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RESTAURANT FOR SALE - BAÙN NHAØ HAØNG
Washington Corridor - houston

Xin goïi Chris Burns 713-888-4046. chris.burns@am.jll.com
Noùi tieáng Vieät xin text cho Mike 832-270-9400

NEW

798-2016/1584

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm Nails khu daân cö, giaù cao, 
khu mix, income $35k up/thaùng. Vuøng 
45 North gaàn phi tröôøng Bush. 

Giaù $120k

Gaàn Phi Tröôøng Bush

Xin lieân laïc: 936-207-3123

NEW

802-2017/1585

Baùn Tieäm Laøm Ñeïp

Saép veà höu (semi retired) caàn baùn tieäm laøm ñeïp vôùi caùc dòch 

vuï: Toùc, Nails, Lashes, Facial vaø trung taâm massage. Taát caû 

coù theå laø cuûa baïn vôùi giaù $150k. Thu nhaäp $320k cho caû dòch 

vuï vaø cho thueâ choã laøm. Tieàn thueâ $5,400. Moät cô hoäi hieám ñeå 

sôû höõu cô sôû kinh doanh mô öôùc cuûa baïn ôû khu vöïc Southeast.

Southeast Area

Xin lieân laïc Mai: 713-398-6861

NEW

803-2017/1585

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm Nails gaáp vì lyù do doïn ñi xa.

- Tieäm roäng 1,500 sqft.

- Rent + Raùc + Nöôùc döôùi $2,500. Landlord coù ngöôøi Vieät.

- Tieäm hoaït ñoäng treân 10 naêm, khu traéng, ngay trung taâm Tomball.

- Supply môùi nhaäp vaøo ñaày ñuû caû naêm.

- Giaù baùn $70,000

Tomball - 249

Anh chò caàn sang xin vui loøng goïi 281-736-7148

NEW

822-2020/1588

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: $65,000

8854 Spring Cypress Rd, Spring, TX 77379

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

NEW

838-2020/1588

Baùn Tieäm Giaët

Vì lyù do söùc khoûe, caàn baùn tieäm giaët hoaït 

ñoäng laâu naêm, khu Meã. Tieäm roäng 5,500 

sqft. Toïa laïc 59 North Jensen & Parker.

59 North - Jensen & Parket

Thaät loøng muoán mua xin goïi

713-576-9873 * 713-572-5749

NEW

831-2020/1588

Baùn Nhaø

Nhaø baùn gaàn nhaø haøng Taân Taân. Heä thoáng nöôùc, maùy 

laïnh, siding vaø driveway ñeàu môùi. Saøn gaïch vaø goã, 

granite beáp. 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém. Khoâng phaûi traû 

tieàn HOA haøng thaùng. Roäng 2,025 SQFT. Ñaát 8,160 sqft 

lot. Giaù $273,000

Gaàn Nhaø haøng Taân Taân

Xin lieân laïc Vaân: 832-454-5119

NEW

835-2021/1589

Caàn Baùn Xe

Caàn tieàn veà Vietnam, baùn xe Mercedes 

Benz GLE 350 4Matic, 2017, chaïy ñöôïc 

36K miles. Saïch, giöõ kyõ, maøu ñen, giaù 

môùi $65K, baùn gaáp $35K

77072

Xin lieân laïc Khaùnh: 713-885-1777

NEW

845-2022/1590

Tieäm Nail Caàn Baùn

Caàn baùn tieäm Nails khu Memorial + Wilcrest + I10 + 

Beltway 8. Khaùch traéng, tip cao, 7 gheá, 4 baøn ... 

1,000 sqft. Giaù thueâ $2,000, supply ñaày ñuû.

Mua laïi thì vaøo laøm thoâi, giaù baùn höõu nghò, thöông 

löôïng. Chuû muoán nghó höu.

Memorial+Wilcrest+I-10+Beltway 8

Caàn xin lieân laïc Haø: 713-382-9254

NEW

847-2022/1590

Sang Tieäm May

Vì ñeán tuoåi veà höu, caàn sang tieäm may 

Alteration, tieäm ñang ñoâng khaùch, khu 

Woodland (North 45).

Khu Woodland - North 45

Moïi chi tieát xin lieân laïc Denny

832-853-4823

NEW

862-2023/1591

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm nail khu daân cö, khaùch meã vaø traéng deã 

thöông cho tip haäu. Tieäm roäng 1,100 sqft, 5 gheá 4 

baøn, tieàn rent reû. Supply vaø trang thieát bò môùi. Ñaày 

ñuû vaøo laøm ngay. 

Giaù baùn $38K.

Katy - 77449

Thaät loøng mua xin vui loøng goïi:301-467-5525
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PHUÏ NÖÕ & GIA ÑÌNH

NEW

830-2020/1588

Baùn Nhaø Haøng Phôû

Caàn sang nhaø haøng phôû ôû Katy treân ñöôøng 930 

S Mason Rd. Nhaø haøng ñang hoaït ñoäng toát, 

good location, roäng treân 3,000 SF.

930 S Mason Rd

Caàn bieát theâm chi tieát vui loøng goïi soá
281-769-3679

NEW

837-2021/1589

Baùn Tieäm Baùnh Mì

Tieäm baùnh mì vuøng Northwest Houston, 

caàn baùn. Chuû seõ chæ laïi ngheà töø A ñeán Z. 

Tieäm income cao, giaù baùn $350k. 

Northwest - Houston

(Ñeå laïi message neáu khoâng baét kòp maùy)
Xin lieân laïc Ñaïi: 832-367-4644

Nghệ làm giảm đau nhức 
xương khớp

ghệ chứa nhiều chất curcumin Nđược chứng minh có khả năng ức 
chế các chất trung gian của phản 

ứng viêm liên quan đến xương khớp.
Nghệ, loại gia vị được nghiền từ rễ của cây 

nghệ, chứa nhiều chất curcumin có thể giúp giảm 
đau khớp và viêm liên quan đến viêm xương khớp 
(OA) và viêm khớp dạng thấp (RA).

Từ xưa, nghệ được sử dụng để làm giảm 
các triệu chứng viêm khớp thông qua việc phân lập 
chất chống oxy hóa curcumin là thành phần có lợi 
chính trong nghệ.

Trong nghiên cứu “Hướng dẫn bổ sung 
thảo mộc cho các triệu chứng viêm khớp” của Mỹ, 
các nhà nghiên cứu cho biết nghệ là một chất chống 
viêm mạnh mẽ, ngăn chặn các cytokine và các 
enzym liên quan đến quá trình viêm. Trong các 
nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, curcumin 
cũng  được chứng minh là có khả năng ức chế các
chất trung gian của phản ứng viêm.

Với chứng viêm khớp dạng thấp, một loại 
viêm khớp mạn tính chủ yếu ảnh hưởng ến niêm đ
mạc khớp, tình trạng viêm sẽ tấn công nhầm vào 
các khớp, gây đau, sưng và cứng khớp. Viêm khớp 
dạng thấp thường được điều trị bằng nhóm thuốc 
chống thấp khớp tác dụng chậm (DMARD), 
corticosteroid và thuốc chống viêm không steroid 
(NSAID). 

Trong khi đó, các nhà khoa học nhận thấy 
curcumin có trong nghệ cũng có tác dụng nhắm 
mục tiêu vào hệ thống miễn dịch bằng cách sử 
dụng các con đường tương tự như một số 
DMARD.

Tại nghiên cứu “Curcumin làm giảm bớt 
chứng viêm do viêm khớp dạng thấp và tăng sản 
hoạt dịch bằng cách nhắm mục tiêu ở chuột” của 
Anh năm 2018, các nhà nghiên cứu trên động vật 
cho thấy rằng chất curcumin có tác dụng chống lại 
bệnh viêm khớp dạng thấp bằng cách làm giảm sự 
tăng sản hoạt dịch.

Một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng 

cũng được tiến hành năm 2017 về một dạng 
curcumin có khả năng sinh học và tác dụng của nó 
với viêm khớp dạng thấp. Các nhà nghiên cứu đã 
cho 36 người bị viêm khớp dạng thấp uống 250 mg 
curcumin, 500 mg curcumin hoặc giả dược hằng 
ngày trong 90 ngày. Vào cuối nghiên cứu, cả 2 
nhóm dùng curcumin đều thấy giảm đau và viêm 
khớp so với nhóm dùng giả dược.

Xét ở khía cạnh viêm xương khớp, các nhà 
khoa học cũng nhận thấy nghệ và curcumin dường 
như giúp giảm tình trạng đau và cứng khớp của 
viêm khớp bằng cách ức chế sản xuất COX-2 (một 
loại enzyme dẫn đến đau do viêm). 

Các nghiên cứu hiện tại về tác dụng của 
curcumin trong điều trị viêm xương khớp cho thấy 
loại gia vị này ngoài giúp giảm đau còn giúp cải 
thiện chức năng thể chất, cản thiện chất lượng cuộc 
sống.

Nghệ còn có hiệu quả như một loại thuốc 
trong việc giảm đau xương khớp. Các nhà nghiên 
cứu cho rằng những người bị thoái hóa khớp gối 
được uống chiết xuất nghệ hoặc ibuprofen hàng 
ngày, kéo dài 4 tuần, đã cảm thấy giảm đau tương 
tự như những người dùng ibuprofen, và ít gặp phải 
tác dụng phụ hơn.

Tuy nhiên các nhà nghiên cứu cũng khuyến 
cáo, bên cạnh lợi ích của nghệ với việc giảm đau 
khớp, nếu dùng nghệ ở liều lượng lớn, người bệnh 
có thể gặp các tác dụng phụ như bệnh tiêu chảy, đau 
đầu, buồn nôn, viêm da, phân vàng... 

Phụ nữ mang thai và cho con bú, người bị 
sỏi thận, bệnh túi mật và rối loạn chảy máu nên 
tránh sử dụng nghệ khi chưa có chỉ định từ bác sĩ. ■ 

Phụ nữ dù có làn da đẹp đến 
đâu cũng đừng mắc phải 3 thói 
quen trang điểm, vừa bị chê cười, 
vừa hại da

hói quen hàng ngày trong trang Tđiểm có thể gây nên cho bạn những 
ảnh hưởng xấu đến sức khỏe vô 

cùng nghiêm trọng. 
Tập thể dục va ̀ngu ̉với lơṕ  trang điểm
Có rất nhiều cô gái rất chú trọng đến hình 

ảnh của bản thân, dù là làm gì, dù là công việc hay 
giải trí thì cũng phải giữ gìn hình ảnh đẹp của mình. 
Đặc biệt nhiều người còn trang điểm khi vận động 
nhiều, tuyến mồ hôi luć  naỳ  tiêt́  ra nhiều. Cać  hoạt 
động se ̃khiêń  các lỗ chân lông sẽ mở ra, để điều 
chỉnh nhiệt độ của cơ thể.

Lúc này nếu đi tập thể dục mà trang điểm 
thì rất hại da. Vì trang điểm nhiều sẽ làm bít lỗ chân 
lông, mỹ phẩm sẽ gây ra một số phản ứng bất lợi 
cho da sau khi bị kích thích bởi mồ hôi và ánh nắng, 
không chỉ gây bít lỗ chân lông mà còn có thể gây 
nhiễm trùng. Ngoaì  ra, ngủ mà trang điểm cũng rất 
không tốt, khi ngủ da sẽ có chức năng tự điều chỉnh 
và tự hô hấp bình thường. Khi ngủ mà trang điểm 
sẽ cản trở quá trình hô hấp bình thường của da, điều 
này cũng rất có hại cho làn da.

Dùng ngón tay thay cho cọ trang điểm
Có nhiều bạn gái không quen dùng cọ khi 

trang điểm vi ̀ cho rằng cọ trang điểm không thâṭ  
bằng duǹ g tay. Nếu chúng ta trang điểm bằng ngón 
tay thì trên tay sẽ chứa rất nhiều vi khuẩn và ký sinh 
trùng của con người. Qua tác động của việc trang 
điểm những thứ này sẽ lọt vào da mặt, gây bít tắc lỗ 
chân lông và mụn đầu đen trên da mặt gây ra một số 
vấn đề về da như mụn. Không chỉ vậy, lớp trang 
điểm mà chúng ta duǹ g tay lam̀  rât́  không đep̣ . Do 
tay chúng ta không đủ linh hoạt, lớp trang điểm tạo 
ra cũng sẽ mang lại cho người nhiǹ  cảm giác không 
tinh tê.́

Mỹ phẩm hết hạn không muốn vứt đi
Một số người nghĩ rằng mỹ phẩm có thể sử 

dụng miễn là chúng chưa mở, nhưng điều này là sai 
lầm. Dù bạn có mở mỹ phẩm hay không, chỉ cần 
mỹ phẩm hết hạn sử dụng là không thể sử dụng 
được, thậm chí coǹ  gây ra nhưñ g an̉ h hươn̉ g nhât́  
điṇ h tơí  da măṭ . Đặc biệt đôí  vơí  nhưñ g phu ̣ nư ̃ tre ̉
tuôỉ , viêc̣  sử dụng mỹ phẩm hết hạn sử dụng rất có 
hại cho da. Chúng tôi vẫn cố gắng sử dụng một số 
mỹ phẩm chưa hết hạn sử dụng.

Trong những trường hợp bình thường, thời 
gian sử dụng của mỹ phẩm là khác nhau, cũng 
giống như phấn nền, sau một hoặc hai năm sử 
dụng, phấn nền sẽ cứng lại, đổi màu và có mùi đặc 
biệt, lúc này không nên tiếp tục sử dụng. ■  

NEW

871-2025/1593

Baùn Piano & Baøn AÊn

Caàn baùn Piano hieäu Weber 46” $1,000 

vaø moät baøn aên cao 37”, maët baøn ñaù 

vuoâng xanh 50” vôùi 6 gheá cao $400.

New! New! New!

Xin lieân laïc Vaân: 832-454-5119
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ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

'Hunt': Tác phẩm gây tranh 
cãi của Lee Jung Jae

Lần đầu tiên trong vai trò ạo diễn, nam đ
tài tử Lee Jung Jae đã chọn lấy cho 
mình một đề tài “siêu khó” ột , đó là m

câu chuyện về những điệp viên trong bối cảnh 
chính trị căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên 
vào những thập niên về trước. Hiện Hunt đang 
trong giai đoạn trình chiếu và bộ phim vẫn đang 
nhận về không ít tranh cãi từ giới phê bình khắp 
mọi nơi.

