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Trương Nhược Quân - Tài tử 
kiện bố ruột nhưng là thánh 
“cuồng vợ” bậc nhất Cbiz

Trương Nhược Quân sinh năm 1988, 
trong một gia đình bề thế với bố là đạo 
diễn nổi tiếng Trương Kiện. Anh tốt 

nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2007, 
nhưng đã bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 2004.

Anh bước chân vào showbiz với bộ phim đầu 
tay “Lời hứa của biển”. Phải đến 6 năm sau, 
Trương Nhược Quân mới tiếp tục tham gia bộ 
phim thứ 2 là “Tân tuyết báo”. Đây đều là những bộ 
phim do Trương Kiệt (bố Trương Nhược Quân) 
làm đạo diễn. Nhiều khán giả cho rằng Trương 
Nhược Quân đã được người bố nổi tiếng nâng đỡ 
rất nhiều trong showbiz.

Thực tế, Trương Nhược Quân bắt đầu được 
khán giả chú ý đến nhờ vai diễn trong phim “Tân 
tuyết báo” năm 2010. Anh cũng đã giành được giải 
thưởng Nam diễn viên mới được yêu thích nhất 
năm 2010 cho màn trình diễn trong bộ phim này. 
Từ đây, tên tuổi của Trương Nhược Quân ngày 
càng nổi tiếng và được khán giả biết đến qua rất 
nhiều bộ phim đình đám.

Năm 2015, Trương Nhược Quân tiếp tục gặt 
hái thành công sau khi tham gia bộ phim “Pháp sư 
vô tâm”. Sự nghiệp của Trương Nhược Quân ngày 
càng được mở rộng với hàng loạt vai diễn đáng nhớ 
trong các bộ phim: Ma tước, 15 năm chờ đợi chim 
di trú, Pháp y Tần Minh, Cửu châu thiên không 
thành.

Trương Nhược Quân là diễn viên Hoa ngữ 
được đánh giá có tài năng diễn xuất nổi bật nhất thế 
hệ 8X.

Khiến Cbiz chấn động khi tự tay đệ đơn 
kiện bố ruột Trương Kiện

Năm 2021, Trương Nhược Quân chính thức 
đệ đơn kiện bố ruột Trương Kiện vì giả mạo chữ ký 
của anh, thỏa thuận với các công ty phim ảnh.

Thời điểm đó, vụ lùm xùm giữa Trương 
Nhược Quân và bố ruột Trương Kiện đứng đầu top 
từ khóa tìm kiếm tại Trung Quốc. Mọi chuyện bắt 
đầu bằng mối quan hệ nhập nhằng giữa Trương 
Nhược Quân, Trương Kiện và công ty Mộng Đồ 
Ảnh Nghiệp. Phía Trương Kiện từng tuyên bố hợp 
đồng liên quan đến cát sê và các chi phí khác đều 
được con trai ủy quyền cho ông thông qua Wechat. 

Từ đó, Trương Kiện đã đứng ra và ký kết với công 
ty Mộng Đồ Ảnh Nghiệp.

Sau đó, Mộng Đồ Ảnh Nghiệp lại thỏa thuận 
với công ty phim Hoa Sách. Trong hợp đồng giữa 
hai công ty này có quy định cho Trương Nhược 
Quân tham gia 4 dự án điện ảnh và truyền hình của 
Hoa Sách sản xuất, thù lao 50 triệu nhân dân tệ mỗi 
phim. Cuối năm 2016, Hoa Sáng đã trả trước 150 
triệu nhân dân tệ. Mộng Đồ Ảnh Nghiệp nhận tiền 
nhưng từ chối tất cả lời mời đóng phim. Thậm chí, 
Mộng Đồ Ảnh Nghiệp cũng cắt đứt liên lạc và 
không trả lại tiền.

Cuối cùng, năm 2019, Hoa Sách đành đệ đơn 
lên Ủy ban Trọng tài Hàng Châu (Trung Quốc) đòi 
Mộng Đồ Ảnh Nghiệp trả tiền và bồi thường thiệt 
hại. Scandal này liên đới đến Trương Nhược Quân. 
Anh bị yêu cầu cùng chịu trách nhiệm. Tháng 6 
năm 2020, sao phim Khánh dư niên phải lên tiếng 
nhấn mạnh bản thân chưa từng ký hợp đồng nào và 
cũng chưa nhận được bất kỳ số tiền nào từ hai công 
ty.

Trương Nhược Quân cũng từng gửi đơn phản 
đối đến Ủy ban Trọng tài Hàng Châu, song bị bác 
bỏ. Nam diễn viên hai lần giải trình rằng chữ ký của 
anh trong thỏa thuận giữa Mộng Đồ Ảnh và Hoa 
Sách là giả. Tài tử 33 tuổi nhấn mạnh bản thân chưa 
bao giờ ký kết hợp đồng nào, gửi đơn khiếu nại lên 
khắp nơi kèm theo bản giám định rõ ràng cho thấy 
chữ ký của anh trong hợp đồng hoàn toàn là giả 
mạo. Dù vậy, những lời giải thích của Trương 
Nhược Quân đều bị từ chối. Lần bác bỏ gần nhất là 
vào tháng 1/2021 tại Tòa án Nhân dân Cấp cao 
Chiết Giang.

Kết quả, Trương Nhược Quân bức xúc kiện bố 
ruột Trương Kiện và Mộng Đồ Ảnh Nghiệp vì tự 
ủy thác ký kết hợp đồng. Đặc biệt, Ifeng cho hay 
chữ ký của Trương Nhược Quân trong thỏa thuận 
qua Wechat với bố ruột đúng là không phải do 
chính nam thần sinh năm 1988 tự tay ký kết, mà là 
sử dụng con dấu của anh. Vụ kiện tranh chấp về 
việc ủy thác hợp đồng này đã được mở vào ngày 
21/4/2021 ở Tòa án Hải Diêm (Chiết Giang), song 
đến 28/4/2021 mới được công khai rầm rộ.

Cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ với 
Đường Nghệ Hân

Showbiz Hoa ngữ có nhiều mối tình dang dở 
gây nuối tiếc, nhưng bên cạnh đó cũng có những 
câu chuyện tình lãng mạn khiến nhiều người khắc 
cốt ghi tâm.

Nói về chuyện tình yêu giữa Trương Nhược 
Quân và Đường Nghệ Hân, khán giả ví von đây 
như một câu chuyện ngôn tình đời thực, rằng 
những câu chuyện tình ngọt ngào, giản dị vẫn luôn 
hiện hữu.

Năm 2010, cả hai có một cuộc gặp gỡ định 
mệnh, những tưởng chỉ xảy ra trong các bộ phim 
thần tượng kinh điển. Khi cả hai còn chưa nổi 
tiếng, Đường Nghệ Hân lái xe và có va chạm nhẹ 
với xe của Trương Nhược Quân ngay tại đèn giao 
thông ngã tư.

Hình ảnh cô gái trẻ với nụ cười ngọt ngào đã 

khiến Trương Nhược Quân xao xuyến ngay từ cái 
nhìn đầu tiên. Sau đó, khi tham gia một sự kiện 
chung, Trương Nhược Quân đã tiến đến chủ động 
bắt chuyện, giúp cho mối quan hệ của cả hai bắt 
đầu.

Nhắc lại lần gặp đầu tiên, tài tử họ Trương cho 
biết, anh đã đặt một mô hình cột đèn giao thông để 
bày trong nhà, như là vật chứng cho tình yêu của cả 
hai.

Năm 2011, Trương Nhược Quân chia sẻ một 
bài viết trên mạng xã hội về cô gái của mình: “Cô 
ấy thích ăn quả anh đào, cười lên rất ngọt ngào. 
Một mặt cô ấy rất độc lập, nhưng cũng là chú chim 
nhỏ dựa dẫm người khác. Cô ấy đáng yêu, thật ra 
còn bướng bỉnh, suy cho cùng vẫn là một cô gái 
mềm yếu. Đàn ông không cần phải cố gắng thay 
đổi. Chỉ cần bảo vệ cô ấy, tin tưởng cô ấy, chứ 
không phải là khống chế hay chi phối. Hãy là mặt 
đất chứ đừng là bầu trời của cô ấy. Cô ấy thích lãng 
mạn, nhưng lãng mạn không phải là tất cả. Hiểu cô 
ấy còn quan trọng hơn lãng mạn nhiều lần. Yêu cô 
ấy thật nhiều, không cần phải tự thuyết phục bản 
thân”.

Đối với Đường Nghệ Hân, cô vốn có tên thật 
là Đường Đình, nhưng sau đó đổi sang nghệ danh 
mới vì có cùng bộ chữ với tên Trương Nhược 
Quân.

Cũng giống như nhiều cặp đôi khác, Đường 
Nghệ Hân và Trương Nhược Quân cũng rất hay cãi 
nhau. Tuy nhiên mỗi lần chia tay, nam tài tử đều có 
những cách riêng để níu kéo tình cảm với bạn gái.

Cả hai có chuyện tình cảm thầm lặng và bền bỉ 
trong suốt 7 năm cho đến khi công khai vào tháng 
8/2017. Trương Nhược Quân khi ấy chia sẻ: “Thời 
gian ban tặng cho chúng ta một người thương yêu 
không thể cướp đi được, và em đã tặng cho anh thời 
gian”.

Tháng 6/2019, cặp đôi tổ chức hôn lễ trong 
một tòa lâu đài cổ tại Ireland bên gia đình và một 
vài người bạn thân thiết trong showbiz. Lý do cả 
hai lựa chọn Ireland bởi đây là một quốc gia có chế 
độ hôn nhân đặc biệt, hướng con người theo quan 
niệm hôn nhân Thần thánh, không được mạo phạm 
hôn nhân, và nghiêm cấm ly hôn.

Việc lựa chọn kết hôn ở Ireland giống như một 
lời hứa rằng cả hai sẽ bên nhau mãi mãi.

Trên váy cưới của Đường Nghệ Hân có dòng 
chữ “Love you as love life” và “Love life as love 
you”, đồng thời đây là cũng là hình xăm đôi trên 
mắt cá chân của cả hai.

Đến nay, khi đã có với nhau con gái đầu lòng, 
Trương Nhược Quân sẵn sàng tạm gác lại công 
việc, ở nhà cùng vợ chăm con. Nói về cách dỗ dành 
bà xã, nam diễn viên tiết lộ bản thân sẽ “viết tặng cô 
ấy một bài thơ”, một cách đơn giản nhưng đầy lãng 
mạn khiến Đường Nghệ Hân lập tức xiêu lòng.

                                                                    
An Chi

Han Ji Hyun xác nhận phim 
mới của SBS sau thành công tại 
'Penthouse'

Mới đây, các diễn viên Han Ji Hyun, 
Bae In Hyuk, Kim Hyun Jin, Jang 
Gyuri của fromis_9, Lee Eun Saem 

và Yang Dong Geun đã được xác nhận sẽ tham gia 
vào bộ phim mới của SBS mang tên Cheer Up.

Cheer Up là bộ phim hài lãng mạn lấy bối cảnh 
tại một trường học, tập trung khai thác về những 
vấn đề liên quan đến đội cổ vũ đã từng nổi tiếng, 
nhưng giờ đang lụn bại dần trong trường. Bộ phim 
được chỉ đạo bởi đạo diễn Han Tae Seob, và viết 
bởi biên kịch Cha Hae Won.

Trong phim, Han Ji Hyun sẽ vào vai Do Hae 
Yi, tân binh đội cổ vũ Theia tại trường đại học 
Yeonhee. Với vẻ ngoài xinh xắn và tính cách giản 
dị hoà đồng, Hae Yi là sinh viên năm nhất nhập học 
khoa thần học (tôn giáo) năm 2019. Hoàn cảnh gia 
đình khó khăn nên cô bị ảnh hưởng rất nhiều bởi 
vấn đề tiền bạc. Hae Yi tham gia vào đội cổ vũ cũng 
vì tiền nhưng cô lại học được sự lãng mạn và tình 
yêu, thứ mà cô cho là rất xa xỉ trước đây.

Sau vai diễn gây tiếng vang lớn tại Penthouse, 
khán giả đang rất mong đợi màn tái xuất mới của 
Han Ji Hyun.

Bae In Hyuk sẽ đảm nhận vai Park Jung Woo, 
đội trưởng của đội cổ vũ Theia. Jung Woo luôn đặt 
các nguyên tắc lên hàng đầu và bị hiểu lầm là người 
trịch thượng nhưng anh thực chất mang trong mình 
vẻ lãng mạn cùng trái tim ấm áp. Bỏ lại việc chuẩn 
bị cho kỳ thi, Jung Woo phụ trách đội cổ vũ đang có 
nguy cơ tan rã. Khi đối mặt với nhiều vấn đề, Park 
Jung Woo tìm thấy một thứ khác mà anh muốn bảo 
vệ bên cạnh đội cổ vũ.

Trong khi đó Kim Hyun Jin sẽ đóng vai thành 
viên mới của đội là Jin Sung Ho. Jang Gyuri vào 
vai đội phó Tae Cho Hee. Lee Eun Saem vừa gây ấn 
tượng trong All of Us Are Deadđảm nhận nhân vật 
Joo Sun Ja, cũng là thành viên mới của Theia và là 
bạn thân của Do Hae Yi. Yang Dong Geun trong vai 
Bae Young Woong, một thành viên của đội trong 
quá khứ, anh nhập học năm 2002.

Chia sẻ về dàn cast của Cheer Up, ekip sản 
xuất cho biết: 'Chúng tôi rất vui và hào hứng trước 
sự quy tụ của nhiều diễn viên là Han Ji Hyun, Bae 

In Hyuk, Kim Hyun Jin, Jang Gyuri, Lee Eun 
Saem và Yang Dong Geun, những ngôi sao có kỹ 
năng diễn xuất chuyên nghiệp và sức hấp dẫn độc 
đáo'.

Cheer Up dự kiến sẽ khởi chiếu vào nửa cuối 
năm 2022.

                                                                    
An Chi

Han Ga In: 'Nuôi con không 
dễ dàng'

Diễn viên Han Ga In thừa nhận việc 
làm mẹ không hề đơn giản, nhất là khi 
con nhỏ thường xuyên quấy khóc, 

khiến cô kiệt sức.

Tham gia show truyền hình của đài SBS, Han 
Ga In chia sẻ với khán giả về bổn phận làm vợ, làm 
mẹ. Diễn viên nói mình là một bà mẹ kangaroo vì 
95% thời gian của cô chủ yếu dành cho con cái. Sau 
khi kết hôn, cô toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia 
đình, hầu như không góp mặt trong các hoạt động 
của showbiz.

Han Ga In tâm sự, việc làm mẹ không dễ dàng 
chút nào: “Tôi có hai đứa con nhỏ. Có lúc đứa này 
khóc, đứa kia cũng khóc, nhìn con khóc mà tôi chỉ 
muốn khóc theo”.

Han Ga In dồn mọi tâm huyết cho việc nuôi 
dạy con. Diễn viên cho con học nhiều môn ngoại 
khóa, trong đó có bơi lội, để trẻ vận động, tăng 
cường thể lực. Cô là người đưa con đi học, sau đó 
đón trẻ về mỗi ngày, trong khi chồng bận rộn với 
công việc.

Trong show, Han Ga In lần đầu tiên kể về việc 
sảy thai. 10 năm sau ngày cưới, cô và ông xã quyết 
định “thả” để sinh con. Không lâu sau đó, Han Ga 
In thử thai, phát hiện “hai vạch”. Hai vợ chồng đều 
hân hoan vì sắp được làm bố mẹ. Tuy nhiên, khi 
Han Ga In bầu được hơn 9 tuần, bác sĩ phát hiện cô 
không còn tim thai.

Sau cú sốc này, Han Ga In quyết định thụ tinh 
nhân tạo để có con. Diễn viên hồi tưởng: “Đó là 
một khoảng thời gian rất khó khăn. Vì từng sẩy nên 
tôi cẩn thận giữ gìn đến mức sát ngày sinh vẫn chỉ 
quanh quẩn quanh nhà. Đối với chúng tôi khi đó, 
đứa trẻ trong bụng quý giá hơn cả báu vật”.

Con dần lớn lên, Han Ga In hiện bớt bận rộn. 

Cô nhận lời tham gia nhiều show truyền hình để 
gặp gỡ khán giả. Trong show 1 Night 2 Days, mùa 
4 của đài KBS 2TV, Han Ga In và ông xã Yun Jung 
Hoon cùng góp mặt. Đây là lần đầu tiên sau 17 
năm, kể từ khi đóng Khăn tay vàng, họ song hành 
trên truyền hình.

Han Ga In sinh năm 1982, nổi tiếng nhờ vẻ đẹp 
trong trẻo, tươi sáng. Cô đóng nhiều phim như Bad 
Guy, Mặt trăng ôm mặt trời, Lối sống sai lầm, 
Nhân viên siêu hạng... Bộ phim gần đây nhất cô 
đóng là Mistress (2018) không gây được nhiều 
tiếng vang. Cho đến nay, cô chưa trở lại màn ảnh.

Tài tử Yun Jung Hoon được biết đến với Phía 
đông vườn địa đàng, Khăn tay vàng, Tình yêu ở 
quanh ta, Possessed, My Healing Love...

Han Ga In và ông xã Yun Jung Hoon được 
mệnh danh là “cặp nghệ sĩ vàng” của showbiz. 
Trúng tiếng sét ái tình sau khi đóng chung Khăn tay 
vàng, cặp sao kết hôn năm 2005, dù 6 tháng sau đó, 
tài tử Phía đông vườn địa đàng lên đường nhập 
ngũ. Từng dính tin đồn ly dị nhưng uyên ương 
trước sau luôn khẳng định tình cảm họ dành cho 
nhau bền vững, không gì có thể lay chuyển. Han 
Ga In và Yeon Jung Hoon hiện có một con gái 6 
tuổi và một con trai ba tuổi.

                                                       Nguyễn 
Hương 

Suga (BTS) tham gia sản 
xuất ca khúc “That That” của 
PSY

PSY đã tung ra poster cũng như teaser 
chính thức cho ca khúc chủ đề thuộc 
album thứ 9 - “Psy 9th” sắp được phát 

hành. 

Theo đó, “That That” được đồng sản xuất 
cùng hậu bối Suga (BTS). Đây cũng là lần đầu tiên 
bộ đôi nghệ sĩ tài năng có dịp hợp tác cùng nhau 
trong một sản phẩm âm nhạc.

Album mới của PSY gồm 12 ca khúc. Ngoài 
Suga, PSY gây chú ý khi collab với dàn nghệ sĩ tiêu 
biểu như Jessi, Zico, Heize, Hwasa, Crush, Sung Si 
Kyung, Tablo, MV “Celeb” nữ chính Suzy…

“Psy 9th” được phát hành vào ngày 29/4 lúc 
18 giờ (theo giờ Hàn Quốc).

                                                                    
An Chi
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Trương Nhược Quân - Tài tử 
kiện bố ruột nhưng là thánh 
“cuồng vợ” bậc nhất Cbiz

Trương Nhược Quân sinh năm 1988, 
trong một gia đình bề thế với bố là đạo 
diễn nổi tiếng Trương Kiện. Anh tốt 

nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2007, 
nhưng đã bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 2004.

Anh bước chân vào showbiz với bộ phim đầu 
tay “Lời hứa của biển”. Phải đến 6 năm sau, 
Trương Nhược Quân mới tiếp tục tham gia bộ 
phim thứ 2 là “Tân tuyết báo”. Đây đều là những bộ 
phim do Trương Kiệt (bố Trương Nhược Quân) 
làm đạo diễn. Nhiều khán giả cho rằng Trương 
Nhược Quân đã được người bố nổi tiếng nâng đỡ 
rất nhiều trong showbiz.

Thực tế, Trương Nhược Quân bắt đầu được 
khán giả chú ý đến nhờ vai diễn trong phim “Tân 
tuyết báo” năm 2010. Anh cũng đã giành được giải 
thưởng Nam diễn viên mới được yêu thích nhất 
năm 2010 cho màn trình diễn trong bộ phim này. 
Từ đây, tên tuổi của Trương Nhược Quân ngày 
càng nổi tiếng và được khán giả biết đến qua rất 
nhiều bộ phim đình đám.

Năm 2015, Trương Nhược Quân tiếp tục gặt 
hái thành công sau khi tham gia bộ phim “Pháp sư 
vô tâm”. Sự nghiệp của Trương Nhược Quân ngày 
càng được mở rộng với hàng loạt vai diễn đáng nhớ 
trong các bộ phim: Ma tước, 15 năm chờ đợi chim 
di trú, Pháp y Tần Minh, Cửu châu thiên không 
thành.

Trương Nhược Quân là diễn viên Hoa ngữ 
được đánh giá có tài năng diễn xuất nổi bật nhất thế 
hệ 8X.

Khiến Cbiz chấn động khi tự tay đệ đơn 
kiện bố ruột Trương Kiện

Năm 2021, Trương Nhược Quân chính thức 
đệ đơn kiện bố ruột Trương Kiện vì giả mạo chữ ký 
của anh, thỏa thuận với các công ty phim ảnh.

Thời điểm đó, vụ lùm xùm giữa Trương 
Nhược Quân và bố ruột Trương Kiện đứng đầu top 
từ khóa tìm kiếm tại Trung Quốc. Mọi chuyện bắt 
đầu bằng mối quan hệ nhập nhằng giữa Trương 
Nhược Quân, Trương Kiện và công ty Mộng Đồ 
Ảnh Nghiệp. Phía Trương Kiện từng tuyên bố hợp 
đồng liên quan đến cát sê và các chi phí khác đều 
được con trai ủy quyền cho ông thông qua Wechat. 

Từ đó, Trương Kiện đã đứng ra và ký kết với công 
ty Mộng Đồ Ảnh Nghiệp.

Sau đó, Mộng Đồ Ảnh Nghiệp lại thỏa thuận 
với công ty phim Hoa Sách. Trong hợp đồng giữa 
hai công ty này có quy định cho Trương Nhược 
Quân tham gia 4 dự án điện ảnh và truyền hình của 
Hoa Sách sản xuất, thù lao 50 triệu nhân dân tệ mỗi 
phim. Cuối năm 2016, Hoa Sáng đã trả trước 150 
triệu nhân dân tệ. Mộng Đồ Ảnh Nghiệp nhận tiền 
nhưng từ chối tất cả lời mời đóng phim. Thậm chí, 
Mộng Đồ Ảnh Nghiệp cũng cắt đứt liên lạc và 
không trả lại tiền.

Cuối cùng, năm 2019, Hoa Sách đành đệ đơn 
lên Ủy ban Trọng tài Hàng Châu (Trung Quốc) đòi 
Mộng Đồ Ảnh Nghiệp trả tiền và bồi thường thiệt 
hại. Scandal này liên đới đến Trương Nhược Quân. 
Anh bị yêu cầu cùng chịu trách nhiệm. Tháng 6 
năm 2020, sao phim Khánh dư niên phải lên tiếng 
nhấn mạnh bản thân chưa từng ký hợp đồng nào và 
cũng chưa nhận được bất kỳ số tiền nào từ hai công 
ty.

Trương Nhược Quân cũng từng gửi đơn phản 
đối đến Ủy ban Trọng tài Hàng Châu, song bị bác 
bỏ. Nam diễn viên hai lần giải trình rằng chữ ký của 
anh trong thỏa thuận giữa Mộng Đồ Ảnh và Hoa 
Sách là giả. Tài tử 33 tuổi nhấn mạnh bản thân chưa 
bao giờ ký kết hợp đồng nào, gửi đơn khiếu nại lên 
khắp nơi kèm theo bản giám định rõ ràng cho thấy 
chữ ký của anh trong hợp đồng hoàn toàn là giả 
mạo. Dù vậy, những lời giải thích của Trương 
Nhược Quân đều bị từ chối. Lần bác bỏ gần nhất là 
vào tháng 1/2021 tại Tòa án Nhân dân Cấp cao 
Chiết Giang.

Kết quả, Trương Nhược Quân bức xúc kiện bố 
ruột Trương Kiện và Mộng Đồ Ảnh Nghiệp vì tự 
ủy thác ký kết hợp đồng. Đặc biệt, Ifeng cho hay 
chữ ký của Trương Nhược Quân trong thỏa thuận 
qua Wechat với bố ruột đúng là không phải do 
chính nam thần sinh năm 1988 tự tay ký kết, mà là 
sử dụng con dấu của anh. Vụ kiện tranh chấp về 
việc ủy thác hợp đồng này đã được mở vào ngày 
21/4/2021 ở Tòa án Hải Diêm (Chiết Giang), song 
đến 28/4/2021 mới được công khai rầm rộ.

Cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ với 
Đường Nghệ Hân

Showbiz Hoa ngữ có nhiều mối tình dang dở 
gây nuối tiếc, nhưng bên cạnh đó cũng có những 
câu chuyện tình lãng mạn khiến nhiều người khắc 
cốt ghi tâm.

Nói về chuyện tình yêu giữa Trương Nhược 
Quân và Đường Nghệ Hân, khán giả ví von đây 
như một câu chuyện ngôn tình đời thực, rằng 
những câu chuyện tình ngọt ngào, giản dị vẫn luôn 
hiện hữu.

Năm 2010, cả hai có một cuộc gặp gỡ định 
mệnh, những tưởng chỉ xảy ra trong các bộ phim 
thần tượng kinh điển. Khi cả hai còn chưa nổi 
tiếng, Đường Nghệ Hân lái xe và có va chạm nhẹ 
với xe của Trương Nhược Quân ngay tại đèn giao 
thông ngã tư.

Hình ảnh cô gái trẻ với nụ cười ngọt ngào đã 

khiến Trương Nhược Quân xao xuyến ngay từ cái 
nhìn đầu tiên. Sau đó, khi tham gia một sự kiện 
chung, Trương Nhược Quân đã tiến đến chủ động 
bắt chuyện, giúp cho mối quan hệ của cả hai bắt 
đầu.

Nhắc lại lần gặp đầu tiên, tài tử họ Trương cho 
biết, anh đã đặt một mô hình cột đèn giao thông để 
bày trong nhà, như là vật chứng cho tình yêu của cả 
hai.

Năm 2011, Trương Nhược Quân chia sẻ một 
bài viết trên mạng xã hội về cô gái của mình: “Cô 
ấy thích ăn quả anh đào, cười lên rất ngọt ngào. 
Một mặt cô ấy rất độc lập, nhưng cũng là chú chim 
nhỏ dựa dẫm người khác. Cô ấy đáng yêu, thật ra 
còn bướng bỉnh, suy cho cùng vẫn là một cô gái 
mềm yếu. Đàn ông không cần phải cố gắng thay 
đổi. Chỉ cần bảo vệ cô ấy, tin tưởng cô ấy, chứ 
không phải là khống chế hay chi phối. Hãy là mặt 
đất chứ đừng là bầu trời của cô ấy. Cô ấy thích lãng 
mạn, nhưng lãng mạn không phải là tất cả. Hiểu cô 
ấy còn quan trọng hơn lãng mạn nhiều lần. Yêu cô 
ấy thật nhiều, không cần phải tự thuyết phục bản 
thân”.

Đối với Đường Nghệ Hân, cô vốn có tên thật 
là Đường Đình, nhưng sau đó đổi sang nghệ danh 
mới vì có cùng bộ chữ với tên Trương Nhược 
Quân.

Cũng giống như nhiều cặp đôi khác, Đường 
Nghệ Hân và Trương Nhược Quân cũng rất hay cãi 
nhau. Tuy nhiên mỗi lần chia tay, nam tài tử đều có 
những cách riêng để níu kéo tình cảm với bạn gái.

Cả hai có chuyện tình cảm thầm lặng và bền bỉ 
trong suốt 7 năm cho đến khi công khai vào tháng 
8/2017. Trương Nhược Quân khi ấy chia sẻ: “Thời 
gian ban tặng cho chúng ta một người thương yêu 
không thể cướp đi được, và em đã tặng cho anh thời 
gian”.

Tháng 6/2019, cặp đôi tổ chức hôn lễ trong 
một tòa lâu đài cổ tại Ireland bên gia đình và một 
vài người bạn thân thiết trong showbiz. Lý do cả 
hai lựa chọn Ireland bởi đây là một quốc gia có chế 
độ hôn nhân đặc biệt, hướng con người theo quan 
niệm hôn nhân Thần thánh, không được mạo phạm 
hôn nhân, và nghiêm cấm ly hôn.

Việc lựa chọn kết hôn ở Ireland giống như một 
lời hứa rằng cả hai sẽ bên nhau mãi mãi.

Trên váy cưới của Đường Nghệ Hân có dòng 
chữ “Love you as love life” và “Love life as love 
you”, đồng thời đây là cũng là hình xăm đôi trên 
mắt cá chân của cả hai.

Đến nay, khi đã có với nhau con gái đầu lòng, 
Trương Nhược Quân sẵn sàng tạm gác lại công 
việc, ở nhà cùng vợ chăm con. Nói về cách dỗ dành 
bà xã, nam diễn viên tiết lộ bản thân sẽ “viết tặng cô 
ấy một bài thơ”, một cách đơn giản nhưng đầy lãng 
mạn khiến Đường Nghệ Hân lập tức xiêu lòng.

