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Thưa chị Nguyên Nhung, hôm nay Diễm Hương xin phép được thay mặt Hội văn 
hóa bảo tồn lịch sử người Mỹ gốc Việt để phỏng vấn chị về cuộc đời cá nhân của 
chị từ khi thơ ấu cho tới bây giờ cũng như là gia đình của chị trong suốt cuộc đời 
của chị, rồi sau đó là những sự nhận định cũng như là sự chia sẻ của chị về văn 
hóa truyền thống của người Việt Nam, kế đến sẽ là phần khá là quan trọng, là 
những mốc điểm lịch sử của đất nước Việt Nam, chị đã sống trong những thời 
điểm nào và chị có nhận định gì về những thời điểm đó. Sau kế nữa sẽ là biến cố 
30 tháng 4 năm 75, khi đó chị ở đâu, gia đình như thế nào, và bằng cách nào mà 
chị đến được Mỹ rồi định cư tại đây, rồi cuộc sống của chị ra sao ở xứ sở Mỹ như 
thế này. Và kế đó những đóng góp của chị về văn hóa để phát huy văn hóa cũng 
như là bảo tồn văn hóa Việt ở trên đất nước Hoa Kỳ. Trước hết thì xin chị cho biết 
quý danh, cũng như năm và sinh sinh quán ạ? 
Dạ, Nguyên Nhung rất hân hạnh ngày hôm nay là được Hội văn hóa bảo tồn lịch 
sử mời đến đây để nói chuyện, một câu chuyện rất đời thường. Tên thật là Nguyễn 
Thị Nhung, mình sinh năm 1949 tại Sơn Tây, Bắc Việt và di cư vào Nam năm 
1954, lúc ấy thì mình còn bé lắm, nhưng sự thật ra thì mình vẫn còn nhớ mù mờ về 
những hình ảnh của năm 54. 
Dạ, thưa chị, mặc dù còn bé nhưng chị có nhớ 1 chút xíu nào về Sơn Tây, trong 
cái thời gian còn bé, trước khi di cư vào Nam không? 
Dạ, mình chỉ nhớ, mường tượng theo lời kể của gia đình và trong cái trí nhớ của 1 
đứa trẻ thơ thì nhà mình ở trong phố Cửa Tiền, Sơn Tây. Trước mặt nhà là 1 cái 
thành xưa, cái thành đó là được xây từ thời vua Minh Mạng đó chị, rồi gia đình thì 
ông cụ là 1 thương gia buôn bán. 
Dạ thưa chị, trong gia đình chị có bao nhiêu anh chị em? 
Dạ thưa chị được 5 người. 



Chị là con thứ mấy trong gia đình? 
Thưa chị là út nhất. 
Chị là người út? Thế là chị được cha mẹ cũng như là các anh, chị thương lắm phải 
không? 
Dạ thưa chị là người ta nói là giàu út ăn, khó út chịu thế nhưng mà mình thì cũng 
do là cái chỗ khó út chịu đó nên thành thử ra là mình cũng chịu nhiều cái có thể là 
lúc 5,6 tuổi thì ông cụ đã mất rồi. có thể nói do đó mà 1 cái ngày tang thì buồn 
lắm, cái ngày, trước ngày mà mẹ dẫn các con vào Nam thì ông cụ mất khoảng 
chừng mới có 3 ngày thôi chị, thì lúc đó là hình như hai ông bà cũng có dự định là 
đưa các con vào Nam thế nhưng mà một phần là do tiếc của, một phần là thấy cái 
gia tài sự nghiệp của mình như thế thì không biết mình đi vào Nam thì sẽ như thế 
nào nhưng mà lúc đó thì theo như mẹ mình kể lại thôi chứ còn hồi đó mình bé quá, 
cũng chưa hiểu bao nhiêu về cái biến cố chính trị năm 54, nhưng mà bà cụ kể lại 
thì các cụ đã nhìn ra cái thảm họa nếu ở lại miền Bắc, thành ra ông cụ quyết định, 
ông cụ bị ốm 1 thời gian rồi ông cụ nói rằng là “thôi thì ráng đưa các con đi vào 
Nam”. 
Dạ thưa chị trở lại cái thời thơ ấu của chị 1 chút xíu nữa là chị có thương một 
người anh hay 1 người chị nào nhiều nhất không và có cái kỷ niệm nào với người 
anh hay người chị đó mà bây giờ chị vẫn còn nhớ? 
Nếu mà nói như thế thì phải nói toàn bộ về gia đình. Lúc bấy giờ thì gia đình có 5 
người con, nhưng mà khi bố mình mất mới được 3 ngày thì bà cụ quyết định ra đi 
thì lúc đó cũng không dễ đi. Tình trạng cũng y như năm 75, năm 75 gia đình cũng 
có người đi trước, kẻ đi sau hoặc là phải phân tán ra mà đi thì cái năm 54 phải nói 
là gia đình phân tán đó chị. Thì lúc đó mẹ mình dẫn mấy đứa con đi đến Hải 
Dương và định ở đó để chờ ông anh đến bởi vì là phải để ông anh đi sau bởi vì 
không thể cùng nhau đi 1 lúc được, nhà không thể đóng cửa, đóng cửa là sẽ bị 
nghi ngờ ngay. 
Anh lớn ạ? 
Dạ anh thứ 2 đó, anh lớn thì lại đi trước, anh ấy tìm đường đi vào Nam trước rồi, 
anh ấy 17 tuổi rồi anh ấy đi trước, anh ấy bảo không thể ở lại được. Đó thì anh kia 
còn nhỏ thì phải ở nhà trông nhà để mẹ dẫn mấy em đi trước. Thì khi đó anh ấy ở 
lại với 1 người mõ già, bà cụ cũng nghĩ là đưa các con đi trước rồi quay trở về đón 
người anh kia nhưng mà cuối cùng, có một người chị họ chị ấy cũng chạy được từ 
Sơn Tây ra thì chị ây mới bảo là “thôi dì đừng có về nữa vì để em ấy nó tự tìm 
đường đi chứ nếu giờ dì về là bị bắt”.Thì theo mình nghĩ là trong cả gia đình các 
anh em thì mình thương nhất là anh đó. 
Chị có kỷ niệm nào riêng với anh đó không? 
Hồi đó mình ở lại miền Bắc thì tuổi rất là nhỏ. Thì tuổi đó chắc chỉ có anh dắt đi 
chơi này kia, nhưng mà khi mà mình vào Nam rồi mình mới thấy cái buồn của bà 
mẹ và chính cái buồn đó mà mọi người trong gia đình, lũ con thơ đều bị ảnh 
hưởng nhưng mà vì mẹ mình đâu phải là người vô tình, đi vào Nam mà bỏ 1 đứa 
con ở lại mà có thể bình thản được, thành thử ra là bà cụ lúc nào cũng khóc lóc 



nhớ thương rồi chờ đợi rồi thỉnh thoảng nhận được 1 cái bưu thiếp ở miền Bắc gửi 
vào thì trời ơi, lúc bấy giờ thì mình hiểu, mình hiểu được cái nỗi thương cảm đó. 
Chị có thể nói về thân mẫu của chị không? 
Thật ra thì mẹ mình chỉ là 1 người phụ nữ quê mùa thôi chị ạ, cũng buôn bán làm 
ăn thôi, bà cụ cũng rất là tần tảo. Trong 1 cái tác phẩm mình viết, mình viết về mẹ 
mình rất nhiều, thì trong đó có câu chuyện về bát tương quả cà, trong đó mình 
nhắc lại mẹ mình nhiều lắm. tại vì khi vào Nam thì mẹ mình rất là tảo tần, vì với 
cái tuổi đó 1 người đàn bà mà 1 nách 3 đứa con thơ thì chị thấy nó như thế nào, 
thành thử ra bà cụ mình phải làm tương, làm cà, nấu cao, làm thuốc, đủ mọi thứ 
xoay sở để nuôi con đi học, bởi vì cụ nói là nếu không có sự học thì lớn lên không 
có thành người thành ra là cụ phải tần tảo kiếm tiền rồi gửi các con đi học xa đó 
chị. 
Chị có kỷ niệm nào với mẹ không, giữ mẹ chị với chị? 
Giữa mẹ mình với mình thì, nếu kỷ niệm giữa mẹ con thì nó nhiều lắm kể không 
xiết nhưng mà cái mà mình muốn nói là sau năm 75 nếu mà không có mẹ mình đỡ 
đần cho thì mình chắc chết. Tại vì cái năm đó thì chị thấy là gia đình cũng lại phân 
tán, sau chiến tranh ông xã cũng lại đi tù ở ngoài miền Bắc, anh là 1 sỹ quan 
không quân. Lúc đó mình không biết trông cậy vào ai thì lại phải về với mẹ thôi 
bởi vì khi mà anh ấy đi thì mình đang mang bầu đứa con thứ 2, mà nếu mình sinh 
cháu mà không có bà cụ đỡ đần cho thì mình không biết làm sao nữa. thời gian đó 
mà không có mẹ thì không được. nhưng mà cái năm 54 đó chị thì mình còn bé thôi 
nhưng mà mình cũng cảm nhận được cái buồn của mẹ mình dữ lắm và mình nghĩ 
rằng là bà cụ là 1 nhân vật mà trong thời kỳ đó thì có thể nói là mẹ mình là 1 cái 
hình ảnh đẹp nhất trong lòng các con bởi vì chị thấy 1 cái cuộc phân ly mà gia 
đình tan tác, người đi kẻ ở như vậy thì mẹ mình đau khổ lắm nhưng mà lúc bấy 
giờ mình còn nhỏ đó chị thành ra mình chưa cảm thấy được cái nỗi buồn đó 1 cách 
rõ ràng. Mãi cho đến sau này, thì mới đây thôi, khoảng năm ngoái đó chị có 1 
người họ gửi lại cho mình coi cái bộ phim chiếu lại năm 54 đó thì mình mới nhìn 
lại mới thấy là những cái bà phụ nữ miền Bắc đó đầu đội khăn trắng mà dẫn những 
đứa con cũng đội khăn tang đó, bỗng dưng mình thấy chạnh lòng nhớ tới mẹ mình 
nhiều quá. Mình nhớ nhất là lúc đó, nhớ nhưng mà mình cũng nghĩ rằng đó chính 
là hình ảnh của mẹ mình và đó chính là hình ảnh của lũ con trong nhà đi theo 1 
người mẹ như thế. Và tại sao phải đi như vậy thì thành thử ra đó mình mới làm 1 
cái bài thơ, mà bài thơ này nếu được thì mình xin phép được đọc cho chị nghe.  
Dạ xin mời chị ạ. 
Dạ, thì mình lấy tên bài thơ đó là “Cuộn phim buồn”. chắc bài thơ này mới làm 
đây thì có thể chị Diễm Hương chưa được nghe, nhưng mà đọc thì kể ra nó cũng 
hơi buồn 1 tý. 
Xin mời chị. 
Vâng.  
Quê người một sớm heo may đến 
Có người gửi lại cuộn phim buồn 
Nửa thế kỷ rồi sao vẫn nhớ 



