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ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC
Tài tử Hàn bị “ngó lơ” tại Oscar:
Sở hữu gia thế hiển hách cùng
khối tài sản khổng lồ, gây sốt
với khoảnh khắc “viral” cạnh
David Beckham

M

ới đây, thông tới việc nam tài tử Lee Seo
Jin phải cầm chiếc túi cho nữ diễn viên
người Mỹ Jamie Lee Curtis tại Lễ trao
giải Oscar 2022 vừa qua đã khiến công chúng bất
bình.
Cụ thể, trong chương trình giải trí Hành trình bất
ngờ phát sóng trên đài tvN hôm 29/5 vừa qua có nói
về việc Lee Seo Jin cùng nữ diễn viên Youn Yeo
Jung tới Lễ trao giải Oscar ở Los Angeles,
California với tư cách người quản lý tạm thời.
Chương trình cũng phát sóng khoảnh khắc Lee Seo
Jin cầm túi cho diễn viên Jamie Lee Curtis.
Thế nhưng điều gây tranh cãi chính là sau khi chụp
hình xong, Jamie Lee Curtis đi về phía Lee Seo Jin
và lấy lại chiếc túi. Ở phần phụ đề, chữ “Thank
you” xuất hiện.
Tuy nhiên, trong video, nhiều người cho rằng, nữ
diễn viên không nói hay thể hiện sự biết ơn nào đối
với Lee Seo Jin. Không ít ý kiến nhận xét đây là
một hành động thiếu tôn trọng, thậm chí có phần
phân biệt chủng tộc.
Khi thông tin này được chia sẻ, nhiều người còn
bàn luận về gia thế và xuất thân cực khủng của Lee
Seo Jin. Được biết, nam tài tử khi sinh ra đã “ngậm
thìa vàng” khi gia đình thuộc dòng dõi hoàng gia,
sở hữu khối tài sản khủng.
Thiếu gia hoàng tộc với khối tài sản khủng
Sinh năm 1971, Lee Seo Jin được khán giả xem
truyền hình Việt Nam biết tới thông qua các tác
phẩm đình đám như: “Lovers”, “Lee San”, “Tướng
quân Gye Baek”, “Cạm bẫy”... cùng các chương
trình thực tế “Ngày 3 bữa”, “Cụ ông đẹp hơn
hoa”...

hách khi là thiên kim tiểu thư của doanh nghiệp lớn
tại Hàn. Chưa hết, bác dâu của Lee Seo Jin là ái nữ
tập đoàn LG. Cũng nhờ mối quan hệ, nam tài tử đã
trở thành gương mặt đại diện trọn đời cho LG.
Gia tộc của Lee Seo Jin từng quyên tặng một dãy
nhà cổ ở Andong (tỉnh Gyeongsang) - nơi được
xem là cái nôi của văn hóa Hàn Quốc cho chính phủ
nước này. Dãy nhà này từng được chọn làm bối
cảnh cho bộ phim “Vinh quang gia tộc” nổi tiếng 1
thời.

Về phần cha Lee Seo Jin, ông Lee Jae Eung từng là
người đứng đầu Ngân hàng Tín dụng Anheung
Mutual ở Seoul. Sau khi từ chức, cha Lee Seo Jin
thành lập tập đoàn tài chính tư nhân. Ông qua đời
vào năm 2005. Mẹ nam tài tử cũng có gia thế hiển
Trang 02

Ngay sau khi bộ phim đóng máy, Lee Seo Jin đã gọi
cho Kim Jung Eun và ngỏ lời rằng: “Chúng ta có
thể hẹn hò được không?”. Nam tài tử thậm chí còn
từng tới trường quay talkshow để hát tặng bạn gái
ca khúc nhạc phim “Lovers”.
Về phần Kim Jung Eun, cô cũng tự nấu ăn đem đồ
tới nơi làm việc cho bạn trai. Cứ ngỡ chuyện tình
này sẽ có một cái kết, thế nhưng mọi chuyện hoàn
toàn thay đổi sau 2 năm.

Chẳng những sở hữu gia thế khủng, Lee Seo Jin
còn được biết đến là một ngôi sao học lực xuất sắc.
Anh tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh
tại Đại học New York, Mỹ.

Vào tháng 11/2008, Kim Jung Eun khiến mọi
người bất ngờ khi tuyên bố rằng, cô cùng Lee Seo
Jin đã chia tay.

Sau khi tốt nghiệp, nam tài tử được mời ở lại New
York làm việc thế nhưng anh đã từ chối rồi lập tức
trở về Hàn Quốc.

Mỹ nhân “Chuyện tình Paris” bật khóc trên truyền
hình và nói rằng: “Anh ấy đã nhắn tin cho tôi và nói
về việc chia tay. Trước đó, chúng tôi thậm chí
không hề xảy ra tranh cãi”. Nữ diễn viên cho biết,
mọi việc xảy ra đột ngột khiến cô đau đớn.

Hiện tại, ngoài việc là diễn viên nổi tiếng thì Lee
Seo Jin còn nắm giữ vị trí CEO của Ask Veritas
Assets Management - công ty quản lý tài chính, bất
động sản có tiếng. Theo nhiều nguồn tin, Lee Seo
Jin sở hữu khối tài sản trên 60 tỷ Won.
Vào năm 2015, Lee Seo Jin từng gây bão với
khoảnh khắc chung một khung hình với cựu danh
thủ thế giới David Beckham khi sang London, Anh
tham dự sự kiện ra mắt sản phẩm. Dù đứng cạnh
danh thủ quyến rũ nhất nhì thế giới nhưng ngoại
hình của Lee Seo Jin cũng được nhận xét là chẳng
hề kém cạnh.
Hình tượng sụp đổ sau vụ “đá” bạn gái bằng tin
nhắn
Sở hữu gia thế khủng và nổi tiếng là vậy nhưng tới
nay khi bước sang tuổi 51, Lee Seo Jin vẫn đang
độc thân, dường như nam tài tử cũng chưa có ý
định kết hôn.
Trong cả sự nghiệp của mình, Lee Seo Jin chỉ công
khai hẹn hò duy nhất với mình mỹ nhân “Chuyện
tình Paris” Kim Jung Eun.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật không phải dạng
vừa, Lee Seo Jin còn nổi tiếng với gia thế cực
khủng. Đài truyền hình KBS từng làm chương
trình về gia tộc hiển hách của Lee Seo Jin. Chương
trình này thu hút lượng người xem cao kỷ lục. Lee
Seo Jin là hậu duệ nhiều đời của Hoàng tộc Joseon
(Họ Lee ở vùng Andong).
Được biết, ông cố nội của nam tài tử là Lee Sang
Ryung. Cụ từng là người dẫn đầu phong trào độc
lập và nắm vị trí cao nhất trong chính phủ Nhà
nước lâm thời Hàn Quốc - tiền thân nước Đại Hàn
Dân Quốc ngày nay (chức vụ tương đương Tổng
thống Hàn hiện tại).

quá trình quay phim.

Trước tuyên bố của bạn gái, Lee Seo Jin còn chẳng
hề lên tiếng mà nhanh chóng bay sang Hong Kong.
Nhiều người cho rằng, nam tài tử muốn trốn tránh
dư luận để mặc bạn gái một mình đối mặt với giới
truyền thông. Việc “đá” bạn gái bằng tin nhắn và
trốn tránh dư luận của Lee Seo Jin đã khiến công
chúng hoàn toàn sụp đổ hình tượng về anh.
Sau đó, truyền thông xứ Hàn chia sẻ thông tin về
nghi vấn, Lee Seo Jin nói lời chia tay Kim Jung
Eun do áp lực từ gia tộc.
Có nguồn tin tiết lộ rằng, mẹ Lee Seo Jin chẳng hề
vừa ý Kim Jung Eun, cho rằng, cả hai không cùng
“đẳng cấp”. Ngoài ra, trong thời gian hẹn hò, việc
danh tiếng của Lee Seo Jin được cho là kém cạnh
so với Kim Jung Eun cũng khiến mẹ nam tài tử
không vừa lòng.
Khi mọi chuyện đã kết thúc một thời gian dài, Lee
Seo Jin mới có tiết lộ về sự im lặng của bản thân
trong cuộc chia tay này. “Tôi thấy im lặng là điều
người đàn ông nên làm. Nếu như muốn, lúc đó tôi
đã có thể tiết lộ lý do rồi, nhưng tôi quyết định giữ
im lặng mãi mãi”, Lee Seo Jin nói.
Nam tài tử cũng cho biết về nguyên nhân vội vàng
sang Hong Kong sau khi chia tay là do sợ bản thân
mất bình tĩnh, sẽ gây ra tổn hại tới gia đình và đối
phương. Sau khi mối tình đau khổ với Lee Seo Jin,
Kim Jung Eun đã tìm thấy một nửa đích thực và kết
hôn vào năm 2016.

Thế nhưng chính mối tình này đã khiến cho hình
tượng đẹp của Lee Seo Jin xấu đi trong mắt công
chúng. Nguyên nhân tới từ câu chuyện chia tay
chẳng mấy tốt đẹp giữa cặp đôi.
Lee Seo Jin và Kim Jung Eun bén duyên sau khi
tham gia chung trong bộ phim “Lovers” năm 2006.
Thời điểm đó, Lee Seo Jin đã khiến Kim Jung Eun
rung động nhờ hành động quan tâm, chăm sóc suốt

Về phần Lee Seo Jin, sau khi bạn gái cũ có cuộc
hôn nhân hạnh phúc bên ông xã người Mỹ gốc Hàn
thì nam tài tử vẫn sống cô đơn. Tới nay dù đã ở tuổi
51 nhưng Lee Seo Jin vẫn chưa công khai hẹn hò
hay có ý định bước vào cuộc sống hôn nhân.
Nguyễn Hương
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CẦN BÁN GẤP 3 TIỆM NAIL!!!
Vì chủ đổi nghề, tiệm ở Lubbock TX,Đại Học Texas Tech.
Tiệm đẹp, location khỏi chê. Xin vui lòng liên lạc Bình (806)787-7997

Build: 3 years
Giá bán: $135,000
Giá build: $420,000
Income c/c last year $470,000
chưa tính cash
Diện tích: 2,800sqft
Rent: $8,700

Build: 10 years
Giá bán: $270,000
Giá build: $520,000
Income c/c last year $850,000
chưa tính cash
Diện tích: 3,800sqft
Rent: $9,000

Tiệm #3: Khu shopping center lớn, khu nhà giàu nhất Lubbock và nhiều nhà hàng lớn
Build: 5 years
Giá bán: $390,000
Giá build: $675,000
Income c/c last year $1,350,000

chưa tính cash
Diện tích: 5,600sqft
Rent: $15,000
731-2010/1578

Trang 03
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750-2010/1578

NEW Baùn LA Crawfish Restaurant
Gaà n Phi Tröôø n g Bush

762-2011/1579

NEW Baùn Tieäm Nail
Tieäm ôû Memorial + Wilcrest, gaàn I10 & Bellway
8. Caùch Hong Kong 4 chæ 17 phuùt, chuû ñaõ ôû ñaây
lieân tuïc 10 naêm. Khaùch haøng thaân thieän, tip cao.
Giaù baùn $60,000

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

Ñeå bieá t theâ m chi tieá t xin goï i : Haø n

713-382-9254

728-2007/1575

NEW Baùn Quaùn Nhaäu

733-2008/1576

NEW Baùn Tieäm Nail

South 45

Katy, TX

Caà n baù n quaù n nhaä u coù Game vaø
Karaoke nhaïc soáng, vuøng 45 South. Vì
lyù do meät moûi quaù, caàn baùn gaáp.

Baùn tieäm Nails vuøng Katy, TX. Tieäm
ñoâng khaùch Walk In, good location.
Tieäm coù 10 gheá, 8 baøn, baùn giaù $70k.

Lieân laïc soá ñieän thoaïi:

713-344-3672 * 832-614-0033

Xin lieâ n laï c :

713-261-3993

686-2004/1572

NEW Baùn Tieäm ZERO DEGREES

Xin lieâ n laï c Coâ Phöông: 503-524-8828

NEW Baùn Tieäm Nails

Katy - I10

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

832-209-0380

713-384-5805

NEW Baùn Tieäm Söûa Xe
New! New! New!

