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NEW

917-2030/1598

Nails Lux of Texas Pasadena Caàn Baùn

Tieäm trong shopping center lôùn coù nhieàu Parking, tieäm roäng 2,200 sqft coù 18 gheá laøm chaân vaø 10 

baøn nail. Coù 8 thôï, 2 phoøng wax 2 phoøng restroom. Tieäm môùi ñaày ñuû supplies, chuû môùi voâ khoâng 

caàn söûa gì heát, income muøa heø $40k/$45k thaùng, muøa naøy $31k/$35k thaùng, chöa tính cash. Rent 

everything $7,000 thaùng, giaù caû thöông löôïng.

Pasadena, Texas

832-913-9370 * 713-498-3454Thaät loøng mua xin goïi:

NEW

894-2028/1596

Caàn Sang Gaáp Tieäm Phôû – Baùnh Mì

Vì khoâng coù ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp 

giaù reû ($59k). Tieäm good income, good 

location, 1,800 sqft. Rent + Cam $4,532

New! New! New!

Caàn bieát theâm chi tieát vui loøng lieân laïc Thi
713-498-5686

NEW

897-2028/1596

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm vôùi giaù $45,000. Tieäm roäng 1,500 sqft, 

8 gheá, 5 baøn, 2 phoøng Wax, Rent döôùi $2,500 (free 

nöôùc) - Raùc.

Gaàn nhieàu chôï HEB, Walmart. Good location, 

parking roäng raõi, nhieàu nhaø haøng xung quanh

Khu Tomball

Xin vui loøng lieân laïc: 281-736-7148

NEW

895-2028/1596

Baùn Tieäm Hair & Nail Salon

Baùn tieäm Hair & Nail Salon - Briar Forest & 
Dairy Ashford. Khu Myõ Traéng, sang troïng 
(High End Building). 

Giaù $50k, zipcode 77077.

Briar Forest & Diary Ashford

Moïi chi tieát xin lieân laïc Thaønh
832-814-0338

NEW

900-2028/1596

Baùn Tieäm Convenience

Caàn baùn tieäm convenience gaàn I-

10 East vaø 610. Tieäm roäng, rent reû.

I-10 East & 610

Xin vui loøng lieân laïc

713-269-7546

NEW

901-2028/1596

Baùn Tieäm Dryclean & Alterations

Tieäm khu Westheimer Rd & Hillcroft. 

Ñòa ñieåm toát, ñoâng khaùch, Good 

income.

Westheimer Rd & Hillcroft

Xin lieân laïc (hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén)

832-863-8560 * 713-782-1193

NEW

919-2030/1598

Baùn Nhaø Haøng

Chuû coù Business khaùc, caàn baùn gaáp nhaø haøng khu vöïc South 45, gaàn ñaïi hoïc 

Houston. Hoaït ñoäng 8 naêm, roäng 3,000 sqft. Baùn côm, buùn, phôû, ñoà xaøo. Tieàn 

sale naêm 2021 laø 1 trieäu 600,000. Giaù baùn $350,000.

khu Vöïc South 45

832-434-9905Xin vui loøng lieân laïc Taøi:

NEW

918-2030/1598

Baùn Tieäm Dryclean Plan

Caàn sang tieäm Dry Clean Plan. 

Chuû seõ chæ laïi ngheà töø A ñeán Z. 

Giaù baùn $130K

Gessner

Xin vui loøng lieân laïc Chi: 281-235-8684

NEW

932-1601/2033

Baùn Traïm Xaêng Exxon & Deli

Baùn traïm xaêng Exxon & Deli, traïm coù 8 caây xaêng, naèm ngay goùc ngaõ 4 

ñeøn giao thoâng. Khu vöïc ñoâng ñuùc. Rent $8,500 NNN lease. 

Chuû ñaõ sôû höõu 18 naêm. Giaù baùn $550,000. 

Beaumont, TX

832-877-9951Thaät loøng mua xin goïi Hieàn Nguyeãn:

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.

ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn 

naêng... Nay con caàn khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy,

moãi ngaøy 9 laàn thì caàn gì ñöôïc naáy.

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Lôøi Nguyeän

t.m

NEW

949-2036/1604

Baùn Tieäm Nail

Vì khoâng coù ngöôøi troâng coi, caàn baùn gaäp tieäm Nail. Giaù reû $45k. 

Good location.

+ Ñòa ñieåm: J & J Nails ôû Channelview, TX 77530.

+ Tieäm goàm 5 baøn vaø 8 gheá.

+ Rent + Cam: $1,700/thaùng.

+ Khaùch mix deã chòu/tip cao. Thu nhaäp oån ñònh.

Channelview, TX 

Xin vui loøng lieân laïc chò Phi: 346-606-9205

Lôøi Nguyeän
Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà 

Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. 

(Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn 

trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàu 

xin phuùc laønh).

Quan Âm đã giúp con khỏe mạnh, an phúc lành - Hạnh Hương
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Hồi hộp chờ đợi 'lời thú tội' 
của So Ji Sub trong 'Hung thủ 
vô hình' 

Hung thủ vô hình không chỉ là một bộ 
phim khiến khán giả phải đứng ngồi 
không yên vì những tình tiết giật gân, 

bí ẩn mà còn là dấu mốc cho sự trở lại màn ảnh của 
nam diễn viên So Ji Sub.

Khán giả Việt Nam không còn xa lạ gì với vai 
diễn chàng nghệ sĩ lang thang, du đãng trong I'm 
Sorry, I love you hay chàng giám đốc lạnh lùng 
trong Master's Sun của nam tài tử So Ji Sub. Là một 
người có sự nghiệp diễn xuất đa dạng thể loại từ 
chính kịch, hành động đến hài lãng mạn và nhiều 
hơn thế nữa nhưng có thể nói, đây là lần đầu tiên So 
Ji Sub xuất hiện với một hình tượng mới mẻ trong 
một bộ phim phá án kịch tính như Hung thủ vô hình 
hứa hẹn khiến cho khán giả Việt Nam không thể rời 
mắt khỏi hành trình đi tìm hung thủ thực sự.

Được chuyển thể từ bộ phim Invisible Guest 
(2017) của Tây Ban Nha, Hung thủ vô hình kể về 
Yoo Min Ho (So Ji Sub thủ vai), vị giám đốc đầy 
triển vọng của một công ty công nghệ, bị tình nghi 
là kẻ giết người. 

Khác với những vai chính diện trước đây, lần 
này So Ji Sub đem đến cho khán giả một Yoo Min 
Ho bị nghi ngờ là đã ra tay giết nhân tình trong 
phòng khách sạn. Dù luôn khẳng định bản thân vô 
tội nhưng mọi chứng cứ đều chỉ thẳng về phía anh. 
Nhân vật Yoo Min Ho là minh chứng rõ ràng nhất 
cho đẳng cấp diễn xuất của So Ji Sub. 

Bởi đây là một nhân vật đang rơi vào tình thế 
khủng hoảng nên có nội tâm vô cùng phức tạp. So 
Ji Sub phải khắc họa được một Yoo Min Ho đầy lo 
lắng, giận dữ, tuyệt vọng ẩn nấp trong vỏ bọc một 
doanh nhân thành đạt, chân thành.

Đó là một vụ án trong phòng kín, không có dấu 
hiệu đột nhập cũng không có sự xuất hiện của 
người thứ ba mà nạn nhân là Se Hee (Nana thủ vai) 
- tình nhân của Min Ho.

Để chứng minh bản thân vô tội, Yoo Min Ho 
thuê luật sư nổi tiếng Yang Sin Ae (Kim Yun Jin) và 
cô yêu cầu Min Ho phải nói cho cô biết toàn bộ sự 

thật.

Bên cạnh So Ji Sub, bộ phim còn có sự góp 
mặt của nữ diễn viên nổi tiếng Kim Yun Jin. Cô 
được mệnh danh là niềm tự hào của điện ảnh Hàn 
Quốc tại Hollywood khi có cơ hội xuất hiện trong 
những bộ phim truyền hình Mỹ ăn khách như Lost 
hay Mistresses của đài ABC. Và không thể không 
kể đến vai diễn nữ cảnh sát trong tác phẩm gần đây 
nhất Money Heist: Korea - Joint Economic Area, 
đây đồng thời là một nốt son khẳng định vị thế ngôi 
sao toàn cầu của Kim Yun Jin. Cô vào vai nữ luật sư 
Yang Sin Ae có tỷ lệ chiến thắng 100%. 

Dưới tài năng biến hóa đa dạng vai diễn của 
Kim Yun Jin, Yang Sin Ae xuất hiện với hình tượng 
lạnh lùng, chưa từng thua một vụ án nào và có thể 
giúp nghi phạm trở nên trong sạch. Yang Sin Ae 
yêu cầu Yoo Min Ho phải thành thật về những 
chuyện đã xảy ra với mình, có như vậy cô mới có 
thể giúp thân chủ Yoo Min Ho rũ bỏ danh nghi 
phạm. Tuy nhiên, có vẻ doanh nhân Yoo vẫn đang 
che giấu điều gì đó với luật sư của mình.

diễn viên trẻ Nana. Xuất thân là một Idol lấn 
sân diễn xuất nhưng đến nay Nana đã có trong tay 
một vài tác phẩm nổi bật như The Good Wife, The 
Swindlers, Kill It, Justice, Memorials, Oh My 
Ladylord, Genesis hay mới đây nhất là bộ phim 
Glitch dài 10 tập được chiếu trên Netflix. 

Vụ án trong Hung thủ vô hình xuất phát từ cái 
chết của Kim Se Hee - nhân vật do Nana thủ vai. Se 
Hee chính là chìa khóa có thể giải quyết được bài 
toán khiến Min Ho và Sin Ae đau đầu. Bạn diễn So 
Ji Sub nhận xét rằng thông qua vai diễn Se Hee, 
khán giả sẽ được thấy một khía cạnh thu hút khác 
của Nana trên màn ảnh rộng.

Hung thủ vô hình được xây dựng trên nền một 
vụ án mạng, đây là một câu chuyện có nhiều lớp 
lang mà khán giả phải bóc tách từng lớp cùng các 
nhân vật để tìm ra sự thật ẩn giấu đằng sau. Là một 
bộ phim đạt giải cao nhất tại hạng mục Director's 
Week - Best Director Award tại Liên hoan phim 
quốc tế Oporto - Fantasporto, Hung thủ vô hình sẽ 
không khiến khán giả Việt Nam phải thất vọng.

Confession khởi chiếu ở tất cả các rạp trên 
toàn quốc vào ngày 9/12/2022. 

                                                                  Vũ Liên

Hồng Hân tha thứ cho chồng 
kém 10 tuổi

Sau nhiều sóng gió, Hồng Hân vẫn quyết 
định bỏ qua và sống hạnh phúc bên 
Trương Đan Phong.

Gần đây, một số cư dân mạng bắt gặp gia đình 
Hồng Hân - Trương Đan Phong và con gái cùng đi 
mua sắm.

Hai ngôi sao diện trang phục đơn giản, thỉnh 
thoảng Trương Đan Phong lại quay sang khoác vai 

Hồng Hân rất tình cảm.

Thời điểm gần đây, gia đình Hồng Hân thường 
xuyên bị bắt gặp cùng đi du lịch. Cặp đôi cũng cùng 
đến dự buổi biểu diễn mà con trai riêng của Hồng 
Hân tham gia.

Cách đây vài tháng, có nhiều tin đồn nữ diễn 
viên và ông xã rạn nứt, song từ những hình ảnh gần 
đây, có thể khẳng định Hồng Hân và Trương Đan 
Phong sẽ không ly hôn.Hồng Hân sinh năm 1970, 
từng là mỹ nhân Hong Kong có tiếng vào thập niên 
1990 bên cạnh Lê Tư, Thái Thiếu Phân… Cô nổi 
tiếng qua các tác phẩm như như Ma Đao Hiệp Tình, 
Nguyên Chấn Hiệp…

Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, năm 2009 cô kết 
hôn lần hai với nam diễn viên Trương Đan Phong, 
kém 10 tuổi. Anh là diễn viên hạng B và được biết 
đến nhiều qua vai Đông Phương Úc Khanh trong 
Hoa Thiên Cốt.

Cả hai gặp nhau vào năm 2004 trên phim 
trường Em Đồng Ý. Thời điểm đó, Trương Đan 
Phong mới 23 tuổi, anh nhanh chóng phải lòng đàn 
chị và theo đuổi cô rất quyết liệt.

Tưởng chừng nữ diễn viên đã tìm thấy hạnh 
phúc riêng thì tháng 7/2018, Trương Đan Phong 
gây xôn xao làng giải trí khi lộ ảnh ngoại tình với 
trợ lý lâu năm là Tất Oánh. Sau một thời gian im 
lặng, Hồng Hân quyết định tha thứ cho chồng để 
giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Kể từ khi chồng cô là Trương Đan Phong 
vướng vào bê bối ngoại tình quản lý, danh tiếng 
của anh tụt dốc không phanh. Nam diễn viên bị cắt 
cảnh đã diễn, bị cắt vai chuẩn bị đóng và thậm chí 
bị chế ảnh. Vì tức giận, nam diễn viên muốn dùng 
luật sư kiện những người đưa tin thất thiệt về mình.

Không mấy nhà sản xuất đến tìm Trương Đan 
Phong vì sợ khán giả tẩy chay. Hiện anh chuyển 
sang livestream bán hàng online để gia tăng thu 
nhập.

Trong khi đó, Hồng Hân trở thành trụ cột trong 
nhà, cuộc sống gia đình gặp rất nhiều áp lực. 

                                                                 Anh Anh
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Trần Hiểu lần đầu đáp trả sâu 
cay trước tin đồn ly hôn Trần 
Nghiên Hy: 'Không hơi đâu dư 
sức'

Sau nhiều năm đối diện với tin đồn ly 
hôn, phía Trần Hiểu lẫn Trần Nghiên 
Hy ều giữ im lặng. Mới đây, không còn đ

nhẫn nhịn, im ắng nữa phía nam diễn viên “Thần 
điêu đại hiệp” cũng đã chính thức lên tiếng làm rõ 
mọi việc.

Trần Hiểu là một trong những nam diễn viên 
được các nhà sản xuất lẫn đạo diễn yêu thích bởi 
ngoại hình điển trai cùng khả năng diễn xuất tốt. 
Tuy nhiên, trong nhiều năm trở lại đây cuộc sống 
lẫn công việc của anh ngày càng trở nên trầm lắng, 
nếu không phải nhờ bộ phim cổ trang “Mộng hoa 
lục” nổi tiếng, có lẽ anh ấy còn ít được xuất hiện 
hơn nữa.

