
LỜI NHÀ XUẤT BẢN 
 

 Tam Cá Nguyệt San Cỏ Thơm đã được Nhà Văn Hồ Trường An giới thiệu với Nhà Văn Vũ Nam.  Anh 
bắt đầu viết cho Cỏ Thơm từ năm 2005.  Trước đó anh đã cho xuất bản những tác phNm: 

- Sau Ngày Tang - tuyển tập truyện ngắn – 1987 
- Bên Dòng Sông Donau (Danube) - tuyển tập truyện   ngắn – 1990 
- Bên Này Bức Tường Bá Linh - tuyển tập truyện ngắn – 1993 
- Nơi Cuối Dòng Sông - truyện dài – 1994 
- Câu Chuyện Từ Con Tàu Cap Anamur - truyện dài – 1997 
- Một Đêm Ở Genève - tuyển tập truyện ngắn – 2004 

 Tam Cá Nguyệt San Cỏ Thơm hân hạnh được Nhà văn Vũ Nam cộng tác đều và mời anh vào Ban Biên Tập sau 
đó.  

 Vũ Nam và Nguyễn Thị Ngọc Dung đã được Nhà Văn Hồ Trường Anh giới thiệu trong  tác phNm "Giai Thoại 
Văn Chương". Chúng tôi  lại có dịp viết chung trong tập truyện ngắn "Món Ăn Theo Bước Di Tản" do Nhà Văn Hồ 
Trường An chủ chương. 

 Chúng tôi đã được gặp Vũ Nam hai lần tại Virginia và một lần tại Thu Tao Ngộ Paris năm 2009 do Hội Văn Hóa 
Paris do Nhà Thơ Ðỗ Bình tổ chức.   Ðối với tôi, Vũ Nam là một nhà văn trẻ tài năng ở Hải Ngoại.  Anh có vóc dáng 
thanh tú, hiền hậu.  Nếu văn là người thì dòng văn của Vũ Nam cũng hiền hòa, đôn hậu vậy.  Trong suốt 22 truyện ngắn 
trong tác phNm "Quê Người Nhớ Quê Nhà", với văn chương trôi chảy như giòng lưu thủy, với tình cảm sâu đậm.  Vũ 
Nam đã lôi cuốn độc giả cùng về thăm miền biển xanh, cát trắng, gió lộng  Bà Rịa, Vũng Tầu… quê hương yêu dấu của 
tác giả.   Những cảnh núi non thơ mộng nhưng hoang liêu Nước Ngọt, Long Hải.  Những cô cậu bé tí hon hồn nhiên vô tư 
lội sông, lội suối, bắt nghêu, câu cá Sông Dinh, Rạch Hào.   Những mối tình chớm nở dễ thương của thời nam nữ sinh 
trung học.   Những mối tình dang dở nhưng cao thượng đã vấn vương đời người, xúc động độc giả.    Tình gia đình giữa 
cha mẹ, anh chị em sống đạm bạc trong làng, trong xóm, chài lưới, bán chè, bán cháo qua ngày.  Những cảnh thấp thỏm lo 
âu trong vùng sôi đậu ban ngày Quốc Gia, ban đêm th�y  ma Việt Cộng… Những người bạn thanh nìên vừa tuổi trưởng 
thành đã ra trận và không ngày trở về.  

 Ngoài nơi sinh quán của tác giả, người đọc tìm thấy không thiếu các tên tỉnh thành, làng xóm miền Nam yêu dấu 
gợi nhớ, gợi thương quê hương ngút ngàn. 

 Với văn chương trong sáng, linh động, Vũ Nam đưa người đọc về nơi định cư của tác giả là Ðức quốc với phong 
cảnh núi non, sông hồ hùng vĩ tuyệt vời.   Ðộc giả được theo chân các nhân vật trong truyện của Vũ Nam đi du lịch, đi 
nghỉ mát nhiều vùng nổi tiếng Âu Châu văn minh hiện đại và đầy di tích lịch sử cổ kính.  Nhưng đi đến đâu tâm tư tác giả 
cũng nhớ về quê hương, hồi tưởng kỷ niệm hồn nhiên thời thơ ấu, thương tiếc các bạn trẻ ngày xưa đã nằm xuống trong 
thời chiến tranh, buồn cho kiếp sống nghèo nàn, thấp kém của đồng bào nơi quê nhà.  Bởi thế tập truyện này mới mang 
tựa đề:  "Quê Người Nhớ Quê Nhà".  

 Nhiều câu chuyện lý thú của Vũ Nam được giàn trải trong phong cảnh và sinh hoạt ở các tiểu bang Hoa Kỳ, không 
gò bó một nơi cố định, đã hấp dẫn độc giả theo bước chân của người viết.  Ðặc biệt trong những chuyến đi thăm Hoa Thịnh 
Ðốn, Bắc Cali, Nam Cali, Vũ Nam đã nhắc đến không xót một nhân vật nào trong giới văn học mà Vũ Nam đã gặp.  Thật là 
một  tấm lòng yêu văn học, trọn vẹn với văn thi hữu.  

 Ðộc giả chắc chắn sẽ hài lòng, xúc cảm tìm thấy cảnh đời  mình, tìm thấy tâm tình của mình đây đó trên dòng văn 
xuôi chảy linh hoạt của tác giả.  S� nghiệp văn chương của Vũ Nam chồng chất với 8 tác phNm xuất sắc.  Vũ Nam là một 
tên tuổi quen thuộc trong văn giới, trên văn đàn, tạp chí và Website Hải Ngoại.  Cơ Sở Văn Học Cỏ Thơm hân hạnh được 
là nhà xuất bản tác phNm "Quê Người Nhớ Quê Nhà" của Nhà văn Vũ Nam. 
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