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Giải trí

Nhạc sĩ "Cả nhà thương nhau" mê đồng dao
 Thứ tư, ngày 24/04/2013 08:23 AM (GMT+7) Aa  Aa+

(Dân Việt) - Có lẽ nhiều người biết bài hát "Cả nhà thương nhau"
nhưng không phải ai cũng biết tác giả của nó lại là một nhạc sĩ tay
ngang. Ông là Phan Văn Minh, quê huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng
Nam.

 Bình luận 0 Theo dõi trên  

Có duyên với giải thưởng

Hẳn mọi người sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng Phan Văn Minh theo

học ngành Hóa của Đại học Khoa học Sài Gòn, nay là Đại học Khoa

học tự nhiên TP.Hồ Chí Minh. Năm 1976, ông được cử đi học lớp sư
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phạm cấp tốc tại Quy Nhơn, mấy tháng sau, về dạy trên vùng cao

huyện Trà My (tỉnh Quảng Nam). Dù đi dạy, nhưng với niềm đam

mê âm nhạc từ nhỏ, ông vẫn tranh thủ thời gian sáng tác. Chuyện

"tranh thủ" đó lại mang đến cho ông nhiều vinh dự.

Phút ngẫu hứng của nhạc sĩ Phan Văn Minh.

"Năm 1988, tôi viết ca khúc “Cả nhà thương nhau” tặng vợ con sau

những năm công tác ở miền núi xa xôi. Bài hát này tôi chỉ sáng tác

trong vòng 15 phút. Năm 1989 có cuộc thi ca khúc thiếu nhi, tôi gửi

đi thi cho vui, đâu ngờ được giải Nhất. Khi vào TP.HCM nhận giải,

tôi tìm đến thăm để cảm ơn cháu bé đã thể hiện thành công ca

khúc. Cháu sống cùng mẹ trong một căn gác nhỏ. Ba cháu đã bỏ đi
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từ khi cháu chưa chào đời. Trên căn gác này, tôi thật xúc động khi

nghe bé vừa ca vừa khóc".

Sau thành công này, ông tiếp tục viết về xứ Quảng thân yêu, về sông

Hoài, phố Hội, về thành phố trẻ Đà Nẵng và nhiều miền đất mỗi khi

có dịp đi qua. Đến nay, sự nghiệp sáng tác của Phan Văn Minh với

hơn 400 ca khúc. Theo ông, thành công nhất vẫn là những ca khúc

về gia đình, đặc biệt là sáng tác dành cho thiếu nhi (với hơn 100 ca

khúc).

Sau "Cả nhà thương nhau", "Khúc trầm hương giao thừa" cùng được

ông sáng tác chỉ trong một đêm và ngay lập tức đoạt giải Nhất trong

một cuộc thi sáng tác toàn quốc. Bạn bè ông có người nói vui rằng,

chỉ mất một đêm mà lãnh giải thưởng hàng chục triệu đồng thì…

hời quá. Ông cười bảo: "Đúng là mình viết chỉ trong một đêm,

nhưng đấy là kết quả của sự ngưng đọng kéo dài nửa thế kỷ". Ông

có nửa thế kỷ tuổi đời, nửa thế kỷ để làm con, làm chồng, làm cha,

nửa thế kỷ để trải nghiệm và biết thế nào là cô đơn, trống vắng, hụt

hẫng, chạnh lòng...

Nuôi dưỡng tinh thần từ tuổi thơ

Nhạc sĩ Phan Văn Minh tâm sự: "Tôi may mắn khi sinh ra trong gia

đình yêu nhạc. Ngay từ nhỏ tôi được nghe mẹ tôi hát nhân ngãi, hò

khoan đối đáp. Một cách tự nhiên, âm nhạc truyền thống đi vào
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sáng tác của tôi, nhất là về quê hương xứ Quảng và những ca khúc

có đề tài đồng dao dành cho thiếu nhi".

Vừa nói ông vừa ngâm ca những ca khúc thiếu nhi tâm đắc. "Kỳ

nhông là ông kỳ đà/kỳ đà là cha cắc ké/cắc ké ấy mà kỳ nhông/kỳ

nhông là ông kỳ đà"… trong bài hát "Họ nhà kỳ nhông". Hay bài

"Con nít con nôi": "Con nít con nôi/suốt ngày ăn học rồi chơi/đi tắm

đi bơi/cái mình thì nhỏ xít/đội mũ lá mít/cưỡi con ngựa bằng tàu

cau/. Em trước em sau/ra đồng đánh trận cờ lau/ Con gái con

trai/trưa hè thì xúm xít/mẹ gọi thì rối rít/chạy u dìa nhà…

Mỗi năm nhạc sĩ Phan Văn Minh thường nhận từ 3-5 giải thưởng

cho các sáng tác nhạc, truyện ngắn... Ông nói vui: "Sau khi nghỉ

hưu, mình sống nhờ giải thưởng đấy".

