang bò
töø luùc thaønh laäp moät colleøge
ñaàu tieân cuûa xöù thuoäc ñòa Nam
kyø töø naêm 1879. Sinh hoaït cuûa
phoøng thí nghieäm nhöõng naêm
ñaàu tieân cuûa Colleøge de Mytho
thì toâi khoâng roõ. Nhöng töø luùc
toâi veà laøm vieäc taïi ñaây vaøo
giöõa thaäp nieân 50 thì thaày Leâ
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Quan Nghóa laøm tröôûng phoøng thí nghieäm. Cuoái naêm 1956,
theo söï ñeà nghò cuûa quyù thaày Leâ Quan Nghóa vaø Phuøng Vaên
Taøi, toâi ñöôïc oâng Hieäu Tröôûng Phaïm Vaên Löôïc vaø oâng
Giaùm Hoïc Voõ Quang Ñònh chaáp nhaän ñeå toâi laøm coâng vieäc
cuûa thaày Leâ Quan Nghóa.
Phoøng thí nghieäm cuõ cuûa tröôøng ta goàm moät phoøng nhoû
ngay ñaàu daõy treät laàu Nam (phía ñöôøng Leâ Ñaïi Haønh).
Phoøng naøy duøng laøm nôi chöùa hoùa chaát vaø duïng cuï thí
nghieäm cho hai moân khoa hoïc thöïc nghieäm - Xin noùi theâm
laø saùt vôùi caàu thang leân laàu treân, coù phoøng ñeå thaày Traàn
Ngoïc Teá vaø gia ñình taïm nghæ. Caïnh phoøng Thaày laø caùc
phoøng hoïc, sau söûa ñoåi xaây caát laïi duøng laøm nôi hoaït ñoäng
vaên ngheä - Keá phoøng hoùa hoïc laø ñaïi giaûng ñöôøng, xaây töøng
baäc töø thaáp leân cao, moãi baäc vöøa ñuû ñeå xeáp caùc baøn hoïc.
Quyù thaày söû duïng ñaïi giaûng ñöôøng theo söï saép xeáp cuûa
phoøng Giaùm Hoïc. Taän cuøng baäc cao nhaát cuûa ñaïi giaûng
ñöôøng laø moät vaùch ngaên baèng caây vaùn, coù cöûa khoùa, thoâng
sang phoøng kho chöùa caùc duïng cuï vaø vaät lieäu caùc moân khoa
hoïc quan saùt, theâm ít duïng cuï cho moân vaät lyù maø toâi chöa
môû cöûa ñeå xem, vì chöa ñöôïc giao chìa khoùa.
Nieân hoïc 1957, toâi ñöôïc tröôøng ñeà cöû tham döï khoùa tu
nghieäp veà phoøng thí nghieäm khoa hoïc, môû taïi Tröôøng Cao
Ñaúng Sö Phaïm Saigon trong dòp heø. Sau ñoù veà tröôøng, toâi
ñöôïc oâng Hoäi keá vieân Döông Coâng Thoâng thöøa leänh oâng
Hieäu Tröôûng xuoáng phoøng thí nghieäm trao taän tay toâi caùc
chìa khoùa cuûa phoøng thí nghieäm, baûn danh saùch taøi saûn cuûa
phoøng cuøng baûn baøn giao toâi phaûi kyù nhaän laõnh taøi saûn naøy,
vôùi söï chöùng kieán cuaû thaày Trôï Thuû Phoøng thí nghieäm
Nguyeãn Vaên Toát, töùc oâng Möôøi Toát. Toâi xin noùi theâm, Ban
Giaùm Ñoác moät tröôøng trung hoïc, theo quy cheá toå chöùc cuûa
ngöôøi Phaùp, goàm Hieäu Tröôûng, Giaùm Hoïc vaø Hoäi keá vieân.
Hoäi keá vieân ñöôïc Hieäu Tröôûng giao nhieäm vuï quaûn trò taøi
saûn cuûa tröôøng, cuøng laäp caùc ñeà aùn thieát keá baûo trì tröôøng
sôû, phaûi raønh reõ caùc chöông muïc ngaân saùch cuûa Boä Giaùo
Duïc vaø ngaân saùch ngoaïi vieän thuoäc Boä. Luùc baáy giôø, Boä
Giaùo Duïc ñöôïc chöông trình vieän trôï cuûa chaùnh phuû Hoa
Kyø veà giaùo duïc caáp ngaân khoaûn cho tröôøng ta ñeà tu boå vaø
phaùt trieån tröôøng sôû. Do ñoù, tröôøng ta baét ñaàu xaây caát môû
mang theâm caùc phoøng hoïc, söûa chöõa vaø chuyeån vaên phoøng
tröôøng töø daõy treät phía ñöôøng Leâ Lôïi leân taàng treät daõy laàu
Baéc (phía ñöôøng Ngoâ Quyeàn). Vaên phoøng cuõ ñöôïc söûa ñoåi
vaø xaây caát laïi laøm phoøng thí nghieäm môùi. Coång cuõ tröôøng
troâng sang chôï Myõ Tho ñöôøng Leâ Lôïi ñoùng laïi vaø xaây coång
tröôøng môùi troâng ra ñöôøng Huøng Vöông. Trong khi chôø ñôïi
xaây caát phoøng thí nghieäm môùi, toâi phaûi laøm coâng vieäc kieåm
keâ taøi saûn cuûa hai phoøng hoùa hoïc vaø vaät lyù. OÂng Möôøi Toát
giuùp toâi kieåm tra deã daøng. Khi kieåm keâ caùc duïng cuï vaø vaät
lieäu taïi phoøng kho trong, saùt vaùch cuûa ñaïi giaûng ñöôøng, toâi
môùi bieát tröôøng ta coù moät soá vaät lieäu vaø duïng cuï khoa hoïc
quan saùt vaø thöïc nghieäm duøng cho caùc lôùp ñeä nhò caáp. Ñaëc
bieät luùc naøy toâi môùi thaáy tröôøng coù moät boä xöông khoâ cuûa
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moät baø ñaàm Phaùp (vì treân giaù treo coù daùn nhaûn hieäu cuûa nhaø
saûn xuaát boä xöông taïi Paris). Coù leõ boä xöông naøy ñaõ ñöùng
yeân trong kho cuõng caû chuïc naêm roài, khoâng coù bao che, buïi
baùm ñaày. Nhö vaäy ñaây khoâng phaûi laø boä xöông cuûa moät nöõ
Giaùo Sö daïy taïi tröôøng ta ngaøy xöa vaø khi qua ñôøi baø töï
nguyeän hieán cho tröôøng boä xöông khoâ cuûa mình. Toâi vaø oâng
Möôøi Toát, oâng Baûy Theâ chôø moät ngaøy chuû nhaät naéng ñeïp,
kheânh boä xöông ra saân tröôùc cöûa phoøng thí nghieäm lau chuøi,
hong naéng trong vaøi giôø, sau ñoù laïi mang boä xöông ñaët vaøo
kho nhö cuõ. Ngoaøi ra coøn coù nhieàu vaät lieäu veà vaïn vaät nhö
caùc nham thaïch cuûa Phaùp vaø VN. Veà thöïc vaät hoïc, coù moät
boä söu taàm caây coû mieàn Nam vaø cuûa Phaùp.