Lee Jung Jae đã mất 4 năm để hoàn thành kịch 
bản của Hunt, cũng bởi lần đầu trong vai trò đạo 
diễn, nam tài tử quyết định “chơi lớn” với một đề 
tài đậm màu sắc chính trị phức tạp.

Lấy bối cảnh vào năm 1980, Hunt theo chân 
hai nhân vật Park Pyeong Ho (Lee Jung Jae) và 
Kim Jung Do (Jung Woo Sung) là đặc vụ của Cơ 
quan An ninh Quốc gia. Họ đều là những tài năng 
ưu tú và là kỳ phùng địch thủ của nhau. Hai người 
đàn ông truy đuổi một kẻ gián điệp Bắc Triều Tiên 
được cử đến Hàn Quốc và khám phá ra một sự thật 
kinh hoàng bị che giấu.

Bên cạnh đó, Hunt còn mang đến góc nhìn về 
những sự kiện có thật như: Phong trào Dân chủ 
Gwangju ngày 18/05, hay vụ đào tẩu nổi tiếng 
bằng chiếc chiến đấu cơ MiG-19 của phi công Lee 
Woong Pyong. Bối cảnh xã hội của những năm 
1980 đã tạo nên bầu không khí lẫn cảm giác căng 
thẳng cho bộ phim một cách tự nhiên, truyền tải 
thông điệp khác nhau dựa trên lịch sử hiện đại của 
Hàn Quốc.

Phim đã có màn ra mắt tại Liên hoan phim 
Cannes hồi tháng 5 và chính thức được trình chiếu 
tại Hàn Quốc từ ngày 10/8. Dưới sức hút của “ông 
hoàng phòng vé” Lee Jung Jae, Hunt đã cán mốc 3 
triệu khản giả chỉ sau hơn 10 ngày công chiếu.

Theo đánh giá của trang The Wrap, Hunt là 
một bộ phim kinh dị về điệp viên dày đặc và đẫm 
máu với đủ khúc quanh, ngã rẽ, những kẻ mang sứ 
mệnh hai mang, kẻ đào ngũ và những bí mật bị 
chôn vùi sẽ làm bối rối ngay cả những khán giả am 
hiểu chính trị. Phim mở đầu với nỗ lực thất bại 
nhằm ám sát tổng thống mới của 1 tay sát thủ bị giết 
trước khi hắn ta kịp hét lên: “Tôi chỉ làm theo 
lệnh!”. Đặc vụ Park Pyong Ho là người chịu trách 
nhiệm chính cho vụ điều tra này, nhưng đối nghịch 
với anh ta lại người đồng sự Kim Jung Do không 
ngại biến mình thành một kẻ tàn nhẫn và ác độc để 
tra tấn nghi phạm.

Chuyên trang The Wrap cho rằng, Hunt hoàn 
toàn đi theo lối mòn của rất nhiều phim truyền hình 
xứ Kim chi từng đả động đến chính trị. 

Trang phim ảnh Screendaily lại đánh giá cao 
mối quan hệ đối đầu của hai nhân vật chính, khi 
nhân vật của Lee Jung Jae xuất sắc như một đặc vụ 
nghiêm túc và dứt khoát, còn Jung Woo Sung tạo ra 
cho nhân vật Kim Jung Do bầu không khí tàn nhẫn 
một cách lặng lẽ, khi anh ta bề ngoài thì bình tĩnh 
vỗ về người đồng nghiệp đang cài cúc áo của mình, 
nhưng trong đầu thực sự lại đang mưu tính gì đó. 
Hunt đẩy dần sự căng thẳng, khiến mối quan hệ 
giữa hai đặc vụ ngày càng gây tranh cãi, dẫn đến 
một cuộc giao tranh vừa thô bạo vừa gây sốc.

Tuy nhiên, Screendaily cũng cho rằng, khán 
giả hiện giờ đã quá quen thuộc với phim Hàn qua 
những “cú twist” nhưng Lee Jung Jae vẫn khá 
“tham lam”, khiến bộ phim sa lầy vào những tình 
tiết kiểu như con người bất ngờ thay lòng đổi dạ. 

May thay, nam đạo diễn vẫn đủ tỉnh táo để 
giảm tối đa nguy cơ làm chậm đà tiến lên của toàn 
bộ câu chuyện, bằng cách tạo ra màn kết được thổi 
phồng, nhằm mục đích tô điểm nên vẻ hùng vĩ đầy 
kịch tính với bối cảnh phim đã có sẵn nhiều biến 
động. 

Tuy có thể hơi gượng ép, nhưng vẫn là đủ đáp 
ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả. Kể cả vậy, 
The Wrap và Screendaily đều cho rằng nếu là khán 
giả nước ngoài, bạn nên xác định bỏ qua yếu tố lịch 
sử khó hiểu để tập trung vào những tình tiết khác 
của bộ phim, tránh cho trải nghiệm xem phim trở 
nên bị gián đoạn.

Hollywood Repotert cũng đưa ra nhận định 
riêng: rõ ràng Lee Jung Jae còn khá “non” với việc 
ngồi ghế chỉ đạo, khi anh muốn đạt đến tham vọng 
với thể loại phim tràn đầy những âm mưu phức tạp 
về mặt tâm lý cùng với nhịp độ cao, nhưng nó lại 
đòi hỏi khả năng kiểm soát dòng chảy tường thuật 
chặt chẽ và không chút sơ hở. 

Các nhân vật được che đậy trong bí mật và lừa 
dối nhiều đến mức, động cơ thật sự cùng với lòng 
trung thành của họ trong phần lớn thời lượng là 
kém rõ ràng, đôi lúc chưa thể tạo ra điểm nhấn đáng 
kể. Kể cả vậy, kỹ thuật quay phim sắc sảo của Lee 
Mo Gae, kĩ thuật biên tập lôi cuốn của Kim Sang 
Bum và phần âm nhạc gây hồi hộp của Cho Young 
Wook đã góp phần che lấp đi khuyết điểm về nội 
dung của Hunt.

Phần hành động cũng là một yếu tố gây tranh 
cãi lớn, Screendaily đưa ra lời khen ngợi: “Bộ 
phim có một độ chính xác tuyệt đối trong các trận 
đấu súng, các vụ nổ và cảnh xe cộ hăm dọa nhau, 
đạt đến mức áp đảo. Một số cảnh có đóng thế đặc 
biệt đạt đến trình độ lão luyện và âm nhạc hấp dẫn 
của Cho Young Wook đã thêm thắt sự thú vị trong 
các phân cảnh này”. 

Hollywood Reporter không đồng tình lắm với 
ý kiến này, nhận xét rằng: yếu tố hành động trong 
phim chỉ là “một sự phô bày vô nghĩa”, có thể gây 
ấn tượng ở từng cảnh một nhưng để nói về sự gắn 

kết với nhau, là hoàn toàn không hề có.

Có lẽ điều mà Hollywood Reporter muốn ám 
chỉ rằng, Lee Jung Jae đã chông chênh giữa 
phương hướng làm ra một tác phẩm có chiều sâu, 
nhưng vẫn đủ yếu tố ăn khách. 

Chuyên trang này cũng bày tỏ sự tiếc nuối, nêu 
ra luận điểm: mặc dù các trường đoạn rượt đuổi 
bằng ô tô, đọ súng, đụng độ tay đôi, vụ nổ… sẽ 
khiến khán giả “đã” con mắt nhưng nó cũng vô tình 
làm giảm hiệu quả của tác phẩm như một bộ phim 
hành động giải trí, dù Hunt đã có được một suất 
công chiếu tại hạng mục Midnight ở Cannes.

Dù có gây thất vọng ở khía cảnh nghệ thuật đi 
chăng nữa, số khán giả đến xem Hunt tại Hàn Quốc 
là một minh chứng cho việc Lee Jung Jae đã phần 
nào thành công ở khía cạnh thương mại. Đây dù 
sao vẫn là phim đầu tay của anh, khán giả cùng giới 
phê bình vẫn có cơ sở để trông đợi nhiều hơn nam 
tài tử ở vai trò chỉ đạo trong những dự án ở tương 
lai.

Tại buổi họp báo của Hunt, Lee Jung Jae có 
chia sẻ: “Tôi đã cân nhắc về việc liệu chủ đề của tác 
phẩm có thể gây được tiếng vang với khán giả hay 
không. Sau khi suy nghĩ đắn đo, tôi đã quyết định 
duy trì bối cảnh nền tảng của Hunt sẽ là những năm 
80”. 

Theo Hankook Ilbo, nhờ chú trọng đến tính 
hiện thực, bộ phim đã để lại dấu ấn sâu sắc đối với 
khán giả biết lịch sử và gây ảnh hưởng hữu ích đối 
với khán giả không biết lịch sử một cách chính 
đáng.

                                                       Nguyễn Huơng

Born Pink của BLACKPINK: 
Màu sắc âm nhạc có chiều sâu 
hơn nhưng hạn chế ở phần ca 
từ?

Al b u m  p h ò n g  t h u  t h ứ  2  c ủ a 
BLACKPINK được giới chuyên 
môn đánh giá là album nhạc pop đa 

màu sắc nhưng vẫn có điểm yếu về ca từ.

Ngày 16/9, BLACKPINK trở lại trong sự 
mong chờ của hàng triệu fan trên toàn thế giới với 
full album thứ 2 trong sự nghiệp mang tên Born 
Pink. Có ý nghĩa như sự tái sinh của khía cạnh nữ 
tính của BLACKPINK, Born Pink được gia giảm 
ít nhiều chất hip-hop, hầm hố vốn có của nhóm.

Để khẳng định vị thế nhóm nhạc nữ toàn cầu, 
BLACKPINK tự tin đưa tuyên ngôn nữ quyền vào 
âm nhạc. Chuyên trang âm nhạc Rolling Stone 
khẳng định 4 thành viên Jisoo, Rosé, Lisa và Jennie 
đã thổi bùng lên một cơn sốt nhạc pop toàn cầu, 
thậm chí còn xâm chiếm nước Mỹ - nơi không có 
một chút “gợi ý” nào về những gì BLACKPINK 
sẽ làm. 

Giống như album đầu tiên The Album, Born 
Pink có thời lượng ngắn nhưng “ngọt ngào”: 8 bài 
hát, mỗi bài hát gần 3 phút nhưng truyền đạt trọn 
vẹn 
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mọi thông điệp về sự tự tin.

Born Pink là sự trở lại của BLACKPINK 
đánh dấu thời gian trưởng thành, sau khi 3 thành 
viên Rosé, Lisa và Jennie đều đã ra mắt solo. Born 
Pink ngắn hơn nhưng thú vị hơn The Album, bao 
gồm nhiều thể loại khác nhau như hip-hop, pop, 
disco, ballad và pop-rock. 

Đặc biệt ở ca khúc chủ đề, BLACKPINK và 
nhà sản xuất Teddy đã công bố sử dụng sample từ 
nhạc cổ điển, tác phẩm kinh điển La Companella 
của Niccolò Paganini.

Sự giao thoa giữa âm nhạc hiện đại với cổ điển 
phần nào giúp cho màu sắc âm nhạc của 
BLACKPINK có chiều sâu hơn. Đây như lời đáp 
trả hoàn hảo cho những nhận định cho rằng 
BLACKPINK chỉ xây dựng hình tượng, không 
phải âm nhạc.

Thế nhưng, theo chuyên trang Sputnik Music, 
album mới của 4 cô gái YG vẫn tồn tại nhiều hạn 
chế, nhất là phần ca từ. 

Chuyên trang này nhận xét: Pink Venom mang 
đến một sự tương phản dễ thương với giai điệu 
ngọt ngào trong các đoạn điệp khúc, nhưng những 
điều đó không thể làm mờ đi lời bài hát có phần sáo 
rỗng.

Trong khi đó, Hard to Love mang đến nhiều 
bất ngờ từ kết cấu đến giọng hát, tuy nhiên lại quá 
ngắn. 

Tally lại thiếu phần hook chắc chắn, điều mà 
Ready For Love phát huy mạnh mẽ, tự hào với giai 
điệu mượt mà, đắm chìm nhưng lại chỉ bùng lên 
một đoạn điệp khúc chung chung, lặp lại tiêu đề...

Có vẻ như chiến thuật less-is-more của YG 
dành cho BLACKPINK vẫn có hiệu quả đáng 
kinh ngạc. 

Tuy nhiên, sẽ thú vị hơn nếu chuyển đổi chất 
liệu âm nhạc, bởi vì đó là những sai sót lớn nhất ở 
album này. Born Pink không thực sự phản ánh tất 
cả những gì mà các thành viên có thể thực hiện.

Cuối cùng, sau 4 bài đánh giá từ các chuyên 
trang âm nhạc, album Born Pink đã debut trên 
Metacritic (là trang mạng tổng hợp các bài đánh 
giá album nhạc, trò chơi điện tử, phim điện ảnh, 
chương trình truyền hình và đĩa DVD) với số điểm 
79, một điểm số ổn định khi nhắc về album Kpop.

                                                                   Hà linh

V: “BTS vẫn ủng hộ lẫn nhau 
dù không hoạt động nhóm”

Mặc dù tạm dừng hoạt động nhóm 
nhưng cả 7 thành viên của BTS đều 
luôn có mặt và ủng hộ các sản 

phẩm solo của nhau.

Sáng nay (20/9), số báo tháng 10 của Vogue 
Hàn Quốc với sự xuất hiện của V - thành viên nhóm 
nhạc BTS - đã được phát hành. Như vậy, V đã trở 
thành thành viên đầu tiên của BTS sở hữu trang bìa 
solo trên tạp chí uy tín này.

Trong buổi phỏng vấn solo của mình, nam 
thần tượng vẫn nhắc tới các thành viên trong nhóm, 
đồng thời anh cũng nhắc về sự thành công của bản 
thân luôn gắn liền với BTS. Ngoài ra, V khẳng 
định tất cả các thành viên BTS vẫn luôn liên lạc và 
ủng hộ lẫn nhau dù đã tạm dừng các hoạt động 
nhóm.

“Chúng tôi thực sự hỗ trợ lẫn nhau”, V nhắc về 
các thành viên của BTS, “Gần đây nhất, các thành 
viên đã tới nhà của Suga để chia sẻ những ca khúc 
solo của mình. Chúng tôi thực sự tận hưởng giây 
phút ấy”.

