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NEW

934-2033/2001

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ khu Southwest. Nhaø raát 

gaàn chôï Hong Kong 4, coù 3 phoøng nguû, 

2 phoøng taém. Patio sau vöôøn roäng raõi. 

Nhaø môùi sôn söõa saïch seõ.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc: 832-898-3142

NEW

959-2038/1606

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ ôû Sugarland Zipcode 77498, 

giöõa Eldridge vaø West Bellfort. 3 phoøng nguû, 2 

phoøng taém, khu yeân tónh, tröôøng hoïc toát. Gaàn 

chôï Myõ Hoa vaø Chuøa Vieät Nam.

Sugarland 77498

Xin lieân laïc Tom, cell phone:832-495-5926

NEW

983-2043/1611

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:

NEW

961-2038/1606

Baùn Tieäm Giaët WASHATERIA 

Baùn Tieäm Giaët WASHATERIA vuøng 45S, 100% meã, rent $3.679, Ñaõ 

ñöôïc xaây laïi môùi hôn 80% naâng caáp ñieän 3- phase, Loùt raïch. tolet, 

Chaân maùy, ñöôøng oáng, töôøng, traàn nhaø. cöûa kieán, ñöôïc Thay môùi, coù 

maùy ñoåi tieàn, vaø thay nhieàu maùy giaët lôùn nhoû ñuû loaïi, Coù khoaûn 100 

maùy giaët saáy, quaûng lyù deã daøng, Chuùng toâi chuyeân mua xaây söûa vaø 

baùn. Tieäm Ñoâng khaùch vaø coù thu nhaäp, töø 17k ñeán 20k 1 thaùng.

Vuøng 45 South

Moïi chi tieát xin goïi

713-855-7080 * 817-908-8861

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

NEW

955-2037/1605

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø fourplex cho thueâ khu Dairy Ashford 

& Bellaire, zip code 77072, roäng 1,100 

sqft. Nhaø 2 taàng, 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém 

röôõi. Saøn goã & gaïch.

Dairy Ashford & Bellaire

Xin lieân laïc: 832-212-6978

NEW

*928-2032/1600

Townhouse Cho Thueâ

Townhouse coù 3 phoøng nguû, 2 1/2 phoøng taém, roäng 1,510 

sqft, 2 choã ñaäu xe ñöôïc chæ ñònh. Coù maùy giaët vaø maùy saáy, 

tuû laïnh, maùy röûa cheùn. Khu vöïc yeân tónh vaø coù coång gaàn 

trung taâm mua saém Memorial City Mall vaø City Center ôû 

Spring Branch. Soá tieàn thueâ $1,600, ñaët coïc $1,400. 

Khu Southwest

Xin lieân laïc: 832-289-9273Xin lieân laïc qua tin nhaén, Nga: 832-846-4155

NEW

967-2039/1607

Baùn Tieäm Nail

Tieäm roäng treân 1,700 sqft, coù 4 baøn nails, 3 gheá 
spas, 1 phoøng facial wax, 1 phoøng aên, tuû laïnh, TV 
ñaày ñuû, tieàn rent raát reû $1,500/thaùng. Khu vöïc 
Airline vaø 45 North (gaàn Beltway 8). 
W. Dyna, Houston TX 77037.

Houston 77037

Goïi (hoaëc text message) chò Pinky soá:

346-297-6018

NEW

984-2040/1608

Baùn Tieäm Nail

Baùn tieäm Nail trong khu Shopping Center. Xung 
quanh coù Tieäm toùc, Tieäm giaët, Nhaø haøng haûi 
saûn. Tieäm roäng 1,100 sqft. Tieàn rent $1,800. 
Mua hoaëc huøn voán.

Giaù baùn: $35,000.

Beaumont, TX

Xin vui loøng lieân laïc Hieàn: 832-877-9951

Yoga làm chậm quá trình 
lão hóa

rang Statista báo cáo yoga phổ biến Tđến mức ngành công nghiệp này có 
doanh thu lên đến 11,56 tỷ USD chỉ 

trong năm 2020. 
Eat This Not That cho biết tập luyện yoga 

có lợi cho tinh thần và thể chất của bạn. Chỉ cần 
một chiếc thảm, bạn có thể thực hiện các động tác 
yoga ở mọi nơi.

Nếu bạn chưa thử tập yoga, hãy cân nhắc 
xem hình thức tập thể dục này để có được nhiều lợi 
ích sức khỏe. Dù mục tiêu của bạn là giữ dáng, 
ngăn ngừa các bệnh mạn tính, hoặc trở lại bình 
thường sau khi phẫu thuật, bất kỳ bài tập yoga nào 
cũng có thể cải thiện cảm giác của toàn bộ cơ thể và 
kéo dài tuổi thọ.

Yoga ảnh hưởng đến chức năng miễn 
dịch, sức khỏe và tuổi thọ

Theo Yogi Times, yoga bắt nguồn từ tiếng 
Phạn “yuj” có nghĩa là hợp nhất, vì các chuyển 
động tạo ra sự cân bằng giữa tâm trí và cơ thể của 
bạn.

Sat Bir S.Khalsa, Giám đốc Trung tâm 

Nghiên cứu Y tế và Yoga Kripalu, cho biết: 
“Những lựa chọn về lối sống, chẳng hạn như tập 
yoga và thiền, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, chức 
năng miễn dịch và tuổi thọ”.

Theo Whole U, yoga cũng là cách tuyệt vời 
để tăng cường hệ miễn dịch và loại bỏ độc tố khỏi 
cơ thể. Các kỹ thuật thư giãn của yoga rất có lợi cho 
tuần hoàn của bạn, đặc biệt trong việc ngăn ngừa 
đột quỵ, đau tim và cục máu đông.

Hơn nữa, nghiên cứu được công bố trên 
Oxidative Medicine and Cellular Longevity chỉ ra 
rằng thực hiện 12 tuần tập yoga thực sự làm chậm 
quá trình lão hóa tế bào. Nghiên cứu này bao gồm 
tập 30 phút hít thở, thiền định, các tư thế thể chất 
trong 5 ngày/tuần.

Quản lý căng thẳng
Tạp chí quốc tế về yoga mô tả bộ môn này 

như một loại thuốc cho tâm trí và cơ thể, tập hợp 
các yếu tố tinh thần và thể chất để cải thiện sức 
khỏe tổng thể, đặc biệt là khi căng thẳng.

Căng thẳng có thể gây ung thư, bệnh tim, 
đột quỵ và nhiều tình trạng sức khỏe khác dẫn đến 
tử vong. Yoga quản lý căng thẳng một cách toàn 
diện bằng cách tạo ra sự bình yên trong tâm trí khi 
cơ thể bạn được thư giãn.

Eat This Not That cho biết yoga khá kỳ diệu 

trong việc giúp cơ thể bạn trông trẻ trung hơn. Tập 
yoga có thể nâng cao mức năng lượng của bạn và 
giảm sự tiêu cực.

Theo Johns Hopkins Medicine, khoa học 
tiết lộ rằng yoga rất tuyệt vời để duy trì chế độ ăn 
uống lành mạnh và giảm cân. Đây là yếu tố góp 
phần trong việc làm chậm quá trình lão hóa.

Giải quyết một số cơn đau và giúp ngủ 
ngon

Bạn có gặp rắc rối khi đang ngủ? Nếu vậy, 
thói quen tập yoga buổi tối trước khi ngủ sẽ giúp 
bạn thư giãn đầu óc và tạo ra giấc ngủ ngon hơn.

Ngoài ra, đau lưng dưới là một tình trạng 
mạn tính khác có thể phục hồi được nhờ tập yoga. 
Thực tế, yoga được The American College of 
Physicians khuyến nghị là phương pháp đầu tiên 
để điều trị chứng đau mạn tính ở lưng dưới. Bạn 
hãy thử tư thế con mèo (Cat-Cow pose) để giúp xoa 
dịu cảm giác khó chịu.

Giữ vóc dáng
Cách để lấy lại vóc dáng, giữ dáng, tránh 

bệnh tật và hạn chế quá trình lão hóa là tập yoga 
đều đặn.

Bạn nên lựa chọn các bài tập yoga phụ 
thuộc vào nhu cầu hoặc tình trạng bệnh, kiên trì 
luyện tập ít nhất 30 phút/ngày để có kết quả. ■ 
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ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

Kết hôn với 'ái nữ đẹp nhất' 
nhà vua cờ bạc Hà Siêu Liên, 
Đậu Kiêu được nhà vợ tặng gần 
4000 tỉ

Trước tin đồn rạn nứt trong chuyện tình 
cảm, mới đây truyền thông hoa ngữ bất 
ngờ hé lộ mỹ nam “Sở kiều truyện” 

chính thức kết hôn với ái nữ nhà sòng bạc Macau 
Hà Siêu Liên khiến nhiều người hâm mộ vui mừng.

Trong giới giải trí, đời sống riêng tư của những 
người nổi tiếng thường là đề tài bàn tán sôi nổi, 
nhất cử nhất động của họ đều không thoát khỏi sự 
chú ý của các phương tiện truyền thông lớn và cư 
dân mạng. Tuy rằng sự chú ý này mang đến sự 
phiền toái, nhưng chắc chắn sẽ trở thành đề tài bình 
thường của những người nổi tiếng.

Và mới đây, có thông tin cho rằng Hà Siêu 
Liên và Đậu Kiêu đã kết hôn. Đỉnh điểm, phía mỹ 
nam “Sở Kiều truyện” còn được nhà vợ tặng cho 1 
tỉ nhân dân tệ (gần 4000 tỉ) làm của hồi môn. Sau 
khi thông tin này được hé lộ, nhiều cư dân mạng 
cũng vội vàng gửi lời chúc phúc đến cặp đôi.

Trước tin đồn này, phía Đậu Kiêu đã thông qua 
trang mạng xã hội để làm rõ về thông tin đang lan 
truyền. Mỹ nam “Sở Kiều truyện” nói: “Haha, bạn 
đang đi đâu vậy. Tôi đã nhận được rất nhiều lời 
chúc phúc không thể giải thích được trên WeChat, 
tôi sẽ cho bạn biết nếu có bất cứ điều gì”.

Câu nói của Đậu Kiêu phần nào đã phủ nhận 
việc anh kết hôn. Điều này cũng khiến nhiều người 
hâm mộ của cặp đôi cảm thấy khá tiếc nuối.

Trên thực tế, trong vài năm trở lại đây, tin tức 
về cuộc hôn nhân của họ không ngừng rộ lên, nhiều 
đồn đoán trên mạng cũng không ngớt. Trước đó 
Lưu Gia Linh đã nói về chuyện của cặp đôi trong 
một cuộc phỏng vấn và xúc động nói: “Tôi nhìn 
thấy cô bé Hà Siêu Liên khi tôi còn rất trẻ. Bây giờ 
Hà Siêu Liên cũng đã kết hôn”.

Thật không may, trong vài ngày, sau khi cuộc 
phỏng vấn được phát sóng, Lưu Gia Linh đã gửi 
một bài đăng để làm rõ tin tức về việc Hà Siêu Liên 
và Đậu Kiêu kết hôn. Bà xã Lương Triều Vỹ, nói 
rằng cô ấy đã nhầm tưởng rằng Hà Siêu Liên và 
Đậu Kiêu đã kết hôn, đó là một “sự hiểu lầm đẹp 
đẽ”, và tin tức này cũng phủi bụi lắng xuống. Và 

những ngày sau đó, vì xuất phát điểm như vậy, hai 
người thường xuyên bị đồn đại là đã kết hôn, khiến 
cặp đôi “trai tài gái sắc” này cũng không thể thanh 
minh!

Tính kỹ lại, đây cũng là năm thứ ba Hà Siêu 
Liên và Đậu Kiêu chính thức công khai mối quan 
hệ, tuy cả hai từng bị đồn đại rằng sắp có chuyện tốt 
nhưng thực sự họ không có động thái gì lớn.

Trong một chương trình tạp kỹ, Hà Siêu Liên 
đã chủ động nói về vấn đề này, cô cho biết hiện tại 
bản thân mình đang giữ chữ hiếu nên trong giai 
đoạn này sẽ không tính đến việc kết hôn. Còn về 
phía mỹ nam “Sở Kiều truyện” cũng thấu hiểu sự 
hiếu thuận của bạn gái.

Sau khi công khai hẹn hò vào năm 2019, Hà 
Siêu Liên và Đậu Kiêu luôn dính nhau “như sam” 
bất kể là đi đâu, làm gì. Không những vậy, cả hai 
tâm đầu ý hợp và có cùng chung khá nhiều sở thích, 
vì thế dù khoảng thời gian bên nhau đã đủ lâu 
nhưng sự ngọt ngào, lãng mạn mà cả hai dành cho 
đối phương vẫn không hề thay đổi, luôn ngọt ngào 
như thuở mới yêu.

Đặc biệt trong những ngày sinh nhật của nhau, 
cặp đôi thường xuyên đăng tải những lời chúc phúc 
và hình ảnh ngọt ngào điều này thu hút sự chúc 
phúc của đông đảo cư dân mạng.

Tuy nhiên, điều mà mọi người không không 
ngờ tới là cặp đôi cũng thường xuyên dính vào nghi 
vấn chia tay bên cạnh tin đồn kết hôn.

Chỉ gần đây thôi, truyền thông Hong Kong đã 
đăng tải một số bài viết cho rằng cả hai chia tay. 
Nguyên nhân của việc này là vì vào ngày sinh nhật 
Đậu Kiêu, Hà Siêu Liên không đăng bài chúc 
mừng sinh nhật như mọi năm. Đây cũng là lần đầu 
tiên mà Hà Siêu Liên không hề có động thái nào 
trong ngày vui của người yêu.

Điều này khác hoàn toàn với phong cách thể 
hiện tình cảm ngọt ngào trước đây của cặp đôi, điều 
này khiến cư dân mạng dấy lên đồn đoán liệu cả hai 
đã tan vỡ hay chưa.

Trước sự bất thường này, một cư dân mạng đã 
hỏi Hà Siêu Liên rằng có thể gửi ảnh sinh nhật của 
Đậu Kiêu không, Hà Siêu Liên trả lời: “Tôi sẽ 
không cho các bạn xem đâu”, được xem là đáp trả 
tin đồn chia tay. 

                                                                   Thư Kỳ

Dịch Dương Thiên Tỉ “khác 
lạ” trong Mãn Giang Hồng của 
Trương Nghệ Mưu

Bộ phim điện ảnh Hoa ngữ Mãn Giang 
Hồng của đạo diễn nổi tiếng Trương 
Nghệ Mưu vừa ấn định ngày ra rạp 

vào mùng 1 tết tức ngày 22/1/2023. Cốt truyện 
song nam chủ do Thẩm Đằng và Dịch Dương 
Thiên Tỉ đảm nhận cùng sự góp mặt của Lôi Giai 
Âm, Vương Giai Di, Trương Dịch và Nhạc Vân 
Bằng. Đáng chú ý, tạo hình của sao nam 4 chữ lập 

tức gây bất ngờ khi trông như một người khác, cởi 
bỏ hoàn toàn vẻ ngoài 'em trai gen Z'.

Mãn Giang Hồng là dự án cổ trang điện ảnh 
được chỉ đạo bởi Trương Nghệ Mưu, một trong 
những đạo diễn tài năng của màn ảnh rộng Trung 
Quốc. Nội dung chính chủ yếu kể về một nhóm 
nghĩa sĩ hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác 
trong giai đoạn thời Nam Tống.

