
 
  



 
1. LỜI MỞ  

 
Bâng khuâng nhớ cảnh, nhớ người, 

Nhớ nơi kỳ ngộ, vội dời chân đi. 
(Nguyễn Du: Truyện Kiều) 

 
  Hai câu thơ trên của đại thi hào Nguyễn Du viết trong Truyện Kiều đã gợi lại trong 
tôi biết bao mối xúc cảm, mỗi khi nhớ về chuyến Tây du hai tuần mà gia đình chúng 
tôi mới vừa hoàn tất hồi đầu tháng 8 năm 2010 vừa qua.  Ước gì thời gian ngừng 
đọng, để tôi có dịp gặp lại những bóng hình thân quen mà giờ đây đã 'nghìn trùng xa 
cách'.  Nhớ đến người chị họ đã rũ áo phong sương một đời từ ngót nửa thế kỷ nay, 
để lên non tầm sư ngộ đạo, lấy đất trời lồng lộng làm bạn tâm giao.  Nhớ đến tấm 
lòng quảng đại của vợ chồng người chị họ khác, đã không quản ngại đường xá xa 
xôi, cách nửa vòng trái đất, họp nhau về đây sum vầy, nơi miền biên viễn 
Castagniers hẻo lánh thuở nào.  Và còn nhiều người thân yêu khác nữa, nhất thời 
tôi không thể kể hết lên trang giấy này, nhưng cũng sẽ mãi không phai nhòa trong 
tận tâm can tôi. 
 
  Giờ đây, ngồi nhớ lại mà lòng cứ bâng khuâng bồi hồi, bất giác cảm tác nên mấy 
vần thơ cho nguôi ngoai cõi lòng hãy còn ngổn ngang trăm mối: 
 

Nước non vẫn nước non này 
Nay sao ảm đạm mà xưa vui vầy 

Buồn vui bởi tại lòng này! 
 

  Hay là tôi có tâm sự chăng?  Có lẽ thế thật!  Vì ta nhân có tâm sự gì thường chẳng 
biết tỏ cùng ai, nếu không có cái vật gì để trút bày tâm sự thầm kín ra, thì lấy cách gì 
mà tiêu dao cho qua ngày tháng năm dài.  Gặp có điều chi phiền não, nếu không tìm 
cho được những mỹ cảnh kỳ quan trên thế giới, thì lấy gì làm thú giải trí. 
 
  Đã trót sinh ra kiếp làm người, ta cứ luôn bị cái hoàn cảnh nó bức bách, lắm khi 
mình phải nhức óc cau mày, tất phải đi tìm cảnh lạ ở nơi chốn chân trời xa tắp, hầu 
giúp cho cuộc sống vơi bớt đi phần căng thẳng.  Những lúc ấy, mắt mình chỉ mong 
được trông thấy cái cảnh tượng êm đềm, tai mình được nghe thấy cái phong vị vui 
vẻ, thì cái tinh thần của mình mới được khoan thai, sảng khoái.  Cho nên lắm người 
cứ đến kỳ nghỉ hè là rủ nhau đi nghỉ mát, du ngoạn đó đây.  Âu đó cũng là một thú 
tiêu khiển lành mạnh vậy.  Đã là con người, tôi cũng không ngoại lệ. 
 
  Nói cách khác hơn, nhiều người đã không quản ngại tốn kém thì giờ và tiền bạc để 
khát vọng kiếm tìm một mối tình hoặc mối hạnh phúc cho riêng mình, bằng cách này 
hay cách khác.  Dù cho đấy chỉ là thứ 'tình trong giây phút' như trong bài thơ mà nhà 
văn Khái Hưng đã dịch từ bài thơ tiếng Pháp của thi sĩ Félix Arvers (1806-1850).1 
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 Lòng ta chôn một khối tình 

Tình trong giây phút mà thành thiên thu ... 

Hỡi ôi! người đó ta đây 

Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân ? 

(Khái Hưng: Tình tuyệt vọng 

Félix Arvers: Sonnet D'Arvers) 



  Vẫn biết người Tây Phương cũng như các cụ ta thường hay dạy bảo con cháu 
bằng câu ngạn ngữ như sau: 'Đi xa về, tha hồ nói khoác', nên mỗi khi định đặt bút 
xuống viết đôi hàng lược thuật cuộc lãng du trên đất Pháp vừa qua, tôi có hơi ngần 
ngại.  Và lòng vẫn dặn lòng là phải luôn lấy câu ngạn ngữ đó để làm răn.   
 
  Bởi cớ sao mà người Tây có câu ngạn ngữ như thế?  Có lẽ bởi ta hay có tính hiếu 
thắng, nhất thiết mọi sự đều muốn có một cái gì đặc biệt hơn kẻ khác, để lấy đấy mà 
tự cao.  Phương xa cõi lạ, là những nơi ít người năng tới, mà một mình được đến, 
đó là một sự đặc biệt hơn người.  Rồi muốn làm tăng lên nét đặc biệt ấy ra, khi trở 
về họ sẽ thuật lại những chuyện mình đã trải nghiệm qua, không khỏi có ý thêm thắt 
khoa trương.  Cho nó tốt đẹp hơn lên.  Khiến cho người nghe phải nức nỏm khen 
hay mà tự mình có thể tăng thêm phần giá trị.  Vì biết rằng dẫu nói thế nào người 
khác cũng sẵn lòng tin mà không ai có thể nhất thời kiểm chứng được.  Tôi nghĩ đó 
là ý nghĩa sâu xa của câu ngạn ngữ trên, và cũng là cái tâm lý chung của khách du 
lịch xưa nay vậy. 
 
  Đã là cái tâm lý chung, thì ít ai có thể tránh khỏi.  Tôi đây cũng không dám chắc 
rằng có tránh khỏi được cái thói lệ thường tình đó không.  Song cũng xin hết sức 
thành thật và mong rằng sẽ không đến nỗi như anh học trò ngông trong chuyện ngụ 
ngôn của La Fontaine nói khoác rằng đã trông thấy cây bắp cải to bằng cái nhà! 
 
  Trước tôi, đã có biết bao nhiêu bậc tiền nhân nước Việt nắn bút viết nên các thiên 
du ký về nước Pháp thật lãng mạn.  Một trong những vị đi tiên phong về thể loại du 
ký viễn du này phải kể đến cụ Nguyễn Trọng Hợp (1834-1902) trong tác phẩm viết 
bằng tiếng Pháp Paris, capitale de la France: recueil de vers.2  Cụ đỗ Tiến Sĩ vào 
năm 1865 dưới triều Nguyễn, làm quan dưới bảy đời vua từ Tự Đức đến Thành 
Thái, từng giữ chức Kinh Lược Bắc Kỳ (1886), rồi được tôn làm Phụ chính đại thần 
dưới triều vua Thành Thái (1889-1897).  Cụ còn là một trong những đại thần chủ 
chốt trong việc nghị hòa với người Pháp, khi Pháp sang xâm lược nước ta.  Lúc cụ 
đi Pháp vào năm 1897 để học hỏi, quan sát văn minh nước người để về canh tân 
đất nước, cụ có sáng tác bài thơ bằng tiếng Pháp sau đây qua một bản dịch tiếng 
Anh, phản ánh khá trung thực cảnh quan đô thị của Ba Lê (Paris) vào thời belle 
époque trong giai đoạn cực thịnh nhất: 
 
          The waters are blue and the vegetation pink; 
          The evening sweet to behold; 
          People are out walking.  Great ladies promenade; 
          and behind them walk the small ladies.3 
 
  Nhưng sau khi về nước, cụ lại nghi ngờ dã tâm của người Pháp, vốn không thật 
lòng với chủ trương cải cách một xứ thuộc địa nghèo đói như nước Việt Nam ta.  Cụ 
đã cảm khái viết ra bài thơ Nôm rất cảm động sau đây, nói lên được phần nào nhân 
cách lớn của một vị đại thần trước thời cuộc suy tàn: 

 
Nay vâng mệnh triều đình đi sứ 
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 Nguyễn Trọng Hợp, Paris, capitale de la France: recueil de vers (Hanoi: F. H. Schneider, 1897). 

3
 Tôi chọn bài thơ này là vì nguyên bản tiếng Pháp (và cả bản dịch tiếng Anh nữa) khá thanh tao và có ý vị.  

Hơn nữa, bài thơ này lại được trích trong lời dẫn nhập của Walter Benjamin khi ông viết thiên tiểu luận nổi 

tiếng, 'Paris, capital of the nineteenth century' trong sách Reflections (New York: Schocken Books, 1978, 

tr.146-62).  Bản dịch tiếng Anh này cũng được trích từ thiên tiểu luận trên. 



Sắc cầm tay khó xử muôn phần 
Không đi mang tội khi quân 
Đi thì mang tiếng phản dân cầu hòa 
Nếu biết trước ở nhà làm ruộng 
Còn hơn làm ông thượng ông quan 
Mấy lời nhắn nhủ thế gian 
Học để mà biết làm quan đừng màng4 

 
  Sau cụ, các vị tây học lần lượt đến Pháp làm chuyến lãng du, viết nên nhiều thiên 
du ký đặc sắc vào đầu thế kỷ 20 vừa qua, như các ông Trương Minh Ký,5 Trần Đình 
Bảo,6 Bùi Thanh Vân,7 Phạm Quỳnh,8 Lê Văn Đức,9 Trần Bá Vinh,10 Nhất Linh dưới 
bút hiệu Lãng Du.11  Tất cả đều để lại trong tâm hồn tôi một cảm giác lâng lâng mỗi 
khi nhớ về Ba Lê, nơi đã hai lần tôi dừng chân trong quá trình du lịch đó đây. 
 
  Người Tây phương còn ngưỡng phục Ba Lê không kém người Việt chúng ta, vì Ba 
Lê 'không phải đơn thuần là một đô thị, [mà] Ba Lê chính là một thế giới'12 thu nhỏ.  
Sử sách đã nhiều lần trích dẫn câu nói bất hủ tán tụng Ba Lê của vị Bá tước (Count) 
người Nga tên Feodor Vasilievich Rostopchin (1763-1826).  Ông này là người đã 
công nhiên coi nước Pháp như cừu thù khi Hoàng đế Nã Phá Luân (Napoléon) xua 
quân xâm chiếm nước Nga.  Khi chưa đến Ba Lê thì gọi kinh đô nước Pháp là cái 
'nhà chứa người điên',13 thế mà sau khi đến ở được ít lâu rồi, thì phải chịu lỗi là xét 
lầm, nói rằng: 'Tôi xét ra chốn Kinh đô này thật là chúa tể cả toàn Âu: bao giờ người 
lịch sự trong thiên hạ còn nói tiếng Pháp, đàn bà còn thích 'mốt' đẹp, người ta còn 
lấy ăn ngon là một cái thú ở đời, thì thành Ba Lê còn ảnh hưởng đến các xứ khác 
mãi. Chắc là không có tỉnh thành nào trong thế giới gồm được nhiều người giỏi 
giang, thông thái, nho nhã phong lưu bằng ở đây'. 
 
  Người Tây phương có lưu truyền một giai thoại bất hủ về một Đức Giáo hoàng, 
mỗi khi đón tiếp các bậc chính khách ngoại quốc từ giã về nước, ngài thường hỏi: 
'Ông ở La Mã (Rome) được bao lâu?' Nếu khách trả lời: 'Ở được vài ba tuần', thì 
ngài phán một tiếng: 'Adieu!' Nghĩa là 'xin vĩnh biệt'.  Còn nếu khách trả lời: 'Ở được 
dăm ba tháng một năm', lúc bấy giờ, ngài mới ban cho một câu: 'Au revoir!' Nghĩa là 
'hẹn tái ngộ'. 
 
  Khách du lịch đến Kinh thành Ba Lê cũng vậy, nếu chỉ ở qua loa một vài tuần thì 
chưa đủ cảm được cái thú thâm trầm, có lẽ khi rời bước không nghĩ có ngày sẽ trở 
lại.  Nhưng nếu đã ở đến dăm ba tháng một năm thì tất nhiễm được cái phong vị 
tuyệt trần mà khi đi không nỡ dứt, tự nguyện sẽ có ngày trùng lai mới thỏa chí tang 
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 Nguyễn Trọng Hợp, Kim Giang thi tập. 

5
 Trương Minh Ký, De Saigon à Paris (Saigon: Reget Curiol, 1889). 

6
 Trần Đình Bảo, Relations d'un voyage diplomatique en 1873 [de] Phan Thanh Giản (Saigon: Huỳnh Kim 

Danh, 1916). 
7
 Bùi Thanh Vân, Dạo khắp hoàn cầu (Huế: Đắc Lập, 1929). 

8
 Phạm Quỳnh, 'Pháp du hành trình nhật ký', tạp chí Nam Phong số 58, tháng 4/1922; Ba tháng ở Paris (Hanoi, 

nxb Đông Kinh ấn quán, 1927). 
9
 Lê Văn Đức, Tây hành lược ký, Đinh Văn Sắt dịch từ Hán Việt ra Việt Văn (Quy Nhơn, 1923). 

10
 Trần Bá Vinh, Pháp du ký sự (Chân Tín, 1932). 

11
 Lãng Du [Nhất Linh], 'Đi Tây', báo Phong Hóa từ số 151 (31/08/1935) đến số 180 (27/03/1936), sau in thành 

sách. 
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 Trích trong thư của vua Francois đệ nhị viết cho vua Charles Quint: 'Ce n'est pas une ville, mais un monde'. 
13

 Nguyên văn tiếng Pháp: 'une maison de fous'. 



bồng.  Vì ở Ba Lê không thiếu một vẻ gì, mà vẻ gì cũng 'mười phân vẹn mười': cái 
xấu có, cái tốt có, cái hay có, cái dở có, cái thanh có, cái thô có.  Nếu chỉ biết một 
phần vật chất mà không xét đến phần tinh thần, thì phán đoán tất sai lầm và không 
gọi là biết Ba Lê được. 
 
  Thường những khách ngoại quốc đến du lịch ở Ba Lê, có người chỉ ham những 
cách ăn chơi thật phong lưu phóng túng của Ba Lê.  Nhưng Ba Lê không phải chỉ là 
chốn ăn chơi phóng đãng mà thôi.  Cái vinh dự, cái giá trị, cái đặc sắc, cái phong 
phú của Ba Lê, không phải là ở những nơi phòng trà, quán rượu, vũ trường, hộp 
đêm.  Những nơi ấy chẳng qua là chỗ bán vui cho khách hiếu kỳ thế giới mà thôi, 
chính người ở Ba Lê nhiều khi không đi tới đó bao giờ.  Nếu lấy một khía cạnh đó 
mà xét cả Ba Lê, thì xét sai là phải lắm. 
 
  Bây giờ, xin mời các bạn hãy cùng tôi lên 'xe về miền quá khứ', với bao kỷ niệm 
của một đất nước mà người Việt chúng ta đã một thời mến mộ.  Cũng xin nói thêm 
rằng, trong gần 2 tuần dừng chân trên đất Pháp, những việc mắt thấy tai nghe, bụng 
suy trí nghĩ cũng nhiều.  Nay thuật ra đây, trong một bài viết ngắn ngủi như thế này, 
tôi không biết phải nên kể chuyện chi, bỏ chuyện gì, vì không thể sao nói hết cả 
được.  Và tôi cũng không biết bắt đầu kể chuyện nào trước.  Xin hãy xem những 
giòng tâm sự này, trong gần nửa tháng lưu lại 'Thủ Đô ánh sáng' như tôi đây, chỉ 
như là cưỡi ngựa xem hoa, như là bất chợt một cảnh thoáng gặp mà thôi. 
 
Hải Triều Ý Tâm 
Cảm tác nhân chuyến Tây du năm 2010  
 
  



 
 

 2. Đập cổ kính ra tìm lấy bóng 
 

Paris, đối với tôi Nàng không phải là một phát hiện, mà là một hoài niệm.14 
 
  Cố giáo sư Nguyễn Mạnh Tường (1909-1997) đã nhận xét như vậy khi ông lần đầu 
tiên đặt chân tới Ba Lê cách đây gần 1 thế kỷ.  Ông là người duy nhất đã giành 2 
bằng Tiến sĩ Luật khoa và Tiến sĩ Văn chương trong cùng một niên giảng tại Đại học 
Montpellier năm ông mới 23 tuổi.  Đó là một kỷ lục mà cho đến tận bây giờ cả người 
Pháp chính gốc cũng chưa ai phá nổi. 
 
  Quả thật, nét đặc sắc nhất của Kinh thành Ba Lê là cái dáng vẻ vừa tân kỳ mà lại 
vừa cổ kính đan xen lẫn nhau.  Hai nét ấy không phản trái nhau mà còn dung hòa 
với nhau, là một kết hợp hài hòa giữa khung cảnh xưa và nay, một hình thức kim cổ 
giao duyên vô cùng độc đáo của thành phố.  Ở Ba Lê, cái hồn của quá khứ vàng 
son, của một thời xưa vang bóng vẫn luôn bàng bạc trong khắp phố phường ngõ 
hẻm, khiến cho người lữ khách Việt Nam lưu lạc nơi xứ người không khỏi chạnh 
lòng nhớ đến mấy vần thơ của vua Tự Đức đã từng viết nên: 
 

Đập cổ kính ra tìm lấy bóng, 
Xếp tàn y lại, để dành hơi. 
(Vua Tự Đức: Khóc Bằng phi) 

 
  Chính điều này đã tạo cho Ba Lê một phong thái riêng, tưởng khắp thế giới không 
có nơi đô thị nào sánh được.  Những thành phố lớn khác trên thế giới như Nữu Ước 
(New York), San Francisco, Sydney, có lẽ có nhiều đường phố rộng, nhà lầu cao 
hơn ở Ba Lê, nhưng vẫn kém Ba Lê về cái vẻ thanh tao lịch sự.  Vì là những nơi ấy 
mới chỉ thành lập trong khoảng thời gian ngắn mà thôi, và trước sau chưa có có lịch 
sử gì.  Đến Ba Lê, du khách không thể tìm ra một kiến trúc cao tầng hiện đại nào 
trong lòng thành phố.  Toàn là những kiến trúc cũ kiểu Gothique, không sơn phết.  
Có thể nói, những gì làm nên Ba Lê, những gì khiến người Pháp tự hào về Ba Lê, 
những gì hấp dẫn du khách đến với Ba Lê, trước hết là ở những công trình mang 
dấu ấn truyền thống dân tộc và dấu tích lịch sử: tháp Eiffel, đại lộ Champs-Élysées, 
nhà thờ Đức Bà Paris, bảo tàng Louvre, cố cung Versailles, v.v... 
 
  Nhưng lạ thay! Đến Ba Lê người ta không cảm thấy là đến một thành phố cổ mà là 
đến một thành phố của thời nay.  Có lẽ bởi sinh khí của nó, bởi nét hiện đại của nó 
tỏa lên từ các phương tiện và cung cách sinh hoạt của người dân, từ cảnh trí đến 
gương mặt đô thị nhìn chung.  Những con đường lớn nhỏ chằng chịt ở đây đôi khi 
dẫn ta tới những khu ồn ào náo nhiệt, xe hơi chạy như nước chảy, hàng quán hai 
bên bày la liệt dọc theo lối đi.  Thế mà bỗng chốc thấy mình đưa chân lạc vào một 
cái ngõ tĩnh lặng rợp bóng hoa, nhà cửa xưa cũ, như một cái xóm trung cổ đời xưa.  
Nếu đi xa vào trong nữa, tất sẽ bắt gặp đây đó những mảnh tường rêu xám, những 
tấm đá dãi dầu cùng mưa nắng, hoặc một tòa giáo đường xây từ thời Trung Cổ, 
hoặc một pho tượng đá tạc vào đời Phục Hưng. 
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 Nguyên văn tiếng Pháp: 'Paris, tu ne's pas pour moi une découverte, mais un souvenir'. 



  Có nhiều người Việt xa xứ, lần đầu đặt chân đến Ba Lê đã phải thốt lên rằng: 'Ba 
Lê giống bên nhà quá, gần gũi lắm'.  Có những con đường đi ngang tưởng mình 
đang sống giữa Sài Gòn hoa lệ của miền Nam thuở nào, có những góc phố cứ như 
là Hà Nội văn vật thời trước 1954.  Vẫn những căn phố cổ kính với lối vào nhỏ hẹp 
ấy, trổ cửa sổ từ các căn hộ để mấy bồn hoa, rồi những vỉa hè lát đầy đá xanh rất 
tinh tế.  Những đoá hoa như ánh mắt trẻ thơ nhìn lên bầu trời xanh thẳm, vươn ra từ 
bậu cửa sổ để nhắc nhớ về thế giới truyện cổ tích Andersen, có những bé gái ngoan 
đạo ngồi suốt mùa đông bên cửa sổ và hát bài thánh ca, có những bé trai vui đùa 
trong gió tuyết trước sân nhà.  Những khuôn cửa gỗ trên căn gác xưa với hàng trăm 
năm tuổi đời, những lan can cửa sổ sắt uốn cong nghệ thuật bên những khách sạn 
sang trọng.  Mỗi nơi một dáng vẻ như muôn ngàn ánh mắt khác nhau trong cuộc 
đời.  Những lúc ấy, phải đọc thơ Nguyên Sa qua tài phổ nhạc của Ngô Thụy Miên 
mới nghe lòng mình ray rứt trong từng nỗi nhớ triền miên: 
 

Tôi đi giữa trời Paris mà nhớ thương Sàigòn, 
Nắng Sàigòn hôm nao dìu bước chân em. 

Em ở đâu hỡi người em rất nhớ, 
Trời Paris nào có lụa Hà Ðông. 

(Ngô Thụy Miên-Nguyên Sa: Nắng Paris Nắng Sài Gòn) 
 
  Nhưng với tôi, Ba Lê gợi nhớ Sài Gòn nhất là các quán cà phê vỉa hè dọc hai bên 
đường phố đông người qua lại.  Có khác chăng là ở đây, họ trật tự và lịch sự hơn 
nhiều.  Vào mùa hè, người dân Ba Lê cảm thấy nóng nực, nhàn tản ra ngồi quán cà 
phê nhâm nhi, hút dăm ba điếu thuốc, rồi đọc báo, tán gẫu với nhau đủ thứ chuyện 
thời sự.  Nói là quán cà phê nhưng có bán đầy đủ thức uống, có cả vang, cả bia, 
rượu mạnh và thức ăn nhẹ.  Người Ba Lê thì rất đủng đỉnh, trái ngược lại với đời 
sống vật chất tất bật ở những đô thị lớn trên thế giới khác.  Buổi sáng thứ bảy, 10 
giờ sáng mà ra đường phố vắng ngắt.  Đến quá trưa người ta mới ra đường đi chơi.  
Còn các siêu thị, cửa hàng thì đã đóng cửa từ 9 giờ tối thứ sáu.  Chỉ có những quán 
cà phê vỉa hè là đầy ắp người đến nhâm nhi ly rượu Bordeaux và nhìn xuống phố 
xem người qua lại. 
 
  Nói như thế, không phải là Ba Lê không có những công trình hiện đại được xây cất.  
Ở đây, phần xây dựng hiện đại được tách riêng và mở rộng ra phía ngoại ô của Ba 
Lê, và không được làm phá đi cảnh quan cổ kính vốn có của thành phố.  Các khu 
mới của Ba Lê được xây dựng cách đây 15 năm từ những cánh rừng nay đã là 
những khu dân cư sầm uất.  Điển hình là khu vực gần sân bay quốc tế Charles De 
Gaulle, nơi có rất nhiều người Việt hiện sinh sống.  Để khuyến khích người dân ra 
sống ở những khu mới này, hệ thống xe điện ngầm được kéo ra mãi tận đây.  Và dù 
ở ngoại ô, nhưng đi làm cũng chỉ mất 20 phút để vào khu trung tâm như những 
người sống trong thành phố.  Trong nội ô đi bằng xe hơi có khi còn lâu hơn. 
 
  Trông người lại ngẫm đến ta.  Người mình vẫn tự xưng là có tính hiếu cổ.  Tôi cho 
rằng lòng hiếu cổ của mình không bằng người nước Pháp, vì có hiếu cổ mà không 
biết tồn cổ.  Không xứ nào có mật độ dân cư cao như nước ta (gần gấp đôi Trung 
Quốc), mà việc xây dựng nhà cửa lại bị 'thả nổi', 'tự do vô tội vạ' như thế, nhất là từ 
sau năm 1975 trở đi.  Thậm chí có thể lấn chiếm, 'chịu chi' cho các vị 'chức năng' để 
tồn tại.  Sau đó, khi người ta cần 'giải phóng mặt bằng' thì lại được 'đền bù thỏa 
đáng'.  Còn cái 'cổ' ở ta thì lại như bị lạc lõng bên cái 'mới', nhiều khi còn bị uy hiếp, 
có nguy cơ bị phủ lấp là đằng khác.   



 
  Ngay như chốn Thăng Long ngàn năm văn vật kia, chưa nói về thời nhà Trần nhà 
Lý, chỉ nói về thời kỳ cận đại thôi, đến nay còn được di tích gì?  Nào đâu là phủ chúa 
Trịnh, nào đâu là điện vua Lê?  Nhà khảo cổ có ý muốn tìm đến tận nơi để khảo sát, 
dễ thường cũng không biết ở vào chốn nào nữa.  Không như ở Ba Lê kia, không 
những các lâu đài cung điện đời xưa, đời đời bảo tồn, tới nay vẫn y nhiên như cũ.  
Đến những chỗ tầm thường mà đã có xảy ra một việc gì hơi có quan hệ đến quốc 
sử, cũng đều giữ gìn trân trọng để lưu lấy dấu tích cho hậu thế sau này.  Như ngày 
nay người ta còn chỉ được đích chỗ nào là chỗ vua Nã Phá Luân hồi còn nhỏ mới 
đến Ba Lê lần thứ nhất đậu xe ở đấy để sửa soạn đi vào học trường võ bị, cái sân 
nào là sân nơi ông Molière đi qua để ra diễn kịch, tập hát v.v... 
 
  Đó là vì Ba Lê lưu giữ cái 'cổ', chứ không duy trì cái 'cũ'.  Cái 'mới' phải tôn cái 'cổ'.  
Muốn tận thưởng thức hai cái đó ở Ba Lê, dầu chỉ là sơ qua, phải bỏ ra nhiều thời 
gian, lại phải nặng tri thức trong đầu và nặng tiền trong ví nữa! 
 
  
  



 
 

3. Hỏi ... tháp Eiffel bao nhiêu tuổi đời? 
 

Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời? 
(Trần Trịnh-Hà Huyền Chi: Lệ đá) 

 
  Tôi không biết hai nhạc sĩ Trần Trịnh và thi sĩ Hà Huyền Chi có đến Ba Lê chưa.  
Nhưng tôi tin chắc hai ông cũng sẽ tự hỏi mình nhiều câu vớ vẩn giống như tôi hôm 
ấy.  Đứng dưới chân một kỳ quan của thế giới hiện đại kia, ai mà chẳng có phút 
mềm lòng, thả hồn mình theo từng ngọn gió mát, bay đến chốn chân trời xa, như thi 
sĩ Vũ Hoàng Chương đã làm thuở nào: 
 

Thiếc Tháp hờn trăng lạnh lẽo ngồi. 
          Em ạ, Paris toàn sắt đá, 

          Lòng đau, Sắt nọ Đá này thôi! 
          (Vũ Hoàng Chương: Em chỉ là mây) 

 
   Vì nói đến cảnh vật Ba Lê mà không nói đến tháp Eiffel thì cũng như nói đến cảnh 
vật Hà Nội mà không nói đến tháp Rùa ở hồ Gươm vậy.  Tháp Eiffel, hay còn gọi là 
Thiếc Tháp, là một biểu tượng mang tính nghệ thuật nổi bật nhất của Kinh thành Ba 
Lê nói riêng và của nước Pháp nói chung.  Tháp Eiffel ngày nay vừa là tháp vô 
tuyến truyền thanh và truyền hình, vừa là điểm du lịch thu hút nhiều khách ngoại 
quốc đến tham quan.  Vì thế, ngay từ lần đầu ghé thăm Pháp cách đây 4 năm, tôi đã 
không bỏ lỡ cơ hội lên xem tận mắt toà tháp cao sừng sững ấy.  Lần này thì thời 
gian không cho phép, tôi chỉ đành chiêm ngưỡng bóng dáng oai hùng của nó thoáng 
ẩn hiện sau những rặng cây dọc theo bờ sông Seine thơ mộng mà thôi.   
 
  Từ lúc khởi dựng vào ngày 28 tháng Giêng năm 1887, tháp đã được xem là một kỳ 
công có một không hai trong nghệ thuật kiến trúc bằng sắt.  Phải mất 2 năm, đến 
ngày 31 tháng 3 năm 1889 tháp mới được hoàn tất.  Với độ cao 324 thước tây (tính 
cả cột ăng-ten), tháp đã từng được bầu là một trong những công trình cao nhất thế 
giới cho đến thập niên 1930s.  Tháp nặng cả thảy là 7 triệu kí lô, trong có 12 nghìn 
mảnh sắt nối lại với nhau bằng 2 triệu rưỡi cây đinh sắt.  Dưới chân có 4 cái bệ 
bằng đá, móng mỗi cái rộng là 26 thước vuông và chôn sâu xuống đất đến 14-15 
thước.  Nghĩ kiểu và đốc công là viên kỹ sư thiết kế Gustave Eiffel, cho nên lấy tên 
ông mà đặt tên tháp. 
 
  Như một thành phố nhỏ thu gọn ở trên không trung, tháp được chia làm ba tầng, 
giá vé lên tháp tính theo đầu người và tùy theo tầng cao thấp mà khách muốn tham 
quan.  Đắt nhất là tầng trên cùng phải đi lên bằng thang máy, rẻ nhất là đi bộ lên cầu 
thang đến tầng đầu tiên.  Tầng dưới nhất cách mặt đất 57 thước, tầng giữa 115 
thước, tầng trên thì 275 thước.  Càng lên cao càng nhỏ dần, và trên đỉnh tháp có 
một gác lầu bé con dùng làm trạm truyền thanh và truyền hình phát sóng ra toàn 
quốc.  Ở tầng dưới và tầng giữa, đi chung quanh rộng như đường phố, có cả nhà 
hàng sang trọng, quán nước, cửa hàng bán đồ lưu niệm, lại có cả hội trường nhảy 
đầm nữa.   
 
  Và cứ thế, tôi để lòng mình trôi theo với dòng người lũ lượt mua vé lên tầng trên 
cùng, được dịp ngắm nhìn toàn cảnh đô thành hoa lệ cho thỏa chí mơ ước từ bấy 



lâu nay.  Phóng tầm mắt ra xa, tôi nhìn thấy tượng Nữ Thần Tự Do của Pháp chỉ là 
một dấu chấm nhỏ giữa không gian đầy những cảnh sắc tuyệt mỹ.  Tôi còn được 
biết thêm rằng, người Mỹ đã mô phỏng tượng nữ thần tự do của Pháp mà đúc nên 
khối tượng đồng nổi tiếng thế giới cho thành phố Nữu Ước của mình sau này.  Chắc 
hẳn người Mỹ cũng có tham vọng biến Nữu Ước trở thành Ba Lê thứ hai, trung tâm 
quyền lực thế giới chăng? 
 
  Đứng từ đỉnh tháp mà nhìn xuống cái vườn hoa ở dưới đất không khác gì như 
khúc vải thổ cẩm, mảnh vuông mảnh tròn thật muôn màu sặc sỡ, lại trông các xe hơi 
chạy dưới đường mà như những con mối nhỏ li ti bò trên trần nhà vậy.  Đứng đấy 
mà chiếu ống viễn kính nhìn xuống, thì có thể thu toàn cảnh Ba Lê vào trong tầm 
mắt.  Tôi bất giác suy nghĩ mông lung về hai thế giới Đông Tây thường hay ở thế đối 
lập nhau, như âm với dương, như nước với lửa.  Người Tây đã tốn không biết bao 
nhiêu tiền của để xây nên cái tháp này, chẳng qua chỉ dùng làm món đồ chơi lạ để 
trang sức thêm cho chốn phồn hoa náo nhiệt mà thôi.  Thế mà tháp đã cao gần chọc 
trời, đáng kể là một kỳ quan của nhân loại thời kỹ thuật hiện đại.  Nhưng tôi nghĩ đời 
sống tiện nghi vật chất của người Tây phương xem vậy mà chưa chắc đã đi đôi với 
hạnh phúc tinh thần cần phải có của con người.  Sự tôn trọng tự do cá nhân quá 
đáng nhiều khi cũng có những hậu quả không tốt của nó, đưa đến những căn bệnh 
trầm kha, bất trị trong xã hội. 
 
  Những cảm xúc bộc lộ quá dễ dàng cũng hời hợt như những bong bóng nước, 
chợt nổi, chợt tan.  Đời sống vội vã quay cuồng theo nhịp kim đồng hồ, để rồi một 
ngày nào đó ta thấy mệt mỏi, trống rỗng.  Những lúc ấy, ta mới cảm nhận được cái 
hay của vài câu thơ cổ, mới thấm thía cái hương vị dịu dàng của chén trà thơm uống 
trong tĩnh lặng, nhàn nhã:  
 

Biết đủ, là thấy đủ, đợi đủ, bao giờ mới đủ? 
Biết nhàn, là thấy nhàn, đợi nhàn, bao giờ mới nhàn? 

(Nguyên văn chữ Hán: 
Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc? 

Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn? 
Nguyễn Công Trứ: Chữ Nhàn) 

 
  Còn người Á Đông chúng ta lại sống khác hẳn, thường thích chơi những hòn non 
bộ với cây uốn cành, thu giang sơn vào một góc nhà, lấy ba thước đất làm một cái 
tiểu thiên địa.  Thú tiêu khiển của người Á Đông thường hay chú trọng đến cảnh sắc 
thiên nhiên làm chủ đạo, hòa mình với đất trời mà tiêu dao tự tại như cụ Nguyễn Du 
đã từng trải qua: 
 

Nghêu ngao vui thú yên hà, 
Mai là bạn cũ, hạc là người quen.  

 
  Sống chủ về nội tâm, cách bày tỏ cũng nhẹ nhàng, kín đáo, nặng về tình cảm, ân 
nghĩa, nên ít khi có cảnh 'bạo phát, bạo tàn'.  Có mấy ai giải thích được rõ ràng thế 
nào là 'nói mà không nói', ‘nhìn mà không nhìn' của Thiền Tông chưa nhỉ?  Điều ấy 
chỉ có đương sự mới giác ngộ được mà thôi.  Thật khác một trời một vực với tính 
thích hay khoa trương, chiếm đoạt thiên nhiên của người Tây phương vốn chỉ trọng 
khoa học thực dụng.  Họ thích lý luận sôi nổi, thích những ấn tượng mạnh mẽ của 
giác quan, có quan niệm rất rõ ràng mạch lạc về phải và trái, có và không.  Tinh thần 



khoa học của người Tây phương khiến họ chỉ công nhận những gì mắt thấy, tai 
nghe, có thể kiểm chứng được.  Và con người được coi như một cá thể độc lập, 
tách rời với những hiện tượng trong vũ trụ.   
 
  Trong khi đó, Đông phương luôn quan niệm rằng vũ trụ bao gồm trong con người, 
và con người cũng là một phần tử liên hệ mật thiết với vũ trụ.  Những yếu tố có 
trong vũ trụ cũng là những yếu tố cấu tạo nên con người.  Cho nên 'Đạo', tức chân 
lý của mọi hiện tượng trong vũ trụ, tồn tại sẵn có trong mỗi con người chúng ta, và 
biết sống nương vào những định luật của thiên nhiên là sống hợp với lẽ Đạo, mới có 
sự quân bình nơi thân và tâm.  Người hiểu Đạo biết sống tùy duyên, tùy thời, thuận 
theo tự nhiên, bốn mùa tuần hoàn, mỗi mùa mỗi thức, hoàn cảnh tới đâu thì ứng 
phó tới đó.  Không ôm ấp quá khứ, cũng không lo sợ tương lai, nên có thể ung dung 
tự tại, vững chãi vượt qua được mọi thăng trầm của kiếp phù sinh: 
 

Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, 
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. 

Rượu đến gốc cây, ta sẽ nhấp, 
Nhìn xem phú quý, tựa chiêm bao. 

(Nguyễn Bỉnh Khiêm: Nhàn; 
Bài số 49 trong Bạch Vân thi tập) 

 
  Đừng đi tu để mong thành chánh quả, vì còn mong là còn muốn, còn muốn là còn 
sợ, và từ đó sẽ mãi đắm mình trong bể khổ trầm luân.  Sinh lão bệnh tử chẳng qua 
chỉ là sự chuyển hóa của từng giai đoạn trong kiếp người. Cũng không nên sợ hãi 
cái chết, cái già, không còn tìm cách che giấu, chống lại nó.  Trái lại hãy nên vui 
hưởng nó, đùa với nó, cười với nó.  Các vị thiền sư ngộ được rồi thì 'thoát vòng sinh 
tử', thanh thản, an nhiên, tự tại.  Không còn lo lắng, bứt rứt như Tần Thủy Hoàng đi 
tìm thuốc trường sinh bất lão.  Cho nên một vị thiền sư Việt Nam đã viết: 
 

Có thì có tự mảy may, 
Không thì cả thế gian này cũng không. 
(Thiền sư Từ Đạo Hạnh: Hữu không 

Huyền Quang tam tổ dịch ra thơ Nôm) 
 
  Hai cái tinh thần, lối suy nghĩ giữa Đông và Tây thật là khác hẳn nhau, và không ít 
người còn cho rằng hơn kém nhau cũng vì đó mà ra.  Chuyện hơn kém, được thua 
giữa hai nền văn hóa lâu đời nhất thế giới ấy là công việc của các vị sử gia học thức 
uyên thâm, xin cho phép tôi miễn bàn nơi trang giấy này. 
 
  Tôi chỉ xin nói thêm rằng, trong vấn đề Đông và Tây thường gây tranh luận sôi nổi 
trong giới học giả, ngạn ngữ nước ta đã có câu dạy rằng: 'Đứng núi này trông núi 
nọ'.  Chắc có lẽ vì bản tính con người luôn luôn muốn thay đổi, không bao giờ biết 
hài lòng với những gì mình đang có.  Tuy Đông và Tây như âm với dương, như tịnh 
với động, âm không thể là dương, và dương cũng không thể là âm.  Nhưng âm 
dương đều cùng chung một nguồn gốc do cha mẹ, tổ tiên mà ra, và có thể hòa hợp, 
hỗ trợ cho nhau để có sự quân bình, tiến hóa trong đời sống.  Dù thấm nhuần văn 
hóa Tây phương đến mấy, bản chất con người Việt Nam vẫn còn đó, và những 
khuynh hướng, tình cảm trong tim không chỉ nảy sinh từ huyết thống gia đình giòng 
họ, mà còn mang nặng 4 ngàn năm truyền thống lịch sử văn hóa.  Con người không 



thể nào chối bỏ cội nguồn của mình, vì chỉ ở đó, chúng ta mới tìm thấy sự thoải mái 
và an bình. 
 
  Dù Đông và Tây có khác nhau, nhưng trên phương diện nhân bản, con người vẫn 
là con người, với những bản năng và biểu lộ tình cảm như nhau.  Nếu đến với nhau 
như những con người, và không chấp nhất đến sự khác nhau bề ngoài, con người 
sẽ dễ cảm thông được với nhau hơn.  Lúc bấy giờ, dù là núi Ba Vì, hay Hy Mã Lạp 
Sơn (Himalayas), dù là đỉnh Mont Blanc hay dãy Rocky Mountains đi nữa, thì núi 
nào cũng vẫn là núi, sông nào cũng vẫn là sông.  Và sẽ biết tận hưởng phong cảnh 
của ngọn núi mà ta đang đứng ở trên đó. 
  



 
 

4. Mai ... anh về giữa bến sông Seine 
 

Paris có gì lạ không em? 
Mai anh về giữa bến sông Seine 

(Paris có gì lạ không em? Thơ Nguyên Sa, Nhạc Ngô Thụy Miên) 
 

  Nếu có dịp đứng từ trên tháp Eiffel ngắm xuống cảnh Ba Lê về đêm, sẽ không thể 
bỏ qua một con sông thơ mộng đã tạo cho thành phố một cảm giác êm đềm, lãng 
mạn đối với du khách đặt chân đến nơi đây.  Đó là sông Seine, nơi có những con 
tàu du lịch về đêm đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn bóng nước nhấp nhánh như sao, 
tựa như những cành hoa kết tầng trôi lờ lững trên mặt sông phẳng lặng.  Sông 
Seine!  Con sông trong cuốn trường thiên tiểu thuyết Những người khốn khổ (Les 
Misérables) của văn hào Victor Hugo, nơi đó tên cảnh sát quá ư cần mẫn đã gieo 
mình tự vẫn vì những mâu thuẫn giằng xé trong tâm hồn hắn.  Con sông trong ca 
khúc Paris có gì lạ không em của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, nơi chàng lãng tử thả hồn 
mình theo giòng nước để mơ về người tình bé bỏng năm xưa.  Con sông trong thi 
phẩm Em chỉ là mây của thi sĩ Vũ Hoàng Chương, nơi hò hẹn dưới trăng thanh gió 
mát của biết bao đôi nhân tình: 
 

Lờ lững sông Seine mắt mở choàng, 
Nhìn theo muôn mảnh nguyệt đi hoang. 

(Vũ Hoàng Chương: Em chỉ là mây) 
 

  Con sông Seine còn ẩn hiện trong nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật khác nữa. 
 
  Con sông trong trí tưởng tượng của tôi do quá trình nhiều năm nghiền ngẫm các 
tiểu thuyết lãng mạn, các nhạc phẩm trữ tình thêu dệt nên, tôi nghĩ nó phải vĩ đại 
lắm.  Chí ít thì cũng phải cuồn cuộn những cát cùng bùn như sông Hồng của Việt 
Nam ta, hay phải rộng mênh mông đầy ắp phù sa như giòng Cửu Long yêu dấu.  
Nhưng không!  Sông rất nhỏ hẹp, đi bộ qua cầu chỉ chưa đầy hai phút đồng hồ.  
Nước cũng không trong lắm, ban ngày có thể thấy rõ màu bẩn.  Vậy mà nếu không 
có con sông lịch sử ấy, thì đô thành Ba Lê sẽ thiếu đi cái dáng vẻ kiêu kỳ, hoa lệ của 
nó.   
 
  Vì sông Seine chảy suốt từ đông chí tây, chia thành phố ra làm hai phần, có tính 
cách khác nhau.  Bên hữu ngạn sông (Right bank) là chỗ phồn hoa náo nhiệt nhất, 
bao nhiêu những đường phố lớn, cung điện to, nhà lầu cao, hàng quán đẹp, đều tụ 
họp cả ở đấy.  Bên tả ngạn (Left bank) và hai cái cù lao ở giữa sông (La Cité và Ile 
Saint Louis) là phần cổ nhất ở Ba Lê.  Hồi nước Pháp còn là đất Gaule, thành Ba Lê 
còn là xóm Lutèce, nơi phát tích chính là ở hai cái cù lao này.  Các bộ của chính 
phủ, các tòa đại sứ của các nước, các biệt thự của những giới thượng lưu quý tộc, 
cùng các trường công lập nổi tiếng lớn nhỏ gom lại gọi là Xóm La Tinh (Quatier 
Latin) đều ở về bên tả ngạn này. 
 
  Sông Seine còn nổi tiếng về những cây cầu trang trí rất đẹp mắt, mà trong nội 
thành Ba Lê có đến hơn 30 chiếc với những kiểu dáng và màu sắc khác nhau, 
không cái nào giống cái nào, không thể nhầm lẫn được.  Cầu thường được xây 
bằng gạch và trang trí bằng những tượng đá hình đầu các vị thần trong kho tàng 



thần thoại Hy Lạp.  Nếu xét về số lượng cầu trên sông chảy qua một thành phố lớn 
thì sông Seine đứng hàng đầu: 
 

Cầu Neuf đằng xa buông thõng chân 
vào sông Seine, lắng tiếng vàng ngân 
'Khoan hò ... ' Giọng hát buồn thê thiết 

Ai nhớ nhung gì, Vân hỡi Vân 
(Vũ Hoàng Chương: Em chỉ là mây) 

 
  Ngoài ra, ở Ba Lê có một cảnh lạ khác nữa mà tôi dám chắc rằng ít có thành phố 
lớn nào trên thế giới có thể 'ganh đua' được, ấy là những sạp bán sách cũ nằm ven 
bờ sông Seine ngay tại trung tâm thành phố.  Trong quyển hồi ký của nhà văn người 
Pháp từng đoạt giải Nobel Văn Chương là Anatole France (1844-1924), Le Livre de 
mon ami (My Friend's Book, 1885),15 tác giả đã có tả cái cảnh bán sách ấy một cách 
rất lý thú, vì cụ thân sinh ra ông khi xưa đã từng làm nghề bán sách cũ nơi đây.  
Sách cũ tập trung về bên tả ngạn sông, nơi có xây dãy tường thâm thấp như dãy 
bao lơn.  Từ đó chạy dọc suốt từ cầu Saint Michel cho đến Cộng hòa trường (La 
Concorde), những người buôn sách cũ bày la liệt những sách cùng tranh ảnh vào 
trong những cái tủ dèm dẹp như hình cái hòm hay cái tráp đóng liền ở trên bao lơn, 
sáng mở ra, tối lại khóa lại.   
 
  Sách bán ở đây toàn là sách cổ hoặc sách cũ cả, không khác với chợ sách cũ ở 
đường Huỳnh Thúc Kháng, Hồng Thập Tự của Sài Gòn năm xưa là mấy.  Người 
mua thường là những em học sinh, sinh viên, những nhà nghiên cứu.  Họ còn là 
những ông đồ cổ của đời nay.  Đến đây, du khách sẽ tha hồ ngắm nhìn cảnh những 
người mê sách giơ cặp mục kỉnh lên đứng hàng giờ lần giở những chồng sách cũ kỹ 
rách nát, lấy làm khoái lạc đến quên cả ngày giờ không muốn dời đi nửa bước.  Đó 
là một cảnh tượng hết sức ấn tượng cho con nhà hiếu cổ mê sách như tôi, và thật 
đáng khâm phục cho một xứ sở tân tiến như nước Pháp đây.  Giữa thời đại kỹ thuật 
với những chiếc máy bay, xe hơi tối tân nhất liên tục được phát minh ra, nhưng ở 
nơi góc phố ven sông này, vẫn còn có những con người hiếu cổ hết lòng muốn bảo 
tồn lấy một nét sinh hoạt văn hóa cổ truyền của Ba Lê thời xưa.   
  

                                                 
15
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5. La Tinh chiều xóm học (Quartier Latin) 
 

Hôn nhau phút này rồi, 
Chia tay nhau tức khắc.  
Khóc đi em, khóc đi em,  
Hỡi người yêu xóm học.  
Để sương thấm bờ đêm,  

Đường anh đi tràn ngập lệ buồn em. 
(Cung Trầm Tưởng: Chưa bao giờ buồn thế 

Phạm Duy: Tiễn em) 
 
  Mải mê theo dõi người ta trao đổi các sách quý hiếm với nhau, tôi đã đến Xóm La 
Tinh (Quartier Latin) hồi nào mà không hay.  Thường được gọi là khu hay xóm La-
Tinh vì cho đến ngày Cách mạng Pháp, các chương trình giảng dạy tại đại học hoàn 
toàn được dạy bằng tiếng La Tinh.  Nhưng trong thi ca xứ Việt còn mang thêm cái 
tên thật ý nghĩa là xóm học, tượng trưng cho những mảnh đời du học sinh Việt Nam 
lưu lạc nơi xứ người mà thi sĩ Cung Trầm Tưởng và nhạc sĩ Phạm Duy đã gói ghém 
trong nhạc phẩm Tiễn em bất hủ.  Vì đây là nơi tụ họp của giới học sinh, sinh viên, 
trong đó chắc cũng có không ít các em du học sinh Việt Nam được cha mẹ gửi qua 
đây du học.  Kẻ học giỏi cũng có, mà kẻ học dở cũng có.  Và cũng có luôn những 
công tử con nhà đại gia, mượn tiếng du học để qua đây đem tiền của cha mẹ đi lãng 
phí ở một nơi phồn hoa đệ nhất thế giới thì cũng không phải là không.   
 
  Ở Xóm La Tinh này có một con đường vui nhộn nhất, gọi là Boulevard Saint-
Michel, mà bọn học sinh thường hay gọi tắt là 'Boul Mich'.  Và lạ lùng nhất là người 
ta chỉ đua nhau đi trên một hè phố bên trái tính từ sông Seine đi lên, còn bên phải thì 
thưa thớt, hỏi tại sao thì không ai biết.  Ở đấy, cứ chập tối cho đến quá nửa đêm là 
các quán cà phê, hàng bán rượu dọc bên hè trái phố chật ních những người ngồi, 
phần đông là các sinh viên ra đó tiêu khiển, hút điếu thuốc, uống ly nước ngọt.  
Cũng có khi tình cờ gặp bạn tri kỷ, ngồi đối diện đấu vui với nhau, nồng nàn dan díu, 
thật là những dịp cho 'trai anh hùng, gái thuyền quyên' tỏ tình với nhau như cụ 
Nguyễn Du đã tả trong tác phẩm Đoạn trường tân thanh bất hủ.  Nhưng các tay anh 
hùng ở đây toàn là những anh hùng còn đợi thời cả, và phần nhiều cũng nhẹ túi.  
Cho nên tuy dan díu tình duyên cho tiêu sầu giải muộn mà chưa dám miệt mài trong 
cuộc truy hoan như những khách ăn chơi khác.  Còn các bậc thuyền quyên thì đã 
ham cái phong vị 'anh đồ', cam làm bạn với sinh viên, cũng không có thói yêu sách 
quá đáng như những phụ nữ khác trong giới có học thức. 
 
  Cho nên, xóm Saint-Michel này tuy cũng là chốn ăn chơi, nhưng là chỗ ăn chơi của 
bọn sinh viên, có cái phong vị khác biệt với những chốn ăn chơi khác.  Ngày nay, 
mặc dù số lượng du khách tới đây tham quan khá đông đảo, và các cửa hàng bán 
quần áo thời trang đã bắt đầu mọc lên xen kẽ với những tiệm sách, quán ăn, nó vẫn 
không làm mất đi cái dáng vẻ đáng yêu của khu sinh viên trí thức lúc nào cũng lạc 
quan với cuộc đời trước mặt.  Thời nào, nước nào cũng vậy, ở khu này bạn sẽ luôn 
được gặp các anh chị sinh viên hồn nhiên đi giữa phố xá mà hát hò vui nhộn.  Nhất 
quỷ, nhì ma .... mà! 
  



 
 

6. Nhà thờ Đức Bà Ba Lê (Notre Dame de Paris) 
 

 
 

Tấu lạy Bà, lạy Bà đầy ơn phước, 
Cho tình tôi nguyên vẹn tợ trăng rằm. 

(Hàn Mặc Tử: Thánh nữ đồng trinh Maria) 
 
  Tôi nhiều lúc suy nghĩ bâng quơ rằng, giá như thi sĩ Hàn Mặc Tử được sang Pháp 
quỳ mọp dưới chân tượng Đức Mẹ ở nhà thờ Đức Bà Ba Lê mà cầu nguyện, biết 
đâu chừng sẽ được ban phúc lành chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo cũng nên.  Vừa 
đi vừa cảm nghiệm ánh nhiệm mầu của Đức Bà Maria, tôi cất bước qua khỏi đại lộ 
Saint-Michel để tiến về phía bên kia đường, nơi thuộc về địa phận nhà thờ Notre 
Dame de Paris, một địa chỉ hành hương không thể thiếu của Ba Lê.  Khi đến gần, tôi 
mới nhận thấy rõ ngôi thánh đường này quả thật là to lớn nhất ở Ba Lê, và còn cho 
rằng nó đẹp nhất thế giới nữa.  Có lẽ tôi đã bị các trang tiểu thuyết Thằng gù nhà 
thờ Đức Bà (The Hunchback of Notre Dame) của văn hào Victor Hugo làm cho mê 
hoặc rồi chăng?  Nhà thờ ở Ba Lê thì nhiều vô số kể, lớn nhỏ kể phải đến hàng trăm 
ngôi, nhưng đạt đến trình độ tuyệt mỹ về nghệ thuật kiến trúc thời trung cổ thì chỉ có 
ngôi thánh đường này thôi.  Có nơi khác to lớn hơn nhiều, hoặc có một vài phần 
tuyệt đẹp, nhưng không đâu có được cái quy mô bề thế của quần thể kiến trúc kết 
hợp lại thành một khối hài hòa như bằng ở đây. 
 
  Victor Hugo đã vẽ ra trong trí tưởng tôi một ngôi nhà thờ còn hùng vĩ hơn thế nữa, 
có tường đá bao bọc và cổng ngoài đồ sộ, lại đượm chút không khí bí hiểm như 
những chuyện cổ tích thời xưa.  Tôi đã ngồi trước quảng trường rộng lớn nhìn ngắm 
ngôi thánh đường này thật lâu, lòng vẫn còn hồi tưởng bởi biết bao câu hỏi về 
những con người năm xưa, hồn ở đâu bây giờ: đâu là lầu chuông, nơi Quasimodo 
giấu nàng Esmeralda?  Đâu là cái cổng mà đám ăn mày đã công phá năm nào?  
Đâu là dãy hành lang bên trên, chỗ Quasimodo đổ nước hắc ín sôi xuống?  Đâu là 
khúc sông Seine đã từng chứng kiến lão giáo chủ Frollo đưa Esmeralda đi trốn?  
Đâu là bãi pháp trường treo cổ nàng kiều nữ?  Đâu là cái máng xối mà tay giáo chủ 
đã bíu lấy trước khi rơi xuống chết tan xác?  Đâu là hầm mộ tử tù từng chứa thi thể 



chàng gù quắp chặt xác nàng trinh nữ bất hạnh?  Mỗi câu trả lời, là lòng lại dâng lên 
nỗi cảm xúc dâng trào. 
 
  Nhà thờ được xây theo kiểu Gothique, khởi công tự thế kỷ 13, sửa sang thay đổi 
mãi cho đến thế kỷ 14 mới hoàn thành, vì vậy mà đã kết nạp được các tinh hoa của 
nền kiến trúc thời trung cổ.  Ngày nay, nhà thờ đã được tôn lên làm nhà thờ chính 
tòa, hay còn gọi là vương cung thánh đường (Cathedral) của Ba Lê, là trụ sở chính 
của Tổng Giáo Phận Ba Lê, nên trong nội thất trang hoàng rất lộng lẫy.  Đi một lượt 
trong nhà thờ, rồi vào nhà nạp thất (sacristy) ở bên hữu, là chỗ cất chứa các vật quý 
giá của nhà thờ.  Muốn vào đây xem, phải do vị linh mục dẫn vào cắt nghĩa từng 
món đồ cổ vật cho nghe, mỗi lần xem chỉ giới hạn cho một nhóm 15-20 người du 
khách mà thôi.   
 
  Các cổ vật trong kho toàn là đồ vàng ngọc, gấm vóc, đều có niên đại trên mấy trăm 
năm, mà mỗi món đều có liên quan đến lịch sử giáo hội, hoặc của lịch sử nước 
Pháp nói chung.  Chẳng hạn như trong chuyến vào thăm mùa hè năm 2006, tôi đã 
trông thấy tận mắt chiếc áo long bào của Hoàng đế Nã Phá Luân mặc khi chịu lễ 
đăng quang tại nhà thờ.  Ngoài ra còn có một cây thánh giá bằng vàng của vua tặng 
cho nhà thờ sau buổi đăng quang ấy, và một bức hình Đức Chúa Giê-Su làm bằng 
ngà, chạm trổ rất công phu.  Những đồ tế khí làm bằng vàng bạc châu báu, thì nhiều 
lắm, nào là chén thánh (chalice), thánh thể khí (ciborium), quan thị đài (monstrance, 
tiếng Pháp là ostensoir).  Còn những áo xiêm tế của các vị chức sắc trong nhà thờ 
thuộc về các đời trước, xếp đầy từng tủ, không biết bao nhiêu mà kể, trông cái nào 
cũng khảm đầy những vàng ngọc rực rỡ cả.  Đến đây rồi, mới thấy nhà thờ Đức Bà 
ở Sài Gòn chỉ là một phiên bản mờ của nguyên gốc để gợi nhớ chút hoài niệm nơi 
lòng  du khách lưu lạc xứ người.    
  



 
 

7. Tiếng tơ réo rắt trong nhà Nguyện Thánh (La Sainte-
Chapelle) 

 
Không gian như có giây tơ, 

Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu. 
(Xuân Diệu: Chiều 

Phạm Duy: Mộ khúc) 
 
  Xem xong nhà thờ Đức Bà, tôi vòng ra ngoài đi tiếp đến chỗ Tòa án (Palais de 
Justice) để từ đó mới len vào xem được nhà Nguyện Thánh Sainte Chapelle ở khuất 
vào trong sân sau.  Vừa lúc có buổi hòa nhạc cổ điển sắp trình tấu ngay trong nội 
thất nhà nguyện, cả gia đình tôi bèn mua vé vào nghe, chỉ tốn có 8 euro mỗi vé.  
Suốt gần 2 tiếng đồng hồ, dàn nhạc dây trình diễn liên tục các tấu khúc tiêu biểu 
nhất cho loại nhạc cổ điển, như Tứ thời khúc (Four Seasons) của nhạc sĩ Antonio 
Vivaldi, Concerto dành cho ban nhạc dây của Johann Sebastian Bach và Wolfgang 
Amadeus Mozart.   
 
  Cả hội đường đều im lặng ngồi nghe một cách say đắm, một phần vì lối kiến trúc 
nơi đây tạo ra những thanh âm vô cùng nồng ấm làm thỏa mãn khách sành điệu.  
Họ không cần dùng đến các hệ thống khuếch âm như máy vi âm (microphone) hay 
loa phóng thanh (loudspeaker), mà cử tọa ngồi góc nào cũng có thể nghe rõ từng 
tiếng tơ réo rắt như đang chơi ngay cạnh bên mình.  Cộng thêm với kỹ thuật trình 
tấu của các nghệ sĩ quá điêu luyện, là một kỷ niệm nhớ đời của tôi về một Ba Lê văn 
hóa.  Nói theo ngôn ngữ của cụ Nguyễn Du, tôi đoan chắc rằng nếu cụ có được dự 
buổi hòa nhạc hôm ấy, cụ cũng sẽ khen hay đến nỗi thánh nhân cũng phải “vỗ đùi” 
(nếu quả là thánh cũng... vỗ đùi?) giống như tôi vậy!  Chả thế mà chàng thi nhân họ 
Nguyễn đã từng ví von tiếng đàn qua 4 câu thơ 'tuyệt bút' sau đây hay sao? 
 

Trong như tiếng hạc bay qua 
Đục như tiếng suối mới sa nửa vời 
Tiếng khoan như gió thoảng ngoài 

Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. 
(Nguyễn Du: Truyện Kiều) 

 
  Buổi hòa nhạc đã chấm dứt rồi, mà dư âm vẫn còn vang vọng đâu đây.  Chân 
bước ra về mà lòng dạ hãy còn liên tưởng đến câu thơ của thi sĩ Tản Đà đã được 
nhạc sĩ Võ Đức Thu phổ thành nhạc: 
 

Cái hạc bay lên vút tận trời 
Trời đất từ đây xa cách mãi 

Cửa động 
Đầu non 

Đường lối cũ 
Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi. 

(Võ Đức Thu phổ thơ Tản Đà: Tống biệt) 
 



  Sau này, tôi mới biết nguyện đường Sainte Chapelle là nhà thờ bé nhỏ do vua 
Louis đệ cửu xây nên từ thế kỷ 13 làm chỗ cất chứa các thánh tích gồm hơn 30 loại 
có liên quan đến cuộc đời khổ nạn Chúa Giê-Su.  Như chiếc mão gai mà Chúa đã 
đội trên đầu trước khi bị đóng đanh trên thập giá, một mảnh thập tự giá mà Chúa đã 
vác lên đồi Golgotha, giải khăn sô mà người ta đã nhúng giấm để đưa Chúa uống 
cho đỡ khát trong cuộc khổ nạn, hoặc đầu mũi mác dùng để đâm Chúa chết trên cây 
thập giá.  Tất cả thánh tích này đã được vua Louis mua lại từ Hoàng đế Baldwin đệ 
nhị của đế quốc Constantinople (thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay) vào năm 1239 với giá 
125 ngàn quan pháp, và do các giáo sĩ thành Venice đem đến trao dâng.  Trong khi 
đó, số tiền quyên góp để xây nguyện đường chỉ tốn 40 ngàn quan pháp mà thôi.   
 
  Hiện nay, các bảo vật này nhà nguyện đã không còn sở hữu nữa.  Chúng được cất 
trong kho báu của nhà thờ Đức Bà do đức Tổng Giám Mục ủy cho các Hiệp sĩ Mộ 
Thánh (Knights of the Holy Sepulchre) canh giữ.  Mỗi chiều thứ tư đầu tháng, các 
bảo vật được bày trên bàn thánh cho giáo dân sùng kính chiêm bái.  Ngoài dịp ấy ra, 
chỉ có ngày Thứ Sáu tuần thánh (Good Friday) hàng năm mới được đem bảo vật ra 
tôn kính cả ngày.  Lần cuối cùng mà các bảo vật ấy được cho phép xuất ra khỏi 
thánh đường là vào năm 2001, trong cuộc triển lãm tại viện bảo tàng cố cung 
Louvre, rất được công chúng hoan nghênh. 
 
  Nhà nguyện nằm ngay sát bên nội cung để dùng làm nơi tịnh chiêm riêng cho nhà 
vua và hoàng gia, chỉ có một tầng dưới và một gác lửng nơi hậu đường.  Tầng dưới 
thì để cho các quan đại thần, tầng trên thì dành cho cho vua chúa và các công hầu 
ngồi chầu lễ.  Nhà nguyện tuy nhỏ, thấp, nhưng được chạm trổ rất tinh vi, nội thất 
làm toàn bằng loại gỗ sên, sơn son thếp vàng chói tỏa cùng khắp gian thờ, và bộ 
tượng tạc 12 thánh tông đồ trông thật uy nghi lẫm liệt.   
 
  Đặc biệt các hệ thống cửa sổ lồng kính ngũ sắc nơi đây được xem là hoàn hảo 
nhất thế giới, với đủ màu sắc rực rỡ kể chuyện tích về cuộc đời chúa Giê-Su cam 
chịu nhục hình để cứu nhân loại.  Chính nhờ có hệ thống cửa sổ đó đã tạo nên 
không khí thoáng mát, chan hòa ánh sáng mà không cần phải thắp đèn như các 
ngôi thánh đường khác.  Nếu đem so sánh với các ngôi nhà thờ lớn khác, thì nhà 
nguyện này chỉ ví như một cái khám thờ nho nhỏ xinh xinh nhưng tinh xảo vô cùng, 
đáng kể là một kiệt tác trong kiểu kiến trúc Gothique.  Ngày nay, nhà nguyện không 
còn dùng làm nơi cử hành thánh lễ nữa, mà chỉ giữ làm nhà lưu niệm mở cửa cho 
du khách vào xem mỗi ngày mà thôi. 
  



 
  
 

8. Đại lộ Champs-Élysées- Những con đường huyền thoại 
 

Khôn em, cũng ở trong bồ, 
Dại chị, cũng ở kinh đô chị về. 

(Ca dao miền Bắc) 
 

  Trong kho tàng ca dao tục ngữ của chúng ta có nhiều câu như thế rất hay, bổ túc 
thêm cho câu nói của cổ nhân: 'Nhân sinh tu đáo đế vương đô', nghĩa là kinh đô là 
chỗ danh thắng, sơn thủy tốt, phong cảnh vui.  Kinh đô còn là nơi đô hội, bao nhiêu 
cái khôn cái khéo, bao nhiêu người hiền tài trong nước, đều tụ tập tại đó cả.  Cho 
nên tới ở chốn kinh đô cũng bằng đi du lịch một lần khắp trong nước vậy.  
 
  Với người Pháp, đến kinh đô ánh sáng mà chưa đi tản bộ trên đại lộ Champs-
Élysées là xem như chưa thể gọi là biết Pháp được, vì tất cả tinh hoa của nước 
Pháp đều tập trung nơi đây.  Người Pháp thường nói đại lộ này đẹp nhất Ba Lê, có 
kẻ còn tôn lên 'nhất thế giới' nữa (Nguyên văn tiếng Pháp: 'La plus belle avenue du 
monde', dịch ra tiếng Anh như sau: 'The most beautiful avenue in the world'). Đại lộ 
dài chừng 2 cây số, một đầu là nơi Cộng hòa trường Concorde, một đầu là Bắc đẩu 
Khải Hoàn môn (Arch de Triomphe de l'Etoile).  Bề rộng có thể là nhất Ba Lê, nhưng 
đối với tôi hãy còn thua nhiều nơi mà tôi đã biết.  Hai bên đường, với hành lang vỉa 
hè rộng rãi, có những khách sạn, nhà hàng, bảo tàng, cung điện, ngân hàng, sứ 
quán một số nước.  Phủ Tổng thống của nước Pháp cũng tọa lạc ngay trên đường 
này.  
 
  Cái đẹp của đại lộ Champs-Élysées theo tôi không phải ở những điểm nói trên, hay 
đúng hơn, không chỉ do có vậy.  Đại lộ này nổi tiếng với thế giới là vì cái khung cảnh 
sang trọng, gợi lại cho du khách những dư ảnh của thời vàng son quá khứ.  Nơi đây 
có giá thuê mặt bằng đắt nhất thế giới, với giá thuê có thể lên đến 1.1 triệu euro 
(tương đương với 1 triệu rưỡi mỹ kim) hàng năm cho một khoảnh đất cỡ 90 thước 
vuông. Nếu mỗi tấc đất là một tấc vàng, thì ở đây phải nói là một tấc kim cương mới 
đủ hình dung ra được giá trị của nó. 
 
  Với giá thuê mướn đắt như thế, nên quán cà phê, nhà hàng nằm trên con lộ này 
cũng phải theo thời giá mới mong đủ trả tiền chi phí.  Cung cách phục vụ dĩ nhiên là 
rất lịch sự Âu Tây, lại là lịch sự Ba Lê thì khỏi phải bàn.  Bù lại, khách phải móc hầu 
bao ra để đổi lấy việc 'mua vui cũng được một vài trống canh'.  Để tránh tình trạng 
du khách bị mắc nạn ăn phải 'cơm tù' như ở bên quê nhà, các tiệm ăn ở Pháp theo 
luật bắt buộc phải dán giá cả thực đơn ngoài cửa tiệm để khách liệu cơm mà gắp 
mắm.  Tuy vậy, nghệ thuật ẩm thực của người dân Ba Lê nói chung, và trên đại lộ 
Champs-Élysées nói riêng, đã đến mức tuyệt hảo.   
 
  Vào một buổi tối đẹp trời, ba người chúng tôi đã có dịp được thưởng thức cung 
cách phục vụ cũng như nghệ thuật trình bày món ăn tại nhà hàng Le Fouquet's trong 
khuôn viên khách sạn Hotel Fouquet's Barrière Paris.  Muốn vào ăn tối tại đây, thực 
khách phải ăn mặc lịch sự, nam thắt cravat (neckties) với áo jacket khoác ngoài, nữ 
cũng tương tự như vậy.  Nhà hàng này tọa lạc tại góc đại lộ Champs-Élysées và đại 
lộ George V, ngay sát bên Bắc đẩu Khải Hoàn môn và đối diện với cửa hàng bán ví 



phụ nữ sang trọng Louis Vuitton.  Khách sạn và nhà hàng do một vị bá tước người 
Anh, ông Fouquet Barriere, khánh thành vào năm 1899, cách đây đã hơn 1 thế kỷ.  
Kể từ đó trở đi, nhà hàng đã lần lượt đón tiếp các minh tinh màn bạc, các vị nguyên 
thủ quốc gia, đến đây chọn làm thực khách của nhà hàng.  Trên tường còn thấy treo 
những bức chân dung có chữ ký tặng của danh hài Charlie Chaplin, nào là Maurice 
Chevalier, Marlene Dietrich, Francois Truffaut, Jean-Luc Godard, Thủ tướng Anh 
Winston Churchill, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, lại còn có cả Đệ nhất phu 
nhân Jackie Onassis nữa. 
 
  Mỗi năm, các siêu sao thắng giải phim ảnh César Awards của Pháp (tương tự như 
giải Oscars của Mỹ) đều kéo nhau ra đây để ăn mừng. Nghe đâu trong kỳ đắc cử 
vừa rồi, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bày tiệc thết đãi các chính khách ngay 
trong khuôn viên nhà hàng.  Tối hôm đó, gia đình tôi đã chọn thực đơn 3 món với 
giá cố định, không bao gồm nước uống và tiền phục vụ (tiền tip).  Nhà hàng đem ra 
món khai vị paté gan ngỗng (Nguyên văn tiếng Pháp: 'fois gras terrine ‘Jean-Loup 
Dabadie’) ăn với bánh mì phết bơ và mứt củ dền (Rhubarb purée), tất cả đều do anh 
đầu bếp Jean-Yves Leurangeur trứ danh người Pháp tự tay chế biến chứ không 
mua sẵn.  Vì thế mà hương vị rất tươi ngon, chúng tôi cứ mải mê ăn bánh mì mãi 
nên chưa đến món chính mà bụng đã hơi căng rồi.  Nửa tiếng sau, nhà hàng mới 
đem ra món chính là thịt trừu nướng kèm theo dưa leo tây (zucchini) và lasagne 
(Nguyên văn tiếng Anh: 'Lamb bone marrow with tapenade, zucchini and colourful 
cardoon lasagna').   Con trừu thì nhà hàng đặt nuôi bằng các thức ăn gia truyền nên 
thịt thơm dai, và không bị mùi hôi béo ngậy như thứ trừu nuôi công nghệ mua ở siêu 
thị.   
 
  Đến phần tráng miệng mới độc đáo làm sao, miếng chocolat ở đây được ướp với 
hương vị hoa hồng và ăn kèm theo với trái vải xay nhuyễn (Nguyên văn tiếng Anh: 
'Manjari chocolate with rose extract and lychee sorbet').  Thấy miếng chocolat có 
khắc tên của nhà hàng, chứng tỏ không phải là hàng chợ, tôi chỉ muốn thò tay giấu 
vào trong túi áo đem về làm quà kỷ niệm cho bữa ăn đáng nhớ này, nhưng lại không 
dám vì thấy cô bồi bàn hãy còn đứng lẩn quẩn gần đấy.  Anh đầu bếp nấu ăn tính 
toán thật khéo, đến món cuối cùng là vừa đủ no, không dư mà cũng không thiếu. Ăn 
xong lại nhớ đến câu châm ngôn của cổ nhân rằng: 'Miếng ngon ăn ít nhớ nhiều', và 
khuyên con cháu chớ nên vì 'miếng ăn quá khẩu thành tàn'.  Xem ra cách ăn uống 
của người Việt chúng ta cũng điệu nghệ không kém với người Pháp là bao. 
 
  Chúng tôi ngồi ăn từ 5 giờ rưỡi chiều cho đến gần 10 giờ rưỡi tối mới ăn xong món 
tráng miệng. Đi ăn tối ở Pháp là phải mất cả buổi như thế, khách có muốn nhanh hối 
thúc dọn ra hết cũng không được. Tôi nghĩ đây cũng là một ưu điểm vì ăn uống là cả 
một nghệ thuật và cũng  là dịp để cho thực khách có cơ hội, thời gian trò chuyện. 
Thực khách ngồi ăn cả buổi tối, nhà hàng không thể lấy thêm khách vào như những 
thành phố khác, nên giá tiền cũng không rẻ, phải bỏ ra ít nhất $200 euro cho mỗi 
đầu người, nếu kể luôn cả tiền bia rượu và tiền phục vụ. 
  



