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NEW

984-2040/1608

Baùn Tieäm Nail
Beaumont, TX

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

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.

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

002-2042/1610

SANG TIEÄM DRY CLEAN

Sang tieäm Dry Clean Substation vaø Söûa 

ñoà. Tieäm ôû Medical Center, tieäm hoaït 

ñoäng treân 30 naêm. 

Chuû veà höu, tieàn rent reû.

Medical Center

Xin lieân laïc: 832-352-9477

NEW

013-2044/1612

Baùn Tieäm ALTERATIONS

Nghó höu, caàn sang tieäm söûa Quaàn 

AÙo, Khu Galleria, tieäm ñoâng khaùch, 

hoaït ñoäng treân 25 naêm.

Khu Galleria

Xin vui loøng lieân laïc: 713-977-3755

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

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

016-2044/1612

Baùn Tieäm Nail

Chuû chuyeån sang bang khaùc. Caàn baùn tieäm nail 

Stars Nail & Spa 32 PM 1960 West Houston, TX 

77090. Tieäm roäng 1,100 sqft, coù 6 gheá, 5 baøn vôùi 

vò trí vaø doanh thu toát. Giaù baùn $38,000.

32 FM 1960 West Houston, 77090

Xin vui loøng goïi:                                      (English only)832-907-6990

NEW

020-2045/1613

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 2022 laø 1 trieäu 600,000. Giaù baùn $350,000.

khu Vöïc South 45

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

NEW

019-2045/1613

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang tieäm Nails, hoaït ñoäng treân 10 naêm 

ôû I-10 East. Rent + Cam $1,593, hôïp ñoàng 

coøn daøi. Coù 5 baøn, 5 gheá, coù Wax Facial. 

Tieäm roäng 1,000 sqft. Khu mix, khaùch deã.

I-10 EAST

Ai thaät loøng muoán mua xin lieân laïc: 832-692-3077

955-Long Term

NEW Tuyeån Nhaân Vieân
Chôï Myõ Hoa

Tuyeån Duïng / Hiring
wThu Ngaân / Cashier

wBaùn vaø Caét Thòt Cho Quaày Heo Quay / BBQ Cutter

wNgöôøi Caét Thòt / Meat Cutter

wNgöôøi Chaát Haøng / Stocker

wNgöôøi Baûo Trì / Maintenance or Handyman

wNhaäp Döõ Lieäu / Data Entry

Baùn thôøi gian hoaëc toaøn thôøi gian / Part time or full time.
Öu tieân cho ngöôøi bieát tieáng Vieät vaø tieáng Anh / Priority is 
given to Vietnamese and English bilingual

AÙp duïng / Apply by:

Goïi / Call 832-308-0166

www.myhoafoodmarket.com/myhoa-career.php

Ñeán gaëp tröïc tieáp chuùng toâi taïi sieâu thò / come in person

NEW

026-2045/1613

Nail Lux of Texas caàn baùn. Tieäm trong shopping center lôùn coù nhieàu parking. Tieäm roäng 2,200 sqft 

coù 18 gheá laøm chaân vaø 10 baøn laøm nail, coù hai phoøng waxing, 2 restrooms. Tieäm môùi, ñeïp, coù nhieàu 

supplies. Chuû môùi voâ khoâng caàn söûa gì heát. Rent everything $7k. Income muøa heø $40k - $42k/thaùng 

muøa vaéng $28k - $30k/thaùng. Caàn baùn gaáp, ai thaät loøng mua giaù caû thöông löôïng.

Baùn Tieäm Nail
New! New! New!

713-498-3454 * 832-913-9370
Xin goïi:

(Khoâng kòp nghe phone, xin ñeå laïi lôøi nhaén)

NEW

034-2045/1614

Baùn Nhaø Haøng Phôû

Caàn sang nhaø haøng phôû ôû Katy treân 
ñöôøng 930 S Mason Rd. Nhaø haøng ñang 
hoaït ñoäng toát, good location, roäng treân 
3,000 sqft. 

930 S Mason Rd, Katy

Caàn bieát theâm chi tieát xin vui loøng goïi:

281-769-3679
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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

017-2044/1612

SANG TIEÄM PHARMACY

Caàn sang tieäm Pharmacy Tieäm hoaït ñoäng 20 naêm coù löôïng 

khaùch oån ñònh töø nhieàu vaên phoøng Baùc Só, Nha Só vaø nhieàu 

khaùch töø beân ngoaøi. Vò trí Cook & Bellaire. Vì muoán veà höu 

neân caàn sang vôùi giaù raát meàm. Ñaûm baûo moät naêm seõ laáy laïi 

voán. Neáu ai quan taâm seõ ñöôïc coi Doanh thu khi muoán mua 

tieäm.

Cook & Bellaire

Ai quan taâm xin lieân heä: 832-766-4449

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

023-2045/1613

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø môùi cho thueâ, 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, saïch 

seõ. Khu an ninh, coù sofa, baøn aên, maùy giaët, maùy 

saáy, … gaàn tröôøng tieåu hoïc. ÔÛ thaønh phoá Conroe, 

North Houston. Giaù $1,970/thaùng

Conroe, North Houston

Thích vui loøng lieân laïc Huøng: 936-689-9681

NEW

030-2046/1614

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

028-2046/1614

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø Eldridge vaø Bellaire, caùch Hong Kong 4 – 6 

phuùt. Nhaø 4 phoøng nguû, 2.5 taém, 2 garages. Nhaø coù 

tuû laïnh, maùy giaët saáy, Sofa, baøn aên, tivi. Khu yeân 

tónh, nhaø 2,500 sqft. Giaù $1,900 + deposit.

Eldridge & Bellaire

Xin lieân laïc:

832-387-2247 * 281-793-9630

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con 

nguyeän danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán 

yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc 

haèng ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng 

con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù 

ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu 

chuùng con khoûi moïi söï döõ.  Amen.

                                                                QH

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.

ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn 

naêng... Nay con caàn khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy,

moãi ngaøy 9 laàn thì caàn gì ñöôïc naáy.

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Lôøi Nguyeän

QH

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con 

nguyeän danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán 

yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc 

haèng ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng 

con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù 

ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu 

chuùng con khoûi moïi söï döõ.  Amen.

                                                                TM

PHỤ NỮ - GIA ĐÌNH
Bảy lời khuyên của chuyên 

gia để giảm nhanh mỡ bụng

huyên gia dinh dưỡng của Đại học 

CJohn Hopkins khuyến khích hạn chế 
tinh bột thay vì chất béo và uống đủ 

nước để thúc đẩy trao đổi chất.
1. Hạn chế tinh bột thay vì chất béo
Một nghiên cứu được thực hiện tại John 

Hopkins so sánh tác động giữa chế độ ăn ít 
carbohydrate và chế độ ăn hạn chế chất béo với 
hiệu quả giảm cân trong 6 tháng. Kết quả đã chỉ ra, 
khi cùng tiêu thụ một lượng calo, những người ăn ít 
tinh bột giảm được nhiều cân hơn so với nhóm ăn ít 
chất béo. Do đó, chuyên gia dinh dưỡng khuyên 
thay vì cắt giảm chất béo, bạn nên hạn chế các thực 
phẩm giàu tinh bột, đặc biệt là tinh bột tinh chế như 
bánh mì trắng, cơm, bún, phở... để giảm mỡ thừa 
vòng hai.

2. Ăn nhiều rau xanh và trái cây

Rau xanh và trái cây chứa ít calo nhưng cung 
cấp hàm lượng lớn vitamin cùng chất xơ, giúp no 
lâu, giảm cảm giác thèm ăn. Nhờ đó, bạn dễ kiểm 
soát lượng calo nạp vào cơ thể, đẩy nhanh tốc độ 
giảm cân.

3. Tăng lượng protein trong bữa ăn
Protein giúp xây dựng cơ bắp, hỗ trợ tiêu đốt 

mỡ thừa và giúp no lâu. Những người ăn nhiều 
protein có xu hướng giảm cân và mỡ bụng nhanh 
hơn nhóm ăn ít đạm. Nên lựa chọn các nguồn 
protein nạc như trứng, thịt ức gà, cá hay protein từ 
thực vật có trong các loại hạt, các loại đậu... để tăng 
cường trao đổi chất, cải thiện sức khỏe tổng thể.

4. Ăn đủ bữa
Bỏ bữa thời gian dài có thể khiến bạn thấy đói 

và có xu hướng ăn nhiều hơn trong các bữa tiếp 
theo để bù đắp năng lượng thiếu hụt. Do đó, bạn 
nên ăn đủ bữa, đặc biệt không bỏ bữa sáng. Chuyên 
gia dinh dưỡng khuyến khích giảm khẩu phần ăn 
trong ba bữa chính, bổ sung hai bữa phụ lành mạnh 
để duy trì nguồn năng lượng thiết yếu cho cơ thể.

5. Uống đủ nước
Uống đủ từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày và có 

thể nhiều hơn nếu bạn tập luyện nặng. Uống đủ 
nước giúp no lâu, kích thích trao đổi chất, hỗ trợ cơ 
thể đốt cháy nhiều mỡ thừa hơn.

6. Vận động thường xuyên
Vận động thường xuyên có thể thúc đẩy quá 

trình trao đổi chất, từ đó, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả 
hơn. Để giảm mỡ bụng nhanh, bạn nên tập luyện 
30-60 phút mỗi ngày với cường độ vừa phải. Có thể 
bắt đầu bằng cách bài tập đơn giản như đi bộ, đạp 
xe rồi thử sức với các bài tập nặng hơn như chạy bộ, 
cardio...

7. Ngủ đủ giấc
Giấc ngủ có vai trò quan trọng với sức khỏe và 

cân nặng. Nghiên cứu đã chỉ ra, những người 
thường xuyên thiếu ngủ hoặc ngủ không đủ giấc có 
xu hướng tăng cân nhiều hơn những người ngủ đủ. 
Do đó, để giảm cân và cải thiện vóc dáng, bạn cần 
ngủ đủ 7 tiếng mỗi đêm. ■ 
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ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

Nhan sắc của 'Ảnh hậu Cannes' 
Jeon Do Yeon qua các thời kỳ

Jeon Do Yeon là một trong những nữ diễn viên 
xinh đẹp, tài năng bậc nhất mà màn ảnh Hàn 
từng có.

Giai đoạn đầu sự nghiệp

Jeon Do Yeon bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 
1990 khi mới 17 tuổi. Đó là vai phụ trong bộ phim 
Our paradise do “Dr. Romantic” Han Seok Kyu 
cùng cố diễn viên Choi Jin Shil đóng chính. Đến 
năm 1995, Jeon Do Yeon lần đầu tiên được đảm 
nhận vai diễn thuộc tuyến chính trong một bộ phim 
truyền hình, và đó là tác phẩm Love is blue. 2 năm 
sau, Jeon Do Yeon lấn sân sang màn ảnh rộng với 
dự án The contract. Đáng chú ý, cô đã lại một lần 
nữa hợp tác cùng ngôi sao gạo cội Han Seok Kyu.

Giai đoạn diễn xuất của Jeon Do Yeon bước vào 
độ chín

Năm 1999, Jeon Do Yeon tham gia đóng phim The 
harmonium in my memory (Chiếc kèn harmonium 
trong trí nhớ của tôi). Đây có thể nói là một trong 
những tác phẩm hay nhất sự nghiệp của cô. Nữ 
diễn viên 49 tuổi vào vai cô nữ sinh Yun Hong 
Yeon, người đã phải lòng thầy giáo Kang Su Ha 
(Lee Byung Hun). Tuy nhiên, sự chú ý của Kang 
Su Ha lại dành cho một cô gái khác.

Có thể nói, đây là thời điểm mà diễn xuất và tài 
năng của Jeon Do Yeon đều đã bước vào độ chín. 
Minh chứng cho điều này là việc nhờ vai Yun Hong 
Yeon, cô đã được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn 
viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Rồng Xanh 
năm 1999 và giải thưởng Chuông Vàng năm 2000.

Cũng trong năm này, Jeon Do Yeon còn tạo được 
tiếng vang lớn với bộ phim 18+ Happy end (Đoạn 
kết hạnh phúc). Trong phim, cô vào vai một người 
phụ nữ lăng loàn. Jeon Do Yeon có rất nhiều cảnh 
quay “thiêu đốt màn hình” khi không ngại “cởi 
tất”. Các khán giả xem phim đã cảm thấy phẫn nộ 
với nhân vật, và chính điều đó đã nói lên tài năng 
của Jeon Do Yeon.

Năm 2003, Jeon Do Yeon một lần nữa làm người 
xem phải bỏng mắt. Cô hóa thân thành một góa phụ 
trong phim Untold scandal (Nỗi ô nhục của nhà họ 
Cho) và có những “cảnh nóng” với tài tử Nấc thang 
lên thiên đường Bae Yong Joon. Tác phẩm do đạo 

diễn Lee Jae Yong cầm trịch đã phá đảo phòng vé 
và cũng từ đây, người ta gọi Jeon Do Yeon với danh 
xưng “nữ hoàng cảnh nóng”.

Đỉnh cao sự nghiệp năm 2007

Ngoài Happy end và Untold scandal, Jeon Do Yeon 
còn khẳng định ngôi vị “nữ hoàng cảnh nóng” của 
mình với bộ phim The housemaid (Cô hầu gái) 
phát hành năm 2010. Tuy nhiên thời điểm này, 
người ta không còn gọi Jeon Do Yeon bằng biệt 
danh nói trên. Thay vào đó, cô được nhắc đến một 
cách trang trọng với danh xưng “Ảnh hậu Cannes”.

2007 là năm huy hoàng nhất trong sự nghiệp của 
Jeon Do Yeon. Nhờ bộ phim Secret sunshine (Bí 
mật ánh dương) đóng cùng nam tài tử Song Kang 
Ho, cô đã được vinh danh tại Liên hoan phim 
Cannes ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc 
nhất. Đáng nói hơn, cô chính là nữ diễn viên đầu 
tiên của Hàn Quốc có vinh dự nhận giải thưởng 
danh giá này.

Đây là một bộ phim cực kỳ đáng xem kể về Lee 
Shin Ae, người phụ nữ chẳng những mất chồng mà 
còn mất con sau một vụ bắt cóc. Bi kịch ập đến 
khiến Lee Shin Ae sụp đổ và qua diễn xuất của Jeon 
Do Yeon, khán giả xem phim không thể kìm nổi 
những giọt nước mắt trước sự tuyệt vọng nhân vật 
phải đối mặt. May mắn là ở thời điểm đen tối nhất 
cuộc đời, Lee Shin Ae vẫn luôn Kim Jong Chan 
(Song Kang Ho) ở bên.

Tiếp tục duy trì vị thế của một ngôi sao hàng đầu

Với đẳng cấp của mình, Jeon Do Yeon vẫn luôn 
duy trì phong độ một cách vững vàng. Sau đỉnh cao 
năm 2007, cô tiếp tục có những tác phẩm đáng chú 
ý ở cả địa hạt điện ảnh lẫn địa hạt truyền hình.

Chúng ta có thể kể tới một số tác phẩm như Way 
back home (Đường về nhà), The shameless (Vô 
cảm), Beasts clawing at straws (Chó săn tiền), 
Birthday (Sinh nhật) và siêu phẩm truyền hình The 
good wife (Người vợ tốt).

