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ỉ RANG BÌA (TI 11:0 MÂU)

ĐÈ BÀI (ĐÈ I)

Câu 1: Chia sẽ vê mội cuôn sách mà em yêu thích hoặc một cuôn sách dà làm 

thay dổi nhận thức hoặc cuộc sống cùa cm.

Câu 2: Nêu dược chọn trờ thành Dại sứ vãn hỏa dọc. em sè có kè lioạcli \ à biện 

pháp gì dê khuyến khích các bạn và mọi người dục sách nhiều lìơn?

BÀI LÀM

Câu 1:

“Tuổi 20 tôi dã sồng như một bông hoa dại " -  Trang Xtd

Trong dôi mắt trong veo của chúng tỏi ngà\ áy. dược lãm người trường 

thành là một diều đẹp dè và ki diệu. Có lúc tôi ngờ trưởng thành nghĩa là có ca 

thế giới trong bàn tay nhỏ bé nhưng lụi không tài nào nhìn ra những mệt mỏi và 

khó khăn dè nặng trên dôi vai họ. Thê giời của “người lớn** dược vi như một vờ 

kịch quá dỏi phức tạp khiến những người trò như tòi cảm thấy "ngạt thư** khi 

phái hỏa thân vào nhân vật chinh trên sàn diền cuộc dời ây. Dê rói lúc sợ hài. 

chúng lôi chi muốn thu minh vào hình hài bẽ nhỏ cùa tre thư. dược nơ nụ CƯƠI 

vô lo vô nghĩ khi dầm mình trong cơn mưa thời niên thiếu. Và khi bơ vơ dứng 

giữa sàn khấu cuộc dời dầy hồn tạp ngổn ngang.tôi chọn cuòn sách cỏ lựa dê 

"Tuồi 20 tôi dà sống như  một bông hoa dụi"làm nơi nương náu tâm hồn minh.

Chọn bển càng vAn chương lã nơi neo d(iu tâm hỏn nho bẽ. lõi dà dược 

sồng và trài nghiôm cuộc dời qua rầt nhiều nhùng tác phẩm kinh diền. lôi cùng 

rút ra vỏ vàn kinh nghiêm quý háu từ những cuốn sách kỳ nâng song Nhưng 

ngà\ hõm nay. tòi chọn một cuốn lap \;ìn dời thường, nhv nhang gian di mu liêm 

ẩn nhiều giá trị sâu xa dè chia sẽ cho tàt ca mọi người, liơi 10. gi ứa nhưng thang 

ngay chênh vênh, hoang mang dền NÔ dịnh cua tuổi dôi mươi, cuồn sách da ilcti 

NỚi tòi như một tri ky. xoa dịu vct thương nơi dầu gối vỏ nơi trai tim dãs nhưng



vết xước clnra thò lành, dà lặng lè lau di giọt lộ còn lân trôn mã của cô gái nhò 

vừa vấp ngà ày và cuốn sách cùng khiên tôi phải trân trờ nhiêu lo sông, khát 

vọng và \ iộc dược là chính mình- "Be mysel/'.

“Tuổi 20 Tôi đã sống như một bỏng lìoa dại" là một cuôti sách kc \0 

nhừng trãi nghiệm của Trang Xtd -  một tác giã trò vc vô vàn câu chuyện trong 

cuộc sống, chuyện học hành thời niên thiếu. Đó là một cuốn sách dành cho 

những ai dang chơi vơi giữa ngưởng cứa làm người trướng thành. Dôi \ới tôi. 

dây là một cuốn tạp vân khá dộc hiột và hct sức \ nghĩa, có dà\ du nhưng càu 

chuyện giàu cảm xúc và sâu sắc. Cả cuỏn sách là một hành trình dài SU) ngâm 

cúa một người trè đang dấu tranh nội tâm trước một cuộc dời nhicu hỏn mang, 

kể về nhưng ký ức của tuổi thơ hơn nhicnhav những kluìng hoàng trong thời 

niên thiếu và biết bao lo toan khi chuẩn bị dật chân tới “thế giời cua người lớn”. 

Những gi của một cô gái 22 tuồi nói vẻnăm tháng dôi mươi ày như dang noi \0 

nhìrng tháng năm của tôi dây. những bạn trê dang \a> vùng dc vươn minh dè 

thoát khỏi khuôn plìép gò bó cũa xà hội. những trãi tim dây tham vọng dang 

muốn vươn mình vượt ra khỏi khuôn mầu ây. vượt ra khỏi giới hạn cua ban thân 

mình de song một cuộc song dùng nghĩa chứ không dơn thuân lã tôn tại.

Trước khi “chạm ngờ” văn chương, tỏi dược biết Trang Xtd lả một cô gái 

khá tự ti với bản thân và từng bị “nêm dá" túi bụi vi dám thê lìiỌn nlìĩrng dòng 

tâm sự trái chiều. Song, cùng chinh cá tính mạnh mc ây dà thôi thúc I rang câm 

bút và viết dưới góc nhìn cùa bân lĩnhmột người tre dc lừ dó khơi mờ. nhin ra 

thó giới, thẻ hiện khát khao muốn chiến thắng bàn thân, chinh phục những cột 

mốc quan trọng trong dời. Và tòi tim thây minh trong những trang \ict cua 

Trang.

Iuổi thanh xuân không chi co sồng Víì NCU theo > minh ma mộc ke mọi 

thứ khác, l uổi 17 cùa tôi cùng co những nỏi tràn trơ riêng. "Mmli thực sự thích 

diều gì "Xôm MỈU minh s è  vào trường Dụi Học nào dòvĩ": "Thoi lom ho me 

hòi lòng vò on tòm. nhưng mọi thử khô khàn (///ớ!"...Vò vàn câu hòi thốt len. 

nhưng không ai co the trà lòi chung, ngoụi trừ bân thân chúng ta * nhùng người



trẻ. Chủng ta hoang mang giừa ngă nr dường như kiều chi một phút sẩy chân có 

thẻ khiển ta lạc hướng. Ta cầu cứu những người xung quanh nhưng chi nhận lại 

một câu trà lời duy nhắt: "Cuộc đời cùa bạn. bạn hãy tự minh quyết dinh di! . 

Ilọ vốn không sai! Tôi dà dọc uMẳt biếc” và vô tình thấy bác Ánh viết: "Khi 

lớn lân. người ta thấy mọi thú dường như bé di ". Chi nhừng bạn trê nào như tôi 

dây, dang bối rối trước vô vàn thử thách của ngưởng cửa trường thành mới thay 

câu nói ấy không đúng với tuồi trò bời càng lớn lên. chúng tôi phai don nhận ràt 

nhiêu những vân dê phức lạp từ chuyện học hành, gia dinh, các mòi quan hộ hay 

lời gièm pha của xẫ hội.Càng lớn lên mới thay “sàn dicn" trên sàn khâu cuộc dời 

là quá rộng lớn dể chúng tói cỏ the hóa thân thành những người trưởng thành. 

Buộc phải khoác lên một chiếc áo quá rộng ha\ dóng vô kịch mà minh không 

ưng ý, dó là những gì mà người tre chúng tỏi dang lãm dè "cp chín*' ban thân 

theo khuôn mầu và quy chuẩn của xà hội và cộng dỏng chung.

Đã dến lúc chúng ta phải nhìn nhận thảng than với nhau rang mục liêu 

thành công, vĩ dại dang là một áp lực tâm lý quá sức mà ngay chính bản thân 

chúng ta không hề nhận ra, dỏ chi là cái hư danh mã tất cà xà hội dang chạy 

theo, chính bản thân tôi cùng chạy theo và rồi tòi gục ngà vi kiệt sức mã vẫn 

chưa thấy minh chạy dến dich. Tư tướng muốn trớ thành gioi nhắt, xuất sắc nhất 

vô hình trữ thành một sự tổn thương mạnh mè trong tâm hồn. Tam bằng dại học 

là quy chuẩn vô hình mà xà hội dán nhàn dật tên. Tại sao phai ép ban thân sông 

dưới một vỏ bọc “xuất sác”? Trong tâm thức con người, cồng trường dại học 

vẫn dang là lối thoát duy nhất dể kiếm vi ộc làm. I)ển với trang \ ict cua một lác 

giả có tuổi dời còn khá trê, tòi chợt nhìn lụi cách mà minh dà sông trong SUÔI 11 

năm di học. Bộ sưu lụp giấy khen, nhùng danh hiên hục sinh giỏi, giai thường 

cấp này cấp kia...phai ch Ang. lã người trê thi Át phai dạt dược những diêu áy \a  

chịu thu minh lai trong một khuôn phép xA hội và cha IIIV chủng ta tao nén ’ 

I rangXtd rắt dùng câm xoay sâu vào nhừng vẩn de nhay cam như he thõng giao 

dục hay niềm câm hưng sảo rồng, dề cao VỘI chất dang manh nha hiith thành 

trong suy nghi cùa người Viẻt trê. "Xin bụn dừng bị âm anh \lực minh Ịỉliat 

thanh còng, thành cõng một cách vang dội, dừng bị de dọa vi một bài bàn



anh A chị B khởi nghiựp tương nghìn đô. Chủng ta nên nghi ràng minh sc không 

ngừng học hói. nhưng với tàm thể muốn minh tắt hơn. muốn gi ít Ị) (tời, gtùp 

người chừ không phôi muôn chiến thăng, muốn vượt qua người khác, nếu không 

chúng ta sẽ chi mũi hân học với hãn thân tại sao không đi dược tới diclì lác 

giả trê dà nói với noi lòng đung bị lâp dầy bời nhiêu áp lực vô hình cua lỏi.

"Sinh ra tà con gái. diêu dó thuần túy mang nghía giới tinh, khàng hùn 

quan đến việc con gái thi phải thẻ nàv hay thê kia...Nhưng dù sao cùng hàv chon 

lầy. cố gang có dược những tính từ mà bạn muốn, để bạn luôn có thề miêu ta về 

chinh mình, một cách tự nhiên và tự tai". Dôi với tôi. dà\ quà là IIÌỘI chân ly. 

Mỏi cô gái đêu là một cá thỏ riêng có bàn sảc riêng. hai lừ “nừ qu\ền" ràt quen 

thuộc với tất cà. Khi không phải chịu áp lực cua \ iỳc phái trơ nen thụt sự xuàl 

sắc và bỏ neoài tai tất cả nhùng lời gièm pha. tôi chọn cách sõng như một bòng 

hoa dại hồn nhiên, nguyên thủy và cứng dầu. I rái tim thiêu nử tuồi hai mươi 

mênh mang như một cánh dồng lúa óng ánh dane ngập tràn nâng vàng và phơi 

phới sức sổng chứa chan. Nhưng liệu ràng, cỏ hạt mâm tri thức nào dược gieo 

trồng, ỉiộu cây có xanh tươi và phát triên dũng cách mặc cho nên tang dâl dai trú 

phú, tốt tươi? Tuôi trẻ có thê như bòng hoa dại mọc lên mạnh mẽ nơi thành bê 

tông cứng ngăc, ngạo nghề, tự tin với tuòi thanh xuân dang hừng hực ngọn lưa 

của lòng nhiệt huyết và ham sống dến mành liệt. Cơn bào lớn có the quét sạch 

tất cà. dầu chi cỏ bông hoa dại kia nhỏ bé nhưng vẫn hiên ngang trụ vừng giữa 

cuộc dời. Tác già Trang Xtd muôn gửi gẳm thông diộp nhân văn ây dcn \ỡi làt 

cà những bạn trê dang loay hoay giừa bộn be lo lằng cùa tuôi dôi mươi. Vi sao 

hoa dụi dvp? Vì hoa dược là chính nỏ, mạnh mC dụp dất dá mà dưng “tháng 

lưng"! Sống như những dóa hoa ấy. h;ì> can dám vươn lên giữa dòng dời hôi ha. 

sống hết minh cho thỏa dam mè mặc k í lời gièm pha. mặc kỹ mọi sự dè hiu \à  

chê bai. Miền sao bàn thân không gục ng;l và chịu dầu hàng, thi chàng khó khản 

nào có thể ngàn lụi dõng nhivl huyết dang sôi sục trong tôi \;ì Kin.

I K‘ỉt sự dà\ là cuốn sách dược \ iet hời người trê nhưng lác gia co cãi Ithỉn 

sâu sảc hơn nlùrng Kin dồng trang lứa. Không hô hão. nôi những trièt ụ kho



khan giáo diều dưn thuần hay mang dến cho độc già nhùng hài học “dao to búa 

lớn" tròn trường dời. Tác già trê buộc tòi phải suy nghĩ vè nhừng câu hỏi: Phái 

chảng chúng ta dang sống quá nhanh và phụ thuộc quá nhiều vào SUN nalìĩ cua 

người khác? Dà bao giờ ta sống cho chính mình dẻ nỗ lực đuôi theo dam mê một 

thời còn dang dở, dê tận hường quãng dời tuồi trẻ ngắn ngùi tha\ \ ì chọn con 

dường dại học theo ý muốn của nhừng người xung quanh? Tôi nhận ra rảng. nỗi 

sợ lớn nhất của dời người là sợ hài ý kiến dám dông, và khoảnh khắc ta \ ượt qua 

dược nó, ta không còn là một con cừu nừa. ta trờ thành một chú sư tư dũng 

mành. Một tiếng gầm lớn sẽ vang lên trong tim la. dó là tiếng gằm cua sự lự do 

-  tự do sống và làm nhưng diêu minh ao ước.

Tôi dà di dược một đoạn dường khá xa trong quàng dời tuòi trê ngắn ngủi 

cùa minh và dạt dược một sô giải thướng lôi \an hàng ao ước. Những người 

xung quanh, họ bảo tôi phải chạy thật nhanh bởi dang sau có quá nhiêu dôi 

thùdáng gờm. Và rồi Ỉ1Ọ chế giều rằng, những thành tựu tôi tự minh giành lay 

vốn chi là “phần thưởng của trò chơi may màn” mà thòilBât lực vi không thè 

khẳng định dược bàn thân trong mát mọi người, tòi dủ nhiêu lân tôi bật khóc \à  

muốn dừng vòng quay không ngừng nghi à> lại thay vi cứ mai miết kéo minh 

theo dòng chảy xiết. Chỉnh cuốn sách khiển tôi câm nhận dược niềm vui dim 

thuần tuyột vời nhất thế gian, là khi tôi không còn bị trói buộc bời nhưng ham 

muốn hay sự ám ảnh của việc trở thành người dần dầu lớp học. Tói cua ngày 

xưa dà ép mình thức dển hai giờ sảng dê chạy deadine. cỏ gang nhôi nhét bái vờ 

ngay cà trong bừa cơm tối...Nhưng “trờ thành một bông hoa dại" như nhân \ật 

trong cuốn sách khiển tôi chọn cách song và hành dộng tự do. thỏa thích làm 

diều minh muốn.

Cuốn sách gấp l;ii nhưng trong tôi \\ú mờ ra th(it nhiều suy tư \a tràn trơ 

về chinh những tháng ngày hivn lụi cùa mình. /ỉòv cừ khát khan. ha\ < ư iliii 

khờ... l õi mang chàm ngòn sồng ;iy di dọc hành trinh trướng thanh cua minh 

Ánh mat người dời khi nhìn vào môn học yêu thích cùa tòi không m.iy tlnvn 

cam. lòi yêu viòt lách, yêu \;ìn chương du bj chi trích: "Dò vo ihmy' \hi\ con



chừ ẩy liệu cỏ nuôi sổng mày những tháng năm sau này không? l ôi không 

phải là nhà văn, tòi chi dơn giản là thích cầm bút và dược viết. Chinh I rang Xtd 

cùng dà từng tâm sự: "Chúng ta cĩă quá khô sở vì những danh từ chủng? Bạn 

không cần được công nhận là họa sĩ rói mới có quyên vẽ. Ban khàng cân dược 

công nhận là vù cóng chuyên nghiệp mới có quyển nháy múa Với tỏi. cuộc dời 

nà) dáng sống thi cùng dáng dổ ghi lại chứ? Làm một diều vi trái tim muốn thò. 

không dược sao? Giữa những tháng ngày hoang mang dèn bât dịnh của cái luỏi 

**dở dở ương ương”, tôi vẫn cầm bút lẽn và viết vì hiều rằng mình sò dồng hành 

cùng vân chương trong suốt hành trình dãi rộng cua cuộc dời \ â côn lã bơi tòi 

biết minh thuộc về “thế giới*' cùa những con chừ. Quà thực, tòi muốn sồng phần 

nhiều cho khát vọng dc không phái hối tiếc, lia trăm năm ha> nghìn năm lìừa. 

liệu cỏ ai còn nhớ dcn tôi? Ai còn biết don tói dà từng ton tụi? 1 hê giới không 

biết dcn tôi như một “mặt trời” vĩ dại, tỏi quNổt không dồ họ biết dcn tòi như 

một “áng mây phù du”!

Tôi dang dần bước đcn dộ tuôi phai hỏa minh \ào dòng chà) lớn cua cuộc 

dời. Vì 10 đỏ tôi luôn tự nhủ ràng. hà) cứ cháy hết minh cho dam mô và song 

như “một bông hoa dại” vì “dang sống trong thời niên thiếu nên cảm thay thời 

gian phía trước còn rất dài, nghĩ ràng lầt cả mọi thứ dcu có thô nhin lại một lan 

nừa nhưng không biết rẳng, thời gian như một dòng sông, chi cỏ thê chã) \c  

phía trước mà chưa bao giờ chả) ngược về phía saiT.Cuổn sách cứ khiên tòi dân 

vật và trân trừ mài không thỏi: Tỏi diì sống một quàng dời tuổi trc như minh 

mong ước? Dơn giàn là làm một còng vi ộc ycu thích? Tôi sO không chct khi 

nhưng giấc I11Ơ vần còn ẩn sâu trong trái tim nóng hỏi cùa minh, lôi tin ràng, 

một ngày dẹp trời nừa lại dcn bới vi. tôi chọn 10 sống như bông hoa dụi ấy- tự 

nhiên, nguycn thủy và cứng dầu.

Một lần di qua kicp nhàn sinh, tòi sO song một cuộc dời thụt rực nì... 

("Tuồi 20 tôi dtl song như một hòng hoa dai I rang Xtd Nha Xu.1t Man Irc)



Câu 2:

Mỗi làn tim về với nhừng trang sách, trong lòng tôi dường như có 

một dỏa hoa này lên và rồi tôi lạc bước trong khu vườn bất tận của minh. Neu 

vinh dự dược chọn dô trờ thành một Dại sứ Vãn hóa Đọc năm 2020. tòi sò dan 

các bạn bước vào thế giới muôn hình vạn sắc ấy của những trang sách. Dạn sò 

dồng hành cùng lôi trên con dường chinh phục tri thức chứ?

Nói về sách, Mark Tuain kiên quyêt khăng dịnh: "Síột người không dọc 

sách chõng hơn gi một kè không hiét dọc". Sách là nhưng tác phàm tri mộ cua 

con người dược tổng kết. dúc rút qua thòi gian và sự phát tricn cua nhân loại. 

Tuy nhiên, ngày nay, với sự phát tricn mạnh mè cùa nền công nghê diệ-n lử. \ iệe 

dọc sách cung có nhiều thay dồi sâu sác. Người Việt Nam ngày nay ít có thỏi 

quen say mê và kiên trì dọc sách như trước. Theo tôi. dọc sách chưa trờ thành 

một thói quen hay một nét văn hóa trong dời sống tinh thằn của người Việt ta. 

Dó là một vấn dồ hết sức nan giải và nghiêm trọng dôi với nen giáo dục cùa một 

dất nước dang trên dà phát triển dè vươn ra thê giói như Việt Nam.

Trên cương vị là một học sinh dang ngồi trên ghế nhả trường, tôi xin dược 

dè xuất một số giải pháp dê góp phân hình thành và phát triên Văn hóa dọc sách 

cho cộng dồng nói chung và các bạn học sinh trong nhà trường nói riêng:

Thứ nhất, hày hình thành thói quen dọc sách từ bủn thân minh. Nói với 

bán thân chi cằn dọc một trang sách mỗi ngày. Đọc bất cử cuốn sách não bạn 

hứng thú, chi cần cổ gắng hoàn thành viộc dọc một trang sách trong vông 24 

giờ. Hỡi thói quen sC dược hình thành khi bạn lạp di lập lụi một hanh dộng hay 

một công việc trong 60 ngây. Dừng dề ra những mục tiêu quá “cao ca” trong quá 

trinh dọc. l ôi thường tự nhu minh chi cần cầm sách lên dọc một trang mồi ngã) 

Diều này giúp tôi cảm thấy \ igc dọc không quá khó khàn và tốn nâng lượng I ôi 

phát hiên ra chi cần dọc một trang, rat co thê ban sC dọc trân sang nhiêu trang 

tiếp theo. Khi do. ban sO cam thấy hớt cìlng thảng và có hứng thú hon trong Mẻc 

dục. Và roi sách sO trò thành người ban két giao với ban sau một khoang thôi 

gian ngắn.



Thử hai, chủng ta nên tạo thói quen dục sách trong nia (Jinh. lõi inoiu* 

muốn trở thành lbunder của chiến dịch “dài hơi” mang tên "Fam\s ttook '. 

Chiên dịch sè dược phát dộng rộng rài nhờ sự trự giúp của các trang mạng \à 

hội như: 1'accbook. ỉnstagram, Zalo«... Mỗi tuần hoặc mồi tháng từng hộ gia 

dinh có the tự nguyện tham gia, (không giới hạn số lần tham gia) với 2 mục diclì 

chính cùa chiến dịch.77/ứ nhát, hụ cỏ thể viết bài hoặc quay clip de chia sè về 

cuốn sách gia dinh hợ dà cùng dọc và cảm thấy vô cùng ý nghĩa. kèt thúc moi 

tháng, chúng tôi se dành tụng những phân quà (cuỏn sách tự chọn) cho gia dinh 

dược binh chọn nhiêu nhât qua lanpagc của chiến dịch, rỏi cho ràng. \ lộc xây 

dựng tù sách trong gia dinh rất cần thiết. Mỏi cuốn sách trong tu sách gia dinh 

đều gửi gắm tâm huyết, tinh cảm của người sưu tầm. lưu giìr dành cho thế hệ 

sau. Mồi cuối tuần, từng thành viên trong gia dinh nên chia sè những diêu ý 

nghĩa nhắt về một cuốn sách minh thực sự tâm dác cho các thành viên khác qua 

chiến dịch này của chúng tôi. Dó không chi giúp dại gia dinh liêp thu tri thức từ 

nhiều nguồn sách da dạng khác nhau mà còn kéo gán khoáng cách giừa các thê 

hệ từ ông bà, cha mg và con cháu. Thừ hai, mỗi hộ gia dinh có thê quyên góp 

nhùng cuốn sách dà dọc hoặc còn mới cho Quỹ Sách khuyến học cua chúng lôi. 

Quỳ Sách dược lập ra nhăm dành tậng và giúp đờ những bạn học sinh biêu học 

còn khỏ khan trong tinh Vĩnh Phúc nói riêng \à  các tinh khác nói chung, (hung 

tôi sè trực tiếp di tới các dịa phương và trao tận tav các bạn những cuòn sách 

dược gửi tặng từ các hộ gia dinh trong chiến dịch. Chiên dịch ra dời với sử mệnh 

lan tỏa Văn hóa Dọc VÌ1 chia sẽ nhưng cuỏn sách ý nghĩa từ cá nhân lới từng hộ 

gia đình, cộng dồng. Dong thời /7^cùng mong muốn mang sách tới những bạn 

trò khó klìân chưa từng hoặc it có cơ hội dược cầm trên tay những cuồn sách gia 

trị.

ỉ hử ba. tỏi sC phát dộng chiến dịch "liookcc In Ciass" Chiến linh ili.K 

và chia sẽ những cuồn sach vào mồi cuối tuần giừa các thanh \ lẽn trong C.K to 

khác nhau trong lớp tôi. Cự thề, mồi tổ có nhivm \ \ì tim hiểu \ề  một cuốn sach 

bàt ki trong hai tuần Sau dó. một thanh \ICI1 sC dụi diẻn cho một tô thuyèt trinh 

nhửng hiểu biết cũn minh vè cuốn sách ẩy. I.ẩn lưựl 4 tổ sO lên nôi \ề  cuồn sach



mà tổ mình dã tim dọc. Như vậy, trong một tiết sinh hoạt trên lớp, lớp chúng lôi 

có thê tim hièu đưực 4 cuốn sách. Tôi cho răng, việc tận dụng thời gian tròn lóp 

là hợp lý cho những học sinh TIIPT bận rộn nhơ chúng tôi có thê có cơ hội dọc 

và nghiên cứu nhiều hơn về những loại sách da dạng khác nhau. Vã hơn hct. 

viỹc chia sẽ kiến thức về cuốn sách ây cùng là cách thức "2 trong /" không clu 

giúp người thuyết trình có cư hội dỏ bày tỏ câm xúc sau khi dọc xong cuốn sách 

mủ còn cung cấp lhc*m nhiều diều mới mỏ. lý thú cho các bạn học sinh trong lơp.

Thứ tư, tôi muôn mờ rộng chiến dịch “Bookee In Clưss" thành qu> mò 

toàn trường và giừa các trường 1IỈPT với nhau. Các lớp học khác trong trường 

có thể áp dụng cách thức của chiến dịch mà tôi dà dồ cập ớ tròn, về qu> mò toàn 

trường, lớp chúng tôi sè đề nghị dược hợp tác với câu lục bộ Sách dè có thê thực 

hiộn chù đề "Mồi tuần một cuốn sách với học sinh Chuyên ", urc chúng lôi sc 

có bài thuyết trình về cuốn sách ấ> N ào mỗi thử hai dầu tuần, tận dụng 15 phút 

cùa tiết chào cờ. Lần lượt từng tuần sẻ cỏ từmi lớp lần lượt lỏn chia sc \c  cuốn 

sách mình thay tàm đác. Hoặc thay vì nói ha> thuNct trinh, tôi khuyển khích các 

bạn sảng tạo khi biến câu chuyện trong cuốn sách dược kê thành một vơ kịch: từ 

dó, rút ra nhưng ý nghĩa sâu xa vớ kịch trên cho học sinh toàn trường.

Thứ năm, tôi muốn thành lập một trang có lên là "LB -  Lo X  ve Rookee". 

Trên dó, mọi người cần lập một tài khoán miễn phí dể đảng nhập và chia sc \è  

những cuốn sách mà mình dà dọc cho mọi người. Song, chúng tôi sO lặng một 

cuốn sách cho nhưng bạn có chia sè hay và chân thành nhất (cuốn sách ả> người 

thảng cuộc dược phép lựa chọn). Hai tháng một lan././ísO hợp tác cúng nhùng 

trang báo giáo dục của dịa phương (như Vinhphuc.edu) và phát dộng một cuộc 

thi viêt vê sách có thè chia theo nhiêu chú dề và chuyên mục sách khác nhau 

như: truyén thiêu nhi. sách k\' nâng sòng, làn vân tụp vàn. tác phain kinh diên 

cuarl thc giới; dành cho mọi lưa tuồi tư học sinh liều học. 1111*1 dcn sinh NĨCII 

và những người d.ì di làm... Dương nhiên, phần quà có giá trị la không thc 

thiếu. Và tôi tin rang, vivc tồ clnrc nhiều cuộc thi như \ ịy  lã một môi trương tôi 

dể kích thích và thúc dầ> mọi người tim dcn sách nhiều lum.



Cuối cùmz, tôi sẻ phối hợp cùng một nhóm bạn trong lớp (cỏ thê mơ rộng 

phạm vi trong trường) dể thành lập một audio nghe sách mang lên "Listcn X  

B jữọkeè\ Bởi dặc tinh công việc và lịch trinh học tập bận rộn của hàu hel mọi 

người, audio cùa chúng tôi mong muốn sỗ dem lại cho người nghe câm giác thư 

giàn nhưng vô cùng bồ ích sau nhừnggiờ làm việc cáng thảng. Chúng lôi sè lên 

kế hoạch thu âm và ghi lụi những cuốn sách bằng nhùng giọng dọc truyền câm. 

Sau dó, phát len trên trang chính thức của audio. Trên trang cua chung lôi. các 

bạn có thể tim kiếm rất nhiều dầu sách khác nhau, nhưng thay vì dọc chung, các 

bạn sẽ dược lăng nghe nội dung cũa cà cuòn sách qua những giọng dọc hẽt sức 

truyền câm. Mục dieh của ' L_iMen X lỉ ookee" nhàm tict kiộm thời gian cho 

hầu hốt những người bận rộn bới họ có thê vừa nghe sách nói. vừa lảm một công 

việc nào dó mà không hề bị ảnh hương. Mơn hết. sách nôi cùng giúp họ bõ sung 

và nâng cao tầm hiểu biếu vốn tri thức ơ khâp mọi nơi. mọi thời diêm klìâc nhau 

như: khi lái xe, khi ngồi trên xe buỹt, khi lãm việc nhà.... deu cỏ thê nghe sách 

nói từ audio của chúng tôi.

Thật khó dể nói liệu có bao giờ viộc dam mê dọc sách lại trờ thành một 

hành dộng tự nhiên như hít thờ với tất cả mọi người trong bất kỳ xà hội nào 

dược hay không, bởi chúng ta sinh ra với nhừng thiên hướng, hoàn canh khác 

nhau và do dỏ cùng có vò vàn lựa chọn sống với nhưng môi quan lủm khác 

nhau. Song, tôi tin rang, nếu chúng ta gieo từng hãnh dộng nhò nhắt, từng ngà> 

quan tâm dến sách nhiều lum một chút, chắc chần vlộc mỗi người trong chung ta 

trứ thành Dại sử văn hóa dọc là không xa.

