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Anh Bằng
Tháng Mười Một năm 2010 nhân dịp anh chị Quách Vĩnh Thiện sang thăm viếng Hoa Kỳ chúng tôi có
gặp nhau, tôi nhận thấy anh Thiện mang cá tính như tên anh mang, hiền hậu và hòa nhã. Chúng tôi vẫn
giữ liên lạc qua nhóm Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ.

Quách Vĩnh Thiện, Anh Bằng, Cao Minh Hưng, Lê Văn Khoa.
Nói ñến nhạc Sĩ Quách Vĩnh Thiện có lẽ phải nói ñến công trình âm nhạc mà anh ñã thành công khi
phổ nhạc trọn tác phẩm ðoạn Trường Tân Thanh, hay nôm na ta gọi là Truyện Kiều của thi hào
Nguyễn Du. Truyện Kiều xuất hiện hơn hai trăm năm nay, là một ñại tác phẩm ñại diện cho văn học
Việt Nam vì nội dung bi kịch tính của nó ñã ñi vào lòng tình tự dân tộc, và kiệt tác này cũng mang giá
trị cao quý nằm trong kho tàng văn học uyên bác của Việt Nam, với văn chương thế giới, Truyện Kiều
ñược quốc tế công nhận như di sản của nhân loại. Nếu thi hào William Shakespeare của Anh quốc có
tác phẩm bi ai Romeo và Juliet, hay nước Pháp có bộ ba tác giả Racine, Molière và Corneille nổi tiếng
với những tác phẩm nêu lên bi kịch tính xã hội thì Việt Nam ta có Truyện Kiều, một biểu tượng của
văn hóa cổ truyền quốc gia trong niềm hãnh diện chung.
Thế mà nhạc Sĩ Quách Vĩnh Thiện ñã dầy công nghiên cứu ñể phổ nhạc trọn thi tập 3254 câu, thực
hiện 7 CD gồm 77 bài hát tất cả. Trong 7 CD gồm 7 thể loại nhạc mà nhạc sĩ lựa chọn ñặt tên như:
nhạc Cổ Truyền, nhạc Âu Châu, nhạc Tình Cảm, nhạc Hải ðảo Trung Mỹ, nhạc ðông Âu,nhạc Tây
Ban Nha, và tân nhạc Việt Nam.
Là một người yêu âm nhạc, tôi biết diễn trình của Quách Vĩnh Thiện trải qua nhiều cam go, nhiều gian
truân, nhưng nhờ lòng ñam mê âm nhạc và ñức tính kiên nhẫn, anh ñã thành công. ðiểm son khác, anh
cũng ñược Hàn Lâm Viên Âu Châu nhìn nhận tên tuổi như một Hàn lâm sĩ.
Nhân dịp sách "Truyện Kiều: Thơ và Nhạc" ñược thực hiện, tôi xin chia vui và chúc mừng cùng anh.
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