“Tôi không biết liệu có phải vì đây là những ca 
khúc mang âm sắc riêng của mỗi người hay không 
nhưng tôi thấy tuyệt vời. Thật vui khi có thể thấy sự 
đam mê, sự nỗ lực mà chúng tôi đã thể hiện qua âm 
nhạc của mỗi cá nhân. Chúng tôi đều yêu thích các 
sản phẩm của nhau”, V nói tiếp.

Nói về bản thân, V trả lời ngắn gọn nhưng đầy 
đủ về “danh tính” của bản thân khi là một người nổi 
tiếng cũng như khi trở về với cuộc sống bình 
thường. “V là một phần trong con người tôi. Đó là 
một trong số rất nhiều tính cách của tôi”, nam thần 
tượng khẳng định.

                                                                  
Linh An

IU lần cuối trình diễn ca khúc 
huyền thoại: Các fan không còn 
được nghe phân đoạn nốt cao 3 
quãng

Ca khúc này chắc hẳn là một trong 
những cột mốc đáng nhớ nhất trong sự 
nghiệp ca hát của IU.

Những ngày qua, các màn trình diễn trong 
concert The Golden Hour: Under the Orange Sun 
của IU đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng 
người hâm mộ trên toàn thế giới. Một trong số đó là 
phần trình diễn ca khúc đình đám Good Day cùng 
màn tái hiện 3 nốt cao huyền thoại của nữ ca sĩ. 

Đặc biệt, IU đã khiến người hâm mộ vô cùng 
bất ngờ khi tiết lộ đây sẽ là lần cuối nữ ca sĩ trình 
diễn ca khúc này với lý do “không còn nhiều oppa” 
để hát “Em thích oppa” khi đã 29 tuổi.

Có thể nói, Good Day đã mở ra một cánh cửa 
mới trên chặng đường phát triển sự nghiệp của IU, 
là bước đệm đưa tên tuổi nữ ca sĩ trở nên vụt sáng 
sau khoảng thời gian đầu hoạt động ảm đạm. 

Khi mà Kpop thời điểm đó hơn 10 năm về 
trước đang bị bão hòa giữa hàng loạt những ca 
khúc nhạc điện tử sôi động, xập xình thì Good Day 
với phần nhạc đơn giản, mộc mạc, kết hợp cùng 
giọng hát ấm áp và trong veo của IU lại dễ dàng 
bước vào tim người nghe hơn hẳn.

Với giai điệu nhẹ nhàng cùng phần lời như 
những tâm tư ngây ngô của thiếu nữ trẻ gửi đến 
người mình thương đã giúp Good Day nhanh 
chóng chiếm được cảm tình của công chúng, gặt 
hái nhiều thành tích ấn tượng. 

Ca khúc này đã dẫn đầu BXH Gaon trong suốt 
5 tuần liên tiếp và được Billboard chọn là bài hát 
Kpop hay nhất của thập niên 2010.

Đặc biệt, Good Day còn được biết đến với 
phân đoạn nốt cao ba quãng huyền thoại của IU, 
tôn lên chất giọng cao vút và trong trẻo đặc trưng 
của nữ ca sĩ. Màn thể hiện cực kì ấn tượng trong 
Good Day cũng giúp IU được công chúng ưu ái 
dành tặng danh hiệu “giọng hát quốc bảo” cũng 
như trở thành một trong những nữ nghệ sĩ solo 
thành công nhất Kpop hiện nay.

Dù chính thức nói lời “tạm biệt” với Good Day 
để có thể đem đến những đêm diễn concert thú vị 
hơn trong tương lai nhưng màn trình diễn bùng nổ 
của IU với ca khúc này chắc hẳn sẽ còn mãi trong 
lòng công chúng cũng như những người hâm mộ 
yêu mến giọng hát của “em gái quốc dân”.

                                                             Tuyết Hiền
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Diễn viên Hong Kong Lưu 
Thanh Vân: “Tôi không phải 
Thành Long hay Châu Nhuận 
Phát, Hollywood không cần tôi”

Trong cuộc phỏng vấn cũ vào năm 
1998, ngôi sao Hong Kong Lưu Thanh 
Vân đã nói về lý do tại sao Hollywood 

không cần anh. Và cho đến giờ dường như mọi thứ 
vẫn không đổi.

Vào giữa những năm 1990, tên tuổi của nam 
diễn viên Hong Kong Lưu Thanh Vân đã trở nên rất 
nổi bật. Nhận xét về Lưu Thanh Vân trong một bài 
viết vào năm 1998, tờ Post khi ấy đã viết: “Lưu 
Thanh Vân đã trở nên nổi tiếng vì sự linh hoạt của 
mình. Hành động, chính kịch, lãng mạn, hài, anh 
ấy đã làm được rất nhiều thể loại”.

Lưu Thanh Vân được đào tạo tại trường phim 
truyền hình TVB của đài truyền hình Hong Kong 
và đến thời điểm này anh đã xuất hiện trong khoảng 
50 bộ phim. Các vai diễn của Lưu Thanh Vân rất đa 
dạng. Anh từng là một tay chơi saxophone gặp khó 
khăn trong bộ phim lãng mạn ăn khách năm 1993 
C'est La Vie, Mon Cheri; một linh mục rơi vào con 
mồi cám dỗ trong Final Justice, một lính cứu hỏa 
lạnh lùng trong Lifeline, và một cảnh sát tốt bụng 
trong Expect the Unexpected.

Cuộc phỏng vấn sau đây diễn ra với Lưu 
Thanh Vân nằm trong số những cuộc phỏng vấn cũ 
của anh - trong thời gian Lưu Thanh Vân nghỉ ngơi 
trong quá trình quay bộ phim xã hội đen năm 1998 
A Hero Never Dies. Và cuộc phỏng vấn này đã cho 
người ta thấy rất rõ nét tính cách cũng như quan 
điểm làm nghề của Lưu Thanh Vân.

* Muốn đóng vai xấu nhưng không đóng 
cảnh cưỡng hiếp

Tôi thích trở nên khác biệt. Tôi không muốn 
đóng đi diễn lại cùng một nhân vật.

Thông thường ở Hong Kong, bạn không có 
quyền lựa chọn. Ví dụ, nếu bạn bắt đầu đóng vai 
một sĩ quan cảnh sát, bạn có xu hướng trở thành 
một sĩ quan cảnh sát. Nhưng tôi hài lòng nhất khi 
làm điều gì đó mới và may mắn là các nhà sản xuất 

đã hỗ trợ tôi trong việc này.

Ngoại trừ kẻ giết người trong The Longest 
Nite, anh luôn đóng vai anh hùng. Anh có muốn 
đóng nhiều vai phản diện hơn không?

Tôi thực sự muốn đóng một vai phản diện 
trong tương lai, giống như Huỳnh Thu Sinh đã làm. 
Tôi biết mình có thể đóng vai một kẻ xấu nếu có cơ 
hội. Nhưng có một số điều tôi sẽ không làm trong 
một bộ phim, ngay cả khi đóng vai phản diện - 
chẳng hạn như tôi sẽ không đóng cảnh cưỡng hiếp.

Đạo diễn Lâm Lĩnh Đông không muốn anh 
đóng vai nhân vật phản diện trong Full Alert, 
trước khi biến anh thành anh hùng và Ngô Trấn 
Vũ trở thành kẻ xấu?

Đúng, Lâm Lĩnh Đông đã nghĩ đến tôi cho vai 
kẻ xấu nhưng anh ấy quyết định không làm điều đó 
và cuối cùng thay vào đó, tôi đã đóng vai anh hùng. 
Anh ấy nhận ra rằng nếu tôi là nhân vật phản diện, 
tôi sẽ phải chết và tôi sẽ không thể xuất hiện trong 
phần tiếp theo. Vì vậy, anh ấy đã cho tôi đóng vai 
một chàng trai tốt.

Anh được đào tạo tại trường phim truyền 
hình TVB và có 10 năm làm việc trong lĩnh vực 
truyền hình. Kinh nghiệm đó có giúp anh chuẩn 
bị tốt cho các bộ phim không?

Làm việc trong truyền hình là một bài tập tốt. 
Bạn có rất nhiều cơ hội để thử nghiệm. Tôi đã làm 
việc trên nhiều loại chương trình khác nhau. 
Nhưng đó là công việc khó khăn. Mỗi ngày lịch 
chạy từ 6h sáng đến 2h sáng. Sau khi làm điều đó, 
làm phim có vẻ như là một công việc dễ dàng - trên 
thực tế, nó có vẻ như là một công việc rất dễ dàng!

Hãy nói về kỷ niệm của anh với C'est La 
Vie, Mon Cheri - bộ phim đã đưa anh trở thành 
ngôi sao?

Tôi có những kỷ niệm đẹp về bộ phim đó. Là 
một diễn viên đang gặp khó khăn vào thời điểm đó, 
tôi có rất nhiều điểm chung với người chơi sax.

Anh cảm thấy thế nào khi quay nhiều phim 
cùng một lúc?

Chà, tôi đã cắt giảm số lượng phim tôi làm để 
có thể tập trung vào các màn trình diễn của mình. 
Bây giờ tôi cố gắng chỉ làm một bộ phim tại một 
thời điểm, trong khi tôi đã từng làm hai bộ phim. 
Tôi nghĩ thật ngu ngốc khi làm điều đó ngày hôm 
nay. Các diễn viên chỉ làm điều đó vì tiền.

Anh có bao giờ thấy làm việc cùng lúc tham 
gia hai bộ phim là khó hiểu không?

Không hẳn - dù sao thì tôi cũng là một kiểu con 
trai bối rối! (cười)

Anh cảm thấy thế nào về “tờ giấy bay”, 
không có kịch bản và đạo diễn lên kịch bản 
trong buổi quay thực tế?

Theo một số cách, nó giúp công việc của tôi dễ 
dàng hơn vì tôi không phải chuẩn bị nhiều. Ví dụ 
như A Hero Never Dies. Tôi biết anh hùng trông 
như thế nào và đó là tất cả những gì tôi phải tiếp tục. 

Tôi biết rằng tôi là một kẻ giết người, và chỉ có thế. 
Tôi sẽ giải quyết phần còn lại bằng cách nói chuyện 
với đạo diễn khi chúng tôi đi cùng nhau.

“Không có kịch bản, có rất nhiều chỗ để tôi 
đưa ra gợi ý về cách nhân vật sẽ hành động”.

Nhưng tôi cũng thích quay những bộ phim có 
kịch bản đầy đủ. Ví dụ, Too Many Ways to be 
Number One có một kịch bản hay. Đạo diễn Vi Gia 
Huy cũng là người viết kịch bản. Tôi yêu thích kịch 
bản đó và tôi cảm thấy rất thú vị khi diễn xuất trong 
phim.

* Không có thời gian ở Hong Kong...

Anh nghĩ gì về phương pháp diễn xuất?

Sẽ thật tuyệt nếu có thêm thời gian để thực sự 
nhập vai và diễn xuất có phương pháp. Nhưng 
không bao giờ có thời gian ở Hong Kong cho 
những việc như vậy.

Làm thế nào anh có biểu đạt được nội tâm 
của viên cảnh sát khó tính trong Big Bullet như 
vậy?

Nó khá đơn giản. Tôi chỉ giả vờ làm công việc 
của anh ấy và tôi đã trở thành anh ấy.

Có phần thể hiện nào anh nghĩ mình có thể 
làm tốt hơn nếu có nhiều thời gian hơn không?

Tôi đã gặp sự cố khi đóng vai thầy tu trong 
Final Justice. Bộ phim ổn, nhưng tôi nghĩ cá nhân 
tôi đã thất bại, vì tôi không nghĩ rằng mình đã đóng 
vai này tốt. Tôi đã nói với đạo diễn, Derek Chiu 
Sung-kei, rằng tôi cần thêm thời gian. Nhưng khi 
bạn đang quay một bộ phim ở Hong Kong, không 
có thời gian rảnh, vì vậy bạn không thực sự có cơ 
hội để suy nghĩ về những gì bạn đang làm.

Tôi đã phải cố gắng tìm ra cách để thể hiện một 
chàng trai có thể từ bỏ mọi thứ để phụng sự Đức 
Chúa Trời. Tôi cứ nghĩ, làm sao anh ta có thể từ bỏ 
mọi thứ để làm được điều này? Loại người nào làm 
điều này? Tôi đã hỏi một số linh mục câu hỏi này, 
nhưng tôi không thực sự tìm ra câu trả lời. Vì vậy, 
tôi đã thất bại với vai diễn ấy.

Anh thích xem những diễn viên nào?

Chúng tôi đã học rất nhiều diễn viên 
Hollywood trong trường đào tạo. Tôi đặc biệt thích 
Robert De Niro và Al Pacino. Tôi đã xem Bố Già 
hơn 100 lần! Tôi cũng thực sự thích Taxi Driver.

Có đúng là anh đã cải thiện tiếng Anh của 
mình khi xem Bố Già không?

Lần đầu tiên tôi xem nó, tôi đã đọc phụ đề 
tiếng Trung. Thời gian trôi qua, và tôi xem nó nhiều 
hơn, tôi nhận ra rằng tiếng Anh của tôi đã tốt hơn, vì 
tôi không cần phải đọc phụ đề tiếng Trung.

Và ngày nay, tôi có thể dịch lại đoạn hội thoại 
tiếng Anh sang tiếng Trung khi họ ì vậy,  đang nói. V
bạn có thể nói rằng tôi có thể lập biểu đồ tiến bộ 
tiếng Anh của mình thông qua việc xem Bố Già.

Điều gì mà anh ngưỡng mộ nhất ở Bố Già?
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Đối với tôi, đó là hướng đi của Frances Ford 
Coppola. Nó khiến tôi muốn trở thành một người 
Ý.

Anh có muốn xuất hiện trong một bộ phim 
của Mỹ không?

Vâng, tôi muốn làm việc với một người như 
Martin Scorsese. Tôi muốn đóng vai nhân vật mà 
Joe Pesci đóng trong Casino.

Tôi đã nói chuyện với một số đạo diễn 
Hollywood, nhưng họ chỉ nói về hành động. Họ 
nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây đều là Thành 
Long. Tôi rất thích làm việc ở đó nếu có cơ hội, 
nhưng tôi không phải Thành Long hay Châu 
Nhuận Phát.