                                                                    
An Chi

Han Ji Hyun xác nhận phim 
mới của SBS sau thành công tại 
'Penthouse'

Mới đây, các diễn viên Han Ji Hyun, 
Bae In Hyuk, Kim Hyun Jin, Jang 
Gyuri của fromis_9, Lee Eun Saem 

và Yang Dong Geun đã được xác nhận sẽ tham gia 
vào bộ phim mới của SBS mang tên Cheer Up.

Cheer Up là bộ phim hài lãng mạn lấy bối cảnh 
tại một trường học, tập trung khai thác về những 
vấn đề liên quan đến đội cổ vũ đã từng nổi tiếng, 
nhưng giờ đang lụn bại dần trong trường. Bộ phim 
được chỉ đạo bởi đạo diễn Han Tae Seob, và viết 
bởi biên kịch Cha Hae Won.

Trong phim, Han Ji Hyun sẽ vào vai Do Hae 
Yi, tân binh đội cổ vũ Theia tại trường đại học 
Yeonhee. Với vẻ ngoài xinh xắn và tính cách giản 
dị hoà đồng, Hae Yi là sinh viên năm nhất nhập học 
khoa thần học (tôn giáo) năm 2019. Hoàn cảnh gia 
đình khó khăn nên cô bị ảnh hưởng rất nhiều bởi 
vấn đề tiền bạc. Hae Yi tham gia vào đội cổ vũ cũng 
vì tiền nhưng cô lại học được sự lãng mạn và tình 
yêu, thứ mà cô cho là rất xa xỉ trước đây.

Sau vai diễn gây tiếng vang lớn tại Penthouse, 
khán giả đang rất mong đợi màn tái xuất mới của 
Han Ji Hyun.

Bae In Hyuk sẽ đảm nhận vai Park Jung Woo, 
đội trưởng của đội cổ vũ Theia. Jung Woo luôn đặt 
các nguyên tắc lên hàng đầu và bị hiểu lầm là người 
trịch thượng nhưng anh thực chất mang trong mình 
vẻ lãng mạn cùng trái tim ấm áp. Bỏ lại việc chuẩn 
bị cho kỳ thi, Jung Woo phụ trách đội cổ vũ đang có 
nguy cơ tan rã. Khi đối mặt với nhiều vấn đề, Park 
Jung Woo tìm thấy một thứ khác mà anh muốn bảo 
vệ bên cạnh đội cổ vũ.

Trong khi đó Kim Hyun Jin sẽ đóng vai thành 
viên mới của đội là Jin Sung Ho. Jang Gyuri vào 
vai đội phó Tae Cho Hee. Lee Eun Saem vừa gây ấn 
tượng trong All of Us Are Deadđảm nhận nhân vật 
Joo Sun Ja, cũng là thành viên mới của Theia và là 
bạn thân của Do Hae Yi. Yang Dong Geun trong vai 
Bae Young Woong, một thành viên của đội trong 
quá khứ, anh nhập học năm 2002.

Chia sẻ về dàn cast của Cheer Up, ekip sản 
xuất cho biết: 'Chúng tôi rất vui và hào hứng trước 
sự quy tụ của nhiều diễn viên là Han Ji Hyun, Bae 

In Hyuk, Kim Hyun Jin, Jang Gyuri, Lee Eun 
Saem và Yang Dong Geun, những ngôi sao có kỹ 
năng diễn xuất chuyên nghiệp và sức hấp dẫn độc 
đáo'.

Cheer Up dự kiến sẽ khởi chiếu vào nửa cuối 
năm 2022.

                                                                    
An Chi

Han Ga In: 'Nuôi con không 
dễ dàng'

Diễn viên Han Ga In thừa nhận việc 
làm mẹ không hề đơn giản, nhất là khi 
con nhỏ thường xuyên quấy khóc, 

khiến cô kiệt sức.

Tham gia show truyền hình của đài SBS, Han 
Ga In chia sẻ với khán giả về bổn phận làm vợ, làm 
mẹ. Diễn viên nói mình là một bà mẹ kangaroo vì 
95% thời gian của cô chủ yếu dành cho con cái. Sau 
khi kết hôn, cô toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia 
đình, hầu như không góp mặt trong các hoạt động 
của showbiz.

Han Ga In tâm sự, việc làm mẹ không dễ dàng 
chút nào: “Tôi có hai đứa con nhỏ. Có lúc đứa này 
khóc, đứa kia cũng khóc, nhìn con khóc mà tôi chỉ 
muốn khóc theo”.

Han Ga In dồn mọi tâm huyết cho việc nuôi 
dạy con. Diễn viên cho con học nhiều môn ngoại 
khóa, trong đó có bơi lội, để trẻ vận động, tăng 
cường thể lực. Cô là người đưa con đi học, sau đó 
đón trẻ về mỗi ngày, trong khi chồng bận rộn với 
công việc.

Trong show, Han Ga In lần đầu tiên kể về việc 
sảy thai. 10 năm sau ngày cưới, cô và ông xã quyết 
định “thả” để sinh con. Không lâu sau đó, Han Ga 
In thử thai, phát hiện “hai vạch”. Hai vợ chồng đều 
hân hoan vì sắp được làm bố mẹ. Tuy nhiên, khi 
Han Ga In bầu được hơn 9 tuần, bác sĩ phát hiện cô 
không còn tim thai.

Sau cú sốc này, Han Ga In quyết định thụ tinh 
nhân tạo để có con. Diễn viên hồi tưởng: “Đó là 
một khoảng thời gian rất khó khăn. Vì từng sẩy nên 
tôi cẩn thận giữ gìn đến mức sát ngày sinh vẫn chỉ 
quanh quẩn quanh nhà. Đối với chúng tôi khi đó, 
đứa trẻ trong bụng quý giá hơn cả báu vật”.

Con dần lớn lên, Han Ga In hiện bớt bận rộn. 

Cô nhận lời tham gia nhiều show truyền hình để 
gặp gỡ khán giả. Trong show 1 Night 2 Days, mùa 
4 của đài KBS 2TV, Han Ga In và ông xã Yun Jung 
Hoon cùng góp mặt. Đây là lần đầu tiên sau 17 
năm, kể từ khi đóng Khăn tay vàng, họ song hành 
trên truyền hình.

Han Ga In sinh năm 1982, nổi tiếng nhờ vẻ đẹp 
trong trẻo, tươi sáng. Cô đóng nhiều phim như Bad 
Guy, Mặt trăng ôm mặt trời, Lối sống sai lầm, 
Nhân viên siêu hạng... Bộ phim gần đây nhất cô 
đóng là Mistress (2018) không gây được nhiều 
tiếng vang. Cho đến nay, cô chưa trở lại màn ảnh.

Tài tử Yun Jung Hoon được biết đến với Phía 
đông vườn địa đàng, Khăn tay vàng, Tình yêu ở 
quanh ta, Possessed, My Healing Love...

Han Ga In và ông xã Yun Jung Hoon được 
mệnh danh là “cặp nghệ sĩ vàng” của showbiz. 
Trúng tiếng sét ái tình sau khi đóng chung Khăn tay 
vàng, cặp sao kết hôn năm 2005, dù 6 tháng sau đó, 
tài tử Phía đông vườn địa đàng lên đường nhập 
ngũ. Từng dính tin đồn ly dị nhưng uyên ương 
trước sau luôn khẳng định tình cảm họ dành cho 
nhau bền vững, không gì có thể lay chuyển. Han 
Ga In và Yeon Jung Hoon hiện có một con gái 6 
tuổi và một con trai ba tuổi.

                                                       Nguyễn 
Hương 

Suga (BTS) tham gia sản 
xuất ca khúc “That That” của 
PSY

PSY đã tung ra poster cũng như teaser 
chính thức cho ca khúc chủ đề thuộc 
album thứ 9 - “Psy 9th” sắp được phát 

hành. 

Theo đó, “That That” được đồng sản xuất 
cùng hậu bối Suga (BTS). Đây cũng là lần đầu tiên 
bộ đôi nghệ sĩ tài năng có dịp hợp tác cùng nhau 
trong một sản phẩm âm nhạc.

Album mới của PSY gồm 12 ca khúc. Ngoài 
Suga, PSY gây chú ý khi collab với dàn nghệ sĩ tiêu 
biểu như Jessi, Zico, Heize, Hwasa, Crush, Sung Si 
Kyung, Tablo, MV “Celeb” nữ chính Suzy…

“Psy 9th” được phát hành vào ngày 29/4 lúc 
18 giờ (theo giờ Hàn Quốc).

                                                                    
An Chi
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NEW

581-1994/1562

Caàn Sang Nhöôïng - Baùn Bôùt Coå Phaàn

Coâng ty saûn xuaát Nail Spa Funiture ñang phaùt trieån maïnh treân toaøn nöôùc Myõ, lôïi nhuaän raát cao. Vì 

lyù do söùc khoûe, caàn sang/nhöôïng laïi toaøn boä hoaëc baùn bôùt coå phaàn cho taát caû ai muoán kinh doanh 

(Voán ít lôøi nhieàu). Anh/Chò em naøo muoán bieát theâm chi tieát xin goïi Tammy:

                    

              

Nail Spa Funiture

www.nsscabinets.com

14210 Auto Park Way #F, Houston, TX 77083 832-512-3665

NEW

597-1995/1563

Cho Share Phoøng

Nhaø ôû Eldridge & Bellaire coù 
phoøng cho share. Bao ñieän nöôùc, 
giaët saáy. Internet. $350/thaùng.

Eldridge & Bellaire

346-378-8333Xin lieân laïc Coâ Tuyeát: 

NEW

627-1997/1565

Baùn Tieäm Traø Söõa

Caàn baùn tieäm Traø söõa vaø Baùnh mì. Tieäm naèm gaàn 
chôï HMart, Thaéng Höng 2, gaàn tröôøng hoïc vaø khu 
daân cö ñoâng ñuùc. Seõ ñeå laïi toaøn boä thieát bò maùy 
moùc, coâng thöùc laøm nöôùc. Tieäm roäng 1,670sqft. 
Tieäm coù income oån ñònh, giaù baùn $45,000.

Gaàn Chôï thaéng Höng 2

832-509-6844Moïi chi tieát vui loøng lieân heä Phuïng: 

NEW

649-2000/1568

Sang Tieäm Phôû, Baùnh Mì

Sang tieäm phôû, Baùnh mì & Smoothie. Vì lyù do 
söùc khoûe, caàn sang tieäm gaáp, giaù 85k (hoaëc 
cho ngöôøi coù kinh nghieäm thueâ). Tieäm ñeïp, 
khu sang, tip cao. Cô hoäi toát cho nhöõng ai 
muoán laøm chuû Business.

New! New! New!

713-534-3213Lieân Laïc anh Haûi:

NEW

628-1997/1565

Baùn Tieäm Nöôùc

Vì coâng vieäc, chuû caàn baùn gaáp tieäm nöôùc vaø ñoà aên vaët 
trong khu Kim Sôn Bellaire. Tieäm roäng khoaûng 1,200 
sqft, coù beáp - vent hood, hoaït ñoäng nhieàu naêm, income 
oån ñònh. Vò trí naèm trong khu Kim Sôn ñoâng ñuùc baäc 
nhaát khu vöïc ngöôøi Vieät Bellaire. Chuû coù theå training 
neáu caàn. Giaù baùn $130,000.

Khu Kim SÔn Bellaire

832-434-9905Xin lieân heä Taøi:

NEW

653-2000/1568

Baùn Tieäm Dry Clean

Tieäm Dry Clean plant vaø Alteration 
vuøng 290 N.W. Freeway. Khu thöông 
maïi ñoâng vaø nhieàu Office. Tôùi tuoåi 
retire, khoâng ngöôøi trong coi.

290 N.W. Freeway

Xin lieân laïc Mai: 832-366-7341

NEW

624-1997/1565

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

Tieäm giaët ñoà vaø söûa quaàn aùo (Dry clean 
& Alteration). Tieäm coù drive through, 
naèm treân ñöôøng Westheimer, caàn sang 
laïi giaù $30,000.

Westheimer

Xin lieân laïc: 832-836-9081

NEW

594-1995/1563

Baùn Tieäm Foot Massage

Caàn baùn gaáp tieäm Foot Massage 
naèm khu 45 North vaø 1960. Tieäm 
raát ñoâng khaùch

45 North & 1960

Xin lieân laïc coâ Dung:346-290-2676

NEW

637-1998/1566

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

Ñòa chæ 11945 Barwood Bend Dr, Cypress, 
77065. Do chuyeån bang, caàn sang laïi tieäm Dry 
Clean & Alteration giaù $20,000. Tieäm coù thu 
nhaäp oån ñònh. 

Barwood Bend Dr

713-966-0138 (Vaên) 
512-998-9352 (Steven)

Xin lieân laïc:

NEW

563-2008/1576

Baùn Building & Ñaát

* Building roäng: 1,800 sqft coù chieàu 

daøi. 

* Ñaát: 0.41 Acre.
* Caùch HK4 Houston: 1h20’. 
* 1/2 Building ñang coù Toùc vaø Nail
* Coøn laïi 1/2 building coù theå môû 
tieäm aên nhoû, giaûi khaùt, hoaëc vaên 
phoøng ... hay cho möôùn thu nhaäp 
theâm income.
* Coù parking roäng raõi, saïch seõ 
thoaùng, good location. 
* Thaønh phoá yeân tónh, khaùch deã 
chòu, deã laøm aên.

Palacios

Xin lieân laïc: 682-808-1255 * 682-300-4444
(Neáu baän khoâng traû lôøi ñöôïc, vui loøng text hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén)

NEW

558-2007/1575

Baùn Tieäm Dry Cleaner

Caàn baùn tieäm Dry Cleaner (plant) vaø alteration. Tieäm naèm 
trong khu mua saém saàm uaát. Coù chôï Randall, TJ Maxx. Treân 
ñöôøng FM 1960 vaø Champion Forest. Giaù baùn coù theå thöông 
löôïng. Xin ñeå laïi lôøi nhaén hoaëc email  thuantto@hotmail.com,
neáu ngöôøi baùn khoâng kòp baét phone.

New! New! New!

Xin lieân heä: 832-269-4026
Hoaëc email: thuantto@hotmail.com

NEW

592-1995/1563

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang gaáp tieäm Nail vì coù con nhoû, 
khoâng coù ngöôøi troâng coi. Tieäm coù 7 gheá, 
7 baøn, income $450,000 trôû leân. Tieäm 
gaàn phi tröôøng Bush. Giaù baùn $90,000

Gaàn Phi Tröôøng Bush

346-280-1477Xin lieân laïc Taâm: 

NEW

655-2000/1568

Baùn LA Crawfish Restaurant

Nhaø haøng LA Crawfish gaàn Phi tröôøng Bush (IAH) caàn 
baùn, tieäm roäng 2,800 sqft, tieàn rent reû, income raát cao. 
Parking thoûa maùi, khaù phoàn thònh. Nhaø haøng saïch seõ, 
dining area roäng, ñoà duøng nhaø beáp coøn môùi.  Kitchen 
raát saïch, Giaù phaûi chaêng.

Gaàn Phi Tröôøng Bush

Ai thaät loøng xin lieân laïc Lynn, goïi hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén

832-513-5424 * 832-552-2857

NEW

662-2001/1569

Baùn Tieäm Nail Salon

Tieäm môùi remodel, roäng hôn 2,000 Sq.Ft, ñöôïc chia laøm 3 khu vôùi 11 gheá vaø 3 gheá treû em. Coù 

phoøng Wax, phoøng giaët vaø nhaø kho. Tieäm khu Myõ Traéng, khaùch sang, tip cao. 

s Rent + CAM: $4,350/thaùng trong 5 naêm laø coù theå

s Giaù baùn: $75,000

8854 Spring Cypress Rd, Spring, TX 77379

832-420-3919Moïi chi tieát, xin vui loøng lieân laïc:

NEW

648-2000/1568

Nhaø Cho Thueâ

Nha ø  2  ta àng,  4  bedroom, 2-1/2 
bathroom, 4 choã ñaäu xe, gaàn chôï Myõ 
Hoa, HEB, Hong Kong 4, ñeå bieát theâm 
chi tieát.

Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng goïi soá: 713-870-5659

NEW

614-1996/1564

Nhaø Cho Thueâ

Ñöôøng Clarewood, Goùc Bellaire/Eldrige, 
4br, 3ba, double garage, 2400 sqft, haøng raøo 
tröôùc/sau. Xoùm gieàng trung löu, gaàn nhaø 
thôø/chuøa, tröôøng, chôï, quaùn, ñöôøng Bus.

Bellaire & Eldridge

Xin lieân laïc Coâ Truùc:

713-822-0628 * 713-882-5363

NEW

675-2003/1571

Baùn Tieäm Nails

Tieäm lôùn, ñoâng khaùch, vì vaán ñeà söùc 
khoûe, caàn baùn gaáp, giaù ñaët bieät. Anh 
chò naøo thaät loøng muoán mua.

Spring - Louetta

832-209-0380Xin lieân heä:

NEW

554-2007/1575

Baùn Tieäm Nail

Chuû veà höu, neân muoán sang tieäm nail 
vuøng Katy-I10. Ñòa ñieåm ñeïp, rent raát 
reû , income oån ñònh. Tieåm 17 naêm 1 
chuû.

Katy - I10

Neáu thaät loøng xin goïi sau 7 giôø toái soá:713-384-5805

NEW

618-1997/1565

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang tieäm Regal Nails + Lash + Xaâm 
chaân maøy maét moâi in Houston Cypress khu 
chôï HEB gaàn Outlet Mall, coù khaùc+thôï 
saün+moïi thöù ñaày duû+Lease kyù laâu daøi. Giaù 
sang 115k (coù theå thöông löôïng)

Gaàn Outlet Mall

Xin lieân laïc: 713-401-4913

NEW

673-2002/1570

Baùn Tieäm Nail

Vì baän vieäc gia ñình caàn sang gaáp tieäm Nail.
* Zipcode: 77095 (HWY6 & 529)
* Tieäm roäng: 1,400 Sq.Ft, coù 6 baøn, 6 gheá, 2 
phoøng Wax, phoøng aên, phoøng veä sinh, maùy 
giaët, maùy saáy ñaày ñuû ... coù go Check in.
* Rent: $2,800 (includes everything), 
income oån ñònh. 
* Khu Mix, khaùch boät nhieàu. Nhaän tieäm voâ 
laøm lieàn, khoâng caàn saém söûa gì theâm. 
Nhanh thu hoài voán.
* Raát thích hôïp cho gia ñình, anh chò vôï 
choàng naøo muoán laøm chuû.
* Giaù baùn: $70k (thöông löôïng). 
Thaät loøng muoán mua xin lieân laïc ñeå bieát 

theâm chi tieát, chöa kòp nghe phone xin ñeå 

laïi tin nhaén.

HWY6 & 529

832-933-1109Xin lieân heä:

NEW

681-2003/1571

Baùn Tieäm Toùc

Baùn tieäm toùc khu Cypress (290). 
Income cao treân $700k, tieäm laøm 
maøu nhieàu, coù 8 thôï. Rent $3,425. 
Giaù $259k, chuû seõ finance neáu caàn.

Cypress (290)

832-540-9945Ai thaät loøng xin goïi:

NEW

666-2002/1570

Dòch  Vuï Massage

Massage thì khoûe, vui veõ soáng ñôøi. 
Haõy moät laàn traõi nghieäm vôùi 
Mimi, kinh nghieäm, yeâu ngheà.

Houston

832-614-0555Xin lieân laïc Baûo Ngoïc:

NEW

684-2003/1571

Baùn Tieäm Söûa Xe

Caàn baùn tieäm söûa xe + State 
Inspection, raát ñoâng khaùch, 
income cao. Chuû veà höu.

New! New! New!

Xin lieân laïc: 832-755-8990

NEW

691-2004/1572

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm nail ôû Pasadena, 77505. Vì lyù do ñi laïi khoù khaên neân 
nay muoán baùn tieäm Nails.

«Tieäm naèm ngay ñöôøng chính döôùi Exit Beltway 8. Giao thoâng 
thuaän lôïi. Naèm trong shopping center lôùn coù Burlington, Academy, 
James Avery, parking roäng raõi.

«Tieäm roäng raõi 2,200 sqft, bao goàm 18 gheá, 10 baøn vaø 2 phoøng wax, 2 
restroom. Tieäm raát môùi, trang bò ñaày ñuû supplies coù theå tieáp tuïc vaøo 
laøm ngay.

Pasadena 77505

Xin lieân heä: 832-913-9370 hoaëc 713-622-3130
ñeå bieát theâm chi tieát

NEW

576-1994/1562

Caàn Ngöôøi

Caàn tuyeån Nam laøm vieäc tieäm 
Grocery 3-4 ngaøy/tuaàn.  Tieäm ôû 
ñöôøng I-10 & Wayside.

I-10 & Wayside

713-269-7546Xin lieân laïc: 

NEW

686-2004/1572

Baùn Tieäm ZERO DEGREES

Veà höu, baùn tieäm $185k, rent $3,033 + 
NNN/ 1,500 Sf  . Tieäm xaây môùi ~4 naêm, 
ñeïp, saïch seõ, 10 ft Hood, Walk-in 
Cooler. Income ~$400k/year.

347 S. Mason Rd, Katy I-10

503-524-8828Xin lieân laïc Coâ Phöông:

2

https://vtv.vn/giam-can.html
http://vietnamnet.vn/noi-me-day-tag172073.html
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NEW

581-1994/1562

Caàn Sang Nhöôïng - Baùn Bôùt Coå Phaàn

Coâng ty saûn xuaát Nail Spa Funiture ñang phaùt trieån maïnh treân toaøn nöôùc Myõ, lôïi nhuaän raát cao. Vì 

lyù do söùc khoûe, caàn sang/nhöôïng laïi toaøn boä hoaëc baùn bôùt coå phaàn cho taát caû ai muoán kinh doanh 

(Voán ít lôøi nhieàu). Anh/Chò em naøo muoán bieát theâm chi tieát xin goïi Tammy:

                    

              

Nail Spa Funiture

www.nsscabinets.com

14210 Auto Park Way #F, Houston, TX 77083 832-512-3665

NEW

597-1995/1563

Cho Share Phoøng

Nhaø ôû Eldridge & Bellaire coù 
phoøng cho share. Bao ñieän nöôùc, 
giaët saáy. Internet. $350/thaùng.

Eldridge & Bellaire

346-378-8333Xin lieân laïc Coâ Tuyeát: 

NEW

627-1997/1565

Baùn Tieäm Traø Söõa

Caàn baùn tieäm Traø söõa vaø Baùnh mì. Tieäm naèm gaàn 
chôï HMart, Thaéng Höng 2, gaàn tröôøng hoïc vaø khu 
daân cö ñoâng ñuùc. Seõ ñeå laïi toaøn boä thieát bò maùy 
moùc, coâng thöùc laøm nöôùc. Tieäm roäng 1,670sqft. 
Tieäm coù income oån ñònh, giaù baùn $45,000.

Gaàn Chôï thaéng Höng 2

832-509-6844Moïi chi tieát vui loøng lieân heä Phuïng: 

NEW

649-2000/1568

Sang Tieäm Phôû, Baùnh Mì

Sang tieäm phôû, Baùnh mì & Smoothie. Vì lyù do 
söùc khoûe, caàn sang tieäm gaáp, giaù 85k (hoaëc 
cho ngöôøi coù kinh nghieäm thueâ). Tieäm ñeïp, 
khu sang, tip cao. Cô hoäi toát cho nhöõng ai 
muoán laøm chuû Business.

New! New! New!

713-534-3213Lieân Laïc anh Haûi:

NEW

628-1997/1565

Baùn Tieäm Nöôùc

Vì coâng vieäc, chuû caàn baùn gaáp tieäm nöôùc vaø ñoà aên vaët 
trong khu Kim Sôn Bellaire. Tieäm roäng khoaûng 1,200 
sqft, coù beáp - vent hood, hoaït ñoäng nhieàu naêm, income 
oån ñònh. Vò trí naèm trong khu Kim Sôn ñoâng ñuùc baäc 
nhaát khu vöïc ngöôøi Vieät Bellaire. Chuû coù theå training 
neáu caàn. Giaù baùn $130,000.

Khu Kim SÔn Bellaire

832-434-9905Xin lieân heä Taøi:

NEW

653-2000/1568

Baùn Tieäm Dry Clean

Tieäm Dry Clean plant vaø Alteration 
vuøng 290 N.W. Freeway. Khu thöông 
maïi ñoâng vaø nhieàu Office. Tôùi tuoåi 
retire, khoâng ngöôøi trong coi.

290 N.W. Freeway

Xin lieân laïc Mai: 832-366-7341

NEW

624-1997/1565

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

Tieäm giaët ñoà vaø söûa quaàn aùo (Dry clean 
& Alteration). Tieäm coù drive through, 
naèm treân ñöôøng Westheimer, caàn sang 
laïi giaù $30,000.

Westheimer

Xin lieân laïc: 832-836-9081

NEW

594-1995/1563

Baùn Tieäm Foot Massage

Caàn baùn gaáp tieäm Foot Massage 
naèm khu 45 North vaø 1960. Tieäm 
raát ñoâng khaùch

45 North & 1960

Xin lieân laïc coâ Dung:346-290-2676

NEW

637-1998/1566

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

Ñòa chæ 11945 Barwood Bend Dr, Cypress, 
77065. Do chuyeån bang, caàn sang laïi tieäm Dry 
Clean & Alteration giaù $20,000. Tieäm coù thu 
nhaäp oån ñònh. 

Barwood Bend Dr

713-966-0138 (Vaên) 
512-998-9352 (Steven)

Xin lieân laïc:

NEW

563-2008/1576

Baùn Building & Ñaát

* Building roäng: 1,800 sqft coù chieàu 

daøi. 

* Ñaát: 0.41 Acre.
* Caùch HK4 Houston: 1h20’. 
* 1/2 Building ñang coù Toùc vaø Nail
* Coøn laïi 1/2 building coù theå môû 
tieäm aên nhoû, giaûi khaùt, hoaëc vaên 
phoøng ... hay cho möôùn thu nhaäp 
theâm income.
* Coù parking roäng raõi, saïch seõ 
thoaùng, good location. 
* Thaønh phoá yeân tónh, khaùch deã 
chòu, deã laøm aên.

Palacios

Xin lieân laïc: 682-808-1255 * 682-300-4444
(Neáu baän khoâng traû lôøi ñöôïc, vui loøng text hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén)

NEW

558-2007/1575

Baùn Tieäm Dry Cleaner

Caàn baùn tieäm Dry Cleaner (plant) vaø alteration. Tieäm naèm 
trong khu mua saém saàm uaát. Coù chôï Randall, TJ Maxx. Treân 
ñöôøng FM 1960 vaø Champion Forest. Giaù baùn coù theå thöông 
löôïng. Xin ñeå laïi lôøi nhaén hoaëc email  thuantto@hotmail.com,
neáu ngöôøi baùn khoâng kòp baét phone.

New! New! New!

Xin lieân heä: 832-269-4026
Hoaëc email: thuantto@hotmail.com

NEW

592-1995/1563

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang gaáp tieäm Nail vì coù con nhoû, 
khoâng coù ngöôøi troâng coi. Tieäm coù 7 gheá, 
7 baøn, income $450,000 trôû leân. Tieäm 
gaàn phi tröôøng Bush. Giaù baùn $90,000

Gaàn Phi Tröôøng Bush

346-280-1477Xin lieân laïc Taâm: 

NEW

655-2000/1568

Baùn LA Crawfish Restaurant

Nhaø haøng LA Crawfish gaàn Phi tröôøng Bush (IAH) caàn 
baùn, tieäm roäng 2,800 sqft, tieàn rent reû, income raát cao. 
Parking thoûa maùi, khaù phoàn thònh. Nhaø haøng saïch seõ, 
dining area roäng, ñoà duøng nhaø beáp coøn môùi.  Kitchen 
raát saïch, Giaù phaûi chaêng.

Gaàn Phi Tröôøng Bush

Ai thaät loøng xin lieân laïc Lynn, goïi hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén

832-513-5424 * 832-552-2857

NEW

662-2001/1569

Baùn Tieäm Nail Salon

Tieäm môùi remodel, roäng hôn 2,000 Sq.Ft, ñöôïc chia laøm 3 khu vôùi 11 gheá vaø 3 gheá treû em. Coù 

phoøng Wax, phoøng giaët vaø nhaø kho. Tieäm khu Myõ Traéng, khaùch sang, tip cao. 

s Rent + CAM: $4,350/thaùng trong 5 naêm laø coù theå

s Giaù baùn: $75,000

8854 Spring Cypress Rd, Spring, TX 77379

832-420-3919Moïi chi tieát, xin vui loøng lieân laïc:

NEW

648-2000/1568

Nhaø Cho Thueâ

Nha ø  2  ta àng,  4  bedroom, 2-1/2 
bathroom, 4 choã ñaäu xe, gaàn chôï Myõ 
Hoa, HEB, Hong Kong 4, ñeå bieát theâm 
chi tieát.

Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng goïi soá: 713-870-5659

NEW

614-1996/1564

Nhaø Cho Thueâ

Ñöôøng Clarewood, Goùc Bellaire/Eldrige, 
4br, 3ba, double garage, 2400 sqft, haøng raøo 
tröôùc/sau. Xoùm gieàng trung löu, gaàn nhaø 
thôø/chuøa, tröôøng, chôï, quaùn, ñöôøng Bus.

Bellaire & Eldridge

Xin lieân laïc Coâ Truùc:

713-822-0628 * 713-882-5363

NEW

675-2003/1571

Baùn Tieäm Nails

Tieäm lôùn, ñoâng khaùch, vì vaán ñeà söùc 
khoûe, caàn baùn gaáp, giaù ñaët bieät. Anh 
chò naøo thaät loøng muoán mua.

Spring - Louetta

832-209-0380Xin lieân heä:

NEW

554-2007/1575

Baùn Tieäm Nail

Chuû veà höu, neân muoán sang tieäm nail 
vuøng Katy-I10. Ñòa ñieåm ñeïp, rent raát 
reû , income oån ñònh. Tieåm 17 naêm 1 
chuû.

Katy - I10

Neáu thaät loøng xin goïi sau 7 giôø toái soá:713-384-5805

NEW

618-1997/1565

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang tieäm Regal Nails + Lash + Xaâm 
chaân maøy maét moâi in Houston Cypress khu 
chôï HEB gaàn Outlet Mall, coù khaùc+thôï 
saün+moïi thöù ñaày duû+Lease kyù laâu daøi. Giaù 
sang 115k (coù theå thöông löôïng)

Gaàn Outlet Mall

Xin lieân laïc: 713-401-4913

NEW

673-2002/1570

Baùn Tieäm Nail

Vì baän vieäc gia ñình caàn sang gaáp tieäm Nail.
* Zipcode: 77095 (HWY6 & 529)
* Tieäm roäng: 1,400 Sq.Ft, coù 6 baøn, 6 gheá, 2 
phoøng Wax, phoøng aên, phoøng veä sinh, maùy 
giaët, maùy saáy ñaày ñuû ... coù go Check in.
* Rent: $2,800 (includes everything), 
income oån ñònh. 
* Khu Mix, khaùch boät nhieàu. Nhaän tieäm voâ 
laøm lieàn, khoâng caàn saém söûa gì theâm. 
Nhanh thu hoài voán.
* Raát thích hôïp cho gia ñình, anh chò vôï 
choàng naøo muoán laøm chuû.
* Giaù baùn: $70k (thöông löôïng). 
Thaät loøng muoán mua xin lieân laïc ñeå bieát 

theâm chi tieát, chöa kòp nghe phone xin ñeå 

laïi tin nhaén.

HWY6 & 529

832-933-1109Xin lieân heä:

NEW

681-2003/1571

Baùn Tieäm Toùc

Baùn tieäm toùc khu Cypress (290). 
Income cao treân $700k, tieäm laøm 
maøu nhieàu, coù 8 thôï. Rent $3,425. 
Giaù $259k, chuû seõ finance neáu caàn.

Cypress (290)

832-540-9945Ai thaät loøng xin goïi:

NEW

666-2002/1570

Dòch  Vuï Massage

Massage thì khoûe, vui veõ soáng ñôøi. 
Haõy moät laàn traõi nghieäm vôùi 
Mimi, kinh nghieäm, yeâu ngheà.

Houston

832-614-0555Xin lieân laïc Baûo Ngoïc:

NEW

684-2003/1571

Baùn Tieäm Söûa Xe

Caàn baùn tieäm söûa xe + State 
Inspection, raát ñoâng khaùch, 
income cao. Chuû veà höu.

New! New! New!

Xin lieân laïc: 832-755-8990

NEW

691-2004/1572

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm nail ôû Pasadena, 77505. Vì lyù do ñi laïi khoù khaên neân 
nay muoán baùn tieäm Nails.

«Tieäm naèm ngay ñöôøng chính döôùi Exit Beltway 8. Giao thoâng 
thuaän lôïi. Naèm trong shopping center lôùn coù Burlington, Academy, 
James Avery, parking roäng raõi.

«Tieäm roäng raõi 2,200 sqft, bao goàm 18 gheá, 10 baøn vaø 2 phoøng wax, 2 
restroom. Tieäm raát môùi, trang bò ñaày ñuû supplies coù theå tieáp tuïc vaøo 
laøm ngay.

Pasadena 77505

Xin lieân heä: 832-913-9370 hoaëc 713-622-3130
ñeå bieát theâm chi tieát

NEW

576-1994/1562

Caàn Ngöôøi

Caàn tuyeån Nam laøm vieäc tieäm 
Grocery 3-4 ngaøy/tuaàn.  Tieäm ôû 
ñöôøng I-10 & Wayside.

I-10 & Wayside

713-269-7546Xin lieân laïc: 

NEW

686-2004/1572

Baùn Tieäm ZERO DEGREES

Veà höu, baùn tieäm $185k, rent $3,033 + 
NNN/ 1,500 Sf  . Tieäm xaây môùi ~4 naêm, 
ñeïp, saïch seõ, 10 ft Hood, Walk-in 
Cooler. Income ~$400k/year.

347 S. Mason Rd, Katy I-10

503-524-8828Xin lieân laïc Coâ Phöông:

2

https://vtv.vn/giam-can.html
http://vietnamnet.vn/noi-me-day-tag172073.html
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thành cái tên nổi bật của làng giải trí xứ Trung lúc 
bấy giờ nhờ thành công từ phim Lực Lượng Phản 
Ứng. Lúc ấy, Quan Vịnh Hà sở hữu lượng fan đông 
đảo và là cái tên được nhiều người săn đón.

Trong lúc “hào quang chiếu rọi”, Quan Vịnh 
Hà đã gặp Trương Gia Huy. Ban đầu gặp gỡ chỉ là 
sự quan tâm của “đàn chị” dành cho “đàn em”, ấy 
vậy mà, chàng diễn viên mới vào nghề, tiếng tăm 
chưa có, lại trót trao con tim cho tiền bối danh tiếng 
lẫy lừng Quan Vịnh Hà.

Cuộc tình của “nhất tỷ” TVB chớm nở cùng 
chàng diễn viên họ Trương sau thời gian dài nam 
tài tử suy nghĩ đắn đo và có đủ dũng khí để tỏ tình. 1 
chuyện tình đẹp được “đơm hoa kết trái”, song đôi 
tình nhân trẻ thời điểm lúc bấy giờ phải đứng trước 
những bình luận tiêu cực từ mọi người xung quanh. 
Trên nhiều phương tiện truyền thông xứ Trung thời 
điểm đó, có người cho rằng Trương Gia Huy “bám 
váy” Quan Vịnh Hà hay nhiều ý kiến nặng nề hơn 
cho rằng nam diễn viên “trèo cao”. Còn Quan Vịnh 
Hà thì lại được nhiều người khuyên ngăn nên kết 
thúc mối tình vì không xứng.

Song, người ta vẫn nói tình yêu sẽ là sức mạnh 
giúp con người cùng vượt qua mọi khó khăn gian 
khổ. Quan Vịnh Hà cũng vậy, cô vẫn lựa chọn bên 
cạnh Trương Gia Huy mặc kệ “sóng gió” ngoài kia 
có lớn đến đâu. 

Tuy nhiên, nam tài tử họ Trương lúc bấy giờ 
lại cảm thấy tự ti về khoảng cách với bạn gái. Đặc 
biệt, khi mỹ nhân họ Quan vốn là thiên kim cành 
vàng lá ngọc, còn Trương Gia Huy chỉ mang tiếng 
chàng diễn viên nghèo chưa có danh xưng. Không 
vượt qua được những mặc cảm, nam tài tử 6X 
quyết định chia tay Quan Vịnh Hà và bỏ đi.

Còn với mỹ nhân 6X, dù không còn Trương 
Gia Huy bên cạnh nhưng cô “ yêu ai thì yêu cả 
đường đi lối về”. Trang Sina từng đăng tải, trong 
khoảng thời gian nam tài tử họ Trương không có ở 
trong nước, Quan Vịnh Hà đã chăm sóc chị gái anh 
bị bệnh nặng. Sau đó, Trương Gia Huy trở về nước, 
cả 2 nhận thấy tình cảm vẫn luôn hướng về nhau 
nên đã cùng giải quyết mọi khúc mắc để gắn kết lại 
như xưa.

Vốn dĩ chuyện tình của cả 2 không được nhiều 
người ủng hộ, vì thế Quan Vịnh Hà và Trương Gia 
Huy lựa chọn làm lễ cưới âm thầm bí mật. Sau khi 
nên duyên vợ chồng, “nàng Chu Tố Nga” lựa chọn 
tạm gác sự nghiệp, lùi về sau làm hậu phương để 

chồng yên tâm phát triển công việc.

Không phụ lòng vợ cũng như sự hy sinh của 
Quan Vịnh Hà, nam tài tử Trương Gia Huy thật sự 
đã khiến bà xã “nở mày nở mặt”. Đặc biệt, vào năm 
2009, ông xã Quan Vịnh Hà “bội thu” với 7 giải 
điện ảnh. Có thể thấy sau ngần ấy năm, nam tài tử 
họ Trương đã trở thành “anh lớn” của làng giải trí 
Hoa ngữ, phá tan định kiến “bám váy” Quan Vịnh 
Hà năm xưa.

Từ bỏ sự nghiệp trong lúc đang ở đỉnh cao của 
thành công, Quan Vịnh Hà sẵn sàng “quay lưng” 
với cả thế giới để đứng về phía người đàn ông cô 
yêu, chấp nhận “đồng cam cộng khổ”, từ bỏ tiền tài 
danh vọng để ở bên cạnh Trương Gia Huy trong lúc 
anh chẳng có gì trong tay. Có thể thấy tình yêu của 
Quan Vịnh Hà đã truyền cho người trẻ không ít 
cảm hứng và niềm tin trong tình yêu

Sau tất cả, Trương Gia Huy và Quan Vịnh Hà 
đã có được “trái ngọt” mặc kệ bao “sóng gió” và thị 
phi. Hơn 3 thập kỷ bên nhau, tình yêu của cả 2 vẫn 
ngọt ngào vẹn nguyên như ngày đầu. 

Ở độ tuổi U60, cả 2 đang có cuộc sống đầy đủ 
vật chất cùng dõi theo sự trưởng thành hàng ngày 
của cô con gái nhỏ. Qua những gì Quan Vịnh Hà đã 
hy sinh cùng sự cố gắng không ngừng nghỉ của 
Trương Gia Huy, rõ ràng câu nói: “Đằng sau một 
người đàn ông thành công luôn có bóng dáng 
người phụ nữ” không phải sáo rỗng.

                                                       Nguyễn 
Hương

Bộ phim hứa hẹn phơi bày 
95% sự thật ngành công nghiệp 
giải trí Hàn Quốc

Trong họp báo ra mắt phim truyền hình 
mới của đài tvN, nữ diễn viên Lee 
Sung Kyung cho biết, bộ phim 

“Shooting Star” sẽ có những tình tiết giống tới 95% 
sự thật đang diễn ra trong ngành công nghiệp giải 
trí Hàn Quốc. Điều này khiến khán giả thêm kỳ 
vọng vào tác phẩm trở lại của ngôi sao “Cô nàng cử 
tạ Kim Bok Joo”.

Newsis đưa tin, chiều ngày 20.4, buổi họp báo 
ra mắt bộ phim truyền hình mới “Shooting Star” 
(tạm dịch: Sao Băng) của đài tvN đã được tổ chức, 
với sự góp mặt của dàn diễn viên Lee Sung Kyung, 
Kim Young Dae, Yoon Jong Hoon, Kim Yun Hye, 
Park So Jin, Lee Jung Sin cùng đạo diễn Lee Soo 
Hyun.

“Shooting Star” thuộc thể loại hài lãng mạn, 
kể về những người làm công việc hậu trường trong 
ngành giải trí, dọn dẹp đống lộn xộn do các ngôi 
sao tạo ra. 

Bộ phim mô tả câu chuyện thực tế của những 
gương mặt đứng đằng sau những người nổi tiếng. 
Họ đánh đổi máu, mồ hôi và nước mắt để khiến các 
ngôi sao giải trí có thể tỏa sáng nhất.

Lee Sung Kyung đảm nhận vai Oh Han Byul, 
trưởng nhóm truyền thông, quản lý nghệ sĩ tại công 
ty giải trí Star Force Entertainment. Cô là một 

người có tài hùng biện phi thường, khả năng ứng 
phó nhanh với khủng hoảng và là cái tên có máu 
mặt trong ngành công nghiệp giải trí. Cô cống hiến 
cho công việc đến mức không còn thời gian hẹn hò.

Sao nữ sinh năm 1990 chia sẻ: “Ngay từ khi 
mới xem kịch bản Shooting Star, tôi cảm thấy nó 
giống như bức tranh thực sự của làng giải trí. Bộ 
phim giống ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc 
ngoài đời thực đến 95%”.

Lee Sung Kyung nói thêm, bộ phim có rất 
nhiều tình tiết thú vị và những sự việc ngoài đời 
thực sẽ được mô tả chi tiết. Tuy nhiên, biên kịch đã 
biến hóa ngòi bút một cách tinh tế để khán giả 
dường như không thể đoán ra nhân vật được đề cập 
là ai.

Trước đó, tạo hình nhân vật của Lee Sung 
Kyung được công bố cũng khiến công chúng thích 
thú và đặt kỳ vọng vào tác phẩm.

Nam diễn viên Kim Young Dae đảm nhận vai 
Gong Tae Sung, một ngôi sao hàng đầu được công 
chúng yêu mến bởi nụ cười rạng rỡ và hình tượng 
lịch thiệp, chính trực. 

Oh Han Byul và Gong Tae Sung có mối quan 
hệ yêu, ghét không rõ ràng nhưng dần dần biến 
chuyển thành tình yêu.

Lần đầu tiên nhận vai nam chính, Kim Young 
Dae cho biết, là một diễn viên tân binh nên anh cảm 
thấy khá áp lực với vai diễn này. 

Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của các diễn viên 
đầy kinh nghiệm và đoàn phim, Kim Young Dae đã 
giảm bớt gánh nặng của bản thân.

Nam diễn viên nói thêm, ngoài đời anh không 
phải một ngôi sao hàng đầu, vì vậy rất khó để hóa 
thân vào nhân vật. Nhưng Lee Sung Kyung và các 
ngôi sao tiền bối như Jong Hoon đã truyền cảm 
hứng và kinh nghiệm giúp anh hoàn thành vai diễn 
một cách tốt nhất.

Đạo diễn Lee Soo Hyun tuyên bố đầy hứa hẹn: 
“Shooting Star là một bộ phim sẽ khiến người xem 
mãn nhãn với những diễn viên có nhan sắc và ngoại 
hình đẹp”. 

“Shooting Star” phát sóng tập đầu tiên vào 
ngày 22.4.

                                                       Nguyễn 
Hương

Bona: Nữ idol mờ nhạt 'lên 
hương' nhờ phim 'Tuổi 25 tuổi 
21'

Vai diễn kiếm thủ Ko Yu Rim trong sêri 
đình đám Tuổi 25 tuổi 21 đã giúp 
Bona từ một ca sĩ mờ nhạt trở thành 

tên tuổi được săn đón hàng đầu showbiz Hàn ở thời 
điểm hiện tại.

Tuổi 25 tuổi 21 là một trong những bộ phim 
Hàn Quốc ăn khách nhất trong thời gian gần đây. 
Dàn diễn viên trong phim cũng nhận được sự mến 
mộ nhiệt thành từ khán giả châu Á. Bên cạnh cặp 
đôi diễn viên chính Kim Tae Ri và Nam Joo Huyk, 
Bona là gương mặt mới gây chú ý. 

Trong phim, cô thủ vai kiếm thủ Ko Yu Rim, 
đối thủ và cũng là bạn thân chí cốt của nữ chính Na 
Hee Do. Nhiều khán giả tưởng rằng Bona là “tân 
binh” của làng giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên, người 
đẹp đã có thời gian dài hoạt động trong lĩnh vực ca 
hát với tư cách thành viên của nhóm nhạc idol nữ 
WJSN. 

Bona tên thật là Kim Jiyeon, sinh năm 1995. 
Người đẹp 9X sở hữu ngoại hình nổi trội với khuôn 
mặt trái xoan và đôi mắt to, tròn, thân hình cân đối 
rất sáng sân khấu. Cô cũng có tài năng ca hát, vũ 
đạo điêu luyện cùng khả năng chơi piano khá. Tuy 
nhiên, con đường nghệ thuật của Bona lại khá trắc 
trở. Sau thời gian dài 6 năm làm thực tập sinh, Bona 
mới được “debut” với tư cách thành viên của nhóm 
nhạc Kpop WJSN vào năm 2016. 

Trong những năm qua, WJSN không có bản 
“hit” hay hoạt động nào quá nổi trội. Vì vậy, Bona 
cũng ít có cơ hội tỏa sáng và được biết đến rộng rãi 
ở vai trò ca sĩ. Mỹ nhân 9x bắt đầu tìm kiếm thêm 
cơ hội ở lĩnh vực phim ảnh. Năm 2017, cô có vai 
diễn đầu tay trong phim The best hit. Dù chỉ đảm 
nhận một vai nhỏ nhưng nhan sắc và thần thái của 
Bona cũng bắt đầu được nhiều nhà làm phim chú ý 
đến. 

Một số bộ phim khác mà Bona đã từng tham 
gia có thể kể đến: Thiếu nữ 1979, Radio Romance, 
Your house helper, Homemade love story… Tuy 
nhiên, phần lớn các bộ phim này đều không tạo 
được tiếng vang. Những vai diễn của Bona cũng 
chỉ mang tính chất “phụ họa” nên khó lòng đưa tên 
tuổi cô bay xa. 

Chỉ khi có cơ hội đóng Ko Yu Rim của Tuổi 25 
tuổi 21, tên tuổi Bona mới được đông đảo khán giả 

truy tìm. Đây là một nhân vật có nội tâm hết sức 
phức tạp, luôn cố tỏ ra hoàn hảo, kiêu hãnh để che 
giấu đi xuất thân cơ hàn của mình. Ở những tập đầu 
tiên, nhân vật của Bona bị ghét do lạnh lùng, hiếu 
thắng và ích kỉ. Tuy nhiên càng về sau, Ko Yu Rim 
càng khiến người xem phải xót thương và đồng 
cảm. 

Sức hút của Tuổi 25 tuổi 21 trên toàn châu Á 
cũng đã giúp cho tên tuổi của Bona lên như diều 
gặp gió. Gần đây trên chương trình The Manager, 
Bona thừa nhận Tuổi 25 tuổi 21 đang có những tác 
động vô cùng tích cực đến sự nghiệp của cô. Nữ 
diễn viên cho biết cô rất bất ngờ khi mỗi lần xuống 
phố đều được mọi người nhận ra dù đã mang khẩu 
trang và đội nón. 

“Tôi cũng cảm nhận rõ rệt sự khác biệt khi 
nhìn vào lịch trình hiện tại của mình. Từ sau Tuổi 
25 tuổi 21, tôi nhận được vô số lời mời đóng phim 
mới. Tình cảm mà khán giả dành cho bộ phim và 
nhân vật Ko Yu Rim vượt xa mọi kì vọng của tôi. 
Tôi đang trải qua những ngày sống trong hạnh 
phúc”, Bona thổ lộ. 

Bona cho biết thành công của Tuổi 25 tuổi 21 
là động lực lớn để cô tiếp tục theo đuổi con đường 
nghệ thuật. Dù đang được yêu mến hơn cả ở vai trò 
diễn viên nhưng trong thời gian sắp tới, Bona sẽ tập 
trung cho các hoạt động âm nhạc cùng WJSN. 
Người đẹp 9X tâm sự với Soompi cô sẽ nỗ lực hết 
mình để cân bằng tốt hai vai trò ca sĩ và diễn viên. 

                                                               Minh 
Hạo

Lee Kwang Soo và bạn gái 
minh tinh bỗng bị bóc phốt thái 
độ khi đang hẹn hò, “hươu cao 
cổ” dằn mặt cực gắt người qua 
đường?

Thời gian gần đây, Lee Sun Bin và Lee 
Kwang Soo đã công khai nhắc đến đối 
phương nhiều hơn, không còn yêu 

nhau lặng thầm như trước.

Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin luôn là cặp 
đôi được các fan và đồng nghiệp hết lòng ủng hộ. 
Sau 4 năm công khai hẹn hò, dù ít khi trực tiếp nhắc 
đến nửa kia nhưng cả 2 đều có những cách kín đáo, 
ẩn ý để thể hiện tình cảm. Thời gian gần đây, họ đã 
công khai nhắc đến đối phương nhiều hơn.

Chuyện tình của cặp đôi tiếp tục trở thành chủ 
đề bàn tán trên các cộng đồng mạng sau khi Lee 
Sun Bin trở thành khách mời trên 1 chương trình 
radio. Tại đây, có thính giả tiết lộ đã bắt gặp cô hẹn 
hò với bạn trai Lee Kwang Soo gần đây. Đáng chú 
ý theo lời kể của fan này, Lee Kwang Soo đã bất 
ngờ có thái độ “dằn mặt” sau khi phát hiện có người 
nhìn mình.

Vị thính giả nói tiết lộ rằng: “Cách đây không 
lâu Lee Sun Bin đã hẹn hò với bạn trai. Tôi đã rất 
ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào họ. Sau đó Lee 
Kwang Soo tiến đến và nói với tôi: Lần đầu tiên 

bạn thấy người nổi tiếng sao?”. Trước câu chuyện 
này, Lee Sun Bin chỉ biết cười lớn: “Mọi người lại 
bắt đầu rồi đấy. Tôi sẽ quan sát mọi thứ. Chúng ta 
nên chấm dứt những tin đồn này hay tiếp tục bịa 
chuyện đây?”. Theo Lee Sun Bin, việc bạn trai cô 
“dằn mặt” người này là điều không có thật.

Chưa hết, thêm 1 khán giả nữa kể câu chuyện 
từng gặp Lee Sun Bin say xỉn trên đường. Thính 
giả này bắt gặp Lee Sun Bin tại khu vực Đại học Nữ 
sinh Seoul, nữ diễn viên uống rượu cùng 2 người 
bạn rồi chạy quanh con hẻm và la lối om sòm. Tuy 
nhiên lần này, câu chuyện này lại có phần khá thật 
nên Lee Sun Bin cũng ngại ngùng thừa nhận: 

“Đúng là tôi có thói quen chạy lung tung khi tâm 
trạng vui vẻ. Cảm giác như bạn ấy đã bắt gặp tôi 
thật vậy”.

Được biết, Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin lần 
đầu gặp gỡ qua 1 lần ghi hình cho chương trình 
Running Man. Sau lần ghi hình đó, cặp đôi đã trở 
thành bạn bè. Sau đó 5 tháng, cả 2 quyết định sẽ 
tiến xa hơn và trở thành 1 cặp đôi.

Từ sau khi công khai chuyện tình cảm, “hoàng 
tử châu Á” Lee Kwang Soo lẫn bạn gái Lee Sun 
Bin đều hạn chế nhắc đến đối phương trước công 
chúng. Tuy nhiên gần đây, cặp đôi ngày càng thoải 
mái bày tỏ tình cảm với đối phương, khiến dân tình 
vô cùng mong ngóng họ sẽ sớm đi đến cái kết viên 
mãn.

                                                                    
An Chi

Vợ chồng Quan Vịnh Hà: 
Tình yêu là sức mạnh để “bước 
qua” rào cản

Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng từng 
nghe qua câu nói: “Đằng sau một 
người đàn ông thành công luôn có 

bóng dáng người phụ nữ”. Câu nói tưởng chừng 
chỉ là lý thuyết, nhưng với nam tài tử Trương Gia 
Huy và “nhất tỷ” TVB Quan Vịnh Hà, cặp vợ 
chồng “kiểu mẫu” của làng giải trí Hoa ngữ đã 
chứng minh cho khán giả thấy điều đó hoàn toàn là 
đúng.

Quan Vịnh Hà hơn 30 năm về trước từng được 
xem là “người tình trong mộng” của cánh mày râu, 
thời điểm lúc bấy giờ cô là “át chủ bài” của đài 
ATV. Sau đó, mỹ nhân 6X gia nhập TVB và trở 
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thành cái tên nổi bật của làng giải trí xứ Trung lúc 
bấy giờ nhờ thành công từ phim Lực Lượng Phản 
Ứng. Lúc ấy, Quan Vịnh Hà sở hữu lượng fan đông 
đảo và là cái tên được nhiều người săn đón.

Trong lúc “hào quang chiếu rọi”, Quan Vịnh 
Hà đã gặp Trương Gia Huy. Ban đầu gặp gỡ chỉ là 
sự quan tâm của “đàn chị” dành cho “đàn em”, ấy 
vậy mà, chàng diễn viên mới vào nghề, tiếng tăm 
chưa có, lại trót trao con tim cho tiền bối danh tiếng 
lẫy lừng Quan Vịnh Hà.

Cuộc tình của “nhất tỷ” TVB chớm nở cùng 
chàng diễn viên họ Trương sau thời gian dài nam 
tài tử suy nghĩ đắn đo và có đủ dũng khí để tỏ tình. 1 
chuyện tình đẹp được “đơm hoa kết trái”, song đôi 
tình nhân trẻ thời điểm lúc bấy giờ phải đứng trước 
những bình luận tiêu cực từ mọi người xung quanh. 
Trên nhiều phương tiện truyền thông xứ Trung thời 
điểm đó, có người cho rằng Trương Gia Huy “bám 
váy” Quan Vịnh Hà hay nhiều ý kiến nặng nề hơn 
cho rằng nam diễn viên “trèo cao”. Còn Quan Vịnh 
Hà thì lại được nhiều người khuyên ngăn nên kết 
thúc mối tình vì không xứng.

Song, người ta vẫn nói tình yêu sẽ là sức mạnh 
giúp con người cùng vượt qua mọi khó khăn gian 
khổ. Quan Vịnh Hà cũng vậy, cô vẫn lựa chọn bên 
cạnh Trương Gia Huy mặc kệ “sóng gió” ngoài kia 
có lớn đến đâu. 

Tuy nhiên, nam tài tử họ Trương lúc bấy giờ 
lại cảm thấy tự ti về khoảng cách với bạn gái. Đặc 
biệt, khi mỹ nhân họ Quan vốn là thiên kim cành 
vàng lá ngọc, còn Trương Gia Huy chỉ mang tiếng 
chàng diễn viên nghèo chưa có danh xưng. Không 
vượt qua được những mặc cảm, nam tài tử 6X 
quyết định chia tay Quan Vịnh Hà và bỏ đi.

Còn với mỹ nhân 6X, dù không còn Trương 
Gia Huy bên cạnh nhưng cô “ yêu ai thì yêu cả 
đường đi lối về”. Trang Sina từng đăng tải, trong 
khoảng thời gian nam tài tử họ Trương không có ở 
trong nước, Quan Vịnh Hà đã chăm sóc chị gái anh 
bị bệnh nặng. Sau đó, Trương Gia Huy trở về nước, 
cả 2 nhận thấy tình cảm vẫn luôn hướng về nhau 
nên đã cùng giải quyết mọi khúc mắc để gắn kết lại 
như xưa.

Vốn dĩ chuyện tình của cả 2 không được nhiều 
người ủng hộ, vì thế Quan Vịnh Hà và Trương Gia 
Huy lựa chọn làm lễ cưới âm thầm bí mật. Sau khi 
nên duyên vợ chồng, “nàng Chu Tố Nga” lựa chọn 
tạm gác sự nghiệp, lùi về sau làm hậu phương để 

chồng yên tâm phát triển công việc.

Không phụ lòng vợ cũng như sự hy sinh của 
Quan Vịnh Hà, nam tài tử Trương Gia Huy thật sự 
đã khiến bà xã “nở mày nở mặt”. Đặc biệt, vào năm 
2009, ông xã Quan Vịnh Hà “bội thu” với 7 giải 
điện ảnh. Có thể thấy sau ngần ấy năm, nam tài tử 
họ Trương đã trở thành “anh lớn” của làng giải trí 
Hoa ngữ, phá tan định kiến “bám váy” Quan Vịnh 
Hà năm xưa.

Từ bỏ sự nghiệp trong lúc đang ở đỉnh cao của 
thành công, Quan Vịnh Hà sẵn sàng “quay lưng” 
với cả thế giới để đứng về phía người đàn ông cô 
yêu, chấp nhận “đồng cam cộng khổ”, từ bỏ tiền tài 
danh vọng để ở bên cạnh Trương Gia Huy trong lúc 
anh chẳng có gì trong tay. Có thể thấy tình yêu của 
Quan Vịnh Hà đã truyền cho người trẻ không ít 
cảm hứng và niềm tin trong tình yêu

Sau tất cả, Trương Gia Huy và Quan Vịnh Hà 
đã có được “trái ngọt” mặc kệ bao “sóng gió” và thị 
phi. Hơn 3 thập kỷ bên nhau, tình yêu của cả 2 vẫn 
ngọt ngào vẹn nguyên như ngày đầu. 