Tôi mong muốn minh sè có cơ hội dược thực hiên nhưng dự dinh trên với 

cương vị một Dụi sứ Văn hóa Dọc - vai trò và sứ mênh lan tỏa tinh >éu sách tời 

cộng dồng!

rỏi chọn sách là nơi ki thác tâm hơn minh và luôn mong muốn tát ca 

chung ta dcu cơ thề dứng chán ớ ben dỗ binh yên là những trang sach Y.I phai 

chàng, "dọc sách là một cai thu thảng trầm khi chung ta tim thầy trong no. sự 

giiìi bày một cách chu dao và dầy du nhùng tư tương mà chinh minh dà nghi



qua. điì hoài bílo lâu ngày và băn khoăn tha thiết?”. Mong ràng nhân loại sè gần 

bó mài với nhưng trang sách, với con chừ bởi lỗ, hồn chừ chở hỏn linh.
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ngạc nhiên và không giấu nổi sự thất vọng. Trái với sự chán nản của tôi. bố 

diềm dạm nói ràng, nếu tôi áp dụng thành công nhùng nguyên tẳc trong dày. tói 

sccỏ dược một phần thưởng. Vậy nôn, lôi dành miễn cường dọc nó. Ban dầu. tôi 

chẳng hiểu gì về nhừng điều dược viết trong cuốn sách do không hề nhập tâm. 

Phải rất khó khăn, tôi mới có thể áp dụng nhừng nguyên tẳc ấy. it nhất là nhùng 

diều tôi hiểu, ví như việc nở nụ cười, khen ngợi và dụng viên chân thành, tránh 

sự tranh cãi không cần thiết...Tôi dà cố gắng từng chút, từng clìủt một từ những 

việc nhỏ nhắt. Thay vi la mắng dứa em khi thay nỏ làm rồi lung cân phòng cua 

tôi như mọi khi, tôi dà khen ngợi nó vi sự hiếu dộng, gợi ý răng nó cỏ thề tham 

gia các hoạt dộng thể thao và lảng lặng sáp xếp lại mọi thử. Thay vi cố tỏ ra 

minh hiêu biêt khi phân bác lời người khác, tòi sìn sàng tiếp thu ý kiến cùa họ 

và rôi dưa ra quan điểm cá nhân. Dường như, tâl cả mọi người déu ngạc nhiên 

khi chứng kiến sự thay dồi ấy của tỏi. Nhưng cùng chinh vi vậy mà nhừng mối 

quan hộ của tôi dần dược cải thiện. Tôi không còn thu minh trong bôn bức lường 

với mớ truyện tranh nừa mà dần cỡi mở hơn. vui vẻ hưn.biôt trò chuyên và quan 

tâm nhiều hơn. Tôi nhận dược nhiều sự hợp tác hơn và không còn bị cuốn vào 

nhừng cuộc tranh luận vô ích. chảng hạn như em tôi thường ngày nghịch ngợm 

là thế, giờ cùng không còn phá phách tỏi nừa mà dà dành thì giờ cho bóng dá. 

cầu lông.

Từ những sự thay dổi ấy, tòi nhặn ra ràng. "Dắc Nhân Tâm" không hề 

cao siêu và khó dọc như tôi tưởng. Nó gần gùi và thực tể hom rất nhiều, l ôi củng 

hiểu, thi ra phần thưởngmà bó nói với tôi, dó chinh là sự trường thảnh. Bụn có 

thể nghĩ rằng, mới chi 16 tuổi thì cỏ hiểu được là bao. Tôi klìõng phu nhận hoàn 

toàn diều đó, nhưng ít nhất, tòi gần như diì thay dồi lối sống, lối suy nghĩ cua 

chinh minh theo hướng tích cực kể từ khi dọc cuốn sách này. Vậy nên. dựa trẽn 

quan diềm và sự trài nghiêm của bủn thân, tôi xin dưa ra ba li do chinh dê li giai 

sức hút của "Dắc Nhân Tâm":

l.í do thứ nhất: "Dắc Nhãn Tâm" không phải chi là sách!

Bụn cỏ thể thấy, da số sách sclỉ-hclp hiộn nay dều chi cho ta cách làm the 

nào dề thành công, làm thế nào dề dược lòng người khác...nhưng nhin chung.



hầu hết chúng dều chi là quan điềm và kinh nghiệm của cá nhân tác giả. Nghĩa 

là. nó cỏ thể dúng với người này nhưng cùng có thề khône phù hợp với người 

khác. Vậy nên, rất khó dc tìm ra một cuốn sách thực sự hừu ích với bản thân 

minh. Nhưng "Dắc Nhân Tâm" không như vậy. Đó không chi là quan dicm của 

một người, không chi lả nhừng lời nói sáo rỗne hay nhừng khau hiộu dược hô 

hào; nó là cả một quá trình tìm tòi, lắng nghe và tích lũy kinh nghiệm sống từ 

hàng trăm người, hàng ngàn câu chuyện khác nhau, từ nlìừng người bình thường 

cho tới nhừng vĩ nhân. Nó không neừng dược cập nhạt, bồ sung qua các thé hệ 

cùa gia dinh tác già Dale Camcgie. Bân thân Dalc - tác già của cuốn sách, ông 

dà dành trụn tâm huyết của cả cuộc dời minh dề viết nên tác phẩm này. Tất cả 

nhừng bài giảng, bài diễn thuyết tàm dảc nhất; tất cả nhừng cuộc phỏng vấn của 

ông với các nhân vật nồi tiếng và cách dề họ thành công; tất cà những tài liệu 

thu thập dưực lừ nghiên cứu và tìm tòi về tâm lí con ngườL.dều dược ông chắt 

lọc và dưa vào cuốn sách. Vậy nên, "Đắc Nhân Tăm" không dom giản chi là 

sách, nó "giống như một dứa trẻ. tnrờng thành theo thời gian và vượt ra khỏi 

những kinh nghiệm cùa hàng triệu ngirời qua các thời đại đầy biến động cùa rất 

nhiều nền vân hỏa khác nhau" (Trích lời tác giả).

Lí do thứ hai: Sựtinhtctronecáclìihức trinh bày của Dale Camcgie.

Dục "ĐắcNhũn Tăm ”, chúnc' ta hoànloàncó thể thấy sự khoa học trong 

cách sẳp xép và phân bố từ các dề mục lớn tới nhùng tiểu phằncủacuổnsách. 

Dale Camegic không viết một cách ngầu nhiên hay vội và. Băng sự tim tòi và sự 

trau chuốt của minh, ông dil cỏ một hộ thống những nguyên tác ứng xử lAng dần 

theo cấp dộ: từ nghi' thUsìl ứng xử căn bàn lới các cách tụo thiộn câm vói mọi 

người, những phương pháp dề hướng người khác suy nghĩ theo bán thân minh, 

roi cuối cũng mới tới chuyền hóa mọi người. Dó lủ cà một quá trinh phát triển 

cùa nghi' thuật dồi nhàn xử thế, cùng là nền tâng cho sự hình thành những mói 

quan hộ trong x;ì hội. Vậy, càu hòi dặt ra l;\, Dale đĩi trình bày những gi trong 

từng dề mục ấy? Diều có thể thay dầu tiên dó là cách ông dặt vấn dề cho từng 

ngiiNcn tác. Không khó dề bắt gặp những già thuyết, những câu chuyộn rất đỏi 

gần gùi trong cuộc sống thường ngày dược nêu ra dô phục vụ cho mộnh dê



chính, ví như ông dà kc câu chuyện về kê sát nhân Crovvley trước khi triên khai 

các luận diêm cho mục đằu "Muốn lay mật thì đừng phả tó ong", ỏng dà dần tư 

việc di câu cá của bản thân dể nói tới việc nắm bát sờ trường cua người 

khác...Tiếp dỏ. ông di vào nhừng nguyền tác chính. Tuy vậy, dó không phai 

nhừng giáo lí khô khan, những lời văn diễn thuyết. Trong mồi nguyên tăc. cò thê 

thay dược sự cô dợng, chắt lọc của Dalc từ hàng trăm câu chuyện, hàng ngàn bài 

học khác nhau của cuộc sống. Ỏng dà dưa vào dó nhưng dần chứng cụ thể và 

sống động: những nhân vật quyền lực như các vị tổng thống Mỳ Abraham 

Lincoln, Theodorc Roosevell; I loảng dố Napoleon...; nhừne người lao dộng binh 

thường, nhừng học viên cùa ông và tất nhiên, cả những câu chuyện, trai nghiệm 

của chính bản thân ông cùna dược dưa vào làm vi dụ. Chinh bởi vậy. dọc “Dắc 

Nlìân Tâm”, mỗi chúng ta dcunhưthấydượcphầnnảo cuộc sống 

củaminhhiệnhinhtrcntrangsách. Daỉc kết thúc mỏi dề mục bang một kết luận 

cuối cùng về nguyên tắc dược ncu dề bạndọchicudược bản chàt. thây dược "linh 

hồn" của nghệ thuật dôi nhân xử thê. Không chi thuận tiện cho việc theo dồi, 

việc chốt lại như vậy cung giúp chủng tanãmrỏhơn vể mục dích chù dạo mà lác 

giả muốn hướng tới qua mồimộtbàihọc, mộtnguyêntấccủanghệthuặt 

“làmNgười”. Chínhcách trình bày chặt chẽ và khoa học. vừarốrànglại v ừa tinhtc 

như vậy, theo tôi, cũng là một yếu tố quan trọng góp phần tạo nôn thành công 

của “Đắc Nhân Tăm”.

Lí do thứ ba (cùnglàli do quantrọngnhat): Ý nghĩa thực sự của “i)ẳc 

Nhấn Tâm”.

“Đắc Nhân Tâm” giống như một người bạn chứ không phai một nhà 

thuyết minh, một người dửng ờ trên caomà chi bụn làm diều này hay diều khác. 

Lột từng trang sách, ta đều cỏ thể câm nhộn dược sự chân thực cũng như sự 

thông minh của tác già. Nói "thông minh" cỏ phan chưa thỏa, nhưng nếu suy 

ngầm kĩ.cóthểthấy những diều viết trong cuốn sách dcu là "nghi; thuụt ứng xứ 

thông minh" bảng sự kết hợp cùa cà li tri và trái tim. (ìiii dụ. trong phàn dan 

"Ngltự thuật ửng xử cỏn hãn" cùa cuốn sách, Dalc Carncgic d;ì dột vắn dò: Sự 

cau cỏ, chi trích hay quát nụt người khác liệu cỏ khiến họ làm theo y muốn cùa



bạn? Câu trả lời là có. Nhưng quan trọng hơn, cái "có" ấy chi là sự chịu dựng, 

khó chịu và phẫn uất; thậm chí là làm ngược lại. Vậy, liệu còn cách nào tốt hom? 

Dale đã dưa ra một giải pháp tuyệt vời dựa trcn sự phân tích tâm lí cùa rất nhiều 

dối tượng khác nhau: hày dc họ làm nhừng diều họ muốn, thành thật khen ngợi 

và biêt (HI họ, "dê họ có dược câm giác mình là ngĩrời quan trọng". Dày là một 

thuộc tinh rỉii"ngirời",ỏo vậy khi dâ làm dược điều dỏ, tẩt yếu họ sẽ cổ găng dề 

thực hiện nhừng diều tốt dẹp hom, thậm chí vui vẻ chấp thuận nhừng lời dè nghị, 

lờinhặnxẻt của chúngta. Dalc không nói suông. Ỏng dà dưa ra rất nhiều dẫn 

chứng, từ nhừng nhân vật nổi tiếng như ticuthuyếtgiaCharles Dickens, 

nhàkicntrúcChristophcr Wrcn, “ôngvuathêp” Andrew Camcgie tới nhừng người 

bình thường trong xã hội như cô gái trong bệnh viện, cô giáo cùa Stevie Wondcr 

và cá chinh bân thân ông. Điều dó không chi làm tàng tinh thuyết phục cho lời 

nói mà còn giúpta hình dung cụ thể phương pháp mà tác giả dưa ra dể áp dụng 

vào cuộc sống hàng ngày. Nhưng, một vắn dè nừa dược dặt ra, đỏ là sự chi trích 

hay măng mỏ dưìmg như dà trở thành một phần trong lối sống của nhiều người. 

Thật khó mà thay dổi! Vậy cỏ cách nào dể loại bỏ hay ít nhất là kìm chế cơn 

giận dừ? Daỉe dẫ dề cập tới diều này rất chi tiết ờ phần ba. Từ bài học cá nhân, 

ông rút ra răng: cách tốt nhất de tránh sự tức giận và nhưng cuộc tranh cãi dó là 

tránh dể diều dỏ xảy ra. bời suy cho cùng trong một cuộc tranh cãi, dẫu có tháng 

hay thua thì bạn vẫn chi là kè thua cuộc mà thôi. Nói như vậy thì có phần trừu 

tượng. Nhưngngay sau dỏ, Dale da dần những gợi ý cùa tụp chí "Bits and 

Pieces" về những diều Kin nên làm dề cỏ thể kiểm tỏa cơn nóng giận một cách 

tốt nhất. Nếutimhiểu, bụnsCthấycòn rất nhiều, rát nhiều những phương pháp hay, 

những việc làm hữu ích mả bọn cỏ thể ápdụngtừ“D/Ìc Nliãn Tùm”. Quyền lựa 

chọn lìÀin ở bụn. (ìiá trị cùa cuốn sách cùng do chính bọn tụo nên. Vi vộy, lôi sO 

không nói ràng cuồn sách này là hoàn hào, cung không nỏi ràng nổ là cuồn sách 

lốt nliỉỉt. Diều tòi muốn dề cộp, dó là ý nghía thực sự cùa cuốn sách. ”/h)c Nhân 

Tâm” không đơn giàn chi là "dược lòng người". Nỏ "đòi hỏi sự hiện diện cùa 

cái Tàm, cải Tấm và cái Tài trong môi chúng ta... cần hiên rồ bàn thân mình, 

thành thật vời chinh mình, hiểu biết và quan tàm đến những người xung quanh



dê nhìn ra và khơi gợi nhưng tiềm năng ân khuất nơi họ. giúp Ỉ1Ọ phái tríẽn lẽn 

một tằm cao mới. Đâv chính là nghệ thuật cao nhất vè con người và ỷ nghía sâu 

sắc nhát đúc kẻt từ những nguyên tắc vàng cùa Dale Carnegie." (Trích lời mơ 

đầu của First Nevvs về cuốn sách).

Thực chất, không chi có ba lí do trên mà còn rất nhiều lí do khiến "Đắc 

Nhũn Tâm” là cuốn sách không nên bỏ lở. không thề bỏ lờ. Nhưng tôi nghĩ 

mình không nên nói gì thêm, bởi sự tuyệt vời của cuốn sách, chi cỏ bụn mới cỏ 

thể khám phá tới tận cùng mà thôi!

> Thông tin vểsách

Tẽ ngóc: How to tVin Friends & hì/luence People 

TẽntiếngViệt: ĐacNhán Tâm 

Tảcgiả: Daỉe Carnegie

Bàndịchthuộc: CôngtiVănhóaSảngtọoTríViệt (First News)

Nhàxuấtbàn: NXB TẻnghợpThànhphổHÒChi Minh

Câu 2:

Đâ bao giờ bạn "đọc" một cuốn sách bàng cả tâm hồn? Dà bao giờ bụn 

dành thời gian tìm kiếm sách trong thư viện thay vi tim kiếm nhưng vidco giai 

trí trong smartphone? Việc dọc sách với tỏi. với bạn. với chúng ta phai chảng 

không còn là một niềm vui, một niềm cảm hửng? cỏ  người tửng hỏi; nêu trơ 

thành Dại sứ Văn hóa dọc, tỏi sO cỏ kế hoạch vàgiảiphápgi dể khuyến khích việc 

dục sách của mọi người. Cầuhỏidỏkhienlôi suy nghĩ hồi lâu...

Với tòi, không quả khó nhưng cùng chang phải dc dàng dê trả 

lờicâuhỏidỏ. Diều tỏi nghĩ tới dầu tiên khi gộp câu hôi nảy. dó là thực trụng dọc 

hiện nay, bởi nếu người người dọc sách, nhà nhủ dọc sách thi có lo diì không càn 

tới những giài pháp cho việc này! Nhưng thực le cho tháy. vftn hóa dọc ngày nay 

của người Việt dang có phần mai một. Trong nhà trường, ờ những nơi công 

cụng, tụi ga tàu, ben xe hay cà trong không gian gia dinh ngày nay, hiềm khi la 

thầy cỏ ai dỏ dang nhâm nhi một cuốn sách, một tờ báo. mà thay vào dó la các



thiết bị diệntử như máy tính bảng, điệnthoạithôngminh... Còn tại các vùng nông 

thôn, các miền sâu, miền xa, nơi ít dược tiếp xúc với công nghệ thông tin hiện 

dại, it dược phố cập giáo dục bài bản; nơi trẻ em trở thành doi tượng lao dộng từ 

khi chưa thành niên thi việc dọc sách dường như là một điều gì dóquá xa vời.

Vậy nên. khi trở thành một Dại sứ Vãn hóa dọc, điều dầu tiên, tôi sè tim 

hiểu kĩ càng nguyên nhân của thực trạng ấy với từng dối tượng cụ thê dể cỏ thể 

dưa ra nhừng giải pháp chi tiết, rồi tiến tới kế hoạch chung cho cả cộng dồng.

Cá nhân tôi, tôi cho rằng, việc dọc sách không được phồ biển trước hết là 

do sự bất cập của giá cả. Bạn thích một cuốn sách, nhưng khi thấy giá niêm yết 

của nỏ len tới hàng trăm nghìn dồng, liệu bạn còn muốn mua nỏ nừa chăng? 

Diều này không có gì xa lạ với tâm li chuộng hàng "ngon - bồ - rẻ" của người 

Việt Nam ta. Tuy vậy, hầu hết sách hay, sách tốt trôn thị trường hiện nay đều có 

mức giá khá cao so với thu nhập binh quân của người Việt. Rất nhiều người 

muốn mua sách nhưng khi thấy giá thành cao, họ lại chằn chừ; cùng nhiều người 

cho biét, họ hầu như sỗ không tặng lại nhừne cuốn sách dãt dỏ cùa mình cho 

neười khác vi tiếcnuối. Vậy nên, việc tạo ra nhừng tủ sách giá rỏ là một giãi 

pháp không thể thiếu trong kể hoạch của tôi khi trở thành Dại sứ Văn hóa dọc. 

Thay vi thiết kế bia in cầu kì, dùng nhừng loại giấy giấy dát dỏ; tôi sỗ kiến nghị 

với các nhà xuất bản, nhà in chi nên tsìp trung vào phần nội dung, phần bản chất 

dê hụ giá thành của các cuốn sách. Như vậy, dơn vị xuất bân vừa không bị thiệt 

mà mọi người cùng dều cỏ thể sở hữu nhưng cuốn sách yêu thích của riêng 

minh, thậm chi chia sẻ cho người khác. Với học sinh, sinh viên - những doi 

tượng cần tới sách nhất nhưng thường gOp rào cản về kinh tế cũng hoàn toàn có 

thể mua sách tham khảo, sách nghiên cứu,... phục vụ cho vi ộc học mà không 

phái quá băn kho An vc chi phí. Ticp dỏ, tôi sO lan tỏa lum nửa văn hóa dọc tới 

các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, những nơi còn gộp khỏ khăn trong việc 

tim \ủ dọc sách, l òi sO liên hộ với các cap chinh quyền, các doanh nglìiộp ùng 

hộ dề \à> dựng thêm nhiều những thư viện nông thôn miền phí. để mọi người có 

thề thoái mái tham khảo, thoái mái tim hiểu vc sách trước khi quyết djnh mua. 

Những "tu sách giá rẽ" hay "thư viộn miền phí" sẽ hoàn toàn khả thi nếu chúng



ta có sự đầu tư hợp lí và phát triển dúng mực. Dây sõ là nền láng cho việc phát 

triển văn hỏa dọc ở nước ta.

Tuy nhiên, một thực tế đáng buồn hiện nay. dó là việc dọc sách không 

dược ưa chuộng dường như không chi dến từ vấn dề giá cà. cần thừa nhân rang, 

hầu hốt người Việt Nam chúng ta rất thực dụng. Chúng ta chi làm nhừng gi dem 

lụi lợi ích lập tức và sự hứng khởi nhất thời cho bản thân. Và việc dọc sách 

dường như không dáp ứng dưực điều dó. Hơn nừa. khi băng cấp. tiền bạc và 

danh vợng trừ thành thước do cùa xã hội, ta lại tim mọi cách dể dạt dược chúng 

nhanh nhất có thể, do dó vi ộc dục sách thường bị coi nhẹ. không dược ưu tiên. 

Nắmbát dược nhừngtồntạidó, lôi sẽ dùng sức ảnh hưởng cùa minh một cách tối 

da dể giúp mọi người hiểu dược ý nghĩa thực sự cúa việc dục sách và hình thành 

thói quen dọc sách sớm nhất có thể. Tôi sO mạnh dạn tham mưu với Bộ Giáo dục 

dưa thêm môn Đọc sách vào trường học ngay tử bậc Tiểu học. trờ thành một 

môn học chính quy chứ không cỏn là sự kết hợp với Ngừ văn hay các hoụt dộng 

ngoại khóa. Môn học này không nhất thiết phủi hục với tần suất quá dày mà mỗi 

tuần chi cần một tới hai tiết học, với mục dich chinh là giới thiệu về nhừng cuốn 

sách hay, sách bổ ích cho học sinh; nội dung cùa cuốn sách ây, những giá trị 

thực té mà nó dem lại; cho học sinh hiểu sách là tinh hoa của nhân loại, là tri 

thức và kinh nghiệm ngàn dừi dược dúc kòt mà thành. Tât nhiên, vai trò cua giáo 

viên trong việc này là rất lớn. Giáo viên phải dược tuyên chọn dựa trên các tiêu 

chuẩn về kiến thức, kĩ năng truyền dạt và tâm huyết với nghề. Học sinh sO dược 

quyền chọn lựa cuốn sách mà mình muốn dọc tùy theo sờ thích và khả năng cùa 

bàn thân, dược phát biếu cảm nghĩ và chia sê cuốn sách dỏ với mọi người. Việc 

làm này sO giúp hình thành thỏi quen dọc sách ngay lừ khi còn nhò cho các thể 

hộ tương lai.

Song song với viộc dưa bộ môn Dọc sách trờ thành môn hục chinh trong 

nhà trưởng thi kề cồ khi ở nhả. các bộc phu huynh cùng cần khuyển khích con 

em minh dọc sách. Ngủ} nay, da số cha mv chi "khuyên khích" con CUI họ dọc 

sách theo hình thức ép buộc, cường chế. dọc những cuốn sách tham khàn, sách 

nâng cao. sách tài livu phục vụ cho viộc hục ở nhà trường hay thi cư chứ chưa da



dạng các thể loại sách, chưa khơi gợi niềm dam mê và sự khám phá sách cùa các 

em. Thậm chí, nhiều hậc phụ huynh còn cho rằng, dọc những cuốn sách khône 

cỏ sự liên hộ trực liếp lới chương trình học của nhà trường là vô bồ, là tốn thời 

gian. Lối suy nghĩ này cũng là một nguyên nhân rất lớn khiến văn hỏa dọc dang 

ngày càng bị kim hàm. Do vậy, từ chính các bậc làm cha, làm mẹ cùng cần có 

nhừng giải pháp thiết thực dế khuyến khích việc đọc sách của con em mình. Cha 

mẹ nên dục sách cho trỏ nghe ngay từ khi dứa bc còn chưa chào dời. Điều mày 

hoàn toàn cỏ cư sở khoa học; nó sC giũp tre phát triên tri nâo và khả năng tư duy 

ngôn ngừ, có lác dộng rất lớn đền quá trinh nhận thức của trê về sau. Thay vì dồ 

dành trẻ bàng smartphone, máy tính bảng,... cha mẹ nên dành thời gian dọc sách 

cho con nghe, cho bé hiểu tầm quan trọng của sách dổi với bàn thân mình. 

Nhiều phụhuynhthan thờ, họ luônbậnrộnvàkhôngcỏnhiều thời gian dc ở bêncạnh 

con. nhưng tôi tin chảc ràng, dầu mệt mỏi dền đàu, it nhất họ vẫn cỏ thể dành 

chút thigiờ vào buổi tối hoặc trước khi trò di ngù để kổ cho bé nghe một câu 

chuyện, dọc cho bé nghe một cuốn sách li thú. Mỗi dịp sinh nhật, thay vì tặng 

nhìrng món dồ chơi, cha mẹ hoàn toàn có thề tặng cho con nhừng cuốn sách hay, 

phù hợp với lứa tuổi và hướng dản trẻ tìm hiểu về cuốn sách dó; hoặc liên hệ với 

nhà trường, với thầy cô trực tiếp giảng dạy bộ môn Dọc sách dể có thể giới thiệu 

những cuốn sách tốt nhất cho con em minh. Cha mẹ cần là người bụn dồng hành 

cùng con trô trên hành trình khám phá the giới diệu kì của sách. Và tôi. với 

cương vị là một Dụi sứ Văn hóa dọc. sO tích cực trau dồi von dọc của bản thân 

dể có thể dưa ra những gợi ý giúp các bậc phụ huynh và cả học sinh tìm hiểu 

những cuồn sách thiết thực, bổ ích.

Một diều không kém phần quan trọng đe cải thiộn vAn hóa dọc, theo tỏi. 

dó là áp dụng những diều dâ dọc vào thực ticn, dộc biệt là với sách sclí-hclp. 

Vi<*c áp dựng như vụy không chi giúp chúng ta nhớ dược lâu hơn những điều dở 

học. diì dọc mủ còn khơi di)y sự hào lurng khi tim hiểu vè cuốn sách. hàn thán 

tòi cùng d;ì dùng phương pháp này dể cài thiộn vốn dọc của mình. Mọi cuốn 

sách dèu cô giá trị thực tề nhất định, tất nhiên không bao gồm những cuốn sách 

NÒ bô. gicttlìờigian. Vụy nên, việc áp dụng nhừng gì cỏ thể rút ra từ cuốn sách



vào cuộc sống hàng ngày là điều rất nên làm. Ví dụ, khi hạn dọc cuốn "Dắc 

Nhân Tâm '\ bạn hoàn toàn có thẻ áp dụng nhừng nguyên lẳc dối nhản xư the 

mà tác giả dà dúc kết, chang hạn việc nở nụ cười thân thiện, khen ngợi người 

khác trước khi phê binh, tránh các cuộc tranh cài không cần thiết... Dọc "Binh 

pháp Tôn Tìr'\ bạn có thể căn cứ vào năm phương diện lớn mà Tôn Tử nlìẩc 

tới, gồm: Dạo. thiên thời, địa lợi, tướng và phương pháp dô khời nghiệp hoặc 

kinh doanh. Trên thực tế, rất nhiều người dọc sách dang loay hoa) khi không 

biết áp dụng những diều dọc dược vào thực tiền ra sao. DelràlờichothácmẮcnY. 

tôi xin dưa ra ba câu hỏi:

1. Đọc xong cuốn sách, bạn dă biết thêm diều gì mới?

2. Bạn dà có suy nghĩ gì khác so với trước dây?

3. Với suy nghĩ ấy, bạn sỗ hành dộng như the nào?

Đe bạndềhình dung, tôi sẽ nêu một vi dụ. Chẳng hụn, tôi vừa dọc cuồn 

"Nhà già kim "  của tiểu thuyết gia nổi tiếng Paulo Coelho. Sau khi dọc xong 

cuốn sách ấy, tôi biết rằng vù trụ cùng có niiỏn ngừ riêng cùa minh. Tôi nhận ra 

mọi sự việc trên dời dều không có gi là ngầu nhiên, chúng có thê là một kết qua. 

một dấu hiệu hoặc điềm báo. Chinh vì vậy, tôi dă biết dể tâm hơn tới mọi thứ 

diễn ra xung quanh mình, không còn bó hẹp bản thân trong nhừng suy nghi một 

chiều như trước kia, biết lảng nghe và cảm nhận nhiều hơn. Tôi không còn phân 

bác những lời chê trách, thay vào dó là tiếp thu de tự kiểm dicm lại chinh minh. 

Đỏ là nhưng gì tôi đã áp dụng vào thực tiền sau khi gấp lại "Nhủ giã A/'///" Bạn 

hoàn toàn cỏ thể khám phả những cuốn sách theo cách của riêng minh. Còn lôi. 

tôi chi cỏ the hỗ trự bạn trên con dường ấy mà thỏi.

Ngoài những kế hoụch trên, tỏi cũng sC thiết lụp những biộn pháp bõ trự 

cho việc dọc sách dược dicn ra thuụn lợi hơn. l ôi sỗ dề xuất các tiêm cà phê. các 

quán trà.... nên mở thêm nhiều không gian yên tĩnh giúp mọi người có thể dọc 

sách một cách hiộu quà nhất, tránh bị phân tâm bời lác dộng cua tiếng ồn. llơn 

nửa, dề liềt kiỳm thời gian mà vẫn dâm bào chất lượng cùa vi ộc dọc. tôi sC 

nghiên cửu thC‘111 nhiều phương pháp dọc tiên tiến dược rất nhiều người áp dựng 

thành công de giới thiệu cho mọi người, chảng hạn như phương pháp dọc "Mười



nhùv", phương pháp đục "Đường thắng"... Dó đều ỉà nhừng phương pháp đọc 

nhanh dà dược kiểm nghiệm; tuy nhicn. đế lĩnh hội dược chúng thi sự rèn luyện 

cùa hàn thản bạn sỗ dóng vai trò quyết định.

I ất nhiên, mọi giái pháp, mọi kc hoạch dều cần cỏ thời gian dê thực hiện, 

có thời gian dể diều chinh và có thời gian dể cho ra kết quà cuối cùng. Tôi, một 

Dại sứ Văn hóa dọc, một người dam mê dọc sách, cùng chi là một người bạn để 

chia sè kinh nghiệm và dồng hành cùng bạn trên hành trình khảm phá tri thức 

của chính mình. Nhừng giải pháp tôi dưa ra không phải là hoàn hào, càng không 

khône phái nhữnc giải pháp cuối cùne dể cải thiện văn hóa dọc, nhưng tôi tin 

nếu chủng ta cùng quyết tâm thực hiện thì chảc chẩn, việc dọc sách sẽ trở thành 

một niềm vui, một nguồn cảm hứng lớn với tất cả mọi người chứ không còn là 

một sự bó buộc hay gò ép. Còn gi tuyệt vời hơn khi nhẳc tới Việt Nam, thay vi 

lự ti vi dất nước ta còn nghèo, còn lọc hậu: chúne ta có thồ tự tin về văn hóa dọc 

dà và dang phát triển rực rờ. Tôi đọc. bạn dọc. chúng ta cùng dọc; đọc dề biết, 

dọc dể hiếu, dọc để nâng cao giá trị của chinh mình.
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BÀI DỤ TIII “ĐẠI S ử  VẢN HÓA ĐỌC 2020”

ĐÈ 1

Câu I: Clìia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích hoặc một cuốn sách đà 
tòm thay dổi nhặn thức hoặc cuộc sổng cùa em.