Nhớ ngày tất tưởi chạy vào Nam 
Ba đứa con khờ còn ăn bám 
Mẹ gánh oằn vai một núi sầu  
Cha tôi vừa mất vài hôm trước 
Mộ còn chưa ráo những thương đau 
Lén lút mẹ con dắt díu nhau 
Bỏ nhà bỏ cửa chạy đi đâu 
Ngoái trông chốn cũ sau màn lệ 
Vội vã theo nhau bước xuống tàu  
Nước mắt tuôn dài ai hiểu thấu 
Trong lòng mẹ khổ biết bao nhiêu 
Tôi xin lỗi, tại mình không giảm được cái cảm xúc đó khi làm cái bài thơ này. Tôi 
xin đọc tiếp: 
Nước mắt tuôn dài ai hiểu thấu 
Trong lòng mẹ khổ biết bao nhiêu 
Đứa lớn tuổi đời còn niên thiếu 
Đứa còn bé xíu biết gì đâu 
Dù vậy trong đầu cô bé thơ 
Bóng dáng mẹ tôi chẳng xóa mờ  
Vai gầy nặng trĩu đôi quang gánh 
Tiếng gà héo hắt lúc tinh mơ 
Hôm nay ai gửi cho xem lại 
Những hình bóng cũ tự ngày xưa  
Nước mắt dưng dưng tôi nhớ mẹ 
Nỗi buồn chưa cạn vẫn còn đây 
Tôi cố tìm tôi mà chẳng thấy 
Những ngày thơ bé lúc vô Nam 
Ai thấy xin vui lòng chỉ hộ 
Trên đầu cô bé quấn khăn tang. 
Chỉ có thể cho biết chút xíu cái chết của cha chị? 
Thật sự ra lúc đó ông cụ em cũng có bệnh rồi, nhưng mà bệnh nó càng nặng hơn vì 
lúc đó, em nghe kể lại thôi vì là tiếp thu, tiếp thu cái thành phố đó trước. ông cụ 
em là một thương gia có tài, cụ có một cái cửa hàng buôn bán tạp hóa và thuốc lào 
thì cũng nổi tiếng ở Sơn Tây và ngoài ra còn có một vài cái bất động sản khác nữa 
thế nhưng mà những cái kia thì bị tịch thu hết, thì ông cụ em mới cảm thấy sao tự 
nhiên công sức mồ hôi nước mắtcủa mình gây dựng như thế mà tự nhiên bị mất 
hết như thế thì cụ tức, tức thật, mà ai cũng phải tức nếu mà trường hợp không phải 
là của mình đi cướp giựt được ở đâu cái đó chính là mình phải làm, tức là từ lúc 
cha mẹ em lấy nhau đó rồi 2 người phải tằn tiện để tạo dựng được 1 cái gia sản 
như vậy thì bỗng dưng mất hết… Cái thời kỳ đó nghe mẹ em nói là sở dĩ ông cụ 
ông ấy ngộ ra được cái điều đó nó giống y như tình trạng sau năm 75 mà sau khi 
bộ đội tiếp thu thành phố Sài Gòn đó, thì họ sống lẫn lộn với nhà dân, thì nhà mình 
cũng bị như vậy, sống chung như thế thì ông cụ mới phát hiện là mình không thể 



sống chung được với Cộng sản. Chính lý do đó mà ông cụ cho gia đình đi vào 
Nam chứ còn trước kia ông cụ không có ý định đi đâu chị, thành ra mới đi trễ như 
vậy, mà trước khi mà định đi thì cụ lại ốm nặng quá, tức tối quá rồi thì ốm nặng, 
rồi thì cụ mất, mẹ em mới vội vã dẫn con đi thành ra trong cả cái bài thơ này đó 
gói ghém hết tất cả vào đây, mình gói ghém vào đây tất cả, mình thấy là chính chị 
Diễm Hương đọc cũng cảm thấy xúc động thì mình lại cũng không nén được cái 
sự xúc động đó, xin lỗi đã khiến chị phải buồn theo, nhưng mà cái thật thì mình 
phải nói. 
Dạ, cám ơn chị, không phải là có được nhiều cơ duyên để mình chia sẻ những nỗi 
buồn của người khác, thành ra lúc nào mình cũng nếu mà được chia những nỗi 
buồn của người khác, những niềm vui thì đó là hạnh phúc, những giây phút hạnh 
phúc, mình được sống với... 
Dạ, vì đây cũng là một cái duyên để được gặp chị, chúng mình hình như cũng có 1 
cái tuổi thơ như vậy, như gần gũi với nhau, vì khi người ta có nỗi buồn gần gần 
giống nhau người ta mới có thể chia sẻ được, còn nếu như chị sung sướng quá chị 
nghe mấy lời của em có thể là chị không cảm nhận được điều đó. 
Xin chị cho biết là lúc di cư vào Nam thì gia đình ở đâu? 
Dạ, lúc di cư vào Nam thì gia đình, em nhớ là đi bằng cái tàu há mồm đó chị, em 
nhớ là cập bến Sài Gòn thì họ đưa về cái vùng gọi là Củ Chi đó chị. Vùng đó thì 
giáp với Sài Gòn cũng cách đâu khoảng chừng 10 cây số thì phải thôi, cũng không 
xa bao nhiêu. Tại vì mẹ em phải đi theo những người trong làng, những người 
trong làng nước của cụ ngày xưa, thường thường lúc bấy giờ thì người ta có 
khuynh hướng đi vào 1 nơi đất lạ thì phải co cụm sống với nhau như vậy đó để 
cho đỡ buồn, có anh em họ hàng, làng xóm. Thì ở đấy được vài năm, vài năm bình 
yên, có thể nói là cái thời kỳ vàng son của miền Nam, có thể nói là thanh bình thì 
đúng hơn, vì đó là thời của tổng thống Ngô Đình Diệm. tuy rằng đời sống ở nông 
thôn lúc đó cũng nghèo, cũng nhà tranh vách đất vậy thôi, mọi người làm rẫy, làm 
ruộng này kia để sống, nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu. Em còn nhớ hồi đó 
còn nhỏ thôi nhưng mà cái cảm giác của em, lúc giờ là cảm giác của mình còn 
nhỏ...(có lẽ là nên ngưng lại một chút vì thời tiết hôm nay ở Houston có vẻ…) 
Xin chị cho biết là chị với bà cụ và các em đi vào trong Nam đó và các anh chị đi 
vào trong Nam thì trường tiểu học đầu tiên chị học là trường nào? 
Ồ đó là trường tiểu học của một xứ gạo ạ. Thì nó cũng thuộc cái xứ Tân Phú 
Trung đó. 
Chị có nhớ những kỷ niệm của thời đó không? 
Cái thời đó thì vui lắm chị, mình còn bé quá thành thử ra là sống rất hồn nhiên với 
lại hoàn cảnh, không cảm nhận được cái đó bao nhiêu nhưng mà ở nhà thì bà cụ cứ 
tần tảo làm tương, làm cà, nấu cao, làm thuốc đó. Ở trong nhà bà cụ em giỏi mấy 
cái món đó lắm, nhờ vậy cũng nuôi được các con thành người. 
Có người bạn nào từ thời tiểu học mà đến giờ chị vẫn còn liên lạc? 
Dạ, có chứ. Mà cái liên lạc cũng rất là hay, cũng tình cờ thôi. Mình có cái chương 
trình đọc truyện trên đài phát thanh của anh Dương Phục ở đây, đài Sài Gòn 
900Mhz. thì hồi đấy anh chị ấy mới mời mình lên để đọc truyện trên đó mà do 



chính tác phẩm mình viết ra thì khi mình đọc đến những tác phẩm như là “Bát 
tương quả cà” hay là “Nhớ mẹ”, “Tiếng lòng thanh nghiệt ngã”... Thì chị đó là 1 
thính giả của đài, chị ấy nghe thì chị ấy cứ bảo là “ôi giời ơi sao mà giọng lại 
giống thế, không biết có phải là cái Nhung ngày xưa không”. Rồi đến hôm ra mắt 
cuốn sách đầu tiên đó khi tôi ra mắt cuốn sách đầu tiên, khi mà tôi đang ngồi với 
độc giả thôi, các độc giả đang mua sách ủng hộ, thì chị ấy đến hỏi là: “Có nhớ tôi 
không?”, mà lúc đó là lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi, nhưng tôi nhìn thấy một cái 
tôi nhận ra luôn: “À, nhớ ra rồi”. Thì người bạn đó bây giờ vẫn đang còn liên lạc 
và đang sống tại Houston. Kể lại những chuyện thời thơ bé, những chuyện mà khi 
tôi còn ở với bà cụ mình đi vắng thì hay gửi cho mẹ chị ấy trông nom vì tại vì bà 
cụ mình cũng vất vả. Khi mà cái giai đoạn đó thì chiến tranh lại bùng nổ. thật sự 
khi đó mọi người đều nghĩ đi vào miền Nam thì không còn chiến tranh nữa, không 
còn Cộng sản thì mọi người đi tìm tự do mà nhưng mà nó vẫn không buông tha 
cuộc sống người dân, và lúc đó thì những người theo mình biết thì là những người 
miền Nam mà họ ở trong vùng phía trong những làng mạc phía trong, ở trong 
??trong gì đó thì đêm đêm họ thì hãi hùng lắm, đêm đêm họ đi ra để họ nói về cái 
Mặt trận giải phóng miền Nam gì của họ đó thì bà con sợ lắm, bởi vì mình hồi bé 
mình đã nhìn thấy cái chết của nhiều người lắm nên mình mới thấy mấy ông xã 
trưởng, mấy ông ấp trưởng đâu có làm gì đâu mà họ cũng đến nhà mấy ông đó rồi 
chặt đầu họ và gắn vào cái thây của họ những bản án nào đó thì hỏi chị chứ ai mà 
không hãi hùng. Sau này thì ở đó trở thành một bãi chiến trường, người dân phải 
bỏ đi hết, bỏ có một số cũng không biết đi đâu thì ở trong cái tình cảnh đắm đuối  
nhưng mà ở giữa 2 làn đạn, ban ngày thì Quốc gia, ban đêm thì Cộng sản. thì cứ 
như vậy thôi, họ không biết đi đâu thì họ đành sống, còn những người như gia 
đình mình thì lúc bấy giờ ông anh mình ông ấy lôi đi vì đâu thể ở đó mà an tâm 
mà học hành được. ông anh ông ấy làm việc ở miền Tây, thành ra mình lại biết 
thêm một miền nữa, rất là dồi dào, phong phú, bình yên, có nhiều cái đẹp của miền 
Tây. 
Ở tình nào chị? 
Mới đầu thì ở Trà Vinh. Ở Trà Vinh được 4 năm, ông anh mình là công chức, rồi 
sau đó thì ông ấy phải đi lính, ông ấy là một phóng viên chiến trường. 
Chắc chút xíu nữa xin chị cái phần của người anh. Khi mà chị xuống đến Trà Vinh 
thì chị đã đi học trung học chưa? 
Dạ thưa mới bắt đầu vào. 
Bắt đầu học trung học? 
Chưa, còn đang lớp cuối của tiểu học và sau đó thì mình đi học trung học ở Trà 
Vinh. 
Chị có những kỷ niệm gì thời trung học ở tại Trà Vinh? 
Dạ, Trà Vinh là một cái tỉnh mà chắc chị biết rồi đó, nó có 2 nền văn hóa rất là lạ 
giữa người Việt và người Khơ’me, nó là một thành phố cổ kính, êm đềm, hiền 
hòa. Nhưng mà chặng đường đi từ Sài Gòn vào Trà Vinh cũng không phải là yên. 
Có thể là cứ bên kia, tối tối lại đi ra đắp mô đó chị rồi mình cũng thấy là có nhiều 