Ở độ tuổi U60, cả 2 đang có cuộc sống đầy đủ 
vật chất cùng dõi theo sự trưởng thành hàng ngày 
của cô con gái nhỏ. Qua những gì Quan Vịnh Hà đã 
hy sinh cùng sự cố gắng không ngừng nghỉ của 
Trương Gia Huy, rõ ràng câu nói: “Đằng sau một 
người đàn ông thành công luôn có bóng dáng 
người phụ nữ” không phải sáo rỗng.

                                                       Nguyễn 
Hương

Bộ phim hứa hẹn phơi bày 
95% sự thật ngành công nghiệp 
giải trí Hàn Quốc

Trong họp báo ra mắt phim truyền hình 
mới của đài tvN, nữ diễn viên Lee 
Sung Kyung cho biết, bộ phim 

“Shooting Star” sẽ có những tình tiết giống tới 95% 
sự thật đang diễn ra trong ngành công nghiệp giải 
trí Hàn Quốc. Điều này khiến khán giả thêm kỳ 
vọng vào tác phẩm trở lại của ngôi sao “Cô nàng cử 
tạ Kim Bok Joo”.

Newsis đưa tin, chiều ngày 20.4, buổi họp báo 
ra mắt bộ phim truyền hình mới “Shooting Star” 
(tạm dịch: Sao Băng) của đài tvN đã được tổ chức, 
với sự góp mặt của dàn diễn viên Lee Sung Kyung, 
Kim Young Dae, Yoon Jong Hoon, Kim Yun Hye, 
Park So Jin, Lee Jung Sin cùng đạo diễn Lee Soo 
Hyun.

“Shooting Star” thuộc thể loại hài lãng mạn, 
kể về những người làm công việc hậu trường trong 
ngành giải trí, dọn dẹp đống lộn xộn do các ngôi 
sao tạo ra. 

Bộ phim mô tả câu chuyện thực tế của những 
gương mặt đứng đằng sau những người nổi tiếng. 
Họ đánh đổi máu, mồ hôi và nước mắt để khiến các 
ngôi sao giải trí có thể tỏa sáng nhất.

Lee Sung Kyung đảm nhận vai Oh Han Byul, 
trưởng nhóm truyền thông, quản lý nghệ sĩ tại công 
ty giải trí Star Force Entertainment. Cô là một 

người có tài hùng biện phi thường, khả năng ứng 
phó nhanh với khủng hoảng và là cái tên có máu 
mặt trong ngành công nghiệp giải trí. Cô cống hiến 
cho công việc đến mức không còn thời gian hẹn hò.

Sao nữ sinh năm 1990 chia sẻ: “Ngay từ khi 
mới xem kịch bản Shooting Star, tôi cảm thấy nó 
giống như bức tranh thực sự của làng giải trí. Bộ 
phim giống ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc 
ngoài đời thực đến 95%”.

Lee Sung Kyung nói thêm, bộ phim có rất 
nhiều tình tiết thú vị và những sự việc ngoài đời 
thực sẽ được mô tả chi tiết. Tuy nhiên, biên kịch đã 
biến hóa ngòi bút một cách tinh tế để khán giả 
dường như không thể đoán ra nhân vật được đề cập 
là ai.

Trước đó, tạo hình nhân vật của Lee Sung 
Kyung được công bố cũng khiến công chúng thích 
thú và đặt kỳ vọng vào tác phẩm.

Nam diễn viên Kim Young Dae đảm nhận vai 
Gong Tae Sung, một ngôi sao hàng đầu được công 
chúng yêu mến bởi nụ cười rạng rỡ và hình tượng 
lịch thiệp, chính trực. 

Oh Han Byul và Gong Tae Sung có mối quan 
hệ yêu, ghét không rõ ràng nhưng dần dần biến 
chuyển thành tình yêu.

Lần đầu tiên nhận vai nam chính, Kim Young 
Dae cho biết, là một diễn viên tân binh nên anh cảm 
thấy khá áp lực với vai diễn này. 

Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của các diễn viên 
đầy kinh nghiệm và đoàn phim, Kim Young Dae đã 
giảm bớt gánh nặng của bản thân.

Nam diễn viên nói thêm, ngoài đời anh không 
phải một ngôi sao hàng đầu, vì vậy rất khó để hóa 
thân vào nhân vật. Nhưng Lee Sung Kyung và các 
ngôi sao tiền bối như Jong Hoon đã truyền cảm 
hứng và kinh nghiệm giúp anh hoàn thành vai diễn 
một cách tốt nhất.

Đạo diễn Lee Soo Hyun tuyên bố đầy hứa hẹn: 
“Shooting Star là một bộ phim sẽ khiến người xem 
mãn nhãn với những diễn viên có nhan sắc và ngoại 
hình đẹp”. 

“Shooting Star” phát sóng tập đầu tiên vào 
ngày 22.4.

                                                       Nguyễn 
Hương

Bona: Nữ idol mờ nhạt 'lên 
hương' nhờ phim 'Tuổi 25 tuổi 
21'

Vai diễn kiếm thủ Ko Yu Rim trong sêri 
đình đám Tuổi 25 tuổi 21 đã giúp 
Bona từ một ca sĩ mờ nhạt trở thành 

tên tuổi được săn đón hàng đầu showbiz Hàn ở thời 
điểm hiện tại.

Tuổi 25 tuổi 21 là một trong những bộ phim 
Hàn Quốc ăn khách nhất trong thời gian gần đây. 
Dàn diễn viên trong phim cũng nhận được sự mến 
mộ nhiệt thành từ khán giả châu Á. Bên cạnh cặp 
đôi diễn viên chính Kim Tae Ri và Nam Joo Huyk, 
Bona là gương mặt mới gây chú ý. 

Trong phim, cô thủ vai kiếm thủ Ko Yu Rim, 
đối thủ và cũng là bạn thân chí cốt của nữ chính Na 
Hee Do. Nhiều khán giả tưởng rằng Bona là “tân 
binh” của làng giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên, người 
đẹp đã có thời gian dài hoạt động trong lĩnh vực ca 
hát với tư cách thành viên của nhóm nhạc idol nữ 
WJSN. 

Bona tên thật là Kim Jiyeon, sinh năm 1995. 
Người đẹp 9X sở hữu ngoại hình nổi trội với khuôn 
mặt trái xoan và đôi mắt to, tròn, thân hình cân đối 
rất sáng sân khấu. Cô cũng có tài năng ca hát, vũ 
đạo điêu luyện cùng khả năng chơi piano khá. Tuy 
nhiên, con đường nghệ thuật của Bona lại khá trắc 
trở. Sau thời gian dài 6 năm làm thực tập sinh, Bona 
mới được “debut” với tư cách thành viên của nhóm 
nhạc Kpop WJSN vào năm 2016. 

Trong những năm qua, WJSN không có bản 
“hit” hay hoạt động nào quá nổi trội. Vì vậy, Bona 
cũng ít có cơ hội tỏa sáng và được biết đến rộng rãi 
ở vai trò ca sĩ. Mỹ nhân 9x bắt đầu tìm kiếm thêm 
cơ hội ở lĩnh vực phim ảnh. Năm 2017, cô có vai 
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đến. 

Một số bộ phim khác mà Bona đã từng tham 
gia có thể kể đến: Thiếu nữ 1979, Radio Romance, 
Your house helper, Homemade love story… Tuy 
nhiên, phần lớn các bộ phim này đều không tạo 
được tiếng vang. Những vai diễn của Bona cũng 
chỉ mang tính chất “phụ họa” nên khó lòng đưa tên 
tuổi cô bay xa. 

Chỉ khi có cơ hội đóng Ko Yu Rim của Tuổi 25 
tuổi 21, tên tuổi Bona mới được đông đảo khán giả 

truy tìm. Đây là một nhân vật có nội tâm hết sức 
phức tạp, luôn cố tỏ ra hoàn hảo, kiêu hãnh để che 
giấu đi xuất thân cơ hàn của mình. Ở những tập đầu 
tiên, nhân vật của Bona bị ghét do lạnh lùng, hiếu 
thắng và ích kỉ. Tuy nhiên càng về sau, Ko Yu Rim 
càng khiến người xem phải xót thương và đồng 
cảm. 

Sức hút của Tuổi 25 tuổi 21 trên toàn châu Á 
cũng đã giúp cho tên tuổi của Bona lên như diều 
gặp gió. Gần đây trên chương trình The Manager, 
Bona thừa nhận Tuổi 25 tuổi 21 đang có những tác 
động vô cùng tích cực đến sự nghiệp của cô. Nữ 
diễn viên cho biết cô rất bất ngờ khi mỗi lần xuống 
phố đều được mọi người nhận ra dù đã mang khẩu 
trang và đội nón. 

“Tôi cũng cảm nhận rõ rệt sự khác biệt khi 
nhìn vào lịch trình hiện tại của mình. Từ sau Tuổi 
25 tuổi 21, tôi nhận được vô số lời mời đóng phim 
mới. Tình cảm mà khán giả dành cho bộ phim và 
nhân vật Ko Yu Rim vượt xa mọi kì vọng của tôi. 
Tôi đang trải qua những ngày sống trong hạnh 
phúc”, Bona thổ lộ. 

Bona cho biết thành công của Tuổi 25 tuổi 21 
là động lực lớn để cô tiếp tục theo đuổi con đường 
nghệ thuật. Dù đang được yêu mến hơn cả ở vai trò 
diễn viên nhưng trong thời gian sắp tới, Bona sẽ tập 
trung cho các hoạt động âm nhạc cùng WJSN. 
Người đẹp 9X tâm sự với Soompi cô sẽ nỗ lực hết 
mình để cân bằng tốt hai vai trò ca sĩ và diễn viên. 

                                                               Minh 
Hạo

Lee Kwang Soo và bạn gái 
minh tinh bỗng bị bóc phốt thái 
độ khi đang hẹn hò, “hươu cao 
cổ” dằn mặt cực gắt người qua 
đường?

Thời gian gần đây, Lee Sun Bin và Lee 
Kwang Soo đã công khai nhắc đến đối 
phương nhiều hơn, không còn yêu 

nhau lặng thầm như trước.

Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin luôn là cặp 
đôi được các fan và đồng nghiệp hết lòng ủng hộ. 
Sau 4 năm công khai hẹn hò, dù ít khi trực tiếp nhắc 
đến nửa kia nhưng cả 2 đều có những cách kín đáo, 
ẩn ý để thể hiện tình cảm. Thời gian gần đây, họ đã 
công khai nhắc đến đối phương nhiều hơn.

Chuyện tình của cặp đôi tiếp tục trở thành chủ 
đề bàn tán trên các cộng đồng mạng sau khi Lee 
Sun Bin trở thành khách mời trên 1 chương trình 
radio. Tại đây, có thính giả tiết lộ đã bắt gặp cô hẹn 
hò với bạn trai Lee Kwang Soo gần đây. Đáng chú 
ý theo lời kể của fan này, Lee Kwang Soo đã bất 
ngờ có thái độ “dằn mặt” sau khi phát hiện có người 
nhìn mình.

Vị thính giả nói tiết lộ rằng: “Cách đây không 
lâu Lee Sun Bin đã hẹn hò với bạn trai. Tôi đã rất 
ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào họ. Sau đó Lee 
Kwang Soo tiến đến và nói với tôi: Lần đầu tiên 

bạn thấy người nổi tiếng sao?”. Trước câu chuyện 
này, Lee Sun Bin chỉ biết cười lớn: “Mọi người lại 
bắt đầu rồi đấy. Tôi sẽ quan sát mọi thứ. Chúng ta 
nên chấm dứt những tin đồn này hay tiếp tục bịa 
chuyện đây?”. Theo Lee Sun Bin, việc bạn trai cô 
“dằn mặt” người này là điều không có thật.

Chưa hết, thêm 1 khán giả nữa kể câu chuyện 
từng gặp Lee Sun Bin say xỉn trên đường. Thính 
giả này bắt gặp Lee Sun Bin tại khu vực Đại học Nữ 
sinh Seoul, nữ diễn viên uống rượu cùng 2 người 
bạn rồi chạy quanh con hẻm và la lối om sòm. Tuy 
nhiên lần này, câu chuyện này lại có phần khá thật 
nên Lee Sun Bin cũng ngại ngùng thừa nhận: 

“Đúng là tôi có thói quen chạy lung tung khi tâm 
trạng vui vẻ. Cảm giác như bạn ấy đã bắt gặp tôi 
thật vậy”.

Được biết, Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin lần 
đầu gặp gỡ qua 1 lần ghi hình cho chương trình 
Running Man. Sau lần ghi hình đó, cặp đôi đã trở 
thành bạn bè. Sau đó 5 tháng, cả 2 quyết định sẽ 
tiến xa hơn và trở thành 1 cặp đôi.

Từ sau khi công khai chuyện tình cảm, “hoàng 
tử châu Á” Lee Kwang Soo lẫn bạn gái Lee Sun 
Bin đều hạn chế nhắc đến đối phương trước công 
chúng. Tuy nhiên gần đây, cặp đôi ngày càng thoải 
mái bày tỏ tình cảm với đối phương, khiến dân tình 
vô cùng mong ngóng họ sẽ sớm đi đến cái kết viên 
mãn.

                                                                    
An Chi

Vợ chồng Quan Vịnh Hà: 
Tình yêu là sức mạnh để “bước 
qua” rào cản

Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng từng 
nghe qua câu nói: “Đằng sau một 
người đàn ông thành công luôn có 

bóng dáng người phụ nữ”. Câu nói tưởng chừng 
chỉ là lý thuyết, nhưng với nam tài tử Trương Gia 
Huy và “nhất tỷ” TVB Quan Vịnh Hà, cặp vợ 
chồng “kiểu mẫu” của làng giải trí Hoa ngữ đã 
chứng minh cho khán giả thấy điều đó hoàn toàn là 
đúng.

Quan Vịnh Hà hơn 30 năm về trước từng được 
xem là “người tình trong mộng” của cánh mày râu, 
thời điểm lúc bấy giờ cô là “át chủ bài” của đài 
ATV. Sau đó, mỹ nhân 6X gia nhập TVB và trở 
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* Neáu quyù vò khoâng haøi loøng vôùi dòch vuï hay giaù caû baûo hieåm hieän coù , xin lieân laïc
ñeå ñöôïc giuùp ñôõ, giaûi thích vaø choïn löïa loaïi baûo hieåm thích hôïp vôùi ñieàu kieän gia ñình

* Commercial: nhaø haøng, tieäm toùc vaø moùng tay,
grovery store, washateria, professional offices,
commercial buildings, apartment complexes...

* Sang teân xe, mua sticker, baûng soá, maát giaáy xe,
thoâng dòch, giaûi ticket, thò thöïc chöõ kyù, theû ñieän thoaïi.

* DDA, Bill of Sales, Sales tax, Laäp corporation, LLC, Tax ID.
* Di truù: Ñieàn ñôn, chuïp hình theû xanh, quoác tòch, 
* Hoä chieáu Vieät Nam, Ñoäc thaân coâng haøm,  Hôïp phaùp hoùa, Mieãn thò thöïc
* Income tax, Payroll, W2, 1099, giaûm thueá toái ña hôïp phaùp.

Hôïp ñoàng (vaø giaáy tôø thoâng tin, neáu aùp duïng) hieän chæ coù baûn Anh ngöõ laø vaên baûn chính thöùc.

Phim đầu tay của Lee Jung 
Jae được trình chiếu tại Liên 
hoan phim Cannes 2022

“Hunt” - bộ phim đầu tay của diễn viên 
kiêm đạo diễn Lee Jung Jae - sẽ công chiếu tại Liên 
hoan phim Cannes 2022.

Nam diễn viên Lee Jung Jae là một trong 
những ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc. Ra mắt với tư 
cách là một người mẫu thời trang, sau đó anh được 
chọn tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên của 
mình, “Dinosaur Teacher” vào năm 1993. Kể từ 
đó, anh gần như luôn đóng vai chính trong nhiều bộ 
phim truyền hình dài tập Hàn Quốc.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp diễn 
xuất, Lee Jung Jae còn trở thành một doanh nhân 
thành đạt. Anh điều hành các doanh nghiệp trong 
nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như nhà hàng, 
bất động sản và thiết kế nội thất. Tuy nhiên, Lee 
Jung Jae cho biết dự định của anh là sẽ giữ sự tập 
trung cho diễn xuất.

Từ một ngôi sao hàng đầu ở Hàn Quốc, Lee 
Jung Jae đã trở thành ngôi sao toàn cầu thông qua 
bộ phim “Squid Game”. 

Sau một năm 2021 - 2022 thành công vang dội 
tại các giải thưởng lớn, nam diễn viên Lee Jung Jae 

hiện đang tiếp tục tỏa sáng.

Sau khi thành công với “Squid Game”, Lee 
Jung Jae tiếp tục phát huy tiềm năng tiềm ẩn của 
mình. Mới đây, anh đã sải cánh trở thành người đàn 

ông đứng sau ống kính với vai trò mới - đạo diễn.

Vào tháng 11 năm ngoái, Lee Jung Jae đã hoàn 
thành bộ phim đầu tiên do chính anh đạo diễn có 
tên “Hunt” hay “Namsun”. Đây là một bộ phim 
kinh dị về điệp viên nói tiếng Hàn mà anh đã mua 
bản quyền và viết lại kịch bản.

Điều đáng ngạc nhiên là ngoài vai trò đạo diễn 
và đồng biên kịch, Lee còn kiêm luôn vai trò nhà 
sản xuất và đồng diễn cùng nam diễn viên Jung 

Woo Sung trong phim. 

Bộ phim này cũng đánh dấu sự tái hợp của Lee 
Jung Jae và Jung Woo Sung sau dự án cuối cùng 
của họ trong “City of the Rising Sun” vào năm 
1999.

Bộ phim hành động “Hunt” diễn ra vào những 
năm 1980. Bộ phim kinh dị về điệp viên theo chân 
các đặc vụ của Cục Tình báo Quốc gia (NIS) Park 
Pyung Ho (Lee Jung Jae) và Kim Jung Do (Jung 
Woo Sung) khi họ truy đuổi người đàn ông phụ 
trách gián điệp của Triều Tiên và khám phá ra một 
sự thật bị che giấu.

Bộ phim sẽ được công chiếu trong phần Chiếu 
phim lúc nửa đêm của liên hoan Cannes cùng với 
hai bộ phim khác là “Moonage Daydream” của 
Scott Morgen và “Fumer Fait Tousser” của 
Quentin Dupieux.

Chia sẻ về việc vai trò mới cũng như tác phẩm 
đầu tay của anh sẽ được công chiếu tại Liên hoan 
phim Cannes danh giá, Lee Jung Jae nói: “Thật là 
một niềm vui lớn khi có thể giới thiệu bộ phim của 
tôi tại Cannes. Cảm ơn các bạn đã yêu thích và ủng 
hộ. Tôi hy vọng nhiều người sẽ thích xem phim của 
tôi tại Cannes”.

                                               Nguyễn Hương
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Vào tháng 11 năm ngoái, Lee Jung Jae đã hoàn 
thành bộ phim đầu tiên do chính anh đạo diễn có 
tên “Hunt” hay “Namsun”. Đây là một bộ phim 
kinh dị về điệp viên nói tiếng Hàn mà anh đã mua 
bản quyền và viết lại kịch bản.

Điều đáng ngạc nhiên là ngoài vai trò đạo diễn 
và đồng biên kịch, Lee còn kiêm luôn vai trò nhà 
sản xuất và đồng diễn cùng nam diễn viên Jung 

Woo Sung trong phim. 

Bộ phim này cũng đánh dấu sự tái hợp của Lee 
Jung Jae và Jung Woo Sung sau dự án cuối cùng 
của họ trong “City of the Rising Sun” vào năm 
1999.

Bộ phim hành động “Hunt” diễn ra vào những 
năm 1980. Bộ phim kinh dị về điệp viên theo chân 
các đặc vụ của Cục Tình báo Quốc gia (NIS) Park 
Pyung Ho (Lee Jung Jae) và Kim Jung Do (Jung 
Woo Sung) khi họ truy đuổi người đàn ông phụ 
trách gián điệp của Triều Tiên và khám phá ra một 
sự thật bị che giấu.

Bộ phim sẽ được công chiếu trong phần Chiếu 
phim lúc nửa đêm của liên hoan Cannes cùng với 
hai bộ phim khác là “Moonage Daydream” của 
Scott Morgen và “Fumer Fait Tousser” của 
Quentin Dupieux.

Chia sẻ về việc vai trò mới cũng như tác phẩm 
đầu tay của anh sẽ được công chiếu tại Liên hoan 
phim Cannes danh giá, Lee Jung Jae nói: “Thật là 
một niềm vui lớn khi có thể giới thiệu bộ phim của 
tôi tại Cannes. Cảm ơn các bạn đã yêu thích và ủng 
hộ. Tôi hy vọng nhiều người sẽ thích xem phim của 
tôi tại Cannes”.

                                               Nguyễn Hương
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Người phụ nữ có ý chí 
mãnh liệt, sống sót kỳ diệu trên 
đảo Bắc Cực 

gày 16/9/1921, Ada Blackjack Nnhìn 4 người đàn ông da trắng cắm 
cờ Anh trên bờ hòn đảo hẻo lánh ở 

Siberia. Nhóm người này do Vilhjalmur 
Stefansson, nhà thám hiểm Canada cử đi để biến 
đảo Wrangel thành thuộc địa của Đế quốc Anh. 
Hòn đảo này nằm ngoài khơi, cách Siberia 140km.

1. Sinh tồn nơi đảo hoang
Với ông Vilhjalmur, hòn đảo này không chỉ 

là địa điểm chính để săn hải mã lấy lông mà đây còn 
là một địa điểm tiềm năng để xây căn cứ không 
quân trong tương lai. Nhờ đó, ông nghĩ rằng mình 
sẽ dễ dàng hơn trong cuộc tìm kiếm lục địa phía 
Bắc mà ông cho là có tồn tại. Với những nhà thám 
hiểm trẻ tuổi thích mạo hiểm được Vilhjalmur 
tuyển vào đội, được tham gia vào sứ mệnh như vậy 
là điều quá tuyệt vời không thể từ chối.

Kế hoạch của đội là ở hòn đảo này khoảng 2 
năm và sẽ có tàu tiếp tế tới sau một năm. Ada, một 
phụ nữ người Inuit 23 tuổi sẽ là thợ may cho đội, 
chịu trách nhiệm may quần áo lông, giúp họ chống 
chọi với nhiệt độ thấp ở Bắc Cực.

Vấn đề duy nhất là cô không muốn tới đó, 
nhưng đã quá muộn. Đằng sau cô, con tàu chở họ 
tới đây đã rời đi ra xa phía chân trời, khiến cô nước 
mắt lưng tròng.

Trong cuốn sách “Cuộc phiêu lưu tới đảo 
Wrangel” của ông Vilhjalmur, xuất bản năm 1925, 
tức 4 năm sau cuộc phiêu lưu, Ada kể lại: “Khi 
chúng tôi tới đảo Wrangel, mảnh đất này quá đỗi 
rộng lớn với tôi, nhưng họ bảo nó chỉ là hòn đảo 
nhỏ. Lúc đầu tôi nghĩ tôi sẽ quay về, nhưng sau tôi 
lại thấy thế là không công bằng với nhóm đàn ông”.

Cuộc đời nghèo đói
Ada sinh năm 1898 ở khu vực của người 

bản địa Inuit là Spruce Creek, tây bắc Alaska. Đây 
là năm diễn ra cơn sốt đào vàng ở Alaska. Khi 
người ta tìm thấy vàng ở làng Solomon gần đó, 
cách phía tây Spruce Creek 13km, khu vực này 
chứng kiến hàng nghìn người từ khắp nước Mỹ đổ 
về đây. 

Cơ sở hạ tầng như đường sắt và đường điện 
thoại được xây dựng, nhưng khi trải qua trận bão 
năm 1913, đường sắt bị hư hỏng và khi cơn sốt 
vàng trôi qua, Solomon lại trở thành ngôi làng của 
người Inuit như trước. Năm 1918, đại dịch cúm 
Tây Ban Nha quét qua đây, khiến quá nửa trong số 
62 cư dân Solomon thiệt mạng.

Gia đình Ada cũng có bi kịch riêng. Khi cô 
lên 8 tuổi, cha cô chết sau khi ăn thịt hỏng. Sau khi 
cha chết, mẹ cô gửi cô tới một trường học của Hội 
giáo lý do các nhà truyền giáo Thiên chúa giáo ở 
Nome điều hành. Nome cũng là một thị trấn diễn ra 
cơn sốt vàng. Tại đây, Ada học đọc tiếng Anh, khâu 
vá và nấu đồ ăn của người da trắng. Những ngôi 
trường kiểu này thường tách trẻ em bản địa khỏi gia 
đình, cộng đồng và văn hóa của các em, phạt nếu 

các em nói ngôn ngữ và thực hành tín ngưỡng bản 
địa.

Khi 16 tuổi, Ada kết hôn với người điều 
khiển chó trong vùng là Jack Blackjack và họ sống 
cùng nhau trên bán đảo Seward, cách Nome 64km. 
Họ có ba con, nhưng chỉ có một người còn sống. 
Theo một cuốn sách về cuộc đời Ada, cô bị chồng 
đánh đập và bỏ đói. Năm 1921, khi Ada 22 tuổi, 
Jack đã bỏ rơi vợ. Đói khát, cô cùng đứa con trai 
Bennett 5 tuổi lúc đó mắc bệnh lao đi bộ từ bán đảo 
Seward về Nome. Khi con trai không thể đi bộ, Ada 
đã bế con.

Mặc dù Nome từng là nơi ở lớn nhất của 
dân đào vàng tại Alaska tại thời kỳ đỉnh điểm cơn 
sốt vàng năm 1900, nhưng tới năm 1920, dân số ở 
Nome đã giảm từ 12.488 xuống còn 852. Năm 
1921, Nome là khu vực hỗn loạn, bạo lực, u ám. 
Không có đường thoát nước thải, không có cống 
rãnh, không có nước uống an toàn và tội phạm tràn 
lan.

Sau khi trở lại Nome, Ada buộc phải bỏ con 
trai ở trại mồ côi vì cô không thể nào đủ tiền nuôi 
con bằng khoản thu nhập ít ỏi kiếm từ việc khâu vá 
và giúp việc. Khoảng thời gian này, đội thám hiểm 
tới Nome để tìm một thợ may biết nói tiếng Anh. 
Ngay lập tức, cảnh sát trưởng địa phương đề xuất 
Ada.

Đề nghị của nhóm khiến Ada không vui vì 
cô không muốn bỏ lại con trai đang ốm yếu. Cô 
cũng không muốn trở thành người Inuit duy nhất 
trong chuyến đi, nhưng nhóm thám hiểm nhất 
quyết muốn cô đi và đảm bảo sẽ có các gia đình 
Inuit khác cũng đi cùng cô. Các chuyến thám hiểm 
này thường cần người Inuit giàu kinh nghiệm về 
vùng đất và khả năng săn bắn – điều quan trọng 
trong cuộc sinh tồn ở vùng địa cực. Nếu Ada đi, họ 
hứa trả 50 USD/tháng, lớn hơn rất nhiều số tiền mà 
cô kiếm được ở Nome và đủ để chữa bệnh cho con 
trai.

Ngày 9/9/1921, bốn thành viên nhóm thám 
hiểm đảo Wrangel đã sẵn sàng nhổ neo rời Nome, 
bắt đầu hành trình 1.000km kéo dài một tuần. 
Nhóm gồm Allan Crawford 20 tuổi người Canada 
và là nhóm trưởng, Lorne Knight và Fred Maurer 
28 tuổi người Mỹ và Milton Galle 19 tuổi người 
Mỹ.

Ada tới cảng và nhận thấy không có gia 
đình Inuit nào xuất hiện. Nhóm thám hiểm trấn an 
cô rằng họ sẽ thuê vài gia đình trên đường đi, 
nhưng khi họ tới đảo Wrangel một tuần sau, Ada là 
người Inuit duy nhất trong nhóm và cũng là phụ nữ 
duy nhất. Những lá thư nhóm thám hiểm gửi về nhà 
theo chân thuyền trưởng tàu trở lại Nome.

Vùng đất lạnh giá
Nằm cách bờ biển đông bắc Siberia 

140km, giáp với Đông Siberia và Biển Chukchi, 
đảo Wrangel là một hòn đảo hẻo lánh điển hình. 
Trong chuyến thăm ngắn năm 1881, nhà tự nhiên 
học John Muir đã tả hòn đảo là một nơi cô lập hoàn 
toàn, lạnh giá kinh người. Cách đây 4.000 năm, 
Wrangel là một trong những nơi sinh sống cuối 
cùng của loài voi ma mút đã tuyệt chủng.