 
 

9. Bắc đẩu Khải Hoàn môn (Arch de Triomphe de l'Etoile) 
 

Vẫn còn đấy  
Khải Hoàn Môn hoàng hôn hay nắng rỡ 

Em xa rồi một thuở trầm hương 
Anh vết thương nương hơi thở theo cùng 

Tim lỗi nhịp, hồn bay tìm cánh gió 
(Kim Thành: Em đã trở lại Paris) 

 
  Ăn xong một bữa tối thịnh soạn, ra ngoài đường trời vẫn còn sáng.  Bởi vì mùa hè 
Tây Âu nằm gần mũi Bắc cực nên mãi đến gần nửa đêm trời mới tối hẳn. Một điểm 
khác thường nữa là mặt trời lại không lặn hẳn lúc sang hè, quá nửa đêm rồi mà bầu 
trời vẫn còn giữ màu xanh thẫm, chứ không đen tuyền như ở bên Úc châu của tôi.  
Qua đây rồi mới thấy các cụ ta chép sách nói chẳng sai chút nào. Như tháng nào 
ngày dài, tháng nào ngày ngắn do sự xoay chuyển của trái đất, mấy khi mình nghĩ 
đến những việc ấy.  Đến khi qua đây thì mới thấy rõ ràng, chưa tới 5 giờ sáng chim 
đã líu lo hót, chưa kịp ngon giấc trời đã sáng trắng, tối khuya nửa đêm mà vẫn còn 
thấy đường: 

Tháng năm chưa nằm đã sáng, 
Tháng mười chưa cười đã tối. 

 
  Chúng tôi đi dạo một vòng cho tiêu mỡ rồi mới đón taxi về khách sạn.  Bước chân 
ra ngoài đường mới cảm nhận thấu đáo hết cái không khí của kinh đô ánh sáng về 
đêm.  Mà thật không có cảnh nào đẹp bằng cảnh con đường thông cù này lúc trời 
tây đỏ úa, khi bóng cây đã hiu hắt gió chiều, mà dặm về thì còn xa, lòng bùi ngùi 
nhớ chốn cố hương đã mịt mờ nhân ảnh: 
 

Bóng dâu đã xế ngang đầu, 
Biết đâu ấm lạnh, biết đâu ngọt bùi! 

(Nguyễn Du: Truyện Kiều) 
   
  Hai bên đường có hai lối đi riêng trồng cây xanh um trông thật mát mắt, hai lối này 
chỉ dành cho khách bộ hành đi dạo phố. Từ bốn giờ chiều trở đi, những trai thanh 
gái lịch cùng với khách ngoại quốc kéo đến dạo chơi ở đấy đông lắm.  Ở giữa thì xe 
hơi chạy phom phom như muốn chạy thi cùng với trăm nghìn bác tài khác. 
 
  Đi một chập ngoảnh lưng lại đã thấy ngọn Tháp Bút Ai Cập (Obelisk) đột ngột cao 
vụt lên giữa khoảng không nơi Cộng hòa trường Concorde nằm ở cuối đường.  Nhìn 
lên trước mặt thì mới hay mình đã đến ngay chân cái cửa đá sừng sững như một 
tòa thành cao ngất.  Đó là cửa Bắc đẩu Khải Hoàn môn (Arch de Triomphe de 
l'Etoile).  Người ta đã nói nhiều đến nó cũng như tháp Eiffel, và cho rằng cửa này là 
cửa khải hoàn lớn nhất và đẹp nhất trên thế giới.  Mấy chữ 'lớn nhất, đẹp nhất' bây 
giờ bị lạm dụng quá tựa hồ như thành nhàm, song chính thật như thế, không phải là 
một câu đầu môi chót lưỡi nhằm đánh bóng tên tuổi của thành phố mình.  Tôi đã 
từng đến xem Khải hoàn môn ở thủ đô Tân Đề Li (New Delhi) bên Ấn Độ do người 
Anh xây dựng và đem ra so sánh với bên Ba Lê thì mới thấy những lời tán tụng trên 
cũng không phải là lộng ngôn. 
 



  Cửa này khởi công tự năm 1806, là đài kỷ niệm chiến tích của quân đội Pháp và 
các binh sĩ vô danh của họ. Công trình bị bỏ dở một thời gian, đến năm 1825 mới 
làm nốt, tổng phí cả thảy là hơn 9 triệu quan.  Bề cao 45 thước rưỡi, bề rộng hơn 40 
thước, lòng cửa từ mặt đất lên đến mái vòm cuốn cao là ngót 30 thước.  Nghe đâu 
đã có chiếc phi cơ bay lọt qua được lòng cửa nhân dịp duyệt binh kỷ niệm trọng thể 
lễ Quốc Khánh Pháp.  Chung quanh cửa có chạm khắc những bức phù điêu ghi 
chiến tích oai hùng đánh đuổi ngoại xâm.  Hiện nay ở dưới cuốn cửa có chôn di hài 
người lính vô danh đem ở trận tiền về năm 1920 sau khi Thế Chiến thứ nhất chấm 
dứt, trên đậy bằng một tảng đá khắc mấy chữ kỷ niệm: 'Đây là di hài một người lính 
vô danh đã vị quốc vong thân' (Nguyên văn tiếng Pháp: 'Ici repose un soldat inconnu 
mort pour la Patrie'). 

 
  Trên nền cổng có chỗ ghi: 'Để tưởng niệm các chiến binh Đông Dương'.  Tôi dẫm 
lên nó, giòng chữ như ngọ nguậy dưới chân, bất giác làm tôi vụt nghĩ: Phải chăng 
đây là nét man rợ trong tầng sâu của nền văn minh Pháp?  Hay chỉ là mặc cảm tự ti 
của một con dân gốc an nam mít nhược tiểu như tôi?  Từ năm 1920 trở đi, chỗ này 
trở thành một nơi hành hương, cả ngày lũ lượt đón tiếp những khách du lịch các 
nước đến ngả mũ chắp tay kính viếng vong linh người anh hùng vô danh, là biểu 
tượng cho hơn trăm vạn đồng đội đã bỏ thân nơi chiến địa. 
 
  Bao bọc lấy chung quanh công trường cửa Khải Hoàn này là một bùng binh rất lớn, 
tập trung 12 con đường lớn chạy thẳng băng ra khắp mọi phía thành phố, tựa như 
tia sáng của một ngôi sao chói tỏa tứ phương.  Chính vì lẽ đấy mà cửa Khải Hoàn 
đã được đặt tên là Bắc đẩu Khải Hoàn môn (Arch de Triomphe de l'Etoile). 
  



 
 

10. Cộng hòa trường (Place de la Concorde) 
 
  Ngược về phía đầu kia của đại lộ Champs-Élysées là Cộng hòa trường (Place de 
la Concorde). Các buổi lễ trọng thể như ngày Quốc khách Pháp thường diễn ra ở 
đây, diễn hành duyệt binh trải dài gần 2 cây số, đến Khải Hoàn môn mới chấm dứt. 
Công trường có diện mạo như ngày nay là được tu sửa từ năm 1854.  Trước đó, ở 
giữa công trường có đặt tượng đài vua Louis thứ 15, sau đó bị phế bỏ đi.  Đến cuộc 
Cách Mạng Pháp năm 1793, nơi đây được dùng làm bãi pháp trường chém đầu vua 
Louis thứ 16, bà Hoàng hậu Marie Antoinette và ngót 3 nghìn người thuộc về đảng 
ủng hộ chế độ quân chủ cùng với đảng đối lập phản đối Chính phủ Cách Mạng. Vì 
tấm thảm kịch này mà đời sau đã mỉa mai đặt tên cho nó là Cộng hòa trường, nghĩa 
là từ nay muôn dân sẽ cộng hưởng thái hòa, không còn sợ bị bọn địa chủ bóc lột 
nữa. Thật cũng là một sự nực cười của lịch sử và là một tấm gương cho kẻ thế 
nhân nông nổi, nhân danh Cách Mạng mà đã giết oan biết bao kẻ vô tội! 
 
  Hiện nay, ở giữa nơi công trường có dựng một bia đá Obelisk cao 23 thước, nặng 
50 tấn, người mình quen gọi là Tháp Bút, là biểu trưng cho quyền lực của Hoàng đế 
Ai Cập cổ đại. Tháp Bút cao ngất này nguyên là một trong hai tấm bia dựng trước 
cổng vào tòa miếu thờ cổ thành Thebes (bây giờ là tỉnh Luxor nước Ai Cập).  Nghe 
nói Phó vương Ai Cập lúc bấy giờ là Mehmet Ali, khi nước này còn là thuộc địa của 
đế quốc Anh, đã bị Pháp đánh lừa nên đã nghe lời tặng 2 ngọn tháp quý giá cho vua 
Louis Philippe nước Pháp từ năm 1829.  Phía nước Pháp thì hứa tặng chiếc đồng 
hồ quả lắc khổng lồ cho Phó vương, nhưng khi giao đến Ai Cập thì đồng hồ bị hư 
không sửa được. Vì vậy cho nên người dân Ai Cập mới luôn miệng kêu mình bị lừa, 
đã đem đồ thật trao nhầm kẻ bất lương, đến khi biết ra thì đã quá muộn.  Hơn 2 năm 
sau, vào tháng chạp năm 1831, vì vận chuyển quá nhiêu khê, nên chỉ có một tháp là 
đến nơi an toàn.  Còn tháp kia thì vẫn còn nằm trên đất Ai Cập, và mãi đến thập 
niên 1990s, Tổng Thống Pháp là Francois Mitterand mới chính thức trao tặng ngọn 
tháp thứ hai kia lại cho chính phủ Ai Cập.  Chẳng biết có nên coi đây là niềm tự hào 
của nước Pháp không?  Và nếu người Ai Cập đòi lại ngọn tháp thứ nhất thì sẽ ra 
sao nhỉ? 
 
  Tháp Bút được dựng ở công trường có hình cột vuông, bốn mặt đều có khắc văn 
tự cổ Ai Cập gọi là hieroglyphics tán dương công đức vua Ramses đệ nhị từng trì vì 
nước Ai Cập cách đây đã trên 34 thế kỷ.  Chung quanh nơi công trường còn có 
dựng 8 cái đình nhỏ bằng đá, mỗi cái đặt một pho tượng khắc hình một nơi đô thành 
lớn ở nước Pháp: Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Rouen, Brest, Lille và 
Strasbourg.  Hẳn rằng nhà vẽ kiểu Jacques-Ignace Ittorff muốn nói lên rằng tất cả 
nước Pháp hội họp lại ở chốn kinh đô này là để biểu dương cái nghĩa Cộng hòa, 
toàn dân cùng nhau xây dựng đất nước ngày một tốt đẹp hơn.  Tối đến ở đây đèn 
thắp như sao sa, xem rất là ngoạn mục. 
 
  Đến đây thì đêm đã về khuya, mà trời vẫn còn chưa tối hẳn.  Không gì đẹp bằng 
góc trời hôm đó, ánh tà dương nay đã xế bóng, áng mây vàng như vẫn còn vẩn vơ 
đâu đây, và cũng không gì buồn bằng đám mây hôm đó.  Vì trông mây lại sực nhớ 
đến quê nhà: 

 
Trời Tây bảng lảng bóng vàng, 



Lòng quê gửi đám mây Hàng xa xa. 
(Nguyễn Du: Truyện Kiều) 

 
  Bâng khuâng mến cảnh mà nhớ nhà, nhớ nhà mà mến cảnh, trong lòng lại càng 
ngổn ngang trăm mối. Ngoài kia, đường khuya đã vắng khách bộ hành, như muốn 
giục khách tha hương mau về kẻo muộn.  Chúng tôi đón taxi về đến khách sạn, phải 
đi bộ ngang qua mấy khu phố mới về đến nơi.  Lủi thủi bước đi, gót giầy nện xuống 
con đường đá trống trải, tiếng vang động cả một góc phố.  Nhưng đá tựa im hơi, 
không nói nên lời, hay là vẫn nói đấy mà lòng mình đã bị đám mây lúc nãy mang đi 
xa mất rồi, không để tai nghe nữa. 
 
  Về đến khách sạn nghỉ ngơi, mãi canh khuya quá 2 giờ sáng vẫn trằn trọc chưa 
ngủ được.  Ánh trăng huyền ảo chiếu qua đầu giường, bao kỷ niệm xưa cũ của vùng 
trời ký ức chợt hiện về, lòng buồn man mác nằm nhẩm lại bài thơ Đường mình đã 
từng đọc thời cắp sách đến trường: 
 

Đầu giường, ánh trăng rọi, 
Ngỡ mặt đất phủ sương. 

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, 
Cúi đầu nhớ cố hương. 

(Lý Bạch: Tĩnh dạ tư 
Bản dịch của Tương Như: Cảm nghĩ đêm yên tĩnh) 

 
Từ ngày sang đây đến giờ, đêm hôm nay mới thấy buồn là một, thật là: 
 

Lạnh lùng thay giấc cô miên, 
Mùi hương tịch mịch, bóng đèn thâm u! 

(Nguyễn Gia Thiều: Cung oán ngâm khúc) 
  



 
 

11. Kho báu giữa lòng đế đô – Một lần thăm Viện Bảo 
Tàng Cố Cung Le Louvre (Musée du Louvre) 

 

 
 

Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một giai nhân, 
Vua xao xuyến tâm hồn vời nàng về chốn hoàng cung. 
Truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng, 
Trên ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao. 

(Trần Thiện Thanh: Hoa trinh nữ) 
 
  Chẳng hiểu sao, bài hát Hoa trinh nữ này khiến tôi nhớ đến cung điện Louvre ở 
kinh đô Pháp quốc, nơi cất chứa kho bảo vật vô giá qua các thời đại.  Hình như 
nhạc sĩ Trần Thiện Thanh quên không kể nốt đoạn sau của câu chuyện tình đẹp 
nhất trong mọi thời đại, khiến cho thính giả như tôi cứ thắc mắc hỏi: Không biết 
người con gái kia có được quân vương suốt đời thương yêu chiều chuộng hay 
không? Hay tháng dài năm rộng chôn chặt đời hoa trong điện ngọc cung vàng giữa 
nhung gấm kiêu sa mà cô độc lạnh lùng!  Rồi đêm đêm lặng nhìn trăng treo nơi gác 
tía, nghe Hoàng Thành khắc khoải trống điểm canh. Vén tay rón rén bước qua 
mành, như sợ đánh thức một hoàng cung hoang lạc. Cơn gió vô tình làm chao ngọn 
đèn khuya, người cung nữ chạnh lòng nhớ thương về quê cũ. Chỉ bấy nhiêu thôi đã 
là kết cục bi đát cho một mối tình dang dở rồi. Dù được đấng quân vương trao hết 
cả yêu thương hay bị hững hờ quên lãng đi nữa, thì cả một đời hoa cũng bị vùi chôn 
trong chốn cung điện lạnh lùng! 
 



  Vì thế, người nghe mới cần phải nghe thêm lời 2 của bài hát, rằng chỉ có những 
cuộc tình dân dã, những giấc mộng bình thường mới là tình đẹp trên thế gian.  
Những lúc ấy, người con gái đêm đêm ngả mình trên nệm ấm để nghe chàng kể 
chuyện ngày xưa, xưa lắm tự lâu rồi.  Có một vì vua yêu một nàng cung nữ, bỏ ngai 
vàng điện ngọc tìm đến chốn hoang vu, để cho lòng sống trọn với tình yêu cao quý.  
Từ bỏ ngôi cao nên vua nghèo, nghèo lắm, sính lễ trao nàng chỉ cành trinh nữ mà 
thôi. 
 
  Đó là giấc chiêm bao của tôi hồi đêm qua.  Sáng sớm ngủ dậy, tôi liền có kế hoạch 
dành nguyên cả ngày cho việc đi xem viện Bảo tàng Cố cung Le Louvre, để thực 
hiện giấc mộng đẹp của tôi.  Nơi hoàng cung này được mệnh danh là 'tam nhất': đó 
là lâu đời nhất, lớn nhất và nổi tiếng nhất trên thế giới.  Bảo tàng nguyên là cung 
điện hoàng gia Pháp được xây dựng từ năm 1190 dưới thời vua Philippe Auguste, 
và sau đó tiếp tục được mở rộng qua các triều đại.  Từ năm 1672 trở đi, khi triều 
đình Pháp chuyển về lâu đài Versailles thì bộ sưu tập của hoàng gia mới được đem 
về lưu trữ tại Louvre.  Đến thời kỳ Cách Mạng Pháp, cung điện được chính phủ đổi 
thành bảo tàng, mở cửa miễn phí cho công chúng vào xem lần đầu tiên ngày 10 
tháng 8 năm 1793. 
 
  Muốn vào đây xem, không thể một buổi là xem hết được, phải mất ít nhất là vài ba 
ngày.  Ấy là chỉ xem lướt qua cho biết đại khái mà thôi, chứ nếu muốn nghiên cứu 
về nghề họa hay điêu khắc cho rành rọt về từng thời đại một hay từng môn phái 
một, thì không biết mấy tuần mấy tháng mới đủ nữa.  Vì trong viện bảo tàng này có 
đến 4 tầng lầu trải rộng trên 210 ngàn thước vuông, trong đó 60 ngàn thước vuông 
là dành cho phần trưng bày tác phẩm.  Bộ sưu tập của bảo tàng cũng gồm hơn 380 
ngàn hiện vật mỹ thuật khác nhau, nhưng chỉ có khoảng 35 ngàn hiện vật là được 
trưng bày thường xuyên cho công chúng xem. Mỗi năm bảo tàng thu hút trên 8 triệu 
lượt khách, mang lại hàng chục triệu tiền lợi nhuận sung vào ngân quỹ thành phố. 
 
  Kiến trúc tổng thể của cung điện Louvre mang đậm dấu ấn cổ điển của thời kỳ 
Phục Hưng (Renaissance).  Tuy nhiên, sau đợt trùng tu từ đầu năm 1980 trở lại đây, 
Louvre đã có một vóc dáng mới hiện đại hơn.  Điển hình nhất là cổng chính dẫn vào 
bảo tàng mang hình dáng một tòa tháp đáy tứ giác lắp toàn bằng kính theo kiểu Kim 
tự tháp Ai Cập, là một công trình cổ về kiểu dáng, nhưng lại hiện đại về chất liệu và 
kỹ thuật.  Công trình này do vị kiến trúc sư nổi tiếng người Mỹ gốc Hoa là Ieoh Ming 
Pei thiết kế.  Cho đến nay, nó vẫn còn gây ra nhiều cuộc tranh cãi giữa 2 luồng quan 
điểm trái chiều nhau về tòa tháp này.  Phe phản đối cho rằng công trình với phong 
cách hiện đại như thế đã phá vỡ đi tổng thể cổ kính của Louvre.  Còn phe ủng hộ thì 
coi đây như là một sự kết hợp tuyệt vời giữa kiến trúc cổ điển và tư tưởng hiện đại 
để Louvre có thể đứng vững hơn trước ngưỡng cửa thiên niên kỷ mới. 
 
  Thoạt nhìn, tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu với tòa tháp thủy tinh này.  Nó có vẻ 
như tương phản với không gian cổ kính của lâu đài cung điện bao bọc quanh tháp.  
Song chưa kịp để ý gì nhiều thì tôi đã theo giòng người xuống thang cuốn ngay tầng 
hầm rộng thênh thang ở bên dưới đáy tháp.  Đến bây giờ nhìn lên mái vòm thủy tinh 
cao vút, tôi mới ngầm cảm phục chủ đích của vị kiến trúc sư thiết kế ra nó.  Đó là 
giải tỏa sự đông đặc lượng khách đến tham quan trong sân trước nhà bảo tàng.  Và 
cho dù thế nào đi nữa, hàng ngày du khách vẫn lũ lượt đổ về đây, rồng rắn xếp 
hàng để mua vé vào tham quan. 
 



  Đọc đến khúc này, ắt có người sẽ tự hỏi rằng chỗ này là chỗ cất chứa bao nhiêu 
tinh hoa của mấy ngàn năm văn hiến Tây phương, biết rằng con mắt phàm như 
chúng mình đây nhìn vào có hiểu được không mà phải cất công xếp hàng vào xem?  
Có ích lợi gì cho chúng ta chứ?  Xin thưa rằng, bảo tàng là nơi chứa những đồ vật 
quý, nhưng chớ nên tưởng rằng đồ quý chỉ là vàng bạc châu báu, ngọc thạch kim 
cương mà thôi đâu.  Đối với nhà khảo cổ, một mảnh xương người hóa thạch 
(fossils), một miếng đá vỡ về thời tiền sử còn có giá trị hơn là viên kim cương nữa. 
 
  Nhà bảo tàng với ý nghĩa trên, chính là một sở học, chứ không phải đơn thuần là 
một kho chứa đồ mà thôi.  Những đồ vật trưng bày nơi đó là để giúp cho việc học 
của nhân loại, vì sự học không chỉ phải ở sách vở mà thôi.  Chúng ta cần phải học 
hỏi ở sự vật nữa, mà học đến sự vật gì có hình ảnh ngay trước mặt, đó mới là học 
đến nơi đến chốn.  Bởi thế nên ở các nước văn minh, có rất nhiều trường học và 
viện bảo tàng do chính phủ lập ra và bảo trợ tài chánh.  Môn học nào cũng có nhà 
trường dạy cho, lại sẵn có cơ sở hạ tầng, dạy về lịch sử học cũng như về sinh học, 
văn học cũng như mỹ thuật, binh học cũng như về nông nghiệp, công nghiệp.  
Không những các thầy cô giáo dẫn học sinh đến viện bảo tàng để giảng nghĩa cho 
các em, mà các viện bảo tàng lớn còn thường mở ra những khóa hướng dẫn, mỗi 
tuần hay mỗi tháng vài lần.  Khách muốn tham dự có thể ghi danh miễn phí và sẽ 
được những vị chuyên ngành đến cắt nghĩa rõ ràng về các đồ vật hiện đang trưng 
bày. 
 
  Thế còn cái đẹp thì sao?  Làm thế nào cho người đời công nhận một sự hay một 
vật ấy là đẹp?  Cũng xin thưa rằng, phàm sự vật gì trong trời đất, bất kể sang hèn, 
đều có ẩn chứa một vẻ đẹp cả, cho dù đó là đồ mỹ thuật của Âu Tây hay của Á 
Đông ta đi nữa.  Người nghệ sĩ là người biết cảm nhận cái vẻ đẹp ngầm đó mà trổ 
tài phô diễn nét đẹp ấy ra cho mọi người cùng thưởng thức chung với mình.  Tài hoa 
của người nghệ sĩ là nằm ở chỗ đó.  Về điểm này thì quan niệm về mỹ thuật của 
người Á Đông chúng ta có khác với người Tây phương, nhất là về ngành hội họa.  
Nhà danh họa Trung Hoa hay Nhật Bản không chủ ý phô diễn cái đẹp ngầm ở trong 
sự vật, nhưng chỉ cốt diễn tả một thái độ của con người đối với cảnh vũ trụ bao la 
bên ngoài.  Mỹ thuật Á Đông luôn mang đậm tính chất triết lý, một dáng vẻ siêu hình, 
chứ không bị gò bó bởi sự vật trước mắt như người Tây phương.  Phải thưởng lãm 
một bức thủy mạc Tàu và đem so sánh với một bức vẽ hình dạng con người của 
Tây phương mới thấy được hai nền mỹ thuật ấy khác nhau đến thế nào. 
 
  Đã lỡ đặt câu hỏi rồi thì sẽ có người thắc mắc muốn hỏi thêm nữa, rằng giữa hai 
ngành mỹ thuật và mỹ nghệ khác nhau chỗ nào.  Chẳng hạn như Viện Bảo tàng Mỹ 
Nghệ (Musée des Arts Décoratifs) trưng bày đồ mỹ nghệ đặt ở điện Marsan nằm ở 
phía trái cố cung Louvre bây giờ, tức là một phần của cung điện Tuileries đã bị thiêu 
hủy trong cuộc hỏa hoạn trước đây. Lại xin thưa rằng, mỹ nghệ có khác với mỹ 
thuật, người Âu Tây phân biệt rõ lắm. Mỹ nghệ người Anh gọi là Decorative Arts, tức 
là các nghề trang sức hay nghệ thuật trang trí, nghĩa là đem cái tài khéo mà chế tác 
ra các món đồ đẹp để ứng dụng cho con người, để tô điểm cho nơi ăn chỗ ngồi 
được vui vẻ rực rỡ thêm lên.  Những đồ vật trưng bày trong nhà như bàn ghế tủ 
giường, các đồ trang sức đeo vào người, đồ gỗ, đồ sứ, đồ dệt, đồ đồng, đồ thêu, đồ 
khảm, đồ vàng bạc, v.v... đều được coi là đồ mỹ nghệ, vì là đồ để trang sức. 
 
  Đến như mỹ thuật mà tiếng Anh gọi là Fine Arts thì lại cao hơn một bậc: mỹ thuật là 
chỉ chủ đích sáng tác ra để giải trí như vẽ một bức tranh, chạm một pho tượng, cốt 



thế nào cho tài khéo thần tình, diễn được hết cái ngụ ý sâu xa của người nghệ sĩ, 
chứ không quản là pho tượng bức tranh ấy có dùng vào việc gì được hay không.  
Nếu hữu dụng, như đặt vào nơi nào, bày vào chỗ nào xứng đáng thì càng hay, 
nhưng đó không phải là chủ đích của người nghệ sĩ.  Nhà mỹ nghệ khéo, chỉ là một 
tay thầy nghề; nhà mỹ thuật khéo, mới là một tay tài tử.  Xưa giờ ở Âu Châu có ba 
môn mỹ thuật được xem là danh giá nhất: đó là ngành hội họa, điêu khắc và kiến 
trúc. Cho nên các viện bảo tàng hầu hết chỉ sưu tập nhiều nhất là tranh với tượng, 
viện Louvre cũng không ngoại lệ. 
 
  Xem văn hóa xứ người mà lại nghĩ đến nước Việt Nam chúng ta.  Xứ mình chỉ mới 
có ngành mỹ nghệ là thịnh, phàm nghề khéo toàn là những nghề trang sức cả, còn 
mỹ thuật thì chưa có gì sánh được với các nước láng giềng, chứ chưa nói đến việc 
sánh với các nước Tây Âu.  Hãy đem so sánh hoàng cung Đại Nội Huế của nước ta 
với quần thể Đế Thiên Đế Thích (Angkor Wat) bên Cao Miên hẳn sẽ thấy ngay sự 
chênh lệch, khập khiễng.  Ngay cả trong ngành mỹ nghệ của nước ta cũng chưa có 
kỷ luật hệ thống gì, và cũng chưa phân loại ra các kiểu cách, các thời đại, các lề lối, 
các phương pháp khác nhau trong mỗi ngành nghề.  Thợ thuyền thì phần nhiều là  
không qua trường học hoặc lớp dạy tay nghề nào cả, nếu không quen tay mô phỏng 
lối cũ, thì cũng bắt chước của người ngoài.  Thành ra tay dù có khéo mà không có 
trí sáng tạo thì khó tạo nên một phong cách nào đặc biệt cho riêng nước mình.  Ai 
có về Việt Nam du lịch rồi mới thấy bây giờ người ta bóp méo luôn cả những tà áo 
dài truyền thống quê hương.  Nếu trước kia những chiếc áo dài cổ cao, hai tà thướt 
tha duyên dáng và kín đáo bao nhiêu, thì ngày nay có vô số kiểu phá cách, trông 
biến thái dị dạng bấy nhiêu.  Nào là cổ tròn, cổ tim, tay bồng, tay cộc, trở thành nửa 
áo đầm nửa áo dài lai căng, làm mất đi nét giản dị trong sáng, vốn là đức tính ngàn 
đời đáng quý của người phụ nữ Việt. 
 
  Lan man viết mãi sợ bị lạc đề, thôi thì chúng ta hãy cùng nhau vào xem Louvre đi 
nhé.  Ngày nay, Louvre được chia ra làm 8 viện phụ (curatorial departments) khác 
nhau, mỗi viện chiếm mấy cái nhà liền: 

1. Ai Cập cổ đại (Egyptian antiquities): gồm 50 ngàn hiện vật, giới thiệu chứng 
tích về các nền văn minh nối tiếp ở hai bờ sông Nile, từ tiền sử cho tới thời kỳ 
Cơ Đốc giáo. 

2. Cận Đông cổ đại (Near Eastern antiquities): gồm 100 ngàn hiện vật dành cho 
nền văn minh cổ của các nước Trung và Cận Đông từ 8000 năm trước Công 
Nguyên cho tới kỷ nguyên Hồi giáo. 

3. Hy Lạp, La Mã và Etruria cổ đại (Greek, Roman and Etruscan antiquities): 
gồm 45 ngàn hiện vật, là khu vực dành cho các tác phẩm của ba nền văn 
minh Hy Lạp, La Mã và Etruria.  Các hiện vật trải dài từ Hy Lạp, Ý và khu vực 
Địa Trung Hải (Mediterranean) với niên đại từ thời kỳ Đồ đá mới cho đến thế 
kỷ thứ 4. 

4. Nghệ thuật Hồi giáo (Islamic art): có 10 ngàn hiện vật, bao gồm các hiện vật 
lấy cảm hứng từ Hồi giáo, trải dài 1300 năm lịch sử, trên cả ba châu lục. 

5. Điêu khắc (Sculpture): gồm 6 ngàn hiện vật dành cho các tác phẩm điêu khắc 
thời Trung Cổ, Phục Hưng và Hiện đại. 

6. Mỹ nghệ hay Nghệ thuật trang trí (Decorative arts): gồm 20 ngàn hiện vật từ 
thời Trung Cổ cho tới nửa đầu thế kỷ thứ 19.  Bộ sưu tập gồm các hiện vật đa 
dạng: đồ trang sức, thảm, đồng hồ... với các chất liệu đồng, ngà voi, gỗ, kim 
loại quý... 



7. Hội họa (Paintings): gồm 12 ngàn hiện vật, giới thiệu tất cả các trường phái 
hội họa phương Tây từ thế kỷ thứ 13 cho tới năm 1848 thì chấm dứt. 

8. Nghệ thuật họa hình (Prints and Drawings): có đến 140 ngàn hiện vật, bao 
gồm những tác phẩm vẽ trên giấy, tranh phấn màu, tiểu họa, những bản in 
khắc, in thạch bản (lithograph) ... và cả các bản viết tay, các tác phẩm chất 
liệu gỗ, da... 

 
  Ngoài 8 bộ sưu tập chính đã kể ở trên, Louvre còn có một khu trưng bày lịch sử 
quá trình hình thành nên diện mạo cung điện Louvre như ta thấy ngày nay.  Ngoài 
ra, có thêm một bộ sưu tập nhỏ về nghệ thuật của các nước châu Á, Phi, Mỹ và 
châu Đại Dương nữa.  Vì số lượng sưu tập ở đây quá lớn, không đủ chỗ để cho 
công chúng xem hết, nên các tác phẩm của thế kỷ 19 thuộc trường phái Ấn Tượng 
(Impressionism)và Hậu Ấn tượng (Post-Impressionism) đã được chuyển về bảo tàng 
Orsay (Musée D'orsay) nằm bên kia bờ sông Seine từ năm 1986.  Hiện nay, những 
hiện vật của Louvre chỉ bao gồm các tác phẩm nghệ thuật cổ điển phương Tây từ 
Trung Cổ cho tới năm 1848, các nền văn minh cổ đại và nghệ thuật Hồi giáo. 
 
  Tôi nhớ có đọc ở đâu đó một thống kê cho thấy khoảng vài năm gần đây, lượng 
khách đến bảo tàng Louvre tăng khá đột biến.  Chủ yếu là do thành công quá lớn 
của cuốn tiểu thuyết Mật mã Da Vinci (The Da Vinci Code) của nhà văn Dan Brown 
và sau đó là bộ phim chuyển thể cùng tên của đạo diễn Ron Howard vào năm 2006.  
Có thể vì lý do này mà ngay đầu lối dẫn vào cánh Denon, có hẳn một quầy văn hóa 
phẩm khá lớn chuyên bán những sản phẩm liên quan đến Mật mã Da Vinci.  Bản 
thân tôi, mặc dù không phải là tín đồ của cuốn tiểu thuyết này, nhưng cũng đã chịu 
ảnh hưởng của nó không ít khi đến đây.  Tôi đã vào bảo tàng theo cánh Denon.  Rồi 
khi đến Hành Lang Lớn (Grand Gallery), tôi vội vã đi tìm nàng Mona Lisa huyền 
thoại của danh họa Da Vinci (1452-1519).  Sau đó, tôi đã đi lùng cho bằng được bức 
Cái chết của một Trinh nữ (La morte della Vergine) của danh họa Caravaggio.  
Trong phim, đây chính là bức tranh mà nhân vật Saunièr đã kéo xuống để kích hoạt 
hệ thống báo động của bảo tàng. 
 
  Người vào xem phòng tranh đông như trẩy hội.  Tôi phải len mãi mới vượt qua 
được đám đông du khách xúm xít tranh nhau đứng ngắm trước nụ cười kỳ bí mà 
nhà danh họa Da Vinci đã bất tử hóa nàng Mona Lisa trong lứa tuổi thanh xuân.  
Trái với những gì tôi đã nhìn thấy trong các sách vở và phiên bản tranh đắt tiền, bản 
gốc trông thật bé nhỏ, tối tăm.  Vì nàng bị che kính, và để bảo vệ nàng, người ta lại 
treo nàng dính vào tường ở độ cao vừa tầm trong một chỗ không được sáng lắm, để 
khách thưởng ngoạn có thể đứng chụp ảnh cùng nàng (với điều kiện không dùng 
đèn), dĩ nhiên là không thể đứng ngang hàng sánh vai với nàng rồi. Tội nghiệp cho 
thân nàng, tấm kính chắn nghe nói có thể chống được cả đạn súng ngắn bắn gần. 
Người ta lại gần dí sát mắt ngắm nàng. Nàng xuống sắc kinh khủng, mặt nàng thì 
vàng vàng, như có khói đen che phủ ở trên.  Thật là: 
 

Thuở trời đất nổi cơn gió bụi, 
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên. 

Xanh kia thăm thẳm tầng trên, 
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này. 

(Đoàn Thị Điểm: Chinh phụ ngâm khúc) 
 



  Bất giác tôi nghĩ đến mấy câu thơ Truyện Kiều mà thầm thương cảm cho kiếp hồng 
nhan, vì nghệ thuật mà phải tiếp không biết bao nhiêu kẻ tao nhân mặc khách: 
 

Tiếc thay một đóa trà mi, 
Con ong đã tỏ đường đi lối về. 

Một cơn mưa gió nặng nề, 
Thương gì đến ngọc tiếc gì đến hương. 

 

 
Đám đông trước bức hoạ Mona Lisa tại bảo tàng Louvre 

 
  Ở cánh Denon, tôi còn được chiêm ngưỡng các tuyệt tác khác, như tượng Vệ nữ 
thành Milo (Venus de Milo), tượng Thần chiến thắng Samothrace (Winged victory of 
Samothrace).  Đây chính là hai tuyệt tác điêu khắc nổi tiếng nhất hiện nay, bất chấp 
một thực tế là cả hai đều không còn trong tình trạng nguyên vẹn.  Tượng Vệ nữ 
thành Milo để trần một nửa người, gãy mất hai cánh tay, vậy mà người Tây cho là 
thân thể người đàn bà đến thế này là tuyệt xảo, mà tạo vật vị tất đã nặn được hình 
người nào đẹp như thế.  Tượng này của Hy Lạp, thuộc về thế kỷ thứ 4 trước Công 
Nguyên, mãi đến năm 1820 người ta mới đào được ở dưới đất lên, cạnh làng 
Castro ở đảo Milo.  Còn tượng Thần chiến thắng Samothrace cũng của Hy Lạp, hình 
người đàn bà có cánh, vẫy cánh bay ở trên chiếc chiến thuyền, nhưng đầu và một 
cánh tay đã gãy mất và con thuyền đã cũng không còn nguyên vẹn.  Thế mà người 
Tây lại khen là hình tượng tả sự chiến thắng một cách hoành tráng vô cùng. 
 
  Xin thú thật rằng, phải đến đây tận mắt mục kích những nền kiệt tác của mỹ thuật 
Tây phương, tôi mới cảm nhận được hết nét hay đẹp của văn hóa Tây Âu.  Trước 
khi đến Louvre, tôi cũng như hầu hết mọi người Á Đông khác, trong bụng vẫn không 
ưa cái mỹ thuật tả chân thô lỗ của người Tây. Tôi vẫn tự nghĩ rằng: 'Mỹ thuật gì mà 
tượng nào tranh nào cũng chỉ toàn là hình người trần truồng cả, chẳng qua là một 
cách khiêu dâm, còn có nghĩa lý gì nữa'.  Một bức tranh hiện thực của Tây phương 
đem sánh với một bức tranh phá bút của Trung Hoa, tôi vẫn thích bức tranh thủy 
mạc Tàu hơn.  Vì bức tranh Tàu nó có cái phong vị thanh tú êm đềm, như ẩn như 
hiện, khiến cho mình mơ màng như đang lạc vào cõi mộng thần tiên.  Cái tinh thần 
ấy thật khác với tinh thần mỹ thuật của người Tây phương. 
 
  Người Tây phương cho con người là hình ảnh hiện thân của Chúa Giê-Su do chính 
Ngài tạo dựng nên, và chúng ta không được hủy hoại bản thân mình vốn là hiện 
thân của Ngài. Vì vậy, cơ thể con người vẫn được coi như là mẫu mực của sự hài 
hòa về hình khối, đường nét, cũng như về tỷ lệ. Cái đẹp của một thân hình cân đối 
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là cái đẹp tự nhiên, 'thiên phú', cũng như cái đẹp của hoa đồng, cỏ nội. Triết gia Hy 
Lạp là Platon và Aristotle từ vài ba thế kỷ trước Công Nguyên đã từng khẳng định 
điều này, và người Tây phương xem đó như là cái đẹp chuẩn mực trong nghệ thuật. 
 
  Ngoài ra, con người còn phải được xem như là trung tâm của vũ trụ, không những 
có sức thắng đoạt được cả vũ trụ, mà lại phải diễn tả hình dung được hết cả tạo vật 
vũ trụ khi phác họa ra hình ảnh con người. Văn hóa Tây Âu phàm tưởng tượng bất 
cứ vật thể gì cũng đều phải tưởng tượng ra hình ảnh con người cả. Tự do, công lý, 
lý tưởng, ái tình, phàm những cái tư tưởng siêu hình xuất phát từ ở trong trí óc con 
người nghĩ ra, đều phải diễn đạt qua hình người, trong đó phần nhiều là diễn đạt 
qua hình ảnh người phụ nữ. Ví dụ như trên con tem vẽ người đàn bà giương tay 
như dáng khiêu vũ, đó là tả quốc gia ấy nhẹ nhàng, bay bổng như người phụ nữ 
trong tranh. Nếu trên con dấu, trên đồng bạc có khắc người đàn bà dựa cột, đó là 
nói lên công bằng pháp luật, phòng phạm uy nghiêm. 
 
  Người Tây phương còn cho thân thể con người là có thể diễn tả ra cái gì cũng 
được.  Như tả con suối nước trong vắt thì sẽ vẽ ra hình bóng người phụ nữ ngực 
trần xõa tóc dài quá lưng, có vẻ thanh tân yểu điệu mà lại hình như lướt mướt vừa 
mới ở dưới suối tắm lên.  Những sự vật không có hình ảnh gì, tưởng sẽ không thể 
sao diễn tả ra được qua nét bút, thế mà cũng lấy nét mặt dáng người hình dung ra 
được cả. Như lòng hoài niệm, nỗi nhớ thương vơi đầy thì sẽ tạo hình ra một người 
đàn bà nét mặt rầu rầu, ngồi tựa bên phiến đá mà ngẩng lên nhìn ngắm bâng quơ, 
trên đầu có một vị nữ thần có cánh bay qua. 
 
  Người Tây phương lại yêu chuộng, ham mê sự thực, cho rằng bất cứ sự thực gì là 
đều có mỹ thuật ẩn tàng trong ấy hết cả.  Người nghệ sĩ có hoa tay là biết tả chân 
một khía cạnh, phương diện nào đó của sự vật trước mặt mình cho mọi người cùng 
cảm thông được ý nghĩa sâu xa trong đó.  Như vẽ một người con gái hái nho, nét 
mặt tươi cười hớn hở, thế là tả cảnh vui thú điền viên giữa chốn đồng quê im vắng.  
Lại như vẽ người đàn bà mót lúa, bóng đã về chiều, mà người còn cúi rạp xuống ở 
giữa khoảng đồng không mông quạnh, đó là tả cảnh khốn cùng của người dân 
nghèo khổ nơi thôn quê.  Cứ xem cái nét mặt người con gái kia với cái nét mặt của 
người đàn bà nọ là đủ biết cái tinh thần hai bức tranh như thế nào rồi. 
 
  Tôi chắc có bạn sẽ hỏi tiếp rằng: 'Ừ, thì người Âu Tây quý trọng con người, cái gì 
cũng tưởng tượng ra hình người, đã đành rồi.  Nhưng mà cớ làm sao lại cứ tạo hình 
ra các giống người đều trần truồng cả, thế là nghĩa lý gì?'  Nói thế thì cũng hơi oan 
cho người Tây phương.  Tôi có xem kỹ những bức tranh, những pho tượng trong 
nhà bảo tàng Louvre, bình tĩnh mà xét, và gác bỏ ngoài tai thiên kiến của người Á 
Đông chúng ta cứ cho rằng phàm khỏa thân là có ý dâm đãng hết cả, thì mới hiểu 
rằng khỏa thân trong nghệ thuật Tây phương là có nghĩa lý lắm. 
 
  Xét như một pho tượng bằng đồng và đá hoa cương của điêu khắc gia Auguste 
Rodin (1840-1917) với tên là Người suy tưởng (The Thinker) đặt tại Viện bảo tàng 
Rodin ở Ba Lê.  Pho tượng này, cả thế giới đều phải công nhận là một kiệt tác trong 
nghề điêu khắc đời nay.  Pho tượng ấy tả một lực sĩ khỏa thân, ngồi trên phiến đá, 
tay tựa dưới cằm, mặt mũi đăm chiêu, dáng hình gò gẫm, nhìn kỹ như trông thấy 
bao nhiêu giây gân bắp thịt trong người thu rút cả về cái đầu, hình như để cố nặn 
trong óc cho nó bật ra một cái tư tưởng gì mới lạ.  Đứng xem bức tượng đó, tôi nghĩ 
rằng dẫu một người rất quê mùa chưa hề được thưởng thức mỹ thuật Âu Tây bao 



giờ, cũng không hề nghĩ đến việc khỏa thân là sỗ sàng, mà tự nhiên phải cảm động 
vì cái ý nghĩa cao thâm ngụ ở trong phiến đá đó.  Nay thử nặn lại pho tượng ấy mà 
tạo ra một người mặc bộ âu phục, râu mày nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao, thì tượng 
này cũng giống như ông khách qua đường kia, không còn ý nghĩa gì nữa. 
 

 
Tượng Người Suy Tưởng (The Thinker) của Rodin 

 
  Ấy nhờ đi xem các viện bảo tàng ở Ba Lê, đặc biệt là ở Louvre, mà tôi đã hiểu rõ 
được cái tinh thần trong mỹ thuật Âu Tây là như thế nào.  Tôi cũng rất ấn tượng với 
khu trưng bày các di vật của nền văn minh Ai Cập với những tượng vua Pharaoh 
khổng lồ, các dụng cụ dùng vào lễ nghi thời cổ đại, hay quan tài và cả bia đá khắc 
ký tự tượng hình nữa.  Đến xem những nơi này, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ hài hước 
rằng nếu ai đó đọc to các ký tự này, rất có thể bộ xác ướp trưng bày ở phòng bên 
cạnh sẽ sống dậy như trong các bộ phim của Hồ Ly Vọng cũng nên (Hollywood). 
 
  Chỉ đi khắp lượt như thế mà cũng đã mất cả ngày, nào hay bụng đã đói, chân đã 
mỏi, gối đã chồn. Rảo bước ra phía ngoài nhà bảo tàng, trong tầng hầm của tòa 
tháp kính, nơi có vài quán bán đồ ăn nhẹ để tìm chút món ăn lót dạ cho đỡ đói lòng, 
rồi lại trở vào tham quan tiếp.  Đồ ăn bán ở đây có giá khá cao, một ổ bánh sừng bò 
(Croissant) với một chai nước tinh khiết cho 3 khẩu phần ăn của chúng tôi đã tốn hết 
50 euro, bao luôn giá chỗ ngồi.  Đem bánh ra bàn ăn, tôi thấy có một số khách du 
lịch có lẽ từ các nước nói không nói tiếng Anh Pháp, mang sẵn đồ ăn thức uống đến 
ngồi vào ghế của quầy hàng, lập tức bị một cô phục vụ xinh gái ra mời đi  quầy 
quậy, trong khi ghế trống thì đầy ra. Chắc họ không được hướng dẫn viên du lịch 
dặn dò trước khi vào xem bảo tàng. 
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12.Kỳ ảo vườn thượng uyển Tuileries – Nơi nên đến trước 
khi nhắm mắt 

 
Có phải ngày xưa vườn Ngự Uyển, 
Là đây, hoa cỏ giống vườn Tiên? 

Sớm Đào, trưa Lý, đêm Hồng phấn, 
Tuyết Hạnh, sương Quỳnh, máu Đỗ quyên. 

(Nguyễn Bính: Xóm Ngự Viên) 
 
  Ăn uống xong một hồi, lại vào xem tiếp cho đến giờ đóng cửa chúng tôi mới ra về. 
Ở cung Louvre đi ra, trên đường dạo bộ trở về khách sạn, tôi lại ghé vào dạo chơi 
công viên Tuileries phía ngoài bảo tàng.  Vườn dài tới 1 cây số, bề rộng có tới ba 
bốn trăm thước.  Nơi đây từng là một phần của khu vườn thượng uyển ngày xưa, 
nên có thể gọi là vườn hoa đẹp nhất thành Ba Lê.  Khách du lạc bước vào vườn 
xưa chắc hẳn sẽ nhớ đến thơ Nguyễn Bính vô cùng, lòng không khỏi ngậm ngùi 
trước cảnh biến thiên của thời thế.  Ngự viên ngày trước không còn nữa, giờ chỉ còn 
tên Tuileries, chính phủ dùng làm nơi công viên giải trí với các trò chơi, trò thể thao, 
trò điện tử dành cho các em thanh niên thích tìm cảm giác mạnh. Xen lẫn vào đó là 
những bãi cỏ xanh mướt trồng đầy hoa thơm cỏ lạ, các pho tượng đồng to lớn, các 
đài phun nước chạm trổ tinh vi, như cố gợi lại không khí của hoa viên nổi tiếng một 
thời.   
 
  Ngày nay, du khách có thể dạo chơi miễn phí giữa mấy trăm pho tượng đồng đặt ở 
đây. Phần nhiều là những tượng tả chân rất sống động, như tượng một con mãnh 
hổ giao đấu với con rồng, con sư tử với con công, tượng những nhân vật trong 
truyện thần thoại cổ Hy Lạp, nét chạm mạnh mẽ và rõ rệt như thực. Tuy vậy, khách 
đi dạo vẫn không quên được những hình ảnh vàng son của một thời đánh mất. Còn 
đâu những gót hồng bước nhẹ nàng Công chúa yêu kiều thuở trước, còn đâu những 
quan Trạng Nguyên tân khoa bày yến tiệc, dắt giai nhân dạo bước giữa vườn hoa.  
Khu vườn xưa ấy, bây giờ thì: 

 
Khoa cử bỏ rồi, thôi hết Trạng! 
Trời đem hoa cỏ trả vườn tiên. 
Tôn nữ ngồi đan từng chiếc áo, 
Dân thường qua lại lối đi quen. 
(Nguyễn Bính: Xóm Ngự Viên) 

 
  Lối sắp xếp vườn tược của người Tây phương ở đây thật khác với khu vườn Á 
Đông chúng ta.  Đó là vì cái tinh thần của hai nền mỹ thuật ngay từ gốc rễ đã khác 
nhau.  Mỹ thuật Đông phương trọng về thiên nhiên, còn mỹ thuật Tây phương lại 
trọng về nhân tạo.  Tôi lúc nào cũng ghi nhớ điều đó trong tâm để quan sát, phê 
bình cho khỏi sai lầm.  Cho nên vườn ở Á Đông ta có dáng vẻ u tịch, có núi non gò 
đống, có tơ liễu làm mành, có đường đi khuất khúc, có hồ, có thác, có động, có cầu, 
có con đường mòn xuyên qua núi, có lối đi men theo hồ nước.  Thảng hoặc có nhân 
công kiến trúc điểm vào đi nữa thì toàn là những mái đình, những nhà thủy tạ, 
những hòn giả sơn, những cây cầu soi bóng nước, tất cả thường lẩn khuất sau bụi 
tùng khóm trúc, và phải luôn hài hòa với cảnh quan thiên nhiên chung quanh. 



 
  Vườn của Tây phương thì trái ngược hẳn, đường đi ngay hàng thẳng lối như một 
ván cờ, như kẻ như vạch, cây xén cho bằng nhau, cỏ cắt cho đều đặn, rồi những 
tượng đá tượng đồng bày ra la liệt, đường ngang lối dọc đối nhau răm rắp, phần do 
bàn tay con người uốn nắn ra át hẳn vẻ thiên nhiên do trời đất tạo dựng nên.  Nếu 
có chú trọng đến thiên nhiên thì cũng lộ ra phần dụng công của bàn tay con người 
tạo ra.  Lấy một việc như cây cầu trong vườn Tây phương thường là cầu sắt.  Người 
Á Đông chúng ta nhìn vào sẽ nhận thấy ngay cái công của viên kỹ sư muốn nối liền 
hai bờ đá với nhau, giây xích sắt buộc chằng bên nọ sang bên kia, như muốn trói 
buộc luôn cả phiến đá vô tri vậy.  Đá mà cũng bị trói, ấy là tiêu biểu cho cái văn minh 
vật chất của Tây phương muốn thắng đoạt luôn cả tạo vật càn khôn. Thế mới biết 
giữa một thế giới đã bị toàn cầu hóa như hiện nay, Đông Tây tuy thế mà vẫn còn xa 
cách nhau lắm. 
 
  Ra khỏi vườn ngự uyển, về đến khách sạn rồi mà tôi vẫn còn tiếc mãi, vì một   
ngày tham quan với Louvre, với vườn thượng uyển, là quá ngắn để có thể thưởng 
thức tường tận hết các gian phòng trưng bày ở đây. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy 
mãn nguyện về cuộc hành trình nước rút của mình tới các tuyệt tác nghệ thuật của 
nhân loại, cũng như được tận mắt chiêm ngưỡng các tác phẩm hội họa của Da 
Vinci, Caravaggio, v.v., ... chắc chắn sẽ là kỷ niệm đáng nhớ của tôi. Hơn nữa, 
những thiếu hụt đó biết đâu sẽ chẳng phải là lý do tốt để nói lời hẹn gặp lại với 
Louvre cho những chuyến Tây du sắp tới sao? 
  



 
 

 13. Khách sạn Hotel du Louvre đắm say lòng người 
 

 
  Sau một ngày ròng rã miệt mài với các phòng tranh ảnh trưng bày nơi Louvre, cả 
nhà đến bây giờ mới nhận thấy tìm được khách sạn nằm ngay trung tâm thành phố 
quả là tiện lợi như thế nào.  Chúng tôi chỉ bước chân qua bên kia đường là đã về 
đến khách sạn Hotel du Louvre để tắm rửa, nghỉ ngơi. Khách sạn mà chúng tôi chọn 
để tá túc trong mấy ngày dừng chân tại Ba Lê nguyên là một phần của cung điện 
Louvre, từng được mệnh danh là khách sạn sang trọng đầu tiên của Pháp quốc.  
Khởi thủy, khách sạn nằm ở tòa nhà đối diện, hiện được sử dụng làm khu buôn bán 
đồ cổ có tên là Louvre des Antiquaires.  Đến năm 1889, nhân dịp tổ chức Hội Đấu 
Xảo (bây giờ ta gọi là Expo, Hội chợ triển lãm Quốc Tế, xuất xứ từ tiếng Pháp 
Exposition Universelle) tại đây, Bá tước Haussmann đã dời chuyển nó sang địa 
điểm đối diện như hiện nay, để khách sạn có thêm chỗ dành cho các vị quốc khách 
đến dự Hội chợ.   
 
  Khách sạn còn nổi tiếng hơn khi nhà danh họa tài danh Camille Pissarro (1830-
1903) đã chọn một phòng trong khách sạn làm nơi cư ngụ vào năm 1897.  Hàng 
ngày, ông ngồi trong phòng nhìn ra khung cửa sổ để lấy cảm hứng vẽ nên các họa 
phẩm tuyệt tác.  Hiện nay, khách sạn vẫn còn bảo tồn khá nguyên vẹn căn phòng 
nơi ông đã từng ở, có tên gọi là Pissarro Suite.  Ngoài ra, nhà văn nổi tiếng người 
Tô Cách Lan (Scottish) là Arthur Conan Doyle (1859-1930) đã lấy bối cảnh khách 
sạn để viết ra nhiều pha gây cấn hồi hộp trong bộ tiểu thuyết trinh thám nhiều tập 
Thám tử Sherlock Holmes làm say mê nhiều thế hệ độc giả.   
 
  Ngay cả nhà phân tâm học người Đức trứ danh là Sigmund Freud (1856-1939) 
cũng bị quyến rũ bởi khung cảnh sang trọng ở đây.  Qua mấy lần dừng chân đến 
khách sạn vào năm 1910, Freud đã dày công nghiên cứu soạn ra cuốn tiểu luận 
nhằm giải mã về nụ cười chứa đầy bí ẩn của nàng Mona Lisa kiều diễm, hiện đang 
trưng bày tại Louvre.  Đó là cuốn Kỷ niệm thời thơ ấu của Leonardo Da Vinci 
(Nguyên văn tiếng Pháp: 'Un Souvenir d’Enfance de Leonard de Vinci') đã gây ảnh 
hưởng lớn cho ngành phê bình hội họa sau này. 
 



  Tối đến, trời đột nhiên trở cơn lạnh, ngoài trời mưa phùn bay lất phất ngay giữa 
mùa hè. Lúc này mà được ăn món ốc lừng danh của Pháp thì ngon phải biết!  
Chúng tôi bèn gồng mình lội bộ một chuyến ra tận đường cái làm một cú ốc nhồi bơ 
tỏi cho đã cơn thèm.  Quán Bistrot này có tên là Bistrot de Richelieu, tọa lạc ở số 45 
trên đường Rue de Richelieu, trang trí thật đơn giản theo kiểu quán cóc tỉnh lẻ như 
ở Việt Nam ta vậy.  Loại quán Bistrot này thường do hai vợ chồng làm chủ, anh 
chồng thì đứng ở quầy tính tiền và lấy đơn đặt thức ăn, còn chị vợ thì giữ chân chạy 
bàn kiêm nấu nướng tuốt đằng sau hè.  Vào đây mới hay, đâu phải người Việt xa xứ 
chúng ta mới nhớ thương quê hương chôn nhau cắt rốn của mình.  Người Pháp 
cũng vậy, tuy đã lên sống ở tỉnh thành nằm ngay giữa quận nhất hoa lệ rồi, mà họ 
vẫn luôn tiếc nhớ đến các món ăn dân dã quê mùa từ lâu đã in hằn trong ký ức của 
họ.   
 
  Món ốc nhồi nơi đây chưa hẳn là đã ngon hơn ở các nơi khác mà tôi đã từng 
thưởng thức qua trên mảnh đất Pháp hay đất Việt thân yêu.  Bây giờ, chỗ tôi đang ở 
không tài nào tìm đâu ra những con ốc luộc như ở quê nhà. Cho nên đối với riêng 
tôi, cứ mỗi khi nói đến ốc thì tôi lại nhớ ngay đến món ốc nhồi này, có lẽ là vì nhớ 
đến ngày mình còn tấm bé, sống trong thanh bình, cả gia đình quây quần trong căn 
gác nhỏ xinh xinh, không có lầu cao gác rộng, không máy lạnh, ăn không có pâte 
gan, phó mát hay bơ sữa gì hết.  Duy chỉ có những món ăn thanh đạm giản dị thế 
thôi, nhưng lúc nào cũng mát ruột, mát lòng, luôn thấm đậm tình người với nhau. 
 
  Và buổi tối hôm ấy, cả gia đình tôi đã ngồi ở một góc quán nhâm nhi vài món nhậu 
bình dân, rồi lẩm nhẩm đọc vài câu thơ của thi sĩ Cung Trầm Tưởng qua tài phổ 
nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy hằng mấy chục năm trước đây mới thấy hay chi lạ: 

 
Mùa thu Paris, 
Trời buốt ra đi. 

Hẹn em quán nhỏ, 
Hẹn em quán nhỏ, 

Rượu rưng rưng ly đỏ tràn chề. 
(Phạm Duy phổ thơ Cung Trầm Tưởng: Mùa thu Paris) 

 
  Quán chúng tôi vào ăn có xuất xứ từ vùng Burgundy, nổi tiếng qua món ốc sên 
nhồi rau mùi và bơ tỏi dưới cái tên thơ mộng là Escargot de Bourgogne.  Ốc do vùng 
Burgundy cung cấp là loại ốc nhỏ sống ở nơi hoang dã chỉ ăn lá nho trong những 
ruộng nho mênh mông bát ngát.  Chúng có vỏ màu xám nhạt, khác với loại nuôi 
nhân tạo ở những nơi khác thường to hơn và có màu vàng nâu.  Loại hoang dã 
được chính phủ bảo vệ nên giá đắt hơn, là món ăn chỉ dành riêng cho những kẻ 
sành điệu, thường xuất hiện trong thực đơn của các nhà hàng 3 sao danh tiếng. 
 



 
 
  Ngồi yên vị trong quán, mẹ tôi gọi ngay cho mỗi người một dĩa 4 con ốc sên cho 
dằn cơn đói.  Tôi liền phản đối: 'trời, gọi chi ít quá vậy, mần luôn chục con đi'.  Hôm 
nay ăn trưa chỉ có ổ bánh sừng bò, giờ đã quá 8 giờ tối, trong bụng tôi kiến bò ngổn 
ngang.  Bình thường gọi chừng 5 phút là họ bày la liệt trên bàn, sao hôm nay lâu 
quá, chắc tại tôi đói nên sốt cả ruột.  Nhìn chung quanh mọi người hít hà, ăn lấy ăn 
để, tôi sốt ruột quá.  Bữa ăn tối của người Pháp thật cầu kỳ, trịnh trọng, các món 
thường được ướp gia vị từ hôm trước, đòi hỏi  rất  nhiều công phu, thì giờ và kỹ 
thuật nấu nướng.  Trên bàn ăn, thức ăn,  chén đĩa,  muỗng nĩa và khăn ăn được 
trình bày rất đẹp, đây là cả một nghệ thuật đi liền với văn hóa Pháp. 
 
  Họ cũng bày rất nhiều thứ trên bàn ăn, nào là muối, tiêu, bánh mì, pâte, phó mát, 
xà lách với nước sốt, rượu vang đỏ và rượu vang trắng đi kèm với thức ăn. Trên 
bàn, chỗ mỗi người thường có nhiều chén đĩa, muỗng nĩa. Không giống như người 
Việt Nam, từ đầu đến cuối bữa ăn chỉ dùng một cái chén và một đôi đũa, nếu có súp 
thì dùng muỗng.  Người Pháp thay đổi đĩa và muỗng nĩa mỗi khi ăn một món mới, từ 
món  khai vị đổi qua món ăn chính rồi  từ món ăn chính đổi qua món tráng miệng 
đều thay đổi đĩa và muỗng nĩa.  Vừa ăn xong một món thì cô chủ hầu bàn đến thu 
gom đĩa dơ đi, và thay vào đĩa mới cho món sau. 
 
  Rút cục thì món ốc sên khoái khẩu của tôi cũng được đem lên, chỉ vỏn vẹn có 10 
con nằm ngay ngắn trong chiếc đĩa đá đặc biệt để giữ hơi nóng, miệng ốc hướng 
lên, bên trong là màu xanh của rau ngò và mùi thơm phức bay tỏa khắp gian phòng.  
Món ốc sên của người Pháp chế biến rất đặc biệt và hơi cầu kỳ, bởi sự kết hợp của 
các loại rau mùi như rau thơm, rau quế, hành, hẹ, ngò parsley, tỏi và các loại quả 
hạt như hạt ốc chó, hạt quả thông, tiêu, tỏi băm nhỏ trộn lẫn với bơ cùng thịt ốc.  Và 
còn quá trình rửa sạch chất nhớt của ốc sên mới là bí quyết thực sự làm nên món 
ngon.  Ốc tươi được đem về rửa sạch và người bán phải chặt cái đầu một chút, mới 
dễ lấy thịt ra khỏi vỏ.  Họ đem chà xát lại bằng muối cho hết nhớt, sau đó trộn chung 
với bơ, tỏi giã nhuyễn và các thứ gia vị đã kể ở trên.  Sau đó, đem cho từng muỗng 
hỗn hợp đó vào lại vỏ ốc và đút lò nướng khoảng 5 đến 10 phút thì vừa chín tới, 
mang ra ăn nóng liền. 
 
 



 
 
 
  Mùi tỏi phi thơm, quyện với mùi hành ngò cay dịu, thịt ốc thấm chặt với gia vị, làm 
tôi không cưỡng lại được. Cách ăn ốc của người Pháp cũng khác với chúng ta, một 
tay dùng cây kẹp đặc biệt để cầm ốc, một tay dùng nĩa nhỏ lấy thịt ốc ra ăn. Nước 
bơ tỏi ướp từ ốc chảy ra đĩa, cầm lát bánh mì bẻ nhỏ ghim vào nĩa, rồi quệt vào 
trong vỏ ốc để thấm hết nước bơ và gia vị còn lại trong con ốc, quét cho kỳ sạch 
chứ không thể bỏ phí. Phía ngoài là cục trăng trắng như cục gân, ăn giòn và hơi dai, 
phía trong mới thật là ngon, có màu sậm, bùi bùi như gan gà, thơm thật là thơm. Lúc 
ăn phải cạy sao cho khéo, chứ nếu không thì cái phần bùi bùi ấy bị dính lại, chỉ có 
phần dai dai là ra được bên ngoài thôi.  Đúng là cạy ốc cũng là một nghệ thuật chứ 
chẳng chơi! 
 
  Tiếc rằng, món ăn này mau hết quá, mỗi lần ăn chỉ ăn chục con là cùng, không như 
cả rổ ốc luộc bên xứ mình, nên cảm giác cứ mãi thòm thèm.  Dường như chưa đủ 
đô, bụng vẫn còn 'muôn vàn chỗ trống', tôi quyết định gọi thêm món chính là đùi cừu 
nướng, với nước sốt pha rất đậm trộn chung với bơ và các thứ gia vị khác, thơm 
ngon đặc biệt.  Cách nấu nướng đùi cừu đòi hỏi kỹ thuật ướp gia vị và lúc nướng thịt 
phải canh lửa sao cho thật khéo, để thịt vừa đủ chín và mềm, nếu không sẽ bị khô 
dai.   
 
  Quán còn một món tuyệt chiêu khác mà tôi nhất quyết phải nếm thử cho bõ công 
ghé Ba Lê kỳ này.  Đó là món trứng ốc sên muối có tên thương mại là De Jaeger, 
thường hiện diện trên bàn tiệc của các thực khách khó tính nhất Ba Lê.  Hôm đó, tôi 
đã ăn món này kèm với bánh mì nướng, mùi vị thơm ngon không chê vào đâu được, 
có thể sánh ngang với món trứng cá caviar lừng danh của Nga.  Để có món đặc sản 
cao cấp này, người Pháp đã phải mất ba năm nghiên cứu mới hoàn thiện công nghệ 
chế biến nó.  Thoạt đầu, họ phải loại bỏ lớp vỏ canxi ra khỏi trứng, sau đó đóng hộp 
bằng muối đem phân phối đến các nhà hàng tiêu thụ, và thậm chí xuất khẩu sang 
Anh, Nhật.  Hiện mỗi suất 50 gram trứng ốc được bán với giá 100 euro, mức giá gây 
chóng mặt với không ít thực khách kén ăn. 
 
  Trước khi ra về, tôi còn làm thêm một chén crème brulée làm theo kiểu bánh trứng 
gà flan để 'tráng ruột' nữa rồi mới về.  Ăn xong, cả ba chúng tôi 'ngất ngưởng' ra 
khỏi quán vì... no quá.  Hậu quả là khi về đến khách sạn, mãi đến 12 giờ khuya rồi 
mà tôi chưa dỗ được cơn ngủ vì vẫn còn tương tư chầu ốc sên và trứng ốc ăn hồi 
chiều tối. 
  



 
 

14. Đi giữa Ba Lê nhớ trời Châu Á – Bảo tàng Guimet  
(Musée Guimet) 

 

 
 

Nhìn bức tranh đẹp mà cảm, 
không phải là cảm cái nét bút nó vẽ khéo, 
không phải là cảm cái màu sắc nó tốt tươi, 

chính là cảm cái tâm tình của người họa trong lúc cầm bút vẽ vậy. 
(Maurice Barrès, 1862-1923) 

 
  Từ rạng sáng, cả nhà tôi đã thức dậy chuẩn bị cho lịch trình thăm viếng thêm 2 
viện bảo tàng quan trọng của Ba Lê. Đó là bảo tàng Guimet và bảo tàng D'Orsay. 
Nhà bảo tàng Guimet tọa lạc tại quảng trường Iéna thuộc quận 14 của thành phố. 
Có thể nói rằng những ai có chút máu đam mê về văn hóa nghệ thuật Á Đông như 
tôi đây đều hẳn đã biết tiếng nhà bảo tàng này, và không thể bỏ qua nơi đây được.  
Viện Guimet đã từng được mệnh danh là 'Louvre của nghệ thuật Á Đông'.  Vì có lẽ 
ngoài khu vực Á châu ra, đây là bảo tàng đứng hàng đầu thế giới về đồ cổ Á Đông 
mà nước Pháp đã cướp, mua hay khai quật được trong suốt hơn một thế kỷ tung 
hoành ở các nước thuộc địa châu Á. 
 
  Thoạt mới đến, tôi hơi thất vọng với dáng vẻ bề ngoài nhỏ bé, khiêm tốn của mặt 
tiền bảo tàng và của trụ sở Viện Viễn Đông Bác Cổ nằm ngay bên phía trái.  Hai tòa 
nhà này trông nhỏ xíu, xấu xí, kém xa so với cơ sở cũ của nó ở Hà Nội trước kia, 
nay được trưng dụng làm Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.  Sau này, lúc bước vào trong 
nội thất bảo tàng, tôi mới biết là mình nhầm.  Bộ sưu tập của Guimet, mặc dù đã 
chia bớt cho Bảo tàng Branly và Viện Thế Giới Ả Rập, vẫn cực kỳ đồ sộ. Viện hiện 
sở hữu khoảng 50 ngàn hiện vật nằm trong bộ sưu tập, nhưng chỉ có khoảng 3 ngàn 
hiện vật trải rộng khắp 5 tầng lầu rộng lớn là được đem ra trưng bày cho công 
chúng.  
 
  Guimet đầu tiên là một bảo tàng tư nhân thiên về tác phẩm tôn giáo của các nước 
Trung Hoa và Nhật Bản.  Chủ nhân của bảo tàng là ông Émile Guimet (1836-1918), 
một nhà triệu phú người Pháp.  Ông thường hay đi du lịch sang các nước Á Đông và 
đã mua được nhiều đồ cổ đem về trưng tại nhà, sau dần dần mở rộng ra thành một 
viện bảo tàng tư nhân ở tỉnh Lyon.  Đến năm 1889, ông quyết định hiến tặng bộ sưu 
tập của mình cho chính phủ sau khi ông qua đời, với điều kiện chính phủ phải khánh 



thành viện Guimet ngay tại thủ đô Ba Lê để mở cửa cho dân chúng vào xem như ta 
thấy bây giờ.  Viện Guimet sau đó còn đón nhận thêm các bộ sưu tập Á Đông khác 
từ các bảo tàng chung quanh Ba Lê, như bộ sưu tập về các nước Đông Dương của 
viện Trocadéro (1931). Đáng kể nhất là bộ sưu tập về Á Đông của viện Louvre đã 
được chuyển về đây kể từ sau Thế chiến thứ 2 chấm dứt (1945). Bẵng đi một thời 
gian khá lâu, bảo tàng Guimet đã đóng cửa trong 6 năm (1996-2002) để sửa sang, 
chỉnh trang, sắp xếp và trưng bày các hiện vật trong tinh thần mà ông Guimet hằng 
mong ước: đó là 'Một bảo tàng đang suy nghĩ, đang đối thoại, và đang sống'. 
 
  Viết đến đây, tôi sực nhớ tới câu nói để đời của nhà văn người Pháp Maurice 
Barrès đã viết ở trên, vì muốn hiểu tường tận nội dung một bức họa tất phải hiểu cái 
tâm tình của người họa sĩ đó trước.  Như xem một bức tranh Tàu, vẽ một cái lều 
tranh với một khóm trúc ở giữa đám núi đá gồ ghề, chúng ta liên tưởng ngay đến 
cuộc đời thanh tĩnh của một vị đạo sĩ ẩn mình nơi chốn sơn lâm.  Hay như vẽ cảnh 
chiếc thuyền con đủng đỉnh trôi trên mặt nước phẳng lặng thì phải nghĩ ngay đến cái 
thú an nhàn phóng dật của một vị thi nhân mặc khách nào đó muốn lấy cảnh gió mát 
trăng thanh làm bầu bạn để vui qua ngày tháng trong chốn sơn thủy hữu tình.  Đến 
như trông bức tranh mẫu đơn, tức sẽ nghĩ đến vẻ đẹp thẹn thùng của mỹ nhân, 
trông bức tranh tùng bách, tức tưởng đến cái tiết tháo của người quân tử.  Bởi thế 
nên mắt nhìn mà lòng cảm, vì tựa hồ như người thưởng thức chỉ cần trông qua bức 
họa là cảm thấu được tâm tình của người họa sĩ ngay. 
 
  Nay đối với các bức danh họa của Tây phương thì lại khác.  Vì nếu như ở Louvre, 
những cổ vật, cổ tượng của Hy Lạp, La Mã cổ, dẫu đẹp mười mươi, vẫn là nét đẹp 
khiêu gợi của Tây phương, khó mà cảm nhận cho thấu đáo hết được nét tinh túy 
của nó. Thế mà khi vào đến viện Guimet đây, vừa mới đứng trước một chiếc độc 
bình đời Minh hay một bức cổ họa đời Đường của Trung Quốc, thì tôi đã như vào 
chỗ quen thuộc thuở nào.  Những cái quý cái đẹp ở đây, tự nhiên chúng ta cảm 
nhận được ngay, không chút miễn cưỡng gì.  Lắm lúc tôi phải tự hỏi rằng, hay là bởi 
con mắt trần tục của ta thiếu cái tia sáng về mỹ thuật như người Tây phương?  Nếu 
thật không thể cảm được, tôi chỉ đành xin mượn câu nói sau đây của thi sĩ nước 
Anh Rudyard Kipling (1865-1936) đoạt giải Nobel văn học năm 1907, để ngả mũ xin 
đầu hàng vô điều kiện:  
 

Ôi, Đông là Đông, Tây là Tây, 
và sẽ không bao giờ hai phương gặp nhau được. 

 
(Nguyên văn tiếng Anh như sau: 
 

Oh, East is East, and West is West, 
and never the twain shall meet. 