“ Cứ mãi ờ ao làng, rồi ao sổ cạn

Sao không ra sông, ra hiển dố vảy vùng?

Sao cứ lự trói minh irong nếp nghĩ hùng nhùng?

Sao cứ mài Online và thở dài ngao ngán?

Sao cử dể tuổi trỏ trôi qua thật chán?

Trên dường hăng sân hay mồi dời người.

Có nhừng ké dane chạy dà và cất cánh."

Dỏ là nhừng vần thơ mà tôi dă dọc di dọc lại không biết hao nhiêu lần 
dcn nồi thuộc làu. hởi vi nó nằm trone cuốn sách dà truyền cho tôi một cảm 
hửniỉ \ ò cùng mành liệt dể sổng cỏ ích. sống dúng dan. Quycn sách này rất 
xứng với càu nói cùa w. ChurchiỊI: “ Một quyên sách hay là dời sông 
xương máu quý giá của một lư tưởng ướp hương và cất kín cho mai sau". 
Băng tàt cả sự trải ngiệm cuộc sống cùng lầm nhìn toàn diện, người kê 
chuyện da dưa Kìn dọc dcn với một cách nhìn mới. một thê giới mới. Và 
phai chảng văn học làm cho con người tự nhặn thức khi mà dọc xong từng 
trang sách, tôi da lự sứa dôi hàn thân và cuộc song của tôi thay dôi một 
cách rỏ rột dcn cã tòi cũng khó mà tin dược? Vì the không khó đề hicu rang 
d;i\ lã cuồn sách hán chyy nhất Vivt Nam và là háu vụt vô giá cùa nhiều hụn 
tre trên con dường khám phá cuộc sống. Chác hAn các bọn dang rát tò mò 
với tên cua cuòn sách này. và tỏi xin bịt mí tcn người byn yêu quý nhai của 
tôi: ‘* I rèn dường hang" cùa tác già lony Buổi Sáng.

Bước tới thé giới mà mánh dẩt là những trang giấy và sự vột chinh là 
những con chừ. tòi hoán toàn bị chim dám trong thè giới ki ly này. Mỡ cuon 
Siiclì. o nga> phần lề hia. một doyn trích nho nhỏ xunt hiộn khiến tôi chi 
muôn thỹt nhanh khám phả nội dung cuốn sách: “ Tương lai moi người là 
do Iihỳn thức quvct dịnh tất cả. I hành người sâu sác hay hời hợt, người lích 
cực ha> hi quan, người hụnh phúc hay bất hạnh, người chiến thăng hay thất
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bại... tất cà đều khởi nguồn từ nhặn thức. Nhặn thức chính là thước do sự 
trưởng thành của một con người. Một khi có nhận thức logic, dùng dân thi 
mọi thứ se nhẹ nhàng hcm. Mình biổt minh là ai. sử mạng cuộc dời minh lã 
gì, thi sẽ Sống một cuộc dừi trọn vẹn, không hồi tiếc.** Muốn dê bạn dọc cỏ 
cách nhìn nhận dúne dẩn thì bản thân tác giả cũng cần phải có sần tố chất 
ây, Tony Buôi sảng dâ thô hiện quan dicm của mình rất thành công qua 3 
chưong sách gồm 63 mẩu chuyện nhò.

“ Packing chccklist -  chuẩn bị hành trang”, chương dầu tiên của cuốn sách, 
với giọnu văn vô cùng hài hước, dí dỏm, Tony như đang dạy la cách chuân 
bị một loi sống dẹp, một vốn tri thức dù dỏ bước ra ngoài “biển kia". Ta sè 
theo chân Tony di khắp thể giới, dến từng quốc gia, xuyên không từ quá 
khứ dên hiện tại, thậm chí cả tương tai dể tim hiểu nhiều nền vàn hóa. cách 
sống, lôi suy nghĩ khác nhau. 1 lay các thỏi quen ta cân từ bõ. thói quen ta 
cần tiếp nhặn; ngay cả nhưng khỏ khăn, cách khắc phục ta thường xuyên 
gặp cùng dều xuất hiện trong chương này. Nhừng gi ta cho là nhô nhặt, là 
điều hiên nhiên phải biết nhưng qua ngòi bút của Tony. ta lại giật minh 
nhìn nhận lại hỏa ra ta dà bỏ sót. diì làm sai. Tỏi thiet nghĩ Tony nên chuyên 
nghề làm “nhầy bói” vì tại sao mọi thỏi quen sinh hoạt từ tốt dền xẩu cua 
mình anh đều biết hết vậy?

Chương thứ hai cỏ le là phàn tự truNỘn cùa Tony. Từ cách nghe nhạc, 
ăn uống, di dứng ra sao dcn di du lịch, làm việc, ứng xử, quan hộ với mọi 
người xung quanh như thế nào, Tony dều giăi bày. Bạn dọc sẽ dược liếp 
nhận nhiều bài học, kinh nghiệm sống qua các câu chuyện của Tony bởi 
các mẩu chuyện này vô cùng giản dị, gằn gùi, dên mức mà ta cùng không 
the ngờ nó lại có thể năm trong sách vờ. Nó dạy ta sống sao cho thanh lịch, 
tinh té, dúng mực là Công dân toàn cầu với các bài học dề hiéu. dề nhận ra 
và vì the chương này có tên: “ In the departure lounge- ở phỏng chờ sàn 
bay.”

Chương cuối cùng và cỏ 10 củng là chương tôi lâm dẳc nhất, từng 
câu từng chừ như là các hụt bụi vàng làm thỏa màn sự tò mò làm sao dè 
khám phá thể giới trong tôi: “Boarding -  lên máy bay”. Nêu muôn có dộng 
lực dể làm việc gi dô trong khi dang câm thay một mỏi, chán trường, tôi 
chân thành khuyên các ban nên đục dù chi một mâu chuyên cua chương 
này. Các dúc kết kinh nghiêm quý giá. nhùng cái nhìn toàn diên vô nhiêu 
mặt mà Tony dưa ra chác chăn sO là hành trang vô cùng cần thiết cho ban 
trê nào muốn khởi nghiệp, hay nuiồn thay doi bân thân. Dáy có lo là nguồn 
cỏm hứng manh mO nhát mà chi có “ I ren dường bAng” mới mang lai dược 
cho chúng ta. Và phần nào cùng giúp một số nhà hình dao cỏ cái nhìn cùng 
hành dộng nhân văn hơn trong viẻc quản lí. Cha me, con cái.... cùng là các 
dối tượng dược Tony nhác tới và kluiyèn bão một sô quy tAc cơ ban trong 
cách ứng xứ. l à kcl tinh cùa cổ một cuon sách, mâu chuyên cuòi củng cua
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chương có tiêu dề trùng với tên sách. Tony dạy bạn 6 bài học về cách: ờ, ăn. 
chơi. học. di. dô dành; giúp các bạn trẻ có cách quàn lí tiền bạc. thời gian 
sao cho phù hợp nhắt. Tôi rất thích một câu trong mầu chuyện này: “ Hãy 
ngồi xuống, tự vệ ra một cuộc sống cá nhân thông minh nhất."

Sách có giá trị hay không ở chồ người dọc tiếp thu dược gì. hành dộng 
ra sao. “Trên dường bâng" chẳc hẳn se là neười bạn không thê thiều khi 
dồng hành cùng bạn trẻ trcn con dường tim kiếm ước mơ. Từng bước từng 
bước một. người bạn này sỗ chi dẫn cho ta lối di, cho ta tự khám phá bản 
thân dô tra lời cho câu hói: Tỏi là ai?. Tôi sống dê làm gi?,... Hi vọng các 
bạn sẻ luôn gìn giừ người bụn này dể tim dược câu trá lời hay nhất, tự hào 
nhất. Tuổi trẻ dáng giá bao nhicu là do bạn tự ra giả!

Câu 2: Neu dược chọn là Đại sứ Vàn hóa dọc, em có ké hoạch và biện 
pháp gì để khuyến khích các hụn và mọi người dọc sách nhiều hơn?

Trong Vi Hiền Truyện có câu: “ Đc cho con một hòm vàng không 
bàng dạy cho con một quyển sách hay". Lợi ích cùa việc dọc sách chắc hàn 
không còn xa lạ gì với con người, nhưng ờ Việt Nam. một thực te rất dáng 
lo ngại chi ra ràng: văn hóa dọc chưa thực sự phổ biến.

Nếu dược chọn là Đại sứ Vãn hóa dọc, tòi sẽ:

1. Lập ra một nhỏm các bạn trẻ có cùng chí hướng với tỏi dể tích 
cực di tuyên truyền tới các nhà trường, các cơ sơ giáo dục cụ thể 
về lợi ích của việc dọc sách và giới thiệu cho các thầy cô nlnrng 
cuốn sách phù hợp với từnc lứa tuồi học sinh.

2. I liệu nay có rất nhiều bạn trê ham mê dọc sách nhưng vi gia dinh 
khó khàn hoặc nơi các bạn ờ lại không có nhiều sách nên tôi sỗ 
lụp ra ké hoạch. Xin tài trợ từ gia dinh, bạn bò, nhà trường.... dẻ 
lặp ra một thư viộn sách di dộng bÀng xe buýt. Xc sO chửa sách 
cùng một khoảng klìòng gian nhỏ cho các bạn ngồi dọc. Xe sC chi 
lụp trung tới các vùng khó khỉkn, dộc biột là vùng núi, các bạn có 
the dọc micn phi hoộc cỏ thè quyên góp sách cho thư viộn.

3. Mụng Xiì hội có lo là con dường ngán nhất dể dền với mọi người 
\ i nó quá pho biến. Với li do này, tôi sO cùng các hụn mình l(tp ra 
một lanpagc nhảm giới thivu các cuồn sách hay thông qua 
I accbook, Instagram, /a lo .... Và thinh thoảng sO có cliưimg trình 
tặng sách bàng hỉnh thức doán tên sách hoặc chọn comment ngẫu 
nhiên, như vậy sO dẻ dàng thu luìt sự chú ý của cốc bạn trê hơn.
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4. Thư viện tinh chác hẳn là điểm đến không thể hò qua với những 
ai ham mẽ sách, nhưng làm thế nào dề thu hút những người 
không thích sách? Với tư cách là một Đại sứ. tôi sỗ cùng làm việc 
với lành dạo thư viện dc dưa thêm nhiều dầu sách mới. hay. phố 
biến và có thể kết hợp kinh doanh mô hình cafe. nước uống giải 
khát đểhấp dẫn các bạn hơn.

Các bạn hây thử tưởng tượng xã hội. dất nước mà các bạn dang 
sống sẽ phát triển tới dâu nếu ai cùng dọc sách. Mồi quyên sách lã 
cả một kho tàng tri thức, cả một dời khám phá. cóp nhặt, la hây 
biết trân trọng chúng bảng việc nâng niu. giới thiệu cho nhiều 
người khác và yêu chính bản thân minh bằng việc hàng ngày dọc 
sách!
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ĐÈ BÀI (ĐÈ 2)
Câu ỉ : Sáng tác một lác phầm (câu chuyện hoặc một bài thơ) nhằm khích lệ mọi 

người dọc sách

Câu 2: Neu dược chọn là Đại sứ văn hóa dọc, em có ké hoạch và biện pháp gì dể 

khuyến khích các bạn và mọi người dợc sách nhiều hơn?

BÀI LÀM
Câu I:

“Người Bạn” quý giá nhất
Nhừng ánh dèn dường lần lượt sáng lên. thành phố sầm uất sắp bắt dầu 

cuộc sóng về dêm.

A Yên mệt mỏi dổ người xuống giường, thắt thần nhìn lên trằn nhà. Bcn 

tai là âm thanh vội vã quen thuộc của dì giúp việc dang nâu cơm. A Yên, cô gái 

như người ta thường nói "ngậm thìa vàng mà sinh ra ". Từ nhỏ, cuộc sông của 

cô dà như một nàng công chúa. Cô có thê làm bât cử điều gi minh muốn, ăn thứ 

minh yêu thích, mua thứ minh muốn mua. thoải mải làm nhừng việc minh thích. 

Bơi cỏ cỏ một người bố yêu thương mình hết mực. Hầu như cuộc sống của bố 

cô chi xoay quanh công việc và dứa con gái duy nhất này. Trong cuộc sống của 

cô cùng không he xuất lìiộn bóng dâng của mẹ, nghe bố cô nói. mẹ cô mắt vi 

khó sinh. V(iy nên bố càng yêu thương cô hơn nừa. muốn bù dáp hết thảy những 

thiệt thòi ve tinh cảm cho cô con gái nhỏ.

Có 10 chính vi cuộc sồng quá niíln nguyện, củng có 10 vi bo dã thay cô che 

chan hết mọi khó khỉtn từ the giới ngoài kia. nón từ nhỏ A Yên song một cách an 

nhiên, tự tai. vô lo vò nghi, không hề có ý chi vươn lên. hay cỏ thế nói. cô sồng 

không có mục tiêu, không ước mơ, không ý chi. c ỏ  chưa từng suy nghĩ tương lai 

minh s0 làm gi. cùng không muốn nghi minh sO trớ thành người như thế nào. 

Bới cô luôn tin rảng bố sO Iiìíìi ờ bên, cưng chiều và chăm sóc cho cô.



"Cộc cộc cộc " tiếng gỏ cửa vang lên đánh gảy dòng SUN nghĩ cua A Yên. 

Dì giúp việc nhẹ nhàng dẩy cùa phòng cô: "Tiếu thư, ông chù nói tói nay sẽ vẽ 

nhà đón sinh nhật cùng cô. Cơm tối dcl nấu xong rồi, vậy... tỏi về trước nhở'"

A, cô suýt chút nữa quên hôm nay là sinh nhặt mình. A Yên lấy lại tinh 

thằn, có chút chừ mong tối nay. Sinh nhật năm nào của cô. hồ cô cùng chuán bị 

cho cô một bất ngờ, huống chi hỏm nay là sinh nhật thứ 18 - dâu mòc quan trọng 

của cuộc dừi cô.

Băt dau từ 8 giờ tối, A Yên cứ luôn ngỏng nhìn qua cửa sò. Moi khi có 

chiếc xe hưi di ngang qua, cô lại ngó ra ngoài, mong chờ thân ảnh của bô trữ vô. 

Rồi lại quay về phòng trong sự hụt hầng. Sao tối nay bố về muộn thế nhi? Mọi 

lần dúng 8h tối, bố cô sỗ xuất hiện ờ nhà mang theo bất ngờ dành cho cò. hôm 

nay xảy ra chuyện gì hay sao? Chăng lo năm na> là dấu mốc dặc biệt nên bố 

chuẩn bị cho cô bất ngừ lớn hơn? Càng nghỉ cỏ càng thích thú và chờ mong.

Nhưng... 9 giờ, 10 giờ, rồi 11 giờ. dén bây giờ cô dà chẳng thê nào thích 

thú dược nừa. Cô gọi cho bố rất nhiều cuộc, nhưng dáp lại cỏ chi là tiêng thông 

báo lạnh lèo: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện thời không liên lạc (lược... 

Diều dó càng khiến cô bồn chồn, lo lẳng hơn.

Bỗng điện thoại trên bàn reo lên. A Yên vội vàng cẩm lấy diện thoại, 

tưởng bố gọi về nên cô không hè chần chừ mà vui vẻ nói: "Bố. sao bâv giờ bổ 

van chưa vế?". "Tiêu thư, tôi là thư ký Làm đây. Cô đèn bệnh viện một chuyên 

dược không, chù tịch xây ra chuyện rỏi". Giọng nói gâp gáp hốt hoảng của thư 

ký Lâm khiển cô giội mình, dầu óc cô trống rồng, cô vội vụt di gọi chủ Trương 

tài xế, trong dầu giờ chi xoay quanh câu nói: bổ cô xảy ra chuyện rồi. Bố xây ra 

chuyện rồi. Xảy ra chuyện rồi...

Thư ký Lâm nghe thấy ticng dộng va chạm và liếng gió dầu dây bên kia. 

vội vàng nhắc nhở cò: "Tiểu thư, cỏ lìiỉy binh tình Bình tĩnh nghe tôi nôi Chu 

tịch gộp tai nạn xe liên hoàn, hiên dang dược cấp cừu tại hỳnh V i ê n  ( ' Tiêu thư 

dền phòng cấp cihi số 2... A Yên vội vủng lẽn xe. giục tài xe I rương: "Chù 

Tnnrng. mau dền bỳnh viện ( bo châu xày ra chuyên rồi. chù mau lẽn bo 

cháu...bổ châu... " cỏ gầp đến nồi sảp khỏe òa len. Ngồi trên xe. cỏ liên lục cảu



nguyộn, cầu cho bố không có việc gì. Bố cô tốt như vậy, nhất dịnh sỗ tai qua nạn 

khôi.

Dell bệnh viộn, cô lao nhanh đến phòng cấp cứu. Thư ký Lâm đứng chờ ả

trước cửa. bảt gập cỏ, anh lao dến nghẹn ngào: “Tiếu thư....chù tịch...."Thư

kỳ Lâm. ho em sao rồi? Bổ em sao ròi?" A Yên cầm ỉẳy tay anh thư ký, giọng 

khản di. Thư ký Lâm né tránh ánh mắt cô, nhẹ giọnc nói: "Tay. chân, bắp 

dùi...chỏ nào cũng hị thương, xương hà vai gây nát. gây ha xương strờn. phần 

đầu hị thương... " thư ký Lâm nói xong một chừ thi săc mặt cô lọi trắng di một 

phần.

Anh biết bây giờ cô cái gi cũng không nghe vào dược the nên khuyên vài 

càu roi liền dê cô yên tĩnh một minh.

Thời gian trôi qua từng phút, từng giờ. cuộc phẫu thuật kéo dài tới tận 

khuya, đến tận hừng dông vẫn chưa kết thúc.

6 giờ sáng, "đinh " một tiếng, dèn dỏ trên cửa phòng cấp cứu dà tát, cuối 

cùng cứa phỏng phẫu thuật cùng mờ ra. Dầu tiên là hai trợ lý phẫu thuật di ra. 

sau dó là bác sĩ mồ chính.

Cả người bác sĩ mướt mồ hòi. sau khi ra ngoài liền thảo khẩu trang xuống, 

dế lộ vé mặt xót xa. Vừa trông thấy vé mặt bác sĩ, trái tim hai người liền phát 

hoang. Thư ký Làm cùng A Yên liền vội vàng tiến tới: “Bác sĩ. tình hình phau 

thuật thê nào? Bô cháu sao rói? "

Bác sì nhịn lấy ánh mát của hai người, cân nhác hồi lâu rồi mới nói: "Xin 

/ỏi. chủng tôi dà hết sirc cửu chừa, phau thuật cùng dà thành công Nhưng vét 

thtrơng cùa bệnh nhân quà nòng. van không thề tinh lụi. Trước mắt. bịnh nhún 

da mất tư chù hô hấp, phàn xụ nào và sóng diên não cũng dd mất... "

Nghe bác sì trà lòi. hai người dều ngây ra. Không biết bao lâu. giọng nói 

kích dộng cua thư ký I âm mới vang lên: "Cài gì là khổng tự chù dược hô lìầp. 

cãi gi là phan xụ nào biển mat...những câu hình dung này...chững lẽ...không 

plun dùng dè hình dung người chết hay sao? Phiền bác s ì cỏ thế nôi rỗ hơn một 

chút dược không? "



Bác sĩ mổ chính là viện trưởng, ông biết cuộc phẫu thuật này quan trọng 

nhường nào, nhưng lúc này chi cỏ the nói thật: "Lúc bệnh nhản vào dãy dâ rơi 

vào trụng thải hôn mê sáu. trước mắt chúng tôi chi có thẻ dùng máy hò hàp duy 

tri dầu hiệu sổng cho bệnh nhân, một khi rút máv thi bệnh nhân sè láp tírc tư 

vong."

Bác sĩ vừa nói xong, kháp hành lang rơi vào yên ẳng. Thư ký 1 âm lập lức 

trảng một, ngã ngồi xuống ghé: "Sao lại thể dược...Sao lai như thề duxrc ". A 

Yên lại hột như một bức tượng, dứng im đỏ chẳng hề nhúc nhích.

Bác sĩ nói xong thi dưa mắt nhìn về phía A Yên: "Xin gia dinh nén bi 

thương! Thực xin loi nhưng bây giở tôi van phải hỏi một câu theo thòng lệ...tiẻp 

tục duy trì tính mọng của bịnh nhân...hay là...rút máy dế bệnh nhàn an tâm ra 

đi... ”

"Tiếp tục duy tri tính mạng,... thi... sẽ ra sao?" Sau một lúc lâu. A Yên 

run run hỏi.

"Tiếp tục duy trì thì...sẽ là ngicời tlụrc vụt. có thê sẽ phai nôm trên giường 

cà đời. Thông thường, dùng mảy và thuốc dẻ duy tri thi nhiêu nhát cùng chì duy 

trì thèm dirực vài chục nỏm. vi qua thời gian dài. các chức nâng cơ thê cua bênh 

nhân sẽ dần thoải hóa..." Bác sì trả lởi roi thớ dài một hơi. mặc dù van dược 

tinh là còn sổng nhưng cùng chịu khố mà thỏi.

Không biết qua bao lâu. trong hành lang trống rồng mới vang lên giọng 

người con gái khàn khàn nghẹn ngào không thành tiếng: "Tiếp tuc duy tri

"Dược, tôi hiếu roi. " Bác sỉ thờ dài rời di.

Trong phòng bỳnh cao cấp.

Lúc này dây, người dàn ỏng uy nghiêm dứng dầu cá một tiip doán. người 

cha hiền dịu luôn tưưi cười hao dung yêu chiều dứa con gái. dang minh da> 

thương tích, lÁng lộng nẳm trên giường, màt hết tri giác, chi co thê dựa vào m.i'\ 

hô hẩp dc duy tri tinh mọng.



A Yên ngồi lộng người ngồi irước giường bệnh, cẩn thận nẩm lấy bàn tay 

chi chít vết thương của bố, khẽ cúi đầu chạm nhẹ mả lên đó. cứ như cô sợ quấy 

nhiều dến bố dù biết có thể bố sẽ không tinh lại dược nừa...

Bo...xin lồi...

I ha thứ cho sự ích ki của con...

Con không thề dô bo di dược...

Con xin lồi...

Cô gái dá timg rất ngây thơ, hồn nhicn. lớn lỏn trong sự bao bọc. chở che 

của cha. luôn cười dùa, vui tươi, hoạt bát...thế mà giờ dây dang cầm hai tay cùa 

bổ...cúi dầu...khóc không thành tiếng...

Sáng sớm. viện diều dường vô cùng ycn tĩnh.

A Yên an tĩnh ngồi cạnh giường bệnh của bố. cô dã ngồi suốt một đêm.

Dà ba tháng tròi qua. ba tháng này ngày nào cũng vậy, cô vẫn luôn ngồi 

cạnh giường bố. Chỉ sợ khi bố tinh dậy, neười dầu tiên nhìn thay không phải là 

minh.

Ba tháng là quílng thời gian bệnh nhân có khả năng tinh lại lớn nhất, qua 

khoảng thời gian này thi dường như dà không còn khả năng tinh lại nừa.

Trẽn giường, người bố hiền dịu vẫn lỉìng lộng năm dó như thế chi dang 

chim vào giấc ngủ. còn cò ngoan ngoãn tựa dầu bên cạnh, cùng bồ ngũ một giấc 

binh yên như lúc cô còn nhỏ. Mọi thứ vẫn giồng như trước dây...

Nhưng mà thực tế lụi tàn khốc vô cùng, người bo mả cô kinh yêu nhất có 

thể không bao giờ mơ miộng nói chuyvn nữa. sC khỏng trá lời cô. cùng không 

còn mỡ mÁt ra được...

A Yên nhv nhàng cầm tay của bố lèn rồi vùi dầu mình vào dó, những lời 

lầm bầm nhô dến không thổ nghe rỏ: "Bổ... con xin loi... con cũng... cùng không 

giồng như hồ lương nạrng, không mợnh mẽ đen vụy..."

Không cỏ bo bèn canh, con mới bièt. con chảng là cối gi cố... mới biết con 

NCU duòi dên nhương nào...



Trong khoảng thời gian này, áp lực dè nặna lên dôi vai bc nhò của A Yên 

không chi là việc bố bị hòn mẽ, mà phấn nhiều là sự lự trách cùng sự hòi hận 

chôn sâu trong trái tim... từnu thứ từnc thứ dều từ từ gậm nhấm tinh thần và 

xương tủy cùa cô...

Cỏ hối hận, tại sao minh không yêu bổ nhiều hom. không ở bcn bồ lâu 

hơn, không quan tâm đến bố nhiều hơn, tại sao không cổ gảng trở thành một đứa 

con ngoan để bố tự hảo, tại sao cứ luôn khiến bố phải lo lẳng, phải buồn lòng.... 

Bao nhiêu suy nghĩ cứ bủa vây trong dầu cô, khiến cô không dâm ngũ. Lúc nào 

cô cũng nhác nhở mình răng bố dang cần minh, minh phài ớ bên bố. minh phai 

chăm sóc bổ, nếu bố tinh dậy không thấy ai, vậy thì phải làm sao...?

Lúc này, viện trưởng cùng các bác sĩ nối duòi di vào. A Yên lủng 10 di ra 

ngoài chờ. Hôm nay là ngày cuối cùng của thời hựn ba tháng, là ngày tông kiêm 

tra quyết định cho bố cô. Neu như....

Một hồi lâu sau, bác sì chinh di từ trong phòng bệnh ra. nhin cò gái nho 

một chút, thở dài: “Trong khoáng thời gian này. tinh huống cùa bệnh nhân... 

không có gì thay đối... két quà clìắn đoản cùa chúng tôi, van giong như lần 

trước. ”

Nghe xong kết quà chẩn doán, bầu không khí trầm xuống.

A Yên sừng lại, siết chặt tay. Mặc dù cô dă dự doán dược kêt quả xâu 

nhất, nhưng khi dối diện cò vẫn khỏna dù dùng khi dể tin vào thực tại.

Cho dcn bây giờ. bổ...vàn không cỏ chuyển bicn gi sao?

A Yên dửng đỏ, không nói một lời, khuôn một người con gái vẫn vộ> 

nhưng chẳng cỏ chút sức sống, cữ như thc mọi sự sống dà bị hút di sụch chi dô 

lụi một cái xác không hồn.

I li vọng cuồi cùng cùa cô, hi vọng mà cò bám Viu suồt ba thang dc chống 

d<> d;l hoàn loàn sụp đổ. Cô bỏng như kc lục dường giữa sa mục. tướng dil gOp 

dược óc dào xanh mát. nhưng trong một cải chớp mÁt chi còn là biìi cát tráng mủ 

thòi. Di m;ìi. di 111 đi van chi là cát, tuyệt vụng, lục lổng, \ỏ  d|nh...

A Yèn đứng ngoải phòng bộnh. cỏ không dám bước vảo phòng bvnh thảm 

bổ, cò sợ vào rồi sO không kim dược nước I11&1. Ncu nhìn thấy cò khóc như \ ỳ\.



hố cò nhất định sè rắt đau lòng. Cô không muốn bố đau lòng. A Yên chạy ra 

khỏi bộnh viện, một minh lang thang giừa đường phố. Nhìn xe cộ đi lại tẩp nập, 

mọi người hoi ha làm việc, cô hỏng cảm thấy thật sự cô dơn. Sự túi thân cùng 

dau lõng khiến cô không còn sức lực nữa, cô ngồi sụp xuống ven dường mà òa 

khóc nức nở, mặc cho ánh nhìn soi mói tò mò cùa người qua dường. Giờ dây cô 

như dứa trê bị lạc dường, cô dơn, bơ vơ, sợ hâi, bất lực....

Lúc này, thư ký Lâm dứng ở xa nhìn lại. Anh duồi theo tiều thư từ bệnh 

\ iện vi sợ tinh thần cỏ không tốt sO làm diều gì dại dột. Khi nhìn tiểu thư òa 

khóc như một dứa trỏ, anh dau lòng vỏ cùng. Anh chợt nhớ ra một diều, vội lay 

diện thoại ra gọi cho cô: "Tiểu thư, cô cỏ thè vẽ nhà một chuyến không, bác s ĩ 

cần hồ sơ bệnh án cũ cùa chù tịch Nó đặt ở  ngăn cuối của tủ gỗ trong phòng 

chù tịch, tiêu thư cỏ thể mang đến đáy được không? ". "Em biết ro i" -  giọng cô 

gãi nho khàn khàn dáp lại.

