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“Nhánh lan rừng” mãi nở

Ở tuổi ngoài 50, NSƯT Thế Hiển vẫn còn hăm hở mang lời
ca, tiếng hát đi khắp nơi để xoa dịu nỗi đau cho những
mảnh đời bất hạnh, trở thành nhịp cầu kết nối những số
phận không may

Ra đời gần tròn 26 năm, ca khúc Nhánh lan rừng của nhạc sĩ Thế Hiển
không chỉ là một hồi ức đẹp về một loài hoa, một bài hát sinh ra trong
thời hoa lửa mà đã trở thành một thương hiệu của những hành trình từ
thiện đầy ắp tình người. Ở tuổi ngoài 50, Thế Hiển vẫn còn hăm hở
mang lời ca, tiếng hát đi khắp nơi để xoa dịu nỗi đau cho những mảnh
đời bất hạnh.

Nhạc sĩ - ca sĩ Thế Hiển 

Một hình tượng đẹp

Năm 1986, Thế Hiển cùng nhóm xung kích Đoàn Ca múa nhạc Bông
Sen đi biểu diễn phục vụ bộ đội tình nguyện Việt Nam tại mặt trận 479 ở
Campuchia. Tuy chỉ có 10 ngày cùng sống và hát biểu diễn với anh em
chiến sĩ nhưng cũng chính tại đây, Thế Hiển nhận ra tinh thần lạc quan,
yêu đời và những mơ ước đơn sơ, giản dị của người lính chiến đấu xa
quê hương.

Thời ấy, ở rừng Siem Reap, hoa lan đua nhau nở, nhất là giữa những
vách núi chênh vênh 2 bên bờ suối. Sau những giờ hành quân, chiến sĩ
rủ nhau đi tìm nhánh lan rừng đẹp nhất về treo quanh lán trại. Anh vẫn
nhớ như in có một chiến sĩ quê ở TPHCM khoe: “Anh Hiển ơi! Em sắp
được về phép rồi. Lúc đó, em sẽ mang nhánh lan rừng về tặng cho
người yêu. Em ước mơ và chờ mong được trở về TP vào mùa xuân
này”.

Hình ảnh nhánh lan rừng vẫn sống, vẫn ra hoa giữa rừng cây chết cháy
vì bom đạn và câu chuyện xúc động của người lính trẻ đó đã khiến Thế
Hiển xúc động, những giai điệu của Nhánh lan rừng từ đó ùa về trong
nguồn cảm hứng dạt dào: “Về thăm thành phố náo nức mùa xuân. Ba lô
trên lưng đơn sơ nhánh lan rừng. Có người chiến sĩ áo vương bụi
đường xa, đi giữa dòng người trên phố phường đông vui”.

Hình ảnh chiến sĩ mang ba lô cài nhánh lan rừng náo nức đi về TP giữa
mùa xuân thật đẹp và ý nghĩa. Nó tượng trưng cho niềm tin yêu, sự lạc
quan vào một ngày mai sum họp. Thế nhưng, chiến tranh ác liệt, có
được bao người lính mang nhánh lan rừng về sum họp với gia đình, với
người yêu? Có những người đã nằm xuống, mãi lỡ hẹn với mùa xuân,
với mối tình đẹp như nhánh lan rừng. Song Thế Hiển không đưa hình
ảnh này vào bài hát vì muốn giữ một tinh thần yêu đời, lạc quan để làm
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Bài và ảnh: MINH NGA

Quan tâm  

món quà động viên cho người lính: “Gửi muôn lời hát trong tâm tư người
lính trẻ, vẫn hẹn ngày trở về trọn vẹn bao ước mơ...”.

Những hành trình không mỏi

Người ta gọi Thế Hiển là nhạc sĩ của lính và hè phố khi có hàng loạt
sáng tác về đời lính gian khổ cũng như những mảnh đời bất hạnh trong
cuộc sống. Để có được những ca khúc đầy sức sống ấy, trái tim Thế
Hiển đã bao lần trăn trở trước những phận đời mà mình bắt gặp trên mỗi
chặng đường đi qua.

Năm 1991, Thế Hiển ra Hà Nội gặp những đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ
sống bằng nghề đánh giày, bán vé số, những em bé nằm co ro bên vỉa
hè, góc phố giữa đêm mưa giá rét... và ca khúc Dấu chấm hỏi đã ra đời.
Một lần đến thăm thương binh ở Quân y viện 175, bài hát Những giọt
nước mắt từ đôi mắt không còn được viết dành tặng cho những người
thương binh không còn đôi mắt lành lặn.