“Họ - Thành Long, Châu Nhuận Phát - có một 
thị trường châu Á lớn và vì vậy họ có thể giúp 
người Mỹ kiếm tiền. Tôi không có điều đó, vì vậy 
Hollywood không thực sự cần tôi”.

                                                       Nguyễn 
Hương

Giải độc đắc cho Hàn Quốc 
sau 'Squid Game'

Giới chuyên môn nhận định sau thành 
công của BTS, “Parasite” hay đặc 
biệt “Squid Game”, ngành nội dung 

Hàn Quốc đang được khán giả quốc tế đón nhận và 
yêu thích.

Hai năm sau khi Parasite viết nên lịch sử cho 
ngành điện ảnh Hàn Quốc khi giành được 4 giải 
Oscar, Squid Game một lần nữa giúp văn hóa nước 
này tạo kỳ tích. Ê-kíp Squid Game đã thắng giải 
Đạo diễn xuất sắc và Nam diễn viên chính xuất sắc 
ở hạng mục phim truyền hình của giải Primetime 
Emmy diễn ra ngày 12/9 tại Los Angeles.

Jung Ho Yeon trở thành ngôi sao quốc tế sau 
Squid Game

Đạo diễn xuất sắc thuộc về Hwang Dong 
Hyuk, trong khi Lee Jung Jae giành giải Nam diễn 
viên chính xuất sắc. Tại Creative Arts Emmys diễn 
ra ngày 5/9 ở Los Angeles, Squid Game cũng giành 
4 giải thưởng.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 74 năm của 
giải Emmy, một bộ phim truyền hình không nói 
tiếng Anh và không được sản xuất bởi một quốc gia 
phương Tây giành nhiều giải thưởng. Theo Korea 
JoongAng Daily, Squid Game đã trở thành yếu tố 
thay đổi cuộc chơi cho ngành công nghiệp nội 

dung địa phương.

Dàn diễn viên được Hollywood để mắt

“Cảm xúc của tôi khi đứng trên sân khấu 
Cannes là sự hạnh phúc. Những khán giả yêu điện 
ảnh trên toàn thế giới đang dần công nhận nội dung 
Hàn Quốc. Bất cứ nơi nào tôi đến, họ đều nói về nội 
dung và phim Hàn Quốc”, Song Kang Ho nói trong 
một cuộc phỏng vấn. Trước đó, anh giành giải Nam 
diễn viên chính xuất sắc tại Cannes.

Trở lại đầu những năm 2000, các diễn viên 
Hàn Quốc phải tự tìm cách tiếp cận Hollywood nếu 
họ muốn được khán giả toàn cầu công nhận. Lee 
Byung Hun, Jung Ji Hoon, Kim Yun Jin và Bae 
Doo Na đã đi theo con đường đó. Họ bắt buộc 
thông thạo tiếng Anh.

Thông qua thành công của Squid Game, sự 
đón nhận của Hollywood với các nghệ sĩ Hàn Quốc 
đã thay đổi. Từ người mẫu kiêm diễn viên Jung Ho 
Yeon đến diễn viên gạo cội Lee Jung Jae, họ đang 
được chào đón đến Hollywood với vòng tay rộng 
mở.

Squid Game trúng giải độc đắc khi đạt hơn 
1,65 tỷ giờ xem. Theo bài báo của Bloomberg được 
công bố vào tháng 10/2021, loạt phim có kinh phí 
21,4 triệu USD nhưng thu về 891,1 triệu USD.

Jung Ho Yeon nổi tiếng toàn cầu nhờ nhân vật 
Kang Sae Byok, người chơi số 687 trong Squid 
Game. Nữ diễn viên giành Giải thưởng Screen 
Actors Guild cho hạng mục Diễn viên nữ xuất sắc. 
Sau khi ký hợp đồng với công ty Mỹ Creative 
Artist Agency (CAA) vào tháng 11/2021, Jung Ho 
Yeon nhận được vai diễn trong loạt phim 
Disclaimer của đạo diễn người Mexico Alfonso 
Cuaron và bộ phim Mỹ The Governesses của Joe 
Talbot.

Lee Jung Jae nam chính của bộ phim cũng ký 
hợp đồng với CAA vào tháng 2. Theo truyền thông 
Hàn Quốc, Lee Jung Jae được chọn vào vai nam 
chính trong phim The Acolyte.

Những diễn viên khác trong phim, chẳng hạn 
Oh Young Soo, Park Hae Soo, Lee You Mi, Wi Ha 
Jun, Heo Sung Tae, Kim Joo Ryung cũng nhận sự 
chú ý trên toàn cầu và được nhiều công ty sản xuất 
phim tìm đến.

Sự đa dạng hóa các thể loại

Theo Korea JoongAng Daily, ngành sản xuất 
nội dung Hàn Quốc đang tận hưởng thời kỳ hoàng 
kim. Các dự án phim hài lãng mạn, kinh dị, hành 
động, giả tưởng, viễn tưởng lịch sử hoặc phim 
truyền hình về luật pháp đều thu hút sự quan tâm 
của khán giả trên toàn thế giới.

Những dự án thành công của Hàn Quốc thời 
gian qua có thể kể đến Hometown Cha-Cha-Cha 
(2021) của đài tvN với sự tham gia của Kim Seon 
Ho và Shin Min Ah, Alchemy of Souls, Yumi's 
Cells, Twenty Five, Twenty One, Business 
Proposal, The King's Affection, Extraordinary 
Attorney Woo… Phim bộ Hàn Quốc đã được khán 
giả toàn cầu yêu thích.

“Lý do đằng sau sự phổ biến của nội dung Hàn 

Quốc rất đơn giản. Nguyên nhân là thế giới yêu 
thích các bộ phim điện ảnh, truyền hình Hàn Quốc 
và Kpop. Trước đây, những người sáng tạo địa 
phương thường nghĩ chỉ người Hàn hoặc khán giả 
hiểu tiếng Hàn mới xem phim Hàn. Nhưng giờ đây, 
có cách để kết nối nội dung Hàn Quốc với người 
xem ở các quốc gia khác bất cứ lúc nào họ muốn. 
Thông qua internet, mọi người hiểu rõ hơn về các 
nền văn hóa từ châu lục khác nhau”, Kim Ji Yeon 
giám đốc điều hành Siren Pictures - công ty sản 
xuất Squid Game - cho biết.

Ông nói thêm: “Từ BTS, Parasite tới Squid 
Game… chúng tôi luôn cố gắng đưa nội dung Hàn 
Quốc ra thế giới. Nền kinh tế Hàn Quốc chủ yếu 
dựa vào xuất khẩu, văn hóa cũng vậy. Kpop đã 
nhắm đến thị trường âm nhạc toàn cầu trong những 
năm qua và nội dung địa phương cũng đang nở rộ. 
Là một xã hội năng động nên nội dung Hàn Quốc 
cũng trẻ trung, đa dạng và phản ánh xã hội. Đó là lý 
do tôi tin nội dung của Hàn Quốc đã và đang nhận 
được sự yêu thích, chú ý từ khán giả quốc tế.

                                                          Linh 
Phương

Mỹ nhân Hàn kết hôn với đại 
gia

Go Won Hee, diễn viên phim 'Dẫu biết' 
(Nevertheless), thông báo sửa soạn 
làm đám cưới với chủ tịch một hãng 

thực phẩm chức năng.

Hôm 16/9, công ty quản lý Koo của Go Won 
Hee thông báo trên mạng xã hội: “Diễn viên Go 
Won Hee sẽ kết hôn vào tháng 10. Một đám cưới 
kín đáo sẽ được tổ chức với số lượng người tham 
dự hạn chế”. Theo tờ Munhwa Ilbo, bạn trai cô là 
chủ tịch của một công ty sản xuất thực phẩm chức 
năng.

Go Won Hee ra mắt công chúng vào năm 2010 
với vai trò người mẫu quảng cáo. Cô từng là người 
mẫu trẻ nhất từ trước đến nay của Asiana Airlines, 
khi xuất hiện trong quảng cáo của hãng vào năm 
2012. Sau đó, cô góp mặt trong nhiều phim điện 
ảnh, truyền hình như Cuộc chiến nội cung, Mèo 
cưng của tôi, Mùi hương bí ẩn, Dẫu biết, Ghét anh 
yêu anh, Đầu bếp lập dị... Cô gây chú ý vào năm 
2021 khi xác nhận mình phẫu thuật thẩm mỹ để có 
diện mạo xinh đẹp hơn.
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Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

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

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

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

Direct line: 281-709-7999 * Fax: 281-598-9139
Moïi chi tieát tham khaûo xin lieân laïc: HOLLY NGO

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

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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* 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.
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Ngôi làng kỳ lạ ở tiểu quốc 
giàu có Dubai: Ngày hiện đêm 
biến mất, các nhà khoa học đặt 
ra 3 giả thiết

Trong sa mạc ở Dubai có một ngôi 
làng rất đặc biệt. Nó thường xuất 
hiện vào ban ngày nhưng lại biến 

mất vào buổi đêm.
Nhắc tới Dubai chắc hẳn ai cũng nghĩ tới 

một đất nước giàu có với rất nhiều dầu mỏ. Ví dụ 
như tòa tháp cao nhất thế giới - Burj Khalifa, hòn 
đảo nhân tạo lớn nhất - Palm Jumeirah,… Sự tồn 
tại của những công trình nổi tiếng này đã khiến 
Dubai trở nên nổi tiếng.

Tuy nhiên, Dubai cũng là một nơi có nhiều 
sa mạc và những điều thú vị. Nhưng điều thú vị hơn 
nữa là giữa sa mạc của Dubai có một ngôi làng 
được các nhà khoa học đánh giá là một trong những 
nơi “bí ẩn” nhất thế giới. Đó là ngôi làng Al 
Madam.

Ngôi làng xuất hiện ban ngày, biến mất 
ban đêm

Ngôi làng này đặc biệt ở chỗ, nó sẽ biến 
mất vào ban đêm nhưng lại xuất hiện vào ban ngày. 
Ngôi làng này kỳ lạ đến nỗi người ta đã đặt tên cho 
nó là “thị trấn ma”. Vì sao lại có chuyện này xảy ra?

Để làm rõ được sự kiện bí ẩn này, các nhà 
khoa học đã quyết định tới tận nơi tìm hiểu. Ban 
đầu, các nhà khoa học nhận được thông tin rằng, 
ngôi làng này từng xuất hiện 1 ổ dịch bệnh, căn 
bệnh này không có thuốc chữa nên không ai dám 
tới gần. Thậm chí, có tin đồn là trước đây người ta 
nhìn thấy có người đi dạo quanh làng nhưng sau đó 
họ không bao giờ quay lại. Vì vậy, người dân địa 
phương không dám đến gần ngôi làng kể vì sợ gặp 
nguy hiểm. Từ đó, ngôi làng trở thành 1 nơi không 
một bóng người như hiện nay.

Theo quan sát của họ, ban ngày, ngôi làng 
này hoàn toàn không khác gì những ngôi làng khác. 
Từ những dấu vết còn xót lại, có thể thấy người dân 
trong làng là người bản địa, họ sống tự cung tự cấp 
và có những nét văn hóa đặc sắc của riêng mình. 
Tuy nhiên, vào buổi tối, một cảnh tượng huyền ảo 
sẽ xuất hiện, cả ngôi làng như biến mất vào trong 
không khí, không để lại chút dấu vết nào. Khi 
chuyên gia tới tìm kiếm, họ chỉ thấy toàn là cát 
vàng. Bất ngờ là, vào ban ngày, ngôi làng lại hiện ra 

trước mắt mọi người như chưa từng biến mất.
Sau đó, các nhà khoa học đã đưa ra 3 lời 

giải đáp về sự việc kỳ lạ ở ngôi làng bí ẩn này.
Ba lời giải đáp
Đầu tiên, họ đưa ra quan điểm là ngôi làng 

có thể đã bị nhấn chìm bởi cát lún. Theo các nhà 
khoa học, cát trong sa mạc rất nhiều và thường 
xuyên xảy ra hiện tượng sụt lún. Tuy nhiên, nhận 
định này đã bị bác bỏ bởi ở thời điểm ban ngày, 
ngôi làng dường như không hề bị ảnh hưởng hay 
nhấn chìm vì cát lún.

Thứ hai, một số nhà khoa học giải thích 
rằng, việc ngôi làng biến mất vào ban đêm là do 
hiện tượng ảo ảnh gây ra. Họ cho rằng vì Dubai có 
1 nửa là sa mạc, 1 nửa là đại dương đã tạo thành 
cảnh tượng như vậy. Ở sa mạc, không khí nóng 
nhất gần bề mặt và mát dần lên theo độ cao (do bề 
mặt cát nóng với mặt biển lạnh), vì thế khi ánh sáng 
bị khúc xạ xuống phía dưới khiến cho chúng ta thấy 
ngôi làng bị biến mất. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho 
rằng khả năng xuất hiện ảo ảnh thường xuyên như 
vậy là rất nhỏ. Do đó, giả thuyết này cũng rất khó 
được công nhận.

Cuối cùng, sau khi kiểm nghiệm và phân 
tích, các nhà khoa học đã tìm ra một giả thuyết khả 
thi nhất. Theo đó, thực ra ngôi làng này trước đây 
từng là nơi sinh sống của bộ tộc Al Kutbii. Do tài 
nguyên bị khai thác quá mức nên môi trường cũng 
bị tàn phá nghiêm trọng, dần dần sa mạc và cát đã 
xâm chiếm ngôi làng khiến cho họ phải rời đi.

Dân cư chuyển đi hết nên các ngôi nhà trở 
nên trống rỗng, các cồn cát dưới sự tác động của 
gió cứ liên tục bị thổi vào và vùi lấp chúng, khiến 
chúng biến mất vào ban đêm. Chỉ khi tới sáng, gió 
tiếp tục thổi liên tục nên cát đã được di chuyển bớt 
tới nơi khác và ngôi làng xuất hiện trở lại.