Nhạc sĩ Phan Văn Minh bảo: "Đồng dao song hành cùng trẻ thơ

trong vai trò là những người bạn nhỏ dễ mến để vui chơi nhưng

đồng thời cũng là người thầy gần gũi đầy kinh nghiệm. Lời đồng

dao là những bài học thường thức về ngôn ngữ, về thế giới xung

quanh, nhiều khi là những bài ngụ ngôn dạy trẻ biết yêu ghét, biết

khen chê, biết ứng xử trong cuộc sống. Thế nhưng cùng với số phận

của các thể loại dân ca khác như hát nhân ngãi, hát sắc bùa, hò, lý...

ngày nay đồng dao gần như đang "tuyệt tự" vì không có bài bản mới

nào tiếp tục được khai sinh, còn những bài bản cũ thì không tìm

được không gian diễn xướng tự nhiên như ngày xưa, có chăng chỉ

là không gian mô phỏng trên truyền hình hay sân khấu".
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Có lẽ vì thế mà những ca khúc sáng tác cho thiếu nhi, ông đều mô

phỏng giai điệu, tiết tấu hoặc lời ca theo thể loại đồng dao chỉ mong

góp phần bảo tồn một thể loại âm nhạc dân gian dành cho trẻ thơ...

"Tôi đã phỏng tác được khoảng 20 ca khúc từ đồng dao. Những bài

hát trước đây được tuyển in trong tập "Họ nhà kỳ nhông". Nhưng

bài ưng ý nhất có lẽ là bài "Con nít con nôi", "Họ nhà kỳ nhông",

"Chú kiến con", "Đập chang chang"- nhạc sĩ Phan Văn Minh cho biết.

Mỗi năm nhạc sĩ Phan Văn Minh thường nhận từ 3-5 giải thưởng

cho các sáng tác nhạc, truyện ngắn... Ông nói vui: "Sau khi nghỉ

hưu, mình sống nhờ giải thưởng đấy". Nhưng giải thưởng có lẽ

không phải là điều duy nhất khiến người ta nhớ về ông. Những

người từng tiếp xúc và được nghe những ca khúc của Phan Văn

Minh đều nhận ra rằng, ông thật bao dung, bình thản, hồn hậu

trong quan niệm về cuộc sống và sáng tác. 

Kim Oanh

Từ khóa:

đồng dao nhà thương văn minh kỳ nhông sáng tác nhạc sĩ

ca khúc nhạc thiếu nhi giải thưởng con nít
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Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên
mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập
nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin Cùng Chuyên Mục Xem Theo Ngày 11 Tháng 6 2022 XEM
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và rap
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Dân mạng "dậy sóng" vì loạt
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Quân, "Cô Đẩu" lại giống
Thảo Vân

Đạo diễn Khải Anh và dàn
Táo hé lộ những chi tiết đặc
biệt của Táo Quân 2021

"Em là chàng trai của anh"
khiến fan quốc tế "phát
cuồng", khen ngang tầm
phim đam mỹ châu Á

Tin Nổi Bật

Những gương mặt hứa hẹn là sao Việt thế
hệ mới trong năm 2021

NSND Hoàng
Dũng - người khóc trong tất cả
các vai diễn để đời

Mùa phim Tết bội thu - những
phim Việt nào từng cán mốc
trăm tỷ?

NSƯT Xuân Bắc và nỗi niềm
trăn trở ngày Tết, Thu Quỳnh
mong sớm hết dịch Covid-19
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Đọc Thêm

Bất ngờ với 10 con số ấn tượng của phim
"Kiều" như có sự sắp xếp vô hình

"Kiều" công bố 10 con số thú vị liên quan đến quá trình "thai nghén"
và hình thành bộ phim khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng và
cho là như có một sự sắp xếp vô hình.

Lệ Quyên đeo nhẫn đôi với tình trẻ, chồng
cũ khoe biệt thự 3 tầng sang chảnh

Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên gây chú ý khi công khai hình ảnh bên tình
trẻ cá nhân.