Dứng trước cửa phòng bổ, cô bỗng thấy minh thật yếu duối. Cô chần chừ 

không dám bước vào. Cỗ sợ một khi bước vào không gian của bố sẽ lại nhịn 

không dược mà òa khóc lần nừa. A Yên hít hít cải mùi dỏ ửng, run run dầy cửa 

di vào. Gian phòng ấy, chiếc bàn ấy, chiếc giường ấy,...dều là nơi in lại dau an 

của bố cô. khóc mát A Yên đỏ lẽn. cỏ  kim nén không khóc, bước nhanh về phía 

tú lấy một cái hộp nhỏ ra. Chiếc hộp có hoa văn rất dẹp. khác ngay chính giừa 

hai chữ nho nhỏ “A Yên Cô bất ngờ. run tay mở cái hộp ra. Bẽn trong chửa 

dầy nhừng bửc thư dù màu sắc, dcu ghi: à,Giri A Yên". A Yên sừng sờ. cầm vội 

một bức thư lên xem. Dcu là nét chừ của bồ. dcu là của bố viét cho cỏ vào dịp 

sinh nhụt mỏi Iìfim: "Gùi A Yên bé bóng cùa bo. Sinh nhụt 5 tuôi cùa con sâp 

lùn rồi Hồ thụt sự rất hão hừc tỏng con cuồn sách này Từ khi con mới ra (lòi, 

bồ dà luôn mong muốn cùng con học những chừ (tầu tiên, dọc những từ dầu tiên 

Hồ luôn lương nnoig ra giọng nôi bi bò cùa con lúc chụp chừng dành vân 

Khoanh khấc ấy thụt sự rắt dàng quỳ. Chúc con sinh nhụt vui vẻ, con gái yêu " 

Hụp". Giọt nước niảt biit ngờ chảy xuồng khuôn mặt nhỏ nhản của A 

Yên. k\n xuống vào những dòng thư của bố. Cô úp mặt vào hai tay, cổ gắng 

không khóc ra tiếng. Bố của cỏ... bố của cỏ díì mong chờ ra sao khi viết những



dỏng này. dà háo hức ra sao khi mua nhừng cuốn sách này. 1 lóa ra. năm nào hố 

cùng muốn tặng cô một quyên sách, nhưng bo cùng nhìn ra dược, cò không hề 

thích dục sách. Cô chi dưn giàn là thích vui chơi, thích dược tự do ba> nhảy. I .úc 

ấy, bố dà thất vọng như thế nào, dã hụt hẫng biết bao nhiêu. A Yèn lự trách thật 

lâu, cô dửng dậy cầm chiẻc hộp chạy dén bệnh viện. Bây giờ cô khônc suy nghi 

dưực gi nừa, chi muốn lao dcn thật nhanh ôm chầm lay bỏ. dọc cho bồ nghe 

nhừng câu chuyện hay trong sách. Liệu dỏ có phai là mong muốn cua bô ha> 

không? Liệu khi nghe cô dọc sách, bố cô có vui mừng mà tinh lụi ha> không? 

Cô không biết, nhưng cô biết diều bây giờ minh cần làm là cùng bố dọc những 

cuốn sách quý giá này.

A Yên chạy dên bên giường bệnh, ôm chằm là> bô mà thù thi: "Con cỏn 

nhớ hôi nhó bỏ thường hay dục truyện cỏ tich ru con ngũ. bày giờ dàn hrợl con 

đọc sách cho bổ nghe. Bổ nhé. "

A Yên ngồi bên giường cùa bố, ncón tay nhỏ lật từng trang từng trang 

sách một. Có lố cô không biết, bảt đầu từ giây phút ấy. cô không còn là cỏ gái 

nhỏ bé sống trong tòa lâu dài do bổ cò dựng lèn bão vệ nừa rồi. cô dần trơ thành 

một cô gái có thể tự gánh vác mọi thứ trên vai. Ảnh nầng nhẹ nhàng len loi qua 

từng lá cây vào phòng, như muốn lưu giử lại khoảnh khấc dáng quý này.

2 nủm sau

Giụng dục trong trèo truyền ra từ căn nhà gỗ xinh xẳn. hòa cũng gió lay 

dộng vườn hoa dầy dù sắc hương. Hai năm qua, vi tiện cho NÌẻc trị liêu cua bò 

nên A Yên dá bán căn nhà cù di, mua cân nhà mới nãy ở một khu yên tình lại 

dám bảo an toàn.

Cô ngồi bên cửa sổ, hưởng thụ nắng am của mùa xuân nhẹ nhàng vuốt ve. 

ngón tay thon nhỏ kho lịỉ từng trang sách. Bây giờ, sách dil là một phần không 

thể thiều trong cuộc sồng của cô vủ bổ. Ngày nào cò cùng ngồi dá>. dọc cho bò 

nghe nhùng mầu chuyvn thú vị. hay nhừng càu nói triết ly sâu sâc roi cung ban 

luân với bồ.

'7/1 three \vords I can sum up everything Ị've learned about life il goes

on. — Kobert I rost



' Trong 3 lừ tôi có thề tồng kểt mọi thừ tôi học được về cuộc sống: Nó vẫn 

tiép tục thôi."

Khép lại cuốn sách, A Ycn nhẹ nhàng đặt chúng lên dùi, bàn tay vô thức 

vuốt ve mép giấy. Cô nhin ra cửa sổ, nhừng bòne hoa dả bÁt dầu hé nở, chào 

dỏn một mùa mới. Cô mim cười, cỏ lo, một cuộc sống mới d;ì bẩt dầu lụi rồi.

Ánh năng dầu thu nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve cô gái, lưu luyến dọng lại 

khoảng thời gian yên binh này.

Ngày qua ngày, người con gái vần kiên trì với quyển sách trên tay, dọc 

sách, kể chuyện, tâm sự với bố, với một người dà mắt hết tri giác. Nhìrng quyển 

sách di củng với cô suốt 2 năm nay dà giúp cỏ thức nhịn dược nhiều diều trong 

cuộc sống. Cỏ sống sâu sác hơn, nhạy cảm hơn. mạnh mO hơn và dặc biệt có 

nhùng quyên sách diì dạy cô biet, “đơm m ẻ" là gi. Cô không còn vô định, mât 

phương hướng, lạc lỏng chìm nồi như khi dối diện với nỗi dau vào 2 năm trước. 

Có 10. sách, ẩy chính là món quà quý giá nhất bố dể lại cho cô, món quà cửu rồi 

tàm hồn cô. cuộc sông của cô.

Một buổi sớm mưa xuân lất phắt, A Yên vừa mở mắt ra dã dối diện với 

một cộp mẳt dịu dàng. Trong chốc lát. cô như mất hết khà nâng phán doản, tất cả 

sự vặt xung quanh đều lu mờ di, làm cho hình ảnh thân quen ấy lại càng rồ ràng.

Bổ của cỏ.... bố cùa cô dang mĩm cười với cô. A Yên ngồi bịt dậy, nhào 

Não lõng bồ ôm chặt không buông. Thụt tốt. thụt tốt. cuối cùng ông trời cùng cho 

bố di vào giấc mơ của cô. Cô thịt sự. thột sự rat nhớ bố của minh.

Bồ cùa A Ycn cùng im lặng ỏm chột công chúa nhỏ của minh. Ong đA làm 

cho con gai bẽ bong của ỏng phủi dau buồn quá nhiều rồi. Nước mắt cùng không 

nhịn dược tích tụ quanh hồc mát.

Bỏng ông nghe từ trong lòng minh truyền đen âm thanh khàn khàn: “Giác 

ma chờn thụt (ỊIIÒ Ong mớ to hai mát, tim nhói dau từng quặn. Có 10, tốn 

thương mà ông dem lọi cho con bé nhiều lum rát nhiều so với ông tường. Ong 

lộng 10 siết chột cái ôm của con gái, nhẹ giọng chậm rài nhấn mạnh từng từ một: 

“( 'on gài. hô vé rỏi



Giây phút ấy, A Yên giật minh. Khi tầm nhìn chạm vào dôi mát bố. A 

Yên ngẩn người, hốc mắt dỏ bừng. Đôi tay run run dưa lên sờ vào mặt ông. 

Bồng chốc, cô vùi đầu vào lòng ông:

"Bố? " -  A Ycn thử gọi.

"ừ "  -  giọng nói khàn khàn của bố cô, vang lên trôn dinh dầu.

"Bố tinh ròi?" -  A Yên thử gọi lần nừa.

"ừ "  -  Bố của cô cố gắng nâng lay lên, chạm nhẹ vào người cò. > nôi. co 

bò ữ dây. dừng dau lòng.

"Tiêu Yên, bô trở vê bên con ròi đáy ỉ"

Nghe thay chính miệng bố thừa nhịn, A Yên vùi dầu vảo lỏng ỏng. một 

lúc lâu cũng không thấy dộng đậy.

Sau dỏ, từng giọt từng giọt chất lỏng nhỏ xuống thấm dẫm cà màng áo 

của bó cô, một giọt lại một giọt, nóng bỏng.

Cô dang khóc... Thút thít rồi dần dần nức nỡ. cho đen khi òa lên khóc 

như một dứa trỏ... Lâu lảm rồi. cô mới cho phép minh yêu duối như thể. Dường 

như 2 năm nay, nước mắt của cô kim nén. tích tụ lại de rồi vờ òa trong giờ khác 

thiêng liêng này. Bố cô dà tinh lại. bố d;l quay trở về bên cạnh cô. cô không còn 

một minh, không còn lạc lồng, không còn bơ vơ nừa rồi.

Bổ cô dưa tay vuốt tóc cô, nhẹ giọng dồ dành: "Con gái, bó dà nghe thư 

kỳ Lâm kể lại. Con trướng thành rủi. không còn lừ đùa trẻ quanh quân trong lòa 

dài mà bố dựng lên cho con nừd. Bổ tỉrtìg nghĩ nếu không có bổ che chớ. con sẽ 

ra sao. Nhưng bổ không dâm cho con doi diên với cuộc sổng dầy rav cam bav 

nàv. Bổ sợ, một ngày nào dó, bò sẽ mât con. Nhưng bô chàng thê ngờ ràng, 

những cuồn sách bổ tintg nghỉ chắc hằn con sè rầt glíét. ca dài này con sè không 

muốn dộng vào, lụi là thừ day con trirờng thành Cam ơn con dà nga\ nga) ơ 

bèn bổ. dọc từng trang sách, dưa niềm hi vụng sóng vào giãy phũt lồi tàm nhai 

cùa dời bồ Những quyền sách mà bổ nghi sè truyền dòng lirc song cho con vàn 

nliừng giày phũt khò khàn trong cuộc dời, môi kln bô không a ben. khàng nga 

lụi chinh là thừ cứu sông bồ, rẻo gọi bô phai mau mau tinh day. tiêp tục sõng



Cám ơn con. con gải yêu cùa bổ! Cùng rất cám ơn những người bạn dáng quý

ẩy. "

Anh nắng dầu xuân nhẹ nhàng hao trùm lên không gian yên tĩnh, hạnh 

phúc ấy. Có lò trong cuộc sống cúa mỗi người sẽ gộp rất nhiều biến cố, trẳc trở 

không thể lường trước dược. Trong nhừng lúc ấy, nhừng cuốn sách sè là người 

bạn, nơi ta gửi găm bầu tâm sự, cùng sõ là người thầy, nơi dạy ta nhưng bài học 

quý. Bởi vậy, khi vấp ngã, dừng sợ, hãy binh tĩnh nhâm nhi ly cà phô cùng với 

một cuốn sách hay, biết dâu bạn lại tim dược lối thoát cho mình.

*■Goơd /riends, goud books, and a sieepy conscience: this is the ideal 

life. '■ — Mark Tvvain

"Bạn tốt. sách hay và một hrơng tâm thanh thản: đỏ chinh là cuộc sông lý 

tương. "

Câu 2:

Triết gia Thomas Carlyle (Xcốt-len) dà từng phát biểu: “Tắt cà những gì 

con ngirời đã làm. nghĩ hoặc trở thành: dược bào tôn một cách kỳ' diệu trẽn 

nhưng trang sách. " Quà thật, sách là kho tàng tri thức của nhân loại. Sách là 

một phương tiện dùng dc ghi chép, lưu giừ và lưu truyền tri thức trong xà hội 

loài người. Sách dỏng vai trò quan trọng trong việc phát triển tri thức. Mỗi 

quyển sách là một dộng lực phát triển vôn minh xã hội.

Phế nhưng, dá xa rồi cái thời mồi người cỏ một. hai cuốn sách “gối dầu 

giường", thời dụi công nghè thông tin bùng nồ, vồn hóa nghe - nhìn "lẩn át 

\An hóa dọc dđ làm cho giới trê ngày nay xa dan với thỏi quen đọc sách mỏi 

ngày. Xu hướng toàn cầu hỏa dicn ra ồ ụt, khiến cho giới tre ngày nay không 

chịu dọc sách. Một thực tế can phải xác nhộn lủ giởi trê ngày nay không cỏn yêu 

mền sách nửa. Vi ộc dọc sách vì thể cùng rầt họn chế.

\ ’á> nên. tôi muon mang đen cho mọi người một loại máy với tên gọi: 

(iá/ì kiến thín ". Nỏ sO lã loai mảy mô phông theo máy gáp thủ, nhưng lìinh 

thức chơi sO khác hem. Mỏi người khi muốn chơi sO phải trà tiền, nhưng bây giờ 

không phai để mua xu, mua xèng mà là mua sách. Một quyền sách nhỏ, mòng.



có mội lượng kiến thức nhò nhất (lịnh. Người chơi dược yêu cầu phải dọc xong 

cuốn sách trong khoảng thời gian nhất dịnh nào dó. Sau dó. sè lầy chinh những 

kiến thức có dược từ cuốn sách dể trả lời câu hòi mà máy dưa ra. Neu tra lời 

dúng hét thì một món quà dưực trưng bày trong máy sẽ rơi xuống, và nu ười chơi 

có thê lay quà qua khe hở ờ dưới máy như khi chơi gẳp thú. Như \ậy. trò chơi 

không chi giúp mọi người xả stress, dồng thời, cải thiện việc dọc sách cùng kha 

năng ghi nhớ của mỗi chúng ta. Chiếc máy này sõ dan dan thay thể cho trò chơi 

gáp thú truyền thống. Cùng với dó, cắp dộ khó cùne dan tăng lên. cỏ nghía là dộ 

dày của quyên sách tủng cùng lượng câu hỏi tăng lên, dồng thời giá trị quà tặng 

cũng tăng lên tùy thuộc vào từng khu vui chơi hay nhà quàn lí. Đối tượng hướng 

tới cùa máy "gắp kiến thức” này hầu hết là nhừng bạn trê - thể hộ tương lai của 

dẩt nước, cùng chính là thế hộ dang dan trờ nên xa lụ với "sách ". Vậy nên. mảy 

"gắpkiến thức" này sẽ dần dần dưa sách xuất hiộn trở lụi trong cuộc sổng chúng 

ta, thực hiện tốt bước dầu dể nâng cao văn hỏa dọc cho toàn thể người dân.

Còn dối với học sinh, nhà trường sẽ dỏne vai trò chu chốt, mờ cưa lất ca 

các thư viện, khuyến khích học sinh mượn và đọc sách. Nếu biện pháp khuyến 

khích dà quá quen thuộc và không có hiệu quà, thi trước hết nhà trường lui} dưa 

ra một khoảng thời gian hay một tiết học bát buộc nào dó trong tuần đô các em 

vào thư viện mà không mang theo bất cứ thứ gì, dặc biệt là diện thoại. Như vậy. 

sự buồn chán khi phải ngồi không trong thời gian dài sC khiển các em học sinh 

muốn tìm dến nhừng quyên sách mà mình thay thủ vị và dọc nó. ỉ lòm na) dọc 

không hết, ngày mai lụi dọc, dọc nhiều dọc mài sO trớ thành thỏi quen. Và roi. sè 

không cần bất cứ một quy định bát buộc nào nửa. học sinh sO như một thôi quen 

tìm dến sách trong giày phút rãnh rỏi. hình thành M ìn hóa dọc quý giá trong thế 

hệ hục sinh.
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BÀI D ự THI " DẠI SỬ VÃN HOÁ ĐỌC 2020”

De I:
Câu ỉ: Chia sẻ về một cuồn sách nu) em yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm 
thay doi nhận thức hoặc cuộc sóng của em.

Chúng ta không còn sống trong thuốc sủng và tiếng bom vang rèn trôn bầu trời 
xám xịt. Chiến tranh dă lùi vào dỉ vâng, nó chi sống dậy trong ki ức của nhưng 
con người bước ra từ thể ki ác liệt ấy. và hiện lên mơ hồ qua những cuốn sách 
\ict về chiến tranh, qua phim ảnh và cả nhừng tư liệu phỏng vấn. bài hát,...của 
thô hộ sau này may man dược hướng nền hoà binh. The nhưng cỏ nhưng nồi dau 
\ăn còn mãi. nó kết thúc trong quá khứ và thậm chi díì chết di theo phần thân 
thê của nhừng người díì khuất. Bên lề trang sách là cuộc song, nhưng cuộc song 
lại hảp hối trong trang sách, và khi chúnc ta dọc. như tôi dọc " Chiến tranh 
không có một khuôn mật phụ nữ", trái tim tỏi quặn thắt và tỏi ao ước hem hết tất 
cả mọi người dồu dọc dược cuốn sách này. Liệu họ có xúc cám run rây và xót 
xa như tôi, hay bất ki trạng thái cuồng nộ căm phẫn nào khác vì cuốn sách nói 
\c  chiến tranh- nhưng dọc sách là lẳng nehe tiếng lòng minh. Nó rung lên khi 
chửng kiến cái dĩ vàmi khói bụi dầy ám ảnh hiện lèn qua từng câu chừ.
Svctlana Alcxievich không phái là một nhà văn- bã là một nhà báo. và " Chiến 
tranh không cỏ một khuôn mặt phụ nữ' chcnh vênh giừa văn chương hiện thực 
vã phóng sự báo chí. Nhưng lôi không quan tâm điều dỏ, tôi chi biết bà dà dây 
tôi vè quá khứ, lục trong Thế chiến thứ II khủng khiếp nhất thế ki XX. giừa dất 
nước Liên xỏ. và nhùng người phụ nừ Xô Viết. Họ là ai? Là nhừng thiêu nừ 
tuổi hai mươi xinh đvp và mơ mộng, họ có tương lai màu hồng. Nhưng dấy là 
trước khi I hể chiến nồ ra. I lọ trốn nhà tham gia vào tiền tuyến, những cô gái trẻ 
trung chưa từng chụm một với lao khổ và chết chóc nghĩ ttìng sC đuổi dược kẽ 
thú chi trong vài tuần và cuộc sổng binh thường sO trở lọi với họ.
Họ hì sinh tuổi xuân và ninh• mất phụ nữ dề thiêu dốt linh hồn trong vòng 
lua chiến tranh. I)ó không phai tầt cà. Thiên tỉnh nữ  là tlur duy nhát níu kéo 
han clidt con nguiri giữa n ii phi nhân của chiến tranh, họ dập quà trúng 
dành hông cho dôi giày thay vì ủn chùng.
Những người Imh súng mày, xọ thu hAn tia, cáng thương.... Khuôn một phụ IHÌ 
hiên lên khÁp nơi. cùng vởi nồi dau chân thực gẩp vạn lan thứ chiến tranh hùng 
trang xuát lìivn trên phim ánh. Một cò y tá bị giết, móc mát cắt vú dỏng cọc. một 
câu trai tre bị cưa xé dôi người, một cò quân y nơi mặt trận nguy cấp không cỏ 
dụng cụ buộc phai dùng rAng nhay xé phán thịt hòng của thương binh dè cửu



anh, hay nhừng cảnh tả thảm sát, tả máu, tả thịt neười trảm* nhởn như thịt gà, rỏ 
ràng lất thảy đều có thể khiến ncười dọc buồn nôn. Cái máu me ghê rợn dược 
phơi bày dà quá dù. ta có thề gộp ờ bất cứ cuộc chién tranh nào. vi chiến tranh 
dựng lên từ phi nhân dạo và máu. Chi vậy thôi. Con người và chinh nghía lã nạn 
nhân của nó. ở cuốn sách này, dó là phụ nừ. Tôi không nghĩ minh có du tầm tri 
thức và khả năng mà hoá những ý nghĩa nhân bàn của cả tác phàm dà dạt giai 
Noben Vàn hục, nhừng phân mánh và thống nhất, cá nhàn và lập thò. thê giới 
chiến tranh mà Svetlana không cho nó ngừng dịch chuyền từ mọi khuất cánh 
khác nhau còn hiộn hừu ở thời điểm này. Tòi dọc " Clìicn tranh không co một 
khuôn mặt phụ nừ", diều duy nhất dật ra trong dầu tỏi lã một càu hoi: Tụi sao 
chiên tranh tôi từng nghe không giồng với chiền tranh Svetlana (íũ viết? Còn 
một chiến tranh khác dang tồn tại- chiến tranh cùa nhừng người phụ nừ- chiến 
tranh mang sắc màu, mùi vị của một doá hoa.
Dúng. Dù những người lính dă nghĩ thân xác này không còn là phụ nừ, và một 
số dà dánh mất di bản chất nừ tính cốt yểu nhất của minh trong tàm hồn. l òi 
vẫn trỏng thấy những doá hoa dỏ rực nở rộ giừa chiền trường- dau thương, dịu 
dàng, dùng cảm và ám ảnh.
Giừa cuộc dổi thoại của người hôm nay và người hỏm qua. giữa một nhà báo và 
nhừng trợ thù súng máy, y tá, thợ giặt,... Họ từng như vậy trong quá khứ. hụ 
không tin mình dã trài qua nhìrng diều kinh khùng ấy, khi giờ dây họ có thê lã 
một nìr giáo giả, kiềm toán, hướng dần viên. ha\ cựu binh mang lỉm  chương 
phát sáng. Ilụ ngồi dày, cùng là những người phụ nừ. quận thát vả khoe trước 
mặt thế hệ sau này cố gẩng ghi chép lụi mãnh vở sau cùng của chiên tranh. Một 
chiến tranh thật hơn sự thật- bước ra từ chinh ki ức của họ, chiên tranh cua 
nhừng người phụ nừ. Không phải là chiến tranh của dàn ông, mang cái bóng hào 
hùng và chiến công giết chết hàng trăm tên linh Đức. Họ cảm lạ vi sau bon 
mươi năm, họ díì không còn câm lặng...
Tôi diì chửng kiến một chiến tranh dưới tinh yêu. Phụ nừ- von dẩy xúc cam. họ 
sinh ra dề yêu và nâng niu, họ dùng thiên chức bao dung, tha thứ vã người me- 
cho tất cả nhừng hi sinh dau đớn vi chiền tranh và nlìừng kẽ thuộc \c  chiến 
tranh ấy. Người kiểm duyvt trách móc Svetlana và cho rAng bà "trưng ra cãi hun 
lầy cùa chiến tranh": " Nhừng thứ dơ bằn. Với cô. Chiến thảng trơ thanh ghẽ 
tởm. Cô đeo duổi mục dich gi v(iy?"
Svatlana trà lời: I ôi theo duoi sự thụt.
Sự thụt cùa những cò gai mới lớn già\ vò thân thê dưới cãi lìAng ba mươi dó 
cùng kì kinh nguy vỉ kéo dền. họ nháy xuồng sông lảm dê gột rưa di cai thư 
nước chày ròng ròng. Họ xấu hố trước nlìừng người dàn ỏng. Linh Dưc ngay



cạnh, chúng nà súng, một cô gái chết. " Nhưng chúng tôi cần tăm rửa". Sự xấu 
hô chic'11 thẳng noi sự cải chết.
Sự thật nử > tá không thê phỏng nguyện theo yêu cầu của người linh sấp chét:"
I ỏi muốn thây vú em. Rất lâu tòi dà không gặp vợ mình".
Sự thật cua người con gái chửng kiến anh trai mình- tronc dám du kích- giết 
chết \ ièn trưởng làng và con trai ông ta. Cô hét lên, và bị câm mãi mài.
Sự thật mười người lính cường tráng hâm hiếp một cô gái- quá trê, non nớt. Nó 
khóc vì đau- và bị nhét giỏ vào miệng, nhừng người linh cảm thấy thoả mãn vì 
diều dó. Cho đen tận sau này, một người linh không thể giải thích cho hành 
dộng của anh ta lúc dó- "dù tỏi sinh ra trong một gia dinh văn hoá..."
Chiến tranh là gi? Tôi không the trà lời. Tôi không hề biết, khi đọc cuốn sách 
này. chiên tranh vẫn là cỏi mơ hồ dáng sợ mà tât cả đểu không muốn quay lại, 
nhưng nỏ chân thực hơn, gần gùi và xúc cảm hơn. Nỏ khiến tôi dồng cảm- vì nó 
lã chiền tranh của nhưng người phụ nừ. Bản năng của một người mẹ khiến họ 
xót thương cho nlìừng dứa trê Dức tha> \ i  căm hận chúng, và cải chốt lặng ngắt 
cua dừa tre vừa chào dời của nừ báo diện viên.... Tỏi không thê tưởng tượng nôi 
nhưng người phụ nừ bước qua quàng den tối ấy dà sổng ở thi sau dỏ như thế 
nào. những nồi dau chưa từng dược càt tiêng- bịt chặt trái tim họ và kim khoá 
trong chiến tranh của những người dàn ông. Thiên nhiên, cây cối và cả con vật. 
chủng cùng chết trong chiến tranh, nhưng chúng không thể kêu lên, thật kinh 
khung. Vậy tại sao nhưng người phụ nừ- những cá thé con người, họ phải trốn 
tránh khỏi quá khứ chết chóc diì trải qua, núp dưới " Cuộc chiến vệ quốc vĩ đại" 
mà người chồng già ép vợ minh nghiền ngầm dể không trả lời nừ nhcà báo 
lìliừng diều không cần thiết. " Tòi rất sợ cã cuộc dời chúng tôi. người ta cùng 
viết lụi. Cho chủng tôi. thay chủng tôi... Dừng lên liếng thay chúng tôi. đừng 
phân \ẽt tha\ chúng tôi." Svctlana Alexiavich dâ dựng lên lịch sử của những 
ngươi phụ nừ. I hể chiền thứ 11 sổng dộng và dau thương mang dặm tiếng nói nừ 
quscn, lá khúc hát anh hùng nừ tinh cất lên giừa dem yên lộng hiềm hoi nơi sa 
trường. Chiền tranh chÁng thề cướp di những tinh tế và thanh lịch cùa cốt cách 
phụ IHÌ. cho du cái nhúm toe khôn khò còn \iỳ\ thay vi cái bỉm, cố nòi ảm anh ve 
con cải và những lò mổ phơi thây máu me giừa chợ, chiền tranh hiện hừu một 
cách riêng biẻt mang màu sác rièng của phụ nừ.
lòi không trãi qua cluên tranh, không cùng thè hè với Svctlana- những người 
con cũn bô me diì tirng sồng trong ki ức kinh hoảng ấy. Tòi lluiộc về thề giới 
hoà binh (V mAi sau này. lủ cháu của hụ. dược hường hạnh phúc dành dôi băng 
vương mau d.ì \ú i sâu dưới lòng dât. lôi nhin me tôi, me tòi nlìin bà ngoại, và 
bà ngoại tỏi. kè cluing tỏi nghe những sự thật không bao giờ bị quên lâng.



Những cuộc chiến tranh ở khắp nơi trên thể giới, bắt cử quốc gia hay vùng khu 
vực nào. dcu giao nhau trong cái bàn chât phi nchTa và những hiện thực trần trụi 
dà giày xéo cà một thế hệ. Chiến tranh của Svetlana- chiến tranh cua nhùng gi 
bà dà nghe, hoặc dà thấy- từ nhìrnu nừ cựu binh cùng nồi dau ảm i ttào thét- I1Õ 
di sâu vào cái khuất lấp mà rừng cây giấu di xúc cảm riêng tư cúa phụ nữ. một 
chiến tranh chưa từng hay biết. Bạn có thổ tìm dọc " Chiền tranh không l ò mãi 
khuôn mặt phụ nữ" và dỏng cảm với tỏi, hoặc cỏ thê không. Lv tri vả lình cam 
của chúng ta tiếp xúc và dỏn nhận khác nhau những cuồn bâng cát xót mà 
Svetlana dcm lại. Chiến tranh hoả tlìànlt sự  sổng thay vì cái chét. Svctlana 
thay dổi ngần ấy năm những dịnh nghĩa và tri thức của tôi về clìicn tranh, hoặc 
cái bi ấn phơi bày trong này tôi dă láng nghe từ một người nào dó. bà nuoụi tôi. 
về nỗi dau tinh thần còn lứn hơn vết thương lỡ loét do bom dạn cùa nữ thanh 
niên xung phontỉ thoi thóp trên con dường hai bôn dà chây rụi. I rèn những xác 
người là sự hồi sinh của cây lá. Một chiến tranh mane nồi dau và quà cam phi 
thường cùa phái yếu- nhưng mạnh mẽ hơn cà chiến tranh.
" Chiến tranh không có một khuôn một phụ nữ" có giá trị nhiều hơn là dê tài cua 
nó, là lịch sử nhân bản của loài người. Dôi với tòi. là chiến thẳng cua chiên 
thắng- chiến thắng cùa người phụ nìr, mảnh vô ghim sâu dược khéo léo nhâc ra 
lừ chiến tranh trong hồi ức cùa một nửa nhàn loại.

Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ  Văn hoả đọc, em có kế hoạch và hiện pháp 
gì dể khuyển khích các bụn và mọi người đọc sách nhiều hơn?

Đọc sách là cả một hành trình khám phá thế giới và lự thau hiểu chinh minh. 
Với tôi, dọc sách dầu tiên dê làm mới tri thức, nhưng thứ niu lại sau cùng dê tôi 
liên tục nghiền ngẫm và bóc tách lừng chi tiết một cuốn sách là niềm say mê. 
Háy dọc sách dựa trên niềm yêu thích chứ không phái vi nghía ụ i hay sự ép 
buộc. Dỏ là li do buộc tôi cùng với nhùng cuốn sách- d;ì thay dôi và lâm nên 
con người tôi.
Nếu dược chọn là l)ọi sứ Vùn hoả dọc. dề khuyên khích vi ộc dục sách dược lan 
rộng trong cộng dồng và trờ thành nhu cầu thiết yểu cho cuộc sồng ticp thu \a 
hoàn llìiộn bân thân khòng ngừng, tỏi sO:

- Tham gia vào O .B  sách cùa trường, dịa phương, tỉnh thành I hực hiên 
công tác truyền thông thiết thực nhất: tuyên truyền ý nghía vi ộc dọc sách 
dền mọi người xung quanh.

- Vỏn dộng, tổ chức nhừng cuộc thi viết về sách, câm nhận về sách, sáng 
tác truyvn. thơ,...



