Phỏng vấn - Hai giờ với thi sĩ Nguyễn Chí Thiện (Phần 1)

Bùi Văn Phú
Đầu tháng 11.2007 nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã đến miền Bắc California để có những sinh
hoạt giới thiệu tập truyện tiếng Anh của ông, tác phẩm Hoả Lò / Hanoi Hilton Stories1 vừa
được Yale University Southeast Asia Studies xuất bản. Nhân dịp đến Đại học U.C. Berkeley,
ông đã dành cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn.

http://www.viettribune.com/vt/index.php?id=1756
Phỏng vấn: Hai giờ với thi sĩ Nguyễn Chí Thiện (Phần 2)

Bùi Văn Phú
Đầu tháng 11.2007 nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã đến miền Bắc California để có những sinh
hoạt giới thiệu tập truyện tiếng Anh của ông, tác phẩm Hoả Lò / Hanoi Hilton Stories vừa được
Yale University Southeast Asia Studies xuất bản. Nhân dịp đến Đại học U.C. Berkeley, ông đã
dành cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn. Đây là phần hai của cuọc phỏng vấn.

http://www.viettribune.com/vt/index.php?id=1774
Tiếng Vọng Từ Hoả Lò

Bùi Văn Phú
Thời sinh viên, một buổi tối có người đến ký túc xá tìm tôi và tỏ ý muốn tìm hiểu về đời sống ở
Việt Nam sau tháng 4, 1975. Đó là bà Laola Hironaka, trưởng nhóm sinh hoạt của tổ chức Ân
Xá Quốc Tế trong trường (AI Campus Network). Bà mời tôi đến sinh hoạt với nhóm, có chừng
20 thành viên, kể cho họ nghe về tình hình Việt Nam theo tin tức tôi nhận được qua thư gia
đình. Nói đơn giản thì đời sống gia đình tôi trong những năm sau ngày 30.4.1975 là khó khăn,
các em của tôi đã phải thôi học sớm để lăn lộn vào đời kiếm sống. Nhiều người thân như chú
bác, hàng xóm đang “học đại học” và khi nào “học tập tốt” rồi sẽ “tốt nghiệp”. Đó là cách nói
mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được là những người thân đang bị giam trong những trại học
tập, cải tạo được dựng nên ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam lúc bấy giờ.

http://www.viettribune.com/vt/index.php?id=1679
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Đầu tháng 11.2007 nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã đến miền Bắc California để có những sinh
hoạt giới thiệu tập truyện tiếng Anh của ông, tác phẩm Hoả Lò / Hanoi Hilton Stories [1] vừa
được Yale University Southeast Asia Studies xuất bản. Nhân dịp đến Đại học U.C. Berkeley,
ông đã dành cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn

http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=11500&rb=0101

