
\

Nhà văn Bà Tùng Long qua đời

Dương Thanh Vân

Bà Tùng Long đã qua đời tại tư gia lúc 17h15 ngày 26/4 sau một thời gian dài lâm trọng bệnh. 
Bà là một trong những nhà văn thành danh tại Sài Gòn trước 1975 và là vợ của nhà thơ, nhà 
báo Hồng Tiêu. Nữ văn sĩ này cũng là người đầu tiên lập ra mục “Gỡ rối tơ lòng” trên một số 
báo Sài Gòn trước 1975.

Nhà văn Tùng Long tên thật là Lê Thị Bạch Vân, sinh ngày 
1/8/1915 tại Đà Nẵng. Bà là một nhà giáo nhiều tâm huyết với sự 
nghiệp "trồng người". Lập nghiệp bằng nghề viết văn, viết báo tại 
Sài Gòn, bà trở thành nhà văn rất quen thuộc với độc giả phía 
Nam cuối những năm 50 đến đầu những năm 70. Bà Tùng Long 
nổi tiếng với các tiểu thuyết, truyện tâm lý xã hội đăng theo dạng 
"feuilleton" trên các nhật báo thời kỳ ấy. Bà cũng là người đứng 
sau các mục giải đáp tâm sự của bạn đọc nữ trên các tờ báo 
ngày và báo định kỳ.

Từ năm 1956 đến nay bà có tất cả 50 đầu sách, trong đó có 16 
đầu sách tái bản và in mới sau 1975. Tiểu thuyết của bà phần lớn 
đề cập về thân phận người phụ nữ, cổ xúy cho bình đẳng nam 
nữ, ca ngợi tình yêu luyến ái cao đẹp và xây dựng cuộc sống gia 
đình hạnh phúc: Bóng người xưa, Một lần lầm lỡ, Đời con gái, Mẹ 
chồng nàng dâu, Đời con gái, Nẻo về tình yêu... Công ty Phương 
Nam mua bản quyền các tác phẩm của bà từ năm 2004.

Các nhà văn nhà thơ đến thăm Bà Tùng 
Long nhân dịp sinh nhật 86 tuổi của bà (từ 
trái sang Nguyễn Quang Sáng, Đỗ Trung 
Quân, Nguyễn Nhật Ánh, Lê Minh Quốc). 

Ảnh từ "Hồi ký Bà Tùng Long". 

Tác phẩm cuối đời của bà là tập hồi ký 
xuất bản năm 2003. Trong hồi ký, nhà văn 
Bà Tùng Long từng nói: "Viết là niềm vui 
muôn thuở của tôi".

Tang lễ được cử hành tại tư gia (6 Đinh 
Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, 
TP HCM), lễ động quan vào lúc 7h ngày 
29/4 (mồng 2/4 âm lịch). Linh cữu an táng 

tại nghĩa trang Trung Việt ái hữu (quận Thủ Đức).

Chân dung nhà văn Bà Tùng 
Long. Ảnh từ "Hồi ký Bà 
Tùng Long". 