- Xây dựng tù sách hèn trong lớp. trường. CLB, ở dịa phương,... Cùng 
nghiên cứu và sưu tằm nhiều thể loại sách khác nhau về mọi lĩnh vực và 
cùng chia sê, trao truyền, tiếp nối cho tắt cả mọi người dò cùng lĩnh hội. 
IÌ1Ơ  mang tri thức dọc.

- Tặng sách dển những vùng khó khăn, không cỏ dũ diều kiện de mua sách.
- I ự xâ\ dựng ý thức dọc sách từ những điều nhỏ nhất. I lây học cách viết 

nhật ki mồi ngày, lưu lại nhừng gi chúng ta díì trãi qua trong một ngày và 
dọc chủng mồi ngày. Dó là bước dầu tiên hình thành niềm dam mê say 
dọc- dọc nhừng "cuốn sách" từ chinh tay chúng ta viết ra.

Chi nhừne diều dược viết lên từ trải nghiệm và in lẻn bằng con chừ và quá trình 
lao khố của sảng tác văn chương mới cỏ giá trị lưu truyền vĩnh hằng. Chúng ta 
dang sống trong một thố giới Internet quá phát triền, the nhưng sách lại lcà muiồn 
biil tư gin giừ lịch sử khoa học và nhân loại. Dọc sách là cà một nghệ thuật, 
nhưng dơn gian lum, dọc sách là một cách làm giàu- Giàu từ nhân cách sâu 
tlìàm nhất cua con người.
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BẢI D ự  THI “ĐẠI SỬ VẢN HÓA ĐỌC 2020”
l)È I:

Câu ỉ: Chiu sè về m ột cuốn sách mà em yêu thỉcli hoặc m ột cuồn sách dà lùm thay 
dồi nhận thức hoặc cuộc sống của em.

“ Hiểu rồi rác cùng là hoa 
Thương rồi mọi sự cho qua nhẹ nhàng 

Tâm an trời đất sẽ an 
Nhìn ra sản nẳng cúc vàng lung linh"

(Nguyễn Bào Trung)
Khi đọc đe bài, thực thì tôi bãn khoăn mất vài phút! Nhận ra rang mình đọc nhiều, 

đọc da dạng, dọc say mê, song, thật khó có thế dặt lên bàn càn xem cuốn nào mình yêu 
thích nhất, cuốn nào tác dộng sâu sắc tới bản thân hay thay đổi cuộc sông của minh.
Mồi cuốn sách dều mang một giá trị riêng và dương nhiên nó cùng có nhừng ảnh 
hưởng rất dồi khác biệt dến người dọc, so sánh như vậy sẽ thật vô lý. Thế nhưng, tôi 
lúc nào cùng quan niệm: sách là bạn và một cuổn sách sẽ thực sự có giá trị khi nó làm 
bạn dồng hành với minh, xoa dịu trái tim và tiếp thêm cho minh sức mạnh mồi khi đau 
đớn hay vấp ngâ. Viết đến dây, tôi nghĩ ngay den cuôn “Vô thường" của Nguyền Bảo 
Trung...

Cuộc sống này không êm đềm như chúng ta nghĩ, xin mạn phép dược mượn lời 
Dức Thế Tôn khi ngài thuyết kinh:

“Dung mạo thiếu niên tạm thời trụ 
Chẳng lảu sẽ trở thành khô kiệt 
Giả sử thọ mang suốt trâm năm 
Cùng chảng tránh họa quỷ vô thường".

Dời vốn vô thường, vạn vật không ai thoát khỏi vòng tròn của sinh -  lão -  bệnh -  
tư. Lã một người yêu và thau hiểu phan nào Phật pháp, tôi sung sướng vỏ cùng khi bat 
gặp tư tương này ở cuốn sách cua bác sĩ Nguyền Báo Trung. Ong là bác sĩ cắp cứu, 
ngày qua ngày dổi diện với nồi thong khỏ cùa những con người, cùa bệnh tật, đỏi 
nghẽo và hơn ca lã những cái chết quá dừ dội, quá dột ngột. Có 10 vi thê mà tửng trang 
V iet cua ỏng thẩm dầm hiộn thực dời song, thấm đẫm niềm thương xót và dớn dau cho 
thản phận con người, soi chiểu nỏ dưới cái nhìn của Phật giảo, dể từ dỏ ta ngầm ra 
dược phai sồng sao giữa dời ngăn ngùi, phái cư xử sao đồ dược an yên...

Cỏ 10 bụn sO dang tự hỏi: nó lác dộng đon tôi như thế nào dê tôi cỏ thể yêu nó đen 
\ậ \?  I ôi không co càu trá lời tlìỳt xác dâng! Nhưng tỏi biềt bàn thân minh thay dôi như 
thể nào sau khi dọc xong cuồn sách này. Tòi biết ơn ba mẹ minh hơn khi bác sĩ kê vê 
người tĩUỊ ung thư vú giai doụn cuối, khối u to dền mức làm hoại tử các cơ quan khác 
vần diêm tình dặn dò chong: “Anh dừng nói gi cho con nha anh, ngày mai nó thi lốt 
nghiệp” ... I ôi trân trọng bủn thân và song lành mạnh hơn khi dọc càu chuyện ve nhừng 
người tre, co ngươi mời 20, 22, già dặn hơn thi 30, 35 do mải mê tiền bạc, mải mẻ sổng 
nhanh, sống vội mà quèn di sức khỏe, quên di bân thản và phải doi mặt với cải chết...
I ôi cam phục lum nhừng người vượt lên sò phận mà sông, nhừng người bân vé sò, bán



kẹo kéo, chạy xe ôm vẫn luôn trân quý cuộc đời, sống vui, khỏe, điều độ, vẫn yêu 
thương gia dinh, bạn bè, cha mẹ.

Càng dọc, tôi càng thấm thìa hơn về kiếp nhân sinh.Có lẽ thật khó dể quên câu 
chuyện về người đàn ông làm ruộng di từ Tiền Gianu lẻn Sài Gòn khám bệnh (dc bao 
vệ danh tính cúa bệnh nhân, mọi câu chuyện đêu không dê tên nhản vật). Sau khi dược 
chuân doán tiểu dường và nghi ngờ ung thư phôi do uống quá nhiều rượu va sư dụng 
thuốc lá thường xuyên, cùng như bao người, ỏng ta hoi luôn rang minh “còn bao nhiêu 
thời gian nừa” de về thu xép nhà cừa, lo chuyện hậu sự. Điều khiên lỏi bắt ngờ chinh là 
câu trả lời của bác sĩ, nó không bắt dầu bang nhừng con số vô hồn: một năm, hai nãm 
hay ba tháng, bốn tháng mà là một câu hỏi: “Diều quan trọng bây giờ không phai lã chú 
sông dược bao lâu mà sông đâ thực sự sáu hay chưa?" I loi người bệnh mà như hoi 
chúng ta, mình dà sống sâu hay chưa? Minh có biết sổng sâu là như thể nào không?
Thật đáng để suy ngẫm!

Tôi chợt nhận ra, bấy lâu nay minh vẫn dang sống chi như dê tồn tại, sống mà vò 
tâm không biết hôm nay mẹ mình buồn hay vui, thư thái hay mệt mòi, sống mà thấy 
nước mắt ba rơi vẫn gượng gạo chẳng dám nói lời nào.sổng mà dầu thấy hàng xóm 
láng giếng ốm dau, bệnh tật nhưng vì “ngại" nên cùng không dám hòi thăm, sổng mà 
chưa bao giờ tự hỏi, mình đã làm dược gì cho cuộc dời, minh dà giúp dờ dược ai hay 
chi toàn gieo buồn khô cho người khác? Nhà văn trẻ Phan Lừ An cùng có viêt:
“Neu biết trăm năm là hừu hạn, tại sao ta không sòng thật sâu?" Vậy lả một lân nừa tỏi 
có dịp nhìn thăng và nhìn thật vào chính mình, hơn cả, tôi băt dâu học sông sâu hơn. 
học yêu cuộc dời và yêu con người, trân trọng nhừng giá trị mà minh dang có, học tha 
thứ, học bình tâm, học sống mà như thiền giừa nhừng bon chen vả xò bỏ cua cuộc 
sống,.. Tôi như dược tái sinh, hệt như vậy!

Nói con người ta trưởng thành qua từng trang sách, kê cùng đúng! Chuyện cua 
ông kê không nhiều, không mới nhưng cùng không phải là ít ỏi, không phai là cù 
kĩ.Từng câu từ của bác sĩ Nguyền Bảo Trung luôn khiên tôi phải suy nghĩ, phái lưu 
tâm, phái ngầm ngợi dê sống sao cho tốt hơn, hoàn toàn không giống một nồi ám ành 
dề mình phải sợ sệt, tôi coi cuốn sách này như “chánh pháp", làm chốn dê minh nương 
vào mà sống cho ra sống, song đúng, sống đủ, sông diều dộ...Tôi biet yêu cuộc sống 
này hơn và biết yêu thân minh tha thiết, dâm thăm hơn!

Lại nhớ câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Người năm xuống, nghe tiếng 
ru. Cuộc dời dỏ cỏ bao lâu mà mong chừ?"Ki thực, cuộc dời này ngân ngui lảm. ngân 
ngủi nên mới can ta song cho hết kíclì thước cùa nỏ. Vã có 10 trong chuyến hành trinh 
ấy, với Nguyền Bào Trung, với “Vỏ thường", ngẩn ây hành trang cỏ thè vẫn lá chưa du 
nhưng tòi tin rang minh sê có dược tâm sáng, tinh sâu dê nơ nltừng nụ cười tươi tân. an 
nhiên, dể trao di những lời yêu thương và dè nhộn lại những diều tlìivn, diêu lãnh, giừa 
dời tôi song.



Tỏi cùng khuyên và mong bạn có cho mình nhưng cuốn sách như thế, nhừng cuốn 
sách không bao giờ phân bội.Nhừng cuỏn sách nuôi ta khôn lớn và là hành trang đố ta 
tự kiên tạo lại cuộc đời. Bởicó sách là có chánh pháp, có sách là có binh an! Lần cuối, 
xin tặng bạn đọc vài dòng thơ trích trong bài “Ve làm chiếc lá" (cùng dược in trong 
cuốn “Vò thường"):

“ Chẳng có gi bất biến 
Bận lòng chi dục trong 
Ta về làm chiếc lả 
Buông mình rơi thong dong

Hây mim cười em nhé 
An nhiên trước vỏ thường 
Neu không có thay dôi 
Hoa quỳnh đâu ngát hương..."

Câu 2: sếu  dược chọn là Đai sử  Văn hỏa dọc, em có ké  hoạch và hiện pháp gì dể 
khuyển khích hạn và m ọi người dọc sách nhiều hơn?

Việc dọc lừ xưa dén nay vẫn dóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển cùa 
nhản loại nói chungvà bàn thân con người nói riêng bỡi nhừng tri thức quý giá mà nó 
mang lại. Song, kiến thức cùng giống như biên cà rộng lớn, không thê ngày một ngày 
hai mà cso thẻ chinh phục dược, nói như vậy có nghĩa là, việc đọc là việc lâu dài, dòi 
hỏi sự kiên trì, nhẫn nại và tinh thần ham học, ham đọc. Thật vậy, câu hỏi vì sao ngày 
nay vãn hóa dọc ngày một mai một rất dẻ dồ trả lời, càng phát triển, con người lại càng 
cỏ nhiều cơ hội dê tiếp cận với miuồn thông tin da dạng lại nhanh chóng, dần dẩn việc 
dọc sách dược coi là mất thời gian, đúng, càng ngày chúng ta càng sống vội lên! Do dó, 
nếu dược chọn là Dại sử Vãn hóa dọc, tôi sỗ cỏ những biện pháp và kê hoạch dỏ cải 
thiện vả khuyên khích thói quen dọc sách như sau:

1. Tuyên truyền cho mọi người về lợi ích của việc đọc sách thòng qua các trang 
mạng xà hội. Nghe cỏ ve v ô  lỹ nhưng chinh mọng Xíì hội lại là nơi mọi người 
tiếp xúc dược nhiều thông tin nhất, ơ dỏ. những bài rcvicvv (dánh giá) sách, 
nhùng trích dàn hay, nhừng thói quen đọc sách sẽ dược lan tỏa và chia sê den 
nhiêu người, viộc hình thành văn hỏa dọc sC dien ra tự nhiên và tự nguyện.

2. Xả> dựng những dự án, workshop, những buổi tọa đảm về sách. Dây sỗ là nơi 
các chuyên gia nói ve lợi ích cua việc dọc, những cuốn sách hay sổ được giỏi 
thiộu, các bọn đọc củng cỏ the giao lưu với tác già dể hiểu nhiều hơn về cuốn 
sách cùa minh.

3. Mơ rộng mô hĩnh thư viộn, tú sách từ gia dinh den nhà trường, bên cạnh đỏ là 
những lu sách công cộng dè mọi người ai cùng cỏ cơ hội dược dọc. Bơi lô, 
không phai ai cùng cỏ dù diều kiện dể chi trả cho việc dọc mồi thảng, mồi ngày, 
do \ ịy , những tu sách micn phí, từ thiện cho cộng đồng sẽ trờ thành cầu nối giúp



họ có cơ hội đến gằn hơn với tri thức, dồng thời văn hóa đọc cùng sè được cài 
thiện hơn.

4. Phát triển hình thức “sách nói” qua nền tảng âm thanh dành cho những đối tượng 
không có khá năng dọc ví dụ như người mù, người khuyết tật, v,v. Nhừng cuồn 
sách sẽ dược truyền tải tới người “nghe” bằng nhừniì ban thu âm dược dâng trên 
các trang chuyên về nền tảng âm thanh như Youtube, Soundcloud, Spotify,...

5. Xây dựng một cộng dồng người trẻ ham mê dọc sách và gây quỹ “Sách vì cộng 
đồng”. Nhừng cuốn sách cù, không cẩn thiết sè dược thu mua lại và ban cho 
những người cần. số  tiền gây quỹ sẽ dược dung với mục dich từ thiện, ưu tiên 
phát triên giáo dục cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hãi dào.

6. Trong điều kiện cho phép, cùng cằn phát triển hệ thống sách diện tử (ebook) 
dành cho những người không có thời gian mua sách và muốn tiết kiệm thời gian, 
công sức lựa chọn cuốn sách mình thích.

Nhừng phương pháp trên dã trải qua môt thời gian đúc kết và ấm ũ, tuy vây, dê 
thực hiện dược một cách hiệu quà vẫn là một câu hòi khỏ cần cả cộng dòng chủng ta 
chung tay giải đáp. Nhưng tôi vần hy vọng răng băng nhừng ỷ lưỡng này, văn hóa dọc 
một ngày nào dó sè dược lan tỏa mạnh mẽ trong cộng dồng, ai ai củng yêu men nhừng 
trang giây trăng, những bài học, nhừng kiên thức, nhừng câu chuyện từ sách vơ. Sách 
là một người bạn và người bạn là thứ chúng ta chưa bao giờ muôn thiêu di!
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Câu 1: Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích hoặc một cuốn sách dà làm thay 

dôi nhận thức hoặc cuộc sống cùa em.

Câu 2: Nếu dược chọn là Dại sứ Văn hóa dọc, em có kế hoạch và biện pháp gì dê 

khuyên khích các bạn và mọi người dọc sách nhiều hơn?

Bài làm

Câu 1:

“Tuổi thơ dừ dội” -  Phùng Quán

Nhà xuất bàn: Nhà Xuất Ban Vãn ỉ lọc

Số trang: 772 

Khồ cờ: 13.5 X 20.5 cm

tảTuoi thơ dừ dộ i"  cùa Phùng Quán, một cuốn sách di theo năm tháng, dà trư 

thành cuốn sách gối dầu giường của biết bao thế hệ, cuốn sách hiếm hoi tỏi không 

thể dọc nhiều lần. Không phải bởi vì chất lượng nó tệ, ngược lại nó rất tuyệt vời, 

chi là ám ảnh quá, day dứt người dọc quá.Cuốn sách là sự ấn tượng về cuộc sống 

thời chiến cơ cực mà vui lảm, về tình người ấm áp, là ấn lượng về nồi dau thương 

và những hy sinh mất mát...

Các tác phẩm viết về chiến tranh rất nhiều. Thơ ca, truyện ngần...dù cả, chi là 

hiếm cỏ tác plìẳm nào viết về tuổi thơ của các thiểu niên gắn với thời chiến cảm 

dộng dển như thế. Trong tác phẩm "Thép đã tỏi the dẩy", nhà văn Nikoỉai



A.Ostrovskyđà khai thác cuộc dời của nhân vật Paven không chi ờ thời thơ ấu, 

trong suốt quá trình đấu tranh cho Tổ quốc, cho cách mạngmà còn sau khi Cách 

mạng tháng Mười giành thắng lợi, anh vẫn tiếp tục cống hiến hết mình dù thân xác 

tàn phế. "Tuồi thơ dữ d ộ i” không kéo dài như thế, tác phẩm chi dừng lại ờ tuồi thơ 

của nhừng thiếu niên còn quá trẻ tuổi, không nói đến quàng thời gian sau nàycác 

em sỗ ra sao, cuộc cách mạng sẽ còn diễn ra khốc liệt như thế nào. Nhưng, diều dó 

không ảnh hường dén giá trị to lớn của tác phẩm.

Nổi bặt lên trong tác phầm chính là bức chân dung về nhừng thiếu niên trinh 

sát trung đoàn Trần Cao Vân. Hoàn cảnh cuộc đời đưa các em trở thành Dội thiếu 

niên Vệ quốc đoàn nhiều vô cùng, có đứa bán bánh, kẹo gừng, dậu phụng rang, cỏ 

diễn viên xiếc, thậm chí có cậu ấm cô chiêu, nhưng thường da phần là vì nghèo dói, 

cù bơ cù bất,...dược các anh Vệ quốc đoàn cưu mang, rồi tình cảm cắm rễ và sinh 

sôi từ đó. Giống như hạt giống dược ươm mầm, nảy nở và lớn dần lên, chính nó 

khiến các em gan bó với cách mạng và là cội nguòn cho tinh yêu Tô quốc.

Các em người nhỏ nhất là mười ba, lớn nhắt cùng chi mười sáu tuổi, dành cả 

tuổi thơ của mình với khói bụi bom đạn chiến tranh, với nhừng cơ cực không bút 

nào tả nổi của thời chiến. Chiến tranh dà tôi luyện cho các em một tinh thần bất 

khuất, một bản lĩnh kiên cườníi, một thiếu niên trinh sát dúng nghĩa.

Thế giới nhân vật trong tác phẩm dược nhà văn xây dựng gồm rất nhiều 

những thiếu niên gan góc, quả câm. Một tấm gương mẫu mực ấy là Vịnh-sưa, một 

người mà nếu có thể em chác chản dà trở thành một người dội trưởng lý tưởng 

phục vụ tận tụy cho cách mọng. Một Lượm-sửt “con nhà cách mạng nòi"có dền ba 

lần vượt ngục. Em giống như một lý tưởng, một hoài bâo không bao giờ chịu sự 

chèn ép, tù ngục mà luôn luôn tim mọi thời cơ dể pha tung xiềng xích và gỏng cùm. 

Cuối tác phẩm,còn cỏ một Bong-da rủn từng trải không kém, gan ỏ\\ không kém, 

mà tài đánh hơi Việt gian dinh không ai bàng. Dỏ chi là ba trong so rất nhiều dưa 

trẻ khác trong dội, dùng tài năng cùa minh mà cổng hiến hết lực cho cuộc cách



mạng. Các em ai cung giông nhau ở tình yêu nước, sự gan trường được tòi thành 

trong thời gian ngan ngủi của thời dầu cuộc chiến.

Nhưng như mọi người nghệ sĩ khác khi viêt vê người lính, tác già không chi 

khám phá nhừng phẩm chất đậm chất lính mà còn đi sâu vào công việc khai thác 

nét dẹp nội tâm, chất nghệ ân chứa bên trong tâm hôn. Phùng Quán dà xây dựng 

nên hai nhân vật, tôi nghĩ có thể coi là hiện thân của nghệ thuật giừa cuộc đời tàn 

khốc: Ọuỳnh-sơn ca và Tư-dát. Tư-dát có tài làm thơ, thích văn chương và là người 

khơi nguồn cho những niềm vui của các bạn trong nhùng năm tháng khỏ khăn, 

thiếu thốn về vật chất. Thật khó dố lường tượng nếu không có em, các bạn emsò 

tìm cách nào đề giừ mãi niềm lạc quan, tìm kiếm nhừng niềm vui nhò ấn nấp trong 

cuộc sổng thường nhật. Còn Quỳnh, xuất thân từ gia đình giàu có, cha em là một 

dại Việt gian, nhưng trái tim lại hướng về dat nước.Neu không có em, cỏ âm nhạc 

tiên diệu cùa em, các anh thương binh biết phải dổi chọi với nổi dau như thế nào 

đây. Chú bé nhỏ con mà gan lì ấy, chính là hiện thân của một mộng tưởng và ý chí 

chiến dấu của cả một thế hệ người lính sốne, trong cảnh nước mât nhà tan.

Các em là những mảnh ghép muôn màu sắc điệu, mánh ghép nào cùng dũng 

cảm, hào hùng. Chính vì thế mà nhừng người đọc hậu thế tự hào về các em mà 

cùng thương xót cho nổi dau và cái chét cận kề mà các em phải dối mặt mồi ngày. 

Lè ra người lý tưởng như Vịnh nên lớn cùng với kháng chiến, nhưng em lại là 

người ra di đầu tiên trong tiểu đoàn. Chứng suy tim ăn mòn cơ thê của Quỳnh, gia 

dinh không hiểu cho lựa chọn của em...khiến chú chim sơn ca nhỏ ấy hót lên liêng 

hát cuối cùng rồi “vở tim mà chết” , một cái chét dột ngột và dừ dội.Bồng hy sinh 

cho Tổ quốc khi vừa tròn mười sáu tuổi, dù cải chét cùa em chi được nhác đến chứ 

không dược kể chi tiết, nhưng chi mẩy dòng chừ dó thôi cùng dù dể ám ảnh tôi suốt 

một thời gian dài...

Phải thấy rủng Phùng Quán thực sự dặt rất nhiều tâm huyết vào Mừng, \ i thể 

mà em là người mang don cho người dục nhiều cảm xúc nhất. Vui cỏ, buồn cỏ,



ngường mộ có, thương cảm có...Vui vì thấy em trường thành cùng cách mạng. 

Buồn vì cuộc đời em là một chuỗi đắng cay mà khi đọc chẳng ai có thề cấm nổi 

nước mắt. Dù biết đời cách mạng là chửng kiến những cuộc chia ly không lời hẹn 

trước, nhưng đối với nhừng đứa trẻ còn tuồi ăn tuồi lớn thì nỗi đau dó lớn quá. Bạn 

thân em là Quỳnh không còn cùng em ăn trái ươi bay nừa.Mẹ em ra di trong noi 

đau dớn tức tưởi vì nghĩ con minh là Việt gian. Em còn nhỏ quả, ngây thơ quá, tin 

người quá, nên em bị người dồng dội thân thiết phàn bội, bị cha nuôi lợi dụng dô 

kiếm tiền từ lũ cướp nước. Rồi em bị gán cho nồi oan là Việt gian, các bạn ghét bo 

xa lánh em, các anh lớn coi em là người dưng, khôníi một ai tin em, đến cả mẹcùng 

nghi em. Và cuối cùng em phải rửa nỗi oan bàng chinh máu của mình. Sự hy sinh 

của các em làm cho lòng tôi hỗn dộn cảm xúc. Là dau buồn, nuối tiếc hay tự hào, 

hânh diện? Đau chứ, tiếc chứ, vì hời ôi, các em ra di sớm quá, các em không dược 

tận mắt chứng kiến cành dất nước mình hết loạn lạc, khổ dau. Nhưng cùng dầy tự 

hào vì các em đã cống hiến cho cách mạng, sống vi Tổ quốc và hoàn thành nghía 

vụ của mình.

“Cái dẹp là điều kiện không thể thiếu được của nghệ thuật, nếu thiểu cái dẹp 

thì không có và không thể có nghệ thuật” (Belinski).MỘt tác phâm văn học hoàn 

thiện không chi nói dến cái dẹp, cái thiện, cái toàn bích mà cỏn phái khám phá 

nhửng mặt khuất lấp, den tối nhưng cái xấu xa, tàn ác, của cuộc đời. 1 luống chi tác 

phẩm này lại được ươm mầm từ cuộc sống thời chiến, nên nó nhất dịnh không thể 

và không được tô hồng, lâng mạn hỏa mà làm người đọc quên di mất bản chất của 

chiến tranh. Chiến tranh không đơn giản chi là nơi sinh ra nhừng anh hùng, lá nơi 

mà nhưng câu chuyện câm dộng về tinh dồng chi, nhưng niềm vui thường ngây nay 

sinh. Chiến tranh, nỏ là bom đ\in tàn khốc, là khỏ khàn muôn trùng, lã nòi duu tột 

cùng, là máu, nước m ít, là cải chết,...Làm sao nhác tới chiến tranh người ta có thê 

quên rang dó là nơi tội ác hoành hành ngang dọc?



Ở đó bệnh tật gieo rấc không bò sót một ai, hành hạ, bòn rút sức lực người 

chiến sĩ ghê gớm. Nơi chiến trường thiếu thốn cái ăn cái mặc. Nhừnii chốn lao tù là 

địa ngục trần gian, nhừng trận đòn roi, hành hình có thê dâ man đến mức làm phai 

nhạt di bàn lĩnh cùa một người chiên sĩ. Nhừng cái chôt không thẻ trôn tránh, 

nhừng làn mưa bom bào dạn của giặc ép cho tinh thần phải căng như chào. Nhưng 

trận liều lĩnh dấn thân mình vào cái bẫy, trại giặc mà cỏ thể phải dánh doi bằng cả 

quành dời sau này. Nhừng diều dó không chi ám ảnh và luôn quan quanh bên 

những người lính cầm súng chiến dấu, mặt trận bom lửa còn là nơi dỗ máu cua 

hành nghìn nhân dân trong đợt càn quét của giặc, nơi in hàn mồ hôi và máu cua các 

đoàn dân công tiếp tế...Đất mẹ nhuốm dượm máu của biết bao con người quật 

cường đà ngà xuống, dó không phải là nhừmz dau thương, sự thật trằn trụi về chiến 

trường thì là gì đây?

Lấy chiến tranh làm đề tài chính -  nếu không tính den nhừng gian khổ, thi nó 

chính là mành dắt hiện thực đề bộc lộ tích cách của con người. Nhừng tường trên 

mặt trận chi có nhừng người lính, nhừng thiếu niên du kích can trường, bản lĩnh mà 

cũng rất yêu dời, hóm hinh. Nhưng còn mặt trái của chiến tranh nừa: tội ác, bệnh 

tật, cái chết, nhừng cám dổ, âm mưu lừa lọc và sự phản bội. c ỏ  nhừng anh cán bộ 

dứng trong hàng ngũ cách mạng mà dâu phải ai cùng lý tường, nghiêm túc, kiên 

định, dù cỏ hàng trăm nghìn con người nguyện hiến huyét lệ cho Tổ quốc núi sông 

thì vẫn tồn tại nhừng người ham sống hèn nhát như thế. Đólà Nguyền Tri, Lô 

Thành, Kim-điệu...Họ cùng dă từng là Vệ quốc quân dấy chứ. Nhưng vi cám dồ, lời 

hứa hẹn về sự sung sướng vào một tương lại xán lạn và những đồng tiền bân thiu, 

có người nhẫn tâm đâm sau lưng dong đội, cỏ người lạnh lùng hành hạ chinh những 

người từng coi họ là gia đinh, máu mủ. Nhừng khi củi ác thống trị và họ là những 

người cầm quyền, cuộc dời mới dcn tối và tàn nhàn làm sao. Tôi dă tường Kim chi 

vì sợ hủi cộng thèm tuổi dời còn trò quá suy nghĩ không thông, nên mói phụm phai 

tội tày dinh ấy, bời em còn chút tri lương ôm xác anh Dồng, người tin tương em, 

người bị em phản bội mà khóc lóc, mà thảy tội lồi. Nhưng hỏa ra lất cả mọi lời cứu



VỚI phần nào cho tội lồi của em hóa thành mây khói. Vì em vốn dĩ đà khinh mạt 

những người kém hơn em, ghét chơi với nhừng ai rách nát, nhếch nhác từ ngày còn 

ở trong đội. Vì ngay sự sợ hãi, quỳ hàng trước cái xấu xađã cho thấy em không cỏ 

bản lĩnh mà người lính cần có. Dù biết thế giới này dâu phải ai cùng tốt, nhưng khi 

thấy một người dã từng là đồng dội nay phản bội quay lưng, chinh người ngoài 

cuộc cùng cảm thấy tức tối thay, buồn giận thay.

Tác phẩm không chi dừng lại ở việc mỏ tả chân thực cuộc sống thời chiến, 

nhưng hình tượng người lính quá cảm với dức kiên trung, tinh dồng dội mà còn 

phản ánh rất nhiều mối quan hệ khác. Một người mẹ thương con hét mực, dành cả 

đời dề tìm con để rồi khi nằm trên giường bệnh, nhận dược tin dừ ràng con theo 

Tây mà quay lưng với đất nước. Nỗi dau ấy còn gì có thề thấu hơn dây, ngòi bút 

nào có thê lột tà chân thực hơn đây. Có từ ngừ nào dù mạnh dê diễn tà sự tản khồc 

khi chứng kiến dồng bào bị giày xéo, càn quét, chết thảm khốc trước miệng súng 

của giặc? Một cuốn sách hội tụ đay dũ nhừng tình cảm thiêng liêng: tình mầu từ, 

tình phụ tử, tình* dồng chí, tinh quân dân, và một tình yêu lớn nhất - tinh yêu Tỏ 

quốc. Tình cảm nào cũng khiến người ta phái cảm động, phải suy nghĩ, mà càng 

trăn trở càng thấy con tim đau nhói, nước mẳt chực trảo...