Năm 2021, Jeon Do Yeon có một nốt trầm trong sự 
nghiệp khi tác phẩm Lost (Lạc lối) không nhận 
được quá nhiều sự đón nhận. Dẫu vậy thời điểm 
hiện tại, cô lại đang được tận hưởng những ngày 
vui khi bộ phim truyền hình Crash course in 
romance (Khóa học yêu cấp tốc) hiện đạt thành tích 
ấn tượng: Rating gần 11% ở tập 6 với 2.660 triệu 
người xem. Đón xem phim Khóa học yêu cấp tốc 
do Jeon Do Yeon đóng chính vào các ngày thứ Bảy 
và Chủ Nhật hàng tuần trên Netflix. 

                                                                   Anh Tú

Mỹ nhân khiến Hồ Ca nuối tiếc 
nhất cuộc đời: Từ bỏ đỉnh cao 
sự nghiệp vì tình yêu, cuối cùng 
nhận về cái kết đắng

Hồ Ca đã từng rơi nước mắt khi nhắc về mỹ 
nhân này.

Giữa trưa của ngày cuối tháng 1, Hồ Ca bất ngờ 
tuyên bố đã lấy vợ, sinh con trên Weibo cá nhân, trở 
thành đề tài “nóng” hàng đầu hiện tại. Nhiều khán 
giả cảm thấy vui mừng, chúc phúc cho nam tài tử, 
nhưng đan xen vào đó cũng có không ít người hâm 
mộ tiếc nuối, nhất là những ai từng yêu thích Hồ Ca 
và mỹ nhân “tình đầu” của anh - Tiết Giai Ngưng.

Với Hồ Ca, Tiết Giai Ngưng là đàn chị và là “tình 
đầu” của anh kể từ khi anh gia nhập làng giải trí. Cả 
hai có cơ hội gặp gỡ khi Tiết Giai Ngưng tham gia 
Như Ý Cát Tường. Khi ấy Hồ Ca vẫn còn là tân 
binh nhưng đã sớm mang trong lòng tình cảm với 
đàn chị hơn mình 4 tuổi. Chàng thanh niên khi ấy 
được Lục Nghị “làm mai” với Tiết Giai Ngưng, và 
mất thời gian dài để theo đuổi, cưa cẩm người đẹp.

Chuyện tình của cặp “chị em” này ngọt ngào, thú vị 
không khác gì những bộ phim truyền hình, trong đó 
Hồ Ca như kẻ si tình còn Tiết Giai Ngưng thì mãi 
rất lâu mới “đổ”. Mãi cho đến khi Hồ Ca tham gia 
dự án Anh Hùng Xạ Điêu với vai Quách Tĩnh và trở 
thành ngôi sao được săn đón, chuyện tình cảm của 
anh và Tiết Giai Ngưng mới bắt đầu gây chú ý.

Tiết Giai Ngưng khi ấy cũng là sao nữ đình đám, 
được chú ý sau Như Ý Cát Tường và Phấn Hồng 
Nữ Lang. Cô đương nhiên nhận được nhiều lời mời 
gọi, có cơ hội vươn tầm trở thành cái tên hàng đầu 
nhưng thực chất đã không thể. Lý do là bởi vào thời 
khắc quan trọng, mỹ nhân đã từ bỏ tất cả để ở bên 
cạnh Hồ Ca vào giây phút anh khó khăn nhất.

Bên nhau được nửa năm, Hồ Ca đã gặp tai nạn xe 
và phải nhập viện, rơi vào tình huống nguy kịch. 
Thông tin này khiến Tiết Giai Ngưng vô cùng suy 
sụp. Cô sẵn sàng từ bỏ công ăn chuyện làm, mặc kệ 
sự nghiệp đang “lên hương” để đến bệnh viện 
chăm sóc bạn trai. Suốt 1 năm vắng bóng showbiz, 
Tiết Giai Ngưng đều không rời Hồ Ca nửa bước, 
mãi đến khi anh có thể bình phục.

Về sau, Hồ Ca trở lại màn ảnh với nhiều vai diễn 
kinh điển khác, trong đó có Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 
đóng cùng Đường Yên. Cũng thời điểm này, nhiều 
tin đồn ập đến về việc anh và bạn gái hơn tuổi lục 
đục. Và thật vậy, cả hai đột ngột nói lời chia tay sau 
4 năm mặn nồng. Khi ấy, một trong những nguyên 
do được chia sẻ và tin tưởng nhiều nhất là mẹ Hồ 
Ca không chấp nhận Tiết Giai Ngưng, không muốn 
con trai quen người lớn tuổi hơn mình, lại kỳ vọng 
con dâu có thể làm bác sĩ thay vì nghệ sĩ. Gặp áp lực 
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về sự nghiệp và gia đình, Hồ Ca đành buông bỏ tình 
yêu và cảm thấy vô cùng hối tiếc.

Khi được phỏng vấn, Hồ Ca không cầm được nước 
mắt và thú nhận Tiết Giai Ngưng “rất tốt”. Tuy 
nhiên vì rất tốt nên anh cảm thấy mình không thể 
cho cô hạnh phúc mà cô xứng đáng có được. “Lúc 
đó tôi vừa mới khỏe lại, cũng mất niềm tin vào bản 
thân. Tôi sợ mình chẳng thể chăm sóc cô ấy nếu 
chúng tôi ở bên nhau”, anh cho biết. Lúc này, Hồ 
Ca đã trở thành tài tử hạng A với hàng loạt dự án 
như Hiên Viên Kiếm, Tiên Kiếm 3, Thần Thoại... 
trong khi Tiết Giai Ngưng chìm trong lãng quên, 
không còn được săn đón như trước.

Về sau, Tiết Giai Ngưng và Hồ Ca vẫn là bạn bè 
thân thiết. Anh còn được bắt gặp xuất hiện tại sự 
kiện biểu diễn của cô để ủng hộ, dấy lên tin đồn tái 
hợp. Thế nhưng giờ đây, thông tin Hồ Ca kết hôn, 
có con đã chọc thủng đi niềm hi vọng cuối cùng của 
những ai từng yêu thích cặp Hồ - Tiết, thế nhưng 
cũng là cách hay để 2 người có thể hoàn toàn tiến 
lên phía trước. 

                                                               Thành Vũ

Cuồng Phong của Trương Dịch: 
Chân Hoàn Truyện bản nam nổi 
đình đám

Chỉ với 1 tháng đầu năm 2023 nhưng hàng 
loạt tác phẩm truyền hình, điện ảnh Hoa 
ngữ đặc sắc thay nhau ra mắt. Nếu điện ảnh 

có Mãn Giang Hồng của Thẩm Đằng thì bên truyền 
hình có Cuồng Phong của Trương Dịch, đây đều là 
những tác phẩm để lại cho mình nhiều ấn tượng sâu 
sắc.

Cuồng Phong xoay quanh câu chuyện Thượng Hải 
những năm 2000. Chàng cảnh sát tuyến đầu của 
Kinh Hải - An Hân (Trương Dịch thủ vai) trong 
cuộc chiến đấu chống lại cái ác, bảo vệ hòa bình, 
anh không ngừng bị các thế lực tấn công. Sau khi 
công tác chấn chỉnh và giáo dục đội ngũ Chính 
Pháp được triển khai, tỉnh đã cử một nhóm chuyên 
gia đến Kinh Hải để phối hợp với các bộ phận của 
Cục công an để loại bỏ những thành phần tham 
nhũng trong đội Chính Pháp, đập tan các thế lực tàn 
bạo và tập đoàn Cường Thịnh tung hoành bao năm 
ở Kinh Hải.

Không cần sở hữu dàn diễn viên lưu lượng đình 
đám, không cần phải quảng bá rầm rộ nhưng 
Cuồng Phong do IQIYI sản xuất với đề tài trinh 
thám vẫn tạo được tiếng vang lớn, cùng hàng loạt 

lời khen của khán giả. Bên cạnh diễn xuất chắc tay 
của dàn diễn viên phái thực lực như Trương Dịch, 
Trương Tụng Văn, Ngô Cương... thì nội dung hấp 
dẫn, gay cấn cũng là yếu tố giúp phim thành công 
như hiện nay.

Phim đang được đánh giá 9.1 điểm trên Douban - 
con số cực cao trong bối cảnh thị trường phim Hoa 
ngữ toàn là “mì ăn liền” cùng hàng loạt đánh giá 4 - 
5 sao. Cụ thể thế nào, hãy cùng mình điểm qua xem 
nhé!

Mình thấy tác phẩm này được đánh giá cao là nhờ 
nội dung hấp dẫn, chắc tay cùng diễn xuất đỉnh cao 
của dàn diễn viên phái thực lực. Tất cả như làn gió 
làm “tươi mát” thị trường phim Hoa ngữ với những 
tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình hay 
remake. Hy vọng các đạo diễn, biên kịch sẽ phát 
huy hơn nữa trong tương lai các bạn nhỉ? 

                                                                    An Chi

Han Ji Hye trải lòng về sự vất vả 
nuôi con đầu lòng

Trên trang cá nhân, Han Ji Hye viết về những 
trải nghiệm lần đầu làm mẹ: “Yoon Seul đã 
18 tháng tuổi. Đã ba ngày kể từ khi con bé 

thức dậy la hét vào lúc nửa đêm và khóc không 
ngừng, mãi không dứt. Con bé đòi ra phòng khách. 
Tôi cho con xem video Pororo, cuối cùng mới dỗ 
dành được con và đưa bé trở lại phòng ngủ. Đêm 
qua, tôi không thể ngủ được vì cứ 30-40 phút, bé lại 
thức dậy khóc. Những tiếng khóc của con ban đêm 
khiến tôi cũng sợ bóng tối”.

Han Ji Hye cho biết, hơn một tuổi, con gái đã bắt 
đầu bày tỏ tình cảm của mình. Em bé cũng rất đáng 
yêu. Dù vậy, việc bé thức dậy, khóc lúc nửa đêm, 
đôi khi quấy khiến cô lo lắng. Diễn viên chia sẻ một 
bức ảnh hai mẹ con, kèm theo chú thích: “Mẹ trông 
thật mệt mỏi, trong khi Seul tràn đầy năng lượng, 
kể cả khi chưa ngủ”.

Trên trang cá nhân, Han Ji Hye chia sẻ nhiều hoạt 
động bên con, cho thấy con gái cô là em bé hiếu 
động, yêu thích âm nhạc. Hơn một tuổi, bé gái có 
gương mặt giống bố.

Han Ji Hye trở thành vợ công tố viên Jung Hyuk 
Joon năm 2010. Khi đó, cô 26 tuổi. Sau khi lấy 
chồng, cô có một thời gian sống cùng ông xã ở đảo 
Jeju và tạm dừng đóng phim. Bộ phim gần đây cô 

đóng là The Golden Garden (năm 2019). Tới năm 
2020 - 10 năm sau khi kết hôn - Han Ji Hye mới 
mang thai và sinh con đầu lòng.

Han Ji Hye xuất hiện lần đầu trong một cuộc thi 
siêu mẫu vào năm 2001 và giành giải thưởng “Nữ 
diễn viên chính xuất sắc” tại Lễ trao giải phim 
truyền hình KBS 2018. Cô nổi tiếng với Likable or 
Not (năm 2007), East of Eden (năm 2008). Từ đó, 
Ji Hye đóng vai chính trong nhiều phim truyền 
hình và điện ảnh, bao gồm cả phim truyền hình 
Trung Quốc. Cô cũng từng thử sức ở các lĩnh vực 
khác như viết lách và thiết kế giày. Han Ji Hye từng 
học thiết kế và đóng giày ở Italy, sau đó mở một 
dây chuyền sản xuất của riêng mình. 

                                                       Nguyễn Hương

Kim Se Jeong tái xuất, hợp tác 
với sao The Glory và anh luật sư 
hot nhất 2022

Sau thành công với Hẹn hò chốn công sở, Kim 
Se Jeong đã nhanh chóng tái xuất màn ảnh 
nhỏ với dự án Webtoon đời tôi. Tuy nhiên, 

tác phẩm này lại thất bại toàn tập với mức rating ảm 
đạm 2,6%.

Dẫu vậy trong nửa cuối năm 2023, mỹ nhân 26 tuổi 
hứa hẹn sẽ tạo nên một cơn sốt trên màn ảnh nhỏ 
nhờ mùa 2 của bộ phim Nghệ thuật săn quỷ và nấu 
mỳ. Ở mùa đầu tiên, dù Kim Se Jeong khi đó còn 
chưa nổi tiếng như hiện tại nhưng tác phẩm này vẫn 
đạt thành tích khả quan: Rating trung bình gần 
7,8% và có 3,257 triệu người theo dõi tập cuối.

Ngoài Kim Se Jeong, Nghệ thuật săn quỷ và nấu 
mỳ mùa 2 còn có sự góp mặt của bộ đôi ngôi sao 
The glory là Yeom Hye Ran (vai Kang Hyun Nam) 
và Kim Hieora (vai Lee Sa Ra). Bên cạnh đó, 
không thể bỏ qua sự hiện diện của Jang Ki Young. 
Có thể nói, anh là một trong những chàng luật sư 
hot nhất năm 2022 khi thủ vai Jung Myeong Seok ở 
siêu phẩm đình đám Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young 
Woo.

Cho những ai chưa biết, Nghệ thuật săn quỷ và nấu 
mỳ là bộ phim thuộc thể loại hành động - bí ẩn - 
siêu nhiên, nói về cuộc chiến giữa những linh hồn 
đến Trái Đất để tìm kiếm sự sống vĩnh hằng cùng 
những thợ săn ma quỷ. 

                                                                    An Chi
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Xa Thi Mạn và mối bất hòa với 
Lê Tư

Xa Thi Mạn và Lê Tư hợp tác trong “Thâm 
cung nội chiến” vướng tin đồn bằng mặt 
không bằng lòng, cạnh tranh ngôi Thị hậu 

TVB.

Ngày 29/1, trang Sohu đưa tin trong show Lớp học 
vô hạn siêu việt, các diễn viên nổi tiếng một thời 
của TVB như Lữ Tụng Hiền, Lương Gia Huy đã 
góp mặt theo lời mời của Xa Thi Mạn. Tại đây, nữ 
diễn viên đã chia sẻ về quá trình hoạt động nghệ 
thuật ở Hong Kong và những mối quan hệ của cô 
với đồng nghiệp.

Theo Xa Thi Mạn, khi tham gia bộ phim Thâm 
cung nội chiến (2004), cô và bạn diễn Lê Tư vướng 
tin đồn quan hệ bất hòa vì tranh giành đất diễn, 
cạnh tranh giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc (Thị 
hậu TVB).

Tuy nhiên, sự thực là cả hai đều bận rộn với vai 
diễn, ít có dịp đi chơi riêng với nhau. Song, trên 
phim trường, họ thường xuyên gặp mặt và thống 
nhất sẽ không trả lời các vấn đề liên quan để tránh 
làm sự việc thêm phức tạp.