Mặc dù các nhà khoa học liên tục đưa ra 
nhiều giả thuyết khác nhau nhưng tới nay vẫn chưa 
có lời giải nào được công nhận. Sự bí ẩn của ngôi 
làng đã khiến cho các lời đồn thổi về nó truyền đến 
tai nhiều người khác. Vì vậy, ngôi làng đã dần trở 
thành một điểm du lịch thu hút được rất nhiều 
người muốn tới khám phá. Nhưng các nhà khoa 
học vẫn đưa ra khuyến cáo với du khách rằng 
những ai có ý định đến thăm ngôi làng nên đến vào 
thời điểm ban ngày, tránh đi vào ban đêm và một 
mình để chắc chắn rằng bản thân không gặp phải 
nguy hiểm. ■

Bé gái 8 tuổi liên lạc với 
Trạm vũ trụ quốc tế ISS bằng 
radio ở Trái Đất

'Chào mừng bạn đến với Trạm vũ trụ 
quốc tế', là câu nói đầu tiên khiến cô bé 8 

tuổi đến từ Anh vô cùng sung sướng khi liên lạc 
được với ISS bằng chiếc đài radio của bố.

Bé gái 8 tuổi Isabella Payne, đến từ Kent, 
Anh đã thực hiện được ước mơ của mình khi trò 
chuyện được với phi hành gia làm việc trên Trạm 
vũ trụ quốc tế ISS thông qua chiếc đài radio của bố.

Cuộc trò chuyện kéo dài chỉ vẻn vẹn 45 

giây với câu chào “Chào mừng bạn đến với Trạm 
vũ trụ quốc tế” khiến cô bé vô cùng hạnh phúc, 
sung sướng.

Phi hành gia Kjell Lingren của Cơ quan 
hàng không vũ trụ Mỹ NASA, chỉ huy SpaceX 
Crew-4 là người nhận cuộc gọi và trả lời cô bé. 
Isabella Payne đã có cơ hội giới thiệu về bản thân, 
tên tuổi của mình với phi hành gia và sau đó Kjell 
Lingren cảm ơn cô bé đam mê vũ trụ vì đã liên lạc 
với họ qua đài radio.

Cuối cùng Isabella Payne nói: “Cảm ơn các 
chú, hãy giữ an toàn nhé”. Ghi âm cuộc gọi từ Trái 
Đất lên Trạm vũ trụ quốc tế ISS đã được cha của cô 
bé là Matt Payne chia sẻ trên mạng xã hội.

Cô bé Isabella Payne vốn rất yêu thích 
những gì liên quan đến vũ trụ, không gian khám 
phá thế giới bên ngoài Trái Đất từ khi còn rất nhỏ, 
chỉ khoảng 2 tuổi. Trong khi đó, bố của bé thường 
xuyên sử dụng radio để nói chuyện với những 
người khai thác, đam mê radio trên toàn thế giới.

Chia sẻ về cuộc gọi hiếm có với phi hành 
gia trên Trạm ISS, Matt Payne cho biết: “Đây chủ 
yếu là may mắn khi tôi kết nối được với Trạm vũ trụ 
quốc tế, kiến thức chỉ là phần nhỏ. Cô bé đã rất vui 
và tôi cũng vui vì điều đó. Từ khi con bé 2 tuổi, con 
đã bộc lộ niềm yêu thích với không gian, con hứng 
thú khi ngồi trên cổ tôi theo dõi dự kiện trò chuyện 
cùng phi hành gia của một trường học mà tôi cùng 
tổ chức”.

Những hình ảnh chụp lại sau khi kết thúc 
cuộc gọi lên Trạm ISS của Isabella Payne cho thấy 
cô gái nhỏ đang cười rất tươi, rạng rỡ trong niềm 
vui sướng.

ARISS là đài phát thanh nổi tiếng của Matt 
Payne, anh ấy sử dụng để nói chuyện với những 
người đam mê radio ham học hỏi khác trên toàn thế 
giới.

Phi hành gia Kjell Lingren gia nhập NASA 
từ năm 2009 và đang thực hiện sứ mệnh thứ hai 
trong không gian. Lần đầu tiên anh lên vũ trụ vào 
tháng 7/2015, làm việc đến tháng 12/2015. Kjell 
Lingren trải qua thời gian 15 giờ 4 phút đi bộ ngoài 
không gian.

Lần thứ hai, Kjell Lingren đã lên Trạm ISS 
vào tháng 4/2022 cùng với Phi hành gia Bob Hines 
và Jessica Watkins của NASA, Samantha 
Cristoforetti người Italia của Cơ quan Vũ trụ Châu 
Âu. Họ sử dụng tên lửa Falcon 9 hai tầng.

Kjell Lingren và nhóm nghiên cứu sẽ dành 
tổng cộng 5 tháng trên Trạm ISS theo dõi và thực 
hiện các thí nghiệm khoa học quan trọng. ■ 
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Bể nước sâu nhất thế giới 
giữa sa mạc kể câu chuyện 
Dubai vươn lên từ thăng trầm 
đại dịch

Trở lại sau đại dịch, Dubai tiếp tục là 
điểm đến thu hút du khách với 
những công trình hoành tráng và 

phi thường. Giữa sa mạc cát nóng, tiểu vương quốc 
này vẫn có thể xây dựng những bể bơi đạt kỷ lục 
Guinness thế giới.

Bể bơi sâu nhất thế giới
Ngoài ánh nắng mặt trời chói chang quanh 

năm và những sân bay quốc tế khổng lồ với chất 
lượng dịch vụ đẳng cấp, Dubai tiếp tục thu hút 
hoàng loạt du khách nước ngoài với những công 
trình xây dựng mới phá kỷ lục thế giới.

Những ai yêu thích việc tự do lặn và khám 
phá những địa điểm bí ẩn dưới nước giờ đây có thể 
thực hành kỹ năng lặn của mình tại Deep Dive 
Dubai. Đây là bể nước duy nhất trên thế giới cho 
phép con người lặn xuống độ sâu 60m, sâu hơn 
15m so với mọi công trình tầm cỡ khác.

Nằm ở Nad Al Sheba của Dubai, bể bơi 
Deep Dive Dubai đã được Kỷ lục Guinness thế giới 
xác nhận là bể bơi sâu nhất thế giới. Chiếc bể này 
chứa 14 triệu lít nước, tương đương 6 bể bơi tiêu 
chuẩn Olympic. Để trải nghiệm lặn ở đây, du khách 
sẽ phải đặt lịch trước. Bể chỉ mở cửa cho những 
người từ 10 tuổi trở lên tham gia hoạt động lặn.

Giống như một thành phố chìm khổng lố, 
chiếc hố nước giữa lòng sa mạc này được trang bị 
56 camera quan sát để đảm bảo an toàn cho du 
khách, cùng với hệ thống âm thanh ánh sáng hiện 
đại.

Trong buổi ra mắt năm ngoái, Giám đốc 
Jarrod Jablonski của Deep Dive Dubai và cũng là 
thợ lặn giữ kỷ lục thế giới, nhận xét rằng: “Theo 
thiết kế, Deep Dive Dubai mang đến những điều 
thực sự độc đáo cho tất cả mọi người. Nhóm chúng 
tôi cam kết sẽ mang lại cho du khách trải nghiệm 
không thể nào quên”.

Anh Gautam Kulkarni, người Ấn Độ sinh 
sống tại Dubai, đã đến bể bơi siêu sâu này và cực kỳ 
ấn tượng. Anh nói: “Riêng việc lặn đã rất thú vị. 
Cảm giác thật tuyệt khi nhảy xuống hồ bơi với độ 
sâu bình thường và sau đó còn cả một vực thẳm mở 
ra phía dưới bạn”.

Anh nói thêm rằng nhược điểm duy nhất 

của bể là thiếu sinh vật biển, nhưng đó cũng là trải 
nghiệm đáng thử một lần trong đời.

Bể bơi vô cực cao nhất thế giới
Quay trở lại mặt đất với ánh nắng chói 

chang của Dubai, khi đi lên đến độ cao 294m, du 
khách sẽ nhìn thấy một công trình phá kỷ lục 
Guinness thế giới khác. Đó chính là bể bơi vô cực 
ngoài trời cao nhất thế giới. Chiếc bể này nằm trên 
đỉnh khách sạn Address Beach Resort 5 sao sang 
trọng ở khu dân cư Jumeirah Beach Residence.

Bể bơi vô cực mở cửa vào năm 2021 là 
điểm đến gây sốt đối với những người yêu thích 
khám phá, cũng như là nơi lý tưởng để lưu lại 
những bức hình sống ảo có một không hai.

Bể bơi nhô ra trên tầng thứ 77 sẽ khiến du 
khách kinh ngạc với tầm nhìn toàn cảnh ra các địa 
danh nổi tiếng nhất của Dubai như Đảo 
Bluewaters, quần đảo hình cây cọ Palm Jumeirah 
và khách sạn Burj Al Arab hình cánh buồm. Những 
người bơi lội nếu không quen có thể bị chóng mặt 
bởi độ cao của bể.

Bể bơi của tầng thượng mang đến vẻ đẹp 
của một hồ nước lớn trên bầu trời. Nơi đây cũng có 
ZETA Seventy Seven, một nhà hàng châu Á sang 
trọng với thực đơn lấy cảm hứng từ hải sản.

Điều đặc biệt là những tầng này chỉ mở cửa 
cho những người trên 21 tuổi để đảm bảo du khách 
được thưởng ngoạn khung cảnh yên bình và các 
dịch vụ cao cấp. Stuart Davids, một du khách đến 
từ Vương quốc Anh chia sẻ: “Chúng tôi đã nhiều 
lần đến Dubai và điều này thật khó tin, nơi đây 
không ngừng xuất hiện những điểm tham quan hấp 
dẫn. Bất cứ thứ gì bạn nghĩ họ không thể vượt qua 
thì họ sẽ làm được”.

Anh không ngừng cảm thán rằng trong số 
những khách sạn sang trọng ở Dubai mà anh từng 
đến, khách sạn này đặc biệt nhất với tầm nhìn đẹp 
hút hồn, hồ bơi vô cực tuyệt phẩm, dịch vụ chu đáo. 
Nơi đây có mọi thứ.

Address Beach Resort là một phần của dự 
án tháp đôi do Al Ain Holding phát triển, bên cạnh 
Address Beach Residences. Dự án bao gồm 217 
phòng khách sạn và dãy phòng, 443 căn hộ dịch vụ 
và 478 căn hộ dân cư. Theo công ty nghiên cứu 
New World Wealth, những khu vực sang trọng này 
hiện đang được chú ý khi thị trường bất động sản 
của Dubai đang bùng nổ. Dòng người giàu có tại 
đây đã tăng vọt từ 52.000 người vào tháng 12/2020 
lên 54.000 người vào tháng 6/2021, đạt mức tăng 
trưởng 3,8%.

Thăng trầm vượt qua đại dịch
Hai công trình độc đáo là bể lặn sâu nhất 

thế giới và bể bơi vô cực cao nhất thế giới cũng là 
câu chuyện đầy thăng trầm của tiểu vương quốc 
này trong vài năm qua.

Không có lĩnh vực nào giảm nhanh và 
mạnh bằng lĩnh vực du lịch khi đại dịch Covid-19 
bùng phát. Trong khi đó, du lịch là một trong số trụ 
cột của các nền kinh tế hùng mạnh nhất trên thế 
giới. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất với 
những khách sạn sang trọng và thời tiết rực rỡ cũng 
không phải ngoại lệ.

Tuy nhiên, khi sang năm 2022, họ lại đang 
phục hồi trở lại mức tiền đại dịch với tốc độ kinh 
ngạc mà các điểm đến hàng đầu thế giới khác phải 
ghen tị.

Theo báo cáo của công ty tư vấn JLL, trong 
năm nay, các khách sạn ở Dubai và Abu Dhabi ghi 
nhận số khách đặt phong cao trong 5 tháng đầu 
năm, tăng từ mức 58% cùng kỳ năm ngoái lên mức 
75%. ■ 

'Lướt ván giữa bầu trời', 
người đàn ông lập kỷ lục thế 
giới

KEBE Keith Edward Snyder, một 
vận động viên lướt ván chuyên 
nghiệp anh có màn thể hiện lập kỷ 

lục thế giới gây chấn động.
Tự mình nhảy ra từ một chiếc máy bay 

đang bay ở độ cao hàng nghìn mét, lao về phía mặt 
đất là một trải nghiệm 'lạnh sống lưng'.

Hãy tưởng tượng kết hợp giữa việc nhảy ra 
ngoài máy bay và quay vòng tròn như một chiếc 
trực thăng, chắc chắn không ai muốn thử cũng 
không đủ can đảm để thực hiện. Tuy nhiên, một 
người đàn ông đến từ Mỹ đã thực hiện điều đó 
giống như việc đi dạo trong công viên và thậm chí 
đã giành được kỷ lục Guinness thế giới cho riêng 
mình. KEBE Keith Edward Snyder đã có màn thể 
hiện lướt ván trên bầu trời khi nhảy từ một chiếc 
máy bay ở độ cao 4.115 mét và quay vòng tròn 160 
vòng từ độ cao khoảng 2.500 mét. KEBE Keith 
Edward Snyder thực hiện kỷ lục này ngay trên đỉnh 
Đại kim tự tháp Giza, Ai Cập.

“Giống như một luồng không khí rất lớn 
đập vào người bạn. Ngón chân tôi cố gắng bấu chặt 
chiếc ván, và sau đó mọi thứ bắt đầu. Đây đã là một 
thành công lớn. Cảm giác chóng mặt hoặc mất 
thăng bằng rất khó tả, tôi trải nghiệm những điều 
này theo cách khác”, KEBE Keith Edward Snyder 
chia sẻ. Anh đến với bộ môn này vào những năm 
1990 khi chứng kiến   Nhà vô địch Thế giới Lướt 
ván trên không, Rob Harris thi đấu trong X Games, 
một sự kiện thường niên do ESPN tổ chức.

KEBE Keith Edward Snyder nhớ lại rằng: 
“Anh ấy quay rất nhanh, mượt mà. Lúc đó, tôi tự 
hỏi anh chàng đó đang làm gì và điều gì khiến anh 
ấy mỉm cười vậy. Tôi cũng muốn trải nghiệm cảm 
giác đó và sau đó, tôi bắt đầu cuộc hành trình của 
mình”.

Sau nhiều năm, KEBE Keith Edward 
Snyder không chỉ bắt đầu thống trị môn thể thao 
này mà còn giúp hàng trăm người khác trải nghiệm 
“dòng chảy năng lượng” mà môn lướt ván giữa bầu 
trời mang lại.