Trong tác phấm, Phùng Quán cỏ trích một đoạn lời bài hát "Đoàn Vệ quốc 

quân” của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu:

"Đoàn Vệ quắc quán một lần ra đi

Nào cỏ mong chi đáu ngày trớ về

Ra di ra di hào tồn sông núi

Ra di ra di thà chết không lui... "

Bài hát ẩy vang lèn ở  dầu tác phẩm, nỏ mang một màu sảc hào hùng trảng 

khi lắm, oai phong lẫm liệt lăm, nhừng con người anh dùng và kiên cường. Nhưng



càng về sau, cái đau thương mất mát mới dần nồi rõ, màu máu do mới nhuốm vào 

từng câu chừ. Nhưng chảng có ai lùi bước, các thiếu niên ấy vẫn tiến lẻn, vần ra di 

vì Tổ quốc, không ngại gian nguy, đau không ngoảnh lại, không sợ máu chảy dầu 

rơi. Câu hát dường như chính là cuộc đời của các thiếu niên tồ trinh sát, cuộc dời 

của một thế hệ người lính trong thời đại sống hết mình vì non nước núi sông.

Chúng ta có một tuồi thơ binh yên và dẹp đẽ như thế, điều dó dược dánh đổi 

bàng chính “tuổi thơ dừ dội”, bàng máu vả nước mẳt của biết bao con người nằm 

xuống. Cuộc đời con người là bao nhiêu khi nỏ hừu hạn, một trăm năm, tám mươi 

năm hay sáu mươi năm? Với các em, cuộc dời dôi khi chi cỏ thề là mười mấy năm 

thôi, nhưng trong từng ấy năm, các em cống hiến toàn sức mình, cuộc dời minh cho 

Tổ quốc. Còn chúng ta, khi cuộc sổng khòm* còn bom đạn và khỏi súng, chúng ta 

đã cống hiến được nhừng gi cho dat nước? Một câu hòi thật dáng suy ngẫm. Các 

thiếu niên đáng mến ấy tuồi dời nhỏ hơn tỏi, cuộc sống khó khăn hom tôi, vặy mà 

nhừng gì các em đóng góp cho cuộc đời này lớn hơn tôi rất nhiều. "Tuổi thơ dừ  

dội"âầ để lại một nổi trăn trở rất lớn cho độc giả: hóa ra mọi sự cống hiến cho cuộc 

sống này không phụ thuộc vào độ tuồi, giới tinh, thời gian sống trên còi dời, thời 

đại mà phụ thuộc vào bàn thân mỗi người, liệu tacó dám theo đuổi lý tưởng, muốn 

cống hiến đến hơi thở cuối cùng...

Một tác phẩm có thể dược coi là một sự hoàn hảo, vì nó dà nói lẽn dược hai 

mặt của cuộc sổng thời chiến. Nhà văn dà dể nlìừng khoành khảc vui vẻ và nhùng 

nồi dau thương xuất hiện dan xen nhau, khiến cho người dọc cùng khóc cùng cười, 

như dược cùng sống với các nhân vột.cỏ thể thấy chất dừ dội trong lác phẩm không 

chi thông qua hình tượng nhân vật mà còn được thể hiện qua cách hành văn của 

Phùng Quán. De cỏ thể tác dộng vào trái tim, klìien cho dộc giả phai xúc dộng, cam 

xúc trào dâng thì giọng văn xuyên suốt tác phẩm góp một phần không nhó, ngôn 

ngừ dụm chát Nam Bộ, giàn dị, mộc mọc mà chất nặng nhiều câm xúc, tác dộng 

mạnh hơn den câm xúc cùa người đọc.



Các em mới chi mười mấy tuồi đầu thôi, vậy mà sự can trường và anh dùng 

của các em khiến cho những ai cầm cuốn sách này trên tay phải suy ngẫm. Neu ờ 

trong thời đại đó, chúng ta có dám làm nhừng điều mà các em làm không, cuộc dời 

khốn khó dù đường, nhừng màn tra tấn dộc ác dà man mà ngòi bút của nhiều nhà 

văn dù phân ánh bao nhiêu cùng không thê phơi trần sự tàn ác của nhà tù và nồi 

dau thương mà người lính phải chịu...liệu chúng ta có chịu dựng dược không? Một 

khi dọc tác phâm này mà cảm thây từng dòng máu như dang sôi lên trong huyôl 

mạch, càm xúc như bị ai kéo căng ra, nước mẳt không it lằn rơi xuống, trái tim loạn 

nhịp với bao xúc cảm khó nói thành lời, thi chính là câu trà lời đó.

"Tuổi thơ dừ dội ” là một minh chứng sống cho "Lòng yêu nhà. vêu làng 

xóm, yêu miền quê trớ nên long yêu Tó quốc " (“Lòng yêu nước" -llyaGrigoryevich 

Ehrenburg). Nhừng thiếu niên, người linh dùng cảm ấy đã khiến tôi thấy ràng, tinh 

yêu đất nước khởi nguồn từ muôn tình cảm khác nhau, nảy nờ ờ đất cứ ai, thanh 

niên, người già, đén cả nhừng con nít, nhừng dứa bé...và nảy sinh ở bât cứ dâu. 

ngay cả trên nền của dắt chết.

Cầu 2:

Horace Mann đâ từng nói: “Nêu tôi cỏ quyên thê, tỏi se dem sách mà gieo 

rảc khắp mặt dịcỉ cầu như ngtíời ta gieo lúa trong luống cày vậy”. Như một nguồn 

sống vô tận không thể thiếu, sách dà trở thành một phần cùa cuộc sống con người. 

Sách từ lâu dà trờ thành người bạn nàng bước cho cuộc dời cùa con người. I ỉiộn tại 

dă cỏ những hình thức khác nhau dang dần thay thể cho sách, người dọc cỏ thè tiếp 

thu tri thức mà không cần đến sách nừa, nhưng vàn cỏ người thừa nhụnkhi câm 

cuốn sách trên taynó cho họ câm giác liếp cận vốn tri thức một cách gần gùi và thân 

thuộc hơn cà. Họ như được nhập tâm hơn vào từng trang sách mang vết tích cùa 

thời gian...



Sách đáng quý như thế nhưng có một sự thật đảng buồnrằng tại một số quốc 

gia số lượng sách được đọc trong một năm còn rất thấp, trong dó có Việt Nam. 

Điều này một phần là do giáo dục, người Việt thông thường không giáo dục cho 

con mình thói quen dọc sách từ nhỏ, dẫn dển việc sau này chúng rất khó dê cầm 

cuốn sách lên và dành thời gian cho nó.Công việc đọc sách - sứ mệnh của loài 

người trong thế kỷ hiện đại dường như dâ bị lâng quên. Có lẽ vi vậy mà chức vị 

Đại sứ Văn hóa dọc dược ra dời, nhầm truyền càm hứng và dam mê dọc sách.Vậy 

có cách nào hay biện pháp nào dể khuyến khích mọi người dọc sách nhiều hơn?

Cỏ một cách thức giáo dục văn hóa dọc sách từ khi học sinh, sinh viên còn 

ngồi trên ghế nhà trường, dó là coi việc dọc sách như là một môn học chinh. I lầu 

hết các trường từ tiểu học đến dại học đều có thư viện riêng, nhưng dường như 

chúng rất ít dược đưa vào hoạt dộng, nhất là các cấp học dưới. Vì thé có thề dấy 

mạnh hoạt động của thư viện, mồi tuần, sinh viên được khuyến khích dọc tối thiều 

một cuốn sách, và sẽ được trao dồi với nhừng học viên khác dọc cùng the loại hay 

tác giả,...Sẽ có một cuộc thảo luận xem học viên đó dã tiếp thu dược diều gi và nêu 

lên cảm nghĩ của họ. Băng cách này, họ không chi đọc sách lĩnh hội kiến thức, mà 

còn phải hiểu sâu và cái bàn chất dề nói được quan điềm cùa minh, vả nhừng vấn 

dề dược trao dồi với thầy cô, giảo sư sè sáng tỏ và khách quan hơn.

Tại một số thành phố lớn khi nhu cầu di lại bàng giao thông công cộng lăng 

cao, cộng với sự phát triển của cỏng nghệ hiện đại, la có the áp dụng phương pháp 

dọc sách bằng cách nghe (audio book). Do thời gian, thời lượng cỏ hạn, các phương 

tiện công cộng, các trạm chờ, các dịa diểm công cộng...nên cho phát nhừng bàn thu 

giới thiệu về nhừng cuốn sách, là những dòng viết về nhừng dicm nổi bụt. dộc sắc. 

ấn tượng thay vi dọc cả nội dung của cuốn sảch. Sự ấn tượng ban dầu sO phần náo 

khơi gợi sự thích thú và niềm ấn tượng của mọi người về cuốn sách nào dó, khiển 

họ phải tìm dọc dể thỏa sự tò mò về nội dung.



Có một sổ bàng chứng cho thấy đọc sách trên màn hình các thiết bị diện tứ sè 

làm giảm mức độ lĩnh hội so với đọc một cuốn sách giấy, và điều này càng rỏ dổi 

với nhừng cuốn sách liên quan đến nghiên cứu hay có tính chất học thuật. Nhưng 

có một sổ vấn đề, đặc biệt là học sinh, sinh viên, không phải ai cùng có dù tiền dế 

sở hữu một tủ sách riêng phục vụ lâu dài và tiện ích cho cônii việc. Van đề giá ca 

này hoàn toàn có thế dược thay dôi bởi nhà sản xuất. Quy trinh xuất ban sách 

thường bao gồm ba khâu: biên tập, in ấn, phát hành, tronu dó khâu đoạn biên tập là 

khâu đoạn quan trọng nhất bởi dây là khởi nguồn nội dung cuốn sách và cùng là 

khâu tiêu tốn nhiều chi phí nhất. Néu các nhà xuất bản cỏ thể giảm dược chi phí 

cho công doạn này, thì giá thành sê bứt dược di dáng kể. Điều này không chi kích 

thích nhu cầu thị trường, đáp ứng cho nhiều đối tượng mà còn phần nào tránh dược 

vấn nạn sách giả, sách lậu...

Việc coi trọng văn hóa đọc sách củng chinh là việc phải xây dựng thư viện 

của thành phố, tinh sao cho hợp lý và hiệu quả. Có hai vấn đề tồn tại ờ  da phan các 

thư viện Việt Nam: thời gian mở cửa thường ngẳn, không gian luôn khá yên tĩnh. 

Và hai vấn dề dó mở ra một khó khăn mới: nhừng người bận bịu làm việc, họ muốn 

dùng thời gian rảnh đến thư viện gằn nơi làm việc, nhưng thư viện sẽ không mở 

cửa từ sáng sớm đen khuya muộn, thứ hai, không gian của thư viện chi gò bó trong 

sự tĩnh lặng, mà không có không gian khác phù hợp với các dối tượng khác nhau.

Nhừng vấn đề này dều có thề giãi quyết, cỏ  rất nhiều quốc gia trẽn thế giới 

dồng ý mở cùa thư viện gan như là cả ngày, vì thời gian lao dộng cùa moi người 

thuộc khung giờ khác nhau. Việc mở cửa từ sớm cho đen khuya giúp dáp ứng dược 

như cầu của nhiều người lum, giúp họ cổ nhiều sự lựa chọn thời gian hơn. Tụi Phan 

Lan - dat nước được mệnh danh là thiên dường cho những người thích dọc sách, 

một số thư viộn ở dây không chi là nơi học t(ip hay mượn sách mà còn lã nơi quan 

trọng dể kết nồi với mọi người. Nỏ khác với nlìững thư viện truyền thống chi có 

không gian yên ăng.



0  đây, ta không chi hướng đến người đọc là nhừng thiếu niên, nhừng nhân 

viên văn phòng, giáo sư...tất cả ai dù làm ngành nghề gì mà còn nên hướng đến em 

học sinh còn nhỏ. Thư viện không nên chi là không gian yên tĩnh, thích hợp cho 

nhưng người đọc sách nghiên círu chuyên môn, hay nhừng người muốn đọc một 

mình mà nên có một không gian riêng cho các em, điều này kích thích nhu cầu dọc 

và tạo không gian thoải mái, tránh câm giác gò bó và ncột ngạt. Ngoài ra, nhưng 

thư viện lớn có thể xây dựng nhừng nơi dọc sách dành cho một nhóm dông 

ngườihay nhừng phòng giới thiệu sách, ờ dó họ có thể tự do trao dôi, thào luận, 

chia sẻ quan điểm với nhau. Điều này giúp cho cái nhìn của mồi người dược da 

chiều hơn mà quá trình dọc và tích lùy kiến thức không gây ra sự nhàm chán. 

Không gian cũng nhộn nhịp hơi, tươi mới hơn, giúp họ không cảm thấy chán nàn 

vã dề rơi vào trạng thái buồn ngủ.

Bằng cách thay dồi, dồi mới thư viện dể phù hợp với da số nhu cầu, tích cách 

của mồi người sẽ kích thích nhiều bạn dọc hơn. Nhưng dù có thay dôi thư viện, mòi 

trường học tập,...thì đó cũng chi là nhừng sự thay đổi từ phía khách quan. Mọi thử 

quyết định việc dọc sách cùa bạn còn tùy thuộc vào chính bạn. Chúng ta hãy từng 

bước thay đổi quan điếm của mình về sách, thay đòi thói quen dọc sách. Bạn cỏ dê 

ý không, việc mờ cuốn sách ra giống như là mở chiếc rương và bên trong chứa 

dầy kho báu vậy. Vậy thì tại sao, bạn, tòi, chúng ta lại không thẻ mờ sách ra - mơ 

cánh cửa tri thức, không thế tiếp nhận dược “nhừng vàng, nhừng bạc" cua sách?
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ĐÈ BÀI (ĐÈ 1)

Câu I : Chia sẻ cuôn sách mà cm yêu thích hoặc một cuốn sách thì làm thay đồi 

nhận thức hoặc cuộc song của em.

Câu 2: Nếu dược chụn là Dụi sứ Văn hỏa đọc, em có ké hoạch và biện pháp gì 

dề khuyển khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?

BÀI LÀM

Câu 1:

“ Bố con cá gai" -  tác già Cho Chang -  In

"Khi chơ còn tói còn tat cà 

Cha đi rói tát cả cũng di 

Cha di tỏi chăng còn gi 

Dơ vơ đen cá dường di loi về ”

Tôi dà thực sự khóc rất nhiều khi gấp lại trang sách cuối cùng cùa câu 

chuyện “fìố con cá gai”. Cuốn sách thuộc thể loại tiểu thuyết gồm 336 trang, 

khổ cờ 20 cm của tác già Cho Chang -  In (Nguyền Thị Thu Vân dịch), dược 

xuất bản bởi Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Có thể nói "Bố con cá gai" dả dề lại 

rất nhiều dư anh trong lòng dộc già mến mộ văn học Hàn Quoc -  dó không chi 

là ban giao hướng bất tử của linh cha con mà còn Là khúc bi ca về tinh phụ lử.

Ra dời vào năm 2000, câu chuyện "Bố con cá gai" díì lấy di nước màt 

cua hàng triộu dộc giã, trở thành một cuốn sách cỏ sức lay dộng mạnh mẽ. một 

càu chuyvn cam dộng về tỉnh cha mà Bộ (ìiáo dục Hồn Quốc khuyên dọc...

I rầm ổn vồ lộng 10; mtình liột và dầy yêu thương; dau dớn và dầy nước mát; với 

lừng con chừ dược chát ra từ những dòng càm xúc ấy, Cho Chang - In dil thành 

còng khi kéo người dọc bước vào mành diu thiêng liêng nhất trên thế gian này 

manh dát của tình phụ tử. Vủ không chi chụm đcn những cung bậc cùa tinh cha 

con. cuốn tiểu thuNct còn cất lòn tiếng nói dầy mụnlì mô, lột tả hiộn thực một 

cách sác nét dcn từng chi tiết dề cho la thấy cả sự bể tác, sự cô dơn, một cuộc 

sòng kho khan cua nhừng người tuột lụi phía sau trong một xủ hội phát triên dcn 

chong một.



Câu chuyện xoay quanh nhân vật Jong Ho Ycon -  một ông bố dơn thân 

với nỗ lực giành lại sự sống cho cậu con trai bé bỏng mắc bệnh máu trắng -  

Daum. Hây khoan, dừng vội buồn! Vì em bé này chẳng làm bạn phái buồn lâu 

dâu. Em chịu tiêm rất giỏi, em không khóc nhè như bạn Seong Ho cùng phông. 

Ngoài nhừng lúc mệt quá ngủ thiếp di, em còn bận nghi dến bạn Eun Mi kẹp tóc 

hoa. Daum tinh tế lắm! Em còn dế ý không phải lúc nào những chiếc kẹp lóc â> 

cùng giống nhau dâu nhé: nào lả kẹp tóc hoa mười giờ tỉm nhạt này. kẹp tóc hoa 

sao trảng ngần này, cả kẹp tóc hoa hồng đỏ ánh cam nừa. và mồi khi dôi bàn tay 

của Eun Mi không ngừng nghịch bím lóc xinh xinh là trái tim cùa Daum lại 

"như thê tan ra thành bụi phân bay lơ lững trên không trung ". Dọc dèn dày 

chác hẳn ai cũng mim cười hạnh phúc vi sự lạc quan và dáng yêu của cậu bé 

nhi? Hom tất thảy, Daum có một tình yêu dặc biột dành cho bổ bởi tất cả những 

gi em có là tình yêu thương vô bờ ben của người cha và có lè dôi với em. dỏ lá 

cả thế giới và em không cần bất cứ diều ei khác. Thể còn mẹ em dâu? Người mẹ 

dà rời bó em từ lúc ba tuổi ư? Nhản tâm. bội bạc? Không, làm gì cỏ người mv 

nào lụi nở nhẫn tâm, bội bạc với con minh. Chi là...mẹ Daum muốn theo duỏi 

giấc mơ hội họa còn dang dở. chị không muốn gán chặt dời minh với người 

chồng nghệ sĩ nghèo...song cỏ lè là vi chị không dũ tinh yêu thương dành cho 

dứa con minh lở sinh ra nên mới hướng vè trời Tây -  nơi mọi khát khao cùa chị 

dều có thể thực hiện.

Nhưng bó Daum ấy à, một ông bố làm em nhỏ của chúng ta phiền lòng 

quá nhiều, cùng làm cho những ai theo dỏi “Bổ con cả gai" phải buồn không it. 

cỏ khi buồn quá hóa giận! Với một tuổi thơ thiếu vẳng cà linh thương cua cà cha 

lẫn mv. gia dinh với anh là một thứ vừa gần lụi vừa xa. I11Ơ mơ hồ ho tướng 

chăng bao giờ cỏ thề nám giừ. Giá như anh và mv Daum gộp nhau dũng thời 

diểm, giá như họ dừng gộp nhau trong những nftm tháng bồng bột cùa tuổi tre thi 

phái chỉtng anh sO cỏ một mái ấm dủng nghía. Daum cùng sO không llìicii di hơi 

ắm cùa mẹ?...Anh chưa he khao khát dược làm chu nhưng chinh cãi già) phút 

dầu tiên dược gộp dứa tre, anh cỏ dự cảm rằng: rồi thì nhừng ly do khiên anh 

phải sồng hầu hết đều sO hưởng cồ về dứa trê. Sợi dây gắn két cỏ lèn gọi bố và



con, dỏ thật lủ một mối giao cảm quá đồi ki lạ. Dường như cuộc chiến đấu với 

bệnh tụt cùa dứa trẻ càng tiếp diễn thì mối giao cảm ấy càng trở nên gắn bó. Biết 

con thiệt thòi hơn bạn bò cùng trang lửa lại thiếu vắng di tình thương của mẹ nôn 

anh vừa làm cha vừa làm mẹ, chăm con từng li từng tí; anh yêu con bàng tất cả 

nhừng gi anh cỏ. dù là thể xác hay tâm hồn.không nghi suy hay tính toán, dứa 

con là tất cả với anh.

Vi con anh ôm từng tia hi vọng nhỏ bé, sẵn sàng dánh dồi bất cứ diều gì 

de cho con dược sống. Dã bao lần người cha ấy rơi lộ khi phải chứng kiến dứa 

con của mình dứng giừa làn ranh của sự sống và cái chết. Dà bao lần anh như 

dứt từng khúc ruột khi phải dể con xuất viện vi không dược ghép tủy. Và dẫu 

ngoải kia trời cỏ nắng chỏi chang hay mưa có như trút nước di chăng nừa, thì 

với anh. bầu trời dà sớm thuộc về người khác. Thật dau xót làm sao! Thương 

con. nên anh mong muốn dứa tre cỏ thể song nhừns ngày tháng cuối dời thật 

hạnh phúc, không phải là cuộc dời bj giam lỏng nơi bệnh viện nồng nặc mùi 

thuốc sát trùng, mà lả một cuộc dời thực sự. Vi con, anh không còn sợ răn dộc, 

anh không còn lưu luyến chốn Seouỉ hoàng nhoáng, hoa lệ mà lên rừng sinh 

sống, ngay cả nhừng tập thơ cồ mà anh quý nhất, nâng niu nhất anh cùng có thể 

bán di. Vá cho dến cuối cùng, anh dâ từ bỏ tất cả kể cả lòng tự trọng dồ cỏ tho 

cửu sống dứa con của mình. Thậm chí anh còn từ choi tình yêu, sự quan tâm cùa 

cô Yeo Jin I ỉee dê có thê dành cho Daum tinh yêu thương trọn vẹn nhất. Liệu có 

mẩy người trên thế gian này săn sàng bản di nội tụng và giác mạc của minh dè 

lắ\ liền phẫu thuật cho con? Liộu có mấy ai từ bỏ cơ hội chữa bệnh cua mình chi 

dê con mình không lo lồng khi tiến hành phẫu thuụt? Cỉiây phút người cha ấy 

quycl djnh ban di một phần cơ thể cùa mình dể cửu lầy giọt máu cùa minh tỏi dđ 

khóc. Chàng thè nào ngỉtn cồn nhừng dòng nưởc niảt chi trực trào ra. l inlì 

thương cùa người cha thụt vĩ dụi, tình cảm ấy bay lau nay ta cứ thân nhiên nhận 

và dôi khi vỏ tâm quèn mất nay mới thụt thầm thìa bict bao, thi ra cha không 

hoan hao nhưng cha luôn yòu con theo cách hoàn hào nhất.

Nga> ca khi vinh vicn rời khỏi chốn nhãn gian này anh cùng không muốn 

quay dầu \ề  hướng Dông, toàn bộ thân thẻ và tâm hồn anh hướng về phía Tây



Bắc bởi ở hướng ấy có một đứa trẻ mà dến cả giây phiu cuối cùng, anh \ ăn \ ứa 

nhớ nhung, vừa rơi nước mát, vừa chịu dựng nồi dau và gọi tên nó. "Con người 

ấy mà... Khi dâ dế lại đứa con trẽn cuộc đời này. thì ciù cỏ phái chết đi. cùng 

không phải chết đâu". Đúng vậy, con người chi chết di khi trong tâm hồn người 

còn sống không còn hình bóng của họ. Nếu có thứ gi dược gọi là trường tồn thi 

nhất dịnh dó là tinh cha con.

Cỏ rất nhiều cuốn sách viết về tình mầu tử, nhưng lại hiểm có cuốn sách 

nào viết về tình phụ tử. Mà càng hiếm hơn nừa khi cuốn sách viết về tinh phụ lử 

ay dà chạm đến nhừng sợi dây cảm xúc sâu xa nhắt, khiến tôi phãi rung dộng 

dến vậy. “Bố con củ gai” dâ đem dến cho tôi cảm nhận thực sự sâu sác về tinh 

phụ tử - một tình yêu sâu nặng, một sự hi sinh âm thấm mà cao ca. một tinh 

thương không toan tính, một tình cảm thiêng liêng nhất. Dổi với tôi. hình anh 

khac sâu nhất dó chính là lúc người bo cồng Daum trên lưng, di lừ ngòi trường 

bỏ hoang về lại ngôi nhà trên núi, lưng bổ gầy, giơ toàn xương, thê nhưng, doi 

với con, dỏ là tấm lưng rộng nhắt, vừng chài nhất. Lúc này tôi lại lại nghĩ đến bố 

của chính mình. Tấm lưng cùa cha cùng gióng như tắm lưng cùa bố Daum vậy. 

dó là tấm lưng thưở bé con dược cha cònu di chơi, dó là tấm lưng gánh trẽn vai 

cả một bầu trời to lớn, dội nàng dầm mưa đẻ chăm lo cho con, dỏ còn là chồ dựa 

vừng chắc cho mẹ và con...Vậy mà dă bao lản tôi không hiểu lòng cha? I);l bao 

lần tôi bỏ ngoài tai nhưng lời khuyên bào của cha? Đà bao lần tôi vò tâm khi cha 

bị ốm? Cỏ lẽ tỏi chưa bao giờ thực sự cảm nhụn nhừng nồi ưu phiền trong dõi 

mắt ấy. Liệu chủng ta còn bao nhiêu thời gian dể ở cạnh người cha thản yêu cua 

mình? Liệu có một ngày nào dó ta chi còn tinh từng ngày từng tháng ơ bên 

người thân? Không, tôi không thổ dể bố minh giống bố cả gai cả nguồn sống 

chi co cụm quẩn quanh cả gai con ti xiu, "cà gai hồ không ủn không ngu mà chị 

clulm châm bào v ị trứng. Ròi trừng vờ ra, (him cả con lờn nhanh như thài I 'a 

cuối cùng dám cả gai con lụi bỏ rơi câ gai bổ. cử thể theo con dinhig riêng cua 

chúng Sau khi cả gai con bô di hết. còn lụi một mình, cả gai bổ liền dám dầu 

vào giữa khe d(i mà chết". Ilỉnh anh bố cá gai cứ quần quanh trong tâm tri tôi 

như muốn cầt lên tiếng nói thỏi thúc răng: híìy biết dành nhiều thời gian cho



người mà mình thương yêu, hây nói và trao đi yêu thương đừng ngần ngại khi 

còn cỏ thẻ. biết di thật xa để trở về, biết thấm thìa ý nehĩa của hai chừ “gia 

dinh", và dể biết trân trọng những giây phút khi còn bên nhau. Hãy yêu thương 

người thân yêu của minh bàng cá trái tim, bàng sự vị tha và lòng cao thượng.

Dược chứng kiến cuộc sống cùa nhừng bộnh nhân phải chống chọi với 

cản bệnh ung thư quái ác, dược cảm nhận một cách rò ràng khát khao sống 

mành liệt của họ, tôi tự nhủ với minh hày dối xử với cuộc dời mình bàníi sự trân 

trọng xứng dáng. Tôi chợt nhận ra, suốt 17 năm qua, tòi chưa thực sự “sống" 

một cách dúng nghĩa. Tôi lâng phí thời gian của mình vào những trò vô bồ, dăm 

chim trong nhìrng bộ phim ưa thích, chẳng làm gi và ngồi suy nghĩ vẩn vơ, chưa 

bao eiờ tôi thực sự cố găng vì chinh minh, thậm chi ngồi than thân trách phận tự 

biến minh thành một con người bi quan. Trong khi cậu bé Daum khao khát 

những giây phút dược chơi dùa vui vẻ cùnc bạn bè, dược nhìn ngẩm và tận 

hướng biết bao điều mới mè ngoài kia thì tôi lại thu minh trone vỏ ốc của bản 

thân, ngại kết giao và tìm hiểu bạn bè, tôi không ham thú với thế giới nco«ài kia 

chi vi ••sợ". Từ trước dển nay cuộc dời cùa tòi thật vô vị, tỏ nhạt, phải chăng nó 

còn dang "mốc lên, ri đì. mòn ra, mục ra. không có lỏi thoát". Không thê như 

thố mài dược! Tôi phải biết trân trọng từng giây từng phút của cuộc dời mình, 

sống như thể ngày mai là ngày cuối cùng của mình, sống tận hưởng tận hiến, 

phái sống như ngọn nến, cháy dcn giụt cuối cùng rồi bùng lên trước khi lịm tất. 

Rơi 10 “thời gian không công băng vớ/ tát cà mọi người, không phủi với ai hét 

dèm cũng là ngày. Với ai dỏ một dèm cỏ thề dài hơn cà dời người". sổng sao 

cho khi nhảm mắt xuôi tay lòng không còn gi dể hối tiếc, sống ở trôn dời phái 

dé lụi giá trị tốt dyp nào dó. Dứng như dụo dicn, nhà vân Vủ I hành Vinh dA tưng 

chia sê: "7oi dò chụm dcn cái chét dẻ nhộn ra vé dẹp lọng lay cùa sự sống

' Hanh phúc là gi nhi? ", "dò là cỏ thể song cùng với người minh yêu 

thương, và cò thì lam bất cứ diều gi vì người mà mình yêu thương Chúng ta 

vân thường hay mải miết di theo đuổi cái mà ta cho là hạnh phúc: tiền tồi, địa vị, 

cóng danh, sự nghi ộp,... nen dòi lúc ta khỏng kịp tận hưởnghoặc vô tinlì dảnh 

mất nhừng hanh phúc binh dj mà vô cùng ắm áp quanh ta. Dà bao lần tỏi theo



đuổi thứ hạnh phúc xa vời một cách cố chắp dê rồi nhận lại chì là sự một moi. 

tòn thương và cô dơn. I lạnh phúc chăne ở dâu xa, dê thực sự hạnh plìúc hày 

ngừng theo đuối hạnh phúc vĩnh cửu, hãy trân trọng từng khoảnh khác hạnh 

phúc vả biết chấp nhận cả những noi dau thi hiên nhiên cuộc sòng cua chủng ta 

sẽ chất chứa dầy nhừng giây phút dẹp dc, vui vẻ và tuyệt vời.

Thì ra...con người có nhiều nơi de dến nhưng chi có một chốn dề quay 

về, gia dinh không phái là việc bạn manu dòng máu cùa ai mà là việc bạn yêu 

thương, chia sè. cảm thông và...quan tâm đến ai! Và cậu bé Daum dà dạy lôi 

một diều ràng: phải học cách chấp nhận thỏi quen của nmrời minh yêu thương. 