(trích trong bài thơ: Bài thơ về phương Đông và phương Tây) 
 

  Thế mới biết trên đời này không có cái gì là 'chân thiện mỹ' cả, và tất cả quan niệm 
xấu đẹp chẳng qua chỉ là một thói quen tập quán theo thiên kiến riêng của nền văn 
hóa mà chúng ta bị chịu ảnh hưởng mà thôi. Lấy như việc ta cho người con gái Việt 
Nam không gì đẹp hơn là khi mặc tà áo dài cổ truyền tha thướt, tóc thề xõa ngang 
lưng, hình dung yểu điệu, tựa hồ như làm tăng thêm vẻ duyên dáng e thẹn của 
người phụ nữ Việt.  Ta cho đấy là đẹp, nhưng người Tây có lẽ lại cho thế là xấu.  
Đổi lại, nếu người con gái ấy ăn mặc diêm dúa, lòe loẹt trong bộ âu phục, vẻ đẹp ấy 



đã bị vơi bớt đi ít nhiều, vì người ấy không hệt như người trong mộng tưởng của 
chúng ta nữa.  Quan niệm đẹp xấu nhiều khi chỉ cách nhau trong gang tấc như thế 
đấy! 
 
  Thôi, đang nói về Guimet, giờ lại xin nói nốt.  Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi khi 
bước vào gian chính của viện là một kiệt tác điêu khắc bằng đá tượng trưng cho 
nghệ thuật Khmer, trải đầy kín 2/3 không gian tầng 1 của bảo tàng.  Pho tượng đá 
khổng lồ này nguyên nằm trong quần thể Đế Thiên Đế Thích (Angkor Wat) ở xứ 
Chùa Tháp (Cao Miên), với tên tiếng Anh là The Giant's Causeway.  Tôi quá bàng 
hoàng xúc động, tưởng như mình đang đứng trong khu đền Angkor huyền bí và mầu 
nhiệm mà bao lâu nay tôi hằng ước ao sẽ có dịp đến tận nơi thăm viếng.  Được biết 
rằng, cách đây không lâu, khoảng gần 150 năm về trước (1858), nhà thực vật học 
và thám hiểm người Pháp tên là Henri Mouhot (1826-1861) đã khám phá ra khu đền 
Angkor hoang vắng chìm đắm trong khu rừng già từ bao thế kỷ trước. 
 
  Đền bị các cây cổ thụ vây mọc phủ kín, rễ cây khổng lồ chen vào các khe hở kiến 
trúc đá qua thời gian nhiều thế kỷ đã làm phá đổ và gây nên sự tàn phá đền. Trước 
cảnh hoang tàn âm u của các kiến trúc từ một nền văn minh lúc bấy giờ chưa được 
ai biết đến, nằm chìm sâu trong rừng rậm từ bao thế kỷ, Mouhot cảm xúc tràn dâng 
và đã viết một bài mô tả Angkor trong tập nhật ký của mình.  Sau này, tập nhật ký đã 
được in lại trong bộ sách nổi tiếng của ông (Đó là bộ: 'Voyages dans les royaumes 
du Siam du Cambodge et du Laos').  Sách này chỉ được xuất bản sau khi ông mất vì 
bệnh sốt rét năm 1861 trên sông Mê Kông gần Luang Prabang bên Lào.  Năm 1861 
cũng là năm Pháp đánh chiếm Sài Gòn và các tỉnh miền nam. Trớ trêu thay, như số 
phận trước đây của Angkor, mộ ông bị bỏ hoang biến mất trong rừng già và chỉ mới 
đây tình cờ tìm lại được vào năm 1990. 
 
  Sau khi Mouhot mất, nhật ký của ông được các người hầu thân cận mang về Vọng 
Các (Bangkok) và trao lại cho vợ ông. Đến năm 1863, Tạp chí Le Tour du Monde, 
đã trích từ sách nhật ký một chương giới thiệu và mô tả khám phá nền văn minh 
Angkor của ông cho thế giới được biết. Nhờ các chỉ dẫn quý báu trong sách của ông 
mà nhà thám hiểm Louis Delaporte (1842-1925) đã tìm đến Angkor nghiên cứu, vẽ 
hoạ đồ các kiến trúc và mang về Ba Lê một số hiện vật mà hiện nay đang trưng bày 
ở viện bảo tàng Guimet. 
 
  Tiếp đến là khu trưng bày nghệ thuật các nước chịu ảnh hưởng văn hóa Trung 
Quốc nằm ở tầng 3. Thôi thì biết cơ man nào là những đồ Trung Hoa, đồ Nhật, đồ 
Triều Tiên, Tây Tạng, Mông Cổ, Mãn Châu, cùng những tượng thần, tượng Phật, 
thật là hằng hà sa số. Lại còn những đồ sứ cổ, bức họa cổ, đỉnh cổ, lọ cổ, trông đến 
hoa cả mắt.  Nó bao quát toàn bộ nghệ thuật Trung Quốc từ giai đoạn nhà Thương 
(thế kỷ 21-11 trước Công Nguyên) với những mảnh Giáp cốt văn nổi tiếng.  Qua đến 
giai đoạn nhà Chu, Xuân Thu, Chiến Quốc (thế kỷ 5 trước Công Nguyên) với các bộ 
chuông đồng mà tôi tưởng chỉ còn tồn tại trong những cuốn phim bộ Trung Quốc.   
 
  Giai đoạn hùng mạnh nhất của Trung Quốc thời Hán Đường được minh họa bằng 
những đồ tạo tác tinh xảo đến mức không thể tin được là do người Pháp đào lấy từ 
địa điểm khai quật nổi tiếng, Hang Mạc Cao (Mogao Caves), Động Đôn Hoàng 
(Dunhuang Caves) nằm trên Con Đường Tơ Lụa (Silk Road) nối liền hai thế giới 
Đông Tây.  Mặc dù đã đọc và xem phim tài liệu về các địa chỉ khảo cổ này, tôi vẫn bị 



bất ngờ trước sự tinh tế của các tác phẩm nghệ thuật tôn giáo vốn nằm im lìm cả 
nghìn năm giữa sa mạc. 
 
  Nghệ thuật Trung Quốc tiếp tục đạt đến đỉnh cao kể từ cuối thời nhà Tống cho đến 
cuối Minh, đầu Thanh, được Guimet giới thiệu thông qua sản phẩm nổi tiếng nhất.  
Nổi tiếng đến độ nó đã đi thẳng vào tiếng Anh với cái tên China – gốm sứ.  Guimet 
có một bộ sưu tập gốm sứ Trung Quốc vô giá với đủ bộ men xanh, men đỏ và 
những sản phẩm xuất sắc nhất của vùng gốm Cảnh Đức Trấn.  Mỗi chiếc đĩa sứ, lọ 
gốm được trưng bày đều mang một dáng vẻ, màu sắc và họa tiết riêng với mức độ 
tinh xảo vượt xa đồ gốm sứ của hai nền nghệ thuật láng giềng là Triều Tiên và Nhật 
Bản. 
 
  Bên cạnh đó, Guimet còn có một số lượng không nhỏ các tác phẩm nghệ thuật 
Trung Quốc có nguồn gốc từ bộ sưu tập của hoàng gia Pháp. Trong đó tôi đặc biệt 
chú ý đến một mô hình nhà cửa bằng ngà voi được chế tác vô cùng tinh tế. Từng 
khuôn mặt người, rèm cửa, chi tiết quần áo đều được chạm khắc tỉ mỉ tới mức mà 
tôi nghĩ các nhà sản xuất đồ chơi lắp ráp Lego nên lấy chúng làm khuôn mẫu cho 
sản phẩm của họ. Số lượng hiện vật về Trung Quốc nhiều đến nỗi mà sau khi bước 
chân ra khỏi bảo tàng, tôi vẫn chưa chắc mình đã lướt qua hết các gian trưng bày 
Trung Quốc chưa, chứ đừng nói là xem kỹ. 
 
  Xen kẽ với các gian nghệ thuật Trung Quốc là một số gian Nhật Bản và Triều Tiên, 
là hai nền văn hóa chịu ảnh hưởng lớn từ nước láng giềng khổng lồ. Tuy có nhiều 
nét giống với đồ Trung Quốc, và dĩ nhiên không thể ngang ngửa về mức độ tinh xảo, 
các tác phẩm của hai nước này vẫn có những nét riêng giúp người xem dù không 
đọc bảng giới thiệu cũng khó mà nhầm được xuất xứ của tác phẩm.  Nếu như đồ 
Nhật Bản nổi bật ở sự tinh tế với những chi tiết mềm mại, giản lược, thì đồ Triều 
Tiên lại nổi bật ở sự độc đáo.  Riêng với tranh khắc gỗ ukio-e nổi tiếng của Nhật, tôi 
phải cất công đi lùng mãi mới tìm được nó hiện đang trưng bày trong phòng thư viện 
của bảo tàng. Tôi cố ý muốn xem bức Sóng lừng ở Kanagawa nổi danh thế giới của 
nhà khắc họa Katsushika Hokusai (1760-1849) bằng tận mắt mình, thay vì chỉ ngắm 
chúng qua sách vở, phim ảnh. 
 
  Đặc biệt nhất, đối với tôi, là phòng trưng bày nghệ thuật nước A Phú Hãn 
(Afghanistan), nơi có bức tượng Phật lớn nhất thế giới được khắc vào đá và đã bị 
bọn phiến quân Taliban phá bỏ khi cả nước phải tuân thủ theo các giáo điều của 
đạo Hồi.  Tôi cứ nghĩ rằng người phụ nữ theo Hồi giáo phải tuân thủ những luật lệ 
thật khắt khe như phải che mặt mỗi khi ra công chúng. Vậy mà đến xem Guimet, tôi 
mới khám phá ra rằng, từ những thế kỷ rất xa xưa, người dân A Phú Hãn đã thể 
hiện khuôn mặt người phụ nữ trên rất nhiều tác phẩm điêu khắc của mình. 
 
  Xem đến gian nghệ thuật truyền thống Việt Nam tôi mới thất vọng làm sao, chỉ trơ 
trọi mỗi chiếc trống đồng Đông Sơn và vài ba món cổ vật linh tinh khác bày trong tủ 
kính nằm khuất nẻo trong một góc phòng lạnh lẽo. Nó nhỏ bé, sơ sài và nhạt nhẽo 
nhất trong số các gian trưng bày ở Guimet, thậm chí là thua kém cả với các nền văn 
hóa nhỏ khác như Nepal, Chiêm Thành, Miến Điện.  Đó là chưa nói đến các nền văn 
hóa lớn khác như Cao Miên, A Phú Hãn hay ba cây đại thụ của Guimet là Nhật Bản, 
Trung Quốc và Ấn Độ.  Khó có thể tin rằng trong bấy nhiêu năm người Pháp cày nát 
nước ta, họ chỉ tìm được có từng đấy món như thế thôi sao?  Hay nước ta quả thật 
là nghèo nàn về di tích văn hóa, lịch sử?   



 
  Phải cất công đến đây xem tận mắt, tôi mới cảm thấy thấm thía từng câu nói của 
một học giả Pháp mà tôi đã từng đọc ở đâu đó, rằng ông chưa thấy nơi nào mà 
những món cổ vật, những giá trị văn hóa truyền thống bị biến mất, phá hủy nhanh 
chóng như nước Việt mình.  Ông đã viết câu này hồi cuối thế kỷ 19, lúc nền Hán học 
còn đang thịnh trị ở nước ta, và ông đã tận mắt thấy sách vở chữ Hán, cổ vật bị thất 
tán từng giờ, từng ngày, không phương cứu vãn được. Lúc đó mà còn như vậy, 
huống chi là bây giờ.  Người Pháp đã phá hủy văn hóa nước ta khi đặt nền bảo hộ 
lên nước Việt Nam, hay chính chúng ta không biết giữ gìn những di sản quý báu của 
tiền nhân để lại?  Cả câu hỏi và câu trả lời đều buồn như nhau! 
 
  Sự chênh lệch ấy lại càng thể hiện rõ hơn khi ghé xem gian văn hóa Chiêm Thành 
nằm ngay sát bên.  Ở nơi đây, 10 thế kỷ điêu khắc Chàm đã được trưng bày một 
cách quy mô, hoành tráng, và không hề bị thua sút bởi ánh hào quang đầy chói lọi 
của nghệ thuật Angkor lừng danh thế giới. Từ sảnh trung tâm hình tròn của bảo 
tàng, trong ánh sáng dịu nhẹ, khách lần bước theo những phong cách của nghệ 
thuật Chàm khởi đi từ thế kỷ thứ 5 trong truyền thống Ấn Độ hóa. Tiếng hát của loài 
chim thiên nga vươn cao, thăng hoa trong thế kỷ thứ 10, đánh dấu buổi hoàng kim 
của vương quốc Chiêm Thành ở Trà Kiệu (Simhapura), Đồng Dương (Indrapura) 
thuộc đất Quảng Nam, trước khi nhạt nhòa trên vùng Đồ Bàn (Vijaya) ở Bình Định, 
hoặc Tân Đồng Long (Panduranga) thuộc dải đất Phan Rang ngày nay. 
 
  Dư âm của nền nghệ thuật ấy, bây giờ là những cổ vật trưng bày nơi đây, là những 
chuỗi ngọc điêu khắc kết nối những tuyệt tác như mi cửa (fronton) theo phong cách 
Mỹ Sơn (tháp E1) thể hiện truyền thuyết Ấn Độ về sự xuất hiện của kỷ nguyên Hoa 
Sen. Đó là thần Sáng tạo Brahma sinh ra trên đài sen mọc từ rốn của thần Visnu 
nằm giữa đại dương linh diệu. Ngoài những tượng, bệ thờ, lá nhĩ, phù điêu, tượng 
tròn (rondes-bosses)… bằng sa thạch và đồng, bảo tàng Guimet còn chọn lọc trưng 
bày một bộ sưu tập đồ tế tự và trang sức bằng vàng, bạc và quý kim gồm 96 hiện 
vật mà đa số chỉ mới được triển lãm lần đầu.  Không gian nghệ thuật Chàm còn 
được minh họa thêm bằng những hình ảnh sống động chụp từ hồi đầu thế kỷ 20, ghi 
lại những đền tháp Chiêm Thành phân bố rải rác ở các tỉnh miền Trung; những đoạn 
phim câm mô tả những công trình khai quật khảo cổ của Jean-Yves Claeys thực 
hiện ở Trà Kiệu (Quảng Nam) và Tháp Mắm (Bình Định) những năm 1920-1930; 
những khuôn đúc (moulages) đài thờ Mỹ Sơn E1, tượng Vũ nữ Trà Kiệu, những trụ 
áp tường của tháp Mỹ Sơn A1, v.v... 
 
  Đến với nghệ thuật Chiêm Thành, khách tham quan liền nhận thấy rằng, điêu khắc 
Chàm tuy đã chịu sự ảnh hưởng từ Ấn Độ giáo nhưng không sao chép, không mô 
phỏng, không đóng khung trong truyền thống đó một cách vô ý thức. Trái lại, văn 
hóa Chàm đã phát huy và vươn lên từ những yếu tố bản địa để có một chỗ đứng 
riêng trong giòng nghệ thuật Ấn Độ giáo ở Đông Nam Á.  Nói cách khác, điêu khắc 
Chàm đã chuyển mình từ những bức phù điêu sang đến thể loại tượng tròn với 
nhiều chủ đề phong phú khác nhau, như tượng thần giữ cửa Dvarapala, chim thần 
Garuda, voi, sư tử, sơn dương, v.v …Tất cả, từ thần linh cho đến muông thú, đều 
thật sống động, có hồn trong từng chi tiết nhỏ.  
 
  Tượng tròn Chàm không còn đóng khung trong một không gian cố định như những 
dải phù điêu khắc họa những sử thi Ấn Độ ở Angkor Wat, hay những hoạt cảnh 
chinh chiến giữa người Khmer và người Chàm ở Bayon.  Điêu khắc Chàm như bay 



bổng, hóa thân thành hình tượng Siva múa hát, vũ nữ Trà Kiệu hay nữ thần với nụ 
cười mang phong cách Chánh Lộ đang uốn mình giữa hai hamsa tượng trưng cho 
sự minh triết… Tôi nghĩ có lẽ đó cũng chính là chủ đích của viện bảo tàng Guimet, 
khi giới thiệu văn hóa Chiêm Thành đến với công chúng.  Bởi vì tinh hoa nghệ thuật 
ấy xứng đáng có một vị trí trang trọng trong giòng nghệ thuật Ấn Độ hóa, trong lòng 
công chúng thưởng ngoạn, cả người Tây phương lẫn Á Đông ta. 
 
  Sau khi đã xem hết một lượt các gian trưng bày, tôi chợt nhận ra những đặc điểm 
chung của nền nghệ thuật các nước Á Đông.  Hầu hết các nước châu Á đều lấy ý 
tưởng của đạo Phật làm chủ đề chính.  Giống như ta bước chân vào một bảo tàng 
của châu Âu đều có hình tượng Chúa Giê-Su, thì ở Guimet cũng có rất nhiều bức 
tượng Phật, với các tư thế đứng, ngồi hay tọa trên đài sen.  Thế nhưng với mỗi quốc 
gia, cái nhìn về Phật giáo lại khác nhau, và do đó, những bức tượng cũng muôn 
hình muôn vẻ. Dù gì đi nữa, Đức Phật thường được thể hiện với đôi tai rất to và 
khuôn mặt thật hiền từ. Thỉnh thoảng cũng bắt gặp một vài cách điệu trong cách thể 
hiện như Phật đang đánh đàn, giống như một con người trần tục. 
 
  Những câu chuyện truyền thuyết cũng là niềm cảm hứng bất tận cho các tác phẩm 
thuộc giòng ảnh hưởng Ấn Độ, như thần Siva, vị thần có 4 mặt hay vị thần 3 đầu, vị 
thần đầu người hay đầu voi. Ngoài ra, những con vật cũng chiếm vị trí quan trọng 
trong sáng tác của các nghệ sĩ cổ xưa. Có những quốc gia như Lào, voi là một loài 
vật được người dân tôn kính, hay ở Trung Quốc thì có ngựa, là một loài vật trung 
thành và thân thiết với con người cũng được đưa vào sáng tạo. 
 
  Xem xong, bỗng cảm thấy bụng đói meo, cả nhà vội đi tìm chỗ để ăn trưa. May 
thay, phía dưới tầng hầm của bảo tàng có một nhà hàng bán đồ ăn Á Châu ngon 
tuyệt vời. Chủ nhân là một người Việt sinh trưởng ở Lào đã qua Pháp định cư trên 
30 năm, nói tiếng Việt rất sõi.  Cô chủ tuy đã xa quê hàng mấy nghìn trùng, nhưng 
vẫn cố gắng nói tiếng Việt với những người con của cô đang phụ giúp ở đây. Tôi đã 
từng ăn món Việt Nam ở nhiều nơi trên thế giới, kể cả tại Việt Nam, nhưng có lẽ 
chưa nơi nào có hương vị thơm ngon như ở quán ăn này. Cô chế biến món ăn thật 
khéo, từ nộm ngó sen cho đến bún bò xào, tất cả đều theo cách pha nấu truyền 
thống của miền bắc thời xưa. Miếng đậu rán căng phồng nóng hổi, thì phải chấm với 
nước mắm mặn vắt chanh mới đúng kiểu ăn Bắc kỳ thời trước, mà từ lâu lắm rồi, tôi 
đã không còn tìm lại được cách ăn ấy ở bất cứ quán Việt nào khác.  Bây giờ, người 
ta nấu ăn pha tạp nhiều quá, khiến cho hương vị bị lai đi ít nhiều, làm mất đi chất 
thanh đạm vốn có của món ăn truyền thống miền Bắc thuở trước. 
 
  Sau này, tôi lại tìm được dư vị ấy trong những hàng phở thuộc khu Việt Nam ở 
quận 13 tại Ba Lê. Bát phở ở Pháp nước thật trong, với dăm ba lát thịt bò bắp thái 
mỏng đã được ninh nhừ, xen kẽ với cánh hành hoa điểm tô lên trên. Bánh phở thì 
mỏng mịn, có mùi thơm của chất gạo tinh khiết, chứ không thô dày như cọng hủ tíu 
người ta dùng để thay thế cho bánh phở ở xứ Úc tôi.  Cũng không có dồi huyết, chả 
giò thịt nướng ăn kèm, không có tương đen tương đỏ, không có luôn đĩa giá ngò gai 
như phở tại Việt Nam và ở hải ngoại mà tôi thường thấy. Đặc biệt nhất là nước phở 
thơm dịu mùi của gừng và hành tây nướng củi, chứ không béo ngậy nồng nặc mùi 
hồi quế như phở sau này. Ăn xong bát phở mà vẫn thấy con người thanh tao, nhẹ 
nhõm, chứ không có cảm giác bị ứ đầy như bát phở ở các nước khác.   
 



  Nét sinh hoạt của người Việt tại đây là cái không gian của Vũ Bằng đã miêu tả 
trong quyển Miếng ngon Hà Nội, Thương nhớ mười hai, hoặc của Nguyễn Tuân với 
Vang bóng một thời, Chiếc lư đồng mắt cua, hay trong những câu ca dao nói về 
người Hà Nội xưa: 

 
Chẳng thơm cũng thể hoa lài, 

Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An (Ca dao). 
 

  Thật đáng kinh ngạc cho tôi khi thấy người Việt xa xứ ở Pháp đã lưu giữ được chất 
Bắc kỳ đậm đặc nơi xứ người, gợi lại khung cảnh của một Hà Nội thanh lịch thời 
trước 1954 mà giờ đây đã lùi dần vào dĩ vãng. 
  



 
 
  

15. Danh họa Monet với Bảo tàng D'Orsay (Musée 
D'Orsay) – Người truy tìm bí mật của ánh sáng 

 

 
 

'Không phải chủ đề làm nên một bức họa, mà chính là con mắt của người họa sĩ' 
Paul Cézanne (1839-1906) 

 
  Câu nói bất hủ trên của họa sư Cézanne đã thôi thúc tôi phải nên thực hiện mối 
tâm nguyện mà tôi đã ấp ủ hằng bấy lâu nay.  Đó là việc đi xem bảo tàng Orsay 
ngay trong ngày hôm ấy.  Tôi bắt đầu mê Orsay kể từ lúc đi xem triển lãm tranh về 
các họa sĩ phái Ấn Tượng (Impressionism) mà bảo tàng Orsay đã cho nước Úc 
mượn triển lãm hồi đầu năm 2010.  Orsay là nơi tập trung những tác phẩm hàng 
đầu của nghệ thuật cận đại Tây phương từ thế kỷ 19 trở về sau.  Lúc ấy, Ba Lê 
đang hồi cực thịnh nhất và được tôn vinh là kinh đô văn hóa của thế giới với những 
tên tuổi không thể không biết như Claude Monet, Edouard Manet, và nhất là Vincent 
Van Gogh.  Đến đây xem rồi, tôi mới hiểu vì sao các  tác phẩm này... đắt giá đến 
thế, được rao bán đấu giá trên trăm triệu mỗi bức! 
 
  Bảo tàng Orsay vốn là một nhà ga xe lửa cũ nằm bên bờ sông Seine thuộc Quận 
7, đối diện với vườn ngự uyển Tuileries của bảo tàng Louvre, tạo thành một quần 
thể văn hóa giá trị bậc nhất của Ba Lê.  Bảo tàng Orsay còn là một trong những 
điểm du lịch quan trọng và thu hút du khách nhất thành phố.  Với số lượng trên 3 
triệu du khách mỗi năm, Orsay được xếp hàng thứ 9 trong số những bảo tàng đông 
khách nhất trên thế giới.  Cũng cần phải nói thêm là người sáng lập ra trường Mỹ 
Thuật  Đông Dương, tiền thân của Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam ngày nay, họa sĩ 
Pháp Victor Tardieu, vốn xuất thân là một họa sĩ trường phái Ấn Tượng.  Do đó mà 
các bức tranh của nhiều thế hệ họa sĩ Việt Nam tốt nghiệp từ trường này ra, kể cả 
bức Thiếu nữ bên hoa huệ lừng danh của họa sĩ Tô Ngọc Vân, đã chịu ảnh hưởng 
khá rõ nét của hội họa Ấn Tượng Pháp. 
 
  Cảm giác đầu tiên của tôi về Orsay là sự hoành tráng của nó.  Tuy không thể so 
sánh với cung điện Louvre nhưng Orsay cũng làm người ta choáng ngợp với một 
không gian rộng rãi, tràn ngập ánh sáng nhờ thừa hưởng hệ thống mái che bằng 
kính từ nhà ga cũ.  Nhìn kiến trúc cổ kính của bảo tàng và của từng phòng trưng 
bày, khó có thể ngờ là bảo tàng mới được khánh thành từ năm 1986, tức là mới gần 
25 năm.  Nếu tính luôn cả thời gian nhà ga thành lập cũng chỉ vừa tròn 1 thế kỷ, 



chưa thấm vào đâu so với độ tuổi ngàn năm của Louvre.  Hệ thống trưng bày của 
Orsay cũng rất đa dạng, được bố trí theo mốc thời gian và trường phái, từ Tiền ấn 
tượng (pre-impressionism) đến Hàn lâm (academism), Tự nhiên (naturalism), Biểu 
tượng (symbolism), đặc biệt là Ấn tượng (impressionism) và Hậu ấn tượng (post-
impressionism).  Mỗi phòng đều có một lối thiết kế và cách bài trí riêng biệt, và quan 
trọng là vừa đủ nhỏ để người xem có thể chiêm ngưỡng đầy đủ các tuyệt phẩm của 
Orsay, chứ không phải chạy nháo nhào thục mạng chỉ để xem vài tác phẩm nổi tiếng 
như ở Louvre. 
 
  Hầu hết giới yêu thích hội họa đến Orsay là chỉ để xem các tác phẩm của bậc thầy 
về thủ pháp ánh sáng.  Đó là Claude Monet (1840-1926), cha đẻ của trường phái ấn 
tượng và là danh họa người Pháp được các nước yêu quý nhất.  Trong những năm 
tháng đầu đời, ông đã từng bị chỉ trích với tư tưởng tiên phong đi trước thời đại của 
mình.  Phải đợi đến sau khi ông qua đời năm 1926, ông mới được công chúng mến 
mộ, làm thay đổi hẳn cục diện của ngành hội họa ở phương Tây, và dự báo cho 
ngành nghệ thuật đương thời.  Tôi nhớ có lần họa sư Cézanne đã thốt lên rằng 
không có nhãn quan nào có thể sánh bằng con mắt của Monet.  Cũng chính vì thế 
mà các nghệ sĩ cùng thời đã mệnh danh Monet  là Con Mắt (L'Oeuil), ý muốn nói là 
danh họa này có một nhãn quan vô cùng độc đáo. 
 
  Monet là người đầu tiên vẽ tranh chủ đề theo từng bộ (series).  Chẳng hạn như các 
bộ tranh với chủ đề Bó rơm (Meules) hay Hoa súng (Nymphéas), Nhà thờ Đức Bà 
thành phố Rouen (Cathédrales) mỗi bộ như vậy có trên dưới 20 tác phẩm vẽ cùng 
một chủ đề, lặp đi lặp lại một 'mô típ' (motif).  Khi đặt các bức tranh này bên cạnh 
nhau, chúng ta có cảm tưởng như ông chỉ vẽ một phong cảnh, nhưng khác biệt hay 
chăng là ở mức độ của ánh sáng, thay đổi vào lúc ban mai, giữa trưa hay xế chiều.  
Chỉ với những nét chấm phá, mà Monet đã gieo vào lòng người xem cái ấn tượng 
đầy cảm xúc đó.  Chúng ta có cảm tưởng là Monet đã vẽ các bộ tranh tùy theo sự 
biến đổi của ánh nắng trong cùng một ngày, hoặc là vẽ cùng một phong cảnh nhưng 
qua bốn mùa, mỗi mùa có một độ sáng khác nhau.  Về ảnh hưởng, ngay như danh 
họa người Nga là Wassily Kandinsky (1866-1944) cũng phải nhìn nhận ông đã gợi 
hứng từ cách pha màu của bậc thầy Monet, để khai phóng ra trường phái hội họa 
Trừu tượng (Abstract art) sau này.   
 
  Còn chính Monet thì lại ngưỡng mộ tài năng của họa sĩ Gustave Courbet (1819-
1877), người dẫn đầu trường phái Hiện thực (Realism) thịnh hành lúc bấy giờ.  Có 
thể nói bất kỳ du khách nào biết chút đỉnh về hội họa khi đến Ba Lê, cũng đều cố 
đến Orsay để xem cho được bức tranh khỏa thân đặc dị độc đáo của Coubert vẽ 
vào năm 1866, để rồi từ đó cả cuộc đời và sự nghiệp ông bị gắn liền với các tai 
ương cho đến lúc chết.  Họa phẩm nổi danh mà ai cũng muốn xem qua một lần cho 
biết mang tên Cội nguồn trần thế (L'origine du monde).  Vì bức họa này mà ông 
được mệnh danh là 'Họa sĩ của sự xấu xí'.  Nguyên vào năm 1866, một nhà ngoại 
giao và hay sưu tập tranh người Thổ Nhĩ Kỳ tên là Khalil Bey, đã đặt ông vẽ bức 
tranh khiêu khích nhất, về bộ phận sinh dục của đàn bà.  Nó trông thật và sống động 
đến nỗi nó được giấu kín mãi cho đến thập kỷ 1950s mới được đem ra trưng bày 
công khai.   
 
  Vừa vẽ xong là tranh biến mất.  Ban đầu nhà sưu tập treo trong phòng tắm, sau đó 
phải treo tấm màn che lại.  Rồi họa phẩm được bán đi bán lại, và người mua cuối 
cùng trước khi nhập viện Orsay là nhà phân tâm học Jacques Lacan vào năm 1950.  



Ông này phải làm thêm khung đôi, bên trên treo một bức tranh khác, mới dám đem 
về nhà treo trên tường.  Bức họa này của ông bị người đương thời xem là khiêu 
khích vì nó quá hiện thực, gợi lên ý nghĩ 'những gì bạn trông thấy và nắm bắt được'.  
Đây là trường hợp áp dụng thực tế 'hãy gọi con mèo là con mèo'. 
 
  Cũng bị cho là xấc xược vì nó là bức tranh.  Nếu là quyển sách hay truyền hình thì 
người ta có thể khép sách hay tắt truyền hình đi, trừ phi là phải che bằng tấm màn 
như nhà sưu tập trên kia đã làm.  Ngay cả đến ngày nay, một số người còn cho bức 
tranh đó là điếm nhục, vì hội họa là loại nghệ thuật cao quý, có vai trò phải đưa tâm 
hồn con người hướng thượng, không được hạ xuống các chuyện xung năng.  Trái 
lại, nghệ thuật  khiêu dâm có thể chấp nhận được trong chừng mực đạo đức vào 
thời đó. Ngoài ra, một số người chỉ trích bức tranh ấy vì nó đã hạ phẩm giá người 
phụ nữ xuống thành món đồ vật, vô hình chung hạ giá luôn cả ngành hội họa, vì dù 
là tranh vẽ, bức tranh này không còn là một biểu tượng nghệ thuật nữa. 
 
  Từ đó cho đến chết, ông luôn bị phản đối và chỉ trích khắp nơi.  Mãi đến năm 1995, 
bức tranh này mới được công khai trưng bày ở viện bảo tàng Orsay.  Trước tường 
treo họa phẩm độc đáo này là hàng ghế luôn luôn có quý ông an tọa.  Và đàn bà con 
gái đi ngang qua đây tình cờ nhìn phải bức tranh đều vội vã quay đi chỗ khác, âm 
thầm đỏ mặt hoặc hốt hoảng kêu 'Ối trời đất ơi', quýnh quáng còn hơn gặp ma.  Bởi 
vì bức tranh sống động đến nỗi nếu đặt nó nằm ngang tầm chiếc giường, hai bên 
che màn, người nhìn sẽ bắt gặp một người đàn bà đang nằm trần truồng trước mặt. 
 
  Theo cảm nhận của riêng tôi, xem bức tranh này mới thầm cảm phục cho cụ 
Nguyễn Du của chúng ta cũng đã đi trước thời đại không kém ông Courbet  bao 
nhiêu, có khi còn hơn thế nữa!  Xin đơn dẫn cách chơi chữ tài tình của cụ trong 
Truyện Kiều, lúc Kiều gặp Thúc Sinh, cởi bỏ xiêm áo ra, đã được cụ ví thân thể 
nàng như sau: 

 
Buồng the phải buổi thong dong 

Thang lan rũ bức trướng hồng tẩm hoa 
Rõ ràng trong ngọc trắng ngà 

Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên. 
(Nguyễn Du: Truyện Kiều) 

 
  Thi sĩ Xuân Diệu đọc xong câu này thì cho đây chính là bức tranh khỏa thân duy 
nhất trong văn học cổ điển Việt Nam.  Nữ sĩ Hồ Xuân Hương có bài thơ Thiếu nữ 
ngủ ngày nhưng thiếu nữ ấy vẫn còn mặc yếm.  Và dẫu  
 

yếm đào trễ xuống dưới nương long 
 

thì vẫn còn mảnh yếm che thân, chưa thể gọi là khỏa thân được.  Giải nhất độc nhất 
phải được trao cho cụ Nguyễn Du đa tài lẫn đa tình.  Giữa cái chế độ phong kiến Á 
Đông đè xuống tinh thần thể xác con người, lại giả dối che đậy lên hàng tạ quần áo 
thì cụ đã giải thoát cho mọi người được chiêm ngưỡng, thán phục cái tòa thiên 
nhiên tuyệt mỹ của tạo vật là thân thể lành đẹp của con người. 
 
  Sau này, Chế Lan Viên cũng lấy bức tranh khỏa thân của cụ Nguyễn ra để bênh 
vực, bảo vệ cho Hàn Mặc Tử khi đề cập đến câu: 

  



Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm, 
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe. 

Vô tình để gió hôn lên má, 
Bẽn lẽn làm sao lúc nửa đêm. 

(Hàn Mặc Tử: Bẽn lẽn) 
 

  Theo nhà thơ họ Chế thì: 'Chả lẽ Nguyễn Du được phép còn Hàn Mặc Tử thì bị 
cấm?' 
 
  Tôi thì cứ băn khoăn mãi về từ 'dày dày' trong câu 'dày dày sẵn đúc một tòa thiên 
nhiên' của thi nhân họ Nguyễn.  'Sẵn đúc một tòa thiên nhiên' là cách nói độc nhất 
vô nhị.  Ví thân thể người phụ nữ như một tòa thiên nhiên thì tha hồ mà tưởng 
tượng.  Từ láy 'dày dày' làm cho tòa thiên nhiên đó càng thêm nổi bật: có hình, có 
khối, có tầng, có lớp ... rất ấn tượng, rất hấp dẫn.  Nhưng vẻ đẹp của Kiều vốn là vẻ 
đẹp của người con gái Á Đông mềm mại, thanh thoát.  Từ láy 'dày dày' đặt trước cái 
tòa thiên nhiên tuỵêt mỹ đó theo tôi có phần hơi thô.  Tôi thử tìm vài từ khác để thay 
thế nhưng từ nào cũng thấy không tương xứng với cái tòa thiên nhiên tuyệt mỹ ấy.  
Thế mới hiểu nghề thơ phú cũng lao tâm khổ tứ biết chừng nào! 
 
  Một nhà nho, một ông quan sống trong triều đại phong kiến đầy những lễ giáo khắt 
khe trói buộc thể xác, tâm hồn con người mà dám phác họa bức chân dung người 
phụ nữ khỏa thân tuyệt mỹ như vậy, cụ Nguyễn Du quả đúng như lời thiền sư Thích 
Nhất Hạnh đã thán phục: 'nhà nho này cũng ghê gớm lắm, đâu phải chơi'.  Chúng ta 
nay đã bước sang thế kỷ thứ 21, liệu có ai dám vẽ hoặc viết nên, chứ chưa nói đến 
chuyện vượt được cụ Nguyễn Du, khi đặt bút phác họa chân dung người phụ nữ 
khỏa thân như cụ đã từng phác họa? 
  



 
 

16. Nốt ruồi trên gương mặt mỹ nhân 
 
  Thành phố lớn nào cũng có mặt trái của nó mà các sách hướng dẫn du lịch thường 
ít khi đề cập đến, nhưng đối với du khách thì lại hay chú ý đến những khía cạnh 
khác người đó.  Ba Lê cũng vậy.  Có người cho đấy là 'nốt ruồi' tô điểm thêm vẻ 
mặn mà duyên dáng trên khuôn mặt mỹ nhân, còn kẻ khác thì lại chê là 'vết mụn', ở 
đây xin miễn bàn.  Ngoài dáng vẻ hào nhoáng bề ngoài ra, thì khắp mọi nẻo đường 
Ba Lê mà  tôi đã đặt chân qua, nơi đâu cũng có phân chó rơi vãi trên khắp mặt 
đường, cùng với vô số tàn thuốc lá vứt xuống đường một cách 'vô tội vạ'.  Tôi mỉm 
cười lại nghĩ đến thi sĩ Nguyên Sa, mà hầu như người Việt nào cũng phải nằm lòng 
mấy câu thơ của ông lúc đặt chân đến Ba Lê: 

 
Mai anh về em có còn ngoan, 

Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ, 
Em có tìm anh trong cánh chim. 

(Paris có gì lạ không em? Thơ Nguyên Sa, Nhạc Ngô Thụy Miên) 
 
  Lắm lúc tôi chỉ thấy Ba Lê ‘mìn’ rơi đầy đường ... chứ có thấy 'hoa lá vương đầy 
ngõ' nào đâu!  Bản thân tôi, mém vài lần cũng dính phải ‘mìn’, nếu như không có 
tiếng kêu la thất thanh của những người chung quanh cảnh báo kịp thời.  Thật lạ 
lùng khi một xứ sở mệnh danh là cái nôi văn hóa mà lại có đất lề quê  thói cho chó 
làm bậy đầy đường.  Đành rằng loài chó là người bạn thân nhất của con người, 
nhưng thói quen kỳ lạ của người Pháp khiến tôi thắc mắc tại sao họ lại có thể để cho 
chó nó dân chủ và bình đẳng đến thế! 
 
  Nếu như chú khuyển Ba Lê có được cơ hội tự do bình đẳng với loài người ở xứ 
kinh đô ánh sáng này, thì trớ trêu thay, giữa những con người với nhau lại luôn sẵn 
có trong mình sự phân biệt đẳng cấp giàu nghèo một cách lộ liễu, rõ rệt.  Và ở đây, 
cách ăn mặc lịch sự cộng với nước da rám nắng của bạn sẽ nói lên tính cách con 
người cũng như giai cấp của bạn trong xã hội Pháp.  Về điều này, ông cha ta từ xưa 
cũng đã đúc kết kinh nghiệm đánh giá con người qua câu châm ngôn răn dạy con 
cháu: 'Trông mặt mà bắt hình dong'.  Đã xa rồi thời của Nguyên Sa, khi người ta còn 
ưa chuộng làn da trắng nõn của phương Tây.  Vì thế ông mới nhắn với người yêu 
rằng: 

 
Anh về giữa một giòng sông trắng, 

Là áo sương mù hay áo em? 
Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay, 
Tóc em anh sẽ gọi là mây. 

Ngày sau hai đứa mình xa cách, 
Anh vẫn được nhìn mây trắng bay. 

(Paris có gì lạ không em? Thơ Nguyên Sa, Nhạc Ngô Thụy Miên) 
 
  Người Ba Lê thời nay phải có làn da nâu thì mới được xem là sang và khỏe mạnh.  
Đó là màu nâu được tô từ những buổi trưa nằm phơi nắng bên giòng sông Seine, 
hay những mùa nghỉ mát dắt díu nhau về miền biển tắm nắng, chứ không phải màu 
nâu đen đủi vì công việc chân tay, bán lưng cho trời bán mặt cho đất.  Riêng tôi thì 
đặc biệt thích ngắm nhìn các nàng kiều nữ Ba Lê với dáng người mảnh khảnh, có 



đường eo thon gọn mà các cụ ta đã từng ví von qua câu 'thắt đáy lưng ong', lại có 
làn da nâu hồng và mái tóc màu hạt dẻ.  Đó là đặc điểm của người dân Ba Lê, vì 
nếu bạn có nước da trắng bóc và vóc mình hơi phốp pháp, điều đó ám chỉ bạn là 
người tứ xứ đến, và rất có thể bạn hơi bị nghèo vì không có phương tiện tắm nắng 
lẫn đi nghỉ mát du lịch ở một miền biển nào đó. 
 
  Ba Lê còn nổi tiếng với những món ăn chơi 'đặc sản' nằm ở xóm 'Mông Mạc' 
(Montmatre) mà tôi đã từng nghe thiên hạ xì xào bàn tán với nhau.  Nhiều người nói 
xóm bình khang ở đây có lắm thú vui lạ lùng không đâu có, nên tôi nhất quyết phải 
đi 'khảo sát' một hôm xem sự thể thế nào.  Không có lẽ sang đến Ba Lê hoa lệ như 
thế này mà lại không biết đến cái phong vị phố 'lầu xanh' ấy thì nhà quê quá!.  Ăn 
cơm trưa xong, cả gia đình tôi bèn rủ nhau đi lên Mông Mạc thăm viếng Giáo đường 
Thánh Tâm (Basilique du Sacré Ceur) nằm trên đỉnh đồi và tiện thể ghé qua xóm lầu 
xanh cho biết sự tình thực hư ra sao, mà nghe người ta đồn đãi với nhau từ bấy lâu 
nay. 
 
  Mông Mạc là gồm cả cái khu ở trong khoảng mấy đường Pigalle, Blanche, Clichy, 
Rochechouart, Clignancourt, trong đó khu trung tâm tập trung nhiều quán ăn chơi 
nhất là ở Quảng trường Pigalle (Place Pigalle) gần xe điện ngầm Métro.  Nơi đây 
mọc lên san sát những tửu lâu nhạc quán, đèn xanh đèn đỏ lập lòe, tiếng đàn tiếng 
hát vang vọng khắp nơi, thật là một nơi 'bất dạ thành', ăn chơi suốt đêm thâu.  Giới 
'chị em' nơi nào cũng thế, ban ngày không có 'làm việc', và xóm này giữa thanh 
thiên bạch nhật thường vắng ngắt buồn tênh.  Chỉ bắt đầu từ tám, chín giờ đêm trở 
đi mới thấy đèn thắp như sao sa, người đông như kiến cỏ, tiếng đàn hát inh ỏi, khói 
thuốc mịt mù. 
 
  Chúng tôi đi bộ một hồi, chợt trông thấy hình cái cối xay đỏ sáng lòe ở đàng xa, 
mới nhớ ra quán Cối xay gió đỏ (Moulin rouge) là một vũ trường ca nhạc (cabaret) 
có lắm vũ nữ thời danh xuất thân từ xóm này, nơi tôi đã vào xem một xuất biểu diễn 
theo điệu nhảy can-can cách đây đã 4 năm.  Quán nổi tiếng đến nỗi đã được dựng 
thành phim cùng tên vào năm 2001 với các tài tử Nicole Kidman và Ewan McGregor.  
Nghe đồn rằng các nghệ sĩ thượng thặng trong ngành ca nhạc Pháp và thế giới 
cũng đã từng trình diễn ca nhạc tại đây, như Josephine Baker, Maurice Chevalier, 
Jean Gabin, Edith Piaf, Yves Montand của Pháp, hay Ella Fitzgerald, Liza Minnelli, 
Frank Sinatra, Elton John của Anh, Mỹ.   
 
  Show ở đây bao giờ cũng mang tên bắt đầu bằng chữ F.  Hiện giờ, vũ trường đang 
trình diễn show Feerie cho đến mùa Giáng sinh năm 2012 thì thay sang show mới, 
Flash.  Mỗi show trình diễn như vậy kéo dài khoảng 10 năm, tốn kém đến hơn 9 
triệu euro, gồm có 4 màn chính với 70 tiết mục ca hát, vận dụng đến 100 nghệ sĩ ca 
múa, nhào lộn, hài hước, ảo thuật, trong đó nổi bật nhất là nhóm vũ nữ Doriss girls, 
còn hoành tráng hơn cả các Showgirls ở sòng bài Las Vegas bên Mỹ nữa. 
 
  Đứng đó bồi hồi nhớ lại kỷ niệm của bao ngày cũ, nay ghi ra đây kẻo sau này sẽ 
quên mất.  Cũng cần phải nói thêm rằng, có người đã dè bỉu gọi chỗ này là hộp 
đêm, đồng nghĩa với chốn ăn chơi trác táng của những loài bướm đêm lượn lờ 
quanh khu vực đèn đỏ ngay sát bên.  Nhưng theo tôi, phải gọi là vũ trường ca vũ 
nhạc mới xứng đáng với tầm quan trọng của quán, vốn là biểu tượng cho nếp sinh 
hoạt văn hóa giải trí của Ba Lê về đêm ra toàn thế giới.  Tuy rằng vũ trường này là 
chỗ chơi bời phóng túng, nhưng nó vẫn có cái phong vị hào hoa mà không thô tục 



của giới thượng lưu trí thức Pháp.  Nên những tao nhân mặc khách thường hay tới 
lui chỗ này để uống rượu ca hát cho giải cơn sầu.  Vào cửa nơi đây phải tốn tiền 
mua vé cho mỗi đầu người, giá vé bao gồm 1 ly nước ngọt, chứ không bao bia 
rượu.  Trước vũ trường bao giờ cũng có kẻ ra người vào rất tấp nập, bên trong rộng 
như một cái chợ, đèn thắp rực rỡ, bàn ghế la liệt.  Dưới sàn toàn trải thảm nhung 
màu đỏ thẫm rất lịch sự sang trọng, mà trong không khí lúc nào cũng dày đặc khói 
thuốc lá như sương mù. 
 
  Ở đây lúc nào cũng không thiếu những 'ả mày ngài' cùng với 'khách làng chơi' cười 
nói huyên náo, chỗ này uống rượu, chỗ kia đàn ca hát xướng: 
 

Bóng gương lấp loáng trong mành, 
Cỏ cây cũng muốn nổi tình mây mưa. 

(Nguyễn Gia Thiều: Cung oán ngâm khúc) 
 
  'Tiên' ở đây cũng khác với 'tiên' của những nơi khác, chỉ lên sàn nhảy vũ điệu thoát 
y đầy nghệ thuật cho khách xem thôi, chứ không đến từng bàn 'phục vụ' khách như 
người ngoài lầm tưởng.  Chúng tôi vừa kéo ghế ngồi là bồi bàn đã mang rượu vang 
nước ngọt ra mời khách thưởng thức, cách tiếp đãi rất là thanh lịch.  Rượu chuyện 
đã vãn, chúng tôi rủ nhau ra về, tính ra ngồi nói chuyện 'chay' như thế mà mỗi người 
cũng mất thêm 50 euro cho tiền khui 'sâm banh' (Champagne).  Hãy còn rẻ đấy, chứ 
vào mấy quán khác theo 'tiên' ... lên mây, cụng ly chúc thọ nữa thì không biết phải 
tốn kém thêm bao nhiêu cho vừa!  Thôi, thế cũng tạm đủ, gọi là trải qua xem dạng 
cho biết cái mùi phồn hoa chốn danh đô một chút! 
 
  Không khí bên trong quán thanh lịch là thế, nhưng vừa bước chân ra ngoài quán 
độ vài trăm thước thôi, băng qua mấy con hẻm tối om, thì lại là khu vực đèn đỏ phục 
vụ cho cả thành phố.  Đây mới đúng là các hộp đêm mà người lịch sự hiếm khi lui 
tới.  Tôi còn nhớ như in lần ấy cách đây đã 4 năm, khi từ quán Moulin Rouge bước 
chân ra về trời đã nhá nhem tối.  Giới 'chị em' ta lúc bấy giờ mới tủa ra đường vui 
xuân, khách bán phấn buôn hương đứng chật cả một dãy phố trải dài hàng trăm cửa 
hàng, thắp đèn đỏ rực khắp một vùng trời.  Mỗi cửa hàng là một căn nhà ba tầng lầu 
đúc bằng gạch, phía trước có tủ kính rộng lớn, cao hơn đầu người.  'Hàng họ' bày 
trong tủ kính là những nàng Kiều xinh tươi trẻ đẹp mặc bikini đủ màu sắc cắt may đủ 
kiểu ít vải nhất có thể được.  Người đứng kẻ ngồi, cười tươi như hoa, bao nhiêu 'gia 
tài, của cải cha ông để lại' đều phô trương ra hết, sẵn sàng phục vụ hết mình cho 
mọi dân chơi sành sõi dạn dầy sương gió.  Lắm lúc tôi nghĩ Từ Thức có lên thăm 
động hoa vàng cũng chỉ được dâng... 'hai trái đào tiên' to bằng ấy là cùng!  Có cửa 
ba bốn cô nàng chia chung lố nhố đứng ngồi, cười nói loạn xạ.  Thi hứng chợt bùng 
lên bất tử, tôi liền ngâm nhái hai câu thơ của Nguyễn Nhược Pháp, sao hôm nay 
thấy nó hay một cách 'lãng xẹt' đến thế hả trời! 
 

Sau núi Oản, Gà, Xôi, 
Bao nhiêu là... khỉ ngồi! 

(Nguyễn Nhược Pháp: Đi chơi chùa Hương) 
 

Và còn nhạc của Phạm Đình Chương nữa chứ.  Này nhé: 
 

Em ngồi trong quầy, tủ, 
Anh phố cũ lang thang. 



Nhìn nhau thèm, chẳng nói, 
Có nói cũng không tiền! 

(Phạm Đình Chương-Lưu Trọng Lư: Mắt buồn) 
 
  Nếu đi sâu tìm hiểu hậu trường văn minh thì chắc không chỉ là những 'vết mụn' mà 
thôi, có khi là những 'vết sẹo', thậm chí còn là 'vết thương' chí tử nữa.  Thì ra văn 
minh quá nên cũng 'sáng kiến' ra lắm trò lạ đời cho người mua vui! 
 
  Nhưng xét cho cùng, xóm Mông Mạc ngày xưa không phải chỉ là một xóm ăn chơi 
mà thôi, mà còn là một xóm của những người bình dân lao động nữa.  Trừ mấy phố 
lớn toàn những hàng ăn, hàng rượu, rạp múa, rạp hát, còn thì là những đường dốc 
quanh co, nhà ở cũ kỹ.  Vì đây chính là một nơi cao nguyên ở giữa thành Ba Lê, cho 
nên lên chơi đây gọi là 'lên dốc' (Nguyên văn tiếng Pháp: 'monter vers la Butte').  Ở 
chỗ cao nhất có dựng một giáo đường xinh xắn tên là Giáo đường Thánh Tâm 
(Basilique du Sacré Ceur), xây bằng đá hoa cương, bên trong khảm bằng cẩm 
thạch, trông rất vĩ đại.  Mặt bằng giáo đường mang hình chữ thập lớn, với vòm chính 
cao 55 thước, đường kính 16 thước, đỉnh cao 83 thước.  Phía bên trong, hậu cung 
nhà thờ rộng 475 thước vuông, trang trí theo phong cách La Mã thời Byzantine.  Đặc 
biệt cửa sổ ở đây được lồng những mảnh kính vẽ rất lộng lẫy, và tháp chuông có 
treo quả chuông lớn nhất nước Pháp mang tên Savoyarde, đúc năm 1895 và nặng 
tới gần 20 tấn.  Trèo lên trên gác chuông có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành Ba Lê 
trải rộng đến 50 cây số. 
 
  Đặt chân lên mảnh đất của nhà thờ, tôi nghe chung quanh người ta đồn nhau rằng 
bên trong tòa bảo thất của nhà thờ có cất chứa quả tim Chúa Giê-Su được thờ ở 
đây, cốt là để tẩy sạch đi các thú vui tội lỗi của khu đèn đỏ nằm ngay dưới chân đồi 
cách đó không xa.  Xem ra người Tây phương cũng mê tín và sùng bái tôn giáo 
không kém người Á Đông chúng ta là bao.  Tôi xét những lời đồn trên cũng có lý 
một phần, vì đã là con người trên đời, có sống ắt có khổ, cho nên tôn giáo nào cũng 
đưa ra những phương thức cứu khổ, giải thoát ưu phiền cho chúng sinh loài người.   
 
  Ngạn ngữ ta từng đã có câu: 'Vạn tội bất như bần tội khổ', nghĩa là muôn tội không 
gì hơn bằng tội nghèo khổ.  Xem như những người làm ăn lam lũ quanh đây, đầu tắt 
mặt tối cả ngày, chiều đến là vào cầu kinh ở nhà thờ, như thế cũng làm vơi đi ít 
nhiều nỗi cực nhọc của họ, và cầu mong rằng đời này tuy khổ, nhưng đời sau có lẽ 
sẽ được sướng hơn. Lòng tín ngưỡng là vốn quý của con người, ai đánh mất lòng 
tin nơi thượng đế thì cũng nên tiếc cho mình.  Và nếu có trông thấy kẻ khác bày tỏ 
lòng thành kính của họ bằng cách nào đi nữa, thì cũng không nên đem lời gièm pha 
nhạo báng họ. 
 
  Tiếp đó, chúng tôi dạo quanh khuôn viên nhà thờ, trông thấy có bức tượng đồng, 
hình một người võ sĩ phải chịu tội.  Đến gần xem thì thấy đề rằng: 'Tượng võ sĩ De 
La Larre, năm 1766 bị Giáo hội xử tử ở thành Abbeville vì đã dám đi trước một đám 
rước đạo mà không ngả mũ chào'.  Hỏi ra mới biết tượng này là do một nhóm dân ở 
đây không tin vào sự lễ bái, muốn tỏ ý phản đối việc lập nhà thờ, bèn quyên tiền 
dựng tượng cạnh nhà thờ, nhằm cảnh báo cho thiên hạ biết cái thói chuyên chế độc 
ác của giáo hội xưa vẫn hay bách hại những người không tin đạo mình.  Ở nước tự 
do có khác, tư tưởng gì cũng có cách biểu lộ ra được. 
 



  Xét  ra xóm Mông Mạc này ngày xưa cũng có tiếng thanh lịch lắm, và còn là nơi tập 
trung các giới nghệ sĩ nghèo của thành phố.  Kẻ thi nhân thì lui tới nơi đây để tìm thi 
hứng, còn các họa sĩ thì đến để tìm khung cảnh vẽ nên những bức họa để đời.  Cho 
nên, biết đến Ba Lê không những chỉ ở những đền đài cung điện nguy nga tráng lệ, 
còn phải biết đến Ba Lê từ những nơi bình dân lao động, và cả ở xóm hoa liễu ăn 
chơi nữa.  Tuy thế, người Ba Lê dẫu khi chơi bời lơi lả cũng không quên điểm thêm 
cái vẻ thanh lịch khác người: những hội quán thi ca ngâm vịnh ở xóm Mông Mạc này 
biết bao nhiêu mà kể, mà bài nào cũng có cái giọng 'tự nhiên' như thơ Hồ Xuân 
Hương vậy.  Ai bảo thơ Xuân Hương không phải là biểu hiện một cái tinh thần riêng 
của người Việt Nam chúng ta?  Đó là chuyện thời xưa, còn bây giờ thì đã biến thành 
chỗ ăn chơi như các nơi ăn chơi khác, ngoại trừ một vài nơi nổi tiếng như Cối xay 
gió đỏ ra, thì không có cái tính cách đặc biệt gì nữa, nghĩa là thô bỉ không đủ nói 
vậy. 
   
  Trong sách Les Curiosités de Paris của họa sĩ tài danh Henri Boutet (1851-1919), 
có đoạn nói về Mông Mạc như sau:  
 
 ‘Mông Mạc bây giờ là Paris của khách ngoại quốc.  Nếu tra tính danh quốc 
tịch của những người đến chơi chốn này, sẽ thấy phần nhiều là người ngoại quốc, 
người các tỉnh, chứ không phải người Paris ...’. Chính người Paris có bước chân đến 
đây cũng phải rầu lòng mà tránh cho xa cái phong vị Paris hủ lậu này. 
 
  Tôi nghĩ có lẽ bởi khách du lịch các nước và khách tứ chiếng đến đây quần tập 
huyên náo quá, người Ba Lê không đến nữa, nên chốn này mới đánh mất đi cái 
phong vị đặc biệt như thế chăng.  
  
  Tiệc vui rồi cũng có lúc tàn, mấy ngày phiếm du ở Ba Lê của chúng tôi đến đây là 
hết chương trình đã định.  Ngày mai ngồi trên xe du lịch đi thăm những nơi danh 
thắng khác của nước Pháp, lòng không khỏi bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm đã qua 
trong mấy ngày đặt chân đến chốn kinh thành ánh sáng.  Xe chạy càng mau, bóng 
kinh đô càng trông càng khuất, ngoảnh nhìn mãi lại, nào còn thấy chi.  Trông cảnh 
cảnh nhạt, trông mây mây sầu, trông hoa hoa khuất, trông người người xa: 

 
Bâng khuâng nhớ cảnh, nhớ người, 

Nhớ nơi kỳ ngộ vội dời chân đi. 
(Nguyễn Du: Truyện Kiều) 

   
Nghĩ xa thôi lại nghĩ gần, nhân mới ngâm mấy câu thơ để nói lên lòng mình: 

 
Từ đây muôn dặm đã chồn, 

Trăm nghìn gửi lạy nước non quê người. 
Non xanh ở lại cùng ai, 

Một tôi giã nước, giã người nước non! 
  



 

 

17. Bềnh bồng sông nước thành Loire- Vương quốc của 
những lâu đài 

 
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, 

Nền cũ lâu đài bóng tịch dương. 
(Bà Huyện Thanh Quan: Thăng Long thành hoài cổ) 

 
  Tôi cứ ngỡ câu thơ trên của bà huyện Thanh Quan nay đã thành chuyện dĩ vãng.  
Vậy mà, trong mấy ngày ở Ba Lê, tôi rất lấy làm ngạc nhiên khi tình cờ nhìn thấy 
bóng dáng chiếc xe ngựa dập dìu êm bước trên con đường đá vắng lặng như 
chuyện cổ tích vào một buổi sáng tinh mơ.  Đó là hình ảnh những anh xà ích dáng 
người hiên ngang mặc sắc phục cổ xưa, ngồi quất ngựa trên cỗ xe tứ mã đi ngang 
qua khách sạn tôi trọ. 
 
  Trong muôn vàn âm thanh của cuộc đời này, và giữa cái xô bồ ồn ào của mọi động 
cơ thời hiện đại, chiếc xe ngựa lẻ loi hôm ấy giống như hiện thân của quá khứ.  
Không hiểu sao trong cõi sâu thẳm tâm hồn tôi, tiếng vó ngựa lộp cộp khua vang 
trên đường hôm ấy lại có sức lay động mãnh liệt khôn cùng. Nhiều khi nó ngân vang 
đâu đó rất mơ hồ tiếng lóc cóc xa xăm và cả tiếng lục lạc xao động một miền thơ ấu.  
Nó vô tình gợi lại nơi tôi vô vàn kỷ niệm của một thời cách đây không xa lắm, mà 
nay đã nhạt nhòa theo ký ức thời gian. 
 
  Tuổi thơ tôi nặng nợ với nhiều câu ca và câu hát có bóng dáng con ngựa mệt nhoài 
vì chạy suốt ngày trên đường thiên lý, song vẫn hứng khởi hý vang.  Ai mà không 
từng lớn lên từ những lời ru của mẹ hiền trong đó có câu: 'Nhong nhong ngựa ông 
đã về, cắt cỏ Bồ đề cho ngựa ông ăn'.  Lớn chút nữa là mơ mình được làm Thánh 
Gióng cỡi ngựa sắt đánh giặc.  Rồi còn biết bao nhiêu hình bóng của ngựa đi vào 
trong thế giới tuổi thơ, nào là 'ngựa phi đường xa, trên con đường cát trắng trắng 
xóa' mà Ban Thăng Long hay hát thuở nào.  Và trong gia tài mông lung của tuổi thơ 
còn mang vác đến giờ, cũng còn chú ngựa và anh chàng cao bồi Lúc-ky-lắc trong 
phim hoạt hình có tài bắn súng và chuyên làm việc thiện, song cả hai lại rất cô đơn.  
Thuở nhỏ tôi thường thắc mắc sao cái anh chàng ấy lại cô đơn đến vậy, sau này lớn 
lên, nghe người ta nói kẻ có chí khí thường cô đơn, mới hiểu ra đôi phần ngụ ý của 
người làm phim cho trẻ nhỏ. 
 
  Hình ảnh kiêu hãnh của chiếc xe ngựa hôm ấy đã nảy sinh nơi tôi quyết định phải 
đặt vé theo chuyến du lịch đi thăm vùng lâu đài sông Loire, để hồi tưởng lại dĩ vãng 
cuộc đời, để đi tìm dấu xưa xe ngựa, của thời xa vắng.  Vì nơi đây là một trong 
những danh lam thắng cảnh đẹp nhất nước Pháp, nằm ở phía nam Ba Lê, và đã 
từng được mệnh danh là 'Thung lũng của các vị vua', nơi vui chơi giải trí của giới 
quý tộc Pháp.  Chương trình cho ghé thăm thắng cảnh 3 tòa lâu đài nổi tiếng nhất 
trong quần thể gồm vài chục di tích nằm dọc theo bờ sông Loire.  Đó là 3 tòa lâu đài 
Amboise, Chenonceau, và Chambord mà chúng tôi cần phải khởi  hành từ 6 giờ 
sáng mới mong có đủ thì giờ để xem hết trong cùng một ngày đi về.  Xe chạy trên 
đường xa lộ cao tốc nên thoáng chốc cũng đã đến nơi.  Phong cảnh tươi mát dần 
dần hiện ra trước mắt tôi, thấp thoáng đây đó các tòa lâu đài ẩn mình trên những 



cánh đồng xanh ngát trải dài tít tắp bên giòng sông Loire thơ mộng, lấp lánh dưới 
ánh mặt trời. 
 
  Đối với nhiều du khách nước ngoài, vùng sông nước này có nhiều nét quyến rũ rất 
đặc trưng của Pháp mà không nơi nào có được, với những lâu đài nguy nga tráng 
lệ, những vườn nho nổi tiếng, những xóm làng đẹp như tranh vẽ cùng với cách ăn 
nói lịch thiệp vương giả và lối sống đượm màu thôn dã thật thú vị.  Còn dân bản xứ 
thì xưa nay vẫn xem vùng này là 'vườn hoa của nước Pháp'.  Vì đất đai ở đây vô 
cùng màu mỡ, nên từ nhiều đời nay đã chuyên cung cấp hoa và các loại rau trái cho 
thủ đô Ba Lê và các vùng lân cận.   
 
  Dù cho bạn là khách ngoại quốc hay là dân bản địa đi nữa, thì vẻ cổ kính lộng lẫy 
của các lâu đài cộng với cảnh trời mây, sắc nước hữu tình chắc sẽ khiến bạn bâng 
khuâng, hồi tưởng lại giai đoạn lịch sử đầy biến động của hoàng gia Pháp, cùng với 
những cuộc tình trăng gió vụng trộm thật lãng mạn của các bậc đế vương, công hầu 
trong nhiều thế kỷ qua.  Tìm về Loire luôn là một cuộc hành trình đưa chúng ta trở 
về với quá khứ, của những thăm trầm lịch sử không hề phai nhòa với thời gian.  Nơi 
đây, quá khứ với thực tại luôn bổ túc cho nhau, và giòng sông Loire, con sông dài 
nhất nước Pháp, vẫn mềm mại chảy như xưa, như chưa từng bị uốn thẳng hay đào 
kênh dẫn nước bao giờ. 
 
  Ngược giòng lịch sử, thung lũng Loire bất đầu định hình thành một vị trí chiến lược 
quan trọng kể từ thế kỷ 15 cho đến thế kỷ 17 thì lụi tàn.  Nước Pháp lúc đó không 
rộng và trải dài xuống tận bờ biển Địa Trung Hải như ngày nay.  Nước Pháp ngày ấy 
bé nhỏ lắm, chưa có dải Côte D'Azure với bãi biển trải dài xanh một màu ngọc bích 
cho các đại gia tắm mát nghỉ hè như bây giờ.  Vùng đất thung lũng Loire ngày ấy, 
nằm ở phía nam nước Pháp, khí hậu trong lành, mùa đông thì không quá lạnh, mùa 
hè thì lại không quá nóng như ở Ba Lê.  Xung quanh lại là những cánh rừng bạt 
ngàn vô tận.  Phong cảnh thơ mộng, hữu tình với giòng sông Loire lững lờ trôi qua.  
Quả là địa điểm lý tưởng để các vua chúa xây lâu đài nghỉ ngơi, săn bắn, là nơi diễn 
ra hội hè tiệc tùng, cùng với những thú tiêu khiển khác của giai cấp thượng lưu 
trưởng giả. 
 
  Trong vòng khoảng 100 năm từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 16, hàng loạt lâu đài lộng lẫy 
tráng lệ đã được dựng lên.  Không phải chỉ có vua nước Pháp mới có tiền xây dựng 
lâu đài (gọi là château royal), mà các vị công tước, hầu tước cũng bỏ ra xây dựng 
những lâu đài cho riêng mình.  Tất cả có khoảng 40 tòa lâu đài lớn nhỏ khác nhau 
đã mọc lên.  Tuy các lâu đài đều có ảnh hưởng lẫn nhau về thể hiện cái hồn của 
thời đại ấy, chúng ta vẫn nhận ra được rằng mỗi lâu đài đều có một vẻ đẹp riêng, 
một nét kiến trúc riêng, cũng như một đoạn lịch sử với những câu chuyện riêng gắn 
liền với một thời kỳ lịch sử Pháp trong giai đoạn Phục Hưng (Renaissance).  Nếu 
như vùng Dauphiné và Savoie với rặng núi Alps cao ngút ngàn, phong cảnh hùng vĩ 
tráng lệ, thì vùng thung lũng Loire lại là vùng đất bằng phẳng trải dài, với những 
cánh rừng rậm rạp ẩn chứa bao loài muông thú quý lạ.  Đó là mục tiêu của những 
cuộc săn bắn do Hoàng gia tổ chức ngày ấy. 
 
  Cũng với những ngày xa xưa ấy, hai nước láng giềng bao bọc quanh Pháp là nước 
Đức và Ý đều chưa có tên trên bản đồ.  Hai nước láng giềng này hãy còn trong thời 
kỳ chia nhỏ thành các tiểu vương quốc chịu sự thần phục của đức Giáo Hoàng.  Tuy 
nhiên, nước Ý trong giai đoạn này có thể nói đã đạt đến trình độ văn hóa, nghệ 



thuật, kiến trúc nổi bật nhất Âu châu.  Cũng cần phải nói thêm rằng, trong khoảng 
ngàn năm thời Trung Cổ (Middle Ages), các nước châu Âu bị bao trùm bởi một màu 
đen ảm đạm (Dark Ages), kìm hãm sự phát triển về nhiều mặt.  Màu đen của những 
chiếc áo thầy tu, của Công giáo, thế lực thống trị xã hội thời ấy.  Màu đen của nền 
văn minh La Mã lụi bại, không còn ngóc dậy được nữa.  Màu đen của sự u tối, u mê 
mà nhà thờ muốn áp đặt lên con người để dễ bề cai trị.  Chúng ta cũng nên nhớ lại 
rằng, trong cái đêm trường Trung Cổ ấy, chỉ có các tu sĩ mới biết đọc, biết viết mà 
thôi. 
 
  Tuy nhiên, ngọn lửa của tri thức, của văn minh La Mã vẫn không bị dập tắt hoàn 
toàn.  Nó vẫn sống leo lét như ngọn đèn dầu bền bỉ bên trong những nhà thờ tăm 
tối.  Ngọn lửa leo lét ấy chỉ đợi có ngọn gió xuân hiu hiu thổi, là sẽ bùng lên thành 
đốm lửa cháy rực trời, xóa tan bóng đen ảm đạm đã từng phủ kín cả hàng mấy chục 
thế hệ.  Ngọn gió xuân ấy chính là thời kỳ Phục Hưng ghi trong sử sách, là thời chấn 
hưng lại những giá trị chân chính đích thực, nhằm đẩy lùi bóng tối mờ ám của thế 
lực nhà thờ.  Thời kỳ này còn là một giai đoạn đẫm máu đau thương, với những 
cuộc chiến tranh tôn giáo, tranh giành quyền lực và ảnh hưởng, một bên là nhà thờ, 
một bên là nhà vua, tất cả đè nặng lên đầu cổ đám dân chúng ngu muội.   
 
  Ánh sáng của thời phục hưng chiếu rọi đến trước tiên là ở các tiểu vương quốc 
bên Ý, như Venice, Valencia, Florence, Milan, v.v ... vốn là những thành phố to đẹp, 
sầm uất.  Kiến trúc nhà cửa dần biến đổi thành những dinh thự làm bằng đá trắng 
cực kỳ thanh thoát, còn văn hóa nghệ thuật thì bùng nổ thành phong trào với những 
bức tranh rực rỡ muôn màu muôn sắc, chứ không còn đơn thuần một màu đen u tối 
như trước.  Những biến chuyển quan trọng này dĩ nhiên là có ảnh hưởng lớn đến 
kiến trúc của các tòa lâu đài nằm bên giòng sông Loire xứ Pháp.  Ngày ấy, các vua 
nước Pháp đã coi Ý như là một cái nôi của văn minh.  Họ thường tổ chức những 
cuộc viếng thăm đất nước này, rồi về Pháp cho xây dựng những tòa lâu đài với lối 
kiến trúc, văn hóa giống y như vậy.  Nhiều kiến trúc sư, nhà khoa học nổi tiếng của 
Ý cũng được trưng dụng về Pháp làm việc, xây cất các lâu đài ở thung lũng Loire, 
như nhà danh họa Leonardo Da Vinci tài danh đã từng đến đây trong những năm 
tháng cuối đời.  Ngày nay, toàn thể khu di tích của vùng thung lũng này đã được hội 
UNESCO xếp hạng là di sản văn hóa chung của loài người, cần được bảo tồn cho 
đến ngàn sau. 
  



 
 

Amboise – Lâu đài cuối đời của nhà danh họa 
 

Không một con người nào đi vào cõi hư vô một cách hoàn hảo 
Leonardo da Vinci (1452-1519) 

 
  Từ xa lộ cao tốc đi vào thung lũng Loire hãy còn một đoạn khá xa, phong cảnh hiện 
ra trước mắt thật nên thơ hữu tình.  Dọc hai bên đường là các cánh đồng thẳng 
cánh cò bay, với những vườn nho, vườn cây ăn trái, những thửa đất trồng hoa 
hướng dương, bắp, và các loại ngũ cốc.  Cô tài xế kiêm hướng dẫn viên du lịch của 
chúng tôi lại có nhã ý lái xe len lỏi vào các đường làng để chúng tôi được dịp ngắm 
nhìn quang cảnh làng quê ở Pháp cho thỏa thích.  Nói là đường làng nhưng xe hơi 
chạy bon bon, nhà cửa đều khang trang sạch sẽ.  Mỗi làng thật sự là một thị trấn và 
đặc biệt là tuyệt nhiên không một bóng người.  Khung cảnh vùng quê nước Pháp 
tĩnh lặng một cách vô cùng quyến rũ. Thỉnh thoảng lắm mới có một vài chiếc xe hơi 
vụt lướt qua.  Chúng tôi thường hay nói đùa với nhau rằng đường làng ở nông thôn 
nước Pháp sạch hơn các đại lộ ở trung tâm Ba Lê, vốn có nhiều phân chó và tàn 
thuốc lá. 
 