Anh nói: “Tôi đã hướng dẫn khoảng 250 
người trượt ván một cách an toàn trong nhiều năm. 
Tôi hướng dẫn họ tiếp cận theo phương pháp cụ thể 
để thực hiện màn biểu diễn một cách an toàn. Nếu 
một người tiếp cận môn thể thao này tự phát, theo 
cách không an toàn, thiếu sự hướng dẫn có thể sẽ 
dẫn tới hậu quả rất nguy hiểm”. ■



Trang 12

Issue # 2016 * Tuesday, October 11,  2022

SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Bốn âm thanh của tự nhiên 
được lưu thành đĩa nhạc: Tiếng 
hót của loài chim sắp tuyệt 
chủng cùng tiếng vọng của trái 
đất, quá khứ và cá voi

Hơn 50 năm trước, “Bài hát của cá 
voi lưng gù” đã trở thành bản “hit” 
toàn cầu, từ đó khởi động lệnh cấm 

săn bắn trên quy mô lớn.
Vào tháng 9, Downtown Records sẽ phát 

hành một album vinyl (đĩa than) quy mô lớn với 
242 bản nhạc lấy cảm hứng từ tiếng chim hót.

Trong thời gian đại dịch bùng phát, con 
người sống trầm lắng hơn, gửi hy vọng vào vũ trụ 
bao la... Trước đó, một bảo tàng trực tuyến đã bắt 
đầu lưu giữ âm thanh của công nghệ trong quá khứ: 
từ máy đánh chữ, máy cạo râu, máy ghi âm 
cassette, đến máy ảnh và Nintendo cổ điển.

Vào tháng 8 của 52 năm trước, một album 
về tiếng kêu của cá voi đã trở thành bản “hit” toàn 
cầu, là xúc tác cho các quy định cấm săn bắn cho 
đến ngày nay.

The Birdsong Project - Nơi ghi lại tiếng 
hót của các loài chim có nguy cơ tuyệt chủng

Một hộp đĩa than lớn chứa 242 bản nhạc và 
một tuyển tập thơ 60 trang sẽ được phát hành vào 
tháng 9/2022. Các bài hát lấy cảm hứng từ tiếng 
chim hót đã được phát hành trên các nền tảng nghe 
nhạc trực tuyến từ đầu năm 2022.

“Các loài chim tạo ra âm nhạc vì những lý 
do giống như chúng ta. Đó chính là cách giao tiếp 
của chúng”.

Randall Poster, người khởi xướng dự án 
“The Birdsong Project”, là một nhạc sĩ trong lĩnh 
vực điện ảnh, đã từng làm việc với các đạo diễn 
như Wes Anderson, Martin Scorsese và Todd 
Haynes. Một trong số ít những điều tích cực từ tình 
trạng dịch bệnh đóng cửa là không ít cư dân thành 
phố bắt đầu nhận thấy mối liên hệ với những loài 
động vật hoang dã và Randall là một trong số đó.

Ông đã sống ở The Bronx 60 năm và chưa 
bao giờ ngó ngàng đến những con chim. Cho đến 
mùa đông năm 2020, khi dịch bệnh hoành hành 
khắp thế giới, mọi thứ trôi qua chậm chạp, ông bắt 
đầu thích lắng nghe tiếng chim hót trong thành phố 
yên tĩnh. Vì vậy, ông quyết định làm điều gì đó để 
giải quyết tình trạng môi trường sống của loài chim 
đang dần biến mất.

Cùng với Rebecca Reagan, Randall đã tạo 
ra một chương trình đa ngành mang tên “For the 

Birds” và chiêu mộ các ngôi sao như Mark Ronson, 
Nick Cave, Beck, Sean Penn và Tilda Swinton 
tham gia.

Nếu bạn đến Vườn bách thảo Brooklyn từ 
nay đến tháng 10/2022, bạn cũng có thể thấy vô số 
nhà chim được thiết kế bởi 33 nghệ sĩ. Randall nói: 
”Chúng tôi muốn du khách cảm nhận được niềm 
vui của sự sáng tạo và cảm hứng từ tiếng chim hót”.

Các nhà thơ từ khắp nơi trên thế giới tạo ra 
những bài thơ về loài chim.

Tại Mỹ, mèo nhà giết 1,3 - 4 tỷ con chim 
mỗi năm và 365 - 988 triệu con chim bị chết do va 
vào cửa kính. Ở Canada, số lượng chim chết lên 
đến 16 - 42 triệu. Chưa cần tính trên phạm vi toàn 
cầu, nhưng từ 2 quốc gia này đã có ít nhất hàng tỷ 
con chim chết mỗi năm.

Khi nói về tiếng chim hót và những dự án 
đang thực hiện, Randall đã tìm hiểu thông tin và số 
liệu từ một người bạn là nhà bảo vệ môi trường. Từ 
đó, ông đã nghĩ ra một ý tưởng: Nếu sử dụng lợi thế 
trong mối quan hệ giữa các lĩnh vực để huy động 
vốn làm ngân sách bảo vệ loài chim thì sao?

Sau đó, Randal liên hệ với National 
Audubon Society và quyết định quyên góp tất cả số 
tiền thu được từ album cho Hiệp hội bảo tồn loài 
chim. Ông cho biết dự án có tiềm năng lan tỏa 
thông điệp cao vì dường như mọi người đều dành 
một tình yêu nhất định cho loài chim.

Randall nói: “Trong đại dịch, mọi người đã 
học cách dành nhiều thời gian hơn để nhìn ra ngoài 
cửa sổ. Được nhìn ngắm những chú chim ngoài kia 
là điều may mắn. Chúng ta được thiên nhiên chữa 
lành những vết thương trong tâm hồn”.

Randall cho biết ông không thể tính toán 
“For the Birds” có thể quyên góp được bao nhiêu 
tiền hay liệu sức mạnh người nổi tiếng có đẩy nó 
lên các bảng xếp hạng âm nhạc hay không. Nhưng 
ông rất mong chờ hàng loạt sự kiện của dự án, bao 
gồm triển lãm tổ chim tại Vườn bách thảo 
Brooklyn từ tháng 6 đến tháng 10 và “bữa tiệc âm 
thanh” ở Miami, London…

“Chúng tôi cũng sẽ tạo cơ hội để nhiều 
người rút ngắn khoảng cách với loài chim, đồng 
thời nuôi dưỡng mối quan tâm của thế hệ trẻ đối với 
thế giới chim muông”.

Một nhà tài trợ khác của dự án, Robin 
Perkins, người đã đồng hành cùng Tổ chức Hòa 
bình Xanh trong 10 năm, đã gom quỹ hơn 50.000 
USD và mời hàng chục nhạc sĩ cùng sáng tác, hòa 
tấu ca khúc lấy cảm hứng từ những loài chim có 
nguy cơ tuyệt chủng ở đất nước của họ.

Earthling Project - Thanh âm của nhân 
loại gửi vào vũ trụ

Trong dãy núi Cascade ở phía bắc 
California, 42 kính viễn vọng vô tuyến chĩa lên bầu 
trời để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống.

Viện Tìm kiếm Trí thông minh Ngoài Trái 
đất (SETI) đã lắng nghe và thu thập một số loại tín 
hiệu ở đây kể từ khi thành lập vào năm 1984.

Người đồng sáng lập Jill Tarter, một nhà 
vật lý thiên văn nổi tiếng và là nguyên mẫu cho 
nhân vật của Jodie Foster trong bộ phim “Contact” 

(Tiếp xúc) năm 1997. Dự án này không chỉ nhằm 
mục đích “giao lưu” với các nền văn minh xa xôi, 
mà còn nhắc nhở chúng ta chỉ là sự tồn tại bình 
thường và mỏng manh trong vũ trụ bao la.

Năm 2021, dự án bắt đầu thu thập những 
thanh âm trên trái đất.

Felipe cho rằng các bài hát không chỉ dành 
cho con người. Ông kêu gọi mọi người trên khắp 
thế giới cùng tải lên một bài hát và đoạn nhạc này 
đã được hòa lên bản hợp ca của cả nhân loại. Cùng 
với Wikipedia và Rosetta Project, bộ sưu tập 1.500 
mẫu ngôn ngữ của con người đã được ghi lại trong 
một chiếc đĩa không thể phân hủy và được đưa lên 
vũ trụ vào mùa hè năm 2021.

Hàng trăm họa sĩ đã lấy đây làm nguồn cảm 
hứng để tạo ra hàng loạt bức tranh độc đáo.

Felipe nói rằng bản nhạc này không chỉ là 
một thông điệp gửi đến vũ trụ, mà còn là một tấm 
gương phản chiếu: “Liệu chúng ta có thể dùng 30 
giây ca hát để đoàn kết nhân loại không?”.

Felipe cảm thán: ”Đại dịch đã giúp nhân 
loại xích lại gần với nhau hơn. Trong thời gian tăm 
tối này, tập hợp mọi người từ khắp nơi trên thế giới 
để đóng góp cho dự án, truyền tải thông điệp cùng 
nhau phấn đấu và gắn kết. Thế là sứ mệnh của 
chúng ta đã hoàn thành”. 

Conserve the Sound - Bảo tàng trực 
tuyến lưu giữ “Nước mắt của thời đại”

Âm thanh quay số của chiếc điện thoại cổ, 
tiếng lách cách của máy chơi game Nintendo cũ, 
tua máy ghi âm...

Với sự phát triển của thời đại và khoa học 
kỹ thuật, những thanh âm của đồ công nghệ xưa cũ 
này sẽ không còn nữa. Song, một bảo tàng trực 
tuyến đã ghi lại được những loại âm thanh này.

Dự án có tên Conserve the Sound, là một 
bữa tiệc của thị giác và thính giác. Mỗi đồ vật được 
chụp trên nền trắng tinh khiết. Máy ảnh phim cầm 
tay, máy đánh chữ, tay nắm cửa sổ ô tô, máy cạo 
râu, loa, đồng hồ bấm giờ...

Vào phần “Âm thanh” ở đầu trang website 
conservethesound.de, người dùng có thể tận 
hưởng âm thanh của đồ dùng công nghệ đã tồn tại 
trong từng thập kỷ từ những năm 1910 đến những 
năm 2000. Xem xét kỹ hơn thông tin sản phẩm cho 
thấy nhiều đồ vật trong số này đến từ châu Âu, 
chẳng hạn như đầu robot của Kassettenrekorder 
Weltron Model 2004, mà người tiêu dùng ở các 
quốc gia và khu vực khác có thể thấy lạ lẫm.

Conserve the Sound là chủ yếu giới thiệu 
các sản phẩm được sản xuất tại châu Âu.

Hàng chục âm thanh độc đáo được điều 
chỉnh kèm theo hình ảnh tương ứng. Tất cả đều lấy 
sự đơn giản làm chủ đạo. Những âm thanh này sẽ 
đưa bạn trở về khoảnh khắc của thời đại trước, giúp 
bạn mường tượng rõ ràng hơn về cuộc sống xưa cũ.

Bài hát của cá voi lưng gù - Thanh âm 
chữa lành từ biển sâu

Hơn 50 năm trước, một album hiếm hoi về 
tiếng kêu của cá voi đã trở thành bản “hit” toàn cầu, 
từ đó khởi động lệnh cấm săn bắn trên quy mô lớn.

Trong 52 năm qua, Roger Payne đã giới 
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thiệu âm thanh của cá voi lưng gù cho hàng 
nghìn người và việc làm này vẫn đang tiếp diễn. 
Trường học, nhà thờ, chương trình trò chuyện trên 
truyền hình… với nhiều đối tượng như ca sĩ, nhạc 
sĩ, chính trị gia và nhà khoa học...

30 giây đầu tiên khi đoạn nhạc phát lên, có 
người tò mò lắng nghe, có người cười khúc khích.

Nhưng 1 phút, rồi 5 phút, thậm chí là nửa 
giờ, Payne nhận ra rằng điều kỳ diệu đã xuất hiện. 
“Trong quá trình bản nhạc phát lên, khán giả sẽ 
hoàn toàn im lặng, đắm chìm trong âm thanh cho 
đến phút cuối”.

Năm 1970, Payne phát hành album gồm 5 
ca khúc, tổng thời lượng dài 34 phút có tên “Song 
of the Humpback Whale” (Bài hát của cá voi lưng 
gù). Điều bất ngờ là, Payne không phải là một nhạc 
sĩ, mà là một chuyên gia về âm học, người nghiên 
cứu định vị bằng tiếng vang của dơi và cú. Anh tình 
cờ quan tâm đến tiếng kêu của cá voi.

Năm 1960, Roger đang nghe đài thì biết tin 
một con cá heo chết dạt vào bãi biển Revere (gần 
Đại học Tufts nơi ông làm việc) và ông đã lái xe 
đến đó. Sau đó, ông mới biết ngư dân đã cắt vây 
lưng, ai đó đã khắc tên lên phần đầu và lỗ thở của cá 
heo bị nhét vào một điếu xì gà.

Sau đó, ông nói: “Tôi dập điếu thuốc và 
đứng đó rất lâu với tâm trạng không thể diễn tả. 
Mỗi người đều có một hoặc vài trải nghiệm để đời 
và đối với tôi chính là đêm hôm đó”.

Vào những năm 1960, hàng chục nghìn con 
cá voi bị giết mỗi năm, đa số lấy mỡ làm xà phòng, 
dầu và thức ăn cho vật nuôi. Số lượng cá voi lưng 
gù khoảng 100.000 con vào năm 1900 và sau đó 
giảm còn 7.000 con; cá voi xanh lên tới 250.000 
con và chỉ còn 500 con vào những năm 1980.

Payne nói: “Chúng gần như tuyệt chủng, 
nhưng thế giới dường như chẳng thèm quan tâm”.

Theo báo cáo năm 2018 của Financial 
Times, Nhật Bản đã khởi động lại hoạt động 
thương mại đánh bắt cá voi và rút khỏi Ủy ban 
Đánh bắt Cá voi Quốc tế.

Sau khi tận mắt chứng kiến cảnh cá voi bị 
sát hại dã man, Payne quyết định làm điều gì đó.

Nguồn cảm hứng này còn xuất phát từ đoạn 
ghi âm tiếng cá voi rên rỉ của kỹ sư hải quân Frank 
Watlington khi đang ở trong tàu ngầm Nga ngoài 
khơi bờ biển Bermuda.

Payne cảm thấy tiếng kêu này như một bài 
hát thực thụ vì có vần điệu và lặp lại.