cái xảy ra trên đoạn đường. nói đúng ra là lúc đấy nó thì chiến tranh chỗ nào cũng 
có hết, chiến tranh xuất hiện khắp nơi, cả miền Tây cũng không ngoại lệ điều đó. 
Thì những năm, 3 năm chị học trung học ở Trà Vinh chị có những kỷ niệm gì với 
bạn bè, chị có nhiều bạn bè ở đó không? 
Có, ở Trà Vinh được 4 năm thời kỳ đó có nhiều người bạn, là thời kỳ sung sướng 
nhất trong thời kỳ học trò. 
Có những kỷ niệm nào với người bạn nào mà chị không thể quên được? 
Dạ, hồn nhiên, vô tư lự lắm chị, trong một cái xóm với những người bạn của mình, 
rồi đi chơi. Hồi đó ở Trà Vinh thì nó có những cái ?? đó chị, của người Miên, họ 
thật thà, chân chất lắm chị. Mình không hiểu là ở bên Campuchia thì họ như thế 
nào nhưng mà những người Miên mà sống ở Trà Vinh hồi đó đó, họ có một phong 
tục tập quán riêng của họ, rồi mình đến chơi với họ thì họ rất vui vẻ đón tiếp. tụi 
mình hay đi đến những chùa Miên bởi bây giờ mình đọc sách vở của họ thì mình 
mới thấy đó là tất cả những văn hóa của họ đó chị, đẹp lắm, rất là đẹp, rất là dễ 
thương. Ở Trà Vinh thì mình cũng có một số bạn bè thì sau này mình cũng tìm gặp 
lại được hết, cho đến bây giờ thì mình vẫn có một tình cảm rất là đặc biệt với Trà 
Vinh. 
Thế thì sau Trà Vinh chị đi đâu? 
Sau Trà Vinh thì ông anh mình đi lính, thì mẹ mình, ông anh là anh cả, đối với 
người Bắc thì chị biết rồi đó, hễ con trai đi đâu thì mẹ chạy theo đó, đi theo thì các 
em cũng đi theo luôn. Nói đúng ra thì các bà chị mình lại không ở nhà, bà chị lúc 
đó đều lớn rồi thì bà cụ mình cho đi học nội trú hết ở Sài Gòn, ở chỗ này, chỗ kia 
vì bà cụ mình nói là bà cụ quê mùa, chữ nghĩa không có thành ra cái ước vọng của 
cụ là được cho các con vươn lên bằng sự học, cho nên là bất cứ giá nào thì cũng 
cho các con đi học. 
Khi chị đến Trà Vinh thì tiếp theo chị đi đâu theo anh đi lên đâu? 
Chị nói đó là cái giai đoạn mình đi qua Cần Thơ rồi hả? 
Dạ không ạ. Từ Trà Vinh đi tới Cần Thơ phải không ạ? Tới Cần Thơ chị ở đó học 
hết trung học chưa? 
Dạ, học hết trung học ở Cần Thơ rồi lập gia đình luôn, rồi mình còn ở Cần Thơ 
đến sau năm 75, khoảng chừng năm 80 thì mình mới về Sài Gòn. Đó là thời kỳ 
ông xã được ra tù. 
Chị có thể kể một chút về ông anh của chị? 
Ông anh của mình, theo như người Bắc thì khi mà cha chết thì ông anh của mình 
quyền huynh thế phụ, thành ra ông anh của mình cũng như một người cha, và 
đúng theo cái nghĩa của nó là anh cũng là một người anh trưởng thành, người khôn 
lớn, cũng phải lo liệu cho gia đình. Với kỷ niệm thì mình nhớ là nghề nghiệp của 
anh, đường binh nghiệp của anh cũng gian truân lắm vì anh ấy là phóng viên chiến 
trường, anh ấy cũng phải đi ra chiến trường để thu những thước phim những đoạn 
phóng sự rồi làm những bản tin anh ấy đọc trên báo chí, trên đài phát thanh quân 
đội, đài phát thanh Sài Gòn. Đó là cái nhóm phóng viên mà có quen với những 
người trong ngành chiến tranh chính trị. 
Chị cho biết quý danh của anh? 



Dạ, anh là Mai Hòa, phóng viên Mai Hòa. 
Chị có thể nói thêm về anh chút xíu? 
Nếu mà nói về ông anh của mình thì mỗi người anh chị em trong gia đình mình 
hình như đều có viết một câu chuyện liên quan đến người đó. Ông anh mình thì 
mình cũng có một câu chuyện mình viết về anh, đó là câu chuyện có tên là “Một 
thời chinh chiến điêu linh”. Mà chị nghe cái tên “Một thời chinh chiến điêu linh” 
thì chị cũng thấy hình ảnh của chiến tranh Việt Nam mình trước năm 75 mà cũng 
chính nhờ ông anh mình mà mình thấy mình viết về lính cũng chất tới, sự thực thì 
mình đâu có đi ra chiến trường, dù mình cũng có chồng lính nhưng may mắn là 
không phải đi ra chiến trường. Ông anh mình là người để cho mình có thể giữ lại 
trong đầu những câu chuyện về anh ấy để cho mình viết sau này. Một trong những 
câu chuyện mình viết là “Một thời chinh chiến điêu linh” đó là mình diễn tả cuộc 
sống của một anh phóng viên chiến trường phải đi ra ngoài mặt trận, những cái 
cuộc hành quân, mà những người lính bình thường thì họ còn có súng, còn người 
này chỉ có cuốn sổ và một cái máy quay phim để thu những thước phim của những 
người lính ngoài mặt trận, mà anh mình cũng bị thương tới 2 lần, cũng tưởng là 
anh mình chết rồi chứ. Nhưng mà có một cái mà mình ghi nhận trong đầu mình là 
cái lần mà mình lập gia đình rồi, mình về nhà mình thấy anh ấy bế về nhà 2 đứa bé 
gái, trong gia đình mới bảo là sao kỳ này anh ấy còn bế về 2 đứa bé gái mà nó còn 
nhỏ lắm thì hóa ra là mặt trận ở Trà Vinh, hôm đó thì nó diễn tiến ở Trà Vinh thì 2 
bên đụng nhau như thế thì 2 đứa bé ấy bị lạc mất cha mẹ. Chị nghĩ là trong vùng 
lửa đạn như thế mà cái tính nhân bản của người lính nó có hay không là ở chỗ đó 
bởi vì chiến tranh và lửa đạn rồi cháy nhà cháy cửa như vậy thì anh ấy đã bế 2 đứa 
về nhà, bế thoát ra khỏi nơi đó và không biết cha mẹ của 2 đứa bé đó giờ ở đâu thì 
anh ấy đêm 2 đứa về nhà. Khi mình viết câu chuyện “Một thời chinh chiến điêu 
linh” mình đã viết câu chuyện đó, mình đã diễn đạt được cái câu chuyện đó. Bế 2 
đứa bé về 1 thời gian thì gia đình mình cũng không gọi là giàu có gì cả nhưng mà 
anh ấy nói là nếu mà trường hợp không còn cha mẹ gì cả thì có thể ông ấy sẽ nhận 
nuôi luôn. Nhưng mà cuối cùng, sau khi mà tình hình êm rồi thì bà ngoại của mấy 
đứa đó, họ lần mò, hỏi thăm, đi qua và họ xin 2 đứa bé ấy về. chị thấy đó là trong 
chiến tranh thì khó có thể nói trước được, những hình ảnh đó thì ít ra trong nhà 
mình phải có một người thăm gia vào chiến trận như vậy thì mình mới hiểu được 
chiến tranh thực sự như thế nào. Mình chỉ kể lại chị nghe thôi chứ còn mình không 
có ra chiến trường, mình không có biết cái gì ở ngoài đó nhưng mà qua ông anh thì 
mình có biết được vài cái về chiến tranh, rồi mình có thể viết được kha khá về 
người lính qua những câu chuyện mà ông anh mình đã kể, đã làm hoặc mình đã 
nhìn thấy, nó giữ lại trong đầu mình và mình đã diễn đạt, diễn tả qua văn chương 
thì mình nghĩ là mỗi 1 thân phận của con người đi theo dòng lịch sử của dân tộc, 
và những câu chuyện mình kể thì chị nghe qua nó cũng chẳng đáng là gì nhưng ít 
nhiều nó cũng đi song song với dòng lịch sử đó, từ năm 54 cho đến năm 75. 
Thưa chị, chị có cho biết là trong chuyến vượt biển vào Nam thì chị có 1 người 
anh ở lại, dự định là đi sau. Thưa chị người anh đó như thế nào? Sau cùng có vào 
được hay không? 



