Ra mắt tập thơ "Tổ quốc gọi tên mình" của nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai

Ngày 8/7/2015, Nhà xuất bản Phụ nữ đã giới thiệu tập thơ “Tổ quốc gọi tên mình” của tác giả
Nguyễn Phan Quế Mai. Tập thơ gồm 99 bài thơ được 3 phần “Tôi nghe tiếng Tổ quốc tôi” ;
“Dịch chuyển” và “Rơi nhẹ ngàn năm”.

Nguyễn Phan Quế Mai (1973) sinh ra tại Ninh Bình lớn lên tại Bạc Liêu. Chị tốt nghiệp chương
trình thạc sĩ viết văn của Đại học Lancaster (Anh Quốc). Hiện chị đang sinh sống và làm việc
tại Anh. Dù xa quê hương nhưng nhà thơ luôn mang một nỗi nhớ đau đáu về Tổ quốc Việt Nam
thân yêu. Với tình cảm đó, chị đã viết nên bài thơ "Tổ quốc gọi tên mình" được nhạc sĩ Đinh
Trung cẩn phổ nhạc, trở thành ca khúc được hàng triệu người Việt Nam yêu quý.

Xuyên suốt tập thơ “Tổ quốc gọi tên mình” là tình yêu dành cho đất nước, tình yêu với cội nguồn
dân tộc hòa quyện cùng tình yêu đôi lứa, tình yêu giữa con người với con người, và giữa con
người với thiên nhiên. Có thể nói, đó là những vần thơ “chạm khắc lên một Việt Nam rất tinh tế,
một vẻ đẹp của đất nước mà những vết thương chiến tranh không thể khuất phục được” (Tạp chí
thơ quốc tế Poetry International Review – Mỹ).

Quế Mai từng phát hành năm tập thơ: Trái cấm, Cởi gió, Những ngôi sao hình quang gánh, Bí
mật của hoa sen. Bên cạnh đó, chị có nhiều tác phẩm văn học dịch, truyện thiếu nhi, sách du
ký. Chị được trao tặng giải nhất cuộc thi thơ Nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, Giải thưởng Thơ
của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2010, giải thưởng từ quỹ Văn hóa Lannan (Mỹ).
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