Yêu thương cả nhừng sai lầm, cả nhừng thói quen xấu và chấp nhận nó. vi người 

thân yêu cùa chúng ta. Chúng ta chi có hai sự lựa chọn, hoặc là giúp họ thay dôi. 

hoặc là giúp họ chấp nhận. Nêu không thê giúp họ thay dôi, vậy thi ta hây thử 

một lần chắp nhận xem sao?

Hành trình giành lại từng tia sự sổng đầy nghị lực của hai cha con Daum 

như muốn nhán nhủ với mỗi neười rằng: dù bân thân rơi vào hoàn cảnh thế nào 

cùng không bao giờ nên từ bỏ hy vọng của mình, hãy giữ niềm tin vào những gi 

tốt dẹp, tâm lý tích cực sẽ giúp cuộc sònc cùa bạn có sức mạnh. Trên hành trinh 

kiếm tim nhừng giá trị dích thực của cuộc dời minh, khó khàn thách tlìirc là diều 

không tránh khỏi chi sợ rằng chúng ta chưa đến dược cái dich mà minh hướng 

tới dă đánh mất hi vọng. Còn hi vọng là còn thành công. Bởi 10 "cỏ những 

chuyện khủng phái vì nhìn tháy hi vọng mới liếp lục kiên tri mà vi tiếp lục kiên 

trì mới cỏ thể nhìn thay hi vọng " (sưu tam).

Với '7 ìổ con cả giỉì*\ lôi học dược cách không bõ cuộc, phai mạnh mC 

vươn lên số phận dù cuộc dời này cỏ chà đụp bạn dền nhường nào di chàng nừa. 

Phối biết "Đìnig thờ dài hây vmrn vai mà song/bùn ờ dưới chân nliirng nằng ờ 

trên dầu ”. "Ngay sau khi vượt qua một ngọn núi thì lụi gộp một con sông sâu. 

và sau khi vùng vẫy dề vượt qua con sông thì lụi phái dối một với một vách dà 

dịmg dừng “. Cuộc sồng không ngừng dột ra cho chúng ta ngừng thư thách doi 

hỏi ta plìồi vượt qua, dù nhiều lúc thân xác một mõi, làm hồn muốn buông xuôi 

nhưng chi cần ta có ý chi, nghị lực, cỏ một trái tim nóng yêu thương lìềt minh.



mội cải đầu lạnh dé dưa ra nhừng quyết định tinh táo, sáng suốt thì khó mấy, 

một mỏi mấy ta cũng có thể vượt qua, "Đường đi khó không khỏ vi ngăn sông 

cách núi mà khỏ vì lòng người ngại núi e sông” (Nguyễn Bá Học). Hành trình, 

nỏ lực dành lụi sự sống của hai bố con Daum, với tôi là một hành trinh dầy cảm 

hứng. Hành trinh ấy giúp tôi nhặn ra một điều ràng: thành công không phải chi 

den từ một vài lần thất bại. Đỏ là cà một quá trình cố găng, không ngừng tin bản 

thân minh có thể làm dược.

“Bo con củ gai” -  một bàn giao hường bát tử của tình cha con, khúc bi ca 

vẻ tinh phụ tứ. cuốn sách có sức lay dộng tâm hồn mạnh mô, giúp ta sống 

“Người" hưn, nhân văn và có ý nghĩa hơn. Dúng như M.Gorki tâm niệm: Moi 

cuốn sách đểu là một bậc thang nhỏ mà khi bicởc lên, tỏi tách khỏi con thú và 

đến gần con ngirời, tới gần quan niệm vẻ cuộc sổng tót đẹp nhất và về sự thèm 

khát cuộc sổng".

(Chú thích: “Bố con cá gai” thuộc thể loại tiểu thuyết dược viết năm 

2000. tác già Cho Chang -  In: sinh ra ở Seoul, tốt nghiệp cừ nhân và cao học tại 

Dại học Chungang. Ong ghi dấu ẩn với nhừng tác phẩm truyền di thông diệp 

giảu lính nhân văn ve giá trị đích thực của gia dinh, ý nghĩa cùa tình yêu chân 

chinh tiêu biếu như: “Bổ con cá gai"(2000), “Người gác hài đăng”(2001), 

“Con đường”(2004)..., cuốn tiểu thuyết do Nguyền Thị Thu Vân dịch và dược 

xuất bản bỡi Nhà xuất bản Hội Nhà văn)

Câu 2:

Chiếc dồng hồ thời gian vẫn ticp tục thực hiện những vòng quay miên 

V icn. I oàn thế giới điì và dang trái qua những bước chuycn mình dày bicn dộng, 

mang tỉnh lịch sư mà cụ thề lủ các cuộc cách mụng khoa học kì thuụt. Cuộc cách 

mụng cộng nghiộp 4.0 cuộc cách mụng của tri tuộ nhân tọo AI, với những cài 

tiến mới nhất, hiên dụi nhất ve công nghe trong suốt hàng thập ki qua. Với sự 

lẽn ngôi cua các thiết bị diện tử tin học, các tranh wcb thông tin, các mạng xà 

hội bùng nồ thi vần dề vftn hỏa dọc lụi dột ra những yêu cầu bức thiết nhất.



Như cây non cần nguồn dinh dường tốt lành để có thể sinh trường và phát 

triền một cách tốt nhất, tâm hồn con người cùng cần nhừng cuốn sách đc bồi dap 

cho tâm hồn mình. Rene Descartes từng nói: “Đọc sách hay cũng giong như trò 

chuyện với các hộ ủc tuyệt vời nhắt cùa những thể kỳ đâ trôi qua ”, một cuốn 

sách hay lả một người bụn tốt, không những giúp ta mở mang vốn sống, vồn 

hiểu biết, vốn tri thức mà còn giúp ta hoàn thiện bản thân, thanh lọc và nuôi 

dường tâm hồn dế biết hướng tứi Cái Dẹp, nhừna giá trị chân - thiện m ì. bièt 

hướng tới nhừng tình cảm lớn, niềm vui lớn, hạnh phúc lớn. "Chinh lừ sách 

những người khôn ngoan tim được sự an ui khỏi những rắc rỏi cua cuộc dời 

(V. Huygo) và "Đọc sách cỏ thế không giàu, nhicng không dọc. clìăc chân 

nghèo!". Với nhừng lợi ích tuyệt vời dó của việc dọc sách, nhiều người N ần lựa 

chọn khước từ dọc sách, thậm chí dục một cách hời hựt, thay vào dỏ là sự dám 

chìm vào những thú tiêu khiển vô bổ, dành toàn bộ thời gian rảnh của minh dể 

lướt các trang mạng xã hội không nhảm mục dich học tập hay tim hicu nhừng 

thông tin hừu ích.

Văn hoá dọc sách cùa người Việt rồi sẽ di dâu về dâu là cảu hỏi không chi 

của những người thích dọc sách mà còn là câu hỏi cùa rất nhiều người khi ty lộ 

dọc sách cùa người Việt chỉ chiếm 1/5 so với Nhật Bàn. Pháp. Dô có thô khuyển 

khích văn hóa dọc trong bộ phận giới trẻ hiện nay, tôi có thc dề xuất một so giai 

pháp.

Thứ nhất, nểu dược chọn làm dụi sứ Văn hóa dọc, tôi mong ban tỏ chức 

có thể xin tài trợ dỏ mở một hiệu sách nhỏ mang phong cách tân cồ diển với két 

cấu dược làm chủ yểu bẳng gỏ. Dó là một hiộu sách có sự kct hựp hài hòa giừa 

các mảng màu sảng và tối, giừa cổ dicn và hiện dai vừa mang lụi cảm giác gần 

gùi thoải mái cho những người à dộ tuổi trung niC*n. người già dồng thôi có 

nhừng cách tàn mới mẻ nhàm thỏa niíln nhu cầu, mì quan của da phần ban tre 

hiện nay. Không chỉ tàn cổ đicn ở hình thức, kct cầu mà tòi cùng mong muôn 

hướng dền sự da dang hóa trong các thể loai sách dược trưng hủy: dó co thê la 

nhừng tác phầm kinh dicn cá ừ phưimg Dỏng và phưmig lây, lã lú sách chửa 

lành tàm hồn dành cho những trái tim tan vở, là lũ sách sổng khác dê ta biết



sổng dẹp hơn, íà cuốn sách của nhùng cuộc phiêu lưu mạo hiểm cho những ai 

dam mê xê dịch...Nơi dây sổ cổ một câu lạc bộ sách tên là “lỉappy", vào mồi tối 

thứ hãy mọi người cùng nhau dục thơ, dọc sách và trò chuyện, chia se với người 

khác về cuốn sách minh tâm dẳc trong khi nhâm nhi nhừng tách trà neon. Tại 

câu lạc bộ này, tuồi tác, giới tính, xuất thân dều khòne quan trọng, chi cần bạn 

muốn láng nghe và yêu thích dợc sách thì dều có thể tham gia...

Thứ hai, tỏi cùng các cộng sự cùa minh sõ tô chức hội sách theo quý tại 

hội trường trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, với quy mô rộng lớn và cơ sở vật 

chất dầy dủ tiện nghi, ncn tôi nghĩ de xuất này sO có the diễn ra một cách thuận 

lợi. dáp ứng cả về không gian và chất lượng, thu hút dược nhiều bạn trong dịa 

bàn tinh quan tâm.Để cỏ thể thực hiện hoạt dộng này. một tháng trước khi diễn 

ra chúng tôi sẽ di tim nhừng quyển sách hay và mượn ở thư viện thcành phố, tinh, 

ngoải ra mọi người cùng có thề dem sách của mình dên dê trao dôi và bàn luận 

với những người xung quanh.

Thứ ba, với một cuộc sống tất bật và hối hả như hiện nay thì con người 

dường như có ít thời gian để có thể dọc và nghiền ngẫm những cuốn sách, bèn 

cạnh dỏ xuất phát từ việc một bộ phân khá dông dão các bạn trẻ thích nghe sách 

nói hơn là sách dục nên lôi mong muốn dược thành lập một íanpage -  nơi hội tụ 

nhừng ban cỏ giọng dọc truyền cảm. cuốn hút vồ cùng thu âm nhừng cuốn sách 

hay. Thông qua chiến lược PR dc có thề quảng bá Tanpage này dến gần hơn dộc 

già. Rời vậy không chi giãi quyết dược vấn dề thời gian hạn họp mà còn cỏ khả 

nâng thu hút dộc giả, thinh già tim nghe cuồn sách là rất lớn. Ngoài ra. việc thu 

âm sách cùng là một hoụt động rất nhân văn, nó giúp những người khiếm thị cỏ 

thể tiếp c(tn dược tri thức một cách dẻ dàng hơn, hiộu quà lum, đủng với phương 

châm dề không ai bị bỏ hù phía sau.

Ilúr tư. chúng ta cùng cỏ thề liên két với một vài quán cà phê cỏ không 

gian rộng rỗi. thoảng dăng và thoải mái dể tạo nên những quán cà phê sách, 

không những mang lai hiệu quà kinh tế má còn thúc dẩy dáng kể văn hỏa dọc, 

lao mồi liên kôt trong cộng dồng. Nhưng muốn liên kết không phải là chuyện dẻ 

dâng, do dỏ chúng ta phái vạch sẵn ra những kế hoạch dự phòng, từ tiền von, vật



phẩm, dầu sách dến thuyết phục chủ quán đồng ý thì mới có thề thành cônu. 

Sách có nhiêu ở thư viện và nhà sách, song điểm hạn chế nơi đây là chủng ta 

không thể trao đôi bài tập hay làm việc nhóm dê tránh ảnh hưởng dến những 

người xung quanh. Vì vậy, với mô hình cà phô sách mọi người có dược không 

gian thoải mái. nguồn tư liệu dồi dào dề học tập. nghiên cứu. và milìiên ngầm 

những cuốn sách ưa thích của mình.

Cuối cùng, nếu cỏ thề, tôi mong ban tồ chức thành lập một nhôm những 

bạn có khả nang thiết kế, hội họa dể có thề sản xuất series ngán phim hoạt hĩnh 

làm nhân hỏa hình ảnh nlìừng cuốn sách, lồng ghép nội dung cuồn sách sao cho 

chúng thực sự có hồn và không bị nhàm chán. Đây cùng là một kênh phương 

tiện để thu hút sự chú ý của dộc giã dặc biột là thiếu nhi.

Trẽn đây là toàn bộ nlìửng giãi pháp mà tôi dỏ xuất dẻ có thè khuyển 

khích mọi người dọc sách nhiều lum, mong rảng nhừng giải pháp này sè có thô 

thay dồi thái dộ cùa chúng ta với văn hỏa dọc. Hày cùng chung tay vi một Việt 

Nam tươi dẹp hơn.

“ Việc đọc rất quan trọng. Nen bạn biểt cách dọc. cà thể giới sẽ mờ ra cho 

bạn "(Barack Obama). Xin mọi người dừng dám chim trong thố giới áo. hà) lạm 

dừng việc cầm chiếc smartphone trên tay, hày tạm xa rời nhừng cuộc chuyện trò 

trôn Facebook, hãy tìm đến một cuốn sách hay vi dó là cách tốt nhất để ta hoàn 

thiện chính mình. “Sách hay, cùng như bạn tốt, ít và dược chọn lựa; chọn lựa 

càng nhiều, thường thức càng nhiều " (Louisa May Alcott), de tâm hòn vả tri 

thức cùa ta dược “nâng giấc” và cất cánh háy biết chọn lựa sách và hà) coi sách 

là lấm gương dê lự soi chiếu và nhịn thức chinh bân thân minh. Vã h;ÌN “chi nên 

coi việc đọc sách là sự i>ợi V. sự nhắc nhở nhận từ những người thõng thài lừng 

trãi, tựa liồ trái táo cùa Adam Eva kích thích sự sống phát triền (Son.ỉ I)
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ĐÈ BÀI: ĐÈ 1

Câu 1: Chia sẻ về một cuốnsách mà em yêu thích hoặc một cuốn sách đâ làm thay 

đồi nhận thức hoặc cuộc sống của em.

Câu 2: Ncu dược chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để 

khuyến khích mọi người đọc sách?

BẢI LAM

Câu l i

“Tiếng chim hót trong bụi mận gai" -  Coỉỉeen McCulỉough

"Những thừ tốt đẹp nhất chi có thế đạt được khi ta chịu trả giả bằng nỗi 

đau kho vĩ đại.tẸ Đó là lời đề từ của một cuốn sách, một tác phẩm đã ra mẩt hơn 40 

năm và làm "siêu lòng" độc giả bao thế hệ. Với riêng tôi, nó không chi dừng lại ở 

lời dề từ cùa một cuốn sách "đẹp": “ Tiếng chim hỏt trong bụi mận gai”. Hơn thế 

nừa, nó chính là kim chi nam giúp tôi nhận thức sâu sắc hơn về cuộc sống.

Nếu phải dung một lượng từ đề diền tà toàn bộ câu chuyện, tôi sỗ dành cho 

nó ba từ: "Đẹp và Buồn". Vâng, nó "dẹp và buồn" ngay từ tên tác phẩm: "Tiếng 

chim hót trong bụi mận gai". Nhan dề không nói dến cái chét dẫm máu dầy ghê 

rợn, nhưng nó dã gây sức ám ảnh với dọc già bời thể hiện một nỏi dau "dang ri ra" 

trong niềm hạnh phúc tột độ; rồi con chim củng sô chết, nhưng là chết trong "bụi 

mận gai", một địa điểm nghe cỏ vỏ thụt "thơ". Míli sau này, năm 2015, Nhà xuất 

ban ỉ ré cho tái bân tác phẩm với tên “Những con chỉ mân mình chờ chỉt*\ được 

biên tập theo sát nguytMì lác tiếng Anh. Nhưng tôi dồng quan điểm với da số độc 

già, cái tên "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" có sức lôi cuồn với tôi nhiều hơn. 

Người ta thường nỏi: "Nhan đè được coi là xuất phát điểm đầu tiên, cừu ngỗ quan 

trọng đề người đọc cỏ thề hdp dẫn, định hướng người dọc đến và khảm phả tác



phẩm".“Tiếng chim hỏi trong bụi mận gai”âà dẫn dất độc giả khám phá một thế 

giới "đẹp và buồn".

"Vãn chương trở thành kí ức sống động cùa một quốc gia" (Carlos 

Wiỉliams). Đón dọc “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”, ta sỗ nhận thấy nước úc 

nói riêng và các nước châu Âu nói chung từ năm 1915 đến 1969, tác phẩm này 

khắc họa dược bức tranh thiên nhiên hoang dại miền Nam nước úc, cái khắc nghiệt 

của thế chiến thứ hai và những cuộc chiến xâu xé thuộc dịa giừa các cường quốc. 

Quả là một hoàn cảnh lịch sử "đẹp và buồn". Bởi bên cạnh cái "buồn vạn ki" của 

hiện thực cuộc sống là vẻ dẹp cúa hang triệu triệu con người.

Cuốn tiểu thuyết cồ điển này tạo ra nhưng giá trị văn học sâu sắc về gia dinh, 

về tình yêu, về một xà hội dầy định kiến, và về cả nhừng cuộc chiến tranh khắc 

nghiệt.

Trước khi đón đọc tác phẩm, than là một dộc giả, tôi dà tìm dọc hầu hết các 

bài viết giới thiệu về tác phẩm của mọi người. Đa số, nói tới “Tiếng chim hót 

trong bụi mận gai”, họ đều đề cập nhiều hom cả về tình yêu của Meggie và cha xứ 

Ralph. Như một nhan đề trong bài giới thiệu tác phẩm tỏi từng rất ấn tượng: “Tiếng 

chim hót trong bụi mận gai -  Tinh yêu cùa trải tim ri máu két thành hoa ”. Tình yêu 

của họ là một tình yêu "đẹp và buồn". Thử hỏi liệu cỏ mấy ai chấp nhặn trước tình 

yêu của một vị cha xứ và một đứa con chiên ngoan đạo? Có mấy ai dã bỏ qua 

nhừng dịnh kiến để nhìn thấy một Meggie cứ sống, cứ ycu, dù phủi lao ngực mình 

vào gai nhọn, cô có một cuộc dừi kiêu hânh trong going băo của tinh yêu, dù dà 

phải trả giá bàng nhùng trái dảng trong cuộc đời, nhưng tôi nhìn thấy ờ cô không có 

sự hối hận và hối tiếc. Cô dà nuôi tình yêu ấy bằng chính khối máu trong trái tim 

minh.

"Em sẽ  bước tiếp..

Dù phía tnrởc là rtbìg gai nhọn 

Lù biên sâu, núi cao, trời rộng..

Chi bời nơi đỏ có anh,



c ỏ  riêng anh,

Chàng phù thủy đã níu giữ trải tim em..."(1)

Có mấy ai hiểu được nỗi lòng bất lực của một vị cha xứ, luôn dày vò bàn 

thân vì chưa thể thực hiện lời thề quên đi tiền tài và tình yêu, sự phục tùng, và 

không biết làm sao dề ngừng tham vọng,... tất thảy dều là nlìừng nhu cầu của một 

người binh thường. Nhưng một vị cha xứ có nghĩa vụ phải quẻn di nhưng điều đó, 

hy sinh và cống hiến hết mình trong việc xây dựng giáo xứ thành một cộng doàn 

hiệp nhất, mạnh mẽ trong dức tin, nồng nàn trong dức mến, bền vừng trong niềm 

hy vọng, và cha xứ là một người "muốn cỏ sức mạnh làm nên cuộc sổng cùa hang 

triệu con người, đê thay đỏi toàn bộ lịch sử".

Theo quan điềm của cá nhân tôi, “Tiếng chim hót trong hụi mận g a i” đề 

cập tới nhiều diều ẳn sau những “con chừ nôi” trên trang giấy. Nó nói về chừ “tình” 

dầy xúc cảm, nói về tham vọng, khát khao, nghị lực, long dũng cảm, trái tim vị tha, 

sự vị ký,... cùa con người, của “nhừng con chim ần mình chờ chết” .

“Tiếng chim  hót trong hụi mận gai"  nói về “tình” nhưng ở dó, tôi nhận 

thấy nó không chi có tình yêu lứa đôi trai gái, mà tôi còn thấy sự hiện diện cùa tình 

mầu tứ, phụ tử thiêng liêng. Đó là tinh yêu thương của Fiona dành cho các con cùa 

minh. Một người mẹ yêu thương các con hết mực. Gánh nặng về gia dinh dường 

như càng khảng dịnh rò hơn sự vất vả cùng tình yêu thương của bà với chồng và 

đám nhỏ. “Một gia đình sáu đira con trai, chi cỏ một đứa con gái, lại là con út. Có 

quả nhiều việc phái làm nhưng lụi không cỏ dư  tiền và không dù thì giờ giòi 

quyết. ". "Cái giò dtmg dồ cơn vá lụi dầv những chiếc vở chưa dược mang, cỏ cà 

que dang dinh vào một chiếc vở khác dang dở dang. lỉughie dã cao nhàng không 

còn mặc dược những cái ân xun dai cù; với Jack thì lụi không đủ Um dè mộc áo 

cua anh 'Luôn trong trụng thái một mỏi nhưng bà chưa từng than vàn nửa lời, có 

10 vi bà biết, bà phải là chồ dựa vừng chác cho chồng và các con. Neu bà gục ngà, 

mọi chuyộn sO tồi tộ lum bao giờ hết. I lình bong của bà, trái tim của bà dại diện cho 

tất thây người mẹ muôn dời. Bà luôn hy sinh thầm lặng, yêu thương, che chở, bảo



vệ cho nhừng đứa con thơ. Khi dọc tác phẩm tôi không khỏi xúc dộng khi hình 

dung ra dáng vẻ của bà, quà thật, bà... có gì đó quá giống người mẹ kính ycu của 

tôi. Bà là người phụ nữ đẹp, nhưng lại ít cười, hiếm khi khóc than. Bà không hay 

nói ra nhưng lời nói ngọt ngào rang: Mẹ yêu con,... thay vào đó, bà dung hành động 

để bồi dăp tình mẫu tử thiêng liêng ấy. Đôi mắt bà đượm buồn, phải chăng, nhưng 

nỗi cơ cực dời bà đã hàn sâu trong đôi mẳt ấy? Người phụ nừ ấy chưa bao giờ đê 

các con chứng kiến giọt nước mắt của minh... Có lể, lúc bảt đầu dọc tác phầm, hầu 

hết chúng ta dều nhận thấy, bà có thiên vị, bà dành tình cảm nhiều hơn cho Frank - 

đứa con trai dầu lòng, điều dó dã khiến chúng ta không khỏi “bất màn”, bởi đến 

ngay cả tình yêu thương của mẹ dành cho các con mà củng không được công bàng. 

Thật long mình khi ấy, tôi cũng có suy nghĩ như vậy. Nhưng khi gấp cuốn sách lại, 

tôi mới nhận ra mình đã sai, bởi lỗ, bà có lí do của mình, vả lại, Frank là người chịu 

thiệt thòi hơn cà trong số nhừng người con còn lại.. Công bằng trong tình yêu 

thương của mẹ? Điều dó ta đong dếm dược hay sao? Thé nào gọi là dủcông bàng? 

Không, thật nông cạn nếu ta có lối suy nghĩ ràng người mẹ yêu dứa con này hcm 

hay thương đứa con kia hom vì phan nhiều là người mẹ nào cùng thương con, chi là 

họ có nồi khồ riêng nên mới phân bố tình yêu không cân dối hoàn toàn mà 

thôi...M ọi diều bà đâ làm cho các con khiến tôi càng thấm thìa hơn ràng: "Tinhyêu  

cùa mẹ dành cho những đứa con chằng giống thử gì trên thế giới này. Nó không cỏ 

quy tắc, không cỏ thương hại, nỏ vượt qua và nghiền nát tất cà mọi thứ chắn lại 

đường di cùa nó ”.

về phía nhưng người con, ngoài đứa con gái Meggie, dứa con trai dau lòng 

Frank, đứa con bà yêu và thương nhất, cũng là người mà tôi ẩn tượng nhất ngoài 

hai nhàn vật chính Meggie và Ralph. Anh là một người con riêng. Anh là người con 

luôn mâu thuẫn với bố... vi dể “lẽn tiếng cho nồi khổ nhọc” của mọ. Khi bict bàn 

thân là con riêng, là nguồn cội nlìừng lí do khiển mẹ khổ, anh điì khóc, anh but lực, 

anh chán ghé tbàn thân,... phái chủng nhừng giọt nước mắt đỏ, là niềm dau thương



vì anh không biết làm sao để bù đẳp lại cho mẹ? Nhưng có lè, trong giây phút ấy, 

anh dà biết bản thân cần làm gì, anh đã quyết định ra đi...

Chừ “tình” ắy còn là tình yêu của người cha dành chocác con. Một người 

cha luôn tự ti vì mình chi là một người nông dân chân lam tay bùn không xứng 

cùng giai cấp với mọi người xung quanh, ngay cả với chính người vợ của mình, c ỏ  

lẽ, vì điều đó mà ông luôn muốn những người con phải cố gắng để sau này thành 

công horn, có tiền tài và “một chỗ dứng vừng chãi” trong xà hội. Ycu và thương 

con, nhưng có lẽ ông đà dung sai cách. Người ta thường nói: "Yêu cho roi cho vọt/ 

Ghét cho ngọt cho b ù i”. Nhưng liệu có phải nhừng tiếng căi và, máng chửi sỗ giúp 

con hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn? Như khi ông mắng chửi Frank, điều đó càng 

khiến mâu thuẫn và khoảnh cách giừa hai người ngày càng lớn. Hay một dứa trẻ 11 

tuồi, có nhất thiết phải dược dạy cách giết chết một con dô rừng?

“Tiếng chim hót trong hụi mận gai” cùng nói về khát khao cuộc sống tự 

do, nghị lực vươn lẻn trong cuộc sống. Điều này cùng thể hiện rõ ở Meggie -  nhân 

vật chính và Justine - con gái của cô. Nhưng nhân vật mà tôi muốn đề cập tới ờ đây 

là Frank. Anh chi là nhân vặt phụ, ít ai đề ý tới anh. Nhưng anh dă thu hút sự chú ý 

cùa tôi không chi vì lí do ở trên (tinh yêu mẹ) mà còn là vì điều này. 22 tuồi, anh 

vẫn phải núp dưới “cái bóng”của cha mình. Liệu có phải anh muốn điều đỏ? 

Không! Vì ở dây, có một hình bong anh không nờ rời xa, vì ở dó anh mới cỏ thể 

bảo vệ dược mẹ. Chí ít là anh dà nghĩ như vậy! Vừa dọc tác phẩm tôi vừa tự hỏi 

liệu anh cỏ khao khát cuộc sống tự do, có muốn khám phá thế giới tươi dẹp ngoài 

kia hay không? Cuối cùng thì tôi dă có càu trà lời, khi anh biết minh là con riêng, 

anh ra di, không phải chi vì không biết phải đối diện với mọ nhưng ngày tháng tiếp 

theo ra sao, mà tôi tin ràng, anh ra di là vì muốn khám phá thế giỏi rộng mỡ ngoài 

kia, vì muốn thay dổi cuộc dời dể một ngày nào dó trở về, anh sẽ mang một cuộc 

sồng tươi sang và nhừng diều hạnh phúc hơn cho mẹ của mình. Trôn một khỉa cạnh 

nào dỏ, anh chinh là hiộn than của nhùng người trổ tuồi chúng ta. Tuổi trê với khát 

vọng khám phá thế giới, chinh phục lự nhiên. Anh cùng là người đâ thức tinh bạn



trẻ nói riêng và tất cả mọi người nói chung về cuộc sống tự do và con đường “di 

tìm lẽ sống". Phải chăng, anh cùng là một chú chim, đang đi tìm bụi mận gai? Anh 

dà giúp tôi nhận thức được tuổi 17, tôi là ai và cằn làm gì. 17 tuồi, tôi muổn sống lã 

chính mình, với dam mê và ước mơ thuở đầu, cống hiến "thứ năng lượng tích cực" 

nhất cho dời, cho Tồ Ọuốc. “Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu”, tôi muốn tuồi 17 của tôi 

hiện tại và cả mài sau này sỗ luôn sống với năng lượng tích cực đó. “Tiếng chim 

hót trong bụi mận gai” chính là tác phẩm đâ hối thúc tôi “sống” lại lần nừa. Tôi 

biết, mình cần nhìn vào Trank, tôi se sống không chi vì bản thân, hơn thế, tôi muốn 

sống vì cha mẹ tôi, những người than thương của tòi. Và tôi còn cằn phải biết rằng, 

tôi phải trờ thành "người khống lồ", khồng lồ ờ nhặn thức và hành dộng như tác gia 

Colleen McCulough (Tiếng chim hót trong bụi mận gai) dà viết: “Không phai 

ngicời khổng lồ mới là người dùng cảm. Mà ngirời dùng cảm mới là người khổng 

lô ”.

Trước đây, chúng ta rung động trước “ Tiếng clùm hót trong bụi mận gai” 

là vì tình yêu trong sang giữa Meggie và cha xứ Ralph,vi Mcggie -  người phụ nừ 

dám dánh dổi mọi giá dề có được tình yêu, không hối hận vì nhừng điều mình đâ 

làm: “Chính ta đã xếp dặt sổ  phận cùa ta như thế, ta không đố lỗi cho ai và ta cũng 

không hề tiếc nuối về một phút giây nào trong quả khứ ...” hay vì Ralph, vị cha xử 

cảm thấy ân hận vì không thể chọn lựa: "Trải tim anh, một nửa dành cho Chúa, 

một nửa dành cho em ", vì chicc váy “Tro của hoa hông” -  Màu của tinh yêu tuyệt 

vọng, vì nhừng cái chết day dứt và ảm ánh, và dau long vì một xă hội định kiến... 

Giờ đây nhìn lụi toàn bộ tác phẩm, tòi tin ràng qua bài chia sè này, mọi người sô cỏ 

cái nhìn da chiều hơn về tác phẩm.