  Và rồi, tòa lâu đài Amboise xây dựng từ thế kỷ 15 đã hiện ra trong thoáng chốc.  
Ngoài dáng vẻ kiên cố như một pháo đài thời Trung Cổ ra, có lẽ Amboise được 
người ta nhớ đến đầu tiên là nhờ nó gắn chặt với giai đoạn cuối đời của nhà danh 
họa người Ý, Leonardo da Vinci.  Tôi quả là khâm phục bộ óc quá đa tài và chứa 
đầy bí ẩn của ông ấy.  Ông có lẽ là người duy nhất trong lịch sử thế giới có trong 
mình sự tổng hòa của thiên tài khoa học và thiên tài nghệ thuật.  Vậy mà không ngờ 
cuối cùng tôi cũng đã đứng trước nhà nguyện, nơi chôn cất thi hài ông tại đây.  
Nhân lúc vãn khách du lịch, ba chúng tôi vội làm ngay một kiểu chụp hình trước bàn 
thờ phần mộ cụ.  Hy vọng cụ phù hộ cho ba chúng tôi luôn tâm an thường lạc giữa 
cõi trần ô trọc này nhé! 
 
  Nhà nguyện tuy nhỏ, chắc chỉ tầm 25 thước vuông là cùng, nhưng được trang trí 
cực kỳ tinh xảo.  Từng cây cột đá, từng tấm tranh kính màu, tất cả đều được làm tỉ 
mỉ.  Có lẽ người ta muốn một con người vĩ đại của thế giới như ông phải được nằm 
ở nơi trang trọng nhất trong lâu đài.  Trên phần bia mộ của ông, tôi đã đọc được 
những giòng này, xin dịch sang tiếng Việt như sau: 

 
‘Leonardo da Vinci, sinh tại Vinci gần Florence ngày 14 tháng 4 năm 1452, đã  
sống 3 năm cuối đời tại Amboise trong trang viên Clos Lucé theo lời mời của 
vua Francois  đệ nhất.  Da Vinci mất ngày 2 tháng 5 năm 1519 và được mai 
táng theo yêu cầu của chính ông tại lâu đài Amboise, trong tu viện Saint 
Florentine.  Tu viện này bị phá hủy năm 1807. Phần hài cốt người ta cho là 
của ông đã được tìm thấy trong cuộc khai quật năm 1863 và được chuyển 
vào nhà nguyện này’ 

 
  Như mộ bia đã ghi, vua Francois đệ nhất (1449-1519) rất mến mộ tài năng của 
ông.  Vị vua này còn nổi tiếng là một Mạnh thường quân thời bấy giờ, nên đã mời 
nghệ sĩ thiên tài này sang Pháp và hiến tặng ông lâu đài Clos Lucé để ông cư ngụ 
và sáng tác.  Lâu đài Clos Lucé chỉ cách lâu đài Amboise nơi nhà vua ngự giá 



khoảng 5 trăm thước và được ăn thông bằng một lối địa đạo nằm sâu dưới lòng đất.  
Khi ấy, ông đã 64 tuổi, tiếng tăm lừng lẫy khắp châu Âu. 
 
  Theo sử sách ghi lại, ông tiếp nhận chiếu chỉ liền rời khỏi kinh thành La Mã ở Ý với 
một người học trò và một gia nhân.  Hai người cưỡi trên những con la mang theo ba 
bức tranh quý đựng trong những túi da, trong đó có bức Mona Lisa nổi tiếng khắp 
thế giới.  Đặc điểm của bức tranh này là nó được vẽ trên gỗ, và vua Francois đệ 
nhất đã mua lại bức tranh, do đó mà nó trở thành tài sản vô giá của nước Pháp và 
hiện được trưng bày trong viện bảo tàng Louvre ở Ba Lê. 
 
  Để đánh đổi việc trao tặng lâu đài Clos Lucé cho ông, vua chỉ xin được hằng ngày 
đàm đạo với bậc thiên tài này mà thôi.  Cứ như thế, ông được triệu vào cung mỗi 
ngày bằng lối địa đạo ăn thông hai nơi với nhau.  Đối với vị vua tài giỏi nước Pháp, 
được nghe ông nói chuyện là niềm hạnh phúc và là nguồn vui lớn, vì trên đời này 
không có một người nào có thể có kiến thức rộng lớn đến như thế về các lĩnh vực 
khoa học lẫn hội họa, điêu khắc, kiến trúc.  Mỗi năm, nhà vua trợ cấp cho ông 700 
đồng tiền vàng và tất cả các tác phẩm của ông đều được vua mua lại với giá rất cao.  
Nhờ vậy, ông có điều kiện thuận lợi để suy nghĩ, sáng tác, tiếp khách và giúp các 
thú vui giải trí cho đời sống tẻ nhạt nơi cung đình.  Đồng thời, ông cũng sử dụng trí 
sáng tạo của mình để làm đạo diễn, tổ chức những buổi lễ hội thật tưng bừng, lộng 
lẫy cho hoàng gia.  Ông qua đời tại Clos Lucé thọ 67 tuổi, thi hài được chôn trong 
lâu đài.  Nhưng về sau do tình hình chiến tranh, được chuyển về nhà nguyện ở 
Amboise như đã ghi ở trên. 
 
  Đến nơi đây, tuyệt vời nhất là để thăm gian phòng trưng bày các sáng chế phát 
minh của ông trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật.  Dựa vào những bản phác thảo của 
ông, công ty máy vi tính IBM của Hoa Kỳ đã chế tạo ra 40 mô hình được mệnh danh 
là 'Những chiếc máy ra đời sớm hơn 4 thế kỷ'. Thời đó mà ông đã biết áp dụng bánh 
răng cho hầu hết các phát minh của mình.  Lần đầu tiên tôi nhìn thấy mô hình chiếc 
xe đạp tiên khởi của nhân loại, nó không khác so với bây giờ là mấy.  Rồi các mô 
hình xe hơi, máy bay trực thăng, đại bác nhiều nòng, cầu, máy bơm nước, v.v ... Tôi 
mê mẩn cả người như bước lạc vào chốn mê cung không dứt ra được, vì quá kinh 
ngạc trước bộ óc thông minh khác người của ông. Tất cả những bản thảo của ông 
đều viết ngược, muốn đọc thì phải chiếu qua 1 chiếc gương. 
 
  Nhà văn Pháp Jules Verne (1828-1905) khi viết những cuốn tiểu thuyết khoa học 
viễn tưởng, đã từng dự đoán chính xác các phát minh về khoa học trong tương lai.  
Chúng ta nào hay rằng, đi trước Jules Verne ba thế kỷ, Leonardo da Vinci chẳng 
những đã dự đoán mà còn vẽ ra những sơ đồ cụ thể về nhiều loại máy móc mà mãi 
đến thế kỷ 20, con người mới sáng chế và sử dụng nó.  Thì ra bấy lâu nay, chúng ta 
hiểu biết về ông còn quá phiến diện.  Có vào đây xem rồi, mới nhận thức được hết 
tầm vóc của con 'Người khổng lồ' này của thời kỳ Phục Hưng.  Vào thời ông sống, 
con người hãy còn cưỡi ngựa mòn cả quần mà ông đã nghĩ ra các phát minh khoa 
học, đi trước thời đại cả nửa thiên niên kỷ. 
 
  Nhưng nhắc đến Amboise mà chỉ nói đến danh họa Da Vinci thì kể cũng hơi bị tủi 
thân cho các ông vua Pháp, vì đây còn là quê hương của vua Charles đệ bát (1470-
1798).  Có lẽ ông là một trong những vị vua chết một cách ... vớ vẩn nhất trong lịch 
sử nước Pháp, vì năm 28 tuổi ông đập đầu vào cái xà cửa bị xây quá thấp và chết 
bất đắc kỳ tử!  Kể từ đó, lâu đài được xây dựng kiên cố như một tòa thành phòng 



thủ nghiêm mật để bảo vệ gia đình hoàng gia, chứ không 'thoáng' như lâu đài 
Chenonceau vốn dành riêng cho 'các bà' hưởng lạc. 
 
  Bên trong lâu đài được chia thành 2 phần, phần dành cho lính ngự lâm quân và 
các hiệp sĩ.  Phần này xây dựng đơn giản, toàn những nét chắc khỏe và rất ... quân 
sự, đúng chất Trung Cổ-Phục Hưng. Đây đó lại có những bộ áo giáp sắt đứng 
nghiêm trang trong một góc phòng.  Kiểu này mà vào thăm ban đêm thế nào cũng 
nghĩ ngay đến truyện kỵ sĩ không đầu hay hiệp sĩ mù nghe gió kiếm.  Khiếp hãi quá 
đi thôi!  Phần của vua thì ngược lại, rất sang trọng và hào nhoáng, phần nào phản 
ánh được cuộc sống xa hoa của hoàng tộc Pháp.  Khách sẽ có dịp được nhìn ngắm 
những chiếc giường lộng lẫy của quốc vương Pháp với những đường nét hoa văn, 
chạm trổ độc đáo và một vài tấm thảm thêu rất quý có niên đại đã trên 300 năm.  
Trèo lên sân thượng, khung cảnh ngoạn mục của toàn vùng như hiện ra trước mắt.  
Ở đó, những chỏm tháp vút cao màu lam xám lợp bằng đá cẩm thạch, là một loại đá 
có thể dát thành những phiến ngói thẳng và mỏng.  Tất cả được kết hợp hoàn hảo 
với những cột và hoa văn trang trí bằng đá trắng và đen trên các ống khói tạo nên 
một bức tranh hùng vĩ in đậm trên nền trời trắng bạc chan hòa ánh nắng. 
  



 
 

  Chenonceau – Cung điện thần tiên dành cho quý bà 
 
  Lâu đài ở Loire thì nhiều vô số kể, nhưng riêng tôi vẫn yêu thích lâu đài 
Chenonceau hơn cả, là điểm dừng chân kế tiếp của chúng tôi.  Lâu đài đã từng 
được vua Henri đệ nhị đánh giá là một trong những tòa lâu đài đẹp và sang trọng 
nhất của vương quốc ông.  Vào dịp cuối tuần hay nghỉ hè, lượng khách thăm viếng 
đến đây đông đáng kể, chỉ đứng sau cố cung Versailles nằm ở ngoại ô Ba Lê mà 
thôi.  Thoạt nhiên nhìn vào, nó không to lớn hoành tráng như tôi tưởng tượng, vì 
thực ra đây cũng không phải là lâu đài xây cho vua chúa ở.  Nó chỉ là lâu đài dành 
riêng cho các bà cung phi được vua sủng ái, nên đã ghi đậm dấu ấn của các bậc 
mệnh phụ chủ nhân của nó, sang trọng và đài các, nhẹ nhàng và thanh thoát.  Chính 
nhờ lẽ đó, mà Chenonceau còn có một cái tên khác là Lâu đài của các quý bà 
(Château des Dames). 
 

 
                                          Lâu đài Chenonceau  /  Vườn cảnh tại lâu đài Chenonceau 

 
 
  Lối dẫn vào Chenonceau là một con đường độc đạo dành riêng cho khách bộ 
hành, có cây cổ thụ phủ rợp bóng mát suốt dọc hai bên, tàng cây như đan xen xoắn 
kín vào nhau.  Khách tản bộ trên đường có cảm tưởng như mình đang đi dạo dưới 
vòm hang nối kết bằng lá xanh tươi tốt.  Cuối cùng thì tòa lâu đài cũng hiện ra nơi 
cuối con đường tưởng chừng như dài bất tận.  Nó xinh đẹp giống như nàng 'công 
chúa ngủ trong rừng', hay như một nốt nhạc tượng trưng cho tình yêu đắm đuối, 
nằm vắt ngang sông Cher, là một phụ lưu của sông Loire.  Giòng nước trong veo lờ 
lững chảy xuôi, giữa khu rừng sồi xanh ngát ngút ngàn, cảnh trí thơ mộng như một 
bài thơ tình mà vua Henri đệ nhị đã dành tặng cho người yêu Diane de Poitiers, là 
một trong 6 nữ chủ nhân của lâu đài và cũng là góa phụ nhiều hơn ông đến 20 tuổi. 
 
  Vì là lâu đài của 'các bà', nên nội thất cũng mang tông ấm đầy nữ tính, chứ không 
hào nhoáng xa hoa như của 'các ông'.  Ngay từ những năm 1547, bà đã cho người 
xây một cây cầu vòm bắc qua sông Cher, nối liền tòa lâu đài với bờ bên kia.  Ngoài 
ra, bà còn mở rộng các khu vườn cảnh nằm hai bên lối vào lâu đài, tạo thành hình 
chữ nhật với 8 hình tam giác ghép nên.  Xen kẽ giữa những luống hoa là khoảng 
sân rộng lát đá vừa ngăn chặn việc ngập nước, vừa tôn thêm nét thanh tú cho khu 
vườn.  Chúng tôi đã đứng lặng im rất lâu trong khu vườn do bà tự tay bài trí, hướng 
mắt chiêm ngưỡng về tòa lâu đài đá trắng với những mái nhọn màu xám vút cao ẩn 
mình duyên dáng giữa màu xanh của núi rừng, cộng với sắc tím phớt xanh nhẹ như 
sương khói của loài hoa nở trên những lối đi trong vườn. 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Jardin_Catherine_ch%C3%A2teau-de-chenonceau.JPG


 
  

 
  Mặc dù là nữ chủ nhân không chính thức của tòa lâu đài, nhưng mãi cho tới năm 
1555 bà mới giành được quyền sở hữu hợp pháp cho riêng mình sau nhiều thủ 
đoạn chính trị khéo léo từ phía hậu trường.  Tuy nhiên, sau khi người tình là vua 
Henri đệ nhị qua đời vào năm 1599, vợ của ông là hoàng hậu Catherine de Medici 
lên nhiếp chính.  Hoàng hậu lập tức trả thù tình địch của mình bằng cách bắt bà đi 
đày biệt xứ và nhốt suốt đời trong lãnh cung của lâu đài Chaumont.   
 
  Kể từ đó, hoàng hậu đã biến lâu đài Chenonceau thành dinh thự yêu thích của 
riêng mình, và cho bài trí thêm nhiều vườn hoa mới.  Là người nhiếp chính của 
Pháp quốc, Catherine đã đổ cả gia sản khổng lồ cho lâu đài cùng với những bữa 
tiệc thâu đêm suốt sáng.  Vào năm 1560, lần bắn pháo bông đầu tiên ở Pháp đã 
diễn ra trong suốt các lễ hội đánh dấu sự đăng quang của vua Francis đệ nhị, con 
trai của hoàng hậu.  Hành lang chính (Grand gallery) được mở rộng dọc theo chiếc 
cầu bắc qua con sông được khánh thành vào năm 1577.  Nhưng niềm vui chẳng tận 
hưởng được bao lâu, thì ông thầy bói thân tín của hoàng hậu đã tiên đoán trước một 
việc chẳng lành. Đó là cái chết bất đắc kỳ tử của cả ba người con trai của Catherine. 
 
  Hoàng hậu Catherine qua đời vào năm 1589, tòa lâu đài được chuyển sang cho 
cháu gái nội của bà là hoàng hậu Louise de Lorraine-Vaudémont, vợ của vua Henry 
đệ tam.  Khi được tin chồng bị ám sát, Louise rơi vào tuyệt vọng, trầm cảm.  Trong 
hết quãng đời còn lại, Louise luôn mặc trang phục màu trắng, đi lang thang thơ thẩn 
như người mất hồn dọc theo các hành lang to lớn được trang trí với các tấm thảm 
màu đen ảm đạm.   
 
  Lâu đài sau đó đã được bán cho nhiều chủ nhân, và người cuối cùng là vợ của một 
điền chủ tên là Louis Dupin, là người đã mang sự sống trở lại cho tòa lâu đài.  Chính 
bà đã đón tiếp các nhân vật thời danh tại tòa lâu đài như Voltaire, Montesquieu, 
Buffon, Jean-Jacques Rousseau.  Bà đã cứu thoát lâu đài khỏi bị phá hủy trong cuộc 
Cách mạng Pháp vì nó là chiếc cầu duy nhất bắc ngang qua con sông, phục vụ cho 
việc di chuyển và thương mại trong nhiều dặm liền.  Bà cũng là người được cho là 
đã thay đổi cách phát âm tên của tòa lâu đài (từ Chenonceaux thành Chenonceau) 
để làm vui lòng những người dân trong làng trong cuộc Cách mạng Pháp.  Bà đã bỏ 
chữ 'x' ở cuối tên Chenonceaux vì nó được xem là một biểu tượng của hoàng gia từ 
thời cộng hòa.  Dù không có văn bản chính thức nào để chứng minh cho suy luận 
này, nhưng tòa lâu đài đã gắn liền và được mọi người chấp nhận với cái tên là 
Chenonceau.  Ngày nay, tòa lâu đài có lối kiến trúc thời Phục Hưng này thuộc về 
dòng họ Menier, một nhà sản xuất chocolat nổi tiếng, và được mở cửa cho công 
chúng thăm viếng. 
 
   Nội thất bên trong tòa lâu đài được tạo dựng rất cầu kỳ, cầu kỳ từ cái ... trần nhà 
trở đi.  Mỗi căn phòng có một kiểu trần riêng, hành lang có kiểu trần riêng, dù lát gỗ 
hay là lát đá thì cũng đều tinh xảo và đẹp mắt như nhau.  Từ cửa bước vào, phòng 
đầu tiên là phòng vệ binh (the Guard's room), dành cho binh lính sử dụng làm nơi 
nghỉ chân.  Đặc biệt trên trần nhà có đính hình chữ H và C, là tên viết tắt của vua 
Henri đệ nhị và hoàng hậu Catherine de Medici.  Tuy vậy, vua sau đó đã cho người 
vẽ lại cho giống chữ D và H để bày tỏ tình yêu của mình với người tình yêu dấu, 
Diane de Poitiers.  Tương tự như thế, khi bước vào phòng ngủ của Diane (Diane de 



Poitiers' bedroom), phía trên lò sưởi do Jean Goujon thiết kế, là ký hiệu H và C.  
Nhưng chúng ta cũng có thể nhìn thấy khi hai chữ này được lồng ghép vào nhau, nó 
tạo thành chữ H và D.  Phía trên lại có treo bức chân dung của hoàng hậu Catherine 
do nhà danh họa Sauvage phác họa.  Tiếp đến là phòng làm việc (Green study) của 
hoàng hậu.  Căn phòng ban đầu có màu xanh lá cây, nhưng theo thời gian nay đã 
ngả sang màu xanh da trời.  Trên tường có treo nhiều bức họa của các họa sĩ nổi 
tiếng đương thời như Paolo Veronese, Anthony Van Dyck. 
 

 
Phòng ngủ của hoàng hậu Catherine de Medici/ Phòng ngủ màu đen của hoàng hậu Louise 

 
  Tầng trên cùng là khu phòng ngủ của 5 bà hoàng hậu khác đã từng là nữ chủ nhân 
của lâu đài (Five queens' bedroom), Margot (vợ vua Henry đệ tứ), Elisabeth ở 
Valoise (vợ vua Philip đệ nhị của Tây Ban Nha), Mary Stuart (vợ vua Francis đệ nhị), 
Elisabeth ở Áo quốc (vợ vua Charles đệ cửu), Louise ở Lorraine (vợ vua Henry đệ 
tam).  Đặc biệt nhất là phòng ngủ của hoàng hậu Louise đã nói ở trên, toàn bộ đều 
phủ màu đen tuyền, nhưng do bà hay mặc đồ tang trắng nên phòng được gọi là 
White queen. 
 
  Ngoài phòng ngủ của các bà ra, Chenonceau còn nổi tiếng vì có một gian bếp rất 
to lớn.  Nó được lưu giữ rất tốt và đủ cho khách tham quan hình dung ra một căn 
bếp của thế kỷ 16 nó như thế nào.  Nơi đây vẫn còn đủ bộ dao, kéo, máy ép, lò 
nướng, tất cả đều được bảo lưu một cách nguyên vẹn. 
 
  Xem xong thì vừa đến giờ ăn trưa.  Chúng tôi tranh thủ đi bộ ra ngoài, ghé vào ngôi 
làng du lịch nhỏ Chenonceau nằm sát bìa rừng để tìm một quán ăn dân dã.  Mặc dù 
hiện đại về tiện nghi, những ngôi nhà ở đây thật thấp bé nếu đem so với tòa lâu đài 
mà chúng tôi vừa mới dời chân.  Mái thì lợp đỏ, xen lẫn với những tòa tháp tròn phủ 
đầy dây leo, đột nhiên làm lòng khách chùng xuống.  Không khí xưa cũ dường như 
vẫn phảng phất nơi bụi cây ngọn cỏ, hay toát ra từ những trang truyền thuyết lãng 
mạn về các lâu đài cổ thung lũng sông Loire mà tôi đã từng đọc qua.   
 
  Thấp thoáng cuối làng là một quán cóc bày bên lề đường theo kiểu Việt Nam 
chúng ta, nhưng sạch sẽ và lịch sự hơn nhiều.  Thoạt nhìn vào, tôi như hình dung ra 
được một góc phố cổ Hà Nội qua một bài hát của nhạc sĩ Trương Quý Hải sáng tác 
trong nước sau này: 

 
Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, 
Phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, 

Quán cóc liêu xiêu một câu thơ. 
(Trương Quý Hải phổ thơ Bùi Thanh Tuấn:  
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Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa) 
 
  Chúng tôi liền ghé vào ăn thử mấy món ăn do hai mẹ con bà chủ quán đích thân 
đảm trách.  Món ăn giữa chốn đồng quê im vắng thật thanh bạc mà sao tôi lại thấy 
ngon tuyệt trần.  Nghe đồn món khoai tây chiên xuất xứ từ nước Pháp, đến bây giờ 
tôi mới được thưởng thức hết hương vị thơm ngon của nó.  Người đời đặt tên cho 
món ấy là French fries quả không ngoa chút nào.  Miếng khoai tây ở đây có màu 
vàng nhạt giống như màu bơ của Pháp, chứ không trắng hếu hoặc nâu nhạt như 
thứ khoai tây Úc Mỹ chán ngấy vì dầu mỡ và béo ngậy chứa đầy chất mỡ.  Giống 
khoai tây Pháp sau khi chiên lên không hút dầu như các loại khoai tây khác, và 
thoang thoảng mùi hương thật khó diễn tả cho hết ý.  Nó là hương vị của các thứ 
rau trái tươi ngon mới vừa hái ngoài đồng đem về và được trồng theo lối phát triển 
tự nhiên, chứ không bị vun tưới bằng các chất kích thích tố hay hóa học khử trùng.  
Bây giờ chúng ta gọi chung các loại thực phẩm đó là Organic food. 
 
  Hành tây ngâm dấm ở Pháp cũng không có mùi hăng nồng nặc như loại hành của 
các nước khác.  Củ hành Pháp nhỏ bé khiêm tốn là thế, vậy mà ăn sống trộn với xà 
lách lại đượm vị ngọt thơm, nhẹ nhàng và thanh thoát như những người đẹp diễm 
kiều của nước Pháp vậy.   
 
  Đến món gà nấu rượu (Coq au vin) mới quyến rũ làm sao.  Thịt gà Pháp tôi đã 
từng nghe tiếng từ ở tận bên xứ Úc xa tít mù tắp, đặc biệt là loại gà mang nhãn hiệu 
Poulet de Bresse đặc sản của vùng Bourgogne (Burgundy).  Giống gà này được giới 
ẩm thực Pháp liệt vào hàng 'gà quý phái', và được chính phủ dành cho quy chế 
AOC (Apellation d'Origine Controlée) thượng hạng dán ngoài nhãn hiệu, đứng 
ngang hàng với loại rượu vang do Pháp sản xuất. Tiệm ăn nào ở Pháp mà treo bảng 
quảng cáo chỉ nấu loại gà cao cấp này là sẽ đảm bảo chất lượng với những thực 
khách khó tính nhất.  Mới đây, chương trình nấu ăn của đài truyền hình BBC bên 
Anh quốc, In Search of Perfection cooking show, do tay đầu bếp số một là Heston 
Blumenthal đã xếp giống gà này vào hàng đầu thế giới, làm cho Hoa Kỳ phải sang 
đến tận Pháp để gây giống về nuôi.  Người Mỹ gọi giống gà đó là 'Gà Chân Xanh' 
(California Poulet Bleu), được nuôi ở tiểu bang California, nhưng mùi vị không thể 
sánh được với giống gà nòi chính tông của Pháp.  Bây giờ ăn thử món gà trứ danh 
ở đây, tôi mới biết vì sao thịt gà Pháp có màu đỏ hồng, ăn vào rất đậm đà, thịt dai 
mà không bở, sớ thịt mềm mà không khô cứng.  Còn lớp mỡ gà khi hấp lên lại có 
màu vàng ửng, tỏa hương thơm ngào ngạt mà không béo nồng.  Nó ngon hơn loại 
gà chân vàng chạy bộ của Việt Nam chúng ta nhiều.   
 
  Chung quy chỉ vì gà ở đây không phải là gà nuôi công nghiệp. Chúng được tuyển 
chọn rất kỹ, chủ trại chỉ lựa nuôi những chú gà trống thuần giống to khỏe, đẹp mã 
nhất thuộc nòi Bresse mới cho đạp mái.  Những chú gà trống đó phải hội đủ ba điều 
kiện gắt gao mới được dán nhãn hiệu AOC.  Thứ nhất, bộ lông phải hoàn toàn 
trắng, không có lẫn màu sắc tạp nhạp nào khác. Thứ hai, mào gà phải dựng đứng, 
to lớn, oai hùng và có màu đỏ tươi. Và thứ ba, chân gà phải có màu xanh thẫm như 
nước biển, tức là gồm cả 3 màu xanh, trắng, đỏ, y hệt như màu lá cờ tam tài của 
nước Pháp. 
 
  Người Pháp còn truyền nhau một câu chuyện thần kỳ về lai lịch giống gà này, trở 
thành biểu tượng oai hùng của nước Pháp.  Tương truyền vua Henry đệ tứ trong lúc 
đang du hành bằng xe tứ mã qua vùng Bresse thì chiếc xe của ông bị gẫy trục.  Nhà 



vua và đoàn tùy tùng đành phải vào nghỉ trọ tại một quán nhỏ trong làng và ăn bữa 
tối ở đó.  Chủ quán đã dọn lên hầu vua món thịt gà.  Vua vừa thưởng thức vừa tấm 
tắc ngợi khen là thịt gà của nơi đây có mùi vị thơm ngon khoái khẩu chưa từng thấy.  
Ngài nói rằng mặc dầu ngài đã nếm thử những của ngon vật lạ ở nhiều vùng trong 
nước, nhưng không nơi nào khác có được thứ thịt gà quý giá đến như vậy.  Nhân 
đó, ngài mới thốt ra một câu ước nguyện còn được truyền tụng cho tới bây giờ là: 
'Ước gì thần dân của trẫm luôn có được một con gà như thế này để bỏ vào nồi' 
(Nguyên văn tiếng Pháp: 'toujours, mon people puisse mettre la poule au pot'). Từ 
đó, giống gà Bresse được vua ban cho cái tước hiệu Nữ hoàng của mọi loài gà vịt, 
và là 'Con Gà để các Vua thưởng thức'. (Nguyên văn tiếng Pháp: 'Le Reine des 
Volailles et la Volaille des Rois') 
 
  Để bảo đảm chất lượng của đàn gà, chúng được thả rong trong nông trại, suốt 
ngày chỉ ăn các loại cỏ, bắp ngô, hạt dẻ rơi rụng, hoặc ấu trùng ngoài thiên nhiên có 
nhiều chất dinh dưỡng cao, nên các nước khác không thể nào sánh kịp về khoản 
thức ăn do Pháp chế biến được.  Nhờ được ăn nhiều hạt bắp nên da của chúng có 
màu vàng óng ả.  Ngoài ra, theo luật lệ hiện hành, mỗi con gà cần phải có một diện 
tích đồng cỏ ít nhất là 10 mét vuông để bới đất kiếm ăn, vì vậy số lượng thịt gà được 
sản xuất rất hạn chế, nâng cao giá thành bán ngoài siêu thị lên đến $15 euro một kí 
lô.  Tuy ăn nhiều, da dẻ mượt mà như thế nhưng chúng lại không lớn con to xương 
như các loại khác.  Đó là vì đất ở vùng Bresse không có trộn lẫn đá vôi nên con gà 
xương nhỏ thịt mềm, khác hẳn với giống gà ở vùng núi Jura gần đó vốn ăn nhiều đá 
vôi nên xương to thịt cứng và nặng ký hơn, mặc dù dáng vẻ bên ngoài của chúng 
trông rất giống nhau.  Cách nhau chỉ một quả đồi mà đã khác xa như vậy, huống chi 
là đem so với giống gà chạy bộ của Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên ngon hay dở cũng 
còn tùy theo khẩu vị mỗi người nữa. 
 
  Nhưng riêng đối với tôi, khỏi phải nói món gà nấu rượu hôm đó thơm ngọt không 
sao kể xiết.  Mà muốn nấu cho ngon, phải chọn chú gà trống thiến quý phái thì 
hương vị mới đủ mặn nồng để có thể hòa lẫn với thứ rượu đỏ đặc sản của vùng khi 
nấu chúng.  Thịt gà trống thiến ở đây họ gọi là chapon để phân biệt với thứ trống 
thiến tầm thường khác, được giới sành ăn cho là còn bùi béo thơm ngon hơn cả gà 
mái tơ.  Ăn xong mà vẫn còn thèm, tôi phải vét cho kỳ hết nước sốt còn đọng lại 
trong đĩa, không bỏ lại chút nào, ngoại trừ mấy miếng xương.  Xưa giờ, tôi rất mê ăn 
Gà Quý Phi xé phay của Trung Hoa, nay lại mắc thêm cái chứng thèm Gà Quý Phái 
của Tây nữa, thế có chết không chứ! 
 
  Gà hoạt động cả ngày như vậy nên trứng gà Pháp cũng rất ngon.  Trứng tuy nhỏ, 
vỏ trứng và lòng đỏ có màu vàng nhạt thay vì màu đỏ đậm như chúng ta thường 
thấy, khi luộc lên ăn với rau trộn rất bùi miệng.  Còn các bánh tráng miệng được làm 
từ bơ trứng ra như món crème brulée, bánh flan hay crème caramel thì ngon khỏi 
chê rồi. 
 
  Ngồi ăn mà tôi cứ đi từ ngạc nhiên này đến hết ngạc nhiên khác, không ngờ mình 
lại có diễm phúc được thưởng thức những món ăn tuyệt vời đến như thế.  Tôi là 
người không uống bia rượu bao giờ, vậy mà hôm đó đã làm thử một ly rượu nho 
khai vị của hai mẹ con bà chủ.  Chao ơi là ngon tuyệt!  Tôi chắc họ không mời chúng 
tôi uống loại rượu đắt tiền đâu, vì rượu được bao gồm trong chi phí của bữa ăn mà!  
Loại rượu của họ là thứ rượu ép từ những cây nho trồng sau vườn, ủ trong những 
thùng gỗ lâu năm cất dưới hầm nhà, rồi mới rót ra chiếc bình sứ đem đến mời chúng 



tôi.  Cả đoàn đều say mê về cái bình rượu này, cứ chuyền tay nhau rót ra ly uống 
cho đến hết mới thôi.  Rượu không tên mà lại ngon hơn nhiều loại rượu đắt tiền 
khác, có kẻ trong đoàn đã thốt lên như vậy, để lại dư vị ngọt đậm trên môi lưỡi của 
thực khách, pha lẫn với mùi của nho ép và mùi gỗ lâu năm cất ủ trong thùng múc ra.  
Sau này, tôi mới biết nơi đây là vùng sản xuất rượu nho ngon có tiếng của Pháp, chỉ 
đứng sau vùng Bordeaux mà thôi.  Người Pháp quả là bậc thầy về nghệ thuật 
thưởng thức ẩm thực, họa may chỉ thua có người Hoa mà thôi. 
  



 
 

Chambord – Lâu đài dâng hiến cho tình yêu vĩnh cửu 
 
  Chúng tôi tiếp tục lên đường đến tòa lâu đài cuối cùng trong chuyến du ngoạn 
thắng cảnh.  Đó là tòa lâu đài Chambord lớn nhất của thung lũng Loire với hơn 440 
căn phòng rộng mênh mông, nằm cách Chenonceau khá xa.  Lâu đài do vua 
Francois đệ nhất xây dựng từ năm 1519 cho đến năm 1541 mới hoàn thành, dựa 
theo bản thiết kế của kiến trúc sư Dominique de Cortone với sự tham gia của gần 2 
ngàn thợ xây cất.  Xe lăn bánh đưa chúng tôi qua những con đường quê quanh co 
ngoạn mục, hai bên là những hàng cây tỏa rợp bóng mát. 
 
  Rồi chúng tôi cũng tới con đường nhỏ dẫn vào lâu đài.  Nơi đây không có xóm 
làng, không có nhiều hoạt cảnh sinh động như ở ngoài kia.  Giữa một không gian im 
vắng, lâu đài Chambord uy nghi và đồ sộ toạ lạc giữa cánh rừng.  Chúng tôi gửi xe 
đi vào con đường đá sỏi dẫn ra hồ nước phiá sau tòa lâu đài.  Qua những tàng cây, 
bấy giờ chúng tôi mới thấy phía bên phải là những quán xá chắc để bán đồ lưu niệm 
và những tiệm ăn, nhà ở cho những nhân viên bảo tồn phục vụ.  Tôi đi theo con 
đường đá cũ, tới bức tường thành một phần đã đổ nát bên hồ nước, yên lặng nhìn 
toàn cảnh lâu đài lặng yên soi bóng bên hồ, hoang vu mà lồng lộng giữa khoảng trời 
xanh. 
 
  Nếu ngày xưa còn bé, đọc chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, mơ ước làm 
hoàng tử để đánh thức nàng công chúa dậy trong một lâu đài mơ mộng ở trong 
rừng thì hôm nay đây, giữa đất Pháp trữ tình và lãng mạn này, một phần ước mơ đã 
thành sự thực. Lâu đài Chambord đẹp quá, tuy rằng có những chỗ rêu phong mái đổ 
trầm buồn, nhưng càng buồn càng đẹp với thời gian. 
 
  Lâu đài có bốn ngọn tháp to ở bốn góc, bốn tầng cao và hơn 20 ngọn tháp chen 
chúc nhau ở phía trung tâm.  Mái nhọn cao vút lên không của những ngọn tháp 
mang đến cho tôi cảm tưởng như lọt vào một không gian xa xưa với những tình yêu 
mang đầy huyền thoại.  Thì chính tình yêu đã xây dựng nên lâu đài này đây.  Nghe 
chuyện có thật trong sử sách mà cứ tưởng như chuyện thần tiên hoang đường. 
 
  Mua vé xong chúng tôi đi vòng bên hông lâu đài tiến về phía trước vào con đường 
trải đá trước cổng lâu đài.  Tọa lạc trong một cánh rừng rộng hơn 13 ngàn mẫu với 
vô vàn muông thú, tôi được nghe kể rằng, lâu đài được vua xây dựng chỉ dùng để 
nghỉ chân khi săn bắn và luôn thể gần nàng nhân tình vốn là vợ của một nhân vật 
trong gia đình giàu có Pháp, chủ lâu đài Muides ở gần đó.  Mê gái đến độ xây hẳn 
một lâu đài nguy nga để dâng tặng người tình thì trên đời này mấy ai hơn được ông 
vua này.  Huy hiệu của nàng Claude Rohan, người tình nhân tốt số, được trang trí 
trong khắp lâu đài đủ cho ta biết vua Francois lãng mạng vô cùng.  Vua đã thế, trách 
nào dân Pháp không đa tình sao được! 
 
  Trình vé qua cổng, tôi theo đoàn người tiến vào sân gạch được bao quanh bởi bốn 
bức tường cao biệt lập với bên ngoài.  Hôm nay là mùa hè nghỉ mát, nên người xếp 
hàng vào xem đông như họp chợ, làm giảm đi phần nào vẻ rêu phong hoang phế 
của tòa lâu đài cổ kính vốn có tự nhiều thế kỷ trước.  Người khách du nếu muốn tìm 
một khoảng không trống vắng cho riêng mình, thì phải cất công len sâu vào tận 
những tòa hậu cung nằm khuất nẻo bên trong, nơi đã bao năm chưa từng in hằn vết 



chân người.  Lúc đó, khách mới cảm thông được nỗi buồn tủi bị quân vương ruồng 
bỏ của những nàng cung phi tài sắc nhưng bạc phận.  Riêng tôi thì một khi bước lạc 
vào đây, đã không tài nào quên được áng thơ nôm bất hủ Cung oán ngâm khúc của 
cụ Nguyễn Gia Thiều (1741-1789).  Không gian u trầm ở chốn thâm cung này là cái 
không gian bưng bít của chốn tiêu phòng lạnh lẽo, của một cuộc đời đầy những phù 
du, mộng ảo: 

 
Trăm năm còn có gì đâu,   

Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì. 
 
  Quay gót trở về với hiện tại, tôi liền đi thẳng đến trung tâm lâu đài, để theo đoàn 
người leo lên hết 4 tầng lầu bằng những bậc thang có hình xoắn ốc kép nổi tiếng 
khắp thế giới này.  Người ta đồn rằng cầu thang là do vị họa sư tài danh Leonardo 
da Vinci đã góp công sức trong việc thiết kế, chứ không phải do Domenico da 
Cortona vẽ kiểu.  Đây là một công trình kiến trúc độc đáo với hai vòng xoáy đan xen 
vào nhau chạy quanh một trục, cho phép hai người đi lên và xuống cầu thang cùng 
một lúc mà không hề chạm mặt nhau.  Được đỡ bởi 8 cột đá trắng, chiếc cầu thang 
này đã đưa chúng tôi đi tham quan lần lượt qua 4 tầng lầu trước khi lên sân thượng 
ngắm nhìn toàn cảnh khu vực. 
 
  Về lịch sử của lâu đài Chambord cũng lạ lùng không kém.  Khi vua Francois đệ 
nhất mất đi, lâu đài bị bỏ hoang phế mục nát trong 80 năm sau đó.  Đến năm 1639 
vua Louis thứ 13 mới cho người em là Gaston d‘Oleans đến chỉnh trang lại một 
phần.  Rồi trải sang đời vua Louis thứ 14, lâu đài được tu sửa lại hoàn toàn nhưng 
cũng chỉ dùng để nghỉ ngơi trong lúc săn bắn mà thôi, và từ năm 1685 trở đi, lâu đài 
cũng trở thành hoang phế.  Đời vua Louis thứ 15 lâu đài được tặng cho Stanislas 
Leszcinsky, là vị vua Ba Lan bị truất ngôi, và cũng là nhạc gia của Louis thứ 15.  Sau 
bao nhiêu trôi nổi điêu tàn, cuối cùng lâu đài thuộc về giòng họ Ducal, rồi thành tài 
sản của chính phủ Pháp ngày nay. 
 
  Bên trong lâu đài được tô bằng đất sét màu ngà. Trần nhà được khắc tỉ mỉ những 
huy hiệu của vua Francois  đệ nhất  là những con rồng lửa. Tôi leo cầu thang lên tới 
đỉnh, cả một mặt bằng của sân thượng rộng mênh mông được xây dựng nên hơn 20 
ngọn tháp với đủ hình đủ kiểu và những mái nhọn cao vút lên trời.  Tôi đứng rất lâu 
để nhìn ngắm một công trình vừa vĩ đại vừa lãng mạng của người xưa.  Tình yêu 
quả là vỹ đại để trong vòng hai mươi mấy năm trời, với bao nhiêu công sức tiền của 
của người dân Pháp xây dựng nên, kết quả mới xây được lâu đài như chúng ta thấy 
hôm nay.  Trên bậc thang cuối cùng để lên tầng tháp, có biết bao nhiêu tên tuổi và 
trái tim được khắc vào tường đá của những cặp tình nhân đã đến đây.  Tôi cũng 
muốn khắc tên mình vào trong đá nhưng chợt nhớ ra rằng quả tim mình hãy còn 
nhiều khoảng trống chưa khỏa lấp, cho nên tôi chỉ khắc được một quả tim thổn thức 
cô độc xuyên qua mũi tên rướm máu mà thôi! 
 
  Đi hết những tháp cổ chúng tôi xuống thang vào những phòng được trưng bày bên 
trong như phòng ngủ của vua Louis thứ 14, phòng giải trí và vô số các phòng khác 
mà tôi không thể nào nhớ hết.  Chúng tôi lần lượt đi qua các phòng để những dụng 
cụ quyền quý thuở xưa, như cỗ xe ngựa vương giả mà vua chúa ngày xưa đã dùng. 
Những bức tượng khoả thân của những nàng thiếu nữ với vòng đo không thể chê 
vào đâu được.  Tại đây còn có một phòng trưng bày hàng nghìn bộ gạc hươu nai và 
những cũi chó dùng để đi săn nổi tiếng thế giới, mà cũi lớn nhất nhốt tới 70 con chó. 



 
  Lâu đài Chambord được xem là một kỳ công thời Phục Hưng mà từ bao thế kỷ nay 
đã trở thành một khung cảnh cho các trò chơi ú tim chung quanh chiếc cầu thang 
xoắn ốc nằm ngay trung tâm lâu đài.  Những chiếc cầu thang này tiếp tục vươn lên 
trên nóc và trở thành một toà tháp được điêu khắc cầu kỳ, một kiểu thiết kế đã làm 
cho lâu đài trở thành một kiệt tác về thiết kế kiến trúc, nhưng lại làm cho lâu đài này 
không bao giờ có thể lắp được hệ thống sưởi ấm vào mùa đông. 
 
  Cuộc du ngoạn sông nước thành Loire đến đây là chấm dứt.  Đoàn chúng tôi ra xe 
về lại đô thành Ba Lê với một tâm trạng lâng lâng khó tả.  Nhìn từng một ngọn cây, 
một bờ cỏ, một đợt sóng vỗ ở trên mặt nước, cái gì tôi cũng tưởng tượng như nó đã 
từng được thấy những lúc võng giá rộn ràng, xiêm đai lộng lẫy của các đế hầu, 
vương công.  Cái gì in hằn trên mặt đường đá sỏi kia, phải chăng là dấu vết của 
bánh xe loan đưa chúa thượng đến thăm người đẹp yêu kiều?  Cái gì loang loáng 
trên gương nước kia, phải chăng là phấn vãi hương thừa của các bà tần phi còn lại?   
 
  Ngây nhìn một lúc, rồi tôi bất giác phải thở dài một tiếng.  Nghĩ lại cái phồn hoa của 
một nơi vương phủ, cái oanh liệt của một triều đế vương thời xưa ở đây, tới nay còn 
tìm đâu thấy nữa?  Nay người qua viếng, chỉ còn đấy mấy gian điện mốc, tiêu điều ở 
giữa chốn đồng hoang cỏ cháy, lá rụng trong sương sớm, quạ kêu dưới bóng chiều! 

 
Công hầu đế há trăm năm trắng, 

Phú quý công danh một giấc vàng. 
 

  Đứng trước phong cảnh đẹp não nùng đó, vô tình cảm tác nên hai câu thơ trên, gọi 
là đồng cảm với người xưa cảnh cũ. 
  



  
 

18. Castagniers – Mấy ngày lạc vào cõi bồng lai tiên cảnh 
 

 
 

Ánh xuân lướt cỏ xuân tươi, 
Bên rừng thổi sáo một hai kim đồng. 

Tiếng đưa hiu hắt bên lòng. 
Buồn ơi! Xa vắng mênh mông là buồn… 

(Thế Lữ: Tiếng sáo Thiên Thai) 
 
  Thấm thoắt mà chúng tôi cũng đã ở chơi Ba Lê gần hết một tuần lễ.  Sáng nay lên 
đường ra phi trường để bay xuống miền địa đầu nước Pháp, lòng hãy còn tần ngần 
chưa muốn ra đi. Các nhân viên khách sạn phụ tôi xếp hành lý ra xe chuẩn bị cho 
chuyến đi kế tiếp, ai nấy nét mặt đều lộ vẻ quyến luyến như người thân trong nhà.  
Xe đã rời bánh rồi, mà tôi vẫn như nghe đâu đây lời dặn dò bảo trọng, tiếng chào 
thân ái của những người ở lại.  Chuyến bay của hãng hàng không Air France cất 
cánh đưa ba chúng tôi đến bờ biển Nice xinh đẹp, khu nghỉ mát có tiếng của nước 
Pháp và thế giới. Phi trường ở Nice rộng thênh thang, mỗi năm đón tiếp 10 triệu du 
khách đến đây nghỉ mát, là phi trường quốc gia lớn thứ hai của Pháp.   
 
  Chúng tôi làm thủ tục quá cảnh xong, vội đón taxi về nhà dòng ở Castagniers để 
nghỉ ngơi và gặp gỡ người thân sau bao năm xa cách.  Quang cảnh dọc theo thành 
phố trải dài trong ánh nắng chan hòa, càng làm cho chúng tôi thêm phần hưng phấn.  
Cuộc sống và con người nơi đây có chút gì đó phóng khoáng và no đủ, thể hiện ở 
những chiếc máy bay của tư nhân, những chiếc du thuyền và những con người phơi 
mình sưởi nắng.  Phố xá vẫn là phong cách của Pháp: nho nhỏ và xinh xắn, tuy có 
pha lẫn một chút phong vị nước Ý và Anh nằm trong khu phố cổ của thành phố.  Vì 
chúng tôi được biết Nice mới chỉ sát nhập vào lãnh thổ nước Pháp từ năm 1860 mà 
thôi. 
 
  Anh tài xế lái taxi còn rất trẻ, có vẻ như rất thông thạo đường lối nơi đây.  Anh cho 
chúng tôi biết nhà dòng mà chúng tôi sắp sửa đến nằm sâu trên đỉnh núi cao, cách 
biệt hẳn với đô thị náo nhiệt bên ngoài, địa thế hiểm trở.  Quả vậy, taxi vừa lái ra 
khỏi thành phố một lúc, độ mươi cây số thôi, xe bắt đầu leo dốc một cách uể oải khó 
khăn. Trước mặt tôi là ngọn núi cao ngất mấy tầng, đỉnh núi như chạm mây xanh, 
chung quanh thì núi nhỏ xúm xít như đàn con chầu mẹ.  Núi này địa danh tiếng 
Pháp là Castagniers.  Nếu bắt tôi đặt cho nó tên tiếng Việt, thì tôi sẽ gọi là núi Chúa, 
ví ngọn núi này cao nhất vùng, là chúa tể của các ngọn núi, và còn có nghĩa Chúa 



Giê-Su trấn ngự ở ngôi thánh đường nằm trên đỉnh núi cao cheo leo, mà lát nữa đây 
tôi sẽ dừng chân tá túc. 
 
  Thời tiết khí hậu nơi khu vực núi non này lại có phần đặc biệt lắm.  Lúc tôi đến 
đang là mùa hè, ở dưới thành phố Nice nóng ẩm rất oi bức, nhiệt độ lên đến gần 40 
độ celsius.  Ngược lại, trên núi không khí mát mẻ, cảnh sắc êm đềm ít nơi sánh kịp. 
Đường lên núi càng lúc càng quanh co, trông lên thì cao vời vợi, ngoảnh mặt xuống 
thì vực sâu thăm thẳm, nhà cửa lưa thưa không bóng người qua lại.  Đối với con 
mắt người quen sống ở thành thị như tôi đây, lần đầu tiên bước chân đến chỗ thâm 
sơn cùng cốc này, ắt sao không khỏi ngạc nhiên cho được. Và tôi nghĩ chắc cảnh trí 
thiên nhiên sẽ còn đẹp lắm. 
 
  Đường lên non ngoằn ngoèo như rồng rắn uốn khúc, vừa ở núi nọ lại ngoạch sang 
núi kia, thỉnh thoảng phải băng qua những cây cầu gỗ treo lắt lẻo giữa hai bờ vực 
với nhau. Ngồi trong xe, tưởng như sắp bị đập mình vào quả núi sừng sững chắn 
ngang, có khi lại tưởng tượng như mình sắp phải sa xuống hố sâu muôn trượng.  
Mỗi lúc đổ dốc qua cầu là một phen hú vía.  Qua cầu rồi, xe lại uể oải bò lên, vì khúc 
bẻ quặt tiếp liền ngay đầu cầu lên dốc.  Nếu tay lái non, có lẽ chỉ đâm xuống vực 
mất thôi. 
 
  Phải hồi lâu tôi mới định thần lại được, kịp nhìn ngắm phong cảnh dọc hai bên 
đường, thấy có những cây thông cao lớn mọc đầy ngay hàng thẳng lối, nhìn chẳng 
khác chi quân lính bồng súng xếp hàng đứng chào quan khách.  Còn các thứ ký sinh 
như dây tơ hồng, chùm gửi, khô mộc, ổ rồng, bám chằng chịt trên những cành cổ 
thụ lâu năm, lủng lẳng như treo đèn kết hoa, trông rất ngoạn mục.  Có chỗ đi qua 
mùi thơm sực nức, mà tìm không thấy hoa gì, có lẽ hoa lan mọc trong hang sâu 
chăng?  Ngồi suy nghĩ miên man, nhớ lại chuyện đức Khổng tử năm xưa, nói về loài 
hoa vương giả ngụ ý rất cao thâm.  Trên đường từ nước Vệ trở về nước Lỗ, quê 
hương của Ngài, dọc đường đi qua một cái hang, ngửi thấy mùi thơm của hoa lan 
trong hang tỏa ra.  Đức Khổng Tử bèn than rằng: “Lan là loài vương giả, vậy mà nay 
phải đứng cùng hàng với các loài cỏ dại khác”.  Rồi dừng xe gảy đàn sáng tác nên 
khúc ca Y lan tháo để tự than cho mình sinh ra không gặp thời: 

 
Tiếc thay lan mọc trong hang, 

Mùi thơm nực mũi ai màng làm chi? 
 
  Đem tầm con mắt bao quát núi xanh, thấy trăm ngàn cỏ cây chen đá, lá chen hoa, 
bông thắm nhụy vàng, như muôn hồng nghìn tía.  Mặt trời buổi sớm chênh chếch 
sườn núi, ánh sáng chiếu vào ức triệu hạt sương lóng lánh như kim cương giát vào. 
Khe nước thì trong suốt, suối thì chảy quanh co, hai bên bờ bướm lượn nhởn nhơ, 
bông thơm cỏ lạ, trên cành ve ngâm chim hót, gió cuốn thông reo.  Cảnh tượng 
thiên nhiên tuyệt đẹp, thêm nữa gió thổi tiếng lá xào sạc làm liên tưởng đến tiếng 
sáo vi vu tấu khúc nhạc trời, làm cho tinh thần say mê như lạc bước thiên thai,  động 
tiên vậy! 
 
  Xe đã trèo lên được đỉnh núi chon von, càng lên càng thấy cao, càng đi càng thấy 
đẹp, nước chảy đá nhô, hoa cười cỏ múa như đưa đón người khách du.  Xa xa đã 
thấy tòa đan viện, mái đỏ tường vôi, lấp ló sau những rặng cây, đường đi ở dưới, 
gác chuông chót vót trên cao, phải đi quanh quất mãi mới lên đến cổng vào. Và kìa 
người chị họ của tôi đã thấp thoáng ngoài cửa nhà thờ đứng chờ từ thuở nào. Chị 



mặc chiếc áo dòng trắng tinh, bên ngoài khoác thêm áo đen nền nã, đầu chít khăn 
đen giải theo từng nếp thẳng tắp vắt ra sau ót. Trông chị đẹp và thanh thoát quá. Chị 
rời nhà lên núi vào dòng tu kín đến nay đã hơn nửa thế kỷ. Lần cuối cùng bố tôi gặp 
chị là vào năm 1954 trước khi chị rời Việt Nam sang Pháp tĩnh tu. Lúc ấy bố tôi mới 
chưa đầy 11 tuổi, và chị là con đầu lòng của người chị cả bố tôi. Bây giờ được gặp 
lại, tay bắt mặt mừng, vui không kể xiết. Vây quanh là bà con thân thuộc từ khắp 
phương trời về đây tụ họp, ăn mừng lễ ngân khánh kỷ niệm 50 năm ngày khấn 
giòng trọn đời của chị.  Tôi thấy có người từ ở Mỹ, Úc, Đức, Thụy Sĩ, Ý Đại Lợi, tất 
cả cùng nhau về dự buổi hội tiệc nhớ đời này. 
 
  Theo chị bước vào nhà dòng, lòng tôi lâng lâng như trút sạch bụi trần, tuy là đi xa 
nhưng không chút nhọc mệt, cái khổ vì bụi bặm đường trường tuyệt nhiên không 
thấy. Trong đầu chợt vang lên câu nói của người xưa: “Tu là cõi phúc...” quả không 
sai! Cả nhà ngồi nghe chị kể chuyện đời xưa, cứ y như là bà tiên kể chuyện cổ tích  
vậy, thời mà chị đã từng sống tại Việt Nam, cách đây đã gần 60 năm dài.  Nhờ có 
chị mà tôi mới được nghe những mẩu chuyện hay tích lạ trong giòng họ mà tôi chưa 
từng được nghe ai kể lại. Có nhiều chuyện ngay cả bố tôi cũng không biết hoặc đã 
quên không nhớ.  Nói khác hơn, chị là người lưu giữ bộ gia phả sống của họ nội mà 
tôi có thể nghe được, hỏi được, và cảm nhận được đến từng chi tiết.  Những tư liệu 
ấy, tôi sẽ không bao giờ tìm được trong những trang giấy nằm im lìm trên kệ sách 
phủi bụi với thời gian. 
 
  Nhà dòng tuy ở trên đỉnh núi cao vót nhưng nếu còn quyến luyến cõi trần thế vui 
nhộn thì cũng không khó gì, chỉ cần hé rèm cửa sổ ra xem, hoặc đi ra sân sau ngó 
xuống, thì thấy rõ ràng. Nào xóm làng thành thị, ruộng vườn cây trái, đồng bằng cao 
nguyên, chỗ cao chỗ thấp, miếng đỏ miếng vàng, lốm đốm như bức tranh thiên tạo, 
khe ngòi sông rạch, quanh co uốn khúc phô bày như ở trước mắt.  Lạ sao vừa mới 
ở chốn náo nhiệt lên đây, thốt nhiên một chốc tiêu dao trên khoảng trời xanh, nhìn 
lại đám hồng trần khói bụi, thì sao khỏi ngạc nhiên, tưởng mình như đã lên một quả 
địa cầu nào khác. Những lúc ấy, trông lại cõi trần mà không thấy tiếc nhớ!  Tôi đoán 
tâm tư của chị cũng giống như tôi bây giờ mỗi khi nhìn xuống cõi đời trần tục ngoài 
kia thôi. 

 

 
  
 Đến ngày lễ ngân khánh của chị, các quan khách Pháp gần xa đổ về nhà dòng từ 
sáng sớm không đủ chỗ chứa. Còn chúng tôi thì bận rộn đi chợ phụ nấu nướng làm 
cơm thết đãi khách.  Phải có những ngày lễ lớn như thế mới thấy tài điều hành công 
việc của người chị họ tôi từ bên Mỹ sang.  Hai vợ chồng chị tháo vát đến nỗi một tay 
chị đi chợ, sắp xếp công việc cho các bà con phụ giúp, nấu nướng. Thấy cảnh chị 



ngồi phệt xuống nền nhà, một tay thì cầm dao chặt gà, một tay thì ướp thịt mới phục 
tài đảm đang của người nội trợ Việt Nam, cả đời chỉ lo đến miếng ăn ngon mặc đẹp 
cho chồng con.  Làm quần quật từ sáng sớm cho đến khuya mịt mới ngơi tay ra sân 
tán gẫu cùng với bà con họ hàng. 
 
  Cộng đồng công giáo Việt Nam ở Nice cũng lên đây tham dự lễ, và không quên 
đem theo những món ăn nhẹ như nem rán Sàigòn (người Hà Nội ngày xưa gọi tên 
cho món chả giò là Nem rán hoặc Nem rán Sàigòn), bánh gối, chè thập cẩm nước 
dừa, để giới thiệu văn hóa ẩm thực nước mình cho người Tây thưởng thức.  Người 
Việt ở Nice rất ít, tụ họp lại đông đủ chỉ được khoảng vài ba chục người, phần lớn 
đã hơn 30 năm sinh sống trên đất Pháp, có linh mục tuyên úy và các soeur người 
Việt trông coi giáo xứ. Có vài cụ bà người Việt, nói tiếng Pháp như gió nhưng tiếng 
Việt thì không rành lắm.  Hỏi ra mới biết các cụ đã ở Pháp từ thời thập niên 40 cho 
đến nay, bây giờ thấy người Việt tụ họp đông đảo nơi đây, các cụ mừng lắm. 
 
  Buổi lễ diễn ra một cách long trọng, không rườm rà mà vẫn giữ vẻ uy nghiêm của 
một buổi đại lễ.  Bố tôi được mời đọc sách thánh bằng tiếng Pháp, anh họ tôi từ Mỹ 
sang đảm nhận phần đọc tiếng Việt.  Còn tôi thì chịu trách nhiệm đàn dương cầm 
đệm cho các chị nữ tu hát thánh ca, vì cộng đoàn muốn dành vinh dự đó cho thân 
quyến trong buổi lễ của chị.  Sau lễ, cả nhà thờ ra vườn hoa nằm trong khu đất cấm 
để ăn liên hoan, chuyện trò thật thân mật.  Tôi được biết thêm rằng, rất hiếm khi 
dòng kín mở cửa đón khách vào xem khu đất cấm địa nằm trong nội vi của dòng.  
Phải là những dịp đại lễ long trọng như hôm đó, chúng tôi mới được mời vào trong 
tham quan.  Cuộc thanh tu của các chị quá ư là đạm bạc, nhà cửa đồ đạc hầu như 
không có gì ngoài mấy thửa vườn trồng rau nuôi thú.  Đâu đâu cũng toát lên vẻ 
thanh thoát, xa lánh cõi trần tục của những con người sống ở quanh đây. 
 

 
 
  Qua nhiều câu chào hỏi thân tình với bà con người Việt có mặt trong buổi tiệc hôm 
đó, tôi được biết thêm nhiều chi tiết khá kỳ thú về quá trình thành lập của nhà dòng.  
Tên đầy đủ tiếng Pháp của dòng là Abbey Notre Dame de la Paix, do mẹ Dom 
Marie-Bernard Barnouin sáng lập ra vào năm 1865, trực thuộc quyền Đức giáo 
hoàng ủy nhiệm cho dòng nam ở đảo Lérins ngoài khơi thành phố Cannes cai quản.  
Buổi đầu, dòng chỉ là một cộng đoàn nữ tu nhỏ bé ở Mane thuộc giáo phận Digne, 
đến năm 1869 mới mở thêm chi nhánh ở Reillanne, dưới tên dòng là Abbaye de 
Notre Dame des Prés.  Ba năm sau (1872), cộng đoàn ở Mane cũng dời về 
Reillanne chung sống dưới một mái nhà.  Xảy đến trận thế chiến thứ nhất đã làm hư 
hại cơ sở dòng mẹ ở Reillanne.  Sau có một nhà phú hộ ở Nice thấy tình cảnh đáng 



thương của chị em nữ tu, bèn hiến đất trên đỉnh núi Castagniers cho dòng dời về, và 
từ đó bắt đầu gầy dựng nên cơ sở đồ sộ như ta thấy hiện nay. 
 
  Phần cổ nhất của dòng ở Castagniers có niên đại từ năm 1572, các chị em khởi 
công xây dựng thêm và mở rộng ra phạm vi chung quanh triền núi.  Hiện tại, nhân 
số của dòng lên đến 16 chị khấn trọn đời, trong đó hết 6 chị là người Việt Nam, tất 
cả do Dì trưởng người Pháp phụ trách điều hành từ nhiều năm nay.  Đa số các chị 
đều khá cao tuổi, tôi có gặp được người nhiều tuổi nhất nay đã 96 tuổi.  Chị trẻ nhất 
là 43 tuổi, trước khi vào khấn đã từng là giáo sư dạy Anh và Pháp văn tại các 
trường đại học Mỹ, là đại diện cho thế hệ tương lai của dòng. 
 
  Đời sống và sinh hoạt hằng ngày của các nữ tu gồm có Chiêm niệm, Cầu nguyện 
và Lao động.  Trước kia hầu hết các công việc đều do các chị em tự làm lấy, từ cuốc 
đất làm hàng rào, cắt cỏ làm đẹp trong khuôn viên nhà dòng cho đến những công 
việc nặng nhọc như sửa lại chiếc máy cắt cỏ cũng do các chị tự mày mò làm lấy.  
Ngoài ra, dòng còn có phòng sản xuất và bán kẹo chocolat nguyên chất rất ngon, 
không pha các chất hóa học độc hại khác, là nguồn hoa lợi chính nuôi sống cho 
dòng. Dòng hiện có ngôi nhà tạm dành riêng cho khách đến để tĩnh tâm cầu nguyện, 
là nơi mà chúng tôi đã dừng chân tá túc trong mấy ngày ở đây. 
 
  Đại lễ đã xong, chúng tôi dọn dẹp mãi đến tối khuya mới nghỉ tay, tuy mệt nhưng 
vui vì những khoảnh khắc đơn sơ, ấm áp tình người mà bà con đã dành cho chúng 
tôi.  Đêm ấy, về ngủ tại nhà khách tôi đã có một giấc mơ thật đẹp, về những bà tiên 
nơi cõi tiên bồng lạc cảnh, lòng thầm tiếc rằng ngày mai mình sẽ phải hạ sơn, viếng 
thăm phong cảnh xứ Nice thơ mộng nằm dưới chân đồi, cùng với bãi biển lý tưởng 
đã đi vào huyền thoại của thế giới. 
  



 

 
19. Nice – Bến xuân trên miền địa đàng nước Pháp 

 

 
 

Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, 
Em đến thăm một lần. 

Bao lũ chim rừng, 
Hợp đàn trên khắp bến xuân. 

(Văn Cao-Phạm Duy: Bến xuân) 
 
  Sáng nay, cả nhà thức dậy thật sớm, để chuẩn bị cho buổi du ngoạn đến khu du 
lịch nổi tiếng Nice.  Bố tôi quyết định không đi theo, dành thời gian quý báu còn lại 
để hàn huyên với chị họ tôi trước khi chia tay về lại Úc. Thành phố Nice là thủ phủ 
của Bờ Biếc (Côte d'Azur) thuộc vùng hành chính Provence của nước Pháp.  Đối 
với riêng tôi, nếu vùng núi non hiểm trở Castagniers là cõi thiên thai nơi trần thế, thì 
ngay dưới chân núi, Nice là bến xuân, là ánh sáng ngưỡng cửa địa đàng cho cả 
thềm lục địa châu Âu, nằm ven bờ biển Địa Trung Hải (Mediterranean sea), và cũng 
là nơi hò hẹn của nước, nắng và hoa.  Nét phóng túng đoan trang ấy khiến Nice trở 
thành nàng thơ, thành thánh địa của cảm hứng nghệ thuật.  Nice, vừa có những cá 
tính đặc biệt sống động, đầy màu sắc của các thành phố miền Nam nước Pháp, vừa 
đứng riêng một cõi như một nàng tiên kiêu sa đài các, không lấm bụi trần.  Nằm 
khuất trong Vịnh Thiên Thần (Baie des Anges), Nice được bao bọc bởi các ngọn đồi 
che gió và khí lạnh thổi từ dãy núi băng tuyết vào mùa đông, lại đón hưởng gió mát 
của miền duyên hải làm dịu bớt cái nóng oi bức vào mùa hè.  Nói cách khác, đó là 
địa điểm lý tưởng cho du khách đến phơi nắng ấm quanh năm.   
 
  Giòng sông cạn Paillon chia Nice làm hai: phía tây là Nice mới, phía đông là thành 
cổ và bến cảng nằm dưới chân tòa lâu đài ngự trị trên đỉnh đồi như trong các truyện 
cổ tích.  Khu vực cổ thành Nice được người Hy Lạp xây vào khoảng thế kỷ thứ 4 
trước Công Nguyên, nên có tên khác bắt nguồn từ chữ Hy Lạp ra là Nikaia, có nghĩa 
là Nữ thần chiến thắng.  Đến năm 125 sau Công Nguyên, người La Mã đánh chiếm 
từ vùng núi Alps đến thung lũng sông Rhine làm thuộc địa, đặt tên là Provincia 
Romana.  Tên Provence có từ đó.  Con đường nổi tiếng nhất của Nice là 
Promenade des Anglais (lối dạo của người Anh), trải dài khoảng 6 cây số theo 



đường vòng cung, ôm sát đường cong... “rực lửa” gần như tuyệt hảo của Vịnh Thiên 
Thần.  Con đường này bao gồm một đại lộ dành cho lưu thông xe cộ ở chính giữa 
và 2 lề đường nằm hai bên dành cho khách bộ hành.  Một lề đường về phía các biệt 
thự và sòng bài, và một lối đi dạo về phía bờ biển, chính giữa là những hàng thốt nốt 
trông như những nhánh xương rồng mọc lên cao vút thấu tận mây trời.  Ngoài ra 
trong khắp các con đường quanh bãi biển đều có cài đặt hệ thống máy quay phim 
tàng hình (surveillance camera), tạo cảm giác an ninh cho du khách. 
 
  Vào cuối thế kỷ thứ 17, khu kiều dân Anh ở Nice ngày càng đông đảo vào mùa 
đông để tránh sương mù bên bờ sông Thames.  Thị trấn cổ Croix-de-Marbre (hiện 
nay là đường Massena) được cư ngụ phần đông kiều dân Anh với các ngôi nhà giàu 
có kéo dài ra đến tận biển Địa Trung Hải. Con đường mòn nhỏ bé dọc theo bờ biển 
được dân Nice thời đó mệnh danh là lou Camin dei Ingles.  Vào năm 1822, Đức Cha 
Lewis Way định cư ở Nice và chính dưới sự chỉ đạo của ông mà dự án xây dựng 
một con đường bề rộng 2 thước men theo bờ biển đã được thực hiện.  Con đường 
này khởi đầu từ cửa sông Paillon và kết thúc ở đường Rue Meyerbeer hiện nay.  
Việc thực hiện công trình đầu tiên được giao phó ưu tiên cho dân nghèo bản xứ, 
nhưng sau đó trước khó khăn về kỹ thuật và do thiếu trình độ chuyên môn nên đã 
phải nhờ đến các công nhân làm đường chuyên nghiệp. 
 
  Nữ hoàng Victoria người Anh và người con của bà là Edward đệ thất đã góp phần 
vào việc quy hoạch cũng như đã làm nổi tiếng đại lộ này.  Bà đã đến cư trú ở Nice 
trong khu phố Cimiez và do vậy đã dấy lên phong trào đến đây định cư trong giới 
quý tộc Anh. Vì thế nhiều căn biệt thự lộng lẫy đã được xây dựng ở Cimiez vào thời 
điểm đó.  Kế đến là rất nhiều du khách, văn nghệ sĩ đổ về đây sinh sống như 
Dumas, Nietzsche, Appolinaire, Flaubert, Hugo, George Sand, Marc Chagall, 
Matisse.  Với người yêu thích hội họa, Nice là cả một khung trời khám phá vô cùng 
huyền diệu, với hai bảo tàng về nhà danh họa Matisse và Chagall tọa lạc trên đồi 
Cimiez của thành phố đáng yêu này. 
 
  Mặc dù các tòa nhà của những thập kỷ 1950s và 1960s dần dần lấn chiếm mặt tiền 
bờ biển, nhưng ngày nay dọc theo Promenade des Anglais chúng ta vẫn còn có thể 
tìm thấy vẻ huy hoàng của thời kỳ vàng son qua các dinh thự sau đây: Le Négresco, 
Le Palais de Massena, Le Palais de la Méditerranée, Casino Ruhl. 
 
  Đặt chân xuống tỉnh thành Nice, trong khi mọi người còn đang bận rộn săn tìm đồ 
lưu niệm, tôi vội đi tìm ngay đến một quán kem để tận hưởng không khí vui như 
ngày hội của phố phường vào dịp cuối tuần.  Không gian và thời gian nghỉ hè nơi 
đây càng làm cho mọi thứ trở nên lung linh, huyền ảo dưới ánh nắng thủy tinh chiếu 
xuống hàng cây xanh tươi, như thắp lên hàng vạn cây nến soi bóng ven đường.  
Quán kem trông bề ngoài không có gì đặc biệt, chỉ có một dãy bàn dài kê ngoài phố 
để khách có dịp hưởng thụ cái mát mẻ của khí hậu duyên hải.  Tôi gọi một ly kem 
dâu ăn thử, nào ngờ cô chủ quán trẻ đẹp bê ra cả một vại kem to đùng với chiếc nĩa 
nhỏ xíu, vì người Pháp ăn kem bằng nĩa.  Ai cũng không nghĩ là bụng mình lại có 
thể chứa được nhiều kem đến thế.  Vậy mà tôi ăn hết sạch, một phần vì mến cảnh 
mến người, phần vì hương thơm ngào ngạt của mùi dâu chín ngọt đưa lên mũi, lên 
lưỡi tỏa ngát đến tận sâu trong cuống họng.  Kem trôi đến đâu, hương thơm mát dịu 
tỏa ra đến đấy.  Ôi nước Pháp, từ ngàn xưa đã là bậc thầy về nghệ thuật ẩm thực 
của thiên hạ!   
 



  Ăn vại kem xong, dự tính kế tiếp của tôi là ra bãi biển Nice đến điểm hẹn gặp mọi 
người rủ nhau đi tắm biển.  Tôi đang suy nghĩ làm sao có thể lê bước ra khỏi quán 
với cái bụng lặc lè đầy ứ kem đây.  Vậy mà tôi cũng có mặt trên bãi biển lộng gió.  
Từ trên trông xuống, ánh nắng thủy tinh rọi xuống mặt biển càng làm cho nước biển 
trở nên sâu thẳm hơn, một màu xanh của những viên ngọc bích vô nhiễm, của núi 
rừng tinh khiết.  Sợ kem pha với nước biển sẽ chảy tan nhanh chóng trong lòng đại 
dương, nên tôi chỉ đành đứng trên bờ nhìn cảnh người tắm lúc nhúc ngoài xa mà 
thôi.  Ở đây đặc biệt không có bãi cát, mà bị phủ đầy bởi các viên đá sỏi mịn màng, 
bóng bảy và nhẵn thín.  Người tắm phải mua đôi dép nhựa đặc biệt mới có thể 
xuống tắm được, nếu sơ ý sẽ dễ dàng bị trơn trợt té như chơi. 
 
  Cả nhóm chúng tôi đi dạo dọc theo bờ biển, dừng chân đứng chụp vài tấm ảnh kỷ 
niệm trước nhà khách sạn Le Negresco biểu tượng cho vẻ thơ mộng của bờ biển 
biếc.  Le Negresco là bằng chứng xa hoa của một thời kỳ huy hoàng đã qua, với 
kiến trúc tròn trĩnh rất đặc trưng của thời kỳ Belle Epoque, có mái vòm được thiết kế 
bởi Gustave Eiffel, người vẽ kiểu cho tháp Eiffel ở Ba Lê.  Để chiêm ngưỡng khung 
cảnh xa hoa của khách sạn, du khách có thể vào bên trong uống một ly giải khát ở 
quán bar dưới tầng trệt với giá phải chăng.  Và cũng đừng quên thăm gian phòng 
Salon Royal với bộ đèn chùm bằng thủy tinh Baccarat, cao 5 thước và nặng 1 tấn.  
Ở phía dưới là một tấm thảm lớn nhất thế giới, tấm thảm Aubusson.  Rất tiếc, chúng 
tôi không đủ thì giờ nên chỉ đi lướt qua chứ không vào trong xem. 
 
  Kế đến là viện Le Palais de la Méditerranée, là một trong những kiệt tác Art Déco ở 
Pháp và được xếp vào hàng Công Trình Lịch Sử của thành phố.  Thi sĩ danh tiếng 
người Pháp là Jules Romains (1885-1972) đã từng nói rằng ngoài viện Paquebot 
Normandie ra, Le Palais de la Méditerranée là kiệt tác thành công nhất của Pháp 
được xây dựng trong giữa 2 thế chiến.  Tòa nhà này được xây dựng bởi Dalmas, 
tác giả của khách sạn Atlantic, lâu đài Belgrano và khách sạn Carlton de Cannes, và 
được khánh thành năm 1929.  Ngoài ra, dọc theo đường đi còn có khách sạn Hotel 
Westend với mặt tiền bề thế, thanh lịch, nơi chúng tôi đã đậu xe trong tầng hầm ở 
tòa nhà nằm ngay sát bên. 
 