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

Trang 04

Xin lieâ n laï c Vinh:

832-755-8990

281-750-5430
681-2003/1571

NEW Baùn Tieäm Toùc
Cypress (290)

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.
Ai thaä t loø n g xin goï i :

832-540-9945

708-2006/1573

NEW Baùn Tieäm Nail Gaáp
Tieäm roäng 1,200 sqft, 8 gheá, 6 baøn
Nails, 1 phoøng facial, 1 phoøng wax,
coù tuû laïnh, maùy giaët, maùy saáy.
Xin goï i hoaë c text: 713-859-4011
ñeå bieá t theâ m thoâ n g tin

684-2003/1571

Xin lieâ n laï c :

« Raát ñoâng khaùch laøm:
MAØU, BALAYAGE, OMBREÙ,
HIGHLIGHT
« Top Review ôû Houston vaø TX bôûi:
Yelp, Houston Chronicle vaø TX
Magazine Vote, treân 900 good review.
« Chuû seõ ôû laïi huaán luyeän veà maøu 3
thaùng (neáu muoán) vaø seõ transfer Yelp.
« Tieäm ñaõ hoaït ñoäng treân 23 naêm.
« Caàn theâm chi tieát goïi Vinh, seõ cho
xem lôïi töùc cuûa 5 naêm qua.

563-2008/1576

NEW Baùn Building & Ñaát

Khu Cypress 290 Texas

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.
Neáu thaät loøng xin goïi sau 7 giôø toái soá:

Chuû muoán veà höu baùn tieäm toùc ôû
Bellaire.

Spring - Louetta

554-2007/1575

NEW Baùn Tieäm Nail

Bellaire, Houston

675-2003/1571

347 S. Mason Rd, Katy I-10

Veà höu, baùn tieäm $185k, rent $3,033 +
2
NNN/ 1,500 Sf . Tieäm xaây môùi ~4 naêm,
ñeïp, saïch seõ, 10 ft Hood, Walk-in
Cooler. Income ~$400k/year.

NEW Baùn Tieäm Toùc

Memorial + Wilcrest

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

832-513-5424 * 832-552-2857

755-2011/1579

691-2004/1572

NEW Baùn Tieäm Nail
Pasadena 77505
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.

Xin lieâ n laï c : 832-913-9370 hoaë c 713-622-3130
ñeå bieát theâm chi tieát

Palacios

* 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.
Xin lieâ n laï c :

682-808-1255 * 682-300-4444

(Neá u baä n khoâ n g traû lôø i ñöôï c , vui loø n g text hoaë c ñeå laï i lôø i nhaé n )
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770-2013/1581

754-2011/1579

CHICKEN FARM FOR SALE
Jayess Mississippi
6 houses chicken farm for sale broiler in
Jayess Mississippi
v
v
v
v

4 houses 40x500 built in 1994.
2 houses 46x 500 built in 2012.
2019 Clayton double wide mobile home.
Grows 7 and 9 weeks birds for Sanderson.

Gaà n Hong Kong 4

Nhaø cho thueâ khu Southwest. Nhaø raát
gaàn chôï Hong Kong 4, coù 3 phoøng nguû,
2 phoøng taém. Patio sau vöôøn roäng raõi.
Nhaø môùi sôn söõa saïch seõ.

741-2008/1576

Xin lieâ n laï c :
558-2007/1575

NEW Baùn Tieäm Dry Cleaner

Hong Kong 4 City Mall

832-212-4217

281-777-6168

NEW Nhaø Cho Thueâ

Please contact: 732-331-7508

Xin lieâ n laï c :

Vuøng Southwest (Bellaire - Hightway 6), nhaø 3
bedroom, 2 bathroom. Coù patio sau vöôøn, gaïch môùi,
saïch seõ, thoaùng maùt. Parking roäng raõi, raát thuaän tieän.
Gaàn tröôøng hoïc, Chuøa, Nhaø thôø, chôï HEB, Fiesta, Chôï
Vietnam.

726-2007/1575

Selling price: $1,500,000.

Baù n tieä m phone gaá p trong khu
Hongkong 4 City Mall. Tieäm coù
khaùch, good income, rent reû. Vì
muoán nghó höu, giaù höõu nghò.

Bellaire & Hway6

Neáu coù nhu caàu xin lieân laïc:

Comes with tractor and all equipments for
litter work. On 77.5 acres with large pond
about 20 acres heavily stocked.

NEW Baùn Tieäm Phone Gaáp

NEW Nhaø Cho Möôùn

New! New! New!
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.

Xin lieâ n laï c :

832-269-4026

Hoaë c email: thuantto@hotmail.com

832-898-3142
707-2005/1573

NEW Townhouse Cho Thueâ
Khu Southwest
Townhouse coù 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 choã ñaäu xe,
coù patio. Khu Southwest, goùc ñöôøng Bellaire & Jetty
(giöõa Kirkwood & Cook). Coù maùy giaët, tuû laïnh vaø beáp.
Khu yeân tónh, coù Access Gate. Giaù $1,200/thaùng.
Deposit: $800.

Xin lieâ n laï c :

281-933-1647 * 832-419-9118
695-2004/1572

ÑOÙN ÑOÏC NGAY BAÙO MÔÙI HAÈNG NGAØY
NGAY TREÂN ÑIEÄN THOAÏI BAÏN!

TỜ BÁO VIỆT NGỮ
ĐƯỢC ĐỘC GIẢ YÊU THÍCH
HƠN 30 NĂM NAY

NEW Caàn Thôï Massage-Hair-Nails
Hway 6 & Copperfield

Tieäm khu ñoâng daân cö, khu Mix, Hw6 &
Copperfield. Khu sang, good tip. Caàn thôï Full
time hoaëc Part time. Bao löông $100-$120
ngaøy hoaëc aên chia.
Vui loø n g goï i Mai: 281-673-0454
Hoaë c Tri: 832-782-4690
758-2011/1579

NEW Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi
Katy 77449

10515 Harwin Dr, Suite 100-120
Houston, TX 77036

Nhaø haøng Vieät Nam ôû Katy 77449 caàn
tuyeån nhaân vieân chaïy baøn/server. Moâi
tröôøng thaân thieän, vui veû.

(713) 777-4900 * (713) 777-8438 * (713) 777-2012
Xin lieâ n laï c :

281-717-4230
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Kim So Eun - 'Nàng cháo' gây
thương nhớ của Vườn Sao
Băng: Hơn 10 năm không thoát
được cái bóng cũ

N

goài nữ chính là “nàng Cỏ” Goo Hye Sun,
“nàng Cháo” Kim So Eun cũng là một
gương mặt được khán giả yêu thích ở
huyền thoại Vườn Sao Băng ra mắt cách đây 13
năm.
Kim So Eun sinh năm 1989. Khi còn nhỏ, Kim So
Eun đã được đào tạo để trở thành một vận động
viên thể thao quốc gia trong môn trượt tuyết, cô đã
từng tham gia vào các cuộc thi trượt tuyết ở
Pyeongchang, Gangwon-do vào năm 2003.
Đến năm 2004, cô bắt đầu bước vào nghề diễn
viên. Khi đó cô mới chỉ là một học sinh cấp 2. Vai
diễn đầu tiên của cô là một vai phụ trong bộ phim
Two Guys và cô xuất hiện nhiều hơn trong các bộ
phim điện ảnh như Fly, Daddy, Fly và The Show
Must Go On. Sau đó, Kim So Eun theo học tại Đại
học Chung Ang chuyên ngành sân khấu điện ảnh.
Năm 2009, cô đã tạo dấu ấn cũng như sự thành
công trong sự nghiệp của mình khi hóa thân thành
công vai diễn phụ trong bộ phim truyền hình ăn
khách Vườn Sao Băng (Boys over flowers).
Gương mặt xinh xắn với nét nữ tính, dịu dàng cùng
đôi mắt sáng long lanh và nụ cười tỏa nắng khiến
cho người xem đổ rạp dù So Eun không phải nữ
chính. Bên cạnh nàng Cỏ diễn xuất còn nhiều tranh
cãi và một rừng gái xinh toàn những quý cô sang
chảnh, lộng lẫy, nét đáng yêu, mộc mạc của Kim So
Eun như một làn gió tươi mát ở Vườn Sao Băng
năm đó.

Mặc dù nổi tiếng nhờ vai diễn Chu Ga Eul trong
Vườn Sao Băng, nhưng Kim So Eun lại không có
nhiều điểm chung với nhân vật này. “Tôi không
giống Ga Eul. Tôi không giỏi trong việc diễn tả
cảm xúc của mình trong khi Ga Eul luôn muốn bày
tỏ tình cảm để đối phương hiểu mình hơn”, Kim
nói.
Có một bệ phóng hoàn hảo cho sự nghiệp của
mình, sau Vườn Sao Băng, Kim So Eun liên tiếp
nhận phim mới, đa phần toàn đảm nhận vai chính.
Thế nhưng không thể phủ nhận, Vườn Sao Băng
vẫn là cái bóng quá lớn trong sự nghiệp của cô.
Những dự án sau này giúp cô được ghi nhận về
năng lực nhưng tên tuổi cũng không phất lên bao
nhiêu.
Thư Sinh Bóng Đêm
Bộ phim Thư Sinh Bóng Đêm là bộ phim lấy cốt
truyện từ bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên của
Hàn Quốc. Bối cảnh phim là về triều đại Joseon với
nhân vật chính là nàng Jo Yang Seon - một tiểu thư
con nhà quý tộc nhưng không may rơi vào cảnh
nghèo khó khi phụ thân bị vu oan cho tội phản
nghịch. Để mưu sinh, nàng phải cải trang thành
nam nhi, làm công việc bán sách về đêm. Tình cờ
trong một lần nàng gặp được công tử Kim Sung
Yeol trong lúc bị những con ma cà rồng tấn công.
Qua sự việc đó nàng và Sung Yeol trở thành bằng
hữu. Nhưng nàng không hề biết rằng Kim Sung
Yeol cũng chính là một ma cà rồng…
Trong phim, Kim So Eun vào vai 2 nhân vật: Lee
Myung Hee - người yêu của Sung Yeol và Choi
Hye Ryung - Thái tử phi và con gái của Tể tướng
Choi Chuljong - đầy tớ của Gwi.
Trong đó, Lee Myung Hee là con gái nuôi trong gia
đình Kim Sung Yeol. Myung Hee và Sung Yeol
phải lòng nhau. Trước ngày cưới, Sung Yeol bị biến
thành ma cà rồng buộc phải hút máu Myung Hee để
sống sót.
120 năm sau, Sung Yeol tình cờ gặp Choi Hye
Ryung - người có dung mạo giống hệt Myung Hee
năm xưa. Thực tế, Choy Hye Ryung đã bị cha mình
buộc phải hầu hạ Gwi nhưng lại đính hôn chính trị
cùng Thái tử Lee Yoon. Dưới mối quan hệ chủ
nhân và đầy tớ, Hye Ryung có phải lòng Gwi và
làm thay đổi cuộc sống của hắn.
Vườn Sao Băng

Kim So Eun hài lòng với bộ phim Vườn Sao Băng
bởi lẽ, sau khi bộ phim đóng máy, cô không chỉ nổi
tiếng tại Hàn Quốc mà khán giả tại nhiều quốc gia
châu Á cũng biết tới cô. Kim So Eun chia sẻ: “Bộ
phim thực sự là bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi
bởi trước đây, không ai biết tôi là ai. Và cũng nhờ
bộ phim này, mọi người bắt đầu biết đến tôi và dành
tình cảm cho tôi. Tôi rất mừng khi giờ đây, mình
cũng có một lực lượng khán giả hâm mộ đáng kể.
Thú thực, cuộc sống của tôi hiện tại giờ đã khác
hơn nhiều”.
Trang 06

Bộ phim Vườn sao băng là một bộ phim truyền
hình Hàn Quốc được dựa trên bộ manga Nhật Bản
được viết bởi tác giả Yoko Kamio.
Nội dung phim bắt đầu với sự may mắn của cô
nàng JanDi khi tình cờ được trở thành học sinh của
trường trung học danh tiếng Shinhwa, và tại đây cô
đã đụng độ với F4.
F4 là nhóm 4 chàng trai nhà giàu và có thế lực nhất
trường, gồm có: Goo Jun Pyo - người thừa kế của
tập đoàn lớn nhất hàn quốc Shinhwa,Yoon ji hoocháu của cựu tổng thống hàn quốc, nghệ nhân gốm
nổi tiếng - So Yi Yung, và con trai gia đình xã hội