Mới đây, trong một chương trình, Trần Hiểu 
đã cho biết vì muốn tập trung ở lĩnh vực phim ảnh, 
có trách nhiệm với vai diễn mà mình tham gia cũng 
như phân bổ cuộc sống gia đình sau khi quay phim 
nên nam diễn viên liên tục viện cớ và từ chối một 
phần công việc quảng cáo.

Bên cạnh đó, trong buổi phỏng vấn, Trần Hiểu 
cho biết lí do nam diễn viên bị lép vế là một phần là 
do anh ít tương tác với cư dân mạng, tách biệt giữa 
công việc và cuộc sống, không còn chia sẻ chuyện 
riêng tư.

Tuy nhiên, với những gì mà đang diễn ra xung 
quanh anh ấy, bản thân nam diễn viên không muốn 
giải thích tất cả những đồn đoán và tin đồn bên 
ngoài về cuộc sống hôn nhân của mình, và anh ấy 
không thể đáp lại bằng cách nhìn chằm chằm vào 
Internet mỗi ngày.

Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy có lẽ đã thấu 
hiểu được những gì trong ngành công nghiệp giải 
trí này cũng như sự thấu hiểu lẫn nhau, nên cặp đôi 
không còn quan tâm đến ý kiến của thế giới bên 
ngoài và chỉ sống cuộc sống của chính mình.

Trần Hiểu cho biết: “Những tin đồn đó chẳng 
ảnh hưởng gì đến anh, thậm chí còn không phải là 
trò đùa, anh không muốn tốn sức để đáp trả nên 
đành im lặng”.

Trước đó Trần Nghiên Hy cũng tiết lộ rằng cô 
ấy biết rằng cư dân mạng luôn nói rằng “Trần Hiểu 

không có hạnh phúc nào trong mắt cô ấy sau khi kết 
hôn”, nhưng nữ diễn viên lại bày tỏ sự ngưỡng mộ 
trí tưởng tượng phong phú của cư dân mạng, và 
nghĩ mọi người đều rất thú vị nên sẽ không tức giận 
vì điều đó.

Trên thực tế, cặp đôi Trần Hiểu - Trần Nghiên 
Hy thường xuyên thể hiện tình cảm ngọt ngào 
nhưng cũng chính vì những hành động này mà họ 
bị tổn thương bởi những tin đồn thất thiệt.

Khi Trần Nghiên Hy sinh con trai đầu lòng 
Tiểu Tinh Tinh, truyền thông Đài Loan bất ngờ đưa 
tin Trần Hiểu hút thuốc trong phòng bệnh của vợ. 
Sau đó là tin đồn Trần Hiểu ngoại tình, rồi tin đồn 
Song Trần ly hôn lan truyền ngày một nhiều trên 
mạng xã hội mà không biết vì đâu.

Hàng loạt tin đồn ly hôn ngày một càng nhiều, 
lặn được một thời gian rồi lại trồi lên lại, vì thế cặp 
đôi không thể lúc nào cũng đi thanh minh hàng loạt 
tin đồn như vậy. Tính thời gian, tin đồn “Song Trần 
ly hôn” đã lan truyền trong suốt bốn năm.

Ở giai đoạn “Mộng hoa lục” lên sóng, khán giả 
thấy được cảm giác CP của Trần Hiểu và Lưu Diệc 
Phi, cũng chính vì vậy, nhiều cư dân mạng hy vọng 
một cách phi lý rằng hai diễn viên sẽ phim giả tình 
thật và trở thành một đôi thật.

Trước sự “đẩy thuyền” tích cực từ người hâm 
mộ, Trần Hiểu cũng thẳng thắn cho biết: “Một diễn 
viên đóng ít nhất 2 bộ phim trong một năm, 20 vai 
diễn trong mười năm, có một số người luôn nghiên 
cứu vai diễn trong phim lẫn ngoài đời, nhưng tôi thì 
không, tôi có một nguyên tắc là sau khi bộ phim kết 
thúc khi kết thúc nhân vật đó, sẽ thoát vai diễn và sẽ 
không bị lay động tình cảm”.

Hơn nữa, mỗi bộ phim mà Trần Hiểu tham gia 
đều có Trần Nghiên Hy và con trai ở bên. Khi Trần 
Hiểu tan làm, trở về khách sạn là gặp được vợ con. 
Bởi, Trần Hiểu cho rằng tham gia vào nhiều dự án 
phim ảnh có thể giúp ích cho anh, cho công việc 
nhưng bản thân anh không muốn công việc ảnh 
hưởng tới gia đình và anh xác định cuộc sống quan 
trọng hơn diễn xuất.

Khi không làm việc, anh ấy không ra ngoài 
trong ba tháng, anh ấy dùng từ “bận rộn” để miêu tả 
bản thân khi nghỉ ngơi, anh ấy xem phim hoạt hình 
và phim truyền hình TVB hàng ngày ở nhà, và đắm 
chìm trong những sở thích cá nhân để thoát khỏi 
vai diễn.

Trần Hiểu cũng tin rằng ở tuổi 35, anh ấy 
không có tác phẩm nào tiêu biểu và chưa bao giờ 
trải qua cảm giác rất nổi tiếng. Trần Hiểu cũng chia 
sẻ đã xem lại những tác phẩm hơi nổi tiếng của 
mình, và vai diễn nào anh ấy đóng cũng đều có 
khuyết điểm, anh ấy hy vọng rằng mình sẽ được 
như vậy trên con đường diễn xuất.

Về Trần Nghiên Hy, nữ diễn viên cũng đã trả 
giá rất nhiều cho Trần Hiểu, cô chấp nhận từ Đài 
Loan sang Đại lục, theo chồng đến các đoàn phim 
khác nhau để được ở gần chồng.

Trước đây, Trần Nghiên Hy cũng là một nữ 

diễn viên, và sự nổi tiếng của cô ấy không thấp, 
nhưng khối lượng công việc của cô ấy đã giảm đi 
rất nhiều sau khi kết hôn, và cô ấy hầu như chỉ xoay 
quanh Trần Hiểu và con trai nhỏ. Rút lui làm hậu 
phương để ông xã phát triển.

Trong trương trình “Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng”, nữ 
diễn viên thường xuyên khen ngợi ông xã, mỗi lần 
nhắc đến anh, nụ cười và ánh mắt của Trần Nghiên 
Hy toát lên sự hạnh phúc. Cũng trong thời điểm đó, 
ekip sản xuất của cô và Trần Hiểu đều ở Thượng 
Hải nhưng ở các quận khác nhau, để mong muốn 
bên chồng, Trần Nghiên Hy đã chuyển đến khách 
sạn do ê-kíp của nam diễn viên sắp xếp, cô thích tự 
mình đi lại mỗi ngày dù có xa đi chăng nữa. 

                                                                   Thư Kỳ

Mỹ nam 'Hometown Cha cha 
cha' Kim Seon Ho trở lại bùng 
nổ sau scandal

Sau hơn một năm lao đao vì scandal với 
bạn gái cũ, Kim Seon Ho dần trở lại 
showbiz với những hoạt động mới tại 

lĩnh vực phim ảnh và kịch nói. Nam diễn viên cũng 
tổ chức gặp gỡ fan và tham dự sự kiện nghệ thuật.

Quãng thời gian cuối 2021 đầu năm 2022, 
trong lúc đang gây sốt với bộ phim truyền hình 
Điệu cha cha cha làng biển (Hometown Cha cha 
cha), Kim Seon Ho bỗng trở thành trung tâm của 
làn sóng chỉ trích vì loạt lùm xùm liên quan đến bạn 
gái cũ. Những cáo buộc sai sự thật như ép phá thai, 
bỏ rơi người yêu, nói xấu bạn diễn… khiến danh 
tiếng và sự nghiệp đang lên của anh bị tổn hại 
nghiêm trọng.

Thời điểm đó dù nhanh chóng được minh oan, 
Kim Seon Ho vẫn quyết định tạm “đóng băng” mọi 
hoạt động nghệ thuật. Sao Hàn 36 tuổi từ chối 
nhiều dự án, ngoại trừ tác phẩm điện ảnh Sad 
Tropics đang quay dở dang. Trong 6 tháng đầu năm 
2022, Kim Seon Ho vắng bóng ở hầu hết các sự 
kiện, sống kín tiếng cũng như hạn chế xuất hiện 
trước công chúng.

Đến tháng 7.2022, sao phim Điệu cha cha cha 
làng biển bắt đầu trở lại với công việc thông qua vở 
kịch Touching the Void, nhận phản hồi tích cực từ 
khán giả lẫn giới chuyên môn. Sau Touching the 
Void, công ty quản lý của Kim Seon Ho là Salt 
Entertainment bất ngờ xác nhận nam diễn viên 
khởi động chuyến fan meeting vòng quanh châu Á.
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Những ngày tháng cuối năm 2022, Kim Seon 
Ho đẩy mạnh tần suất lộ diện. Hôm 10 và 11.12, 
nam diễn viên tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ 
tại Trường đại học Sejong ở Seoul (Hàn Quốc). 
Đây không chỉ là buổi họp fan đầu tiên trong sự 
nghiệp của Kim Seon Ho mà còn là lần đầu tiên 
nam diễn viên có dịp tương tác trực tiếp với người 
hâm mộ sau những sóng gió đời tư nổ ra cách đây 
hơn 1 năm.

Hôm 13.12, Kim Seon Ho tiếp tục gây chú ý 
khi tham dự lễ trao giải AAA (Asia Artist Awards) 
2022 diễn ra tại Nhật Bản. Anh nhận được nhiều sự 
quan tâm ngay từ lúc sải bước trên thảm đỏ. Cũng 
tại AAA 2022, mỹ nam sinh năm 1986 chiến thắng 
đến 4 giải thưởng, gồm: idolplus Popular (Nam 
diễn viên được yêu thích nhất qua cổng bình chọn 
idolplus), DCM Most Popular Star (Ngôi sao được 
yêu thích nhất qua cổng bình chọn idolplus), Asia 
Celebrity (Nam diễn viên châu Á) và Best Choice 
(Sự lựa chọn hàng đầu).

Trên sân khấu, Kim Seon Ho bày tỏ lòng biết 
ơn đến ban tổ chức, những khán giả đã yêu thương 
và ủng hộ mình suốt thời gian qua. Đồng thời, anh 
khẳng định sẽ làm việc chăm chỉ để đền đáp tình 
cảm của mọi người. “Tôi sẽ tiếp tục cho các bạn 
thấy khía cạnh tốt đẹp của mình và nỗ lực đứng 
thẳng lưng với tư cách là một người tốt, một diễn 
viên giỏi”, Kim Seon Ho bày tỏ.

Khán giả đ.ánh giá màn “thâu tóm” giải 
thưởng Asia Artist Awards 2022 vừa qua là bước đà 
cho màn trở lại mạnh mẽ của Kim Seon Ho trong 
năm 2023. Khi phim điện ảnh Sad Tropics có anh 
tham gia chuẩn bị công chiếu, Kim Seon Ho cũng 
đang cân nhắc đóng vai Thái tử Lee Hyang thông 
minh trong phim truyền hình cổ trang Haesi's 
Shinru, lấy bối cảnh dưới triều đại của vua Sejong.

Bên cạnh đó, Kim Seon Ho còn có các buổi 
fan meeting tổ chức ở Manila (Philippines) và 
Bangkok (Thái Lan) vào đầu năm sau. Nhiều 
nguồn tin tiết lộ anh cũng đang thảo luận gia nhập 
đoàn làm phim điện ảnh Tyrant của đạo diễn Park 
Hoon Jung. Cộng đồng mạng dự đoán 2023 sẽ là 
một năm bùng nổ của Kim Seon Ho. 

                                                             Thanh Đào

Bảy năm tình yêu đích thực 
của “chú lùn TVB” và vợ hoa 
hậu

“Chú lùn TVB” Vương Tổ Lam và vợ - 
Hoa hậu Lý Á Nam được xem là “đôi đũa lệch” của 
showbiz Hoa ngữ vì sự đối lập ngoại hình, chiều 
cao. Sau 7 năm hôn nhân ngọt ngào, họ có hai thiên 
thần nhỏ đáng yêu.

Tháng 12 này, Vương Tổ Lam và Hoa hậu Lý 
Á Nam đã kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Ê-kíp thực 
hiện bộ ảnh cho biết hai vợ chồng nam nghệ sĩ có 
những tương tác ngọt ngào trong quá chụp hình. 
Bộ ảnh mang tên “7 năm kỷ niệm ngày cưới: Tình 
yêu đích thực”.

Bộ ảnh thay lời muốn nói của Vương Tổ Lam 
nhằm bày tỏ tình yêu trường tồn, không thay đổi 
dành cho bà xã sau hơn chục năm hò hẹn. Khi được 
hỏi về ấn tượng dành cho người bạn đời, Vương Tổ 
Lam nói: “Trong mắt anh, cô ấy luôn giản dị và vui 
vẻ”.

Cặp đôi nên duyên vợ chồng vào dịp lễ Tình 
nhân năm 2015. Sau 7 năm chung sống, họ có hai 
con gái chung. Vương Tổ Lam được gọi là “chú 
lùn” vì chiều cao khiêm tốn 1m63, trong khi vợ anh 
- Lý Á Nam là người mẫu cao 1m75. Chuyện tình 
của họ thu hút sự quan tâm của truyền thông và 
nhận được sự ngưỡng mộ của khán giả.

Cặp đôi công khai tình cảm vào tháng 11/2010 
sau một năm hò hẹn bí mật. Ngoại hình đối nghịch 
của hai người gây ra không ít điều tiếng. Dù vậy, họ 
vẫn yêu nhau bất chấp mọi định kiến.

Gia đình Hoa hậu Lý Á Nam từng phản đối 
kịch liệt mối quan hệ này. Để tạo niềm tin và chỗ 
dựa vững chắc cho bạn gái, Vương Tổ Lam không 
ngừng phấn đấu trong sự nghiệp. Anh cũng yêu 
thương và chiều chuộng Lý Á Nam. Cuối cùng, 
bằng tấm chân tình, Vương Tổ Lam đã chinh phục 
được gia đình Lý Á Nam.

Sau 12 năm bên nhau, Vương Tổ Lam và Lý Á 
Nam được xem là gia đình kiểu mẫu của làng giải 
trí Hoa ngữ. Vương Tổ Lam nổi tiếng cưng chiều 
vợ. Mỗi chuyến công tác, anh đều tranh thủ mua 
những thứ bà xã thích. Trong khi đó, Lý Á Nam 
được nhận xét giỏi nữ công gia chánh và biết quán 
xuyến gia đình.

Lý Á Nam kém chồng 4 tuổi và từng giành 
danh hiệu Hoa hậu Hoa kiều năm 2005. Cô từng 
góp mặt trong những bộ phim như Pháp chứng tiên 
phong 3, Cự luân, Tuế nguyệt phong vân… Từ khi 
kết hôn, cô quyết định giải nghệ, trở thành hậu 
phương vững chắc cho chồng.