“Bởi vì chúng tôi chưa bao giờ đáp lại những tin 
tức bất hòa, chỉ an ổn làm đúng nhiệm vụ của diễn 
viên, nhưng một ít khán giả và người hâm mộ lại 
cho rằng chúng tôi thực sự không nhìn mặt nhau”, 
Xa Thi Mạn giải thích.

Ngoài ra, theo Sohu, thời điểm đó khi trao giải Thị 
hậu TVB, Lê Tư bất ngờ vươn lên giành chiến 
thắng, trong khi người được bình chọn cao nhất là 
Đặng Tụy Văn. Do đó, Lê Tư bị tiếng “đi cửa sau 
để giành giải thưởng”. 

Khi MC hỏi Xa Thi Mạn về việc các diễn viên 
trong TVB có đấu đá nội bộ, nữ diễn viên khẳng 
định: “Tất nhiên là cũng có sự ganh đua, nhưng 
mọi người chỉ nghĩ trong lòng một chút mà thôi”.

Trong show Lớp học vô hạn siêu việt, Xa Thi Mạn 
chia sẻ vì vai phản diện Nhĩ Thuần trong Thâm 
cung nội chiến, nữ diễn viên đã đánh mất một hợp 
đồng quảng cáo. 

Khi đó, hình tượng tâm cơ, ác độc của cô trở nên 
nổi tiếng với khán giả, nhưng lại không phù hợp 
với nhãn hiệu. Theo Sohu, năm 2004, việc nhận 

được hợp đồng đại diện thương hiệu khi vẫn còn là 
nghệ sĩ của TVB rất khó khăn.

Tổn thất này khiến Xa Thi Mạn phải đắn đo khi 
nhận vai diễn Nhàn Phi trong Diên Hi công lược. 
Cô sợ khán giả sẽ quay lưng với mình và làm ảnh 
hưởng tới danh tiếng đã xây dựng trong nhiều năm.

Tuy nhiên, khán giả hiện tại ngày càng yêu thích 
các nhân vật có chiều sâu và thể hiện nhiều kỹ năng 
diễn xuất, do đó, vai diễn Nhàn Phi trong Diên Hi 
công lược đã giúp Xa Thi Mạn một lần nữa đón 
mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp.

Xa Thi Mạn năm nay 48 tuổi, cô là sao nữ giàu có 
và có thu nhập cao bậc nhất tại giới giải trí Hong 
Kong. Theo HK01, mỗi năm thù lao của nữ diễn 
viên vượt quá 100 triệu HKD. 

Bên cạnh đó, cô còn mạnh tay đầu tư vào bất động 
sản. Xa Thi Mạn được gọi là “quý cô độc thân 
hoàng kim”.

Hiện tại, Xa Thi Mạn đã trở về Hong Kong sau thời 
gian dài phấn đấu tại giới giải trí Đại lục. Theo 
HK01, đài TVB đã mời Xa Thi Mạn và Dương Di 
quay lại hợp tác trong một dự án mới. Cả hai từng 
đối đầu nhau trong phim Cung tâm kế.

Xa Thi Mạn là ngôi sao được yêu thích tại Trung 
Quốc. Sau khi sang Đại lục phát triển, sự nghiệp cô 
tiếp tục gặt hái thành công với các phim như Diên 
Hi công lược, Bên tóc mai không phải hải đường 
hồng, Yến vân đài. Cô hiện là diễn viên Hong Kong 
nhận cát-xê cao bậc nhất ở thị trường giải trí Đại 
lục. 

                                                                  Đồ Nam

Vừa tỏ ra ăn năn, tài tử Hạ Cánh 
Nơi Anh lại gây phẫn nộ vì phát 
ngôn thiếu tôn trọng Seohyun, 
ngó lơ scandal năm xưa

Vừa mới tái xuất sau gần 2 năm tạm ngừng 
hoạt động, Kim Jung Hyun lại vướng 
tranh cãi mới liên quan tới Seohyun 

(SNSD).

Vừa qua, tài tử Hạ Cánh Nơi Anh Kim Jung Hyun 
đã tham dự sự kiện tuyên truyền cho tác phẩm mới 
mang tên Trái Tim Tử Thần (Kokdu: Season Of 
Deity). Tại đây, nam diễn viên lại có những phát 
ngôn làm phật lòng công chúng, khiến anh mất 
điểm thêm.

Khi được hỏi về lần trở lại trên sóng MBC sau 5 
năm, Kim Jung Hyun bất ngờ có chia sẻ gây xôn 
xao: “Thực ra tôi không nhớ gì về những chuyện 
xảy ra từ 5 năm trước. Tôi rất biết ơn vì đã được 
quay trở lại MBC và xuất hiện tại 1 sự kiện như thế 
này”. 

Dù không thể hiện rõ trong câu chữ nhưng phần 
đông khán giả cho rằng, ý của nam diễn viên là anh 
đã quên vụ lùm xùm ngó lơ Seohyun năm xưa.

Trước đó, khi được hỏi về những tranh cãi trong 

quá khứ, tài tử sinh năm 1990 hé lộ rằng bản thân 
đã tranh thủ khoảng thời gian gần 2 năm tạm ngừng 
hoạt động để suy ngẫm lại hành động của mình và 
cố gắng hoàn thiện bản thân. 

Kim Jung Hyun cũng hứa sẽ nỗ lực hơn nữa để 
giành lại tình cảm từ công chúng, đồng thời hy 
vọng khán giả đón nhận tác phẩm mới của anh.

Nhưng theo công chúng nhận xét, những chia sẻ từ 
Kim Jung Hyun khá mâu thuẫn. Theo lời nam diễn 
viên, anh dành thời gian suy ngẫm về những hành 
động gây tranh cãi trong quá khứ, nhưng lại không 
nhớ gì về lùm xùm lạnh nhạt Seohyun (SNSD) hồi 
năm 2018. 

Dường như tranh cãi được Kim Jung Hyun đề cập 
trong bài phát biểu mới đây là vụ việc hồi năm 
2021, khi anh vướng scandal bị bạn gái cũ Seo Ye Ji 
thao túng, điều khiển hành vi.

Netizen cho rằng, tranh cãi mà anh nhắc tới là 
scandal nam diễn viên bị Seo Ye Ji thao túng tâm 
lý. 

Còn nhớ hồi năm 2021, Dispatch đã bóc trần mỹ 
nhân Điên Thì Có Sao là người đứng đằng sau điều 
khiển Kim Jung Hyun làm theo những gì cô muốn.

Cư dân mạng vô cùng phẫn nộ vì tài tử họ Kim lại 
cố tình phớt lờ Seohyun, và tỏ ra thiếu tôn trọng cô. 
Kim Jung Hyun cũng nhận “gạch đá” vì không gửi 
lời xin lỗi tới thành viên SNSD sau những tổn 
thương về mặt tinh thần, cảm xúc đã gây ra cho cô. 

Chưa hết, công chúng còn cho rằng Kim Jung 
Hyun vẫn chưa thành tâm hối lỗi và không thật sự 
dành thời gian để nhìn nhận lại bản thân như những 
gì anh nói.

Hiện tại, netizen đang rất bất bình, không ngừng 
chỉ trích phát ngôn vừa qua từ phía tài tử Hạ Cánh 
Nơi Anh: “Không phải 'tôi xin lỗi' mà lại là 'tôi 
không nhớ' sao?”, “Anh ấy đã tỉnh táo lại chưa 
vậy?”, “Kim Jung Hyun nói không nhớ gì. Vậy 
xem ra anh ấy vẫn chưa suy ngẫm lại những hành 
động trong quá khứ của mình rồi”, “Mọi chuyện có 
thể chuyển biến theo hướng tích cực hơn nếu nam 
diễn viên nói 1 câu xin lỗi, nhưng anh ấy lại cứ 
thích gây khó khăn cho mình bằng phát ngôn như 
vậy”,… 

                                                            Dương Nam
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Gần 7 năm chung sống, Lâm 
Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa đã có 
những màn đáp trả nghi vấn ép 
cưới “cao tay” thế nào?

Hôm qua (28/1), Lâm Tâm Như đã gây bão 
mạng xã hội khi đăng tải loạt hình ảnh 
trong bữa tiệc sinh nhật tuổi 47 của mình 

lên trang cá nhân. 

Trong loạt ảnh này, điều khiến cộng đồng mạng 
xuýt xoa chính là những khoảnh khắc tình tứ giữa 
Lâm Tâm Như và ông xã Hoắc Kiến Hoa.

Thậm chí, những hình ảnh ngọt ngào của hai vợ 
chồng đình đám nhất nhì Cbiz này còn lên hẳn Top 
từ khóa được tìm kiếm nhiều trên Weibo. Trong 
loạt ảnh, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như cùng 
nhau hát karaoke. Chẳng những vậy, nam tài tử còn 
ôm chặt vai bà xã không rời. 

Hình ảnh ngọt ngào của vợ chồng nàng “Hạ Tử Vy” 
khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ. Có nhiều ý 
kiến còn cho rằng, nhìn hình ảnh này liệu những 
anti fan từng lan truyền nghi vấn Hoắc Kiến Hoa bị 
Lâm Tâm Như “ép cưới” sẽ “nhột” hay không?

Có thể nói trong gần 7 năm chung sống, Hoắc Kiến 
Hoa và Lâm Tâm Như vướng không ít ồn ào. Loạt 
nghi vấn bủa vây ngay khi cả hai tổ chức hôn lễ, khi 
nhiều netizen đặt nghi vấn về chuyện Hoắc Kiến 
Hoa bị Lâm Tâm Như mượn việc mang thai để “ép 
cưới”.

Nguyên nhân đến từ biểu cảm “khó hiểu” của Hoắc 
Kiến Hoa trong suốt lễ cưới. Nhiều netizen cho 
rằng, nhìn khuôn mặt “khó chịu” của Hoắc Kiến 
Hoa thì có vẻ như nam tài tử không tình nguyện 
lắm trong đám cưới này. Dù rằng sau đó, Hoắc 
Kiến Hoa đã có giải thích rằng, bản thân không 
phải người có khả năng chụp hình nên những bức 
ảnh trong hôn lễ mới thành ra như vậy. Tuy nhiên, 
sau đó các anti fan vẫn liên tục lan truyền nghi vấn 
này, nhất là những lúc vợ chồng Hoắc Kiến Hoa - 
Lâm Tâm Như vướng ồn ào rạn nứt.

Thế nhưng trong gần 7 năm chung sống, có thể 
thấy, vợ chồng Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa đã 
không ít lần đáp trả nghi vấn “ép cưới” vô cùng 
đỉnh cao. Cặp đôi không mất công giải thích nhiều 
hay phủ nhận những nghi vấn này trên báo giới. 
Thay vào đó, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã 

dùng chính hành động để chứng minh, tình yêu của 
cả hai là hoàn toàn thật lòng, không hề có chuyện 
“ép cưới” ở đây.

Nếu ai là người hâm mộ Lâm Tâm Như - Hoắc 
Kiến Hoa, chắc hẳn sẽ không ít lần chứng kiến cặp 
đôi thể hiện tình cảm ngọt ngào. Từ việc thường 
xuyên “trốn con” hẹn hò riêng cho tới những bữa 
tiệc gia đình, bạn bè… cả hai đều thể hiện sự ngọt 
ngào, dính nhau như sam.

Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng bao giờ cũng sẽ gặp 
những bất đồng nhỏ. Không may vợ chồng Lâm 
Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa lại bị cánh phóng viên 
bắt được khi có màn cãi vã ngay trên phố. Kết quả 
là sau đó, loạt nghi vấn cho rằng cả hai sắp ly hôn 
được lan truyền. Thế nhưng sau tất cả, cặp đôi vẫn 
làm lành và cuộc sống ngọt ngào lại trở về như lúc 
ban đầu.

Hoắc Kiến Hoa còn được công nhận là ông chồng 
tốt nhất nhì Cbiz, khi không ngại tạm dừng sự 
nghiệp để hỗ trợ vợ với công việc sản xuất phim. 
Nam tài tử còn nhận xuất hiện trong phim của vợ 
với vai trò khách mời. Khoảnh khắc cả hai trên 
phim trường gây ấn tượng với công chúng. 

                                                             Hà Phương

Lưu Diệc Phi - Lý Hiện quá tình 
trong Đi Đến Nơi Có Gió, dân 
mạng xôn xao với tin đồn yêu 
đương

Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đã có rất nhiều cảnh 
ôm hôn trong phim Đi Đến Nơi Có Gió.

Bộ phim ngôn tình hiện đại Đi Đến Nơi Có Gió do 
Lý Hiện - Lưu Diệc Phi đóng chính hiện đang được 
phát sóng và thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. 
Cập nhật đến ngày 27/1, các chỉ số của phim như 
sau: Chỉ số trên Datawin là 2.354, chỉ số trên 
Vlinkage là 83.08, chỉ số trên Maoyan là 9576.81.

Douban của phim hiện đang ở mức 8.3 điểm - con 
số khá cao đối với 1 dự án từng bị chê bai là kén 
khán giả, không phù hợp với thị hiếu của số đông 
người xem.

Dù không nổi đình nổi đám như kỳ vọng nhưng 
phản ứng hóa học do Lý Hiện - Lưu Diệc Phi tạo ra 
vẫn đủ khiến khán giả ngất ngây.

Thống kê từ khán giả cho thấy, nhân vật Hứa Hồng 
Đậu của Lưu Diệc Phi và nhân vật Tạ Chi Dao của 
Lý Hiện có tổng cộng 18 lần hôn nhau và 36 lần 

diễn cảnh yêu đương ngọt ngào.

Cũng chính vì hợp tác quá ăn ý nên giữa Lưu Diệc 
Phi với Lý Hiện mới nảy sinh tin đồn phim giả tình 
thật. Netizen cắt ra cảnh quay Lý Hiện nắm tay Lưu 
Diệc Phi qua đường rồi chia sẻ rầm rộ, nhìn loạt 
ảnh không ít người phải trầm trồ vì đẹp như ảnh tạp 
chí, mang không khí của những phim điện ảnh chất 
lượng cao.

Dẫu vậy, truyền thông Hoa ngữ cho rằng khó có 
khả năng Lưu Diệc Phi - Lý Hiện từ phim giả thành 
tình thật. Bởi ngoài phương diện công việc, chưa 
thấy cặp đôi có biểu hiện đi quá giới hạn nào. Trước 
đây, Lưu Diệc Phi cũng từng hẹn hò với tài tử Hàn 
Quốc Song Seung Hun sau khi đóng chung phim 
Tình Yêu Thứ Ba. Tuy nhiên, mối tình này đã 
nhanh chóng tan vỡ và gây tiếc nuối cho người hâm 
mộ.

Với phim mới Đi Đến Nơi Có Gió, Lưu Diệc Phi 
vào vai Hứa Hồng Đậu - cựu Trưởng bộ phận lễ tân 
khách sạn 5 sao. Hứa Hồng Đậu có tính cách kiên 
cường, tự tôn cao, cô chẳng bao giờ chịu đầu hàng 
khi chưa cố gắng hết sức. Dẫu vậy, Hứa Hồng Đậu 
vẫn có điểm yếu đuối như bao cô gái khác, đó là 
luôn che giấu bản thân, sợ người khác nhìn thấy 
những khía cạnh dễ tổn thương của mình.