Điều đáng chú ý là trong khi nhiều loài cá 
voi sử dụng âm thanh để giao tiếp thì cá lưng gù lại 
dùng để “hát”. Ngoài ra, bài hát của cá voi thay đổi 
một cách tinh tế mỗi năm và không bao giờ trùng 
lặp. Khi nghe đoạn ghi âm rên rỉ này, Payne đã 
khóc và nhận ra đây có thể là bí quyết để ngăn chặn 
việc tàn sát cá voi.

“Bài hát của cá voi lưng gù” đã bán được 
hơn 125.000 bản, trở thành bản ghi âm thiên nhiên 
phổ biến nhất mọi thời đại. Bài hát cá voi sau đó đã 
đi vào văn hóa đại chúng và trở thành cảm hứng 
cho những sáng tác đến ngày nay.

Vào năm 1977, khi NASA tung ra một bản 

thu âm 12 inch mạ vàng trên tàu du hành Voyager, 
bao gồm các bài hát cá voi lưng gù ở Bermuda của 
Payne, cùng với Johann Sebastian Bach, Mozart và 
Lewis.

Năm 1986, Ủy ban Săn bắt cá voi Quốc tế 
đã cấm tất cả hoạt động săn bắt cá voi thương mại 
(mặc dù Na Uy và Nhật Bản vẫn cấp giấy phép 
đánh bắt cá voi thương mại và Iceland trước đó đã 
công bố kế hoạch ngừng đánh bắt cá voi thương 
mại vào năm 2024).

“Nếu cá voi du nhập vào văn hóa nhân loại 
thì chúng ta có thể cứu được chúng và tôi nghĩ điều 
đó đã và đang diễn ra”, Payne nói. ■ 

Thức dậy giữa đám tang, 
cô bé 3 tuổi khiến người nhà 
kinh hãi

ột gia đình ở Mexico vừa trải Mqua cú sốc lớn nhất trong cuộc 
đời khi cô con gái 3 tuổi qua đời 

sau nhiều ngày chữa trị ở bệnh viện. Nhưng điều 
khiến tất cả thành viên kinh ngạc hơn là cô bé ấy đã 
tỉnh dậy giữa đám tang của chính mình.

Sự việc bất ngờ xảy với cô bé Camila 
Roxana Martinez Mendoza, 3 tuổi sinh sống cùng 
gia đình ở Villa de Ramos, Mexico. Khi thấy cô bé 
có biểu hiện lạ, bị đau bụng nhiều, nôn mửa và sốt 
cao, mẹ của cô là Mary Jane Mendoza đã đưa cô bé 
đến Bệnh viện Salinas de Hidalgo để khám và điều 
trị. Khi đến bệnh viện, bác sĩ đặt chiếc khăn lạnh 
lên cơ thể bé để hạ nhiệt và đặt máy đeo vào đầu các 
ngón tay để theo dõi nồng độ oxy.

Sau đó, Camila Roxana Martinez Mendoza 
được cho xuất viện với đơn thuốc là paracetamol 
điều trị cơn đau và sốt. Tuy nhiên, bệnh tình của bé 
không tiển triển và tiếp tục xấu đi. Bác sĩ hướng 
dẫn mẹ bé cho ăn trái cây, uống nước và kê một loại 
thuốc khác. Dù vậy, bé vẫn gặp phải tình trạng nôn 
mửa liên tục.

Cô bé đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình 
trạng nguy kịch. Bác sĩ chuyển cô bé đến một căn 
phòng riêng biệt khiến gia đình vô cùng lo lắng. 
Sau đó, Camila Roxana Martinez Mendoza qua 
đời mà nguyên nhân là do mất nước quá nhiều, 
trong dạ dày có một con bọ.

Ngày hôm sau, gia đình đã tổ chức tang lễ 
cho bé, đặt bé trong chiếc quan tài có tấm kính để 
mọi người vẫn nhìn thấy được khuôn mặt của 
Camila Roxana Martinez Mendoza.

Tuy nhiên, vào ngày tổ chức tang lễ, gia 
đình phát hiện có hơi nước đọng trên mặt trong tấm 
kính quan tài.

Mọi người nói rằng có thể do bị ảo giác nên 
mẹ cô bé mới nhìn ra như vậy. Vài phút sau, một 
thành viên trong gia đình nhận thấy mắt của cô bé 
chuyển động, cho rằng cô bé chưa chết.

Mọi người mở nắp quan tài, kiểm tra mạch 
và đưa cô bé đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ cố 
gắng cấp cứu hồi sinh cô bé nhưng không thành 
công và tuyên bố cô bé đã chết vì phù não, không 
thể cứu chữa.

Cuối cùng gia đình buồn rầu đưa cô bé trở 
về. Không có phép màu nào xảy ra với gia đình 
Camila Roxana Martinez Mendoza.

Mẹ của cô bé chia sẻ: “Con bé là cô gái vui 
vẻ, hạnh phúc, hòa đồng, được nhiều người yêu 
quý. Chúng tôi cần một lời giải thích từ bệnh viện”.

Các quan chức địa phương đã tiến hành 
khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra vụ việc. ■ 

Bí ẩn xác chết lộ ra dưới 
lòng hồ nước ngọt lớn bậc nhất 
ở Mỹ

ồ Mead ở Nevada là một trong Hnhững hồ chứa nước ngọt lớn nhất 
ở Mỹ. Mùa hè năm nay, hạn hán 

trong khu vực kéo dài khiến mực nước hồ xuống 
thấp kỷ lục.

Khi hồ cạn nước, người dân địa phương 
phát hiện thi thể một người đàn ông chết đuối, từng 
báo cáo mất tích hai thập kỷ trước. Theo quan chức 
địa phương, thi thể thuộc về người đàn ông có tên 
là Thomas Erndt, 42 tuổi, đến từ Las Vegas. Các 
chuyên gia dự đoán, Thomas Erndt bị chết đuối ở 
hồ Mead vào ngày 2/8/2002 nhưng họ vẫn chưa 
xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết và 
cách thức cụ thể.

Kể từ tháng 5, hồ Mead cạn nước để lộ ra 
nhiều bí ẩn dưới đáy hồ. Đây là một trong ít nhất ba 
bộ hài cốt mà người dân địa phương phát hiện trong 
khu vực. Được biết, đây là thời gian mực nước 
giảm mạnh nhất trong nhiều năm qua. Quá trình 
xác định hài cốt người đàn ông tìm thấy trong hồ 
gặp nhiều khó khăn do sự phân hủy diễn ra rất 
nhiều, điều này gây khó khăn cho việc trích xuất 
ADN để xác định danh tính.

Hồ Mead là hồ chứa lớn nhất của Mỹ nằm 
giữa biên giới Nevada-Arizona và phục vụ khoảng 
25 triệu người ở Arizona, Nevada, California và 
Mexico. Gần đây, mực nước của hồ đã giảm xuống 
mức thấp kỷ lục trong bối cảnh siêu hạn hán mà 
nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng từ tác động 
của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Vào thời kỳ đỉnh cao năm 1983, Hồ Mead 
cao hơn mực nước biển 373 mét. Nhưng mùa hè 
năm nay, mức độ đã giảm, còn khoảng 27% công 
suất của hồ. Mực nước giảm làm lộ ra những nhiều 
thứ kỳ lạ trong hồ bao gồm một con tàu bị chìm từ 
thời Thế chiến thứ hai và van nạp nguyên bản năm 
1971 của hồ chứa.

Tình trạng nắng nóng diễn ra ở nhiều nơi 
trên thế giới, mực nước ở các hồ suy giảm đã dẫn 
đến việc phát hiện ra một số khám phá thú vị. Ở 
Texas, các nhà khảo cổ phát hiện các dấu vết khủng 
long từ khoảng 113 triệu năm trước trong một công 
viên.

Theo các chuyên gia, những dấu chân 
thuộc về con khủng long acrocanthosaurus từng đi 
bộ trên con đường cạn để tìm kiếm thức ăn. Ước 
tính có tổng cộng 140 dấu vết từ con khủng long 
này, với khoảng 60 dấu vết hiện có thể nhìn thấy 
được. ■ 
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Người phụ nữ 29 tuổi chỉ 
cao gần 62 cm, nặng 5,4 kg

Jy o t i  A m g e ,  2 9  t u ổ i ,  ế n  t ừ đ
Maharashtra, Ấn ộ được mệnh danh Đ
là người phụ nữ lùn nhất thế giới. Mẹ 

của Jyoti là bà Ranjana cho biết cô có kích thước 
bình thường khi mới sinh và những n m ầu thơ ấu. ă đ
Sự phát triển của Jyoti thực sự dừng lại khi cô ấy 
bước sang tuổi thứ 5 và không thay ổi kể từ đó đến đ
nay.

Tuy nhiên, bất chấp ngoại hình khác lạ, cô 
ấy vẫn tiếp tục đến trường với các bạn cùng lứa 
tuổi. Nhờ sự hỗ trợ của gia đình, Jyoti vượt qua khó 
khăn, chưa bao giờ nghĩ chiều cao khiêm tốn của 
mình là một trở ngại.

Chị gái của Jyoti vẫn thường đưa cô đi khắp 
trường đại học và điều đó đã giúp cô hoàn thành 
việc học tập và tốt nghiệp thành công.

“Khi cô ấy chưa nổi tiếng, mọi người 
thường trêu chọc và chế giễu vì ngoại hình khác lạ. 
Khi đó Jyoti từng cảm thấy rất chán nản. Sự kiên trì 
và nhiệt thành của Jyoti chủ yếu xuất phát từ gia 
đình, những người luôn ủng hộ và ủng hộ cô tiếp 
tục bước tiếp”, cha của Jyoti chia sẻ.

Các bác sĩ cho rằng lý do khiến chiều cao 
của Jyoti không tăng là do thiếu hụt hormone tăng 
trưởng. Sau này, tình trạng của Jyoti được xác định 
là do mắc chứng achondroplasia hiếm gặp. Đây là 
một loại bệnh lùn khiến cô không thể cao lớn như 
bình thường.

Năm 18 tuổi, Jyoti ghi tên mình vào sách 
kỷ lục Guinness thế giới trở thành người phụ nữ lùn 
nhất thế giới. Cô gái chỉ cao 61,95 cm, nặng 5,4 kg, 
nặng hơn lúc mới chào đời chưa đến 4kg.

Năm 2012, Jyoti Amge gặp người đàn ông 
cao nhất thế giới, Sultan Kosen, và cô đã cùng anh 
chụp hình kỷ niệm. Mọi thứ Jyoti sử dụng từ quần 
áo cô mặc, phụ kiện, dao kéo, dĩa thìa, đều phải 
chỉnh sửa kích thước cho phù hợp với chiều cao 
đặc biệt của cô.

Từ khi còn nhỏ, cô gái nổi tiếng Ấn Độ này 
mong muốn trở thành diễn viên. Cô chăm chỉ theo 
đuổi nghiệp diễn và bất chấp định kiến   của mọi 
người, Jyoti giờ đã thực hiện được hoài bão của 
cuộc đời.

Jyoti không chỉ nổi tiếng với tư cách là một 
nữ diễn viên, người có ảnh hưởng ở quê hương Ấn 

Độ mà cô ấy còn đi khắp thế giới, gặp gỡ nhiều 
người, đóng vai trò là đại sứ của Kỷ lục Guinness 
Thế giới.

Cô gái 29 tuổi từng xuất hiện trong các 
chương trình truyền hình cả trong và ngoài nước. 
Cô dự định sẽ tiếp tục theo đuổi, phát triển sự 
nghiệp diễn xuất của mình trong tương lai. Trên 
thực tế, cô gái lùn nhất thế giới đã xuất hiện trong 
loạt phim nổi tiếng American Horror Stories: 
Freak Show. Jyoti đã và đang nỗ lực nhiều hơn để 
thực hiện ước mơ của mình, bác bỏ những ý kiến 
cho rằng một cô gái tầm vóc nhỏ bé như cô không 
thể thành công trong cuộc sống. ■  

Choáng với quả dưa chuột 
dài 1,1 mét, lập kỷ lục thế giới

Sebastian Suski, người Ba Lan, hiện 
đang sinh sống ở Southampton, Anh 
vừa giới thiệu sản phẩm trồng ngay 

trong vườn nhà khiến ai nhìn cũng phải kinh ngạc.
Quả dưa chuột mà Sebastian Suski trồng 

được trong sân vườn nhà mình có kích thước dài 
hơn 1,1 mét. Với thành tích này, Sebastian Suski 
trở thành người trồng được quả dưa chuột dài nhất 
thế giới. Quả dưa chuột khổng lồ phá kỷ lục 
Guinness thế giới, vượt qua kỷ lục trước đó là 6,35 
cm. Bất chấp thời tiết mùa hè nóng như thiêu như 
đốt ở Anh trong năm nay, Sebastian vẫn có thể 
chăm chút cho cây dưa chuột của mình phát triển 
vượt bậc.

Sebastian Suski cho biết: “Tôi đã nhiều lần 
trồng được dưa chuột có kích thước lớn ngoại cỡ. 
Tuy nhiên, chưa bao giờ phá kỷ lục thế giới. Trồng 
dưa chuột siêu dài là một việc nhiều rủi ro với một 
người làm vườn. Nếu bạn cắt quá sớm, quả dưa 
chuột sẽ không phát triển đủ dài để lập kỷ lục. 
Nhưng nếu để quá thời gian, quả dưa chuột dễ bị 
hỏng, có nguy cơ thối rữa”.

Trong quá trình trồng trọt, chăm bón, thu 
hoạch quả dưa chuột dài kỷ lục này, có khoảng 1 
tuần Sebastian Suski phải đi bệnh viện. Do đó, mọi 
việc chăm sóc quả dưa phải do vợ của Sebastian 
Suski là Renata đảm nhận.

“Khi tôi không có mặt, vợ tôi là Renata đã 
thay mặt tôi để chăm sóc, tưới nước cho cây, nuôi 
dưỡng nó thật tốt. Nếu không có Renata, tôi sẽ 
không kỷ lục này”, Sebastian Suski chia sẻ.

Người làm vườn Sebastian Suski đã kiên trì 
theo đuổi việc trồng rau quả có kích thước lớn 7 
năm nay. Anh thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, 
hỗ trợ cho những người đam mê trồng cây khổng lồ 

ở châu Âu.
Sebastian Suski đã tự lập cho mình một vài 

kỷ lục quốc gia nhưng chưa bao giờ trở thành kỷ 
lục gia thế giới. Đây là lần đầu tiên anh đạt được 
thành tích này với quả dưa chuột dài hơn 1,1 mét.