Dù bận rộn công việc, Vương Tổ Lam cho biết 
luôn xem gia đình là ưu tiên hàng đầu. Khi rảnh rỗi, 
anh thường dành trọn vẹn thời gian bên vợ con và 
chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp của gia đình trên 
trang cá nhân. Vợ chồng Vương Tổ Lam có hai con 
gái chung, con gái đầu của họ 4 tuổi và con gái thứ 
hai mới được 2 tuổi.

Vương Tổ Lam từng tâm sự: “Tôi luôn muốn 
dành cho tổ ấm của mình những điều tốt đẹp nhất. 

Trong số 10 đồng kiếm được, tôi sẽ dành cho gia 
đình 8 đồng. Tôi không chi tiêu gì nhiều cho bản 
thân”.

Chia sẻ trong một chương trình gần đây, vợ 
chồng Vương Tổ Lam thừa nhận, cuộc sống hôn 
nhân của họ không chỉ toàn màu hồng. Họ cũng có 
những tranh cãi, mâu thuẫn. Tuy nhiên, trách 
nhiệm bảo vệ gia đình khiến họ luôn sẵn sàng ngồi 
lại với nhau, cùng tìm ra giải pháp.

Nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới, nam diễn 
viên 42 tuổi tâm sự, để có thể duy trì hôn nhân, hai 
vợ chồng họ phải học cách sống bao dung và chấp 
nhận khuyết điểm của đối phương.

Hồi tháng 9 vừa rồi, trong một talkshow, nam 
nghệ sĩ tiết lộ đã lập di chúc sớm, quyết định để lại 
toàn bộ tài sản cho vợ phòng ngừa trường hợp anh 
ra đi, vợ vẫn có tài chính ổn định. Vương Tổ Lam 
hiện nắm trong tay khối tài sản khoảng 14,4 triệu 
USD.

Bốn thành viên trong gia đình nam nghệ sĩ 
đang sống tại một căn hộ cao cấp ở Thượng Hải 
(Trung Quốc). Con gái đầu lòng của Vương Tổ 
Lam, 4 tuổi, đang theo học tại một trường mẫu giáo 
chuẩn quốc tế với mức học phí đắt đỏ khoảng 
37.500 USD/năm.

Vương Tổ Lam, sinh năm 1980, là diễn viên 
kiêm MC, nhà sản xuất nổi tiếng của làng giải trí 
Hong Kong. Anh từng góp mặt trong các bộ phim 
của đài TVB (Hong Kong) trước khi gây dựng sự 
nghiệp tại đại lục.

Năm 2014, tên tuổi Vương Tổ Lam được xếp 
vào hàng sao tại thị trường Trung Quốc đại lục khi 
anh tham gia chương trình truyền hình ăn khách 
Running Man bản Trung Quốc cùng Lý Thần, 
Đặng Siêu, Angelababy, Trịnh Khải, Trần Hách và 
Lộc Hàm.

Năm 2021, Vương Tổ Lam được mời về TVB 
để hỗ trợ Tăng Chí Vỹ trong giai đoạn cải tổ đài 
truyền hình đình đám xứ hương cảng. Tuy nhiên, 
sau một năm làm việc không hiệu quả, Vương Tổ 
Lam quyết định từ chức giám đốc sáng tạo và rời 
TVB. Anh và vợ con trở lại đại lục sống, làm việc 
từ tháng 2/2022.

Trở lại đại lục, Vương Tổ Lam vẫn duy trì 
được sức hút. Nam nghệ sĩ 42 tuổi thường xuyên 
tham gia các show truyền hình, quay quảng cáo với 
cát-xê ấn tượng tại đại lục. Nhờ thu nhập không 
nhỏ, nam nghệ sĩ 42 tuổi sở hữu các bất động sản 
triệu USD tại đại lục cũng như Hong Kong.

Theo nguồn tin của 163, Vương Tổ Lam nằm 
trong Top 3 ngôi sao sở hữu nhiều bất động sản giá 
trị cao ở Hong Kong. Trong các bất động sản của 
Vương Tổ Lam tại Hong Kong, đáng chú ý là căn 
hộ giá 14 triệu USD được anh mua từ năm 2015. 

                                                                   Mi Vân
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Tài tử Lee Jun Ki: Từ cậu 
thanh niên trượt Đại học đến 
“bảo chứng rating” Hàn

Lee Jun Ki không chỉ khiến công chúng 
điêu đứng vì vẻ ngoài hoàn hảo của 
mình, giọng hát nổi trội, mà còn trong 

diễn xuất đầy tinh tế, giàu cảm xúc. Từng đam mê 
diễn xuất khi xem được một vở kịch Hamlet ở 
trường trung học, nhưng con đường theo đuổi 
nghiệp diễn của anh vào thời gian đầu không hề 
thuận buồm xuôi gió.

Lee Jun Ki là diễn viên được đánh giá cao về 
thực lực diễn xuất đầy tinh tế, giàu cảm xúc. Không 
chỉ thế, anh còn khiến công chúng điêu đứng vì vẻ 
ngoài hoàn hảo, giọng hát nổi trội. Lee Jun Ki luôn 
có thể làm cho mọi người thấy được nhiệt huyết, 
đam mê và sự chuyên nghiệp của anh trong mọi 
lĩnh vực. Dù đã gần U40 nhưng Lee Jun Ki vẫn 
ngày càng phong độ và nổi tiếng trong mọi mặt trận 
của Kbiz.

Từng đam mê diễn xuất khi xem được một vở 
kịch Hamlet ở trường trung học, nhưng con đường 
theo đuổi nghiệp diễn của Lee Jun Ki vào thời gian 
đầu không hề thuận buồm xuôi gió. Anh trượt đại 
học, sau đó lại đi làm thêm bên ngoài mất 2 năm rồi 
mới có cơ hội học diễn xuất.

Mỹ nam 8x, bắt đầu bước chân vào làng giải trí 
Hàn vào năm 2001, tham gia một vài vai diễn nhỏ 
cho đến khi đóng chính trong tác phẩm điện ảnh cổ 
trang The King And The Clown (Nhà vua và chàng 
hề) năm 2005.

Đây được xem là một trong 3 bộ phim ăn 
khách nhất lịch sử điện ảnh Hàn vào thời điểm ấy. 
The King And The Clown cũng chính là tác phẩm 
đưa tên tuổi của Lee Jun Ki một bước thành sao, 
bên cạnh đó, vẻ đẹp khả ái của anh đã làm công 
chúng điên đảo và được mệnh danh là “Mỹ nam 
đẹp hơn hoa”. Chính từ đây Lee Jun Ki được xem 
như người tiên phong cho trào lưu nghệ sĩ, diễn 
viên có vẻ đẹp nữ tính tại Hàn Quốc và lan rộng ra 
thế giới.

Sau đó, cái tên Lee Jun Ki lên nhanh như vũ 
bão, anh liên tiếp có mặt trong những siêu phẩm 
điện ảnh lẫn truyền hình vô cùng ăn khách như: 
Virgin Snow, Iljimae, Arang Sử đạo truyện, Two 
Weeks, May 18,…

Lee Jun Ki từ một diễn viên vô danh trở thành 

mỹ nam tỏa sáng với Nhà vua và chàng hề đến anh 
hùng cổ trang, hay người đàn ông mạnh mẽ, lạnh 
lùng thời hiện đại. Qua từng bộ phim đã đem đến 
nhiều thành công lớn, giúp Lee Jun Ki có chỗ đứng 
vững chắc trong lòng người hâm mộ, nam diễn 
viên còn được khen ngợi là siêu sao đưa làn sóng 
hallyu lan rộng ra ngoài lãnh thổ Hàn Quốc.

Thế nhưng, không phải phim nào Lee Jun Ki 
đóng cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Tại Thư 
Sinh Bóng Đêm, Moon Lovers, Criminal Minds 
toàn là những dự án bom tấn, có mức đầu tư khủng 
nhưng kịch bản gây nhiều tranh cãi, nhất là Moon 
Lovers, thậm chí Lee Jun Ki còn bị xem là gánh 
team trong Thư Sinh Bóng Đêm.

Nhưng không khiến người hâm mộ phải thất 
vọng nhiều, mỹ nam 8x đã trở lại cùng dự án hành 
động trong Lawless Lawyer (Luật Sư Vô Pháp) với 
kết quả rating ấn tượng, trở thành bộ phim thu hút 
đông đảo người xem và bàn luận xuýt xoa.

Đến năm 2020, Lee Jun Ki đảm nhận hàng 
loạt, ẩn mình trong vỏ bọc là người đàn ông của gia 
đình trong Flower of Evil (Bông Hoa của Quỷ Dữ). 
Bộ phim vừa rùng rợn vừa kịch tính được đánh giá 
cao từ khi lên sóng tập đầu tiên.

Trong suốt 19 năm sự nghiệp, Lee Jun Ki luôn 
là người đi theo trường phái thực lực, đã kinh qua 
không biết bao nhiêu bộ phim với đủ các dạng vai, 
nhưng đặc biệt ở những pha võ thuật, hành động ở 
cự ly gần điều do tự tay Lee Jun Ki thực hiện.

Bản thân nam diễn viên đã có đai đen 
Taekwondo, ngoài ra anh còn học thêm anh còn 
học T'aekkyn, Systema và Nhu thuật. Lee Jun Ki 
còn không cần người đóng thế ở những pha bay 
nhảy, tung cước vào đối thủ, mà những cảnh quay 
này chỉ cần sai một ly là đi một dặm, có khả năng 
mang đến nguy cơ tổn thương cao.

Đó chính là lý do vì sao những cảnh quay hành 
động của Lee Jun Ki lại trở nên chân thật và đầy thu 
hút đến vậy, có lẽ trong showbiz Hàn cũng hiếm có 
diễn viên chính nào tự mình liều lĩnh, hy sinh vì 
nghệ thuật như thế.

Ngoài làm diễn viên, người mẫu, sẽ rất thiếu 
sót nếu không nhắc việc đá chéo sân sang lĩnh vực 
ca hát của Lee Jun Ki. Dù danh không có thời gian 
hoạt động lâu với vai trò ca sĩ thần tượng nhưng đã 
để lại 3 mini album và 4 ca khúc vô cùng chuyên 
nghiệp, khiến khán giả khó mà quên được.

Chuyện tình cảm đầy tiếc nuối của Lee Jun 
Ki

Mỹ nam 8x từng thổ lộ rằng, nếu phải chọn 
giữa sự nghiệp và tình yêu, anh ấy sẽ chọn tình yêu, 
vì bản thân Lee Jun Ki không phải là người ham mê 
danh tiếng hoặc phải đứng trên đỉnh cao mới thấy 
hạnh phúc. Nếu có người yêu, chuyện Lee Jun Ki 
hò hẹn hò cũng được giữ bí mật bởi anh cho rằng đó 
là việc riêng tư, không muốn bị soi mói quá nhiều.

Nhưng đến tháng 4/2017, Lee Jun Ki bị 
Dispatch đăng tải tin tức hẹn hò cùng nữ diễn viên 
Jeon Hye Bin được hai năm. Cả hai từng hợp tác 

trong phim cổ trang Joseon Gunman.

Công chúng cũng rất nhanh soi được rằng, cả 
hai đã vài lần bị nghi ngờ có tình cảm với nhau, 
việc họ cùng công ty nên chuyện hẹn hò càng dễ 
phát triển hơn, tuy nhiên lúc ấy, cả hai đã không 
thừa nhận cho đến khi bị khui tin.

Đúng người nhưng sai thời điểm công bố, lúc 
này Lee Jun Ki đang tham gia show thực tế cùng 
với mỹ nhân Park Min Young. Chuyện này đã 
khiến công chúng chỉ trích nam diễn viên, nhưng 
sau đó anh đã viết một tâm thư khá dài bày tỏ lòng 
mình và mọi chuyện cũng được lắng xuống.

Khi fan hâm mộ chưa kịp vui mừng vì thần 
tượng của mình độc thân bấy lâu nay đã tìm được 
người tâm đầu ý hợp, thì 4 tháng sau cả hai tuyên 
bố chia tay trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Lý 
do muôn thuở vì lịch trình bận rộn không thể dành 
thời gian cho nhau.

Sau khi chia tay đến năm 2020, tình cũ của Lee 
Jun Ki đã kết hôn cùng người đàn ông của cuộc đời 
mình là người ngoài ngành giải trí, cả hai có buổi 
hôn lễ lãng mạn tại Bali. Bộ ảnh của nữ diễn viên 
được khen ngợi đẹp là sao Hàn có bộ ảnh cưới đẹp 
nhất showbiz.

Trong khi đó, Lee Jun Ki vẫn là quý ông độc 
thân hoàng kim, nam diễn viên cũng gần U40, dù 
khi đóng phim Moon Lovers khán giả hy vọng Lee 
Jun Ki - IU sẽ là một cặp đôi đẹp nhưng có lẽ 
chuyện đó sẽ không xảy ra. 

                                                                   Mi Vân

Tình yêu buồn bã tuổi 25 của 
Chương Tử Di: Công khai nụ 
hôn giữa phố đông cũng chẳng 
nhận được cái gật đầu từ gia tộc 
hào môn

Chương Tử Di từng có trong tay cuộc 
tình thanh xuân rực rỡ nhưng đầy tiếc 
nuối cùng thiếu gia Hoắc Khải Sơn.

Nụ hôn giữa phố đông

Năm 2004, Chương Tử Di tròn 25 tuổi. Khi ấy, 
người đẹp đã trở thành ngôi sao rực rỡ của làng giải 
trí Hoa ngữ sau thành công của bộ phim Ngọa hổ 
tàng long. Và cùng với Giờ cao điểm 2, Anh Hùng, 
Bướm tím… Chương Tử Di chạm tới những đỉnh 
cao danh vọng khi tuổi đời còn rất trẻ.

Sau thành công của một loạt phim, Chương Tử 
Di nhận lời đóng Thập diện mai phục. Khi bộ phim 
vừa đóng máy xong, truyền thông vẫn vô cùng háo 
hức và chờ đợi nàng Tiểu Muội lên sóng thì làng 
giải trí lúc ấy lại chấn động với nụ hôn giữa phố 
đông của người đẹp.

Vào một ngày đẹp trời, dưới ống kính của 
paparazzi Hong Kong, Chương Tử Di tay trong tay 
cùng Hoắc Khải Sơn - chàng nhị thiếu gia nổi tiếng 
của gia tộc nhà họ Hoắc. Trước ống kính phóng 
viên, Chương Tử Di hào phóng trao cho người yêu 
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nụ hôn ngọt ngào, cả hai còn mỉm cười rạng 
rỡ, nắm chặt tay nhau khi phát hiện có ống kính 
hướng vào mình.