  Nhóm chúng tôi tiếp tục đi sâu vào bên trong khu phố cổ nằm khuất sau rặng thốt 
nốt cao ngút trời.  Phố cổ Nice được giới hạn bởi Colline du Château, đại lộ Jean 
Jaurès và Cours Saleya.  Trước đây, phố cổ là trung tâm của đô thị, trong đó Cours 
Saleya là đại lộ chính, là linh hồn của cả thành phố.  Ngày nay, ở Cours Saleya có 
chợ hoa (marché aux fleurs) nổi tiếng, họp chợ vào mỗi buổi sáng.  Khi ánh hoàng 
hôn buông xuống là các tiệm ăn bắt đầu mở cửa trên con phố này, đón khách du 
lịch kéo tới ăn tối vô cùng sầm uất. Cảnh buôn bán tấp nập diễn ra suốt ngày đêm, 
từ 6 giờ sáng cho đến tận đêm khuya, vào mùa hè cũng như vào mùa đông.  Sau 
Cours Saleya là khu phố cổ với các con đường nhỏ hẹp chằng chịt như bàn cờ, với 
các quảng trường bé nhỏ nhưng đầy vui nhộn huyên náo. Nằm rải rác khắp khu phố 
cổ là các ngôi biệt thự xưa cũ được sơn màu vàng thổ huỳnh hay màu gạch đỏ theo 
phong cách Ý, chen lẫn với các tiệm ăn nhỏ trưng bảng quảng cáo rao hàng các 
món đặc sản địa phương. 
 
  Quảng trường Place Rosetti đặc biệt có ngôi giáo đường La cathedrale Sainte-
Reparate xây theo kiến trúc baroque đến năm 1680 thì hoàn thành.  Thánh Reparate 
là vị nữ thánh bảo trợ của Nice, bà tử đạo khi mới 15 tuổi, chết ở đất thánh 
Palestine.  Lúc đầu bà bị hỏa thiêu nhưng không chết vì trời đổ mưa.  Sau đó, bà bị 



chặt đầu và xác được bỏ trong một con thuyền trôi lênh đênh trên biển Địa Trung 
Hải.  Bà được các thiên thần đem đến Nice và trở thành vị nữ thánh đỡ đầu cho 
thành phố này từ đó.  Vì vậy, cái vịnh trước thành phố Nice mới được gọi là Vịnh 
Thiên Thần. 
 
  Du khách viếng thăm phố cổ cũng không thể bỏ sót đại lộ Rue de la Prefecture, nơi 
mà vào năm 1840, nhạc sĩ chơi vĩ cầm thiên tài của thế giới Paganini đã cư ngụ và 
mất ở con đường này.  Lúc sinh thời, ông đã làm các người láng giềng phẫn nộ vì 
ông sử dụng cây đàn vĩ cầm để bắt chước tiếng mèo kêu.  Bị cho là quỷ ám, lúc mất 
ông bị giám mục nhà thờ Sainte-Reparate từ chối chôn theo lễ nghi Ki Tô giáo. 
 
  Nice còn có nhiều duyên nợ với hội họa nữa, đặc biệt là các họa sĩ Việt Nam thuộc 
thế hệ đầu tiên tốt nghiệp trường Mỹ Thuật Đông Dương đã sang đây từ những năm 
30 của thế kỷ trước.  Trong đó phải kể đến các họa sĩ Mai Thứ, Vũ Cao Đàm, Lê 
Phổ, Lê Thị Lựu, mà thành phố Nice là nơi hẹn hò của họ thời trai trẻ.  Họa sĩ Vũ 
Cao Đàm là người xuống miền nam nước Pháp trước nhất vào năm 1950.  Vì yếu 
phổi, ông phải xuống sống ở đây để dưỡng bệnh, định cư tại Vence nằm ở ngoại ô 
Nice, sau lại dời lên làng hội họa Saint Paul.  Từ năm 1959, ông đã mở phòng tranh 
tại căn nhà số 43, Phố Lớn (Rue Grande), Saint Paul de Vence.  Trong hơn nửa thế 
kỷ gắn bó với hội họa, có thể nói mỗi du khách Việt yêu nghệ thuật lên thăm làng hội 
họa Saint Paul, đều không thể không đi qua “nhà Vũ Cao Đàm” ở Phố Lớn, như một 
địa chỉ thân quen, một nhà Việt để ngắm những bức tranh Phật, tranh gà, tranh 
Kiều, mang nặng tâm hồn thuần túy Việt Nam. 
 
  Khi ra bãi đậu xe để tiếp tục cuộc hành trình, tôi ngạc nhiên khi thấy nơi xa xôi 
không có bao nhiêu người Việt này lại có một hiệu cơm Việt Nam nhỏ bé nằm khép 
nép trong khu phố cổ.  Cả nhóm tò mò lại gần xem xét, chụp tấm hình làm kỷ niệm, 
rồi không ai bảo ai tự đẩy cửa bước vào thưởng thức những món ăn quê hương 
đậm đà.  Hai vợ chồng ông bà chủ quán khá lớn tuổi, lâu ngày mới gặp đồng hương 
đến ăn, mừng rỡ như thấy người nhà.  Chẳng biết là vì đói hay thiếu vắng mùi vị 
quê nhà đã lâu mà chúng tôi ăn đến mê mải, đánh bay mỗi người một bát phở đầy 
ụ. Hai vợ chồng hôm nay gặp được khách quý, nên làm bát phở to gấp rưỡi bình 
thường.  Hai bác còn bổ dưa hấu đem ra đãi chúng tôi tráng miệng mà không lấy 
tiền nữa.  Sau này chúng tôi mới biết dưa hấu ở đây là loại trái cây khó trồng, phải 
nhập cảng từ Á Châu sang, giá bán khá cao.  Rời khỏi quán, họ vẫn tíu tít chào hỏi, 
ân cần nhắn nhủ, mãi chúng tôi mới dứt ra được. 
 
  Riêng tôi ngồi thưởng thức bát phở nóng mà trong đầu hãy còn miên man nghĩ tới 
sự gian nan của biết bao nhiêu người con đất Việt đã phải bỏ nước ra đi, lưu lạc 
khắp nơi trên thế giới sau ngày chính phủ miền Nam Việt Nam Cộng Hoà sụp đổ.  
Họ phải rời xa quê hương để tìm tự do, phải tranh đấu để xây dựng lại cuộc sống 
gia đình và lo cho tương lai của con cái.  Thế nên ai cũng cảm thấy vừa mừng vừa 
tủi khi gặp bất ngờ những đồng hương làm ăn sinh sống nơi đất khách quê người.  
Nhất là ở những nơi buộc họ phải sống cô lập, một mình bên những người dân bản 
xứ, không bà con, không người thân thích. 
  



 
 

20. Tiểu vương quốc Monaco- Hòn ngọc quý phái châu Âu 
 

 
 
  Sau khi bỏ cả gần một buổi sáng “bay lượn” trên đường phố Nice, cả nhóm lái xe 
đến vương quốc Monaco vào một buổi trưa đẹp trời.  Cách Nice 22 cây số về phía 
đông, Monaco chỉ rộng chưa đầy 2 cây số vuông với dân số chưa đầy 30 ngàn.  
Nhưng trong đó chỉ có độ 5 ngàn người là thần dân của ông hoàng Albert hiện nay.  
Vương quốc Monaco được hình thành vào một đêm mưa gió, tăm tối của năm 1297.  
Trong lốt một thầy tu, tên cướp Francois Grimaldi “cáo già” đã thuyết phục được 
những người lính gác của thành trì Genoa nằm chót vót trên vách núi, mà hiện nay 
là thành phố Monte Carlo, cho hắn ta trú nhờ qua đêm. 
 
  Khi những người lính gác ngủ say, Grimaldi đã giết chết họ và mở cổng thành cho 
đồng bọn xông vào. Thế là bắt đầu nền cai trị của dòng họ Grimaldi kéo dài 703 năm 
trên vùng bờ biển hoang dã này. Tuy vậy, quyền lực cai trị của dòng họ Grimaldi vẫn 
luôn bấp bênh, chao đảo trong suốt nhiều thế kỷ chịu sức ép của hai cường quốc 
láng giềng Pháp và Ý. Mãi đến năm 1918, nước Pháp mới chịu ký hòa ước công 
nhận quyền tự chủ của Monaco, sau khi Monaco chấp nhận bị mất một nửa lãnh thổ 
nằm phía trên sườn núi cho Pháp.  Ông hoàng Rainier, hậu duệ của Francois “cáo 
già”, lên ngôi vào năm 1948, rồi tổ chức đám cưới linh đình với ngôi sao điện ảnh 
Hoa Kỳ, Hoàng hậu Grace Kelly.  Khi ông hoàng qua đời năm 2005, lại nảy sinh 
những nỗi lo không biết tương lai sẽ về đâu của vương quốc này. 
 
  Bởi vì theo hiệp ước đã ký với nước Pháp, nền quân chủ của dòng họ Grimaldi sẽ 
chấm dứt, nếu như không có người nam trực hệ thừa kế, mà ông hoàng Albert thì 
vẫn chưa có con trai nối dõi.  Trước khi chết, ông hoàng Rainier đã lặng lẽ bổ sung 
thể chế hiến pháp, cho phép hai công chúa Caroline và Stephanie được quyền thừa 
kế ngai vàng, nhưng nước Pháp vẫn chưa chịu chấp thuận bản tu chính hiến pháp 
này. 
 
  Phải mất gần 1 tiếng chúng tôi mới vượt qua dãy đồi núi chập chùng nối liền Nice 
với Monaco.  Từ trên núi cao đổ dốc xuống, vẫn trên mảnh đất Pháp, Monaco đã 
hiện ra sừng sững với những ngôi nhà cao chọc trời san sát nhau tưởng chừng như 



không có một kẽ hở. Nhưng tôi vẫn tò mò muốn xem thành phố có gì thú vị hơn 
ngoài những ngôi nhà chọc trời kia, những tin giật gân về các nhân vật của dòng họ 
Grimaldi vẫn thường xuất hiện trên mặt báo, tạp chí lá cải bày la liệt khắp thế giới. 
 
  Xuống xe ngay cạnh Casino de Paris đang ngày ngày làm giàu cho đất nước này, 
tất cả chúng tôi đều như bị choáng ngợp trước đủ loại xe hơi đắt tiền như “trong mơ” 
đang đậu trước cửa.  Nhìn thấy cảnh tượng người ta hăm hở đua nhau mua vé vào 
cửa (phải xuất trình hộ chiếu - người dưới 21 tuổi không được vào) để thử vận may 
rủi của mình mới thấy sự hào nhoáng xa xỉ của thành phố. Ai vào rồi cũng tự nghĩ 
biết đâu khi ra khỏi sòng bài mình sẽ làm chủ một chiếc xe đang chờ ngoài kia.  Rất 
tiếc, tôi không thuộc loại hạng đi tìm vận may của đời người qua những ván bài lật 
ngửa như thế, nên liền xung phong ra ngoài giữ ... ví/bóp cho các anh chị bà con 
vào xem cho biết mùi bài, hay xem đồng tiền chỉ trong vài giây đã đổi từ tay người 
này sang người khác thế nào. Nghe đâu trong đó toàn là những tay chơi chuyên 
nghiệp.  Họ đến từ khắp nơi trên thế giới, đều có chung một nét mặt là sự tập trung 
cao độ vào bàn tay của người chia bài hay người xoay bi. 
 
  Tôi chỉ cần ngồi ở quán Le café de Paris ngay cạnh đó để vừa nhâm nhi uống ly 
giải khát, ăn tô kem tráng miệng, vừa có thể ngắm khách qua lại đã là mãn nguyện 
lắm rồi.  Ít khi có dịp được ngắm nhìn những vị khách sang trọng đi ra đi vào khách 
sạn Hotel de Paris cách đó chỉ vài bước, biết đâu có khi duyên may lại gặp một siêu 
sao nào đó đang đi dạo phố cũng nên.  Vì đây là điểm hội tụ của giới thượng lưu thế 
giới mà!  Là nơi để ngắm và được ngắm những người đẹp chân dài lượn lờ rảo 
quanh phố phường!  Và cũng gặp không ít giới nhà giàu mới nổi người Nga tìm 
sang đây để vãi tiền phung phí cũng như để tẩu tán những khoản hối lộ kếch sù, 
bòn rút từ ngân quỹ quốc gia.    
 
  Rời quảng trường sòng bạc chúng tôi đi bộ hướng ra bến cảng. Choáng ngợp hơn 
cả những chiếc xe ‘xịn’ là những chiếc du thuyền đua nhau khoe dáng dưới mặt 
nước lóng lánh những tia nắng đẹp.  Chúng nối nhau hàng hàng lớp lớp, cái to cái 
nhỏ đủ kích cỡ.  Ở đây, kích cỡ là sự cạnh tranh ngầm.  Mỗi mét dài thêm ra là tiêu 
tốn của ông chủ khoảng một triệu euro.   
 
  Ngoài sòng bạc ra, Monaco còn có một ngành kinh doanh khác giúp cho sự phát 
triển kinh tế vượt bực của nước này.  Đó là kỹ nghệ du lịch, là 'thiên đường miễn 
thuế' và là nguồn thu nhập chính cho tổng sản lượng quốc gia.  Để thu hút du khách, 
tất cả mọi mặt hàng đều được miễn thuế ở đây. Người dân cũng không phải đóng 
thuế thu nhập cá nhân, nên các doanh nhân, ngôi sao nổi tiếng thế giới thường 
xuyên lui tới nơi đây để sắm sửa mà không lo ngại bị đánh thuế. 
 
  Nếu bạn không cực kì rủng rỉnh tiền thì đừng mong nghĩ đến chuyện đi mua sắm ở 
Monaco. Các du khách đơn giản thích lượn lờ quanh Đại lộ Monte Carlo, Allees 
Lumieres để ngắm các món hàng hiệu sang trọng như Dior, Gucci, Prada… hơn là 
để thẻ tín dụng của mình “tan chảy” theo những cái giá cắt cổ. Chợ Condamine, phố 
đi bộ Princess Caroline, trung tâm thương mại Fontvielle cũng là những khu mua 
sắm tấp nập, nhộn nhịp.  Con đường đắt đỏ nhất thế giới cũng hiện nằm tại Monaco 
với tên gọi đại lộ Princess Grace - tên vợ của Hoàng tử Rainier III.  Sở hữu một ngôi 
nhà ở đây nghĩa là bạn đang sống ở một trong những khu vực sang trọng nhất thế 
giới. 
 



  Ăn uống ở Monaco cũng là kinh nghiệm khủng khiếp cho những ai từng phải thanh 
toán hóa đơn, đặc biệt là tại nhà hàng Louis XV và Le Grill tọa lạc trong khuôn viên 
khách sạn Hotel de Paris.  Nếu bước vào đây, nhiều khả năng là bạn sẽ ngồi cạnh 
một trong những nhân vật giàu có nhất thế giới.  Ngược lại, những tay du lịch ‘ba lô’ 
như chúng tôi chỉ việc ngồi bên bãi biển hớp một ly bia lạnh, nhấm nháp miếng pizza 
với salad hoặc hotdog, nghe gió từ Địa Trung Hải thì thầm bên tai cũng đủ để lấy lại 
năng lượng cho cả một ngày rã chân đi loanh quanh đất nước này. 
  



 

 
21. Dạo phố Cannes-Thành phố dành cho giới thượng lưu 

 
Ở đây, mọi con chó đều có mùi văn minh (Nguyên văn tiếng Pháp: 'ici 

le premier chien venu a l'odeur de la civilisation') 
(văn hào Nga, Tchekhov) 

 
  Dung nhan của thành phố Cannes thật yêu kiều, sang cả như một nàng công chúa 
phong lưu quyền quý.  Cách Nice 34 cây số về phía tây, Cannes có địa thế gần 
giống như vịnh Nha Trang của Việt Nam chúng ta.  Đó là nhờ có bãi cát mịn dài 
hàng chục cây số cùng với đồi núi và hải đảo bao quanh.  Là một làng chài, nhưng 
từ khi các nhà quý tộc Anh, rồi Nga bắt đầu đến nghỉ dưỡng vào những năm 1840, 
Cannes đã trở thành đô thị biển sáng giá vào đầu thế kỷ 20.  Nhưng nó chỉ thực sự 
nổi tiếng từ năm 1946 khi Liên Hoan điện ảnh quốc tế được tổ chức vào mùa hè 
hàng năm tại đây. 
 
  Khi đến Cannes, cái thú lớn nhất đối với nhiều người là đi dạo trên đại lộ La 
Croisette trải dài 9 cây số dọc theo bờ biển.  Trên đó có tòa nhà mang cái tên dài 
dòng là Cung Lễ hội và Đại hội (Palais des Festivals et des Congrès), nơi diễn ra 
Liên hoan điện ảnh quốc tế hàng năm. Việc làm đầu tiên của tôi khi đến Cannes là 
nhanh chóng chụp một bức ảnh trước tòa nhà này để làm kỷ niệm.  Xưa kia, nó là 
sòng bạc của thành phố, phong cách kiến trúc nặng nề, nhìn vào không có gì đặc 
biệt.  Khi người ta xây dựng một sòng bạc mới ở phía Nam thành phố thì tòa nhà 
này được chuyển thành Cung Đại hội.  Nó không chỉ dành riêng cho điện ảnh, mà 
còn là nơi diễn ra đủ thứ liên hoan và hội nghị. 
 
  Cannes còn tượng trưng cho lối ăn chơi xa xỉ của giới thượng lưu quý tộc.  Chỉ cần 
một vòng thả bộ dọc bến cảng Cannes, kiến thức về du thuyền của bạn sẽ được 
nâng từ mức zero lên mức kha khá ngay. Vào mùa hè, những chiếc du thuyền xa 
hoa nhất, hiện đại nhất của giới quý tộc, thượng lưu từ khắp thế giới đổ về, neo dọc 
bờ biển.  Lặng yên và quý phái.  Và nhằm phục vụ túi tiền của những du khách nhà 
giàu – nguồn thu nhập chính của Cannes, khách sạn cao cấp và hàng dãy cửa hiệu 
thời trang danh giá mọc lên ăm ắp các phố. 
 
  Ở phương Tây, giới thượng lưu này được gọi là jet-set (nhóm người chuyên đi du 
lịch bằng máy bay phản lực) hay jet-society.  Cái tên này ra đời khi máy bay phản 
lực còn hiếm và đắt tiền, chứ bây giờ thì ai cũng đi máy bay phản lực cả.  Thành 
phần của jet-set chủ yếu gồm những người giàu có thích ăn chơi, chủ hãng thời 
trang, ngôi sao điện ảnh, sân khấu, ca nhạc.  Song song với đại lộ La Croisette, vào 
phía trong đất liền là đại lộ Antibes.  Đây là trung tâm thương mại của Cannes với 
rất nhiều quán ăn, cửa hàng cao cấp. Tiệm ăn Trung Quốc ở đây rất nhiều, và đặc 
biệt là du khách không sợ bị cháy túi vì giá cả rẻ hơn ăn ở nhà hàng Tây. 
 
  Với riêng tôi, nét đáng yêu nhất (và có thể là đáng ghét đối với một số người khác) 
là được nhìn thấy cảnh vô vàn những chú cún điệu đàng ngoe nguẩy đi bên cạnh 
chủ nhân của nó, cũng đỏm dáng không kém. Vì tiết trời ở đây quanh năm khá dễ 
chịu, mùa hè mát mẻ và mùa đông không khắc nghiệt lắm, Cannes trở thành chốn 
an dưỡng ưa thích của các bậc hưu trí rủng rỉnh.  Họ tậu nhà, căn hộ dọc bãi biển, 



tận hưởng những ngày thảnh thơi sau bao năm tháng cật lực.  Hình ảnh tôi bắt gặp 
nhiều nhất trên phố là các bác tóc bạc dắt theo chú cún với bộ lông chải mượt, vận 
áo đắt tiền. Nếp sống độc lập rất Tây (cha mẹ già sống chung với nhau, không lệ 
thuộc vào con cái) thể hiện thật sắc nét ở đây. Nếu nghĩ  “con lớn phụng dưỡng cha 
mẹ/ trẻ cậy cha già cậy con” bắt rễ từ trong tư tưởng Á Đông chúng ta chắc chắn sẽ 
làm chạnh lòng nhiều người, khi chứng kiến cảnh người già phương Tây cô đơn 
hoặc chỉ thích vui vầy cùng với đàn cún… 
 

 
 
  Đi dạo quanh bờ biển rợp bóng cọ, tôi khoan khoái thả hồn mình bềnh bồng trôi 
theo từng đợt sóng vỗ mạnh lên bãi cát trắng phau. Tôi vươn lồng ngực ra để hít thở 
bầu khí mướt mát đặc trưng của một thành phố biển. Người đông, xe nhiều, nhưng 
Cannes thật êm dịu, lãng đãng đến lạ. Có một luồng hơi khí rất tĩnh mịch, rất lặng 
trầm cứ phảng phất trong không trung. Là khí chất duyên dáng của những tòa nhà 
cổ đặc sệt kiến trúc Pháp với những ô cửa sổ vuông vắn, trồng đầy hoa mimosa 
thanh lịch?  Hay là tính dễ thương của những con dốc lát gạch nhỏ nhắn và thơ 
mộng của khu phố cổ?  Hay là cái vô ưu, hồn nhiên của những cô cậu bồ câu béo 
núc được du khách cho ăn đến quen hơi người, chẳng ngại xộc cả lên bàn đòi mẩu 
vụn bánh mì? Tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết Cannes cứ yêu kiều, tĩnh tại như 
một nàng công chúa quyền quý, miễn nhiễm với guồng quay xô bồ của lối sống hiện 
đại. 
 
  Du khách ưa thích chuyện lịch sử huyền bí đến Cannes sẽ tìm được nhiều câu giải 
đáp bí ẩn cho chính mình, cho đời và cho người.  Các ông đồng bà cốt mà người 
Tây phương gọi là Clairvoyant  tụ tập nơi đây thật đông đảo, có cả lễ hội lớn được tổ 
chức rầm rộ hàng năm. Tôi thấy nhiều cửa hàng, tiệm ăn còn thắp nến, đốt nhang, 
đốt trầm hương thay vì dùng ánh sáng đèn điện, làm tăng thêm vẻ huyền bí cho 
khách hàng cùng sở thích.   
 
  Về lịch sử, trong dân gian còn lưu truyền câu chuyện “Người mang mặt nạ sắt” 
(The man with the iron mask) đã được dựng thành phim ảnh, bắt nguồn từ cuốn tiểu 
thuyết truyền kỳ ăn khách của văn hào Alexander Dumas (1802-1870), đó là cuốn 
“Tử tước Bragelonne” (Le vicomte de Bragelonne).  Theo truyền thuyết do đại văn 
hào Voltaire (1694-1778) khởi xướng, đây là người có quan hệ huyết thống với vua 
Louis XIV và đã bị giam cầm ở hải đảo Sainte-Marguerite nằm ngoài khơi Cannes.  
Cannes còn có đầy những căn nhà cổ xinh xắn lúc nào cũng đóng cửa im ỉm, khiến 



trí tò mò và óc tưởng tượng của tôi vận hành hết công năng: Trong đấy có gì – 
người hay ma?  Cannes có một tháp đồng hồ trên đồi cao, cứ đến 6 giờ chiều là gõ 
ting ting 'hù' cả thành phố và những người yếu bóng vía! 
 
  Rời Cannes, nếu tiếp tục cuộc hành trình về phía Tây, du khách sẽ đi qua ba ngôi 
làng (cũng là ba thị trấn) xinh đẹp là Saint-Raphael, Sainte-Maxime và Saint-Tropez.  
Nổi tiếng nhất là Saint-Tropez, các tầng lớp thuộc jet-society thường tụ tập về đây 
nghỉ ngơi giải trí, người giàu trên thế giới cũng đua nhau mua nhà ở 3 khu này.  Ít ai 
biết rằng cách đây nửa thế kỷ, vào năm 1956, nhà đạo diễn Pháp Roger Vadim đã 
thực hiện tại đây bộ phim “Và thượng đế đã tạo ra đàn bà” (Et Dieu créa la femme), 
đưa cô thiếu nữ Brigitte Bardot (gọi tắt là B.B) lên vị trí ngôi sao màn bạc lừng danh 
khắp thế giới. 
 
  Cả ngày đi thăm thắng cảnh, lên xe lái về đến tu viện thì trời đã xế chiều.  Cơm 
nước xong chúng tôi lại bắc ghế ra sân ngồi nói chuyện gẫu mãi đến tận khuya mới 
chịu đi nghỉ. Vì bà con bạn bè mấy khi có dịp tụ họp lại cho đông đủ, nên lời tan hợp, 
chuyện riêng tây, dẫu nói đến suốt năm canh vẫn còn chưa chán. Ngày mai đây, mỗi 
người mỗi ngả trên đường đời vô tận, biết đến bao giờ mới lại gặp được nhau. Ít 
hôm ở chốn non tiên, những ngỡ bụi trần đã rũ sạch, nào hay món nợ thế gian vẫn 
chưa trả xong, nên đã phải xuống núi trở về với chốn thực tại.  Chỉ xin mượn vài câu 
thơ cổ để nói lên mối duyên tình tri ngộ của chúng tôi trong mấy ngày dừng chân tá 
túc:  

Ngất trùng bể thẳm non khơi, 
Đường xa bao nả, tình dài bấy nhiêu. 

(Bích câu kỳ ngộ) 
 
  Sáng hôm sau, ai nấy đều dậy thật sớm chuẩn bị tiễn ba chúng tôi ra phi trường 
tiếp tục chặng cuối cùng trên đất Pháp trước khi về lại Úc châu.  Lần này, chúng tôi 
dự trù sẽ dành ra 4 ngày để vượt đèo, băng suối lên vùng mạn ngược đầy rừng núi 
hoang dại của nước Pháp nằm về hướng tây bắc, giáp ranh với hai nước Bỉ và Hòa 
Lan. Chúng tôi lên xe, bỏ lại sau lưng những lời chào thân ái của thân nhân bạn bè 
còn ở lại.  Vẫn biết câu “hợp tan và nam nhi chí tại tứ phương”, nhưng sao trong 
lòng vẫn không ngăn nổi từng lời ca tiếng nhạc của Lê Uyên Phương đột nhiên trở 
về trong tâm thức của mỗi người chúng tôi hôm đó.  Đến bây giờ chúng tôi mới cảm 
thấy thật thấm thía với thứ giai điệu chết người của đôi nhạc sĩ đa sầu đa cảm ấy: 

 
Giờ này còn gần nhau, 

Gần thắm thiết trong mối sầu. 
Gần bối rối biên giới từ lòng đau... 
Ngày mai ta không còn thấy nhau. 
(Lê Uyên Phương: Cho lần cuối) 

  



 
 

22. Vườn Giverny-Mảnh Địa đàng nơi những bông hoa súng 
 

 
 

Lòng tôi muốn viết lên đôi vần thơ, 
Hay cung đàn cùng nét bút tranh hoa. 
Xin em biết nhé cho tình hai chúng ta, 
Trong ý thơ, cung đàn và suối tóc mơ. 

(Văn Phụng-Thy Vân: Suối tóc) 
 

  Trong lần viếng thăm nhà bảo tàng Orsay ở Ba Lê vừa qua, tôi như đã bị cuốn hút 
bởi những đường nét chấm phá vô cùng độc đáo trong các họa phẩm của Claude 
Monet (1840-1926), là người khai sinh ra trường phái hội họa Ấn Tượng Pháp 
(Impressionism). Và tôi cũng không quên mua phiên bản 2 bức tranh quý hiếm ấy 
đem về Úc làm kỷ niệm, trong đó có một bức vẽ ao hoa súng nằm ngay sau khu 
vườn nhà ông ở Giverny là tôi đặc biệt yêu thích nhất.   
 
  Vốn “ái hoa” qua nhạc phẩm Suối tóc của nhạc sĩ Văn Phụng, nên mặc dù có mệt 
cả nhà tôi cũng phải ghé thăm chốn làng quê nhỏ bé cùng với bờ ao quen thuộc nơi 
quê ông một lần cho thỏa nỗi ước mơ.  Quả vậy, với bất cứ ai yêu thích Monet, 
Giverny là một địa điểm hành hương, một mảnh vườn địa đàng không thể thiếu 
trong đời, mỗi năm đón hơn nửa triệu du khách đến với ngôi làng.  Nơi mà phép lạ 
của nghệ thuật đã được tạo ra qua thiên nhiên và hội họa. 
 
  Và dịp may lại đến, nhân chuyến du ngoạn 4 ngày lên tận miền tây bắc thơ mộng 
của nước Pháp nằm trong địa giới hai tỉnh Normandy và Brittany, tôi đã có cơ duyên 
được đến thăm Giverny. Đây là ngôi làng nhỏ nằm trong vùng Haute-Normandie, 
cách trung tâm Ba Lê khoảng hơn 70 cây số.  Khí hậu mùa hè nơi đây nổi tiếng là 
mát mẻ trong lành, nên có người đã ví đó như vùng thượng du sơn cước của dân 
Tây vậy.   
 
  Con đường quê độc đạo dẫn vào Giverny cảnh sắc thật nên thơ hữu tình, suốt dọc 
hai bên đường, một bên là vách núi sừng sững, một bên là giòng sông Seine nước 
chảy lượn quanh.  Chiếc xe hơi chở chúng tôi đi chạy len lỏi quanh những triền dốc 



thoai thoải trải đầy cỏ hoa thắm tươi bao bọc lấy tòa pháo đài cổ kính.  Thoáng ẩn 
hiện xa xa là những ngôi nhà con con rất xinh xắn mang nét đẹp truyền thống và 
hoang dại gần như hoàn mỹ của vùng thượng du nước Pháp.  Nhưng hầu hết du 
khách đều cố đi bộ đến gần hết cuối làng để tìm cho ra ngôi nhà mà Monet đã từng 
bỏ ra 27 năm cuối đời để vẽ nên hơn 300 họa phẩm trứ danh về khu vườn ao của 
mình. 
 
  Trong làn mưa bụi, tôi hòa mình với hàng người che ô đủ màu sắc tỏa ra các lối đi 
quanh ngôi nhà của người họa sĩ.  Những lúc ấy, tôi thấy mình như đang đi lạc trong 
cơn mơ dưới hoa của đời mình.  Chỉ một tiếng cười nhẹ, một hơi thở nhẹ thôi, cũng 
đủ làm rung động từng cành lá biếc trên giàn nho hay giàn hoa hồng leo bám phủ 
kín các khung cửa sổ.  Bỗng dưng, tôi tự hỏi mình đang ở đâu đây, cơ duyên nào đã 
đưa mình đến chốn này? Đi qua chiếc cầu gỗ dáng cong kiểu Nhật Bản, chợt hiện ra 
hồ hoa súng.  À, chính là hoa súng đã dẫn mình đến đây, hoa súng là nhân duyên 
của chuyến đi này đây mà.  Mối duyên lành được khởi đi từ câu ca dao miền Nam 
mà tôi đã thuộc lòng từ tấm bé, rồi đến bức vẽ ao hoa súng tôi đã mua được ở 
Orsay trước đó không lâu: 
 

Chiều chiều ra đứng bờ ao, 
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. 

(Ca dao miền Nam) 
 
  Chỉ mấy bông súng thuộc họ hoa bèo tầm thường thế thôi, vậy mà chúng đã tạo 
cho người thưởng thức biết bao mối xúc cảm, không rời mắt đi được, vì họ đã tìm 
được chính mình trong đó.  Nói khác hơn, họa sĩ Monet là người đã thổi được chất 
sinh động vào cảnh tĩnh, chỉ vì ông biết cách lột bỏ lớp vỏ ngoài tầm thường ra để 
thấy rõ được giá trị bên trong của hình ảnh.  Tôi còn nhớ Linh mục Trần Cao Tường 
đã có lần viết rằng:  

 
‘Những [giây] phút kinh ngạc sảng khoái nhất thường lại đến [với chúng ta] 
vào những lúc bất ngờ, qua những chuyện xem ra thật tầm thường’ (Linh mục 
Trần Cao Tường: ‘Chụp được những kinh ngạc’) 

 
  Một bài viết, bức hình chụp hay bức tranh vẽ có hồn hay không là ở chỗ ghi nhận 
được những khoảnh khắc đầy kinh ngạc ấy.  Nó có hồn, vì đã nắm bắt được chính 
tâm hồn của chủ nhân nó, và cũng là tâm hồn của con người muôn thuở.  Những u 
uẩn thầm kín trong tim không sao diễn tả nổi, hoặc những tia hy vọng mong manh 
chưa hé lộ ra được.  Và như thế, người nghệ sĩ vô tình cũng đã chiếm được cảm 
tình của người yêu mến tác phẩm mình.  Phải đến xem tranh Monet mới chợt hiểu 
ra vì sao có nhiều bài viết hay tác phẩm nghệ thuật lại không được ưa chuộng vì 
không nói lên được điều gì với người thưởng ngoạn. 
 
  Tôi lại miên man nhớ đến lời chia sẻ của nhiếp ảnh gia Nguyễn Cao Đàm về nỗi 
cảm nghiệm bắt đầu say mê chụp hình qua một câu chuyện rất tình cờ về bông hoa 
súng. Ông kể rằng, ở cái thời mà máy chụp hình còn rất sơ khai tại Việt Nam.  Một 
hôm ông có cơ hội được đi xem triển lãm ảnh ở Hà Nội, và câu chuyên bắt đầu như 
sau: 

“Có một tác phẩm làm tôi rung động đến sửng sốt, đó là tác phẩm chụp mấy 
chiếc lá súng sau cơn mưa của Phạm Ngọc Chấn.  Những giọt nước trái 
sáng, sao mà long lanh đến thế.  Tác phẩm làm tôi rung động mãnh liệt. Tôi 



thấy đó là tôi, với hết nghĩa của nó. Mà có gì đâu, chỉ vài cái lá súng và vài 
giọt nước. Làng tôi là vùng nhiều nước, lá súng có rất nhiều, mà sao lâu nay 
tôi không để ý đến. Mà vùng quê tôi còn nhiều thứ đẹp nữa. Tôi bắt đầu cầm 
máy, nói về đề tài sáng tác: quanh nhà chúng ta, quanh ngõ chúng ta, quanh 
làng chúng ta, quanh đất nước chúng ta, đâu đâu cũng là một kho đề tài vô 
tận”. 

 
  Còn Monet thì lại vẽ tới vẽ lui bông hoa súng do chính tay ông trồng trong ao vườn 
đằng sau nhà.  Có khác chăng là ông đã diễn tả tâm tình mình qua sự đổi thay của 
bầu trời, màu sắc, ánh sáng và sắc độ vào nhiều thời điểm khác nhau: ban sáng, 
ban trưa, rồi ban chiều.  Ông bảo vẽ một chiếc lá cây lìa cành cũng trân quý như vẽ 
một người mẫu xinh đẹp vậy.  Và ông đã thành công khi vẽ được chính hồn mình 
cho công chúng thưởng thức.  Mà chắc cũng là tâm hồn sâu kín của mỗi người 
chúng ta, vốn luôn khao khát đi tìm cho riêng mình những phút giây an tĩnh, để hòa 
đồng vào sức sống của vạn vật chung quanh. 
 
  Những kinh ngạc thì vốn sẵn đấy, nhưng ít người có diễm phúc thấy được điều ấy 
trong cuộc sống thường nhật.  Phải có con mắt nhạy cảm tầm cỡ như họa sĩ Monet, 
Van Gogh, hay nhiếp ảnh gia Nguyễn Cao Đàm, Trần Cao Lĩnh mới nhìn thấy và 
lĩnh hội được những nét duyên dáng tuy tầm thường nhưng đầy hấp lực đó.  Và tôi 
chỉ xin làm người khách du, đến đây theo đoàn người xếp hàng, để mong được 
giẫm lên dấu chân của cụ già Monet năm xưa từng lững thững bên bụi trúc, in bóng 
cùng mây nước tĩnh lặng trên mặt hồ buổi sáng. Trong lúc kiên nhẫn đợi đến phiên 
mình vào xem, tôi nghe người ta kể những câu chuyện cổ tích về cụ già râu tóc bạc 
phơ này: rằng bao giờ cụ cũng đi ngủ sớm để có thể thức dậy vào lúc bình minh, 
cho kịp nhìn thấy những giọt sương mai long lanh còn đọng đầy trên từng cánh hoa 
súng. 
 
  Vườn được chia làm hai khu, ngăn cách bởi giòng kênh nhỏ, trên có cây cầu Nhật 
Bản bắc ngang mà Monet đã chặn một nhánh của con sông Ru để tạo nên vũng 
nước hoa súng nổi tiếng.  Khu vườn thượng còn được gọi là ‘Le clos normand’, 
nặng chĩu /rúng rính những lùm hoa diên vĩ (iris) ngạt ngào trong sự hòa sắc giữa 
màu tím nhạt, xanh lam và trắng, viền quanh là luống oải hương (lavender) hoặc uất 
kim hương (tulip) màu hồng hay tím nhạt. Sự hài hòa màu sắc từ những bông hoa 
duyên dáng màu trắng khiết trinh đến phớt hồng, rồi hồng thẫm, tím nhạt, xanh thiên 
thanh, xanh bích ngọc, làm cho tôi có cảm giác lâng lâng như đang lạc vào cõi 
mộng. 
 
  Nhưng nơi mà tôi yêu thích nhất vẫn là vườn ao súng đầy huyền thoại kia. Tôi 
đứng im lặng bên mặt hồ hồi lâu để ngắm nhìn cho thỏa thích những nhành liễu 
đong đưa trong làn gió mát giữa vùng lau sậy ven bờ, những cánh chuồn chuồn 
lượn vờn trên những đóa súng hồng tươi.  Đâu đó vẳng lên tiếng bì bộp của lũ ễnh 
ương ẩn nấp trong đám lau sậy, sợ hãi vội buông mình xuống làn nước khi có người 
đến gần. Mọi tiếng động, âm thanh, tất cả dường như phả âm vào ao nước bạt ngàn 
hoa súng, hòa lẫn vào dòng người chầm chậm bước đi, rồi tan biến dần vào thiên 
nhiên.   
 
  Tôi chợt hiểu ra vì sao nơi đây đã đem đến cho ông nguồn cảm hứng bất tận để vẽ 
nên những tuyệt tác vào lúc cuối đời.  Lúc sinh thời ông thường nói rằng thiên nhiên 
chính là xưởng vẽ của ông, là tác phẩm nghệ thuật đầy sống động mà bất cứ ai 



cũng có thể cảm nhận được.  Ông còn gọi mặt hồ tĩnh lặng nơi sau vườn là tấm 
gương nước phản chiếu ánh hồi quang, cây cối, bầu trời cùng những áng mây trong 
xanh lững lờ trôi.  Tấm gương đó cũng chính là tâm hồn người họa sĩ, được tái tạo 
từ thế giới nội tâm qua các tác phẩm hội họa để lại cho hậu thế. 
 
  Tôi đã tự hỏi lòng, phải chăng những đóa hoa muôn màu ấy đã thoát thai từ những 
bức tranh vẽ tuyệt vời của ông, hay tự chúng đã len lén đi vào tranh vẽ, thấm dần 
vào thế giới nội tâm của người họa sĩ, và của mỗi con người chúng ta từ hồi nào 
không hay?  Chúng vừa mới nở đêm qua, hay còn sót lại từ đầu thế kỷ trước?  Thuở 
nhà danh họa có tâm hồn và hình dáng an nhiên tự tại như một vị đạo sĩ phương 
Đông còn đứng tựa vào lan can cầu, bình thản nhìn ngắm thời gian chậm trôi - sau 
khi tất cả những người bạn đồng hành trên con đường nghệ thuật ấn tượng, đã lần 
lượt ra đi vào cõi vĩnh hằng? 
 
  Qua sách vở, tôi còn được biết thêm về cách dùng và pha màu của ông. Trong 
những năm đầu mới bước vào nghề vẽ, ông thường hay dùng những màu sắc tối 
ảm đạm. Nhưng từ năm 1860 trở đi, thì ông bắt đầu đem vào tranh vẽ của mình 
những màu sắc mới lạ và trong sáng tinh khiết hơn, như màu trắng bạc, màu vàng 
nghệ, vàng chanh, màu đỏ son, màu xanh cốm, xanh lam nhạt, xanh da trời, xanh 
bích ngọc.  Ông đã không còn dùng màu đen trong những tác phẩm của ông nữa. 
Nếu cần phải có màu đen trong bức tranh, ông thường trộn lẫn nhiều màu khác 
nhau như màu xanh lá cây, màu xanh lục, màu đỏ để có được một màu gần giữa 
màu đen và màu tím than để thế vào màu đen tuyền mà ông cần. 
 
  Đến năm 1908, khi ông đã 68 tuổi, thì ông bị mắc phải chứng bệnh mắt có cườm 
(cataract).  Dần dần cặp mắt của ông không còn nhìn thấy rõ nữa.  Người yêu tranh 
có thể nhận thấy sự thay đổi màu sắc trong tranh vẽ từ khi đôi mắt ông bị vướng 
phải căn bệnh quái ác. Muốn hiểu vì sao, trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu về 
căn bệnh này. Bệnh cườm là một căn bệnh ác tính sẽ làm đục dần thể kính, là nơi 
phân lọc những màu sắc trong con mắt người bệnh. Người mắc bệnh sẽ từ từ mất 
dần khả năng phân biệt các màu lạnh, nhìn màu trắng thành màu vàng ngà, màu 
xanh lá cây thành màu vàng, màu đỏ thành màu cam, màu xanh lục thành màu đỏ, 
và màu tím thành màu vàng. Những chi tiết không còn rõ nữa, đường viền dần dần 
mất đi, vạn vật dưới thể kính đục đều trở nên mờ ảo. 
 
  Tuy vậy, ông vẫn tiếp tục vẽ tranh và nhận màu qua những nhãn hiệu mà ông đọc 
được trên mỗi ống đựng màu, cũng như thứ tự của mỗi ống đặt trên khay vẽ của 
ông.  Từ khi mắc bệnh, ông thường bảo với mọi người rằng: 

 
“Với thị giác càng ngày càng kém, tôi nhìn vạn vật như xuyên qua một làn 
sương mù dày đặc”. 

 
  Kể từ đó, cảnh sắc thiên nhiên khi vào tranh ông luôn mang những sắc thái nhạt 
nhòa, mông lung, như có sương, như có mưa, mà cũng như có nắng, có gió, có 
mây, nửa hư nửa thực, kỳ ảo vô cùng. 
 
  Đến năm 1922 thì ông gần như trở thành mù lòa, bắt buộc ông phải ngừng vẽ từ 
mùa hè năm đó. Theo lời khuyên của người bạn thân, ông đã chịu đi mổ mắt bên 
phải vào năm sau. Nhờ vào cặp mắt kính đặc biệt sau khi mổ, mắt bên phải của ông 
có thể nói là đã tìm thấy lại gần như hoàn toàn các màu sắc.  Nhưng nỗi mừng vui 



chưa kéo dài được lâu, thì mắt ông lại sinh ra các biến chứng khác, như nhìn đôi, 
biến dạng hình ảnh, màu sắc không trung thực. Vì thế mà ông đã từ chối đi mổ mắt 
bên trái.  Tuy thế, ông vẫn bắt đầu vẽ lại vào năm 1923 cho đến ngày ông mất, sau 
1 năm trời không hề đụng tới cọ và bảng vẽ. Những bức tranh từ năm 1923 trở đi 
đều mang sắc lạnh, vì ông chỉ nhìn thấy được màu xanh mà không nhìn thấy được 
màu đỏ và vàng.  Những bức tranh cuối đời của ông tràn đầy nỗi niềm u uẩn, cô 
đơn và tuyệt vọng khi giờ lâm tử đã gần kề. 
 
  Trở lại với hoa súng mà ông và cả quần chúng đều yêu thích. Thật ra, tên loài hoa 
trở thành nổi tiếng với chuỗi tranh của ông vốn tên là “Nymphéa”, không hẳn có 
nghĩa là hoa súng. Trong tâm lý của người Việt, có sự phân biệt giữa hoa sen và 
hoa súng, không hẳn chỉ vì tên gọi mà còn thuộc về địa hạt tâm linh nữa.  Hồi nhỏ, 
tôi hay nghĩ cái tên “hoa súng" không đẹp gì cho lắm, còn tầm thường là đằng khác. 
Có lẽ tôi đã bị ám ảnh bởi câu truyện cổ dân gian nhà Phật về loài hoa bạc phước 
này chăng?  Truyện kể rằng, nguyên súng và sen là 2 cô gái.  Súng vì ghen tỵ mà 
dìm chết sen dưới nước, trên đầu sen vẫn còn cài những chiếc trâm vàng.  Tất 
nhiên sau đó súng bị trời phạt, cũng chết đuối nốt!  Nhưng súng trở thành một loài 
hoa xấu xí tầm thường, còn sen thì thành một loài hoa thanh cao tượng trưng cho 
Phật pháp linh thiêng. 
 
  Điều khác biệt là loài hoa của đầm hồ mà Monet đã vẽ trong tranh của ông 
(Nymphéa), rất khó chuyển dịch sang tiếng Việt.  Bởi lẽ, với người Pháp, không có 
sự phân biệt rạch ròi giữa sen và súng.  Danh từ Nymphéa này được các từ điển 
Pháp lẫn Việt định nghĩa là “một loại hoa súng lớn, thuộc họ này còn có loài hoa sen 
thiêng của người Ai Cập”.  Ngắm thế giới hoa Nymphéa ở khu vườn và tranh Monet, 
lòng tự hỏi mình phải chăng định kiến đã khiến cho hoa súng không được thể hiện 
nhiều và đẹp trong nghệ thuật của nước ta như hoa sen từ trước tới nay?  Họ hàng 
của súng là hoa bèo, cũng rất đẹp, tuy bị coi là tầm thường, nhưng vẫn được câu 
dân ca quan họ Bắc Ninh làm cho bất tử kia mà: 

 
Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi, anh ơi, em vẫn đợi, 

Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy anh? 
Người đi xa có nhớ, là nhớ ai, ngồi trông cánh chim trời, sao chẳng thấy anh? 

 
  Dù gì đi nữa, những bông hoa súng tại khu vườn ao hôm đó đã thay đổi cách nhìn 
của tôi về loài hoa này.  Hoa súng nở vươn đến bờ, chỉ cần nghiêng mình với tay là 
chạm tới.  Quan sát chúng hồi lâu, tôi mới nhận ra rằng, trong khi hoa sen đầy đặn 
như người thiếu phụ ở độ tuổi 30 nửa chừng xuân, thì hoa súng sẽ giữ mãi vẻ thanh 
tân bé dại ở tuổi dậy thì.  Búp sen tròn mọng và đoan trang thùy mị, còn búp súng 
dài mảnh, cánh nhọn bung ra như nụ cười tinh nghịch của một cô gái nhí nhảnh. 
Đến mùa cuối thu, sen sẽ tàn, nhưng súng vẫn còn nán lại chơi với chúng ta thêm 
một mùa dài. Lá sen vươn cao hơn mặt nước, dáng hình kiêu hãnh, còn súng thì 
bằng lòng thả mình trên mặt nước phẳng lặng, như không có vẻ gì gắng sức mà vẫn 
tương chiếu và hòa điệu với cảnh quan thiên nhiên quanh mình. 
 
  Trước khi ra về, du khách bắt buộc phải đi qua gian phòng bán đồ lưu niệm mới 
tìm được lối ra. Nơi mà tôi gọi là “Hành lang cám dỗ”.  Tôi phải trải qua một cuộc 
đấu tranh căng thẳng vì cái gì cũng đẹp, mà cái gì chuyển dịch từ đồng euro sang 
đồng Úc kim thì cũng thấy ... xót xa túi tiền! Tôi rời hành lang cám dỗ với một giỏ 
xách đựng đầy ắp các món đồ lưu niệm mua về làm quà cho người thân.  Nào là 



mấy xấp bưu ảnh chụp lại các bức tranh nổi tiếng của ông, như về người đàn bà và 
hoa mào gà, về cây bạch dương, về người đàn bà che ô, và cả chục chiếc chìa 
khóa xe in hình đứa bé và người đàn bà nữa.  Trong số đó có những tấm lót chân ly 
gồm mấy bộ tranh, ông vẽ đẹp đến nỗi mà về nhà tôi không dám đem ra đặt dưới ly 
cho khách uống nước! 
 
  Thời tiết hôm ấy đẹp quá nên suốt thời gian tới ngôi nhà của họa sĩ Monet đã khiến 
cho tôi được dịp thưởng thức một bức tranh thiên nhiên say đắm, như một thoáng 
mộng đẹp mà mình vừa mới trải qua.  Trong nỗi cảm xúc thiêng liêng này, tôi bồi hồi 
nhớ lại cảm giác của cậu Trương, nhân vật chính trong tiểu thuyết Bướm trắng do 
nhà văn Nhất Linh sáng tác thời tiền chiến.  Lúc ấy, chàng biết mình sắp chết vì căn 
bệnh lao hiểm nghèo, chỉ còn sống được có một năm, phập phồng lo sợ giữa sự 
sống và chết.  Đêm nằm ngủ ở trang trại của Thu, tình cờ chàng được ngắm trộm 
bàn tay người đẹp buông thõng trong giấc ngủ vùi.  Và Trương nghĩ, đối với cuộc 
đời, chàng như người chỉ được ngắm có cái bàn tay thôi.  Sao lúc đó chàng thấy 
chàng khổ sở thế.  Trương cũng không hiểu tại sao, chàng mang máng thấy đời 
người đẹp vô cùng.  Trong sự sống có bao nhiêu cái đẹp mà riêng mình chàng lại bị 
hất hủi.  Với hoa cỏ của Monet, trong giây phút thoáng qua, tôi cũng chỉ được ngắm 
sự mong manh của mấy bông hoa súng, lòng thầm tiếc mình chưa thể hiểu thấu đáo 
hết cõi nội tâm của chủ nhân khu vườn và của những bức tranh vô giá. 
 
  Cũng như chàng Trương ngắm tay người đẹp của Bướm trắng, khu vườn Giverny 
tôi chỉ mới đến xem có một lần thôi. Ngắn, vội thoáng như một giấc mơ, liệu sẽ có 
ngày gặp lại?  Giờ đây, trở lại với cõi thực tại tôi nghĩ may mà còn giữ được những 
món kỷ vật lưu niệm để tôi ôn lại những giờ phút hiếm hoi của cõi mộng phù du. Và 
cứ mỗi độ xuân về, khi nhân loại đón mừng lễ giao thừa trong đêm trừ tịch cuối năm, 
trong lời cầu xin tham lam của tôi, luôn có lời nguyện ước được cùng người thân trở 
lại bên mặt hồ hoa súng bình yên sâu lắng ngày nào. Để vườn Giverny còn giữ mãi 
trong tôi một chút tình không phai từ bao năm tháng cũ. Trong giờ phút linh thiêng 
ấy, tôi như tìm lại hình bóng của chính mình qua một nhạc phẩm đượm chất triết lý 
của Trịnh Công Sơn: 

 
Ngàn mây xám chiều nay về đây treo lững lờ, 
Và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ vừa. 

Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền, 
Để người về hát đêm hồng, 

Địa đàng còn in dấu chân bước quên. 
(Trịnh Công Sơn: Dấu châu địa đàng/Tiếng hát dạ lan) 

 
  Cuộc đời là những tiếng hát mà mỗi người chúng ta sẽ tự hát lên theo cách riêng 
của mình: có tiếng trong veo, vút cao, có tiếng thì khàn đục, trầm lắng. Cụ thể hơn, 
cuộc đời còn là sự song hành của một chuỗi những buồn-vui, được-mất mà mỗi 
người sẽ tự hát lên, từ khi bản thân mình bắt đầu nhận thức được về thế giới chung 
quanh, cho đến khi thấy mình nhẹ tênh như một chiếc lá lìa cành tìm về đất mẹ.  Và 
bên cạnh ngàn vạn tiếng ca với những âm sắc bộn bề vui buồn, được mất khác 
nhau ấy, ai cũng có một khoảng bình yên ru hồn nương náu, nơi mà “địa đàng còn 
in dấu chân bước quên”.  
  



 
 

23. Bến tàu Honfleur – Lời thỉnh cầu của giòng sông Seine 
 

 
 

Người tìm về giòng sông, 
Hỏi thầm về đời mình. 

(Trịnh Công Sơn: Lời của giòng sông) 
 

  Từ lúc biết đến vườn Giverny, tôi liền nảy sinh thêm ý muốn ghé thăm nơi phát tích 
ra phong trào hội họa Ấn Tượng Pháp (Impressionism).  Bác tài xế nghe vậy bèn chỉ 
tay vào bến cảng Honfleur trên bản đồ, bảo không còn xa lắm đâu, chỉ nằm cách 
Giverny có 120 cây số, khoảng hơn 1 giờ lái xe.  Ngồi trên xe, bác còn quay lại bảo 
tôi rằng Honfleur là một cảng đánh cá nhỏ nằm ở phía nam sông Seine thuộc quản 
hạt Calvados trong vùng Normandy Thượng (Basse-Normandie).  Bên kia sông là 
thành phố Le Havre, nơi hạ nguồn của con sông Seine đổ ra cửa biển Manche bên 
bờ Đại Tây Dương, là cửa biển ngăn chia lãnh hải giữa hai nước Anh Pháp. Vậy là 
tôi lại có dịp tiếp cận với điểm đích của con sông được mệnh danh là đại trường 
giang của nước Pháp này. Ngẫm ra tôi quả thật có nhiều mối duyên nợ với các 
giòng chảy của sông và nước lắm đấy chứ, như lời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã loan 
báo trong ca khúc Lời của giòng sông 

   

‘Người tìm về dòng sông Người tìm về dòng sông’ 

 

  Từ giòng sông Nile nước lũ cuồn cuộn bên đất Ai Cập đã khơi nguồn cho nền văn 
minh Kim Tự Tháp cổ xưa nhất nhân loại.  Sông Tiber chảy qua Thủ đô nước Ý, gắn 
liền với đế chế La Mã hùng mạnh một thời, sông Thames êm đềm trôi quanh Luân 
Đôn như muốn góp phần làm nên một nước Anh thịnh vượng, đi cài đặt hệ thống 
thuộc địa ra khắp thế giới. Cho đến con sông Jordan nhỏ bé uốn mình chịu phép rửa 
tội của Chúa Giê-Su tại mảnh đất Do Thái và Jordan xa xôi.  Rồi đến giòng sông 
Hằng vĩnh cửu ở Ấn Độ linh thiêng huyền bí ban sự sống cho cả một dân tộc chiếm 
một phần năm tổng dân số trên toàn cầu.  Và con sông Cửu Long, giòng Hương 
giang cùng với biết bao con kinh rạch chằng chịt tại quê nhà mà tôi đã từng đặt chân 
tới.  Biển cả Thái Bình Dương đã giúp đưa gia đình chúng tôi trên chiếc thuyền tỵ 
nạn vượt sóng đến với bến bờ tự do. Ân tình này biết đến bao giờ tôi mới trả xong! 



   
  Sông Seine được phát nguyên từ những mạch suối ngầm trong vắt nơi cao nguyên 
Langres gần tỉnh Dijon miền đông nước Pháp.  Khi chảy qua các tỉnh phụ cận quanh 
Ba Lê trước khi đổ ra biển cả đại dương, thì sông Seine trở nên rộng lớn mênh 
mông, ẩn chứa nhiều điều bí ẩn mà cho đến nay vẫn chưa được khám phá hết.  Tôi 
chỉ biết rằng con sông này, cùng với nhiều nhánh phụ lưu của nó, đã và đang hàng 
ngày ảnh hưởng trực tiếp đến một phần quan trọng của đất nước Pháp và cả đến 
diện mạo xã hội châu Âu nữa. Sông đã đem đến cho cư dân quanh vùng những 
đồng cỏ xanh mướt, những vườn hoa trái bồi đắp từ đất phù sa mầu mỡ.  Nhưng 
đồng thời nó cũng đem đến cho họ lắm tai ương, lũ lụt, hạn hán, băng tuyết xảy ra, 
làm cho cuộc sống của những cư dân này luôn là nỗ lực bền bỉ, gầy dựng lại tất cả 
sau mỗi trận thiên tai. 

   

  Xe tiếp tục lăn bánh chạy trên những con lộ liên tỉnh nhỏ nhắn dễ thương. Và 
chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã đến cửa biển của con sông Seine, rồi từ đó dẫn vào 
bến tàu Honfleur. Tuy Honfleur không thật rực rỡ sắc màu như Giverny, nhưng cũng 
không thâm trầm quá độ như lẽ ra nó phải có với lịch sử huy hoàng của hơn 10 thế 
kỷ.  Người Anh biết đến Honfleur như một pháo đài phòng thủ bất khuất trong cuộc 
chiến 100 năm hồi thế kỷ thứ 14. Còn người Pháp thì nói về Honfleur như một điểm 
xuất phát cho những cuộc hải hành đi khám phá các vùng đất mới trên thế giới vào 
thế kỷ thứ 17. Thành phố nhỏ nhắn và duyên dáng đến lạ kỳ luôn mang đến cho du 
khách cảm giác bình yên đến nao lòng. Nhìn cảnh sống thanh bình của người dân 
nơi đây, tôi chẳng tin được là nó đã từng bị tàn phá nặng nề trong hai trận thế chiến 
và chỉ được xây mới lại hoàn toàn gần đây. 

 

 
 

  Chúng tôi yêu cầu bác tài dừng xe ở một bãi đậu gần đó, rồi xuống đường dạo 
xem những căn nhà phủ lớp đá xanh nơi mặt tiền trông ra bến tàu.  Dãy phố này đã 
từng đi vào tác phẩm hội họa của các họa sĩ nổi danh như Gustave Courbet, Claude 
Monet.  Họ đã gầy dựng nên giòng tranh Honfleur, vốn là tiền thân của phong trào 
tranh Ấn Tượng sau này lan rộng ra khắp năm châu. Chúng tôi say mê ngắm nhìn 
phong cảnh dọc theo hai bờ cửa biển, từ bến tàu trông xa tưởng chừng như là 
những bức tranh vẽ chứ không phải là những tòa nhà thực thụ.   

   

  Giòng tranh Honfleur bắt đầu khởi sắc từ năm 1860, khi nhiều họa sĩ trẻ tài hoa 
trong đó có Claude Monet muốn làm sống lại nền hội họa của Pháp, đã đến 
Normandy, đặc biệt là vịnh Honfleur, để tìm nguồn cảm hứng mới.  Các họa sĩ 
không còn tự chôn mình trong những phòng tranh chật hẹp nữa.  Họ chịu khó ra 
ngoài tìm cảnh vật thiên nhiên cho tác phẩm của mình.  Một trong những khoảnh 



khắc gây nhiều ấn tượng và hứng thú cho họa sĩ nhất là cảnh ánh nắng lung linh 
chiếu trên mặt vịnh Honfleur. Có lúc nắng như chan hòa đùa nghịch với gió, có khi 
vàng vọt ủ rũ trốn mình sau mây, và nét cọ của người họa sĩ đã phản ánh mọi tâm 
trạng của bầu trời Normandy.   

 

  Từ đó, danh từ Ấn Tượng (Impressionism) bắt đầu được công chúng để ý đến qua 
bức tranh vẽ phong cảnh biển ở Le Havre do Monet vẽ với tên gọi 'Ấn tượng mặt trời 
mọc' (Impression, soleil levant).  Trong lần triển lãm giới thiệu với công chúng lần 
đầu tiên vào năm 1874, Monet và nhóm họa sĩ Honfleur đã gặp phải sự phản ứng 
mạnh mẽ từ các nhà phê bình hội họa.  Nổi bật nhất là ông Louis Leroy của báo 
Charivari đã dùng ngay tên bức tranh của Monet để chỉ phong cách cuộc triển lãm: 
'Ấn tượng' (Impression) với dụng ý mỉa mai châm biếm.  Chẳng ngờ, bài châm biếm 
kia lại phản tác dụng, vô tình đã quảng cáo không công cho nhóm họa sĩ chưa mấy 
nổi danh trong giới hội họa. Vì chính các họa sĩ táo bạo này lại lấy cụm từ nổi cộm 
trên để đặt tên cho trường phái mới của mình.  Hiện nay, người yêu tranh có thể đến 
xem bức tranh mở đường khai phá ấy tại bảo tàng Marmottan ở Ba Lê.  Trường 
phái Ấn Tượng ra đời từ đó, và vịnh Honfleur là địa điểm các họa sĩ trong nhóm đã 
chọn làm nơi gặp gỡ, cà phê chuyện vãn và phác họa lên cảm xúc của mình. 

 

  Ngoài việc nổi tiếng là nơi phát sinh ra trường phái Ấn Tượng, Honfleur còn là nơi 
du lịch thư giãn của dân Pháp mỗi khi hè đến, nên con phố lúc nào cũng dập dìu tài 
tử giai nhân sánh vai vui bước. Chúng tôi cũng bị cuốn hút theo giòng người, tiếp 
tục men theo bờ đê xem cảnh sinh hoạt tấp nập của các tàu đánh cá đang tắp vào 
bến.  Xa xa là hằng trăm cánh buồm căng gió bập bềnh trôi trên sóng nước, từng đi 
vào văn học sử nước Pháp qua bài thơ ‘Ngày mai trong ánh bình minh’ (Demain dès 
l’aube) đầy cảm động của Victor Hugo (tạm dịch): 

 

Cha sẽ không còn nhìn thấy ánh chiều vàng, 

Cùng những cánh buồm phía xa đang cặp bến Honfleur. 

Và khi cha đến, cha sẽ đặt trên mộ con, 

Một bó hoa thạch thảo cùng lá vạn niên. 

 

  Ngót hơn thế kỷ trôi qua, dường như đồng cảm với những vần thơ diễm lệ ấy, nhạc 
sĩ Phạm Duy lại sáng tác nên ca khúc để đời Mùa thu chết.  Tinh hoa mấy thế kỷ thi 
ca nước Pháp đều được ông đưa vào trong nhạc phẩm, đáng kể nhất là thi phẩm 
trên của Victor Hugo cũng như của Guillaume Apollinaire: 

 

‘Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo 
Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi!’ 

 

  Trong làn gió hây hây mát lạnh, được thong thả tản bộ trên những con đường mòn 
lót đá xanh kiên cố của khu phố cổ nơi đây quả là một cái thú nhàn nhã khó quên.  
Xen kẽ giữa những hàng quán bày bán la liệt thức ăn cùng đồ lưu niệm, là các 
phòng tranh trưng bày những họa phẩm đắt tiền của các họa sĩ địa phương, hậu 
duệ giòng tranh Honfleur nguyên thủy, kế thừa truyền thống vẽ tranh từ các thế hệ 
tiên phong. Cả nhà chúng tôi cứ dạo xem từ phòng tranh này đến phòng tranh khác, 
tha hồ mà chiêm ngưỡng, và đầu thì cứ gật gù khen xuất sắc, chứ chẳng dám lấy 
tay sờ mó vào chúng sợ trầy tranh bị chủ bắt đền. Mỗi bức tranh nơi đây được rao 



bán với giá bạc ngàn trở lên, nhưng vẫn thu hút được những người yêu tranh tìm 
đến mua về treo tại nhà. 

 

  Hôm đó, tôi còn may mắn được 'dự' một lễ cưới trong nhà thờ Thánh Catherine, là 
ngôi thánh đường xây bằng gỗ hạt dẻ theo kiến trúc gothic lớn nhất và lâu đời nhất 
còn tồn tại ở Pháp.  Nhà thờ được xây dựng từ thế kỷ thứ 15 sau cuộc chiến 100 
năm với quân Anh, xây theo mô hình của một nhà lồng chợ thời Trung Cổ, với hai 
mái vòm trông giống như con thuyền lật úp.  Đặc biệt có tòa tháp chuông cao chót 
vót nằm tách xa với thân tòa nhà, để giáo dân đi dâng lễ khỏi bị chết cháy khi có hỏa 
hoạn hay sét đánh lên đỉnh tháp.  Cấu trúc của thánh đường này nhìn rất đơn giản, 
vì lúc bấy giờ nó chỉ có nhu cầu dành cho các ngư phủ thời đó đến dâng lễ tạ ơn 
sau những chuyến đánh cá ngoài khơi được bình an trở về. Trước đó, người dân 
Honfleur không có một ngôi thánh đường nào để cầu nguyện cả. Lúc tôi đến xem thì 
bên trong nhà thờ đang bận rộn cử hành hôn lễ, nên tôi chỉ đứng một lát rồi vòng ra 
ngoài, chứ không tham quan được hết nhà thờ và cả tháp chuông độc đáo. 

 

  Kháo chuyện một lúc, chúng tôi lên xe rời khỏi bến cảng Honfleur để kịp sang bờ 
bên kia sông Seine trước khi trời đổ mưa. Bắc ngang cửa biển là chiếc cầu cáp treo 
Pont de Normandie dài hơn 2 cây số với độ cao hơn 200 mét cách mặt biển. Cầu 
được xây cất từ năm 1988 và hoàn thành bảy năm sau đó vào năm 1995, nối liền 
hai thành phố Le Havre và Honfleur ở hai bờ sông Seine lại với nhau.  Vào thời điểm 
đó, cây cầu này được coi là chiếc cầu cáp treo dài nhất thế giới, và giật kỷ lục về 
khoảng cách xa nhất giữa hai chân cầu đến 850 mét.  Nói về ngành cầu đường thì 
kỹ thuật chuyên môn của Pháp phải liệt vào bậc nhất thế giới.  Ngay cả nước Úc 
lừng danh với chiếc cầu treo Anzac Bridge bắc ngang vịnh Johnstons Bay ở Sydney 
cũng phải gửi một phái đoàn chuyên viên sang Pháp để tìm cách khắc phục sự cố 
kỹ thuật khi xây cầu.  Sau đó, Úc đã viện trợ cho Việt Nam để hoàn thành cây cầu 
treo đầu tiên bắc ngang sông Hậu phỏng theo mô hình cây cầu ở Úc. 

 

  Không hiểu sao, cứ mỗi lần được ngồi xe chạy ngang qua cây cầu treo Pont de 
Normandie này, là mỗi lần tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc.  Con đường dẫn lên 
cầu uốn lượn ngoằn nghèo như rồng rắn quẫy đuôi.  Những lúc ấy mà mình được 
đứng ngay giữa thân cầu, từ trên cao nhìn xuống cửa biển rộng mênh mông, vạt áo 
bay phất phơ trong gió chiều lồng lộng, cảm giác chắc thật mông lung khó tả.  Nước 
sông Seine ở đây tuôn chảy cuồn cuộn như thác lũ, phía hướng ra mặt biển lóa 
nắng vàng thẫm giữa muôn vàn con thuyền nhấp nhô trên sóng bạc, tưởng không 
còn cảnh sắc nào hùng vĩ hơn. Từ trong tiềm thức tôi chợt vọng về những câu hát ru 
đầy tình tự của các bà mẹ Việt Nam kiên cường: 

 

Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh, 

Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. 

(Hát ru miền Nam) 

 

   Và tôi đã hiểu vì sao tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc nơi xứ người.  Tôi đã có lũ 
kỷ niệm cùng đồng hành với tôi cho đến suốt quãng đời còn lại. 

  



 

 

24. Một thoáng Đà Lạt giữa lòng Deauville 
 
  Càng xế trưa, tiết trời trở nên ấm áp lạ thường, mặt trời đã bắt đầu ló dạng từ 
ngoài khơi, xua tan hết những áng mây mù vây kín một góc trời trước đó chưa lâu.  
Ánh nắng rực rỡ như làm tăng thêm vẻ hoang sơ đầy quyến rũ của vùng thượng du 
nước Pháp. Thời tiết nơi đây rất thất thường và luôn biến chuyển một cách đột ngột, 
nên chúng tôi phải tận dụng tối đa, thay đổi chương trình còn lại trong ngày. Quay 
xe ngược về hướng bắc, chúng tôi quyết định trực chỉ nhắm vào hai thành phố song 
sinh là Trouville và Deauville nằm cách đó không xa.  Duy có Deauville là một khu 
nghỉ mát của những tay triệu phú giàu sụ.  Khí hậu mùa hè ở vùng này bao giờ cũng 
vậy, phải đợi đến quá ngọ mới quả quyết được trời có nắng và biển có thể tắm được 
hay không. 
 

 
 
 
  Mặc dù hai thị trấn ở cách nhau có mỗi cây cầu bắc ngang con sông Seine, nhưng 
cả hai lại có nhiều nét trái ngược nhau.  Khác hẳn với Deauville lịch sự sang trọng, 
Trouville chỉ là một làng chài địa phương nên giá sinh hoạt bình dân hơn.  Khách đi 
bộ trông cũng thật thà chất phác chứ không như khu sòng bài ở bên Deauville, 
trước khi bước xuống xe cần phải chờ nhân viên an ninh lăng xăng chạy đến mở 
cửa rồi mới chịu bước xuống.  Vì vậy mà dân du lịch bụi kéo đến Trouville mua sắm 
thật đông đúc, vào mùa nghỉ phòng trọ không còn một chỗ trống. 
 
  Deauville cũng là một thị trấn nhỏ bé yên tĩnh nằm ven biển, dân cư chưa đến nửa 
vạn.  Nhưng nó được xem là một trong những đô thị xa xỉ, đắt đỏ nhất nước pháp.  
Deauville tiếng Pháp có nghĩa là Thủy Phố, có nhiều món giải trí hạng sang dành 
riêng cho giới trưởng giả thích hưởng thụ, như trường đua ngựa, sòng bạc, và gần 
đây nhất là phát triển thêm sinh hoạt liên hoan phim, trong đó nổi tiếng nhất là phim 
Hoa Kỳ.  Ngay cả Liên Hoan Phim Á Châu cũng được tổ chức rất thành công tại 
đây, mà phim Mê Thảo thời vang bóng của nữ đạo diễn Việt Nam tên Việt Linh đã 
gây được tiếng vang lớn nơi giới ghiền màn ảnh bạc. 
 
  Đến Deauville rồi, chúng tôi mới thấy muốn tiêu tiền ở một trong những đô thị đắt 
đỏ nhất nước Pháp cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng.  Định vào sòng bạc thử thời 
vận ư?  Không thoải mái như Las Vegas của Mỹ, hay các club ‘nhà nghèo’ gần nơi 
tôi ở. Các casino ở đây đã ra quy định khắt khe, khách muốn vào chung tiền thì phải 



ăn mặc lịch sự chỉnh tề. Chứ bọn bình dân lao động với cái áo thun ba lỗ và quần 
đùi mát mẻ như đám dân du lịch bụi như tụi tôi là sẽ bị cấm cửa ngay! 
 
  Mọi thứ ở đây đều treo giá cao tới mức chóng mặt, đắt ngang ngửa với Ba Lê và 
đô thị sòng bài Monaco.  Tôi có lần với tay định mua chiếc cà vạt thanh nhã mang về 
làm kỷ niệm. Nhưng lúc nhìn thấy thẻ yết giá ghi $150 euro thì lại rụt rè không dám, 
vị chi tính ra gần $300 úc kim.  Vừa cầm bộ quần áo trẻ con độ hai ba tuổi lên, tôi đã 
vội vã buông tay như mình mới bị phỏng nặng, khi nhìn thấy cái giá cao ngất 
ngưởng trên 300 euro!  Tôi nghĩ bụng con nít mà mặc quần áo kiểu này chắc sẽ mãi 
không thể lớn nổi, vì phải oằn lưng vác chịu xấp tiền khổng lồ cha mẹ bỏ ra mua đồ 
cho chúng!. Với số tiền đó, có thể nuôi sống một gia đình tại Việt Nam cả mấy tháng 
trời.  Không biết đã có mấy ai đã chùn tay khi mua sắm như mình chưa nhỉ? 
 