“Tôi đã trồng nhiều quả dưa chuột khủng 
nhưng chưa bao giờ đạt được kích thước đủ lớn để 
đánh bại thành tích Kỷ lục Guinness Thế giới trước 
đó. Hiện tại, tôi đang cảm thấy rất phấn khích, vui 
mừng”, Sebastian Suski chia sẻ.

Người đàn ông đam mê làm vườn rất tự hào 
về sản phẩm của mình và thậm chí trong tương lai 
Sebastian Suski vẫn muốn tiếp tục theo đuổi việc 
trồng cây kích thước lớn để lập thêm những kỷ lục 
thế giới mới. ■

Bắt nhân viên làm con tin 
để rút tiền tiết kiệm của chính 
mình

Theo các hãng tin địa phương, 
Hussein cầm theo khẩu súng trường 
khi bước vào một chi nhánh của 

Ngân hàng Liên bang ở quận Hamra hôm 11/8. 
Hầu hết khách hàng đều kịp trốn thoát trước khi 
Hussein đóng cửa. Người đàn ông 41 tuổi nhốt 6 
nhân viên và một khách hàng bên trong trụ sở ngân 
hàng cùng mình.

Hai phát súng được cho là đã phát nổ. Có 
lúc, từ bên ngoài còn có thể nghe thấy tiếng anh này 
hét lên: “Bọn họ toàn là những kẻ dối trá”. Hussein 
thậm chí dọa tự thiêu nếu yêu cầu của anh không 
được đáp ứng. Tuy nhiên, cuối cùng không ai bị 
thương. Sau 7 giờ, cuộc giằng co kết thúc trong hòa 
bình và Hussein đồng ý thả tất cả con tin sau khi 
được phép rút 35.000 USD trong số 210.000 USD 
tiền gửi tiết kiệm ngân hàng của mình. Đây là số 
tiền Hussein nói rằng cần để thanh toán viện phí 
cho cha anh.

Từ năm 2019, khi giá trị đồng Lebanon 
giảm mạnh và lạm phát tăng lên mức kỷ lục, chính 
phủ nước này thực hiện các biện pháp hạn chế ngân 
hàng nhằm ngăn người dân rút một lượng tiền quá 
lớn. Trên thực tế, họ chỉ có thể lấy được đủ tiền để 
đáp ứng các nhu cầu cơ bản, dù có nhiều tiền trong 
tài khoản thế nào đi nữa.

Chính vì vậy, khi tin về vụ bắt cóc con tin 
của Hussein được lan truyền khắp Beirut, nhiều 
người tỏ ra đồng tình với hành động của anh này và 
ca ngợi Hussein như “anh hùng”. Một nhóm biểu 
tình còn được lập ra bên ngoài chi nhánh Ngân 
hàng Liên bang để bày tỏ sự ủng hộ với Hussein. 
Họ hô vang khẩu hiểu: “Hãy chống lại sự cai trị của 
các ngân hàng”.

Hussein được cho là cần rút tiền tiết kiệm 
để trả các hóa đơn điều trị cho người cha đang nằm 
viện (khoảng 50.000 USD) và cả tiền viện cho con 
của anh. Hôm 16/8, Thẩm phán Ghassan Khoury ra 
lệnh thả Hussein, sau khi Ngân hàng Liên bang 
thông báo với các công tố viên rằng họ muốn rút 
đơn kiện. Mặc dù vậy, Hussein vẫn sẽ bị điều tra, để 
ngỏ khả năng anh sẽ bị truy tố. ■ 
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Nhận “án tử” từ bác sĩ, hai 
vợ chồng già rong ruổi khắp nơi 
trên xe nhà di động để tận 
hưởng khoảng thời gian cuối 
cùng

Đối mặt với thử thách tàn khốc của 
số mệnh, hai vợ chồng già đã 
không u buồn quá lâu. Họ nhanh 

chóng viết đơn nghỉ việc, thực hiện kế hoạch du 
lịch bằng xe nhà di động.

Franz Kafka (một tiểu thuyết gia và nhà 
văn viết truyện ngắn người Bohemia nói tiếng 
Đức) từng có câu: “Bệnh tật ban tặng cho chúng ta 
cơ hội để thử thách bản thân”. 

Đẩy nhanh kế hoạch tận hưởng cuộc 
sống vì biến cố ập đến

Đại dịch bùng phát, bạn có bao giờ tự hỏi 
rằng: “Đợi dịch bệnh qua đi, mình sẽ đi đâu?”.

Nhiều người quyết tâm, sau khi thế giới 
hoạt động bình thường trở lại, sẽ tụ tập cùng bạn bè, 
gặp những người mình yêu thích. Có người háo 
hức đi du lịch, ăn những món ngon ở khắp nơi trên 
thế giới...

Thật vậy! Dịch bệnh lấy đi rất nhiều thời 
gian của con người, cũng để lại cho chúng ta vô vàn 
tiếc nuối không cách nào bù đắp. Đến nay, những ai 
từng hạ quyết tâm ấy, đã thực hiện được nguyện 
vọng chưa?

New Zealand có một đôi vợ chồng đã lên 
kế hoạch rong ruổi khắp nơi trên chiếc xe nhà di 
động sau khi chính thức nghỉ hưu. Thế mà năm 
ngoái (2021), họ đã vội vàng thực hiện ước nguyện 
này. Trước khi quyết định du lịch khắp New 
Zealand bằng xe nhà di động, Greg (61 tuổi) và 
Sandy (51 tuổi) vẫn đang trải qua cuộc sống bình 
thường, nhưng căn bệnh ung thư đột ngột đã khiến 
họ phải đối mặt với rất nhiều thay đổi.

Năm ngoái (2021), Sandy được chẩn đoán 
bị u tủy. Tin này như tiếng sét đánh ngang cuộc 
sống vốn đang bình lặng hạnh phúc của hai vợ 
chồng. Bác sĩ nói rằng Sandy chỉ có thể sống không 
quá 4 năm. Đối mặt với thử thách tàn khốc của số 
mệnh, hai người đã không u buồn quá lâu. Họ 
nhanh chóng viết đơn nghỉ việc, thực hiện kế hoạch 
du lịch bằng xe nhà di động.

Greg và Sandy lần đầu tham gia ngày hội 
xe nhà di động Jayco ở Công viên Quốc gia, kết 
bạn với rất nhiều người yêu thích xe nhà khắp nơi. 

Sandy nói: “Vốn dĩ chúng tôi dự định nghỉ 
hưu rồi mới đi du lịch, chỉ là hiện thực đã khiến 

chúng tôi phải đẩy nhanh kế hoạch sớm vài năm”.
Greg đã nhận ra được một điều kể từ khi 

phát hiện căn bệnh của vợ: “Chúng tôi không thể 
sống mà chỉ biết an nhàn no bụng qua ngày. Tiền 
kiếm được phải trả nợ mua nhà, du lịch. Nhưng sau 
khi vợ bị bệnh, áp lực tiền bạc chưa phải là thứ kinh 
khủng nhất”.

Khám phá mọi thứ vì thời gian đang dần 
cạn kiệt

Greg và Sandy đã kết hôn được 23 năm, 
sống bên nhau ở Palmerston North, cùng làm việc 
kiếm tiền nuôi lớn 6 đứa con.

Greg là giám đốc xưởng sản xuất xe tải. 
Sandy là quản lý dự án tại nhà máy phát điện gió. 
Chỉ vài năm nữa là hai người có thể nghỉ hưu, 
nhưng cuộc đời lại mang đến cho họ “trò đùa thật 
trớ trêu”.

May mắn thay, hai vợ chồng vẫn luôn lạc 
quan, gấp rút điều chỉnh lại kế hoạch. Hai người 
cùng nghỉ việc, bán nhà, mua chiếc xe nhà di động 
hiệu Jayco Silverline với giá 110.000 USD và một 
chiếc xe đầu kéo. Đối với hai vợ chồng Greg, đây 
không phải là chuyến đi du lịch đơn thuần, mà mỗi 
điểm dừng trên hành trình đều là một cuộc thám 
hiểm đầy lý thú. Họ chưa bao giờ thử sống trên nhà 
xe di động. Chuyến du lịch gần nhất chỉ là cuộc trải 
nghiệm trên du thuyền đến Ireland trong 1 tuần.

Sau khi khởi hành, trong thời gian dịch 
bệnh hồi tháng 8/2021, Greg và Sandy đã phải ở lại 
Rotorua (thành phố trên bờ biển phía Nam đảo Bắc 
của New Zealand) 3 tuần.

“Thời gian đó đã giúp chúng tôi có rất 
nhiều trải nghiệm trong không gian nhỏ hẹp của xe 
nhà. Ban đầu, chúng tôi cũng gặp một vài khó 
khăn. Nhưng 3 tuần trôi qua, tất cả hầu như trở 
thành chuyện nhỏ nhặt”.

Vốn dĩ kế hoạch du lịch ở đảo Bắc, nhưng 
vì dịch bệnh phong tỏa nên họ đã chuyển hành trình 
xuống miền Trung New Zealand.

Vài tháng trước hành trình du lịch bằng xe 
nhà di động, Greg và Sandy tính toán quy định chi 
phí cho kỳ nghỉ 2 - 4 tuần là 1.000 USD/ngày. 
Nhưng có lẽ vì để bù đắp cho những tiếc nuối trong 
tâm hồn, mỗi lần tới một địa điểm nào đó, họ đều 
tiêu hết 4.000 USD chỉ trong 2 tuần.

Greg còn là nhân viên kiểm định của tổ 
chức đào tạo xe hơi MITO, trên hành trình du lịch 
có thể làm thêm. Song, họ đã phát hiện nếu nơi nào 
cũng muốn đi thì sẽ không thể gánh nổi chi phí.

Mãi đến thời gian gần đây, mức chi tiêu của 
hai vợ chồng mới giảm xuống còn 1.000 
USD/tuần. Trong đoạn video đăng trên Youtube, 
Greg và Sandy nói: “Bạn phải biến mình thành một 
nhà thám hiểm, chứ không phải người đi du lịch”.

Mỗi chuyến đi đều là một cuộc thám 
hiểm

Với Greg và Sandy, mỗi ngày đi du lịch đều 
là một cuộc thám hiểm, vì Sandy không còn quá 
nhiều thời gian.

Họ đọc sách, chia sẻ hành trình du lịch lên 
mạng xã hội như thanh niên trẻ thời nay. Mặc dù 
Sandy bị u tủy, nhưng mỗi giây mỗi phút trôi qua, 

hai vợ chồng đều lạc quan, vui vẻ, không hề bộc lộ 
một tia u buồn.

Mang theo chú chó già 14 tuổi tên Holli, 
hai người một chó cùng tận hưởng bữa ăn dã ngoại 
ở thị trấn nhỏ. Ở vịnh Milford Sound, đi thuyền 
ngắm cảnh biển, thời gian dần trôi. Khi Sandy nói 
chuyện, Greg chăm chú nhìn vợ với ánh mắt đong 
đầy dịu dàng.

Trong suốt hành trình, Sandy chưa bao giờ 
lộ ra vẻ đau đớn mệt mỏi của căn bệnh ung thư. Tất 
cả video chia sẻ trên Youtube không hề có thông tin 
về căn bệnh quái ác của Sandy. 

Đến khi được tờ báo Stuff phỏng vấn, mọi 
người mới ngỡ ngàng khi biết hai vợ chồng đang 
trải qua chuyện nghịch cảnh như vậy. 

Greg chia sẻ, công việc của ông là luôn 
giúp đỡ người khác, bất kể làm xe hơi, xe tải hay 
những buổi đào tạo liên quan. Điều này đã ăn sâu 
vào máu của ông. 

“Mục đích chúng tôi làm video không chỉ 
để ghi lại trải nghiệm, mà còn mang theo cảm giác 
sứ mệnh, hy vọng nhiều người có thể học hỏi được 
nhiều thứ từ chia sẻ của chúng tôi”.

Gần đây, hai vợ chồng đã trở về Palmerston 
North, không phải vì chuyến du lịch kết thúc, mà là 
để đóng thêm hành lý.

Địa điểm tiếp theo là đảo Nam, hai vợ 
chồng đi thăm bố của Greg. Cụ ông đã 94 tuổi, tình 
trạng sức khỏe không được tốt lắm. “Chúng tôi cố 
dành thời gian ở bên cạnh ông. Hành trình của 
chúng tôi rất linh hoạt đi đến đâu cũng có thể vui vẻ 
trải nghiệm?”. Hai vợ chồng đã tiễn đưa mẹ của 
Greg trong những ngày cuối cùng. Vì thế họ không 
phải hối tiếc quá nhiều khi mất người thân thương.

“Đừng khiến cuộc sống phải gánh chịu 
quá nhiều nuối tiếc”

Năm ngoái, Sandy đã tiếp nhận hóa trị và 
xạ trị, cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều. Trong một ngày 
tương lai, bà có thể sẽ tiến hành phẫu thuật cấy tủy.

Bà không sợ cái chết, nhưng lại tiếc nuối 
hành trình khám phá vừa qua.

“Cuộc sống thật sự quá ngắn ngủi. Con 
người nên tận hưởng tất cả, chứ không phải đợi đến 
khi xảy ra vấn đề nào đó rồi mới bắt đầu thực hiện”.

Nhiều cư dân mạng xem bài phỏng vấn 
Greg và Sandy trên tờ Stuff, từ đó đã học hỏi dũng 
khí và cách sống của hai vợ chồng. Thậm chí còn 
có người bán nhà mua xe nhà di động, chuẩn bị lên 
đường cho chuyến hành trình tận hưởng cuộc sống.

Vậy nên, khi nhớ ra tâm nguyện nào đó 
chưa thành, bạn hãy hành động ngay, “vác ba lô lên 
và đi”.

Có thể nhiều người than vãn dịch bệnh 
hoặc cho rằng nếu không có tiền thì du lịch là 
chuyện xa xỉ. Nhưng hành trình đời người không 
nhất thiết phải đi xa.

Thay vì thế, hãy thực hiện những tâm 
nguyện nhỏ ời người chẳng hề dễ dàng và nó . Đ
ngắn ngủi đến đáng thương, đừng khiến cuộc sống 
phải gánh chịu quá nhiều nuối tiếc. ■ 
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