Khi ấy, Chương Tử Di và Hoắc Khải Sơn tràn 
ngập hơi thở thanh xuân, nàng diện áo yếm màu 
xanh thời thượng kết hợp cùng quần ống rộng, 
chàng diện áo phông cùng quần hợp rất thời trang.

Sự trong trẻo tự nhiên và tràn đầy sức sống vừa 
đúng lúc với sự tự tin và sắc sảo của tuổi trẻ đã 
khiến khoảnh khắc bên nhau của Chương Tử Di và 
Hoắc Khải Sơn đẹp như một thước phim ngôn tình.

Chương Tử Di lần đầu gặp người yêu kém tuổi 
tại dạ tiệc từ thiện “Dance of Roses. China Night” 
do hoàng gia Monaco tổ chức ở Monte Carlo. Khi 
ấy, Hoắc Khải Sơn mới 21 tuổi vẫn đang là du học 
sinh còn Chương Tử Di là ngôi sao nổi tiếng đình 
đám. Sinh ra trong một gia đình giàu có, từ bé Hoắc 
Khải Sơn đã được giáo dưỡng theo chuẩn thiếu gia. 
Cha của anh là Hoắc Chấn Đình - một doanh nhân 
đình đám có anh trai là tỷ phú Hong Kong, mẹ 
Hoắc Khải Sơn là Hoa hậu Hong Kong Chu Linh 
Linh.

Mối tình của nàng diễn viên cùng chàng thiếu 
gia giàu có khi ấy đã trở thành chủ đề tốn nhiều 
giấy mực của Hong Kong. Cũng từ đó, mối tình chị 
em đã bắt đầu chớm nở.

Thế nhưng cuộc tình tràn ngập hơi thở thanh 
xuân này lại chỉ có cái kết đẹp trong tiểu thuyết.

Ngày ấy, Hoắc Khải Sơn và Chương Tử Di 
yêu nhau không sợ dư luận, không sợ truyền thông 
nhưng cuối cùng lại buông tay vì sự mâu thuẫn 
giữa đam mê nghề nghiệp và việc trở thành vợ hiền 
dâu thảo.

Tuổi 21, Hoắc Khải Sơn yêu Chương Tử Di 
một cách chân thành, thậm chí từng dẫn người đẹp 
về ra mắt gia đình bất chấp những thị phi của 
showbiz. Nhưng cuối cùng, cả hai đã chia tay nhau 
trong tiếc nuối vào năm 2006.

Tháng 8/2011, cặp đôi tái hợp, truyền thông 
liên tục chụp được hình ảnh cả hai bên nhau tại Bắc 
Kinh. Thời điểm ấy, truyền thông đồn thổi rằng 
Chương Tử Di sẽ lên xe hoa cùng Hoắc thiếu gia 
nhưng chuyện tình của họ vẫn không thành.

Tình yêu thanh xuân chẳng thắng nổi quy 

tắc hào môn

Nhiều người từng đặt nghi vấn lý do tại sao 
chuyện tình rực rỡ thanh xuân của Hoắc Khải Sơn 
và Chương Tử Di lại kết thúc trong tiếc nuối như 
vậy. Có người cho rằng, nguyên nhân là do nhà họ 
Hoắc không chấp nhận một nàng dâu trong 
showbiz. Gia tộc nhà họ Hoắc yêu cầu một khi đã 
về làm dâu thì không được phép có bất cứ hoạt 
động kinh doanh hay nghệ thuật cá nhân nào, phải 
toàn tâm toàn ý chăm sóc con cái và lánh xa truyền 
thông nhiều nhất có thể.

Nhiều năm về sau, nói về chuyện tình này, 
Chương Tử Di cũng ngậm ngùi nói: “Thực ra, gia 
đình họ muốn tôi từ bỏ sự nghiệp, từ đó rút lui trở 
về gia đình làm một bà nội trợ, giúp chồng dạy con. 
Tôi không chịu, thế là mới đi đến kết thúc”.

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về 
việc muốn tìm một người vợ như thế nào trong 
tương lai, Hoắc Khải Sơn cũng nói rằng anh muốn 
tìm một người giống như chị dâu anh - Quách Tinh 
Tinh. “Tôi muốn tìm kiếm một người vợ hiền đức, 
tam tòng chính trực, nhất là cần kiệm đồng thời 
luôn quan tâm đến việc giáo dục con cái', Khải Sơn 
chia sẻ.

Chị dâu của Hoắc Khải Sơn là Quách Tinh 
Tinh - là vận động viên nhảy cầu thành công và nổi 
tiếng nhất của Trung Quốc.

Người đẹp 32 tuổi chia tay sự nghiệp năm 
2011 sau khi giành 4 HC vàng tại các kỳ Olympic 
và 8 danh hiệu vô địch thế giới trong suốt thời kỳ 
thi đấu đỉnh cao. Quách Tinh Tinh kết hôn cùng 
Hoắc Khải Cương - anh trai của Hoắc Khải Sơn 
vào năm 2012 sau 8 năm hẹn hò.

Một năm sau khi kết hôn, Quách Tinh Tinh 
sinh cho nhà học Hoắc một cậu con trai kháu khỉnh 
và toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình. Cuộc tình 
của cả hai nhận được rất nhiều sự tán dương trong 
giới hào môn danh viện Hong Kong.

Nhiều năm qua đi, Hoắc Khải Sơn cũng có 
thêm những cuộc tình ngắn ngủi nhưng rồi cũng 
không thành.

Ở tuổi 39, chàng thiếu gia ngày nào vẫn độc 
thân. Còn Chương Tử Di, sau những cuộc phiêu 
lưu tình ái cuối cùng người đẹp đã yên ấm bên 
Uông Phong.

Sau khi truyền thông đào lại những hình ảnh 
cũ của đôi uyên ương một thời lên mạng xã hội, 
Hoắc Khải Sơn cũng chia sẻ lên trang cá nhân hình 
ảnh mới nhất của mình, vui vẻ đi xem World Cup 
2022 cùng bạn bè trong giới nhà giàu của mình. 

                                                              Thanh Yên

“Mỹ nhân đẹp nhất Diên Hi” 
lột xác sau khi bị cắm sừng, 
visual khiến netizen phải thốt 
lên: Thế này thắng chắc tiểu 
tam!

Ai có thể ngờ sau khi bị chồng thiếu gia 
“cắm sừng”, Trương Gia Nghê lại lột 
xác xinh đẹp đến nhường này.

Trương Gia Nghê từng nhận được sự ngưỡng 
mộ của đông đảo khán giả đại chúng khi cô nàng có 
mối tình lãng mạn với chồng là thiếu gia Mãi Siêu. 

Cứ ngỡ tình yêu đó sẽ mãi bền vững, cho đến 
khi Mãi Siêu bất ngờ bị tung bằng chứng ngoại 
tình, “cắm sừng” nữ diễn viên. Vậy nhưng sau biến 
cố tình cảm này, “mỹ nhân đẹp nhất Diên Hi” lại 
không hề tỏ ra suy sụp mà còn có màn lột xác đáng 
kinh ngạc.

Mới đây, Trương Gia Nghê đã xuất hiện trong 
sự kiện thường niên Đêm hội GQ với nhan sắc kiều 
diễm như búp bê và bộ cánh cầu kỳ tôn lên vẻ kiều 
diễm khiến khán giả mê mẩn. Đây là lần đầu tiên 
nữ diễn viên lộ diện tại một sự kiện công khai sau 
bê bối chồng ngoại tình nên càng được công chúng 
quan tâm. 

Không ít khán giả phải ngỡ ngàng vì diện mạo 
đỉnh cao của mỹ nhân này, đến mức phải thốt lên: 
“Thế này thắng chắc tiểu tam!”, “Chị đẹp thắng 
chắc rồi”, “Đỉnh quá, ngày càng đẹp sau biến 
cố”…

Trương Gia Nghê chiếm chọn spotlight của 
đêm hội nhờ tạo hình sang chảnh và không kém 
phần quyến rũ. 

Không những vậy người đẹp gây choáng với 
bộ váy đen gợi cảm, táo bạo, khoe ngực đầy cùng 
những khung hình “bức thở”. Có thể thấy, tâm 
trạng và thần thái của nữ diễn viên không hề bị ảnh 
hưởng dù vừa trải qua cú sốc hôn nhân.

Có lẽ nhan sắc hiện tại của cô nàng chính là 
minh chứng rõ nhất cho câu nói “phụ nữ đẹp nhất 
khi không thuộc về ai”.

Trương Gia Nghê và chồng đã kết hôn 8 năm 
nhưng vẫn chưa được tổ chức đám cưới, nguyên 
nhân là bởi mẹ chồng cho rằng nữ diễn viên không 
xứng làm con dâu của bà. 

Hiện nữ diễn viên đang quá trình đàm phán ly 
hôn, tranh giành quyền nuôi con với Mãi Siêu. Cô 
đã dọn khỏi nhà chồng, ra đi tay trắng sau khi phát 
hiện bị chồng thiếu gia phản bội. 

                                                                   An Chi 
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KHOÂNG THAÉNG
KHOÂNG TRAÛ TIEÀN

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

Điều tra bảo hiểm người lái bên kia
Tiền bác sĩ

Kéo xe Mướn xe Sửa xe

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

PLLC

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP

10 Ñöôøng Mai Chí Thoï, An Lôïi Ñoâng, Quaän 2, Saøi Goøn, Vieät Nam

Phoøng khaùm Nha Khoa ñaûm traùch moïi dòch vuï:

Baùc Só Phuï Traùch
Nguyeãn Thieân Vuõ

Ñoäi nguõ baùc só vaø nhaân vieân chuyeân nghieäp

Phoøng maïch môùi, saïch seõ, trang bò thieát bò toái taân, 

chöõa theo kyõ thuaät hieän ñaïi nhaát. 

Duïng cuï khöû truøng theo ñuùng tieâu chuaån 

quoác teá ñeå baûo veä söùc khoûe beänh nhaân.

Nha Khoa Toång Quaùt Nha Khoa Thaåm Myõ Nha Khoa Nhi Ñoàng

* Coù dòch vuï hoã trôï ñöa ñoùn khaùch MIEÃN PHÍ trong phaïm vi Saøi Goøn.
0913747090
0942121022

Neáu baïn muoán coù moät haøm raêng ñeïp cuøng nuï 

cöôøi xinh vôùi giaù caû phaûi chaêng,haõy ñeán vôùi:

Kinh nghieäm - Taän Taâm - Nheï Nhaøng - Kyõ Löôõng

Ñaëc Bieät Chuyeân Veà:

* Implant
* Phaãu thuaät nöôùu

* Laøm Raêng Söù
* Nieàng Raêng

* Veneer
* Taåy Traéng Raêng
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Chuyện tình cô gái trong 
nhà thổ và pha đánh cược để 
đời…

Chuyện tình của Phan Ngọc Lương 
và Phan Tán Hóa vẫn khiến người 
ta phải thổn thức. Họ vượt qua 

khoảng cách thân phận, đến với nhau nhưng lại 
chẳng có nhiều thời gian để hưởng thụ hạnh phúc.

Trong một xã hội cũ, chuyện đàn ông danh 
giá chấp nhận lấy một phụ nữ xuất thân thấp kém 
rất hiếm hoi. Tuy nhiên, đôi khi vì tình yêu, con 
người ta sẽ làm được nhiều điều phi thường, đạp 
lên mọi dư luận để thỏa mãn cái được gọi là hạnh 
phúc trong sâu thẳm trái tim.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ của hai mảnh đời 
không hề liên quan

Phan Ngọc Lương vốn có tên khai sinh là 
Dương Tú Thanh, sinh ra trong một gia đình nghèo 
ở Dương Châu. 2 tuổi, bà mồ côi cha, em gái cũng 
mất. Lên 8 tuổi, người mẹ cũng lâm bệnh và qua 
đời. Khi đó, bà được người chú nhận nuôi.

Năm bà 14 tuổi, người chú ruột này bài bạc 
nợ nần khắp nơi và lừa bán cháu cho một nhà thổ có 
tên Vĩnh Lệ Viện ở Giang Tô. Tại đây, mỗi cô gái 
đều phải có một “nghệ danh” cho riêng mình. Từ 
đó trở đi, mọi người gọi bà là Ngọc Lương.

Dù bị biến thành “gái làng chơi” nhưng bà 
từ chối tiếp khách. Cũng may nhờ giọng ca đẹp, bà 
nhận được phần nào sự ưu ái của chủ nhà thổ không 
ép buộc phải cùng khách qua đêm và phục vụ 
chuyện ân ái.

Tuy vậy, chưa bao giờ bà từ bỏ ý định trốn 
chạy. Ngọc Lương bỏ trốn đến 10 lần nhưng vẫn bị 
bắt về. Bà cũng từng treo cổ, thà chết để bảo toàn sự 
trong sạch.

Năm 17 tuổi, bước ngoặt cuộc đời đến với 
Ngọc Lương. Bà tham gia hát trong một tiệc rượu 
của các thương nhân máu mặt nhất huyện. Nhân 
vật chính của bữa tiệc là Phan Tán Hóa - giám sát 
hải quân mới.

Đối diện với toàn những nhân vật “tai to 
mặt lớn”, bà ngồi một góc và bắt đầu hát ca khúc 

của mình. Nó là bài hát về khao khát tự do, hạnh 
phúc có ca từ rất thiết tha, xúc động.

Phan Tán Hóa vô cùng ấn tượng với ca 
khúc cùng giọng ca trong trẻo nhưng đầy bi 
thương. Một lúc sau, ông tiến đến vị trí của Ngọc 
Lương cất tiếng: “Ca từ này viết về ai?”. “Một 
người phụ nữ có cùng số phận với ta”, Ngọc Lương 
trả lời.

“Là ai? Ta có thể được biết không?”, vị 
khách sang trọng hỏi lại.

Ngọc Lương vẫn lạnh lùng: “Cô ấy là một 
kĩ nữ ở triều đại Nam Tống”.

Thấy vị giám sát trẻ tuổi nói chuyện với cô 
gái nhà thổ, những thương nhân đều chú ý. Đêm 
đó, một người giàu có gửi Ngọc Lương đến chỗ ở 
của Phan Tán Hóa.

Ban đầu, Phan Tán Hoa không thích hành 
vi kiểu này nhưng ông thương cảm cho số phận cô 
gái trẻ. Ông rõ nếu bị trả lại, cô sẽ chịu hình phạt 
khủng khiếp. Bởi vậy, ông thở dài, và yêu cầu bà 
đến vào ngày hôm sau. Đó là lần đầu tiên, một 
người đàn ông có lòng tốt xuất hiện trong cuộc đời 
Ngọc Lương.

Ngày hôm sau họ đi dạo và trò chuyện. Khi 
kết thúc, Phan Tán Hóa đưa bà về lại sân nhà thổ. 
Bất ngờ, Ngọc Lương quỳ xuống cầu xin ông hãy 
cứu lấy cuộc đời mình. Bà muốn thoát khỏi đây, bà 
không muốn dẫm lên vết xe đổ của những người 
phụ nữ trong đó.