Sau khi biết chuyện bạn thân bị ung thư, Hứa Hồng 
Đậu đã thay đổi suy nghĩ. Cô từ bỏ công việc bận 
rộn hiện tại để tìm đến nơi có thể giúp mình tìm lại 
ý nghĩa cuộc sống. Nhân vật Hứa Hồng Đậu mang 
đến cho khán giả sự đồng cảm, sẻ chia vì tìm thấy 
một phần cuộc đời mình trong đó.

                                                                Thu Thảo

Tân binh TNX comeback vào 
ngày 15/2

Ngày 25/1, P Nation đã công bố video trailer 
ca khúc “I Need U” và ảnh concept cho 
album mới sắp phát hành của tân binh 

TNX. Nhóm sẽ trở lại vào ngày 15/2, đánh dấu sự 
trở lại sau 9 tháng kể từ khi ra mắt vào tháng 5 năm 
ngoái.

“I Need U” là một bài hát b-side nằm trong album 
mới của TNX mà thành viên Eun-hwi đã tham gia 
sản xuất, thuộc thể loại hiphop với âm thanh synth 
điện tử lặp lại liên tục. Lời bài hát chứa đựng tâm 
tình của một người đang cố gắng từ bỏ nỗi nhớ 
nhung về một ai đó, nhưng lại đau khổ cả đêm, hồi 
tưởng về quá khứ và không thể thoát ra khỏi nỗi 
nhớ nhung ấy.

TNX là nhóm nhạc nam đầu tiên của P Nation, đã 
ra mắt với album mini đầu tay “Way Up” vào tháng 
5/2022. Nhóm đã chứng minh mình là “siêu tân 
binh thế hệ thứ 4” của K-pop khi giành được giải 
“Tân binh” tại Giải thưởng âm nhạc Seoul năm 
2023.

                                                                    An Chi
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Tài tử hiếm hoi là quý tử gia tộc 
Samsung: Bị phản đối đóng 
phim rồi lại lao đao vì phốt và cái 
kết bất ngờ bên mỹ nhân vô 
danh

Cuộc đời thiếu gia Samsung - Yoon Tae 
Young giống như 1 cuốn phim ngắn với đủ 
mọi cung bậc thăng trầm.

Khi nói đến những công tử, tiểu thư “trâm anh thế 
phiệt” đến từ các gia tộc hào môn xứ Hàn, công 
chúng luôn thầm ngưỡng mộ và cho rằng họ có 
cuộc sống đẹp như mơ. Thế nhưng, cuộc đời thiếu 
gia Yoon Tae Young - hậu duệ tập đoàn Samsung, 
lại không phải 1 bức tranh hoàn hảo như nhiều 
người vẫn tưởng.

Bị gia đình phản đối theo nghiệp diễn

Nam diễn viên Yoon Tae Young là con trai của cựu 
Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung - Yoon Jong Yong. 
Ngay từ khi 16 tuổi, anh đã sang Mỹ du học tại 1 
ngôi trường cấp 3 ở bang Connecticut. Sau đó, 
thiếu gia Samsung chọn theo học chuyên ngành 
Quản trị kinh doanh tại ngôi trường danh tiếng 
Illinois Wesleyan. Tại đây, anh đã gặp phải chấn 
thương nghiêm trọng ở vùng xương mặt khi tham 
gia 1 trận đấu thể thao.

Cũng trong thời gian học tập ở Illinois Wesleyan, 
Yoon Tae Young bỗng có hứng thú với diễn xuất. 
Nam diễn viên bày tỏ mong muốn gia nhập 
showbiz với gia đình nhưng đã vấp phải sự phản 
đối gay gắt từ người bố nghiêm khắc. Được biết, bố 
Yoon Tae Young muốn nam diễn viên tập trung cho 
việc học để sau này trở về Hàn Quốc hỗ trợ ông 
trong sự nghiệp kinh doanh. Bất chấp sự phản đối 
từ gia đình, thiếu gia Samsung vẫn quyết tâm theo 
đuổi nghiệp diễn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Yoon Tae Young chính 
thức đặt chân vào làng giải trí Hàn Quốc. Có gia thế 
hiển hách song anh không dựa vào đó để thăng tiến 
trong sự nghiệp. Nam diễn viên tiến từng bước 
chậm rãi nhưng chắc chắn. Trong suốt hơn 25 năm 
hoạt động nghệ thuật, anh chỉ đảm nhận vai phụ.

Nhưng theo thời gian, Yoon Tae Young dần có cơ 
hội tham gia các dự án bom tấn, nhờ vậy mà nam 

diễn viên vẫn trở nên quen mặt với những khán giả 
yêu phim Hàn. Đến nay, anh đã ghi dấu ấn không 
nhỏ qua các bộ phim đình đám như Người Quản Lý 
Khách Sạn, Thảo Nguyên Xanh, Cô Gái Thông 
Minh, Thái Vương Tứ Thần Ký,…

Lao đao vì cú phốt nghiêm trọng

Theo Naver, tháng 5/2018, Sở cảnh sát Gangnam 
(Seoul) thông báo Yoon Tae Young đã đâm vào 1 
chiếc xe ô tô đang chờ đèn tín hiệu giao thông. 
Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện nồng độ 
cồn trong máu của nam diễn viên họ Yoon ở mức 
0,14% - tức là đã vượt quá giới hạn cho phép. Phía 
cảnh sát cho biết thêm, nam diễn viên Thái Vương 
Tứ Thần Ký đã để lại thông tin liên lạc của mình 
cho nạn nhân trước khi rời khỏi hiện trường.

Tại thời điểm đó, Yoon Tae Young bị thu hồi bằng 
lái xe. Chưa hết, chỉ ít ngày sau khi vụ việc bị 
phanh phui, đoàn phim Lang Quân 100 Ngày ra 
thông báo loại anh khỏi danh sách diễn viên. Vụ tai 
tiếng đã gây ảnh hưởng nặng nề tới sự nghiệp Yoon 
Tae Young sau đó, bởi trong giai đoạn 2018-2022, 
anh không góp mặt trong bất kỳ tác phẩm nào. Phải 
tới năm nay, nam diễn viên mới xác nhận trở lại 
làng phim bằng 1 vai phụ trong tác phẩm 7 Escape 
dự kiến lên sóng vào quý 3.

Cái kết bất ngờ bên mỹ nhân vô danh

Chình nhờ quyết định theo đuổi diễn xuất mà Yoon 
Tae Young đã gặp được người phụ nữ quan trọng 
trong cuộc đời - đó chính là mỹ nhân Im Yoo Jin. 
Được biết, Im Yoo Jin chỉ là gương mặt mờ nhạt ở 
làng giải trí xứ kim chi. Nữ diễn viên từng góp mặt 
trong 1 vài tác phẩm nhưng không để lại được 
nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Thiếu gia Samsung và mỹ nhân sinh năm 1981 lần 
đầu gặp nhau trên phim trường Thảo Nguyên Xanh 
(2003). Nam diễn viên họ Yoon từng chia sẻ về ấn 
tượng đầu tiên khi gặp Im Yoo Jin: “Tôi không có 
cảm tình đặc biệt với cô ấy”. Nhưng trong quá trình 
quay phim, 2 nghệ sĩ dần trở nên thân thiết vì trên 
màn ảnh, họ hóa thân thành cặp anh trai - em gái. 
Sau khi Thảo Nguyên Xanh đóng máy, Yoon Tae 
Young - Im Yoo Jin vẫn giữ mối quan hệ tiền bối - 
hậu bối thân thiết.

Theo thời gian, 2 nghệ sĩ dần phát hiện giữa họ sở 
hữu nhiều điểm chung, đồng thời đôi bên có thể 
thấu hiểu, đồng cảm với nhau trong cuộc sống. 
Chính vì lẽ đó mà Yoon Tae Young và Im Yoo Jin đã 
quyết định hẹn hò, và công khai mối quan hệ vào 
năm 2005 trong sự ngỡ ngàng của công chúng. 
Nhiều người cho rằng cặp đôi sẽ không thể bền lâu 
bởi trước đó, ai cũng biết cái kết bi đát của câu 
chuyện tình yêu giữa nữ minh tinh Go Hyun Jung 
với Jung Yong Jin - cháu trai Chủ tịch Samsung. 
Thời điểm đó, nhiều khán giả vẫn tin rằng sẽ không 
có cái kết đẹp giữa 1 nữ diễn viên và 1 thiếu gia nhà 
tài phiệt.

Bất chấp những tranh cãi từ công chúng, Yoon Tae 
Young - Im Yoo Jin vẫn quyết định về chung 1 nhà 

bằng đám cưới cổ tích trong năm 2007. Đám cưới 
của cặp đôi được xem là 1 trong những hôn lễ xa 
hoa nhất Kbiz, với sự tham gia của 4000 khách mời 
gồm nhiều ngôi sao hạng A, thương nhân và chính 
trị gia danh tiếng.

Sau hơn 15 năm chung sống, cặp đôi “hoàng tử - lọ 
lem” Yoon Tae Young - Im Yoo Jin vẫn hạnh phúc 
bên nhau. Năm ngoái, họ lần đầu cùng nhau xuất 
hiện trên sóng truyền hình qua chương trình Golf 
King 3 và khiến công chúng ngưỡng mộ trước tình 
cảm vợ chồng bền chặt. Tuy đã là ba mẹ của 3 đứa 
con nhưng cặp đôi vẫn thường tranh thủ dành cho 
nhau những buổi hẹn hò giản dị như thuở mới yêu.

                                                            Dương Nam

Tài tử Jang Geun Suk chính 
thức thừa nhận hẹn hò lần đầu 
tiên trong sự nghiệp

Nam tài tử Cô Nàng Đẹp Trai Jang Geun 
Suk đã xuất hiện trong chương trình 
Entertainment Company Live (KBS) để 

quảng bá cho bộ phim mới. Đáng nói tại đây, mỹ 
nam đình đám có chia sẻ bất ngờ liên quan tới 
chuyện tình cảm của bản thân, lần đầu tiên suốt 
nhiều năm trong sự nghiệp.

Khi MC đặt câu hỏi: “Không biết Jang Geun Suk 
có người yêu chưa?”, nam tài tử Cô Nàng Đẹp Trai 
đã trả lời thật lòng: “Em luôn cần có ai đó ở cạnh 
bên anh ạ”. Theo Koreaboo, Jang Geun Suk cuối 
cùng đã chính thức gián tiếp thừa nhận việc anh có 
bạn gái qua chia sẻ nói trên.

Được biết, đây là lần đầu tiên mỹ nam đình đám úp 
mở công khai mối quan hệ. Trong quá khứ, Jang 
Geun Suk từng vướng nghi án hẹn hò Park Shin 
Hye, người mẫu Nhật Bản Makimu và 1 cô gái 
ngoài ngành giải trí, song anh đều nhanh chóng 
phủ nhận tin đồn.

Jang Geun Suk nổi tiếng trên toàn châu Á qua các 
tác phẩm đình  Cô Nàng Đẹp Trai, đám như
Beethoven Virus, ếc, trong giai đoạn từ … Đáng ti
năm 2013 đến nay, sự nghiệp của nam diễn viên ã đ
chững lại. Có 1 khoảng thời gian từ 2013-2017, 
anh nhận nhiều ý kiến tiêu cực cho ngoại hình nữ 
tính, bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ. Vài năm gần đây, 
diện mạo nam diễn viên dần thay đổi theo chiều 
hướng tích cực. 

                                                           Dương Nam
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* Neáu quyù vò khoâng haøi loøng vôùi dòch vuï hay giaù caû baûo hieåm hieän coù , xin lieân laïc
ñeå ñöôïc giuùp ñôõ, giaûi thích vaø choïn löïa loaïi baûo hieåm thích hôïp vôùi ñieàu kieän gia ñình

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

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

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

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

Trương Nhược Quân trở lại với 
siêu phẩm mới của tác giả 
'Trường An 12 canh giờ'

Sau bộ phim đình đám Khánh Dư Niên, 
Trương Nhược Quân lại được ưu ái đóng vai 
thiếu niên thông minh tài trí trong Đại Minh 

dưới kính hiển vi.

Sự kết hợp lần này của anh với Mã Bá Dung - tác 
giả Trường An 12 canh giờ khiến khán giả yêu 
thích phim cổ trang trinh thám vô cùng háo hức.

Trong lúc phần 2 của bộ phim Khánh Dư Niên do 
Trương Nhược Quân đóng chính đang gây nhiều 
thảo luận vì tin đồn diễn viên gạo cội Trần Đạo 
Minh bỏ vai diễn quan trọng Khánh Đế, thì một bộ 
phim khác của anh chàng đã rục rịch lên sóng.

Đại Minh dưới kính hiển vi vốn là tác phẩm văn 
học của Mã Bá Dung, tác giả nổi tiếng với các tác 
phẩm khắc họa tinh tế và chuẩn xác về mặt lịch sử, 
nhưng không kém phần sáng tạo trong góc nhìn và 
cốt truyện như Trường An 12 canh giờ, Gió nổi 
Lũng Tây, Tam Quốc Cơ Mật, Cổ vật bẫy trong 
bẫy… 

Những tác phẩm này của anh đều đã được chuyển 
thể thành phim điện ảnh, truyền hình… và đạt 
nhiều thành công về cả chất lượng lẫn giá trị 

thương mại. 

Lần này khi tác giả tham gia dưới vai trò biên kịch, 
khán giả càng tin tưởng hơn về độ trung thực với 
nguyên tác của bộ phim.

14 tập Đại Minh dưới kính hiển vi - Án tơ lụa bắt 
đầu khi Súy Gia Mặc - thanh niên xuất thân nhà 
binh hứng thú với toán học phát hiện điểm đáng 
ngờ trong hạng mục thuế có tên “Tơ Lụa Nhân 
Đinh” khi đang dùng sổ sách thuế các huyện luyện 
tập toán học. 

Biết có kẻ đánh tráo, chuyển thuế huyện này sang 
huyện khác, Súy Gia Mặc báo án, nhưng quá trình 
điều tra xét xử gặp vô vàn khó khăn, thậm chí suýt 
mất mạng, vụ án vì vậy tạm gác lại. Sau này gặp 
buổi cải cách, án cũ lật lại, họ Súy cùng các bên nỗ 
lực đưa vụ việc ra ánh sáng.

Tập trung nhiều tên tuổi bảo chứng diễn xuất và 
chất lượng tác phẩm như Trương Nhược Quân 
(Súy Gia Mặc), Vương Dương (Trình Nhân 
Thanh), Thích Vi (Phong Bích Ngọc), Phạm Uyên 
(Ngô Cương), Cao Á Lân (Hoàng Ngưng Đạo), 
Phí Khải Minh (Phong Bảo Ngọc)… và tác giả ăn 
khách Mã Bá Dung, Đại Minh dưới kính hiển vi - 
Án tơ lụa được kỳ vọng nối bước phim Cuồng 
phong mang lại lượt xem và đăng ký hội viên đông 
đảo cho nền tảng iQIYI bắt đầu từ ngày 9/2/2023. 