(Coøn tieáp moät kyø)

Anh Phaïm Vaên Y (Texas)
Toâi xin gôûi keøm $20 ñeå ñoùng nieân lieãm. Toâi ñaõ nhaän
ñaày ñuû caùc baûn tin cuûa Hoäi. Veà Ñaëc San toâi chæ coù hai ÑS
naêm 1998 vaø 1999. Toâi chöa coù ÑS 2000 vaø caùc ñaëc san
sau ñoù. Neáu Hoäi coù phaùt haønh caùc ÑS môùi xin gôûi cho toâi.
Chuùc Hoäi phaùt trieån maïnh.
Hoäi seõ gôûi ñeán Anh ÑS 2000 keøm vôùi Baûn Tin 24 naøy.
Caùc ñaëc san sau ñoù, Hoäi khoâng coù aán haønh.

Anh Traàn Höõu Duõng (Ohio)
Raát möøng, ngaïc nhieân vaø thuù vò khi ñoïc ñöôïc baûn tin
qua email vôùi daïng PDF. Toâi khoâng gaëp khoù khaên gì caû. Coù
theå caùch phoå bieán naøy laø toát hôn caû, vì (1) ñôõ tieàn tem cho
hoäi, (2) coù hình maøu, (3) quan troïng nhaát laø "zoom in" ñoïc
cho khoeû con maét!!...
Toâi ñaõ laâu khoâng ñi Cali. Mong seõ coù dòp sang ñoù gaëp
caùc baïn cuõ, thaày xöa... Toâi cuõng ñaõ 57 tuoåi roài, caøng ngaøy
thì thaáy söùc khoûe, ngöôøi thaân caøng quyù,... quaù khöù laïi daøi
theâm, töông lai thì ngaén daàn!!
Caùm ôn Hoäi ñaõ gôûi Baûn Tin. Xin giöõ lieân laïc.