Người anh đó thì anh ấy, khi mà người mõ già mất đi thì anh ấy, mình đã diễn tả là 
trong những buổi tối mùa đông cô quạnh, chỉ có 2 người với nhau, 1 người già và 
đứa trẻ con. Các em thì mẹ các em đi hết cả rồi, không có tin tức gì, cũng nhiều 
khi là cả 2 cùng khóc nhưng mà sau đó ông anh mình, khi mà ông mõ già ông ấy 
chết rồi thì ông anh mình mới gom góp tất cả, quyết chí đi vào miền Nam để tìm 
mẹ và các em. Nhưng mà cũng đâu có dễ mà đi được, cái cầu Bến Hải đâu phải cứ 
ra đó là đi được, thì anh ấy phải đi lội sông, anh ấy tính là đi ra để lội sông nhưng 
mà chưa đi được tới đâu thì anh ấy lại bị bắt. và khi anh ấy bị bắt trở lại thì anh ấy 
mới có 16 tuổi thôi chị ạ. Anh ấy 16 tuổi, bị tống ngay vào trong tù, không biết hồi 
đó gọi là gì nhỉ, chắc cũng là đi cải tạo, anh ấy ở trong tù 2 năm, trở ra là 18 tuổi, 
lại quay trở về cái nhà cũ đó. Có những người họ hành, làng xóm họ thấy bơ vơ 
lạc lõng thì họ đỡ đần cho. Sự thật thì ông anh ấy nhiều lần ông ấy muốn đi vào 
Nam cùng gia đình lắm, ngay cả trong thời kỳ chiến tranh là ông ấy cũng định là 
với ý định là đi bộ đội để đi vào Nam để hồi tránh, để đi tìm gia đình, nhưng mà 
họ đâu có cho đi. Ở miền Nam mình lạ lắm chị ạ, miền Nam mình mà biết có cha 
đi tập kết, theo Việt cộng vẫn cho đi học hành, vẫn thành tài như thường, nhưng ở 
miền Bắc thì không vậy, đó là điều em biết chắc như vậy. nên ông anh mình không 
đi được, hồi đó gọi là đi B gì đó. Thế nhưng mà nhiều khi mình ngồi mình nghĩ, 
nếu giả như anh đi vào đường Trường Sơn gì đó mà 2 bên đánh nhau mà ông ấy 
chết thì không hiểu là có nên đến xác anh ấy vào những danh sách địch mà mình 
tận diệt không nhỉ? Không, không thể được. tại vì ở ngoài Bắc mình có ra rồi, 
mình thấy là không phải tất cả người dân miền Bắc đều theo Cộng sản cả đâu chị 
ạ, tại vì nó ở trong 1 cái thế là ở đâu thì phải theo đấy. bây giờ mình rất thông cảm 
là có nhiều người ở lại Việt Nam mà họ không dám làm 1 cái gì hết tại vì ở đâu thì 
phải vậy, ngay cả mình cũng vậy, nếu mình ở lại thì chắc mình cũng thế thôi, mình 
cũng phải đi theo cái vòng cuồng gu đó và mình cũng phải sống theo họ thôi chứ 
mình không có dám cái gì đâu. Thành thử ra là chị cũng hiểu là từ đó là mình mới 
có thể nói ra được, phân ra được 2 cái chữ Tự do là thế nào. Mình ở bên đây mình 
có quyền phản đối ông Obama, phản đối chính phủ hoặc là ai ăn hiếp mình. Từ cái 
ngày mình qua đây đến giờ, nói thật với chị là chưa có một người bạn dân nào đến 
hỏi mình câu gì tại vì mình đâu có phạm pháp mà ở Việt Nam thì không thế, ở 
Việt Nam thì mình bị hỏi thăm nhiều lắm, nhất là thời kỳ mà anh ấy đi tù. 
Chị có thể chia sẻ về hôn phu của chị? 
Dạ, ông xã mình thì là 1 sĩ quan không quân. 
Hai anh chị gặp nhau vào lúc nào? 
Dạ vào lúc anh ấy đi lính, anh ấy đổi về Cần Thơ, trước thì anh ấy học ở Sài Gòn, 
rồi đi lính, thì đi đâu, đời lính mà, gặp người nào vừa ý thì kết hôn ở đấy rồi năm 
75 thì ông xã mình phải đi tù. 
Thế thì người anh lớn của chị có phải đi không? 
À, anh lớn của mình lúc đó có 1 cái hên lạ lùng là lúc bấy giờ anh ấy trốn về quê 
vợ, anh ấy về quê vợ thì ở đấy làm ruộng làm rẫy. nói đúng ra thì hồi đó phóng 
viên chiến trường, họ đào tạo mà họ cũng không đòi hỏi phải là sĩ quan chị ạ, thì 
anh ấy đi về quê vợ, và anh ấy làm ruộng, làm rẫy rồi thì mình thấy cũng không 



phải là sung sướng gì, cực khổ lắm, từ 1 cái người thành phố mà bỗng dưng trở 
thành người mà cứ đi đất tối ngày thì chị tưởng tượng nó như thế nào. Vì mình hồi 
đó mình cũng đi về quê rồi, đi về quê vợ của anh ấy rồi thì mình thấy được. khi mà 
ông xã của mình đi tù thì anh ấy có bảo với mình là: “thôi bây giờ cô thu xếp đưa 
các cháu về quê, ở đây rồi khi nào chồng về thì muốn đi đâu thì đi.” Nhưng mà 
mình về đó mình không chịu được chị ạ. Dù sao mình ở thành phố mình còn có tý 
mặt trời, chị có công nhận không, dù họ áp bức mình thế nào đi nữa thì nó cũng 
phải..., coi hồi đó mình cũng lì lợm, cũng không phải dễ gì mà áp bức mình được 
đâu, tuy gọi là phụ nữ yếu đuối nhưng mà thường thì mình lấy những cái của họ 
mình quật vào lưng họ. Chẳng  hạn họ nói họ có đạo đức cách mạng, rồi họ khoan 
hồng, rồi sống tử tế với nhân dân rồi thế nọ, thế kia thì mình dựa vào những cái 
điều đó để mình sống thôi, tại vì mình đi theo cái đường mà họ đặt ra, bây giờ 
mình là người hiểu biết, mình đi theo cái đó để mình phản lại họ được những khi 
mà mình gặp phải những trắc trở. Chị thấy không, lúc đó thì phải bươn chải ra mà 
sống, không cần biết mắc cỡ là gì cả. Hồi xưa, mình đâu có tưởng tượng được là 
cho đến 1 ngày ngồi lê la ngoài đường để mà sống, phải đi buôn bán những cái vật 
dụng của gia đình, quần áo cũ, đủ mọi thứ để mà có cái nuôi con, trước mắt, ít 
nhất thì cũng phải có cái mà nuôi con trước đã, chứ không có tính đến chuyện gì. 
Từng trải qua bấy nhiêu mới thấy cũng có nhiều đau khổ, cũng bị bắt lên bắt 
xuống, cũng nhiều thứ lắm. 
Vậy sau năm 1975 đó thì người anh ở ngoài Bắc của chị vào ngay không? 
Hai năm sau mới vào. 
Chị có thể chia sẻ cái giây phút gặp lại nhau, bà cụ chị thế nào? 
Dạ có, cái đó mình đã viết trong tác phẩm những câu truyện ngắn là Những lằn 
ranh nghiệt ngã, nói về anh ấy, mình đã diễn tả lại lúc mà anh thứ 2 của mình liên 
lạc được với gia đình thì anh ấy mừng lắm. rồi thì mới gửi hình, gửi ảnh vào Nam, 
rồi gia đình thu xếp để cho anh ấy vào Nam gặp lại mẹ, gặp lại các em. Mà lúc bấy 
giờ trong đầu óc người miền Bắc, họ cứ nghĩ người miền Nam khổ lắm chị ạ. 
Lúc đó anh ấy có gia đình chưa ạ? 
4 đứa con rồi, thì khi vào Nam thì mới nhếch nha nhếch nhác thôi, nói sự thật ra 
thì cũng khổ. Ở ngoài đó thì tay làm hàm nhai mà người miền Bắc thì họ lạ lắm, 
hồi đó mình có ra Bắc rồi thì mình mới thấy, nó không giống như trong miền Nam 
mình, không cái tự do buôn bán, tự do ăn uống, tự do hưởng thụ những gì mình 
có. Khi mình ra miền Bắc mình mới thấy là họ cái gì cũng phải giấu diếm, không 
dám làm thật, không dám phô bày, có đi chăng nữa cũng không dám phô bày cho 
người ta thấy, cái đó là bởi vì chế độ đó nó tạo ra như vậy, con người không được 
sống thật với họ. Ngay cả lúc mình đi ra thăm ông xã mình ngoài miền Bắc đó, cái 
người mà cho mình ở trong nhà họ, họ cũng tử tế lắm, thật sự thì cái số mình thật 
may mắn khi mình gặp được cái người công nhân viên ở ngoài miền Bắc, họ thấy 
mình bơ vơ, lạc lõng đi ra thăm chồng mà không biết cái bến xe ở đâu, không biết 
chỗ nào mà đi, không có cái taxi, không có cái xich lô, thành ra anh ấy mới thấy 
tội nghiệp quá, mới bảo, thôi đi vào đây đã. Đi vào đó nhưng mà cuối cùng tối ông 
ấy cũng không dám cho mình ở trong nhà, anh ấy bảo là bây giờ đành lòng phải 



dẫn các cô ra ngoài đó, mình đi với người chị, với 2 cháu, để nếu không thì ngày 
mai chỉ có 1 chuyến xe thôi, chuyến xe đi từ Nghệ An, Thanh Hóa, vùng đó, Bãi 
Chành xa xôi lắm, mà các cô không đi sớm thì ngày mai không có chỗ mà lên xe. 
Anh ấy nói khéo vậy nhưng mà mình hiểu là tại vì ở ngoài miền Bắc người ta ngó 
nhau, nhà nọ ngó nhà kia, mình nhớ là khi mình xuống mình đi vào nhà, anh ấy 
đang lui cui nấu cơm thì có 1 bà hàng xóm bà ấy đi qua thì mình thấy anh ấy bối 
rối lắm chị ạ, anh ấy cứ nói “đây là các cô em tôi ở trong Nam ra”. Nhưng mà bà 
kia bà ấy rất tự nhiên chị ạ, người ta bảo là “tự nhiên như người Hà Nội” đó chị ạ, 
đây không phải là người Hà Nội nhưng mà đó là cái cá tính của người ngoài này. 
Phải nói là người miền Nam mình nếu mà bảo là nhà này ngó nhà kia thì cũng có 
chứ không phải không nhưng mà đây là sự xâm phạm, thì bà ấy vào mình nhớ là 
mình mới lấy cái nồi cơm trên bếp để nấu cơm để cả nhà cùng ăn, thì người ta có 
cái lòng người ta cho mình vào trong nhà để tắm rửa, nấu cơm, bà ấy đi vào bếp, 
chị biết hành động đầu tiên của bà ấy là gì không, bà ấy giở cái nắp vung nồi cơm 
lên, xong rồi bà ấy mới bảo là “Hôm nay ăn sang nhỉ? Nguyên nồi cơm trắng!”, 
xong rồi mình mới bảo là thế thì dân ở miền Bắc ăn cái cơm gì. Nhưng rồi khi 
mình ra miền Bắc mình thăm anh chị mình thì mình mới thấy rằng thật sự người 
Bắc ăn độn chị ạ, nghĩa là ăn mỳ, ăn độn cái này cái nọ chứ không được ăn cơm, 
không phải giống miền Nam, thành ra mình càng nghĩ càng thương cho người dân 
ở miền Bắc của mình, khi bà ấy vào, mở cái nắp vung nồi cơm ra là mình thấy 
được ngay vậy. mình mới bảo “Sao bà này bà ấy lại có vẻ tự nhiên như thế?”, rõ 
ràng tự nhiên sòng sọc đi vào nhà người ta rồi theo dõi, chính vì chỗ đó mà tối 
hôm đó anh kia không dám cho bọn tôi ở trong nhà. Thế là đưa ra ngoài bến xe rồi 
trải cái tấm nilong để nằm ngủ bên vệ đường, chính là 1 cái quán thì đúng hơn, họ 
mở 1 quán nước ở đó, ngồi nhờ ở đó đến sáng, anh ấy lại đạp 1 cái xe đạp ra, anh 
bảo là “anh đưa các em lên xe”, không quen bao giờ mà lại tử thế như vậy. thế thì 
mình cũng không thể kết luận là tất cả người miền Bắc họ đều xấu, họ có cái tấm 
lòng, nhưng mà tại vì họ phải giấu diếm đi, chị thấy không, ông ấy thấy mình ngủ 
ở ngoài đường, ông ấy đau lòng lắm chứ, ông ấy bảo là đưa các cô lên xe là mình 
hiểu rồi, lúc đó mình xúc động lắm mà trời ơi, mình ở miền Nam ra mình bơ vơ 
lạc lõng lắm, nếu mình không có gặp cái người tốt bụng  như thế thì trời ơi biết 
làm sao, mình kể ra nhiều người không tin nhưng mà đó là sự thật đó là 1 điều 
may mắn vô cùng, chắc có lẽ là cái phước đức của cha mẹ mình để lại. Thành ra là 
mình có cái đầu óc rất là mở, mình mở ở cái chỗ là mình không thể vơ tất cả mọi 
người vào mà chẳng qua là mình cho rằng cái chế độ đó nó làm cho con người như 
vậy. Ngay cả khi ông anh mình ông ấy vào, anh em trong gia đình, tình cốt nhục 
máu mủ gặp nhau vui mừng kinh lắm, nhưng mà có 1 cái là môi trường sống tạo 
cho người ta một cách suy nghĩ khác nhau, thành ra là người miền Bắc họ có 1 cái 
gì đó mà người miền Nam không chịu được, thực sự vậy, không chịu được. thì 
mình mới hiểu là ở ngoài kia họ tạo dựng cho người ta phải ngó nhau, phải xem 
cái người bên cạnh như thế nào, trong khi miền Nam mình đâu có như vậy, đâu có 
đâu. Đây, mình chỉ kể 1 câu chuyện như vậy để chị thấy là giữa 2 miền có sự khác 
nhau về tư tưởng mà sau này mình thấy có rất nhiều người đi về Việt Nam sau 