đen Song Woo Bin.
Trong 1 lần bảo vệ bạn của mình, Jandi đã chọc giật
thủ lĩnh của F4 - Junpyo,vì thế cô trở thành mục
tiêu trêu chọc của học sinh trong trường. Tuy
nhiên, Jandi đã vượt qua tất cả khó khăn đó để tiếp
tục đi học, không những vậy, cô còn chiếm được
tình cảm của Junpyo. Tuy nhiên chuyện tình cảm
của hai người không được gia đình Junpyo ủng hộ.
nhưng cuối cùng, họ đã vượt qua mọi khó khăn để
đến với nhau.
Trong phim này, Kim So Eun thủ vai “nàng cháo”
Ga Eul - người bạn thân thiết của “lọ lem” Geum
Jan Di. Cô yêu nhân vật do Kim Bum đóng.
Chuyện tình dễ thương của họ thu hút không kém
gì đôi nhân vật chính. Khi đảm nhận vai này, Kim
So Eun mới 20 tuổi. Nét đáng yêu cùng gương mặt
xinh xắn giúp cô ghi dấu ấn với nhiều đạo diễn và
nhà sản xuất.
Không Thích Hẹn Hò Nhưng Sợ Cô Đơn
Phim Không Thích Hẹn Hò Nhưng Sợ Cô Đơn là
câu chuyện về hai người trẻ vừa muốn yêu, vừa sợ
gánh nặng, vừa thích tự do độc thân, vừa sợ cô đơn
khi cả hai cùng sống dưới một mái nhà.
Bộ phim phản ánh chân thật những thực tế và khó
khăn của giới trẻ, nhưng cũng có những khoảnh
khắc yêu thương ấm áp khiến tim bạn lỡ nhịp.
Phim “Không thích hẹn hò nhưng sợ cô đơn” kể về
Cha Kang Woo (Ji Hyun Woo đóng) là bác sĩ tâm lý
ngoài 30 tuổi độc thân. Mặc dù là một người đàn
ông hấp dẫn, anh sợ phải bắt đầu một mối quan hệ
vì những tổn thương trong quá khứ.
Cho đến khi anh gặp Lee Na Eun (Kim So Eun
đóng) - một biên tập viên tự do luôn khao khát trở
thành tiểu thuyết gia. Do hoàn cảnh của mình, cô
ấy đã không có bạn trai trong suốt bốn năm. Tình
cảm dần nảy sinh khi Kang Woo và Na Eun sống
chung dưới một mái nhà.
Chuyện tình trai độc thân
Phim hài hước, vui nhộn xoay quanh cuộc đời của
một anh chàng độc thân (Ji Jin Hee) ở độ tuổi tứ
tuần luôn chán ghét hôn nhân, dần dần mở rộng trái
tim mình theo mạch phim phát triển.
Uhm Jung Hwa vào vai Jang Moon Jung, một nữ
bác sĩ sắp bước vào tuổi 40 nhưng tính cách còn
cực kỳ “teen” - đọc truyện tranh, chơi game online
siêu cấp. Chị và Ji Jin Hee sẽ tạo nên một cặp “oan
gia” xứng đôi vừa lứa cả từ tính cách trẻ con đến
ngoại hình đạo mạo, nghiêm túc.
Cô chủ nhỏ Jung Yoo Jin do Kim So Eun đóng có
tính cách độc lập, lạc quan sống cùng chú chó nhỏ
Sang-gu bên cạnh nhà Ji Jin Hee. Nụ cười trong
sáng và tính cách thông minh của Yoo Jin là một
trong những nguyên nhân chính giúp Ji Jin Hee dần
dần hiểu được sự quan trọng của tình thân, tình yêu
và tình bạn.
He Who Can't Marry còn có sự tham gia của nữ
diễn viên Yang Jung Ah trong vai Yoon Ki Ran -
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đồng nghiệp cũng là mối tình đầu của Choi Ji Hee ở
công ty kiến trúc. Nam diễn viên Yoo Ah In thì vào
vai Park Hyeon Gyu - đồng nghiệp trẻ của Choi Jae
Hee. Nam diễn viên Lim Ho trong vai Park Gwang
Nam - một kiến trúc sư nổi tiếng.

giai đoạn hẹn hò. Tuy nhiên, không lâu sau bộ đôi
chia tay vì anh chàng đại gia xứ Cảng đã có người
mới. Đến năm 2020, cặp đôi bất ngờ tái hợp. Trong
lần tái hợp này, Ngô Thiên Ngữ được bạn trai cưng
như trứng hứng như hoa.

Dù không quá đình đám nhưng những những vai
diễn trên vẫn mang lại cho Kim So Eun những
thành công nhất định trong sự nghiệp. Hiện tại,
Kim So Eun đã 33 tuổi, nhan sắc cũng thêm phần
quyến rũ, đằm thắm hơn, dù vậy, cô vẫn giữ được
nét trong trẻo, ngây thơ như thời Vườn Sao Băng.
Nếu chỉ xem những hình ảnh mà cô đăng tải trên
trang cá nhân, khó có thể tin So Eun đã ngoài 30, cô
dường như còn trẻ trung hơn cả phiên bản của
chính mình cách đây 13 năm.

Tuy nhiên, Ngô Thiên Ngữ lại khá kín tiếng trong
cuộc sống tình cảm của mình. Dù Ngô Thiên Ngữ ít
khi đề cập đến anh, nhưng Thi Bá Hùng ngược lại,
anh thường xuyên công khai ủng hộ các dự án của
bạn gái.

Linh Phương

“Tình cũ” Lâm Phong - Ngô
Thiên Ngữ bị bắt gặp hẹn hò đại
gia

M

ặc dù từng tuyên bố không ham vật chất,
nhưng mới đây “ bông hồng lai” xứ
Cảng thơm Ngô Thiên Ngữ bị cư dân
mạng Hoa ngữ soi ra được việc cả hai hẹn hò cùng
đại gia tại trời Tây.
Mới đây, rất nhiều cư dân mạng đã vô tình soi ra
được Ngô Thiên Ngữ và đại gia giàu có của Hồng
Kông hẹn hò đi Châu Âu.
Theo đó, trên Instagram của người thừa kế thế hệ
thứ ba của một tập đoàn giàu có tại Hong Kong Thi Bá Hùng có đăng tải một số bức ảnh đi du lịch
Châu Âu. Nếu không có gì đáng nói, trong loạt ảnh
mà anh chàng đại gia này đăng tải nhiều người
nhận ra có bóng dáng của Ngô Thiên Ngữ, dù
khuôn mặt cô được anh “che chắn” khéo léo.

Trong giai đoạn hẹn hò với Thi Bá Hùng - người
thuộc thế hệ giàu có thứ 3, sinh ra trong gia đình có
tài sản hơn 10 tỷ đô la Hong Kong, người đẹp sinh
năm 1993 thường xuyên dính phải các tin đồn “kẻ
đào mỏ”.
Bởi, mỗi khi xuất hiện, nhiều người thường xuyên
thấy Ngô Thiên Ngữ dùng hàng hiệu và thích đi
nghỉ xa xỉ với bạn trai, cô lại phủ nhận mình là
người đào mỏ. Cô nói mình chỉ bị thu hút bởi
những người đàn ông tài năng, thông minh và ưa
nhìn.
Bình luận về cáo buộc “kẻ đào mỏ”, Ngô Thiên
Ngữ nói: “Sự thật là tôi đang làm việc để kiếm tiền.
Nếu tôi thực sự là một người đào mỏ, tôi đã lập gia
đình và nghỉ việc. Tại sao tôi vẫn cần phải làm
nhiều việc như vậy? Tôi muốn có cuộc sống của
riêng mình. Mọi người thường hỏi tôi có định lấy
chồng hay không, nhưng tôi muốn sống cho bản
thân mình chứ không phải vì ai khác”.
Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi
liệu cặp đôi có ý định kết hôn hay không? Vì có
thông tin cho rằng Thi Bá Hùng đang chuẩn bị cầu
hôn cô khi mua căn nhà trị giá 30 triệu đô la Hong
Kong ở Clear Water Bay's Mount Pavilia.

quanh mối quan hệ của cô và tài tử đình đám Hong
Kong.
Cô được cho là đòi người yêu thường xuyên phải
đưa mình đi du lịch nước ngoài, sắm sửa những
món đồ hiệu đắt đỏ, dùng bữa ở những nhà hàng
đẳng cấp đồng thời đáp ứng những yêu cầu vật chất
khó nhằn khiến nam diễn viên TVB “toát mồ hôi
hột”.
Tuy nhiên, bộ đôi chia tay cuối năm 2017. Sau đó
không lâu, mỹ nhân 9X hẹn hò đại gia Thi Bá Hùng
và tiếp tục được người yêu cung phụng, thỏa mãn
cuộc sống sang chảnh như mong muốn.
Bông hồng lai nổi tiếng này đã bị gắn mác “mỹ
nhân đào mỏ” suốt nhiều năm qua và danh xưng
khó nghe ấy vẫn đeo bám cô cho đến hiện tại.
Nguyễn Hương

Kim Ji Won chính thức rời Salt
Entertainment sau 2 năm

K

im Ji Won sẽ không gia hạn hợp đồng với
Salt Entertainment và sẽ chuyển sang hợp
tác với một công ty khác. Đồng thời rất
nhiều công ty mong muốn có thể liên lạc được với
Kim Ji Won trong thời điểm này.
Mới đây, Salt Entertainment thông báo: “Công ty
quyết định kết thúc công việc hợp tác với nữ diễn
viên Kim Ji Won. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ con
đường tương lai của cô ấy. Cảm ơn người hâm mộ
đã luôn dành tình cảm và sự ủng hộ của Kim Ji
Won, đồng thời mong mọi người hãy tiếp tục quan
tâm đến sự nghiệp của cô ấy trong tương lai”.

Ngô Thiên Ngữ tỏ ra nghiêm túc hơn trước câu hỏi
này. Nữ diễn viên sinh năm 1993 cho biết cô vẫn
còn trẻ và còn nhiều thời gian. Cô muốn nghĩ đến
hôn nhân khi đã trưởng thành hơn.
“Đến lúc này, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách chăm sóc
bản thân! Tôi sẽ nghĩ về điều này sau” - Ngô Thiên
Ngữ trả lời.
Ngô Thiên Ngữ sinh năm 1993, cô mang trong
mình hai dòng máu Trung - Pháp và gây thương
nhớ bởi vẻ đẹp lai ngọt ngào, cùng thân hình cuốn
hút. Cô gia nhập làng giải trí từ năm 2010 với vai
trò người mẫu, diễn viên.

Cũng ngay sau đó, cư dân mạng cũng phát hiện ra
trên Instagram của Ngô Thiên Ngữ cũng đăng tải
một số bức ảnh ở một thị trấn nhỏ tại Đức. Cô trang
điểm nhẹ nhàng, ăn mặc đơn giản.
Với sự trùng hợp này, Cnet đã nhanh chóng suy
đoán phải chăng tình cũ của Lâm Phong hẹn hò với
người thừa kế tập đoàn lớn nhất Hong Kong - Thi
Bá Hùng.
Được biết, Ngô Thiên Ngữ và Thi Bá Hùng từng có

Cô từng xuất hiện trong các bộ phim: Khai tâm ma
pháp, Bát tinh báo hỷ, Khách sạn trăm sao, Diệp
Vấn 3, Thợ săn tiền thưởng…
Trong khi sự nghiệp diễn xuất chưa thực sự nổi bật,
tên tuổi của Ngô Thiên Ngữ được duy trì dựa vào
nhan sắc xuất chúng cùng mối quan hệ tình cảm
bên dàn bạn trai giàu có.

Kim Ji Won ký hợp đồng hợp tác với Salt
Entertainmen từ tháng 02/2020 và sẽ hết hạn vào
tháng 02/2022. Đây là công ty quản lý nhiều diễn
viên nổi tiếng như Park Shin Hye, Kim Seon Ho,
Kim Jung Hwa, Kim Joo Heon…
An Chi

Cô từng có mối tình kéo dài 5 năm với Lâm Phong,
bị mang tiếng yêu tài tử nổi tiếng này vì tiền. Bới,
từ khi hẹn hò với Lâm Phong năm 19 tuổi, chân dài
họ Ngô đã dính phải những thị phi, điều tiếng xung
Trang 07
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Harry Dao Insurance Agency, Inc.
8300 W. Sam Houston S., Suite 122, Houston TX 77072

Trong khu chôï Vieät Hoa môùi, Beechnut vaø Beltway 8, Ñoái dieän chôï HEB
Phone: (281)933-8300

FAX: (281) 933-5333

email: hdao@farmersagent.com / website: www.farmersagent.com/hdao
XE - NHAØ - THÖÔNG MAÏI - NHAÂN THOÏ - SÖÙC KHOÛE
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In New Viet Hoa
Supermarket area
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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.