Lúc nhóm thám hiểm của ông Vilhjalmur 
tới đảo là mùa hè, mặc dù nhiệt độ chỉ trên mức 
đóng băng một chút. Gió rét len lỏi qua đám cây bụi 
điểm những bông hoa màu hồng kiên cường bám 
trụ nơi địa hình đá sỏi. Trong nhóm, có một người 
đã từng tới đây. Năm 1913, Fred đã đi cùng ông 
Vilhjalmur trong chuyến hành trình Karluk thất bại 
khi mà 11 nhà thám hiểm thiệt mạng do tàu chìm, 
chỉ còn hai người trôi giạt theo tảng băng. Fred biết 
chẳng bao lâu nữa khi mùa đông tới, thời tiết sẽ 
khắc nghiệt thế nào.

Cả nhóm làm việc suốt 16 tiếng liền để 
dựng ba cái trại, gồm một trại để ở và hai trại để đồ 
ăn. Tuy nhiên, họ sớm phát hiện ra rằng đồ ăn để họ 
dùng trong 6 tháng đã không còn như ban đầu. Một 
số thực phẩm đã hỏng. Bảy con chó họ mua ở 
Nome đều gầy gò, thiếu ăn. Dù vậy, không ai quá lo 
lắng vì ông Vilhjalmur nói rằng “Bắc Cực thân 
thiện” sẽ có mọi thứ họ cần. Ông Vilhjalmur không 
hề nghĩ tới việc không ai trong nhóm biết cách 
dùng súng.

Khi dựng trại xong, nhóm thám hiểm dành 
vài ngày khám phá hòn đảo, thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và nghiên cứu cuộc sống hoang dã, ghi 
chép mọi thứ trong nhật ký. Trong khi đó, Ada 
khâu vá, nấu nướng, dọn dẹp và xử lý da động vật. 
Ada cảm thấy cô độc và sợ hãi một người trong 
nhóm là Lorne – người đặc biệt to lớn và chỉ gọi cô 
là “người phụ nữ đó”.

Tuy nhiên, vài tuần trôi qua, nhóm thám 
hiểm bắt đầu gắn bó và phụ thuộc lẫn nhau trong 
điều kiện ngày càng khắc nghiệt. Trong một bức 
chân dung vẽ nhóm thám hiểm, các thành viên 
quây quần bên nhau và con mèo Vic của nhóm ngồi 
gọn trong lòng Milton.

Ngày 21/11/1921, Mặt Trời lặn phía đường 
chân trời, báo hiệu đêm đen lạnh giá. Mãi tới ngày 
20/1/1922, Mặt Trời mới xuất hiện trở lại, có nghĩa 
là cả nhóm thám hiểm phải đối mặt với 61 ngày tối 
tăm. Bóng tối là một chuyện, nhưng điều quan 
trọng hơn là giờ đây, nhiệt độ xuống sâu, khoảng -
48 đến -56 độ C, trong khi nguồn thực phẩm đang 
nhanh chóng cạn dần.

Nhóm thám hiểm tìm cách săn thú nhưng 
con thuyền họ mua trước khi đi đã bị bão cuốn trôi 
trên tàu. Không có thuyền, họ phải thử săn thú bằng 
bẫy và sống sót nhờ những con cáo, cá, chim và hải 
cẩu mà thỉnh thoảng họ bắt được. Có lúc, họ bắt 
được cả gấu Bắc Cực vốn sinh sống nhiều trên đảo.

Đó là một mùa đông khắc nghiệt, bão 
hoành hành liên tục trên đảo và khiến cả nhóm gần 
như không thể đi săn. Tuy nhiên, họ vẫn gắng đón 
lễ Giáng sinh và Năm mới với tinh thần khá tốt và 
thoải mái.

Trong khi đó, ông Vilhjalmur đã phá sản và 
ông khẩn cấp kêu gọi chính phủ Canada hỗ trợ tài 
chính cho nhóm thám hiểm. Tuy nhiên, lòng tin 
vào nhà thám hiểm đã phai nhạt từ chuyến đi thảm 
họa Karluk năm 1913. Không chỉ chính phủ 
Canada không muốn giúp ông mà cả người Anh 
giờ cũng không quan tâm tới việc thuộc địa hóa đảo 
Wrangel.

Ông Vilhjalmur biết trừ khi mình hành 
động nhanh, nếu không sẽ không thể nào vượt qua 
lớp băng tuyết đang dầy lên, có nghĩa là cả nhóm 
thám hiểm sẽ mắc kẹt trên đảo.

Trong khi đó, trên hòn đảo Wrangel, vài 
tháng đã trôi qua và đồ ăn đã gần hết, Ada và 4 
người đàn ông chờ nhóm giải cứu tới theo kế hoạch 
vào mùa hè năm 1922. 

Tuy nhiên, từng ngày trôi qua, họ dõi nhìn 
ra đường chân trời, hy vọng thấy bóng dáng một 
con tàu để rồi lòng lại nặng trĩu. Băng bắt đầu hình 
thành từ tháng 8, nay đã không thể vượt qua. Tới 
giữa tháng 9/1922, họ cuối cùng đành chấp nhận 
thực tế là sẽ không có con tàu nào có thể vượt qua. 
Đối mặt với khả năng phải sống thêm một năm nữa 
trên đảo, nhóm thám hiểm bắt đầu chia khẩu phần 
đồ ăn.

Họ không biết rằng có một con tàu tên 
Teddy Bear đã rời Nome ngày 20/8/1922. Tàu do 
một người có kinh nghiệm nhất về vùng Bắc Cực 
điều khiển: Thuyền trưởng Je Bernard, một người 
Canada gốc Pháp đã đi lại ở vùng Bắc Cực hàng 
chục năm qua và sống trong cộng đồng người Inuit 
bản địa. Tuy nhiên, do điều kiện băng giá nghiêm 
trọng, tàu không thể đi tới Wrangel và buộc phải 
quay về.

Trên hòn đảo, tình hình đã trở nên tuyệt 
vọng. Thức ăn khan hiếm. Không còn săn được thú 
nữa. Ada và những người khác cho rằng gấu, hải 
cẩu, cáo vẫn còn nhiều, nhưng họ không biết rằng 
thỉnh thoảng, những loài vật này sẽ thay đổi nơi ở 
từ năm này qua năm khác. Khi hải cẩu rời đi thì gấu 
Bắc Cực cũng phải đi nơi khác tìm thức ăn. Mọi 
chuyện còn tệ hơn khi Lorne mắc bệnh scurvy, căn 
bệnh do thiếu vitamin C. 

Allan và những người khác quyết định 
hành động. Ngày 29/1/1923, Allan, Fred và Milton 
rời trại. Họ định vượt 1.127km biển Chukchi đóng 
băng để tới East Cape, Siberia bằng ván trượt, xin 
hỗ trợ và thức ăn, để lại Ada chăm sóc Lorne. Họ 
nghĩ chuyến đi sẽ mất từ 60 đến 70 ngày. Khi họ 
chia tay nhau, họ hứa sẽ quay trở về cùng một con 
tàu vào mùa hè ngay khi băng tan.

Lúc đó, Lorne đã yếu tới mức không thể 
viết nhật ký, vì thế Ada bắt đầu viết nhật ký, cẩn 
thận ghi chép các sự kiện hàng ngày. Có lần cô viết: 
“Cảm ơn Chúa vì tôi vẫn sống”.

Mặc dù Ada là người Inuit nhưng cô không 
biết gì về sinh tồn nơi hoang dã. Không ai dạy cô 
cách săn bắn hay bẫy thú, nhưng giờ cô không còn 
lựa chọn nào khác là phải tự học. Mỗi ngày, cô đi 
bộ hàng kilomet để tìm thức ăn cho mình và Lorne. 
Để tự vệ, cô mang theo một con dao, nhưng nghĩ 
tới việc gặp phải gấu trên băng là cô kinh hãi. 

Cô thường xua gấu khỏi trại, nhưng đó là 
khi đang dựng khu vực quan sát phía trên và cô 
thường được cảnh báo trước. Ada biết cô phải tự 
học cách bắn súng và cô đã dựng các tấm bia tạm 
bằng hộp trà rỗng rồi tập bắn tiết kiệm để không 
lãng phí đạn. Cô cũng lần đầu tiên làm một chiếc 
thuyền bằng da.

Nhưng dù Ada làm việc chăm chỉ tới đâu 

thì Lorne ngày càng mất kiên nhẫn với Ada khi 
triệu chứng bệnh nặng lên. Anh mắng mỏ cô, nói cô 
lười biếng, vô dụng và rằng chồng cô đã đúng khi 
dùng bạo lực. Có lúc, Lorne còn ném sách vào 
người Ada.

Ada thừa nhận trong nhật ký: “Đây là cuộc 
sống tệ nhất mà tôi từng sống trên thế giới này. Mặc 
dù tôi đã làm đủ việc mệt nhọc và cố gắng hết sức 
trong mọi việc rồi, nhưng khi tôi về để nghỉ ngơi thì 
một gã đàn ông lại ném vào tôi đủ mọi từ ngữ, vậy 
thì tôi biết làm sao”.

Dù vậy, Ada vẫn tiếp tục chăm sóc Lorne, 
làm nóng cát mỗi ngày để đặt dưới bàn chân, thay 
các túi bột yến mạch để ngăn Lorne bị lở loét khi 
nằm liệt giường, đổ phân cho anh ta, giữ lửa cháy 
liên tục. Đầu năm 1923, ngay cả Ada cũng bắt đầu 
đau người, mệt và yếu vì bệnh scurvy giai đoạn 
sớm.

Lorne bắt đầu chảy máu dưới da và mũi, 
răng lung lay, mất cảm giác thèm ăn và chân bắt 
đầu xuất hiện vết tím. Năm 1924, tờ Los Angeles 
Times viết về cuộc thám hiểm đảo Wrangel: “Ada 
vừa là bác sĩ, y tá, bầu bạn, người phục vụ và là 
người săn bắn”.

Trong nhật ký, Ada viết về Lorne: “Anh ta 
không bao giờ ngừng lại để nghĩ xem phụ nữ phải 
vất vả thế nào khi làm việc của 4 người đàn ông, từ 
việc lấy củi, săn bắn thú để ăn cho anh ta, dọn 
giường cho anh ta và đổ phân cho anh ta”.

Mặc dù rạn nứt nhưng hai người vẫn cùng 
chuyện trò để giết thời gian và Lorne đã đưa cho 
Ada quyển kinh thánh của mình để Ada đọc bên 
cạnh con mèo Vic.

Tuy nhiên, tới ngày 22/6/1923, Lorne chết 
sau 6 tháng đau đớn. Ada còn lại một mình trên đảo 
Wrangel.

Sau khi Lorne chết, Ada chất các hộp 
quanh giường để thú hoang khỏi ăn thịt và sau đó 
dọn vào khu lều để thực phẩm cùng con mèo. Lúc 
nào Ada cũng nghĩ tới con trai Bennett và biết mình 
phải dồn sức lực để sống sót. Cô viết: “Mình phải 
sống. Mình sẽ sống”.

Mặc dù đã gần hai năm kể từ khi tới hòn 
đảo này, Ada không bao giờ từ bỏ hy vọng rằng một 
ngày nào đó cô sẽ trở về Nome và đoàn tụ với con 
trai. Sau này, cô kể: “Tôi nghĩ tôi không thể vượt 
qua nếu không nghĩ tới con trai ở nhà. Tôi phải 
sống vì con trai”.

Cô không biết rằng khi đó, ngày 2/8/1923, 
con tàu The Donaldson do đồng nghiệp của ông 
Vilhjalmur là Harold Noice dẫn đầu đã nhổ neo từ 
Nome. Đi cùng Harold Noice là 12 người Inuit và 
một người Mỹ. Khi tàu tới đảo Wrangel ngày 19/8, 
Harold lo điều tệ nhất đã xảy ra. Ông nói: “Dường 
như không ai có thể đặt chân lên đây chứ không nói 
tới việc sống ở một nơi hẻo lánh như vậy”.

Ngày 20/8, một bóng người xuất hiện trên 
bãi biển. Đó là Ada. Suốt đêm trước, cô đã mơ thấy 
một con tàu, nhưng khi tỉnh dậy, cô thấy sương mù 
dày đặc. Ngồi cạnh lò sưởi, ăn sáng với trà, dầu hải 
cẩu và thịt vịt khô, Ada chợt thấy dưới chân rung 
lên và một âm thanh ầm ì bên ngoài lều. Lúc đầu, cô 

đoán đó là tiếng một con hải mã nhưng tiếng động 
ngày càng lớn dần. Bước ra ngoài, Ada nhìn qua 
làn sương mù bằng ống nhòm. Khi sương mù bay 
đi, cô nhìn thấy đường nét một con tàu rõ ràng. Ada 
không mơ. Cuối cùng, cô cũng sắp được về nhà.

Ada trở lại Nome ngày 31/8/1923 và sự 
kiện này gây chấn động dư luận. Báo chí quốc tế 
gọi cô là Robinson Crusoe phiên bản nữ, nhưng 
Ada không coi mình là anh hùng. Cô nói “Dũng 
cảm ư? Tôi không biết. Nhưng tôi không bao giờ từ 
bỏ hy vọng khi tôi vẫn còn sống”.

Nhưng những người khác, ví dụ như ông 
Harold, lại cáo buộc cô bỏ mặc Lorne tới chết, bất 
chấp mọi việc cô tận tình làm để chăm sóc anh ta. 
Mặc dù cô từ chối gặp nhà báo, nhưng cô có đồng ý 
trả lời phỏng vấn tờ Los Angeles Times vào tháng 
2/1924 để đáp lại những cáo buộc nhằm vào cô. Cô 
kể: “Suốt hai tháng một mình trên đảo, thật khó 
khăn. Nhưng những cáo buộc còn gây khó khăn 
hơn. Những lời đó không đúng chút nào”. Phóng 
viên càng theo đuổi, cô càng muốn thoái lui.

Trong suốt cuộc đời, những ký ức về khó 
khăn mà Ada chịu đựng trên đảo Wrangel tiếp tục 
ám ảnh cô. Cô không bao giờ chấp nhận sự thật 
rằng Lorne đã chết, còn Allan, Fred và Milton thì 
biến mất và số phận của họ tới nay vẫn không rõ. 
Cô kể: “Tôi trải qua thời gian khó khăn khi Lorne 
hấp hối. Tôi không bao giờ quên điều đó. Tôi khóc 
khi cậu ấy vẫn còn sống. Tôi đã cố gắng hết sức để 
cứu cậu ấy nhưng tôi không thể”.

Sau khi về Nome, Ada đón Bennett ra viện 
và đưa tới Seattle để chữa bệnh. Về sau, cô tái hôn 
và có thêm con trai tên là Billy. Nhưng khi cô mắc 
bệnh lao, Ada lại phải bỏ các con trai lần nữa, đưa 
chúng vào trại trẻ ở Seward, Alaska. Mãi 9 năm 
sau, Ada mới đoàn tụ với các con.

Mặc dù ông Vilhjalmur và những người 
khác kiếm lời từ việc bán sách, xuất bản nhật ký và 
thuyết trình về cuộc thám hiểm bi kịch, nhưng Ada 
lại vẫn sống nghèo khó và chật vật tìm việc làm. 
Sau khi chuyển về Nome cùng hai con trai năm 
1937, cô kiếm sống bằng nghề chăn tuần lộc, săn 
bắn và bẫy thú, những kỹ năng cô tự học trên đảo 
Wrangel. 

Ông Vilhjalmur từng hứa chia cho cô tiền 
từ cuốn sách được viết dựa trên các trích đoạn nhật 
ký của cô, nhưng cô không nhận được một xu. Còn 
với số tiền Ada nhận từ chuyến thám hiểm, cô có 
thể trả viện phí cho Bennett. Dù vậy, Bennett 
không hồi phục hoàn toàn và chết vì đột quỵ năm 
1972 lúc 58 tuổi. Ngày 29/5/1983, Ada qua đời vì 
bệnh lao ở tuổi 85 trong một nhà dưỡng lão ở 
Palmer, Alaska. Bà được chôn cạnh mộ con trai.

Nhiều năm liền, Billy vận động để bang 
Alaska chính thức công nhận sự dũng cảm của mẹ 
anh ở Bắc Cực, quyết tâm không để tên tuổi mẹ bị 
lãng quên như nhiều người Inuit từng được thuê để 
hỗ trợ các chuyến đi tới Bắc Cực và hiếm khi được 
công nhận vai trò quan trọng. Mãi một tháng sau 
khi bà Ada chết, nghị viện bang Alaska mới chính 
thức vinh danh Ada là anh hùng thực sự. ■ 
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Người phụ nữ có ý chí 
mãnh liệt, sống sót kỳ diệu trên 
đảo Bắc Cực 

gày 16/9/1921, Ada Blackjack Nnhìn 4 người đàn ông da trắng cắm 
cờ Anh trên bờ hòn đảo hẻo lánh ở 

Siberia. Nhóm người này do Vilhjalmur 
Stefansson, nhà thám hiểm Canada cử đi để biến 
đảo Wrangel thành thuộc địa của Đế quốc Anh. 
Hòn đảo này nằm ngoài khơi, cách Siberia 140km.

1. Sinh tồn nơi đảo hoang
Với ông Vilhjalmur, hòn đảo này không chỉ 

là địa điểm chính để săn hải mã lấy lông mà đây còn 
là một địa điểm tiềm năng để xây căn cứ không 
quân trong tương lai. Nhờ đó, ông nghĩ rằng mình 
sẽ dễ dàng hơn trong cuộc tìm kiếm lục địa phía 
Bắc mà ông cho là có tồn tại. Với những nhà thám 
hiểm trẻ tuổi thích mạo hiểm được Vilhjalmur 
tuyển vào đội, được tham gia vào sứ mệnh như vậy 
là điều quá tuyệt vời không thể từ chối.

Kế hoạch của đội là ở hòn đảo này khoảng 2 
năm và sẽ có tàu tiếp tế tới sau một năm. Ada, một 
phụ nữ người Inuit 23 tuổi sẽ là thợ may cho đội, 
chịu trách nhiệm may quần áo lông, giúp họ chống 
chọi với nhiệt độ thấp ở Bắc Cực.

Vấn đề duy nhất là cô không muốn tới đó, 
nhưng đã quá muộn. Đằng sau cô, con tàu chở họ 
tới đây đã rời đi ra xa phía chân trời, khiến cô nước 
mắt lưng tròng.

Trong cuốn sách “Cuộc phiêu lưu tới đảo 
Wrangel” của ông Vilhjalmur, xuất bản năm 1925, 
tức 4 năm sau cuộc phiêu lưu, Ada kể lại: “Khi 
chúng tôi tới đảo Wrangel, mảnh đất này quá đỗi 
rộng lớn với tôi, nhưng họ bảo nó chỉ là hòn đảo 
nhỏ. Lúc đầu tôi nghĩ tôi sẽ quay về, nhưng sau tôi 
lại thấy thế là không công bằng với nhóm đàn ông”.

Cuộc đời nghèo đói
Ada sinh năm 1898 ở khu vực của người 

bản địa Inuit là Spruce Creek, tây bắc Alaska. Đây 
là năm diễn ra cơn sốt đào vàng ở Alaska. Khi 
người ta tìm thấy vàng ở làng Solomon gần đó, 
cách phía tây Spruce Creek 13km, khu vực này 
chứng kiến hàng nghìn người từ khắp nước Mỹ đổ 
về đây. 

Cơ sở hạ tầng như đường sắt và đường điện 
thoại được xây dựng, nhưng khi trải qua trận bão 
năm 1913, đường sắt bị hư hỏng và khi cơn sốt 
vàng trôi qua, Solomon lại trở thành ngôi làng của 
người Inuit như trước. Năm 1918, đại dịch cúm 
Tây Ban Nha quét qua đây, khiến quá nửa trong số 
62 cư dân Solomon thiệt mạng.

Gia đình Ada cũng có bi kịch riêng. Khi cô 
lên 8 tuổi, cha cô chết sau khi ăn thịt hỏng. Sau khi 
cha chết, mẹ cô gửi cô tới một trường học của Hội 
giáo lý do các nhà truyền giáo Thiên chúa giáo ở 
Nome điều hành. Nome cũng là một thị trấn diễn ra 
cơn sốt vàng. Tại đây, Ada học đọc tiếng Anh, khâu 
vá và nấu đồ ăn của người da trắng. Những ngôi 
trường kiểu này thường tách trẻ em bản địa khỏi gia 
đình, cộng đồng và văn hóa của các em, phạt nếu 

các em nói ngôn ngữ và thực hành tín ngưỡng bản 
địa.

Khi 16 tuổi, Ada kết hôn với người điều 
khiển chó trong vùng là Jack Blackjack và họ sống 
cùng nhau trên bán đảo Seward, cách Nome 64km. 
Họ có ba con, nhưng chỉ có một người còn sống. 
Theo một cuốn sách về cuộc đời Ada, cô bị chồng 
đánh đập và bỏ đói. Năm 1921, khi Ada 22 tuổi, 
Jack đã bỏ rơi vợ. Đói khát, cô cùng đứa con trai 
Bennett 5 tuổi lúc đó mắc bệnh lao đi bộ từ bán đảo 
Seward về Nome. Khi con trai không thể đi bộ, Ada 
đã bế con.

Mặc dù Nome từng là nơi ở lớn nhất của 
dân đào vàng tại Alaska tại thời kỳ đỉnh điểm cơn 
sốt vàng năm 1900, nhưng tới năm 1920, dân số ở 
Nome đã giảm từ 12.488 xuống còn 852. Năm 
1921, Nome là khu vực hỗn loạn, bạo lực, u ám. 
Không có đường thoát nước thải, không có cống 
rãnh, không có nước uống an toàn và tội phạm tràn 
lan.

Sau khi trở lại Nome, Ada buộc phải bỏ con 
trai ở trại mồ côi vì cô không thể nào đủ tiền nuôi 
con bằng khoản thu nhập ít ỏi kiếm từ việc khâu vá 
và giúp việc. Khoảng thời gian này, đội thám hiểm 
tới Nome để tìm một thợ may biết nói tiếng Anh. 
Ngay lập tức, cảnh sát trưởng địa phương đề xuất 
Ada.

Đề nghị của nhóm khiến Ada không vui vì 
cô không muốn bỏ lại con trai đang ốm yếu. Cô 
cũng không muốn trở thành người Inuit duy nhất 
trong chuyến đi, nhưng nhóm thám hiểm nhất 
quyết muốn cô đi và đảm bảo sẽ có các gia đình 
Inuit khác cũng đi cùng cô. Các chuyến thám hiểm 
này thường cần người Inuit giàu kinh nghiệm về 
vùng đất và khả năng săn bắn – điều quan trọng 
trong cuộc sinh tồn ở vùng địa cực. Nếu Ada đi, họ 
hứa trả 50 USD/tháng, lớn hơn rất nhiều số tiền mà 
cô kiếm được ở Nome và đủ để chữa bệnh cho con 
trai.

Ngày 9/9/1921, bốn thành viên nhóm thám 
hiểm đảo Wrangel đã sẵn sàng nhổ neo rời Nome, 
bắt đầu hành trình 1.000km kéo dài một tuần. 
Nhóm gồm Allan Crawford 20 tuổi người Canada 
và là nhóm trưởng, Lorne Knight và Fred Maurer 
28 tuổi người Mỹ và Milton Galle 19 tuổi người 
Mỹ.

Ada tới cảng và nhận thấy không có gia 
đình Inuit nào xuất hiện. Nhóm thám hiểm trấn an 
cô rằng họ sẽ thuê vài gia đình trên đường đi, 
nhưng khi họ tới đảo Wrangel một tuần sau, Ada là 
người Inuit duy nhất trong nhóm và cũng là phụ nữ 
duy nhất. Những lá thư nhóm thám hiểm gửi về nhà 
theo chân thuyền trưởng tàu trở lại Nome.

Vùng đất lạnh giá
Nằm cách bờ biển đông bắc Siberia 

140km, giáp với Đông Siberia và Biển Chukchi, 
đảo Wrangel là một hòn đảo hẻo lánh điển hình. 
Trong chuyến thăm ngắn năm 1881, nhà tự nhiên 
học John Muir đã tả hòn đảo là một nơi cô lập hoàn 
toàn, lạnh giá kinh người. Cách đây 4.000 năm, 
Wrangel là một trong những nơi sinh sống cuối 
cùng của loài voi ma mút đã tuyệt chủng.

Lúc nhóm thám hiểm của ông Vilhjalmur 
tới đảo là mùa hè, mặc dù nhiệt độ chỉ trên mức 
đóng băng một chút. Gió rét len lỏi qua đám cây bụi 
điểm những bông hoa màu hồng kiên cường bám 
trụ nơi địa hình đá sỏi. Trong nhóm, có một người 
đã từng tới đây. Năm 1913, Fred đã đi cùng ông 
Vilhjalmur trong chuyến hành trình Karluk thất bại 
khi mà 11 nhà thám hiểm thiệt mạng do tàu chìm, 
chỉ còn hai người trôi giạt theo tảng băng. Fred biết 
chẳng bao lâu nữa khi mùa đông tới, thời tiết sẽ 
khắc nghiệt thế nào.

Cả nhóm làm việc suốt 16 tiếng liền để 
dựng ba cái trại, gồm một trại để ở và hai trại để đồ 
ăn. Tuy nhiên, họ sớm phát hiện ra rằng đồ ăn để họ 
dùng trong 6 tháng đã không còn như ban đầu. Một 
số thực phẩm đã hỏng. Bảy con chó họ mua ở 
Nome đều gầy gò, thiếu ăn. Dù vậy, không ai quá lo 
lắng vì ông Vilhjalmur nói rằng “Bắc Cực thân 
thiện” sẽ có mọi thứ họ cần. Ông Vilhjalmur không 
hề nghĩ tới việc không ai trong nhóm biết cách 
dùng súng.

Khi dựng trại xong, nhóm thám hiểm dành 
vài ngày khám phá hòn đảo, thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và nghiên cứu cuộc sống hoang dã, ghi 
chép mọi thứ trong nhật ký. Trong khi đó, Ada 
khâu vá, nấu nướng, dọn dẹp và xử lý da động vật. 
Ada cảm thấy cô độc và sợ hãi một người trong 
nhóm là Lorne – người đặc biệt to lớn và chỉ gọi cô 
là “người phụ nữ đó”.

Tuy nhiên, vài tuần trôi qua, nhóm thám 
hiểm bắt đầu gắn bó và phụ thuộc lẫn nhau trong 
điều kiện ngày càng khắc nghiệt. Trong một bức 
chân dung vẽ nhóm thám hiểm, các thành viên 
quây quần bên nhau và con mèo Vic của nhóm ngồi 
gọn trong lòng Milton.

Ngày 21/11/1921, Mặt Trời lặn phía đường 
chân trời, báo hiệu đêm đen lạnh giá. Mãi tới ngày 
20/1/1922, Mặt Trời mới xuất hiện trở lại, có nghĩa 
là cả nhóm thám hiểm phải đối mặt với 61 ngày tối 
tăm. Bóng tối là một chuyện, nhưng điều quan 
trọng hơn là giờ đây, nhiệt độ xuống sâu, khoảng -
48 đến -56 độ C, trong khi nguồn thực phẩm đang 
nhanh chóng cạn dần.

Nhóm thám hiểm tìm cách săn thú nhưng 
con thuyền họ mua trước khi đi đã bị bão cuốn trôi 
trên tàu. Không có thuyền, họ phải thử săn thú bằng 
bẫy và sống sót nhờ những con cáo, cá, chim và hải 
cẩu mà thỉnh thoảng họ bắt được. Có lúc, họ bắt 
được cả gấu Bắc Cực vốn sinh sống nhiều trên đảo.

Đó là một mùa đông khắc nghiệt, bão 
hoành hành liên tục trên đảo và khiến cả nhóm gần 
như không thể đi săn. Tuy nhiên, họ vẫn gắng đón 
lễ Giáng sinh và Năm mới với tinh thần khá tốt và 
thoải mái.

Trong khi đó, ông Vilhjalmur đã phá sản và 
ông khẩn cấp kêu gọi chính phủ Canada hỗ trợ tài 
chính cho nhóm thám hiểm. Tuy nhiên, lòng tin 
vào nhà thám hiểm đã phai nhạt từ chuyến đi thảm 
họa Karluk năm 1913. Không chỉ chính phủ 
Canada không muốn giúp ông mà cả người Anh 
giờ cũng không quan tâm tới việc thuộc địa hóa đảo 
Wrangel.

Ông Vilhjalmur biết trừ khi mình hành 
động nhanh, nếu không sẽ không thể nào vượt qua 
lớp băng tuyết đang dầy lên, có nghĩa là cả nhóm 
thám hiểm sẽ mắc kẹt trên đảo.

Trong khi đó, trên hòn đảo Wrangel, vài 
tháng đã trôi qua và đồ ăn đã gần hết, Ada và 4 
người đàn ông chờ nhóm giải cứu tới theo kế hoạch 
vào mùa hè năm 1922. 