Ngắm bộ sưu tập khẩu trang sang chảnh
xứng tầm thiên đình của Táo Quân 2021

"Gặp nhau cuối năm - Táo Quân 2021" năm nay sẽ lên sóng vào tối
30 Tết Nguyên đán. Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn còn phức
tạp, "gia đình nhà Táo" chấp hành nghiêm chỉnh quy định đeo khẩ…

Phim Việt chiếu rạp Tết đầu tiên rút khỏi
đường đua vì Covid-19

Trưa ngày 2/2, thông cáo khẩn về quyết định rút phim "Gái già lắm
chiêu V" khỏi mùa phim Tết 2021 khiến dư luận xôn xao.
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Phim Việt chiếu rạp Tết chỉ mong được
phục vụ khán giả, hòa vốn

Một trong các phim Việt chiếu rạp Tết Nguyên đán 2021 là "Gái già
lắm chiêu V" đã họp báo online và khẳng định rằng: "Chỉ cần khán
giả đeo khẩu trang ra rạp thì việc chiếu phim hoàn toàn có thể xả…

Sơn Tùng - Hải Tú - Thiều Bảo Trâm
"được" gì sau vụ ồn ào tình ái vì "trà xanh"?

Sơn Tùng - Hải Tú - Thiều Bảo Trâm là ba cái tên hot nhất trên
mạng xã hội trong thời gian gần đây. Cả ba người hiện tại đang sở
hữu lượt tìm kiếm nhiều nhất sau vụ ồn ào xoay quanh chuyện tìn…

Táo Quân 2021 dừng buổi ghi hình tối 28/1
vì Covid-19

Đại diện truyền thông chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo Quân
202" vừa thông báo hủy buổi ghi hình có khán giả vào tối nay
(28/1) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Tùng Dương: "NSND Trung Kiên là người
thầy nghiêm khắc nhất tôi biết"

Mặc dù không phải học trò trực tiếp của NSND Trung Kiên nhưng
ca sĩ Tùng Dương đã gắn bó và ảnh hưởng nhiều từ ông.
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Ca sĩ Tấn Minh: "NSND Trung Kiên chính là
người đặt lời Việt cho các ca khúc quốc tế"

Ca sĩ Tấn Minh đã chia sẻ với Dân Việt những câu chuyện về nghề
ít ai biết về NSND Trung Kiên.

Nguyễn Trần Trung Quân kể kỷ niệm chảy
máu cam vì sợ gặp NSND Trung Kiên

Trước sự ra đi của NSND Trung Kiên - người thầy định hướng con
đường âm nhạc cho mình, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân đã chia
sẻ kỷ niệm lần đầu tiên sợ hãi khi đối mặt với nam nghệ sĩ gạo cội.

Những cặp đôi đẹp như mơ, dành cả thanh
xuân cho nhau rồi chia tay khiến fan "bật
khóc"

Hoài Lâm - Bảo Ngọc, Lệ Quyên - Đức Huy... khiến người hâm mộ
xôn xao, tiếc nuối khi chính thức "đường ai nấy đi" dù họ đã "dành
thanh xuân cho nhau".

NSND Hồng Vân vượt qua "lời nguyền" sợ
nước vì 3 lần chết hụt

Nhân vật Lý Lệ Hồng do NSND Hồng Vân đảm nhận là mảnh ghép
quan trọng tạo nên bộ ba chị em tài – sắc vẹn toàn nức danh xứ
Huế trong "Gái già lắm chiêu V".
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"Cậu Vàng" rút khỏi rạp: Diễn viên tin
tưởng đạo diễn, tôn trọng ý kiến khán giả

Là người đóng vai Cải trong phim "Cậu Vàng" vừa rút khỏi rạp
chiếu, diễn viên Bích Ngọc có những chia sẻ riêng về bộ phim.

"Hướng dương ngược nắng" gây bức xúc vì
cổ xúy "trà xanh" vẫn tạo cơn sốt

"Hướng dương ngược nắng" là tác phẩm truyền hình đang tạo nên
"cơn sốt" bởi nội dung kịch tính và diễn xuất tốt của dàn diễn viên
đình đám tham gia. Tuy nhiên, phim cũng nhận về không ít ý kiến…

Phim chiếu rạp Tết 2021: Cuộc đua đầy
kịch tính

Đường đua phim chiếu rạp Tết 2021 đang chuẩn bị bước vào cuộc
cạnh tranh khốc liệt với những phim "bom tấn" như: "Trạng Tí", "Bố
già", "Gái già lắm chiêu V", "Lật mặt: 48h"…

Đạo diễn Phi Tiến Sơn: Nếu không vì tâm
huyết không ai làm "Cậu Vàng", "Kiều"...