này, họ quay trở lại đây họ kể cho mình nghe cái thay đổi của người thân như thế 
này như thế kia, nói thật với chị là mình chưa về Việt Nam bao giờ từ ngày qua 
đây tới giờ. Nhưng mà cái đó mình không trách được là bởi vì môi trường sống 
giữa 1 xã hội như vậy nó hỗn độn lên, chỉ biết đến tiền thôi. Bây giờ xã hội mở 
cửa cho người ta đi chụp giật, thì cái đứa trẻ con cũng lưu manh, cái đứa con nít ở 
bên Mỹ này nó khác đứa con nít ở bên Việt Nam. Ở bên đây, đứa con út của mình, 
mình đem qua đây lúc đó nó chỉ có 4,5 tuổi thôi mà chị biết không cái lối suy nghĩ 
của nó khác hẳn 1 cái đứa trẻ ở Việt Nam, là vì nó thành thật lắm chị ạ, nó nghĩ 
sao nó nói vậy, mà nó phát biểu những cái gì ở trong gia đình ấy thì nó nói ra 
những điều nó không bằng lòng, cha mẹ nó hỏi “tại sao”, “sao lại như vậy” nhưng 
mà trẻ con Việt Nam hồi xưa chị nhớ không, đâu có dám hỏi như vậy. Thành ra 
mình mới nghĩ rằng là cái tự do đó nó tạo ra lối sống của con người nó khác nhau, 
chị thấy không, nó khác lắm. nhưng mà những đứa trẻ ở Việt Nam nó rất tinh ma, 
với cái tuổi mà bằng con mình ở đây thì nó rất lanh lợi, rồi nó biết tính, mà tại vì 
sao, tại vì cái xã hội nó phải như vậy. Cái sự thay đổi Việt Nam, nói là thay đổi 
nhưng thực sự là nó làm băng hoại Việt Nam thì đúng hơn, không phải là thay đổi, 
nó không có đổi mới. Cứ nói là cái cũ muốn thay đổi, đánh đổi đi nhưng mà cái 
mới thì trống trải, chị phải hiểu là trống trải là gì, là đưa toàn những cái thứ gì đâu 
vào nước mình thành ra nó làm băng hoại cái lớp trẻ sau này, đa số là thế. Chị thấy 
không, ngày xưa Việt Nam đâu có những vụ mà đi ôm gì đó hay là những thứ tự 
do quá trớn như thế, không có đâu, bây giờ thành ra rất là sợ, sợ lắm. 
Thưa chị thì khi người anh của chị ở ngoài Bắc đi vào trong đó thì chắc chắn là chị 
có gặp gỡ và nói chuyện, chị thấy cái tâm tình của anh ấy ra sao? 
Cái tình thương thì vẫn có, không thể nói rằng anh em mà không thương nhau thế 
nhưng mà về quan niệm sống thì khác đó chị, thành thử đôi khi chính vì cái đó mà 
có cái lấn cấn ở giữa, và đôi khi mình có cảm tưởng là mình không hiểu nhau. 
Mặc dù là anh ấy biết là ở trong Nam rất là đầy đủ nhưng mà lại sống thiếu thốn 
phải không? 
Nhưng mà tại vì ngoài đó người ta đã nhồi nhét cho cái lối đó nó quen đi rồi, cho 
nên thành ra khi đi vào Nam thì người ta vẫn không mở ra được, phải 1 thời gian 
rất là lâu dài thì người ta mới có thể là giải bỏ đi hết những thứ đó. 
Bây giờ anh ấy vẫn ở Việt Nam? 
Dạ vâng, đúng ra thì anh ấy bây giờ cũng lớn tuổi rồi, ngoài 70, thì các cháu.. sao 
mà mình thấy cái tuổi trẻ ở Việt Nam nó khổ sở thế chị nhỉ, nó khổ lắm, có lẽ là từ 
cái khổ của gia đình nên là khi vào đời thì các cháu cũng khổ theo. Hồi đó mình đi 
ra Bắc mình ngạc nhiên lắm là bởi vì không có đứa nào ở không hết đó chị, phải 
làm việc, làm việc cật lực hết nhưng mà ở ngoài đường rất là ngạc nhiên là vẫn có 
những đứa trẻ rất là mất dạy chị ạ. Vì thế nào, cha mẹ thì đi hết, đi làm, người thì 
đi làm cơ quan, người thì đi công trường, nông trường quái quỷ gì đó thì con 
không ai dạy dỗ cả, thành ra mình ra đó thấy chúng nó chửi tục, chửi thề này kia. 
Hồi đó ông xã mình ông ấy bảo, anh đi tù, đi qua 1 cái trường học, anh thấy mấy 
đứa trẻ con chơi đùa trong đó thì anh cũng nghĩ đến con mình, anh bảo chẳng biết 
con mình nó lớn chưa, nó học hành đến đâu, nhìn trẻ con thì nhớ đến con. Nhưng 



mà anh ấy bảo khi anh ấy vào trong trường học, anh ấy bảo là anh ấy hãi hùng 
luôn, tất cả những người tù từ miền Nam đi ra miền Bắc đều hãi hùng luôn, vì trên 
tường chúng nó viết bậy bạ không thể tưởng tượng được, viết bậy mà viết cả cô 
giáo ở trên. Anh ấy bảo là “trời ơi, anh không thể tưởng tượng được sao mà 1 cái 
trường học ở miền Bắc sao nó lại có thể kinh khủng như thế được, ở miền Nam 
mình đâu có”, anh còn bảo trên vách tường này kia, trời ơi nó vẽ bậy vẽ bạ đầy ra 
đấy, nó viết bậy bạ, chửi thầy cô giáo... Mình có thể đánh giá được cái giáo dục 
giữa 2 miền Nam, Bắc cũng có khác rồi đấy. 
Thưa chị, chị có biết lý do tại sao anh nhà là 1 tù cải tạo mà họ lại cho đến các 
trường học không, để làm gì? 
À, khi đó không phải là được đi mà là đi lao động thôi, có dịp được đi ngang 
trường học đó cũng tạt qua để nhìn vậy thôi, chứ làm gì được hân hạnh đến trường 
học để làm. 
Như vậy thì anh ở tù bao lâu? 
Dạ, 7 năm đúng chị ạ. 
Vậy trong thời gian đó chị làm gì? 
Dạ, đã nói với chị là mình lê la ngoài đường phố mình buôn bán những cái thứ mà 
những gì người ta cần mua thì đều bán hết, tất cả những cái gì ở trong nhà, cái gì 
cũng bán được cả. chị tưởng tượng ra là những cái lúc đó bây giờ mình nghĩ lại 
mình cũng thấy hãi hùng quá. Bạn mình thấy nhà như thế, có 1 cái nhà thôi, cái gì 
cũng không có, cái mái bếp lợp bằng tôn, rồi nhà không có tiền, không có vốn thì 
lột cái mái tôn ra để làm vốn, không có lợp được cái mái lên trên, thành ra mỗi lần 
nấu cơm mà trời mưa đó chị, trời ơi nhà như thể là cháy nhà đó chị mà rồi thì ho 
như xé phổi. thế thì hỏi cái hoàn cảnh nó như thế nào. Mà sau năm 75 thì nó lại có 
cái dịch ghẻ lở đó chị, ôi cả miền Nam đều ghẻ hết, thôi giờ mình chẳng nói gì đến 
cái chính trị, chính em gì cho nó mệt mà nói cái xã hội bấy giờ nó khổ như, thời 
gian đó khổ kinh khủng. 
Khi đó thì sức khỏe của bà cụ ra sao? 
Yếu nhiều rồi, lúc bấy giờ thì mẹ mình cũng yếu, ở với con thì thôi thì con kiếm 
được sao thì mẹ ăn vậy. 
Không biết là chị có chị gái không? 
Có đấy, có 3 người lận, 2 người chị. 
2 người chị gái thì các chị sống như thế nào? 
Mình có 1 người chị đi qua đây được năm 75. 
Thế chắc là chị cũng giúp đỡ được chút xíu? 
Mãi sau này chị ạ, chứ trước đó thì bởi vì nhà cửa do đi hồi hương lập nghiệp, bán 
đi, địa chỉ không liên lạc được. 
Khi mà ông xã của chị được họ tha về thì nghề gì là nghề đầu tiên anh ấy phải 
làm? 
Ồ, nói đến giai đoạn đó thì thật là cơ khổ đó vì đi về đâu có nghề gì để làm đâu. 
Anh ấy về thì mình mới bảo là sự thật thì anh ấy về thì tụi này còn không có được 
cái hộ khẩu mà ở lại đó nữa cơ, mà nói đến cái đó người ta bảo “hộ khẩu” là “hậu 
khổ” là cái đoạn đó đấy chị, chừng đó mới khổ. Khi mình về Sài Gòn ở với gia 