                                                          Thanh Phong

NMIXX chuẩn bị comeback

Ngày 6/2, trang mạng xã hội của NMIXX 
đã  đăng tả i  một  v ideo  hoạt  họa 
(animation) nói về thế giới quan của nhóm 

có tựa đề “Docking Station: Declaration”, nối tiếp 
câu chuyện trong chuỗi “New Frontier” từ đĩa đơn 
đầu tay “AD MARE”. Các hiệu ứng hoạt họa 
mang nét đẹp như trong truyện cổ tích thần tiên và 
nội dung về “Một thứ gì đó tỏa ra ánh sáng màu 
xanh rất đỗi ngọt ngào đang mê hoặc và cản đường 
chúng tôi” đã khơi dậy sự tò mò về những diễn biến 
tiếp theo của câu chuyện đầy bí ẩn.

NMIXX là tân binh mới của JYP Entertainment, 
debut với “O.O” vào tháng 2/2022. Theo lịch, 
nhóm sẽ tổ chức sự kiện kỉ niệm 1 năm debut với 5 
hoạt động, bao gồm lên live trên Youtube, viết thư 
tay, lên video kỉ niệm,… bắt đầu từ 22/02/2023 - 
03/01/2023.

                                                                    An Chi

ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC
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Fritz Haber và Carl Bosch: 
Biến không khí thành phân bón

Hai nhà khoa học Đức Fritz Haber 
và Carl Bosch đã hoàn thiện quy 
trình chuyển đổi nitơ trong không 

khí thành amoniac - hợp chất quan trọng để chế tạo 
phân bón tổng hợp. Kể từ đó, con người có thể sản 
xuất phân bón trên quy mô công nghiệp và đáp ứng 
đủ nguồn lương thực cho dân số ngày càng tăng 
trên Trái đất.

Hai nhà khoa học Fritz Haber (bên phải) 
và Carl Bosch

Nguyên tố nitơ (N) có trong phân bón 
thương mại ngày nay là một trong những chất dinh 
dưỡng quan trọng nhất đối với thực vật. Đây là 
nguyên tố hỗ trợ các loại cây trồng phát triển khỏe 
mạnh, cũng như khiến cây trồng trở thành thực 
phẩm bổ dưỡng hơn cho con người.

Nhưng hơn 175 năm trước, một cuộc tranh 
luận khoa học đã nổ ra ở châu Âu về tầm quan trọng 
của nitơ đối với sự phát triển của thực vật. 

Cuối cùng, hai nhà khoa học Anh bao gồm 
Bennet Lawes và Joseph Henry Gilbert đã kết thúc 
cuộc tranh luận này sau khi công bố nghiên cứu 
cho thấy việc bổ sung phân bón nitơ (phân đạm) 
vào đất làm tăng năng suất lúa mì ở Anh. 

Sau đó 50 năm, các quốc gia công nghiệp 
bắt đầu đối mặt với thử thách đảm bảo nguồn lương 
thực cho dân số ngày càng tăng, và Vương quốc 
Anh đã phải nhập khẩu phần lớn lượng lúa mì mà 
họ tiêu thụ.

Năm 1898, William Crooks, chủ tịch Hiệp 
hội vì sự tiến bộ của khoa học Anh, kêu gọi các nhà 
nghiên cứu hóa học trên thế giới tìm ra giải pháp hỗ 
trợ sản xuất phân bón nitơ để giải quyết cuộc khủng 
hoảng lương thực trước mắt.

Nhà khoa học người Đức Fritz Haber đã 
sớm tìm ra giải pháp vào năm 1909 khi ông phát 
hiện phản ứng hóa học giữa khí nitơ (N2) và hydro 
(H2) tạo ra amoniac (NH3) - thành phần chính để 
sản xuất phân bón nitơ. Phản ứng này xảy ra ở nhiệt 
độ 550ºC, áp suất khoảng 175 atm. Haber sử dụng 
hai chất xúc tác bao gồm osmi và uranium.

Tháng 7/1909, công ty hóa chất lớn nhất 
của Đức, BASF, đã tài trợ một khoản tiền lớn cho 
nhà hóa học và kỹ sư Carl Bosch người Đức để phát 
triển dây chuyền điều chế amoniac trên quy mô 
thương mại. 

Tuy nhiên, dự án này không hề dễ dàng. 
Mặc dù khí nitơ chiếm tới 78% thành phần của 
không khí nhưng các liên kết ba của nó làm cho 
phân tử khí nitơ cực kỳ ổn định và khó tham gia 
phản ứng hóa học. Vì vậy, dây chuyền sản xuất 
amoniac phụ thuộc vào việc duy trì nhiệt độ và áp 
suất cao.

Sau nhiều nỗ lực, Bosch đã xây dựng thành 
công một hệ thống lò phản ứng cao 8m có thể sản 
xuất 90kg amoniac mỗi giờ vào năm 1914. Tại thời 
điểm đó, ông cần tìm cách tạo ra hydro tinh khiết 
với số lượng lớn để làm nguyên liệu đầu vào. 

Phương pháp điều chế hydro thông qua 
điện phân không thể giúp mở rộng quy mô sản xuất 
do giá thành quá cao. Cuối cùng, Bosch và cộng sự 
đã nghĩ ra cách làm lạnh khí tổng hợp chứa hydro 
theo từng giai đoạn đến mức nhiệt độ -205ºC. Tại 
ngưỡng nhiệt độ này, tất cả các loại khí ngoại trừ 
hydro đều hóa lỏng.

Vấn đề thứ hai mà Bosch cần giải quyết là 
việc tìm ra các chất xúc tác hiệu quả và ổn định. 
Sau khi tiến hành khoảng 20.000 thí nghiệm, 
Bosch và trợ lý Alwin Mittasch đã thay thế hai chất 
xúc tác osmi và uranium mà Haber từng sử dụng 
bằng một hỗn hợp chất xúc tác dựa trên oxit sắt. 

Chất xúc tác mới tạo ra hiệu suất phản ứng 
cao, dễ điều chế và có giá thành rẻ. Osmium không 
thích hợp để giúp mở rộng quy mô sản xuất vì 
nguồn cung cấp toàn cầu của nó chỉ khoảng vài kg, 
trong khi uranium rất đắt và dễ phản ứng với nước, 
oxy. Ngày nay, phản ứng điều chế amoniac từ nitơ 
và hydro được gọi là quy trình Haber–Bosch.

Chiến tranh Thế giới thứ nhất đã diễn ra 
ngay sau khi BASF xây dựng xong nhà máy sản 
xuất amoniac. 

Do amoniac cũng là một trong những thành 
phần chính để chế tạo thuốc nổ nên khi nước Đức 
cạn kiệt nguồn cung cấp amoniac tự nhiên trong 
giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh, họ đã sử dụng 
nhà máy mới của BASF để sản xuất vật liệu nổ. 
Nếu không có quy trình Haber-Bosch, Chiến tranh 
thế giới thứ nhất có lẽ đã kết thúc nhanh chóng hơn.

Sau khi chiến tranh kết thúc, Đức đã cố 
gắng giữ bí mật về quy trình Haber-Bosch. 

Tuy nhiên, trong các cuộc đàm phán tại Hội 
nghị Versailles, một thành viên của đoàn đàm phán 
nước Đức tên là Bosch đã cung cấp cho Chính phủ 
Pháp các chi tiết kỹ thuật để xây dựng một nhà máy 
sản xuất amoniac. Người Pháp bắt đầu sản xuất 
amoniac vào đầu thập niên 1920, ngay sau đó là 
Anh và Mỹ.

Những đóng góp của Haber và Bosch trong 
việc sản xuất amoniac trên quy mô công nghiệp đã 
được vinh danh với hai giải Nobel. Haber nhận giải 
Nobel Hóa học vào năm 1918 với công trình 
nghiên cứu phương thức tổng hợp amoniac từ nitơ 
trong không khí. 

Trong khi đó, Bosch và một nhà khoa học 
khác tên là Friedrich Bergius được trao giải Nobel 
Hóa học vào năm 1931 với những nghiên cứu 
mang tính tiên phong về các phương pháp sản xuất 
hóa chất trong điều kiện áp suất cao.

Ngày nay, một cơ sở sản xuất amoniac hiện 
đại có thể tạo ra khoảng 1.000 tấn amoniac mỗi 
ngày. Theo thống kê, khoảng 80% lượng amoniac 
sau khi điều chế được dùng để làm phân bón, trong 
khi số còn lại dùng cho công nghiệp, chất tẩy rửa và 
sản xuất các hợp chất khác chứa nitơ như axit 
nitric.

Sự xuất hiện của phân bón tổng hợp đã làm 
tăng đáng kể sản lượng các loại cây trồng cung cấp 
thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Chỉ trong vòng 70 
năm, sản lượng ngô của Mỹ đã tăng gấp sáu lần nhờ 
lượng nitơ dồi dào bổ sung vào đất. 

Nếu không có quy trình Haber-Bosch, 
chúng ta chỉ có thể sản xuất được khoảng 2/3 lượng 
lương thực so với ngày nay và dân số thế giới sẽ thu 
hẹp lại tương ứng.

Cần lưu ý rằng bón phân hợp lí sẽ làm tăng 
năng suất cây trồng nhưng nếu lạm dụng phân bón, 
sử dụng vượt quá mức tối ưu thì cây sẽ không hấp 
thụ hết. Lượng phân bón dư thừa có thể ảnh hưởng 
xấu tới môi trường như làm thay đổi tính chất lí hóa 
của đất, gây ô nhiễm nguồn nước và giảm chất 
lượng nông sản. ■

Wilson Greatbatch: sáng 
chế máy tạo nhịp tim có thể cấy 
ghép

Wilson Greatbatch là nhà phát 
minh tài ba người Mỹ với hơn 
150 bằng sáng chế trong suốt sự 

nghiệp. Ông nổi tiếng là người đã sáng chế máy tạo 
nhịp tim có thể cấy ghép vào bên trong cơ thể, giúp 
cứu sống và kéo dài tuổi thọ cho hàng triệu bệnh 
nhân kể từ thập niên 1960 đến nay.

Wilson Greatbatch sinh ra tại Buffalo, New 
York (Mỹ) vào năm 1919. Ông là con trai của một 
người nhập cư đến từ nước Anh. Ông theo học tại 
trường trung học West Seneca, tham gia vào các 
hoạt động hướng đạo sinh trên biển và nhận được 
giấy phép phát thanh vô tuyến nghiệp dư năm 16 
tuổi. 

Sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự tại lực 
lượng Hải quân Mỹ với tư cách là nhân viên điện 
đài hàng không trong cuộc Chiến tranh Thế giới lần 
thứ hai, ông đã đăng ký vào chuyên ngành kỹ thuật 
điện tại Đại học Cornell theo các điều khoản của 
Đạo luật GI năm 1944. Ông tốt nghiệp năm 1950 
và bắt đầu giảng dạy tại Đại học Buffalo vào năm 
1952.

Năm 1956, Greatbatch có một phát hiện 
quan trọng trong lúc làm thí nghiệm tại Đại học 
Buffalo, và nó đến từ kết quả của một lỗi ngẫu 
nhiên. Cụ thể, khi đang nghiên cứu máy ghi nhịp 
tim, ông đã thêm nhầm một số linh kiện điện tử vào 
thiết bị, khiến nó có khả năng tạo ra các xung điện 
thay vì chỉ ghi lại âm thanh của nhịp tim như dự 
định ban đầu.

Nhớ lại sự kiện trên, ông chia sẻ: “Tôi đã 
nhìn chằm chằm vào thiết bị trong sự hoài nghi. 
Nhưng ngay lập tức tôi nghĩ rằng mình có thể sử 
dụng thí nghiệm này để chế tạo thiết bị có thể kích 
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thích nhịp tim”.
Trước thời điểm này, máy tạo nhịp tim – 

hoặc máy điều hòa nhịp tim – là những thiết bị cồng 
kềnh, có kích thước bằng một chiếc TV và đặt ở 
bên ngoài cơ thể bệnh nhân. Nó sử dụng nguồn 
điện lưới, bởi vì công nghệ pin đương thời vẫn 
chưa đủ tiên tiến để cho phép cấy ghép vào bên 
trong cơ thể bệnh nhân.

Wilson Greatbatch cầm trên tay máy tạo 
nhịp tim được chế tạo năm 1958 (bên phải) và máy 
tạo nhịp tim sau khi đã cải tiến vào thập niên 1980 
(bên trái)

Trong hai năm sau đó, Greatbatch đã cố 
gắng thu nhỏ và gói gọn thiết bị. Ông thử nghiệm 
sáng chế mới của mình trên một con chó và kiểm 
soát thành công nhịp tim của nó vào tháng 5/1958. 

Đến năm 1960, ông cấy ghép máy tạo nhịp 
tim trên cơ thể người lần đầu tiên. Ca cấy ghép 
được tiến hành trên một bệnh nhân 77 tuổi mắc 
bệnh suy tim và người này đã tiếp tục sống thêm 
được 18 tháng.

Máy tạo nhịp tim của Greatbatch có khả 
năng tạo ra xung điện theo chu kỳ, thông qua dây 
điện cực kích thích trực tiếp lên cơ tim, làm cho cơ 
tim co bóp theo đúng chu kỳ đó. 

Thiết bị giúp duy trì hoạt động bình thường 
của tim. Ví dụ khi tim đập quá chậm, máy sẽ tạo 
thêm những xung động để đảm bảo tim hoạt động 
với tần số đúng theo nhu cầu của cơ thể. Đây là 
thiết bị không thể thiếu trong việc điều trị tình trạng 
suy tim hoặc rối loạn nhịp tim.

Năm 1961, công ty Medtronic (Mỹ) được 
cấp phép để sản xuất hàng loạt thiết bị tạo nhịp tim 
của Greatbatch và nhanh chóng trở thành công ty 
hàng đầu thế giới về các thiết bị kích thích tim và 
khử rung tim.

Greatbatch được cấp bằng sáng chế cho 
máy tạo nhịp tim có thể cấy ghép vào năm 1962. 
Năm 1970, ông thành lập công ty Wilson 
Greatbatch Ltd (nay là Greatbatch Inc) chuyên 
phát triển và sản xuất pin lithium nhỏ gọn với tuổi 
thọ trên 10 năm dành cho máy tạo nhịp tim.

Pin do công ty Wilson Greatbatch Ltd sản 
xuất từng có thời điểm cung cấp năng lượng cho 
90% số lượng máy tạo nhịp tim trên thị trường và 

được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) sử 
dụng để cung cấp năng lượng cho các thiết bị trong 
sứ mệnh tàu con thoi.

Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 3 triệu 
người trên thế giới đã cấy ghép máy tạo nhịp tim 
của Greatbatch và con số này tăng thêm khoảng 
600.000 người mỗi năm.

Khi được hỏi về sự thay đổi chất lượng 
cuộc sống mà máy tạo nhịp tim mang lại, 
Greatbatch nói với tờ báo Buffalo của địa phương 
vào năm 1984: 

“Một trong những điều tôi hài lòng nhất về 
máy tạo nhịp tim là khi tôi quan sát phản ứng của 
người già đối với cháu của họ. Những người già 
mắc bệnh tim thường không có đủ máu cung cấp 
cho não, do đó họ không thể chơi đùa cùng bọn 
trẻ”.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng 
thông tấn Associated Press (AP), Greatbatch nói 
rằng sự thành công của ông chủ yếu đến từ sự kiên 
trì và bền bỉ. “Nếu chín trong số mười nghiên cứu 
thất bại, thì nghiên cứu thứ mười thành công sẽ bù 
đắp cho chín nghiên cứu còn lại”, Greatbatch cho 
biết.

