Đêm Thơ Nhạc Hạnh Ngộ Yêu Thương
Giới thiệu nhạc sĩ Hoa Sen (Nguyễn Hòa)
và Duy Hân (Trịnh Tây Ninh)

V

ào giữa tháng 8, 2022, sở Văn hóa - Thể thao của cái gọi là Thành
phố Hồ Chí Minh đã xử phạt buổi triển lãm tranh của họa sĩ Bùi
Chát. Họ lấy lý do vì họa sĩ không xin giấy phép nên phạt nặng 25 triệu
đồng và bắt thiêu hủy toàn bộ 29 bức tranh vẽ theo kiểu lập thể của ông.
Bùi Chát tên thật là Bùi Quang Viễn, ngoài tài vẽ tranh, làm thơ, ông còn
là thủ lãnh của nhóm "Mở Miệng", đã hoạt động khoảng 20 năm cùng với
một số nhà thơ khác như Lý Đợi, với xu hướng sáng tác không rập khuôn
ca tụng bác đảng, không theo lập trường của ban Tư tưởng Văn hóa Trung
ương hoặc hội Nhà Văn Việt Nam.
Song song với việc trù dập các nhà bất đồng chính kiến, hạn chế tôn
giáo, đây là một hình thức đàn áp người làm nghệ thuật, hủy hoại tương
lai văn hóa của Việt Nam. Cấm triễn lãm đã đành, mà còn ra lệnh tiêu hủy
luôn tất cả tranh vẽ thì thật là quá đáng. Nhà nước Cộng sản đã sợ gì, lo
gì khi nhìn ra ý nghĩa ẩn chứa sau các bức tranh đó? Họ làm như thế có
khác gì Tần Thủy Hoàng ngày xưa đã ra lệnh đốt sách, chôn học trò. Thật
là thương cho đất nước và nhân tài của Việt Nam phải sống trong chế độ
hà khắc, không có quyền làm người.
May mắn thay chúng ta đang ở xứ tự do, được thoải mái bày tỏ tư tưởng,
được khuyến khích sáng tác, sinh hoạt văn hóa. Và may mắn hơn, một
nhóm nhỏ gồm 8 tác giả đã được bảo trợ để cùng nhau có một buổi văn
nghệ qua chủ đề "Đêm Thơ Nhạc Hạnh Ngộ Yêu Thương". Trong các số
báo vừa qua, ban biên tập Thời Mới đã giới thiệu được 6 tác giả, tuần này
chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu 2 vị cuối cùng là nhạc sĩ Hoa Sen (Nguyễn
Hòa) và Duy Hân.
Nhạc sĩ Hoa Sen tên thật là Nguyễn Văn Hòa, tuổi Tân Mão, sinh tại Đà
Lạt, nhưng khai sinh để năm 1952, sống và lớn lên ở Huế.
Anh đã từng được học qua các trường lớp:
- Tiểu học Lê Lợi, Nam Tiểu Học Pleiku (1962)
- Quốc Học Huế (ban ngày, 1963-1970)
- Quốc Gia Âm Nhạc Huế (ban đêm, 1863-1968 )
- Đại Học Khoa Học Huế (1970-1974 )
- Đại Học Vạn Hạnh (Cao học Chính Trị Kinh Doanh )
- Western Tech (Canada).
- Ryerson University (E. Eng).
Anh bắt đầu viết nhạc năm 1969, rồi thành lập một ban nhạc trẻ liên
trường, đó là ban nhạc trẻ đầu tiên được lên đài truyền hình Huế.
Từ 1970-1975, anh tập trung vào việc học và thể thao, ra trường Đại
Học Khoa Học Huế vào hè 1974.
Anh Nguyễn Hòa làm việc trong ngành hóa chất 1974 cho đến 1980, sau
đó bỏ việc và kiếm sống bằng nghề tự do.
Vượt biên năm 1986, đến Canada năm 1988, rồi vừa đi làm vừa học lại
lấy OAC để vào đại học Ryerson. Cùng lúc đó, anh hoạt động văn nghệ
vào cuối tuần, giúp các hôi đoàn, chùa tổ chức các đêm văn nghệ gây quỹ
cộng đồng.
Nhạc sĩ Hoa Sen ra mắt CD "40 Năm Nhớ Huế" vào năm 2008 để nhớ
lại những đau buồn của Huế vào Tết Mậu Thân. Anh sáng tác gần 100 bài
gồm các thể loại nhạc đấu tranh, thính phòng, khiêu vũ ..... Anh đam mê
âm nhạc, thích tổ chức các show ca nhạc, cầu chúc anh thành công hơn
nữa trên con đường văn nghệ này.