đình của anh ấy ở Sài Gòn rồi đó thì mình vẫn tiếp tục đi bán ở chợ trời, cũng lại 
mỗi ngày phải đạp xe đến cái chợ đó, rồi mua đi mua vào, bán ra rồi thì sống lăng 
nhăng cũng sống được qua ngày, nhưng mà anh ấy thì không biết là cái điểm để 
cho người ta chú ý, không có anh thì đỡ hơn, mà có anh thì là cái nỗi khổ nhất tại 
vì khi đó gia đình mình cứ được công an đến thăm viếng liên miên, đêm đang ngủ 
mà nghe chó sủa là biết rồi đó. Mà trong xóm họ cứ đi là họ đến nhà mình, có khi 
2,3 giờ sáng, có khi 1,2 giờ đêm đại khái là cũng thường xuyên lắm, mình lại 
không có hộ khẩu, thành ra mình cứ bị đuổi đi kinh tế mới hoài đó chị. Lúc đó 
không hiểu sao, nhưng rồi cũng qua được những cái ngày đó. 
Tức là gia đình không có đi kinh tế mới? 
Đi là chết. người ta đi biết bao nhiêu rồi, trong gia đình cũng có người đi rồi, đâu 
có chịu được lại quay về, quay về sống lang thang, mà những người đi về không 
có hộ khẩu, sống khổ lắm chị ơi. Tại vì có hộ khẩu còn may ra có được cái tem 
phiếu, mua được tí gạo, mua được tí thịt hay là những thực phẩm vớ vẩn bột ngọt 
hay là cái này cái kia, còn cái thứ như mình như là bất hợp pháp, lại càng không có 
gì hết càng phải tự túc, tự cường đi ra chợ mua về ăn. 
Chị bắt đầu viết từ lúc nào? 
Mình đi qua đây mình viết. thực sự thì hồi học trò mình còn bé, mình cũng viết 
báo cho mấy tờ báo quân đội, tại ông anh mình cũng làm bên báo chí mà, nên hồi 
học sinh cũng viết vớ vẩn thì cũng thấy mấy ông đó có đăng lên. Nhưng mà khi 
qua đây thì mình mới thử viết. câu chuyện mình viết đầu tiên gọi là truyện “Bên 
bờ vực thẳm” chị ạ. Cái chuyện đó mình tả lại những chuyện như là chồng đi tù rồi 
thì vợ ở nhà sống như thế nào thì mình diễn tả gần hết trong câu chuyện Bên bờ 
vực thẳm. và câu chuyện thứ 2 mà mình viết là Vợ tù cải tạo, câu chuyện thật, thật 
nhất về những người tù. Những người tù đi rồi thì vợ sống ra sao thì đó là truyện 
“Những người không đất đứng”. chị nghe tên truyện Những người không đất đứng 
thì chị hiểu đó là những người không có đất đứng rồi, thật, và mình cũng là 1 trong 
những người không có đất đứng, không nhà không cửa, ở thì ở nhà của gia đình 
thôi nhưng mà mình đâu có nhà, hộ khẩu thì không. Mà bạn mình còn bi đát hơn 
là nghe lời đi kinh tế mới, khi đi thì bảo là để cho chồng về sớm, cũng đâu có thấy 
được về đâu, rồi bị áp bức. cái chị đó tội nghiệp lắm, tất nhiên là chị ấy đi vào 
vùng đó rồi chị ấy chịu không nổi, chị ấy tự tử, nhưng không chết, rồi chị ấy trở về 
nhưng mình thấy khổ quá, một thời gian sau thì bên chồng chị ấy mới chia cho chị 
1 ít tài sản thì chị đi về quê chị ấy cũng định ở đó nhưng mà kẹt 1 nỗi có 1 ông anh 
cách mạng ông ấy ở đó, ông ấy lên lớp nhiều quá, chị ấy chịu không nổi, mẹ con 
lại quấn gói đi xuống 1 cái ghe như là ghe thương hồ cứ chèo chống trên sông đi 
buôn bán. Thì trong cái bài mà mình viết, rất nhiều người đọc và đã chảy nước mắt 
đó là cái bài “Những người không đất đứng”. mình nghĩ rằng người ta là những 
người sống trên sông, không có nhà có cửa thì mình, tuy rằng mình ở đấy nhưng 
mình cũng chỉ là 1 người không đất đứng mà thôi. 
Chị có thể kể về chuyến vượt biên của chị hay là chị đi theo diện HO? 
Dạ, mình đi theo HO nên không có phải vượt biển sự thật ra thì cũng không có 
tiền để vượt biển thì đúng hơn. 



Chị đi HO mấy ạ? 
Dạ, HO15. 
Chị sang Hoa Kỳ vào năm nào? 
Dạ thưa cuối năm 92, đúng vào mùa đông. 
Khi đó chị được mấy cháu? 
Dạ được 3 cháu, thì tất cả gia đình 5 người đều được đi hết. 
Cả bà cụ? 
Không, mẹ mình chết lâu rồi chứ. 
Vậy bà cụ mất năm nào? 
Mất năm 85 chị ạ. 
Tức là trước khi chị đi. Thế còn người anh có đi vào trong Nam và có đời sống 
khá hơn hay không? 
Cũng chật vật, hình như vẫn vất vả như vậy. cái đường học vấn của chúng nó 
chẳng được bao nhiêu, cứ học hết trung học thì thôi. Ở nhà anh ấy có mở 1 tiệm 
may, bởi vì hồi ở ngoài miền Bắc, anh ấy có 1 mình thôi, không cha không mẹ, 
không ai cả, chỉ có 1 người hàng xóm ông ấy là 1 thợ may, thế nên ông ấy mới dạy 
cho anh cái nghề, rồi anh ấy cứ thế anh ấy sống, rồi anh lập gia đình đó, vì cô đơn 
quá, có 1 mình thôi. Rồi sau này anh ấy cứ đào tạo các con anh ấy trở thành thợ 
may hết, rồi các con anh ấy cứ sống bằng nghề đó. Có đứa bây giờ nó cũng thành 
công thì cái đó là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh thì mình cũng thấy là trời cũng 
cho. Nhưng mà theo cái sự mình hiểu thì cũng sống 1 cách tiện tằn. 
Thế còn người anh làm phóng viên chiến trường, sau khi trốn về quê vợ thì sao? 
Anh ấy về quê vợ rồi thì anh ấy phải đi làm ruộng, lưới cá, ôi đủ các chuyện ở nhà 
quê. Mình thấy buồn cười anh ấy lắm. có 1 lần mình về quê, anh ấy đi đám cưới, 
có người mời anh ấy đi đám cưới mà chị tưởng tượng ông ấy mặc bộ quần áo cũng 
áo sơ mi, quần tây mà chân đi đất, mình mới hỏi là “sao ông lại đi đất như thế 
này”, anh ấy bảo là “mình không thể khác người ta được cô ạ, khác là chết”. thế 
thì chị hiểu là tại sao, nó đẩy con người ta đi xuống thì đúng hơn. Ông anh mình là 
1 người to con, đẹp trai lắm, cao lớn mà sống ở thành phố bây giờ về nông thôn 
bỗng dưng trở thành 1 cái anh đi chân đất như thế thì... thế thì không thể đi ngược 
lại. chị thấy được cái nỗi khổ của những người ở lại Việt Nam đó, là họ không thể 
đi ngược lại được, ngược là chết, có thế thôi. 
Khi chị tới Mỹ thì cái cảm giác đầu tiên của chị khi đặt chân tới Hoa Kỳ? 
Khi mình đến thì là buổi tối rồi, cảm tưởng của mình thực sự ra thì buồn, chưa hẳn 
là vui, đồng ý là bên kia thì mong từng ngày để ra đi, vì ở lại thì không biết cơ hội 
nó có đến nữa hay không hay là vì 1 sự trục trặc ngoại giao giữa 2 nước có thể bị 
ngưng hay thế nào đó thì ai cũng rối lên, và phải chạy tiền mới đi được đó chị, nếu 
mà đúng hợp lệ rồi nhưng không chạy tiền thì cũng không được sắp lên cái danh 
sách HO đó thì coi như là muôn đời cứ ngồi đó chờ hoài à. Thì mình mới bảo là 
thôi bây giờ hi sinh đi, mình cũng chạy đi, người ta cũng chạy cả, mình không 
chạy không được, không làm ngược được, đó là cái hệ thống tham nhũng ở trong 
nước, từ cái nhỏ đến cái lớn, chị thấy không phải chạy hết. mà cũng là cái thói 
quen của người mình nữa, người mình đi đến đâu cũng cứ phải đưa cái bao thư, nó 



quen đi rồi, thì người ta nhận được cái bao thư, họ cũng quen, thì bây giờ cái anh 
không có bao thư thì khỏi có tính gì cả. thì khi đó cũng phải chạy, chạy như mọi 
người, tốn 1 số tiền cũng kha khá, được lên danh sách đi qua bên đây. Trước khi đi 
thì mong ngày mong đêm để được đi, vì dù sao chăng nữa qua đây cũng có tương 
lai chị ạ, mà quả thật là như thế, mình đi qua bên đây mình thấy được cơ hội mở 
cửa cho các con mình bước chân vào, cho gia đình mình khá lên, dù rằng khi mình 
như vậy. đối với những người Việt Nam họ sung sướng, họ qua đây họ thất vọng 
lắm chị ơi, họ đau khổ lắm, vì qua đây là họ phải hòa nhập với xứ sở này, phải làm 
việc, mà làm việc thì cũng xứng đáng với đồng tiền mồ hôi nước mắt lắm chứ 
không phải sung sướng lắm, nhưng mà đối với những người quá khổ như mình rồi 
thì qua đây cũng coi như là thiên đàng rồi, tạm thời cứ xem như là đâu cũng là 
thiên đàng, nó cũng là do mình thôi, mỗi cái nhìn của mình. 
Thưa chị, cái nghề đầu tiên mà anh chị làm là nghề gì? 
Ông xã mình thì có 1 cái may, khi mà anh ấy đi tù về thì đi làm cu li thôi, nói đúng 
ra là anh ấy vào 1 cái hợp tác xã là 1 phép lạ đó chị ạ, vì mình không có hộ khẩu, 
không có đi đâu được hết, mình cũng đi xin việc hoài nhưng mà không được, thì 
cứ sống bằng sự tự do, nghề tự do bên ngoài thôi nhưng mà anh ấy xin được 1 chỗ 
làm rồi đó thì người ta dạy cho anh ấy nghề thợ tiện, rồi qua đây, anh ấy có kinh 
nghiệm bản thân thì anh ấy cứ làm thôi, 1 phần nữa là dù sao chăng nữa thì mình 
cũng phải nói là những người sĩ quan của mình, cái lớp sĩ quan trẻ đó thì tương đối 
họ cũng có kiến thức và học vấn, thành thử ra là họ cũng dễ hội nhập với xã hội 
này hơn là những người quá già hoặc là những cái cấp cao, nhiều khi ở bên đấy 
các ông làm lớn thế nhưng mà qua đây các ông ấy lại không hòa nhập được, bởi vì 
mấy ông ấy không quen. Sở dĩ cũng lính nhưng mà những người lính trẻ thứ nhất 
là họ có nhiều khả năng hơn, phải nói thẳng vấn đề đó, cái khả năng về học vấn, 
đám trẻ vẫn giỏi, và khi qua đây thì họ hòa nhập được. Cái lý do là tại sao qua đây 
có nhiều người cứ thất vọng, cứ buồn phiền cứ bảo là hồi đó mình thế này mình 
thế kia nhưng mà cái sự thật là tại vì hồi đó họ sướng quá, họ không quen được, 
nhưng mà đối với gia đình mình thì đây là 1 cơ hội, cơ hội được đặt chân lên xứ sở 
này và nhờ vậy con mình nó mới khá hơn. 
Chị có thể cho biết là khi gia đình tới Mỹ thì chính phủ Mỹ giúp đỡ như thế nào và 
các cháu đi học ra sao? 
Dạ, thực ra là khi đến Mỹ, mình hoàn toàn hài lòng với những sự giúp đỡ của 
chính phủ Hoa Kỳ, dù rằng nó ít ỏi thôi nhưng mà người Việt mình liệu cơm gắp 
mắm giỏi rồi, đã trải qua những cái khổ tận cùng bằng số 0 rồi nên đó là cái hạnh 
phúc, miễn là đi qua đây. Thời gian đầu chính phủ Mỹ có bỏ mình đâu, họ lo cho 
mình đến 8 tháng, được 8 tháng trợ cấp, được hưởng ??, trong thời gian đó thì có 
rất nhiều cơ quan xã hội giới thiệu việc làm cho. Mới đầu thì ông xã mình ông ấy 
bảo là trời ơi, chỉ mong là có cái chân đi quét cầu tiêu thôi, nhưng mà rồi qua đây 
thì từ từ mình đi làm rồi mình cũng thấy là ban đầu mới vào từ những nghề rất là 
bình thường. 
Cái nghề đầu tiên của chị là gì, job đầu tiên của chị ở đây là gì? 



