
Những chuyện xúc động về ca khúc 'Nhật ký của mẹ'
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(PLO) - Xung quanh ca khúc đơn được xem là có thời lượng dài bậc nhất hiện nay là những câu chuyện xúc
động cả về hoàn cảnh sáng tác lẫn quá trình thể hiện.

Xem tin tức mới nhất

Giải trí Du lịch Thể thaoTrang chủ /  Văn hóa /  Giải trí

Ca sĩ Hiền Thục nhiều lần bật khóc khi thể hiện “Nhật ký của mẹ”

Nguyễn Văn Chung là tác giả của hàng loạt ca khúc nổi tiếng như: “Vầng trăng khóc”, “Con đường mưa”, “Đêm

trăng tình yêu”, “Chiếc khăn gió ấm”... Anh viết “Nhật ký của mẹ” vào năm 2008, đến năm 2011 mới thu âm và

phát hành trên mạng. Mãi đến tháng 3/2012, nhạc sĩ mới quay video tranh cát ca khúc này, phát hành phổ biến. 

Watch on

Nhật Ký Của Mẹ | Hiền Thục | Lyric Video | EngSub
Watch later Share

Ba năm chờ ca sĩ thể hiện

Xuất phát từ ý tưởng là quà tặng sinh nhật mẹ của mình, năm 2008, nhạc sĩ đã mong muốn có một sáng tác

mang góc nhìn khác với những ca khúc về mẹ quen thuộc bấy lâu. Anh quyết định chọn lọc lời nhạc như những

trang nhật ký của người mẹ dõi theo con mình qua tháng năm. Anh mất ba ngày suy ngẫm, sửa câu từ và hoàn

tất sáng tác vào 5h sáng ngày thứ tư trong quá trình sáng tác. Lời bài hát gồm sáu trang nhật ký xuyên suốt

những xúc cảm của người mẹ khi mang thai, sinh nở, con tập nói, tập đi, đến trường, có những rung động đầu đời
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và trưởng thành rồi đi làm xa.

 Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Nhạc sĩ kể, anh đã trải hàng loạt những cuốn báo về phụ nữ, những bài viết, những bài thơ hay về mẹ... đầy khắp

trong phòng, nằm lăn ra đọc hết cái này đến cái khác, để tìm những cái đặc sắc nhất, những chi tiết "đắt" nhất và

"thật" nhất về tình cảm của mẹ. 

Sau khi nghiền ngẫm “tài liệu”, anh hồi tưởng lại tất cả những gì mẹ đã dành cho mình, sau cùng quyết định viết

một bài hát độc nhất về mẹ, dưới góc nhìn của mẹ về con, không phân biệt hoàn cảnh giàu nghèo, tôn giáo, thời

đại. Một bài hát nói lên những điều giản dị nhất mà bất cứ người mẹ nào trên thế giới cũng dành cho con mình.

Ngay ban đầu, Nguyễn Văn Chung đã chọn người thể hiện ca khúc là Hiền Thục, mặc dù lúc đó chưa quen biết

cô. Giải thích điều này, anh nói: “Tôi cũng không rõ vì sao. Chỉ biết rằng khi vừa hoàn thành xong bài hát này, tự

nhiên tôi nghĩ chỉ có Hiền Thục mới thể hiện bài hát này tốt nhất. Có lẽ là do trực giác của người nhạc sĩ”. 

Nhưng khi liên hệ với Hiền Thục vào năm 2008, người quản lý nói rằng Thục chưa thể tham gia. Nhạc sĩ kiên trì

chờ đợi, đúng ba năm sau, anh tình cờ gặp lại ca sĩ ở phòng thu và nhắc lại lời đề nghị năm xưa, Thục nhận lời.

Tối về nhạc sĩ gửi ngay bài hát cho Thục, ngay hôm sau nữ ca sĩ nói muốn thu ngay vì “quá thích và quá xúc

động”.

Hiền Thục phải mất khá nhiều thời gian để thu âm khi bài hát thường khiến cô bật khóc giữa chừng. Bản thu âm

“Nhật ký của mẹ” phát hành cuối năm 2011 và nhanh chóng gây được chú ý. 

Bài hát dài tám phút

Là một bài hát có thời lượng dài đến tám phút (trong khi thông thường thời lượng các chương trình biểu diễn chỉ

cho phép khoảng bốn phút), ca từ lặp lại nhiều lần nên tác giả từng cho rằng “Nhật ký của mẹ” sẽ khó được đưa

lên biểu diễn trên sân khấu và truyền hình. 