Lấy bối cảnh năm Thiệu Hưng nhà Nam Tống, 
4 năm sau khi Nhạc Phi qua đời, Tần Cối (Lôi Giai 
Âm) đưa binh đến đàm phán với nước Kim. Trước 
đêm đàm phán, sứ giả nước Kim lại chết trên địa 
phận của tể tướng và bức mật thư cũng không cánh 
mà bay. Tình cờ, một tiểu binh sĩ và phó thống lĩnh 
của một đội quân tự phát đã bị cuốn vào âm mưu to 
lớn này. Tể tướng Tần Cối đã ra lệnh cho cả hai 
phải tìm ra hung thủ trong vòng một canh giờ, 
nhưng sự việc nào có đơn giản như vậy…

Bất chấp nguy hiểm trùng trùng, mạng sống 
ngàn cân treo sợi tóc để dấn thân vào điều tra ngọn 
nguồn. Sự thật phía sau vụ án dường như đang che 
giấu một âm mưu kinh thiên động địa. Trong thế 
cục rối như tơ vò, lòng người khó đoán, sống chết 
khó lường, tình thế thay đổi một sớm một chiều, 
các bên thế lực đều đang ngấm ngầm bắt đầu hành 
động.

Đặc biệt, Dịch Dương Thiên Tỉ trong vai Tôn 
Vận đã gây bất ngờ lớn khi xuất hiện trong hình 
tượng một võ tướng uy dũng, khí chất hiên ngang 
đúng chuẩn một binh sĩ luôn sẵn sàng xông pha 
chiến trường. Gương mặt lạnh với làn da rám nắng, 
bộ râu đặc trưng của những nam nhân túc trực nơi 
chinh chiến không có thời gian để chăm chút bản 
thân, trên người là bộ giáp oai vệ,… tổng thể đã 
khiến khán giả phải ngạc nhiên trước sự 'lột xác' 
hoàn toàn của sao nam sinh năm 2000.

Từng vướng ồn ào liên quan học vấn, nhưng 
sao nam lưu lượng vẫn không ngừng phát triển bản 
thân và chứng minh thực lực bằng những tác phẩm 
điện ảnh chất lượng, giành không ít đề cử và giải 
thưởng danh giá. Dưới sự khai thác tài hoa của đạo 
diễn Trương Nghệ Mưu, tin chắc đây sẽ tiếp tục trở 
thành vai diễn thành công trong sự nghiệp theo 
đuổi nghệ thuật của Thiên Tỉ. 

                                                       Nguyễn Hương
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Ahn Bo Hyun - Hành trình từ 
nhà vô địch quyền Anh tới tài tử 
'cân đẹp' mọi loại vai làng phim 
Hàn

Ahn Bo Hyun (SN 1988) là một trong 
những nam diễn viên đang nhận được 
nhiều sự quan tâm của khán giả trong 

thời gian gần đây khi đảm nhận vai chính trong 2 
bộ phim Yumi's Cell và My Name.

Thế nhưng ít ai biết rằng Ahn Bo Hyun từng là 
vận động viên và người mẫu thời trang trước khi 
trở thành diễn viên.

Khi còn là một võ sĩ quyền anh ở trường, anh 
đã bị thu hút bởi việc trở thành một diễn viên sau 
khi xem những quay cảnh đấm bốc trong 
Champion (2002) và Crying Fist (2005). Khi tạo 
dựng được chỗ đứng như một trong những người 
mẫu thời trang thành công nhất thì sự nghiệp diễn 
xuất của anh chàng cũng dần bắt đầu.

Với ngoại hình sáng cùng lối diễn xuất tự 
nhiên, anh chàng được kì vọng sẽ là cái tên có tiềm 
năng lớn trong làng phim ảnh Hàn Quốc tương lai. 
Nam diễn viên sinh năm 1988 này còn tạo ấn tượng 
trong lòng khán giả khi có thể biến hóa đa dạng, 
hoàn thành tốt tất cả các thể loại vai diễn từ chính 
nghĩa đến phản diện.

Nam thần vạn người mê với các vai diễn đại 
diện cho chính nghĩa

Bén duyên với màn ảnh nhỏ vào năm 2014 với 
các vai diễn phụ trong Golden Cross, Two Mothers 
và Secret Hotel nhưng Ahn Bo Hyun chưa gây 
được tiếng vang nào. Mãi cho khi anh đảm nhận 
vai diễn Trung sĩ Im Gwang Nam - một thành viên 
đội Alpha do Đại úy Yoo Shi Jin (Song Joong Ki) 
chỉ huy trong bộ phim đình đám Hậu Duệ Mặt Trời 
năm 2016 thì tên tuổi của anh mới thực sự bật lên.

So với những thành viên khác trong đội Alpha, 
vai quân nhân có biệt danh Piccolo của Ahn Bo 
Hyun trong phim có thời lượng lên hình khá ít và 
không nhận được nhiều sự chú ý như những đồng 
nghiệp còn lại. Dù vậy, nam diễn viên sinh năm 
1988 vẫn gây ấn tượng với vóc dáng cao ráo, thân 
hình săn chắc và cơ 6 múi quyến rũ.

Không chỉ “cool ngầu” trong tạo hình phim 
hiện đại, nam diễn viên cũng chứng minh bản thân 

vô cùng cuốn hút khi đảm nhận một vai diễn trong 
phim cổ trang. Tham gia My Only Love Song (Bản 
Tình Ca Duy Nhất Của Tôi), Ahn Bo Hyun khiến 
khán giả ấn tượng với khuôn mặt góc cạnh và tạo 
hình phong trần, lãng tử.

Gần đây nhất, nam diễn viên lại tiếp tục gây 
thương nhớ cho hội chị em khi thể hiện vai diễn 
cảnh sát Pil Do trong phim hành động My Name 
đóng cùng Han So Hee. Để nhập vai vào một nhân 
vật xông xáo, tâm huyết với nghề, Ahn Bo Hyun đã 
phải tập luyện và thực hành các pha nguy hiểm 
nhiều lần. Áp dụng những kinh nghiệm khi còn học 
quyền anh vào phim vậy nên các cảnh quay hành 
động của anh chàng đều được tự thể hiện, không hề 
sử dụng đóng thế.

Diễn viên “cân đẹp” mọi thể loại vai diễn

Bên cạnh việc đóng khuôn mình trong những 
vai diễn cool ngầu đại diện cho chính nghĩa, Ahn 
Bo Hyun cũng không ngừng thử thách bản thân ở 
những nhân vật đa dạng trong các dự án phim.

Sau thành công ở Hậu Duệ Mặt Trời, cuối năm 
2016, anh chàng tiếp tục tham gia thử vai cho nhân 
vật chính của bộ phim điện ảnh Hiya và xuất sắc 
nhận được vai diễn này trong số hàng nghìn đối thủ 
khác. Nam diễn viên hóa thân thành một người anh 
trai thương em cùng đam mê ca hát bất diệt.

Năm 2019, Ahn Bo Hyun có vai thứ chính 
phim truyền hình đầu tiên trong loạt phim hài lãng 
mạn Her Private Life. Anh vào vai Nam Eun Gi, 
một võ sư judo có tình cảm với người bạn thời thơ 
ấu cũ của mình, Deok Mi (Park Min Young). Anh 
đã tận dụng triệt để thể lực của mình để lột tả chân 
thực cho vai diễn. Vai diễn si tình đó đã giúp Ahn 
Bo Hyun gia nhập hội nam phụ đáng thương của 
màn ảnh Hàn.

Nam diễn viên chăm chỉ làm giàu gia tài diễn 
xuất của mình bằng nhiều bộ phim như Rebel: 
Thief Who Stole The People (Giai Thoại Về Hong 
Gi Dong), Wednesday 3:30 PM (3 Rưỡi Chiều Thứ 
Tư), Sisters-in-Law (Chị Dâu Tốt Bụng), Girls' 
Generation 1979 (Thiếu nữ 1979), Hide and Seek 
(Mật Mã Trốn Tìm), Dokgo Rewind (Độc Cô Tiền 
Truyện)… Ở mỗi dự án, anh chàng lại hóa thân 
thành một nhân vật khác, có dấu ấn riêng.

Nhập vai nam thần khiến người xem si mê là 
thế nhưng khi đảm nhận nhân vật xấu, nam diễn 
viên không hề e ngại hình tượng mà nhập vai đến 
cùng. Xuất hiện trong bộ phim tình cảm Yumi's 
Cells cùng với Kim Go Eun, Ahn Bo Hyun vào vai 
một anh chàng lập trình viên Goo Woong, người 
không biết gì về tình yêu. Cất hình tượng điển trai 
gọn gàng sang một bên, anh chàng thu hút sự chú ý 
từ người xem khi để kiểu tóc dài xuề xòa và bộ râu 
độc đáo đặc trưng của Goo Woong đúng như 
webtoon.

“Ác nam” phản diện, mỗi lần đóng vai xấu 
là khán giả ghét đến cùng

Một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất 
của Ahn Bo Hyun là khi anh tham gia vào bộ phim 

Itaewon Class (Tầng Lớp Itaewon) với vai phản 
diện đáng ghét. Sức ảnh hưởng của Itaewon Class 
đã giúp cho Ahn Bo Hyun trở thành cái tên phổ 
biến với công chúng và anh cũng thu về những giải 
thưởng danh giá đầu tiên trong hành trình đóng 
phim của mình.

Trong phim, nam diễn viên vào vai Jang Geun 
Won, con trai trưởng kiêm người thừa kế của ông 
chủ tập đoàn Jangga. Đây là một nhân vật khao 
khát sự quan tâm và tình yêu của cha mình nhưng 
lại cố tìm cách ức hiếp kẻ yếu để che giấu nội tâm 
mong manh của mình.

Nhập vai “ác nam” Jang Geun Won - kẻ thù 
không đội trời chung của Park Sae Royi (Park Seo 
Joon), Ahn Bo Hyun thể hiện xuất sắc đến nỗi 
khiến người xem “nóng máu”, tức giận mỗi phân 
cảnh anh chàng xuất hiện. Nhưng bên cạnh những 
thủ đoạn bẩn thỉu, khán giả vẫn ấn tượng với khía 
cạnh ngọt ngào của Jang Geun Won với người tình 
đơn phương Oh Soo Ah (Kwon Nara). Nhiều 
người còn đặt biệt danh cho nhân vật này là kẻ rác 
rưởi si tình.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Ahn Bo 
Hyun bày tỏ mong muốn được thực hiện một bộ 
phim lãng mạn ngọt ngào đúng nghĩa. Anh chàng 
chia sẻ từ trước đến nay các vai diễn của anh đều 
liên quan đến những cảnh hành động, thậm chí 
nhiều nhân vật còn phải đối mặt với cái c.hết. Khán 
giả cũng hy vọng rằng, sắp tới sẽ được thấy Ahn Bo 
Hyun trên màn ảnh ở nhiều dự án đặc biệt, đa dạng 
các thể loại hơn nữa. 

                                                                   Yến Tử

Vẻ gợi cảm của 'mỹ nhân 
lẳng lơ' Khang Mẫn trong 'Thiên 
long bát bộ 2023'

Vương Quân Hinh thủ vai Khang Mẫn 
trong phim Thiên long bát bộ bản 
2023. Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp 

quyến rũ với vóc dáng gợi cảm. 

Trong nguyên tác truyện cũng như bộ phim 
cùng tên, Khang Mẫn là vợ của phó bang chủ Cái 
Bang Mã Đại Nguyên và được miêu tả là người phụ 
nữ xinh đẹp nhưng lẳng lơ lẫn xảo quyệt. Khang 
Mẫn cũng được xem là “đệ nhất dâm phụ” trong 
phim Kim Dung. Ở phiên bản mới Thiên long bát 
bộ, phong cách ăn mặc “thiếu vải” khắc họa được 
một phần tính cách của nhân vật này. 

Đặc biệt, tạo hình trong phim cũng tôn lên vóc 
dáng quyến rũ của Vương Quân Hinh. Nữ diễn 
viên gây ấn tượng cùng đôi chân thẳng dài cuốn 
hút. Lối trang điểm đậm phù hợp với đường nét 
gương mặt sắc sảo và phong thái sexy của người 
đẹp 37 tuổi. 

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến phản đối 
tạo hình Khang Mẫn của Vương Quân Hinh. Thậm 
chí, một số bình luận mỉa mai ê kíp cố tình xây 
dựng nhân vật này thành yếu tố tạo chiêu trò, “câu 
khách” cho tác phẩm. Bất chấp các quan điểm trái 
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chiều, Khang Mẫn của Vương Quân Hinh vẫn 
được xem là một trong những nhân vật được quan 
tâm nhất Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện. 

Ngoài đời, Vương Quân Hinh cũng theo 
phong cách gợi cảm. Người đẹp không ít lần gây 
sốt khi xuất hiện trong những bộ cánh bó sát hoặc 
cắt xẻ táo bạo, khéo léo khoe nét đẹp hình thể của 
mình. 

Ở tuổi U.40, Vương Quân Hinh tỏa sáng với 
vẻ ngoài năng động và cá tính cùng vóc dáng thon 
gọn, săn chắc. Thời mới vào làng giải trí sau khi 
đoạt giải Á hậu 1 Hoa hậu Hồng Kông 2007, 
Vương Quân Hinh nổi bật nhờ nhan sắc ngọt ngào. 

Sau đó, cô đóng phim cho đài TVB, được biết 
đến qua loạt phim Tâm lý truy hung, Pháp võng 
truy kích, Anh hùng thành trại, Thiết thám, Thưa 
ngài thẩm phán, Anh hùng thiết quyền… Ngoài 
đóng phim, ngôi sao Hoa ngữ này còn làm ca sĩ và 
MC. 

Vương Quân Hinh thuộc hội “bàn tiệc trinh 
nữ” bên cạnh Chung Gia Hân, Cẩu Vân Tuệ, Lý Á 
Nam và Sầm Lệ Hương. 

Các nữ diễn viên này đều tuyên bố giữ “cái 
ngàn vàng” đến ngày cưới. Năm 2016, Vương 
Quân Hinh đăng ký kết hôn với hôn phu ngoài 
ngành giải trí sau 11 năm hẹn hò. Năm 2017, cả hai 
tổ chức hôn lễ. 

Năm 2021, Vương Quân Hinh kết thúc hợp 
đồng với TVB. Sau đó, cô quyết định đẩy mạnh sự 
nghiệp cá nhân ở thị trường Trung Quốc. Người 
đẹp được đánh giá cao nhờ kỹ năng đánh đấm tốt. 
Thiên long bát bộ: Kiều Phong… 

                                                               Đông Hoa

Seo Ji Hye ở phim mới có 
đẹp như hồi đóng 'Hạ cánh nơi 
anh'?

Nhắc đến Hạ cánh nơi anh, Son Ye Jin 
và Hyun Bin đương nhiên sẽ là những 
cái tên đầu tiên khán giả nghĩ tới. Thế 

nhưng bên cạnh đó, còn một nhân vật khác cũng rất 
nổi bật, đó là Seo Ji Hye.

Dù chỉ đảm nhận vai nữ thứ, tuy nhiên Seo Ji 
Hye vẫn gây được ấn tượng nhờ diễn xuất cùng vẻ 
ngoài xinh đẹp của mình. Ở tác phẩm này, cô vào 

vai Seo Dan, người từng yêu thầm Ri Jung Hyuk 
(Hyun Bin) trong suốt 7 năm nhưng chẳng được 
đáp lại. Về sau, định mệnh đưa cô thành đôi với gã 
lừa đảo đội lốt doanh nhân tên Goo Seung Joon 
(Kim Jung Hyun).

Dù Seo Dan không phải nữ chính nhưng đây 
lại là một nhân vật thú vị. Bề ngoài cô lạnh lùng và 
kiêu kỳ nhưng đằng sau đó lại là một tâm hồn 
lương thiện. Với vai diễn này, Seo Ji Hye có khá 
nhiều không gian để thể hiện thực lực của mình. Cô 
được đánh giá là có diễn xuất tự nhiên, biểu cảm 
gương mặt đa dạng và biết cách thể hiện tâm trạng 
thông qua ánh mắt.

Về nhan sắc, Seo Ji Hye cũng nhận được nhiều 
bình luận tích cực từ cư dân mạng. Vẻ đẹp sang 
chảnh, kiêu kỳ của cô khiến cho không ít fan cảm 
thấy “rần rần”. Thực tế là trước khi góp mặt trong 
Hạ cánh nơi anh, Seo Ji Hye chẳng phải một cái tên 
quá nổi bật. Tuy nhiên những ai từng xem các bộ 
phim mà cô góp mặt đều phải công nhận rằng Seo 
Ji Hye đủ sức “chiếm spotlight” của bất kỳ bạn 
diễn nào.

