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Thật bất ngờ khi nghe tin anh Hoàng Như Sơn, CTKD 11 đã qua đời sau một thời gian vắng 
bóng.   
 

Đúng như anh Nguyễn Hùng Sơn viết dưới đây, HNS là một nghệ sĩ đa tài.  Chúng tôi được 
gặp HNS trong những buổi văn nghệ của Thụ Nhân Bắc Cali vào nhiều năm trước, và một 
lần được Sơn mời đến nhà anh ở San Jose dự buổi văn nghệ thân mật do anh tổ chức với 
sự góp mặt của các ca nhạc sĩ Trần Quảng Nam, Tú Minh và ca sĩ Ngọc Hạ lúc cô mới vừa 
bước chân qua Mỹ.  Điều làm mọi người yêu thích nhất ở Hoàng Như Sơn là tài kể chuyện 
khôi hài lưu loát bằng nhiều ngôn ngữ, đem lại nhiều trận cười cho khán giả, bạn bè.  Không 
ngờ HNS cũng có tài vẽ tranh và đã từng cộng tác với anh Nguyễn Hùng Sơn (SMC) trong 
lãnh vực này.  Lần cuối cùng tôi gặp lại HNS là sau một buổi đi xem chương trình văn nghệ 
Hát Cho Tình Yêu ở San Jose cách đây chừng 4-5 năm thì phải (?).  Lúc ấy Sơn vẫn vui vẻ 
như thường lệ và khi biết tôi bị đau đầu gối, Sơn định giới thiệu thầy thuốc, nhưng rồi sau đó 
lại bặt tin. 
 

Không ngờ Hoàng Như Sơn đã đột ngột qua đời hôm 19 tháng giêng vừa qua khi chưa tròn 
58 tuổi! 
 
Đời người Như một giấc mơ 
Vu Sơn mộng ấy bây giờ đã qua 
Hoàng hôn vừa đổ bóng tà 
Người sao đã vội bỏ nhà ra đi! 
 
Vô Cùng Thương Tiếc! 

 

Nhan Ánh Xuân- CTKD-k2 & Nguyễn Đình Cận-k1. 



 
 
 
Dưới đây mấy lời của anh Nguyễn Hùng Sơn (CTKD5) tưởng nhớ về anh Hoàng Như Sơn 
(CTKD11): 
 
 
Thời gian qua rất nhanh và đời ngươi thật ngắn ngủi ! Thoáng ngày nào, khi mới qua Mỹ gặp 
HNS ở Antioch, làm quen, rồi anh dẫn về nhà chơi . HNS sống độc thân, ở với cha mẹ ở 
Brentwood từ 1975, đó là một trailer 3 phòng cũ kỹ, với ngổn ngang sách vở tranh vẽ. Trailer 
nằm giữa một mảnh đất rộng, vây quanh là cây trái, gà vịt và hàng chục chiếc xe cổ điển củ 
mèm do anh "colleted". Sau này có vài dịp gặp lại nhau qua các sinh hoạt văn nghệ TN ở 
SJ., anh cho biết mẹ rồi sau đó cha của anh lần lượt qua đời . Và vài năm tiếp đó HNS biệt 
vô âm tín, chúng tôi mất liên lạc . Tôi cứ ngỡ HNS đã về sinh sống ở VN từ lâu . 
 
HNS là người đa tài, ngoài khả năng diễn kịch, hài hước, nhái giọng, anh còn khả năng vẽ 
tranh, đặc biệt là chân dung, chụp ảnh và điều mà ít ai biết đó là sửa máy xe hơi . Và ưu 
điểm của anh là biệt tài ăn nói có duyên, nói chuyện vui bằng ngoại ngữ, thu hút đám đông 
rất nhanh, cho dù đám đông đó là người Mỹ, Pháp hay Latino. HNS thật sự là một nghệ sĩ . 
Anh rất tự tin và gần như chưa hề mang bất cứ một mặc cảm nào cho dù rất ít ! Tôi có cảm 
tưởng anh đến cõi đời này như một chuyến rong chơi cho biết, chứ chẳng hề màng gì đến 
đời sống, chuyện thiên hạ . Sự "không thành đạt" của HNS không phải do bất tài, do không 
khả năng, nhưng bởi vì anh chẳng cần đến. Nhờ vào các tài năng có sẵn, anh làm ra tiền 
khá dễ dàng, nhưng chỉ vì nhu cầu chứ không thiết tha làm giàu! Tôi học ở anh tính hồn 
nhiên, vui tươi và tha thứ. Nhớ mãi những nụ cười bình thản, thoáng chút khôi hài, cho dù 
lúc ấy anh đang phải đón nhận những lời lẽ thiếu cẩn trọng của một ít bạn bè võ đoán, "cứ 
tưởng", không thể chia sẻ và không hiểu được con người "quá lãng mạn" của anh .  
 
HNS và tôi có rất nhiều kỷ niệm "mưu sinh cứu đói" trong thời gian đầu tôi đến Mỹ . Vào 
1981, HNS mời tôi làm việc với anh, chúng tôi đi vẽ chung ở các hội chợ vùng Bay Area, Bắc 
California. Với anh, chúng tôi đã có trọn những ngày vui, những trận cười nghiêng ngả, quên 
hết mọi âu lo, thiếu thốn, lạc lõng nơi xứ người. HNS sống phóng khoáng, không tị hiềm, 
không ganh đua với bất cứ ai . Ðó là những nét nổi bật ở con người "vô chấp" "vô tư" và đó 
là những điều đã khiến tôi ngưỡng mộ anh thật nhiều .  
 
Bạn bè rồi dần dần ra đi, tôi cũng sẽ như vậy! Ðời sống bất chợt quá phải không ?! Cầu xin 
cho HNS được yên nghỉ trong cõi Bình An đời đời . 
 
smc 
 