Không ngờ bài hát thành công đến nỗi chương trình nào cũng “ưu ái” dành cả tám phút biểu diễn. Ca khúc được

Hiền Thục thể hiện lần đầu tiên tại liveshow "Ký ức 10 năm âm nhạc" của Nguyễn Văn Chung vào ngày

27/10/2011 và sau đó trình diễn nhiều lần trên sóng truyền hình. 

Sau thành công ban đầu, với mong muốn ca khúc được phổ biến rộng rãi hơn đến khán giả, Nguyễn Văn Chung

đã phát hành đĩa đơn “Nhật ký của mẹ” với clip âm nhạc minh họa bởi tranh cát do chính anh thể hiện. 

Anh cho biết: "Cát là vật thể gắn liền với biển, là hình ảnh tượng trưng cho tình yêu bao la của mẹ, không gì đo

đếm hết. Hình ảnh đó xuyên suốt trong những bài nhạc hay bài thơ của chúng ta từ trước đến giờ. Những hình vẽ

trên cát sẽ thể hiện được sự đổi thay của dòng thời gian, nhưng dù có bao lâu đi nữa, thì cát và biển vẫn thế, như

tình mẹ dành cho chúng ta không bao giờ vơi đi".

 Hình ảnh tranh cát trong video ca khúc “Nhật ký của mẹ”.

Nguyễn Văn Chung là nhạc sĩ đầu tiên tại Việt Nam có ý tưởng và tự thực hiện việc vẽ tranh cát minh họa cho ca

khúc của chính mình. Anh đã tìm đến nghệ nhân Trí Đức để theo học cấp tốc cơ bản về cách vẽ, bố trí hình ảnh,

chuyển đổi và liên kết hình ảnh thành một câu chuyện xuyên suốt bài hát.

Clip âm nhạc “Nhật ký của mẹ” sau khi phát hành trên các trang mạng xã hội vào tháng 3/2012 đã bất ngờ thu

hút hàng triệu lượt xem. Phát biểu trên báo chí về kỷ niệm liên quan ca khúc này, Nguyễn Văn Chung nói: 

“Đây là một bài hát tặng Mẹ, nên khi Chung nhờ Hiền Thục thu âm, Thục không lấy đồng thù lao nào. Và khi bài

hát nổi tiếng, Hiền Thục xin Chung được biểu diễn, Chung cũng không lấy của Thục đồng nào. Đến khi quay

video ca nhạc cho ca khúc này, Chung cũng chỉ mất vỏn vẹn 3 triệu đồng, trong đó một triệu cho hoà âm, một

triệu cho thu âm, một triệu cho việc quay MV”.

Đường ra thế giới

“Nhật ký của mẹ” đã giành nhiều giải thường âm nhạc, là một trong những ca khúc tiêu biểu của năm 2012. Năm

2013, ca khúc nhận được giấy khen của Cục Nghệ thuật biểu diễn về tính nhân văn và ý nghĩa giáo dục của bài

hát. Năm 2014, bài hát được một nhạc sĩ người Nhật dịch sang lời Nhật và thể hiện bởi ca sĩ gốc Việt Hải Triều,

gây nên một làn sóng lan tỏa tại nước này.

Năm 2015, ca khúc nằm trong album "The Best Of Ballroom Music - Vol 36" - tức "Tuyển tập ca khúc khiêu vũ

hay nhất - số 36" của trung tâm Casa Musica (Đức). Casa Musica là trung tâm hoàn toàn của người Đức. Ca

khúc được người nước ngoài biết nhờ họa sĩ tranh cát Trí Đức đã có chuyến lưu diễn giao lưu văn hóa ở nhiều

nước, trong đó có Đức. 



Gửi bình luận

An Tư

Từ khóa:  ca khúc khán giả Album ca sĩ âm nhạc nhạc sĩ biểu diễn sân khấu nhật ký của mẹ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Nhập nội dung

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Một trong những tiết mục biểu diễn là vẽ mình họa trên cát dựa trên nền nhạc ca khúc “Nhật ký của mẹ” với

giọng ca Hiền Thục, kèm phụ đề tiếng Anh. Casa Musica từ đây biết đến ca khúc, sau đó liên lạc với nhạc sĩ

Nguyễn Văn Chung (tại Việt Nam) để xin phép phát hành.

