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 English

VĂN HÓA

Nhạc sĩ An Thuyên kể chuyện "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác"

Thứ Sáu, 07:00, 17/05/2013

(VOV) - Sinh ra và lớn lên trên quê hương xứ Nghệ, nhạc sĩ An Thuyên là người có bài hát hay về Bác Hồ - "Đêm nghe hát
đò đưa nhớ Bác".

Hơn 30 năm qua, “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” của nhạc sĩ An Thuyên vẫn được coi là một trong những bài hát hay nhất về
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không gian văn hóa làng quê xứ Nghệ, tác giả đã khắc họa hình ảnh bậc vĩ nhân lớn lên cùng câu hò,
điệu ví, với tiếng lòng của nhân dân lao động.

Ông cũng là tác giả của nhiều tác phẩm âm nhạc viết về Bác Hồ như: Thanh xướng kịch “Người đi tìm nhịp trống”, “Chuyện bên
lán Nà Lừa”, “Hành khúc theo chân Bác”… nhưng sự ảnh hưởng của “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” đến nay vẫn mạnh mẽ hơn
cả.  

Nhân dịp kỉ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phóng viên VOV có cuộc trò chuyện với tác giả của bài hát “Đêm nghe
hát đò đưa nhớ Bác”.

P.V: Thưa nhạc sĩ An Thuyên, được biết khi viết “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”, hồi đó ông mới 24 tuổi và là một cán bộ tuyên
truyền của ty văn hóa Nghệ An. Thế nhưng, khi nghe bài hát đó, không ai nghĩ tác giả lại trẻ đến như vậy bởi ca từ nghe rất già
dặn?

Nhạc sĩ An Thuyên: Đó là những năm tôi 23-24 tuổi, lúc đó Bác đã mất được 5-7 năm. Sự mất mát ấy luôn lay động trái tim của
tôi. Bản thân tôi cũng cảm thấy sự qua đời của Bác là mất mát rất lớn. Cũng chính điều đó đã thôi thúc tôi viết bài hát này chỉ trong
1 đêm. Khi viết nước mắt tôi dàn dụa, nghĩ lại thấy mình như một ông cụ non vậy.
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Nhạc sỹ An Thuyên tại nhà riêng 

Đến bây giờ, sau nhiều năm sáng tác, tôi nhớ mình đã có ba lần viết nhạc bằng nước mắt: “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”, “Neo
đậu bến quê” và “Mẹ Việt Nam anh hùng”.

P.V: Cơ duyên nào đã đưa nhạc sĩ đến một không gian văn hóa ví dặm với những người hát phường vải, với hình ảnh Bác Hồ thời
ấu thơ?

Nhạc sĩ An Thuyên: Tôi viết bài này bắt đầu từ một câu chuyện. Hôm ấy, khi tôi đi sưu tầm dân ca ở Làng Sen (Kim Liên, Nam
Đàn), bà con đến hát và tôi thu âm các bài hát dân ca, hát phường vải. Trong khi thu âm thì có một người phụ nữ khoảng 40-45
tuổi, đứng ngoài ngõ. Khi tôi xong việc, đóng máy thu âm lại, chị bảo “anh đi với tôi”.

Với sự tò mò của người làm sưu tầm, tôi đóng vội máy và đi theo chị. Về đến trước nhà, chị vừa “kẹt” cái cổng tre lại thì thấy tiếng
bà cụ trong nhà bảo “mi đi mô từ đầu hôm đến giờ mà để con khóc nhiều rứa”. Rất nhanh chị ôm chầm đứa con đang khóc và hát
một bài hát ru rất hay. Tôi vội vàng bấm máy thu âm. Đấy là bài hát ru sưu tầm theo tôi là rất thành công vì nó rất thật.

Tiếng võng đưa qua đưa lại, lúc đầu con khóc nhiều thì chị hát rất khỏe, to và dần dần con dịu đi thì chị hát nhỏ. Bài hát ru cứ
chậm dần, chậm dần theo không gian đó. Chị đã thiếp ngủ lúc nào không biết và bỏ quên tôi. 

Sớm hôm sau, tôi quay lại thì chị đi làm đồng. Tôi mở cửa bước vào và bắt gặp hình ảnh một bà cụ rất già với mái tóc trắng ngồi
đó khiến tôi không thể quên. Tôi bật máy ghi âm để bà nghe bài hát ru do chính con dâu bà hát. Nghe xong, bà bảo “Ngày xưa Bác
Hồ cũng hay nghe hát phường vải lắm”. Từ chi tiết này tôi đã viết bài hát “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”.
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P.V: Các bài hát “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”, “Neo đậu bến quê”, “Ca dao em và tôi”, “Vầng trăng đò đưa”…đều mang âm
hưởng của dân ca Nghệ Tĩnh. Âm nhạc dân gian xứ Nghệ rõ ràng đã mang đến nhiều thành công cho ông, phải không thưa nhạc
sĩ?

Nhạc sĩ An Thuyên: Khi viết “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”, mọi người có thể không tưởng tượng được vì đó hoàn toàn là một
bài hát dặm, trước đó là một câu ví. Với bài hát này, tôi lấy nguyên nhịp 7/8 - nhịp lẻ rất lạ, đậm đặc và tinh túy đến mức 5 năm sau
đó, tôi viết bài nào dường như cũng giống như “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”.     

