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RA MẮT 2 TẬP SÁCH MỚI CỦA LÊ MINH QUỐC TẠI HỘI SÁCH TP.HCM LẦN THỨ IX

  

2 tập sách mới CÓ MỘT MẦM HOA ĐÃ NHÚ DƯỚI TRO TÀN, NGÀY VIẾT MỖI NGÀY của LÊ
MINH QUỐC ra mắt cùng bạn đọc vào lúc 9g30 sáng thứ Bảy (ngày  26.3.2016) tại Gian
hàng sách của Công ty Văn hóa Phương Nam - thuộc Hội  sách TP.HCM 2016 ở Công viên
Lê Văn Tám, Q.1, T.HCM.

  

CÓ MỘT MẦM HOA ĐÃ NHÚ DƯỚI TRO TÀN - thể loại: Tùy bút; 324 trang; khổ sách:
14,5x20,5 cm;  giá bán: 130.000 đồng.

  

NGÀY VIẾT MỖI NGÀY - thể loại: Tùy bút; 496 trang; khổ sách: 15,5x23,5 cm; giá bán:
220.000 đồng.

    

MC: nhà văn CHỊ ĐẸP (LÊ PHƯƠNG THẢO); khách mời: Nhà thiết kế thời trang CHƯƠNG
ĐẶNG.

  

Dịp này, tác giả trao đổi, trò chuyện cùng bạn đọc chủ đề LÊ MINH QUỐC -  YÊU VÀ VIẾT;
trả lời câu hỏi và tặng chữ ký trên 2 tập sách mới  dành  cho bạn đọc.

  

Thông báo này, thay thư mời.
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  LÊ MINH QUỐC  CÓ MỘT MẦM HOA ĐÃ NHÚ DƯỚI TRO TÀN  Hơn 50 bài viết trong tập sách như những lời tâm tình của tác giả về cuộc sống, về nhậnthức hay đơn giản chỉ là những cảm xúc, suy nghĩ bất chợt. Với lối viết tự nhiên, đề tài gầngũi, dẫn chứng, lập luận thuyết phục, tác giả dẫn dắt độc giả cùng anh nhẩn nha đi từĐông sang Tây, từ gần đến xa, từ xưa đến nay… để bàn chuyện thế sự. Cũng có khi, anhkhông dài dòng văn tự mà thẳng thắn bày tỏ quan điểm, cảm xúc của mình. Dù theo lốinào, những bài viết ấy vẫn lôi cuốn, không chỉ ở kiến thức sâu rộng, lập luận chặt chẽ, ýtứ dồi dào mà còn ở cái tâm của người viết.  Mở đầu là những bài viết nhẹ nhàng, tản mạn về bạn bè, người thân, ẩm thực, phongtục tập quán hay chỉ là khoảnh khắc thư giãn nhẹ nhàng buổi sáng. Theo Lê Minh Quốc,đôi khi lạc thú chẳng phải tìm kiếm xa xôi nơi đâu, chỉ cần dành lấy một một khoảngthời gian tĩnh mịch, trầm tư cho riêng mình, để nghỉ ngơi sau những vòng quay vội vã củacuộc sống. Hay gieo một hạt giống, ngày ngày tưới nước và mong ngóng, chờ đợi hạtmầm sẽ nhú lên. Bởi "Chờ đợi ấy đem lại niềm vui nho nhỏ trong sự nhẫn nại, niềm hyvọng và mở ra nhiều điều kỳ diệu của trí tưởng tượng" (trang 125). Bên cạnh nhữngniềm vui nho nhỏ ấy, còn có một niềm hạnh phúc lớn lao, ấy là khi ta còn có mẹ. Với tácgiả, "Một ngày rất đẹp" là ngày vẫn có mẹ bên đời và còn gì buồn hơn khi:"Mẹ thành mâytrắng đã lâu. Con về thăm mẹ, ngồi đâu cũng buồn". Những trang viết về mẹ, về gia đìnhmột cách hồn hậu, chan chứa yêu thương của tác giả để lại nhiều dư âm trong lòngngười đọc.  Càng về sau, những bài viết càng đi sâu vào những vấn đề thời sự, xã hội, những mặt tráicủa thời đại công nghệ số. Qua đó, tác giả bàn về cách sống, cách tìm niềm vui trong bậnrộn và cả những vấn đề tưởng cũ nhưng luôn có giá trị như: "Nhẫn", "Cảm ơn và xin lỗi","Tìm niềm vui trong sự tha thứ", "Sướng, khổ cũng tự lòng mình", "Nghĩ tốt về nhau", "Quantâm đến nhau", "Im lặng để lắng nghe", "Chọn hạt để gieo"… Sau tất cả, Lê Minh Quốcrất tán thành với quan điểm của nhà văn Nodar Dumbatze trong tác phầm lừng danh "Quyluật muôn đời" rằng: "Con người ta cần ốm nặng ít nhất một lần trong đời" bởi "Như vậy sẽcó dịp phân tích và đánh giá lại toàn bộ quãng đường đã qua" để càng thêm trân trọngcuộc sống, để nhìn đời, nhìn người một cách nhân hậu và thuần khiết hơn.  CÁT ĐẰNG  (nguồn: www.baocantho.com.vn/?mod=detnews&catid=78&id=195422)    
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