Anh Phan Taán Taøi (Germany)
Baûn Tin 23 roõ raøng laém. Hoan nghinh yù kieán gôûi BT
qua email, vöøa nhanh, vöøa khoâng maát coâng ñi gôûi, vöøa ñôõ
toán cöôùc phí. Trong tình hình hieän nay, gaàn nhö moãi ngöôøi
ñeàu coù maùy ñieän toaùn thì giaûi quyeát caùch naøy seõ bôùt ñi
coâng sö'c cuûa anh em trong ban chaáp haønh.
Phaàn web site toâi ñeà nghò Hoäi duøng unicode ñeå khoûi
phaûi duøng fonts Vieät khaùc nhau. Hieän nay, haàu heát caùc web
site quen thuoäc ñaõ duøng unicode, tuy vaäy anh em NÑC-

Bän Tin SÓ 24
LNH vaãn coøn duøng VPS. Ta coù neân thay ñoåi theo chieàu
höôùng chung hay khoâng?
Trong nay mai, Hoäi seõ thay ñoåi web site NÑC-LNH vôùi
unicode nhö anh ñeà nghò thay vì duøng VPS nhö hieän nay.

Coâ Phaïm Thò Ngoïc Loan (Germany)

Toâi ñaõ nhaän ñöôïc BT soá 23, xin thaønh thaät caùm ôn Hoäi.
Xin Hoäi giuùp toâi ñaêng trong BT keá tieáp ñoâi lôøi chia buoàn
sau ñaây:
Vöøa hay tin treã Thaân Maãu cuûa baïn Nguyeãn Thanh
Thuûy ñaõ qua ñôøi ngaøy 10 thaùng 3 vöøa qua taïi Myõ Tho,
höôøng thoï 91 tuoåi. Toâi xin ñöôïc chia seû söï maát maùt lôùn lao
naøy vôùi baïn. Thaønh kính thaép neùn höông nguyeän caàu höông
linh Cuï Baø Nguyeãn Ngoïc Phaùi nhuõ danh Leâ Ngoïc Dung
sôùm veà coõi Phaät.
Baïn cuûa Thuûy.
Phaïm Thò Ngoïc Loan
Bentheimer Str. 50-52 48529 Nordhorn – Germany

Anh Ngoâ Hoàng Lónh (Vieät Nam)
Trong thaùng 6, toâi coù ñöa anh Nguyeãn thaønh Baùu cöïu
Hoïc Sinh NÑC hieän ñang soáng taïi UÙc veà Myõ Tho vaø thaêm
Thaày Ninh daïy nhaïc. Ñöôïc bieát Thaày baây giôø ñaõ 86 tuoåi vaø
vöøa traûi qua côn baïo bònh veà prostate (tieàn lieät tuyeán). Hieän
nay, söùc khoeû cuûa Thaày khoâng khaû quan laém.
Toâi xin chuyeån ñeán quyù Thaày Coâ vaø caùc anh chò cöïu
hoïc sinh NÑC-LNH ñòa chæ email vaø soá ñieän thoaïi cuûa Thaày
Ninh ñeå tieän vieäc thaêm hoûi vaø giuùp ñôõ.
oanhnguyen@pmail.vnn.vn - Phone: 8473 - 870676
Caùc anh chò em ñaü töøng hoïc nhöõng lôùp ñeä nhaát caáp töø
1949 ñeán 1979 chaéc ñeàu nhôù ñeán söï taän taâm daïy doã cuûa
Thaày Ninh veà nhaïc lyù, nhaát laø söï chuù troïng cuûa OÂng trong
vieäc xaây döïng taùc phong vaø nhaân caùch cuûa töøng hoïc troø.
Trong tuoåi xeá chieàu cuûa moät giaùo chöùc, baát cöù söï thaêm hoûi
tinh thaàn hay giuùp ñôõ vaät chaát naøo cuûa caùc hoïc troø cuõ ñeàu laø
nieàm vui an uûi ñoái vôùi Thaày.
Sau khi nhaän ñöôïc email cuûa anh Lónh töø trung tuaàn
thaùng 6, Hoäi ñaõ gôûi $100 veà Myõ Tho ñeå giuùp ñôõ Thaày Ninh.
OÂng Taán Vaên Coâng, cöïu nhaân vieân tröôøng NÑC ñaïi dieän Hoäi
ñeán thaêm vieáng Thaày vaø trao soá tieàn naøy.
Coâ Trònh Thò Laõnh (Myõ Tho)
Ñaõ chuyeån thö caùm ôn cuûa Coâ ñeán nhöõng aân nhaân ñaõ
giuùp ñôû taøi chaùnh nhö GS Phaïm Nguyeãn Chu (Texas), Coâ Voõ
Thò Hoa (Minnesota) vaø Anh Vuõ Kim Ngaân (Texas).