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

281-709-7999

* Mua - Baùn nhaø môùi hay cuõ
* Mua - Baùn ñaát ñai, cô sôû thöông maïi
* Tìm apartment
D
* Nhaän Housing
SOL
Ñaëc Bieät:
* Coù Chöông Trình giuùp vaø höôùng daãn
cho quùy vò mua nhaø laàn ñaàu.

Ñöøng ñeå maát nhaø! Ñöøng ñeå maát nhaø! Maát nhaø seõ bò
Haõy goïi cho Holly gaáp ñeå ñöôïc tö vaán.

Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm
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Moïi chi tieát tham khaûo xin lieân laïc: HOLLY NGO

Direct line: 281-709-7999 * Fax: 281-598-9139
HollyNgo_Realtor@Yahoo.com
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Chen nhau đuổi theo
miếng pho mát ở đồi dốc trong
lễ hội kỳ lạ

L

ễ hội lăn theo pho mát có tuổi đời
hàng trăm năm tổ chức trên ngọn
đồi Cooper ở Gloucester, Anh đã
trở lại sau 2 năm gián đoạn.
Sau hai năm gián đoạn vì đại dịch, cuộc đua
lăn theo pho mát trở lại trên ngọn đồi Cooper ở
Gloucestershire, Anh, thu hút rất nhiều người tham

dự.
Những người tham gia có nhiệm vụ đuổi
theo một miếng pho mát Gloucester tròn nặng 4 kg
lăn xuống một ngọn đồi dốc và dài khoảng 200
mét.

Đại diện ban giám khảo bắt đầu lăn miếng
pho mát cũng là lúc các 'tay đua' chạy, lăn xuống
dốc và đâm vào nhau là chuyện thường xuyên diễn
ra.
Miếng pho mát lăn đạt tốc độ khoảng 100
km/h, thậm chí 130 km/h. Người đầu tiên lăn
xuống chân đồi sẽ giành chiến thắng và phần
thưởng chính là miếng pho mát khổng lồ.
Năm nay, có ba cuộc đua, một cuộc đua
dành cho nam, một cuộc đua dành cho nữ và một
cuộc đua nhỏ, an toàn hơn dành cho trẻ em. Tuy
nhiên, thời tiết ẩm ướt khiến cho các ngọn đồi trơn
trượt, nhiều người bị vấp và ngã khi xuống dốc.
Chris Anderson, 34 tuổi đã chiến thắng
cuộc đua dành cho nam. “Đây là một trong những
truyền thống kỳ quặc của người Anh. Tôi luôn
muốn chiến thắng và trong năm nay cũng vậy. Tôi
muốn tặng giải thưởng cho gia đình, cho con gái
chào đời ngay trước thời điểm xảy ra đại dịch. Tôi
cũng muốn có một bức ảnh chụp với hai cậu con
trai lớn và một cô con gái nhỏ sau khi về đích và ăn
mừng chiến thắng. Đó là kỷ niệm tuyệt vời”, Chris
Anderson nói.
Đây là lần thứ 23 Chris Anderson về nhất
sau nhiều năm tham gia cuộc đua. Chris Anderson
chia sẻ rằng anh đã từng gặp nhiều chấn thương sau
khi tham gia cuộc thi qua các năm. Nhẹ thì bị bầm

tím, chảy máu, nặng từ vỡ mắt cá chân.
Chris Anderson tham gia cuộc đua từ khi
còn là thanh niên. Anh nói: “Những người anh em,
những người bạn của tôi đều tham gia. Chúng tôi
đã từng vui đùa ở cuộc đua từ khi còn trẻ và cười
sảng khoái với nhau ở dưới chân đồi. Tôi cũng có
một chút kinh nghiệm khi phải lao xuống dốc”.
Kinh nghiệm của anh là chủ động ngã từ
đầu, lăn xuống đồi sẽ giúp bạn di chuyển nhanh
hơn, tăng cơ hội chiến thắng và hạn chế chấn
thương.
Tuy nhiên, Chris Anderson cũng không
phủ nhận đây là một trò chơi nguy hiểm, ngay cả
với người có kinh nghiệm nhiều năm thi đấu như
anh. Vì những lùm xùm xung quanh tai nạn, chấn
thương của người tham gia, cuộc đua chính thức bị
xử phạt vào năm 2008. Năm sau, thị trấn đã hủy bỏ
cuộc đua vì lo ngại về an toàn. Nhưng đến năm
2010, một nhóm tình nguyện viên đã quyết định
xin phép tổ chức lại cuộc đua có truyền thống lâu
đời này.
Kể từ đó, địa phương đã tổ chức sự kiện này
hàng năm, trừ trường hợp phải tạm huỷ do đại dịch
vào năm 2020 và 2021. Năm nay, trong cuộc đua
dành cho nữ, chiến thắng thuộc về Abby Lampey,
đến từ Bắc Carolina. ■
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Ninja đặc biệt của Ieyasu
Tokugawa

“

Việc xong rũ áo ra đi/ Xóa nhòa thân
thế, xá gì tiếng tăm”. (Lý Bạch, Hiệp
khách hành).
Hai câu thơ trên rất hợp với Hattori Hanzo samurai nước Nhật, người đáng lẽ có thể đi theo
hướng phấn đấu trở thành võ sĩ thành danh xứ Phù
Tang nhưng lại chọn con đường làm ninja với cuộc
đời đậm chất huyền thoại: Quần áo đen, mặt nạ
đen/Chủ giao sứ mệnh trong đêm thi hành/Ninja
thủ đoạn bất phàm/Sống hòa bóng tối, mặc dân
luận bàn.
Hậu thế tả ông: "Mắt nâu sáng - trung trinh
sáng chói/Bắt chước nhanh, khéo - tướng khỉ đầu
đàn/Lông mày xếch - gắn bó phận quân nhân".

Hattori Hanzo (1542-1596) còn gọi là
Hattori Masanari hay Hattori Masashige là ninja
"xuất quỷ nhập thần" nổi tiếng Nhật Bản
Tuổi trẻ tài cao
Nhật Bản thời phong kiến cũng có 1 giai
đoạn gọi là thời Chiến quốc - Sengoku (1493 1603). Đó là thời kỳ các daimyo (lãnh chúa vùng)
tranh đoạt, thôn tính nhau để tập trung quyền lực về
một mối, thống nhất đất nước bị cát cứ, chia rẽ,
loạn lạc.
Đáng chú ý là các lãnh chúa như Oda
Nobunaga (Chức Điền Tín Trường), Toyotomi
Hidayushi (Phong Thần Tú Cát), Ieyasu Tokugawa
(Đức Xuyên Gia Khang) - những người có vai trò
quyết định đối với sự thống nhất Nhật Bản.
Oda thống nhất gần hết lãnh thổ Nhật Bản,
rồi chẳng may bị thủ hạ ám sát vào năm 1582.
Toyotomi tiếp tục sự nghiệp dở dang của Oda,
thống nhất nước Nhật.
Sau này, Toyotomi Hidayushi mất, con trai
và phe cánh bị thua dưới tay của Ieyasu Tokugawa
và Ieyasu được Thiên hoàng gia phong chức
Shogun tướng quân cầm đầu chính quyền Mạc phủ
Tokugawa, đóng đô ở Edo (nay là Tokyo) mở ra
thời kỳ Edo. Từ đó, gia tộc Ieyasu Tokugawa cha
truyền con nối nắm thực quyền cai quản nước Nhật
hơn 2 thế kỷ.
Tại sao nhân vật Ieyasu Tokugawa lại
giành được quyền lực, dẹp tan các thế lực khác,
thành công trong việc xây dựng nền tảng chế độ
Mạc phủ? Chắc chắn ông là người kiệt hiệt, tài ba
nhưng dưới trướng ông cũng không thiếu những
thủ hạ xuất sắc, trung thành tuyệt đối, dũng cảm,
Trang 10

nhiều công năng, đặc dị. Một trong số đó, phải kể
đến Hattori Hanzo (1542-1596).
Hattori Hanzo (Phục Bộ Bán Tàng) còn có
tên gọi Hattori Masashige (Phục Bộ Chính Thành),
là con trai của Hattori Yasunaga, một samurai uy
tín phục vụ từ rất sớm dưới trướng của nhà Ieyasu
Tokugawa, khi nhà Tokugawa mới chỉ là một
daimyo đang xây dựng lực lượng. Từ nhỏ, ông
được đích thân cha dạy dỗ theo hướng phát triển
thành samurai.
Mới 7 - 8 tuổi, Hanzo đã chăm chỉ luyện tập
với cha. Khi cha ông bận rộn, ông cùng gia nhân
lên núi cao vùng Iga quê hương để tự rèn tập. Chính
nhờ lên núi nhiều năm, ông có duyên gặp gỡ 2 ẩn sĩ
già, được họ dạy cho những tuyệt chiêu về đánh
kiếm.
Ông còn gia nhập đội ngũ ninja phái Iga,
nổi tiếng bởi nghệ thuật ninjutsu (Nhẫn thuật) một hình thức võ thuật kết hợp với các kỹ năng tàng
hình, gián điệp, phá hoại, hóa trang (Dịch dung) và
giao tiếp, thu phục lòng người...
Năm 15 tuổi, được cha tiến cử, Hanzo đến
ra mắt lãnh chúa Ieyasu và đã chứng tỏ năng lực
chiến đấu của mình nên được thu nhận làm nội vệ
cho Ieyasu Tokugawa. Một năm sau (1561), theo
sử sách, gia tộc đối thủ Imagawa Ujizane bắt 2 con
gái một người thiếp yêu của Ieyasu làm con tin
giam trong lâu đài Kaminogo.
Năm 1562, Hanzo được lệnh cùng một đội
quân của Tokugawa tấn công lâu đài Kaminogo.
Hanzo đã sử dụng chiến thuật đánh du kích khi
chiếm lâu đài Kaminogo.
Ông bàn với chỉ huy chia quân thành các
nhóm nhỏ, mỗi nhóm có vài cao thủ làm hạt nhân
để đánh lén kẻ thù vào đêm khuya. Họ dương Đông
kích Tây, đánh lạc hướng địch, lợi dụng địa hình
bóng cây, nhà kho, ao cảnh, thủy đình, len lỏi giữa
các chòi canh để xâm nhập vào lâu đài.
Họ bất ngờ tấn công có thể từ trên cây cao,
mái nhà, hòn non bộ giả sơn, gây sát thương chí
mạng cho những tên lính gác đơn lẻ trong lâu đài và
kết quả là nhóm ông đã giải thoát thành công các
con tin.
Khi mọi người tề tựu trước mặt Ieyasu
Tokugawa, vị lãnh chúa đã hết sức khen ngợi
Hanzo và tán thưởng tài nghệ Nhẫn thuật của ông.
Còn cô con gái thứ 2 của Ieyasu mới tuổi cập kê
cảm động, khâm phục người hùng cứu mình nên
thưa với cha rằng cô muốn được gả cho Hanzo.
Ieyasu thoáng chút ngạc nhiên rồi nhân dịp
thử nhân tâm bằng cách quay sang hỏi riêng
Hanzo: "Ngươi nghe thấy rồi đó, ý ngươi thế nào".
Không ngờ, Hanzo bẩm: "Không phải tôi chê tiểu
thư, nhưng vì thân phận tôi và cô ấy khác nhau, vả
lại tôi có sứ mạng bảo vệ chúa công rất nguy hiểm,
không thể chăm sóc tiểu thư suốt đời được. Lỡ
tôi...". Ieyasu trầm ngâm, rồi vỗ vai Hanzo nói:
“Hiểu chuyện lắm!”.
Không chỉ dũng cảm, giỏi chinh chiến,
Hanzo còn nhiều lần chứng tỏ lòng trung thành vô
hạn đối với chúa công của mình. Khi trưởng nam
của Ieyasu là Nobuyasu bị lãnh chúa quyền uy Oda