Tuy nhiên, từng ngày trôi qua, họ dõi nhìn 
ra đường chân trời, hy vọng thấy bóng dáng một 
con tàu để rồi lòng lại nặng trĩu. Băng bắt đầu hình 
thành từ tháng 8, nay đã không thể vượt qua. Tới 
giữa tháng 9/1922, họ cuối cùng đành chấp nhận 
thực tế là sẽ không có con tàu nào có thể vượt qua. 
Đối mặt với khả năng phải sống thêm một năm nữa 
trên đảo, nhóm thám hiểm bắt đầu chia khẩu phần 
đồ ăn.

Họ không biết rằng có một con tàu tên 
Teddy Bear đã rời Nome ngày 20/8/1922. Tàu do 
một người có kinh nghiệm nhất về vùng Bắc Cực 
điều khiển: Thuyền trưởng Je Bernard, một người 
Canada gốc Pháp đã đi lại ở vùng Bắc Cực hàng 
chục năm qua và sống trong cộng đồng người Inuit 
bản địa. Tuy nhiên, do điều kiện băng giá nghiêm 
trọng, tàu không thể đi tới Wrangel và buộc phải 
quay về.

Trên hòn đảo, tình hình đã trở nên tuyệt 
vọng. Thức ăn khan hiếm. Không còn săn được thú 
nữa. Ada và những người khác cho rằng gấu, hải 
cẩu, cáo vẫn còn nhiều, nhưng họ không biết rằng 
thỉnh thoảng, những loài vật này sẽ thay đổi nơi ở 
từ năm này qua năm khác. Khi hải cẩu rời đi thì gấu 
Bắc Cực cũng phải đi nơi khác tìm thức ăn. Mọi 
chuyện còn tệ hơn khi Lorne mắc bệnh scurvy, căn 
bệnh do thiếu vitamin C. 

Allan và những người khác quyết định 
hành động. Ngày 29/1/1923, Allan, Fred và Milton 
rời trại. Họ định vượt 1.127km biển Chukchi đóng 
băng để tới East Cape, Siberia bằng ván trượt, xin 
hỗ trợ và thức ăn, để lại Ada chăm sóc Lorne. Họ 
nghĩ chuyến đi sẽ mất từ 60 đến 70 ngày. Khi họ 
chia tay nhau, họ hứa sẽ quay trở về cùng một con 
tàu vào mùa hè ngay khi băng tan.

Lúc đó, Lorne đã yếu tới mức không thể 
viết nhật ký, vì thế Ada bắt đầu viết nhật ký, cẩn 
thận ghi chép các sự kiện hàng ngày. Có lần cô viết: 
“Cảm ơn Chúa vì tôi vẫn sống”.

Mặc dù Ada là người Inuit nhưng cô không 
biết gì về sinh tồn nơi hoang dã. Không ai dạy cô 
cách săn bắn hay bẫy thú, nhưng giờ cô không còn 
lựa chọn nào khác là phải tự học. Mỗi ngày, cô đi 
bộ hàng kilomet để tìm thức ăn cho mình và Lorne. 
Để tự vệ, cô mang theo một con dao, nhưng nghĩ 
tới việc gặp phải gấu trên băng là cô kinh hãi. 

Cô thường xua gấu khỏi trại, nhưng đó là 
khi đang dựng khu vực quan sát phía trên và cô 
thường được cảnh báo trước. Ada biết cô phải tự 
học cách bắn súng và cô đã dựng các tấm bia tạm 
bằng hộp trà rỗng rồi tập bắn tiết kiệm để không 
lãng phí đạn. Cô cũng lần đầu tiên làm một chiếc 
thuyền bằng da.

Nhưng dù Ada làm việc chăm chỉ tới đâu 

thì Lorne ngày càng mất kiên nhẫn với Ada khi 
triệu chứng bệnh nặng lên. Anh mắng mỏ cô, nói cô 
lười biếng, vô dụng và rằng chồng cô đã đúng khi 
dùng bạo lực. Có lúc, Lorne còn ném sách vào 
người Ada.

Ada thừa nhận trong nhật ký: “Đây là cuộc 
sống tệ nhất mà tôi từng sống trên thế giới này. Mặc 
dù tôi đã làm đủ việc mệt nhọc và cố gắng hết sức 
trong mọi việc rồi, nhưng khi tôi về để nghỉ ngơi thì 
một gã đàn ông lại ném vào tôi đủ mọi từ ngữ, vậy 
thì tôi biết làm sao”.

Dù vậy, Ada vẫn tiếp tục chăm sóc Lorne, 
làm nóng cát mỗi ngày để đặt dưới bàn chân, thay 
các túi bột yến mạch để ngăn Lorne bị lở loét khi 
nằm liệt giường, đổ phân cho anh ta, giữ lửa cháy 
liên tục. Đầu năm 1923, ngay cả Ada cũng bắt đầu 
đau người, mệt và yếu vì bệnh scurvy giai đoạn 
sớm.

Lorne bắt đầu chảy máu dưới da và mũi, 
răng lung lay, mất cảm giác thèm ăn và chân bắt 
đầu xuất hiện vết tím. Năm 1924, tờ Los Angeles 
Times viết về cuộc thám hiểm đảo Wrangel: “Ada 
vừa là bác sĩ, y tá, bầu bạn, người phục vụ và là 
người săn bắn”.

Trong nhật ký, Ada viết về Lorne: “Anh ta 
không bao giờ ngừng lại để nghĩ xem phụ nữ phải 
vất vả thế nào khi làm việc của 4 người đàn ông, từ 
việc lấy củi, săn bắn thú để ăn cho anh ta, dọn 
giường cho anh ta và đổ phân cho anh ta”.

Mặc dù rạn nứt nhưng hai người vẫn cùng 
chuyện trò để giết thời gian và Lorne đã đưa cho 
Ada quyển kinh thánh của mình để Ada đọc bên 
cạnh con mèo Vic.

Tuy nhiên, tới ngày 22/6/1923, Lorne chết 
sau 6 tháng đau đớn. Ada còn lại một mình trên đảo 
Wrangel.

Sau khi Lorne chết, Ada chất các hộp 
quanh giường để thú hoang khỏi ăn thịt và sau đó 
dọn vào khu lều để thực phẩm cùng con mèo. Lúc 
nào Ada cũng nghĩ tới con trai Bennett và biết mình 
phải dồn sức lực để sống sót. Cô viết: “Mình phải 
sống. Mình sẽ sống”.

Mặc dù đã gần hai năm kể từ khi tới hòn 
đảo này, Ada không bao giờ từ bỏ hy vọng rằng một 
ngày nào đó cô sẽ trở về Nome và đoàn tụ với con 
trai. Sau này, cô kể: “Tôi nghĩ tôi không thể vượt 
qua nếu không nghĩ tới con trai ở nhà. Tôi phải 
sống vì con trai”.

Cô không biết rằng khi đó, ngày 2/8/1923, 
con tàu The Donaldson do đồng nghiệp của ông 
Vilhjalmur là Harold Noice dẫn đầu đã nhổ neo từ 
Nome. Đi cùng Harold Noice là 12 người Inuit và 
một người Mỹ. Khi tàu tới đảo Wrangel ngày 19/8, 
Harold lo điều tệ nhất đã xảy ra. Ông nói: “Dường 
như không ai có thể đặt chân lên đây chứ không nói 
tới việc sống ở một nơi hẻo lánh như vậy”.

Ngày 20/8, một bóng người xuất hiện trên 
bãi biển. Đó là Ada. Suốt đêm trước, cô đã mơ thấy 
một con tàu, nhưng khi tỉnh dậy, cô thấy sương mù 
dày đặc. Ngồi cạnh lò sưởi, ăn sáng với trà, dầu hải 
cẩu và thịt vịt khô, Ada chợt thấy dưới chân rung 
lên và một âm thanh ầm ì bên ngoài lều. Lúc đầu, cô 

đoán đó là tiếng một con hải mã nhưng tiếng động 
ngày càng lớn dần. Bước ra ngoài, Ada nhìn qua 
làn sương mù bằng ống nhòm. Khi sương mù bay 
đi, cô nhìn thấy đường nét một con tàu rõ ràng. Ada 
không mơ. Cuối cùng, cô cũng sắp được về nhà.

Ada trở lại Nome ngày 31/8/1923 và sự 
kiện này gây chấn động dư luận. Báo chí quốc tế 
gọi cô là Robinson Crusoe phiên bản nữ, nhưng 
Ada không coi mình là anh hùng. Cô nói “Dũng 
cảm ư? Tôi không biết. Nhưng tôi không bao giờ từ 
bỏ hy vọng khi tôi vẫn còn sống”.

Nhưng những người khác, ví dụ như ông 
Harold, lại cáo buộc cô bỏ mặc Lorne tới chết, bất 
chấp mọi việc cô tận tình làm để chăm sóc anh ta. 
Mặc dù cô từ chối gặp nhà báo, nhưng cô có đồng ý 
trả lời phỏng vấn tờ Los Angeles Times vào tháng 
2/1924 để đáp lại những cáo buộc nhằm vào cô. Cô 
kể: “Suốt hai tháng một mình trên đảo, thật khó 
khăn. Nhưng những cáo buộc còn gây khó khăn 
hơn. Những lời đó không đúng chút nào”. Phóng 
viên càng theo đuổi, cô càng muốn thoái lui.

Trong suốt cuộc đời, những ký ức về khó 
khăn mà Ada chịu đựng trên đảo Wrangel tiếp tục 
ám ảnh cô. Cô không bao giờ chấp nhận sự thật 
rằng Lorne đã chết, còn Allan, Fred và Milton thì 
biến mất và số phận của họ tới nay vẫn không rõ. 
Cô kể: “Tôi trải qua thời gian khó khăn khi Lorne 
hấp hối. Tôi không bao giờ quên điều đó. Tôi khóc 
khi cậu ấy vẫn còn sống. Tôi đã cố gắng hết sức để 
cứu cậu ấy nhưng tôi không thể”.

Sau khi về Nome, Ada đón Bennett ra viện 
và đưa tới Seattle để chữa bệnh. Về sau, cô tái hôn 
và có thêm con trai tên là Billy. Nhưng khi cô mắc 
bệnh lao, Ada lại phải bỏ các con trai lần nữa, đưa 
chúng vào trại trẻ ở Seward, Alaska. Mãi 9 năm 
sau, Ada mới đoàn tụ với các con.

Mặc dù ông Vilhjalmur và những người 
khác kiếm lời từ việc bán sách, xuất bản nhật ký và 
thuyết trình về cuộc thám hiểm bi kịch, nhưng Ada 
lại vẫn sống nghèo khó và chật vật tìm việc làm. 
Sau khi chuyển về Nome cùng hai con trai năm 
1937, cô kiếm sống bằng nghề chăn tuần lộc, săn 
bắn và bẫy thú, những kỹ năng cô tự học trên đảo 
Wrangel. 

Ông Vilhjalmur từng hứa chia cho cô tiền 
từ cuốn sách được viết dựa trên các trích đoạn nhật 
ký của cô, nhưng cô không nhận được một xu. Còn 
với số tiền Ada nhận từ chuyến thám hiểm, cô có 
thể trả viện phí cho Bennett. Dù vậy, Bennett 
không hồi phục hoàn toàn và chết vì đột quỵ năm 
1972 lúc 58 tuổi. Ngày 29/5/1983, Ada qua đời vì 
bệnh lao ở tuổi 85 trong một nhà dưỡng lão ở 
Palmer, Alaska. Bà được chôn cạnh mộ con trai.

Nhiều năm liền, Billy vận động để bang 
Alaska chính thức công nhận sự dũng cảm của mẹ 
anh ở Bắc Cực, quyết tâm không để tên tuổi mẹ bị 
lãng quên như nhiều người Inuit từng được thuê để 
hỗ trợ các chuyến đi tới Bắc Cực và hiếm khi được 
công nhận vai trò quan trọng. Mãi một tháng sau 
khi bà Ada chết, nghị viện bang Alaska mới chính 
thức vinh danh Ada là anh hùng thực sự. ■ 
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thân, rùng mình, đầu óc nặng trĩu, cảnh vật trước 
mắt chông chênh, chao đảo. Bà vợ thấy vậy vội đỡ 
ông, dìu vào phòng nhưng đáng tiếc, ông đã ra đi. 

Đã có thêm hơn 30 người nữa chết “bất đắc 
kì tử” trong vòng hơn 100 năm sau đó. Hầu hết 
trước khi đột tử, họ đều rất khỏe mạnh, không 
nghiện ngập hay mắc bất cứ chứng bệnh gì.

Họ chỉ qua đời trong vòng ba ngày sau khi 
tiếp xúc với chiếc gương và nguyên nhân dẫn họ tới 
cái chết đều giống nhau. Trong số họ, có những 
người không biết tới chiếc gương này và chỉ tình cờ 
sử dụng nó; nhưng cũng có những người biết, tò 
mò, cố tình sử dụng. Dù thế nào nhưng tất cả họ đều 
phải nhận lấy cái chết.

Những giả thuyết ban đầu
Nhiều nhà khoa học có sự quan tâm đặc 

biệt xung quanh bí ẩn này; nhưng không ai dám giữ 
nó lại bên mình để nghiên cứu chỉ vì “chiến tích” 
của nó. Họ đua nhau đưa ra những phán đoán của 
bản thân nhưng đều không thể chứng minh chúng.

Từ thời Trung cổ, có nhiều học giả cho rằng 
gương soi như một tấm sắt tự hấp thụ chất độc xung 
quanh và bốc hơi lên dần, ảnh hưởng tới sức khỏe 
của người tiếp xúc.

Tuy nhiên, giả thuyết này không đứng 
vững bởi nếu đúng là mặt gương có khả năng hấp 
thụ hơi độc thì chỉ cần rửa bằng nước lạnh là có thể 
hòa tan, làm sạch chúng. Ngoài ra, không thể giải 
thích về nguyên nhân của sức mạnh sát thương lớn 
đến như vậy của chiếc gương.

Các nhà khoa học Nga thì mở rộng vấn đề 
hơn. Họ nhận định rằng chiếc gương không chỉ có 
khả năng hấp thụ chất hóa học hữu hình mà còn có 
thể hấp thụ các “năng lượng thông tin vô hình”. Vật 
chất hữu hình có thể gột rửa, nhưng với năng lượng 
vô hình, điều đó không thể thực hiện được.

Tuy nhiên, họ chưa thể lí giải trọn vẹn tại 
sao trong khi những chiếc gương khác hoàn toàn 
bình thường thì chiếc gương kì quái này lại có thứ 
năng lượng vô hình đó. 

Ngoài ra, một số người cũng hoài nghi 
chiếc gương được tráng thêm những chất phụ gia 
độc hại nhưng không ai dám lại gần chiếc gương 
để… làm thí nghiệm kiểm chứng. 

Sự thật về "chiếc gương sát nhân"
Tháng 4/2005, một nhà khảo cổ học người 

Mỹ có tên là Waine đã bay đến Paris, Pháp, để tìm 

hiểu sự thật về "chiếc gương sát nhân" Louis 
Alvarez 1743. Waine đã lấy một mẩu gỗ ở khung 
của chiếc gương để tiến hành kiểm tra thành phần 
hóa học.

Kết quả cho thấy, khung gỗ của chiếc 
gương được làm từ một loại gỗ rất hiếm gặp của 
cây coura – loại cây đã tuyệt chủng từ hơn 100 năm 
trước. 

Nghiên cứu của ông chỉ ra rằng, đây là một 
loại gỗ cực độc. Khi nó tiếp xúc với ánh sáng tự 
nhiên sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn và người nào 
vô tình hít phải mùi gỗ thì đều bị tắc nghẽn mạch 
máu não, dẫn đến những cái chết vô cùng chóng 
vánh như trên.

Tuy nhiên, ngay trước thời điểm tuyên bố 
kết quả nghiên cứu thì chiếc gương lại mất tích một 
cách đầy bí ẩn, nên nghiên cứu rất khoa học và hợp 
lý của tiến sĩ Waine không được công nhận. Do đó, 
cho tới tận bây giờ lời giải cho bài toán chiếc gương 
"đoạt mạng" 38 người vẫn còn là một ẩn số. ■

Giải mã hiện tượng phát 
ánh sáng xanh trên mặt trăng 
sao Mộc

Nghiên cứu mới cho thấy tác động 
của bức xạ là nguyên nhân khiến 
Mặt trăng băng giá Europa của sao 

Mộc tự phát ánh sáng xanh trong bóng tối.
Europa là vệ tinh tự nhiên thứ sáu của sao 

Mộc, tính theo quỹ đạo từ trong ra ngoài. Nó nhỏ 
hơn một chút so với Mặt trăng của Trái đất và được 
cho là có thể chứa một đại dương ngầm khổng lồ 
"bao phủ toàn cầu" bên dưới bề mặt đóng băng.

Trong quỹ đạo quay quanh sao Mộc, 
Europa nhận một lượng bức xạ lớn do bị "bắn phá" 
liên tục cả ngày lẫn đêm bởi các hạt năng lượng cao 
như electron. 

Khi những hạt này đập vào bề mặt, bức xạ 
tác động lên đại dương băng giá của Mặt trăng 
khiến nó phát ra ánh sáng xanh trong bóng tối.

Trong một nghiên cứu mới xuất bản, các 
nhà khoa học từ Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản 
lực của NASA đã lần đầu tiên mô tả chi tiết về sự 
phát sáng trên Europa và điều đó có thể tiết lộ gì về 
thành phần của băng trên bề mặt thiên thể.

Các hợp chất muối khác nhau phản ứng 
khác nhau với bức xạ và phát ra tia sáng độc đáo 
của riêng chúng. Bằng mắt thường, ánh sáng này 
đôi khi trông hơi xanh lục, đôi khi lại có màu xanh 
lam hoặc trắng. Mức độ sáng cũng khác nhau tùy 
thuộc vào chất liệu của nó.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng một quang 
phổ kế để tách ánh sáng thành các bước sóng và kết 
nối những quang phổ riêng biệt với thành phần 
khác nhau của băng. Phương pháp tiếp cận này cho 
phép các nhà thiên văn học biết được Europa trông 
như thế nào khi không nhận được ánh sáng phản 
chiếu từ Mặt trời.

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng bề 
mặt của Europa được tạo thành từ hỗn hợp của 
băng và các hợp chất muối thường được biết đến 

trên Trái đất, chẳng hạn như magie sunfat (muối 
Epsom) và natri clorua (muối ăn). Nghiên cứu mới 
cho thấy việc kết hợp những loại muối này vào 
nước đá trong điều kiện bức xạ lớn như trên bề mặt 
Europa sẽ tạo ra ánh sáng.

Tác giả chính của nghiên cứu Murthy 
Gudipati giải thích sự phát sáng này là do các hạt 
electron có thể đi xuyên qua bề mặt băng, cung cấp 
năng lượng bức xạ có các phân tử ở phía dưới. Khi 
các phân tử đó giãn ra, chúng giải phóng năng 
lượng dưới dạng ánh sáng có thể nhìn thấy.

Gudipati cùng các cộng sự đã chế tạo một 
công cụ độc đáo được gọi là phòng băng ICE-
HEART để mô phỏng môi trường bức xạ trên bề 
mặt Europa. 

Họ đưa ICE-HEART đến một cơ sở 
electron năng lượng cao ở Gaithersburg, Mỹ và bắt 
đầu thí nghiệm xem vật chất hữu cơ bên dưới bề 
mặt băng của Europa sẽ phản ứng như thế nào với 
các vụ nổ bức xạ.

"Mỗi khi thử với một thành phần băng mới, 
ánh sáng phát ra khác hẳn. Phân tích bằng quang 
phổ kế cho thấy mỗi loại băng có một quang phổ 
khác nhau, trong đó băng từ hợp chất muối natri 
clorua cho mức độ phát sáng thấp hơn đáng kể", 
đồng tác giả của nghiên cứu Bryana Henderson 
cho hay.

Mặt trăng của Trái đất có thể nhìn thấy trên 
bầu trời đêm là vì một mặt của thiên thể phản chiếu 
ánh sáng từ Mặt trời, nhưng sự phát sáng của 
Europa là do một cơ chế hoàn toàn khác. Ngay cả 
mặt bị che khuất của nó cũng có thể phát sáng liên 
tục.

Mô phỏng Mặt trăng Europa phát ra ánh 
sáng xanh khi không có ánh phản chiếu từ Mặt trời

Mặc dù không phải là sứ mệnh tìm kiếm sự 
sống, công trình nghiên cứu của Gudipati cùng các 
cộng sự đã bổ sung nhiều thông tin chi tiết về thành 
phần bề mặt của Europa. 

Điều này giúp ích rất nhiều trong nỗ lực tìm 
hiểu khả năng hỗ trợ sự sống của thiên thể, cũng 
như giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về cách sự 
sống hình thành và phát triển trên Trái đất. ■

Câu chuyện khó tin về 
người đàn ông mồ côi 64 tuổi 
mới phát hiện ra mình là hoàng 
tử, nhưng nhận kết cục chẳng 
có cổ tích nào

Mãi đến lúc về già, người thợ mỏ 
nước Anh mới biết mình là con 
trai cả của Vua Malaysia ở phía 

bên kia bán cầu xa xôi như trong truyện cổ tích.

Keith Williams chụp ảnh cùng Công chúa 
Ku Ess

Trong suốt cuộc đời mình, ông Keith 
Williams (69 tuổi) - một người làm mỏ tại Wales, 
vương quốc Anh vẫn luôn vật lộn với câu hỏi 
"Mình là ai?" khi được cha mẹ nhận nuôi từ khi còn 
là đứa trẻ đỏ hỏn. Đến cuối đời, ông cuối cùng cũng 
tìm được về cội nguồn của mình và không thể ngờ 
rằng đó lại là một "câu chuyện cổ tích buồn". 

Tìm về cội nguồn
Khi được hỏi về gia đình, Keith luôn tự hào 

giới thiệu mình là con trai của một người làm mỏ và 
bà mẹ nội trợ tuyệt vời. Cha mẹ luôn cho ông tình 
yêu thương vô bờ bến và sự trưởng thành bình yên, 
hạnh phúc. 

Nhưng đến năm 13 tuổi, mẹ bất ngờ nói với 
ông rằng Keith thực chất là một đứa trẻ mồ côi 
được nhận nuôi. Cha mẹ ông hiếm muộn và luôn 
mong chờ một đứa con. Sau hàng chục năm cố 
gắng cũng không thể đạt ước nguyện, họ tìm đến 
một trại trẻ mồ côi và quyết định đưa Keith về nhà. 

Dù biết mình là con nuôi, Keith Williams 
không có ý định đi tìm cha mẹ đẻ để biết được xuất 
thân của mình. Mãi đến khi con gái của ông sinh 
con, cô đã hỏi cha vì sao ông không đi tìm họ. Tò 
mò, ông bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình mà không 
suy nghĩ nhiều. 

Keith tìm được giấy khai sinh ghi tên ban 
đầu của mình là Jonathan Keith Hodge - một cái 
tên đậm chất Anh. Khi đến cơ quan hộ tịch địa 
phương nơi có trại trẻ mồ côi ngày nhỏ, ông khám 
phá ra tên mẹ đẻ mình là Elizabeth Rosa, thường 
gọi là Betty. 

Cuộc gặp gỡ với mẹ đẻ giờ đã già của Keith 
đã diễn ra trong sự xúc động ngập tràn. Bà đã có 

một gia đình riêng êm ấm, hạnh phúc với 3 người 
con khác. 

Trong giây phút lần đầu được ôm đứa con 
trai thất lạc đã qua tuổi trung niên của mình, bà 
khóc và nói: "Mẹ đã đợi cả đời để được nghe tin về 
con, và mẹ khát khao biết bao việc được gặp con 
một lần nữa".

Trong lần gặp đầu tiên, Keith đã hỏi cha mẹ 
đẻ của mình là ai. Bà Betty đã thẳng thắn giãi bày 
một câu chuyện mà ông không thể tưởng tượng ra 
nổi. 

Năm ấy, khi mới chỉ 17 tuổi và đang là một 
y tá tập sự ở London, bà đã gặp gỡ và rơi vào lưới 
tình với một du học sinh châu Á có tên tiếng Anh là 
Robert. Thế nhưng, khi bà Betty mang thai ngoài 
kế hoạch, chính quyền đã ép bà trở về Wales và phá 
thai. 

Lý do là vì Robert không phải một người 
bình thường. Ông có tên thật là Idris Iskandar Al-
Mutawakkil Alallahi Shah - thái tử của tiểu vương 
quốc Perak thuộc Malaysia.

Vị thái tử hoàng gia thời trai trẻ du học 
tại Anh

Vua Idris Iskandar Al-Mutawakkil Alallahi 
Shah trị vì từ năm 1963 đến khi ông mất vì bệnh tim 
năm 1984.

"Bà ấy đưa cho tôi một tệp lớn những bức 
ảnh và lá thư. Mối quan hệ giữa họ không phải tình 
một đêm mà là một chuyện tình lãng mạn và từng 
mong muốn ở bên nhau lâu dài. Ông ấy đã đối xử 
với bà như một công chúa", ông Keith kể lại.

Bà Betty đã bị gây sức ép phải phá thai, 
thậm chí còn được yêu cầu nhận một khoản tiền bồi 
thường. Nhưng sau tất cả, bà đã quyết định giữ lại 
giọt máu của mình và âm thầm sinh Keith ra ngay 
cả khi không thể liên lạc được với bạn trai nữa. Sau 
khi sinh con, Betty để em bé lại cho bà ngoại nuôi 
dưỡng. Nhưng sau đó bà ngoại đã gửi ông đến trại 
mồ côi. 

"Chuyện đó quá không tưởng. Bỗng dưng 
đến tuổi này bạn lại phát hiện ra cha mình là một vị 
vua. Cứ như thể là phim Disney vậy", ông Keith 
nói.

Đến khi đã trở thành ông ngoại, Keith mới 
biết vì sao mình lại có nước da hơi ngăm đen và tóc 
đen. Tuy nhiên, bây giờ thì ông đã không còn cơ 
hội được gặp cha đẻ mình nữa vì Vua Idris đã qua 
đời năm 1984. 

Hệ thống quân chủ Malaysia luân chuyển 
ngôi vua trị vì toàn vương quốc giữa 9 tiểu vương 
quốc. Idris Iskandar Al-Mutawakkil Alallahi Shah 
đã đột ngột mất vì bệnh tim ngay trước vài tuần đến 
lượt ông được chọn làm vị vua tiếp theo của 
Malaysia.

Đứa con không được công nhận
Biết được sự thật, Keith bắt đầu tìm cách 

kết nối lại với gia đình hoàng tộc Malaysia sống ở 
bên kia bán cầu. Qua MySpace, ông liên lạc được 
với em gái cùng cha khác mẹ của mình là Công 
chúa Ku Ess. Ông có tổng cộng 13 người em cùng 
cha khác mẹ tại Malaysia.

Nếu năm xưa bà Betty có thể đến Malaysia, 

kết hôn cùng thái tử và sinh Keith trong một cuộc 
hôn nhân được công nhận, cuộc đời của người thợ 
mỏ có thể đã rất khác. 

Tuy nhiên, sau tất cả, ông Keith cho biết: 
"Tôi cảm thấy may mắn vì được làm con nuôi của 
cha mẹ mình. Họ đã cho tôi một cuộc đời tươi đẹp 
và yêu thương tôi không khác gì con đẻ. Quá khứ 
đã qua từ lâu. Tất cả những gì tôi muốn là gặp gỡ 
các em mình, tìm hiểu về cội nguồn mà thôi. Tôi 
không hứng thú với việc được nhận tước hiệu hay 
trở thành người hoàng gia gì cả".

Đáng buồn là ngoài Ku Ess, những người 
em khác đã không chào đón Keith như vậy. Ông đã 
bay đến Malaysia để thăm lăng mộ cha và ngắm 
những tòa lâu đài cổ nơi ông từng sống, khám phá 
một nền văn hóa hoàn toàn xa lạ bên nhà nội nhưng 
không nhận được lời mời nào đến cung điện. 

Trả lời phỏng vấn của tờ Mirror, ông Keith 
cho biết có thể những người em lo sợ ông sẽ gây rắc 
rối và đòi quyền thừa kế một phần tài sản khổng lồ 
của Vua Idris Iskandar Al-Mutawakkil.

Sau khi câu chuyện cổ tích của Keith 
Williams được báo đài khắp nơi đưa tin, "hoàng tử 
không được công nhận" của Malaysia vẫn tiếp tục 
cuộc sống nghỉ hưu bình yên của mình tại căn nhà 
nhỏ ở vùng nông thôn xứ Wales. Đến nay ông vẫn 
được coi là một người con ngoài giá thú của cựu 
vương... ■ 

Giải mã bí ẩn: Sự thật về 
chiếc gương “đoạt mạng” 38 
người sau khi tiếp xúc

Trong suốt hơn 200 năm, nó đã khiến 
gần 40 người Pháp đột tử vì chứng 
tràn máu não.