Người cuối cùng mà chúng tôi muốn giới
thiệu là anh chị Duy Hân. Khó mà tìm đúng tên
thi sĩ, văn sĩ, họa sĩ ... để gọi chị Hân vì chị thích
và hoạt động trong nhiều lãnh vực khác nhau.
Riêng anh Duy ông xã của chị thì ít sinh hoạt
thơ văn, có lẽ cộng đồng Việt Nam tại Toronto
biết anh nhiều hơn khi anh hướng dẫn các buổi
lễ chào Cờ, hô hào "đả đảo Cộng Sản". Thế
nhưng anh cũng thích viết văn, làm thơ và cũng
được các nhạc sĩ phổ thành ca khúc. Anh Duy
cũng giúp đánh nhịp trong ca đoàn nhà thờ.
Chị Hân họ Trịnh, quê ở Tây Ninh, có các bút
hiệu: Trịnh Tây Ninh, Ái Miên, Nguyễn Ngọc
Duy Hân.... Hai anh chị đang gần tuổi về hưu.
Chị thích đọc sách, làm thơ, viết bài, vẽ, làm
slideshow, làm việc từ thiện, thích nhạc buồn.
Về sinh hoạt, chị rất tích cực tham gia ca đoàn
nhà thờ, nhóm Thăng Tiến Hôn Nhân, các sinh
hoạt Cộng Đồng (Ủy Ban Yểm Trợ Dân Chủ
Quốc Nội – Toronto, Canada). Là Ủy viên Văn
Hóa của Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải
Ngoại và của Liên Hội Người Việt Canada.
Góp bài trong các tờ báo Viet Lifestyle,
Chân Lý, Viettimes, Thời Mới, Người Việt
Boston, Vietnam Daily, các đặc san, các trang
webpage... Giúp thiết kế & trang trí nhiều đặc
san, posters, phân ưu, thiệp mừng... cho cộng
đồng. Giúp điều khiển (MC) một số chương
trình văn nghệ, tiệc gây quỹ, hội thoại.... Thực
hiện nhiều buổi hội thoại về văn hoá, xã hội với
Đài Truyền Hình Việt Nam tại Calary, Canada
qua chương trình "Cuộc Sống Muôn Màu" hoặc
với Liên Hội Người Việt Canada. Các tranh vẽ
của chị Hân được rất nhiều tờ báo, đặc san học
trò sử dụng..

Chị đã được góp mặt trong bộ sách “Các nhà
thơ Công Giáo” do linh mục Trăng Thập Tự
biên soạn. Chị làm rất nhiều slideshows đăng
trên channel Trần Năng Phùng và các trang
web khác. Hằng tuần chị đều có bài đăng trên
tuần báo Thời Mới qua trang "Viết Cho Yêu
Thương".
Chị Duy Hân đã nhận giải thưởng về thơ năm
1981 do báo Tự Do tại trại Tị Nạn Galang tổ
chức và năm 2013 do nhóm Văn Thơ Lạc Việt,
California tổ chức. Có hơn 80 bài thơ đã được
phổ thành ca khúc. Chị Hân cũng học piano và
sáng tác nhạc.
Xin mời vào thăm trang blog Duy Hân
gồm tâm tình, hình ảnh sinh hoạt, thơ nhạc,
slideshow: http://duyhantrinhtayninh.blogspot.
ca/
Anh chị cũng vừa thực hiện trang Youtube
“Duy Hân - Toronto” với nhiều tiết mục, hình
ảnh sinh hoạt đặc biệt.
Các sách chị Duy Hân đã thực hiện:
Đất cũ - Tuyển tập truyện ngắn và truyện rất
ngắn
Những Viên Sỏi Nhỏ - Tuyển tập các bài
phiếm luận và tâm tình cho quê hương
Nỗi Niềm Riêng Ta -Tuyển tập thơ Trịnh Tây
Ninh
Tuyển Tập Chuyện Bằng Tranh Cho Trẻ Em
Học Tiếng Việt
Tuyển Tập “Viết Cho Yêu Thương” # 1
Tuyển Tập “Viết Cho Yêu Thương” # 2
Tuyển Tập “Thu 20 - Thu 60”, gồm thơ, văn
và hình ảnh của Duy Hân, kỷ niệm 60 năm cuộc
đời.
Tuyển Tập Áo Dài, các mẫu thiệp, poster...

Phải nói chị làm thơ khá lãng mạn, từng được
cho là nhà thơ "chuyên trị thất tình" nhưng lại
giỏi về kỹ thuật, làm slideshows và layout báo
khá chuyên nghiệp. Đặc biệt tấm lòng của anh
chị với lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, tinh thần
chống Cộng mạnh mẽ rất đáng nhắc tới. Anh
chị Duy Hân tham gia và đóng góp nhiều cho
các hội đoàn Quốc gia tại hải ngoại. Cầu chúc
anh chị luôn mãi "chân cứng đá mềm" để đóng
góp nhiều hơn.
Vâng, xin mời đến xem chương trình ngày 3
tháng 9, 2022 để được tiếp xúc với 8 tác giả là
Duy Hân, Hoa Sen, Lê Hoàng Châu, Lý Kiến
Trung, Nguyễn Văn Hiển, ban hợp ca Hương
Việt, Phạm Hoàng Thương và Phạm Trung.
Chương trình sẽ có ngâm thơ, ca nhạc, độc

tấu guitar, múa hát, vọng cổ .... với sự góp mặt
của các ca nghệ sĩ, MC như Ái Phương, Anh
Đào, Đăng Bửu, Diệp Lan, Kim Lan, Lệ Hiền,
Lê Thu, Lisa Hoàng Trang, Ngọc Anh, Ngọc
Phượng, Ngọc Quý, nhóm Hương Việt, Thy
Hương... và chính 8 tác giả.
Ngoài ra sẽ có triển lãm một số tranh vẽ của
chị Hân, với nét vẽ học trò rất dễ thương, tranh
của Kim Thu, nhóm Viettoon tại Washington
DC.
Vâng, họ không chuyên nghiệp, họ vẫn phải
lo cơm áo gạo tiền hằng ngày, nhưng khả năng
và tinh thần văn nghệ, phục vụ rất đáng ngưỡng
mộ. Xin mời quý khán giả đến xem và khuyến
khích.

Ban Biên Tập Thời Mới