P.V: Trong bài hát của mình nhạc sĩ đã khắc họa hình ảnh Bác Hồ thời thơ ấu là một cậu bé mặc "quần xắn gối, đứng đầu sân"
nghe phường vải hát. Hẳn là nhạc sĩ cũng có những kỉ niệm tuổi thơ gắn liền với một không gian văn hóa như vậy?

Nhạc sĩ An Thuyên: May mắn là gia đình tôi sống ở làng Đáy (Quỳnh Lưu, Nghệ An) – một vùng quê nghèo nhưng có phong trào
văn hóa văn nghệ, có nền âm nhạc dân gian rất phát triển. Và nhà tôi cũng là một gánh hát tuồng, cải lương, hát phường vải. 11
tuổi tôi đã trở thành một “nhạc công” thổi sáo, kéo nhị cho mọi người hát. Âm nhạc dân gian thấm đượm với tôi từ bé, như sữa mẹ
mình được bú từ nhỏ vậy. 
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P.V: Xin cảm ơn nhạc sĩ An Thuyên./.

Phương Thúy/VOV – Trung tâm Tin

Viết bình luận 

Thêm bình luận hoặc câu hỏi

Gửi tin

Tin liên quan 

Báo Nhân dân trao giải Cuộc thi viết về học tập Bác Hồ

(VOV) -Ban tổ chức đã nhận được hơn 800 bài viết tham dự Cuộc thi viết về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Báo Nhân dân trao giải Cuộc thi viết về học tập Bác Hồ

Khai mạc triển lãm Bác Hồ với đồng bào các dân tộc thiểu số

(VOV) - Triển lãm trưng bày hơn 80 tư liệu và ảnh cỡ lớn với những bức ảnh chọn lọc có giá trị.

Khai mạc triển lãm Bác Hồ với đồng bào các dân tộc thiểu số
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Một dấu ấn An Thuyên

Là một nhạc sỹ có nhiều cống hiến với nền âm nhạc nước nhà nhưng NS An Thuyên đã từng được đánh giá là không có năng khiếu âm nhạc.

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc

(VOV) -Qua các phong trào thi đua đã phát hiện và tôn vinh nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc
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DU LỊCH

Gương đã vỡ liệu có thể lành? 

Vợ công khai qua lại với người yêu cũ 

Xu hướng thiết kế phòng tắm đơn sắc hiện đại lên ngôi

Chàng “phi công” mít ướt từ bỏ nghề diễn viên - người mẫu để theo vợ lập nghiệp

Đã ly hôn rồi nhưng chồng cũ vẫn tới làm phiền 
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VĐV, HLV bóng bàn quốc tế trải nghiệm du lịch Hải Dương 

Đến Tả Phìn, Sa Pa trải nghiệm tắm lá thuốc của người Dao đỏ 

Mùa hè "làm không hết việc" của ngành du lịch

Quảng Ninh hút khách dịp cuối tuần nhờ SEA Games 31 

Tuyệt tác Cấm Sơn: Hạ Long trên cạn của Bắc Giang  
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CÔNG NGHỆ

Việt Nam chính thức có Hiệp hội Blockchain

Bất ngờ nguyên mẫu iPhone xuất hiện với thiết kế chưa từng có

Apple chính thức phát hành iOS 15.5 cho iPhone 6S trở về sau

Cảnh báo virus đòi tiền chuộc Magniber làm giả bản cập nhật Windows
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GIẢI TRÍ

Cảnh báo virus đòi tiền chuộc Magniber làm giả bản cập nhật Windows

Bản cập nhật mới nhất của Windows 11 và Windows 10 gây ra sự cố
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SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH

Song Kang Ho, Kang Dong Won, IU sải bước trên thảm đỏ LHP Cannes 2022 

Những mối tình 'chị - em' tan vỡ gây tiếc nuối nhất showbiz Việt

Phan Minh Huyền khiến khán giả ngẩn ngơ khi hoá mỹ nữ dân tộc

Tài tử Leonardo DiCaprio thân mật ôm hôn bạn gái trên bãi biển 

Robert Pattinson tái xuất phong độ bên bạn gái tại sân bay 
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"Top Gun: Maverick" của Tom Cruise nhận cơn mưa lời khen từ giới phê bình 

"Người môi giới" - Dựa trên câu chuyện có thật về những chiếc “hộp em bé” tại Hàn Quốc

Xem màn đấu võ đỉnh cao của H’Hen Niê 

Mike Tyson đóng vai nhân viên y tế trong phim mới
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VĂN HỌC

Nhà sản xuất "Tiệc trăng máu" tham dự sự kiện Chợ phim của LHP Cannes 2022

11 tác phẩm lọt vào chung khảo Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 3 - 2022

Nhà văn Lê Phương - tác giả kịch bản phim "Biệt động Sài Gòn" qua đời
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ÂM NHẠC

Đa dạng và phong phú các dòng sách cho thiếu nhi dịp hè 

"Trẻ ngoan trẻ hư" - Một góc nhìn mới về cách con khôn lớn

Ra mắt trọn bộ tiểu thuyết lịch sử về nhà Trần của nhà văn Hà Ân
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