Nỗi ám ảnh về "chiếc gương sát nhân"
Tháng 11/1977, Hiệp hội các nhà sưu tập 

đồ cổ Pháp đã tổ chức một cuộc họp báo đặc biệt để 
cảnh báo cho các thành viên của mình không nên 
tìm mua chiếc gương cổ viền gỗ có tên gọi là Louis 
Alvarez 1743. Lời cảnh báo đi kèm với con số 38 
người Pháp đã chết vì xuất huyết não khiến dư luận 
giật mình.

Trong quá khứ, chiếc gương "sát nhân" 
được tạo ra bởi một nghệ nhân người Pháp Louis 
Alvarez vào năm 1743. Nhưng chỉ 2 ngày sau khi 
hoàn thiện sản phẩm, Louis đột ngột qua đời tại nhà 
riêng do xuất huyết não dù trước đó, sức khỏe của 
ông vô cùng tốt.

Thời điểm ấy, người ta không bao giờ nghĩ 
cái chết của vị nghệ nhân này có liên quan đến 
chiếc gương nên nó được bán lại cho một cửa hàng 
tạp hóa. Từ đó, cuộc hành trình của chiếc gương 
chết chóc bắt đầu.

Nạn nhân thứ hai sau Alvarez là Tesemer, 
ông chủ cửa hàng bột mì tại thành phố cảng 
Marseille đã mua chiếc gương làm quà sinh nhật 
tặng vợ. 

Sau khi lấy chiếc gương ra khỏi hộp, thuận 
tay, ông đưa chiếc gương chạm khắc tinh xảo lên 
soi. Bỗng nhiên, Tesemer cảm thấy ớn lạnh toàn 
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thân, rùng mình, đầu óc nặng trĩu, cảnh vật trước 
mắt chông chênh, chao đảo. Bà vợ thấy vậy vội đỡ 
ông, dìu vào phòng nhưng đáng tiếc, ông đã ra đi. 

Đã có thêm hơn 30 người nữa chết “bất đắc 
kì tử” trong vòng hơn 100 năm sau đó. Hầu hết 
trước khi đột tử, họ đều rất khỏe mạnh, không 
nghiện ngập hay mắc bất cứ chứng bệnh gì.

Họ chỉ qua đời trong vòng ba ngày sau khi 
tiếp xúc với chiếc gương và nguyên nhân dẫn họ tới 
cái chết đều giống nhau. Trong số họ, có những 
người không biết tới chiếc gương này và chỉ tình cờ 
sử dụng nó; nhưng cũng có những người biết, tò 
mò, cố tình sử dụng. Dù thế nào nhưng tất cả họ đều 
phải nhận lấy cái chết.

Những giả thuyết ban đầu
Nhiều nhà khoa học có sự quan tâm đặc 

biệt xung quanh bí ẩn này; nhưng không ai dám giữ 
nó lại bên mình để nghiên cứu chỉ vì “chiến tích” 
của nó. Họ đua nhau đưa ra những phán đoán của 
bản thân nhưng đều không thể chứng minh chúng.

Từ thời Trung cổ, có nhiều học giả cho rằng 
gương soi như một tấm sắt tự hấp thụ chất độc xung 
quanh và bốc hơi lên dần, ảnh hưởng tới sức khỏe 
của người tiếp xúc.

Tuy nhiên, giả thuyết này không đứng 
vững bởi nếu đúng là mặt gương có khả năng hấp 
thụ hơi độc thì chỉ cần rửa bằng nước lạnh là có thể 
hòa tan, làm sạch chúng. Ngoài ra, không thể giải 
thích về nguyên nhân của sức mạnh sát thương lớn 
đến như vậy của chiếc gương.

Các nhà khoa học Nga thì mở rộng vấn đề 
hơn. Họ nhận định rằng chiếc gương không chỉ có 
khả năng hấp thụ chất hóa học hữu hình mà còn có 
thể hấp thụ các “năng lượng thông tin vô hình”. Vật 
chất hữu hình có thể gột rửa, nhưng với năng lượng 
vô hình, điều đó không thể thực hiện được.

Tuy nhiên, họ chưa thể lí giải trọn vẹn tại 
sao trong khi những chiếc gương khác hoàn toàn 
bình thường thì chiếc gương kì quái này lại có thứ 
năng lượng vô hình đó. 

Ngoài ra, một số người cũng hoài nghi 
chiếc gương được tráng thêm những chất phụ gia 
độc hại nhưng không ai dám lại gần chiếc gương 
để… làm thí nghiệm kiểm chứng. 

Sự thật về "chiếc gương sát nhân"
Tháng 4/2005, một nhà khảo cổ học người 

Mỹ có tên là Waine đã bay đến Paris, Pháp, để tìm 

hiểu sự thật về "chiếc gương sát nhân" Louis 
Alvarez 1743. Waine đã lấy một mẩu gỗ ở khung 
của chiếc gương để tiến hành kiểm tra thành phần 
hóa học.

Kết quả cho thấy, khung gỗ của chiếc 
gương được làm từ một loại gỗ rất hiếm gặp của 
cây coura – loại cây đã tuyệt chủng từ hơn 100 năm 
trước. 

Nghiên cứu của ông chỉ ra rằng, đây là một 
loại gỗ cực độc. Khi nó tiếp xúc với ánh sáng tự 
nhiên sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn và người nào 
vô tình hít phải mùi gỗ thì đều bị tắc nghẽn mạch 
máu não, dẫn đến những cái chết vô cùng chóng 
vánh như trên.

Tuy nhiên, ngay trước thời điểm tuyên bố 
kết quả nghiên cứu thì chiếc gương lại mất tích một 
cách đầy bí ẩn, nên nghiên cứu rất khoa học và hợp 
lý của tiến sĩ Waine không được công nhận. Do đó, 
cho tới tận bây giờ lời giải cho bài toán chiếc gương 
"đoạt mạng" 38 người vẫn còn là một ẩn số. ■

Giải mã hiện tượng phát 
ánh sáng xanh trên mặt trăng 
sao Mộc

Nghiên cứu mới cho thấy tác động 
của bức xạ là nguyên nhân khiến 
Mặt trăng băng giá Europa của sao 

Mộc tự phát ánh sáng xanh trong bóng tối.
Europa là vệ tinh tự nhiên thứ sáu của sao 

Mộc, tính theo quỹ đạo từ trong ra ngoài. Nó nhỏ 
hơn một chút so với Mặt trăng của Trái đất và được 
cho là có thể chứa một đại dương ngầm khổng lồ 
"bao phủ toàn cầu" bên dưới bề mặt đóng băng.

Trong quỹ đạo quay quanh sao Mộc, 
Europa nhận một lượng bức xạ lớn do bị "bắn phá" 
liên tục cả ngày lẫn đêm bởi các hạt năng lượng cao 
như electron. 

Khi những hạt này đập vào bề mặt, bức xạ 
tác động lên đại dương băng giá của Mặt trăng 
khiến nó phát ra ánh sáng xanh trong bóng tối.

Trong một nghiên cứu mới xuất bản, các 
nhà khoa học từ Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản 
lực của NASA đã lần đầu tiên mô tả chi tiết về sự 
phát sáng trên Europa và điều đó có thể tiết lộ gì về 
thành phần của băng trên bề mặt thiên thể.

Các hợp chất muối khác nhau phản ứng 
khác nhau với bức xạ và phát ra tia sáng độc đáo 
của riêng chúng. Bằng mắt thường, ánh sáng này 
đôi khi trông hơi xanh lục, đôi khi lại có màu xanh 
lam hoặc trắng. Mức độ sáng cũng khác nhau tùy 
thuộc vào chất liệu của nó.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng một quang 
phổ kế để tách ánh sáng thành các bước sóng và kết 
nối những quang phổ riêng biệt với thành phần 
khác nhau của băng. Phương pháp tiếp cận này cho 
phép các nhà thiên văn học biết được Europa trông 
như thế nào khi không nhận được ánh sáng phản 
chiếu từ Mặt trời.

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng bề 
mặt của Europa được tạo thành từ hỗn hợp của 
băng và các hợp chất muối thường được biết đến 

trên Trái đất, chẳng hạn như magie sunfat (muối 
Epsom) và natri clorua (muối ăn). Nghiên cứu mới 
cho thấy việc kết hợp những loại muối này vào 
nước đá trong điều kiện bức xạ lớn như trên bề mặt 
Europa sẽ tạo ra ánh sáng.

Tác giả chính của nghiên cứu Murthy 
Gudipati giải thích sự phát sáng này là do các hạt 
electron có thể đi xuyên qua bề mặt băng, cung cấp 
năng lượng bức xạ có các phân tử ở phía dưới. Khi 
các phân tử đó giãn ra, chúng giải phóng năng 
lượng dưới dạng ánh sáng có thể nhìn thấy.

Gudipati cùng các cộng sự đã chế tạo một 
công cụ độc đáo được gọi là phòng băng ICE-
HEART để mô phỏng môi trường bức xạ trên bề 
mặt Europa. 

Họ đưa ICE-HEART đến một cơ sở 
electron năng lượng cao ở Gaithersburg, Mỹ và bắt 
đầu thí nghiệm xem vật chất hữu cơ bên dưới bề 
mặt băng của Europa sẽ phản ứng như thế nào với 
các vụ nổ bức xạ.

"Mỗi khi thử với một thành phần băng mới, 
ánh sáng phát ra khác hẳn. Phân tích bằng quang 
phổ kế cho thấy mỗi loại băng có một quang phổ 
khác nhau, trong đó băng từ hợp chất muối natri 
clorua cho mức độ phát sáng thấp hơn đáng kể", 
đồng tác giả của nghiên cứu Bryana Henderson 
cho hay.

Mặt trăng của Trái đất có thể nhìn thấy trên 
bầu trời đêm là vì một mặt của thiên thể phản chiếu 
ánh sáng từ Mặt trời, nhưng sự phát sáng của 
Europa là do một cơ chế hoàn toàn khác. Ngay cả 
mặt bị che khuất của nó cũng có thể phát sáng liên 
tục.

Mô phỏng Mặt trăng Europa phát ra ánh 
sáng xanh khi không có ánh phản chiếu từ Mặt trời

Mặc dù không phải là sứ mệnh tìm kiếm sự 
sống, công trình nghiên cứu của Gudipati cùng các 
cộng sự đã bổ sung nhiều thông tin chi tiết về thành 
phần bề mặt của Europa. 

Điều này giúp ích rất nhiều trong nỗ lực tìm 
hiểu khả năng hỗ trợ sự sống của thiên thể, cũng 
như giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về cách sự 
sống hình thành và phát triển trên Trái đất. ■

Câu chuyện khó tin về 
người đàn ông mồ côi 64 tuổi 
mới phát hiện ra mình là hoàng 
tử, nhưng nhận kết cục chẳng 
có cổ tích nào

Mãi đến lúc về già, người thợ mỏ 
nước Anh mới biết mình là con 
trai cả của Vua Malaysia ở phía 

bên kia bán cầu xa xôi như trong truyện cổ tích.

Keith Williams chụp ảnh cùng Công chúa 
Ku Ess

Trong suốt cuộc đời mình, ông Keith 
Williams (69 tuổi) - một người làm mỏ tại Wales, 
vương quốc Anh vẫn luôn vật lộn với câu hỏi 
"Mình là ai?" khi được cha mẹ nhận nuôi từ khi còn 
là đứa trẻ đỏ hỏn. Đến cuối đời, ông cuối cùng cũng 
tìm được về cội nguồn của mình và không thể ngờ 
rằng đó lại là một "câu chuyện cổ tích buồn". 

Tìm về cội nguồn
Khi được hỏi về gia đình, Keith luôn tự hào 

giới thiệu mình là con trai của một người làm mỏ và 
bà mẹ nội trợ tuyệt vời. Cha mẹ luôn cho ông tình 
yêu thương vô bờ bến và sự trưởng thành bình yên, 
hạnh phúc. 

Nhưng đến năm 13 tuổi, mẹ bất ngờ nói với 
ông rằng Keith thực chất là một đứa trẻ mồ côi 
được nhận nuôi. Cha mẹ ông hiếm muộn và luôn 
mong chờ một đứa con. Sau hàng chục năm cố 
gắng cũng không thể đạt ước nguyện, họ tìm đến 
một trại trẻ mồ côi và quyết định đưa Keith về nhà. 

Dù biết mình là con nuôi, Keith Williams 
không có ý định đi tìm cha mẹ đẻ để biết được xuất 
thân của mình. Mãi đến khi con gái của ông sinh 
con, cô đã hỏi cha vì sao ông không đi tìm họ. Tò 
mò, ông bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình mà không 
suy nghĩ nhiều. 

Keith tìm được giấy khai sinh ghi tên ban 
đầu của mình là Jonathan Keith Hodge - một cái 
tên đậm chất Anh. Khi đến cơ quan hộ tịch địa 
phương nơi có trại trẻ mồ côi ngày nhỏ, ông khám 
phá ra tên mẹ đẻ mình là Elizabeth Rosa, thường 
gọi là Betty. 

Cuộc gặp gỡ với mẹ đẻ giờ đã già của Keith 
đã diễn ra trong sự xúc động ngập tràn. Bà đã có 

một gia đình riêng êm ấm, hạnh phúc với 3 người 
con khác. 

Trong giây phút lần đầu được ôm đứa con 
trai thất lạc đã qua tuổi trung niên của mình, bà 
khóc và nói: "Mẹ đã đợi cả đời để được nghe tin về 
con, và mẹ khát khao biết bao việc được gặp con 
một lần nữa".

Trong lần gặp đầu tiên, Keith đã hỏi cha mẹ 
đẻ của mình là ai. Bà Betty đã thẳng thắn giãi bày 
một câu chuyện mà ông không thể tưởng tượng ra 
nổi. 

Năm ấy, khi mới chỉ 17 tuổi và đang là một 
y tá tập sự ở London, bà đã gặp gỡ và rơi vào lưới 
tình với một du học sinh châu Á có tên tiếng Anh là 
Robert. Thế nhưng, khi bà Betty mang thai ngoài 
kế hoạch, chính quyền đã ép bà trở về Wales và phá 
thai. 

Lý do là vì Robert không phải một người 
bình thường. Ông có tên thật là Idris Iskandar Al-
Mutawakkil Alallahi Shah - thái tử của tiểu vương 
quốc Perak thuộc Malaysia.

Vị thái tử hoàng gia thời trai trẻ du học 
tại Anh

Vua Idris Iskandar Al-Mutawakkil Alallahi 
Shah trị vì từ năm 1963 đến khi ông mất vì bệnh tim 
năm 1984.

"Bà ấy đưa cho tôi một tệp lớn những bức 
ảnh và lá thư. Mối quan hệ giữa họ không phải tình 
một đêm mà là một chuyện tình lãng mạn và từng 
mong muốn ở bên nhau lâu dài. Ông ấy đã đối xử 
với bà như một công chúa", ông Keith kể lại.

Bà Betty đã bị gây sức ép phải phá thai, 
thậm chí còn được yêu cầu nhận một khoản tiền bồi 
thường. Nhưng sau tất cả, bà đã quyết định giữ lại 
giọt máu của mình và âm thầm sinh Keith ra ngay 
cả khi không thể liên lạc được với bạn trai nữa. Sau 
khi sinh con, Betty để em bé lại cho bà ngoại nuôi 
dưỡng. Nhưng sau đó bà ngoại đã gửi ông đến trại 
mồ côi. 

"Chuyện đó quá không tưởng. Bỗng dưng 
đến tuổi này bạn lại phát hiện ra cha mình là một vị 
vua. Cứ như thể là phim Disney vậy", ông Keith 
nói.

Đến khi đã trở thành ông ngoại, Keith mới 
biết vì sao mình lại có nước da hơi ngăm đen và tóc 
đen. Tuy nhiên, bây giờ thì ông đã không còn cơ 
hội được gặp cha đẻ mình nữa vì Vua Idris đã qua 
đời năm 1984. 

Hệ thống quân chủ Malaysia luân chuyển 
ngôi vua trị vì toàn vương quốc giữa 9 tiểu vương 
quốc. Idris Iskandar Al-Mutawakkil Alallahi Shah 
đã đột ngột mất vì bệnh tim ngay trước vài tuần đến 
lượt ông được chọn làm vị vua tiếp theo của 
Malaysia.

Đứa con không được công nhận
Biết được sự thật, Keith bắt đầu tìm cách 

kết nối lại với gia đình hoàng tộc Malaysia sống ở 
bên kia bán cầu. Qua MySpace, ông liên lạc được 
với em gái cùng cha khác mẹ của mình là Công 
chúa Ku Ess. Ông có tổng cộng 13 người em cùng 
cha khác mẹ tại Malaysia.

Nếu năm xưa bà Betty có thể đến Malaysia, 

kết hôn cùng thái tử và sinh Keith trong một cuộc 
hôn nhân được công nhận, cuộc đời của người thợ 
mỏ có thể đã rất khác. 

Tuy nhiên, sau tất cả, ông Keith cho biết: 
"Tôi cảm thấy may mắn vì được làm con nuôi của 
cha mẹ mình. Họ đã cho tôi một cuộc đời tươi đẹp 
và yêu thương tôi không khác gì con đẻ. Quá khứ 
đã qua từ lâu. Tất cả những gì tôi muốn là gặp gỡ 
các em mình, tìm hiểu về cội nguồn mà thôi. Tôi 
không hứng thú với việc được nhận tước hiệu hay 
trở thành người hoàng gia gì cả".

Đáng buồn là ngoài Ku Ess, những người 
em khác đã không chào đón Keith như vậy. Ông đã 
bay đến Malaysia để thăm lăng mộ cha và ngắm 
những tòa lâu đài cổ nơi ông từng sống, khám phá 
một nền văn hóa hoàn toàn xa lạ bên nhà nội nhưng 
không nhận được lời mời nào đến cung điện. 

Trả lời phỏng vấn của tờ Mirror, ông Keith 
cho biết có thể những người em lo sợ ông sẽ gây rắc 
rối và đòi quyền thừa kế một phần tài sản khổng lồ 
của Vua Idris Iskandar Al-Mutawakkil.

Sau khi câu chuyện cổ tích của Keith 
Williams được báo đài khắp nơi đưa tin, "hoàng tử 
không được công nhận" của Malaysia vẫn tiếp tục 
cuộc sống nghỉ hưu bình yên của mình tại căn nhà 
nhỏ ở vùng nông thôn xứ Wales. Đến nay ông vẫn 
được coi là một người con ngoài giá thú của cựu 
vương... ■ 

Giải mã bí ẩn: Sự thật về 
chiếc gương “đoạt mạng” 38 
người sau khi tiếp xúc

Trong suốt hơn 200 năm, nó đã khiến 
gần 40 người Pháp đột tử vì chứng 
tràn máu não.

Nỗi ám ảnh về "chiếc gương sát nhân"
Tháng 11/1977, Hiệp hội các nhà sưu tập 

đồ cổ Pháp đã tổ chức một cuộc họp báo đặc biệt để 
cảnh báo cho các thành viên của mình không nên 
tìm mua chiếc gương cổ viền gỗ có tên gọi là Louis 
Alvarez 1743. Lời cảnh báo đi kèm với con số 38 
người Pháp đã chết vì xuất huyết não khiến dư luận 
giật mình.

Trong quá khứ, chiếc gương "sát nhân" 
được tạo ra bởi một nghệ nhân người Pháp Louis 
Alvarez vào năm 1743. Nhưng chỉ 2 ngày sau khi 
hoàn thiện sản phẩm, Louis đột ngột qua đời tại nhà 
riêng do xuất huyết não dù trước đó, sức khỏe của 
ông vô cùng tốt.

Thời điểm ấy, người ta không bao giờ nghĩ 
cái chết của vị nghệ nhân này có liên quan đến 
chiếc gương nên nó được bán lại cho một cửa hàng 
tạp hóa. Từ đó, cuộc hành trình của chiếc gương 
chết chóc bắt đầu.

Nạn nhân thứ hai sau Alvarez là Tesemer, 
ông chủ cửa hàng bột mì tại thành phố cảng 
Marseille đã mua chiếc gương làm quà sinh nhật 
tặng vợ. 

Sau khi lấy chiếc gương ra khỏi hộp, thuận 
tay, ông đưa chiếc gương chạm khắc tinh xảo lên 
soi. Bỗng nhiên, Tesemer cảm thấy ớn lạnh toàn 
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nói đến vấn đề này. Khi đưa ra vấn đề “đời sống 
tâm lý của bào thai” bà đã sử dụng những thuật ngữ 
đồng nghĩa với “bào thai vật chất”, để nói rằng thế 
giới tri thức cũng được xây dựng dần dần bằng cảm 
giác và kinh nghiệm. 

Bà nhấn mạnh rằng nếu xét đến chức năng 
giáo dục, thì cách tổ chức môi trường xung quanh 
của một thai nhi, cũng rất quan trọng như việc cung 
cấp dinh dưỡng đầy đủ cho cơ thể trong giai đoạn 
trước khi sinh.

Montessori khẳng định: “Nhiệm vụ đầu 
tiên của giáo dục là cung cấp cho trẻ một môi 
trường mà tại đó, chúng có khả năng phát triển 
những chức năng tự nhiên của mình”. 

Điều này không cho phép chúng ta chỉ nên 
thỏa mãn những nhu cầu của trẻ và cho phép chúng 
làm gì chúng muốn, mà chúng ta cần phải sẵn sàng 
phối hợp với sự “sai khiến tự nhiên với một trong 
những quy luật tự nhiên, mà theo đó, sự phát triển 
và trưởng thành có được thông qua mối quan hệ 
với môi trường”.

Về vấn đề “óc biết tiếp thu” bà giải thích: 
“Nó vừa có nghĩa là năng lực học, vừa có nghĩa là 
tinh thần sẵn sàng học hỏi. Trí óc được hướng tới 
những sự kiện trong thế giới xung quanh và ăn 
khớp với nhịp độ của những sự kiện, để chứng tỏ 
giá trị giáo dục khác nhau với mỗi cá nhân khác 
nhau”... trong mọi trường hợp sự phát triển tinh 
thần là bước đầu tiên trong quá trình phiêu lưu của 
cuộc đời.

Điều quan trọng là những cảm giác thu 
được phải phù hợp với sự cởi mở về tinh thần, sao 
cho những nhu cầu mà quá trình học tập đặt ra, phải 
thích ứng với độ nhạy cảm và xu hướng của mỗi 
một giai đoạn phát triển.

Những giai đoạn nhạy cảm là những giai 
đoạn trẻ có khả năng tiếp nhận cao, thông qua việc 
tiếp xúc với môi trường xung quanh.

Đó là giai đoạn mà trẻ có khả năng tiếp 
nhận tự nhiên qua một số động tác của môi trường 
như giai đoạn nhạy cảm cho việc học hỏi, làm chủ 
khả năng quan hệ xã hội... 

Nếu những giai đoạn này được quan tâm 
đúng mức, chúng có thể được khai thác để thúc đẩy 
các quá trình học tập chuyên sâu và hiệu quả.

Ngược lại, nếu không tận dụng được những 
cơ hội này thì chúng sẽ bị mất đi mà không thể khôi 
phục lại được.

Theo Montessori, quá trình phát triển hài 

hòa giữa nội tâm và ngoại chất cũng có thể dẫn đến 
một sự độc lập ngày càng tăng.

“Nếu trẻ không có hướng phát triển độc lập 
các khả năng một cách rõ ràng và mạnh mẽ... Bởi vì 
trong bản thân mỗi một người đều có một nguồn 
lực mạnh mẽ, hướng người đó đến với sự tự nhận 
thức chính bản thân mình”.

Đối với Montessori thì thời điểm thơ ấu là 
một giai đoạn đầy hứa hẹn, một xuất phát điểm cho 
việc giáo dục một con người.

Đứa trẻ sẽ là người sáng tạo ra loài người. 
Đứa trẻ sẽ được phú cho những quyền lực chưa hề 
biết để đưa tới một tương lai tốt đẹp hơn. 

Nếu mục tiêu của nhân loại là tìm kiếm sự 
tiếp nối thực sự, thì nhiệm vụ giáo dục phải là sự 
phát triển tiềm năng của con người.

Niềm tin vào khả năng tiềm ẩn của con 
người là một trong những điểm mấu chốt của luận 
thuyết Montessori về giáo dục. Khi áp dụng đúng 
đắn phương pháp giáo dục thì “óc tiếp thu” sẽ tiếp 
tục củng cố niềm tin này.

Một điều quan trọng nữa trong lý thuyết 
giáo dục của bà, là sự nỗ lực định hình quá trình này 
theo tinh thần trách nhiệm khoa học, nỗ lực tìm ra 
yếu điểm và những bước ngoặt quyết định trong 
quá trình phát triển của con người để có thể định 
hướng sự phát triển đó một cách tốt hơn.

Quá trình phát triển này không phải là một 
quá trình phát triển tuyến tính mà nó có khả năng 
linh hoạt, sẽ có những bước đột phá bùng nổ, thức 
tỉnh, những biến đổi, những phát hiện mới... 

Tất cả đều nhằm đưa con người tới đỉnh cao 
của quá trình tiến hóa, đó là một quá trình mà ta khó 
lòng đưa ra bất kỳ dự đoán nào về nó. Bà nhấn 
mạnh: “Phát triển là một chuỗi nối tiếp, sự ra đời 
này tiếp nối sự ra đời khác”.

Có thể nói rằng Maria Montessori là một 
nhân vật nổi trội hơn các nhân vật khác trong 
phong trào Tân giáo dục. 

Đây là một phong trào giáo dục tiến bộ diễn 
ra ở châu Âu vào cuối thế kỷ XIX, là một cuộc cải 
cách chống lại thứ giáo dục truyền thống hẹp hòi và 
hình thức.

Mục tiêu của phong trào “Tân giáo dục” là 
“toàn bộ đứa trẻ” cả thể chất và tâm hồn cũng như 
trí tuệ đều cần được phát triển. 

Trường học được coi là phong trào thí 
nghiệm, trong đó trẻ em sẽ là những thành viên 
tham gia tích cực, học thông qua làm việc.

Để thực hiện mục tiêu của phong trào, 
Montessori là người nỗ lực đưa ra một tập hợp 
những khái niệm giáo dục đã được toàn thế giới 
thừa nhận. 

Và bà trở thành một nhân vật có ảnh hưởng 
mạnh mẽ đối với sự phát triển giáo dục trên hành 
tinh chúng ta.

Toàn thể nhân loại vô cùng ngạc nhiên về 
những ý tưởng của Maria Montessori mang tính 
tổng thể, bởi trong giai đoạn đầu nghiên cứu, bà chỉ 
tập trung vào đối tượng trẻ em. 

Đến giai đoạn sau bà mới mở rộng phạm vi 
nghiên cứu ra đối tượng thiếu niên và gia đình. Bà 
cho rằng, giai đoạn ấu thơ là giai đoạn vô cùng 
quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi cá 
nhân, là nền móng cho tất cả mọi sự phát triển sau 
này.

Bà cũng là tấm gương mẫu mực khi tìm 
cách tổ chức các cuộc gặp gỡ để đặt nền móng cả về 
lý thuyết và thực tiễn cho mô hình “Ngôi nhà trẻ 
thơ” đồng thời soạn thảo các tài liệu giáo khoa.

Đặc biệt, đáng quý là đến bây giờ những ý 
tưởng của bà vẫn còn giữ được tính thời sự như 
buổi ban đầu mới đưa ra.

Ngày nay cuộc chiến đấu để hiểu được cốt 
lõi của vấn đề, để nhìn ra mối quan hệ giữa lý 
thuyết và thực tiễn, để phân biệt đâu là cái tôi, đâu 
là công việc thuần túy, đâu là thứ được vay mượn 
và đâu là nguồn gốc... vẫn đang diễn ra quyết liệt 
như buổi ban đầu.

Cuộc tranh luận này vẫn đang diễn ra trên 
phạm vi toàn cầu, bởi hai lý do:

Thứ nhất là sức hấp dẫn về mặt tính cách 
của Maria Montessori, đã giúp bà sống mãi với tác 
phẩm của mình, giúp cho ý tưởng của bà có được 
một sức thu hút kỳ lạ.

Thứ hai là dự định của bà đằng sau tác 
phẩm, là đem lại cho trẻ em một nền giáo dục đúng 
đắn với những nền tảng khoa học có giá trị, một nền 
giáo dục thường xuyên được đánh giá bằng các thử 
nghiệm thực tế.

Phương pháp giáo dục của Maria 
Montessori được trình bày rõ ràng trong một số tác 
phẩm rất có giá trị thực tiễn và lý thuyết như: 

- Phương pháp Montessori (Il Metodo 
Della Pedagogia Scientifica, 1909).

- Phương pháp Montessori nâng cao (The 
Advance Montessori Method, 1917-1918).

- Bí mật tuổi thơ ấu (The Secret of 

Maria Montessori cuộc đời 
và sự nghiệp (phần cuối)

Theo cách nói của Montessori, thì 
đời sống thực tiễn và đời sống xã 
hội được gắn liền một cách chặt chẽ 

với nhau trong giáo dục. Do đó, Montessori tìm 
cách phát triển những khía cạnh xã hội của giáo 
dục.