Thời điểm hiện tại, bộ phim Tham vọng rực đỏ 
do mỹ nhân sinh năm 1984 đóng chính đang phát 
sóng. Trong phim, Seo Ji Hye vào vai Jo Eun Gang, 
một người phụ nữ có ước mơ trở thành giáo viên 
nhưng lại trượt kỳ thi sư phạm. Cô có vẻ ngoài 
điềm tĩnh, bình lặng nhưng lại mang nhiều tham 
vọng trong lòng. Có thể nói, Jo Eun Gang thuộc 
kiểu người sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để đạt được 
cái mình muốn.

Ba năm trôi qua, Seo Ji Hye vẫn giữ được vóc 
dáng quyến rũ cùng gương mặt thu hút mọi ánh 
nhìn. Không chỉ vậy, diễn xuất của cô còn thăng 
hạng. So với Seo Dan, Jo Eun Gang trong Tham 
vọng rực đỏ là một nhân vật với sự chuyển biến nội 
tâm phức tạp hơn nhiều. Tuy nhiên, điều đó không 
thể làm khó được Seo Ji Hye. 

                                                                    Anh Tú

Hoắc Kiến Hoa 'phát tướng' 
ở tuổi 44

Loạt ảnh mới nhất của vợ chồng Hoắc 
Kiến Hoa và Lâm Tâm Như được bàn 
luận sôi nổi suốt nhiều giờ qua. Sao 

phim Hoàn Châu cách cách được khen ngợi trẻ 
trung, năng động và vóc dáng thon gọn ở tuổi 47. 
Trong khi đó, tài tử sinh năm 1979 lại trở thành chủ 
đề nhận nhiều phản hồi trái chiều.

Theo trang Sina, Sohu, 163, phần lớn dân 
mạng đều nhận xét Hoắc Kiến Hoa có dấu hiệu 
“phát tướng” khi bước sang tuổi 44. Trong ảnh, 
vòng bụng đầy đặn của nam diễn viên gây chú ý. 
163 miêu tả ngoại hình ông bố một con có chút tròn 
trịa và gương mặt sưng húp.

Không ít bình luận tỏ ra nuối tiếc ngoại hình 
mỹ nam một thời của Hoắc Kiến Hoa. Mạng xã hội 
Weibo cũng tràn ngập những khoảnh khắc tài tử 7X 
khiến fan nữ say đắm với vẻ đẹp thư sinh trên màn 
ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận fan 
cho rằng Hoắc Kiến Hoa vẫn điển trai lịch lãm ở 
tuổi U.50.

Những hình ảnh trên được ghi lại khi Hoắc 
Kiến Hoa và Lâm Tâm Như hội họp bạn bè tại một 
nhà hàng. Cặp đôi thoải mái chụp ảnh và nở nụ 
cười tươi, cho thấy tình cảm vợ chồng vẫn tốt đẹp 
bất chấp loạt tin đồn hôn nhân lục đục.

Trước đó, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như 
cũng nhiều lần được trông thấy sánh vai bên nhau 
hẹn hò, đi dạo, gặp gỡ người quen… Theo truyền 
thông Đài Loan, cặp sao phim Khuynh thế hoàng 
phi không ngại thể hiện tình cảm trước mặt người 
thân và bạn bè. Trước fan, họ cũng thân thiện nhận 
lời chụp ảnh chung.

Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như kết hôn vào 
giữa năm 2016. Đầu năm 2017, họ đón con gái đầu 
lòng Cá Heo Nhỏ. Suốt gần 7 năm sống chung nhà, 
cặp sao Hoa ngữ đình đám nhiều lần vướng tin đồn 
ly hôn. Hiện Hoắc Kiến Hoa dần rời ra showbiz, 
hạn chế nhận dự án mới. 

Còn Lâm Tâm Như hoạt động nghệ thuật tích 
cực trong vai trò diễn viên và nhà sản xuất. Năm 
ngoái, nữ diễn viên đạt thành công với Hoa đăng sơ 
thượng, được trang Business Weekly khen ngợi 
giỏi nắm bắt xu hướng khi thành công kéo sự chú ý 
của khán giả quốc tế về với phim truyền hình Đài 
Loan. Hoắc Kiến Hoa cũng đảm nhận một vai phụ 
trong bộ phim này. 

                                                               Đông Hoa
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Dương Mịch liên tục vướng 
thị phi

Dương Mịch bị chỉ trích có thái độ ngôi 
sao, coi thường đồng nghiệp. Bên 
cạnh đó, cô còn vướng tin đồn tình 

cảm với diễn viên kém 13 tuổi.

Trang QQ đưa tin những ngày qua Dương 
Mịch rơi vào cuộc tranh cãi về thái độ với đồng 
nghiệp. Khi tham gia một buổi livestream, Dương 
Mịch bị cho là không hợp tác và thường xuyên ngắt 
lời MC.

Sự việc càng nóng hơn khi Dương Mịch nhấn 
thích bài chia sẻ của cô từ cách đây 12 năm với nội 
dung: “Có những chuyện, bạn không thể đòi hỏi 
mọi người đều hiểu, bởi vì không phải tất cả đều là 
người”. Nữ diễn viên bị chỉ trích với phát ngôn này.

Bên cạnh đó, Dương Mịch cũng bị nhắc lại 
hành động kém duyên khi đập máy quay của phóng 
viên. Khi phóng viên tỏ thái độ hòa giải, nói anh 
không sợ hãi trước hành động bất ngờ của cô, 
Dương Mịch hỏi lại: “Anh không sợ hãi cơ à?”.

Theo QQ, những tranh cãi về thái độ ngôi sao 
của Dương Mịch gây chú ý khi một số khán giả 
“đào” lại cách nữ diễn viên Tam sinh tam thế phân 
biệt đối xử giữa các đồng nghiệp trong đám cưới 
vào năm 2014.

Cụ thể, Dương Mịch là người chuẩn bị bánh 
kẹo để đáp lễ khách mời. Cô đã chia ra hai phần - 
những ai thân thiết, có địa vị cao nhận được socola 
thượng hạng, những người khác nhận socola của 
hãng rẻ tiền hơn, một số người chỉ nhận được kẹo 
sữa.

Ngoài ra, theo 163, mới đây một đoạn ghi âm 
của quản lý Vương Tuấn Khải bị tiết lộ. Trong đó, 
người này nói không có vấn đề nếu nam ca sĩ sinh 
năm 1999 có quan hệ tình ái với Dương Mịch. 
Đoạn ghi âm trên khiến nhiều người bất ngờ.

Vương Tuấn Khải luôn khẳng định Dương 
Mịch là minh tinh anh yêu thích nhất. Họ nhiều lần 
hợp tác trong các dự án. Tuy nhiên, do khoảng cách 
chênh lệch 13 tuổi, tin đồn tình ái là khó chấp nhận 
với người hâm mộ của thành viên nhóm TFboys.

Theo 163, 2022 là một năm không thành công 
với Dương Mịch. Hai tác phẩm Định luật 80/20 của 

tình yêu và Cảm ơn bác sĩ ra mắt nhưng diễn xuất 
của nữ diễn viên không được đánh giá cao. Thậm 
chí, cô còn bị gọi là “dầu vương” với diễn xuất dập 
khuôn, luôn tỏ ra nũng nịu như thiếu nữ, gây chán 
ngán cho khán giả.

Theo phỏng vấn mới đây, Dương Mịch mong 
muốn trong năm 2023 cô sẽ làm mới mình bằng 
một vai phản diện và đóng những nhân vật có chiều 
sâu, mới mẻ hơn. Hiện tại, Dương Mịch còn bộ 
phim cổ trang Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt 
hồng thiên chưa lên sóng.

Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những 
cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải 
trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. 
Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng 
đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, 
giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu 
chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ. 

                                                                 Đồ Nam

Siêu phẩm cổ trang Hàn của 
Yoo Hae Jin và Ryu Jun Yeol 
đứng đầu phòng vé 

Dạ Điểu hứa hẹn sẽ thổi một làn gió 
mới bằng sự kết hợp kinh điển giữa 
thể loại cổ trang Hàn Quốc và dòng 

phim chính kịch, giật gân. Đây cũng là một cột mốc 
đáng nhớ cho hai nam diễn viên Yoo Hae Jin và 
Ryu Jun Yeol về mặt doanh thu.

Dạ Điểu là một câu chuyện được kể lại dưới 
góc nhìn của Kyung Soo (Ryu Jun Yeol thủ vai) - 
một danh y mù có kỹ năng châm cứu xuất sắc. 
Kyung Soo được ngự y Lee Hyung Ik (Choi Moo 
Seong) tiến cử vào cung. Cùng lúc đó, Thế tử So 
Hyun (Kim Sung Cheol) trở về sau 8 năm làm con 
tin của nhà Thanh. Tuy vui mừng khi con trai quay 
về nhưng Vua In Jo (Yoo Hae Jin) vẫn tỏ ra rất cảnh 
giác với Thế tử. Và câu chuyện chỉ thực sự bắt đầu 
được đẩy lên cao trào khi Kyung Soo vô tình vướng 
vào cái chết của Thế tử So Hyun. Những thế lực tàn 
ác muốn lợi dụng đôi mắt mù lòa của anh nhưng 
nào biết khi bóng tối bao trùm, đôi mắt đó lại trở 
nên sáng rõ. Liệu Kyung Soo có thực sự là nhân 
chứng duy nhất?

Bộ phim này là một siêu phẩm cổ trang đã ghi 
được những thành tích xuất sắc tại phòng vé Hàn 
Quốc. Theo thống kê, Dạ Điểu đứng đầu bảng xếp 
hạng doanh thu trong 3 tuần liên tiếp sau khi ra mắt 
công chúng. Tính đến nay, Dạ Điểu đứng ở vị trí 
thứ 5 trong bảng xếp hạng phim Hàn Quốc có 
doanh thu cao nhất năm 2022 với 3 triệu vé được 
bán ra. Những con số ấn tượng trên là lời đảm bảo 
cho chất lượng tuyệt vời của bộ phim.

Bên cạnh đó, Dạ Điểu còn có sự tham gia diễn 
xuất của nhiều diễn viên giàu kinh nghiệm và 
không thể không kể đến hai diễn viên chính Yoo 
Hae Jin và Ryu Jun Yeol. Có thể nói, đây là một bộ 
phim không quá chú trọng vào yếu tố nhan sắc. Bởi 
vì Yoo Hae Jin và Ryu Jun Yeol đều không phải 

những diễn viên lấy được cảm tình của khán giả 
bằng vẻ bề ngoài, thứ tạo nên sức hút của họ chính 
là tài năng diễn xuất. Trong Dạ Điểu, không như 
những vị vua trên màn ảnh khác, vua In Jo luôn toát 
ra vẻ khó gần, giống như bao quanh ông là một 
hàng rào bảo vệ kiên cố. Vì không ủng hộ chính 
sách thân Thanh của Thế tử, ông nghi kị chính con 
trai của mình. Và khi thế tử bị đầu độc, Vua In Jo 
gần như trở nên điên loạn. Bên cạnh đó, vai diễn 
Kyung Soo của Ryu Jun Yeol là một người khiếm 
thị vô tình bị đẩy vào những âm mưu chốn cung 
cấm. Cả hai đều là những vai diễn đòi hỏi diễn xuất 
tốt, khả năng biến hóa linh hoạt và ở đây gương mặt 
chỉ là yếu tố thứ yếu.

Một trong những điểm sáng tạo nên sự thành 
công của bộ phim chính là sự tham gia của Yoo Hae 
Jin. Với bề dày kinh nghiệm diễn xuất, từng góp 
mặt trong rất nhiều bộ phim chất lượng, không 
ngoa khi gọi Yoo Hae Jin là một “ông hoàng phòng 
vé” đích thực. Không ngại thử sức mình với nhiều 
thể loại vai, từ vai chính đến vai phụ, Yoo Hae Jin 
đã có cho mình một gia tài các tác phẩm điện ảnh 
khá đồ sộ như The king and the clown, The flu, 
Veteran, A taxi driver và gần đây nhất là 2 phần 
phim Confidential Assignment. Không dừng lại ở 
đó, nhân vật vua In Jo tiếp tục mở ra một khía cạnh 
khác đầy mới mẻ của Yoo Hae Jin. Anh không còn 
tự đóng khung mình trong hình tượng hài hước hay 
các bộ phim thể loại hành động, Yoo Hae Jin cũng 
có thể trở thành một vị vua có chiều sâu nội tâm ấn 
tượng.

Nhân vật Kyung Soo do Ryu Jun Yeol thủ vai 
cũng là một nhân vật không kém phần hấp dẫn. Sức 
hút đó được tạo nên từ những điểm mâu thuẫn vô 
cùng thú vị. Là một nhân vật đối trọng với vua In Jo 
nhưng Kyung Soo lại chỉ là một danh y không có 
quyền lực. Một người tưởng chừng như nhỏ bé như 
vậy lại chính là chìa khóa mở ra chân tướng cái chết 
của Thế tử So Hyun. Hay đặc biệt hơn, anh không 
phải người mù hoàn toàn mà là một người mù “ban 
ngày”. Điều đó có nghĩa anh không thể nhìn thấy gì 
vào ban ngày nhưng đôi mắt ấy lại sáng rõ vào ban 
đêm. Tương tự như “ông hoàng phòng vé” Yoo 
Hae Jin, đây là một vai diễn cực kỳ mới mẻ trong sự 
nghiệp diễn xuất của Ryu Jun Yeol. Trước đó, khán 
giả Việt Nam đã trở nên quen thuộc với Ryu Jun 
Yeol qua vai diễn “Mặt Cún” Jung Hwan trong 
Reply 1988.

Dạ Điểu là bộ phim đầu tay của đạo diễn Ahn 
Tae Jin. Trước đó, Ahn Tae Jin từng là trợ lý đạo 
diễn cho bộ phim nổi tiếng The king and the clown. 
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Vì vậy, Dạ Điểu hứa hẹn là một bộ phim cổ 
trang với sự chuẩn chỉ trong từng thước phim. 
Khán giả có thể chờ đợi để thưởng thức màn đối 
đầu phá án của hai diễn viên chính giàu năng lực 
diễn xuất - Yoo Hae Jin và Ryu Jun Yeol. 

Tuy không có nhan sắc nổi trội nhưng thực lực 
của họ đã được khẳng định qua nhiều tác phẩm 
trước đây. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của 
các diễn viên như Choi Moo Seong, Jo Sung Ha, 
Park Myung Hoon, Kim Sung Cheol, Ahn Eun 
Jin… 

                                                                  Vũ Liên

Thái Văn Tịnh - Từ sao nữ mờ 
nhạt thành nữ chính nổi tiếng, 
nghi cướp Huỳnh Hiểu Minh 
của Angelababy

Thái Văn Tịnh là một trong những diễn 
viên hiếm hoi có đời tư trong sạch của 
Cbiz, đi lên bằng thực lực và nói không 

với scandal hay bất kì sự chống lưng nào để đánh 
bóng tên tuổi.

Mặc dù gặp nhiều thất bại nhưng nhờ sự ủng 
hộ từ gia cũng như ý chí quyết tâm của bản thân, cô 
lại tiếp tục thử thách, tiếp tục thử nhiều vai diễn 
khác và rồi may mắn đã mỉm cười với cô.

Cô chia sẻ thêm những vai diễn mà cô có được 
trong ngày hôm nay đều là do cô luôn bền bỉ cố 
gắng, giành được nó thông qua những buổi thử vai 
khắt khe. Biết được khó khăn của công việc này, cô 
luôn muốn động viên những thế hệ sau, những diễn 
viên đang phải chật vật để tìm kiếm hào quang 
trong sự nghiệp của mình rằng: “Dù con đường này 
lúc đầu khó khăn, chỉ cần bạn không bỏ cuộc, ắt 
bạn có đường đi. Nếu tôi bỏ cuộc cách đây 8 năm 
thì sẽ không có các tác phẩm như mọi người nhìn 
thấy ngay bây giờ”.