Nobunaga nghi ngờ có âm mưu phản bội, khó bề
thanh minh.
Để bảo toàn danh dự gia tộc mình, Ieyasu
buộc phải ra lệnh cho con trai mình thực hiện nghi
thức seppuku mổ bụng, nhưng Nobuyasu nỗ lực
bất thành. Ieyasu ra lệnh cho Hattori Hanzo phải
dùng kiếm giết Nobuyasu.
Hanzo đã từ chối mệnh lệnh, với lý do ông
không thể giết một người chung dòng máu với
Ieyasu Tokugawa vĩ đại, hơn nữa là tiểu chủ nhân
của ông. Điều này khiến Ieyasu thêm cảm động,
càng tin dùng Hanzo bội phần, coi như người thân.
Nhiều chiến tích bí ẩn
Năm 1582, sau cái chết của lãnh chúa mạnh
nhất Oda, bộ tướng xuất sắc của ông ta là
Toyotomy Hedayushi đang cầm một cánh quân
chinh phạt vội quay về đánh kẻ phản bội Akechi và
năm 1583 đã trở thành daimyo mạnh nhất Nhật
Bản; còn Ieyasu cùng cánh quân của mình đang bị
kẹt ở thành Osaka. Ieyasu quyết định rút quân về
lãnh địa của mình ở tỉnh Mikawa rồi sẽ hợp quân
với Toyotomi sau.
Hanzo đề nghị chủ nhân chuyển quân đi tắt
qua vùng rừng núi tại quê hương Iga của mình cho
an toàn, vì Hanzo đã phái thân tín về Iga liên hệ với
các ronin (samurai vô chủ) và ninja địa phương chu
đáo.
Về đến lãnh địa của mình nghỉ ngơi mấy
ngày, Ieyasu nhanh chóng tập hợp binh mã hội
quân với Toyotomy tiếp tục đánh dẹp các thế lực
khác.
Lúc này, Ieyasu ngày càng tin dùng lực
lượng ninja, Ieyasu giao cho Hanzo trực tiếp đứng
ra tuyển chọn và chỉ huy một đơn vị đặc biệt gồm
toàn ninja mà đa số họ đến từ tỉnh Iga, nơi xuất thân
của gia đình Hattori.
Với đội quân toàn thân binh năng lực cao,
Hattori Hanzo đã lập công lớn trong trận
Mikatagahara và nhiều trận khác nên được giao
cho đứng đầu đội ninja Iga với quân số dần tăng.
Năm 1590, nhờ lập nhiều công lao, Ieyasu
được Toyotomy phân phong đến giữ Edo và Kanto.
Ieyasu đã giao toàn bộ lực lượng ninja (lúc này lên
tới 200 người) cho Hanzo thống lĩnh và đóng
doanh trại phía Tây của lâu đài Edo (sau này trở
thành lâu đài riêng của Mạc phủ dòng họ
Tokugawa cho đến 1868).
Từ khi gia nhập quân đội nhà Tokugawa
cho đến khi mất, Hanzo cùng đội ninja của mình đã
lập nhiều chiến công hiển hách, để lại cho hậu thế
nhiều câu chuyện màu sắc truyền kỳ.
Người ta cho rằng, khi giao tranh với đối
thủ, Hanzo luôn giành được lợi thế, nhờ biết
chuyển động lắt léo chữ chi, hay dùng thuật "cầm
nã thủ" (bắt giữ tay chân địch rồi bẻ gãy); phóng
dao nhọn điêu luyện trúng chỗ hiểm khoảng cách
gần; có thể leo trèo, vượt tường dễ dàng; biết dự
đoán chính xác tình huống.
Ngoài chiến trường, Hanzo tỏ rõ cả năng
lực bố trí đội hình, tận dụng thời cơ để thọc sâu,
đánh vào nơi hiểm yếu, có thể tiếp cận kẻ địch chủ
chốt để dùng vũ khí đặc thù như nỏ nhỏ, ám khí,
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thuốc độc dạng bột... tiêu diệt nhanh.
Hanzo được hưởng một cuộc sống giàu có,
sung túc vì Ieyasu đã thưởng cho viên tướng yêu
của mình nhiều của cải, đất đai, lâu dài và cuối đời
có thể coi ông sánh ngang với một daimyo tầm
trung.
Những năm đầu 1590, Ieyasu thiết lập bản
doanh ở Edo, tu sửa khang trang, kiên cố khu dinh
thự và giao cho Hanzo quản lĩnh ninja bảo vệ phủ
đệ gia tộc Tokugawa theo sở trường là bí mật và
hành động chủ yếu trong bóng tối. Khi Hattori
Hanzo qua đời vào năm 1596, những người kế tục
không nối tiếp được sự nghiệp ông.
Phần lớn chi tiết cuộc đời, thành tựu, tài
năng của Hattori Hanzo vẫn bị che khuất vì những
bí mật do lối sống và phong cách ninja của ông.
Nhiều nhiệm vụ đặc biệt được Tokugawa trực tiếp
giao cho ông như ám sát, mở khóa, trộm cắp thông
tin, gián điệp, đe dọa, ly gián đối phương… cho
đến nay vẫn là ẩn số.
Ngày nay, hình tượng chiến binh Samurai
hoạt động như ninja kiệt xuất và trung thành của
Hanzo đã trở thành huyền thoại của Nhật Bản.
Hình ảnh ông vẫn còn sống mãi và là niềm cảm
hứng cho nhiều chủ đề khác nhau của văn hóa nghệ
thuật Nhật như truyện, thơ ca, kịch nói, phim ảnh,
hoạt hình animine, tranh manga...
Hài cốt của Hanzo hiện vẫn được lưu giữ
tại nghĩa trang chùa Sainen-ji ở Yotsuya (Tokyo),
những vũ khí yêu thích của ông cũng được bảo tồn
gần đấy.
Cung điện Hoàng gia ở Tokyo (trước đây là
cung điện của Mạc phủ Tokugawa) có một cổng
được đặt tên là cổng Hanzomon; còn đường tàu
điện ngầm Hanzomon chạy từ ga Hanzomon
(trung tâm Tokyo) tới các vùng ngoại ô phía Tây
Nam. ■

Kaspar Hauser: Câu
chuyện về cậu bé xuất hiện từ
hư không

S

ử sách ghi chép rằng Hauser được
tìm thấy khi đang lang thang trong
một khu phố ở Nuremberg vào ngày
26 tháng 5 năm 1828. Tuy nhiên, người này gần
như chẳng biết gì ngoài cái tên Kaspar Hauser của
mình.
Kaspar Hauser- Cậu bé đến từ hư không
Vụ việc này xảy ra tại Nuremberg, Đức,
vào ngày 26 tháng 5 năm 1828, khi một cậu bé
không rõ danh tính ở tuổi thiếu niên được phát hiện
đang lang thang trên đường phố.
Đứa trẻ tỏ ra bối rối và khó hiểu, được phát
hiện đang cầm một bức thư gửi cho Đại úy von
Wessenig, đội trưởng của phi đội 4 thuộc đơn vị kỵ
binh số 6. Theo tác giả bí ẩn của bức thư, cậu bé bị
bắt cóc khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, được nhận
nuôi, dạy ở nhà và chưa bao giờ ra khỏi nhà.
Bức thư kết thúc với một tuyên bố rằng đứa
trẻ muốn trở thành một kỵ binh vì cha của nó cũng
từng là một kỵ binh, và Wessenig được quyền

quyết định "chấp nhận cậu vào đoàn kỵ binh hoặc
treo cậu ta". Một bức thư ngắn khác cũng được phát
hiện, có vẻ là của người mẹ, trong đó cô ấy gọi cậu
bé là Kaspar và tuyên bố rằng cha thực sự của cậu
là một kỵ binh đã chết vì lý do nào đó. Đáng ngạc
nhiên, cả hai bức thư dường như được viết bằng
cùng một kiểu chữ viết tay.

Bất kỳ câu hỏi nào được đặt ra cho chàng
trai trẻ, hay cố gắng thực sự mọi nỗ lực giao tiếp
đều không có kết quả, vì tất cả những gì anh ta sẽ
nói là: "Tôi muốn trở thành một kỵ binh như cha
tôi" hoặc "Con ngựa!" lặp đi lặp lại nhiều lần.
Cậu bé này cũng từ chối mọi loại đồ ăn thức
uống, ngoại trừ nước và bánh mì. Ngoài ra, Kaspar
chỉ thể hiện sự hiểu biết thô sơ về các hành động
bình thường hàng ngày như chải chuốt cơ bản và
cũng chỉ có thể đọc được một vài từ cơ bản.
Thông tin hữu ích duy nhất mà cậu bé có
thể cung cấp là toàn bộ tên của mình, được viết
nguệch ngoạc trên một mảnh giấy với nét chữ như
trẻ con: Kaspar Hauser. Ngoài điều đó ra, không ai
biết cậu bé này là ai và đến từ đâu.
Nguồn gốc của Kaspar Hauser
Ý tưởng sớm nhất về nguồn gốc của Kaspar
cho rằng đây là một đứa trẻ hoang dã được nuôi
dưỡng trong bụi rậm giữa các loài động vật, điều
này có thể giải thích cho việc cậu ta thiếu nhận thức
xã hội và khả năng giao tiếp hạn chế.
Tuy nhiên, có vẻ như điều này không hề
đúng, vì khi Kaspar có được khả năng giải thích
đầy đủ hơn, cậu bé đã cho biết bản thân lớn lên
trong một nhà tù; một căn phòng nhỏ tối om vừa đủ
lớn để đứng. Cậu ta ở một mình trong căn phòng đó
và ngủ trên một chiếc giường rơm. Theo báo cáo,
bữa ăn của cậu ta chỉ bao gồm bánh mì và nước vào
mỗi buổi sáng.
Kaspar khẳng định rằng bản thân chưa bao
giờ gặp người chăm sóc bí ẩn của mình, hoặc bất kỳ
con người nào khác và đã dành cả cuộc đời mình
trong căn phòng giam tối tăm chật hẹp đó chỉ với
một vài món đồ chơi nhỏ bằng gỗ để bầu bạn.
Theo những gì cậu bé kể lại, người chăm
sóc cậu ta là một người đàn ông bí ẩn, không để lộ
mặt nhưng đã dạy cậu ta cách viết tên, đứng và đi.
Ngoài ra, người bí ẩn này dường như đã dạy
Kaspar những lời đầu tiên của cuộc đời - "Tôi
muốn trở thành một kỵ binh giống như cha tôi",
thông qua việc lặp lại phiên âm và nhớ thuộc lòng.
Và cũng chính vì những sự bí ẩn kỳ lạ này

mà câu chuyện của Kaspar đã nhanh chóng thu hút
sự chú ý của giới truyền thông, và chẳng bao lâu,
cậu bé này đã trở thành chủ đề bàn tán trên khắp thế
giới, với mọi người ở khắp nơi đều cảm thấy tò mò
vì không biết cậu ta là ai.
Vào thời điểm đó, Kaspar đã được
Friedrich Daumer, một hiệu trưởng và nhà triết học
nhận đào tạo và dạy dỗ cho cậu bé về xã hội con
người.
Kaspar đã thích nghi với sự tồn tại mới của
mình theo thời gian, nhưng không ai có thể làm
sáng tỏ được nguồn gốc của cậu bé.
Vào ngày 17 tháng 10 năm 1829, Kaspar
được phát hiện trong hầm với một vết chém trên
trán sau khi không xuất hiện trong bữa trưa theo
lịch trình thường xuyên của mình. Đứa trẻ rõ ràng
là vô cùng sợ hãi và nói rằng nó đã bị tấn công bởi
một người đàn ông đội mũ trùm đầu nghe giống hệt
người đã đưa nó đến Nuremberg và đe dọa nó trước
khi dùng dao đâm vào lưng và tẩu thoát.
Sau đó, Kaspar đã được Johann Biberbach
quản thúc vì sự an toàn của bản thân. Tuy nhiên lúc
đó người ta vẫn chưa thể xác định được ai đã tấn
công cậu ta hay liệu Kaspar có tự gây ra vết thương
cho mình hay không.
Sau khi Kapsar chuyển đến nơi ở của
Biberbach, một tình tiết kỳ lạ khác xảy ra vào ngày
3 tháng 4 năm 1830, khi một tiếng súng đột ngột
vang lên từ phòng anh ta.
Kaspar được phát hiện chảy máu do vết
thương ở một bên hộp sọ và khi được yêu cầu giải
thích, cậu ta nói rằng mình đang trèo lên ghế để lấy
một số cuốn sách thì vô tình làm rơi một khẩu súng
lục treo trên tường, sau đó súng bị cướp cò.
Điều kỳ lạ là vết cắt trên hộp sọ của cậu ta
không giống với vết thương do đạn bắn. Kaspar sau
đó đã phải chuyển chỗ ở một lần nữa, lần này đến
nhà của Baron von Tucher.
Vào ngày 14 tháng 12 năm 1833, Hauser
trở về nhà với một vết thương nghiêm trọng ở ngực
và nói rằng mình đã bị tấn công ở Ansbach Court
Garden bởi một người đàn ông cầm dao.
Một cuộc điều ta sau đó đã phát hiện ra một
chiếc ví có ghi chú bí ẩn được viết tay bằng tiếng
Đức và đầy lỗi ngữ pháp. Tuy nhiên, người ta chưa
bao giờ xác định được rõ ràng thông điệp đó có ý
nghĩa gì, ai đã viết nó, hoặc phần nào, nếu có,
chúng đã đóng vai trò gì trong số phận của Kasper.
Hàng loạt giả thuyết được đưa ra về việc
Kaspar thực sự là ai và chuyện gì đã thật sự xảy ra.
Những giả thuyết này bao gồm từ việc cậu ta là kẻ
lừa đảo cho đến việc cậu ta có vấn đề tinh thần và
cảm xúc vì bị bạo hành lúc nhỏ. Một giả thuyết kì
quặc hơn cho rằng đây là người có khả năng kế vị
ngai vàng nhưng chưa hợp pháp và ai đó muốn diệt
trừ Kaspar…
Kaspar Hauser chết ngày 17 tháng 12 năm
1833 vì một vết dao đâm trên người, cái chết của
cậu ta cũng kỳ lạ và bí ẩn như chính sự tồn tại của
Kaspar. ■
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Đủ món ăn cực ngon ở xứ
công tử Bạc Liêu

Đ

ến với vùng đất của công tử Bạc
Liêu, bạn đừng bỏ qua các món
ngon trứ danh như bún bò cay, bún
xào nem nướng hay đuông chà là cực kỳ ngon.