Phan Tán Hóa bất ngờ nhưng nhận ra rằng, 
chỉ bằng một hành động của mình, cuộc đời cô gái 
trẻ sẽ được cứu. Ông đưa cô gái tội nghiệp đi theo 
và nhường lại phòng ngủ của mình. Ông đến thư 
phòng đọc sách suốt một đêm.

Sáng hôm sau, Tán Hóa xuất hiện và nói 
rằng Ngọc Lương được tự do, hãy đi đến nơi nào 
mà bà muốn. Ngọc Lương bật khóc và quỳ xuống 
cầu xin thảm thiết. Bà coi đây là một sự đánh cược 
của số phận, tin tưởng rằng đi theo Phan Tán Hóa 
sẽ khiến cuộc đời mình thay đổi nhiều hơn.

“Trở lại quê nhà tôi chẳng còn ai nữa cả. 
Tôi không muốn nhảy từ hố lửa sang vũng nước. 
Ông có thể cho tôi đi theo, tôi sẽ phục vụ ông suốt 
đời”, bà cầu xin.

Thương cảm cho số phận cô gái trẻ, ông gật 
đầu đồng ý.

Đám cưới có 2 vị khách mời và hành 
trình rèn giũa vợ thành thiên tài

Phan Tán Hóa đã có vợ từ trước. Đó là 
người phụ nữ do gia đình hai bên sắp đặt cho ông - 
một cuộc hôn nhân không tình yêu. Những năm 
đầu thế kỷ 20, chuyện đàn ông cưới vợ lẽ là bình 
thường. 1 năm đồng hành cùng nhau, Phan Tán 
Hóa và Ngọc Lương nảy sinh tình yêu lúc nào 
không hay. Vào mùa Thu năm 1913, ông chính 
thức cưới Ngọc Lương về làm vợ tại một khách sạn 
ở Thượng Hải.

Khách mời hôm đó chỉ có đôi vợ chồng bạn 
thân nhất của Phan Tán Hóa là Trần Độc Tú. Ngay 
đêm tân hôn, Ngọc Lương tự đổi họ mình thành họ 
Phan như chồng và cảm ơn người đàn ông không vì 
những định kiến xã hội mà coi thường bà.

Ngày ngày thấy cuộc sống của vợ quá buồn 
chán, Phan Tán Hóa tự tay đi mua bút, giấy mực để 
khuyến khích vợ học vẽ. Ông còn mời một thầy 
giáo ngay nhà bên để dạy cho bà những bài học đầu 
tiên.

Ai ngờ, Ngọc Lương lại rất có năng khiếu 
về mỹ thuật. Vài năm sau, bà thi đỗ Học viện Mỹ 
thuật Thượng Hải với điểm số cao nhất. Tuy nhiên, 
các sinh viên thời đó phản đối vì “không muốn 
chung trường với gái nhà thổ”.

Phan Tán Hóa vào cuộc, yêu cầu lấy lại sự 
công bằng cho vợ mình, cuối cùng Phan Ngọc 
Lương trở thành nữ sinh viên đầu tiên của Học viện 
Mỹ thuật Thượng Hải.

Một thời gian sau, bà có thai nhưng không 
may bị sảy thai. Đứng trước nhiều sự mỉa mai, chỉ 
trích, bà hiểu rằng quá khứ của mình không thể 
được gột rửa. Nếu sinh con ra, nó sẽ phải chịu đựng 
những cay đắng do cuộc đời đen tối của mẹ mà 
thôi.

Ngọc Lương biết về vợ cả của chồng và 
nhân danh chồng, bà viết một bức thư yêu cầu vợ cả 
từ quê nhà đến Thượng Hải sinh sống. Sau đó, bà 
nhường phòng ngủ chính cho vợ chồng họ, mình 
dọn sang một căn phòng khác.

Không muốn bản thân lâm vào nhiều tình 
huống khó xử của chuyện “một ông hai bà”, Phan 
Ngọc Lương đồng ý sang Pháp du học theo lời đề 
nghị của Học viện Mỹ thuật Thượng Hải.

Phan Tán Hóa không muốn ngăn cản bước 
chân của vợ. Miễn là bà muốn, ông sẽ ủng hộ. Khi 
chia tay, cả hai đứng rất lâu ở bến tàu Hoàng Phố, 
Phan Tán Hóa lấy một sợi dây chuyền vàng và đeo 
vào tay vợ. Mặt dây chuyền có hình trái tim, bên 
trong dán bức ảnh của cả hai. Tình cảm được gói 
gọn tròn trịa vào trong đó.

7 năm sau, bà về nước và mở triển lãm 
tranh. Tuy vậy, một tác phẩm tranh khỏa thân của 
bà bị công chúng cho là nhắc đến quá khứ làm “gái 
làng chơi” năm xưa. Áp lực dư luận mạnh mẽ khiến 
bà kiệt sức. Dù Phan Tán Hóa hết mực an ủi, bà vẫn 
quyết tâm sang Pháp lần nữa.

Hai vợ chồng chia tay ở bến Hoàng Phố, 
ông đưa cho bà một chiếc đồng hồ bỏ túi theo mình 
suốt nhiều năm. Họ bịn rịn hẹn ngày gặp lại nhưng 
đâu ngờ đây là lần cuối cả hai gặp gỡ.

Dù xa cách ngàn dặm nhưng đôi vợ chồng 
vẫn thường xuyên viết thư kể về cuộc sống thường 
ngày. Phan Tán Hóa còn gửi nguyên liệu làm bánh 
tráng sang vì đó là món mà vợ ông thích nhất.

Những tháng năm ở Pháp, Ngọc Lương đã 
đạt đến đỉnh cao của sự thành công trong mỹ thuật. 
Bà là người đầu tiên được nhận vào Học viện Hội 
họa Hoàng gia Rome, Ý, giành giải thưởng Dolly 
của Đại học Paris. Bà tổ chức triển lãm cá nhân ở 
nhiều quốc gia và có đến hơn 20 giải thưởng cao 
quý khác.

Thời gian ấy, có một người đàn ông giàu có 
đã mê mẩn và đồng hành cùng bà những tháng năm 
ở đây. Ông tổ chức triển lãm cho Ngọc Lương ở 
nhiều quốc gia. Tuy vậy, tình yêu cho chồng quá 
sâu sắc khiến bà chẳng đón nhận được tình cảm đó. 
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Bà sống ở Pháp hơn 40 năm như vậy. Nhiều 
người muốn bà trở về nhưng bà vẫn chờ lời gọi từ 
người chồng Phan Tán Hóa. Tuy nhiên, bà không 
biết chồng mình đã qua đời vì bệnh vào năm 1959. 
Trước khi mất, ông dặn dò người nhà vẫn trả lời thư 
khiến bà chẳng biết được điều gì.

Năm 1961, Ngọc Lương mới biết thông tin 
chồng mất từ người của đại sứ quán. Lúc ấy bà đã 
đau lòng đến mức quẫn trí, muốn kết liễu cuộc đời 
nhưng bạn bè kịp thời tìm thấy và cứu chữa. Ngọc 
Lương sống đau khổ suốt nhiều năm sau đó vì quá 
thương nhớ Tán Hóa. Mất chồng, bà cũng chẳng 
còn lý do quay về Trung Quốc.

Năm 1977, Phan Ngọc Lương qua đời ở 
Paris. Trước khi mất, bà đã sắp xếp để đưa dây 
chuyền cùng đồng hồ bỏ túi về trao lại cho con trai 
của Phan Tán Hoa. Bà luôn mong mỏi những kỷ 
vật tình yêu được trở về với quê hương.

Đúng là một câu chuyện tình khiến người 
ta phải suy nghĩ rất nhiều. Họ đến với nhau từ hai 
thân phận cách biệt vẫn nảy sinh tình yêu, nguyện 
làm vợ chồng. Cuộc hôn nhân ấy tuy gần thì ít, xa 
cách thì nhiều nhưng vẫn khiến người ta ngưỡng 
mộ. ■

Mối tình của Einstein và 
đàn vĩ cầm

“Thuyết tương đối đến với tôi bằng 
trực giác, và âm nhạc là động lực thúc 

đẩy khả năng trực giác này. Cha mẹ tôi đã cho tôi 
học đàn vĩ cầm từ khi tôi lên sáu tuổi. Khám phá 
mới của tôi là kết quả từ sự cảm thụ âm nhạc”. 
Albert Einstein.

Nhà bác học Albert Einstein hiếm khi rời 
khỏi nhà mà không mang theo một cây đàn vĩ cầm 
[hay còn gọi là đàn violin]. Niềm đam mê âm nhạc 
đã truyền cảm hứng cho ông phát triển một số lý 
thuyết vật lý có tầm ảnh hưởng rộng rãi nhất trong 
khoa học.

Nhà vật lý Albert Einstein đã phát triển lý 
thuyết tương đối và phương trình nổi tiếng thể hiện 
mối liên hệ giữa khối lượng và năng lượng của vật 
chất: E = mc2 (trong đó E là năng lượng, m là khối 
lượng và c là vận tốc ánh sáng). Ông cũng là người 
đặt nền móng cho lý thuyết lượng tử hiện đại. Ông 
từng đoạt giải Nobel và được mọi người gọi là 
“thiên tài”.

Tuy nhiên, Elsa – người vợ thứ hai của 
Einstein – từng tâm sự với một người bạn rằng bà 
phải lòng Einstein vì một lý do hoàn toàn khác: 
“Bởi vì ông ấy chơi các tác phẩm của Mozart bằng 
đàn vĩ cầm quá hay”, Elsa nói.

Âm nhạc không chỉ đơn giản là hình thức 
thư giãn, một thứ ngoài lề đối với công việc của 
Einstein. Nó là nguồn cảm hứng, đóng vai trò chủ 
đạo trong mọi thứ ông suy nghĩ và hành động.

“Âm nhạc đã giúp ích rất nhiều khi Einstein 
suy nghĩ về các lý thuyết của mình”, Elsa cho biết. 
“Ông ấy đi vào phòng làm việc nhưng thỉnh thoảng 
quay trở ra, đánh một vài hợp âm trên đàn piano, 
ghi chép một vài thứ quan trọng và quay trở lại 

phòng để tiếp tục nghiên cứu”.
Bản thân nhà vật lý vĩ đại cũng từng nói 

rằng, nếu ông không phải là một nhà khoa học, 
chắc chắn ông đã là một nhạc sĩ.

“Cuộc sống mà không có âm nhạc là điều 
không thể tưởng tượng được đối với tôi”, Einstein 
chia sẻ. “Tôi sống mơ mộng trong âm nhạc. Tôi 
nhìn nhận cuộc đời ở những cung bậc cảm xúc 
giống âm nhạc, và hầu hết niềm vui trong cuộc 
sống của tôi đều bắt nguồn từ âm nhạc”.

Mối tình của Einstein với đàn vĩ cầm cần có 
thời gian để thực sự bùng cháy. Năm Einstein lên 
sáu tuổi thì mẹ của ông là bà Pauline – một nghệ sĩ 
piano tài giỏi – đã sắp xếp cho ông đi học đàn vĩ 
cầm. 

Albert Einstein chơi đàn vĩ cầm
Nhưng ông không học tập một cách 

nghiêm túc cho đến khi tình cờ nghe những bản 
sonata của Mozart được chơi bằng đàn vĩ cầm vào 
năm 13 tuổi. 

Kể từ lúc đó, đàn vĩ cầm trở thành niềm 
đam mê lâu bền của ông. Ông chơi đàn bằng cách 
“thực hành có hệ thống”, và ông thường nói rằng 
“say mê là người thầy tốt hơn ý thức trách nhiệm”.

Einstein yêu thích hai nhà soạn nhạc 
Mozart và Bach. Đó có lẽ không phải là điều ngẫu 
nhiên. Nhiều người viết tiểu sử về Einstein nhận 
định rằng âm nhạc của Bach và Mozart có cùng sự 
trong trẻo, mộc mạc và hoàn hảo – những yếu tố mà 
Einstein luôn tìm kiếm trong các lý thuyết vật lý.

“Thuyết tương đối đến với tôi bằng trực 
giác, và âm nhạc là động lực thúc đẩy khả năng trực 
giác này. Cha mẹ tôi đã cho tôi học đàn vĩ cầm từ 
khi tôi lên sáu tuổi. Khám phá mới của tôi là kết quả 
từ sự cảm thụ âm nhạc”, Einstein cho biết.

Trong những ngày chưa có điện thoại 
thông minh và iTunes như ở thời điểm hiện tại, 
Einstein đã phải rất vất vả để luôn mang theo âm 
nhạc bên mình. 

Ông hiếm khi rời khỏi nhà mà quên đem 
theo một chiếc hộp đựng cây đàn vĩ cầm. Không 
phải lúc nào bên trong chiếc hộp này cũng đựng 
cùng một nhạc cụ, do Einstein sở hữu một vài cây 
đàn vĩ cầm trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, ông đều 
đặt cho chúng cùng một biệt danh trìu mến là 
“Lina”.

Trong những chuyến du lịch của mình, 
Einstein thường mang Lina đi cùng để chơi nhạc 
thính phòng vào buổi tối ở nhà của một ai đó. Điều 

này giúp ông có thêm rất nhiều người bạn yêu âm 
nhạc.

Trong những năm 1930, Einstein và Elsa 
định cư tại Princeton, New Jersey (Mỹ), thay vì về 
nhà ở Đức Quốc xã. Họ thường xuyên tổ chức các 
buổi nhạc thính phòng tại nhà riêng vào mỗi tối thứ 
tư hằng tuần. Những buổi biểu diễn này gần như 
không bao giờ bị hủy, bởi vì Einstein sắp xếp lịch 
trình để đảm bảo rằng ông luôn có mặt ở đó.

Vào các buổi tối Halloween, Einstein 
thường ra ngoài trời và gây bất ngờ cho mọi người 
xung quanh bằng cách chơi đàn vĩ cầm đầy ngẫu 
hứng. Vào dịp lễ Giáng sinh, ông chơi đàn cùng với 
nhóm bạn và đi từ nhà này đến nhà khác để hát 
mừng Giáng sinh.

Do không có bản ghi âm nào về kỹ năng 
chơi đàn của Einstein còn sót lại, nên một cuộc 
tranh luận sôi nổi vẫn đang diễn ra về việc ông ấy 
giỏi như thế nào. Nhưng có lẽ người vợ Elsa không 
hề cảm tính về khả năng chơi vĩ cầm của ông. 

Bằng chứng là vào năm 16 tuổi, Einstein 
tham gia bài kiểm tra âm nhạc tại một trường học ở 
địa phương, và người chấm thi viết rằng “một học 
sinh tên là Einstein đã tỏa sáng trong màn trình 
diễn đầy cảm xúc khi chơi một trong những bản 
sonata của Beethoven”.