Mình đi qua đây, mình được cái phải nói là sự may mắn, tuy rằng là mình không 
biết phải diễn tả như thế nào nhưng là 1 sự may mắn hơn nhiều người phụ nữ khác 
vì trong gia đình lúc đó con còn nhỏ, cháu vẫn còn bé, thành ra là anh ấy nói là 
nếu mà đi làm cả, bố con đều đi làm đi học thì không có người lo cơm nước cho 
gia đình, thì cái đó nó cũng quan trọng chị ạ, khi mà cả 2 vợ chồng cùng đi làm thì 
nhà cửa nó hỗn độn lên như vậy, không có người lo. Đôi khi mình thấy có nhiều 
gia đình  thì đó là nguyên nhân làm đổ vỡ hạnh phúc, thì mình bảo là thôi em ở 
nhà, đưa con đi học rồi đón con về rồi kèm cặp cơm nước trong gia đình, mấy đứa 
cháu lớn nó cũng bảo “thôi mẹ đừng làm cái gì, cứ ở nhà mà lo việc nhà”, con đi 
làm, bố cũng đi làm, con thì đi học, các cháu nó cũng phụ vào thì mình thấy là rồi 
việc gì nó cũng được cả, ăn thua ở mình chị ạ. 
Nếu vậy thì chị định cư trong bao nhiêu năm thì chị viết tác phẩm đầu tiên? 
Hình như, mình qua năm 92 thì vài năm sau thì mình viết, viết do sự tình cờ thôi 
chị ạ. Khi đó ở đây có 1 tờ báo gọi là báo Hương quê, thì anh đó anh ấy mới ra 1 
cái giải cho các tác giả viết về đời tù cải tạo hoặc là người vợ tù, viết về thời gian 
đó mà cái giải thưởng của họ thì khiêm nhượng lắm, chỉ là 1 năm đọc báo free 
không tính tiền thôi, họ sẽ gửi báo đến tận nhà. Mình mới viết đại 1 câu chuyện, 
rồi qua nhà hàng xóm chơi, thấy thì mình bảo là để mình gửi câu chuyện này đến 
anh đó để xem họ có đăng không, thì đó là câu chuyện Bên bờ vực thẳm vừa nói 
với chị đó, ai ngờ đâu mọi người thích lắm, ai đọc cũng rất cảm động. mình cũng 
chỉ viết mỗi 1 bài thôi rồi không viết nữa, thì anh ấy mới gọi điện thoại đến nhà 
bảo: “xin cô cho biết là tại sao cô viết được mà cô không tiếp tục viết để gửi đến 
cho chúng tôi?”, tôi bảo là: “Tôi đâu có biết đâu, tôi tưởng là viết 1 bài được thì 
được 1 năm đọc báo rồi”, anh ấy bảo là: “không, cô phải tiếp tục đi chứ, cô viết 
mới là sự thật, chúng tôi không dám coi thường ngòi bút của phụ nữ đâu, tại vì đây 
là những tác phẩm trung thực nhất mà độc giả rất là yêu mến tại sao cô không tiếp 
tục?”. mình bảo là “ok”, thế thì tại sao mình không tiếp tục xem, không ngờ là 
những tác phẩm này nó dính luôn với cái nghiệp viết văn đó chị, nó có thế thôi. 
Vậy cái tác phẩm đầu tiên mà in thành sách là vào năm nào? 
Dạ, năm 2000 chị ạ, buổi ra mắt sách cũng vào một ngày gọi là gì nhỉ, đại hội của 
đài phát thanh của anh Phục đó, mình in tác phẩm đầu tay của mình là Viết giữa 
mênh mông. Nhưng mà phải nói là thời gian đó mình viết hăng quá, viết rất nhanh, 
không hiểu tại sao. 
Cho tới bây giờ chị có bao nhiêu tác phẩm? 
Dạ được 4. 
Trong khi viết và phải chăm sóc gia đình như vậy thì chị có thấy là nền văn hóa 
của Hoa Kỳ từ từ đi vào trong gia đình chị, chị đối phó như thế nào? 
Có chứ chị, những tác phẩm của mình không phải chỉ những chuyện ở Việt Nam 
đâu, mà đã gọi là viết văn rồi thì phải hướng đến những chuyện sáng tác, trong đó 
có chuyện hư cấu cũng có mà chuyện thật cũng có, đủ thể loại nhưng mà có cái 
chuyện mình viết xã hội ở Hoa Kỳ. chẳng hạn như khi con mình có ra trường, khi 
đó cháu có cái master về ngành ?? thì cháu học về cái ngành công chánh thì có 1 
anh bảo là tại sao con cô ra trường cô không viết 1 cái gì về cháu, mà ít ra nó cũng 



nói lên cái sự phấn đấu của 1 đứa trẻ đầu tiên nó mới qua bên Mỹ nó không có 
được hiểu biết được bao nhiêu, mà để nó học hành nó được như ngày hôm nay thì 
tại sao không viết. Thì mình mới ngồi mình viết truyện Ngày con ra trường. mà 
mình cũng rất tiếc là mình dốt anh văn quá, chứ nếu mình giỏi hơn thì mình dịch 
cái bài đó ra thì rất nhiều gia đình Việt Nam đón nhận nó, rồi là mình viết bằng 
tiếng Việt nhưng rất nhiều người nghe và đọc câu chuyện đó đều rất là cảm động, 
vì mình viết thật. Cái truyện Ngày con ra trường đó mình đã nói lên sự phấn đấu 
của 1 đứa trẻ khi mà nó bước chân tới Hoa Kỳ, nó bỡ ngỡ giữa 2 ngôn ngữ, đi vào 
trường, mặc dù trời mưa nhưng mà cũng không biết diễn tả làm sao mặc dù là vốn 
liếng thì có đấy, tâm hồn có, cảm nhận được những cảm xúc khi trời mưa như thế 
nào nhưng mà không đủ ngôn ngữ để diễn tả, nhưng mà chính vì thế mà cháu nó 
phấn đấu nó học, nó cố gắng học, nó tự học nhiều hơn là ở trường nó đấy thì chỉ 1, 
2 năm sau cháu theo kịp bạn bè rồi cứ thế đi lên thôi, thì mình cũng ghi nhận, đó là 
mình phải cảm ơn ông trời đã cho gia đình mình cơ hội qua đây, chứ nếu mà ở lại 
thì tương lai của cháu cũng bi đát lắm. trong câu chuyện đó mình nói từ những 
ngày thơ ấu của mình khi mà mình đi vào miền Nam, mẹ mình dẫn mình đi học 
với những cuốn sách giáo khoa, thư, cho đến khi mà sau năm 75 thì khi đó cháu 
mới sinh ra đó, thì vài năm sau mình đưa con mình đến trường, đâu có khá gì hơn, 
cái trường đầu đời của nó cũng nằm trên dòng sông, cũng nghèo nàn, cũng chẳng 
có đồ chơi, chẳng có gì cả. Phải nói là cái học ở giữa Việt Nam với lại bên này rất 
là khác nhau, chị thấy không, đến khi mà mình qua đây mình đưa thằng con bé 
nhất của mình qua đây, cháu còn bé lắm, nhỏ hơn các anh cháu nhiều tuổi lắm, 
thành ra nhà mình có tới 3 thế hệ luôn chị ạ, tuy rằng mình có 3 đứa con mà 3 thế 
hệ thì cháu nhỏ nhất đưa cháu đến trường, nó sung sướng quá, mình mới bảo là: 
giữa những cái thế hệ khác nhau, từ mẹ cho đến con cho đến đứa lớn, đứa nhỏ 
hoàn toàn khác, nhưng mà cái thê thảm nhất là sau năm 75 mình đưa con mình đi 
học, nó cũng chẳng có gì để chơi, không có gì chơi cả. Mình đã diễn tả, có những 
lúc con ngồi chơi với những cái bóng nắng và nhảy múa trên mặt sân là sao, vì đứa 
trẻ con nó chẳng có cái gì để chơi cả. Còn đứa trẻ bên đây quá đầy đủ, đi vào 
trường tiện nghi, máy lạnh, rồi ăn sáng, ăn trưa, đủ mọi thứ, mình thấy cái gì cũng 
có cả. thế nhưng mà mình vẫn cứ an ủi rằng, tuy là thế nhưng mà cái vốn liếng tâm 
hồn thì có lẽ là trong cái khổ nó có nhiều hơn cái sướng đó chị ạ, chị có công nhận 
điều đó không, nó rất là...nếu mình không khổ mình không viết văn được đâu, 
mình nói vì nhiều người hỏi mình vậy, nếu mình không trải qua những cái đó 
mình không thể diễn tả được khi tôi đi bán chợ trời, cái không gian của chợ trời 
hoặc là những môi trường ở đó thì rất là hỗn độn, mà nếu họ tưởng tượng, chị nghĩ 
đến những chuyện lừa lọc, những tiếng chửi thề hoặc những chuyện hỗn độn của 1 
cái xã hội lúc bấy giờ coi như là phải bươn chải ra để mà tranh nhau sống, nhưng 
mà sự thật ra thì không phải như vậy, cũng phô bày ra được những cái tận cùng, 
cái nghèo của người dân lúc đó. Những người bạn đi bán cùng với mình không 
thiếu gì những thành phần trí thức, những cô giáo, vì chị thấy là đi làm mỗi ngày 
chỉ được có 5 đồng thôi nhưng mà đi chợ chị có thể hên xui, nếu ngày hên chị có 
thể kiếm được 10 đồng bạc mà lúc đó thì nó to lắm chị ạ, thì các cô mừng lắm, thế 