Bánh tằm Ngan Dừa
Sở dĩ có cái tên lạ tai này là bởi món bánh
tằm trứ danh là sản phẩm của thị trấn Ngan Dừa,
huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Bánh tằm là món
ăn chơi, điểm tâm, có nhiều ở địa phương vùng
đồng bằng sông Cửu Long nhưng bánh tằm Ngan
Dừa vẫn được nhiều người yêu thích bởi sự chế
biến cầu kỳ, tỉ mỉ.
Bánh được làm từ bột gạo, se thành sợi nhỏ
như con tằm rồi hấp, ăn kèm nhiều thành phần như
xíu mại, bì lợn, thịt nạc, đậu phộng rang, dưa chuột,
rau sống, tất cả đều thái nhỏ. Sẽ mất ngon nếu bánh
tằm xíu mại mà không có nước cốt dừa, cùng với
vài muỗng nước mắm chua cay rưới lên trên, khi ăn
có hương vị béo ngậy, đậm đà, vui miệng.
Bún xào nem nướng
Nem nướng thường ăn kèm với bánh tráng
nhưng người Bạc Liêu lại ăn kèm với bún xào. Sợi
bún trắng thơm, làm từ loại bột gạo đặc biệt. Nem
nướng cây to, tẩm ướp gia vị đậm đà.
Khi ăn cùng nhau, món ăn có hương vị mặn
mặn ngọt ngọt vừa miệng, ăn thêm với rau sống
tươi cùng một chút đồ chua. Cũng giống như bún
bò cay, du khách có thể ăn bún xào nem nướng ở
bất kỳ khu chợ nào ở "xứ công tử" với giá bình dân.
Đuông chà là
Đến với Bạc Liêu mà không thưởng thức
những món đuông chà là thì quả thật là thiếu sót.
Đuông chà là có vẻ ngoài giống với con sâu, béo
chút chít nên nhiều du khách lần đầu nhìn sẽ thấy
rùng mình.
Tuy nhiên đây lại là món ăn đặc sản của
miền Tây và nếu vượt qua được thách thức ban đầu,
thưởng thức món ăn này, bạn sẽ khó lòng quên
được. Vị béo ngọt của đuông cộng với các loại gia
vị cứ tan dần trong cuống họng, khiến bạn ăn
miếng thứ nhất lại muốn miếng thứ hai.
Mùa đuông chà là vào khoảng tháng 10 đến
tháng 12 Âm lịch. Đuông chà là có trong thân cây
dừa, mía, cây chà là và cả trong đất, ngày nay người
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dân cũng có thể nuôi đuông nhưng có lẽ đuông
ngon nhất béo nhất thì chỉ có ở trong chà là.
Người ta có thể chế biến ra thành nhiều
món ăn như nướng lên với lửa, cuộn ăn với lá cải
trời chấm mắm me… nhưng với những người sành
ăn có lẽ món đuông lội sông sẽ là một đặc sản.
Những con đuông béo ú nằm động đậy
trong bát nước mắm ớt, khi ăn gắp con đuông cho
vào miệng, đuông vỡ ra chất protein béo ngọt lan
tỏa ra một hương vị ngọt, bùi.
Hủ tiếu mì khô
Hủ tiếu mì khô là món ăn ẩm thực trứ danh
níu chân du khách Bạc Liêu mà ai ăn cũng nhung
nhớ sau khi đi du lịch về. Món ăn này không có
nước nhưng vẫn thơm ngon không kém so với
những loại hủ tiếu nước khác. Nếu bạn thử ăn một
lần sẽ khiến bạn ghiền ngay mà không kìm lòng gọi
thêm bát thứ hai, thứ ba.
Bún bò cay
Nhắc đến bún bò là nhắc tới bún bò Huế
hay bún bò trộn chua ngọt kiểu Nam bộ. Nhưng về
mảnh đất của công tử Bạc Liêu, du khách sẽ được
thưởng thức món bún bò cay với vị cay nồng của sa
tế, thay vì cay của sả ớt.
Nguyên liệu làm bún rất đơn giản: thịt bò
ngon, hành tây, cà chua, gừng, tỏi, gia vị và đặc biệt
là sa tế. Miếng thịt bò được cắt dày, to bản, được
ninh nhừ, thả trong bát nước dùng đỏ au.
Khi ăn, bún vừa cay nhưng vẫn giữ được vị
chua dịu, ngọt bùi của thịt và nước dùng. Bạn có
thể bắt gặp món ăn này ở bất cứ khu chợ nào tại đất
Bạc Liêu.
Cá kèo
Cá kèo không phải là đặc sản riêng của
vùng đất Bạc Liêu mà còn là của cả miền Tây Nam
bộ sông nước. Cá kèo nấu được thành nhiều món
ăn ngon như kho tộ, kho rau răm, nướng muối ớt, lá
giang... Người Bạc Liêu còn có cách chế biến riêng
là nấu cùng giấm, tạo thành món canh vừa ngon
miệng, vừa dân dã, không cần cầu kỳ.
Cá kèo sau khi mua về, cho vào túi lưới, chà
với tro bếp, giấm hoặc muối cho hết nhớt rồi mới
đem nấu. Canh có thêm rau om, gừng cùng chút ớt
sừng cho thêm dậy mùi. Vị cá kèo ngọt đậm, nấu
cùng giấm chua thanh rất hợp vị, chấm với nước
mắm thêm vài lát ớt, ăn với cơm trắng. Chỉ vậy thôi
mà cũng đủ khiến người xa quê khắc khoải, nhớ
thương. ■

ăn có vị béo ngậy tan chảy trong miệng
Trong số đó không thể không nhắc tới món
nhộng sâu muồng - món ăn được xem là “tuyệt
phẩm”, mỗi năm chỉ có một lần. Mùa sâu muồng
chỉ kéo dài trong khoảng tháng 3, tháng 4. Đây là
ấu trùng của loài sâu trên cây muồng, có màu xanh
như lá cây. Với bà con Tây Nguyên, cây muồng là
loại cây quen thuộc, thường được trồng để cây tiêu
bám vào. Loài sâu muồng chỉ ăn lá, bám đầy trên
các lá cây.
Sâu muồng không phủ lớp lông như các
loài sâu thường thấy mà da trơn, di chuyển bằng
cách cong thân hình lại rồi tung đầu ra phía trước.
Chúng có thân mình nhỏ, lưng màu nâu
vàng, hai bên mình có sọc màu nâu thẫm. Khi sâu
đến mùa đóng kén thì người dân mới lên nương rẫy,
bắt về chế biến các món ăn. Sâu muồng bám chi
chít, dày đặc trên cây, chỉ cần vạch một lá, là dễ
dàng bắt được 5 - 7 con nhộng múp míp.
Người dân Tây Nguyên có nhiều cách chế
biến món ăn ngon với nhộng muồng. Với món
nhộng muồng sống, nhộng đem bắt về được ăn với
mắm ớt hoặc muối tiêu, uống kèm với chén rượu
cần được ví như “đặc sản” không gì sánh được.
Nhộng có vị béo, ngọt nước, tan chảy trong
miệng. Tuy nhiên, với những thực khách lần đầu
thưởng thức chắc chắn không tránh khỏi cảm giác
sợ hãi, rùng mình. Nếu không đủ can đảm, bạn có
thể nếm thử các món nhộng muồng chế biến chín
như: chiên, xào, luộc…
Để cảm nhận vị béo núc, ngọt nước, thực
khách luộc chín nhộng trong những nồi nước sôi.
Thưởng thức ngay khi còn bốc khói nghi ngút ta
mới cảm nhận được vị đậm đà, béo ngậy của món
nhộng sâu muồng hiếm có. Với món xào, phải để
chảo thật nóng, dùng cành cây đảo sâu cho chín
thật vàng, rắc một ít muối ớt chỉ thiên giã nhỏ là đã
có một món ăn đậm đà của nắng gió Tây Nguyên.
Cầu kỳ hơn, bạn có thể cho nhộng vào tẩm
bột, chiên vàng với dầu ăn. Khi thưởng thức, ăn
kèm với chút rau thơm, vị béo ngọt của nhộng hòa
với vị giòn rụm của bột chiên, chắc chắn sẽ khiến
thực khách nhớ mãi.

Hết hồn với món sâu
muồng béo núc

N

hững con sâu muồng béo núc, đậu
chi chít trên lá cây khiến nhiều
thực khách không khỏi rùng mình,
khiếp sợ. Thế nhưng, đây lại là món đặc sản “tuyệt
phẩm” chỉ có ở Tây Nguyên.
Mảnh đất Tây Nguyên không chỉ gây ấn
tượng với cao nguyên hùng vĩ, núi non bạt ngàn mà
còn hấp dẫn du khách bởi những món ngon, đặc
sản “độc, lạ”.
Món ăn này có nhiều cách chế biến, khi

Trước đây, chỉ người địa phương mới biết
đến nhộng sâu muồng. Sau đó, vì số lượng quá
nhiều nên họ phân phối nhiều nơi để tiêu thụ.
Hiện nay, đặc sản nhộng sâu muồng còn
được đóng gói chuyển ra Hà Nội phục vụ thực
khách... ■
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Kết hợp thuyết hỗn mang
và hình học, nhà toán học nhận
giải Abel danh giá

D

ennis Sullivan đã được trao giải
thưởng Abel năm 2022 - một trong
những giải thưởng danh giá nhất
về toán học, vì những đóng góp của ông trong lĩnh
vực cấu trúc liên kết và hệ thống động lực học.

Nhà toán học Dennis Sullivan thuyết trình
tại Đại học Stony Brook ở New York, Mỹ
Theo một tuyên bố từ Học viện Khoa học
và Thư tín Na Uy (DNVA), ông Dennis Sullivan,
nhà toán học người Mỹ, đã được trao giải thưởng
Abel năm 2022 vì những đóng góp đột phá trong
lĩnh vực cấu trúc liên kết nhờ kết hợp đại số, hình
học và động lực học.
Cấu trúc liên kết (topology) là lĩnh vực
nghiên cứu các thuộc tính của các đối tượng và
không gian không thay đổi khi chúng bị biến dạng.
Có thể hình dung các đối tượng này giống
như một dạng "hình học cao su", bởi các vật thể cho
dù được kéo giãn thành các hình dạng khác nhau
tựa như miếng cao su, nhưng liên kết của chúng
không thể bị phá vỡ.
Thí dụ, hình vuông có thể biến dạng thành
hình tròn mà không bị "vỡ", nhưng cấu trúc hình
donut (với một hình tròn khác chứa bên trong) thì
không. Do đó, một hình vuông có thể được xem là
tương đương về mặt cấu trúc liên kết với một hình
tròn.
Sullivan, hiện là giáo sư toán học tại Đại
học Stony Brook ở New York (Mỹ). Ông bắt đầu
nghiên cứu về cấu trúc liên kết khi còn là một
nghiên cứu sinh tại Đại học Princeton vào đầu
những năm 1960.
Luận án tiến sĩ năm 1966 của ông, có tên
"Triangulation Homotopy Equivalences", đã giúp
cách mạng hóa nghiên cứu về đa tạp, hay không
gian "nhìn như phẳng" khi quan sát từ bất kỳ điểm
nào trên bề mặt của chúng nhưng có cấu trúc tổng
thể phức tạp (như bề mặt của một hình cầu).
Trong những thập kỷ tiếp theo, Sullivan
tiếp tục được cấp học bổng tại Đại học Warwick ở
Anh; Đại học California, Berkeley; và MIT.
Theo DNVA, ông đã dần thay đổi cách mà
các nhà toán học nghĩ về cấu trúc liên kết đại số và
hình học thông qua giới thiệu những ý tưởng mới
và xây dựng một loạt các "từ vựng" mới.