Thái Văn Tịnh sinh ngày 3/1/1990, là nữ diễn 
viên, ca sĩ, người mẫu người Trung Quốc. Cô tốt 
nghiệp tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khoa biểu 
diễn năm 2008. Thái Văn Tịnh có thể sử dụng 
thành thạo 4 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung, 
tiếng Pháp và tiếng Hàn.

Cô sinh ra và lớn lên tại tỉnh Hồ Bắc, Trung 
Quốc. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở tại trường 
trung học số 7 thành phố, năm 2005 cô được nhận 
vào lớp nhạc của trường trung học nghệ thuật Tam 
Hiệp. Năm 2008, cô trúng tuyển vào khoa Diễn 
xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh xuất sắc 
đứng ở vị trí thứ sáu cả nước.

Năm 2009 khi chỉ mới 19 tuổi, Thái Văn Tịnh 
đã được giới chuyên gia tin tưởng lựa chọn cho vai 
nữ chính trong MV của bài hát chủ đề Nở Rộ tại 
Liên hoan phim Bách Hoa và Kim Kê lần thứ 18, từ 
đó cô bước chân vào làng giải trí Cbiz.

Hành trình sự nghiệp của Thái Văn Tịnh

Sự nghiệp diễn xuất

Vào khoảng năm 2011, cô bắt đầu xuất hiện 
trước công chúng với vai trò là một diễn viên bằng 
một số vai phụ trong các bộ phim như Kháng Nhật 
Kỳ Hiệp (2011), Tình Yêu Và Duyên Phận (2011), 
Tôi Muốn Làm Tiếp Viên Hàng Không (2013),… 
Tuy nhiên, trong thời điểm ấy, tên tuổi cô chưa thể 
khiến khán giả chú ý.

Mãi đến khi tác phẩm Năm Tháng Vội Vã phát 
sóng, cái tên Thái Văn Tịnh mới thực sự được mọi 
người biết đến. Từ đó cô có cơ hội thứ sức với 
nhiều vai chính và trở thành một diễn viên ăn khách 
của phim truyền hình Trung Quốc: Thiết Kiều Tam 
Vô Địch (2014), Anh Hùng Không Rơi Lệ (2015), 
Diệt Tội Sư (2016), …

Đặc biệt với vai diễn Cơ Như Tuyết trong bộ 
phim Họa Giang Hồ: Người Bất Lương, Thái Văn 
Tịnh xuất sắc nhận được giải Nữ diễn viên chiếu 
mạng được yêu thích nhất của năm trong lễ trao 
giải Kim Cốt Đóa Lần Thứ 2 năm 2017.

Bên cạnh đó, cô còn góp mặt trong bộ phim 
truyền hình Bảy Cái Tôi của được chuyển thể từ bộ 
phim truyền hình Hàn Quốc với vai diễn Bạch Hân 
Hân, và tác phẩm này đã giúp cô giành được giải 
thưởng Nữ Diễn Viên Phim Truyền Hình Tiềm 
Năng tại lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng của 
Tencent vào năm 2017.

Những năm sau đó, cô vẫn đều đặn tham gia 
diễn xuất qua các bộ phim Tiệm Đồ Cổ Trung Cục 
(2018), Khẩn Cấp Công Quan (2021), Linh Lung 
(2021), Sống Thật Tốt (Tổng Tài Tỏ Tình Cùng Tôi 
(2021),…

Vào cuối năm 2021, bộ phim do Thái Văn 
Tịnh đảm nhận vai nữ chính Dưới Ánh Mặt Trời 
(Vật Trong Tay) phát sóng và đạt được nhiều thành 
công ngoài mong đợi khiến cho tên tuổi của nữ 
diễn viên vụt sáng và đạt được đỉnh cao của sự 
nghiệp. Đây có thể coi là một điểm sáng trong sự 
nghiệp diễn viên của cô.

Trong phim, nữ diễn viên khắc họa thành công 
hình ảnh Kha Oánh - một cô gái tuy nhỏ bé nhưng 
kiên cường, mạnh mẽ đối mặt với nghịch cảnh. 
Thông qua vai diễn Kha Oánh, cô nhận được nhiều 
lời khen cho lối diễn xuất chuyên nghiệp và sự hợp 
tác ăn ý với bạn diễn - Bành Quán Anh. 

Đây cũng là một kết quả đáng tự hào của Thái 
Văn Tịnh cho một quá trình âm thầm cố gắng, từng 
bước chinh phục thử thách, đi lên bằng chính thực 

lực của mình mà không cần bất cứ một sự nâng đỡ 
nào.

Trong năm 2022, cặp đôi đình đám Thái Văn 
Tịnh - Bành Quán Anh tái hợp trong một dự án mới 
có tên Không Hẹn Mà Đến khiến khán giả vô cùng 
thích thú. Bộ phim đã chính thức phát sóng vào 
ngày 2/11 vừa qua.

Khác với Dưới Ánh Mặt Trời, tựa phim lần 
này mang màu sắc tươi sáng hơn, kể về một câu 
chuyện tình ngọt ngào giữa quý cô giàu có Chân 
Chân gặp biến cố lớn của cuộc đời sau cái chết của 
chồng. 

Trong lúc khó khăn ấy, người bạn học cũ của 
Chân Chân - anh chàng luật sư Cao Tuấn (do Bành 
Quán Anh đóng) xuất hiện và giúp đỡ cô. Sau 
khoảng thời gian tiếp xúc, cả hai dần có tình cảm 
với nhau và cùng nhau vẽ nên một câu chuyện tình 
yêu.

Đặc biệt cô cũng đã từng thể hiện nhiều ca 
khúc OST của những bộ phim nổi tiếng: nhạc phim 
Dưới Ánh Mặt Trời có tựa đề Tương Lai Không Có 
Anh, Chỉ Có Thể Gọi Là Về Sau; nhạc phim Bảy 
Cái Tôi - I'm Chasing You; nhạc phim Linh Lung - 
Tâm Trạc,…

Sự nghiệp ca hát

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Thái Văn Tịnh 
còn là một người có tình yêu rất lớn với ca hát. Có 
lẽ vì sở thích ấy mà cô cũng đã cho ra mắt nhiều sản 
phẩm âm nhạc. Thái Văn Tịnh được nhiều người 
nhạc sĩ chuyên nghiệp đánh giá cao về chất giọng 
đặc biệt của mình, cô có một cảm âm chính xác và 
sở hữu chất giọng ngọt ngào, trong trẻo.

Vào tháng 6/2010, cô phát hành đĩa đơn đầu 
tiên với tựa đề Tình Yêu World Cup và ngày 8/9 nữ 
diễn viên tiếp tục phát hành đĩa đơn Anh Tựa Như 
Cơn Gió. Cô tiếp tục cho ra mắt nhiều ca khúc khác 
vào những năm tiếp theo: Chúng ta Nhất Định 
Thắng Lợi (2020), Đó Là Tôi (2020), Đỏ Đen 
(2021),…

Vướng tin hẹn hò Huỳnh Hiểu Minh

Thời điểm chưa ly hôn Angelababy, Huỳnh 
Hiểu Minh tham gia dự án phim, anh lập tức vướng 
vào tin đồn tình cảm với bạn diễn. Và Angelababy 
liên tục bị netizen réo tên, mỉa mai “sắp mất 
chồng”.

Cụ thể, Huỳnh Hiểu Minh góp mặt trong dự án 
phim có tên là Tiên sinh nguy cơ. Anh đóng cặp 
cùng bạn diễn Thái Văn Tịnh và liên tục vướng 
phải tin đồn tình cảm vì những cảnh quay hậu 
trường vô cùng thân mật. 

Thậm chí, netizen còn nhận xét rằng, Huỳnh 
Hiểu Minh đối xử với Thái Văn Tịnh rất khác so 
với các bạn diễn trước đây. Đứng trước loạt khoảnh 
khắc này, cư dân mạng nhanh tay nhắc đến 
Angelababy trong các bình luận trên diễn đàn 
mạng. 

                                                                   Mi Vân
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Jennie (Black Pink) đẹp lấn át 
dàn sao thế giới, xứng danh 
“tiểu thư hàng hiệu” Kpop

Từ trước khi ra mắt cùng BLACKPINK, 
Jennie đã được biết đến là tiểu thư chính 
hiệu với gia thế xịn sò. Được biết, gia đình 

cô nàng tọa lạc tại một trong những khu phố giàu có 
nhất của Hàn Quốc. Ở thời điểm hiện tại, cô nàng 
không chỉ là idol hàng đầu mà còn là gương mặt 
của loạt thương hiệu đình đám như Chanel, Hera.

Nữ thần tượng còn có những hợp đồng cá nhân với 
các cái tên khủng như Adidas, Samsung, Calvin 
Klein và Gentle Monster. Riêng tài khoản 
Instagram, Jennie có hơn 60 triệu người follow. 
Với loạt hợp đồng xịn sò như vậy, nhiều thông tin 
ước đoán cô nàng ở vị trí thứ hai trong danh sách 
này với giá trị tài sản ròng là 10 triệu USD. Nhờ 
gương mặt xinh đẹp và thần thái sang chảnh, cô rất 
hút mắt. Jennie thường xuyên được nhiều nhãn 
hàng ưu ái. Đồng thời, gu thời trang của cô đã được 
người hâm mộ biết đến với những biệt danh như: 
“Chanel sống”, “G - Dragon phiên bản nữ”. 

Năm 2018, Jennie là thành viên đầu tiên của nhóm 
ra mắt với tư cách cá nhân thông qua MV SOLO. 
Ngay khi ra mắt, cô nàng đã nhận được rất nhiều 
phản hồi tích cực.

Jennie trở thành nữ nghệ sĩ solo KPOP đầu tiên đạt 
hơn 300 triệu lượt xem Chỉ trong 2 giờ kể từ khi 
phát hành ca khúc đầu tay, cô nàng đã “diệt gọn” 
toàn bộ bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc. Đặc 
biệt ca khúc lọt top 5 ca khúc được nghe nhiều nhất 
năm 2018. Qua đó có thể thấy được sức hút của 
Jennie. Hiện tại, hiếm có nữ nghệ sĩ KPOP nào có 
thể vượt mặt Jennie cả về nhan sắc lẫn tài năng. Tuy 
nhiên, sự nổi tiếng thường đi kèm với thị phần khi 
nhan sắc khác biệt của Jennie trước và sau khi ra 
mắt được đưa ra bàn luận. Trên bình diện quốc tế, 
Jennie đứng đầu bảng xếp hạng World Digital 
Songs của Billboard.

Đĩa đơn đã xuất hiện trên danh sách phát của New 
York Times. “Solo” trở thành MV đầu tiên có 
nhiều lượt xem nhất của một nữ nghệ sĩ solo Hàn 
Quốc trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hành. Cô trở 
thành nữ nghệ sĩ solo đầu tiên ở Hàn Quốc có MV 
đạt 300 triệu lượt xem trên YouTube 6 tháng sau 
khi phát hành.

Chiến dịch mùa Thu 2022 bùng nổ với sự góp mặt 
của dàn diễn viên quốc tế cùng nhiều điều bất ngờ 
đáng chú ý. Những thiết kế quần Jeans mới nhất 
dành cho tủ quần áo hàng ngày đã được cải tiến, tạo 
nên các sản phẩm biểu tượng đặc trưng vượt thời 
gian.

Được quay và đạo diễn bởi Alasdair McLellan, dàn 
diễn viên xuất hiện trong những bộ cánh thời 
thượng được lựa chọn kỹ lưỡng, giúp nâng tầm 
phong cách cho mùa mới. Calvin Klein đem đến 
những ý tưởng táo bạo, tiến bộ và sự tối giản qua 
các khung hình, bắt trọn những khoảnh khắc tự tin 
của dàn diễn viên tài năng. Trong những đoạn 
video dài tập, các diễn viên đắm mình vào thế giới 
của Calvin Klein, nơi CK là một phần trong mọi 
hành động cuộc sống hàng ngày – từ tập luyện, giặt 
ủi đến ăn uống, Calvin Klein có mặt ở mọi nơi và 
vẫn một tôn chỉ thời trang là sự đơn giản.

Mới đây, Jenny cùng dàn sao tham gia thực hiện 
chiến dịch gồm diễn viên kiêm đạo diễn Chlo 
Sevigny, nhạc sĩ kiêm diễn viên Dominic Fike, 
ngôi sao đình đám quốc tế Jennie, diễn viên, nghệ 
sĩ biểu diễn kiêm ca sĩ, nhạc sĩ Michaela Jaé 
Rodriguez, diễn viên và nhà hoạt động xã hội 
Susan Sarandon và diễn viên, nhà sản xuất Yahya 
Abdul-Mateen II cùng với các người mẫu Akon 
Changkou, Efron Danzig, Fran Summers, Kade 
Holt, Lila Moss, Precious Lee và Rianne Van 
Rompaey.

Các dòng đồ ngủ mới, nổi bật trong chiến dịch gồm 
Embossed Icon - với logo đặc trưng của thương 
hiệu được in nổi và lặp lại, cùng với đó là dòng 
Bonded Flex, với thiết kế không gọng thoải mái và 
chất vải đan liền mạch tôn dáng, cả hai đều được 
tạo nên từ những vật liệu tái chế.

Những sản phẩm mới thuộc dòng Modern Cotton, 
bao gồm cả bralette lệch vai, mang lại nét hiện đại 
cho phong cách biểu tượng của thượng hiệu. Bên 
cạnh đó, Modern Cotton Naturals ra mắt với các 
đường cắt độc đáo, sắc thái mới lạ, đồng thời được 
làm thủ công bằng các loại sợi “xanh” thân thiện 
môi trường.

Những chiếc jeans đậm chất trẻ trung của thập niên 
90 và được nâng tầm với các chi tiết tiện dụng, họa 
tiết năng động và phong cách đương thời. Không 
chỉ những dòng sản phẩm mới được ra mắt, những 
thiết kế Denim gốc cũng được chú ý phát triển cho 
chiến dịch lần này. 

                                                                Chu Linh

Bất ngờ với tạo hình khác lạ của 
nam thần tượng hàng đầu ở 
phim mới: Ẩn sau đó là câu 
chuyện hết sức đau lòng

Nam thần tượng đã mất 1 tháng để hóa thân 
thành nhân vật độc lạ này.

Vừa qua, khán giả đã một phen ngạc nhiên hết cỡ 

khi trông thấy loạt ảnh của một nam thần tượng khi 
tham gia dự án phim mới. Không còn vẻ ngoài hào 
nhoáng, bảnh trai như trên sân khấu, anh chàng đã 
hóa thân thành nhân vật với vẻ ngoài có phần “nặng 
cân”, quần áo cũng bình thường và xuề xòa. Nhiều 
người thậm chí còn không nhận ra đó là ai cho đến 
khi sự thật được phơi bày.

Người đứng sau tạo hình đầy bất ngờ trên chính là 
Choi Siwon - thành viên nổi tiếng của Super 
Junior. Vừa qua anh đã đánh dấu sự trở lại màn ảnh 
trong phần 2 của phim Những Quý Cô Say Xỉn. 
Không còn râu ria rậm rạp như trước, giờ đây 
Siwon lại khiến khán giả thích thú với một hình 
tượng khác mà anh mất đến 1 tháng để chuẩn bị.

Dù có tạo hình khá khác lạ so với phần 1 nhưng câu 
chuyện đằng sau sự chuyển biến này của nhân vật 
Book Goo lại khá đau lòng. Khi còn trẻ, Book Goo 
đã trải qua khoảng thời gian khá khó khăn, thậm 
chí lâm vào bể khổ sau khi mẹ qua đời. Quá đau 
lòng, anh đã ăn rất nhiều và tăng cân, dẫn đến ngoại 
hình có phần mũm mĩm hơn xưa rất nhiều. Tuy biết 
ngoại hình “quá khổ” mang đến nhiều trở ngại cho 
bản thân và người khác nhưng Book Goo không 
dám giảm cân. Lý do là bởi nếu trở lại như xưa, anh 
sẽ có nét giống mẹ, mà bố của anh vốn rất ghét bà.