là cứ 1 buổi đi dạy, 1 buổi ra ngoài chợ trời ngồi, thành ra bạn của mình giáo sư 
nhiều lắm. Các giáo sư tốt nghiệp đại học cả cũng phải ra ngoài chợ trời ngồi mà 
buôn bán để kiếm sống. ngay cả bà chị ruột của mình, cũng là 1 giáo sư, chị ấy 
cũng phải 1 buổi đi ra ngồi ngoài chợ trời chứ không thì con chị ấy chỉ có thể húp 
cháo không thôi, không có gì mà sống đâu. Thành thử ra là ít nhiều thì trong 
những tác phẩm của mình, mình cũng đã diễn tả được cái điều đó. Trong bài Lá 
thư gửi thầy giáo cũ mình có diễn tả điều đó, tại vì bà chị mình là 1 giáo sư sử địa, 
thì mình nói rằng là, ngày xưa, 1 giáo sư sử địa thì lên bảng là vẽ những tấm bản 
đồ, rồi dạy về những dòng lịch sử của nước nhà nhưng mà sau năm 75, nói xin lỗi 
chị chứ, dạy thế nó ngượng miệng lắm, cái người thầy giáo họ cũng xấu hổ. Xấu 
hổ là vì gì, vì người thầy giáo họ phải nói ngược lại những cái điều nó sai lịch sử, 
thành thử ra là chính bà chị mình là 1 người vừa đi dạy học, vừa đi bán chợ trời, 
mà đâu có phải yên đâu. Chị ấy bảo là chị ấy có 1 kỷ niệm chị ấy không quên 
được trong cuộc đời. chị ấy nói là khi chị ấy đi bán chợ trời thì buổi chiều chị ấy 
phải gác thi, buổi sáng vẫn phải ra chợ trời ngồi để hi vọng, thì chị ấy lại bị công 
an tóm ngay buổi sáng hôm đó. Chị ấy bị túm thì mới chìa cái giấy ra bảo là “Tôi 
là giáo viên”, hồi đó là giáo viên chứ chưa phải giáo sư, “Tôi là giáo viên mà chiều 
nay tôi có 1 buổi gác thi tôi không thể bỏ được thì thôi anh làm ơn cho tôi về 
trường để tôi làm việc”. Chị ấy bảo là cuối cùng mình phải năn nỉ mãi họ mới cho 
mình về gác thi, nhưng mà về gác thi lại có 1 anh công an đi theo. Chị thấy không, 
cái xã hội của mình lúc bấy giờ nó bi hài như vậy đó, đó là câu chuyện thật, mình 
không bịa đặt đâu, ngay cả giờ phút này, mình đối thoại với chị  đây là mình cũng 
nói thật tất cả  và có lẽ là từ trước tới giờ chị phỏng vấn chị chưa thấy ai thành thật 
như thế, chị thấy không. 
Chị có thể cho biết là sau khi đi ra hải ngoại rồi và chị nhớ lại tất cả những gì ở lại 
trong nước và chị cũng đã có những tác phẩm rất là giá trị thì chị có nghĩ về miền 
Nam của mình ngày xưa thì chị có nghĩ là tại sao miền Nam Việt Nam mình bị 
thất thủ hay không? 
Miền Nam mình, chuyện chiến tranh Việt Nam mình nói đúng ra thì nó là 1 bàn cờ 
quốc tế, theo mình nghĩ thì đó là 1 yếu tố chính, còn những yếu tố phụ thì mình đã 
viết trong 1 câu chuyện. Mình có nói miền Nam thua là vì miền Nam mình ngây 
thơ quá, tin người quá, lòng nhân hậu nhiều quá. Người miền Nam nhìn người 
miền Bắc thì nghĩ như thế này: ôi dù sao cũng là gà cùng 1 mẹ, chớ hoài đá nhau, 
phải không, nhưng mà người Bắc họ không có nghĩ như thế, người miền Bắc mà ở 
phía bên kia thì họ không có nghĩ như thế đâu, là phải quyết chiến, chiếm cho 
được, phải đạt được. Thành thử là 1 bên tấn tới, 1 bên cũng chỉ gọi là chống đỡ để 
mà tồn tại hòa bình, thành ra đó chính là nguyên nhân để mà miền Nam thua đó, 
thua ở chỗ là người miền Nam mình tử tế quá, nhân hậu quá. Chị thấy không, chứ 
còn bên kia thì thà là bắt lầm còn hơn là bỏ sót, thành ra là chị thấy giữa 2 quan 
niệm có sự khác nhau lắm. Mình thì nói ngay đàn bà, mình chỉ nói được đến thế 
thôi, còn những chuyện mà chị hỏi hơn mình đâu có trả lời được. Nhưng mà mình 
chỉ nghĩ đó là cái nguyên nhân mà người miền Nam thua. Về sau này có nhiều 



người bạn mình bảo là ngày xưa có cái câu là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nhưng mà 
muộn rồi. 
Chị đã ở Hoa Kỳ và chị cũng đã nhận biết được là người Mỹ người ta rất là tốt 
bụng, nhân đạo, rộng lượng lắm. Chị nghĩ sao khi miền Nam mình có sự hiện diện 
của quân đội Hoa Kỳ? 
Một cái câu hỏi này thì thực sự đối với mình là vượt quá khả năng, mình nghĩ rằng 
là không biết là có phải như vậy không nhưng mà theo mình nghĩ thì là đúng ra thì 
sự hiện diện của họ cũng là mong mỏi 1 sự tự do giữa 1 sự phân định rõ ràng giữa 
2 miền Nam, Bắc. Nghĩa là đã kí kết hiệp định 54 rồi thì miền Bắc phải ở miền 
Bắc, miền Nam phải ở miền Nam, không có lý gì mà 1 anh bên đây cứ nhảy vào 
để đánh còn mình thì cứ chịu chết, thành ra là chiến tranh bùng nổ, người Mỹ họ 
đến thì mục đích của họ là giúp mình như thế thôi, giúp mình lấy lại sự tự do và 
coi như là bảo vệ lại mảnh đất miền Nam. Còn đối với người Hoa Kỳ, mình cũng 
không có ý, nhiều người cứ nói thế này thế kia nhưng mà đối với mình, cái đầu 
của mình mình nghĩ như thế thôi, họ giúp mình để bảo vệ được miền Nam tự do. 
Chẳng qua là cái ván cờ lịch sử nó đi như thế nào thì mình không có biết, đó là sự 
thật. Và mình cũng không trả lời được chị câu này. 
Cám ơn chị, từ đầu đến giờ có câu hỏi nào mà mình chưa có hỏi mà chị rất muốn 
nói không, có điều gì mà mình chưa nhắc đến nhưng mà chị rất muốn nói? 
Vâng, mình phải nói lên 1 điều là mình rất là cảm ơn, cảm ơn đất nước này đã cho 
gia đình mình có nhiều cơ hội để vươn lên, nhất là đối với các cháu, cái thế hệ của 
mình coi như bỏ đi, minhf đã lớn rồi, mình cũng khó hòa nhập, mình nghĩ là mình 
cũng chưa làm được cái gì cho đất nước này, sự đóng góp của mình rất nhỏ bé. 
Nhưng mà đối với các cháu, mình hi vọng nó lớn lên mình hi vọng là nó phải làm 
được cái gì và cái điều mà mình hãnh diện là các con mình tuy bây giờ bảo nó 
thành công thì nó cũng chưa có thành công, nhưng mà bảo nó thành nhân thì là nó 
đã thành nhân. Và cái điều mình hãnh diện là tất cả đều là những người lương 
thiện, chỉ thế thôi vì đó là cái hạnh phúc của mình, nó phải lương thiện. 
Nói về văn hóa và truyền thống của người Việt Nam thì chị là 1 người mẹ, là 1 
người viết thì cũng đóng góp vào trong kho tàng văn hóa của người Việt mình ở 
tại hải ngoại phần nào, không nhiều thì ít. Chị có chia sẻ gì không cho các giới trẻ 
ở đây phải làm như thế nào để giữ lại được gia tài văn hóa mà cha anh đã đem từ 
trong nước, đi qua vượt bao nhiêu gian nan để đem đến ở đây cho họ? 
Theo mình nghĩ không có gì đáng khinh bỉ bằng lòng vô ơn, thành thử ra là các em 
phải học hỏi rằng là tại sao mình có mặt ở đây, cái nguyên nhân đó phải có đầu thì 
mới có đuôi, thành ra là mình phải, không phải là phải nhưng ít ra cũng phải tôn 
trọng những bậc cha anh đi trước. Và nếu muốn bảo tồn văn hóa Việt Nam của 
mình thì có nhiều cái lắm chị, trong mọi thứ và mình có cảm tưởng là những người 
trẻ Việt Nam mình sống ở đây nhưng mà không hẳn đã quên tất cả những phong 
tục tập quán, văn hóa của người Việt đâu. Bằng chứng là có những em đi học tiếng 
Việt, cũng đọc sách tiếng Việt được hoặc là tham gia vào những sinh hoạt tôn 
giáo, những sinh hoạt xã hội để làm ích lợi cho đồng bào mình, những em chẳng 
hạn như là tốt nghiệp bác sỹ, kỹ sư những ngành nghề đó thì mình thấy thường 



xuất hiện trong những cộng đồng, những hội đoàn này kia, mình thấy những đám 
trẻ đó khá đông, thì đó là những người đó đó, trước tiên là phải phục vụ vô vị lợi 
đã. Chị thấy không, 1 tinh thần vô vị lợi, mà cái đó là do đâu, đó là do người Mỹ 
mà ra. Người Mỹ, phải nói là họ là 1 nhà từ thiện lớn lắm đó chị ạ, chị thấy không, 
tất cả trên thế giới bị cái gì thì cũng đều chờ đợi nước Mỹ giúp đỡ. Và những 
người Mỹ mà mình quen mình thấy họ volunteer trong công việc mà đáng lẽ 
không đòi hỏi họ phải làm mà họ vẫn làm thành ra mình nên học ở cái chỗ là cho 
đi mà không cần nhận lại. Thì đó là cái điều mình nghĩ là thế hệ trẻ các em đang 
làm việc đó, chẳng qua là trong gia đình thì cha mẹ, ông bà nên tìm cách để gần 
gũi các cháu để tiếng Việt đừng bị mai một đi, văn hóa của người Việt. Mình bảo 
là ở nhà các con cần phải ăn nước mắm, cần ăn những món của mẹ nấu để 1 ngày 
nào đó các con đi đâu các con sẽ thấy là những món này không có món nào ngon 
hơn. 
Cám ơn chị, xin được thay mặt hội bảo tồn văn hóa và lịch sử cám ơn chị đã chấp 
nhận lời mời đến đây để chia sẻ những kinh nghiệm và nhận định về đời sống của 
người Việt mình từ trước năm 75 cho tới bây giờ và đặc biệt là đời sống, hoàn 
cảnh cá nhân của chị, thật là quý báu. Xin cám ơn chị! 
Vâng, Nguyên Nhung cũng xin cảm ơn chị và các anh chị đã có lòng mời mình 
đến đây để cho mình có 1 cơ duyên nói chuyện với nhau và nói 1 cách hết sức thân 
tình. 
Dạ, cám ơn chị. 