Năm 1970, ông đã viết một tập hợp các ghi
chú chưa hề được xuất bản, nhưng đã lưu hành
rộng rãi, và được coi là có tầm ảnh hưởng lớn, tác
động trực tiếp đến việc phân loại các đa tạp và các
vấn đề trọng tâm trong cấu trúc liên kết đại số.
Vào cuối những năm 1970, Sullivan bắt
đầu nghiên cứu các vấn đề trong hệ động lực, gồm
nghiên cứu về một điểm chuyển động trong không
gian hình học và là một phần cơ bản của lý thuyết
hỗn loạn (hay còn gọi là Thuyết hỗn mang).
Công việc của ông đã kết hợp các hệ thống
động lực học và cấu trúc liên kết đại số theo những
cách chưa từng được thực hiện.
Năm 1985, Sullivan đã chứng minh một
giả thuyết 60 năm tuổi rằng các điểm di chuyển qua
một hệ thống động lực học phức tạp theo mô hình
fractal cuối cùng sẽ quay trở lại điểm xuất phát của
chúng thay vì "lang thang" vô tận.
Bằng những học thuyết của mình, Sullivan
đã nhiều lần thay đổi cách hiểu về cấu trúc liên kết
bằng cách đưa ra các khái niệm mới, chứng minh
các định lý mang tính bước ngoặt, phản bác các giả
thuyết cũ và hình thành nên các vấn đề mới, qua đó
thúc đẩy lĩnh vực này tiến lên một tầm cao mới.
Giải Abel là giải thưởng được nhà vua Na
Uy trao tặng hàng năm cho những nhà toán học
xuất chúng.
Lễ trao giải diễn ra tại hội trường của khoa
Luật thuộc Đại học Oslo, cũng là nơi đã diễn ra
buổi lễ trao giải Nobel Hòa bình từ 1947 đến 1989.
Ủy ban giải Abel cũng thành lập Hội thảo Abel,
được quản lý bởi Hội Toán học Na Uy. ■

Mont Saint Michel – Ốc đảo
thiên đường giữa lòng biển
khơi

N

ếu có cơ hội được đi du lịch Pháp,
đừng bỏ qua Mont Saint Michel –
kỳ quan lâu đài đá sừng sững độc
đáo bậc nhất châu Âu.
Là một ốc đảo tách biệt với đất liền khi thủy
triều lên, trên đảo có đủ mọi dịch vụ lưu trú và nhà
hàng ăn uống để bạn có thể ở lại đó nhiều ngày.
Nhưng nếu không may mắn vì thời gian eo hẹp thì
một ngày cũng là quá đủ để tận hưởng trọn vẹn ốc
đảo xinh đẹp này.
Bỏ qua những thông tin cơ bản mà bạn có
thể dễ dàng tìm kiếm trên internet khi đi du lịch
Pháp, hãy bước đi trên từng bậc đá và để mình lạc
hướng.
Đó chính là cách khám phá Mont Saint
Michel trọn vẹn và ý nghĩa nhất. Cứ thơ thẩn “lạc
trôi” rồi “con đường nào cũng dẫn tới thành
Rome”.
Góc đẹp nhất của Mont Saint Michel có lẽ
không phải trên đỉnh cao nhất của lâu đài, cũng
không phải cái hùng vĩ khi đứng từ chân lâu đài
ngước lên mà chính là cái nhìn toàn cảnh từ xa khi
mà nó quả thực là một ốc đảo chơ vơ giữa đại
dương.
Bởi từ xa ấy, bạn chẳng thể nhìn thấy rõ con

đường nối đảo với đất liền, khung cảnh hiện ra sao
mà kỳ diệu đến thế, khiến bất cứ trái tim ưa dịch
chuyển nào cũng không khỏi bồi hồi thổn thức, chỉ
muốn tiến nhanh ra nơi ấy để bắt đầu hành trình du
lịch Pháp với những khám phá mới lạ.
Mont Saint Michel đã lọt vào danh sách kỳ
quan thiên nhiên thế giới, trở thành điểm du lịch
thu hút nhất nhì châu Âu. Các dịch vụ ăn uống và
lưu trú với bao nhà hàng, khách sạn, hàng lưu niệm
mọc lên như nấm cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng giống như hầu hết đa số phần còn
lại của châu Âu, cái văn minh lịch sự của những
người dân-địa-phương-làm-dịch-vụ không khiến
ta thấy khó chịu vì sự công nghiệp hóa mà trái lại,
vẫn giữ được nét bản địa truyền thống trong sinh
hoạt thường ngày đầy thú vị.
Đến đây, bạn không thể bỏ qua thương hiệu
“La Mère Poulard” nổi tiếng với món trứng
omelette đặc trưng. Đây không phải là một món ăn
được chế biến cầu kỳ, thậm chí có phần dân dã,
nhưng nó chứa đựng cả một câu chuyện lịch sử lâu
đời và nét văn hóa ẩm thực của người dân vùng
Normandy.
Kiến trúc đặc trưng của Normandy với
những bức tường đá cổ kính, những đường uốn
lượn từ các chi tiết cửa hay biển hiệu bằng sắt uốn
chắc chắn cũng sẽ khiến bạn phải bấm máy ảnh liên
tục để ghi lại những gì đẹp nhất của lịch sử.
Kiến trúc hình xoắn ốc với những con
đường dốc sẽ đưa bạn len lỏi vào những con phố,
những ngóc ngách dẫn ra một khoảng “chiếu nghỉ”
bất kỳ để từ đó bạn có thể trèo lên ngồi vắt vẻo trên
tường thành và phóng tầm mắt ra ngoài biển khơi.
Kỳ bí hơn, không giống với bất kỳ hòn đảo
nào, đảo đá Mont Saint Michel luôn biến đổi theo
những cơn vùi dập mạnh mẽ của thủy triều.
Tại đây, thủy triều thay đổi nhanh chỉ trong
vài tiếng đồng hồ. Khi nước rút, hòn đảo như một
pháo đài vững chắc trên cạn. Nhưng khi thủy triều
lên có thể cao tới gần 13m, nơi đây lại trở thành một
tòa lâu đài cô độc kỳ bí giữa đại dương bao la.

Trái ngược cái tấp nập ồn ào phía dưới chân
lâu đài, càng đi sâu vào bên trong và càng lên cao,
bạn sẽ càng thấy bốn bề yên lặng, chỉ có tiếng sóng
biển và tiếng cánh những con chim hải âu hay
mòng biển vỗ phành phạch rất vui tai... ■

Trang 13
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Chuyện về hồ nước trong
xanh không đáy ở Trung Quốc:
Được mệnh danh là tiên cảnh
nhưng chuyên gia lặn xuống
mới phát hiện chân tướng

S

au khi lặn đến độ sâu khoảng 90 mét,
các thợ lặn phát hiện một bóng đen
lớn đang bơi trong góc đá.
Tỉnh Quảng Tây nằm ở miền Nam Trung
Quốc luôn nổi tiếng với những danh lam thắng
cảnh đẹp. Nhiều nơi còn được mệnh danh là “Tiên
cảnh chốn nhân gian”. Tuy nhiên, ở một nơi đẹp đẽ
như vậy, lại có một “quái đàm”, hay chính là hồ
nước kỳ dị ẩn chứa bí mật vô cùng đáng sợ.
“Quái đàm” này có tên là hồ Ba Đinh, nằm
ở thôn Ba Đinh thuộc huyện Đô An, tỉnh Quảng
Tây. Hồ Ba Đinh sâu không thấy đáy, mặc dù trong
xanh xinh đẹp không có gì đặc biệt, nhưng trong
mắt người dân địa phương, nó là một hồ nước
không hề tiên cảnh chút nào. Tại sao lại như vậy?

Bóng đen dưới hồ Ba Đinh
Theo người dân kể lại, trong hồ Ba Đinh có
một bóng đen, không rõ là thứ gì. Từng có một con
trâu nước lớn nặng vài trăm cân rơi xuống hồ. Đến
khi dân làng chuẩn bị kéo lên thì phát hiện bóng
đen dưới nước đang kéo con trâu xuống sâu hơn.
Con trâu không thể phản kháng, cứ thế chìm xuống
đáy hồ sâu hun hút.
Sự việc nhanh chóng lan rộng trong thôn,
thu hút nhiều chuyên gia và phóng viên đến để tìm
hiểu chân tướng.
Các chuyên gia được dân làng dẫn đến hồ
Ba Đinh, dùng sợi dây chuyên dụng dài 100 mét
nhưng vẫn không thể đo được độ sâu của hồ. Cuối
cùng, một nhóm thám hiểm quyết định cử thợ lặn
xuống để tìm hiểu.
Sau khi tin tức được lan truyền rộng rãi,
dân làng đã rất bàng hoàng, bởi vì từng có một
người đam mê lặn đã đến Ba Đinh để khám phá bí
mật trong hồ. Nhưng người thợ lặn này đã một đi
không trở lại. Cứu hộ đã lùng sục suốt 3 ngày mới
tìm thấy thi thể của anh ta ở độ sâu 100 mét dưới hồ.
Từ đó về sau không ai dám tùy tiện xuống hồ này
nữa. Chuyên gia nhập cuộc muốn điều tra chân
tướng của hồ Ba Đinh, điều này đã khiến nỗi sợ hãi
trong lòng người dân địa phương một lần nữa trỗi
dậy.
Chân tướng được hé lộ
Trang 14

Sau khi dân làng kể lại những câu chuyện
liên quan đến hồ Ba Đinh với đội thám hiểm, nhóm
thợ lặn quyết định lặn xuống từ khu vực phía nam
của hồ nước.
Họ đã chuẩn bị các thiết bị chiếu sáng dưới
nước, vì càng lặn sâu thì ánh sáng trong hồ càng
yếu đi. Ở độ sâu khoảng 20 mét dưới nước, các thợ
lặn tìm thấy một đàn cá nhỏ. Điều này chứng tỏ môi
trường sinh thái trong hồ vẫn phát triển bình
thường.
Sau khi xuống sâu hơn vài chục mét, nhóm
thợ lặn đã phán đoán hồ nước có khả năng là một
con sông ngầm dựa trên địa hình trong lòng hồ. Vì
đã cạn dưỡng khí, các thợ lặn phải đánh dấu nơi đã
kiểm tra và quay trở lại bờ.
Nhưng cái bóng đen trong hồ là gì? Với câu
hỏi này trong đầu, nhóm thợ lặn quyết định phải
xuống nước lần thứ hai để tìm ra câu trả lời.
Sau khi lặn đến độ sâu khoảng 90 mét, các
thợ lặn phát hiện một bóng đen đang bơi trong góc
đá. Sau khi soi đèn pin, họ phát hiện ra đó thực chất
là một con cá nheo lớn, dài khoảng 1,5m, thân màu
vàng kim. Con cá nheo lớn màu vàng này đã khiến
các thợ lặn phải choáng váng.
Các thợ lặn suy đoán rằng bóng đen mà dân
làng từng thấy có thể là con cá nheo. Thế nhưng
con cá này không có khả năng kéo một con trâu lớn
xuống nước.
Tuy nhiên, sự biến mất của con trâu vẫn là
một ẩn số. Một vài người cho rằng dưới hồ Ba Đinh
còn có “thủy quái” to lớn khác sinh sống, nhưng tất
cả cũng chỉ là suy đoán.
Bí mật về hồ nước cũng đã được giải đáp.
Nhóm thám hiểm cho rằng hồ nước ban đầu chỉ là
một hố sâu. Sau một thời gian dài bị mài mòn bởi
nước mưa, độ sâu của hố tiếp tục tăng lên và đã nối
thông với sông ngầm. Theo đó, nước ngầm dâng
lên tạo thành hồ nước sâu không thấy đáy. ■

của những cặp đôi bạn bè cùng giới tính, không có
mối quan hệ yêu đương nhưng đã kết bạn ngay từ
khi mới gặp. Nghiên cứu nhằm đánh giá xem “liệu
cảm giác bạn bè có được hình thành trước khi nhiều
thông tin sinh học được trao đổi” hay không.
Sau nỗ lực tuyển dụng, họ tìm được 20 cặp
đôi từ 22-39 tuổi, với phân nửa là nam và số còn lại
là nữ.
Nhằm tránh bị các yếu tố bên ngoài ảnh
hưởng, tất cả đều phải theo quy trình nghiêm ngặt
nhằm tránh thức ăn hăng dễ gây mùi, cũng như
không được ngủ chung với người khác hoặc thú
cưng. Họ còn phải mặc áo thun cotton sạch được
cung cấp.
Những chiếc áo này sau đó được thu thập
lại và thử nghiệm với một chiếc mũi điện tử - thiết
bị có các cảm biến để phân tích thành phần hóa
chất.
Kết quả cho thấy những người bạn này có
mùi cơ thể tương đồng nhau hơn so với những
người không phải là bạn. Thậm chí nhóm nghiên
cứu còn tuyển dụng những người chuyên thẩm
định mùi để kiểm chứng lại kết quả.
Trong thử nghiệm, những chuyên gia về
mùi này được cung cấp 3 mẫu mùi từ 2 người bạn
và một người lạ. Họ đã thành công xác định mùi
tương đồng từ 2 người bạn, và loại bỏ mùi của
người lạ.
Kết quả dường như khẳng định giả thuyết
rằng mùi tương tự có thể thúc đẩy tình bạn, nhưng
cũng có một giả thuyết cho rằng những người bạn ở
bên nhau thường xuyên nên có những trải nghiệm
định hình mùi cơ thể tương đồng, chẳng hạn như
nơi sống và thức ăn.