Không chỉ có những sáng tác đồng cảm với số phận con người, Thế
Hiển còn ôm đàn hát với những mảnh đời bất hạnh trên khắp đất nước.
Còn nhớ live show xuyên Việt mang tên Nhánh lan rừng qua các tỉnh -
thành của anh, diễn ra khoảng năm 2004 - 2005 đã giúp đỡ cho rất nhiều
bà mẹ Việt Nam anh hùng, học sinh, sinh viên, trẻ em nghèo khó…

Sau thành công của Nhánh lan rừng, hành trình xoa dịu nỗi đau của Thế
Hiển được tiếp tục bằng chương trình Những khúc tâm ca đường phố.
Chương trình không nằm ngoài mong muốn đóng góp vào quỹ từ thiện
của các tỉnh - thành nơi chương trình đi qua.

Người ta gọi Thế Hiển là “Nhánh lan rừng nở mãi” bởi hôm nay đã bước
qua tuổi 50 nhưng người nhạc sĩ - ca sĩ này vẫn còn sung sức, đầy đam
mê, nhiệt huyết để tiếp tục những hành trình nhân văn của mình. Là ủy
viên ban chấp hành Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật TPHCM từ năm 1998 đến
nay, Thế Hiển đều đặn tham gia các chương trình từ thiện, đến các mái
ấm, trường học, ôm đàn ngồi ca hát vô tư, hồn nhiên với mọi người.
Những cuộc hành trình không mệt mỏi là vậy nhưng Thế Hiển vẫn khiêm
tốn cho rằng âm nhạc của mình chỉ là một chiếc cầu nhỏ, nối nhịp giữa
lòng hảo tâm và những số phận không may mắn cần được hỗ trợ và đáp
đền trong xã hội.

Nói về hành trình từ thiện, Thế Hiển chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dừng lại
lúc nào, không biết khi nào kết thúc. Bởi “Nhánh lan rừng” Thế Hiển vẫn
còn khát khao cất vang lời ca, tiếng hát; bởi những tấm lòng nhân ái vẫn
luôn đồng hành ủng hộ những việc làm của anh để mang đến cho đời
những niềm vui. Vì thế, dấu chân người nhạc sĩ của những phận đời lam
lũ sẽ còn in ở rất nhiều nơi anh đi qua.

Mong ước mang niềm vui cho đời

Ngày 29-4-2012, nhạc sĩ - ca sĩ Thế Hiển vinh dự đón nhận danh
hiệu NSƯT do Nhà nước trao tặng ngay trên hành trình ra quần
đảo Trường Sa - vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Ngoài ra, kỷ
niệm chương của Bộ Tư lệnh Hải quân “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ
quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam” cũng đã được trao cho anh
trong lần ra đảo này. Trong nguồn cảm xúc dạt dào, Thế Hiển đã
sáng tác ca khúc Vỏ ốc biển như lời tri ân các chiến sĩ Trường Sa
thân yêu.

Những ngày tháng 3 vừa qua, NSƯT Thế Hiển lại khăn gói mang
đàn đến với các chiến sĩ tiền đồn biên giới phía Bắc để tiếp tục
sáng tác và hát ca ngợi các chiến sĩ miền biên cương của Tổ
quốc.

Gần 40 năm cống hiến cho những ca khúc nhân văn, nhìn lại
chặng đường mình đã đi qua, Thế Hiển tâm sự: “Mong ước lớn
nhất của tôi là dùng lời ca tiếng hát của mình để mang đến cho đời
những niềm vui, nụ cười; góp phần chia sẻ, xoa dịu những nỗi
đau, bất hạnh của con người. Tôi thấy cuộc sống mình đẹp và có ý
nghĩa hơn từ những chương trình từ thiện như thế. Cảm ơn những
người hảo tâm đã cùng đồng hành với tôi trong suốt những hành
trình nhân văn ấy.
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NSND Thanh Ngân kỳ vọng tạo
dấu ấn mới cho "Lan và Điệp "

(NLĐO) - Hòa mình vào không khí chào
mừng nhiều hoạt động nghệ thuật cuối
năm của TP HCM, NSND Thanh Ngân
dồn sức cho kế hoạch công diễn vở cải
lương "Lan và Điệp".

Gia đình nghệ sĩ Bích Trâm -
Linh Tý đón giáng sinh với
"Đảo thoát ế"

Nguyên Bộ trưởng Kế hoạch
Đầu tư Võ Hồng Phúc hé lộ
những "thâm cung bí sử"

Phim ra rạp Giáng sinh, Tết
Dương lịch: Đa dạng, hấp
dẫn
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BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận

XẾP THEO: MỚI NHẤT  HAY NHẤT

TIN NỔI BẬT

Tăng thêm 32 chuyến bay/ngày tại Tân
Sơn Nhất, cách nào để không ùn tắc?

Sao Việt rộn ràng đón Giáng sinh 2022 Tá hỏa phát hiện 10 quả lựu đạn dưới
vỉa hè tại Đà Nẵng

Một người ở Hà Nội được thưởng Tết
400 triệu đồng

Người dân thích thú đón Giáng sinh
dưới tiết trời se lạnh tại TP HCM

Ăn Tết Tây, ngóng Tết ta Nga hạ thuỷ tàu ngầm siêu tàng hình
mới

Dự báo “nóng”: Trung Quốc ồ ạt gom
vàng, Việt Nam “chê” kim loại quý

TIN MỚI

Huỳnh Thị Thanh Thủy khép lại "kỷ lục" 11 người đẹp lên
ngôi Hoa hậu trong năm 2022

Trung Quốc gặp thêm khó khăn trong dịch COVID-19
(NLĐO) - Số ca mắc COVID-19 tăng nhanh ở Trung Quốc đang gây ra tình trạng
thiếu máu tại các bệnh viện ở nhiều tỉnh và thành phố.