Vòng luẩn quẩn không hồi kết này chỉ kết thúc khi 
Book Goo trưởng thành, thành công với tư cách 
NSX của chương trình truyền hình.

Nhiều khán giả đã vô cùng bất ngờ với màn biến 
hóa này của Choi Siwon trong Những Quý Cô Say 
Xỉn 2. Là nam thần tượng nổi tiếng của SM và là 
thành viên của Super Junior, Siwon lại khá “chăm 
chỉ” đóng phim. Mỗi vai diễn của anh đều rất đáng 
nhớ, không chỉ ở ngoại hình mà còn về tính cách. 
Cho đến hiện tại, nhân vật thành công nhất của mỹ 
nam sinh năm 1986 là nam phụ Shin Hyuk trong 
Cô Nàng Xinh Đẹp.

Ra mắt phần 1 từ năm 2021, Những Quý Cô Say 
Xỉn kể về 3 người phụ nữ: So Hee (Lee Sun Bin) - 
một biên kịch cuồng công việc và là đồng nghiệp 
của Book Goo, Ji Yeon (Han Sun Hwa) - một giáo 
viên dạy yoga hậu đậu, và Ji Goo (Jung Eun Ji) - 
một YouTuber khá “nhạt nhẽo”. Ba người gặp gỡ 
và thân thiết nhờ việc đi “chè chén” sau giờ làm. 
Họ tin rằng giây phút thư giãn này chính là “liều 
thuốc” giúp cả ba có động lực trong cuộc sống. 

                                                                Thành Vũ

ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC
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TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP

SOL
D

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
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SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Yokohama Mary: Cụ bà vô 
gia cư nổi tiếng nhất Nhật Bản, 
huyền thoại đường phố ai cũng 
biết nhưng cuộc đời bà mãi là 
một ẩn số

Với khuôn mặt dày cộp phấn trắng 
xóa và bộ váy diêm dúa cũng mang 
màu trắng tinh khiết, bà cụ với 

cuộc sống bí ẩn này đã trở thành một hình ảnh quen 
thuộc, một huyền thoại sống vô cùng gần gũi đối 
với người dân Yokohama, mặc dù chẳng ai thực sự 
biết rõ về bà.

Người ta có thể bắt gặp bà đứng lặng lẽ bên 
ngoài trung tâm thương mại Matsuzakaya tại quận 
Isezakicho trong những mùa lễ hội địa phương. 

Có khi họ lại thấy bà trong cùng bộ váy 
diêm dúa màu trắng và lối trang điểm đậm đặc 
trưng đang đứng gần thang máy của tòa nhà GM. 
Bà kiếm sống qua ngày bằng những đồng tiền boa 
ít ỏi nhờ bấm thang máy cho mọi người.

Đến khi đêm xuống, bà gục đầu bên cạnh 
túi hành lý và ngủ trên hành lang của tòa nhà. 

Đôi lúc bà ngồi gật gù trên chiếc ghế gỗ với 
dòng chữ nửa Hoa nửa Nhật được khắc lên mặt 
ghế: “Tôi yêu bà Meri”.

Những hình ảnh này nằm trong bộ phim tài 
liệu đã giành được giải thưởng của tác giả 
Takayuki Nakamura về một huyền thoại sống quen 
thuộc đối với tất cả người dân tại Yokohama với tên 
gọi: Yokohama Mary.

Hàng thập kỷ qua, bà Mary đã trở thành 
một nhân vật đường phố nổi tiếng đối với những 
người sống tại Yokohama. 

Có thể nói không ít người từng một lần 
được nghe câu chuyện về Mary, cũng có người 
từng bắt gặp bà trên đường nhưng gần như không 
một ai biết được bà là ai, bà đến từ đâu hay cuộc 
sống của bà như thế nào.

Một số người nói ngày xưa bà là một cô gái 
“pan-pan”, một từ để chỉ về các cô gái làm nghề 
mại dâm phục vụ cho lính Mỹ thời quân đội Đồng 
Minh còn chiếm đóng Nhật Bản. 

Ngoài ra, chẳng còn thông tin nào khác về 
cuộc đời của Mary. Có tin đồn rằng ngày xưa bà 
từng xuất hiện trên bìa tạp chí Life của Mỹ. 

Một số khác nói thực chất bà Mary không 
phải là người vô gia cư mà có một cuộc sống sung 
túc, sang trọng tại Yamate. Thậm chí còn có lời đồn 
bà là hậu duệ của gia đình hoàng tộc.

Takayuki Nakamura lần đầu tiên gặp bà 
Mary khi ông chỉ là một học sinh trung học. “Tôi 
đã vô cùng sốc”, Nakamura nói. 

“Mặt bà ấy được bôi trắng xóa và cứng đờ. 
Nhìn từ xa tôi cứ tưởng bà là một bức tượng. Sau 
lần ấy, tôi cũng nhiều lần gặp bà trên đường phố”.

Năm 1995, bà Mary đột nhiên không còn 
xuất hiện nữa. Người dân địa phương nghĩ rằng bà 
đã chết vì tuổi già hoặc có khi bà quay về quê sinh 
sinh sống. 

Không một ai biết bà đã đi đâu. Cũng từ lúc 
này, Nakamura bỗng cảm thấy tò mò muốn biết 
được nhiều hơn về bà Mary. 

Ông bắt đầu hành trình tìm kiếm, thu thập 
tài liệu về biểu tượng văn hóa và đường phố nổi 
tiếng của Yokohama.

“Tôi bắt đầu đơn giản chỉ vì tò mò. Tôi thật 
sự muốn biết nhiều hơn về con người của Mary”, 
Nakamura nói.

Nakamura đã dành ra nhiều năm trời tìm 
hiểu về lịch sử của Yokohama từ thuở sơ khai cho 
đến khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc cũng 
như khoảng thời gian mại dâm trở thành một nghề 
phổ biến và công khai tại đây.

Trong cuốn sách Yokohama Mary từng 
được xuất bản, ông Nakamaru đã tập trung hướng 
đến lịch sử của ngành mại dâm tại Yokohama. 

Cuốn sách cũng nhắc đến Hiệp hội vui chơi 
giải trí (RAA) chuyên điều hành nhà thổ phục vụ 
binh lính của quân chiếm đóng và những cô gái mại 
dâm với tên gọi là pan-pan. 

Nakamaru cho biết, rất có thể, bà Mary đã 
từng sinh sống và hành nghề tại Yokohama.

Ông đã tìm được một số người địa phương 
từng gặp gỡ hoặc biết về sự tồn tại của Mary. Họ 
không chỉ tiếp xúc với bà mà còn từng tìm mọi cách 
để giúp cho cuộc sống của bà thoải mái hơn. Một 
trong số đó có nam ca sĩ Ganjiro Nagato.

Mặc dù từng nghe tin đồn về Mary nhưng 
mãi đến năm 1991, Nagato mới có cơ hội gặp được 
bà. Lần tình cờ đó, bà Mary đang đứng trước cửa 
nhà hát nơi Nagato biểu diễn. 

Ông nhận ra ngay bà là ai và gửi tặng bà 
một vé mời vào bên trong xem ca nhạc. Sau khi 
Nagato biểu diễn, bà Mary đã bước lên sân khấu để 
tặng ông một món quà nhỏ. 

Tiếng vỗ tay của khán giả như nổ tung cả 
rạp hát, Nagato biết, đó là tràng vỗ tay dành tặng 
cho bà Mary bởi rõ ràng, tất cả mọi người đều biết 
bà nổi tiếng đến mức nào.

Kể lại trong đoạn phim tư liệu, ông Nagato 
cho biết thường gặp Mary trong cửa hàng thức ăn 
nhanh Morinaga Love. 

Ông nhiều lần muốn gửi bà ít tiền sinh hoạt 

nhưng lần nào bà cũng thẳng thừng từ chối.
“Tôi phải bỏ tiền vào một bao thư nhỏ rồi 

bảo rằng bà hãy dùng để mua những bông hoa thật 
đẹp nhé”, Nagato nói. “Bà ấy thật sự là một con 
người rất trang nghiêm”.

Mary không bao giờ quên cảm ơn những 
người đã giúp đỡ bà và luôn trả ơn với một món quà 
nhỏ hoặc một bức thư viết tay đẹp đẽ được ký dưới 
bút danh Yukiko Nishioka.

Nhiều người khác cũng rất sẵn lòng giúp đỡ 
bà Mary bằng nhiều cách. Emiko Fukunaga, một 
người làm trong tiệm mỹ phẩm đã giúp bà tìm một 
loại phấn trắng để trang điểm có thể dễ dàng làm 
sạch bằng nước. 

Kimiko Yamazaki, chủ cửa hiệu giặt là đã 
đồng ý cho bà Mary cất quần áo trong tiệm của 
mình và để bà thay đồ bất cứ lúc nào cần thiết. 
Tatsu Yuda, một người thợ làm đầu thì lại thường 
giúp bà chải đầu, tạo kiểu tóc.

Hơn 50 năm về trước, Hideo Mori, một 
người thợ chụp ảnh 20 tuổi lần đầu tiên nhìn thấy 
bà Mary đã ngay lập tức bị bà thu hút. 

Đến năm 1993, Mori một lần nữa gặp lại 
“thần tượng” của mình đang đứng gọi thang máy 
cho khách tại tòa nhà GM. 

Sau lần đó, Mori đã đề nghị được theo chân 
để chụp ảnh cuộc sống đời thường của bà Mary và 
được bà đồng ý.

“Tôi không biết về cuộc sống trước khi bà 
đến Yokohama nhưng trong thời gian ở đây, bà 
chẳng hề có nhà cửa gì cả”, Mori chia sẻ. 

“Thời trẻ, bà còn có thể tìm khách vãng lai 
và ngủ lại trong khách sạn nhưng giờ tuổi đã cao, 
mỗi khi tối đến, bà lại cuộn mình như một chú mèo 
hoang, vội vàng đánh giấc trong phòng vệ sinh 
công cộng hoặc trên hành lang”.

Chỉ vào góc sảnh trước cửa thang máy của 
tòa nhà GM nơi bà Mary ngày xưa vẫn thường 
ngồi, Mori nói: “Đây là nơi dừng chân của Mary 
khi bà ấy đã già. Chẳng ai đuổi bà ấy đi cả”.

Mori tiếp tục theo đuổi dự án ảnh chụp của 
mình cho đến mùa đông năm 1995 khi bà Mary đột 
ngột biến mất. Cho đến khi xuất bản cuốn sách ảnh 
với tựa đề Yokohama Pass: Hama no Meri-san, ông 
Mori vẫn chưa từng có cơ hội khoe những bức ảnh 
ông chụp cho bà Mary xem.

“Bà Mary là một phần của Yokohama. 
Không có bà, khung cảnh của cả thành phố này đều 
đã hoàn toàn thay đổi”, Mori chia sẻ.

Hàng thập kỷ trời, thành phố và người dân 
Yokohama đã quá quen thuộc với sự tồn tại của bà 
Mary. 

Tuy nhiên trong quá trình thu thập tài liệu, 
Nakamura lại phát hiện rằng, thời gian trôi qua, 
cũng chính người dân tại thành phố này lại quay 
lưng lại với bà.

“Từ những năm 1990, có một sự thay đổi 
thế hệ rõ rệt giữa những người từng trải qua chiến 
tranh và những người chỉ biết đến hòa bình”, 
Nakamura nói. 

“Các thế hệ sau này không có được sự 
đồng cảm và vị tha dành cho Mary như những thế 
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hệ trước. Bà dần dà trở thành một vị khách 
xa lạ ở đây và thời gian trôi qua, bà cũng không 
còn tìm được chỗ để dung thân”.

Sau này, Nakamura đã tìm được bà Mary 
tại một viện dưỡng lão. Bà đã rời khỏi Yokohama 
từ tháng 12 năm 1995 và đến sống tại đây với tên 
thật của bà. 

Mọi chi tiết riêng tư cũng như địa chỉ nơi bà 
sinh sống đều được giữ kín vì bà mong muốn thế. 

Theo tư liệu của Nakamura đề cập, bà 
Mary đã trải qua quãng thời gian cuối đời vô cùng 
hạnh phúc và thảnh thơi. Bà cũng không còn mang 
lớp trang điểm dày cộp nặng nề vốn là đặc điểm 
nhận dạng khiến bà trở nên nổi tiếng.

Năm 2003, Nakamura đã đưa Nagato đến 
gặp và biểu diễn cho bà Mary lần cuối cùng trước 
khi ông qua đời vì căn bệnh ung thư. 

Đến tháng 1 năm 2005, huyền thoại đường 
phố một thời của Yokohama đã qua đời ở tuổi 83.

“Đối với tôi, Mary chính là Yokohama”, 
Nakamura nói. “Bà chính là gốc rễ tạo nên ý nghĩa 
của Yokohama trong lòng tôi”. ■

Cúi đầu làm tình nhân suốt 
10 năm và khiến vợ của người 
tình bật khóc kí đơn ly hôn

Làm tình nhân suốt 10 năm với người 
đàn ông đã có vợ, mang trên mình 
cái danh "cướp chồng", kết quả 

người phụ nữ này cũng đạt được ước ao cả đời. 
Nhưng cuối cùng lại cô độc ở giây phút cuối đời.

Tình cảm là chuyện của hai người, chẳng ai 
có quyền ngăn cấm nó. Tuy nhiên, nếu như một 
trong hai bên đã có gia đình thì đoạn tình cảm khác 
bỗng chốc trở nên sai trái. 

Dù sao đi nữa, chen chân vào hạnh phúc gia 
đình người khác là việc làm sai lầm. Dù sau này có 
ngôn từ bào chữa cẩn thận thế nào đi chăng nữa thì 
những người ngoại tình vẫn thật khó có thể được 
ủng hộ.

Tiểu thư nhà giàu cãi lời bố mẹ cưới trai 
nghèo và cái kết

Tào Ngu là một nhà văn, nhà viết kịch nổi 
tiếng của Trung Quốc. Ông có nhiều tác phẩm kinh 
điển để lại ấn tượng sâu sắc.

Khi viết tác phẩm lừng lẫy mang tên 
“Giông tố”, Tào Ngu đang yêu Trịnh Tú - một sinh 
viên hàng đầu ở khoa Luật của Đại học Thanh Hoa.

Trịnh Tú là một tiểu thư đích thực với xuất 
thân cao quý, có cha làm Thẩm phán tòa án tối cao. 
Người muốn cầu hôn bà xếp dài mấy con phố.

Tào Ngu yêu thầm Trịnh Tú và kiên quyết 
theo đuổi. Ông vô cùng vất vả để mời Trịnh Tú vào 
vai nữ chính trong một vở kịch của mình ở trường. 
Sau sự kiện đó, quan hệ của cả hai mới có chút tiến 
triển.

Tào Ngu theo đuổi Trịnh Tú suốt 3 năm 
ròng rã mới có được trái tim bà. Thế nhưng gia đình 
Trịnh Tú phản đối mối quan hệ này. Họ cho rằng họ 
Tào không xứng đáng với con gái mình. Trịnh Tú 
lại nghĩ khác, bà rung động trước tình cảm của Tào 

Ngu và đồng ý kết hôn, bất chấp sự phản đối của gia 
đình.

Gia đình Tào Ngu và Phương Thụy
Sau khi kết hôn, hai vợ chồng sống rất hạnh 

phúc nhưng thời gian tốt đẹp ấy không kéo dài 
được bao lâu. Hai người dần nảy sinh mâu thuẫn từ 
cuộc sống bởi xuất phát điểm của cả hai khác xa 
nhau. Đúng lúc này, Phương Thụy xuất hiện.

Phương Thụy cũng xuất thân từ gia đình 
danh giá. Bà lớn lên xinh đẹp lại rất thông minh nên 
nhiều người cầu hôn. Tuy nhiên, vì xuất thân cao 
quý nên mắt nhìn người của Phương Thụy cũng 
khá khắt khe. Bà muốn tìm một người đặc biệt và 
có tài năng. 