  Ngoài những giá trị văn hóa lịch sử ra, Deauville còn nổi tiếng thanh lịch nhờ có bãi 
biển sâu rộng lý tưởng, nằm trong số hiếm hoi những bãi tắm lộ thiên có thể tắm 
được ở vùng giáp mũi Bắc Cực này.  Như các bậc phong lưu thích phô trương sự 
phú quý bằng ‘gấm lót đàng, vàng lót ngõ’, ngay từ thập niên 1930s Deauville đã 
không tiếc tiền nhập ván gỗ azobe từ châu Phi sang lót cả con đường dọc theo bãi 
tắm, để quý thiên kim tiểu thư và vương tôn công tử có thể bách bộ dạo chơi mà 
khỏi sợ cát biển lấm vào gót chân ngà ngọc. 
 
  Ngày nay, du khách có thể bắt gặp những dấu vết xa xỉ ấy dọc theo con đường lát 
ván sạch tinh tươm hướng ra bãi biển.  Những tấm bảng gỗ dựng trên hàng lan can 
đập vào mắt du khách tên tuổi của hàng loạt ngôi sao điện ảnh thế giới, những quán 
ăn treo hình những diễn viên thời danh đã từng ghé qua. Được lưu danh miễn phí 
tại nơi thanh lịch vào bậc nhất nước Pháp ư? Còn gì bằng!  Thế là các ngôi sao 
thượng thặng đua nhau đến nghỉ dưỡng, tạo cơ hội cho Deauville thu hút thêm 
nhiều du khách vào những dịp liên hoan phim ảnh. 
 
  Hàng năm, nơi đây cũng có tổ chức các hội chợ rao bán ngựa đua rặt nòi.  Khách 
mua từ khắp nơi trên thế giới đổ về tham gia cuộc đấu giá sôi nổi, trong số đó đáng 
kể nhất là những tỷ phú Ả Rập đến từ xứ dầu lửa.  Đến mùa tranh giải, cả thị trấn 
như biến thành biển người, tập trung nơi trường đua chính, to lớn vào bậc nhất thế 
giới cùng với các màn hình ngoài trời, trình chiếu cảnh mấy anh nài ngựa quất roi so 
tài trên từng gang tấc cho dân mê cá ngựa câu độ với nhau. 
 
  Tất nhiên dân du lịch bụi chúng tôi chẳng dám có tham vọng theo chân các đại gia 
ăn tiêu vung vít vô tội vạ này rồi.  Thế là, yên tâm với túi tiền chưa bị sứt mẻ chút 
nào, chúng tôi ghé vào một quán giải khát có kê dãy bàn ghế ở vỉa hè để nghỉ chân.  
Đi từ sáng sớm đến giờ chúng tôi mới có dịp ngồi ăn trưa thoải mái bên tách trà sữa 
pha đường bốc khói nghi ngút.  Rồi thú vị quan sát những cư dân đôn hậu địa 
phương đang nhàn tản ngồi nhâm nhi cà phê, tán gẫu hay say sưa đọc sách báo.  
Khung cảnh ấy đã gợi lại cho tôi biết bao kỷ niệm về một góc phố nào đó của Đà Lạt 
thân yêu mà mà giờ đây đã 'xa nghìn trùng'.   

 



 
 

  Gió từ biển thổi vào từng đợt thật mát, và giọt trà đắng trong người làm tôi tỉnh hẳn.  
Vì sợ mất ngủ, thường ngày tôi tự giới hạn mình chỉ một tách trà vào buổi sáng thôi. 
Nhưng vào những dịp đi chơi xa như thế này, tôi cho phép mình được ‘xuống núi’ 
một chút.  Cũng may, khi màn đêm buông xuống, tôi cũng đánh được một giấc ngon 
lành, tự ru mình ngủ theo tiếng nhạc của Ngô Thụy Miên: 
 

Tình yêu như nắng,  
Nắng đưa em về bên giòng suối mơ. 
(Ngô Thụy Miên: Riêng một góc trời) 

 
  Nói đến Đà Lạt, quả thật lần đầu tiên khi đặt chân đến Deauville, bao quanh bởi 
những căn biệt thự cổ xây bằng gỗ trộn với đá ong, tôi chợt nhớ về Đà Lạt một cách 
da diết. Hình như ở đây có nhiều nét thân quen, và trong một thoáng cứ tưởng mình 
đang dạo chơi phố xá Đà Lạt.  Thật ra, không chỉ bầu không khí yên tĩnh cộng với 
tiết trời thoáng mát hơi se lạnh của Deauville làm tôi gợi nhớ Đà Lạt, mà chủ yếu 
chính là cái hồn thể hiện qua những di sản kiến trúc độc đáo.   
 
  Hầu hết nhà cổ ở đây đều xây cất theo lối kiến trúc colombage đặc thù của vùng 
Normandy.  Nhà được trổ nóc với mái xéo cao, mặt tiền có kết cấu gồm khung sườn 
bằng gỗ xây chèn gạch chạy xéo song song trông thật lạ mắt.  Màu gỗ nâu xen kẽ 
với màu vôi của tường tạo thành nét trang trí khéo tay, đẹp như tranh vẽ trong 
truyện cổ tích.  Lối kiến trúc colombage này còn thịnh hành ở một số vùng khác của 
nước Pháp như Garonne, Dordogne.  Tuy nhiên nơi đây, gần đến trung tâm 
Deauville, thì những tòa nhà kiểu đó được xây với một quy mô đồ sộ và nguy nga 
hơn.  Một trong những ngôi nhà tiêu biểu nhất là Tòa thị chính, được xây dựng từ 
năm 1881 cho đến nay vẫn giữ nguyên kiến trúc thuở ban đầu. 
 
  Đà Lạt của chúng ta cũng có khá nhiều biệt thự mang kiến trúc colombage vùng 
Normandy như thế.  Điều đó cho thấy những người Pháp tha phương đã mang chút 
hồn quê sang tận đất Việt hầu vơi đi nỗi nhớ cố hương ray rứt khôn nguôi.  Cho đến 
năm 1949, toàn thành phố Đà Lạt đã có trên 1 ngàn biệt thự, dinh thự hoàn thiện về 
mặt thẩm mỹ và kỹ thuật, hài hòa với cảnh quan tạo thành một diện mạo riêng cho 
Đà Lạt.   
 
  Nhìn lại quá khứ hình thành của hai thành phố ở hai đầu trái đất, chúng ta sẽ dễ 
dàng nhận thấy nhiều điểm tương đồng khá trùng hợp.  Hồi thế kỷ 19, Deauville chỉ 
là một làng chài nhỏ với vỏn vẹn 104 cư dân.  Đến năm 1859, có ba người thuộc 
giới quý tộc đã bỏ vốn ra mua toàn thể vùng đất đầm lầy ven biển trên với giá 800 
ngàn tiền phật lăng (franc) thời đó.  Họ là Công tước (Count) Morny vốn là anh em 



cùng mẹ khác cha với Hoàng đế Nã Phá Luân đệ tam (Napoleon III), viên chức ngân 
hàng Armand Donon và bác sĩ Joseph Olliffe.  Mua xong, họ liền đề ra phương án 
xây dựng thành một khu nhà nghỉ cao cấp, và chỉ trong vòng 10 năm sau đã trở 
thành điểm đến ưa chuộng của tầng lớp thượng lưu không chỉ ở Ba Lê mà còn lan 
ra khắp lục địa Âu châu nữa. 
 
  Cũng vào khoảng thời điểm ấy (năm 1893), ở Việt Nam bác sĩ Yersin lúc đang trên 
đường thám hiểm vùng Đông Dương đã tình cờ khám phá ra vùng cao nguyên Lang 
Biang hoang sơ tuyệt đẹp.  Theo lời đề nghị của ông, viên toàn quyền Pháp Paul 
Doumer đã quyết định xây dựng nơi đây thành một trung tâm nghỉ mát với tư tưởng 
chủ đạo là tôn trọng thiên nhiên và duy trì vẻ đẹp của cảnh quan.  Đà Lạt hầu như là 
đô thị duy nhất của nước ta được xây dựng theo ý tưởng và quy hoạch nhất quán 
ngay từ đầu để làm nơi nghỉ dưỡng. 
 
  Tầm nhìn xa của nhà quy hoạch và sáng tạo tinh tế của các kiến trúc sư Pháp thời 
đó đã biến vùng rừng núi hoang dã, chỉ sau mấy thập niên, thành nơi hội tụ một ‘bộ 
sưu tập’ nhiều phong cách tiêu biểu của kiến trúc Pháp cuối thế kỷ 19. Như kiến trúc 
vùng mạn ngược Anglo-Normand, kiến trúc miền cao nguyên trung phần Pháp, miền 
núi tuyết trong dãy Alps và phía nam, miền Pyrénées và Basque.  Trớ trêu thay, 
quần thể ‘Đô thị di sản’ được thế giới công nhận này lại đang xuống dốc một cách 
thảm hại, rách nát từ hình hài cho đến thể chất. 
 
  Còn Deauville thì trong vòng hơn 60 năm kể từ ngày mở rộng (1860-1920) đã hình 
thành một số lượng hơn 550 căn nhà ngót trăm tuổi đời gồm biệt thự hay nhà vườn 
cùng chung kiểu dáng địa phương đặc thù, thành nơi lý tưởng cho ngành du lịch thư 
giãn, qua đó nhanh chóng gián tiếp phát triển về kinh tế cho toàn vùng.  Tất cả đều 
đặt dưới sự bảo tồn di sản nghiêm ngặt của chính phủ Pháp.  Nhờ vậy cho tới nay, 
không ít căn nhà cổ tuy đã qua tay nhiều đời chủ nhưng vẫn giữ nguyên kiến trúc và 
cảnh quan buổi ban đầu, chỉ được phép sửa sang tu bổ những chỗ bị hư hại mà 
thôi. 
 
  Còn Đà Lạt của Việt Nam?  Hàng chục năm qua, môi trường và cảnh quan nơi đây 
đã không ngừng xuống cấp, mà cho tới nay các đơn vị hữu trách vẫn chưa tìm ra 
phương thuốc đặc trị để cứu chữa.  Điều này cho thấy chúng ta chưa có thái độ ứng 
xử đúng mực đối với di sản của quá khứ.  Rồi đây, có khi thế hệ mai sau sẽ chỉ còn 
biết đến một Đà Lạt từng là kho tàng kiến trúc cảnh quan trong phim ảnh hay trong 
sách vở! Đến với Deauville vào một ngày hè đẹp trời, tiếc thay ý nghĩ ấy đã làm cho 
khách từ phương xa dừng chân vãn cảnh bỗng thấy chạnh lòng cùng nước non! 
  



 
 

25. Chateau de Sully – Lâu đài cổ tích trong tranh họa đồ 
 
  Lên xe rời khỏi Deauville mà lòng chúng tôi hãy còn lâng lâng niềm cảm mến trong 
nỗi nhớ Đà Lạt khôn nguôi.  Đà Lạt năm xưa hiện về trong ký ức mỗi người chúng 
tôi hôm ấy thật đẹp mà cũng thật quá xa vời.  Thế là không ai bảo ai, chúng tôi đều 
chọn nghỉ đêm tại một tòa lâu đài đẹp lộng lẫy nằm ở ngoại ô thành phố Bayeux 
cách độ nửa giờ lái xe.  Bayeux là thành phố hiện đang lưu giữ bức thảm dệt nổi 
tiếng nhất trong số các bức thêu cổ hiện còn trên thế giới.  Cách đó không xa là bãi 
biển Omaha, chỗ quân đội Đồng Minh Anh Mỹ đổ bộ vào tham chiến trong trận Đệ 
Nhị Thế Chiến vừa qua. 
 

 
 
  Từ xa, tòa lâu đài trông như một ngôi biệt thự sang trọng của hoàng gia Pháp, nằm 
khép mình giữa khu rừng bách thuộc chủng loại Lebanon trải rộng ngút ngàn.  Một 
màu xanh mát tỏa kín cả khu rừng trong ánh nắng chiều vàng vọt chiếu xuyên qua 
cành lá với những sắc độ khác nhau.  Cảnh non nước hữu tình lúc chiều hôm đẹp 
vô cùng gợi cảm khiến lòng tôi man mác nhớ lại câu ca dao ngày nào:  
 

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, 
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ. 

 
  Lâu đài có cái tên thật du dương, thơ mộng, Chateau de Sully, được hình thành 
qua nhiều giai đoạn xây cất giữa hai thế kỷ 16 và 18, là một trong những dinh thự 
lớn và đẹp nhất vùng, thể hiện đậm nét phong cách kiến trúc thời Phục Hưng.  
Chúng tôi men theo con đường mòn trải đá sỏi lên cổng ngôi biệt thự mà tưởng như 
lạc bước vào chốn hoàng cung thâm nghiêm của một vị lãnh chúa châu Âu nào đó 
từ dăm ba thế kỷ trước. Đứng dưới chân tường dốc đứng, cao mấy chục thước của 
lâu đài, mà hình dung ra những trận chiến khốc liệt, cảnh máu chảy đầu rơi của các 
chiến binh xưa.  Gần đây nhất là khi quân Đức Quốc Xã lẫn phe Đồng Minh đã thay 
nhau chiếm lấy lâu đài này làm tổng hành dinh trong trận Đệ Nhị Thế Chiến vừa 
qua.  Nỗi kinh hoàng đó hãy còn để lại nhiều ám ảnh trong tâm thức người Tây 
phương cho đến tận ngày nay.  Nhưng với những dân làng phúc hậu sinh sống 
quanh đây, dường như cái quá khứ u buồn đó đã không làm thay đổi đi nếp sống 
hiền hòa giản dị đã có từ ngàn đời của họ. Từ khe suối nước chảy róc rách nằm 
phía bên phải nhìn lên, lâu đài Sully trông chẳng khác nào thế giới truyện tranh cổ 
tích hoặc phim hoạt hình của Walt Disney vậy.  Giòng suối trong mát lượn lờ uốn 



quanh, tưởng như những đường cong mềm mại của cô gái đang say sưa giấc nồng 
trong truyện cổ tích Người đẹp ngủ trong lâu đài mà tôi đã đọc từ hồi còn bé thơ. 
 
  Bây giờ, tòa lâu đài cổ kính này đã được phục hồi thành một khu nghỉ dưỡng đẳng 
cấp chuyên cung cấp những dịch vụ thượng hạng dành cho các tầng lớp khá giả 
sang trọng. Và phải đặt phòng trước và thường không còn chỗ trống như ngày hôm 
nay.  Bạn đến đây sẽ được trải nghiệm lối sống xa hoa của giới quý tộc và hoàng 
gia Pháp từ những ngày lịch sử oai hùng thuở xưa, và những dịch vụ độc đáo ở đây 
sẽ khó có thể tìm thấy ở bất cứ khách sạn hiện đại nào khác trên thế giới.  Những 
dịch vụ này được thiết kế theo ý thích riêng của từng du khách, từ đồ ăn, thức uống 
cho đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay các trò chơi thể thao giải trí.  Bạn cũng sẽ 
được thưởng thức những món ăn hảo hạng do chính các sư phụ đầu bếp hàng đầu 
chế biến từ nguyên liệu tươi ngon với những loại gia vị đặc sản của địa phương đi 
kèm với những chai rượu vang quý hiếm chỉ có thể tìm thấy ở vùng này mà thôi.   
 
  Đến khuôn viên nội thất của tòa lâu đài mới đẹp làm sao. Tòa nhà được kết cấu 
gồm 13 gian nhà khách nằm ở ngay trung tâm lâu đài, để lữ khách lỡ đường dừng 
chân nghỉ dưỡng ở đây có thể cảm nhận được cuộc sống của những ngày xa xưa 
ấy.  Tất cả đều được bài trí đúng theo phong cách cổ truyền, gồm những bộ áo giáp 
với binh khí đủ loại trưng bày trong phòng kỵ sĩ.  Ngoài ra còn những đại sảnh lớn 
trang trí lộng lẫy dành cho các đại tiệc tiếp tân thượng khách, sảnh dành cho các 
buổi hòa nhạc và khiêu vũ treo những bức tranh thảm thật lớn, đường dệt vô cùng 
tinh xảo.  Lâu đài cũng có một nguyện đường riêng xây bằng đá hoa cương còn sót 
lại từ thế kỷ 16, là một tuyệt tác của loại hình kiến trúc mái vòm tôn giáo với những 
hàng cột chạm trổ tinh vi cao hai tầng nâng mái vòm hình bán nguyệt. 
 
  Bao quanh tòa lâu đài là dãy nhà xây dọc hai bên cổng chính gồm có thư phòng 
của quản gia, phòng ngủ cho các thành viên trong giòng họ, sau cùng là phòng ở 
của các gia nhân giúp việc và quân lính, nhà kho lương thực, kho vũ khí.  Nối liền 
với hai dãy nhà là căn bếp rộng lớn, có cả các phòng dành để các nghệ nhân tái 
hiện các nghề thủ công gia truyền như đan lát, dệt may thêu, chế biến bánh kẹo.  
Hai dãy nhà dọc này hiện đã được tân trang lại thành khu nghỉ mát hạng nhì bình 
dân hơn với 9 căn phòng ngủ riêng biệt, mà người Pháp gọi là Manor. 
 
  Chúng tôi về phòng nghỉ ngơi một lát rồi thay đồ xuống ăn tối tại nhà hàng tọa lạc 
ngay trong khuôn viên lâu đài.  Đây là nhà hàng nổi tiếng khắp vùng về nghệ thuật 
nấu ăn theo đúng bí quyết gia truyền của cung đình Pháp, và cũng là cái nôi của nền 
ẩm thực châu Âu.  Ai nấy đều háo hức chờ đợi để có dịp được thưởng thức nghệ 
thuật ẩm thực thanh lịch của hoàng gia Pháp như thế nào. Mới bước chân vào cửa 
thôi, chúng tôi đã được vị quản gia đón tiếp như một vị thượng khách dự tiệc dạ yến 
do nhà vua khoản đãi, rồi mời ngồi vào bàn ở một phòng ăn sang trọng nhìn ra khu 
vườn thoáng mát bên ngoài.  Lúc ấy, tôi có cảm giác mình như là một ngài bá tước 
hay vị hoàng đế nào đó, luôn được các hầu bàn, quản gia phục vụ tận tâm chu đáo.   
   
  Đến tận bây giờ, tôi hãy còn nhớ mãi đến những món ăn được nấu ... bằng thơ độc 
đáo của hoàng tộc Pháp.  Cầm tờ thực đơn đã dịch sang tiếng Anh lên, chúng tôi 
không khỏi ngạc nhiên thích thú khi đọc tên các món ăn được diễn tả văn hoa như 
một bài thơ tình lãng mạn.  Sự tinh tế của các món ăn cung đình ở đây được chuẩn 
bị kỹ lưỡng cho đến từng chi tiết nhỏ, ngay cả trong thực đơn đưa cho thực khách 
lựa chọn.  Chưa ăn mà như đã được ăn bằng mối duyên văn tự rồi, qua những vần 



thơ ẩm thực xuất phát từ lòng rung cảm ngẫu hứng của một thi nhân vô danh nào 
đó.  Điều đó cho thấy người Pháp rất coi trọng nghề nấu ăn và xem nấu ăn như là 
một nghệ thuật. Đối với họ, những tên tuổi trong giới đầu bếp nổi tiếng luôn được 
xếp bên cạnh tên tuổi của những nhà văn, nhà thơ mà họ yêu thích. 
 
  Tự hào về văn hóa ẩm thực của mình, người Pháp luôn quan niệm rằng chỉ có 
người lịch sự tao nhã mới ý thức và đánh giá đúng mức chất lượng và cách trình 
bày trên bàn ăn của chủ nhà. Về phép lịch sự khi ngồi vào bàn ăn của người Pháp, 
tùy theo tính chất của bữa ăn, bữa ăn gia đình, tiệc thân mật bạn bè hay tiệc chiêu 
đãi long trọng, cách xử sự ở bàn ăn có khác nhau đôi chút. Phong cách của họ là ăn 
thật khéo và nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động, kèm theo đó là những quy tắc 
cầu kỳ trong việc dùng muỗng, dao, nĩa sao cho phù hợp với từng món ăn và không 
được lẫn lộn.  Các loại dụng cụ này thường được làm bằng bạc, hay sang hơn nữa 
là vàng ròng nguyên chất.  Cán cầm được chạm trổ với những đường nét hoa văn 
tinh xảo, chứng tỏ địa vị cao quý của chủ nhân trong xã hội.  Rồi những quy định 
phức tạp khác trong việc dùng khăn ăn, đồ uống mà người nước ngoài không thể 
học được trong một sớm một chiều.  Ngay cả ly, chén, đĩa cũng phải thay đổi liên 
tục theo món, và mỗi bữa ăn thường hay kéo dài rất lâu, từ 2 tiếng hơn cho đến cả 
buổi mới chấm dứt.   
   
  Ngày xưa, một bữa ăn truyền thống của các nhà quý tộc bao giờ cũng gồm có đến 
9 phần riêng biệt và tương đối phức tạp. Đến giờ thì hầu như người ta chỉ chia bữa 
ăn thành 6 phần chính: đầu tiên là khai vị nhẹ gồm các món ăn gây kích thích vị giác 
như sò, ốc, trứng cá muối, cocktail hải sản.  Tiếp đó đến món súp rồi phần thứ 3 lại 
là món bánh mì bỏ lò nướng, được xem như là khai vị ấm của bữa ăn.  Phần thứ 4 
là các món ăn chính như cá, gà, thịt nướng và các loại rau quả trộn khác nhau.  
Phần thứ 5 là các loại hoa quả và phó mát (fromage, cheese). Và cuối cùng, bữa ăn 
sẽ kết thúc với một món tráng miệng ngọt.  Ở một số nhà hàng thuộc cỡ trung hoặc 
trong các gia đình, người ta rút gọn lại chỉ còn có 5 phần, có thể là gộp súp vào ăn 
chung với món khai vị. Cũng có nơi gộp hoa quả, phó mát trở thành món tráng 
miệng luôn cho giản tiện. 
 
  Lối ăn uống của người Pháp kiểu cách như vậy nên trong những bữa ăn trịnh trọng 
hay tại các nhà hàng cao cấp, không thể thiếu hầu bàn phục vụ phần mời đón 
khách. Vào những buổi ấy, phải cần tối thiểu từ một đến hai người hầu bàn luân 
phiên phục vụ cho mỗi bàn ăn. Người hầu bàn phải ăn mặc sạch sẽ. Phụ nữ mang 
yếm trắng, váy đen, áo chemise trắng, còn đàn ông thì mặc áo veste trắng cài nơ 
bươm bướm, quần đen, và phải giữ im lặng lúc hầu bàn. Món ăn nóng còn phải 
được dọn trên những đĩa đã được hấp nóng trước có đậy vung mới dậy mùi thơm 
phức của món ăn.  Tay mặt luôn để sau lưng, họ sử dụng tay trái đem đĩa thức ăn 
trên một cái khăn, đi đến phía bên trái của mỗi thực khách mà đặt đồ ăn xuống bàn. 
Nhưng lúc dọn dẹp dao, nĩa trên bàn thì họ đến phía bên tay mặt khách.  Cho nên 
người thực khách biết điệu, họ đoán biết trước người hầu bàn sắp đến bên trái hoặc 
bên mặt của họ tùy theo lúc đem đĩa đến hay dọn đĩa đi. 
 
  Trọng hệ nhất đối với người Pháp là lối sắp xếp bàn ăn.  Chỉ một sơ xuất nhỏ thôi, 
như sắp xếp sai hoặc quên một món đồ nào đó thì người phục vụ sẽ bị chỉ trích 
nặng nề hay thậm chí còn bị sa thải ở những nhà hàng lớn.  Các bàn ăn của Pháp 
phải có khăn trải bàn, thường là màu trắng hay màu lạt để thể hiện gu thẩm mỹ 
trang nhã của chủ nhân.  Ở những người cầu kỳ thì sự hài hòa các màu sắc giữa 



khăn trải bàn và khăn ăn cũng như các vật trang trí khác được đặc biệt chú trọng.  
Nếu là tiệc chiêu đãi long trọng thì khăn trải bàn là màu trắng có hoa văn nổi và chỉ 
sử dụng một lần chứ không sử dụng lại lần thứ hai.  Khi họ xếp ly, đĩa, dao, muỗng, 
nĩa, khăn ăn, đồ gác dao trên bàn, quy ước khoảng cách tối thiểu giữa các thực 
khách là 6 tấc.   
 
  Khăn ăn của khách bao giờ người Pháp cũng xếp thành hình tam giác hoặc gấp 
làm tư hình chữ nhật đặt trong cái đĩa nhỏ phía bên trái của đĩa ăn.  Ăn xong mới để 
khăn lại bên tay mặt. Nếu bạn sơ ý điều này, hầu bàn sẽ dọn thức ăn đi lúc bạn 
bước ra ngoài đi vệ sinh hoặc hút thuốc lá. Trang trọng hơn nữa thì cuốn tròn khăn 
lại như ta thường thấy ở các nhà hàng cao cấp, chứ không bao giờ họ xếp khăn 
hình cánh quạt để trong ly như người Mỹ, người Hoa.  Giữa bàn là nơi để bày các 
món ăn, trang trí một bình hoa đơn giản tránh có mùi thơm. Trên bàn để lọ muối, 
tiêu nhỏ, và bình nước lọc, nhưng tuyệt đối không để lọ dầu olive, dấm và tăm xỉa 
răng lên bàn ăn.  Trịnh trọng hơn thì các thứ này được kê trên một cái bàn đẩy nhỏ 
có bánh xe đặt bên cạnh.  Và quan trọng hơn hết, thực khách trước khi nhập tiệc 
phải rửa tay. 
 
  Trên bàn ăn người Pháp có đến 5 loại nĩa khác nhau để dùng khi ăn cá hay thịt.  
Nĩa được đặt phía bên trái của đĩa ăn, theo trình tự món ăn đem ra mà đặt từ trái 
sang phải, mũi hướng vào phía trong bàn ăn.  Nếu có món ốc, sò thì nĩa để ăn sò ốc 
là loại nhỏ nhất, chỉ có 2 chĩa răng cưa, và phải đặt ở phía bên tay mặt của đĩa, chứ 
không nằm bên trái như các loại nĩa khác.  Loại nĩa thứ hai lớn hơn một chút có 3 
chĩa, thường được dùng với món cocktail hải sản.  Kế đến là loại nĩa thứ 3 dùng cho 
các món rau trộn và tráng miệng, tuy cũng có 4 chĩa như loại nĩa bình thường, 
nhưng có vóc dáng nhỏ hơn khá nhiều.  Loại thứ 4 là nĩa bình thường, dùng cho các 
món ăn chính mà chúng tay thấy bày bán khắp nơi, có 4 chĩa và chỉ dùng để ăn thịt.  
Sau cùng và cũng là loại dễ bị nhầm lẫn nhất chính là nĩa dùng cho món cá, chỉ có 3 
chĩa răng cưa thôi, nằm bên trái hàng đầu trên bàn ăn.  Nếu để ý kỹ, chúng ta sẽ 
nhận thấy loại nĩa ăn cá này có một điểm khác biệt so với các nĩa khác. Đó là một 
góc răng cưa ở phía trên đầu nĩa hơi bị cong lại và đoạn răng cưa nằm giữa cái nĩa 
bị cắt ngắn đi.  
 
  Dao ăn thì có tổng cộng 4 loại. Dao dùng để phết bơ là loại nhỏ nhất, lưỡi dao 
ngắn và có hơi uốn lượn lên trên một chút.  Còn dao để cắt cá, lưỡi dao mỏng có vết 
lõm nhỏ và bề ngang dẹp, nhưng ngắn hơn loại dao bình thường có lưỡi thuôn dài.  
Dao dành cho món thịt có mũi nhọn hoắt và khá sắc so với các loại dao khác.  Cuối 
cùng mới đến loại dao thông dụng được dùng hầu hết cho các món ăn còn lại.  Dao 
phải luôn cùng với muỗng ăn súp và đồ gác dao nằm bên tay mặt của đĩa thức ăn.  
Dao được sắp theo nguyên tắc ngược lại với nĩa, dao ăn cá đặt bên phải dao ăn thịt.   
 
  Phức tạp hơn dao với nĩa, muỗng hay thìa có đến 5 loại khác nhau.  Bé bỏng nhất 
là thìa dùng cho các loại cà phê được uống trong cái tách nhỏ xíu như chén uống trà 
tàu của ta ngày xưa.  To hơn một chút chính là loại thìa mà chúng ta hay gọi là thìa 
cà phê. Tuy nhiên, loại thìa này còn được dùng chung cho cả các loại trà, cà phê, 
kem, nước hoa quả và cocktail nữa.  Xếp thứ 3 về ngoại hình là loại thìa dùng cho 
các món bánh ngọt, về hình dáng thì cũng tương tự như hai loại trên, chỉ có kích cỡ 
là to hơn một chút thôi.  Loại thìa thứ 4 thì lại có hình dáng khác hẳn, với lòng sâu 
hơn và có hình tròn so với các loại kia, là loại được chuyên dụng để ăn món súp. 
Cuối cùng là thìa dành cho các loại kem được ăn trong những chiếc ly dài với chiếc 



cán nho nhỏ, thon dài, phù hợp với ly kem. Nhưng một số lớn người Pháp hiện nay 
vẫn giữ tập tục ăn kem bằng nĩa nhỏ có hai chĩa. 
 

 
 
 
  Các loại muỗng, nĩa dùng để ăn các món tráng miệng thì nằm ngang phía trên theo 
nguyên tắc như sau: muỗng dùng để ăn tráng miệng được quay về bên trái, nĩa thì 
được quay về bên phải.  Dao dùng để phết bơ được đặt nằm trên đĩa nhỏ ở góc trên 
bên tay trái, bên cạnh có thể đặt thêm các loại đĩa, dụng cụ dùng cho món khai vị.  
Góc bên phải thì để các loại ly uống rượu, nước. 
 
  Ở bữa ăn thông thường thì chỉ cần có 2 loại ly là đủ cho mỗi thực khách, một để 
uống rượu và một để uống nước. Còn buổi tiệc quan trọng thì có 3 loại ly khác nhau.  
Ly được đặt phía trước của đĩa theo thứ tự từ cao tới thấp và từ trái sang phải.  Ly 
nước lớn nhất đặt đầu tiên, kế đến là ly nhỏ hơn dành cho uống rượu chát đỏ, rồi 
mới tới ly nhỏ nhất cho rượu chát trắng.  Uống rượu sâm banh (champagne) khai vị 
là một ly khác nữa thì để sau cùng nếu có.  Tại nhà hàng, hầu bàn chỉ phục vụ rượu, 
còn nước uống khách phải tự rót lấy.  Trong bữa ăn gia đình hoặc thân mật giữa 
bạn bè thì nước và rượu được đựng trong bình bày sẵn trên bàn ăn.  Nhưng ở 
những bữa tiệc long trọng, ly uống nước phải được rót đầy trước khi đưa lên bàn 
cho khách.  Đối với các loại rượu quý thì sẽ được khui khoảng 2 giờ trước khi dùng, 
để hòa nhiệt độ rượu với nhiệt độ không khí thì lúc đó rượu mới tỏa ra hết hương vị 
của nó. 
 
  Đĩa ăn trên bàn người Pháp dùng 3 loại chính riêng biệt cho từng món ăn, không 
nên lẫn lộn sẽ gây bối rối nơi người dự tiệc. Loại đĩa thứ nhất lõm nhiều, dùng để ăn 
súp. Loại đĩa thứ nhì bằng phẳng, dùng để ăn món khai vị và những món chính, và 
loại đĩa thứ ba cũng bằng phẳng nhưng nhỏ hơn, dùng để ăn phó mát và thức ăn 
tráng miệng. Những đĩa này phần lớn đều có hình tròn, nhưng bây giờ người ta có 
khuynh hướng sử dụng loại đĩa cách điệu có hình dáng khác biệt theo thời thượng 
hơn. Đối với bữa ăn tiếp tân quan trọng, không bao giờ họ để chồng lên nhau quá 
ba đĩa. Đĩa sâu ăn món súp luôn luôn để trên đĩa bằng cho cân đối. 
   
  Việc xếp vị trí chỗ ngồi cho thực khách người Pháp cũng điệu nghệ lắm. Khi đó, ta 
thường thấy người khách chính của bữa tiệc sẽ được bố trí ngồi đối diện với chủ 
nhà.  Các vị khách thân mật với chủ nhà sẽ được xếp ngồi hai bên, rồi kế đến mới 
xếp cho những người khác. Cách này cũng nhằm để dễ dàng tiếp chuyện với khách 
khi nhập tiệc. Theo phép lịch sự của người Pháp thì khách chỉ ngồi vào bàn khi chủ 
nhà mời  và an tọa. Quý ông sẽ kéo ghế chờ cho quý bà ngồi xong rồi mình mới 
ngồi cạnh bên, như vậy mới được xem là người đàn ông hào hoa phong nhã. Người 
lớn tuổi hay có chức vụ sẽ được mời ngồi trước. Đàn bà có gia đình được ưu tiên 



hơn phụ nữ độc thân, ngoại trừ người này đã trọng tuổi. Ngoài ra, khác với phong 
tục của người Việt chúng ta xưa kia, trên bàn ăn người con dâu bao giờ cũng được 
ưu tiên hơn con gái ruột. Sau hết mới đến phiên nam giới và trẻ con ngồi vào bàn, 
và khi phục vụ thức ăn cũng phải tuân thủ theo quy tắc trên.  
 
  Kế đến là tư thế ngồi trong lúc ăn, phải giữ sao cho lưng thẳng, tự nhiên và thoải 
mái, tránh dựa lưng vào ghế và tránh đong đưa qua lại. Hai bàn tay họ đặt kế bên 
đĩa, chứ không dựa hai khủy tay trên bàn, cũng không khoanh tay để trên bàn sẽ bất 
lịch sự với gia chủ. Khách ngồi còn phải biết ý, nên giữ khoảng cách thích hợp với 
bàn ăn để lát sau dễ dàng lấy thức ăn, nhưng cũng đừng ngồi quá gần sẽ tạo cảm 
giác tựa vào bàn ăn. Khăn lau miệng chỉ được mở phân nửa và trải lên đùi nhằm 
tránh thức ăn rơi vào quần áo. Tuyệt đối không nên lấy khăn ăn quấn quanh cổ như 
em bé bị đút ăn! 
   
  Lúc nhập tiệc, nếu có người phục vụ thì sẽ do người này bưng chuyền thức ăn đến 
từng người. Điều này giúp cho gia chủ có thời gian trò chuyện với khách và trông coi 
việc phục vụ. Vị khách quý nhất sẽ luôn được phục vụ trước, kế đến là những vị 
khách kém quan trọng hơn. Gia chủ là người được phục vụ sau cùng, như thế mới 
đảm bảo là sẽ không bỏ sót ai.  Khách chỉ cầm muỗng nĩa lên khi chủ nhà mời và 
bắt đầu ăn khi chủ nhà đã bắt đầu. 
 
  Thường thì thức ăn trên đĩa lớn/mâm đã được tính phần sẵn, nếu không có người 
phục vụ thì do chính gia chủ chia phần cho khách, hoặc thân mật hơn nữa là mọi 
người tự lấy thức ăn. Người phục vụ bàn ăn cũng không bao giờ lấy thức ăn cho 
khách mà chỉ bưng mâm thức ăn đến cho họ tự lấy vào đĩa. Trong đĩa ăn của mỗi 
thực khách thường được để sẵn 1 mẩu bánh mì, còn phần bánh dùng thêm được 
xắt sẵn để trong giỏ đặt trên bàn.  Người Pháp khi ăn bánh mì họ rất ý tứ, chỉ dùng 
tay để bẻ bánh mì ra từng miếng nhỏ trước khi đưa lên miệng. Họ ăn tới đâu bẻ tới 
đó, chứ không bẻ sẵn ba bốn miếng nhỏ để đó, hoặc đưa lên miệng cắn, bứt ra từng 
miếng hay dùng dao để cắt bánh mì.  Họ cũng không lấy tay chấm bánh mì trực tiếp 
vào đĩa thức ăn để vét nước sốt, mà dùng bằng nĩa mới đúng cách ăn.   
 
  Một điều nữa mà người Việt ta thường hay mắc phải khi đến ăn nhà hàng Tây, là 
dù sao đi nữa, bánh mì chỉ là món ăn phụ trong buổi ăn chính mà thôi.  Mặc dù hầu 
bàn Tây hay đem ra đĩa bánh mì trước, bạn lỡ có đói bụng thì cũng không nên ăn 
bánh mì trước mà hãy chờ món chính dọn ra mới ăn kèm với bánh mì hoặc có ăn thì 
ăn chút xíu thôi (nhưng mẹ tôi thì lại thích ăn bánh mì cho no trước khi đến món 
chính). Các món ăn Tây đều có khẩu phần rất rõ ràng cho từng người, để thực 
khách thưởng thức và cảm nhận được hết hương vị của từng món, vừa không bỏ 
phí và có thể ăn hết tất cả món trong bữa tiệc.  Nhưng với nhiều người Việt chúng 
ta, ăn như thế lại không đủ no và không hợp khẩu vị, nên thường hay phàn nàn với 
nhau. 
 
  Người Pháp còn có vài thông lệ đơn giản trong bữa tiệc. Cầm dao luôn luôn bằng 
tay mặt, và nĩa cầm tay trái. Với cách này thì tay trái dùng nĩa để giữ món ăn còn tay 
phải thì cắt, sau đó có thể chuyển thức ăn vào miệng bằng nĩa mà không cần phải 
đổi tay. Trong trường hợp thức ăn khó ghim, nĩa có thể được chuyển qua tay mặt.  
Tuyệt đối không nên lấy dao ghim thịt để chuyển thức ăn lên miệng mình.  Dao ăn 
cũng có phân biệt: tùy loại thức ăn mà dùng dao có răng cưa hay không. Lúc cầm 



dao, nĩa, muỗng, phải cầm giữa cán, tránh cầm thẳng đứng với đầu nhọn chĩa lên 
trời. Họ gọi mỉa mai như thế là cầm ngang. 
 
  Theo sách vở thì người lịch sự phải nhai thức ăn một cách kín đáo, nên tránh gây 
tiếng động khi ăn. Tiếng nhai nhồm nhoàm, tiếng húp xùm xụp, tiếng ợ sau khi ăn 
trước mặt người khác đều là điều tối kỵ. Khi uống rượu cũng vậy, sau khi hớp một 
ngụm cũng tránh gây ra tiếng “khà” thỏa mãn! Khi ăn súp, thức ăn được đưa vào 
miệng ở phía đầu nhọn của muỗng, không đưa vào miệng bằng cạnh bên của 
muỗng. Dù cho nước súp có ngon mấy đi nữa thì cũng không được nghiêng đĩa húp 
hay vét bằng mẩu bánh mì chấm vào đĩa để múc cho hết những muỗng chót!  Khi ăn 
các loại nghêu, sò, trừ trường hợp thân mật trong nhà, còn ăn ở tiệm họ không đưa 
con sò lên miệng để hút nước cốt sò, chỉ nên dùng nĩa ghim một mẩu bánh mì nhỏ 
để thấm nước cốt mà thôi. 
 
  Khi ăn, khách phải chú ý theo dõi nhịp độ chung của mọi người, tránh ăn quá 
nhanh.  Chủ nhà luôn phải để ý và giữ sao cho trên đĩa của mình bao giờ cũng còn 
thức ăn để chờ người ăn chậm và mời người đã dùng hết thức ăn dùng thêm, 
nhưng cũng không nên nài ép họ.  Thực khách không nên từ chối một món ăn vì 
không hợp khẩu vị hay là món kiêng, vì như thế là bất lịch sự. Thường thì người ta 
tránh không nói chuyện khi miệng đầy thức ăn, nhưng cũng nên nói vài câu xã gia 
với người chung quanh.  Sẽ không hay lắm nếu khách chỉ biết cặm cụi ăn mà không 
tiếp chuyện với người khác. Do đó cách tốt nhất là chớ nên ăn miếng to quá mà hãy 
lấy một lượng thức ăn vừa phải để kịp nuốt hết mỗi khi trả lời người khác trên bàn 
tiệc.  Khi ăn xong hoặc muốn nói chuyện ta để nĩa và dao xuống, không ra điệu bộ 
khi nói với con dao, cái nĩa trên tay. 
 
  Ngay cả uống nước người Pháp cũng rất điệu nghệ. Trước và sau khi uống nước 
cũng như sau vài miếng ăn, người tinh ý sẽ nhận thấy thỉnh thoảng họ chùi môi 
bằng lưỡi hoặc khăn lau miệng một cách thật tế nhị.  Nếu không, sẽ gây sốc cho 
người cùng bàn nếu để môi lấp lánh mỡ hay nhễ nhại thức uống, và cũng không 
dùng mu bàn tay hay mẩu bánh mì để chùi miệng. 
 
  Buổi tiệc chỉ chính thức khai mạc bằng màn mời rượu sau khi thực khách đã nhắm 
một ít thức ăn.  Chủ nhà lúc ấy sẽ đích thân rót một tí vào ly của mình, sau đó đưa 
cho hầu bàn đến từng chỗ rót cho khách.  Chai rượu chát khi mời khách, anh hầu 
bàn cầm ngay ở phần bụng chai để rót, chứ không cầm nơi cổ chai hay dưới đáy 
chai.  Anh rót rượu một cách chậm rãi, nhẹ nhàng không gây tiếng động, và miệng 
chai phải kề gần sát ly.  Rót đến khoảng 2/3 ly thì ngưng, để ly rượu được tỏa 
hương thơm ngào ngạt. Rót xong rồi, bao giờ anh ta cũng xoay nhẹ chai rượu một 
vòng với cổ tay để tránh giọt rượu chảy ngược theo thành chai hay rơi xuống khăn 
bàn. Nếu là rượu quý, anh ta sẽ thì thầm bên tai người thực khách tên rượu và tuổi 
đời của nó, để khách ý thức hơn khi thưởng thức. Mỗi loại rượu đều có cách uống 
riêng biệt.  Rượu nho trắng thường được uống lạnh, còn loại rượu đỏ cất lâu năm 
thì phải mở nút chai ra từ nửa tiếng cho đến hai tiếng trước khi uống. Với rượu đỏ, 
nên tránh để gần lò sưởi lúc mở ra, hay pha nước hoặc đá cục vào ly rượu, men 
rượu sẽ loãng và mất đi hương vị rượu quý của gia chủ đem mời khách uống. 
 
  Khác với những tay bợm nhậu thường thấy, người Pháp ít bao giờ uống say túy 
lúy ở bàn tiệc hay đám cưới linh đình. Họ còn chọn mỗi loại rượu khác nhau thích 
hợp cho từng món ăn, như vậy mới được xem là người sành rượu.  Nói chung loại 



rượu chát đỏ, chẳng hạn như Bordeaux, hay uống kèm với món thịt bò, và tùy theo 
cách nấu thịt tái hay chín mà dùng rượu với nồng độ khác nhau.  Dân uống rượu 
chuyên nghiệp cũng sẽ không kêu rượu đỏ để ăn với món có rau artichaut 
(artichoke) hay nghêu, sò.  Các món cá và đồ biển khác, thì lại không thích hợp cho 
loại rượu trắng có vị ngọt (doux, vin blanc liqueur), mà phải đi với loại rượu chát 
trắng không ngọt (sec) được giữ rất lạnh từ 5 đến 8 độ C mới khử đi mùi tanh của 
đồ biển. Trong khi dùng món trứng cá caviar trứ danh của Nga hay cá hồi xông khói 
(smoked salmon) thì luôn uống kèm với loại rượu mạnh vodka tương tự như rượu 
đế của ta vậy. 
 
  Đến loại sâm banh (champagne) rất thông dụng nơi các bàn tiệc, họ cũng có 
nguyên tắc riêng khi uống. Loại này chỉ nên uống lúc khai vị trong tất cả các buổi 
tiệc, và phải được ướp lạnh trong một sô đá cục, quanh cổ chai được quấn một 
chiếc khăn trắng để thấm những giọt rượu dư khỏi rơi xuống bàn.  Khách sành điệu 
bao giờ cũng cầm giữa ly, nhâm nhi vài ngụm để hương thơm của rượu từ từ tỏa ra 
trong miệng, chứ không nốc cạn hết một hơi.  Khách cũng không cầm ly để người 
hầu bàn rót rượu, mà phải để ly trên bàn, khi rót xong mới cầm lên. Cầm ly, hoặc 
cầm đĩa, họ cũng tránh đưa ngón tay út để vểnh lên trời. Dân Tây cho đấy là một cử 
chỉ trưởng giả học làm sang.  Khi rời khỏi bàn ăn thì rượu phải được uống cạn hoặc 
chỉ nên còn lại rất ít, như thế mới đúng phép lịch sự dân Tây. Theo truyền thống, thì 
người phụ nữ không được tự rót rượu uống, nếu muốn nhắm một tí thì chìa ly ra và 
nhờ nam giới rót hộ.  Đây là một tục lệ từ ngày xưa, nhưng bây giờ trong những 
buổi ăn bình thường và thân mật, người phụ nữ có thể tự rót nước và rượu cho 
mình. 
 
  Món tráng miệng của người Pháp thường là món phó mát, xuất hiện vào phút chót 
theo sau món rau trộn.  Phó mát được dọn ra trên một khay bằng gỗ, bằng mây đan 
hay bằng thủy tinh với một con dao.  Đầu mũi dao nhọn cong xuống để ghim lấy 
miếng phó mát khi được cắt xong.  Kế tiếp là các món trái cây đủ loại, hoặc các loại 
bánh kem, bánh chuối.  Còn dưa hấu, thơm mà chúng ta thường dùng tráng miệng 
thì người Pháp lại dùng như món khai vị.  Với người Pháp, kết thúc một bữa ăn, dù 
là bữa đơn giản nhất, cũng phải có món tráng miệng.  Sau khi đã ăn đủ các món, vị 
ngọt sau cùng sẽ làm cho khách mời cảm thấy vui vẻ, sảng khoái hơn. 
  
  Đến cuối bữa ăn, trước khi rời bàn, tất cả dao, nĩa, muỗng gom lại để song song 
trong đĩa, mũi nhọn chĩa xuống mặt thấp của đĩa, lưỡi dao để vào trong phía mình.  
Họ tối kỵ việc để dao nĩa chéo nhau, là một hành động khiêu chiến giữa các hiệp sĩ 
thời xưa.  Khăn lau miệng ăn xong để bên phải, không nên thắt nút cũng không nên 
xếp lại. Là khách mời, nếu họ xếp khăn lại như cũ, điều này có nghĩa là muốn gợi ý 
để được mời vào bữa ăn kế tiếp, gián tiếp khen gia chủ là người hiếu khách. Ngoài 
ra, khi bữa ăn đã kết thúc, gia chủ phải mời khách ra ngoài phòng khách để uống cà 
phê chứ không dọn tách lên bàn ăn.  Chủ nhà mời cà phê khách, cũng không bao 
giờ để muỗng sẵn trong ly cà phê, mà phải đặt ở trên đĩa bên cạnh tách.  Trên khay 
cà phê còn có các thỏi đường cục đựng trong chiếc hộp sứ men trắng đậy nắp cùng 
với lọ thủy tinh đựng sữa tươi hay sữa đặc. Người khách được mời cà phê nên cầm 
đĩa ở dưới bằng tay trái, tách cà phê thì cầm ở trên bằng tay mặt.  Sau màn cà phê, 
nước trái cây được đem ra, đó là dấu hiệu cho biết đến lúc chuẩn bị để chia tay. 
 
  Để đạt đến được phong cách như một người Pháp sành điệu trong vấn đề ăn uống 
như đã mô tả ở trên không phải là chuyện dễ. Đó là cả một nghệ thuật, tích lũy từ 



những kinh nghiệm sống của mỗi cá nhân. Ngày xưa, chỉ có con cháu nhà quyền 
quý mới được giáo dục theo các lễ nghi ẩm thực một cách nghiêm chỉnh và chính 
xác nhất.  Mặc dù ngày nay người ta đã lược bỏ bớt những hình thức cầu kỳ ấy đi 
rất nhiều, nhưng ở một số nhà hàng sang trọng tại châu Âu cũng như tại một số nơi 
khác trên thế giới, các quy tắc trên vẫn phải được tuyệt đối tuân theo. Và như các cụ 
ta thường bảo, 'giấy rách phải giữ lấy lề', thì con cháu các nhà thế gia vọng tộc vẫn 
luôn thuộc nằm lòng những quy tắc bất di bất dịch trên trong vấn đề ẩm thực. 
 
  Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy người Pháp cũng có lý một phần.  Ông bà ta chẳng đã 
thường hay nói rằng phải 'học ăn, học nói, học gói, học mở' hay sao?  Vì tất cả 
những chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy lại chính là biểu hiện nhân cách con 
người chúng ta. Nói cách khác, cách xử sự trên bàn ăn đã một phần nào nói lên 
người đó có được giáo dục tốt hay không.  Riêng về điểm này, xét kỹ thì nghệ thuật 
ăn uống của người Pháp cũng không khác với chúng ta là bao. Nhất là trong các gia 
đình gốc Bắc xưa có truyền thống lễ giáo lâu đời vẫn còn giữ nhiều lề lối tuy cầu kỳ, 
nhưng không kém phần hào hoa thanh lịch trong chuyện ăn uống.  Đi ăn cỗ do 
người Hà Nội chính gốc xưa khoản đãi, tuy bây giờ đã không còn câu nệ như các cụ 
ngày trước, song không vì thế mà mâm cỗ ngày nay bớt đi sự cầu kỳ và chăm chút.  
Mâm cỗ luôn được chú trọng bởi nó không đơn thuần chỉ là chuyện ăn uống thường 
nhật nữa, mà cao hơn, nó còn thể hiện bộ mặt của truyền thống gia đình, giòng tộc. 
 
  Nay xin trở lại với món ăn Pháp, tôi đã bị mê hoặc bởi món paté gan ngỗng vỗ béo 
mà mình đã từng thưởng thức tại nhà hàng Fouquet ở Ba Lê cách đó chưa lâu, nên 
lần này lại muốn ăn thử món gan ngỗng béo áp chảo chiên bơ có một không hai 
trong thực đơn của nhà hàng. Đây là món ăn đặc thù của người Pháp, có mặt ở hầu 
hết các nhà hàng cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế, bởi không phải nhà hàng nào cũng 
có khả năng chế biến, và không phải ai cũng có thể dễ dàng thưởng thức món trứ 
danh này. Người sành điệu thì gọi món này là foie gras, là tên của loại gan ngỗng 
thượng hạng có xuất xứ từ Pháp quốc. Chỉ có loại gan ngỗng chính hiệu Pháp quốc 
mới được tặng danh hiệu foie gras mà thôi, vì khi đem áp chảo chiên, gan 'nhái' sẽ 
bị bở rệt và tứa dầu chứ không ráo, chắc, không đẹp như gan 'hiệu'. 
 
  Quá trình hoàn thành món gan ngỗng béo áp chảo chiên bơ cũng cầu kỳ không 
kém.  Cả khối gan ngỗng được cạo nhớt, lấy gân sạch sẽ và cắt thành từng miếng 
be bé dầy chưa đầy vuông tay.  Sau đó miếng gan được lăn qua một lớp bột mỏng 
cho ráo nước rồi mới cho vào chảo chiên sơ.  Chỉ chiên sơ thôi, một mặt áp trên 
chảo chừng vài ba phút là vừa chín tới.  Chiên sao cho khéo là cả một nghệ thuật, 
đòi hỏi người đầu bếp phải có tay nghề cao, bởi nếu non lửa chiên chưa kỹ gan sẽ 
bở, còn già lửa thì gan quá chín sẽ khét mặt, chảy thành dầu mất hết ngon.  Vì vậy, 
nhà hàng năm sao nào mà có phục vụ món này thì chỉ dám cho đầu bếp chính trổ tài 
nấu nướng mà thôi.  Thực khách cao cấp thì khẩu vị lắm khó khăn, non già gì là biết 
ngay. 
 
  Chiên xong rồi, vớt ra tẩm vào giấy cho thấm bớt dầu, rồi mới xếp vào đĩa dọn lên 
cho khách.  Nhưng nếu muốn bật được hết vị ngon, vị béo của nó thì phải được 
thưởng thức cùng với món ngòn ngọt đi kèm.  Nhà hàng hôm đó đã cho tôi ăn kèm 
với loại bánh mì brioche đặc ruột có vị ngọt dậy nồng hơi men, rồi rưới mứt trái sung 
và sốt dâu rừng lên trên đĩa gan.  Ẩm thực Pháp là một kết hợp tinh tế giữa thức ăn 
và rượu vang: ăn phải kèm uống, uống giúp ăn thăng hoa trọn vẹn, ăn giúp uống 
phát huy tiềm năng.  Với gan ngỗng, thì không thể thiếu rượu vang trắng Sauterne 



nhâm nhi kèm theo.  Rượu này được làm từ trái nho để chín nẫu trên cành, độ 
đường kết tinh cao nên có vị ngọt đậm, sóng sánh thơm mùi mật ong. 
 
  Tôi đặc biệt yêu thích nước sốt dâu rừng mà họ rưới lên miếng gan ngỗng chiên.  
Hương vị ngòn ngọt của sốt làm dậy lên vị béo ngậy của gan, ngon đến tê cả lưỡi.  
Sau này tôi mới biết người Pháp sở trường về cách pha chế nhiều loại nước sốt 
khác nhau.  Như người Anh thường nói: 'Nếu ở nước Anh có 3 loại nước sốt và 360 
tín ngưỡng dân gian thì ở Pháp lại có 3 loại tín ngưỡng và đến 360 thực đơn nước 
sốt'.  Trong thực tế, ở Pháp có đến 3000 loại nước sốt khác nhau.  Các nhà nội trợ 
Pháp có thể sử dụng nước sốt để thay đổi mùi vị của món ăn, rồi phối hợp một cách 
tài tình các loại lá thơm như lá quế, mùi tây, thìa là…để làm tăng chất lượng cảm 
quan nơi thực khách.   
 
  Ngoài ra, người Pháp còn có biệt tài chế biến rượu vang hoặc cô nhắc (cognac) 
vào món ăn để làm mềm thực phẩm và tăng hương vị đặc trưng của món ăn.  Bởi 
vì, trong quá trình nấu, lượng cồn sẽ bay hơi và để lại cho món ăn mùi vị đậm đà, dễ 
chịu.  Rượu còn có tác dụng rút ngắn thời gian chế biến, tiết kiệm nhiên liệu nữa.  
Thông thường, vang đỏ được sử dụng khi chế biến các loại thịt gia súc, gia cầm hay 
thú rừng, còn vang trắng thì dùng để chế biến các món hải sản.  Trong khi chế biến 
món ăn từ cá hay loại thịt màu trắng nên sử dụng các loại vang nhẹ và ít chua.  Nếu 
hàm lượng axit trong rượu cao thì trước khi sử dụng, người nấu thường hay đun 
bếp để giảm vị chua trong rượu.   
 
  Nhưng theo tôi, một món ăn ngon nhớ đời, không phải chỉ có thế mà thôi.  Nó 
trước tiên phải biểu hiện được cái tâm hay đạo đức của người đầu bếp, khi dồn hết 
tâm trí mình vào để tạo ra món ăn cho người sành điệu, và không thể làm qua loa 
như một công việc hàng ngày được.  Một món ăn tuy giản dị, nhưng chứa đựng biết 
bao tâm tình của người nấu ra nó.  Vì lẽ đó, phải nên xem người nấu bếp khéo như 
là một nghệ nhân ẩm thực chân chính, trút gửi tâm sự của riêng mình vào một tác 
phẩm nghệ thuật vậy.  Họ cũng có thể là những viên phụ bếp, hay những chị nội trợ 
không tên, cả đời chỉ biết đứng bếp lo toan miếng ăn cho toàn thể gia đình.  Tất cả 
đều lặng lẽ làm thăng hoa cho nền văn hóa ẩm thực của cả một quốc gia, dân tộc. 
 
  Từ ngàn xưa, các cụ ta đã khuyên dạy con cháu bằng câu kết trong truyện Kiều bất 
hủ, rằng: 

Có Tài mà cậy chi Tài,  
Chữ Tài liền với chữ Tai một vần. 

Ðã mang lấy Nghiệp vào thân, 
Cũng đừng trách lẫn Trời gần, Trời xa.  

Thiện căn ở tại lòng ta, 
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài. 

(Nguyễn Du: Truyện Kiều) 
 
  Vâng, chính cái 'chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài', các cụ luôn nêu cao phẩm chất 
đạo đức hay lương tâm nghề nghiệp của người nghệ sĩ hơn hẳn mọi giá trị khác của 
con người.  Cái tâm trong sáng sẽ dễ dàng hướng tài năng của con người vào mục 
đích cao thượng, đẹp đẽ, nhờ đó mà phát huy được tài năng tiềm ẩn của mỗi người 
chúng ta.  Một con người toàn diện hữu ích cho xã hội cần phải có sự phát triển hài 
hòa kết hợp giữa tâm và tài tức tài năng phải đi đôi với đạo đức.  Trong hoàn cảnh 
xã hội hiện đại, tài năng cống hiến phục vụ cho tha nhân, cũng là một biểu hiện của 



đạo đức con người, với điều kiện hai phẩm chất ấy phải luôn đi đôi với nhau.  Vì tuy 
tài năng rất cần thiết cho đời sống xã hội, nhưng trước hết phải sống sao cho có đạo 
đức đã.  Nếu có tài năng mà thiếu đi đạo đức, làm hại người khác, thì tài năng ấy 
cũng trở nên vô dụng với xã hội.  Thà làm một người bình thường có đạo đức, tuy 
vô tài và thiếu năng lực, còn hơn là sử dụng tài năng hơn người ấy để làm hại cho 
quốc gia, xã hội. 
 
  Bao trùm lên cái tâm còn là nếp sống 'công, dung, ngôn, hạnh' nơi người phụ nữ, 
là giềng mối giữ gìn hạnh phúc gia đình, trong đó nấu ăn luôn được xem trọng nhất.  
Trải qua bao thăng trầm thế sự, đâu đó quanh bếp lửa hồng nơi mỗi gia đình trên 
toàn thế giới, Âu cũng như Á, là những người bà, người mẹ, vẫn đang âm thầm dạy 
cháu, dạy con cách nấu ăn ngon miệng bằng chính tâm huyết của đời mình.  Chính 
cái tâm mới làm nên người nghệ sĩ có thực tài, và sẽ mãi mãi là cảnh giới cao nhất 
đạt được trong lĩnh vực nghệ thuật. 
  



 

 
26. Bayeux – Đường kim mũi chỉ tạo hồn thảm thêu 

 

 
 
  Sau một đêm dài ngủ ngon giấc tại lâu đài Chateau de Sully đầy mộng mơ này, 
chúng tôi lại tiếp tục lên đường, bắt đầu cuộc hành trình mới.  Chặng đầu tiên là 
thành phố Bayeux ngay gần đó, chỉ lái xe độ nửa giờ là đến nơi.  Đây là nơi lừng 
danh khắp thế giới về tấm thảm len thêu dài nhất cổ kim còn sót lại từ hồi thế kỷ thứ 
11 cho đến nay.  Tấm thảm dài đến 70 thước, bề rộng nửa thước, được thế giới biết 
đến với tên 'Tấm thảm của Hoàng Hậu Matilda' (Tapisserie de la Reine Mathilde).  
Thảm được chia ra thành nhiều khung để bảo quản tốt hơn, với kỹ thuật thêu tay dệt 
sợi vô cùng tinh xảo.  Nội dung miêu tả lại cuộc xâm chiếm nước Anh, đặc biệt là 
trận đánh Hastings, vào năm 1066 của đạo quân Normans xuất phát từ xứ 
Normandy trên đất Pháp.   
 
  Với đôi tay khéo léo từ các nghệ nhân dân gian xứ Normandy, từng đường kim mũi 
chỉ như hé lộ cho chúng ta biết phần nào về một giai đoạn lịch sử đầy biến động, 
dân lành điêu đứng vì chinh chiến liên miên.  Do đó, ngoài giá trị về nghệ thuật ra, 
tấm thảm còn được coi như là một tài liệu quý về xã hội thế kỷ thứ 11 của cả toàn 
vùng Normandy lẫn nước Anh thời đó.  Nhờ tấm thảm này mà ngày nay chúng ta 
mới biết được cách ăn mặc của người Normans, về điều kiện sinh sống của họ, về 
những lâu đài cũng như về kỹ thuật hàng hải qua các tàu cướp biển còn lưu lại trên 
tấm thảm dệt.  Xưa kia tấm thảm được người dân Normandy xem như một bảo vật 
vô giá, nên suốt nhiều thế kỷ qua nó đã được giấu kín trong Nhà Thờ Lớn ở Bayeux.  
Nhưng hiện nay, thảm đã được đem ra trưng bày cho công chúng xem trong một 
bảo tàng viện thiết lập nơi Chủng Viện Le Grand Séminaire.  Đến năm 2007 thì thảm 
được hội UNESCO ghi nhận trong cuốn liệt kê những di tích lịch sử của thế giới 
(Mémoire du Monde). 
 
  Vậy người Normans là ai?  Người Normans có nguồn gốc từ những dân cướp biển 
man rợ Vikings từng hoành hành khắp vùng biển Âu châu cách đây trên ngàn năm 
trước.  Họ đã đi tàu bè từ mũi cực Bắc Âu Châu xuống xâm chiếm xứ Normandy 
của Pháp và định cư luôn tại đó từ thế kỷ thứ 7. Tên gọi Normans xuất phát từ chữ 
Northmen hay Norsemen, nghĩa là người phương bắc, là để chỉ những người 



Vikings đến từ Bắc Âu và lập ra lãnh thổ Normandy này.  Ngày nay một số dân Pháp 
cao lớn tóc hung đều thuộc giống dân Normans, con cháu của những quân cướp 
biển xưa kia.  Một vấn đề liên quan đến lĩnh vực sử học gây không ít tranh cãi nơi 
các học giả từ trước đến nay, đó là có nên xem đám cướp biển như người Normans 
là một sắc dân có nền văn minh riêng biệt hay không?  Đến bây giờ, cộng đồng nói 
tiếng Anh trên thế giới vẫn chưa thể chấp nhận điều đó, hoặc nếu có thì chỉ là chấp 
nhận một cách miễn cưỡng hay đánh giá thấp vai trò của người Normans trong lịch 
sử thành hình Tây Âu và vương quốc Anh nói riêng.  Họ luôn xem người Normans 
như một giống dân Vikings tàn bạo và khát máu mà thôi.  Đó là bởi vì họ vẫn chưa 
quên được mối nhục bị thất trận ở Hastings vào năm 1066 trước đạo quân Normans 
từ Pháp kéo sang.   
 
  Các học giả Âu Châu thì dĩ nhiên có cái nhìn khách quan hơn về giống dân 
Normans này, và phải nhìn nhận rằng, tuy người Vikings không gây ảnh hưởng trực 
tiếp đến cục diện châu Âu, nhưng lại ảnh hưởng gián tiếp qua lớp con cháu của họ 
ở Normandy bên đất Pháp, mà người Âu quen gọi là người Normans.  Vì sau khi 
người Vikings bị đồng hóa và tiêu diệt ở Bắc Âu vào thế kỷ thứ 11, thì Âu châu lại 
phải chịu đựng một đợt sóng xâm lăng mới của giống người Normans này.  Ảnh 
hưởng của người Normans còn kéo dài đến những thế kỷ sau và đóng một vai trò 
quan trọng cho sự phát triển về chính trị, quân sự cũng như văn hoá ở các nước 
châu Âu, thậm chí còn lan rộng đến tận vùng Trung Đông vào thời Trung Cổ nữa.  
Mãi đến cuối thế kỷ thứ 15, văn minh Normans mới tàn lụi hẳn ở Pháp và không còn 
là một sắc tộc có ngôn ngữ riêng và nền văn hóa đặc thù nữa.  Lãnh thổ của người 
Normans xưa kia rất rộng lớn, bao trùm giải đất phì nhiêu ven miền duyên hải tây 
bắc nước Pháp, các tỉnh cao nguyên bắc phần nước Ý và hải đảo Sicily, cộng thêm 
tiểu công quốc Antioch giáp giới nước Syria ở Phi Châu ngày nay.  Ngoài ra còn 
phải kể đến Anh quốc, là nước đã chịu không ít ảnh hưởng văn hóa từ người 
Normans kể từ khi bị thua trận Hastings. 
 
  Để biết lý do tại sao người Normans dưới tài chỉ huy của Quận công William xứ 
Normandy (Duke William of Normandy) lại mang quân đi chinh phục nước Anh trong 
trận Hastings (1066) này, chúng ta phải quay về trước đó độ hơn 5 thế kỷ để tìm 
hiểu thêm về quá trình thành lập Công quốc Normandy và cả nước Anh nữa.  Có thể 
nói rằng việc Quận công William vượt biển chinh phục nước Anh cũng là một trong 
những nguyên nhân xảy ra cuộc chiến tranh trăm năm giữa Anh và Pháp vài thế kỷ 
tiếp theo.  Sự việc bắt đầu từ khi đế quốc La Mã sụp đổ, và binh đội La Mã được 
lệnh phải rút quân ra khỏi nước Anh vào thế kỷ thứ 5, vốn là thuộc địa cũ của La Mã.  
Các bộ tộc Nhật Nhĩ Man khác (Germanic tribes, nay nằm trong nước Đức) liền nắm 
lấy thời cơ tiến vào xâm chiếm nước Anh.  Trong số đó phải kể đến tộc người 
Angles (thuộc nước Đức hiện nay), Saxons (một phần của phía bắc hai nước Đức 
và Pháp), và Jutes (nay là nước Đan Mạch), tạo thành thế tam quốc xâu xé lẫn nhau 
trên mảnh đất vừa mới chiếm được.  Danh từ England (cổ ngữ Anh viết là Engla 
Land) chỉ Anh quốc là bắt nguồn từ tên bộ tộc Angles mà ra, sau này gọi chung là 
Anglo-Saxons. 
 
  Dân Anh bản địa phải chạy trốn lên vùng núi non hiểm trở mới thoát khỏi kiếp nạn 
bị diệt vong, bao gồm các bộ tộc bán khai người Britons và người Celts.  Họ dẫn dắt 
con cháu tây tiến sang xứ Wales, Devon, Cornwall và phía bắc Tô Cách Lan ngày 
nay.  Một khi đã chinh phục được nước Anh, người Anglo-Saxons bèn ráo riết thực 
thi chính sách khai hóa dân bản xứ, cải đạo sang Cơ Đốc Giáo (Catholic), và thành 



lập ra 7 vương quốc Anglo-Saxons hùng mạnh bấy giờ.  Đến thế kỷ thứ 9 thì người 
Vikings trở nên một thế lực quân sự đáng kể ở khu vực Bắc Âu.  Chiến thuyền của 
chúng đã nhiều lần xâm nhập vào lãnh thổ Anh quốc, hà hiếp dân lành.  Nhưng nhờ 
có vị vua anh minh là Alfred Vĩ Đại (Alfred the Great, 871-899) phòng thủ nghiêm 
ngặt, nên lần nào cũng đánh bật được mọi cuộc tấn công của người Vikings.  Chúng 
bị bắt buộc phải tràn sang lục địa châu Âu để cướp bóc, và đổ bộ vào bờ biển nước 
Pháp thuộc xứ Normandy ngày nay, vốn là nơi có vùng duyên hải kéo dài mà phòng 
thủ lại yếu ớt. 
 
  Vua Pháp đã nhiều lần phải giao nộp tiền chuộc để giữ yên bờ cõi, nhưng vẫn 
không được yên thân.  Hết toán Vikings này ra đi thì toán khác lại kéo đến, đỉnh cao 
là cuộc vây hãm thành Ba Lê kéo dài trong 2 năm (885-886) của hơn 4 vạn chiến 
binh Vikings với non 1 nghìn tàu chiến.  Mặc dù trận công phá Ba Lê bị thất bại, 
người Vikings vẫn đi thuyền đánh phá loanh quanh mà không chịu rút ra biển.  Thế 
rồi viên thủ lĩnh Vikings tên là Rollo (870-932) quyết định xua quân đổ bộ lên bờ và 
chiếm đóng thành phố Rouen bên bờ sông Seine, đặt bản doanh ở đó.  Hai bên 
đánh nhau đến gần 30 năm mà vẫn bất phân thắng bại, khiến cho sĩ khí lung lay, 
dân tình than oán.  Vua Charles Béo Phì (Charles the Fat, 839-888) của Pháp và 
Rollo bên Vikings mới quyết định đi tới giải pháp hòa đàm theo điều ước Treaty of 
Saint-Clair-sur-Epte vào năm 911.  Theo điều ước này, vua Pháp tấn phong thủ lĩnh 
Rollo trở thành Quận công xứ Normandy, là thái ấp mà vua Pháp sẽ ban cho Rollo 
được nối đời thừa kế, còn gọi là Công quốc Normandy.  Vua lại gả con gái cho 
Rollo.  Hàng loạt các tướng lĩnh Vikings lớn nhỏ khác cũng tùy theo quân công mà 
được ban thưởng và phong tước.  Đổi lại, từ lúc này Rollo phải trở thành chư hầu 
thần phục nước Pháp, gia nhập đạo Gia Tô (Catholic) và có trách nhiệm đánh đuổi 
bất cứ bọn Vikings nào dám bén mảng đến bờ biển nước Pháp gây rối. 
 
  Cùng một lúc, vua nước Anh cũng muốn mua chuộc Rollo và cho người đến cầu 
hôn.  Kết quả là cuộc hôn nhân giữa vua Ethelred II (968-1016) nước Anh và quận 
chúa Emma (985-1052) xứ Normandy, con gái của quận công Richard Dũng Cảm 
(Richard I The Fearless, 933-996) và là em gái của quận công Richard Tốt Bụng 
(Richard II The Good, 970-1026).  Nói khác hơn, các đời vua nước Anh đều có họ 
ngoại với quận công xứ Normandy.  Những xung đột giữa hai nước về quyền thừa 
kế ngai vàng cũng từ đó mà bùng nổ.  Nhất là từ khi nước Anh bị quân Vikings xuất 
phát từ Đan Mạch sang xâm chiếm vào năm 1013, vua Ethelred II thoái vị đem vợ 
con chạy về quê vợ ở Normandy sống đời lưu vong, chờ ngày phục quốc.  Thái tử 
Anh là Edward (1003-1066) từ nhỏ đã được gia đình bên ngoại nuôi dưỡng theo 
phong tục và ngôn ngữ của xứ Normandy.  Tuy vậy, Thái tử và vua cha vẫn luôn 
ngấm ngầm mưu toan việc phục quốc.  Mãi cho đến năm 1042, nhờ một số cựu 
thần bên Anh hết lòng phò tá, Thái tử mới giành được ngôi vua từ tay người Đan 
Mạch, trở thành vua Edward Hiển Tu (Edward The Confessor), sau này được Giáo 
hội tôn phong hiển Thánh. 
 
  Mặc dù đã nhất thống sơn hà, trong triều vẫn còn nhiều thế lực lúc nào cũng lăm le 
lật đổ ngai vàng.  Đáng kể nhất là gia tộc họ Godwin ở xứ Wessex, nắm giữ hết mọi 
binh quyền trong tay. Vì lợi ích quốc gia, vua thánh đành phải miễn cưỡng kết hôn 
với con gái của nhà Godwin tên là Edith (1029-1075) làm vợ.  Tương truyền bà Edith 
là một thiếu nữ xinh đẹp và đạo hạnh, cả hai vợ chồng vua thánh đều sống thanh 
sạch như Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.  Vua thánh băng hà năm 1066 không 
con nối dõi, là đầu mối gây nên sự tranh chấp quyết liệt giữa ba gia tộc đòi thừa kế 



ngôi vua.  Người thứ nhất là Harold Godwinson (1022-1066), anh trai của bà Edith.  
Người thứ hai là vua Harald Hardrada (1015-1066) của Na Uy, tranh ngôi vua ở Đan 
Mạch và dòm ngó luôn cả ngai vàng nước Anh.  Người thứ ba là quận công William 
Người Chinh Phục (William The Conqueror, 1028-1087) ở xứ Normandy, cháu 4 đời 
của quận công Rollo, thuộc họ ngoại hoàng gia Anh.  Cuối cùng, duy mỗi William là 
giành được ngôi báu nhờ thắng trận Hastings, tiêu diệt đại quân của hai đối thủ kia. 
 
