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Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật Vùng Hoa Thịnh Đốn chân thành cảm tạ quý 
hội viên và thân hữu đã đến tham dự các buổi Họp Mặt Câu Lạc Bộ Sách tức Book 
Club Nhà Việt Nam kể từ tháng 4 năm 2014. Chính nhờ sự hiện diện của quý Anh Chị 
mà Book Club đã duy trì được sinh hoạt đều đặn, nhằm tạo một môi trường gặp gỡ và 
đối thoại giữa những người yêu sách và thích đọc sách tiếng Việt, để chúng ta có dịp 
thường xuyên hội ngộ, đàm đạo trong không khí thân tình cởi mở, cũng như cập nhật 
tin tức và trao đổi ý kiến về các ấn phẩm mới xuất bản hoặc sắp xuất bản. 

Tiếp tục chương trình sinh hoạt mỗi tháng, nhóm điều hành Câu Lạc Bộ Sách xin 
kính mời quý Anh Chị đến với buổi Họp Mặt Book Club kỳ 18 (tháng 9-2015): 

- Ngày: Thứ Bảy, 12 tháng 9 năm 2015 

- Giờ:    Từ 2 giờ đến 4 giờ chiều 

- Tại:    Nhà Việt Nam, 308 Hillwood Avenue, L.1, Falls Church, VA 22046. 

Tại buổi Họp Mặt kỳ này, trong phần giới thiệu sách mới, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích 
sẽ nói chuyện với chúng ta về tác phẩm "Cảo Thơm Lần Giở" của Hồ Trường An, do 
Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông vừa ấn hành. Nhà văn Hồ Trường An, như chúng ta đã 
biết, là một trong những tác giả có sách xuất bản nhiều nhất tại hải ngoại. Ngoài 22 
truyện dài, 10 tập truyện ngắn, ông còn viết 20 cuốn hồi ký và sưu khảo, ghi lại những 
kỷ niệm cũng như những nhận định về các nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ v.v... đã góp mặt 
trong sinh hoạt văn học nghệ thuật miền Nam trước 1975. "Cảo Thơm Lần Giở" là tác 
phẩm mới nhất của ông thuộc thể loại này. 

Phần thứ hai của buổi Họp Mặt tháng 9 sẽ là cuộc hội luận của Câu Lạc Bộ Sách 
Nhà Việt Nam xoay quanh một cuốn sách đã tuyệt bản từ năm 1986 nhưng giá trị 
khảo cứu vẫn có thể được tiếp tục ứng dụng dưới nhiều khía cạnh, để giúp chúng ta 
theo dõi và thẩm định những biến chuyển thời cuộc đang diễn ra trên toàn thế giới. Đó 
là tác phẩm "Các Ẩn Số Chánh Trị Trong Tiểu Thuyết Võ Hiệp Kim Dung" của cố 
giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, tức thi sĩ Đằng Phương. Ngoài phần giới thiệu tổng quát của 
Nhóm Tin Sách về cuốn biên khảo rất giá trị này, một thân hữu Book Club là anh Chu 
Lynh - người đã thực hiện 3 cuốn phim tài liệu về cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy - sẽ trình 
bày khái quát về tiểu sử tác giả. Tiếp theo đó, hy vọng quý Anh Chị hội viên và thân 
hữu sẽ đóng góp và trao đổi thật nhiều ý kiến, để chúng ta cùng đào sâu sự đối chiếu, 
phân tích, giữa những lý thuyết và hành động của các thế lực chính trị trên bàn cờ quốc 
tế, từ đó hướng đến một sinh lộ cho dân tộc Việt Nam trong viễn tượng toàn cầu. 

Nhóm Tin Sách xin gửi đến quý Anh Chị toàn bộ cuốn sách "Các Ẩn Số Chánh Trị 
Trong Tiểu Thuyết Võ Hiệp Kim Dung", do Câu Lạc Bộ Đằng Phương phổ biến, gồm 
4 files PDF (đính kèm Thư Mời này), để quý Anh Chị lưu trữ làm tài liệu, cũng như để 
quý Anh Chị tiện tham khảo và trao đổi ý kiến trong buổi sinh hoạt của chúng ta. 

Một lần nữa, xin hẹn tái ngộ quý Anh Chị tại buổi Họp Mặt Book Club tháng 9, và 
kính mời quý Anh Chị vào thăm trang mạng Nhà Việt Nam (www.vnlac.org) để theo 
dõi các bài tường thuật và hình ảnh sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Sách Nhà Việt Nam 
cũng như đọc đầy đủ nội dung các số Tin Sách đã phát hành (từ 1 đến 14). 

* Tin Sách số 14 trên SBTN-DC (www.youtube.com/watch?v=TJvzqq-1MIs) 

* Liên lạc email: tiengquehuongbookclub.gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=TJvzqq-1MIs