Janos Plesch, một người bạn của Einstein, 
từng chia sẻ rằng: “Rất nhiều nhạc sĩ có kỹ thuật tốt 
hơn so với Einstein, nhưng tôi tin không ai trong số 
họ chơi đàn với sự chân thành và tình cảm hơn ông 
ấy”.

Einstein chơi đàn vĩ cầm cho đến gần cuối 
đời. Chỉ khi bàn tay trái già nua của ông không thể 
điều khiển ngón tay được nữa, ông mới cất cây đàn 
Lina yêu quý vào tủ. Kể cả khi đó, có lẽ ông chưa 
bao giờ đánh mất niềm đam mê âm nhạc của mình.

Trong một bài báo được viết sau khi 
Einstein qua đời vào tháng 4/1955, nhà văn Jerome 
Weidman kể lại rằng ông từng gặp Einstein khi 
tham dự bữa tiệc sang trọng do một nhà từ thiện nổi 
tiếng ở New York tổ chức. 

Sau bữa ăn, chủ nhà mời họ và các khách 
mời khác cùng nghe nhạc thính phòng tại phòng 
khách rộng lớn. Weidman thú nhận với Einstein 
rằng ông không có khả năng phân biệt chính xác 
các nốt nhạc trầm bổng khác nhau.

“Bạn hãy đi với tôi,” Einstein nói.
Einstein kéo Weidman ra khỏi buổi biểu 

diễn và dẫn nhà văn lên tầng trên, đến một căn 
phòng chứa bộ sưu tập phong phú các đĩa hát [sử 
dụng bằng cách cho vào máy quay đĩa]. Tại đó, 
Einstein đã bật các đoạn trích ngắn trong những ca 
khúc của Bing Crosby, Enrico Caruso…

Einstein hướng dẫn Weidman hát lại từng 
đoạn để nghe âm sắc như một cách để luyện tai. 
Khi Einstein cảm thấy hài lòng, họ quay trở lại tầng 
dưới. Weidman đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên 
khi lần đầu tiên ông có thể cảm nhận tác phẩm 
“Sheep may safely graze” của Bach. ■ 
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Điều gì đã khiến cho loài 
"vịt quỷ" khổng lồ của Australia 
tuyệt chủng?

Dromornis stirtoni là một trong 
những loài mihirung (chim sấm) 
và có lẽ là loài chim lớn nhất từng 

sống trên hành tinh của chúng ta, tuy nhiên những 
nghiên cứu về hóa thạch của loài này mới đây đã 
tiết lộ vì sao chúng bị tiêu diệt sau 7 triệu năm sinh 
sống trên hành tinh của chúng ta - chúng mất quá 
nhiều thời gian để sinh sản.

Dromornis stirtoni là một loài thuộc chi 
Dromornis, một phần của họ Dromornithidae, và 
được gọi thông tục là chim sấm Stirton. Chúng là 
một loài chim cổ đại có lông vũ với kích thước 
khổng lồ và được nhiều người cho là loài gia cầm 
lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất.

Trước khi chúng chết cách đây khoảng 
50.000 năm, Úc từng là ngôi nhà của những loài 
chim lớn gấp 4 lần đà điểu, loài chim hiện đại lớn 
nhất còn tồn tại trên hành tinh của chúng ta. 

Trong số này, loài có kích thước lớn nhất 
chính là Dromornis stirtoni một loài họ hàng xa của 
gà và vịt ngày nay, chúng có thể cao tới 3 mét và 
nặng 500 kg - đây cũng chính là lý do tại sao chúng 
được đặt biệt danh là "vịt quỷ".

Một nghiên cứu trong "Hồ sơ giải phẫu" 
cho thấy rằng loài "vịt quỷ" phát triển với tốc độ rất 
nhanh trong hai năm đầu đời, tuy nhiên sau đó sự 
phát triển của chúng sẽ diễn ra chậm lại và phải mất 
rất nhiều năm để chúng có thể trưởng thành và đủ 
điều kiện để sinh sản. 

Đây cũng chính là lý do khiến cho những 
loài chim sấm không có khả năng đối phó với sự 
xuất hiện của con người - kẻ săn mồi mới và hoàn 
toàn lạ lẫm đối với chúng.

Tiến sĩ Trevor Worthy thuộc Đại học 
Flinders cho biết, vào khoảng 8 triệu năm trước, 
lục địa Úc có khí hậu rất khác so với ngày nay. 
Thay vì những hoang mạc khô cằn ở trung tâm lục 
địa như hiện tại thì nơi đây là những khu rừng mưa 
nhiệt đới với những điều kiện hoàn hảo cho việc 
sinh sống của chim sấm.

Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, những bộ 
xương hóa thạch của Dromornis trông giống như 
xương hóa thạch của một con khủng long chứ 

không phải là đến từ một loài có họ hàng với gà và 
vịt hiện đại.

Những loài chim sấm phần lớn được cho là 
chủ yếu ăn cỏ, mặc dù đôi khi chúng có thể kiếm 
mồi hoặc ăn thịt những con mồi nhỏ. Dromornis 
stirtoni được cho là đã sống trong một vùng khí hậu 
bán khô hạn, đặc trưng bởi lượng mưa theo mùa và 
rừng cây tán rộng.

“Chúng tôi đã nghiên cứu xương hóa thạch 
của những con chim sấm này dưới kính hiển vi để 
có thể xác định các tín hiệu sinh học được ghi lại 
bên trong. Cấu trúc vi mô từ xương chúng cho 
chúng ta biết thông tin về thời gian chúng đạt đến 
kích thước trưởng thành và thậm chí chúng ta có 
thể biết khi nào con cái đang rụng trứng”, giáo sư 
Anusuya Chinasamy-Turan của Đại học 
Capetown cho biết.

Kết quả từ phân tích cho thấy rằng những 
con "vịt quỷ" phải mất 10 năm để có thể đạt đến 
kích thước trường thành và sẵn sàng sinh sản. 
Trong khi đó, loài chim này có thể sống đến 60 tuổi 
và do đó chúng có rất nhiều cơ hội để sinh sản. 

Tuy nhiên thời gian trưởng thành này là 
quá dài khi con người xuất hiện, tốc độ phát triển 
của chúng không đủ nhanh so với tốc độ săn bắn 
của con người và cạnh tranh với loài mới - chim 
emus, loài có vẻ ngoài gần giống với đà điểu, có thể 
trưởng thành và sinh sản khi được hai tuổi.

Khi rừng nhiệt đới tại trung tâm lục địa Úc 
dần khô cạn, D. stritoni và hai loài chim sấm nhỏ 
hơn cũng theo đó mà dần biến mất, nhưng con cháu 
của chúng, bao gồm cả Genyornis, vẫn to lớn đáng 
sợ với trọng lượng 240 kg, tiếp tục đóng một vai trò 
quan trọng trong hệ sinh thái của Úc trong một 
khoảng thời gian sau đó.

Người ta cho rằng các yếu tố khác nhau có 
thể đã góp phần vào sự tuyệt chủng của Dromornis 
stirtoni. Các nhà cổ sinh vật học Murray và 
Vickers-Rich cho rằng chế độ ăn của chúng có thể 
trùng lặp đáng kể với chế độ ăn của các loài chim 
và động vật lớn khác, và hình thái dinh dưỡng hội 
tụ sau đó có thể góp phần khiến các loài chim lớn 
này bị tuyệt chủng vì nó bị “cạnh tranh” về thức ăn. 

Tuy nhiên nghiên cứu mới này lại cho rằng 
D. stirtoni mất rất nhiều thời gian để trưởng thành, 
điều này khiến chúng rất dễ bị tổn thương nếu 
những con trưởng thành trong độ tuổi sinh sản bị 
suy giảm số lượng.

Worthy nói: “Trên thực tế, chúng đã tồn tại 
cùng nhau qua một số biến động lớn về môi trường 
và khí hậu. Loài Genyornis đã tiến hóa để thích 
nghi tốt hơn so với tổ tiên của chúng, tuy nhiên loài 
này vẫn là một loài chim chậm lớn và sinh sản 
chậm chạp so với emu”. 

Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng Genyornis có 
thể đạt đến kích thước của một con trưởng thành 
trong vòng hai năm đầu đời, nhưng chúng vẫn 
không thể bắt đầu sinh sản trong một thời gian sau 
đó.

Trên thực tế, sự sinh sản chậm chạp như 
vậy là phổ biến đối với các loài sống trong môi 
trường tương đối ổn định, như rừng nhiệt đới. Điều 

ngày còn nguy hiểm hơn cả biến đổi khí hậu bởi 
nếu có tốc độ sinh sản nhanh, nhưng thế hệ tiếp 
theo có thể dễ dàng bắt kịp xu hướng thay đổi và 
thích nghi với những điều kiện mới. 

Tuy nhiên vào khoảng 50.000 năm trước, 
con người bắt đầu đặt chân đến lục địa Úc và đây 
cũng chính là khoảng thời gian mà các loài chim 
sấm chính thức tuyệt chủng.

Worthy cho biết: “Khi con người trong quá 
khứ bắt đầu xuất hiện ở vùng đất này, họ sẽ làm 
được ba việc, đầu tiên là sẽ đốt cháy môi trường, 
thứ sẽ phá hủy rất nhiều thức ăn của chim sấm, sau 
đó là họ sẽ ăn trứng và săn đuổi chúng”. ■

Nước hoa phảng phất mùi 
mưa của Ấn Độ

Ấ
n Độ thường được xem là thiên 
đường của nhiều loại hương liệu và 
nước hoa độc đáo.

Bạn có thích mùi hương tươi mát của đất 
lan tỏa trong không khí sau những hạt mưa đầu 
mùa rớt xuống mặt đất khô cằn? Nó còn được gọi là 
petrichor – một loại hỗn hợp các hợp chất hóa học 
mang mùi thơm, một số do thực vật sản sinh, số 
khác từ vi khuẩn sống trên đất. 

Những vi khuẩn này là tác nhân chính tạo 
ra mùi riêng biệt của đất – trong lúc phân hủy (dưới 
điều kiện thời tiết khô cằn), chúng giải phóng hợp 
chất geosmin cực kỳ nhạy cảm với mũi người. Tuy 
nhiên, các phân tử geosmin lại không thể phát tán 
vào không khí cho đến khi nước mưa thấm xuống 
và đẩy chúng ra khỏi mặt đất.

Trong khi giới nghiên cứu mới chỉ bắt đầu 
hiểu được cơ chế hóa học đằng sau mùi hương 
tuyệt vời này thì người dân tại một thị trấn nhỏ ở 
vùng Uttar Pradesh, phía Bắc Ấn Độ, đã truyền 
nhau bí quyết lưu giữ nó vào trong chai để đeo cùng 
trang phục như nước hoa suốt bao nhiêu thế hệ.

Đó là thị trấn cổ Kannauj bên bờ sông 
Hằng, nằm giữa hai thành phố Agra và Lucknow. 
Đây được xem là cái nôi của kỹ nghệ nước hoa Ấn 
Độ từ thời hoàng đế Harshavardhana (590 – 657). 
Đến nay, sau hơn 1.300 năm sau, gần một nửa trong 
số 1,5 triệu dân Kannauj vẫn còn tham gia sản xuất 
nước hoa bằng phương pháp truyền thống.

Các loại hoa, như hoa nhài cần được hái 
bằng tay trước khi mặt trời lên. Tinh chất hoa cũng 
phải được trích xuất ngay trong ngày. Mỗi sáng, 
người Kannauj thường đi hái các loại hoa như hoa 
hồng, nhài, lan, sen, huệ gừng, sơn trà… để giao 
cho hơn hai trăm cơ sở chưng cất nước hoa nằm rải 
rác khắp thị trấn. 

Hoa được hòa với nước và đun trong các 
tháp lớn làm bằng đồng gọi là “degs”. Hơi nước 
thơm sau đó được dẫn qua các ống tre đến một 
thùng chứa làm từ gỗ đàn hương, cũng là nơi lưu 
giữ tinh dầu hay nước hoa. 

Nước hoa sau đó lại được chiết vào những 
bình làm bằng da lạc đà có độ xốp phù hợp cho 
phép phần nước thừa bay hơi, chỉ để lại mùi thơm 
và tinh dầu bên trong.
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“Mitti attar” là sản phẩm đáng chú ý nhất 
của Kannauj và thường được gọi bằng danh xưng 
mỹ miều: “nước hoa của đất”. 

Quy trình sản xuất mitti attar cũng tương tự 
như đối với các hợp chất mang mùi thơm khác, 
nhưng thay vì cánh hoa, người ta sẽ nhét đầy những 
viên đất khô vào trong degs và cho thêm một vài 
giọt nước lấy từ ao hồ rồi ủ trong các thùng kín 
được bịt bằng đất sét. Thường phải mất từ sáu đến 
bảy giờ để tất cả mùi hương tách ra khỏi đất.

Hiện nay, các sản phẩm độc đáo của 
Kannauj đang dần mất đi khách hàng do giới trẻ có 
xu hướng chuyển sang những loại nước hoa có 
chứa cồn (alcohol) cho giá thành rẻ hơn. Chẳng 
hạn, một lọ Ruh Gulab (tinh dầu hoa hồng) 100ml 
thường có giá khoảng khoảng 14 USD, nhưng với 
chưa tới 1,5 USD bạn đã có thể sở hữu mùi hương 
hoa hồng bằng phương pháp tổng hợp.

“Phần lớn khách hàng thường sẽ chọn các 
loại nước hoa và chất khử mùi hiện đại. Khi sản 
phẩm tổng hợp cũng cho công dụng tương tự, họ sẽ 
băn khoăn liệu có cần thiết phải chi quá nhiều tiền 
cho tinh dầu tự nhiên?”, Nishish Tewari – chủ một 
cửa hàng nước hoa tại Kannauj – cho biết.

Chi phí nguyên liệu thô tăng cao, đặc biệt là 
gỗ đàn hương không được sản xuất tại địa phương 
cũng góp phần khiến các xưởng chưng cất nước 
hoa ngày thêm lo lắng. Một vấn đề nữa là việc thiếu 
tiêu chuẩn để kiểm soát quy trình và đảm bảo chất 
lượng tinh dầu – thường phụ thuộc vào phẩm chất 
của hoa, thời gian hái và phương pháp chưng cất. 

Nghệ nhân nước hoa Kannauj luôn rất tự 
hào về bí quyết truyền thống mà họ đã gìn giữ suốt 
bao đời và không bao giờ muốn sử dụng máy móc 
hiện đại để thay thế bản năng lẫn kinh nghiệm 
trong quá trình làm ra loại nước hoa ưng ý. 