Điện ảnh Việt đang chuyển hướng tập trung khá nhiều vào dòng
phim lấy cảm hứng từ văn học, lịch sử nước nhà như "Cậu Vàng",
"Kiều", "Trưng Vương".

"Giật mình" vì dàn sao "khủng" đóng Táo
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Quân có tới 4 Giám đốc, Phó Giám đốc

Dàn nghệ sĩ quen thuộc của chương trình "Gặp nhau cuối năm -
Táo Quân 2021" khiến người hâm mộ "choáng" vì có tới 4 Giám
đốc, Phó Giám đốc các Nhà hát là: Chí Trung, Tự Long, Công Lý v…

NS Nguyễn Minh Cường: Tôi không tự tin
"Hoa nở không màu" sẽ thành hit

Với 2 ca khúc "Hoa nở không màu" và "Buồn làm chi em ơi!" đạt số
lượt view, lượt cover nhiều nhất trong làng nhạc thời gian qua, nhạc
sĩ Nguyễn Minh Cường có dịp nhìn lại những thành công anh đã…

Trận đấu "Siêu trí tuệ Việt Nam" giữa "dị
nhân" 150 điểm và nam sinh đạt 40 giải
toán học

Đây là trận đấu đáng mong đợi nhất của "Siêu trí tuệ Việt Nam"
mùa này giữa Duy Bách – "siêu dị nhân" 150 điểm và Hoàng Hiệp -
nam sinh trường Y đạt hơn 40 giải thưởng Toán học.

Từ phim "Cậu Vàng" thấy gì qua cách làm
phim "lấy cảm hứng"?

Không phải ngẫu nhiên mà các nhà làm phim "Cậu Vàng" đã phải
nhấn mạnh ngay từ dòng chữ đầu tiên hiện lên ở đầu phim rằng:
"Đây là tác phẩm lấy cảm hứng từ những truyện ngắn của nhà vă…

"Cô Đẩu" Đỗ Duy Nam vui mừng vì cuộc gọi
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từ Táo quân 2021

Diễn viên hài Đỗ Duy Nam cho biết, anh rất vui vì đã được tham gia
Táo quân 2021 và chính thức được "gọi đi tập" sau hơn một năm
chờ đợi.

Vân Dung nói gì khi trở thành "Táo Y tế"
của "Táo quân" 2021?

Không còn là tin đồn, "Táo quân 2021" sẽ quay trở lại sau một năm
vắng bóng. "Táo Y tế" Vân Dung đã chia sẻ chân tình với Dân Việt
những câu chuyện xoay quanh chương trình trải dài suốt thanh…

Nghệ sĩ Chí Trung "úp mở" đóng Táo Giáo
dục trong Táo quân 2021, giữ "lời nguyền"
không đóng Táo Giao thông

Mới đây, nghệ sĩ Chí Trung đăng hình ảnh "úp mở" việc anh sẽ vào
vai một nhân vật trong chương trình Táo quân 2021 thu hút sự
quan tâm của khán giả.

Hot girl Ngoại thương Bích Ngọc nói gì khi
đóng vai người ở, bị đánh đập trong "Cậu
Vàng"?

Hot girl Bích Ngọc sinh năm 1997, tốt nghiệp trường Đại học Ngoại
thương Hà Nội. Cô nàng 9X hiện đang là cái tên được truyền hình
và điện ảnh vô cùng ưu ái.

Lý Nhã Kỳ ở tuổi U40 vẫn chưa chồng con
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vì lý do này?

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và tài sản "khủng" nhưng Lý Nhã Kỳ vẫn
lẻ bóng ở tuổi U40 khiến người hâm mộ không khỏi băn khoăn.

"Cậu Vàng" thu hút dàn sao "khủng" đến
buổi ra mắt phim

Bộ phim điện ảnh "Cậu Vàng" lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học
của nhà văn Nam Cao chính thức ra mắt tại Hà Nội thu hút sự quan
tâm của cộng đồng.
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Âm nhạc Công nghệ số Tour hay – Khuyến mại Tư vấn Bí ẩn khoa học

Trụ sở: 13 Đường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Tòa soạn và trị sự: Lô E2, Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 38472263

Email: toasoan@danviet.vn

Đường dây nóng: 0857.835.666

Liên hệ quảng cáo: 0329298892

Tổng Biên tập: LƯU QUANG ĐỊNH

Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Nguyễn Văn Hoài

Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022

Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
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