  Về chuyện này, bức thảm Bayeux thuật lại rằng William nhảy vào cuộc chiến cũng 
chỉ vì lời hứa truyền ngôi của vua thánh Edward cho ông trước khi lâm chung lúc 
ông đến thăm vua thánh ở Luân Đôn vào năm 1052.  Vua thánh làm như vậy có lẽ là 
muốn thoát ra khỏi thế lực của gia tộc Godwin khuynh loát triều chính lúc bấy giờ.  
Vua thánh lại rất thương yêu William, người em họ của mình, ngay từ nhỏ trong 
những ngày tháng sống đời lưu vong tại quê ngoại Normandy.  Hơn nữa, William 
cho rằng Harold Godwinson đã phản bội lời thề ước nguyện xin trung thành với ông 
vào năm 1064, khi ông đã từng giải vây cứu sống Harold trong trận hải chiến ngoài 
khơi vịnh Ponthieu.  Thế mà, Harold đã bất chấp thủ đoạn, ngụy tạo di chúc rồi mua 
chuộc hội đồng giám mục nước Anh đưa mình lên ngôi báu vào tháng 1 năm 1066.  
Đó là theo quan điểm của người Normans mà bức thảm Bayeux là một sử liệu điển 
hình.  Dĩ nhiên các nguồn sử liệu từ phía Anh quốc hoàn toàn dấu nhẹm những chi 
tiết bất lợi này. 
 
  Thảm Bayeux còn nêu lên một sự kiện vô cùng trọng yếu đã được khoa học chứng 
thực mà sử sách Anh quốc không hề ghi lại.  Đó là việc Harold nhìn thấy sao chổi 
xuất hiện trên bầu trời đêm ở nước Anh chỉ 4 tháng sau khi hắn tiếm ngôi.  Người 
xưa thường tin rằng đây là điềm dữ, báo trước mối thảm họa bị bại vong của Harold.  
Quả nhiên, William nhận được tin Harold tiếm ngôi, bèn cấp tốc thảo bức huyết thư 
trình lên Đức Giáo Hoàng Alexander II xin đem quân đi chinh phạt kẻ tiếm quyền.  
Nhờ sự hậu thuẫn của Đức Giáo Hoàng, William truyền hịch đi khắp nơi, ráo riết huy 
động binh mã cùng với chiến hạm chờ gió nồm thổi sang hướng tây là xuất phát.  
Mãi tám tháng sau, vào ngày 12 tháng 9 năm 1066, hướng gió mà William cần mới 
đổi chiều, bắt đầu cuộc tổng tấn công vào các thành lũy dọc theo eo biển nước Anh. 
 
  Về phía nước Anh, chẳng may cho Harold, trong triều lại xảy ra nội biến, vì người 
em của Harold là Tostig đã thông đồng với vua Harald Hardrada từ Na Uy cõng rắn 
cắn gà nhà.  Mặc dù quân phiến loạn đã bị dập tắt trong trận đại chiến ở Stamford 
Bridge, nhưng vì phải lưỡng đầu thọ địch nên lực lượng quân Anh bị suy yếu đáng 
kể, không còn đủ sức đương đầu với đại quân của William nữa.  Vừa đổ bộ lên bờ, 
William liền chuyển toàn bộ quân binh đến bãi Hastings, đặt sẵn các hố mai phục 
chờ Harold kéo đến là đồng loạt tập kích.  Binh gia gọi eo đất này là khu tử địa, bao 
bọc bởi những bãi đầm lầy nước đọng không thể đi qua.  William lại còn cho xây 
dựng một pháo đài kiên cố để phòng giữ mặt hậu và cũng chặn luôn đường rút lui 
của quân địch.  Harold vừa mới tiêu diệt vua Na Uy xong nên khinh địch, vội vã đổ 
quân về Hastings bất chấp lời can ngăn của các thuộc hạ nên cho lính đi do thám 
trước rồi hãy tiến đánh cũng chưa muộn, vì thế mới bị mắc mưu. 
 
  Truyền thuyết và bức thảm Bayeux kể lại rằng trong trận này, Harold đã bị trúng 
một mũi tên vào mắt, khi tự ý xông ra khỏi bức tường lá chắn phòng vệ, đuổi theo 
truy sát toán nghi binh do bên William phái ra dụ địch.  Giữa đường thì bất ngờ gặp 
cuộc phản công chớp nhoáng của đại quân Normans mà bị thương tích.  Cách dàn 
trận của hai phía cũng có nhiều khác biệt.  Quân Anh chủ yếu dùng bộ binh, có lợi 



thế về mặt phòng thủ, bao giờ cũng có một tiểu đội đi trước khóa lá chắn lại với 
nhau, bảo vệ cho hàng binh sĩ ở phía sau.  Đội hình như thế tuy chậm và chắc, 
nhưng lại không thể nhanh chóng phản công đối phương.  Trái lại, quân Normans 
dựa vào đoàn kỵ binh tiếp ứng cho cánh bộ binh đi giữa nên rất hiệu quả trong việc 
tấn công các đội quân đã bắt đầu vỡ trận.  Đi trước là những cung thủ dùng nỏ gọn 
nhẹ bắn xuyên thủng bức tường lá chắn của quân Anh, gây rất nhiều khó khăn cho 
địch.  Sở dĩ trận Hastings đi vào lịch sử quân sự thế giới là vì đây là lần đầu tiên 
những cây nỏ được sử dụng với số lượng lớn và có hiệu quả cao đến như vậy. 
 
  Chính nhờ những cây nỏ thần này đã giúp cho quân Normans bắn trúng Harold bị 
thương nơi mắt, đồng thời khoét được những khe hở then chốt trong các bức tường 
lá chắn của phía quân Anh.  Họ đã khai thác các khoảng trống đó, mở đường cho 
William và một số dũng sĩ thân tín vượt qua bức tường lá chắn và đâm chết Harold 
ngay tại chỗ.  Triều đình Anh nghe tin hoảng sợ vội phái người từ Luân Đôn đến xin 
đầu hàng vô điều kiện.  William chấp nhận sự quy thuận của họ, và lên ngôi Hoàng 
đế Anh vào ngày Giáng Sinh năm 1066 tại đan viện Westminster Abbey, bắt đầu kỷ 
nguyên Anglo-Norman mới ở nước Anh.  Ông tự tấn phong cho mình là vua William 
I đầu tiên của Anh quốc, kiêm quản xứ Normandy với danh hiệu William II để phân 
biệt với quận công đời thứ 2 là William I Trường Kiếm, con trai của thủ lĩnh Rollo.  
Trong thời gian trị vì, ông đã có công du nhập văn hóa Norman vào nước Anh và có 
ảnh hưởng nhiều đến quá trình phát triển của nước Anh vào thời Trung Cổ.  Mức độ 
ảnh hưởng của nó như thế nào cho đến nay vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi cho các 
học giả qua nhiều thế kỷ.  Ông còn tạo ra những cải cách về ngôn ngữ của người 
Anh.  Trong tiếng Anh hiện nay có số lượng khá nhiều danh từ gốc tiếng Pháp hoặc 
thổ ngữ Normans, tất cả đều do ông đem vào giảng dạy nơi các học đường ở Anh. 
 
  Vua William trị vì Anh quốc được 21 năm thì băng hà vào năm 1087 do bị ngã 
ngựa gây ra tử vong.  Trên giường bệnh, William chỉ kịp trăn trối lại lời di chiếu 
truyền ngôi và phân chia giang sơn ra làm đôi giữa Anh và Pháp cho hai người con 
trai lớn.  Bây giờ nghĩ lại, mới thấy thật tội nghiệp cho William, bỏ phí hết một đời 
người để đeo đuổi giấc mộng đế vương.  Nào hay rằng đời người thật ngắn ngủi, 
trăm sự không qua được số trời, con cháu ông sau này đã phá tan cơ nghiệp do tổ 
tiên gầy dựng nên.  Biết đến bao giờ nhân loại mới khỏi đi theo vết xe đổ của lịch 
sử, như lời tự thán mà thi sĩ Tản Đà đã từng khuyên răn hậu thế năm nào: 
 

Nào những ai: 
      Kê vàng tỉnh mộng, 

      Tóc bạc thương thân. 
    Vèo trông lá rụng đầy sân, 

Công danh phù thế có ngần ấy thôi? 
(Tản Đà: Cảm thu tiễn thu) 

 
  Thói thường, lời vĩnh quyết cũng có thể là lời vô nghĩa nhất, mà cũng có thể là lời 
minh tuệ nhất, phản ánh một đời nặng lo gánh vác trọng trách trước sơn hà xã tắc.  
Buồn thay, di ngôn của William thuộc loại thứ nhất, phát ra bất chợt trong nỗi hoang 
mang tận cùng ở phút chót cuộc đời.  Hậu quả là làm dấy lên sự xung đột giữa các 
vương tử với nhau.  Người con trưởng là Robert mặc nhiên nhận quyền thừa kế 
quận công xứ Normandy (Robert II Curthose, 1054-1134), mặc dù đã có lần rút kiếm 
định giết vua cha. Người con trai thứ ba là William Rufus (1056-1100) kế vị ngôi vua 
nước Anh, trở thành William II.  Henry (1069-1135), con trai út của William, chỉ nhận 



được 5 ngàn lượng bạc từ vua cha.  Nhưng người con út này sau đó được bầu lên 
làm vua Henry I của Anh sau khi William II qua đời không con nối dõi. 
 
  Từ khi Henry I lên nhiếp chính nước Anh, giấc mộng thống nhất hai nước Anh 
Pháp của người Normans vĩnh viễn tan thành mây khói.  Khi Henry I băng hà, chỉ có 
1 người con gái tên Matilda là còn tại thế.  Vì thế nên Henry I quyết định truyền ngôi 
cho cháu ngoại là Henry II (1133-1189), con của Matilda với quận công xứ Anjou 
nằm kế bên Normandy tên là Geoffrey Plantagenet.  Chính dưới triều đại Henry II 
này, một trong những vì vua vĩ đại nhất nước Anh, nước Anh đã đòi Pháp phải bồi 
thường những vùng đất rộng lớn bên Pháp cho vua Anh, vốn thuộc quyền sở hữu 
của giòng họ Plantagenet trước đây.  Những yêu sách này đều dựa trên một sự thật 
rằng vua William đã từng cai trị xứ Normandy, và Henry II đã kết hôn với Eleanor 
của xứ Aquitaine, người nắm quyền thừa kế một vùng đất rộng phía tây bắc nước 
Pháp.  Rất nhiều năm sau đó, Pháp và Anh đánh nhau cũng chỉ vì yêu sách trên.  
Đỉnh điểm là Cuộc Chiến Trăm Năm (1337-1453), kết thúc bằng việc người Anh bị 
trục xuất ra khỏi nước Pháp trừ một vị trí ở Calais.  Riêng giòng họ Plantagenet con 
cháu của vua Henry II thì thống trị nước Anh cho đến năm 1399 mới bị giòng họ 
khác lật đổ, kết thúc một giai đoạn lịch sử đẫm máu của người Normans trên đất 
Anh quốc. 
 
  Chuyện xưa tích cũ về tộc người Normans thoáng chốc mà nay đã ngót nghìn 
năm, tưởng đã đi vào quên lãng trong tiềm thức của nhân loại.  Nào ngờ, tất cả đều 
được thuật lại trên bức thảm thêu trưng bày nơi đây, như một câu chuyện bằng 
tranh sống động không bỏ sót lấy một chi tiết nhỏ.  Cả một quá khứ đấu tranh oai 
hùng lần lượt hiện lên trên suốt chiều dài tấm thảm thêu thật rõ nét.  Càng ngắm tôi 
càng thầm cảm phục những nghệ nhân thời cổ.  Trên nền thảm, chỉ với vài nét phác 
thảo bằng phấn than mờ, bằng đường kim mũi chỉ, kỹ thuật phối màu điêu luyện, 
người dân xứ Normandy đã tạo ra những bức tranh đặc sắc, màu sắc hài hòa, 
đường nét tinh tế, sinh động và rung cảm lòng người.  Mỗi bức tranh thêu trên bức 
thảm thực sự là một tác phẩm nghệ thuật, và mang cả những thông điệp, những câu 
chuyện lịch sử rất chân thật về cuộc sống và tình người nơi miền đất tối cổ này. 
  



 
 

27. Arromanches – Trở về thăm lại chiến trường xưa 
 

 
 

Nam nhi cổ lai chinh chiến hề, 
Nào ai ngại gì vì gió sương. 

(Phạm Đình Chương: Anh đi chiến dịch) 
 
  Hôm nay, dừng chân vãn cảnh nơi bãi chiến trường xưa, tôi chợt thấy nghẹn lòng 
khi nhớ lại đoạn ca khúc mà nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã sáng tác năm nào.  Từ 
ngàn xưa, biết bao đấng trai hùng đã phải hy sinh oan uổng nơi sa trường vì chiến 
tranh, giặc giã.  Và thời nào cũng vậy, luôn có những tác phẩm bi tráng nói lên nỗi 
niềm u uất của những con người sống trong thời lửa đạn.  Có khác chăng, là người 
chiến sĩ phương Tây được hưởng nhiều đặc ân hơn người lính da vàng chúng ta khi 
hòa bình đã lập lại.  Họ được chính phủ vinh danh, ban cấp tiền cựu chiến binh hàng 
tháng, mỗi năm lại cử hành trọng thể đại lễ kỷ niệm các đồng đội đã nằm xuống.  Họ 
lại có điều kiện làm cuộc hành trình trở về thăm lại chốn trận mạc năm xưa để ôn lại 
quãng đời khó quên, có người còn trở lại nhiều lần trong đời nữa.  Đến thăm các 
khu di tích này, đây đó chúng ta thường hay gặp những cụ du khách mặc đồ quân 
phục, nước mắt lưng tròng đưa tay run rẩy sờ lên các kỷ vật hãy còn in hằn dấu tích 
những năm tháng chiến tranh ác liệt.  Hình ảnh đó thật khác xa với thân phận người 
lính ở các nước Á Châu chúng ta.  Hãy tìm về thơ văn của một thời cách đây không 
xa, để thông cảm phần nào nỗi đau thương ẩn sâu sau đôi vòng hoa chiến thắng 
của người lính da vàng, nào là: 
 

Anh trở về, trên đôi nạng gỗ, 
Anh trở về, bại tướng cụt chân. 

Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân, 
Bên nguời yêu tật nguyền chai đá. 

(Phạm Duy-Linh Phương: Kỷ vật cho em) 
 
  Xa hơn nữa, thì là: 
 



Sa trường, say ngủ ai cười,  
 Từ xưa chinh chiến mấy người về đâu? 

(Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, 
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi? 

Nguyên tác Vương Hàn đời Đường, 687-727: Lương Châu từ 
Bản dịch Trần Trọng San) 

 
  Hoặc nếu không thì: 

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, 
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. 
(Mỹ nhân từ xưa như danh tướng, 

Không để cho ai thấy bạc đầu. 
Lý Hoa: Điếu cổ chiến trường văn) 

 
  Chiến trường tàn khốc năm xưa nay đã trở thành bãi biển Arromanches, nằm cách 
thành phố Bayeux khoảng 10 cây số về hướng bắc.  Đi trên con lộ từ thành phố 
Bayeux trực chỉ ra biển, bạn sẽ băng qua các thôn làng quạnh hiu trồng đầy hoa 
tươi khoe mình dưới ánh mặt trời chiếu rọi.  Trước khi rẽ vào Arromanches, bên tay 
trái trước đây là căn cứ quân sự của quân đội Đồng Minh hồi Đệ Nhị Thế Chiến.  
Sau nữa là dãy đồi cát trắng chạy thẳng ra biển, một bên là bãi tha ma chôn hài cốt 
lính Mỹ tham chiến ở Âu Châu mà họ gọi là American Cemetary, bên kia là đường 
xe lửa tốc hành chạy về Ba Lê.  Ở đoạn này, bạn đã thấy thấp thoáng biển Manche 
ngăn đôi hai nước Anh Pháp nằm phía tay trái, xa xa là bãi Omaha và Utah, nơi 
quân Mỹ đổ bộ vào tham gia cuộc chiến.  Cuối cùng là bãi biển Arromanches, bối 
cảnh của cuốn phim lịch sử Saving Private Ryan từng đoạt nhiều giải Oscars trước 
kia. 
 
  Cách đây gần 70 năm, vùng đất này còn hoang vu ít người qua lại.  Nó chỉ hấp dẫn 
du khách đến nghỉ mát vào mùa hè bởi thắng cảnh hữu tình và bãi tắm rộng rãi, 
nhưng nước biển thì rất lạnh và có nhiều mỏm đá ngầm.  Kể từ khi người Mỹ đổ 
quân đến, cả vùng đất hầu như đã được đô thị hóa với nhiều xí nghiệp, khu dân cư 
mọc lên ven trục lộ.  Hiện nay, bãi biển Arromanches trở thành khu du lịch chủ yếu 
phục vụ cho người Anh Mỹ đến để tưởng niệm các chiến hữu của họ.  Ít ai ngờ rằng 
một vùng đất xanh tươi, yên ả với những xóm làng hiền hòa như ở đây lại là điểm 
xuất phát chiến dịch tấn công từ biển vào đất liền quy mô nhất trong lịch sử.  Lúc 
bấy giờ, nước Pháp đang nằm dưới sự kiểm soát của quân Hitler.  Trong hai ngày 
định mệnh đó (ngày 5 và 6-6-1944), quân Đồng Minh gồm Anh, Mỹ, Gia Nã Đại ồ ạt 
đổ bộ lên bờ, hợp lực với quân kháng chiến Pháp, Bỉ, Ba Lan, tiêu diệt quân Đức 
Quốc Xã ở mặt trận miền tây, trong khi Liên Xô đánh vào phía đông, là điểm mốc 
lịch sử quan trọng chấm dứt chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939-1945) đầy máu 
lửa. 
 
  Tại cuộc họp lịch sử giữa Tổng Thống Mỹ Roosevelt, Thủ Tướng Anh Churchill và 
lãnh tụ Liên Xô Stalin ở Tehran vào tháng 12 năm 1943, Stalin đã lên tiếng yêu cầu 
Mỹ và Anh nhanh chóng triển khai những cam kết đưa ra từ trước về việc mở thêm 
mặt trận thứ hai tại Tây Âu.  Stalin hứa rằng nếu Mỹ và Anh chấp thuận tấn công 
Đức Quốc Xã tại Pháp, Liên Xô sẽ đồng ý phối hợp tấn công ở Đông Âu và tiến 
đánh Phát Xít Nhật sau khi Đức Quốc Xã đầu hàng.  Trên thực tế, người Anh không 
tán thành đề nghị mở cuộc tấn công tại một địa điểm nằm ngay sát nước Anh như 
thế.  Tuy nhiên, dưới sức ép của Mỹ và Liên Xô, ông Churchill đành phải chấp thuận 



điều kiện trên, dự trù sẽ tiến hành vào tháng 5 năm 1944.  Theo quyết định này, kể 
từ tháng 1 năm 1944 trở đi, tướng Eisenhower của Mỹ sẽ trở thành Tư lệnh tối cao 
của lực lượng Đồng Minh.  Ngoài ra, tướng Montgomery được bổ nhiệm làm Tư 
lệnh chiến trường, trực thuộc dưới quyền ông Eisenhower, để đối đầu với tướng 
Rommel bên phe Đức Quốc Xã. 
 
  Kế hoạch của Đồng Minh là sẽ cho 5 sư đoàn bộ binh đổ quân vào các bãi biển có 
mật danh như Utah, Omaha, Gold, Juno và Sword trải từ tây sang đông vùng 
Normandy, thực hiện một chiến dịch mang tên Chiến dịch Lãnh Chúa (Operation 
Overlord).  Họ chọn địa bàn tỉnh duyên hải Normandy có lẽ vì quân lực của Đức 
Quốc Xã ở đây tương đối mỏng.  Cho đến đầu tháng 6 năm 1944, tổng cộng có hơn 
2 triệu quân Mỹ cùng với 250 ngàn quân Canada trước sau đã được đưa tới khu 
vực tác chiến này.  Phía Đức Quốc Xã cũng ráo riết gia tăng công tác phòng vệ, tiến 
hành giăng dây thép gai, và đặt các bãi mìn tại vùng bờ biển nơi Đức dự đoán có 
thể sẽ xảy ra cuộc đổ bộ.  Bên trên, lính Đức ngụy trang bằng cách xây các ụ súng 
máy và pháo cối để che mắt tình báo Mỹ. 
 
  Địa điểm chính xác mà khối Đồng Minh đổ bộ xuống được bảo toàn bí mật cho đến 
phút chót, vì nước Anh đã khéo tạo ra những chiến dịch giả tạo nhằm đánh lạc 
hướng Đức Quốc Xã.  Đáng chú ý nhất là việc tung tin đơn vị hùng mạnh nhất của 
quân Đồng Minh, Sư đoàn lục quân số 3 của Mỹ, sẽ tiến hành cuộc tấn công dữ dội 
vào Pas de Calais nằm sát biên giới nước Bỉ.  Chiến thuật này đã phát huy tác dụng.  
Lính Đức bắt đầu tập trung đơn vị mạnh nhất của chúng, Quân đoàn số 15 tại đó.  
Normandy chỉ đóng vai trò thứ yếu trong kế hoạch phòng bị của Đức.  Tuy nhiên, 
Đức vẫn cử Quân đoàn 7 đóng chốt tại đây.  Giá như Quân đoàn số 15 có mặt tại 
Normandy hôm ấy, thì cuộc đổ bộ của lực lượng Đồng Minh có thể là một thảm họa 
gây ra nhiều thương vong, và chưa chắc đã lật được thế trận trong khoảng thời gian 
ngắn ngủi như vậy.  Lịch sử nhiều khi có những sự may mắn, trùng hợp ngẫu nhiên 
xảy đến không ai ngờ trước được.  Hai chữ 'Giá như' kia sẽ mãi luôn là điều nuối 
tiếc khôn nguôi trong tâm thức kẻ bại trận cho đến muôn đời sau. 
 
  Mặc dù tháng 5 năm 1944 đã được chọn từ trước là thời điểm tiến hành cuộc tấn 
công, song do nhiều khó khăn về mặt chuẩn bị quân cụ, kế hoạch này đã phải đình 
chỉ cho tới tháng 6.  Đến ngày 17 tháng 5 năm đó, tướng Eisenhower quyết định sẽ 
tiến hành cuộc đổ bộ vào đúng ngày 5 tháng 6, gọi tắt với bí danh là Ngày Định 
Mệnh (D-Day).  Chẳng may khi giờ xuất phát sắp điểm, thì giông bão đột nhiên nổi 
lên.  Tuy vậy, bộ tổng tham mưu vẫn không hủy bỏ kế hoạch, lợi dụng cơ hội thời 
tiết xấu khiến quân Đức thiếu phòng bị mà phát lệnh tấn công.  Chỉ trong vòng vài 
giờ, binh sĩ các nước trong khối Đồng Minh đồng loạt đổ bộ lên đất liền.  Để vượt 
qua các chướng ngại vật mà quân Đức giăng sẵn tại các bãi biển, liên quân Anh Mỹ 
đã sử dụng những chiến xa trang bị dụng cụ rà mìn, phá nổ các vật cản bằng bê 
tông, lấp các hào sâu chuẩn bị lót đường cho các xà lan chở đầy quân lính đang lao 
vào đất liền. 
 
  Trong khi đó, lính Đức hoàn toàn lơ đễnh, không hề hay biết gì về thảm họa sắp 
xảy ra.  Tướng Tư lệnh Rommel cứ nghĩ rằng không thể xảy ra một cuộc tấn công 
trong hoàn cảnh thời tiết quá xấu.  Vì thế ông ta rời Normandy về Đức từ sáng sớm 
để dự lễ sinh nhật lần thứ 50 của bà vợ.  Ngay cả viên chỉ huy của Sư đoàn thiết 
giáp số 21, đơn vị thiết giáp duy nhất của Đức trú đóng tại khu vực bờ biển 
Normandy, cũng bỏ đi Ba Lê ngủ đêm với cô bồ nhí.  Tuy vắng chủ tướng, quân 



Đức vẫn chống trả mãnh liệt, cầm chân quân Đồng Minh trong vùng đầm lầy tại 
Normandy một thời gian khá lâu.  Nhất là tại các bãi Omaha và Utah, quân Mỹ bị 
thiệt hại nặng nề.  Nhưng cuối cùng do sự yểm trợ của lực lượng kháng chiến địa 
phương, quân Mỹ mới thoát khỏi nguy cơ thất bại, nhanh chóng tiến sâu vào đất 
liền.  Các cụ ta thường nói 'mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên' quả không sai chút 
nào.  Trong chiến thuật hành quân, ngoài mưu lược và biết lợi dụng thời cơ ra, còn 
phải ăn nhau vào vận may của mình nữa. 
 
  Sau hai ngày Định Mệnh ấy, thế trận nghiêng hẳn về phía lực lượng Đồng Minh.  
Cả thế giới gần như sửng sốt khi nghe lời tuyên bố đại thắng của Thủ tướng 
Churchill phát biểu trước Hạ Viện Anh.  Không quân Đồng Minh đã hoàn toàn làm 
chủ bầu trời nước Pháp với hơn 12 ngàn phi vụ ném bom xuống các căn cứ quân 
Đức.  Đến ngày 28 tháng 7, liên quân Anh Mỹ hầu như chọc thủng thành công mạng 
lưới phòng tuyến của quân Đức, tiến lên nắm quyền kiểm soát cửa biển Mont Saint 
Michel, là cửa ngõ chiến lược dẫn vào tỉnh yết hầu Brittany.  Gần 1 tháng sau đó 
(đầu tháng 9 năm 1944), gần toàn bộ lãnh thổ nước Pháp đã được tự do, sau lan 
dần đến các nước Bỉ và một phần nước Hòa Lan, ép sát đến gần biên giới Đức.  
Ngày tàn của Hitler kể như đã nắm chắc trong tầm tay.  Trận Normandy từ đây đã 
thực sự đi vào lịch sử như một huyền thoại về lòng kiên quyết tìm đến xã hội tự do 
dân chủ của nhân loại. 
 
  Đến thăm di tích chiến trường xưa vào một ngày nắng đẹp, tôi thấy dấu tích chiến 
tranh hầu như chẳng còn gì nhiều, ngoài đống sắt rỉ sét nhằm phơi bày tội ác vô 
nhân đạo mà chiến tranh đã giáng xuống cho con người.  Cát trắng và gió biển có 
bao giờ lưu lại dấu vết gì, nếu người ta không góp tay vào bảo tồn nó?  Dân địa 
phương đã gom hết những kỷ vật ấy cho vào Viện Bảo Tàng D-Day nằm ngay cạnh 
bãi cát nơi diễn ra cuộc đổ bộ kinh hoàng thuở trước.  Đó là những lô cốt nham nhở 
vết đạn bắn vào, cộng thêm khẩu súng phòng không của quân Đức Quốc Xã còn sót 
lại, nay đặt trong sân sau Viện Bảo Tàng.  Phía trước cửa vào có trưng bày hai khẩu 
đại bác tầm xa đặt trên bánh xe kéo, nằm giữa hai dãy cột cờ treo đủ quốc kỳ của 
những nước Đồng Minh từng tham chiến trước đây.   
 
  Nhưng xúc động nhất là nhìn những vỏ tàu hoen ố nằm trên bờ biển gió rít lên từng 
hồi, khiến tôi ứa nước mắt nhớ đến thời kỳ đói khổ ở đảo tỵ nạn Mã Lai mà mình đã 
trải qua cách đây trên một phần tư thế kỷ.  Biết bao lớp người vô tội đã sống mòn 
mỏi mong chờ ngày tên mình được gọi trên loa phóng thanh, nằm trong danh sách 
rời đảo đi định cư tại quốc gia tạm dung thứ ba.  Bên cạnh niềm hy vọng tràn trề đó, 
là xác những con tàu trôi dạt vào trại tỵ nạn năm xưa, chở đầy người vượt biển kém 
may mắn hơn, đã không đến được bến bờ tự do, vùi thân dưới lòng biển. 
 
  Nghĩ đến đó thôi là tôi không còn thiết vào xem cuộc triển lãm nữa, lặng lẽ cúi đầu 
quay gót bước đi.  Tự nhiên tôi cảm thấy áy náy bứt rứt khôn xiết khi nhìn bất cứ 
những món đồ vật quân sự trưng bày tại đây, vì xét cho cùng, chính cuộc chiến Việt 
Nam đã gây nên thảm trạng người vượt biên trên biển đông, làm hủy hoại cả một 
thế hệ tuổi trẻ, tương lai của đất nước.  Nhưng dù sao đi nữa, vùng biển này lại có ý 
nghĩa đặc biệt với các du khách Hoa Kỳ.  Mỗi năm cứ vào dịp hè là họ đến đây thăm 
viếng để tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử mà cha ông họ đã từng tham gia, ngắm 
nhìn những chứng tích và đi thăm những mồ mả chiến sĩ đã hy sinh cho tổ quốc hơn 
nửa thế kỷ trước.   
 



  Nghĩ đến đây, tôi bất giác liên tưởng đến tương lai nước Việt sau này.  Biết đâu 
con cháu chúng ta cũng sẽ từ khắp phương trời trên thế giới, tìm về những địa danh 
từ lâu đã in sâu vào chiến sử nước nhà, để tưởng niệm công ơn cha ông chúng.  
Những địa danh đã được sử sách ghi danh, như hai bức trướng văn: 

 
An Lộc địa sử ghi chiến tích, 

Biệt Cách dù vị quốc vong thân. 
 

do cô giáo Pha khắc để lại trên tấm bia 'Tổ Quốc Ghi Công' đặt trước nghĩa trang 
Liên đoàn 81 Biệt Kích Dù tại An Lộc.  Hoặc 'Đại lộ kinh hoàng' trong chiến dịch 
'Mùa hè đỏ lửa' năm 1972 mà bài hát Người ở lại Charlie còn nhắc đến với xiết bao 
hãi hùng: 
 

Anh! Hỡi anh ở lại Charlie ... 
Toumorong, Dakto, Krek, Snoul! 
Ôi Dambe, Đức Cơ, Krek, Snoul! 

Trưa Khe Sanh gió mùa, đêm Hạ Lào thức sâu. 
(Trần Thiện Thanh: Người ở lại Charlie) 

 
  Người dân miền Nam cũng sẽ không bao giờ quên một ca khúc của nhạc sĩ Phạm 
Duy, gắn liền với những trận đánh khốc liệt gây phẫn nộ cho dân chúng sống ở nơi 
thành thị lẫn ven vùng hỏa tuyến: 
 

Anh trở lại, có thể bằng chiến thắng Pleime, 
Hay Đức Cơ, Đồng Xoài, Bình Giã! 

(Phạm Duy-Linh Phương: Kỷ vật cho em) 
 
  Và còn biết bao trang sử oai hùng nữa, mà nhất thời tôi không thể kể hết ra mặt 
giấy.  Tôi nhớ nhất là bản trường ca do nhạc sĩ Duy Khánh sáng tác tại chiến trường 
miền Nam thuở trước, có những câu như xoáy sâu vào tim óc dân lành vô tội như: 
 

Chiều hành quân, anh qua rừng chiến khu Đ, 
Đêm mưa Đồng Tháp đỉa đeo tràn trề ... 
Trăng Đồng Xoài, chiến công sáng tỏ, 
Xác quân thù, Bình Giã ngả nghiêng. 

Anh về, có nhớ trăng hiền, 
Thì xin cố giữ, lời nguyền nước non. 

(Duy Khánh: trường ca Đi từ đồng ruộng bao la) 
 
  Những vị quân nhân anh dũng bỏ mình vì nước ấy mới xứng đáng là những người 
hùng trong lịch sử giữ nước, đã chiến đấu hy sinh để bảo vệ cuộc sống tự do ấm no 
cho nhân dân miền Nam trước kia. 
  



 
 

28. Hòn Voi Phục Etretat-Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau 
 

 
 

Dù cho sông cạn đá mòn, 
Còn non còn nước hãy còn thề xưa. 

 (Tản Đà: Thề non nước) 
 
  Tôi đến với Etretat vào một buổi trưa hè lộng gió, sau khi ăn vội xâu dồi chiên kiểu 
Đức kẹp giữa lát bánh mì có phết tương mù tạt và hành phi thái mỏng lên trên.  Họ 
gọi đó là món Bratwurst.  Tôi đã được ăn món lạ này tại một quán nhỏ cũ kỹ nằm 
bên góc đường ít người qua lại, trông ra bãi biển Arromanches, trước khi phải lên 
đường đến Etretat cho kịp giờ.  Lúc đó đã quá giờ ăn trưa rồi mà tiệm vẫn còn khá 
đông khách xếp hàng mua thức ăn.  Hỏi ra thì mới biết món tôi vừa ăn là loại đặc 
sản của dân Normans lai Đức sống rải rác trong vùng.  Thảo nào mà xâu dồi heo 
mới chiên xong hãy còn nóng hổi bốc lên thơm lừng, rồi đem nó kẹp vào giữa loại 
bánh mì Pumpernickel đặc biệt làm bằng lúa mạch đen nguyên chất, thì phải nói là 
trên cả tuyệt vời.  Ăn xong tôi cứ nhớ mãi thứ mùi vị mằn mặn khó quên đó của 
miếng dồi, kèm theo chút vị đắng của bánh mì và vị cay ngọt của hành phi đưa lên 
mũi, pha lẫn với vị chát gây tê tê nơi đầu lưỡi của mù tạt.  Tôi chỉ tiếc mỗi điều là 
phải ăn nhanh cho khỏi trễ giờ nên đã không có dịp thưởng thức thêm các món đặc 
sản địa phương khác của đôi vợ chồng chủ quán hiếu khách. 
 
  Etretat là một làng chài ven biển cách Arromanches khá xa và không gần mọi 
phương tiện, vì phải lái xe gần 1 tiếng mới đến nơi.  Nhưng tôi vẫn háo hức bảo bác 
tài đưa tôi đến xem, cốt yếu là để chụp hình một cảnh quan thiên nhiên kỳ thú có 
một không hai trên thế giới.  Đó là một hốc đá nằm nhô ra ngoài biển, chung quanh 
là những vách đá vôi dựng thẳng đứng bao bọc lấy bờ biển.  Sóng biển đã khoét 
vào mỏm đá ấy tạo thành một lỗ hổng lớn mà dân địa phương gọi là 'cái mắt của 
mũi kim' (l'Aiguille Creuse).  Riêng tôi thì lại cho rằng mũi đá ấy nhìn tựa như con voi 
đang thả vòi xuống nước, nên mới đặt tên cho nó là Hòn Voi Phục, để nhớ về một 
thắng cảnh chùa Hương nổi tiếng ở quê ta.  Bạn đọc yêu thích văn thơ hẳn còn nhớ, 
ngày trước có một người con gái mùa xuân theo cha mẹ đi trẩy hội chùa Hương đã 
phải lòng một chàng trai tài hoa phong nhã.  Tâm tình của cô gái ấy với những lời 



thơ e ấp vụng dại đã được thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp ghi lại qua một thiên ký sự 
bằng thể thơ năm chữ nổi tiếng trên đất Việt hơn nửa thế kỷ qua, với hai câu thơ bất 
hủ: 

 
Tới núi con Voi phục, 
Có đủ cả đầu đuôi. 

(Nguyễn Nhược Pháp: Đi chơi chùa Hương) 
 
  Đứng trước cảnh đẹp Hòn Voi Phục nơi xứ người, trong thoáng chốc tôi cứ tưởng 
mình như đang lần theo dấu chân cô gái ngày trước mà hồi tưởng lại quãng đời đã 
qua.  Hồn thơ lai láng, người khách nhàn du hôm ấy khẽ ngâm lên mấy vần thơ 
mình thuộc nằm lòng từ thuở bé thơ, thời còn cắp sách đến trường: 
 

Dừng chân đứng lại, trời, non, nước, 
Một cảnh tình riêng, ta với ta. 

(Bà Huyện Thanh Quan: Qua đèo Ngang) 
 
  Hòn núi đá nên thơ kia, nhờ tia nắng giữa ngày rọi vào, phản chiếu long lanh như 
là gấm dệt trên mặt biển trong xanh màu ngọc bích có thể nhìn thấy tận đáy.  Giữa 
vùng trời nước bao la không gợn chút mây, lòng tôi không khỏi lâng lâng một niềm 
vui thoát tục, khi được tẩy sạch bụi trần giữa cõi nhân gian hãy còn ẩn chứa biết bao 
điều huyền diệu của tạo hóa, thiên nhiên.  Bắt chước anh chàng đẹp trai trong bài 
thơ Đi chơi chùa Hương, tôi cũng nổi hứng làm thi nhân mà thảo ngay một bài thơ 
liên hoàn để lưu làm kỷ niệm: 

 
Một vùng non nước bao la, 

Rằng đây Lạc quốc hay là Đào nguyên. 
Hòn Voi là chốn non tiên, 

Bồng Lai mà thấy ở miền trần gian. 
 
  Không ngờ một hòn đá vô tri vô giác kia lại có sức cảm hóa một con người phàm 
tục như tôi đến thế.  Có lẽ do mối thiện duyên nào đó, tôi mới tình cờ khám phá ra 
nét duyên ngầm của đá mà ít người cảm nhận được.  Bởi người đời cho rằng đá 
quá tầm thường, tuy rất gần gũi với chúng ta nhưng cũng rất xa lạ.  Đã mấy ai hiểu 
được lòng đá nhỉ!  Tôi thấy câu nói 'lòng dạ sắt đá' mà người mình thường hay dùng 
để ví những con người lạnh lùng, cứng rắn nhiều khi không đúng hẳn.  Thật vậy, 
những ai đã chọn đá làm bạn tri âm rồi mới biết, đá không trơ lì như người đời lầm 
tưởng.  Ngôn ngữ của đá dường như chỉ dành riêng cho những ai thật sự muốn 
nghe nó mà thôi.  Chẳng thế mà chàng nhạc sĩ họ Trịnh đã thổi hồn vào viên đá cuội 
để đúc kết tất cả những tinh hoa đời mình bằng 4 câu cuối trong nhạc phẩm Diễm 
Xưa bất hủ đó sao.  Xin chúng ta hãy cùng nhau nghe lại để chiêm nghiệm ra lẽ 
sống mầu nhiệm tiềm tàng trong mỗi tạo vật quanh ta: 
 

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động, 
Làm sao em biết bia đá không đau. 
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, 
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. 

(Trịnh Công Sơn: Diễm xưa) 
 



  Từ đó, rất nhiều nhạc sĩ với tâm hồn nhạy cảm càng khám phá ra vẻ đẹp thầm lặng 
của đá vẫn luôn tồn tại bên cạnh ta mà ta nào có để ý đến.  Đó là thời cực thịnh của 
hàng trăm loại đá đủ mọi kích cỡ khác nhau trong âm nhạc Việt.  Lúc bấy giờ, người 
ta say sưa đi tìm những 'linh hồn [trong pho] tượng đá', cho đến những giòng 'lệ đá' 
hâm nóng những cuộc tình băng giá, rồi thất vọng khi phải đối mặt với tình yêu, mới 
hay rằng 'tuổi đá [cũng] buồn', cũng hứng chịu trăm ngàn đắng cay như ai.  Mà đá ở 
vùng bờ biển Etretat này thì nhiều vô số kể.  Nhiều đến nỗi cả bãi biển không còn 
lấy một hạt cát, tất cả đều bị phủ kín bởi những viên đá sỏi đã được gió nước mài 
cho nhẵn thín, tròn lẳng, nên dù đi chân không lên cũng vẫn cảm thấy mềm mại lạ 
kỳ.  Dân ở đây rất hãnh diện về những viên sỏi này nên họ sản xuất ra những cục 
kẹo có hình thù giống hệt viên sỏi, lấy tên là Les galets d’Étrétat nổi tiếng trong các 
đặc sản xứ Pháp. 
 
  Tôi đã đứng đấy lặng nhìn hồi lâu, mơ hồ cảm nhận nét trầm mặc cố hữu của 
những viên đá sỏi nơi bãi đá, lòng chợt thấy bình yên vô hạn khi hiểu ra được nỗi 
trầm luân của kiếp người trong thế giới âm nhạc họ Trịnh.  Thấp thoáng xa xa là 
Hòn Voi Phục cùng với các mỏm đá lớn nhỏ có hình dáng khá ngộ nghĩnh.  Mỗi 
tảng, mỗi viên đá ở đây đều có một dáng vẻ đặc trưng và có cái hồn riêng của nó.  
Tảng này biểu hiện sự thanh thoát của vị thiền sư tham thiền nhập thất, hòn kia toát 
lên nỗi niềm cô đơn của kiếp người lận đận.  Có viên dẫn dắt chúng ta về với hình 
ảnh tuổi thơ mà ai cũng từng trải qua, trông tựa như hai đứa trẻ nhỏ đang cõng 
nhau nô đùa nơi chân trời góc biển nào đó.  Xa hơn là dáng đá tựa hình bóng con 
thuyền đang ra khơi trong tiểu thuyết của nhà văn Ernest Hemingway cứ bềnh bồng 
trôi trong ký ức tôi. 
 
  Tôi mê mẩn đi lạc vào thế giới kỳ bí của đá sỏi hồi nào mà không hay, một thế giới 
an bình và giản dị.  Chỉ khi tiếp xúc nhiều mới thấy đá sỏi chẳng đòi hỏi chi nhiều, so 
với sỏi đá loài người thật nhỏ nhoi ích kỷ, nhận rất nhiều mà cho chẳng được bao 
nhiêu.  Khách xa dừng chân ghé lại Hòn Voi Phục, lòng không khỏi trầm tư biết bao 
mơ ước về một cõi thiện, về cái đẹp tiềm ẩn trong mỗi sinh vật nhỏ nhoi mà thiên 
nhiên đã ban tặng cho con người trong cuộc sống.  Ngay cả sỏi đá vô tình mà cũng 
biết quấn quýt lấy nhau để mà sống, huống chi là con người!   
  



 
 

29. Núi thiêng Mont-Saint-Michel- Nghìn sau nối tiếp nghìn xưa 
 

 
 

 Non nước ơi, hồn thiêng của núi sông, 
Kết trong lòng thế hệ, nghìn sau nối nghìn xưa. 

(Nguyễn Văn Đông: Mấy dặm sơn khê) 
 
  Hành tinh của chúng ta tuy có không biết cơ man nào là núi non trùng trùng điệp 
điệp, nhưng tuyệt đại đa số chỉ đơn thuần là núi đá mà thôi.  Có một số ít ngọn núi 
mang tính cách riêng rõ rệt, không chỉ bởi hình dạng độc đáo khác thường mà còn 
vì uy lực thiêng liêng nên mang lại cho các tín đồ sùng đạo, nối tiếp từ thế hệ này 
sang thế hệ khác.  Mont-Saint-Michel chính là một trong những ngọn núi thánh 
thiêng ấy.  Là một trong ba trung tâm hành hương Công Giáo lớn nhất ở châu Âu, 
ngoài Giáo đô Vatican và nhà thờ Saint Jacques de Compostella ở Tây Ban Nha ra.  
Thánh thiêng vì một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú phải được chứng kiến tận mắt 
mới thấy thân phận con người quả là bé bỏng trước sức mạnh quá vĩ đại của thiên 
nhiên, vũ trụ.  Đó là mỗi khi chiều xuống, mực nước thủy triều dâng lên từ Đại Tây 
Dương với tốc độ nhanh hơn ngựa phi nước đại.  Chỉ trong chốc lát, con nước ròng 
đã biến ngọn núi đá thành một hoang đảo tách rời với đất liền, cách xa bờ đến hơn 
15 cây số.  Nước biển ùn ùn tràn vào ngập khắp bãi cát bồi rộng mênh mông không 
bờ bến bao bọc lấy đảo. 
 
  Do đó mà Mont-St-Michel được liệt vào một trong những kỳ quan trên thế giới.  
Hơn nữa, núi lại chỉ cách Ba Lê chưa đầy 350 cây số về hướng Tây Bắc, thuộc tỉnh 
Manche trong khu vực hành chính Normandy hạ (Basse Normandie), nên lượng 
khách hành hương tới đọc kinh khấn vái suốt ngày không lúc nào ngưng.  Nhất là 
vào mấy tháng đỉnh điểm mùa hè, giòng người nối đuôi nhau lên núi, đông như trẩy 
hội.  Mỗi năm có trên 3 triệu lượt người chen nhau leo núi để khấn nguyện, cầu xin.  
Theo thống kê của chính phủ Pháp thì số du khách đến đây tham quan chỉ đứng sau 
có tháp Eiffel và cung điện Versailles mà thôi.   
 
  Biết thế nên gia đình chúng tôi phải chịu khó thu dọn hành lý lên đường từ lúc trời 
còn tờ mờ sáng những mong tránh khỏi cảnh xô lấn, ùn tắc nghiêm trọng thường 



thấy tại các khu thắng tích.  Ấy thế mà chỉ đi được non nửa đường là đã bị kẹt xe 
một quãng dài, nối đuôi nhau hàng dặm liền mới len vào được bãi đậu xe.  Nhìn 
đồng hồ chưa quá 8 giờ sáng mà giòng người đã đông đặc, giành nhau chỗ đậu 
từng dãy dài chật kín cả bãi.  Tôi thấy có khá nhiều xe gắn biển số đến từ các nước 
ở châu Âu do tư nhân lái đi hành hương, và có luôn cả những chiếc xe khách chở 
đoàn du lịch đến hành lễ nữa. 
 
  Nhờ bác tài lanh mắt nên chúng tôi tìm được một chỗ đậu ngay sát dưới chân 
tường thành, nên đỡ phải cuốc bộ một đoạn khá xa để đến hòn đảo.  Trên nền bãi 
đậu xe vẫn còn loang lổ từng vũng nước biển đẫm ướt, dấu vết của thủy triều vừa 
mới rút lúc rạng sáng.  Và rồi hòn đảo huyền thoại ấy dần hiện ra trước mắt chúng 
tôi, với những ngọn tháp nhọn hoắt như những cây bút ngạo nghễ vươn thẳng lên 
khoảng trời không, giữa một vùng mây nước mênh mông xanh ngát.  Dưới ánh nắng 
vàng rực rỡ đầu ngày, thỉnh thoảng có vài cơn gió mát rượi thổi lay bạt cả người, 
nửa như muốn nhấc bổng những con chiên ngoan đạo xích lại gần hơn với cõi tâm 
linh huyền bí. 
 
  Giáo hội đã chọn đỉnh núi này làm trung tâm thờ phượng Thánh Michel trên toàn 
thế giới.  Ngài là một trong ba vị Tổng lãnh thiên thần đầy quyền năng. Hiện nay, 
tượng Thánh Michel đúc bằng vàng đứng xòe đôi cánh rộng, tay cầm thanh kiếm chỉ 
thẳng lên trời, được đặt trên nóc tháp chuông của tu viện nằm trên chóp núi, với độ 
cao 170 thước.  Đến năm 1979 thì quần thể di tích này được hội UNESCO xếp vào 
danh sách di sản thế giới, đã có tuổi thọ tròn 1,300 năm lịch sử.  Gần đây hơn, 
người ta tình cờ tìm ra hài cốt của Thánh Michel tại đây, hiện đang đặt trong khám 
thờ Notre Dame Sous Terre ở một cánh của tu viện trên núi.   
 
  Người Pháp tôn sùng Thánh Michel như vị thánh quan thầy của họ, đã từng nhiều 
lần hiện ra cứu giúp vị Thánh Nữ Jean D'Arc đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi đất 
Pháp.  Có lẽ vì vậy cho nên họ phân biệt rõ ràng hai lối viết khác nhau giữa địa danh 
chỉ ngọn núi và thắng cảnh quanh ngọn núi, nếu không lưu ý kỹ sẽ dễ gây lẫn lộn.  
Khi nói về cảnh đẹp ngọn núi nói chung, họ viết: 'mont Saint-Michel' (chữ m viết 
thường và không gạch nối sau chữ mont).  Còn nói về địa danh ngọn núi bao gồm 
thị xã dưới chân núi, họ viết: 'Mont-Saint-Michel' (chữ M viết hoa và có gạch nối sau 
chữ Mont).  Tu viện xây trên sườn núi là một tuyệt tác về nghệ thuật kiến trúc, kết 
hợp hài hòa giữa hai phong cách cổ xưa romanesque kiểu Ý với kiến trúc gothique 
theo lối Đức.  Kiến trúc cổ kiểu Ý thường chú trọng đến ngoại hình bề thế với những 
đường nét nguy nga lộng lẫy, chạm trổ tinh vi, trong khi kiến trúc của Đức lại nhẹ 
nhàng, thanh thoát, nhưng không kém phần lôi cuốn.   
 
  Không những thế, các quý tu sĩ đã có sáng kiến sắp đặt các cửa sổ thật khéo, để 
tiết kiệm năng lượng trong những ngày đông giá lạnh buốt.  Nơi nào cần tập trung tư 
tưởng, thì cửa sổ mở rộng ở ngoài, bên trong thu hẹp để lấy ánh sáng lọt vào, 
nhưng người trong phòng thì không thể thấy sinh hoạt diễn ra bên ngoài.  Hệ thống 
chuyển vận lương thực cũng rất đáng chú ý khi chưa có đường xá ăn thông ra đảo.  
Các vị tu sĩ đã kéo đồ tiếp tế lên tu viện bằng cách thả chiếc lồng lớn cột giây thừng 
có gắn bánh xe khổng lồ xuống dưới núi, rồi cho sáu người chui vào trong đạp mạnh 
để kéo đồ lên.  Từ một địa thế hiểm trở, chỉ bằng chất liệu đá, con người đã làm nên 
một kỳ quan để lại cho ngàn sau chiêm ngưỡng. 
 



  Chúng tôi đến thăm Mont-St-Michel vừa đúng lúc thủy triều đang rút xa, để lộ ra 
từng mảng bãi cát mỏng mịn rộng bao la ngút ngàn bao bọc chung quanh lấy núi.  
Chúng tôi thấy từ bờ bên kia đất liền, các du khách vội phân ra thành nhiều nhóm 
nhỏ, hân hoan cởi bỏ giầy dép để dạo vui bước chân trần, tận hưởng cái thú đầu đội 
trời chân đạp ... cát ngàn năm một thuở này.  Từng đoàn lũ lượt, vai mang, tay xách, 
đi sát với nhau trên cát, bùn để trẩy hội lên ngọn núi thiêng.  Họ cứ thế mà đi bộ 
hàng mấy giờ liền băng ngang bãi cát, vừa đi vừa đàn hát những bài thánh ca thoát 
tục, mắt đăm đăm dõi về hướng giáo đường tọa lạc trên đỉnh núi cao, khi ẩn, khi 
hiện trong đám mây bạc như một lời hứa hẹn.  Lạc lõng trong biển cát đó, khách 
như đã bị cuốn hút bởi nét đẹp thánh thiện vô ngần của phong cảnh, đoàn hành 
hương nơi đây. 
 
  Thế nhưng, như đại văn hào Victor Hugo của Pháp đã từng cảnh báo: 'Cát tựa như 
phụ nữ, mịn màng mà phản trắc vô lường'.  Du khách cũng được yêu cầu phải tránh 
xa những nơi có cắm bảng báo nguy hiểm.  Nếu liều lĩnh tiếp tục đi nữa thì có thể sẽ 
bị mất mạng do hiện tượng cát lún nuốt chửng người không để lại dấu vết. Rồi đến 
khi thủy triều lên, nước dâng cuồn cuộn biến Mont-St-Michel thành một hòn ốc đảo 
giữa biển nước mênh mông sóng dữ.  Nơi đây nổi tiếng khắp thế giới là có thủy triều 
lớn nhất ở châu Âu.  Mức chênh lệch giữa triều lên và triều xuống trung bình tới 15 
thước.  Khi triều xuống, bãi cát trong vịnh Mont-St-Michel trở nên rộng thênh thang 
bởi nước rút cách xa bờ gần 15 cây số.  Nhưng khi triều lên, nước dâng cũng rất 
nhanh. Nghe nói trong trận chiến trăm năm (1336-1453) giữa hai quân Anh Pháp 
vừa qua, chiến quân thủ thành đã bày kế bỏ thành chạy ra phía biển, dụ địch quân 
Anh đuổi theo. Đến bờ nước họ nhảy lên tàu, kịp lúc thủy triều dâng cao.  Quân địch 
đuổi đến nơi, quay trở lại không kịp, bị chết chìm trong lòng biển cả. 
 
  Vì vậy, hiện nay hễ sắp đến giờ thủy triều dâng là cảnh sát phải vất vả bắc loa kêu 
gọi mọi người nhanh chóng lên bờ.  Nhất là vào những tháng hè tròn trăng, có khi 
nước triều cường lên nhanh đến độ người và vật chạy không kịp, chết đuối vô số kể.  
Đã xảy ra vài trường hợp chính quyền địa phương phải sử dụng trực thăng để cứu 
vớt du khách còn mải nấn ná xem cảnh người với vật chạy đua với con nước lớn 
tràn vào những dịp mùng một ngày rằm.  Để rồi cuối cùng chạy không kịp khi những 
đợt sóng nối đuôi nhau chồm lên với tốc độ phi mã.  Những cơn sóng dữ cũng làm 
thay đổi hướng của dải cát nối từ đất liền ra đảo khiến cho khách hành hương dễ bị 
sa vào những bãi lầy, là những cái bẫy vô hình rất khó thoát ra.  Nguy hiểm là thế, 
nhưng chính điều này đã làm cho Mont-St-Michel trở thành nơi độc nhất vô nhị trên 
thế giới để quan sát hiện tượng trên. 
 
  Gần đây, để tạo điều kiện thuận lợi cho khách đến hành hương, chính quyền địa 
phương đã đắp một con đường đá nối hòn đảo với đất liền, lại xây bãi đậu xe tạm 
thời ngay sát dưới chân núi.  Nhưng riêng tôi lại thấy những phương tiện hiện đại đó 
đã phần nào làm giảm mất đi cái thú hòa mình với thiên nhiên của lớp người hành 
hương thuở xưa.  Ngày nay, các thiện nam tín nữ tuy thoải mái sung sướng hơn 
trước, có thể nhanh chóng vượt hàng ngàn dặm đường bằng xe hơi hay tàu hỏa cao 
tốc.  Nhưng số đông trong họ lại thiếu đi niềm tin sắt đá của những con chiên thời cổ 
đại.   
 
  Trước kia, để ra đảo người ta phải chờ đến khi thủy triều rút, hòn đảo nối với đất 
liền bằng một dải cát dài hàng mấy cây số.  Trong thời gian đó, người ta cố đi bộ ra 
đảo trên dải cát nguy hiểm khôn lường.  Người đi trước dẫn người đi sau, dò dẫm 



từng bước một, lỡ cát sụt còn kịp tìm lối thoát ra.  Để đến được bến bờ, cổ nhân 
xưa vừa vất vả khó nhọc đi bộ qua bao chặng đường đầy gian lao thử thách, vừa 
râm ran đọc kinh cầu nguyện ơn trên ban phước lành cho mình được chân cứng đá 
mềm để vượt mọi hiểm nguy mà đến nơi an toàn, hưởng tràn ơn phước.  Có lẽ vì lý 
do đó mà tôi thấy nhiều đoàn hành hương hôm ấy đã chọn lối đi bộ băng ngang bãi 
cát dài bằng đôi chân trần để thể hiện lòng tin tuyệt đối vào đấng tối cao, ban thêm 
sức mạnh cho họ trong cuộc sống thường nhật.   
 
  Chúng tôi thấy toán bộ hành này vui quá nên cũng chạy tung tăng xuống bãi cát 
ngâm chân dưới bùn đất một hồi rồi mới lên.  Làn nước lợ ở đây vào những ngày 
con nước nổi ngấm dần vào từng thớ thịt nơi gang bàn chân, cảm giác thật mát 
rượi, nghe nói rất tốt cho những ai bị bệnh ngoài da hay đau sưng khớp chân.  Lần 
đầu được dạo bước trên bờ cát dài ấm áp và mịn màng nơi đây, gã đa tình trong tôi 
cứ ngỡ như mình vừa chạm vào làn da con gái, chợt thấy lòng mình lâng lâng khó 
tả.  Thôi thì hãy ngâm lên làn điệu ca trù sau đây để nói lên lòng mình trước một giải 
non sông gấm vóc của xứ người.  Như cô đào Tơ độ nọ vừa gõ phách vừa ngâm 
lên bài hát nói pha lẫn điệu chầu văn Tống biệt (lời thơ: Văn Lê) cho kép Tam gảy 
cây đàn đáy họa theo, trong bộ phim Mê Thảo thời vang bóng mà tôi rất yêu thích: 

 
Lênh đênh góc bể cuối trời, 

Tình như ngọn lửa ngoài khơi bão bùng. 
Ngày tận cùng so giùm khúc hát, 
Điệu càng đau như hạt mưa bay, 

Kìa giòng sông trôi lấp lửng chân mây.  
(i ì í a ới a, hì ới a ...) 

 
  Ai muốn lên đảo đều phải men theo con đường độc đạo ngoằn nghèo dẫn đến hai 
cánh cổng thành nhỏ xíu, phải cúi rạp người xuống mới lọt qua được.  Cửa bên 
trong có ván treo bắc qua chiến lũy sâu hút nhằm đề phòng khi quân địch tấn công, 
sẽ đóng lại bằng hệ thống quay ròng rọc.  Ngay sau cổng là hai khẩu thần công 
ngẩng cao đầu đe dọa, như nhắc nhở mọi người chớ quên nơi đây một thời là pháo 
đài chống quân Anh và cũng từng là nhà tù khổng lồ trong Cách Mạng Pháp.  Các 
xà lim nhốt tù khổ sai thời Trung Cổ vẫn còn được giữ nguyên ở dưới hầm sâu của 
đảo.  Phương thức tra tấn tội phạm ở đây vô cùng độc đáo.  Phạm nhân ngồi trong 
một cái cũi treo lơ lửng trên không bằng một sợi dây xích, hễ động đậy một tí là cái 
cũi lắc lư chao đảo, không lúc nào yên.  Nghe nói chỉ vài tháng là phát điên, tự 
nguyện xin khai ra hết, khỏi cần đánh đập dã man cho tốn sức.  Ngoài ra, xây dọc 
theo hai bên lối đi, là những rãnh nước dùng để đổ dầu sôi từ trên tường thành 
xuống đầu quân địch, những khe hở để bắn súng, bắn nỏ, hay bắn đại bác, và 
những hệ thống phòng thủ quy mô khác. 
 
  Dòng người bất tận cứ thế mà gò người trèo dốc, hổn hển leo mấy trăm bậc thang 
đá nhỏ hẹp và dốc đứng lên tít tận trên cao.  Tôi cũng len theo họ mà đi, mỗi lúc 
ngửa mặt lên để lấy sức trèo tiếp, không thấy gì khác ngoài bước chân người đi 
trước.  Không khí và cảm giác ấy gợi lại trong tôi hình ảnh thân quen ở quê nhà, 
như mình đang leo núi hành hương tới cõi thiêng Miếu Bà Chúa Xứ hay đỉnh Yên 
Tử phù vân, hoặc chùa Hương, Phật Tích vào mùa trẩy hội.  Tôi có cảm tưởng 
dường như đám đông vô thủy vô chung này đã mải miết dắt nhau đi từ ngàn năm 
trước đến tận bây giờ vẫn chưa dứt nổi nợ trần.   
 



  Tất nhiên hiếm ai đủ sức đi một mạch lên thẳng tu viện ở điểm cao nhất mà không 
dừng chân nghỉ mệt.  Ai nấy cũng đều ngừng lại trước những tiệm bán đồ kỷ niệm 
dọc hai bên đường như để đánh dấu giây phút viếng thăm khó quên trong đời mình.  
Một số vào trong những viện bảo tàng tí hon nằm khuất sau dãy phố nượp người 
qua lại.  Riêng tôi chỉ tìm chỗ yên tĩnh trong góc tòa giáo đường để lòng mình lắng 
xuống sau những màn chen lấn không ngớt suốt dọc đường đi.  Tôi lặng lẽ thắp lên 
ngọn nến trước tượng Thánh Michel, và giao phó cho đốm lửa lập lòe ấy nhiệm vụ 
cầu kinh giúp mình.  Nhìn giòng người đổ ra khắp nơi trong tu viện, tôi không khỏi tội 
nghiệp cho các vị linh mục thuộc giòng ẩn tu Benedictine đã có mặt hơn mười thế kỷ 
tại đây.  Quý thầy quanh năm suốt tháng lúc nào cũng phải chịu đựng lượng khách 
hành hương khổng lồ quấy rầy nếp sống ẩn tu thanh tịnh nơi chốn sơn lâm. 
 
  Đốt nến cầu nguyện xong đâu đấy cả rồi, chúng tôi lúc bấy giờ mới cảm thấy bụng 
đói meo.  Leo lên ngần ấy bậc thang để tìm đến đỉnh non thiêng, ai mà chẳng thấm 
mệt, lả người vì bụng đói cồn cào, khát khô cuống họng.  Thế là giòng người lại ùn 
ùn đổ xuống núi, thất thểu lê bước với túi đeo vai tuy nhẹ nay thấy nặng trĩu, với cái 
cái bụng thì trống không.  Trong đầu tôi chợt nghĩ đến một món ăn đặc sản tại Mont-
St-Michel mà nhiều du khách đã phải lặn lội đường xá xa xôi đến đây để nếm một 
lần trong đời cho biết.  Đó là món 'trứng chiên theo kiểu mẹ Poulard' (Omelette à la 
mère Poulard), đã làm hao tốn không biết bao nhiêu giấy mực ngợi khen của khách 
vãng lai, cộng thêm với trò quảng cáo rầm rộ của kỹ nghệ du lịch.  Nay món ấy vẫn 
còn được bán trong cửa tiệm La mère Poulard nằm ngay lối vào cổng thành, y như 
hồi quán trọ này ra đời vào năm 1888 do bà Annette Poulard làm chủ. 
 

 
  Thoạt tiên, tôi lấy làm lạ tại sao trong cái xứ vốn phong phú về thực phẩm như ở 
vùng này, với gà vịt, ngỗng, cừu, bò từ vùng nông thôn đưa lên, không kể các loại 
sò, ốc, tôm cá từ biển đánh bắt được, lại nổi danh với món ... omelette rất đỗi tầm 
thường như thế?  Ăn rồi, tôi mới thấy rằng chẳng qua vì hơn một thế kỷ trước, đó là 
món dễ làm và đáp ứng mau lẹ nhất cho những dân nghèo đói lả, đi hành hương đặt 
chân tới đây bất kỳ thời khắc nào trong ngày, đang cần ngay một món ăn vừa rẻ tiền 
vừa phục vụ nhanh chóng sau khi vừa trải qua một chặng đường dài gian khổ bằng 
đường bộ. 
 
  Biết không tranh nổi với tuổi thọ hơn thế kỷ của quán La mère Poulard, nên các 
nhà hàng khác phải lôi kéo thực khách bằng cách cho biểu diễn trước cửa tiệm món 
trứng chiên truyền thống thật hấp dẫn.  Thay cho bà mẹ Poulard, nếu còn sống hẳn 
đã lụ khụ lắm rồi, là một cô gái trẻ đẹp, đội tóc giả màu vàng óng có thắt hai cái bím 
dài thả xuống hai bên má trông thật dễ thương.  Trên người cô mặc y phục cổ theo 
thời đại của mẹ Poulard, đứng chiên trứng trong chảo lòng sâu làm bằng gang rất 
dày và nặng, bờ chảo cao ít nhất đến sáu, bảy phân.  Ngắm người đẹp má hồng hây 



hây bên lò than cháy đỏ đàng sau khung cửa kính trong suốt, ai mà không muốn vào 
ăn thử.  Mặc dù chưa chắc sẽ khoái khẩu hơn món bí quyết gia truyền làm tại quán 
gốc.  Tôi nghĩ bụng, mình đã đi được tới đây rồi, không lẽ lại không ăn món đặc sản 
ấy, thì phí toi bao nhiêu công sức.  Ngoài ra còn sợ bị mắc lỡm người đẹp nữa.  Vì 
thế nên tôi đành rời xa cô nàng dễ thương ra sức chào mời, bấm bụng làm oai bước 
vào ăn ủng hộ quán gốc do con cháu mẹ Poulard đứng bếp.   
 
  Ngày xưa, quán của mẹ chuyên phục vụ cho người nghèo, nhưng bây giờ nhìn 
bảng giá tiền tôi e chỉ có giới khá giả mới đủ khả năng đến ăn mà thôi.  Món trứng 
chiên tuyệt chiêu mẹ bán với giá 45 euro hoặc hơn, tùy theo các loại nhân và gia vị 
khách chọn chiên với trứng, từ loại nấm rơm bình dân cho đến cá hồi, tôm hùm cao 
cấp.  Phải công nhận rằng tôi chưa thấy nơi nào trên thế giới làm món trứng chiên 
công phu và trình bày đẹp đến như thế.  Thủ tục chế biến giống hệt như cách làm 
bánh bông lan vậy.  Trước khi chuẩn bị tráng trứng, họ cho bơ vào trộn chung lòng 
trắng và lòng đỏ lại với nhau trong một cái thau nhôm.  Họ đánh trứng khéo đến 
mức cả chiếc bánh căng phồng lên như chiếc bánh xèo của ta vậy.  Vừa mới gọi 
món xong, chưa đầy năm phút sau anh bồi đã dọn ra bàn rồi.  Anh mặc bộ 'com lê' 
đen, sơ mi trắng, cổ thắt nơ đen, trông lịch sự tây ra phết.  Tay trái anh vắt ngang 
lòng thòng một tấm khăn trắng, mang một cái khay bạc hình thuỗn trái xoan thật đẹp 
và to, trên đựng món trứng trứ danh tôi chờ nãy giờ.  Tay phải trịnh trọng múc món 
trứng từ khay lên đĩa ăn, mà trên đó đã sắp sẵn một vài lá xà lách uốn tỉa nghệ 
thuật, đi kèm với vài miếng khoai tây chiên và vài mẩu bánh mì. 
 
  Và tôi đã ăn thật chậm rãi, tận hưởng hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ đĩa trứng 
chiên đặc biệt đó.  Mùi trứng vẫn là mùi trứng, nhưng phảng phất mùi xông khói toát 
ra từ lò bếp đốt củi nữa.  Bí quyết nhà nghề còn ở chỗ phần trứng bên dưới có màu 
vàng ươm hơi xém chảo một chút, tương tự như cách xào hủ tiếu áp chảo của 
người Hoa Chợ Lớn.  Phần bánh trên thì lỏng, sủi bọt ra rìa bánh theo kiểu nửa 
sống nửa chín rất tài tình, nên đã giữ được mùi vị tươi nguyên của trứng gà tơ mới 
ấp.  Đưa bánh lên miệng, vừa giòn rụm, vừa xôm xốp rất dễ ăn, ngon hết ý.  Tôi biết 
có một số thực khách trước giờ chỉ ăn loại trứng gà công nghiệp bán trong siêu thị, 
bây giờ ăn phải loại trứng nuôi ngoài vườn thì chê là có mùi tanh khó chịu.  Cảm 
giác có lẽ gần giống như lần đầu uống nước sô đa quậy với sữa hột gà thường hay 
bị lợm giọng.  Đó là vì họ chưa quen với mùi vị khác hẳn của trứng gà quê chính 
hiệu trong món trứng chiên đấy thôi.  Gà ở đây suốt ngày được thả rong ngoài đất, 
ăn đủ thứ và chạy lung tung nên đẻ trứng ra có nhiều chất bổ dưỡng hơn, tất nhiên 
phải có mùi vị khác thường.  Chính những yếu tố trên mới làm nên lịch sử món 
trứng gia truyền do gia đình mẹ Poulard nắm giữ bí quyết, không tiệm nào bắt 
chước được. 
 
  Tôi về đến Úc ngồi kể chuyện cho bà cô tôi nghe - về món trứng danh bất hư 
truyền này - vốn là tay nấu bếp số một bên họ ngoại tôi.  Cô nghe xong liền la làng: 
'mấy người dư tiền quá rồi, ăn trứng chiên mà trả gần trăm đô Úc đầu người, sang 
nhà cô làm cho mà ăn thoải mái'.  Tôi nghe vậy chỉ biết đứng đó mỉm cười mà thôi, 
vì làm sao có thể ngon bằng ăn ở ngay Mont-St-Michel đầy ắp những kỷ niệm được 
nhỉ.  Dù sao đi nữa, món trứng ở tiệm mẹ Poulard khiến tôi chợt nhớ đến món 'rau 
vợ thằng Đậu' nơi quê nhà, gồm đủ loại rau luộc chấm với nước mắm kho quẹt, có 
lần được thưởng thức trong một nhà hàng sang trọng ở Sài Gòn trước đây.  Mà 
thầm mong một trăm năm sau, món ăn dân dã này cũng sẽ được du khách khắp nơi 



biết đến.  Khi ấy, biết đâu có lẽ sẽ còn tuyệt chiêu hơn món Omelette à la mère 
Poulard bội phần.  Mong lắm thay! 
  



 
 

30. Cancale – Le lói làng chài ven biển vắng 
 

 
 

Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, 
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. 

(Xuân Diệu: Giục giã) 
 
  Sau bữa trứng chiên ăn ngon nhớ đời, gia đình tôi bước chân rời khỏi đảo thiêng 
Mont-St-Michel pha lẫn với một chút buồn buồn trong lòng, khi phải rời xa không khí 
rộn ràng tấp nập nơi đây.  Mẹ tôi nhanh miệng liền an ủi cả nhà bằng câu thơ tuyệt 
vời của thi sĩ Xuân Diệu, rằng mình vừa trải qua 'một phút huy hoàng' như thế, cũng 
đủ mãn nguyện lắm rồi con ạ.  Chúng ta nên biết rằng đời người: 

 
Như chiếc que diêm,  

Một lần lóe lên, thắp đời [mình] sáng lung linh. 
(Từ Công Phụng: Như chiếc que diêm) 

 
  Hãy chấp nhận với những gì mình đang có, chớ đừng chỉ biết than trách số phận 
mà ngồi 'buồn le lói suốt trăm năm'.  Nhờ câu nói đánh động tâm lý của mẹ tôi, mà 
cả nhà vui vẻ hẳn lên, xông xáo ra xe tiếp tục đi đến làng chài Cancale nằm ở bờ 
bên kia ngọn núi Mont-St-Michel, thuộc tỉnh Brittany giáp mũi cực tây nước Pháp.  Vì 
không có đường tắt băng ngang bãi cát dài thăm thẳm, nên chúng tôi buộc lòng phải 
đi đường vòng quanh bờ vịnh mãi cả tiếng sau mới tới nơi. 
 