Đây là điều dễ hiểu và nó khiến cho các sản 
phẩm handmade có giá khá cao so với thông 
thường. Tuy nhiên sẽ rất khó đảm bảo những tiêu 
chuẩn cần thiết cho hoạt động sản xuất quy mô lớn 
và xuất khẩu nếu thiếu các công cụ hiện đại. “Để 
tồn tại trên thị trường thì sản phẩm cần đảm bảo 
được các tiêu chuẩn chất lượng”, nhà buôn nước 
hoa Gaurav Malhotra thừa nhận.

Trên thực tế, vẫn còn hy vọng cho ngành 
sản xuất nước hoa truyền thống Ấn Độ trước sức ép 
toàn cầu hóa nhờ tiến bộ công nghệ. 

Nhiều cơ sở đã chủ động khai thác những 
nền tảng trực tuyến để thu hút thêm khách hàng, và 
khoảng 2/3 sản phẩm làm ra đang được bán sang 
Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, châu Phi, Tây Á… Một 

số nhà sản xuất cũng đang thay thế các phương 
pháp truyền thống bằng những kỹ thuật và phương 
tiện mới, chẳng hạn đầu tư xy-lanh thép thay cho 
thùng đồng.

“Mùi hương đóng vai trò quan trọng trong 
cuộc sống thường nhật của chúng ta. Chúng ta 
đánh răng bằng loại kem có hương thơm, tắm xà 
bông thơm và xịt nước hoa khi mặc trang phục. 
Hương thơm khó mà tách rời khỏi cuộc sống của 
chúng ta. Vấn đề ở đây chỉ là chúng ta có muốn giữ 
cho truyền thống tồn tại mãi hay không. Đó mới 
chính là thử thách thực sự”, nhà sản xuất nước hoa 
Pampi Jain f Pragati Aroma and Oil Distillers nhận 
định. ■

Edison đã đúng: Thức dậy 
ngay khi vừa chìm vào giấc ngủ 
làm tăng sức sáng tạo

Một giai thoại kể rằng: Khi 
Thomas Edison gặp ngõ cụt 
trong công việc, ông sẽ chợp 

mắt trên ghế bành, tay ôm một quả bóng thép. Khi 
Edison bắt đầu đi vào giấc ngủ và các cơ thả lỏng, 
quả bóng rơi và đập xuống sàn, đánh thức ông dậy 
cùng với sức sáng tạo mới để giải quyết vấn đề.

Thủ thuật này nhằm đánh thức một người 
trong giai đoạn chuyển tiếp giữa ngủ và thức. 
Trong giai đoạn chuyển tiếp, con người không 
hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cũng chưa ngủ sâu. Cơ 
bắp sẽ thư giãn và tâm trí ở trong trạng thái gần 
giống như ngủ mơ được gọi là hypnagogia, thường 
liên quan đến những trải nghiệm chưa lâu.

Giống như Edison, họa sĩ siêu thực 
Salvador Dalí tin rằng việc gián đoạn giai đoạn 
chuyển tiếp này có thể thúc đẩy sự sáng tạo.

Giờ đây, hơn 100 năm sau, các nhà khoa 
học đã lặp lại thủ thuật này trong một phòng thí 
nghiệm, cho thấy Edison và Dalí có thể đã đúng.

Các nhà nghiên cứu đã tuyển hơn 100 tình 
nguyện viên dễ ngủ. 100 người này được đưa một 
bài kiểm tra toán học: chuyển đổi chuỗi 8 chữ số 
thành chuỗi 7 chữ số mới, bằng cách sử dụng các 
quy tắc cụ thể cho trước (chẳng hạn như "lặp lại số 
nếu chữ số trước và chữ số tiếp theo giống hệt 
nhau"). 

Càng đến số cuối, thì việc áp dụng các quy 
tắc sẽ càng khó và mất nhiều thời gian hơn. Các 
tình nguyện viên không được cho biết rằng các quy 
tắc dẫn đến một mẹo giải nhanh: Số thứ hai trong 
dãy đáp án 7 số cũng chính là số cuối cùng.

Những người không tự tìm ra mẹo sau 30 
lần thử được cho nghỉ ngơi 20 phút trên ghế trong 
phòng tối và nhắm mắt lại. 

Mỗi người cầm một chai nhựa trong tay 
phải trong khi các nhà nghiên cứu ghi lại hoạt động 
não của họ bằng mũ ghi điện não, đo sóng điện do 
các tế bào thần kinh tạo ra. Họ cũng được yêu cầu 
nói to những suy nghĩ hoặc hình ảnh trong đầu họ 
nếu bị giật mình tỉnh dậy do chai rơi.

Hầu hết những người ngủ kể lại những 
trạng thái hypnagogia khác nhau: những con số 

nhảy múa và hình dạng hình học, Đấu trường La 
Mã, một phòng bệnh với một con ngựa, v.v... Sau 
giờ ngủ giải lao, tình nguyện viên quay lại hoàn 
thành các bài toán.

Các nhà nghiên cứu không thấy bất kỳ mối 
liên hệ nào giữa nội dung hypnagogia và hiệu suất 
của họ trong nhiệm vụ giải toán. Nhưng nhìn vào 
hoạt động của não, họ phát hiện những người ngủ 
và bị gián đoạn trong giai đoạn đầu của giấc ngủ có 
khả năng tìm ra mẹo ẩn của vấn đề tốt hơn gấp ba 
lần so với những người thức. 20 trong số 24 người 
ngủ (83%) đã tìm ra mẹo, so với chỉ 15 trong số 59 
người không ngủ (30%), theo kết quả báo cáo trên 
tạp chí Science Advances.

Hiệu ứng sáng tạo đã xảy ra ngay cả với 
những người chỉ dành 15 giây trong giai đoạn 
chuyển tiếp. Nhưng đáng lưu ý, thủ thuật này 
không hiệu quả đối với những người đã đến giai 
đoạn sau của giấc ngủ. 

“Có một khoảng thời gian kích thích sức 
sáng tạo khi bắt đầu giấc ngủ, khoảng này khá nhỏ 
và có thể biến mất nếu bạn thức dậy quá sớm hoặc 
ngủ quá sâu”, tác giả Delphine Oudiette, nhà 
nghiên cứu về giấc ngủ tại Viện Não Paris, cho biết.

Trái ngược với giai thoại Edison, khoảnh 
khắc eureka không đến ngay sau khi thức dậy trong 
nghiên cứu này. Một người tham gia phải mất trung 
bình 94 lần thử bài kiểm tra toán sau khi ngủ để tìm 
ra câu trả lời. 

“Không phải vừa thức dậy bạn sẽ nghĩ ra 
một giải pháp ngay lập tức”, Oudiette nói. Và sẽ rất 
phức tạp để ứng dụng thủ thuật này trong cuộc sống 
thực, vì các vấn đề thực thường không được xác 
định rõ ràng như một phép tính toán học.

Tuy nhiên, nhà nghiên cứu giấc ngủ Tore 
Nielsen tại Đại học Montreal đã rất ngạc nhiên 
rằng thời gian ngủ ngắn lại có tác dụng đáng kể như 
vậy. Nielsen, người không tham gia nghiên cứu, 
cho biết trước đây các nhà khoa học cho rằng thời 
gian ngủ lâu hơn sẽ giúp cải thiện khả năng giải 
quyết vấn đề. 

"Đây là nghiên cứu đầu tiên khám phá chi 
tiết về giai đoạn bắt đầu ngủ và vai trò của nó trong 
việc giải quyết vấn đề", theo Ken Paller, nhà khoa 
học thần kinh nhận thức tại Đại học Northwestern, 
người không tham gia nghiên cứu.

Nhóm Oudiette cũng xác định mô hình 
hoạt động của não liên quan đến giai đoạn chuyển 
tiếp thức - ngủ thúc đẩy sự sáng tạo: sóng não 
alpha, liên quan đến thư giãn có tần suất vừa phải 
và sóng delta, dấu hiệu của giấc ngủ sâu, có tần suất 
thấp.

Oudiette cho biết, dựa trên kết quả mới, các 
nghiên cứu khác có thể tập trung vào dấu hiệu não 
này khi điều tra các cơ chế thần kinh của việc giải 
quyết vấn đề một cách sáng tạo. 

Nhóm Oudiette đã lên kế hoạch một thử 
nghiệm để giúp mọi người tiếp cận giai đoạn sáng 
tạo bằng cách theo dõi sóng não của họ trong thời 
gian thực. “Trực giác của Edison đã đúng phần 
nào”, Oudiette nói, “và bây giờ chúng ta có rất 
nhiều điều để khám phá”... ■ 
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Cháu của Hoàng đế Ung 
Chính bị mẹ ép cưới em họ phải 
"cắn răng" đồng ý và kết cục bất 
ngờ…

Những điều đó dần dần khiến Khải 
Công có cái nhìn khác về vợ mình. 
Ông nhớ lại lời kể của mẹ về vợ. 

Hóa ra...

Gia đình Khải Công (vợ ông mặc áo kẻ)
Đôi lúc, nhân duyên thật kỳ diệu. Một mối 

quan hệ không bắt nguồn từ tình yêu, thậm chí ép 
buộc nhau nhưng khiến những người trong cuộc 
tìm thấy được đúng người để yêu thương, dựa dẫm.

Những cuộc hôn nhân được sắp xếp vẫn có 
kết cục tốt đẹp thì phải khen ngợi điều tốt lành của 
nhân duyên. Như chuyện của nhà thư pháp, nghệ 
sĩ, họa sĩ Khải Công cũng thế.

Người đàn ông bị ép cưới em họ
Khải Công là một nhà nghệ thuật học nổi 

tiếng của Trung Quốc. Năm 1912, nhà Thanh sụp 
đổ, cùng năm đó, Khải Công được sinh ra với tư 
cách là cháu trai đời thứ 9 của Hoàng đế Ung 
Chính.

Cha ông chẳng may qua đời khi ông mới 
chỉ 1 tuổi. Lúc đó, đứa con trai vừa sinh ra nhưng 
chồng lại mất đi đã khiến mẹ ông rất đau khổ. Bà 
cho rằng chính Khải Công đ đến xui xẻo, ã mang 
chỉ cần nh đến người ìn thấy con trai là bà lại nghĩ 
chồng đã mất. Bởi vậy, mẹ Khải Công rất thờ ơ với 
ông.

Ông nội Khải Công chứng kiến những điều 
ấy nên quyết định đưa cháu trai về nuôi nấng bên 
mình. Sau này, ông nội Khải Công qua ì bệnh đời v
tật, ông buộc phải quay trở lại ngôi nhà của mình. 
Thời ình ông ã vô cùng sa sút, gọi là điểm ấy, gia đ đ
Hoàng thân quốc thích nhưng hào quang chẳng còn 
lại chút nào.

Những tưởng, nhiều năm trôi qua sẽ khiến 
cho sự căm ghét của người mẹ dành cho ông giảm 
bớt lại nhưng không hề. Bà vẫn có trách nhiệm của 
một người mẹ nhưng để nói yêu thương Khải Công 
thì chẳng ì - được bao nhiêu. Lúc này, một người d
em gái của mẹ ông cũng sống ở đó, cùng chị gái 
nuôi nấng và chăm sóc ông.

Lúc quay về nhà mẹ là khi ông được 10 
tuổi, gia cảnh bần hàn, nợ nần chồng chất. Tuy vậy, 
Khải Công - vốn được học hành chu đáo từ nhỏ đã 

quyết tâm vượt qua nghịch cảnh, cố gắng để thay 
đổi hiện trạng gia đình mình.

Tuy vậy, đến năm 1931, ông bị buộc phải 
thôi học. Kể từ đó, Khải Công vừa làm giáo viên để 
giảng dạy vừa cố gắng tìm kiếm một sự nghiệp lâu 
dài.

Năm 1932, Khải Công được mẹ mai mối 
cho với một người em bên họ ngoại tên Chương 
Bảo Sâm. Bảo Sâm hơn Khải Công 2 tuổi và là 
người phụ nữ vô cùng chân chất.

Vốn được học hành đầy đủ nên đương 
nhiên Khải Công từ chối. Nhất là khi người kết hôn 
lại là em họ của mình. Đành rằng đặt vào hoàn cảnh 
đương thời, chuyện hôn nhân cận huyết như thế 
này là điều hết sức bình thường nhưng Khải Công 
đã tiếp thu nền văn hóa phương Tây, điều này thật 
khó chấp nhận.

Tuy nhiên, mẹ ông lại muốn con trai đồng ý 
mối hôn sự này, Khải Công không từ chối nữa. Ông 
coi mối hôn sự được sắp xếp này là sự quan tâm, 
chăm sóc của mẹ dành cho nên "cắn răng" xuôi 
theo: "Cũng được, người ta thế nào không quan 
trọng, mẹ thích là được".

Vào tháng 10 năm 1932, Khải Công và 
Chương Bảo Sâm kết hôn bằng một lễ cưới đơn 
giản.

Ngay từ khi cưới, Khải Công đã nảy ra ý 
định sẽ đối xử tôn trọng vừa phải với vợ. Ông gọi 
bà là "em họ" như xưa. Dù sao họ cũng chưa từng 
yêu nhau nên để mối quan hệ tiến đến thắm thiết, 
keo sơn cũng rất khó. Tuy vậy, Chương Bảo Sâm 
khiến cho các tính toán của Khải Công phải thay 
đổi.

Người vợ hoàn hảo
Chương Bảo Sâm là một người vợ hoàn 

hảo đúng nghĩa. Sau khi kết hôn, sự chu toàn của bà 
khiến cho Khải Công không bao giờ phải lo toan 
việc gia đình.

Khi mới kết hôn, nhà của Khải Công rất 
nhỏ nhưng ông có nhiều bạn bè, thường xuyên có 
những cuộc tụ họp ở nhà, đến nửa đêm họ vẫn ngồi 
nói chuyện. Bảo Sâm vẫn tận tụy phục vụ mọi 
người trà nước, không hề xen vào nhắc nhở hay nói 
một câu gì.

Công việc của Khải Công cũng hay ra 
ngoài, về muộn. Mỗi lần như thế, bà đều ân cần đợi 
chồng, không hề cằn nhằn hay tỏ ra khó chịu.

Gia cảnh ngày càng khó khăn do tình hình 
xã hội phức tạp, Khải Công chỉ có thể dựa vào tiền 
giảng dạy trong trường để nuôi gia đình. Chương 
Bảo Sâm luôn rất trân trọng tiền bạc của chồng, 
chưa bao giờ phàn nàn nó ít hay nhiều. Bà còn tính 
toán kỹ lưỡng, chi tiêu hợp lí các khoản chi tiêu và 
lúc nào cũng để thừa ra một phần cho chồng mua 
sách, mua tranh dù hoàn cảnh gia đình ngặt nghèo.