Năm 1940, Phương Thụy về Tứ Xuyên 
sinh sống cùng chị gái. Khi ấy, đối diện với chỗ ở 
của chị gái bà chính là nơi Tào Ngu sinh sống.

Phương Thụy cũng biết danh tiếng của Tào 
Ngu sau khi nhiều tác phẩm của ông nổi danh khắp 
cả nước. Bà muốn được gặp mặt ông một lần. Khi 
ấy, chị gái của Phương Thụy đã giúp đỡ để cô em 
mình được diện kiến nhà biên kịch nổi tiếng.

Lúc ấy, Tào Ngu là một người đàn ông hơn 
30 tuổi, kết hôn đã 5 năm. Ban đầu, Phương Thụy 
chỉ ngưỡng mộ tài năng của Tào Ngu và đến nhà 
thăm với danh nghĩa thầy hướng dẫn tiếng Anh.

Tào Ngu cũng chỉ coi Phương Thụy như 
em gái, coi như đàn em mà thôi. Tuy nhiên, dần dần 
cả hai nảy sinh tình cảm vượt qua ranh giới bạn bè.

Đối với Tào Ngu, lúc đó Phương Thụy xinh 
đẹp, mảnh mai, tính tình dịu dàng khác hẳn với 
người vợ tiểu thư Trịnh Tú.

Tào Ngu vướng vào mâu thuẫn, rối ren 
chưa từng có. Một mặt là người vợ xuất thân cao 
quý, mặt khác là người tình xinh đẹp, dịu dàng. Từ 
khi quen Phương Thụy, Tào Ngu tin rằng đây chính 
là người vợ hoàn hảo của mình.

Phương Thụy cũng mang đến nhiều cảm 
hứng nhiệt huyết và sáng tạo cho Tào Ngu - điều 
mà Trịnh Tú không mang lại được.

Phương Thụy cũng rất yêu Tào Ngu. Dù 
biết ông đã có gia đình nhưng bà vẫn lao theo tiếng 
gọi của tình yêu.

Để có thể cưới Phương Thụy, Tào Ngu 
quyết định ly hôn với Trịnh Tú. Khi ấy, người tình 

của ông đã mang thai.
Trịnh Tú là người yêu Tào Ngu sâu sắc, bà 

cũng có cá tính mạnh nên nhất quyết không chịu ly 
hôn. Ban đầu, bà đã cãi lời toàn bộ gia đình để được 
kết hôn mà bây giờ ông ly hôn vì một mối quan hệ 
đáng khinh bỉ. Bởi thế, Trịnh Tú kiên quyết không 
ký.

"Tiểu tam" lên làm chính thất nhưng cái 
kết sau 24 năm

Tình cảm của Tào Ngu và Phương Thụy 
ngày càng sâu đậm. Hai bên bắt đầu công khai thân 
mật. Phương Thụy cũng mù quáng trong mối quan 
hệ này và bị gọi là "Ả tình nhân xen vào hôn nhân 
của người khác", "dụ dỗ đàn ông đã có gia đình"...

Phương Thụy và Tào Ngu đã trở thành một 
cặp đôi ngoại tình suốt 10 năm. Đến lúc Trịnh Tú 
không thể chịu đựng nổi nữa, bà quyết tâm ký đơn. 
Lúc đặt bút xuống, người phụ nữ này khóc nức nở: 
"Vì tình yêu em đã lấy anh cũng vì tình yêu em sẵn 
sàng ly hôn".

Năm 1950, Phương Thụy và Tào Ngu 
chính thức đăng ký kết hôn. Họ đã chung sống với 
nhau suốt 24 năm cho đến khi một biến cố xảy đến.

Năm 1974, Tào Ngu phải đi xa, Phương 
Thụy bị mắc chứng khó ngủ. Bà chỉ có thể ngủ khi 
uống thuốc ngủ. Trong một lần uống quá liều, bà đã 
chìm vào giấc ngủ và không bao giờ tỉnh lại được 
nữa. Phương Thụy mất trong sự cô độc chỉ vì một 
tai nạn không ai ngờ như thế và cũng bởi khi ấy Tào 
Ngu không ở bên cạnh bà.

Hai năm sau ngày Phương Thụy mất, Trịnh 
Tú vẫn muốn tái hợp với Tào Ngu nhưng ông 
không đồng ý. Sau đó 2 năm, ông kết hôn lần nữa 
khi đã 79 tuổi.

Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc đến 
Phương Thụy, người ta vẫn chỉ trích việc làm tình 
nhân 10 năm, phá vỡ hạnh phúc gia đình người 
khác của bà. Mới đây, con gái bà đã xuất bản cuốn 
sách về chuyện tình yêu của cha mẹ. 

Tuy nhiên, độc giả tỏ ra bức xúc và cho 
rằng câu chuyện của một người phá vỡ hôn nhân và 
người đàn ông ngoại tình thì không nên được ca 
ngợi đến thế. Cho dù sau này Phương Thụy chính 
thức làm vợ của Tào Ngu nhưng mối quan hệ đó 
vẫn có khởi đầu đầy sai trái và chẳng thể nào khiến 
người ta cảm thông nổi! ■

* Kinh nghiệm đau thương 
Một ca sĩ trẻ đến biểu diễn ở một thị trấn 

nhỏ nọ. Viên quản lý động viên anh ta. 
- Khán giả ở đây nhìn vậy chứ kỳ thực họ 

rất giàu đấy, vùng này chuyên trồng cà chua mà.
- Nếu vậy tôi sẽ không hát nữa đâu! - Chàng 

ca sĩ nói - Tôi sẽ về London, cà chua ở đó đắt hơn 
nên sẽ không ai ném vào tôi dù tôi có hát dở đi 
chăng nữa...

Vui Cöôøi
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Cuộc đời ly kỳ của Marita 
Lorenz: Nữ điệp viên, người 
yêu và cũng là người ám sát hụt 
Fidel Castro

Cuộc đời của Marita Lorenz giống 
như một cuốn phim dài kỳ đầy kịch 
tính, lôi cuốn và nghẹt thở.

Marita Lorenz - người phụ nữ với dòng 
máu điệp viên chảy sẵn trong cơ thể đã có những 
mối nhân duyên trời định với 2 nhân vật đình đám 
nhất thế kỷ: Lãnh tụ Cuba Fidel Castro và nhà độc 
tài Venezuela Marcos Pérez Jiménez. 

Cả 2 người đã say đắm nhau từ những phút 
giây đầu tiên

Trong cuốn hồi ký của chính Marita Lorenz 
với tựa đề: “Người điệp viên yêu Castro: Tôi đã 
được CIA tuyển mộ để ám sát Fidel Castro như thế 
nào?”, trong đó bà đã kể câu chuyện của đời mình 
từ khoảnh khắc biết yêu thuở 19, kế hoạch ám sát 
hụt và nghi án về cái chết của tổng thống Mỹ F. 
Kennedy.

1. Cuộc gặp gỡ định mệnh và tình yêu sét 
đánh với lãnh tụ Fidel Castro

Bà Marita Lorenz sinh ngày 18 tháng 8 
năm 1939 ở Bremen (Đức). Cha là Heinrich 
Lorenz - một thuyền trưởng người Mỹ gốc Đức, 
mẹ là Alice Lofland - một phụ nữ người Mỹ. 

Sau thế chiến II, cha bà bị buộc tham gia 
hải quân, làm chỉ huy một đội tàu còn mẹ bà làm 
việc cho tình báo Anh. Năm 1944, bà Alice bị bắt 
vào trại tập trung Bergen-Belsen đầy ác mộng cùng 
con gái Marita.

Chính tại nơi đây Marita đã bị một lính Mỹ 
cưỡng bức khi vừa tròn 7 tuổi. 

Ký ức kinh hoàng về những thi thể tù nhân 
ở trại tập trung, đặc biệt là lần xâm hại tình dục 
thuở nhỏ đã tạo một rào cản tâm lý tưởng chừng 
như không thể xóa nhòa giữa bà và người khác giới 
(theo Ann Louise Bardach, Vanity Fair).

"Tôi biết mình đã lạc trong tình yêu…”
Năm 1959, khi Marita 19 tuổi, bà đã đến 

Havana trên tàu MS Berlin do chính cha làm 
thuyền trưởng. Tháng 2 năm đó, bà gặp Fidel 

Castro - vị Chủ tịch kiêm tổng tư lệnh đất nước 
Cuba 33 tuôỉ  khi âý  cuñ g co ́ mặt trong buôỉ gặp gơ.̃  

Ông đa ̃ vô cuǹ g âń  tươṇ g vơí  cô con gaí  
thuyêǹ  trươn̉ g tàu MS Berlin đâỳ  quyêń  ru ̃và yêu 
kiều. Marita cũng không ngoại lệ: "Ông ấy 32 tuổi, 
đôi mắt sáng ngời tinh anh. Trong khoảnh khắc đó, 
tôi biết mình đã bị lạc trong tình yêu".

Khi cả hai nhận ra những xúc cảm ban đầu 
dành cho nhau thì Lorenz phải trở về New York. 
Những ngày sau đó, cô liên tục nhận được những 
cuộc điện thoại từ Fidel đề nghị cô hãy quay lại 
Cuba. Với trái tim lần đầu biết rung động vì yêu, 
Marita đã đồng ý.

Bà Marita xúc động nhớ lại: "Tôi chẳng thể 
nào quên thời khắc đó, một gương mặt bảnh trai, 
nam tính, nụ cười quyến rũ chết người. Anh ấy tự 
giới thiệu bằng tiếng Anh: “Tôi là bác sĩ Castro, 
Fidel. Tôi là người Cuba”.

"Tôi giới thiệu con tàu cho Fidel. Tay Fidel 
chạm vào tay tôi, tôi có cảm giác như có một luồng 
điện mạnh từ anh ấy truyền khắp cơ thể. Tôi chỉ cho 
anh khoang ngủ của tôi. 

Tôi mở cửa, anh ấy nắm tay tôi trong bàn 
tay chắc nịch và đẩy tôi vào bên trong. Chẳng có 
lời lẽ sáo rỗng, cũng không có nghi lễ nào, anh ấy 
ôm chầm lấy tôi và hôn tôi say đắm. Tôi như rơi vào 
trong mật ngọt tình yêu vậy".

Tình yêu đến như một cơn lốc khiến cả 2 
đều đê mê và đắm chìm. Không thể chịu đựng cảm 
giác phải xa nhau, Marita chuyển tới sống với Fidel 
Castro ở Cuba vào tháng 3 năm 1959. Lúc đó bà 
đang là một nữ sinh 19 tuổi, còn Fidel ở tuổi 32. 
"Khi đó, tôi cảm giác mình như là một nữ hoàng 
vậy".

Có thể nói, cuộc gặp gỡ trên tàu đã đem đến 
nhân duyên trời định cho Marita Lorenz và Fidel 
Castro. Với trái tim nồng nhiệt của những kẻ đang 
yêu, họ chẳng có lý do gì để từ chối!

2. Trò đùa số phận và cuộc ám sát bất 
thành

Tháng 5 năm 1959, sau khi chung sống với 
Fidel 3 tháng thì Marita mang thai. Khi bà thông 
báo tin mừng cho Fidel, ông tỏ ra rất ngạc nhiên và 
trở nên trầm tư lạ kỳ. 

1 ngày sau, Marita đã uống một ly sữa và 
ngay lập tức, cơ thể bà trở nên bất thường. "Tôi cảm 
thấy người lừ đừ, mê man. Tai tôi vang lên những 
giọng nói nào đó. Tôi mang máng nhớ ra rằng 
mình nằm trên một cái cáng và nước mắt cứ lã chã 
rơi". 

Khi tỉnh dậy, bà biết mình đã mất con 
nhưng không thể nhớ nó đã xảy ra như thế nào. 
Trong thâm tâm, bà nghĩ rằng Fidel đã đứng sau 
chuyện này và dần nuôi một nỗi căm hận về ông.

Mật vụ Mỹ nhanh chóng "đánh hơi" được 
chuyện buồn của Marita và bà được mời đến một 
khách sạn. Vô tình thay, bà Marita trở thành món 
quà đắt giá của người mật vụ Mỹ này. 

Marita Lorenz - Một phụ nữ bị tổn thương 
tình cảm, lòng tràn đầy thù hận, giận dữ đã tham gia 
một âm mưu của CIA nhằm chống lại Fidel. Năm 
1961, họ thuyết phục Marita thực hiện kế hoạch 

này.
"Chúa muốn cô ám sát Castro”
Trong mắt CIA, cô gái trẻ trung, biết nhiều 

thứ tiếng và đã từng quen biết ông Fidel Castro là 
ứng viên hoàn hảo cho nhiệm vụ ám sát nhà lãnh tụ 
Cuba. Lorenz bắt đầu phải trải qua những đợt huấn 
luyện lẫn tẩy não cực kỳ khắc nghiệt. 

Theo hồi ký của con gái bà, CIA đã khống 
chế trí não mẹ bà bằng cách liên tục cho uống thuốc 
ảo giác, không cho ngủ và dùng âm thanh, hình ảnh 
để ám thị. "Họ phát đi phát lại câu “Chúa muốn cô 
giết Castro” và họ nghĩ rằng đã tạo ra được một sát 
thủ hoàn hảo".

Trong cuốn hồi ký của mình, bà Marita nhớ 
lại: "Họ thuyết phục tôi sử dụng 2 viên thuốc độc, 
kế hoạch ám sát mà họ nói là nó “thích hợp cho một 
phụ nữ”. Nhiệm vụ họ giao cho tôi là cố gắng cho 
viên thuốc độc vào trong thức ăn hay đồ uống của 
Fidel. Tôi hết sức lo lắng vì có thể bị phát giác viên 
thuốc độc. Vì thế, để qua mặt lực lượng an ninh 
Cuba, tôi đã bọc viên thuốc và giấu trong lọ kem 
dưỡng da".

"Ông ấy vẫn yêu tôi và tôi vẫn yêu ông ấy".
Trở lại để gặp Fidel Castro lần cuối. 
"Tôi đã cố gắng thả viên thuốc vào trong 

cốc nhưng nó dính vào ngón tay. Tôi hoang mang 
sợ hãi nên lại cố gắng chạy đi vứt nó vào trong nhà 
vệ sinh, đang loay hoay thì Fidel bước vào". Rất 
nhanh chóng, ông hiểu được Marita đang có ý định 
ám sát mình.

Ánh nhìn thấu tâm can của Fidel khiến bà 
rất sợ hãi: "Ông ấy rút khẩu súng ra khỏi bao. Tôi 
đã nghĩ ông ấy sẽ bắn tôi, nhưng ông ấy chỉ đưa 
khẩu súng cho tôi và nói: “Em tới đây để định giết 
tôi à?”.

"Sau đó ông ấy rút một điếu xì gà ra hút và 
nhắm mắt lại. Tình huống bỗng trở nên nằm ngoài 
kế hoạch. Tôi chắc chắn ông ấy đã bị tổn thương, 
thậm chí bị xúc phạm, nhưng sau cùng ông ấy biết 
tôi sẽ không làm gì hại ông ấy thêm nữa".

3. Trở thành vợ nhà độc tài và nghi án 
ám sát tổng thống Mỹ F.Kennedy

Sau khi kê ́ hoac̣ h aḿ  sat́ ngươì  miǹ h yêu 
không thaǹ h, Lorenz quyêt́  điṇ h rời xa Cuba va ̀
không bao giơ ̀ gặp laị  Castro nữa.

Tháng 3/1961, Marita nhận lệnh tiếp cận 
nhà độc tài Marcos Pérez Jiménez của Venezuela 
(1914-2001), lúc đó ông đang sống lưu vong tại 
Florida. 

Nhiệm vụ của bà là quyến rũ và dụ dỗ ông 
Jiménez đổ tiền tài trợ cho các nhóm chống Cộng 
tại Trung và Nam Mỹ. Như một lẽ tất nhiên, từ điệp 
viên, bà trở thành vợ và có với ông 1 cô con gái.

Tuy nhiên, những rắc rối về chính trị không 
buông tha Marita. Con gái Marita - Monica 
Jiménez trả lời tờ The Tico Times: 

“Năm 1964, 2 mẹ con bất ngờ được mời 
đến Venezuela thăm ông Jiménez đang ngồi tù 
bằng một máy bay cỡ nhỏ. 