Nguyễn Văn Chung nói “Nhật ký của mẹ” là một trong những ca khúc thành công nhất của anh. Bốn năm qua, ca

khúc này đã mang về cho anh nhiều khoản tiền lớn từ tác quyền, nhạc chuông,… Ngoài những khoản tiền "bất

ngờ" được chi trả từ các nhãn hàng nổi tiếng sử dụng ca khúc này, tiền nhạc chuông nhạc chờ từ bài hát “Nhật ký

của mẹ” trung bình mỗi tháng vào khoảng vài triệu đồng. Trung tâm Casa Musica đã gửi tiền tác quyền sử dụng

ca khúc với giá 300 Euro./.
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3 scandal tốn giấy mực nhất
showbiz năm 2015

Cần có “vòng kim cô” cho
chân dài

Hoa ly và chuyện thách thức
hội nhập bị thổi phồng

Cuộc đời khốn khổ của cô gái
‘bán hoa’ bị khách sát hại

Phạm Hương dính tin đồn
“bỏ tiền tỉ làm truyền thông”

“Nổ” là nhà đầu tư chính,
giám đốc đi lừa đảo

CÙNG CHUYÊN MỤC

“Sàn giao dịch điện tử” – các nghệ sĩ bớt lo về bản quyền

(PLVN) - Ca sỹ Tăng Ngân Hà cùng “ông xã” - nhạc sỹ Lưu Quang Minh chính thức
công bố ra mắt nền tảng VAB – đây là VAB là nền tảng giúp các nghệ sĩ/các nhà
sáng tạo dễ dàng kết nối và chia sẻ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

"Đốt cháy" mọi giác quan với Đại
nhạc hội “Thank you, Vietnam by
VinaPhone”

Em và Trịnh, thân phận và tình yêu

Ngọc Lan hối hận bật khóc vì ngăn
cản mẹ “đi thêm bước nữa”

Phim “Decision To Leave” của
Thang Duy, Park Hae Il ấn định
ngày ra rạp Việt

TIN LIÊN QUAN

Top 10 Cutest Animal
Pictures From Last
Year

바나나 껍질을 피부에 바
르면 많은 이점이 있습니
다! 여기에서 읽으십시오

20 Most Fantastic
Places On Earth

Rare Giant Fish
Discovered By Scuba
Divers

See The Evil Girl
From The Horror
Movie The Ring Today

Top 10 Largest Cat
Breeds In The World

Ten Mad Machines
You Would Love To
Have A Go Of

Discover The Mystery
Of The Green Cat That
Appeared In Bulgaria
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ĐỌC THÊM

Có gì trong bom tấn xứ Hàn “The Witch: Part 2” của Lee Jong Suk, Shin Shi A?

(PLVN) - Sau lần lỡ hẹn với cộng đồng yêu điện ảnh Việt 4 năm về trước, bom tấn xứ Hàn
“The Witch: Part 2” hiện đã công bố ngày khởi chiếu tại Việt Nam, đồng thời trình làng clip
teaser và teaser poster gây nhiều tò mò.

Đoàn Hồng Trang: “Tôi đã chiến thắng chính mình nhờ Miss Global 2022”

(PLVN) - Chung kết cuộc thi Miss Global 2022, đại diện Việt Nam, Đoàn Hồng Trang đã dừng
chân ở top 25.

Minh Tú tất bật với các cuộc thi Hoa hậu, đang rục rịch cưới chồng

(PLVN) - Minh Tú chia sẻ về kế hoạch của bản thân ở hiện tại và trong thời gian tới. Cô cũng
thẳng thắn nói về kế hoạch lập gia đình.

BTS càn quét các bảng xếp hạng iTunes toàn cầu với album "Proof"

Album “Proof” không chỉ đánh dấu sự tái xuất đường đua âm nhạc của BTS mà còn là cột
mốc kỷ niệm 9 năm ra mắt của 7 chàng trai.

Ca sĩ Justin Bieber mắc bệnh hiếm, bị liệt mặt

(PLVN) - Ca sĩ Justin Bieber bị tê liệt nửa mặt với chẩn đoán mắc chứng rối loạn hiếm gặp,
ước tính 100.000 người ở Mỹ thì có 5 người sẽ mắc hội chứng này hàng năm

Ngọc Sơn ngưỡng mộ tình cảm của Khánh Thi - Phan Hiển

(PLVN) - Trong khi Ngọc Sơn bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Khánh Thi - Phan Hiển thì nữ
kiện tướng dancesport cũng thừa nhận nam danh ca là thần tượng của mình.

