
 

 

K Ỷ   N I  Ệ  M    V Ớ  I      H À   T H Ư Ợ N G   N H Â N 

   “ Tôi  nhớ  mãi  đến  Hoàng  Song  Liêm  những ngày  mới  chập  chững  bước  vào  
đời.Khi  ấy  Liêm  ngoài   hai  mươi ,còn  tôi  ngoài  ba  chục.Liêm  còn  độc  thân,tôi  đã  
có ba,bốn  con.Chúng tôi  gặp  nhau  và  tự  nhiên  thấy  gần  gũi,thân  thiết  với  
nhau,vì  chúng tôi  cùng  làm  thơ và  cùng  yêu  thơ…” 

    Người  Anh  khả  kính  Hà  Thượng  Nhân    đã  viết  mấy  lời  đầu  tập” Thơ Tình 
Hoàng  Song  Liêm “năm  2006  ,nhắc  lại   thời  cuối  năm 1954 Anh  và  tôi  cùng  
đồng  hóa  vào  Quân Đội  ,nhập ngũ  với tư  cách  sỹ  quan  nhưng  không  phải  thụ  
huấn  ở  quân  trường  nào,cấp  hiệu  mang  trên  vai  giống  như  của  Quân  Đội  
Pháp  ,Anh  Đại  uý ba  vạch  vàng   và  tôi Thiếu  Úy  một  vạch. Đơn  vị  hai  chúng tôi  
cùng  phục  vụ  là  Nha  Chiến Tranh  Tâm  Lý Tác  Động Tinh  Thần  và  Chính  Trị 
trực  thuộc  Bộ  Quốc  Phòng  với  các cấp  quân  nhân  đa  số  thuộc  loại  đồng  hóa  
như  chúng  tôi  từ  vị  Giám  Đốc chỉ  huy  là  Thiếu  Tá  Đoàn  văn  Cừu  đến  các  sỹ  
quan  thuộc  cấp.Tôi  đã  có  cơ  duyên  được  làm  việc  dưới  quyền  Anh  và  được  
biết  anh  là  Đại  Uý  Phạm  Xuân  Ninh  ,ngồi  cạnh tôi  là  Thiếu  Úy  Đỗ  Tốn  tác  giả  
tập  truyện  “Hoa  Vông Vang”.Tôi  đã  tặng  Anh  và  bạn  già  Đỗ  Tốn  thi  phẩm  đầu  
đời  “ Thơ  Hoàng  Song  Liêm “xuất  bản  ở  Hà  Nội  năm  1953  và  Anh  đã  tăng  lại 
tôi  một  số  bài  thơ  tình  đánh  máy  trên  giấy  pelure  mỏng   ký  tên  Hoàng  Sĩ  Trinh  
hoặc  Hoàng Trinh.Anh  còn  đặc  biệt  trao  cho  tôi  một bài  thơ  Pháp ngữ  anh sáng 
tác viết  tay  tặng  riêng  tôi  tựa  đề  “À  un  jeune poète”,rất  tiếc  đã  thất  lạc  và  nay  
tôi  không  còn  nhớ  rõ.Nghĩ  lại tôi thấy  tôi vô  cùng  may  mắn  được  bắt  đầu  cuộc  
đời  đi  làm ,cuộc  đời  quân  ngũ  dưới  sự  chỉ  huy  của  Anh ,một  người  tôi  kính  
mến  ngay  từ  phút  đầu  tiên  gặp  gỡ.Cùng  thời  với  Anh  năm  đó  còn có mấy  vị  
Đại Uý  đồng  hóa  như  Nguyễn  văn  Noãn cựu  Tỉnh  Trưởng  Nam  Định hay Đái  
Đức  Tuấn  tức  nhà  văn  Tchya.Cuối  năm 1955  tức  là  khoảng  một  năm  sau ,tôi  
đã  trúng  tuyển  sang  Không  Quân  để  qua  Mỹ  du  học  ngành  Sỹ  Quan  Cơ  khí 
,khi  chia  tay  Anh  đã  vui  đùa tặng  tôi  câu  thơ  “Thi  nhân  mà  lại  coi  kho  nhỉ  
?”.Câu  thơ  dễ  thương  này  Anh  còn  nhắc  lại  năm  1992  khi  viết  mấy  lời  tặng  tôi  
tập  thơ  “Bên  trời  lận  đận”. 

     Số  mệnh  trong  đó  có  cả  quyết  định của  tôi  đã  khiến  tôi  phải xa  cách  Anh  và  
nghề  viết  lách ,nhưng  tôi  vui  vì  trước  nhất được  du học  chuyên  môn về  Không 
Quân  thỏa  mãn  mộng  hải  hồ,sau  đó  trong    hoàn  cảnh  mới  lại có   nhiều  cơ  hội  
du  lịch nước  ngoài  ...Anh  và  tôi  đã  xa  cách nhau hơn  nửa  thế  kỷ  nhưng  lòng   
thì  thật  gần  từ  khi  còn  ở  quê  hương  hay  những  năm  tháng  lưu  vong   nơi  xứ  
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người…trước  sau  đối  với  tôi Anh  vẫn  là  người  Anh  tôi  chân  thành  kính  mến   
yêu   quý. 
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