GS Leâ Troïng Thuûy (Myõ Tho)

Chò Nguyeãn Thò AÙnh Nguyeät ôû Hawaii - cöïu nöõ sinh
hai tröôøng Leâ Ngoïc Haân vaø Baùn Coâng Myõ Tho – khi veà
Myõ Tho coù gheù thaêm toâi vaø trao cho toâi soá tieàn moät trieäu
ñoàng Vieät Nam. Chò nhôø toâi duøng soá tieàn naøy vaøo hai vieäc
nhö sau:
- 500.000 ñoàng ñöôïc gôûi giuùp gia ñình coá Giaùo sö Traàn
Ñöùc Nhaân vöøa maõn phaàn.
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- 500.000 coøn laïi daønh cho quyõ hoïc boång taëng hoïc
sinh ngheøo. Nhoùm coâng taùc cuûa Hoäi NÑC-LNH ôû Myõ Tho
hieän coøn giöõ soá tieàn naøy ñeå chôø gom chung vôùi hoïc boång
maø Hoäi seõ gôûi veà naêm nay.
Luùc coøn ñi hoïc chò AÙnh Nguyeät raát gioûi veà thô vaên. Chò
laø con chim ñaàu ñaøn cuûa phong traøo baùo chí cuûa tröôøng
Baùn Coâng Myõ Tho tröôùc ñaây.
Thay maët gia ñình coá GS Traàn Ñöùc Nhaân xin gôûi ñeán
chò Nguyeät loøng bieát ôn chaân thaønh vaø thay maët Hoäi ôû Myõ
Tho xin ghi nhaän taám loøng vaøng cuûa chò vaø raát mong ñöôïc
thöôûng thöùc theâm saùng taùc môùi cuûa NGUYEÄT XÖA treân
caùc Baûn Tin.
Ngoaøi ra, toâi cuõng raát ñau buoàn baùo tin cuøng caùc cöïu
Giaùo sö, cöïu nhaân vieân vaø cöïu hoïc sinh Tröôøng NÑC:
Baø Voõ Vaên Ñaây ñaõ maõn phaàn ngaøy 20-5-2002
taïi Myõ Tho.
Trong nieàm tieác thöông voâ haïn, toâi xin gôûi ñeán gia ñình
Thaày Saùu Ñaây lôøi chia buoàn saâu saéc vaø ñaëc bieät tôùi anh Voõ
Phan Toaùn, ngöôøi cöïu hoïc sinh voâ cuøng xuaát saéc cuûa tröôøng
NÑC naêm naøo. Nguyeän caàu höông hoàn Baø Voõ Vaên Ñaây
ñöôïc an vui nôi laïc caûnh khi ñaõ xum hoïp cuøng Thaày Saùu ôû
coûi vónh haèng.

Giaây phuùt ngôõ ngaøng
GS Phan Chöøng Thanh
Naêm 1993 khi bieát soá ñieän thoaïi vaø ñòa chæ cuûa anh
Traàn Ngoïc Teá, toâi söûa soaïn lieân laïc vôùi anh thì ñoät nhieân
anh Chung Toát ñöa hung tín anh Teá ñaõ qua ñôøi. Nay ñeán
löôït toâi ngôõ ngaøng khi bieát anh Chung Toát cuõng vónh vieãn
ra ñi, ngöôøi anh caû ñaõ cuøng toâi chia seû nhöõng vui buoàn khi
dạy học nhieàu naêm taïi tröôøng Nguyeãn Ñình Chieåu.
Nay toâi xin ñoát neùn höông loøng ñeå töôûng nhôù ñeán
nhöõng ñoàng nghieäp cuõ vaø nguyeän caàu höông hoàn caùc baïn
toâi sôùm veà mieàn cöïc laïc.
Toâi chôït nghó roài ñaây moät ngaøy naøo ñoù cuõng ñeán löôït
mình theo baïn beø ra ñi tuaân theo luaät ñaøo thaûi töï nhieân: tre
taøn maêng moïc. Ñieàu toâi maõn nguyeän nhaát laø thaáy moät soá
moân sinh cuûa mình chöõng chaïc thaønh coâng ngoaøi ñôøi.

Giaùo Sö CHUNG TOÁT
Cöïu Gíao Sö Tröôøng Nguyeãn Ñình Chieåu
Taï theá ngaøy 7/ 7/ 2002 taïi Massachusetts.
Höôûng thoï 90 tuoåi.

Toaøn theå Hoäi vieân Hoäi AÙi Höõu Nguyeãn Ñình Chieåu & Leâ
Ngoïc Haân Myõ Tho thaønh kính phaân öu cuøng gia ñình
Giaùo Sö vaø nguyeän caäu höông hoàn Thaày sôùm sieâu thoaùt.