Như mọi người cùng chung một nhận định: “ Tiếng chim hót trong bụi 

mộn gai ” là “một nối đau tuyệt với cùa sổ  phận , cùa tình yêu, là bàn tinh ca về 

những trái tim dám yêu, dâm hận, dám dẩu tranh cho hạnh phúc dù I Ì I  thử hanh 

phúc bê nhò lọt thòm giữa ngàn bi kịch ". Diều đótlìột đúng dản. Và chủng ta sO mài 

nhớ về hình ánh của con chim... chi hót duy nhất một lần trong dời, cất tiếng hót



về "Bài ca duy nhất cỏ một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có 

được ”.

Kết thúc thiên truyện, tôi càng thấm thìa hơn một lời nhấn trong tác 

phẩm: “Chang bao giờ có ai trải qua được nỗi đau cùa người khác, sổ phận dành 

cho moi người noi đau riêng". Đúng vậy, chúng ta có thể không chung một số 

phận, không chung một niềm đau, nhưng tôi tin rằng, mỗi chúng ta đèu cỏ khả năng 

cùng nâng dờ nhau vượt qua “cửa khổ" của trần gian, cùng gản kết mọi niềm vui 

chung tồn tại ẩn mình trong nỗi đau ricng, biến nó thành hồi ức tươi đẹp nhất, nếu 

không cũng phải là những “nỗi đau tuyệt vòi”.

17 tuổi, tôi chưa tính tới việc sẽ theo đuổi tình yêu một cách nồng nhiệt như 

Meggie, nhưng có the sau này sẽ cỏ. Tôi của hiện tại, tôi của tuồi 17, sẽ học tập 

Frank, sẽ di trên con đường cùa minh đà chọn, cổ gắng vì chính bản thân, vì nhùng 

người yêu dấu. Tôi luôn nhấc nhờ bàn than mình: "Hãy sống theo niềm tin cùa 

mình và bạn cỏ thế xoay chuyển cả thế giới". (Henry David Thoreau)

(Ghi chú:

Tên tác phẩm: Tiếng chim hót trong bụi mận gai.

Tác giả: Colleen McCuìỉough.

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Vân Học 

( D: Thơ học sinh tự  sang tác.)

rân 2:
“Chào toàn thề bù con... Cuộc sống không ngừng vụn dộng, xa hội ngàv 

cùng phát triển, dịa plìtnmg ta cùng dang áp dụng chỉnh sách nóng thôn hóa, hiện 

dại hóa dó theo kịp tiền trình phát triền cùa cà nước. Một trong những điều quan 

trọng nhất dế thực hiện tốt nlìiựm vụ dó là gì, bà con cỏ bict không? Dỏ chinh là 

học van. Nguồn tri thức là vô tận. Như Bảc Hồ đã nói: " Chúng ta phái học, phải 

cồ gắng nhiều. Không chịu khỏ học thì không tiến bộ được. Không tiến bộ là thoải



bộ. Xã hội càng di tới, công việc càng nhiều, mảy móc càng tinh xào. Minh không 

chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự  mình đào thài mình ". Vì vậy, bù 

con làng ta ngoài việc đốc thúc con cải học hành cũng cân phái tích lũy cho mìnlì 

vốn tri thức về những lĩnh vực cấp thiết cho đời sống của mình. Hây đọc sách, đục 

sách là cách đế giúp ta mở mang tri thức nhanh nhất. Dưới dây tôi xin đè cập tới 

một vài k ĩ nâng đọc sách và các loại sách can đọc.... " Đài phát thanh mồi buôi xê 

chiều ở dịa phương tôi đều ngân lên như vậy, như vừa thông báo, vừa dốc thúc mọi 

người thực hiện nhừng điều đó.

Đọc sách dâ trở thành một văn hóa, người ta gọi nỏ bằng một cái tên rất 

gần gũi: "Văn hóa dọc". Văn hóa dọc đâ và đang trở thành một mối quan tâm hau 

hết các nước trên thế giới như: Ẩn Độ có sổ người dọc sách nhiều nhất, với 10,7 

giờ/tuần. Tiếp đó là Thải Lan với 9,4 giờ/tuần. Đứng thừ 3 là Trung Quốc với 8 

giờ/tuần. Công dân Cộng hòa Séc, Pháp, Thụy Điển dành khoảng 7 tiếng đế đọc 

sách mỗi tuần, cao hơn mức trung bình chung của thế giới là 6,5 tiếng. Nước Việt 

Nam ta cũng đang trên "đà hội nhập" với bạn bè quốc tế về mọi mặt, bao gồm ca 

việc dọc sách. Tuy vậy, theo két quả điều tra cỏ dền 35% sổ người dược hỏi trá lời 

dọc sách dưới 30 phút/ngàyỉ 20% số người đọc sách từ 30 phút đến 2 giờ/ngày; 

còn trên 2 giờ/ngày là 10%; còn nhu cầu đọc khi nào thây thích, hứng thủ chứ  

không mặc dinh vào thời gian nào là 45%  (Thực trạng đọc sách văn học hiện nay" 

( 2012))

Điều gì đâ ngăn cản ta đến với thé giới của tri thức? Là do chính bản thân 

ta không tự chủ trước nhừng cám dồ, ta dà quC*n ràng: "Chinh từ sách mà những 

người khôn ngoan tìm dược sự  an ủi khỏi những rắc roi cùa cuộc dời" và "Sách là 

nguồn của cải quỷ bâu cùa thể giới vù là di sàn xứng dâng cùa các the hự và các 

quoc gia"  (Henry David Thoreau)

Nơi tôi sinh sống là một vùng quê bình lặng, giàn dơn. Người dãn da số là 

làm nlìửng công việc dồng áng, “bản mặt cho đắt, bản lưng cho trờ i" ở ngòai dồng 

ruộng bao la từ sang tới tối. Da sổ, trình dộ của người dân chi dừng lại ở mức biết



nhận diện mặt chừ. Nhung ý thức của họ về mọi mặt đều khá tốt, họ không có 

lượng tri thức dồ sộ nhung họ sê tích cực lắng nghe, học tập và sửa chừa. Vì vậy để 

truyền bá mọi điều không quá khó khăn, như việc nâng cao ý thức dọc sách cùa 

người dân nói chung ở dịa phưong tôi đâ thực hiện ờ mức khá. Đẻ thay đòi nhặn 

thức của mọi người, thực sự không dễ dàng bời sè có nuười chịu hợp tác và có 

người chống dối. Giả sử, nếu ai cũng nghe theo lời khuyên cùa Nhà nước đặt ra, thì 

liệu còn tồn tại nhừng tệ nạn xâ hội và nhừng “ung nhọt cùa xà hội" ? Người ta 

thường nói: "một ông vua khó có thẻ được long trâm dân ", vậy dê giáo dục ý thức 

niiười dân nâng cao được vốn tri thức dọc sách, thiết nghĩ việc dầu tư vào cơ sở vật 

chất là điều thiết yếu và hợp lí hơn cả.

Nếu dược trở thành Đại sứ Văn hóa đọc, trước tiên tôi sẽ bồi đẳp nhận thức 

của người dân dịa phương về Văn hóa dọc và nâng cao cơ sở hạ tầng phục vụ cho 

việc phát triển Văn hóa đọc. Từ đỏ, tôi sè có cái nhìn và kinh nghiệm sâu sắc hơn 

để làm hưng thịnh nền vãn hóa đọc của nước ta nói chung.

Trước, ta cỏthể thành lập một Uý ban Quốc gia phát triền văn hoá đọc Việt 

Nam. Điều này đã được kiến nghị từ không lâu, nhưng nước ta vẫn chưa thực hiện 

diều dó. Uỳ ban bao gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước lien quan tới dọc, 

các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực lien quan tới dọc, dại diện các tồ chức 

xâ hội. Và Uỷ ban có nhiệm vụ soạn thào chiến lược phát triền toàn diện và cơ bàn 

nền văn hoá đọc Việt Nam, xây dựng các kế hoạch dài hạn phát triển văn hoá đọc. 

Cùng với dó là thiết lập quỹ ”Đọc sách cho ngày mai tươi sáng " kêu gọi sự ủng hộ 

cua nhừng nhà hào tâm, quỹ này chủ yểu phục vụ cho việc mua và tặng sách tới 

vùng sâu vùng xa, những gia đình cỏ hoàn cânlì khó khăn, chưa có cơ hội ticp thu 

tri thức cùng như văn hỏa đọc.

Sau dó, ta cỏ thể thiết lập một APP ứng dụng. Công dụng của APP này lã 

tích lùy vốn tri thức rộng lớn. Tại APP, dộc giá cỏ thổ dọc Online hoặc oỉìline khi 

tai về. Hên cạnh dỏ APP sO có chế độ tích xu dể mua sách. (Như ứng dụng 

SIIOPEH hay dọc bảo kiếm xu ngày nay dược hầu hết các bạn trẻ ưa chuộng và



theo đuổi). Đất nước chúng ta đang trên đà phát triển, thời đại công nghệ 4.0 hiện 

đại hóa dất nước nên tôi nghĩ rằng, nước ta có thể làm được điều đó.

Hơn nừa, việc xây dựng các địa điếm đọc sách, giao lưu và tranh biện về 

các dề tài, the loại sách; tồ chức các buổi diễn thuyết về việc dọc sách dúng cách 

cũng rất cần thiết. Như Albert Einstein từng nói: "Học từ  ngày hôm qua, sổng cho 

ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là khủng ngừng đật 

cáu hói". Nếu không dặt câu hỏi hay tranh biện về nó, bạn sè quên lượng kiến thức 

đó nhanh hơn. Đó là diều hiển nhiên.

Cá nhân tôi thấy ràng, nước ta dã và đang thực hiện khá tốt ở việc không 

ngừng tồ chức các cuộc thi sang tác sách, thơ, truyện, cho bạn trẻ nói riêng và tất cả 

mọi người nói chung. Đó hẳn là một chính sách dúng dản, điều đó sè kích thích khả 

năng sang tạo nghệ thuật tiềm ẩn trong mồi con người. "Sự sang tạo là thử phún 

biệt người dần đầu với kẻ theo sau ".

Bẻn cạnh nhừng diều đâ dề cập ờ trên, tôi muốn dưa ra them một vài giai 

pháp mới. Tôi cảm thấy rằng khá cần thiết trong việc mở ra các thư viện dọc sách 

phân theo từng độ tuồi ngoài thư viện sách truyền thống trong các tinh thành. Ví dụ 

như thư viện sách dành cho người lớn tuồi có the bao gồm sách thiền hay kinh 

thánh,... Thư viện sách cho người trung niên có thề gồm nhừng sách suy ngầm về 

cuộc sống,.. Thư viện sách cho thanh thiếu niên là sách tìm lẽ sống, thức tinh tiềm 

năng, nuôi dường dam mẽ,... Thư viện sách cho trẻ nhỏ là truyện tranh lịch sử, 

truyện tranh giáo dục nhận thức trẻ thơ, khám phá thế giới, cuộc sống,... Tại sao lại 

phải phân chia ra thư viện theo lứa tuổi? Bởi lỗ, trong không gian ấy, ta có thè lồng 

ghép dược việc tổ chức giao lưu, ngoại khóa, thào luận về sách ở  cùng dộ tuỏi, hụ 

sC có nhừng thức nhận gần gùi với nhau hơn.

Diều tỏi muốn nỏi ờ dây, không chi dừng ls»i ở việc tụo dựng một thư viện 

sách phàn loụi theo dộ tuổi, mà sâu xa hơn tòi muố nhấn mọnh một diều ràng: để cỏ 

thể tác dộng tới nhộn thức của toàn xà hội, ta cần chia nhỏ lẽ ra từng dối tượng vả 

giãi quyết vấn dề của từng dối tượng. Vì ở mỏi dộ tuổi lọi có một nhịn thức và tầm



nhìn khác nhau, như trong cuốn sách “Hoàng Từ B é f\  Antoine de Saint-Exupéry 

có viết: "Người lớn rắt thích những con s ó '\  con số với họ là thước đo chính xác 

nhất về cuộc sống, trong khi trẻ nhỏ lại thích lời văn,... thật khỏ cỏ thể bat một đứa 

trò mới lớn tiếp thu một cuốn sách về nhưng chiêm nghiệm cuộc sống, điều đó sè 

khiến dứa bé chán nản với việc đọc và dề dàng bỏ cuộc trên chặng hành trình chinh 

phục “Vănhóađọc”. Hơn cả, ta cần khơi dậy niềm dam mê dọc sách cho từng đối 

tượng. Donald Trump đã nói: “Nếu không có dam mẻ, lẩy dâu ra nâng lượng cho 

hạn. Và nếu không có nâng lượng, hạn sẽ  không thế làm hất cứ  việc gì. 'Tôi của 

quá khứ từng tự hỏi bản thân: Tại sao minh lại chưa thích đọc sách? Tôi tin đó 

không chi là câu hòi của riêng tôi, mà là của hầu hết mọi người. Chưa thích đọc 

sách bởi tôi chưa tìm dược dam mê với nỏ. Vậy, với bạn trẻ nói riêng, đề khơi dậy 

dược dam mê về sách, không chi do bản than họ màn hừng người gằn gùi nhất có 

thề giúp họ làm dược điều đó chính là nhà trường, là thây cỏ giáo, là các câu lạc bộ 

tác dộng tới ý thức và tình cảm của họ. Họ sê biết trên chặng dường đang di, họ 

cần “rỗ ngã” nào và trong lượng sách khồng lồ kia, họ cần tìm và muốn dọc nhừng 

cuốn sách nào. Chính điều này sê là nguồn động viên và khơi dậy dam mô từ họ.

Khơi dậy dam mê đã là điều khỏ khăn, nhưng dế giữ ngọn lửa dam mê ắy 

còn gian nan hơn rất nhiều. Theo tôi, dồ giừ dược ngọn lửa dam mê trong long độc 

giả trê tuồi, ngoài bân than họ, như tôi dă dè cập ở trên, các trường họ cmang “một 

sức mạnh khổng lồ” sẽ làm dược điều đỏ. Khi dặt học sinh vào khuôn khổ nhất 

định rằng: các cm phải đọc sách mới có thể hiểu thom bài học, các ki thi díì, đang 

và sô tiếp tục được triển khai theo hướng “mở” dể học sinh, sinh viên có thể bộ clộ 

dược tài nAng của minh, và dề ra điều luật về viộc dọc sách như: mồi tuần mỏi học 

sinh cần tiếp thu một quyền sách về các dề tài nhà trường, thầy cô yêu cầu (dề tài 

dó sổ dược thay dồi từng tuần) ngoài lượng kiến thức bủt buộc trong nhà trường. 

Tất cả những diều này sO thúc dầy bọn trẻ phái luôn giừ vừng trong mình ngọn lưa 

nlìiột luivết, long dam mê với sách. Theo ý kiến chủ quan của mình, tôi cho rầng dề 

bạn trê tự do trong vẩn dề dọc sách, có thể sẽ kích thích được nhiều hơn khả năng



sang tạo, tuy vậy, mặt trái của nó là sẽ khiến bạn trẻ dề dàng từ bò, vi dól à cách 

khiến họ làm việc tùy hứng. Nên cách tốt hơn làn hàt rường cần đặt người trẻ trong 

khuôn khổ nhất dịnh (như giải pháp ở trên), lâu dằn điều đó (việc đọ csách) sè trở 

thành một thói quen, một bổn phận, một trách nhiệm, và họ dó nnhặn việc dọc sách 

bàng tâm huyết của mình thay vì tùy hứng. Ví như với một số người, trách nhiệm 

của họ trong việc đọc sách không chi dê hoàn thiện bàn than mà lớn lao hơn, họ 

muốn truyền bán hừng diều mình đã học dược tới mọi người xung quanh, điều này 

dòi hỏi họ p hải dọc thật kĩ, thật sâu và rất tâm huyết với t ác phẩm.

Tiếp đên, nước ta nên đặt ra một mức thưởng và phạt hợp li với việc dọc 

sách. Ta có thê thưởng cho người dọc mỗi tuần hết sổ sách nhiều nhất (từng dịa 

phương sẽ quản lí việc này). Và tất nhiên, diều ta cằn không chi là số lượng mà còn 

ở chất lượng. Họ phải hiểu đại khải về quyên sách dỏ và người kiểm chứng sẽ là 

thành viên của Ưý ban Quốc gia phát triển văn hoá dọc dược phân bổ ờ mồi địa 

phương. Hình thức thường có thể là sách, hoặc tiền (số tiền này lấy từ quỹ "Đọc 

sách cho ngày mai tươi sáng" như đã đề cặp tới ở trên). Tất nhiên có thưởng thi 

phải có phạt. Ta cần phạt nhừng nnười không có ý thức đọc sách. Hình thức phạt 

chính là phạt tiền. Có lẽ tác động vào kinh tế là điều bất cứ ai cũng lo lẳng, số  tiền 

ấy cùng sẽ được gửi vào quỷ sách đỏ.

Cá nhân tôi đã có ý thức nâng cao việc dọc sách và cùng đâ áp dụng dược 

một số biện pháp với mọi người xung quanh như tham gia vào các câu lạc bộ tranh 

biện không chi dưới hình thức oíĩline (thực té) mà còn Online (qua mạng Internet), 

tham gia các dịa điểm đọc sách dê cùng mọi người tích lũy kinh nghiệm, tham gia 

vào câu lạc bộ viết sách, truyện, review sách, truyện qua mạng Internet. Mặt khác, 

tôi cùng tích cực truyền bá các biỹn pháp dọc sách , trước hết là với người than sau 

dó cả người xa lạ. Như khi di trên xe bus, tôi luôn cam theo vài quyển sách dể chia 

sẻ cho mọi người cùng dọc. Trong gia đình, dưới ngọn lứa nhiệt huyết cũn tỏi 

truyền tới, ông bà d;l đọc nhiều sách hơn, chủ yếu là sách kinh Phật và thiền. Ba mv



dã đọc nhiều sách về việc suy ngẫm sự đời. Anh và em trai tôi đã cùng tôi đi truyền 

bá với mọi người xung quanh trong địa phương.

Tại dịa phưomg tôi, theo lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, rất nhiều bạn 

trỏ đã dứng lên lặp nghiệp và có nhưng ý tưởng rất sang tạo, họ dà tạo một chuỗi 

các cửa hang caffe, nước uống tích hợp với đọc sách hướng tới mục dích chung: 

nâng cao "Văn hỏa đọc" song hành với phát triển kinh tế. Chính điều đó dã phần 

nàothúc dấy tôi có cái nhìn rằng: khi chúng ta cùng chung tay nâng cao văn hóa đọc 

ở địa phương, ất "văn hóa dọc" của nước ta sê "nở rộ".

Bài viết này tôi viết lẻn là ý kiến chủ quan của mình, nhưng tôi vần hy vọng 

ràng nhừng giải pháp của tôi sẽ thành hiện thực. Tòi mong muốn nó mang tới một 

mục đích tuyên truyền với mọi người, tuyên truyền về ý thức và trách nhiệm mỗi cá 

nhân cần có để phát triền vãn hóa đọc nước nhà. "Một bông hoa nở với tất cả sức 

lực và sự  yêu thương để trao cho bạn niềm vui và tô điểm cho thế giới. Bông hoa ắy 

là ý  thức, vô thức hay siêu thức." (Aldous Huxley). Thế giới này sẽ tươi đẹp hom 

nếu chúng ta đều biết cách lan tỏa hươns săc cùa nhừng bông hoa đó!



MÃ BAI DỤ THI

THÔNG TIN DỤ THI

CUỘC THI “ĐẠI SỨ VĂN HOÁ ĐỌC 2020"

1. Thông tin của thí sinh dự thi.

Họ và tên: Ngô Phương Linh 

Ngày sinh: 07/07/2004

Lớp: Ỉ0A6 Trường: THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Quận/ huyện: Vĩnh Yên Tinh/ thành phò: Vĩnh Phúc
Số diện thoại cá nhân: 0396 825 451
2. Thông tin trường.

Địa chi: Chu Văn An, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Thầy/ cô phụ trách cuộc thi: Trần Hoài Anh.

Số diện thoại: 0984 338 439 Email: anhthcvpTỉvinhphuc.cdu.vn
3. Thông tin gia đình (bố hoặc mẹ)

Họ và tên bố/ mẹ: Hoàng Thị Ngọc Lan Nghề nghiệp: Viên chức
Số diện thoại: 0974 488 658 Emaiỉ: nuoclanktdd u gmail.com
Địa chi gia dinh: Định Trung, VTnh Yên, Vĩnh Phúc

Bố/ MẸ THÍ SINH THÍ SINH ĐẢNG KỶ THÔNG TIN
(Ký và ghi rõ họ tên) (Kỳ và ghi rỏ họ tên)

Lan Linh
I loàng Thị Ngọc Lan Ngô Phương Linh



BÀI Dự THỈ "ĐẠI s ứ  VẢN HÓA ĐỌC NĂM 2020”

ĐÈ 3

Câu 1: Sáng tác một tác phẩm (câu chuyện hoặc một bài thơ) nhầm khích lệ mọi 
ngtròi đọc sách (Khuyến khích thỉ sinh vẽ tranh minh họa).

"Sài Gòn, ngày 08 tháng 06 năm ì 994.

Thào thương men!

Dà lân rói chị chưa dược gặp em, may nay sức khỏe em tôt hơn chưa? Dạo chị về. ha mẹ 
van khóe, cái Hoa cũng chơi dược cùng tụi nhỏ trong xóm rồi, em dừng lo! Mồi bữa em 
nghe theo hác sì, ân dù, ngũ đù cho mau bình phục rồi về với chị nghen! Cà nhà nhớ em 
nhiêu!

Việc chị gán dây lu bu quả, định gởi em vài dòng mà không có thời gian, thứ loi chị 
nghen. Em ở viện cỏ buồn lâm không? Chị dế em cuồn "Hương qué'È cùa bác Lộc, mẩy 
mâu truyện Thạch Lam chị mua của bà Giáo, lúc một mình buồn tay chân thì lay sách ra 
dọc, chị dê trong tù cùa em. Chị bận việc chang cỏ lúc nào ngôi ghiền, em đục roi về ke 
chị nghe. Tranh thù ngày cỏ thời gian thì dọc thêm sách, không phái chi giết thời gian 
dâu, dọc sách rói mới thay em hục dược các ông nhiêu lâm. Đọc xong mởi biết mình nhỏ 
bè nhường nào, cỏ khi dục sách mà như dửng trước cà Sài Thành.

( Y) vài dòng gởi em. giờ chị phái ra tinh. Em giữ sức khỏe tốt. dịp nào rảnh chị về thâm 
em!

Thương em!"

Cìân 30 nỉkm rỏi, ngót nửa tltộp kỷ. mảnh giấy xé vội từ cuốn sổ của chị giờ vẫn 
phàng phất hương thơm. Nỏ thơm mùi giấy dì, thảm đượiĩầ vị ngọt ngào từ tinh câm chị 
dành cho tôi, cái ấy thi quà thực chẳng còn gì sánh bàng. Thư chị gửi tôi vẫn giừ nguyôn 
phong, tôi chảng dám đánh mất bất cừ đièu gì từ chị nừa cả. Và díl qua biết bao nhiêu 
nAm rồi. mồi lần đọc lụi. tôi dcu bồi hồi nhở clìị!

Chị lúc nào cùng vụv, mfli >êu tỏi như thuở tôi imVi lọt lòng. Chị thương tỏi IẴm, 
â> thể mà tòi lụi chảng bù dÂp cho dời chị dược bao nhiêu. Phủi chi ngày dỏ tỏi viết cho 
chị nhiều hơn. co cười tươi hơn dề chị khỏi phiền lòng thi dă không tộ như bày giở.

Ngà> chị mài, tòi ờ xa. di tàu cùng là mấy ngày trời mới dển. Ba mẹ tôi lảm bệnh, 
cuòi dời Un phai ticn kè dầu xanh, dâm ra tôi quặn lòng. Hoa không gần với chị, nhưng 
no cùng thương chị giống tôi. Bừa nghe tin chị mất, nỏ bỏ cả việc chạy thảng vào Stài



Gòn, trên dườnc vừa gọi tôi, vừa bù lu bù loa khóc lóc. Cà đời chị sống vì chúng tôi, vi 
ba mẹ, vậy mà khi dừng hành trình ấy lại, chi còn một người có thê dến bên chị. Ki thực, 
da qua bao nhiêu năm tôi vần luôn tự trách mình.

Tất cà nhừng gì còn ở lại là kỷ niệm chị dành cho tôi, nhừng cuốn sách dược giừ 
thật mới, chị bảo: "Sách này phần em, nó là cả đời của chị." và cùng bời vậy. tôi dần >cu 
sách, quý sách, như một cách lấp dầy khoảng trống của chị trong lòng tôi. Nhưng sách 
với tôi bày giừ không chi còn là cách giừ tình cảm với chị nừa. nỏ trờ thành nguồn sồng. 
Nó mang tới tôi cảm hứng sống, dem cho tôi bài học sống và giừ trong tôi một tâm hồn 
măi sống. Tôi nhận ra nếu không có nlìừng cuốn sách này. liệu hiêt bao câm xúc lôi dà 
đảnh mất? Biết bao bài học tôi da bỏ qua? Nếu không cỏ cho minh nhiều diều quý giá ầy, 
liệu tới bao eiờ tôi mới biết sống trân trọng từng khoảnh khăc?

Tôi chia sẻ câu chuyện này chỉ là một phần lưu lại ký ức. một phần cung hy vọng 
bạn sẽ để tâm tới sách hơn giừa cuộc sống bộn bề này. Tôi từng nghe bác Ánh (một thần 
tượng từ ngày tôi còn là nừ sinh với nhừng tỳp "Di qua hoa cúc", "Mát biếc",...) từng chia 
sẻ: "Sách cũ, giấy đcn, không còn dọc dược, nhưng nó lại cỏ giả trị của nhừng trang nhật 
ký cuộc dời. Nó là kỷ niệm, là nhác nhớ, là nhừng cuốn sách không phải dế dọc mà dê 
nahĩ ngợi, dc suy tư, để ngẩng ngơ cùng năm tháng đời người. Bán chúng lã chi. Vi giừ 
chúng thì chật nhà nhưng không có chúng, cuộc dời ta bỏng hóa ra buồn tcnh. trổng 
rỗng..." Và tôi lấy nó làm chân lý sống cho mình.

Câu 2: Nếu được chọn là Đại sír Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gi đề 
khuyên khích các bạn và mọi ngưòi đọc sách nhiều hơn?

Tôi nhận thấy trong thời dại ngày nay, việc lên ngòi của công nghệ thông tin da 
dần làm văn hóa dọc sách di vào giai doạn thoái trào. Thế giới giở dây trong mát tôi chi 
còn hai kiểu người, một là người dọc sách, hai là người bỏ sách. Lẽn mạng tim kiếm 
những nhóm về sách thấy rất nhiều, nhưng trên thực té nơi tôi sống lại chang cỏ mấy ai 
quan tâm về diều này, sách họ biết chi là sách giảo khoa, sách giải mẫu cùng một vài thê 
sách vô cùng phổ biến và mang tinh cơ bản. Chinh vi họ chi liếp cận và tiếp nhạn nhùng 
dầu sách như vậy ncn nhác đốn sách với họ là một sự nhàm chán vã lắt nhicMì. nham chan 
thì chảng ai quan tâm. Tôi cần thay dôi họ, mẩu chỏt là thay dôi suy nghĩ.

Tỏi không cần áp dụng quá nhiều lời nói. lời tuyên truyền hỡi clura chAc họ da 
láng nghe. Nhưng theo l âm lý học. con người dc dột minh theo hivu ưng Domino. tức la 
một người làm sỗ cỏ nluìng người khác làm theo. Trong một vài trường hợp. hiẻu ưng 
này làm nên một tiêu cực. nhưng áp nó vào diều dứng dán thi dicm lích cực lụi xay ra. 
I hi dụ. tôi cảm cuốn sách "(iiết con chim nhụi" di và hỏi: "Bụn có biết cuốn nảy không?



Cuộc sống của tôi dà thay dồi rất nhiều từ nó đấy! Bạn muốn nghe chứ?" Với một vài câu 
giật lít như vậy, theo tôi, phái có tới it nhất 6 trôn 10 người nói có và tò mò điều tôi học 
dược. Kích thích sự tò mỏ này, cùng phải tới 4 người di tim cuốn "Giết con chim nhại" dể 
bict nỏ "thần thông" như the nào mà khiến tỏi ca ngợi tới vậy. Tất nhiên, tôi sõ áp dụng 
với nhừng cuốn sách mang lại giá trị giáo dục cùng giá trị thẳm mĩ và từ dó dịnlì hướng 
họ tới việc tạo nên thói quen tim sách, dục sách.

Khi có diều kiện hơn, tôi sO dâu tư vào một dự án có quy mò lớn nhàm khuyên 
khích nhừng bạn dục gằn xa, nhừng người tim sách, yêu sách và cả người không biết đến 
sách cùng dều có cơ hội trải nghiệm. Tôi sổ khiển việc nhàm chân dồi với họ thành một 
việc cực k\ thu hút. Từ dây, có thể nói bạn đọc dà kết nạp thêm một số lượng không nhỏ 
người ham mè sách.

Ngày nay, dọc sách không chi còn là sách giấy mà ngay khi thư giàn sau khi làm 
việc, ta cùng có thế dọc sách, nghe sách qua mạng. Tỏi vẫn luôn dề cao, trân trọng nhừng 
trang sách theo dúng luật quy định về quyền tác giả. khi bạn dọc tim dược nhưng trang 
\scb ấy, quả thực, hụ dâ chọn dược một phương pháp tuyệt vời khi cầm cuốn sách di 
dộng trên tay và có thể sử dụng nó bất cứ nơi nào.

Tôi hi vọng bản thân có thể trờ thành một nguồn cảm hứng, hi vọng điều tôi làm 
tuy nhỏ bé nhưng có thế tạo nên sự thay đổi từ trong chính mỗi con người. Hi vọng hơn 
nừa ràng sau này, sách sO trở thành tài sản quý giá, tài nguyên quý báu của mọi công dân 
trên toàn câu.