Maria Montessori cho rằng tài liệu dạy học 
có chức năng như một “chiếc thang” giúp cho trẻ 
có quyết định riêng của mình và tiến tới quá trình tự 
nhận thức. 

Bà viết: “... Các tài liệu dạy học kiến thức 
các giác quan của trẻ chắc chắn được coi như là “sự 
trừu tượng được vật chất hóa”... Khi đứa trẻ được 
tiếp xúc trực tiếp với những vật thể đó, chúng sẽ tập 
trung vào nó với một độ chú tâm cao. 

Điều này, giúp trẻ có được khả năng nhận 
thức tốt nhất. Dường như, nếu trẻ vận dụng hết khả 
năng suy nghĩ của mình, thì chúng có thể mở 
những cánh cửa trí thức đang còn khép kín”.

Có thể nói công trình nghiên cứu của Maria 
Montessori mang tính khoa học rất rõ ràng. 
Montessori là một trong những người đầu tiên của 
nhân loại, thiết lập một môn khoa học thật sự cho 
giáo dục. Phương pháp tiếp cận của bà là nhằm giới 
thiệu “khoa học quan sát”.

Bà cho rằng, các giáo viên cùng những 
thành viên tham gia vào quá trình giáo dục, phải 
được đào tạo bằng phương pháp “khoa học quan 
sát”, đồng thời bà nhấn mạnh thêm, việc dạy học 
phải tuân theo một khuôn mẫu nhất định, nhằm 
đảm bảo cho việc kiểm soát và kiểm tra một cách 
khoa học.

Bà viết: “Khả năng quan sát sự phát triển trí 
não của trẻ như một hiện tượng tự nhiên và dưới 
điều kiện thực nghiệm đã biến trường học thành 
một hoạt động, thành một dạng môi trường khoa 
học dành riêng cho việc nghiên cứu tâm sinh lý con 
người”.

Nghệ thuật quan sát chính xác bao gồm 
việc đưa ra khái niệm chính xác và mô tả chính xác. 
Montessori đã phác họa lên một “hình mẫu giáo 
viên mới”. 

Đó là “người thầy giáo sẽ phải học cách giữ 
im lặng, thay vì nói; phải quan sát, thay vì hướng 
dẫn; và phải khoác lên mình chiếc áo choàng của 
sự khiêm nhường, thay vì thể hiện phẩm giá đáng 
tự hào của một con người không bao giờ phạm sai 
lầm”.

Nhưng cũng cần phải nhớ rằng: “Khả năng 
quan sát một cách tận tâm này không phải là một 
khả năng tự nhiên sẵn có, mà chỉ có được qua quá 
trình rèn luyện, một quá trình thực sự hướng người 
ta đến với khoa học. Nếu chúng ta không ý thức 
được rằng chúng ta đã nhìn thấy một vật gì đó, thì 
dường như vật đó sẽ chưa bao giờ tồn tại. 

Tâm hồn của một nhà khoa học đầy ắp 
những niềm đam mê, đối với những gì anh ta thấy. 
Khi một người học để nhận thấy rằng, mình đã bắt 

đầu thấy hứng thú. Và sự đam mê này là động lực 
thúc đẩy đằng sau tinh thần khoa học”.

Montessori đặc biệt có tài trong việc xây 
dựng các tình huống giáo dục, cho dù các tình 
huống này thể hiện cá tính của bà, hơn là kết quả 
của một quá trình suy nghĩ và lên kế hoạch. 

Trong khi quan sát, bà tiến hành rất cẩn 
trọng dựa trên các yếu tố khoa học để đảm bảo tính 
khách quan cho kết quả quan sát; Montessori còn 
có khả năng độc đáo trong việc giải quyết và mô tả 
các quá trình giáo dục. 

Nhưng thành công của công trình nghiên 
cứu của bà còn do những nguyên nhân khác: Sự 
khiêm tốn và kiên nhẫn, sự đam mê của bà đối với 
“kỳ quan cuộc sống” (tức trẻ thơ).

Maria Montessori, nhà cải cách giáo dục 
nữ lừng danh, sinh năm 1870, tại Chiaravalle, gần 
thị trấn Ancona, Italia, và mất năm 1952 tại 
Nordwijk, Hà Lan

Montessori còn chỉ ra rằng, khả năng tưởng 
tượng chứ không chỉ là cách quan sát chính xác, 
thật sự mới là triết lý sống. Khi bàn về sự cần thiết 
của việc đào tạo các giáo viên gắn liền với kinh 
nghiệm giáo dục thực tiễn đối với sinh viên ngành 
y và sinh học, bà viết: 

“Trong khi tham gia vào quan sát với sự trợ 
giúp của kính hiển vi, niềm đam mê cuộc sống 
trong họ ngày càng tăng, và trí tuệ của họ được thức 
tỉnh, khiến họ cống hiến cả cuộc đời để tìm kiếm 
những bí mật về sự sống với niềm đam mê, đầy 
nhiệt huyết”.

Những thành công của Montessori có một 
ảnh hưởng rất lớn trên toàn thế giới và vì thế đã có 
nhiều thế hệ học trò, sẵn sàng tiếp tục thử nghiệm 
và tiếp nối tinh thần công trình nghiên cứu của bà.

Trong nghiên cứu của mình, Montessori 
đặc biệt quan tâm đến sự nhận thức. Bà không chỉ 
đưa ra một phương pháp hệ thống cho sự phát triển 
những cách nhận thức, mà bà còn phát triển một lý 
thuyết về khái niệm có nhiều điểm tương đồng với 
cách tiếp cận của Pestalozzi.

Cho nên khi đề cập đến tài liệu giảng dạy, 
bà chỉ ra rằng “Không nên trói buộc sự chú ý của trẻ 
vào các mục tiêu đề ra sau khi quá trình tưởng 

tượng tinh tế đã bắt đầu”. Montessori mạnh mẽ 
chống lại việc bỏ qua các cách nhận thức trực tiếp 
trong quá trình giảng dạy. Theo bà thì việc học viên 
đạt được “sự chú tâm kết hợp của tinh thần” là điều 
quan trọng cơ bản. 

Vì lý do này, Montessori đã cố gắng tổ chức 
tài liệu giảng dạy để kích thích trí tưởng tượng của 
trẻ, theo cách tác động trực tiếp vào ý thức của trẻ. 
Điều này còn có liên quan đến niềm tin.

Bà nhấn mạnh: “Nhìn thấy để tin là chưa 
đủ, mà phải tin để nhìn thấy”. Bà cho rằng: “Việc 
mô tả hay giải thích một sự thật, ngay cả khi sự thật 
ấy là một sự thật khác thường, là một việc làm vô 
ích, nếu không có niềm tin. Muốn sự thật được thừa 
nhận, không chỉ cần có bằng chứng thực tế mà còn 
cần phải có niềm tin”.

Montessori cũng thừa nhận, quá trình tự 
nhận thức là một quá trình thông qua hoạt động độc 
lập. Bà cho rằng một trong những khái niệm then 
chốt trong hệ thống giáo dục là khái niệm “hoạt 
động độc lập”. 

Không phải những gì thầy giáo truyền đạt 
mà là những gì học sinh tự thực hiện sẽ tác động 
đến việc hình thành nên tính cách của anh ta.

Quá trình này chỉ có thể thành công nếu nó 
được diễn ra một cách tự do và tự do ở đây được 
hiểu là tự do trong kỷ luật gắn liền với trách nhiệm. 
Trẻ nhỏ có khả năng tiếp thu trực giác, tự nhận thức 
thông qua các hoạt động độc lập.

Bà nhận ra rằng nhờ khả năng tự nhận thức 
ngày một cao mà trẻ đạt được một cách độc lập. Từ 
đó bà đi đến kết luận: “Sự nhận thức” ngày một 
tăng này thúc đẩy quá trình trưởng thành của trẻ. 

Giúp trẻ nhận thức được giá trị của bản 
thân, chúng sẽ cảm thấy được tự do và việc lao 
động không còn là gánh nặng đối với chúng.

Và quá trình tự nhận thức sẽ dẫn đến quá 
trình tự giáo dục. Đây chính là mục tiêu đích thực 
của Tân giáo dục cần phải đạt tới.

Trong hệ thống giáo dục, Montessori còn 
đưa ra các khái niệm “óc biết tiếp thu” và quá trình 
“bình thường hóa”. 

Bà cho rằng ngay từ đầu, trẻ em là những 
thực thể có trí óc. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát 
triển ban đầu sau khi sinh, khía cạnh phát triển thể 
chất là nổi bật hơn cả. 

Song những nhu cầu thể chất cơ bản này, 
chỉ có thể đáp ứng thích đáng khi sự phát triển tri 
thức được nhận biết và chấp nhận.

Ngay từ đầu, việc giáo dục trẻ phải được 
tiến hành một cách cân bằng. Nếu không, những ấn 
tượng đầu tiên sẽ mang lại sự nhận thức, những kỳ 
vọng và hành vi bị bóp méo hay thiên lệch mà sau 
này sẽ lặp lại. 

Những ấn tượng đầu tiên này không chỉ ăn 
sâu vào ký ức của trẻ, mà còn tạo ra những cấu trúc 
phát triển, sẽ giúp trẻ giải quyết tất cả những gì mà 
chúng gặp sau đó theo cấu trúc này.

Trong lĩnh vực này, Montessori có một số 
điểm giống với thuyết nhân loại học hiện đại. Cuốn 
Anthropologia Pedagogica (Giáo dục nhân loại 
học, 1910), là công trình đầu tiên của Montessori 
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nói đến vấn đề này. Khi đưa ra vấn đề “đời sống 
tâm lý của bào thai” bà đã sử dụng những thuật ngữ 
đồng nghĩa với “bào thai vật chất”, để nói rằng thế 
giới tri thức cũng được xây dựng dần dần bằng cảm 
giác và kinh nghiệm. 

Bà nhấn mạnh rằng nếu xét đến chức năng 
giáo dục, thì cách tổ chức môi trường xung quanh 
của một thai nhi, cũng rất quan trọng như việc cung 
cấp dinh dưỡng đầy đủ cho cơ thể trong giai đoạn 
trước khi sinh.

Montessori khẳng định: “Nhiệm vụ đầu 
tiên của giáo dục là cung cấp cho trẻ một môi 
trường mà tại đó, chúng có khả năng phát triển 
những chức năng tự nhiên của mình”. 

Điều này không cho phép chúng ta chỉ nên 
thỏa mãn những nhu cầu của trẻ và cho phép chúng 
làm gì chúng muốn, mà chúng ta cần phải sẵn sàng 
phối hợp với sự “sai khiến tự nhiên với một trong 
những quy luật tự nhiên, mà theo đó, sự phát triển 
và trưởng thành có được thông qua mối quan hệ 
với môi trường”.

Về vấn đề “óc biết tiếp thu” bà giải thích: 
“Nó vừa có nghĩa là năng lực học, vừa có nghĩa là 
tinh thần sẵn sàng học hỏi. Trí óc được hướng tới 
những sự kiện trong thế giới xung quanh và ăn 
khớp với nhịp độ của những sự kiện, để chứng tỏ 
giá trị giáo dục khác nhau với mỗi cá nhân khác 
nhau”... trong mọi trường hợp sự phát triển tinh 
thần là bước đầu tiên trong quá trình phiêu lưu của 
cuộc đời.

Điều quan trọng là những cảm giác thu 
được phải phù hợp với sự cởi mở về tinh thần, sao 
cho những nhu cầu mà quá trình học tập đặt ra, phải 
thích ứng với độ nhạy cảm và xu hướng của mỗi 
một giai đoạn phát triển.

Những giai đoạn nhạy cảm là những giai 
đoạn trẻ có khả năng tiếp nhận cao, thông qua việc 
tiếp xúc với môi trường xung quanh.

Đó là giai đoạn mà trẻ có khả năng tiếp 
nhận tự nhiên qua một số động tác của môi trường 
như giai đoạn nhạy cảm cho việc học hỏi, làm chủ 
khả năng quan hệ xã hội... 

Nếu những giai đoạn này được quan tâm 
đúng mức, chúng có thể được khai thác để thúc đẩy 
các quá trình học tập chuyên sâu và hiệu quả.

Ngược lại, nếu không tận dụng được những 
cơ hội này thì chúng sẽ bị mất đi mà không thể khôi 
phục lại được.

Theo Montessori, quá trình phát triển hài 

hòa giữa nội tâm và ngoại chất cũng có thể dẫn đến 
một sự độc lập ngày càng tăng.

“Nếu trẻ không có hướng phát triển độc lập 
các khả năng một cách rõ ràng và mạnh mẽ... Bởi vì 
trong bản thân mỗi một người đều có một nguồn 
lực mạnh mẽ, hướng người đó đến với sự tự nhận 
thức chính bản thân mình”.

Đối với Montessori thì thời điểm thơ ấu là 
một giai đoạn đầy hứa hẹn, một xuất phát điểm cho 
việc giáo dục một con người.

Đứa trẻ sẽ là người sáng tạo ra loài người. 
Đứa trẻ sẽ được phú cho những quyền lực chưa hề 
biết để đưa tới một tương lai tốt đẹp hơn. 

Nếu mục tiêu của nhân loại là tìm kiếm sự 
tiếp nối thực sự, thì nhiệm vụ giáo dục phải là sự 
phát triển tiềm năng của con người.

Niềm tin vào khả năng tiềm ẩn của con 
người là một trong những điểm mấu chốt của luận 
thuyết Montessori về giáo dục. Khi áp dụng đúng 
đắn phương pháp giáo dục thì “óc tiếp thu” sẽ tiếp 
tục củng cố niềm tin này.

Một điều quan trọng nữa trong lý thuyết 
giáo dục của bà, là sự nỗ lực định hình quá trình này 
theo tinh thần trách nhiệm khoa học, nỗ lực tìm ra 
yếu điểm và những bước ngoặt quyết định trong 
quá trình phát triển của con người để có thể định 
hướng sự phát triển đó một cách tốt hơn.

Quá trình phát triển này không phải là một 
quá trình phát triển tuyến tính mà nó có khả năng 
linh hoạt, sẽ có những bước đột phá bùng nổ, thức 
tỉnh, những biến đổi, những phát hiện mới... 

Tất cả đều nhằm đưa con người tới đỉnh cao 
của quá trình tiến hóa, đó là một quá trình mà ta khó 
lòng đưa ra bất kỳ dự đoán nào về nó. Bà nhấn 
mạnh: “Phát triển là một chuỗi nối tiếp, sự ra đời 
này tiếp nối sự ra đời khác”.

Có thể nói rằng Maria Montessori là một 
nhân vật nổi trội hơn các nhân vật khác trong 
phong trào Tân giáo dục. 

Đây là một phong trào giáo dục tiến bộ diễn 
ra ở châu Âu vào cuối thế kỷ XIX, là một cuộc cải 
cách chống lại thứ giáo dục truyền thống hẹp hòi và 
hình thức.

Mục tiêu của phong trào “Tân giáo dục” là 
“toàn bộ đứa trẻ” cả thể chất và tâm hồn cũng như 
trí tuệ đều cần được phát triển. 

Trường học được coi là phong trào thí 
nghiệm, trong đó trẻ em sẽ là những thành viên 
tham gia tích cực, học thông qua làm việc.

Để thực hiện mục tiêu của phong trào, 
Montessori là người nỗ lực đưa ra một tập hợp 
những khái niệm giáo dục đã được toàn thế giới 
thừa nhận. 

Và bà trở thành một nhân vật có ảnh hưởng 
mạnh mẽ đối với sự phát triển giáo dục trên hành 
tinh chúng ta.

Toàn thể nhân loại vô cùng ngạc nhiên về 
những ý tưởng của Maria Montessori mang tính 
tổng thể, bởi trong giai đoạn đầu nghiên cứu, bà chỉ 
tập trung vào đối tượng trẻ em. 

Đến giai đoạn sau bà mới mở rộng phạm vi 
nghiên cứu ra đối tượng thiếu niên và gia đình. Bà 
cho rằng, giai đoạn ấu thơ là giai đoạn vô cùng 
quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi cá 
nhân, là nền móng cho tất cả mọi sự phát triển sau 
này.

Bà cũng là tấm gương mẫu mực khi tìm 
cách tổ chức các cuộc gặp gỡ để đặt nền móng cả về 
lý thuyết và thực tiễn cho mô hình “Ngôi nhà trẻ 
thơ” đồng thời soạn thảo các tài liệu giáo khoa.

Đặc biệt, đáng quý là đến bây giờ những ý 
tưởng của bà vẫn còn giữ được tính thời sự như 
buổi ban đầu mới đưa ra.

Ngày nay cuộc chiến đấu để hiểu được cốt 
lõi của vấn đề, để nhìn ra mối quan hệ giữa lý 
thuyết và thực tiễn, để phân biệt đâu là cái tôi, đâu 
là công việc thuần túy, đâu là thứ được vay mượn 
và đâu là nguồn gốc... vẫn đang diễn ra quyết liệt 
như buổi ban đầu.

Cuộc tranh luận này vẫn đang diễn ra trên 
phạm vi toàn cầu, bởi hai lý do:

Thứ nhất là sức hấp dẫn về mặt tính cách 
của Maria Montessori, đã giúp bà sống mãi với tác 
phẩm của mình, giúp cho ý tưởng của bà có được 
một sức thu hút kỳ lạ.

Thứ hai là dự định của bà đằng sau tác 
phẩm, là đem lại cho trẻ em một nền giáo dục đúng 
đắn với những nền tảng khoa học có giá trị, một nền 
giáo dục thường xuyên được đánh giá bằng các thử 
nghiệm thực tế.

Phương pháp giáo dục của Maria 
Montessori được trình bày rõ ràng trong một số tác 
phẩm rất có giá trị thực tiễn và lý thuyết như: 

- Phương pháp Montessori (Il Metodo 
Della Pedagogia Scientifica, 1909).

- Phương pháp Montessori nâng cao (The 
Advance Montessori Method, 1917-1918).

- Bí mật tuổi thơ ấu (The Secret of 

Maria Montessori cuộc đời 
và sự nghiệp (phần cuối)

Theo cách nói của Montessori, thì 
đời sống thực tiễn và đời sống xã 
hội được gắn liền một cách chặt chẽ 

với nhau trong giáo dục. Do đó, Montessori tìm 
cách phát triển những khía cạnh xã hội của giáo 
dục.

Maria Montessori cho rằng tài liệu dạy học 
có chức năng như một “chiếc thang” giúp cho trẻ 
có quyết định riêng của mình và tiến tới quá trình tự 
nhận thức. 

Bà viết: “... Các tài liệu dạy học kiến thức 
các giác quan của trẻ chắc chắn được coi như là “sự 
trừu tượng được vật chất hóa”... Khi đứa trẻ được 
tiếp xúc trực tiếp với những vật thể đó, chúng sẽ tập 
trung vào nó với một độ chú tâm cao. 

Điều này, giúp trẻ có được khả năng nhận 
thức tốt nhất. Dường như, nếu trẻ vận dụng hết khả 
năng suy nghĩ của mình, thì chúng có thể mở 
những cánh cửa trí thức đang còn khép kín”.

Có thể nói công trình nghiên cứu của Maria 
Montessori mang tính khoa học rất rõ ràng. 
Montessori là một trong những người đầu tiên của 
nhân loại, thiết lập một môn khoa học thật sự cho 
giáo dục. Phương pháp tiếp cận của bà là nhằm giới 
thiệu “khoa học quan sát”.

Bà cho rằng, các giáo viên cùng những 
thành viên tham gia vào quá trình giáo dục, phải 
được đào tạo bằng phương pháp “khoa học quan 
sát”, đồng thời bà nhấn mạnh thêm, việc dạy học 
phải tuân theo một khuôn mẫu nhất định, nhằm 
đảm bảo cho việc kiểm soát và kiểm tra một cách 
khoa học.

Bà viết: “Khả năng quan sát sự phát triển trí 
não của trẻ như một hiện tượng tự nhiên và dưới 
điều kiện thực nghiệm đã biến trường học thành 
một hoạt động, thành một dạng môi trường khoa 
học dành riêng cho việc nghiên cứu tâm sinh lý con 
người”.

Nghệ thuật quan sát chính xác bao gồm 
việc đưa ra khái niệm chính xác và mô tả chính xác. 
Montessori đã phác họa lên một “hình mẫu giáo 
viên mới”. 

Đó là “người thầy giáo sẽ phải học cách giữ 
im lặng, thay vì nói; phải quan sát, thay vì hướng 
dẫn; và phải khoác lên mình chiếc áo choàng của 
sự khiêm nhường, thay vì thể hiện phẩm giá đáng 
tự hào của một con người không bao giờ phạm sai 
lầm”.

Nhưng cũng cần phải nhớ rằng: “Khả năng 
quan sát một cách tận tâm này không phải là một 
khả năng tự nhiên sẵn có, mà chỉ có được qua quá 
trình rèn luyện, một quá trình thực sự hướng người 
ta đến với khoa học. Nếu chúng ta không ý thức 
được rằng chúng ta đã nhìn thấy một vật gì đó, thì 
dường như vật đó sẽ chưa bao giờ tồn tại. 

Tâm hồn của một nhà khoa học đầy ắp 
những niềm đam mê, đối với những gì anh ta thấy. 
Khi một người học để nhận thấy rằng, mình đã bắt 

đầu thấy hứng thú. Và sự đam mê này là động lực 
thúc đẩy đằng sau tinh thần khoa học”.

Montessori đặc biệt có tài trong việc xây 
dựng các tình huống giáo dục, cho dù các tình 
huống này thể hiện cá tính của bà, hơn là kết quả 
của một quá trình suy nghĩ và lên kế hoạch. 

Trong khi quan sát, bà tiến hành rất cẩn 
trọng dựa trên các yếu tố khoa học để đảm bảo tính 
khách quan cho kết quả quan sát; Montessori còn 
có khả năng độc đáo trong việc giải quyết và mô tả 
các quá trình giáo dục. 

Nhưng thành công của công trình nghiên 
cứu của bà còn do những nguyên nhân khác: Sự 
khiêm tốn và kiên nhẫn, sự đam mê của bà đối với 
“kỳ quan cuộc sống” (tức trẻ thơ).

Maria Montessori, nhà cải cách giáo dục 
nữ lừng danh, sinh năm 1870, tại Chiaravalle, gần 
thị trấn Ancona, Italia, và mất năm 1952 tại 
Nordwijk, Hà Lan

Montessori còn chỉ ra rằng, khả năng tưởng 
tượng chứ không chỉ là cách quan sát chính xác, 
thật sự mới là triết lý sống. Khi bàn về sự cần thiết 
của việc đào tạo các giáo viên gắn liền với kinh 
nghiệm giáo dục thực tiễn đối với sinh viên ngành 
y và sinh học, bà viết: 

“Trong khi tham gia vào quan sát với sự trợ 
giúp của kính hiển vi, niềm đam mê cuộc sống 
trong họ ngày càng tăng, và trí tuệ của họ được thức 
tỉnh, khiến họ cống hiến cả cuộc đời để tìm kiếm 
những bí mật về sự sống với niềm đam mê, đầy 
nhiệt huyết”.

Những thành công của Montessori có một 
ảnh hưởng rất lớn trên toàn thế giới và vì thế đã có 
nhiều thế hệ học trò, sẵn sàng tiếp tục thử nghiệm 
và tiếp nối tinh thần công trình nghiên cứu của bà.

Trong nghiên cứu của mình, Montessori 
đặc biệt quan tâm đến sự nhận thức. Bà không chỉ 
đưa ra một phương pháp hệ thống cho sự phát triển 
những cách nhận thức, mà bà còn phát triển một lý 
thuyết về khái niệm có nhiều điểm tương đồng với 
cách tiếp cận của Pestalozzi.

Cho nên khi đề cập đến tài liệu giảng dạy, 
bà chỉ ra rằng “Không nên trói buộc sự chú ý của trẻ 
vào các mục tiêu đề ra sau khi quá trình tưởng 

tượng tinh tế đã bắt đầu”. Montessori mạnh mẽ 
chống lại việc bỏ qua các cách nhận thức trực tiếp 
trong quá trình giảng dạy. Theo bà thì việc học viên 
đạt được “sự chú tâm kết hợp của tinh thần” là điều 
quan trọng cơ bản. 

Vì lý do này, Montessori đã cố gắng tổ chức 
tài liệu giảng dạy để kích thích trí tưởng tượng của 
trẻ, theo cách tác động trực tiếp vào ý thức của trẻ. 
Điều này còn có liên quan đến niềm tin.

Bà nhấn mạnh: “Nhìn thấy để tin là chưa 
đủ, mà phải tin để nhìn thấy”. Bà cho rằng: “Việc 
mô tả hay giải thích một sự thật, ngay cả khi sự thật 
ấy là một sự thật khác thường, là một việc làm vô 
ích, nếu không có niềm tin. Muốn sự thật được thừa 
nhận, không chỉ cần có bằng chứng thực tế mà còn 
cần phải có niềm tin”.

Montessori cũng thừa nhận, quá trình tự 
nhận thức là một quá trình thông qua hoạt động độc 
lập. Bà cho rằng một trong những khái niệm then 
chốt trong hệ thống giáo dục là khái niệm “hoạt 
động độc lập”. 

Không phải những gì thầy giáo truyền đạt 
mà là những gì học sinh tự thực hiện sẽ tác động 
đến việc hình thành nên tính cách của anh ta.

Quá trình này chỉ có thể thành công nếu nó 
được diễn ra một cách tự do và tự do ở đây được 
hiểu là tự do trong kỷ luật gắn liền với trách nhiệm. 
Trẻ nhỏ có khả năng tiếp thu trực giác, tự nhận thức 
thông qua các hoạt động độc lập.

Bà nhận ra rằng nhờ khả năng tự nhận thức 
ngày một cao mà trẻ đạt được một cách độc lập. Từ 
đó bà đi đến kết luận: “Sự nhận thức” ngày một 
tăng này thúc đẩy quá trình trưởng thành của trẻ. 

Giúp trẻ nhận thức được giá trị của bản 
thân, chúng sẽ cảm thấy được tự do và việc lao 
động không còn là gánh nặng đối với chúng.

Và quá trình tự nhận thức sẽ dẫn đến quá 
trình tự giáo dục. Đây chính là mục tiêu đích thực 
của Tân giáo dục cần phải đạt tới.

Trong hệ thống giáo dục, Montessori còn 
đưa ra các khái niệm “óc biết tiếp thu” và quá trình 
“bình thường hóa”. 

Bà cho rằng ngay từ đầu, trẻ em là những 
thực thể có trí óc. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát 
triển ban đầu sau khi sinh, khía cạnh phát triển thể 
chất là nổi bật hơn cả. 

Song những nhu cầu thể chất cơ bản này, 
chỉ có thể đáp ứng thích đáng khi sự phát triển tri 
thức được nhận biết và chấp nhận.

Ngay từ đầu, việc giáo dục trẻ phải được 
tiến hành một cách cân bằng. Nếu không, những ấn 
tượng đầu tiên sẽ mang lại sự nhận thức, những kỳ 
vọng và hành vi bị bóp méo hay thiên lệch mà sau 
này sẽ lặp lại. 

Những ấn tượng đầu tiên này không chỉ ăn 
sâu vào ký ức của trẻ, mà còn tạo ra những cấu trúc 
phát triển, sẽ giúp trẻ giải quyết tất cả những gì mà 
chúng gặp sau đó theo cấu trúc này.

Trong lĩnh vực này, Montessori có một số 
điểm giống với thuyết nhân loại học hiện đại. Cuốn 
Anthropologia Pedagogica (Giáo dục nhân loại 
học, 1910), là công trình đầu tiên của Montessori 

NEW

955-Long Term

Tuyeån Nhaân Vieân

Chôï tuyeån nhaân vieân chaát haøng leân keä laøm 
part-time hoaëc full-time.  Laøm full-time caàn 
coù khaû naêng giöõ kho ngaên naép, coù kyû naêng 
kieåm tra vaø baùo caùo soá lieäu trong kho.  

Chôï Myõ Hoa

281-498-6699Xin lieân laïc Anh Quyù: 

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.

ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn 

naêng... Nay con caàn khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy,

moãi ngaøy 9 laàn thì caàn gì ñöôïc naáy.

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Lôøi Nguyeän

QH

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con 

nguyeän danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán 

yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc 

haèng ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng 

con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù 

ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu 

chuùng con khoûi moïi söï döõ.  Amen.

                                                                QH
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KHOÂNG THAÉNG
KHOÂNG TRAÛ TIEÀN

Không cần nói chuyện với bất cứ ai,
chúng tôi sẽ giúp từ A-Z.

Điều tra bảo hiểm người lái bên kia
Tiền bác sĩ

Kéo xe Mướn xe Sửa xe

 TỔ HỢP LUẬT SƯ CHUYÊN VỀ TAI NẠN & THƯƠNG TÍCH
THE HUYNH LAW FIRM 

PLLC

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP
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