Nghiên cứu: Dễ kết bạn
nếu có mùi cơ thể giống nhau

T

heo nghiên cứu đăng trên chuyên
san Science Advances ngày 24.6,
những người có mùi cơ thể tương tự
nhau thường dễ kết bạn với nhau hơn.
Theo nghiên cứu đăng trên chuyên san
Science Advances ngày 24.6, những người có mùi
cơ thể tương tự nhau thường dễ kết bạn với nhau
hơn.
“Những động vật hữu nhũ trên cạn thường
xuyên ngửi bản thân và động vật khác và dựa trên
đó để xem là bạn hay thù”, theo nghiên cứu do
chuyên gia Inbal Ravreby tại Viện Khoa học
Weizmann (Israel) dẫn đầu.
Do con người thường tìm kiếm bạn bè có
điểm tương đồng, nhóm nghiên cứu đưa ra giả
thuyết rằng con người cũng có thể ngửi bản thân và
người khác một cách vô thức để ước tính độ tương
đồng của mùi cơ thể và đánh giá và khả năng thích
hợp.
Các nhà nghiên cứu đã thu thập mẫu mùi

Để tách biệt 2 giả thuyết trên, nhóm nghiên
cứu tiến hành một thử nghiệm khác. Họ tuyển 17
người không quen biết và để họ tương tác. Họ phải
đứng cách nhau 0,5 m để có thể vô thức ngửi mùi
cơ thể nhau, và phải bắt chước cử động tay của
nhau trong 2 phút mà không nói chuyện.
Những thành phần hóa học trong mùi cơ
thể do mũi nhân tạo thử nghiệm đã tiên đoán thành
công trong 77% trường hợp những người hợp nhau
và 68% trường hợp cho biết họ không hợp nhau.
Ngoài ra, những người có độ tương đồng về
mùi càng cao thì càng dễ thích và hiểu nhau. Theo
nhóm nghiên cứu, kết quả cho thấy rằng những mối
quan hệ bạn bè đồng giới không yêu đương hình
thành nhanh chóng do có mùi cơ thể tương đồng,
hơn là tình cờ. ■
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SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU
Phục kích từ trên không,
đại bàng tóm gọn thỏ rừng

C

ảnh đi săn ngoạn mục của đại bàng
xảy ra tại khu bảo tồn thiên nhiên ở
Masai Mara, Kenya.
Đại bàng là loài chim săn mồi siêu đẳng và
nổi tiếng về phương pháp săn mồi phục kích từ trên
cao. Video ghi lại cảnh đi săn ngoạn mục của đại
bàng tại khu bảo tồn thiên nhiên ở Masai Mara,
Kenya.
Đại bàng Martial là một trong những loài
chim săn mồi ghê sợ nhất trên bầu trời ở Nam Phi.
Chúng săn bắt bất cứ thứ gì từ chim nhỏ đến động
vật gặm nhấm lớn và thậm chí săn cả khỉ và linh
dương nhỏ.
Những con đại bàng này có kích thước lớn,
với tổng chiều dài 78-96 cm, trọng lượng 3-6,2 kg,
có sải cánh khổng lồ, dài tới khoảng 1,8 mét.
Chúng cũng có thị lực hoàn hảo, tạo ra lợi thế rất
lớn khi săn mồi từ trên cao. Đại bàng Martial là một
trong những loài chim ăn thịt mạnh nhất thế giới.

Thỏ có thể chạy với tốc độ hơn 60km/h,
nhưng trong tự nhiên chúng không phải là đối thủ
của đại bàng, loài chim có thể bay với tốc độ gấp
gần 4 lần so với thỏ.
Shiv Kapila, 36 tuổi, quản lý Trung tâm
Naivasha Raptor đã may mắn nắm bắt được cảnh
tượng đi săn ngoài tự nhiên của đại bàng Martial.
Shiv Kapila cho biết: “Tôi đang hướng tới liên
minh Tano Bora gồm 5 con báo đực. Trên đường đi,
tôi bị phân tâm do phát hiện một con đại bàng võ
đực trưởng thành đang săn mồi. Đối với tôi, điều
này thú vị hơn nhiều!”.
Con đại bàng đã ngắm thấy những con thỏ
rừng đang chạy dưới đất. Nó bay qua bay lại vài
vòng, rồi nhanh chóng sà cánh xuống tóm gọn con
mồi không một chút sai sót.
“Tôi đã nghiên cứu các loài chim ăn thịt 13
năm nay, nhưng đây mới là lần thứ hai tôi thấy một
con đại bàng đi săn mồi. Chúng là loài động vật
đáng kinh ngạc. Như bất kỳ loài động vật khác, rất
khó đoán trước hành động của chúng, bạn không
bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra. Chim đại bàng
săn mồi rất siêu, chúng có thể giết những con mồi
lớn”.
Đại bàng Martial săn mồi chủ yếu là trong
khi bay ở trên cao quanh lãnh thổ của mình và bất
ngờ lao xuống để bắt mồi. Con mồi có thể bị phát
hiện từ khoảng cách 3 đến 5 km. Shiv Kapila cho
biết nhóm của anh đến lại gần con chim sau khi nó

đã tóm được con mồi nhưng chỉ trong chốc lát đại
bàng đã tha chiến lợi phẩm bay đi. ■

“Thành phố cổ” 3.400 tuổi
bất ngờ nổi lên từ đáy hồ cạn
nước do hạn hán, cảnh tượng
khiến các nhà khoa học cũng
ngỡ ngàng

T

hành phố cổ bị nhấn chìm dưới
nước sau khi Iraq xây dựng đập
Mosul vào những năm 1980.
Theo CNN, một thành phố 3.400 tuổi đã
nổi lên sau khi mực nước của hồ chứa Mosul gần
sông Tigris, thuộc khu vực Kurdistan, miền Bắc
Iraq, giảm xuống nhanh chóng do tình trạng hạn
hán nghiêm trọng. Thành phố cổ này được xác định
là thành phố Zakhiku - một trong những trung tâm
của Đế chế Mittani trị vì (1550 -1350 TCN), thời
kỳ đồ đồng.
Khi mực nước giảm dần, cũng là lúc các tòa
nhà, tàn tích của thành phố cổ đại bắt đầu xuất hiện.
Chúng bao gồm một pháo đài khổng lồ, một tòa
nhà lưu trữ có nhiều tầng và một khu phức hợp
công nghiệp, tất cả đều có niên đại 3.400 năm vào
thời của Đế chế Mittani.
Một nhóm các nhà khảo cổ học người Đức
và người Kurd lần đầu tiên khai quật thành phố thời
Đế chế Mittani khi tình trạng khô hạn diễn ra vào
năm 2018. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thu được kết
quả đầy đủ thì thành phố này lại bị nhấn chìm dưới
nước.
Vì vậy, đợt khô hạn không lường trước
được mới nhất này đã khiến họ phải chịu áp lực
khai quật và lập hồ sơ càng nhanh càng tốt về thành
phố Thời kỳ đồ đồng, trước khi nước dâng lên một
lần nữa.
Đây là dự án hợp tác với Tổng cục Cổ vật
và Di sản ở Duhok để bảo tồn di sản văn hóa của
khu vực cho các thế hệ tương lai.
Theo bà Ivana Puljiz, giáo sư khảo cổ học
cận Đông tại Đại học Freiburg ở Breisgau (Đức),
đồng thời là một trong những người chỉ đạo dự án,
lãnh thổ của vương quốc Mittani trải dài từ Biển
Địa Trung Hải đến tận miền Bắc Iraq.
Thành phố cổ bị lãng quên
Zakhiku bị nhấn chìm dưới nước sau khi
Iraq xây dựng đập Mosul vào những năm 1980 và
kể từ đó, thành phố cổ này liên tục không xuất hiện
dưới ánh sáng mặt trời.
Sau khi Ivana Puljiz nghe tin thành phố đã
“tái xuất”, nhóm của bà đã vội vã đến khai quật khu
vực này vì không biết khi nào mực nước sẽ tăng trở
lại. Trong suốt tháng Giêng và tháng Hai đầu năm
nay, họ làm việc không biết mệt mỏi với mong
muốn có nhiều phát hiện mới.
“Do áp lực thời gian quá lớn, chúng tôi làm
việc cật lực trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt,
đóng băng, tuyết, mưa đá, mưa, thậm chí cả bão,
cũng như thỉnh thoảng có ngày nắng, không biết
khi nào nước sẽ dâng trở lại và chúng tôi sẽ có bao

nhiêu thời gian”, Ivana Puljiz nói.
Cuộc khai quật năm 2018 cho kết quả báo
cáo về một cung điện. Và trong cuộc khai quật mới
nhất, người ta lại tìm thêm được nhiều cấu trúc
mới. Các khám phá khác bao gồm một công sự
hoàn chỉnh với tháp và tường, cùng một tòa nhà
nhiều tầng dùng để lưu trữ.
Các nhà nghiên cứu cho biết, phần lớn các
cấu trúc được làm bằng gạch bùn phơi nắng,
thường sẽ không bám chắc dưới nước.
Tuy nhiên, Zakhiku đã phải hứng chịu một
trận động đất vào khoảng năm 1350 trước Công
nguyên, và các phần của các bức tường phía trên bị
sụp đổ và che phủ các tòa nhà.
Như một phép màu
Bà Ivana Puljiz cho biết có rất ít thông tin
về những người Mittani cổ đại - những người đã
xây dựng thành phố này. Nguyên nhân chủ yếu là
do các nhà nghiên cứu chưa xác định được thủ đô
của đế chế hoặc chưa phát hiện ra các kho lưu trữ
của họ. Tuy nhiên, một số hiện vật nhất định được
tìm thấy trong cuộc khai quật mới nhất có thể giúp
cung cấp thông tin chi tiết.
Các nhà khảo cổ tìm thấy 5 bình gốm chứa
hơn 100 tảng đất sét hình nêm, có niên đại gần sau
sự kiện động đất. Chúng được cho là có từ thời
Trung Assyria, kéo dài từ năm 1350 - 1100 TCN.
Chúng có thể làm sáng tỏ sự sụp đổ của thành phố
cũng như sự trỗi dậy của chế độ Assyria trong khu
vực.
Peter Pfälzner, giáo sư khảo cổ học gần
phương đông tại Đại học Tübingen đồng thời là
một trong những người đứng đầu cuộc khai quật,
cho biết: “Thật tương tự như một phép màu khi
những cấu trúc hình nêm làm bằng đất sét không
nung chảy có thể tồn tại trong nhiều thập kỷ dưới
nước”.

Bà nói: “Tôi rất tò mò muốn xem nghiên
cứu về các văn bản chữ khắc trên những tảng đất
sét hình nêm sẽ tiết lộ điều gì về số phận của thành
phố và cư dân của thành phố sau trận động đất kinh
hoàng”.
Tất cả các hiện vật khai quật đang được lưu
giữ trong Bảo tàng Quốc gia Duhok.
Trước khi thành phố một lần nữa biến mất
dưới nước, các nhà nghiên cứu đã phủ bạt lên tàn
tích và cố định bằng đá và sỏi. Bà Puljiz hy vọng
những biện pháp này sẽ bảo vệ địa điểm cổ xưa
khỏi sự xói mòn của nước và ngăn nó biến mất
hoàn toàn. ■
Trang 15
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