Greatbatch đã nhận được nhiều giải thưởng 
danh giá trong suốt cuộc đời. Năm 1983, Hiệp hội 
Kỹ sư Chuyên nghiệp Quốc gia (NSPE) đã bình 
chọn máy tạo nhịp tim của Greatbatch là một trong 
những đóng góp lớn nhất cho xã hội trong 50 năm 
trước đó.

Năm 1998, Greatbatch được ghi danh vào 
Hội trường Danh vọng Các nhà phát minh Quốc 
gia Mỹ (NIHF) cùng với nhà phát minh nổi tiếng 
Thomas Edison. 

Năm 2001, Học viện Kỹ thuật Quốc gia 
trao cho ông huy chương cao quý nhất cùng với kỹ 
sư Earl Bakken, người đã sáng chế ra máy tạo nhịp 
tim sử dụng bên ngoài cơ thể. Năm 2000, 
Greatbatch xuất bản cuốn tự truyện về hành trình 
sáng chế ra máy tạo nhịp tim có thể cấy ghép với 
tựa đề “The Making of the Pacemaker: Celebrating 
a Lifesaving Invention”.

Trước khi qua đời vào năm 2011, 
Greatbatch tiến hành các nghiên cứu liên quan đến 
điều trị HIV, năng lượng tái tạo và nhiều lĩnh vực 
khác. 

Ông thách thức các nhà khoa học ngày nay 
phá vỡ sự phụ thuộc của thế giới vào nhiên liệu hóa 
thạch, thứ mà ông tin rằng sẽ cạn kiệt vào năm 
2050. 

Một trong những giải pháp ông đề xuất là 
sử dụng phản ứng tổng hợp hạt nhân với thành 
phần nguyên liệu đầu vào là một đồng vị của 
nguyên tố heli (He) được tìm thấy trong đất đá Mặt 
trăng.

“Đồng vị He-3 trên Mặt trăng có thể tạo ra 
mức năng lượng lớn hơn nhiên liệu hóa thạch trên 
Trái đất. Tất cả những gì chúng ta phải làm là bay 
lên Mặt trăng và khai thác nó”, Greatbatch nói.

Tại buổi lễ Greatbatch nhận Giải thưởng 
Thành tựu trọn đời từ Viện Công nghệ 
Massachusetts (MIT) vào năm 1996, ông thôi thúc 

các nhà phát minh khác làm việc theo tinh thần 
Olympic và kêu gọi họ: “Chỉ cần đắm mình vào 
vấn đề và làm việc chăm chỉ. Phần thưởng thực sự 
không nằm ở kết quả mà đến từ quá trình làm việc 
hết mình”. ■ 

6 nơi mặt trời không bao 
giờ lặn

Ở
 một số vị trí địa lý cụ thể, những nơi 
gần với cực trái đất dường như mặt 
trời không bao giờ lặn.

1. Na Uy: Do có vĩ độ cao, mỗi mùa ở Na 
Uy đều có sự thay đổi lớn. Đặc điểm nổi bật nhất 
của đất nước này là do nằm trong Vòng Bắc Cực, 
mặt trời không lặn trong khoảng 76 ngày từ tháng 5 
đến tháng 7 hàng năm. Cũng chính vì điều này nên 
vào những ngày hè, mặt trời ở đây thường lặn lúc 
1h sáng và mọc lại sau khoảng 40 phút. 

2. Iceland: là đảo lớn nhất châu Âu, sau 
Anh. Suốt mùa hè ở đảo quốc, ban đêm cũng sáng 
như ban ngày. Đặc biệt, vào tháng 6 hàng năm, mặt 
trời sẽ không lặn. 

3. Canada: Là đất nước lớn thứ 2 thế giới, 
Canada có nhiều vùng bị bao phủ bởi tuyết suốt 
năm. Thành phố Yukon nổi tiếng là vùng đất của 
hiện tượng "mặt trời nửa đêm". Mặt trời ở đây 
chiếu sáng liên tục suốt 50 ngày hè. Ngoài ra, thành 
phố Nunavut cũng có khoảng 2 tháng mặt trời hoạt 
động không ngừng cả ngày lẫn đêm. 

4. Alaska: Bắt đầu từ cuối tháng 5 đến cuối 
tháng 7 hàng năm, mặt trời sẽ không ngủ ở Alaska 
(Mỹ). Du khách có thể thoải mái vui chơi và sống 
trong một ngày dài vô tận. Tuy nhiên, vào mùa 
đông, Alaska lại bị bao phủ bởi bóng tối và băng 
tuyết. 

5. Thụy Điển: Từ tháng 5 đến tháng 8, du 
khách sẽ không thể ngắm hoàng hôn ở thành phố 
Kiruna (Thụy Điển) do mặt trời không lặn. Tuy 
nhiên, bạn sẽ có thêm thời gian trải nghiệm những 
hoạt động khá thú vị như ngắm nhìn các động vật 
sinh hoạt về đêm, đi bộ, tour du thuyền hoặc tắm 
biển, hồ đêm...

6. Phần Lan: Được mệnh danh là vùng đất 
của mặt trời lúc nửa đêm. Ở nhiều địa phương phía 
bắc, ánh mặt trời chiếu sáng liên tục cả ngày lẫn 
đêm trong suốt mùa hè. ■
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Số phận bi thảm “không ai 
bằng” của thiên tài toán học 
Pháp...

Thiên tài thường được mọi người trân 
trọng vì những đóng góp của họ 
nhưng cũng không ít người có số 

phận bi thảm khi còn sống và chỉ được nhìn nhận 
đúng giá trị sau khi qua đời...

Évariste Galois (25/10/1811-2/6/1832) là 
nhà toán học thiên tài của nước Pháp thế kỉ 19 nói 
riêng hay của toàn nhân loại nói chung.

Nhưng lúc còn sống ông không nổi tiếng và 
được mọi người công nhận như vậy. Những bi kịch 
xảy ra đã đẩy ông tới vòng lao lý và tuyệt vọng.

Cuộc đời ông là một cuộc sống biến động 
của tuổi trẻ cũng như xã hội lúc bấy giờ, của một 
tâm hồn trẻ tuổi với những hoài bão lớn lao, cống 
hiến cho Toán học nhưng lại bị ruồng bỏ và liên tục 
rơi vào hết bi kịch này tới bi kịch khác, cuối cùng ra 
đi khi còn rất trẻ.

Ông cũng là đại diện cho lớp thanh niên 
mang những hoài bão lớn với ý nghĩ táo bạo, dám 
nghĩ dám làm, là bài học cho mỗi chúng ta ngày 
nay. Mặc dù có một trí óc xuất sắc rõ rệt và có giải 
pháp đột phá cho những bài toán mà một số những 
nhà Toán học lớn nhất thời ấy chưa làm được, 
Galois vẫn không được các định chế và các nhà 
Toán học đương thời công nhận.

Thiên tài quậy phá
Năm 1823, khi 12 tuổi, ông học nội trú tại 

trường Collège royal (sau này là trường Louis-le-
Grand). Ông bị lưu ban trong niên khóa 1826-1827 
vì học yếu về môn hùng biện.

Galois thường tự làm khó mình. Khi còn là 
học sinh ở trường trung học Louis-le-Grand, nơi 
Galois trải qua hầu hết tuổi trẻ của mình, ông 
không những được mọi người biết tới qua sự thông 
minh hơn người, mà còn là một thiếu niên với cá 
tính khác thường. 

Theo hồ sơ lưu tại trường thì mấy năm đầu 
Galois là “ngôi sao đang lên” đầy hứa hẹn, rồi sau 
đó biến dần thành một học sinh kém. Năm 16 tuổi, 
một thầy giáo của Galois bối rối ghi lại:

“Tính cách của học sinh này cho dù tôi có 
dễ dãi mấy cũng không thể hiểu nổi”. Trong khi đó 
một thầy giáo khác diễn tả rõ ràng sự ghét bỏ: 
“Không có gì khác ngoài sự lơ đễnh và kỳ cục khác 
thường” hoặc “Sự điên cuồng của Toán học đã ám 
ảnh nó”.

Sau này nhìn lại người ta cho rằng vì Galois 
rất thông minh, lại có năng khiếu đặc biệt về Toán, 
cho nên ông không thể có đủ kiên nhẫn với chương 
trình học của nhà trường. Điều này khiến cậu trở 
nên kỳ quặc và khó hiểu trong mắt người khác.

Hai lần thi trượt 
Năm 1826, Galois thi trượt trường Bách 

khoa, một trường kỹ thuật nổi tiếng nhất ở Paris.
Trở về, ông ghi tên học lớp chuyên toán 

trường Louis-le-Grand do Louis Richard giảng 
dạy và cũng là người thán phục tài năng của Galois.

Ngày 1/4/1827, những công trình đầu tiên 
của ông viết về đề tài liên phân số được đăng trên 
“Niên giám toán học”. Sau đó, Galois đã bỏ dở 
nhiều môn học để tập trung nghiên cứu các tác 
phẩm về hình học.

Giữa năm 1828, ông trình bày một số tiểu 
luận về phương pháp giải phương trình đại số cho 
Viện hàn lâm khoa học Pháp.

Nhưng vào tháng 7/1828, một biến cố đã 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc đời của Galois 
là việc cha ông, Nicholas Gabriel Galois, đã tự sát 
vì một lá thư nặc danh của một cha cố thuộc dòng 
Tên.

Ông đã trở thành người có tâm lý cực đoan 
và nỗ lực tham gia các hoạt động chính trị theo 
nhóm người Cộng Hòa.

Vài tuần sau, Galois thi trượt vào trường 
Bách khoa lần thứ hai, trước sự ngạc nhiên của vị 
giáo sư dạy ông.

Người ta truyền tụng rằng, lý do bị đánh rớt 
là vì ông đã ném miếng giẻ vào đầu một vị giám 
khảo khi được hỏi một câu mà ông cho là ngớ ngẩn 
và ngu xuẩn về lượng giác.

Bị đuổi học
Sau đó ông vào học trường Cao đẳng Sư 

phạm (ENS) nhưng chỉ được hơn nửa năm thì bị 
đuổi. Học tại trường Sư phạm năm 19 tuổi, thầy 
dạy toán của ông đã đánh giá: “Người học trò này 
đôi khi diễn tả ý tưởng không sáng sủa, nhưng 
thông minh và tỏ ra một trí óc tổng hợp lỗi lạc”.

Trong khi đó, thầy giáo vật lí Péclet đã 
đánh giá mỉa mai:

“Anh ta tuyệt đối không biết gì hết. Tôi đã 
được nghe rằng anh ta có khả năng toán học; tôi 
hoàn toàn ngạc nhiên về điểm này. Khi chấm bài 
thi của anh ta, dường như anh ta có một tí thông 
minh hay là cái trí khôn này đã được giấu quá kỹ 
đến nỗi tôi không cách chi tìm ra nó!”.

Tại đây, Galois trở thành một thành viên 
hăng hái của phe Cộng hòa, rồi chẳng bao lâu trở 
thành người chống đối lại ban giám đốc nhà 
trường, đặc biệt chống lại ông Hiệu trưởng Joseph-
Daniel Guigniault. 

Trong những ngày sôi động của tháng 
7/1830, có nhiều cuộc hỗn loạn xảy ra trên đường 
phố Paris do sinh viên khởi xướng. 

Khi ấy Hiệu trưởng Guigniault cho khóa 
cổng trường Sư Phạm, nhốt tất cả sinh viên ở lại 
trong khuôn viên nhà trường vì sợ rằng sinh viên có 
thể ra ngoài nhập vào lực lượng bạo động.

Galois rất bực tức vì mất cơ hội tham gia 
lực lượng cách mạng. Ông không thể nào tha thứ 
cho ông Hiệu trưởng Guigniault, và từ đó mối quan 
hệ giữa Galois và nhà trường xấu đi. 

Galois kết tội ông Hiệu trưởng Guigniault 
“có cái nhìn thiển cận và bảo thủ”. Sau một lần đả 
kích ông hiệu trưởng trên báo, chỉ sau một tháng 
Galois đã bị đuổi học.

Công trình bị lãng quên
Tin tưởng vào những việc làm của mình, 

Galois gởi những khám phá Toán học lên Viện Hàn 
lâm Khoa học để được thẩm định.

Nhưng văn bản ấy của ông đã bị Augustin-
Louis Cauchy, người có trách nhiệm ở Viện Hàn 
Lâm và cũng là nhà Toán học hàng đầu thời bấy giờ 
làm thất lạc trong khi Galois không có bản sao nào 
khác.

Một bản luận văn khác của ông cũng đã 
được đệ trình cho giải thưởng lớn toán học của 
Viện Hàn Lâm, Joseph Fourier (1768-1830) tự tay 
lấy bản văn đó về nhà nhưng lại qua đời một thời 
gian ngắn sau đó nên những tài liệu này cũng bị thất 
lạc.

Dưới cái nhìn của Galois, thì sự mất mát 
này không thể là tình cờ và cho rằng có thể Fourier 
đã hoặc không hiểu nổi nội dung bản luận văn hay 
là đã cố ý đánh mất nó.

Ngoài Fourier ra, những người có trách 
nhiệm đọc qua bản luận văn trong hội đồng giám 
khảo cũng bị Galois kết tội vì đã không đánh giá 
được ý nghĩa công trình này.

Chưa hết, Poisson sau này có nhận được 
một bản luận văn mới (bản thứ 3 của Galois) thì đã 
từ chối với lí do không đúng thời hạn nhưng thực 
sự là vì các hoạt động chính trị của Galois.

Galois cố gắng gửi những công trình của 
mình thêm hai lần nữa để được Viện Hàn Lâm đánh 
giá, nhưng người ta cũng quay lưng đi, không một 
lần bàn bạc với ông. 

Chính trị cực đoan
Chán ghét và thất vọng, Galois quay sang 

chính trị. Ông gia nhập vào tổ chức Cấp tiến. Ở 
ngoài đường phố, Galois tham gia tích cực nhóm 
“Pháo binh Quốc gia”. Galois bị bắt nhưng may 
mắn được thả ra 2 tháng sau đó.

Được tự do chưa được 1 tháng, vào ngày kỷ 
niệm Cách Mạng năm 1831, Galois dẫn đầu một 
đoàn gồm khoảng 600 thành viên Cộng hòa quá 
khích và lại bị nhốt vào tù lần thứ 2. 

Chính trong tù ông mới làm việc bằng trí 
óc. Ông viết về tích phân đại số và thuyết đa trị mà 
hiện nay không còn dấu vết.

Galois bị giam 2 tháng trước khi bị đưa ra 
tòa. Hy vọng được trả tự do tại tòa (như lần trước) 
là không thể có.
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Phiên tòa 23/10 đã xử Galois 6 tháng tù. 
Sau đó Galois bị giam ở nhà tù Sainte Pélagie. 
Không chịu khuất phục Galois lại gây ra một cuộc 
nổi dậy của tù binh và bị bắt vào ngục tối.