Một lần, Khải Công nhìn thấy vợ mình 
đang vá một chiếc tất có nhiều lỗ thủng. Ông cũng 
cảm thấy buồn lòng nên nghĩ ra cách vẽ tranh để 
bán. Khi vẽ xong, ông không thể bước nổi ra ngoài 
để mang đi bán. Chương Bảo Sâm hiểu rằng lòng 
tự trọng của ã xung phong nói luôn: đàn ông nên đ
"Anh chỉ cần vẽ thôi, em sẽ mang ra đường ngồi 

bán".
Những điều đó dần dần khiến Khải Công 

có cái nhìn khác về vợ mình. Ông nhớ lại lời kể của 
mẹ về vợ. Hóa ra, Bảo Sâm mồ côi mẹ từ nhỏ, mẹ 
kế bắt nạt, bà lớn lên dựa vào tình thương của 
người anh trai.

Vào một buổi tối tuyết rơi dày đặc, Khải 
Công chưa thấy vợ về nhà nên cầm ô đi đón. Sau 
đó, ông thấy bà ngồi trên một chiếc xe phủ đầy 
tuyết. Nhìn thấy chồng, bà xua tay rồi phấn khởi 
khoe: "Chỉ còn hai bức tranh chưa bán được thôi 
này". Lúc đó, nước mắt Khải Công trào ra. Ông 
vừa yêu thương, khâm phục lại vừa xót xa cho cô 
vợ chịu thương, chịu khó. Tình yêu giữa hai người 
nảy sinh như vậy.

Năm 1957, mẹ và dì của Khải Công lần 
lượt đổ bệnh. Mọi gánh nặng đổ lên đầu Chương 
Bảo Sâm, không một lời oán thán hay than vãn, bà 
một tay ch ười phụ nữ có công nuôi ăm sóc hai ng
dưỡng chồng mình không để Khải Công phải bận 
tâm quá nhiều.

Tuy vậy, Khải Công và vợ kết hôn đã lâu 
mà không thể có con, điều này khiến cho Chương 
Bảo Sâm luôn luôn thấy nặng nề.

Có một thời gian, Khải Công thường phụ 
trách việc đưa nữ sinh đi xem triển lãm khiến cho 
một số tin ình ái giữa thầy và đồn về mối quan hệ t
trò nổ ra.

Bảo Sâm biết chuyện, bà không khóc hay 
làm ầm ĩ lên. Bà luôn cảm thấy có lỗi với chồng vì 
đã không thể sinh con. Bà cũng tin rằng chồng 
mình sẽ không làm ra những chuyện như thế. Tuy 
vậy, bà lại nảy sinh ý định giải thoát cho chồng khỏi 
cuộc sống như hiện tại.

Bảo Sâm thu dọn đồ đạc và quay lại nhà mẹ 
đẻ với ý nghĩ điều này sẽ bù đắp cho Khải Công. 
Sau khi biết chuyện, Khải Công đã đến thẳng nhà 
vợ để cầu xin bà quay về. Không ngờ, bố vợ nóng 
tính không cho ông bước vào. Ông chỉ có thể ngồi 
bên ngoài chờ vợ ra mặt mà thôi.

Trong lúc tuyệt vọng, ông không còn cách 
nào khác ã lừa vợ bằng cách nói rằng chính bản đ
thân ông không thể có con. Vấn đề là ở ông, chính 
ông mới là người khiến Bảo Sâm phải khổ. Ngay 
sau đó, người vợ tin lời và quay lại nhà chồng.

Với sự chung sức của cả hai, cuộc sống của 
họ ngày càng tốt đẹp, hạnh phúc. Dù không có con 
cái nhưng cả hai rất yêu thương đùm bọc cho nhau.

Khải Công cũng không ngờ  hôn  được cuộc
nhân sắp đặt mang đến cho mình người vợ hoàn 
hảo đến thế. Cuộc sống của họ cũng trải qua hàng 
loạt thăng trầm, biến cố. Tuy nhiên, sự bao dung và 
hết lòng với chồng của Chương Bảo Sâm lúc nào 
cũng tồn tại. Bà luôn cố gắng chu toàn tất cả để ông 
được thoải mái với đam mê.

Năm 1975, bệnh cũ của Chương Bảo Sâm 
tái phát và được đưa thẳng vào Bệnh viện Đại học 
Bắc Kinh. Để chăm sóc vợ, Khải Công quyết định 
cùng ở lại bệnh viện, ban đêm ông kê vài chiếc ghế 
cạnh giường bệnh rồi ngủ.

Cảm thấy sức khỏe đã yếu dần, Chương 
Bảo Sâm nhắn nhủ chồng: "Sau khi em chết, anh 
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phải tìm người khác chăm sóc cho mình 
đấy".

Khải Công nghe xong cười buồn: "Anh già 
như thế này rồi, ai mà theo anh nữa".

Khi Chương Bảo Sâm chết đi, đó thật sự là 
một nỗi đau đớn rất lớn mà Khải Công phải trải 
qua.

Nhiều năm sau, những người bạn vẫn lần 
lượt mai mối cho Khải Công nhưng ông đều từ 
chối. Một người hài hước đùa: "Trong phòng ngủ 
của anh vẫn còn kê chiếc giường đôi đó, chứng tỏ 
anh vẫn còn ý định kết hôn đấy chứ".

Nghe xong, ông lập tức đổi giường đôi 
thành giường đơn.

Sau này, ông vẫn tiếc nuối nhất bởi vợ mình 
cùng trải qua cuộc đời nghèo khó, vất vả nhưng 
chưa từng có cơ hội đi du lịch một lần. Trong 
những năm cuối đời, nhiều người mời ông đi chỗ 
này chỗ khác thăm thú nhưng ông đều từ chối. Bởi 
khi nh đôi đi cùng nhau, ông lại nhớ ìn thấy các cặp 
đến người vợ đã khuất mà bật khóc.

Năm 2005, Khải Công qua đời, hưởng thọ 
93 tuổi. Trước khi mất, điều ước ông để lại đơn 
giản thế này: "Chúng tôi sống đắp cùng một chiếc 
chăn chỉ mong mất được cùng một hố. Sau khi tôi 
chết, tôi phải được chôn cùng với Bảo Sâm". ■ 

Nàng dâu đặc biệt của 
hoàng gia Jordan: Từ nhà báo 
nổi tiếng thành Công nương 
vạn người mê

Trước khi trở thành nàng dâu hoàng 
gia, Công nương Rym al-Ali từng là 
nữ nhà báo nổi tiếng.

Nếu bạn là một nhà báo quốc tế nổi tiếng 
đang làm việc cho hãng truyền thông uy tín, có một 
sự nghiệp lẫy lừng và được tự do làm những điều 
mình muốn, bạn có sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để trở 
thành một Công nương hay không?

Có lẽ đây là một câu hỏi rất khó và khiến 
nhiều người phải suy nghĩ, đắn đo rất nhiều để đưa 
ra quyết định cuối cùng. Và bà Rym al-Ali (tên khai 
sinh là Rym Brahimi) đã có câu trả lời cho riêng 
mình.

Nữ nhà báo tài giỏi có xuất thân không 
tầm thường

Sinh ra tại Cairo (Ai Cập) vào năm 1969, 
Công nương Rym Brahimi đã trải qua thời thơ ấu 
đầy sắc màu khi theo chân cha đẻ đi khắp nơi. Cha 
bà là cựu Bộ trưởng Ngoại giao Algeria và là đặc 
phái viên Liên Hợp Quốc.

Do đó, ngay từ khi còn nhỏ, Công nương 
Rym đã dần đi theo con đường ngoại giao của cha 
mình. Bà nhớ lại: "Cha mẹ tôi có rất nhiều người 
bạn là nhà báo, họ thường đến chơi nhà và lúc nào 
cũng có những câu chuyện tuyệt vời về các sự kiện 
quan trọng mà họ đưa tin và những điều họ mắt 
thấy tai nghe".

Rym Brahimi khi đó bắt đầu bị cuốn hút bởi 
những câu chuyện đầy thú vị ở khắp mọi nơi và bà 
dần mong muốn trở thành một người có thể khám 
phá mọi thứ trên thế giới này. Khi đến tuổi trưởng 
thành, Rym Brahimi đã biến ước mơ đó thành hiện 
thực.

Vì tính chất công việc của gia đình, bà đã 
lớn lên ở Anh, đi du học tại Mỹ và Pháp với 4 tấm 
bằng danh giá: Cử nhân địa lý và thạc sĩ văn 
chương Anh của Đại học Sorbonne (Paris); Thạc sĩ 
nghiên cứu khoa học chính trị của Học viện Chính 
trị Paris và thạc sĩ báo chí chuyên ngành quốc tế 
của Đại học Columbia (Mỹ). Bà thông thạo 4 thứ 
tiếng là Anh, Pháp, Ả Rập và Ý.

Công nương Rym có một sự nghiệp lẫy 
lừng trước khi trở thành nàng dâu hoàng gia trong 
cuộc gặp gỡ định mệnh với Hoàng tử Jordan. Vào 
năm 1998, bà đã làm việc cho hãng tin nổi tiếng 
CNN với tư cách là nhà sản xuất và sau đó trở 
thành phóng viên chiến trường ở Iraq.

Theo hồ sơ của CNN về bà Rym, Công 
nương nhận nhiệm vụ đưa tin về các sự kiện lớn 
trên thế giới như chiến tranh Iraq; Vụ đánh bom tàu 
USS Cole; Cuộc tấn công 11/9... Trước khi dừng 
chân ở CNN, bà Rym đã làm việc cho nhiều tổ 
chức truyền thông khác nhau như UPI, Dubai TV, 
Bloomberg và Monte Carlo Doualiya.

Bà Rym đã nhận về nhiều giải thưởng to 
lớn từ các tổ chức truyền thông tin tức, điện ảnh và 
văn hóa trên toàn thế giới. Tháng 4/2011, Công 
nương Rym nhận được giải thưởng danh giá từ 
trường Đại học Columbia. Đó là giải thưởng Cựu 
sinh viên được trao hàng năm cho những người có 
thành tựu và sự nghiệp báo chí xuất sắc.

Tháng 7/2011, bà được trao giải nhà báo 
quốc tế xuất sắc nhất tại Lễ trao giải báo chí quốc tế 
Ischia lần thứ 32 ở Ý. Một năm sau, Diễn đàn Nhà 
tư tưởng Toàn cầu đã trao cho bà Giải thưởng 
Truyền thông Xuất sắc.

Cuộc gặp gỡ định mệnh thay đổi hoàn 
toàn cuộc sống

Sau khi rời khỏi Iraq, chuyển sang đưa tin 
tại đất nước Jordan, một chương mới mở ra trong 
cuộc đời nữ phóng viên nhiệt huyết mà bản thân bà 
cũng không ngờ đến được. Hoàng tử Ali bin 
Hussein, em trai cùng cha khác mẹ với vua Jordan 
Abdullah II, khi đó đã hẹn gặp nữ phóng viên để 
trao đổi một số tin tức.

Qua lần gặp gỡ này, họ dần cảm mến nhau 
và xác lập mối quan hệ lâu dài. Theo CNN, lễ đính 
hôn của cặp đôi tổ chức tại Paris, được truyền hình 
trực tiếp ở Jordan và có sự tham gia của hai bên gia 
đình cùng các vị khách quý.

Nữ phóng viên đa tài và Hoàng tử Jordan 
đã chính thức kết hôn vào ngày 7/9/2004, sau gần 2 
thập kỷ bên nhau họ đã có một tổ ấm hạnh phúc 
cùng hai con là Công chúa Jalila và Hoàng tử 
Abdullah.

Công nương Rym Brahimi tuy không là 
Hoàng hậu của Jordan nhưng trong tâm trí của 
nhiều người, bà là một nữ hoàng thực thụ, cống 
hiến hết mình cho hoàng gia và sự nghiệp báo chí. 

Cũng giống như nhiều nàng dâu hoàng gia 
khác, Công nương Rym Brahimi buộc phải từ bỏ 
công việc ở CNN để chuyên tâm thực hiện nhiệm 
vụ cho gia đình nhà chồng, trở thành người hỗ trợ 
đắc lực bên chồng.

Tuy vậy, Công nương Rym chưa bao giờ 
hết nhiệt huyết với lĩnh vực báo chí, bà đã theo đuổi 
tình yêu đặc biệt này bằng con đường khác. Với bà, 
nghề báo chân chính là một phần quan trọng của 
một xã hội lành mạnh. 

Do đó, bà đã thành lập Viện Truyền thông 
Jordan ở thủ đô Amman khi nhận thấy nhu cầu cấp 
thiết của việc vừa đào tạo kỹ năng, kỹ thuật làm báo 
đồng thời rèn luyện đạo đức hành nghề vì đạo đức 
nghề báo vẫn còn là vấn đề nóng của thế giới.

Công nương Jordan chính là người đã giúp 
thiết lập mối quan hệ giữa Viện với các tổ chức như 
UNESCO, Trung tâm báo chí quốc tế ICFJ ở Mỹ, 
Hiệp hội Phát triển quốc tế Canada… Cựu Trưởng 
đại diện của CNN Iraq Jane Arraf, một trong 
những nhà báo danh tiếng mà Công nương Jordan 
mời về giảng dạy ở Viện, đã nhận xét về nàng dâu 
hoàng gia bằng một câu nói ngắn gọn mà bao hàm 
tất cả mọi thứ.

Và mục tiêu cao hơn mà bà mẹ 2 con này 
vẫn đang nhắm đến là "phải làm thế nào để phương 
Tây từ bỏ những định kiến sai lầm của họ về vùng 
Trung Đông". 

Phát biểu tại một hội nghị của Hãng tin Al 
Arabiya, bà tuyên bố: "Kinh nghiệm bản thân tôi 
cho thấy nhiều người còn ngây ngô không biết 
chúng ta là ai. Và đây, thêm một nhiệm vụ nữa cho 
chúng ta là phải cho họ biết chúng ta thực sự là ai để 
giúp họ không rơi vào những suy nghĩ định kiến".

Bên cạnh đó, Công nương Rym còn là Chủ 
tịch Liên hoan phim Quốc tế Amman - Awal Film 
(AIFF) và đứng đầu Quỹ Anna Lindh, một tổ chức 
trao quyền cho thanh niên. 

Bà cũng là Ủy viên điều hành của Ủy ban 
Điện ảnh Hoàng gia Jordan từ năm 2006. Những 
cống hiến hết mình của bà cho gia đình nhà chồng 
và đất nước Jordan đã nhận được sự đánh giá cao 
của công chúng.

Bà được nhận xét là một người phụ nữ 
thông minh, sâu sắc và dũng cảm. Luôn mạnh mẽ 
bước đi trên con đường mà mình tin tưởng lựa 
chọn, cống hiến hết mình cho những điều tích cực, 
giúp xã hội thay đổi tốt hơn. ■
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