Điều họ không thể ngờ là chiếc máy bay bất 
ngờ hạ cánh giữa rừng rậm Amazon và viên phi 
công ép cả 2 rời khỏi máy bay. Đây được cho là âm 
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mưu giết hại do những xung đột về mâu 
thuẫn lợi ích của người chồng, người cha. Lúc đó 
tôi mới gần 2 tuổi nhưng còn nhớ rõ xung quanh 
mình chỉ toàn một màu xanh. Tôi ôm chân mẹ và 
cảm nhận được rằng bà cũng đang run như cầy 
sấy", Jiménez - Con gái của Marita kể lại.

Nghi án ám sát tổng thống Mỹ
Ngày 18/11/1963, Lorenz cùng Sturgis, 

Ozzie và Pedro Diaz Lanz, từng là Tư lệnh Không 
quân cách mạng Cuba nhưng đào tẩu đến Mỹ vào 
cuối năm 1959, lái xe xuyên đêm từ Miami đến 
Dallas. 

"Chúng tôi mang theo súng trường và ống 
nhòm. Sturgis không cho biết rõ về nhiệm vụ mà chỉ 
nói một đám đàn ông đi với nhau sẽ gây nghi ngờ 
nên cần có phụ nữ đi theo", Lorenz kể trong cuốn 
tự truyện.

Hai ngày sau, cả thế giới chấn động khi 
Tổng thống Kennedy bị bắn chết.

Trả lời phỏng vấn tờ New York Post vào 
năm 1977, kẻ cùng nhóm là Sturgis đã cáo buộc 
ngược rằng Lorenz "bị các gián điệp Liên Xô dụ dỗ 
để vu cáo" và có dính líu đến vụ ám sát tổng thống 
Mỹ. 

Tuy nhiên, đến năm 1979, Sturgis bị bắt với 
cáo buộc đe dọa Lorenz và sau đó được thả tự do. 
Về phía Marita, ủy ban của Hạ viện kết luận lời 
khai của Lorenz không đáng tin và kết thúc điều tra 
tại đó.

Kể từ thập niên 1970, gia cảnh nhà Lorenz 
xuống dốc và vô cùng khó khăn. Con gái Marita - 
Monica Jiménez phải bỏ học năm 17 tuổi và trải 
qua nhiều nghề khác nhau trước khi tập trung vào 
thể dục thể hình. 

"Khi đó, mẹ con tôi phải sống dựa vào trợ 
cấp xã hội, tủi nhục vô cùng mỗi khi đi nhận tiền trợ 
cấp".

Các thông tin về nữ điệp viên lừng lẫy trở 
nên thưa thớt dần và ít hẳn. Bà mất vào ngày 31 
tháng 8 năm 2019 tại Oberhausen, Đức. ■

Lịch sử an toàn trên máy 
bay

Không cần phải có một vụ tai nạn thì 
hành khách mới bị chấn thương do 
bị ném ra xung quanh, mà có thể 

phát sinh từ sự hỗn loạn, hoặc thời điểm trước khi 
máy bay hạ cánh. Đai an toàn là phương pháp giúp 
hành khách không bị bắn ra khỏi ghế ngồi.

Dù đai an toàn đã được xem là một tùy chọn 
vào năm 1929, nhưng Charles N. Monteith, kỹ sư 
trưởng tại Công ty máy bay Boeing (BAC) đã đinh 
ninh rằng nó sẽ là lẽ thường tình. 

Hai mươi năm sau đó, đai an toàn đã trở nên 
phổ biến đến nỗi nó xuất hiện trong một bộ phim 
được công chiếu vào năm 1950 có tựa đề là All 
About Eve.

Tài liệu tham khảo cho thấy công chúng đã 
quen thuộc như thế nào với việc buộc chặt người 
vào ghế máy bay. Dù đai ghế đã phổ biến, song ban 
đầu việc sử dụng chúng không mang tính bắt buộc 

trong các chuyến bay công cộng. 
Năm 1950, nhờ Đại chiến thế giới thứ hai 

(ĐCTGII) mà rất nhiều tiền bạc và trí lực đã rót 
cho nghiên cứu hàng không Mỹ.

Ủy ban Y học hàng không Mỹ (CAM, một 
nhóm các nhà khoa học và kỹ sư đã cùng chung 
mối bận tâm về chuyến bay và sinh lý con người) 
đã được thành lập trong mùa Thu năm 1940 bởi 
Hội đồng nghiên cứu quốc gia. 

Trọng tâm của CAM rất đơn giản và cấp 
thiết: nâng cao tính hiệu quả của các loại máy bay 
hoạt động trong điều kiện thời chiến cùng tỷ lệ 
sống sót của phi hành đoàn.

Khoang máy bay đổ nát là đề tài ra đời dự 
án Nghiên cứu thương tật tai nạn (CIR). Dự án này 
nhận được giải thưởng dịch vụ xuất sắc đối với an 
toàn bay

Trong một bài viết đăng trên tờ New York 
Times vào ngày 22 tháng 11 năm 1947, ông De 
Haven đã chế nhạo việc thắt dây là không an toàn. 

Ông cho rằng đó là tin sai lầm đang phát tán 
trong công luận khi nó bị xem là “nguy hiểm”, là 
kết quả của “sự ngu dốt và mê tín”. DeHaven quả 
quyết “lời quy kết sai lầm rằng dùng đai an toàn sẽ 
gây ra nội thương khi diễn ra tai nạn có thể phải trả 
giá bằng mạng sống”.

Ngay sau lời nhận xét của ông DeHaven, 
nhờ những chiến dịch giáo dục cộng đồng đã xóa 
bỏ niềm tin sai lầm rằng đai an toàn có thể gây nội 
thương. Nhưng rồi đột nhiên lại xảy ra một vụ tai 
nạn hàng không bi thảm. 

Vào đêm ngày lễ Halloween (31 tháng 10 
năm 1950), khoảng 30 người đã lên chiếc máy bay 
Vickers VC-1 (có tên gọi là Lord St. Vincent) cho 
chặng bay từ Paris đến London, và rồi 28 người đã 
tử nạn trong vụ tai nạn thảm khốc.

Chuyến bay của Hãng hàng không British 
European khởi hành từ sân bay Le Bourget (Paris) 
lúc 6 giờ 39 phút chiều tối để đến Northolt 
(London). Khi chiếc máy bay 2 động cơ tiến gần 
đến London thì sương mù đã khóa chặt nó. 

Lúc 7 giờ 25 phút tối, phi công, cơ trưởng 
Clayton đã làm thủ tục với Cơ quan kiểm soát 
không lưu Uxbridge và được phản hồi là tầm nhìn 
tại sân bay Northolt nhỏ hơn 50 thước Anh.

Thay vì hạ cánh, cơ trưởng Clayton đã bẻ 
lái cho máy bay bay đến Heathrow và bắt đầu hạ 

cánh trên đường băng 28. Còn cách đường băng 
400 dặm Anh, cơ trưởng thông báo cho tháp không 
lưu rằng ông đã thất bại trong việc hạ cánh. 

Khung gầm thu lại, chiếc máy bay trượt 
xuống một góc 20 độ với tốc độ trong khoảng từ 80 
knot đến 120 knot. Nó trượt hơn 100 feet, rồi nảy 
lên, bay đi nửa dặm, và cuối cùng đập xuống đất 
trước khi biến thành quả cầu lửa. Chỉ có duy nhất 1 
chiêu đãi viên và 1 hành khách sống sót.

Cuộc điều tra chính thức bắt đầu. Tiến sĩ 
Donald Teare (người chuyên giảo nghiệm pháp y 
những cái chết của người nổi tiếng và tai nạn không 
vận tải) đã dẫn đầu nhóm điều tra. 

Báo cáo của ông Teare vào ngày 22 tháng 9 
năm 1951 được đăng trên Thời báo y học Anh có 
đoạn: “Nguyên nhân chết tức thì là hơn nửa số nạn 
nhân có thi thể bị uốn cong bởi đai an toàn”.

Cho rằng những thuyết phục của TS Teare 
là thiếu sót, các nhân viên CIR nhận nhiệm vụ phải 
dẹp bỏ khái niệm chết chóc kỳ quặc của ông. Và 
chính cựu chủ tịch của CAM là Tiến sĩ Eugene 
DuBois là người giải đáp án. 

Thời điểm đó, ông DuBois đang là giáo sư 
danh dự về sinh lý học tại Đại học Y Cornell. Ngày 
27 tháng 9 năm 1952, tờ Thời báo y khoa Anh đăng 
bài viết của GS Dubois có tựa đề “Đai an toàn 
không hề nguy hiểm”.

GS. DuBois khẳng định “tác động va chạm 
chính đã xảy ra ở cánh tay phải khiến hành khách bị 
văng mạnh sang bên phải” phía bên đó lại có tay 
vịn cứng và cao hơn đã gây ra chấn thương nặng 
cho gan và lá lách”. 

Tuy vậy chính lực trượt dữ dội của máy bay 
khi hạ cánh mới là thứ kết liễu mạng sống của 28 
nạn nhân, khiến cho cả ghế và đai an toàn bị xé toạc 
ra. Các nạn nhân văng vào những vật nhọn và cứng 
gây vỡ xương và đứt động mạch chủ. Đai an toàn bị 
uốn cong không phải là nguyên nhân gây ra tai nạn.

Tiếp thu phản ứng từ những vụ tai nạn hàng 
không của thập niên 1950, đến năm 1958, quốc hội 
Mỹ đã thông qua đạo Luật hàng không liên bang. 

Cuộc đấu tranh tiếp theo về thắt đai an toàn 
nổ ra ở Mỹ là việc dùng chúng trong xe hơi. Năm 
1953, hai ông Hugh DeHaven và Elmer Paul (từ 
Cảnh sát công Indiana) đã thành lập nên Dự án 
nghiên cứu thương tật tai nạn xe hơi (ACIR).

Năm 1966, Hugh DeHaven tham gia các 
lực lượng của TS William Haddon để thành lập nên 
Cục an toàn quốc gia (NSB). 

Cuối cùng vào ngày 1 tháng Giêng năm 
1968, quốc hội Mỹ đã thông qua Tiêu chuẩn an 
toàn phương tiện cơ giới, trong đó luật liên bang 
yêu cầu mọi phương tiện ngoại trừ xe buýt phải lắp 
đai an toàn ở tất cả các vị trí ghế ngồi được chỉ định. 

Nhưng cũng phải mất thêm 30 năm nữa thì 
công chúng Mỹ mới hoàn toàn tuân theo luật. Các 
luật an toàn hàng không bao gồm thắt đai an toàn 
đã được hệ thống hóa kể từ năm 1972 với các bản 
cập nhật thường xuyên kể từ đó. ■
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Fred Demara – Kẻ mạo 
danh “vĩ đại”

Không hề trải qua một trường lớp y 
khoa nào nhưng trong chiến tranh 
Triều Tiên, Fred Demara đã mạo 

nhận là bác sĩ phẫu thuật, làm việc trên chiến hạm 
HMCS Cayuga thuộc Hải quân Canada. Khi sự 
thật về Fred Demara bị phanh phui, hầu hết thương 
binh đã được Fred Demara cứu chữa vẫn xem ông 
ta là một bác sĩ phẫu thuật có tài…

Thiên tài không đúng chỗ
Sinh năm 1921 ở Lawrence,bang 

Massachusetts, Mỹ, Fred Demara lớn lên trong 
giai đoạn nước Mỹ lâm vào cảnh đại suy thoái, cha 
Demara - một nhà phát hành phim bị vỡ nợ nên cả 
gia đình phải chuyển nhà từ đại lộ Texas, Lawrence 
về khu phố nghèo Tower Hill.

16 tuổi, để cha mẹ bớt một miệng ăn, 
Demara xin vào tu viện Cristo ở Rhode Island. Tại 
đây, Demara đã bộc lộ năng khiếu thiên bẩm. Chỉ 
cần lướt qua bộ kinh Cựu ước, kinh Tân ước vài 
lần, Demara có thể đọc lại không sai một chữ nào.

20 tuổi, Demara ra khỏi tu viện rồi tình 
nguyện gia nhập quân đội Mỹ với cái tên Anthony 
Dublia - là tên của một người bạn cùng tu với ông 
ta. Lúc này, nước Mỹ đã tham chiến sau khi bị phát 
xít Nhật tấn công Trân Châu Cảng. 

Sau 6 tháng huấn luyện, Demara được bố 
trí làm việc tại một bệnh viện của Hải quân Mỹ. 
Nhắc lại giai đoạn ấy, Derama cho biết: “Công việc 
rất nhàm chán, từ ngày này qua ngày khác tôi chỉ có 
nhiệm vụ ghi họ tên bệnh nhân, ở đơn vị nào 
chuyển đến, điều trị tại khoa nào, phòng nào, 
giường số mấy…”.

Bác sĩ Joshep Cumberland kể về Demara 
như sau: “Anh ta có trí nhớ đáng kinh ngạc. Lập 
xong danh sách, 1 tháng sau nếu hỏi tên bất kỳ của 
một bệnh nhân, anh ta vẫn nhớ người ấy là ai cùng 
ngày tháng năm sinh, quê quán, cấp bậc, chức vụ, 
vào viện ngày nào, bệnh lý ra sao, bác sĩ nào trực 
tiếp điều trị…”.

Demara (bên trái) những năm cuối đời ở 
Bệnh viện Good Samaritan

Giữa năm 1942, Demara đào ngũ vì không 
được cấp trên tạo điều kiện để thăng tiến. Bằng 
cách đánh cắp hồ sơ của bệnh nhân Robert Linton 
French, vốn là nhà tâm lý học, Demara dưới cái tên 

Robert Linton French gửi đơn xin việc tại Trường 
cao đẳng Gannon, bang Pennsylvania với tư cách 
giáo viên tâm lý. 

Do có trí nhớ siêu đẳng nên chỉ cần đọc qua 
những giáo trình về tâm lý học, Demara đã có thể 
lên lớp giảng bài với cách diễn đạt rất lưu loát nên 
không chỉ Cao đẳng Gannon, Demara còn được 
Trường cao đẳng St. Martin ở Washington mời 
giảng.

Đầu năm 1944, Demara bị bắt vì tội đào 
ngũ bởi một sĩ quan ở bệnh viện hải quân tình cờ 
gặp ông ta trong một cửa hàng. Lúc bị thẩm vấn, 
Demara giấu nhẹm chuyện mình giả làm giáo viên 
nên sau khi ngồi tù 18 tháng tại Trại kỷ luật của Hải 
quân Mỹ ở San Pedro, bang California, Demara 
được tha và bị buộc phải quay về đơn vị cũ. Tuy 
nhiên ông ta lại bỏ trốn rồi bằng cái tên giả John 
Payne, Demara ghi danh học luật tại Đại học 
Northeastern.

Tốt nghiệp trường Luật, nhằm che giấu 
tung tích, đầu năm 1950, Demara chuyển đến 
thành phố St. John, bang New Brunswick, Canada 
rồi gia nhập tổ chức xã hội từ thiện Brothers of 
Christian Instruction với vai trò luật sư, chuyên tư 
vấn miễn phí cho người nghèo, người vô gia cư 
chẳng may vướng vòng lao lý.

Cũng trong tổ chức này, Demara quen biết 
rồi trở nên thân tình với Joseph C. Cyr, bác sĩ phẫu 
thuật người Canada cùng độ tuổi. Bác sĩ Joseph C. 
Cyr kể: 

“Anh ta mượn tôi các bộ sách giải phẫu cơ 
thể người, bệnh lý học, điều trị ngoại khoa, sinh 
hóa… với lý do muốn trở thành luật sư chuyên về 
những vụ án có liên quan đến lĩnh vực pháp y. 
Trong quá trình đọc sách, chỗ nào chưa hiểu, anh ta 
hỏi lại tôi. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ anh ta là người cầu 
tiến nên tôi đã tận tình hướng dẫn vì tôi tin rằng 
những kiến thức anh ta có được thuần túy chỉ là lý 
thuyết. Còn nếu muốn thực hành thì phải qua 
trường lớp đàng hoàng…”.