Cuộc đấu súng định mệnh
Sau khi được thả không bao lâu, ông đem 

lòng yêu một người phụ nữ trẻ tên là Stéphanie. 
Cuộc tình không những không ra gì mà còn đưa 
ông đến một cuộc đấu súng tay đôi.

Biết rằng chỉ còn sống cho tới bình minh, 
Galois dùng hết đêm để viết vội vàng lại tất cả 
những sự khám phá sâu sắc nhất của mình. Ông 
viết bên lề một trang giấy: “Tôi không có đủ thời 
gian”.

Buổi sáng ngày 30/5/1832 Galois đã bị đối 
thủ bắn vào bụng và bỏ chết trên một đường phố 
vắng vẻ ở Paris. Galois đã chết trong vòng tay của 
Alfred, em ông với câu nói cuối cùng: “Em đừng 
khóc, anh cần can đảm để chết ở tuổi hai mươi”.

Nhưng những di sản Toán học ông viết vội 
trong đêm trước khi chết sẽ là nền tảng của một 
lãnh vực mới cho Toán học sau này: Lý Thuyết 
Nhóm, một cột trụ của Đại số Hiện đại.

Thiên tài được công nhận muộn màng
Những đóng góp toán học của Galois mãi 

đến năm 1843 mới được công nhận. Bản thảo của 
ông cuối cùng được công bố toàn bộ trong Tạp chí 
toán lý thuyết và ứng dụng năm 1846.

Tuy nhiên, phải đến năm 1870, khi nhà bác 
học Pháp Camille Jordan xuất bản cuốn sách giải 
thích nội dung bản thảo của Galois viết trước khi 
đấu súng, tài năng của nhà toán học vĩ đại này mới 
thực sự được thừa nhận. 

Các nhà toán học thế giới ngày nay coi ông 
là người sáng lập đại số cao cấp và là một trong 
những người xây dựng nền tảng của toán học hiện 
đại nói chung. ■

Những nhân tài đất Việt nổi 
danh ở Trung Quốc 

Thực tế, tổng công trình sư của Tử 
Cấm Thành, ông tổ nghề pháo 
Trung Quốc... chính là những nhân 

tài đến từ Việt Nam. 
Tử Cấm Thành là tác phẩm của người 

Việt
Tử Cấm Thành Bắc Kinh ngày nay trở 

thành một biểu tượng văn hóa để người Trung 
Quốc tự hào với nhân loại. Ít ai biết rằng, tổng công 
trình sư của Tử Cấm Thành là một người Việt Nam.

Đó là ông Nguyễn An, sinh vào cuối thời 
Trần. Theo Kiến Văn Tiểu Lục của Lê Quý Đôn thì 
Nguyễn An quê ở vùng Hà Đông ngày nay. 

Từ nhỏ đã nổi tiếng thần đồng, giỏi tính 
toán và có biệt tài về kiến trúc. Bởi vậy, mới chỉ 16 
tuổi, Nguyễn An đã có mặt trong các hiệp thợ xây 
dựng các công trình cung điện của nhà Trần.

Năm 1406, nhà Minh mang quân sang đánh 
nhà Hồ bắt được cha con Hồ Quý Ly mang về 
Trung Quốc. Năm 1407, vua Minh xuống chiếu 
cho các tướng Minh ở nước ta bắt những người học 

vấn cao, thợ khéo, các thanh niên tráng kiện để 
mang về Trung Quốc phục vụ cho nước họ. 
Nguyễn An nằm trong số người bị bắt này.

Sang Trung Quốc, Nguyễn An bị sung vào 
đội ngũ hoạn quan. Vào lúc này, nhà Minh đang 
cho xây dựng thành Bắc Kinh làm kinh đô. 

Nghe Nguyễn An có tài kiến trúc lại liêm 
khiết, vua Minh cho ông phụ trách việc xây Tử 
Cấm Thành. Các quan lại ở Bộ Công có ý không 
phục nhưng khi thấy Nguyễn An tính toán rành 
mạch, đầu nghĩ tay chỉ thành hình, họ cũng vui vẻ 
phục tùng.

Dưới sự chỉ đạo của Nguyễn An, Tử Cấm 
Thành Bắc Kinh đã hoàn thành với một công trình 
đồ sộ gồm 800 cung và 8.886 phòng trên một diện 
tích 720.000 m2. 

Theo phát biểu của GS Trần Ngọc Thêm, 
công trình này mang những ảnh hưởng kiến trúc 
Việt Nam rõ rệt. Đó là nguyên tắc “tiền triều hậu 
thị” nghĩa là cung điện phía trước chợ búa phía sau. 

Hồ Nguyên Trừng
Trong khi các hoàng thành trước đó của 

Trung Quốc hình vuông thì Tử Cấm Thành hình 
chữ nhật. Nét nổi bật nhất là Tử Cấm Thành có 3 
lớp trong khi các kinh thành trước chỉ có 1 hoặc 2 
lớp. Theo giáo sư Thêm, đây là biểu hiện tư duy coi 
trọng số lẻ của người Việt và cũng là sự tương đồng 
với thành Cổ Loa của ta. 

Công lao của Nguyễn An trong việc tổ chức 
xây dựng Tử Cấm Thành đến nay vẫn được ghi rõ 
trong các bộ sử cổ của Trung Quốc như Hoàng 
Minh thông kỷ, Anh Tông chính thống thực lục. 

Ông tổ nghề pháo ở Trung Quốc
Người Trung Quốc xưa nay được mệnh 

danh là cha đẻ của pháo. Nhưng ít ai biết rằng chính 
người Việt Nam lại là thầy dạy đúc pháo của người 
Trung Quốc. 

Người thầy ấy không ai khác, chính là Hồ 
Nguyên Trừng. Ông là con trưởng của Hồ Quý Ly, 
có biệt tài về đúc súng, pháo. Sau khi nhà Hồ bị 
quân Minh tiêu diệt, cha con ông cùng các quan lại 
bộ thuộc bị bắt về Trung Quốc.

Ở bên Trung Quốc, nhà Minh biết Trừng có 
tài chế tạo súng thần cơ mới trưng dụng ông, từ đó 
nước này mới có bước tiến lớn trên con đường sử 
dụng thuốc nổ vào chiến tranh. 

Theo Vân đài loại ngữ của Lê Quý Đôn thì 
trong sử đời Minh có ghi nhận: “Trừng khéo chế 
súng, chế ra thần cơ cho triều đình, đến nay tế binh 

khí đều phải tế Trừng”. 
Trong sách Thông ký cũng nói: “Lúc đầu 

Quốc Triều (chỉ nhà Minh) chỉ có năm quân doanh, 
ấy là Trung, Tiền, Tả, Hữu, Hậu. Năm Vĩnh Lạc 
xưa (1403-1424) lấy 3000 quân kỵ rợ Hồ đặt dưới 
lá cờ rồng, lập ra tam thiên doanh. Sau khi nam 
phạt, học được phép chế thần công thì lập ra thần 
cơ doanh”. 

Giáo sư Trần Quốc Vượng khi nghiên cứu 
lịch sử Trung Quốc cũng xác nhận trong Minh sử 
có ghi: “Đến đời vua Thành Tổ nhà Minh (1403-
1424) đánh nước Giao chỉ học được phép đúc thần 
cơ sang pháo, lúc bấy giờ mới đặt ra đội súng thần 
cơ”. 

Như vậy, các tài liệu sử học của cả ta và 
Trung Quốc đều xác nhận rõ ràng, chỉ từ khi có Hồ 
Nguyên Trừng mới xuất hiện Thần cơ doanh là 
binh chủng pháo binh đầu tiên của quân đội Trung 
Quốc và cũng là binh chủng pháo binh đầu tiên của 
nhân loại. Rõ ràng cha ông chúng ta xưa đã đi trước 
người Trung Quốc trong kỹ nghệ chế tạo pháo. 

Trạng nguyên triều Đường
Lịch sử quan hệ bang giao Việt Nam - 

Trung Quốc thời phong kiến có nhiều sứ giả Việt 
Nam vì giỏi ứng đối nên được hoàng đế Trung Hoa 
phong cho danh hiệu Trạng Nguyên. 

Tuy nhiên đó chỉ là một dạng danh hiệu 
danh dự. Nhưng từ thế kỷ 8, khi nước ta còn bị nhà 
Đường đô hộ, người Việt đã tỏ ra trí tuệ không kém 
gì dân Trung Quốc.

Năm 784, Khương Công Phụ, một người 
xuất thân bình dân ở đất Yên Định - Thanh Hóa (lúc 
đó là quận Nhật Nam dưới thời Đường) đã sang 
Trường An thi và đoạt danh hiệu Trạng Nguyên, 
đứng đầu hàng ngàn sĩ tử Trung Quốc.

Theo sách Chuyện thi cử và lập nghiệp của 
học trò xưa, Khương Công Phụ sinh ra trong một 
gia đình làm nghề bán thuốc bắc. Từ nhỏ đã nổi 
tiếng thông minh nên được cha mẹ cho đi học với 
một ông thầy người Trung Quốc vốn là một Nho sĩ 
đỗ đạt nhưng chán cảnh quan trường lánh sang 
nước ta ẩn dật. Nhờ được học thầy giỏi nên tài năng 
của Công Phụ ngày càng phát triển.

Trong dịp khảo hạch ở quận, vua Đường 
chỉ cho sĩ tử An Nam được sang Trường An thi có 8 
người nhưng Công Phụ đã vượt qua hết các kỳ 
khảo hạch và luôn đứng đầu số sĩ tử dự khảo hạch. 

Đến kỳ thi ở Trường An, ông đã đỗ Trạng 
Nguyên sau đó đã làm đến Gián nghị đại phu rồi Tể 
tướng của triều vua Đường Túc Tông.

Đánh giá về Công Phụ, học giả Trung Quốc 
đời sau vẫn còn nhiều ngưỡng mộ. Học giả La Sĩ 
Bằng nhận xét: 

“Thời Đường lấy văn thơ kén quan chức. 
Người An Nam muốn ra làm quan ắt phải theo lối 
đó. Công Phụ qua khoa cử làm quan đến chức cao 
quý như Tể phụ thì thơ văn chắc phải uyên thâm lỗi 
lạc... Chỉ có trong Toàn Đường Văn, quyển 446 có 
chép 2 thiên: Bạch Vân chiếu xuân hải và Đối cực 
trực gián sách. Qua hai thiên văn chương ấy, 
chúng ta đại khái thấy được bút văn, kiến thức của 
bậc văn tài”... ■
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Bí ẩn cung điện bằng vàng 
ở Tây Ban Nha biến thành màu 
tím

Các nhà khoa học đã tìm ra bí ẩn kỳ lạ 
xung quanh hiện tượng lạ đang xảy 
ra với cung điện cổ Alhambra bằng 

vàng ở Tây Ban Nha.

Hình ảnh huy hoàng của các sảnh mạ vàng
Theo Science Alert, cung điện bằng vàng 

Alhambra được xây dựng bởi những người cai trị 
Hồi giáo cuối cùng của Tây Ban Nha, đã tỏa sáng 
giữa thành phố Granada trong vòng 800 năm.

Màu sắc bên ngoài của cung điện dường 
như thay đổi, nổi bật như một ngọn hải đăng màu 
cam đất nung dưới ánh nắng trưa trước khi nhường 
chỗ cho màu đỏ hồng trong ánh sáng mờ dần của 
hoàng hôn.

Tuy nhiên, các sảnh mạ vàng lung linh của 
cung điện cổ đang dần thay đổi màu sắc, ngay cả 
các bức tường quét vôi trắng được trang trí công 
phu cũng nối gót, dần nhuộm tất cả trong một màu 
tím xấu xí và ma quái.

Nhà khoáng vật học Carolina Cardell và 
chuyên gia kính hiển vi Isabel Guerra của Trường 
Đại học Granada - Tây Ban Nha đã giải mã bí ẩn 
trong nghiên cứu vừa công bố trên Science 
Advance.

Vàng là một trong những kim loại ít phản 
ứng nhất, có khả năng chống lại ánh sáng mặt trời, 
độ ẩm, ô nhiễm không khí và nhiệt độ chóng cháy, 
do đó rất khó để xuống cấp.

Mềm và dễ uốn, vàng cũng được sử dụng 
để trang trí cung điện, đồ trang trí, vũ khí và áo 
giáp, cùng các tác phẩm nghệ thuật bằng cách sử 
dụng một kỹ thuật gọi là mạ vàng. Trong trường 
hợp của Alhambra, lá vàng mỏng như tấm mỏng 
phủ trên các tấm thiếc dẻo ban đầu được trang trí 
trên các bức tường của cung điện.

Theo thời gian, các bề mặt chuyển sang 
màu tím kỳ lạ, và ngay lập tức được bao phủ bởi lớp 
thạch cao trắng vào thế kỷ 19. Thế nhưng chúng 
đang bắt đầu tiếp tục tím!

Sự biến đổi ánh sáng ấm áp của vàng thành 
màu tím bầm ban đầu được nghi ngờ cho một thủ 
thuật hóa học có từ thời cổ đại. Sử dụng nước 
cường toan, thường được tạo ra bởi hỗn hợp axit 
nitric và axit clohydric, được gọi là axit nitric 
hydrochloride, các nhà giả kim thuật La Mã đã sử 

dụng kỹ thuật này để tạo màu cho thủy tinh từ thế 
kỷ thứ 4.

Phản ứng này cũng hòa tan vàng thành các 
hạt nhỏ - như nhà phát minh và nhà khoa học 
Michael Faraday đề xuất vào năm 1856 - phân tán 
ánh sáng thành màu đỏ ruby, tím và xanh lam.

Tuy nhiên, cho đến nay, không có dấu hiệu 
nào của axit nitric hydrochloride được phát hiện 
trên các bức tường của Alhambra. Như vậy, một 
quy trình hóa học khác đã phải tạo ra sự thay đổi 
màu sắc bên trong Alhambra.

Cardell và Guerra bắt đầu điều tra, sử dụng 
kính hiển vi điện tử quét được trang bị một loạt các 
máy đo quang phổ để tiết lộ thành phần hóa học của 
các đặc điểm được lót vàng của Alhambra, ở quy 
mô nano.

Sau khi nghiên cứu các bức tường hàng thế 
kỷ của Alhambra và mô hình hóa thời tiết hóa học 
có thể xảy ra sau đó, các nhà nghiên cứu đã phát 
hiện ra sự kết hợp bất ngờ của các quá trình điện 
hóa có thể đã phủ bóng màu tím cho các bề mặt bị 
hư hỏng.

Cardell và Guerra đã tìm thấy những 
khoảng trống và khe nứt giống miệng núi lửa trong 
lá vàng, nơi có thể là đường dẫn cho hơi ẩm tiếp cận 
với lá thiếc bên dưới và ăn mòn nó, khi các bức 
tường không còn bụi bẩn.

Nhưng nơi những bức tường phủ đầy bụi 
bẩn, thay vào đó, vàng đã bị phá hủy theo cách cổ 
điển khác: Ăn mòn. Theo Cardell và Guerra, khi bị 
tước đi các electron của nó, vàng dần dần bị phân 
hủy và hình thành một cách tự nhiên các hạt nano 
vàng có đường kính khoảng 70 nanomet, có kích 
thước phù hợp để tán xạ một làn sóng ánh sáng 
khiến nó có màu tím.

