Buổi ra mắt Tuyển Tập Trần Phong Vũ
Little Saigon.- Chiều chủ nhật 11 tháng 11, 2012 buổi ra mắt Tuyển Tập Trần Phong
Vũ đã được tổ chức tại Hội trường Trung Tâm Công giáo số 1538 N. Century Blvd
thành phố Santa Ana. Trưởng ban tổ chức là Bác sĩ Trần Văn Cảo.
Rất đông quan khách, đặc biệt là giới văn học nghệ thuật, truyền thông trong đó có
hai nhân vật từ Pháp là Luật sư Trần Thanh Hiệp và Tiến sĩ Nguyễn Văn Trần đã tới
chào đón tác phẩm này.

Nhà văn Trần Phong Vũ là một tên tuổi lớn nên đã có nhiều người viết về ông, phê
bình và giới thiệu sách của ông. Chẳng hạn cố thi sĩ Nguyễn Chí Thiện viết trong bài
viết cuối cùng của đời ông về Nhà văn Trần Phong Vũ như sau :
“Về hình thức, tuyển tập dày 500 trang, bìa cứng in offset bốn màu, trình bày trang
nhã. Mặt bìa sau, bên cạnh chân dung tác giả là trích đoạn lời tựa của bà Thụy
Khuê.
Mở vào nội dung, tuyển tập gói ghém ba tác phẩm. Trước hết là truyện ngắn và tạp
văn Quê Hương Còn Đó do Bách Việt ấn hành lần đầu năm 1983 gồm 16 đoản văn
được sáng tác trong vòng bảy năm từ sau tháng tư 1975 đến mùa xuân 1983.
Thứ hai là tâm bút Bên Vực Tử Sinh với 19 bài viết gói ghém những suy tư sâu lắng
của tác giả về lẽ sống chết xuyên qua nhãn quan của một tín hữu Công giáo.
Và thứ ba là 39 bài thơ được gom chung trong thi tập Dấu Chân Trên Cát. Một cách
nào đó, những bài thơ trong thi tập này là những công trình nối dài để làm sáng lên
những cảm nghiệm của anh trong tâm bút Bên Vực Tử Sinh. Hai văn thi phẩm sau
này đều được Tin Vui xuất bản lần đầu trong thập niên 90 thế kỷ trước.
Ngoài những văn thi phẩm kể trên là bài mở của tác giả, lời tựa của nhà phê bình
văn học Thụy Khuê và lời bạt của nhà văn, nhà báo Mặc Giao, không kể hai bài giới
thiệu thi tập Dấu Chân Trên Cát trong dịp ra mắt hôm 01-10-1995 của nhà giáo Lưu
Trung Khảo và nhà thơ Viên Linh.
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Theo nhà thơ Nguyễn Chí Thiện thì “Trong những truyện ngắn Định Mệnh, Hồi
Tưởng, Cơn Mê, Hạt Cát và những đoản văn Vũng Lầy Ký Ức, Những Mùa Xuân
Giấu Mặt Trên Quê Hương, tác giả đã gửi gấm vào trong đó tất cả nỗi niềm tâm sự
xót xa đau đớn của anh. Nó là những nỗi niềm rất riêng tư, nhưng cũng lại là những
gì hết sức chung đối với kẻ ra đi cũng như người ở lại, trong số có cả triệu người bị
chế độ mới đẩy vào chốn lao tù và hàng trăm ngàn người khác đã bỏ xác chốn rừng
hoang hay vùi thây giữa lòng biển cả”.
Người dẫn chương trình là nhà văn Chu Tất Tiến giới thiệu nhà văn Trần Phong Vũ
như sau : Nhưng cũng có những người lính già không chịu “fade away”, vẫn đứng
mãi trên chiến tuyến, mặc dầu tóc đã bị thời tiết thay đổi làm cho mất mầu đen, da đã
gặp những cơn gió lạnh thổi qua làm nhăn nheo, mà trí óc và cơ thể vẫn tiếp tục
chiến đấu. Như Trần Phong Vũ, Nhà Văn, Nhà Thơ, Người Chiến Sĩ cho Tự Do Tư
Tưởng và Phát Biểu. Năm nay, ông vừa đúng 80 tuổi. Năm nay, ông vẫn tiếp tục giới
thiệu những tác phẩm mới, hoặc của bạn văn qua Tủ Sách Tiếng Quê Hương mà
ông chủ trì, hoặc của chính ông.
Theo Nhà Báo Thụy Khuê, viết lời tựa cho tuyển tập, bà đã “biết anh, một ông già,
tuổi ngoại bát tuần vẫn còn chạy “show” hết đài phát thanh, đài truyền hình này khác,
để cổ võ cho một lý tưởng “phát triển Văn Hóa Việt trên đất Mỹ”. Bà cũng nói: “Tôi
nghĩ anh là một ông già hăm. Một ông già điên. Một ông già rách việc”.
Và người dẫn chương trình là nhà văn Chu Tấn Tiến nói : “Đúng thế. Những chữ rời
rạc mà Thụy Khuê viết về Trần Phong Vũ đã nói lên tất cả con người của ông già bát
tuần này, già mà vẫn đứng đầu sóng, ngọn gió, chiến đấu cho quê hương, cho văn
học thuần túy của Dân Tộc Việt, và chiến đấu chống tất cả những cái Xấu, cái Ác tuy
lẻ tẻ nhưng vẫn làm cho cộng đồng Việt mệt mỏi. Chẳng hạn như biện hộ cho
Nguyễn Chí Thiện bị dư luận xấu chém, chặt không thương tiếc. Chẳng hạn như nói
lời công chính thay cho những Dân Oan ở Việt Nam, như xuất bản các cuốn sách do
các tác giả là Dân Oan ở Việt Nam viết, những cuốn sách là kẻ thù của chế độ, như
chủ trì Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân và viết trực tiếp về những cái Xấu, cái khuyết
điểm mà các vị lãnh đạo tinh thần Công Giáo Việt Nam cần sửa đổi cho Giáo Hội tốt
đẹp hơn – những bài viết khiến cho tác giả mang “tội” với các vị lãnh đạo tinh thần
đó. Trần Phong Vũ là một chiến sĩ tham gia rất nhiều mặt trận mà không mặt trận
nào, ông lại lơ là, làm cho xong, mà làm với hết cả tinh thần và sức khỏe.
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