Phát động cuộc thi vẽ tranh về du lịch cho trẻ em

(PLVN) - Cuộc thi vẽ “Du lịch cùng Mường Thanh - Kì nghỉ mơ ước” là sân chơi bổ ích dành
cho các “họa sĩ nhí” có niềm đam mê du lịch và sở thích sáng tạo, mong muốn thể hiện tài
năng hội họa của mình.

Phương Uyên - Thanh Hà đồng điệu trong 'Có nhau có cả thế giới'

(PLVN) - 'Có nhau có cả thế giới' là album đánh dấu chặng đường mới của Thanh Hà và
Phương Uyên khi quyết định đồng hành với nhau, cho thấy sự đồng điệu của hai tâm hồn
trong cảm xúc lẫn nghệ thuật.

"Em và Trịnh": Giao thoa hài hòa giữa cả tiểu sử và âm nhạc

(PLVN) - 136 phút phim "Em và Trịnh" lấy cảm hứng từ cuộc đời của cố nhạc sĩ Trịnh Công
Sơn như đưa người xem bước vào một chuyến lãng du của tình yêu và âm nhạc.
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Johnny Depp lại ra hầu tòa vì cáo buộc hành hung nhân viên

(PLVN) - Johnny Depp dự kiến sẽ phải ra tòa xét xử tại Los Angeles (Mỹ) vào tháng 7 tới vì bị
cáo buộc hành hung một nhân viên trên trường quay của bộ phim City Of Lies .

Loạn hoa hậu và "cuộc chiến" đặt tên cuộc thi

Khi các cuộc thi nhan sắc mọc lên “như nấm sau mưa”, việc đặt tên gọi bỗng chốc cũng trở
thành  "cuộc chiến". 

aespa thiết lập kỷ lục với mini album “Girls”

(PLVN) - Mini album thứ 2 - “Girls” của aespa được xác nhận cán mốc 1 triệu bản pre-order
trong vòng một tuần, kể từ ngày mở bán 2/6.

Lee Je Hoon, Pyo Ye Jin đóng “Taxi Driver” mùa 2

(PLVN) - “Taxi Driver” - phim truyền hình nổi tiếng của SBS chính thức xác nhận dàn diễn viên
trong mùa thứ 2.

Khánh Phương và khoảnh khắc “lên hương” trong sự nghiệp

(PLVN) - Nam ca sĩ tiết lộ, sự nghiệp anh thăng hoa nhờ hit “Chiếc khăn gió ấm”.

Tiểu Vy hé lộ tiêu chí chọn bạn trai, thú nhận bớt nóng tính hơn sau khi làm Hoa hậu

(PLVN) - Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ về những thay đổi của bản thân kể từ khi đăng quang
và lần đầu bật mí tiêu chí chọn bạn trai.

Hoa hậu Thùy Tiên, Lương Thùy Linh “đọ vẻ” sexy

(PLVN) - Bộ đôi Hoa hậu “không hẹn mà gặp”, đều diện những thiết kế gợi cảm trong buổi
tiệc chia tay  ê-kíp Miss Grand International và top 10 Miss Grand Thái Lan.

Thủy Tiên ngầm phủ nhận tin đồn ly hôn Công Vinh

(PLVN) - Trước tin đồn tan vỡ xôn xao mạng xã hội suốt những ngày qua, Thủy Tiên đã có
động thái phủ nhận nghi vấn cũng như khoe hình ảnh gia đình hạnh phúc, viên mãn.

Phan Hiển được danh ca Ngọc Sơn 'thưởng nóng' khi giành 3 huy chương vàng SEA Games

(PLVN) - Bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tài năng của Phan Hiển, danh ca Ngọc Sơn còn chuẩn
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(PLVN) - Bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tài năng của Phan Hiển, danh ca Ngọc Sơn còn chuẩn
bị một món quà để 'thưởng nóng' cho nam vũ công khi giành thành tích đặc biệt ấn tượng tại
SEA Games 31.

BTS kỷ niệm 9 năm hoạt động nghệ thuật với album các ca khúc đình đám

(PLVN) -  Theo thông tin chính thức của công ty chủ quản Big Hit Music, "Proof" là sản phẩm
nhìn lại chặng đường 9 năm của nhóm nhạc 7 thành viên, đồng thời đánh dấu "một chương
mới trong năm hoạt động nghệ thuật thứ 10 của nhóm". 

'Jibaro' (series 'Love, Death + Robots'): Mối quan hệ độc hại

(PLVN) - Tập cuối của mùa 3 trong hợp tuyển phim ngắn Love, Death + Robots (Tình yêu, Sinh
tử và Robot) mang tên Jibaro khiến gợi người xem tò mò.
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