Họ cũng nghi ngờ rằng sự hiện diện của các 
hạt nano vàng và sự xuống cấp của lớp mạ vàng 
lưỡng kim có khả năng lan rộng hơn những gì các 
chuyên gia di sản kiến trúc đã nhận thấy, bởi các nỗ 
lực nhằm che lấp tình trạng "hóa tím" của cung 
điện.

Các nhà khoa học hy vọng phát hiện này sẽ 
cung cấp lối đi cho các biện pháp can thiệp tương 
lai, nhằm giúp Alhambra giữ được vẻ lung linh đã 
đi vào huyền thoại thêm nhiều thế kỷ nữa. ■ 

Những điều thú vị về đảo 
du lịch lừng danh Majorca

Majorca, còn được biết đến với tên 
gọi Mallorca, là một hòn đảo du 
lịch nổi tiếng thuộc quần đảo 

Baleares ở Địa Trung Hải, ngay ngoài khơi phía 
đông nam Tây Ban Nha.

Cũng giống như các đảo Minorca, Ibiza và 
Formentera thuộc quần đảo Baleares, Majorca là 
thỏi nam châm hút khách du lịch quốc tế. Mọi du 
khách đều có thể tìm thấy điều thú vị cho riêng 
mình ở nơi đây, từ khí hậu dễ chịu, những bãi biển 
tuyệt đẹp, vịnh nhỏ, rặng núi hùng vĩ đến các khu 
nghỉ dưỡng cao cấp bên cạnh các làng chài nên thơ 
và vùng thôn dã mộc mạc.

Majorca có khí hậu Địa Trung Hải với nhiệt 
độ trung bình là 21°C và hơn 300 ngày nắng trong 
năm.

The trang The Other Mallorca, tên của hòn 
đảo bắt nguồn từ cụm từ "insula maior" trong tiếng 
Latinh, có nghĩa là "đảo lớn". Majorca cũng là hòn 
đảo lớn nhất thuộc Tây Ban Nha.

Hòn đảo bắt đầu có người sinh sống từ năm 
7000 trước Công nguyên. Do vị trí địa lý quan 
trọng của hòn đảo ở giữa Địa Trung Hải, đội quân 
của nhiều nước đã cố gắng xâm chiếm Majorca. 

Vào năm 123 trước Công nguyên, người 
La Mã đã tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo này. 
Cuộc xâm chiếm nổi tiếng nhất là của Vua Jaime 
xứ Aragon vào năm 1229, đánh dấu sự khởi đầu 
của việc hình thành Majorca như chúng ta biết 
ngày nay.

Du lịch đã phát triển trên hòn đảo từ nhiều 
thập niên qua, với các dịch vụ du lịch đại chúng 
được duy trì từ những năm 1950.

"Đảo Majorca từ lâu đã là nơi yêu thích của 
những người nổi tiếng và giàu có. Ngày càng nhiều 
sao hạng A tiếp tục đổ về đây vào những tháng mùa 
hè để tận hưởng các bãi biển đầy cát tuyệt đẹp", 
trích nhận xét của tạp chí về du lịch và phong cách 
sống Hello!.

Năm 2011, dãy núi Serra de Tramuntana 
tuyệt đẹp của Majorca đã được UNESCO công 
nhận là di sản thế giới. Đỉnh cao nhất của dãy núi và 
cũng là cao nhất trong quần đảo Balearic là Puig 
Major, cao 1.445 mét.

Gần một nửa dân số thường trú tại Majorca 
sống ở thủ phủ Palma của hòn đảo, khiến nơi đây 
trở thành một trung tâm sôi động và sầm uất.

Nhà thờ La Seu ở Palma là một trong 
những di sản quan trọng nhất hòn đảo. Công trình 
đồ sộ, ấn tượng này được xây dựng trên mảnh đất 
từng là nơi tọa lạc của một nhà thờ Hồi giáo cũ. 
Việc xây dựng nhà thờ bắt đầu vào năm 1230 và 
kéo dài suốt 400 năm. Gần đây, nhà thờ tiếp tục 
được mở rộng theo dự án do kiến trúc sư lừng danh 
Antoni Gaudi đảm trách.

Đảo Majorca là thỏi nam châm hút khách 
du lịch quốc tế, nơi này từ lâu đã là nơi yêu thích 
của những người nổi tiếng và giàu có

Với địa hình đa dạng, mỗi năm Majorca 
chào đón hàng chục nghìn người đến để tập luyện 
đua xe đạp, tham gia các giải đấu chuyên nghiệp 
hoặc chỉ đạp xe thư giãn. Một trong những tuyến 
đường được yêu thích và cũng đáng sợ nhất đối với 
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những người đua xe đạp chuyên nghiệp là 
Sa Calobra, con đường dài 10km ngoằn ngoèo một 
bên sườn núi.

Majorca có một loạt hệ thống hang động 
đáng kinh ngạc, trong đó ấn tượng nhất là Coves 
del Drach trên bờ biển phía đông của hòn đảo. Bên 
trong những hang động này là các khối thạch nhũ, 
bức tường măng đá khổng lồ và các hồ nước ngầm 
lung linh huyền ảo. ■

Vì sao loài người lại phát 
minh ra âm nhạc?

Â
m nhạc là một trong những 'món quà' 
vĩ đại nhất mà con người tìm ra, 
nhưng nguồn gốc của nó vẫn chưa 

hoàn toàn sáng tỏ.

Âm nhạc là một trong những "món quà" vĩ 
đại nhất mà con người tìm ra, nhưng nguồn gốc của 
nó vẫn chưa hoàn toàn sáng tỏ.

Là 1 trong 7 ngành nghệ thuật cơ bản của 
con người, âm nhạc có sức sống mãnh liệt đối với 
tâm hồn. Những người yêu âm nhạc khẳng định nó 
có khả năng chữa lành tâm hồn, gắn kết con người 
và nâng cao tinh thần thẩm mỹ.

Nhưng dù có đào sâu hay nỗ lực tìm hiểu 
thế nào, con người hiện đại vẫn chưa thể truy ra 
nguồn gốc đầu tiên của âm nhạc, hay ai là người 
đầu tiên sáng tạo ra nó.

Không có bằng chứng lịch sử nào cho 
chúng ta biết chính xác ai đã hát bài hát đầu tiên, 
hay huýt sáo giai điệu đầu tiên, hoặc tạo ra những 
âm thanh theo nhịp đầu tiên bằng những nhạc cụ 
thô sơ.

Nhưng các nhà nghiên cứu biết chắc rằng 
nó đã xảy ra hàng nghìn năm trước. Các nền văn 
minh sớm nhất trên khắp châu Phi, châu Âu và 
châu Á đã có âm nhạc. Vào thời đó, nhiều người tin 
rằng nó là một sự sáng tạo của thần thánh, một món 
quà từ các vị thần.

Thật vậy, các vị thần và nữ thần từ nhiều 
tôn giáo và thần thoại đều gắn liền với âm nhạc. 
Những câu chuyện và tác phẩm nghệ thuật cho 
chúng ta biết rằng thần Àyàn của châu Phi là một 
tay trống; thần Apollo của Hy Lạp đã chơi đàn lia, 
một loại nhạc cụ dây. Trong sách "Sáng thế", Jubal 
- hậu duệ của Adam - được xác định là cha đẻ của 
đàn hạc và sáo.

Các nhà khoa học sẽ không bao giờ có thể 
công nhận một người, hoặc thậm chí một nhóm 
người với công lao phát minh âm nhạc. Tuy nhiên, 
dữ liệu từ quá khứ vẫn cung cấp cho chúng ta nhiều 
câu chuyện sâu sắc và thú vị.

Từ những lời ca nguyên thủy
Một số học giả nói rằng ca hát là loại hình 

biểu diễn đầu tiên của âm nhạc. Tất nhiên, con 
người ở thời đồ đá chưa thể soạn ra cả một bản nhạc 
hay bài hát hoàn chỉnh. Thay vào đó, họ tạo ra 
những âm thanh đơn giản hơn - có lẽ chỉ là một vài 
nốt nhạc ghép lại với nhau thành giai điệu. Nếu 
điều đó đúng, con người thời kỳ đầu đã bắt đầu biết 
nói và hát cùng một lúc.

Nhưng tại sao loài người lại bắt đầu hát? Có 
thể họ bị thôi thúc muốn bắt chước một thứ gì đó 
đẹp đẽ trong tự nhiên, chẳng hạn như tiếng chim. 
Tuy nhiên, việc mô phỏng âm thanh của các động 
vật khác có thể đã được sử dụng cho mục đích săn 
bắn là chính.

Cũng có thể ca hát là một cách để giao tiếp 
với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ mới chập chững. Một ví 
dụ của hình thức này chính là những bài hát ru - 
những giai điệu truyền miệng đôi khi có tuổi đời rất 
cổ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những giai điệu hát ru 
hoàn chỉnh và phức tạp có lẽ cần rất nhiều thế hệ để 
hoàn chỉnh như sau này.

Để đi sâu vào nguồn gốc của tiếng hát, các 
nhà khoa học đã nghiên cứu hộp sọ và hàm hóa 
thạch của loài vượn cổ, để xem liệu chúng có thể 
phát âm và kiểm soát cao độ (yếu tố quan trọng 
hàng đầu của tiếng hát) hay không. Họ phát hiện, từ 
khoảng 1 triệu năm trước, tổ tiên chung của người 
Neanderthal và loài người hiện đại đã có giải phẫu 
thanh âm để "hát" giống như chúng ta.

Vì vậy, chúng ta biết rằng âm nhạc vốn lâu 
đời và có thể đã tồn tại với chúng ta từ khi loài 
người mới tiến hóa. Nhưng tại sao nó lại sinh ra và 
tại sao vẫn tồn tại? Có nhiều chức năng khả thi cho 
âm nhạc.

Một lý do rõ ràng khác cho âm nhạc là giải 
trí cho cả cá nhân hoặc cộng đồng. Âm nhạc cũng 
được sử dụng để liên lạc, thường là trong khoảng 
cách lớn, sử dụng các nhạc cụ như trống hoặc kèn. 
Tuy nhiên, một lý do khác cho âm nhạc là nghi lễ, 
và hầu như mọi tôn giáo đều sử dụng âm nhạc.

Tuy nhiên, lý do chính khiến âm nhạc phát 
triển và tồn tại có thể là nó gắn kết mọi người lại với 
nhau. Jeremy Montagu, giám tuyển của Bảo tàng 
Oxford và giáo sư Đại học Oxford giải thích: 

"Âm nhạc dẫn đến sự gắn kết, chẳng hạn 
như gắn kết giữa mẹ và con hoặc gắn kết giữa các 
nhóm với nhau. Âm nhạc giúp người lao động vui 
vẻ khi làm những công việc lặp đi lặp lại và nhàm 
chán, đồng thời giúp mọi người cùng nhau di 
chuyển, tăng sức mạnh cho công việc của họ. 
Khiêu vũ hoặc hát cùng nhau trước khi đi săn hoặc 
tham chiến sẽ gắn kết những người tham gia thành 
một nhóm gắn kết".

Thậm chí có ý kiến cho rằng âm nhạc, trong 
việc tạo ra mối liên kết như vậy, không chỉ tạo ra 
gia đình mà còn chính xã hội, gắn kết các cá nhân 

với nhau mà nếu không có nó, chúng ta sẽ trở nên 
đơn độc.

Jeremy Montagu - Đến những nhạc cụ 
ngày càng phức tạp

Một thành phần quan trọng khác của âm 
nhạc là nhịp điệu. Tổ tiên ban đầu của chúng ta có 
thể đã tạo ra âm nhạc nhịp nhàng bằng cách vỗ tay. 

Sau đó xuất hiện các loại nhạc cụ đầu tiên, 
khi ai đó nhận ra rằng việc đập đá hoặc gậy gỗ vào 
nhau không làm đau tay mà còn đa dạng hóa âm 
thanh. Nếu xét theo các bằng chứng tiến hóa và 
khảo cổ, có thể dự đoán nhạc cụ đã ra đời sau tiếng 
hát.

Nhiều nhạc cụ trong số này có thể đã được 
làm từ các vật liệu mềm như gỗ hoặc lau sậy, và vì 
vậy đã không còn tồn tại trước sương gió của thời 
gian. Những gì còn sót lại là những ống xương. 
Một số chiếc sớm nhất từng được tìm thấy được 
làm từ xương cánh của thiên nga và kền kền, có 
tuổi đời từ 39.000 đến 43.000 năm.

Các nhạc cụ cổ khác đã được tìm thấy ở 
những nơi đáng ngạc nhiên. Ví dụ, có bằng chứng 
cho thấy con người đánh vào thạch nhũ hoặc "cồng 
đá" trong các hang động có niên đại từ 12.000 năm 
trước, và chính các hang động đóng vai trò cộng 
hưởng cho âm thanh.

Tại Nhật Bản, một số còi và lục lạc cổ, làm 
bằng đá hoặc đất sét, có tuổi đời khoảng 6.000 
năm. Thông qua lỗ thổi nhỏ, những nhạc cụ này tạo 
ra âm cao. Những người cổ đại sử dụng chúng có 
thể nghĩ rằng âm thanh đó là ma thuật và có thể họ 
đã chơi chúng trong các nghi lễ tôn giáo. Một số còi 
đá còn lại từ thời đó vẫn có thể tạo ra âm thanh.

Ở Trung Quốc, chuông gốm, có thể là "tổ 
tiên" của chuông đồng xuất hiện sau này, đã có mặt 
cách đây ít nhất 4.000 năm. Còn Hy Lạp, các nhạc 
cụ như krotola, một tập hợp các khối rỗng được bọc 
bằng da, đã được chơi cách đây 2.500 năm. Người 
Hy Lạp cũng sử dụng chũm chọe ngón tay và trống 
khung.

Nhạc cụ cũng có thể gắn liền với nhiều loại 
người khác nhau. Những người chăn cừu đã chơi 
syrinx, một loại nhạc cụ giống như tiếng huýt sáo, 
ngày nay được gọi là sáo chảo. 

Đó là một công cụ đơn giản dễ dàng mang 
theo trên đồng ruộng. Aulos là một nhạc cụ bằng gỗ 
phức tạp hơn bao gồm 2 ống. Nhìn chung, theo thời 
gian và nhu cầu lao động, sáng tạo, tôn giáo ngày 
càng đa dạng, con người càng phát minh ra nhiều 
nhạc cụ phức tạp hơn. ■

* Như nhau cả 
Hai tóc vàng hoe cùng xem bóng đá: 
- Cậu đoán xem đội nào sẽ chiến thắng?
- Một trong hai đội. Còn cậu?
- Hoàn toàn ngược lại. Mình đoán một 

trong hai đội sẽ thua...

Vui Cöôøi



Trang 16

Issue # 2037 * Tuesday, March 07,  2023

THAM KHẢO MIỄN PHÍ

6100 Corporate Dr, Ste 110, Houston, TX 77036 (281) 702-8128LS. Sarah Huynh Ý-Nhi

LS Paul Savinov LS Jeeho Shin
(Of Counsel)

Kenny Huynh Kristen JoyJohnny Truong

Cathy Khong Janice Reyes Linda Nguyen Lily Betancourt Maria Tago

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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