Bác sĩ quân y trên chiến hạm Cayuga
Tháng 6-1950, chiến tranh Triều Tiên nổ 

ra. Bằng một số giấy tờ lấy cắp của bác sĩ Joseph C. 
Cyr, Demara tình nguyện gia nhập Hải quân 
Canada, lúc ấy là đồng minh với Mỹ tham chiến tại 
Triều Tiên. 

Trong quá trình phỏng vấn, trước những 
kiến thức về y học ngoại khoa, Hội đồng tuyển 
quân thuộc Bộ Quốc phòng Canada thống nhất bố 
trí Demara nhận nhiệm vụ trên chiến hạm HMCS 
Cayuga với cấp hàm trung úy.

Tuy nhiên, trước khi lên tàu HMCS 
Cayuga, Demara - lúc này là bác sĩ Joseph C. Cyr - 
phải trải qua 6 tháng làm việc tại một bệnh viện hải 
quân trên bờ. 

Với những kinh nghiệm có được hồi đi 
lính, cộng với kiến thức đọc từ sách vở và những 
hướng dẫn của bác sĩ Joseph C. Cyr nên Demara 
nhanh chóng chiếm được cảm tình của các “đồng 
nghiệp”. 

Vì là bác sĩ ngoại khoa nên công việc của 
Demara chủ yếu ở trong phòng mổ, cơ hội để 

Demara học thêm kỹ năng mổ xẻ của các bác sĩ đàn 
anh.

Kết thúc giai đoạn ở bệnh viện trên bờ, 
Demana xuống chiến hạm HMCS Cayuga với 
cương vị bác sĩ trưởng. Cùng với 12 y sĩ, y tá, trách 
nhiệm của Demara là điều trị cho 219 thành viên 
thủy thủ đoàn nếu có người đau ốm hoặc bị thương 
trong những cuộc giao tranh với quân đội 
CHDCND Triều Tiên.

Thật kinh ngạc khi suốt 2 năm sau đó, 
Demara luôn làm tốt công việc của mình. Ông ta 
điều trị cho những thủy thủ bị đau dạ dày, tiêu chảy 
mất nước, cảm cúm, ho, sốt, khâu những vết 
thương và thậm chí còn nhổ răng cho thuyền 
trưởng Plomer! 

Mặc dù không nắm vững về lượng thuốc tê 
cần thiết khi tiêm vào vùng lợi răng của Plomer 
nhưng Demara vẫn thực hiện thành công đến nỗi 
trong bữa ăn sáng hôm sau, thuyền trưởng Plomer 
đã hết lời ca ngợi “bác sĩ Joseph C. Cyr”: 

“Đây là chiếc răng mà tôi được nhổ một 
cách tuyệt vời nhất”.

Tuy nhiên, vẫn có những y sĩ, y tá nghi ngờ 
khả năng chuyên môn của “trung úy bác sĩ Joseph 
C. Cyr”. Thiếu úy George Tumboll, sĩ quan trợ y 
của Demara cho biết: “Có những trường hợp khi 
bệnh nhân khai bệnh, bác sĩ Cyr thay vì chẩn đoán 
ngay, ông ta lại quay về phòng rồi một lát sau mới 
trở ra nói cho bệnh nhân biết họ bị bệnh gì. Tôi nghi 
ngờ ông ấy đọc lại tài liệu…”.

Hạ sĩ y tá Osborn nói thêm: “Kháng sinh 
Penicilline là thuốc ông ấy hay dùng nhất. Hầu như 
bệnh gì ông cũng chích cho một mũi”. 

Thủy thủ Cadwell, người đã được “bác sĩ 
Cyr” khâu cho một vết rách ở cánh tay nói: 

“Trước khi vào lính, tôi đã từng bị khâu 12 
mũi do vết thương lúc chơi bóng chày nhưng cách 
bác sĩ Cyr khâu không giống như bác sĩ đã khâu 
cho tôi. Ông ấy có vẻ lúng túng lúc cầm cây kim và 
thay vì móc kim xuyên qua cả hai vạt da để khép 
miệng vết rách lại, ông ta móc kim qua từng bên 
một. Đến lúc thắt chỉ khâu, bác sĩ khâu cho tôi thắt 
bằng cái “panh” trong lúc bác sĩ Cyr dùng tay buộc 
từng mối chỉ…”.

Nhưng những nghi ngờ đó chỉ có vài y sĩ, y 
tá trao đổi riêng với nhau bởi lẽ một mặt “bác sĩ 
Cyr” vẫn là trưởng y tế trên chiến hạm, mặt khác 
chỉ huy Plomer luôn dành mọi ưu ái cho “bác sĩ 
Cyr”, nhất là khi 19 binh sĩ Hàn Quốc bị thương rồi 
được đưa lên chiến hạm Cayuga. 

4 trong số 19 người này cần được mổ ngay 
tức thì nên “bác sĩ Cyr” ra lệnh cho các trợ thủ của 
mình chuẩn bị phòng mổ. Vẫn thiếu úy George 
Tumboll, sĩ quan trợ y của Demara kể tiếp: “Trước 
khi mổ, ông ấy quay về phòng riêng rồi gần 10 phút 
mới quay lại. Tôi vẫn tin rằng ông ấy đọc tài liệu 
nhưng kỳ lạ thay, cả 4 ca mổ do “bác sĩ Cyr” thực 
hiện đều thành công…”. 

Thuyền trưởng Plomer nói: “Thật là ấn 
tượng, nhất là khi anh ấy lấy ra từ ngực thương binh 
một cái đầu đạn. Joseph C. Cyr xứng đáng được gọi 
là anh hùng”.
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Trong hơn 1 năm sau đó, Demara còn thực 
hiện nhiều cuộc phẫu thuật cho cả lính Canada, 
lính Mỹ và lính Hàn Quốc. 

Tiếng tăm của ông ta được giới truyền 
thông chú ý và trên tờ Ottawa Daily cũng như trên 
tờ báo nội bộ của Hải quân Canada, có nhiều bài 
nói về “bác sĩ Joseph C. Cyr” với những lời tán 
dương nồng nhiệt, đến nỗi thuyền trưởng Plomer 
cũng phải hãnh diện: 

“Tư lệnh Hải quân Canada điện thoại cho 
tôi, hỏi về bác sĩ Cyr, đồng thời gửi lời chúc mừng 
đến anh ấy”.

Cây kim trong đống rơm
Đầu năm 1953, bác sĩ Joseph C. Cyr (thật), 

lúc này đã là tiến sĩ, đang làm việc tại Bệnh viện 
Grand Falls, bang New Brunswick, Canada,  tình 
cờ đọc được bài báo nói về “bác sĩ Joseph C. Cyr”. 

Thoạt đầu ông không để ý nhưng khi đọc 
đến phần sơ lược tiểu sử, bác sĩ Joseph C. Cyr nhận 
thấy ngoài tên họ, ngày tháng năm sinh, quê quán 
giống y hệt thì “bác sĩ Joseph C. Cyr” cũng tốt 
nghiệp Đại học Y khoa Montreal như mình. 

Sợ trí nhớ của mình suy giảm, bác sĩ Joseph 
C. Cyr điện thoại cho một số bạn học cùng khóa. 
Tất cả đều khẳng định rằng không hề có một “bác sĩ 
Joseph C. Cyr” thứ hai nào trong lớp họ.

Và thế là bác sĩ Joseph C. Cyr tìm đến Bộ 
Tư lệnh Hải quân Canada. Tuy đã nêu ra tất cả 
những chứng cứ nhưng một số người trong Bộ Tư 
lệnh vẫn không tin “bác sĩ Joseph C. Cyr” là… 
hàng giả! 

Với họ, “bác sĩ Cyr” là hình mẫu của sự ân 
cần, tận tụy, là tấm gương điển hình của lòng ái 
quốc. Thậm chí một phó đô đốc còn nói với bác sĩ 
Joseph C. Cyr thật: “Coi chừng! Anh có thể sẽ bị 
kiện về tội mạ lỵ và vu khống”.

Quyết tìm ra sự thật, Joseph C. Cyr sang Bộ 
Quốc phòng. Cũng như bên Hải quân, một số quan 
chức Bộ Quốc phòng không tin những lời tố cáo 
của bác sĩ Joseph C. Cyr. 

Chỉ đến khi Joseph C. Cyr dọa đưa vụ việc 
ra trước công luận thì cơ quan an ninh quân đội của 
bộ này mới tiến hành điều tra. Kết quả cho thấy 
“bác sĩ Joseph C. Cyr”, trưởng y tế trên tàu Cayuga 
là giả mạo!

Để tránh tiếng cho Hải quân nói riêng và 
quân đội Canada nói chung vì dẫu sao, “bác sĩ 
Joseph C. Cyr” đã từng được tung hô như một anh 
hùng, Bộ Quốc phòng Canada chỉ thông báo vụ 
việc cho một số quan chức, đồng thời lặng lẽ ban 
hành quyết định, sa thải “bác sĩ Joseph C. Cyr” ra 
khỏi hải quân, buộc phải trở về Mỹ.

Tại Mỹ, do không ai biết gì về quá khứ của 
Demara nên từ năm 1960 đến 1965, ông ta là cố 
vấn y học cho Đoàn Cứu hộ liên minh ở Los 
Angeles. Năm 1967 Demara nhận bằng tốt nghiệp 
Trường Kinh thánh Multnomah ở Portland, bang 
Oregon với chức danh mục sư. 

Trải qua 6 năm làm việc tại 2 nhà thờ 
Baptist Cherry Grove ở Gaston, bang Oregon và 
nhà thờ Kinh thánh cộng đồng Toutle Lake ở 
Toutle, bang Washington,  Demara lặng lẽ chuyển 

đến Bệnh viện Good Samaritan ở Anaheim, bang 
California vẫn với vai trò mục sư, cố vấn tinh thần 
cho người bệnh.

Năm 1975, việc mạo danh của Demara 
trong chiến tranh Triều Tiên bị một số người ở bệnh 
viện phát hiện. Tuy nhiên giám đốc bệnh viện là 
Philip S. Cifarelli vẫn cho phép ông ta ở lại làm 
việc bởi sự năng động và tận tâm. 

Không những thế, năm 1979, khi Demara 
đến dự buổi họp mặt các cựu binh đã từng phục vụ 
trên chiến hạm HMCS Cayuga, ông ta vẫn được 
các thủy thủ đón tiếp rất nồng nhiệt ngoại trừ 
thuyền trưởng Plomer, chỉ bắt tay Demara một 
cách hững hờ.

Demara qua đời ngày 7-6-1982 ở tuổi 60 
trong cảnh nghèo đói do suy tim và các biến chứng 
của bệnh tiểu đường khiến ông ta phải cắt cụt cả hai 
chân. Không vợ con, tài sản riêng tư cũng chẳng có 
gì vì sau khi bị hải quân Canada sa thải, ông ta 
không được nhận lương hưu. 

Kỷ vật duy nhất mà Demara để lại là một 
cuốn sổ tay, trong đó ghi chép tất cả những việc đã 
xảy ra trong cuộc đời mình… ■

Hồ Muối Yuncheng - “Biển 
chết” rực rỡ của Trung Quốc

Hồ Xiechi, hay còn được gọi là Hồ 
Muối Yuncheng ở tỉnh Sơn Tây, 
Trung Quốc, đã trở nên nổi tiếng 

trong những năm gần đây nhờ vẻ đẹp vô thực với 
những màu sắc rực rỡ ấn tượng.

Người dân Trung Quốc đã gọi Xiechi là 
"Biển Chết của Trung Quốc", ca ngợi vẻ đẹp thần 
tiên cũng như đặc tính chữa bệnh thần kỳ của hồ.

Hồ Xiechi đã từng xuất hiện trong chương 
trình đặc biệt của đài truyền hình Trung Quốc năm 
2019, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập 
nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

"Là phiên bản Trung Quốc của Biển Chết 
Israel, khám phá Hồ Xiechi là một trải nghiệm khó 
quên và bạn sẽ không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào 
khác", theo một quảng cáo du lịch được đăng bởi 
Công ty TNHH Phát triển Du lịch Yuncheng Salt 
Lake ở Trung Quốc.

Hồ muối Yuncheng xuất hiện như thế 
nào?

Có ba loại hồ muối trên thế giới: cacbonat, 
clorua và sunfat. Biển Chết và Hồ Muối Lớn ở 
Utah đều là hồ clorua. Tuy nhiên, hồ muối 
Yuncheng lại rơi vào nhóm cuối cùng, hồ sunfat.

Giáo sư địa lý Bernie Owen của Đại học 
Baptist Hồng Kông giải thích: "Nếu lượng sunfat 
trong nước của hồ lớn hơn lượng canxi, tất cả 
lượng canxi sẽ nhanh chóng được dùng hết, khiến 
hồ dư thừa sunfat và kết quả sẽ hình thành một hồ 
sunfat".

Xiechi cũng là một hồ "lưu vực kín" - có 
nghĩa là nó không chảy ra sông hoặc đại dương - 
điều này giải thích tại sao hàm lượng muối của hồ 
vẫn cao như vậy.

Theo giáo sư Owen giải thích: "Nước luôn 

đi kèm với muối, nước thoát ra, muối ở lại, thêm 
nhiều nước hơn chảy vào hồ kèm với muối, sau đó 
dần bay hơi. Và muối lại tiếp tục ở lại. Không có lối 
thoát cho vấn đề này. Nước hồ sẽ dần trở nên mặn 
hơn, mặn hơn và mặn hơn rất nhiều".

Nhưng điều gì đã tạo nên những màu sắc 
tuyệt đẹp, làm xao động trái tim của rất nhiều nhiếp 
ảnh gia? Chúng liên quan đến các loài động vật và 
thực vật sống dưới nước.

"Nếu ngâm tôm vào trong nước muối, 
chúng sẽ có màu đỏ", Owen cho biết. "Có một loài 
động vật cực nhỏ được gọi là luân trùng, và chúng 
sẽ tạo ra màu tím. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều 
tảo lục, tảo xanh hoặc cam xuất hiện trong các hồ 
nước mặn".

Các hồ muối này có thể bị đóng băng, mặc 
dù sẽ không nhanh như các hồ nước bình thường 
khác. Nước mặn luôn đóng băng ở nhiệt độ thấp 
hơn nước ngọt.

Màu sắc rực rỡ từ trên cao của Hồ Muối 
Yuncheng - "Biển chết" rực rỡ của Trung Quốc

Một ngôi sao tỏa sáng
Trong một nỗ lực nâng tầm quốc tế, Trung 

Quốc đang thực hiện các bước để đưa Hồ Xiechi 
vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO. 
Trong một bài đăng trên mạng xã hội WeChat, Luo 
Huining, bí thư tỉnh Sơn Tây, thông báo rằng các 
quan chức địa phương đã bắt đầu quá trình đăng ký.

"Hồ Muối Yuncheng là kết tinh của văn hóa 
và văn minh Trung Quốc. Hồ muối có ý nghĩa tích 
cực trong việc thúc đẩy niềm tự hào và truyền bá di 
sản văn hóa của chúng ta", ông khẳng định.

Hiện tại, Trung Quốc có 56 Di sản Thế giới 
được UNESCO công nhận, chỉ đứng sau Italy 
trong danh sách tổng thể. Kỳ tích đó thậm chí còn 
ấn tượng hơn khi di sản đầu tiên của đất nước được 
UNESCO công nhận - bao gồm Vạn Lý Trường 
Thành và Tử Cấm Thành - chỉ vừa được công nhận 
vào năm 1987.

Theo một tuyên bố từ chính quyền thành 
phố Vận Thành, Hồ Xiechi chứa bùn đen có đặc 
tính phục hồi và chữa bệnh - giống như Biển Chết. 
Nhiều tài liệu cũng từng khẳng định rằng con 
người có thể nổi dọc theo bề mặt nước mà không bị 
chìm - cũng thật trùng hợp, giống như Biển Chết có 
thể làm. ■
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