Khởi công xây nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn
Nhất
(NLĐO) -Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn
Nhất đã được quy hoạch với định hướng tới năm 2030, sản lượng hành khách
đạt 50 triệu lượt và sản lượng hàng hóa đạt 1 triệu tấn hàng hóa/năm.
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TP HCM: 5 cuộn sắt rơi xuống đường, người phụ nữ vứt
xe, nhảy ra ngoài
(NLĐO) - Xe tải cẩu chở 5 cuộn sắt trên đường, khi rẽ vào một con hẻm ở huyện
Bình Chánh, TP HCM thì các cuộn sắt rơi xuống đường, đè vào xe một phụ nữ.

Sao Việt rộn ràng đón Giáng sinh 2022
(NLĐO) – Nhiều nghệ sĩ Việt Việt đã đăng ảnh chụp mừng Giáng sinh 2022 với
sắc đỏ rộn ràng.và lời chúc bình an.

Dịch COVID-19 hôm nay: Số nhiễm giảm sâu xuống 107
ca, thấp nhất nhiều tháng
(NLĐO) - Về dịch COVID-19 hôm nay 24-12, Bộ Y tế cho biết số ca nhiễm giảm
mạnh hơn 200 ca so với ngày trước đó. Hiện cả nước còn 39 bệnh nhân nặng

Bệnh viện Chợ Rẫy và 3 dự án làm hài lòng người bệnh
(NLĐO) - Dự án của Khoa Mắt, Bệnh viện Chợ Rẫy giúp quy trình khám chữa
được nhanh hơn và giúp người bệnh rút ngắn thời gian hoàn tất khâu khám từ 30
giờ còn xuống 6 giờ.

Đồng Nai: Bắt đối tượng đâm trọng thương một phó
trưởng công an phường
(NLĐO) - Phó trưởng Công an phường An Hòa, TP Biên Hòa được đưa vào Bệnh
viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng vết thương thấu ngực.

Diễn biến lạ trên thị trường bia Tết
(NLĐO)- Nghịch lý của thị trường bia Tết năm nay là càng cận Noel và tết Tây, sức
mua mặt hàng bia càng chậm, nhiều nhà kinh doanh phải đua nhau chạy khuyến
mãi mới mong bán được hàng

Khởi công dự án giảm kẹt xe khu vực sân bay Tân Sơn
Nhất
(NLĐO)- Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 9-2024, sẵn sàng kết nối
giao thông, phục vụ Nhà ga hành khách T3 của sân bay Tân Sơn Nhất.

Tá hỏa phát hiện 10 quả lựu đạn dưới vỉa hè tại Đà Nẵng
(NLĐO) – Theo Ban chỉ huy Quân sự quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng), nhiều khả năng
số lựu đạn này còn sót lại sau chiến tranh, do đó đơn vị sẽ tiến hành đưa đi tiêu
hủy theo quy định.

Bay Tết tới 44 chuyến/giờ tại Tân Sơn Nhất, cách nào để
không quá tải?
(NLĐO) - Sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) tăng tần suất lên 44 chuyến/giờ cho
các khung giờ từ 6 giờ - 23 giờ 55 và 36 chuyến/giờ từ 0 giờ - 5 giờ 55

Một người ở Hà Nội được thưởng Tết 400 triệu đồng
(NLĐO)- Hà Nội có doanh nghiệp thưởng Tết lên đến 400 triệu đồng/người, thuộc
về khối doanh nghiệp dân doanh
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Xem thêm

Sập công trình trung tâm thương mại, hàng chục công
nhân may mắn thoát nạn
(NLĐO) - Sau tiếng động lớn, giàn giáo và mái tầng 3 của công trình trung tâm
thương mại vừa đổ bê-tông bất ngờ đổ sập

Long An vận động gần 500 tỉ đồng thực hiện an sinh xã
hội
(NLĐO) - Ngày 24-12, UBND tỉnh Long An tổ chức tri ân các nhà tài trợ vì sự phát
triển và an sinh xã hội năm 2022.

Công tác thông tin đối ngoại toàn diện, phong phú, đa
dạng
(NLĐO) - Ngày 24-12, tại TP HCM, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị
toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân
giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Con trai phóng hỏa đốt nhà cha mẹ ruột
(NLĐO)- Sau khi châm lửa đốt chiếc xe máy của mình, Nguyễn Việt Hùng ở Hà
Tĩnh tiếp tục phóng hỏa đốt nhà cha mẹ ruột.
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