  Xóm chài Cancale nằm sát con đường ven biển nối liền hai tỉnh duyên hải 
Normandy với Brittany.  Nhìn từ xa, Cancale không có điểm gì đặc biệt để du khách 
lưu luyến dừng chân ghé lại dăm ba phút như là Mont-St-Michel ở tỉnh phụ cận.  Khi 
chúng tôi đứng trên bãi biển quan sát ngôi làng bé tí nơi đây, gió bắt đầu nổi lên 
từng đợt, hắt cát vào người, rát hết cả mặt mũi.  Tôi còn đang lưỡng lự chưa biết có 
nên ở lại chơi hay không, hay là lên xe đi tiếp đến những thắng cảnh khác thú vị 
hơn.  Có lẽ như đoán biết được ý định đó của chúng tôi, bác tài bấy giờ mới lên 
tiếng, khuyên chúng tôi hãy nán lại chơi ít lâu, kẻo uổng phí mất nguyên ngày 



đường đi lại.  Vì Cancale danh trấn khắp Âu Châu về các loại hải sản, đặc biệt là thịt 
hào tươi sống.   
 
  Và cũng chỉ có giới thích ăn đồ biển thuộc tầng lớp trung lưu ở Âu Châu mới biết 
đến Cancale như là một địa danh ẩm thực không thể thiếu mỗi khi du lịch dạo chơi 
xứ Pháp.  Do đó mà Cancale vẫn giữ được vẻ hiền lành chất phác chốn thôn quê, 
tổng cộng có chưa quá dăm ba ngàn hộ dân đánh cá.  Sau này khi đi sâu vào nếp 
sinh hoạt văn hóa của các ngư phủ địa phương, chúng tôi mới nhận ra rằng lời bác 
khuyên quả không sai tí nào.  Phần lớn các ngư dân ở tỉnh Brittany là người gốc 
Anh thuộc sắc tộc Celts, đã tìm cách sang đây mưu sinh, lập nghiệp từ hồi thế kỷ 
thứ 5, cho đến nay đã trải qua hàng mấy mươi đời bén rễ nơi vùng đất mới.  Họ có 
ngôn ngữ riêng gọi là tiếng Breton, rất gần với tiếng Anh hiện đại, nhưng có nhiều từ 
cổ mà người Anh ngày nay không còn dùng trong tiếng nói thường ngày nữa. 
 
  Nếu không có những tình cờ lịch sử thì có thể vùng này vẫn còn là một quốc gia 
độc lập.  Người dân nơi đây nổi tiếng là cứng đầu nhất trong các vùng quê nước 
Pháp.  Vào năm 1491, Nữ Hoàng Anne cai trị xứ Brittany này, đã lấy vua Pháp và 
đem hiến quê hương mình cho nhà chồng như của hồi môn.  Nhưng dân chúng 
trong vùng không chấp nhận cuộc sống dưới chế độ mới.  Họ liên tiếp đứng lên 
chống lại triều đình, mãi cho đến cuộc Cách Mạng Pháp (1789) mới dập tắt được.  
Quân đội cách mạng đã thẳng tay đàn áp họ một cách nặng nề, gây nên thảm cảnh 
hàng trăm ngàn người chết.  Sau đó là chính sách tiêu diệt văn hóa bản xứ được áp 
dụng triệt để.  Học sinh đến trường mà lỡ nói tiếng thổ ngữ Breton của mình ra, là bị 
trừng trị ngay lập tức.  Tiếng Breton hầu như mất tuyệt hẳn.  Gần đây, người ta mới 
cố gắng làm hồi sinh lại cái nền văn hóa tưởng chừng đã bị sát hại đến bờ tuyệt 
chủng ấy. 
 
  Văn hóa ẩm thực của họ cũng cực kỳ đa dạng, nhờ số lượng hải sản đánh bắt 
được từ biển Đại Tây Dương quanh năm rì rào sóng vỗ.  Trong lúc nhà nhà lo ngại 
về việc hàm lượng chất béo không ngừng gia tăng trong thức ăn từ động vật, thì 
ngư dân Cancale lại thoả thuê tận hưởng nguồn thực phẩm được xếp hàng đầu về 
độ dinh dưỡng cao và an toàn thực phẩm ngay từ đại dương bao la kề sát bên 
mình.  Đó là hải sản, là món quà tặng trân quý nhất đến từ lòng biển cả mà thiên 
nhiên đã ban phát cho nhân loại.  Không chỉ trong nước Pháp, hải sản Cancale 
được đánh giá cao trên toàn thế giới vì phẩm chất thượng hạng, độ tươi ngon, giàu 
chất đạm và có hương vị đậm đà.  Có thể nói, đại dương có bao nhiêu loài thì vùng 
biển nơi đây đều có cả.   
 
  Gia đình chúng tôi nghe lời bác tài ghé vào quán bán đồ nhậu ngay trước mặt biển 
gọi mấy món nhắm đồ biển ăn chơi cho biết thực hư thế nào.  Ai ngờ anh chủ quán 
đem ra nguyên một khay ba tầng chứa đầy ắp các thứ hải sản mới vớt lên từ ngoài 
biển.  Nào là mấy nàng sò huyết Saint-Jacques e ấp khép mình dưới lớp vỏ dày 
chín mọng, mấy chú tôm hồng, tôm trắng, tôm rồng khua bộ râu dài đỏ thắm, mấy 
chàng cua đinh, cua nhện hùng dũng giơ càng ra oai trước mặt cô nàng ốc hương 
trắng nõn.  Mấy anh chàng cua kềnh này, anh nào anh nấy cũng vai u thịt bắp nổi 
lên cuồn cuộn, chân vừa to vừa dài, luộc lên thịt chắc rất ngọt nước.  Mấy chị cua 
gạch cái so còn ngon hơn nhiều, lấy nĩa nạo lớp gạch đỏ như son dưới lớp mai ra 
đong được đầy cả bát ăn cơm, rồi khoét mẩu bánh mì phết lên ăn béo ngậy.  Nhìn 
lên tầng trên cùng mới hấp dẫn làm sao, bày những con vẹm (mussels) hấp hành 
pha chút rượu vang trắng thịt rất thơm và mềm, làm tôi ngây ngất trước mùi hương 



dậy nồng đến từ đáy đại dương.  Con vẹm này, chẳng hiểu do đâu mà dân Việt Nam 
ở xứ Úc tôi gọi nó là con chem chép, nghe không được êm tai cho lắm.  Và tôi cũng 
không biết từ bao giờ xuất hiện câu thành ngữ ‘nói dối như vẹm’ trên quê hương 
chúng ta.  Thấy tội cho thân vẹm ghê! 
 
  Nhưng ngon nhất xứ Cancale theo tôi phải kể đến món hào ăn sống (oysters), mà 
tôi đã kêu thêm hơn một tá mười hai con, liền được đem ra trong một cái khay bạc 
nhỏ xinh xắn.  Đối chiếu với tên khoa học của loại hải sản này thì người trong nước 
kêu đó là con hào, đôi khi biến dạng thành hà hay hàu, và sò huyết là tên trong 
nước thường dùng để chỉ loài blood clam.  Hào ở vùng Brittany này thì nhiều vô kể.  
Chúng có thể sống tự nhiên nơi cửa con sông cái, hay ngâm mình dưới lòng biển, 
hoặc được nuôi trồng trong các vựa hào ngay gần bờ biển.  Người dân tỉnh Brittany 
có thể ăn hào quanh năm và nó đã trở thành một món ăn đặc biệt được ưa thích 
trong các dịp lễ hội dân gian rộn ràng, sôi nổi.  Xưa kia, không phải ai cũng được ăn 
hào thoải mái như bây giờ.  Hào vốn là món cao lương chỉ dành riêng cho tầng lớp 
quý tộc mà thôi.  Nhưng giờ đây, hào trở nên món ăn bình dân phổ biến với tất cả 
mọi người.  Mỗi năm vào dịp Giáng Sinh, trên bàn tiệc của người Pháp không thể 
thiếu thứ đặc sản thông dụng đó. 
 
  Từ hàng nghìn năm trước Công Nguyên, người tiền sử đã biết cách nuôi hào công 
nghiệp.  Họ cho hào bám trên thân tre để nuôi loại thủy sản này.  Kỹ nghệ nuôi hào 
đã rất phát triển từ thời thượng cổ, nhưng sau đó không biết vì lý do gì mà đã lụi tàn 
dần ở Âu Châu.  Vì thế mà hào ngày càng khan hiếm, chuyên chọn làm thứ cống vật 
dâng tiến lên các vị đế vương, công hầu sống nơi cung đình.  Sử sách Pháp còn ghi 
lại việc ông vua mặt trời Louis thứ 14 rất ưa thích món hào tươi xuất xứ từ làng 
Cancale.  Tương truyền nhà vua đã sai dịch trạm bất kể ngày đêm chở hào từ miền 
viễn tây hẻo lánh đem về cung điện Versailles.  Mỗi một con hào bắt được là cả một 
kỳ công, tốn không biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và cả mạng sống người lẫn 
ngựa đã đổ ra mới có được để cho gia đình hoàng gia thưởng thức.  Vua hay đứng 
trên lầu cao trông ngóng, khi nhìn thấy từ xa bụi mù cuốn lên, biết là hào tươi đã 
dâng về tới chốn kinh thành, nên vui vẻ chạy xuống đón nhận.   
 
  Thời đó, đường xá xa xôi diệu vợi, hào tươi là một đặc sản quý giá của miền viễn 
tây.  Chỉ còn vài nơi như Cancale là đánh bắt được với số lượng hạn chế mà thôi, 
nên ngoài giới thượng lưu quý tộc ra, thường dân không mấy ai có dịp thưởng thức.  
Tục cống hào này là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa nông 
dân nổi dậy lật đổ chế độ vương quyền trong phong trào Cách Mạng Pháp, đè nặng 
ách thống trị xuống lưng những người dân xứ Brittany cổ.  Mãi đến đầu thế kỷ thứ 
19, khi Hoàng đế Nã Phá Luân đệ tam lên ngôi, mới truyền chỉ ngưng đánh bắt hào 
tươi đem tiến cống, nhằm cứu vãn loài thủy sản này có nguy cơ bị tuyệt chủng vì 
khai thác quá mức.  Nhờ đó mà việc nuôi hào mới dần dần phục hồi trở lại như hiện 
nay. 
 
  Vua chúa Tây phương ngày xưa đặc biệt yêu thích món thịt hào tươi vì khả năng 
kích dục tráng dương bổ âm của nó.  Với người Hy lạp cổ, hào được xem như là vị 
thuốc thần dược Viagra, họ gọi đó là thứ 'thực phẩm của Ái Tình'.  Triết gia Aristotle 
đã từng viết nên những trang truyền thuyết về giống hào ngay từ những năm 320 
trước Tây lịch.  Ông cho rằng vị Nữ thần Tình Ái của huyền thoại Hy Lạp, nàng 
Aphrodite, đã đi từ biển lên trên một vỏ con hào và hạ sinh ra Thần Eros.  Sau đó, 
đến lượt người La Mã mê ăn hào đến mức đã đặt ra một đơn vị tiền tệ gọi là 



denarius, có trị giá bằng 1 con hào.  Thời cổ Hy Lạp, con hào ngoài vai trò dùng làm 
thực phẩm còn được dùng làm phiếu bầu cử nữa.  Họ bỏ phiếu bằng cách khắc trên 
vỏ con hào rồi đem nộp lên quan trên.   
 
  Sang thời Trung Cổ tại Âu Châu, người ta càng tin vào khả năng kích thích dục 
tình của giống hào, qua ghi chép từ những bộ sách nghiên cứu về chế độ thực 
phẩm.  Trong đó nổi bật nhất là pho sách quốc cấm viết về phương thuốc bí truyền 
mà gã sở khanh khét tiếng nhất Âu Châu tên là Casanova đã dùng nó khi giở thói 
trăng hoa với phụ nữ.  Tương truyền trong một đêm hắn đã ăn đến 60 con hào, 
công hiệu còn hơn cả thang rượu rắn thần kỳ 'nhất dạ ngũ giao sinh lục tử' của vua 
Minh Mạng nước ta nữa!  Tôi nghĩ chỉ ở trong thần thoại Hy Lạp, mới có câu chuyện 
hoang đường chàng khổng lồ Hercules trong một đêm ngủ với 50 gái đồng trinh, đã 
làm thụ thai hết 49 cô! 
 
  Bỏ qua những chuyện ly kỳ khó tin đó, khoa học ngày nay đã xác nhận thịt hào có 
giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều chất bổ cần thiết cho cơ thể như protein, vitamin, 
muối khoáng giúp gia tăng khả năng miễn dịch, cải thiện trí nhớ, chống lão hóa.  
Hào còn có tác dụng giúp cơ thể chống lại trạng thái mỏi mệt, điều hòa hoạt động 
các tuyến của hệ nội tiết, kích thích sự hồi phục các vết thương nội tạng.  Ngoài ra, 
có nhiều loại hào khác nhau sinh sống trên cùng một bờ biển Cancale trải dọc theo 
miền duyên hải xứ Brittany.  Giá cả cao thấp tùy theo phẩm lượng, hình dáng đẹp 
xấu, kích cỡ lớn nhỏ và luôn cả vựa thu hoạch của mỗi loại hào nữa.  Tương đối rẻ 
nhất là hào Paimpolaise thịt màu nâu nhạt, chứa nhiều mùi cồn và các tạp chất khác 
nhưng lại chắc chịt.  Loại này rẻ tiền vì sống ở vùng biển sâu ngoài khơi xa đất liền, 
nhiễm phải khí hàn từ giòng nước lạnh buốt nên gây ra lớn chậm, phát dục muộn, 
thịt trở nên nạc và dai hơn, thường được nấu chín trước khi ăn. 
 
  Kế đến là loại creuse với phần vỏ dưới hơi lõm vào, thích hợp cho đủ mọi khẩu vị.  
Loại này màu xám, ít thịt nhưng hương vị đậm đà do quá trình khử lọc muối mặn lâu 
hơn, ăn xong để lại dư vị thoang thoảng mùi bơ thơm béo ngậy pha lẫn cảm giác bùi 
bùi của hạt dẻ đút lò.  Ăn loại này chỉ cần vắt một múi chanh nhỏ là dân ghiền có thể 
ăn sống ngon lành ngay tại chỗ.  Có khi ăn ở nhà hàng thì hay đi kèm với bánh mì, 
bơ mặn và một ly rượu muscadet trắng mà không sợ mùi tanh khó ưa của hải sản 
sống xông lên mũi miệng. 
 
  Cao cấp hơn là loại plate dành cho những thực khách kén ăn, có vỏ bằng phẳng và 
thịt mịn, óng ánh màu kem sữa, vị khá mặn, hơi đắng chát pha chút dịu nồng của 
mùi vỏ cam quít, bưởi.  Nuôi hào loại này là cả một kỳ công khó nhọc, phải chăm 
sóc chúng kỹ lưỡng từ 3 đến 4 năm trước khi chúng trưởng thành, mới đem ra ngoài 
thị trường tiêu thụ.  Giống này đặc biệt yếu ớt nên ngay khi được sinh ra, chúng phải 
đi tìm chỗ bám trụ trong những hốc đá hoặc thậm chí vào vỏ của các loài nhuyễn thể 
đã chết, mới có khả năng sống sót ngoài thiên thiên.  Nếu nuôi trong trại thì ngư dân 
phải đóng cọc, đưa các phên sắt, gỗ, đá xuống nước vào khoảng tháng hai, tháng 
ba khi hào vừa mới sinh sản.  Chúng trưởng thành rồi là phải đem ngay vào chỗ 
biển nông ít sóng, hay khu vực cửa sông cái, nơi hai giòng nước mặn ngọt giao 
nhau giữa hai con sông Belon và Marenne nằm ở phía nam nắng ấm.  Như vậy, thịt 
chúng mới ngả sang màu vàng sậm và hương thơm càng trở nên nồng đậm chín 
mùi.  Công phu như thế nên mỗi năm làng chỉ thu hoạch được số lượng 1,500 tấn 
rất hạn chế, nâng giá thành bán đại lý đi các nơi khác đến 80 euro cho mỗi khay 12 



con.  Nhưng ăn ngay tại nơi bỏ mối ở làng thì giá lại rẻ hơn mười lần, tha hồ mà 
chấm với mút nước cốt hào! 
 
  Còn loại thượng hạng xưa chuyên dùng cho phẩm vật tiến cống thì nay vô cùng 
khan hiếm, như các loại hào có tên thật đẹp từng đi vào thơ văn nước Pháp, nào là 
Fine de claire, speciale de claire, pousse en claire.  Đây là những con hào gây giống 
thuộc loại creuse tinh khiết nhất, được cho vào trong các túi treo lơ lửng cắm cọc ở 
những giòng nước sâu.  Hào nuôi trong túi có chất lượng cao hơn vì thức ăn ổn định 
và không sợ bị rơi vãi trong quá trình thu hoạch.  Kịp khi chúng trưởng thành thì ngư 
dân liền phải khuân vào vùng đầm lầy đầy rong rêu lẫn các khoáng chất nhiều dinh 
dưỡng, nếu không chúng sẽ bị còm cõi, khô đét.  Nơi lý tưởng nhất là bờ biển 
Cancale ngay trước mắt chúng tôi.  Cấu tạo rong biển tại đây khiến cho thịt chúng 
biến thành màu xanh ngọc bích, trong suốt như đá cẩm thạch.  Nhiệt độ gần bờ ấm 
áp quanh năm, nguồn thức ăn dồi dào, giúp cho hào tăng trưởng nhanh chóng, gấp 
ba bốn lần trọng lượng bình thường.  Lúc ấy, chúng tự biến đổi giới tính thành con 
hào cái mọng thịt, mềm mũm mĩm và chứa nhiều nước cốt béo ngọt, ẩn đọng hàng 
triệu trứng nhỏ li ti. 
 
  Từ loại thượng hạng này, dân làng Cancale lấy ra lọc lựa lại, đem xuất cảng sang 
nước Nga từ thời các Sa hoàng trong suốt thế kỷ thứ 19 cho đến nay.  Đây là loại 
cực phẩm nhân gian, được đặt tên là Tsarskaya, có giá trị khuynh thành đổ nước.  
Tsars trong tiếng Pháp có nghĩa là Sa hoàng, nói lên thói ăn chơi xa xỉ của giới nhà 
giàu mới nổi nước Nga.   Cơn sốt ăn hào cực phẩm tại Nga có thể lên tới cả trăm 
euro cho một con hào cái béo bổ nhất, giá trị tương đương như bào ngư, vây cá với 
Hoa kiều thích ăn ngon, mặc đẹp vậy.   
 
   Sở dĩ hào Cancale được ưa chuộng như thế, là vì tại đây có lực thủy triều thuộc 
loại mạnh nhất trên thế giới.  Đặc tính của nước biển ở vùng biển này, cộng với độ 
mặn của nước càng cao, thì nồng độ của chất acid trong cơ thể con hào càng gia 
tăng để làm cân bằng với môi trường muối bên ngoài, là những yếu tố tối hậu làm 
nên vị mặn ngọt của thịt hào.  Chính vì thế mà khi chúng trưởng thành, phải được 
đem vào chỗ cạn nuôi cho chúng béo ngọt mới bán được giá.  Những con hào ở đây 
mỗi ngày đều được tiếp xúc với không khí trong lành khi thủy triều rút xa, rồi mực 
nước biển dâng lên vô cùng mạnh mẽ, giúp chúng luyện tập cơ bắp dẻo dai, có thể 
ứng phó trong mọi thời tiết.  Những điều kiện thiên nhiên lý tưởng này đã làm chất 
lượng của chúng trở nên tuyệt hảo, nhất là vào dịp chớm thu, thịt chúng trở nên béo 
tròn vì đang lo tích trữ dinh dưỡng để nghỉ qua mùa đông lạnh cóng. 
 
  Hào tươi sống mua về có thể tồn trữ được khoảng một tuần hay hơn nếu bọc trong 
vải, giấy ẩm và giữ kín trong tủ lạnh.  Có người còn cho rằng tồn trữ như vậy hương 
vị sẽ đậm đà hơn trong một môi trường thiếu dưỡng khí, làm tăng lượng acid trong 
thịt hào.  Ngoài ra, khách sành điệu thường có khuynh hướng tránh ăn hào vào các 
tháng không có chữ R (tương ứng với các tháng từ tháng 5 cho đến tháng 8, trong 
tên của tháng viết bằng Anh ngữ), thường rơi vào mấy tháng hè ở bắc bán cầu.  Họ 
tin rằng ăn hào sống trong các tháng này dễ bị ngộ độc gây ra chứng đau bụng.  Lý 
do họ đưa ra cũng có phần hữu lý, nhất là với loại hào đánh bắt trong thiên nhiên.  
Vì trong những tháng không có chữ R, nhiệt độ nước biển thường lên cao nhất trong 
năm, và do đó số lượng vi khuẩn cũng tăng cao.  Các nhóm vi khuẩn này là thủ 
phạm gây ra các chứng bệnh thổ tả, cùng nhiều bệnh đường ruột khác, có thể dẫn 
đến tử vong.  Một số nước đã ra điều luật buộc các nhà hàng ăn uống phải dán 



thông báo công bố những nguy cơ có thể gặp khi ăn thịt sống trong những tháng 
này. 
 
  Riêng trong lĩnh vực dược học cổ truyền nước ta, các cụ đã dùng thịt và vỏ hào để 
làm thuốc Nam trị chứng lao phổi, mất ngủ và một số các bệnh tật khó chữa khác.  
Lần giở các pho cổ sử y dược nước nhà, nhất là bộ Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh 
gồm 28 tập, 66 quyển, là bộ bách khoa thư về Đông Y quan trọng nhất của nước ta.  
Ngay từ hồi cuối thế kỷ thứ 18, cụ Hải Thượng Lãn Ông đã ghi chép tỉ mỉ trong bộ 
sách đồ sộ trên, những tác dụng của con hào qua bài thuốc viết bằng tiếng quốc âm 
thật dễ nhớ như sau: 

 
Mẫu lệ tên thực là vỏ hào, 

Lạnh vừa, vị mặn, độc không đâu. 
Sáp tinh, thu hãn, trừ tà nhiệt, 

Bạch đới, trung hà, thấp lỵ mau. 
(Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác: quyển Lĩnh Nam bản thảo) 

 
   Đến quyển hạ, cụ còn ghi thêm mấy câu dạy con cháu sau đây: 

 
Nước biển sinh ra gọi cái hào, 

Nung qua hàn tính, tán phao phao. 
Lão đàm, hiếp thống đều trừ hết, 
Giun sán uống vào lại khỏi đau. 
Chỉ hản, sáp tinh càng chữa tốt, 

Phụ nhân băng đới, uống liền mau. 
(Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác: quyển Lĩnh Nam bản thảo) 

 
  Về thịt hào, cụ khuyên răng: 

Mẫu lệ nhục là ruột con hào, 
Ngọt, ôn, không độc chữa hư lao. 

Hòa trung, lợi thủy, thêm nhan sắc, 
Trừ nóng khát, chứng nhiệt tâm đau. 

(Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác: quyển Lĩnh Nam bản thảo) 
 
  Không ngờ một con hào nhỏ nhoi là thế.  Chúng chỉ như viên đá cuội lăn trong đại 
dương gầm sóng thôi, lại đủ sức làm nên lịch sử trong y học Đông Tây, giúp nhân 
loại xích lại gần nhau hơn, cùng chung sống trong một thế giới hòa đồng, không 
bệnh tật.  Ngồi nhâm nhi trong quán, tôi chợt nhận ra rằng, dường như biển cả, 
thiên nhiên luôn dành cho vùng trời Cancale nhiều ưu đãi đặc biệt, với số lượng hải 
sản quá đa dạng và phong phú.  Đó là chưa kể tới họ hàng nhà cá như cá thu, cá 
hét, cá sói, cá ngừ, cá tuyết, cá bơn và cá nhám, được ngư dân khiêng vào bờ từng 
thúng một.  Nước thủy triều càng dâng lên nhanh, sinh hoạt của trai gái xóm chài 
càng thêm nhộn nhịp.   
 
  Từ một chốn làng quê hiu hắt bóng người cách đây không lâu, các trai làng lực 
lưỡng từ những ngôi nhà cổ kính khuất sâu trong xóm đột nhiên túa ra bãi biển, làm 
xao động cả một khu xóm vắng.  Tiếng người ơi ới gọi nhau trên bãi, chân bước 
thoăn thoắt đem phơi hào lên những hàng cột sắt dài tít tắp cho kịp giờ thủy triều 
lên.  Kẻ khâu lưới chuẩn bị giong buồm nhổ neo ra khơi câu vớt mực đêm.  Ánh mắt 
trên khuôn mặt sạm nắng của họ như dấy lên tia hy vọng bủa được mẻ lưới nặng 



trĩu cá tôm, le lói niềm ước mơ giản dị nhưng đầy thiết thực của những con người 
quanh năm chỉ biết vẫy vùng cùng sóng nước. 
  



 

31. Saint Malo – Đảo hải tặc và nỗi ám ảnh khôn nguôi 
 

 
 

Ta biết ta vui, 
Khi chỉ là tên cướp, 

Cướp những gì em có chẳng cho ta. 
Ta biết trong ta, 

Chỉ còn quá khứ. 
Quá khứ pháp trường, 
Quá khứ thòng lọng. 

Em chăng chờ, 
Ngày treo cổ tên cướp biển bất lương. 

Hòn đảo anh đủ giàu, 
Quyền lực thế. 

Nhưng chỉ là hoang đảo, 
Giữa tình mê. 

(Lê Thuận Nghĩa: Cướp biển) 
 
  Nhìn những mảnh đời quấn quít bên những con hào, con cá ngoài bãi mỗi khi triều 
dâng, ánh mắt rạng ngời niềm vui không bờ bến, tôi chợt cảm thấy mình thật yêu 
đời, hạnh phúc, không nỡ rời xa.  Nhưng biết làm sao hơn, khi bác tài đưa mắt ra 
hiệu tôi đến giờ phải lên đường, tiếp tục dấn thân đến những vùng đất mới lạ khác 
đang còn chờ mìn tìm hiểu, khám phá.  Lòng thầm mong mai này, biết đâu mình sẽ 
chẳng có thêm nhiều dịp tìm lại chốn xưa người cũ, và tự an ủi bằng câu nói bất hủ 
của cổ nhân: 

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, 
Vô duyên đối diện bất tương phùng. 

 
  Ngồi trên xe, bác tài rối rít khoe là bây giờ sẽ đưa gia đình tôi ra thăm quần đảo hải 
tặc Saint Malo có cắm cờ đầu lâu xương chéo khi hoàng hôn phủ xuống đất liền.  
Nhắc đến những tên hải tặc hung ác mắt chột vào lúc trời chập choạng tối là mẹ tôi 
rợn người như muốn nổi hết da gà, chỉ mong hai chữ bình an.  Thấy cả nhà tôi ai 
nấy đều xôn xao trước cái tin động trời kia, bác lấy làm thích thú lắm, nhếch mép 
cười bí hiểm, rồi lẳng lặng cho xe tiếp tục lăn bánh.  Đến nơi, cả nhà hồi hộp chờ 



xem cái màn hải tặc này sẽ diễn tiến ra sao.  Mẹ tôi thậm chí còn không chịu xuống 
xe nữa, kêu mệt không muốn đi xem.  Bác tài bấy giờ mới thở ra một câu là không 
có gì đâu.  Đó là chuyện của hàng mấy trăm năm về trước, khi quần đảo chưa có 
con người đặt chân đến ở.  Bây giờ thì chính phủ đã trải đá lót đường ăn thông ra 
đảo, trở thành địa điểm du lịch lạ lùng nhất của vùng Brittany vào những tháng hè 
nắng ấm.  Lượng khách du lịch bủa vây lấy đảo đông như vậy, lấy đâu mà còn hải 
tặc nữa mà sợ!  Mẹ tôi quê quá, xuống xe đi bộ một mạch vào cổ thành, không thèm 
chờ lấy hai bố con tôi, lẽo đẽo theo sau đuổi mãi mới kịp! 
 
  Theo sử liệu, quần đảo hải tặc từng dùng làm căn cứ trú ẩn của những toán cướp 
biển khống chế các tàu buôn đi ngang qua eo biển giáp ranh với nước Anh.  Chính 
bọn cướp này đã cho xây cổ thành dài 4 cây số vuông bao bọc lấy đảo, có từ thế kỷ 
12 vào thời Trung Cổ.  Tường thành được xây bằng đá ong nguyên khối, là loại vật 
liệu có sức bền đáng kinh ngạc, ngoài ốp gạch nung rắn chắc dày và cao 8 thước.  
Có nhiều đoạn tường độ dày lên đến trên 15 thước, đạn pháo bắn không xuyên 
thủng.  Chung quanh lại đào hào sâu nhìn không thấy đáy, cắm cọc nhọn ở dưới, 
chẳng may bị té xuống thì không có hy vọng gì sống sót.  Ngày nay, toàn bộ khu vực 
cổ thành chỉ dành cho khách bộ hành tham quan, xe cộ phải đậu ở ngoài bãi cách 
đấy khá xa để bảo vệ khu di tích khỏi bị hư hại.  Trên toàn cõi Âu Châu hiện giờ, chỉ 
riêng nơi đây là còn sót lại nguyên vẹn tổng thể kiến trúc thành trì và pháo đài của 
thời Trung Cổ, với độ tuổi ngót nghét nghìn năm.  Mặc dù vùng này đã bị tàn phá 
nặng nề trong cuộc chiến vừa qua, nhưng ngay sau đó chính phủ đã cho tu bổ lại y 
như cũ, nhiều phần đẹp đẽ hơn xưa, trở thành điểm du lịch nóng bỏng nhất trên đất 
Pháp hiện nay. 
 
  Thành cổ có tất cả 9 cửa, ba mặt giáp biển, cổng chính nằm ở hướng bắc ăn thông 
với đất liền bằng con đường đá khang trang, rộng rãi mới xây cách đây chưa đầy 
một thế kỷ.  Các cửa thành đều lát ván gỗ với hệ thống ròng rọc quay tay phức tạp 
để đóng mở lên xuống, nhưng hiện nay chỉ giữ lại làm kỷ niệm chứ không còn sử 
dụng nữa. Xưa kia, muốn ra đảo người ta phải đi bằng ghe thuyền do bọn cướp 
biển kiểm soát gắt gao hoặc thả cầu phao nổi mới ra vào được thành.  Trong số các 
cửa trong thành, cửa Bắc Môn là to lớn nhất, dẫn vào một đại lộ nằm ở trung tâm 
thành phố. Đây là con đường thẳng chia tòa thành ra làm hai mảng kiến trúc cân 
đối, là lối xây dựng điển hình của các thành trì thời Trung Cổ.  Theo quan niệm địa lý 
phong thủy của người Tây phương, cửa chính luôn xoay mặt lên hướng bắc, để đón 
nhận ánh nắng mặt trời chiếu soi xuống mọi loài trên trái đất.  Điều này trái ngược 
hẳn với quy tắc dựng cổng của người Á Đông chúng ta, thường căn cứ theo Kinh 
Dịch mà lấy hướng Nam làm hướng tốt, chỉ dành riêng cho các bậc vua chúa để “nhi 
thính thiên hạ, hướng minh nhi trị” (hướng về lẽ sáng để cai trị thiên hạ). 
 
  Nhìn từ xa, cổng Bắc Môn có bình diện hình chữ U vuông góc, thân đài trổ 5 lối đi 
lớn nhỏ khác nhau, được xây theo lối cửa cuốn tò vò, vừa chắc chắn vừa có giá trị 
thẩm mỹ cao.  Lối chính giữa rộng nhất là Grande Porte, lúc nào cũng cửa đóng 
then cài, chỉ dành cho vua hay vị quan trấn thủ thành đi qua.  Hai lối phụ là Cửa 
Thánh Louis (Porte Saint Louis) nằm bên phải và Cửa Thánh Vincent (Porte Saint 
Vincent) nằm bên trái, dành cho hàng quan văn, võ của triều đình.  Còn hai cửa 
ngách nhỏ hẹp bên ngoài cùng nằm ở hai cánh chữ U là dành cho dân chúng, binh 
lính và lừa ngựa theo hầu.  Nhìn chung, lối kiến trúc 5 cổng kiểu “ba cửa thẳng, hai 
cửa quanh” như vậy rất giống kiểu 'minh tam ám ngũ' (nhìn rõ 3, thực ra trong lòng 
là 5) của Ngọ Môn Quan trong Nội Thành Huế hoặc Thiên An Môn trong khu Tử 



Cấm Thành ở Bắc Kinh, mặc dù tên gọi và dáng dấp có vài xuất nhập không đáng 
kể. 
 
  Ngoài ra, dọc theo bên hông thành còn có 8 cửa ra vào khác, như các cửa Dinan, 
Estrées ở thành Tây, cửa Thánh Thomas, Robert Surcouf ở thành Đông.  Đáng chú 
ý hơn cả là Cửa Champs Vauverts, Cửa Thánh Pierre nằm ở thành Nam, còn lưu 
giữ nhiều di tích quan trọng.  Phía cửa này còn có hồ nước mặn xây trên cát kề bên 
mặt biển, mùa hè du khách ra đó nằm phơi nắng, tắm biển rất ư nhộn nhịp.  Nhưng 
khi mùa gió hanh thổi về báo tin đông sang, vùng biển ở đây hay phải gánh chịu 
những đợt cuồng phong sóng dữ thổi vào bất ngờ.  Có năm bị bão xoáy cấp 6, nước 
len theo kẽ đá tràn vào, suýt làm vỡ bức tường thành, phá hủy di tích quốc gia, nên 
chính phủ phải điều động quân lính các tỉnh đến phụ giúp người dân đắp đê ngăn 
nước.  Cả thành phố lần đó thức suốt đêm, dũng cảm đương đầu với giông tố, ráo 
riết cắm xuống bãi cát ven bờ những hàng cột gỗ để chắn sóng, ngăn phòng lụt lội, 
nhờ vậy mới thoát khỏi lũ lụt thiên tai.  Sau cơn bão hãi hùng đó, người ta vẫn giữ 
nguyên hàng cọc ở mé bờ biển, để nhắc nhở dân chúng chớ quên nhiệm vụ phòng 
chống bão lụt mỗi năm khi mùa biển động lại đến. 
 
  Chúng tôi đi bộ ngang qua hàng cọc ấy vào buổi chiều tà, khi bóng mặt trời từ từ 
lặn khuất sau mặt thành Nam, ánh lên đỏ rực cả một góc tường thành cao ngất.  
Dừng chân dăm phút chụp vội lấy vài tấm hình trước mấy hàng cọc gỗ đứng trơ trọi 
trong cảnh nắng quái chiều hôm, mà lòng không khỏi xao xuyến niềm nhớ quê da 
diết.  Nhớ đến bãi cọc trên cửa sông Bạch Đằng (thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh 
ngày nay) ghi dấu chiến công chói lọi của Đức Thánh Trần đánh đuổi quân Nguyên 
ra khỏi nước ta vào năm 1288.  Và lại liên tưởng đến Huế xưa Thành Nội, một thời 
từng là kinh đô nước Việt cổ.  Vậy mà từ sau trận Tết Mậu Thân 1968 đã bị đập phá 
tan hoang không người tu bổ, đến bây giờ vẫn còn chưa khôi phục lại hình dạng 
thuở ban đầu.  Còn Saint Malo cũng bị tàn phá như hoàng thành Huế trong chiến 
cuộc vừa qua, lại bị thêm bão táp phong ba đổ xuống hàng năm, nhưng lần nào 
cũng được họ làm lại y như xưa để gìn giữ lịch sử cũng như để thu hút du khách 
đến xem.  Càng đi sâu vào trong thành, dạo xem phố xá hai bên trục lộ chính, ý thức 
bảo tồn di tích cổ của dân chúng địa phương lại càng thể hiện rõ nét hơn.  Họ khác 
chúng ta ở chỗ là họ chỉ tồn cổ, chứ không nệ cổ, là hai khái niệm vô cùng tế nhị cần 
phải được phân biệt rõ ràng.  Nệ cổ trong chừng mực nào đó, là mặc nhiên cố bám 
lấy những thói tật hủ bại cần phải được bài trừ ra khỏi xã hội.  Tồn cổ là lưu giữ lại 
những nét tinh hoa do tiền nhân để lại cho thế hệ con cháu mai sau. 
 
  Vào thăm cảnh quan thành, tôi thích nhất là được leo lên các bậc thang xây gạch 
dẫn lên mặt thành.  Cứ cách trăm thước là lại có cầu thang dành cho quan quân thủ 
thành lên sân thượng thay phiên đứng gác, đôi chỗ đặt ụ pháo hướng ra phía biển 
cùng những nóc tòa lâu đài cổ kính, tháp chuông nhà thờ cao vút, nổi bật lên giữa 
nền trời hoàng hôn tím ngắt.  Những điều này trước giờ tôi chỉ được biết qua sách 
báo hoặc trên màn ảnh, bây giờ được tận mắt ngắm nhìn, sờ tận tay thật là thú vị.  
Tôi còn được dịp chui vào mấy tầng lầu vọng địch xây chồng bên trên cổng thành, là 
những chòi lính canh quan sát an ninh cho toàn khu vực.  Tôi lại bắt chước mấy anh 
lính thú thời xưa, ló đầu ra các cửa sổ trổ ra bốn hướng, phóng tầm mắt bao quát, 
thả hồn mình theo những giấc mộng viễn du đi đến những chân trời xa tắp không 
định hướng. Rồi tôi tiếp tục đi thám hiểm qua các dãy hành lang xung quanh tòa 
vọng lâu và tường thành rộng lớn, có dựng lan can chắc chắn không sợ trượt chân 
té ngã. 



 
  Xuống chơi các khu phố chính trong thành, trời đã về chiều mà vẫn không ngớt 
người qua lại, khách sạn, hàng ăn mọc lên san sát trong các căn phố cổ kính, đua 
nhau phục vụ du khách.  Đi mỗi trăm bước là có một mảnh công viên xinh xắn được 
trang trí bằng những ô đất trồng thảm cỏ, cây xanh cho khách ngồi chơi tán gẫu.  Và 
lúc nào cũng có sẵn mấy bệ phun nước ngọt dùng để rửa mặt giải khát vào những 
ngày khí trời oi bức.  Thậm chí, cả những cây hoa đại cổ thụ cũng xuất hiện nơi cuối 
phố, làm dịu mát cả khu thành cổ.  Điều này cho thấy từ hàng ngàn năm về trước, 
con người đã biết quy hoạch hệ thống tường thành, phố xá hết sức công phu, không 
khác gì thành phố hiện đại là mấy.   
 
  Rải rác trong thành là các tượng đá cao lớn tưởng niệm những bậc anh hùng đã 
làm rạng danh thành phố, như tượng Jacques Cartier (1491-1557) từng sinh ra 
trong căn gác nhỏ hẹp tại đây.  Ông là nhà thám hiểm hàng hải có công khám phá ra 
nước Gia Nã Đại (Canada), trở thành một thuộc địa quan trọng của Pháp thời bấy 
giờ.  Gần đó có Vọng Phu Đài, nơi các bà vợ cướp biển chiều nào cũng bế con leo 
lên đợi chồng từ biển khơi trở về.  Từ đài này trông ra biển, trên một hòn đảo tí hon, 
có ngôi mộ của văn hào Chateaubriand chỉ cách vài con sóng vỗ. 
 
  Nhưng đặc biệt nhất mà ai đến đây cũng đều phải ghé qua, là bức tượng thời trai 
trẻ của vị chúa đảo, thống lãnh bọn hải tặc từng hoành hành trên khắp vùng biển 
Tây Âu trong suốt thời Trung Cổ.  Hắn tên là Robert Surcouf (1773-1827), là tên 
cướp biển nổi tiếng nhất trong lịch sử Pháp, người duy nhất xưng hiệu Lãnh Chúa 
hùng cứ một phương mà triều đình phải bó tay, miễn cưỡng công nhận hắn.  Xưa 
kia, nước Pháp hãy còn rất lạc hậu, thường xuyên bị bọn cướp biển phá hoại, nên 
triều đình bèn nghĩ ra biện pháp hợp thức hóa bọn cướp để mong được yên ổn với 
bọn chúng.  Cướp biển được triều đình phân ra thành hai loại.  Bọn thứ nhất là đám 
cướp biển tư nhân (pirates) chuyên làm chuyện phạm pháp, nếu bị triều đình bắt 
được liền đem ra giữa chợ chém đầu.  Bọn này cướp của giết người không gớm tay 
... như trong phim xi-nê-ma Cướp biển vùng Cà Ri Bê (Pirates of the Caribbean) rất 
ăn khách, hiện giờ đã trình chiếu đến tập thứ 4.  Đứa thì chột mắt, đứa thì sứt răng, 
phất phơ lá cờ sọ người, lênh đênh kiếm ăn độ nhật. 
 
  Bọn thứ nhì còn đáng tởm hơn. Đây là lũ cướp biển quốc doanh hành nghề theo 
biên chế nhà nước, có môn bài do vua ban hẳn hoi, nên rất ngang ngược lộng hành, 
không coi ai ra gì. Dân nghèo rất ghét đám lâu la này, gọi chúng với hỗn danh là 
đám bè lũ corsairs tay sai cho triều đình, mặc dù chúng tương đối lành lặn hơn, 
nhưng giết người cũng ... âm thầm hơn. Nhiệm vụ của các công nhân viên ăn lương 
nhà nước này là đi lùng và cướp các thuyền buôn ngoại quốc, rồi mang chiến lợi 
phẩm về hiến nộp cho thủ trưởng và các quan chia chác với nhau.  Chế độ biên chế 
dành cho đám cướp biển hợp pháp đã thành hình từ thế kỷ 15, đến sau cuộc Cách 
Mạng Pháp 1789 vẫn tiếp tục tồn tại thêm một thời gian dài mới dẹp bỏ được. 
 
  Theo lời đồn đại, tên tướng cướp Surcouf cực kỳ bảnh trai và rất thích chăm chút 
đến áo quần.  Khi tham chiến, hắn luôn khoác áo choàng đỏ sẫm, quần ống túm và 
mũ lông vũ đỏ tươi.  Ngang ngực là sợi dây chuyền với mặt thánh giá nạm kim 
cương thật lớn, chiến lợi phẩm hắn nẫng ngay trên đường gửi đến vua nước Anh.  
Một điều bất thường khác mà khi nhắc đến hắn, ai cũng phải nhún vai khó hiểu: hắn 
đặc biệt kỵ rơ với cờ bạc, rượu chè.  Hắn cấm tiệt mọi hình thức bài bạc trên tàu, 
không những thế còn khuyến khích các môn đệ khát máu của hắn phải chăm chỉ ... 



cầu nguyện mỗi ngày nữa.  Chưa ai từng nhìn thấy hắn trong tình trạng khật 
khưỡng vì rượu hay vì đau ốm hết.   
 
  Phải chăng chính nhờ có kỷ luật nghiêm minh mà hắn mới xây dựng nên hạm đội 
cướp biển khét tiếng bậc nhất thời bấy giờ.  Tài xuất quỷ nhập thần của hắn điêu 
luyện đến nỗi, đã có thời, bóng dáng của hắn và chiếc thuyền nhỏ trang bị 10 khẩu 
súng ngắn cùng với đám lâu la chưa đến 60 tên xuất hiện ngoài khơi cũng đủ làm 
khiếp vía cả hạm đội Anh quốc 21 chiến thuyền với cả nghìn thủy thủ thiện chiến.  
Thuyền hắn trà trộn len lỏi đến gần không mảy may một tiếng động, mãi cho đến khi 
hắn nắm trong tay vị trí điều khiển chiếc tàu lớn nhất do viên Phó Đề Đốc 
(Commodore) chỉ huy, cả hải đội Anh quốc mới phát giác ra dấu hiệu bị đột kích.  
Trong trận hải chiến này, hắn cướp bóc và đánh chìm 20 chiếc tàu.  Riêng chiếc thứ 
21 lớn nhất và trang bị hiện đại nhất, bị gã bắt sống làm chiến lợi phẩm, ngang 
nhiên cắm cờ hiệu của hải quân Pháp lên cột buồm.  Ngoài ra, đàn em gã còn vơ 
vét 40 khẩu súng đại bác, vô số hàng hóa đắt tiền và 80 ngàn đồng vàng bảng Anh, 
đem về chôn giấu tại một số địa điểm bí mật trong thành Saint Malo.  Kho báu này 
đến bây giờ vẫn chưa có ai khai quật được. 
 
  Thời điểm lộng hành nhất của hắn là khi người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tìm ra 
châu Mỹ, đem thuyền chở vàng bạc châu báu lấy được nộp cho công khố triều đình.  
Người Anh thì thiết lập ra công ty Đông Ấn (East India Company) ở Ấn Độ, biến 
vùng biển quanh đây thành tuyến đường thông thương rất quan trọng, có nhiều tàu 
của thương buôn nước ngoài đến trao đổi mua bán.  Một thời gian dài, khu vực eo 
biển Saint Malo hầu như do bọn hải tặc tự quản vì bộ máy chính quyền bị tê liệt, 
phải cấp thẻ môn bài cho bọn chúng hoạt động công khai.  Chúng đánh cướp táo 
tợn, ngang nhiên rượt đuổi các tàu buôn ngay giữa ban ngày.  Tương truyền, tên 
tướng cướp Surcouf đã thắng nhiều trận hải chiến với quân Anh, khiến viên Đô Đốc 
hải quân Anh phải mời hắn đến dự tiệc để hòa giải xung đột giữa hai phía.  Giữa 
tiệc, ngài Đô Đốc Anh đã nói thẳng với hắn rằng: 'các anh chiến đấu rất giỏi, nhưng 
sự khác biệt giữa các anh và chúng tôi là các anh chiến đấu cho tiền bạc, trong khi 
chúng tôi chiến đấu cho danh dự'.  Hắn khôn ngoan trả lời một câu bất hủ lưu danh 
trong sử sách nước Anh: 'thưa Đô Đốc, người ta chiến đấu cho cái mà người ta 
không có'. 
 
  Bẵng đi mấy trăm năm, thời thế đổi thay, bóng dáng của hải tặc cũng vắng dần trên 
vùng biển quanh đây.  Song nỗi ám ảnh cho các tàu thuyền đi biển lẫn du khách 
dừng chân tá túc vẫn còn là dư âm kéo dài qua hàng thế kỷ.  Tuy hai chữ hải tặc 
nghe đến ai cũng khiếp đảm tâm can, nhưng qua ống kính của hãng Walt Disney 
trong bộ phim xi nê ma Cướp biển vùng Cà Ri Bê (Pirates of the Caribbean), hải tặc 
nhà ta bỗng nhiên biến thành những chàng và nàng cướp biển dễ thương hết biết.  
Cũng vì thế mà ngày càng có nhiều người mong ước được đến đây hóa trang làm 
hải tặc một lần trong đời.  Dạo một vòng quanh thành, bạn sẽ bắt gặp các hải tặc từ 
khắp năm châu bốn biển tụ họp tại đây để mở hội quần hùng mỗi ngày trong năm.  
Họ mặc quần áo hải tặc đi dạo mát vui chơi đầy cả phố phường, thậm chí còn hào 
hứng diễn lại các màn hoạt cảnh hải tặc ngay bên lề đường cho người lớn, con nít 
xem không mất tiền.  Đó là chưa kể đến chó mèo cũng theo chủ nhân làm hải tặc 
nữa. 
 
  Chiều tối hôm ấy, tôi vừa dạo chơi hóng mát vừa hé mắt liếc nhìn những nàng hải 
tặc xinh như mộng, chỉ với nụ cười duyên và khóe mắt tinh nghịch thôi cũng đủ làm 



xao xuyến biết bao chàng trai đa tình rồi.  Góc kia là nhóm con gái xúm lại bu quanh 
cái anh chàng hải tặc đẹp trai, hóm hỉnh như nhân vật Jack Sparrow trong phim xi 
nê ma.  Tôi thấy cái anh này chỉ nói vài câu giao duyên thôi, vậy mà cũng làm cho 
mấy nàng nhao lên, tim đập lộn nhịp liên hồi, chen nhau xin được chụp hình làm kỷ 
niệm với thần tượng nữa chứ.  Ở cái nơi đại hội hải tặc quần hùng kỳ quái này, tôi 
chợt thấy vui chi lạ, cứ tiếp tục đi và mải mê ngắm hết các màn hải tặc đấu kiếm, 
khoe tài cao thấp với nhau: hết hải tặc già đến trẻ, hết hải tặc ốm đến mập, hết hải 
tặc làm bước chân ta muốn dừng lại cho đến hải tặc rợn tóc gáy đêm vễ sẽ nhớ mãi 
không bao giờ quên. 
 
  Bọn hải tặc tụ tập đông nhất là ở trước cửa sòng bài cấp huyện lớn nhất trong 
thành.  Nhìn qua khung kính trong suốt, tôi thấy không khí trong sòng huyên náo hẳn 
lên.  Các con bạc đang say sưa với những đặt cược định mệnh của bản thân.  Lứa 
tuổi nhiều nhất ra vô nơi đây là ở độ tuổi trung niên.  Tuy họ không còn trẻ nữa, 
nhưng những lúc cao hứng có thể tiêu hết cả tháng lương vào canh chiếu bạc.  Họ 
say sưa gào thét, thích thú với trò chơi đỏ đen.  Tiếc là nhân viên an ninh đứng canh 
chừng ở ngoài, không cho tôi quay phim, chụp ảnh khung cảnh bên trong.  Nếu 
không thì tôi đã có thể chia sẻ với thế giới bên ngoài những khoảnh khắc lên tiên 
hay những lúc thua bạc chửi đổng, la lối om sòm của những kẻ khát máu đỏ đen 
này rồi. 
 
  Đi mãi cũng mỏi chân, nhất là bố mẹ tôi, dễ cảm thấy: 
 

Mệt quá đôi chân này, 
Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. 
(Trịnh Công Sơn: Ngẫu nhiên) 

 
  May quá ngay dưới chân thành có cái hiệu kem Sanchez đông nghẹt người xếp 
hàng vây quanh tủ kem Pháp bày ngay lối ra vào.  Chúng tôi vội chạy đến giành lấy 
cái bàn trống che dù màu mỡ gà ngoài trời.  Mặc dù biết giá ăn ngồi tại bàn sẽ đắt 
hơn, nhưng bố mẹ tôi không thể nào kiên nhẫn đứng xếp hàng thêm được nữa vì 
đôi chân đã quá mỏi.  Tôi đề nghị cả nhà gọi mấy món ngọt ăn chung với nhau cho 
vui.  Tôi kêu họ đem ra ly kem trộn có mùi hoa hồng pha với mật ong trình bày rất 
bắt mắt.  Khều nhẹ chút kem đưa lên miệng nếm thử bằng chiếc nĩa nhỏ xíu, tôi 
thầm cảm phục chủ nhân có khẩu vị hơn người.  Họ biết khéo léo phối mùi các loại 
kem khác nhau trong cùng một ly để dìu dắt từng cung bậc thưởng thức của thực 
khách.  Các món kem từ chua, sang ngọt nhẹ tới ngọt đậm đà, khiến thực khách 
cảm thấy ngon miệng hơn.  Vị ngọt mát lạnh, gây tê tê nơi đầu lưỡi rồi thấm sâu vào 
cổ họng, vừa có vị ngọt đậm của mật, xen lẫn với mùi thơm dìu dịu của hoa hồng ép 
ra lấy nước cốt cho thơm. Họ còn rắc thêm các loại hạt điều, hạt dẻ cười (pistachio), 
hạnh nhân cùng với vài miếng dâu tây, chanh dây (passionfruit) có vị chua thanh 
thoát lạ thường, ăn kèm với bánh bích quy (biscuit) thật thú vị. 
 
  Ăn xong ly kem cả nhà còn thòm thèm muốn ăn thêm nữa, cầm tờ thực đơn lên 
kêu tiếp món tráng miệng độc đáo của con cháu mấy tay cướp biển khét tiếng này.  
Đó là món bánh xèo ngọt mềm mại (crepe bretonne) tuyệt chiêu có bọc nhân ca cao 
hạt dẻ mùi nutella pha với bơ đậu phọng béo ngậy, nghe đồn không đâu ngon bằng 
ở đây.  Người đứng quết bánh cho vào chảo là một ông lão vui tính, lúc nào cũng 
niềm nở chào mời khách.  Tay ông vừa thoăn thoắt đổ bột vào khuôn, miệng vừa 
nghêu ngao hát mấy bài dân ca Pháp thật dễ thương.  Khi chúng tôi đã ăn xong rồi, 



thong dong đi dạo đến tận cuối đường mà vẫn còn nghe tiếng hát ông văng vẳng 
sau lưng lời bài hát dân ca Dame Tartine rất được trẻ con Pháp yêu thích: 'Il était 
une Dame Tartine, Dans un beau palais de beurre frais …'.  Những điệu hát dân 
gian này, hát lên nghe thật mộc mạc, chan ấm tình người nơi xứ lạ. 
 
  Có lẽ thấy chúng tôi là du khách từ xa đến, nên ông còn vui vẻ tặng thêm chiếc 
bánh xèo nhỏ nhân mặn ăn thử nữa, mặc dù chúng tôi chỉ đặt mua bánh nhân ngọt.  
Chiếc bánh mặn này có cái tên galette thật dễ thương, và phải ăn nóng sốt mới 
ngon, nên vừa xúc ra khỏi chảo là cô chạy bàn liền đem đến chỗ chúng tôi ngay.  
Trên đĩa vẫn còn nghe tiếng xèo xèo của bột chiên trên lửa lớn, vẫn còn đọng lại 
những làn khói bốc lên qua từng làn bánh mịn.  Nhân bánh bên trong được cuốn xúc 
xích nướng với phô mai thơm lừng, như chất kết dính thật hoàn hảo không tài nào 
tách gỡ ra được.  Tôi lấy dao nĩa xắn một miếng nhỏ, cắn vào mà cảm thấy một làn 
khói nóng bốc lên trong miệng.  Vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon, một phần cũng vì 
háu ăn nên nóng đến phỏng lưỡi. 
 
  Để làm món ăn rất dân dã và thân thuộc này, chỉ cần một ít bột mì hoặc bột lúa 
mạch nguyên chất, hòa với sữa tươi, trứng, chút muối tiêu, dầu ăn cùng nước lã 
khuấy đều là có thể hoàn thành món ăn thật nhanh chóng, không cầu kỳ mà lại rất 
tinh tế.  Khi nước bơ vừa bắt tiếng nổ lách tách trên chảo gang nóng hổi, anh bếp 
phải đổ bột vào tráng chảo sao cho khéo và đều, nghe đánh “xèo” một tiếng thật đã 
tai, kèm theo đó là hương bột thơm lừng.  Chưa đầy nửa phút sau thì mặt bánh vừa 
cháy cạnh, lúc ấy đầu bếp mới trổ tay nghề điêu luyện của mình.  Anh nhanh tay 
tung hứng, trở mặt bánh chiên sơ cho vàng đều rồi mới cho nhân vào, đợi chín và 
xúc ra ngay cho khách.  Như thế bánh mới xốp mịn và không ngậm dầu.  Chiếc 
bánh được gấp lại thành miếng nhỏ có ba hoặc bốn góc, dọn ra đĩa rưới nước 
đường caramel hoặc mật ong lên trên nếu khách chọn nhân ngọt, hay nước sốt mặn 
pha chế từ dầu olive nếu là nhân mặn.  Cái khéo của món ăn giản dị này chính là sự 
pha trộn hài hòa giữa các loại nguyên liệu tương phản nhau, đem đến cho vị giác 
người thưởng thức nhiều ngạc nhiên thống khoái.  Lý tưởng nhất là khi uống kèm 
với ly rượu táo Calvados có vị ngọt hơi pha chua hay loại sữa chua lên men lait-ribot 
tương tự như Yoghurt, là đặc sản chính gốc của xứ này.  Tuy chưa đủ chếnh 
choáng nhưng cũng quyện hơi men cho cả nhà ngồi nhâm nhi bên đĩa bánh nóng 
tỏa hương thơm phức.   
 
  Tôi vừa ăn vừa ngẫm nghĩ tụi cướp biển dã man là thế, nhưng dẫu sao cũng vẫn là 
người trần mắt thịt, cũng thích ăn ngon mặc đẹp, tham sống sợ chết như ai!  Chỉ có 
điều làm nghề ăn cướp không được vẻ vang lắm thôi, luôn bị thiên hạ dè bỉu khinh 
ghét ra mặt.  Đến đây, ắt có người sẽ vặn hỏi có thật ăn cướp cũng là một cái nghề 
không?  Theo các cụ ta ngày xưa thì nghề ấy cũng là nghề cha truyền con nối đấy.  
Các cụ nói nhiều câu châm biếm răn dạy con cháu rất hay, bây giờ rảnh rỗi đem ra 
suy luận tôi thấy thật là chí lý.  Nào là câu châm ngôn 'Nhất nghệ tinh, nhất thân 
vinh', trong đó chắc hẳn phải bao gồm luôn cả những nghề xấu xa, hạ tiện nhất thế 
giới, không có tên trong bảng xếp hạng danh dự.  Người xưa trọng nghề vì nghề 
nuôi sống được thợ.  Tôi đoan chắc ai cũng đều đồng ý rằng có nghề là đời sống 
được đảm bảo, tay nghề giỏi là thân được sướng.  Chính vì thế nên người Pháp 
mới có câu nói 'không có nghề nào xấu' (il n'y a pas de sot métier) hết đó sao? 
 



  Có nghề nào vinh hiển, danh giá cho bằng ăn học thành tài rồi ra làm quan, làm 
công chức nhàn nhã suốt đời.  Các cụ ta quý trọng gọi họ thuộc giai cấp sĩ phu.  Thế 
mà dân gian dám mỉa mai truyền rằng: 
 

Nhất sĩ nhì nông, 
Hết gạo chạy rông, 
Nhất nông nhì sĩ! 

 
  Vẫn chưa hết, lại còn câu này nữa mới chết người chứ: 'Hết tiền, hết gạo, hết ông 
tôi'.  Gặp nạn đói như năm Ất Dậu 1945 thì mới thấy vai trò của lương thực quan 
trọng như thế nào.  Đó luôn là nỗi lo từ lúc con người biết kiếm ăn trong tự nhiên và 
sẽ tiếp tục cho đến khi trái đất này hết tồn tại.  Bởi thế cho nên mới xuất hiện câu ca 
dao ở xứ ta như sau: 

Con ơi học lấy nghề cha, 
Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm. 

(Ca dao) 
 
  Rõ ràng ăn trộm là một nghề đã được các cụ công nhận đàng hoàng.  Có ngang 
hàng với giới quan chức chính quyền hay không, thì hãy đọc thêm câu ca dao nữa 
đi nhé: 

Con ơi, mẹ bảo con này, 
Cướp đêm là trộm, cướp ngày là quan. 

(Ca dao) 
 
  Không nhầm đâu, các quý vị ơi.  'Nói có sách, mách có chứng' hẳn hoi đấy chứ!  
Quan làm ca một, trộm làm ca ba, cũng cùng làm chung một sở đấy các quý vị ạ.  
Thời phong kiến ngày xưa, làm quan chỉ dành riêng cho các ông mà thôi.  Trải qua 
mấy cuộc bể dâu, ngày nay có cả quan bà nữa.  Văn chương bây giờ gọi mấy ông, 
mấy bà tân thời có tật hay cầm nhầm, ăn cắp, ăn trộm của công là biển thủ công 
quỹ.  Toàn là người có nghề, thạo nghề cả đấy chứ! 
 
  Quý vị vẫn còn chưa tin ư?  Bây giờ nước nào mà chẳng mở trường có bài bản rập 
khuôn, đào tạo lấy nghề ăn cắp, ăn trộm tài liệu, tin tức của nhau.  Này nhé, học 
viên tốt nghiệp cấp thấp là mấy chú cảnh sát, công an, mấy bác trùm mật vụ, cớm 
chìm, ăn hối lộ từ trên xuống dưới, tra khảo dân đen, không chừa một ai.  Cấp cao 
hơn là mấy tay tình báo, tên gián điệp trà trộn ở khắp mọi nơi.  Chỉ nghe phẩm hàm 
của các vị tân khoa thôi mà đã rùng mình, nổi gai ốc rồi, người thường không ai 
muốn đụng tới, kẻo rước họa vào thân.  Ngoài hai hạng ăn cướp cho mình, ăn cướp 
cho chính quyền như bọn cướp biển quốc doanh hoạt động công khai ở Saint Malo 
ra, còn có nhiều vị hành nghề từ thiện, vô vị lợi nữa chứ.  Tiêu biểu là nhóm 108 anh 
hùng Lương Sơn Bạc trong truyện Thủy Hử của Tàu, với tiêu chí: 'Lấy của người 
giàu, chia cho người nghèo'.  Anh hùng hảo hán bốn phương hưởng ứng vang rền, 
tụ về núi rừng cùng nhau mưu đại sự.  Tiếc rằng đời sau, con cháu các vị dần dần 
hủ hóa, biến chất thành hồ ly tinh đội lốt người.  Học theo các vị chính nhân quân tử 
chưa đến nơi đến chốn, thì đã rủ nhau lập băng đảng, hạ sơn kiếm chác trong thời 
buổi nhiễu nhương.  'Lấy của người giàu', kể cả người giàu làm ăn lương thiện, hợp 
pháp.  'Chia cho người nghèo', chia cho cả bọn đánh thuê, giết mướn.   
 
  Hậu sinh khả úy!  Cướp lung tung, chia bừa bãi, chả khác gì đám giặc cỏ. Cướp 
biển, cướp cạn, cướp ngày, cướp đêm, ngày nay vẫn còn nhan nhản, lúc ẩn lúc 



hiện, thời nào mà chẳng có.  Chính quyền có quyết tâm dẹp cướp thì thật là phức 
tạp, khó khăn.  Có khi đụng vào lại mất mạng như chơi.  Hết cướp thì lính dẹp cướp 
cũng hết đất sống.  Chi bằng dựa vào nhau mà sống, đôi bên đều có lợi cả.  Cung 
cầu của kinh tế thị trường là như vậy, có phải không?  Rốt cục chỉ khổ dân đen, kêu 
trời không thấu mà thôi! 

 
Trên trướng gấm có hay chăng nhẽ? 

(Đoàn Thị Điểm: Chinh phụ ngâm khúc) 
Giết người đi thì ta ở với ai? 

(Phạm Duy: Tâm ca số 7 – Kẻ thù ta) 
  



 
 

32. Château Richeux-Tư dinh 'khoái khẩu' của người sắc tộc gốc Anh 

 

 
 
  Đêm nay là đêm cuối cùng tôi ngủ lại trên đất Pháp trước khi sửa soạn lên đường 
về lại xứ Úc xa xôi vào lúc chiều mai.  Tôi muốn dành chút thì giờ còn lại để chung 
vui với những ngư dân hiền hòa nơi xóm chài Cancale, là nơi tôi đã không nỡ bỏ đi 
trước đây không lâu.  Nghĩ vậy nên tôi mới khẩn khoản nài nói với bác tài xế quay 
xe trở lại làng đánh cá ấy cho gia đình chúng tôi nghỉ đêm tại đó.  Có lẽ thấy dáng 
điệu nài nỉ tha thiết của tôi khó coi lắm, nên bác khẽ gật đầu bảo lên xe đi, bác chở 
đến căn biệt thự này cho, nằm ngay sau lưng mặt biển ngó ra làng Cancale, đặc biệt 
lắm.  Đây là khu điền trang tư dinh của một giòng họ giàu có ở Cancale.  Giống như 
hầu hết mọi dân làng sống rải rác trong vùng, họ thuộc người sắc tộc gốc dân Celts 
từ bên nước Anh chạy sang đã hơn nghìn năm trước.  Tòa biệt thự này chỉ mới xây 
chưa đầy một thế kỷ nên trông hãy còn rất mới, nhưng vẫn tuân thủ theo lề lối kiến 
trúc truyền thống đặc thù của tổ tiên họ.  Người Anh khi xây cất thường hay chú 
trọng đến loại nhà đúc gạch hai lớp gọn nhẹ, vuông vức và rất kiên cố, trên nóc trổ 
bốn cột ống khói to kềnh càng để giữ hơi ấm cho toàn nhà.  Thật khác hẳn với lối 
kiến trúc hào nhoáng thích phô trương của giới nhà giàu, quý tộc Pháp. 
 
  Bây giờ, gia đình chủ nhân dọn lên tỉnh thành làm ăn nên đã trùng tu lại thành căn 
nhà trọ sang trọng cho du khách thuê với giá phải chăng, ngăn chia thành từng 
phòng như ở khách sạn.  Từ ngoài cổng nhìn vào, chúng tôi thấy tòa dinh thự này 
như được dựng lên trên vỉa đất trồi khô cằn ít cây cối, hoa cỏ mọc lưa thưa chỉ một 
vài khóm nhỏ xíu.  Ngay phía sân sau là dãy vách đá lởm chởm nhìn ra bờ biển 
Cancale, nơi có chỏm núi Mont-St-Michel hiện ra thấp thoáng sau làn mây phủ.  Lúc 
tôi đến thì thủy triều đã dâng tràn, tiến sát đến bờ đá nên không còn nguy hiểm nữa, 
sóng vỗ rì rào như những điệu nhạc êm dịu, nghe rất vui tai.  Lũ trẻ con trong xóm 
ùa ra ngoài chơi ven bờ trong cảnh chiều hôm nắng tắt.  Đứa thì tinh nghịch đùa 
giỡn tạt nước ghẹo nhau.  Đứa thì xách xô xúc cát phụ mẹ lội bì bõm quanh những 
khe đá, mò bắt con cua, cái ốc đem về luộc ăn.  Ngoài khơi là các con thuyền bắt 
đầu căng buồm, thảnh thơi hứng lấy ngọn gió mát hiu hiu thổi, lướt nhẹ trên mặt 
sóng nước bềnh bồng.  Lòng tôi bâng khuâng thả hồn về cõi thi ca Huy Cận thời tiền 
chiến.  Nhớ từ cái thuở tập thơ đầu tay Lửa Thiêng (1940) của ông: 
 

Lòng êm như chiếc thuyền trên bến, 



Nghe rét thu về hạ bớt mui. 
(Huy Cận: Mưa) 

 
  Cho đến nhớ bài Tràng giang quen thuộc với người yêu thơ: 
 

Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp, 
Con thuyền xuôi mái nước song song. 

Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả, 
Củi một cành khô lạc mấy giòng. 

(Huy Cận: Tràng giang) 
 
  Không biết tự bao giờ, những câu thơ như thế đã thấm nhập vào hồn tôi từ mọi 
phía.  Và dường như tôi ít có sự chọn lựa nào khác hơn.  Đó là thời của tuổi mới 
lớn, buồn vu vơ một nỗi buồn biệt ly mỗi khi sắp sửa nói lời chia xa: 
 

Trăng lên trong lúc đang chiều, 
Gió về trong lúc ngọn triều mới lên. 

Thuyền đi, sông nước ưu phiền, 
Buồm treo ráng đỏ, giong miền viễn khơi. 

(Huy Cận: Thuyền đi) 
 
  Tôi cứ đứng trên lan can đằng sau căn nhà trọ, vừa mải mê suy nghĩ miên man, 
vừa theo dõi cảnh sinh hoạt của các cư dân xóm chài miền biển mà không hề để ý 
đến giờ giấc gì nữa.  Nếu như bác tài không hối tôi bước vào trong nhận phòng thì 
chắc tôi sẽ còn đứng xem hoài không chán.  Cả nhà nghe gọi, vội vàng lật đật theo 
bác bước vào trong để hoàn tất thủ tục mướn phòng.  Mọi vật dụng trang hoàng nội 
thất đều giữ nguyên theo phong cách quý phái kiểu Anh thời xưa.  Vách tường được 
dán lớp vải nhung nền vàng hoàng hậu, in hoa văn màu kem sữa ẩn nhẹ lót dưới 
nền, nhìn rất ấm cúng và thanh nhã.  Dưới sàn thì trải thảm màu đỏ rượu lông mịn 
như tơ, làm nổi bật mấy bộ bàn ghế màu nâu đất, thơm mùi gỗ đàn hương 
(sandalwood) lên vân bóng loáng dưới ánh đèn vàng rọi chiếu.  Chúng tôi men theo 
hành lang dẫn vào phòng khách tiếp tân, mỗi bên tường treo một bức họa phẩm vẽ 
cặp vợ chồng gia chủ thật lớn.  Nét vẽ tỉ mỉ nền nã, hợp với gam màu xanh cổ vịt 
của khung gỗ bọc nhung, đính khảm bốn viên đá quý màu bích ngọc nơi bốn góc 
tranh, lan tỏa ánh sáng ấm dịu ra khắp gian phòng. 
 
  Trong thoáng chốc, chàng quản gia xuất hiện đằng sau quầy, trịnh trọng dẫn chúng 
tôi lên phòng ngủ chính rộng rãi nằm trên gác lầu.  Tôi để ý thấy anh ăn mặc chỉnh 
tề, diện mạo lịch lãm, khoác bộ đồng phục màu ngà lên vai.  Đầu anh đội chiếc mũ 
lê dương quai đen, trên có bọc vải trắng viền sắc xanh lam cài mấy phù hiệu chung 
quanh.  Ngay cả mấy em thanh niên khuân hành lý vào phòng cũng không kém 
phần lịch sự tươm tất, đã hướng dẫn tận tình cho chúng tôi cách thức sử dụng một 
số tiện nghi tối thiểu trong phòng.  Tôi nhường căn phòng lớn nhất có giường đôi 
cho bố mẹ nghỉ tạm.  Rồi mới về phòng mình nhỏ hơn với cái giường chiếc dành 
riêng cho người độc thân vui tính nằm ngay kế bên, nhưng rất biệt lập, có chìa khóa 
riêng để ra vào.  Không như những nhà trọ khác mà tôi thường gặp, mỗi phòng ở 
đây đều có nội thất phòng tắm riêng biệt theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, diện tích lớn 
bằng nửa phòng ngủ của khách.  Họ còn gắn màn hình loại LCD mỏng dẹt tối tân 
nhất ngay trên bức chắn đặt trước chiếc bồn tắm để khách vừa thư giãn ngâm mình 
trong bồn nước ấm pha xà phòng, vừa xem truyền hình nếu thích.  Trên tường lại 



cài đặt hệ thống loa và âm thanh nổi tiếng hiệu Bose, phát ra những bản nhạc hòa 
tấu êm dịu, tạo cảm giác bình yên lắng đọng cho khách đến trọ. 
 
  Nhưng sang trọng nhất có lẽ là phòng ngủ nơi bố mẹ tôi ở.  Phòng được thiết kế 
theo hình lục giác, với các góc cạnh trổ cửa sổ nhô ra bên ngoài, ba mặt đều nhìn ra 
hướng biển và thửa vườn trồng cây ăn trái, chim đậu trên cành líu lo đua hót.  Trong 
tiếng vi vu của làn gió biển cùng tiếng rì rào từ những đợt sóng vỗ liên tiếp không 
ngơi, tôi như chìm đắm vào cái không gian dễ chịu ấy, rồi ngả mình trên bộ ghế 
bành thiếp đi lúc nào không hay.  Suýt chút nữa là tôi quên khuấy mất giờ ăn tối 
mình đã đặt trước từ lâu tại nhà hàng tư gia do đích thân viên đầu bếp riêng cho gia 
đình chủ nhân là Olivier Roellinger đảm nhận phần nấu nướng.  Nếu như không có 
cú điện thoại từ dưới phòng ăn gọi lên nhắc khéo thì có lẽ tôi đã quên mất thật.   
 
  Ở xứ Brittany này, hễ nhắc đến danh tánh ông Olivier Roellinger là hầu như ai cũng 
biết tiếng.  Một mình ông đã đưa nghệ thuật ẩm thực địa phương lên hàng tột đỉnh 
danh vọng, được vinh dự bình chọn là nhà hàng duy nhất đạt tiêu chuẩn 3 sao 
Michelin tại miền viễn Tây đất Pháp.  Đây là niềm hãnh diện lớn cho dân miền Tây, 
khi được xếp vào bảng trúng tuyển hàng năm do hiệp hội ẩm thực thế giới Michelin 
công bố.  Cho đến cuối năm ngoái (2009), cả nước Pháp gộp lại cũng chỉ đếm được 
có 26 nhà hàng lọt vào danh sách 3 sao cao quý nhất mà thôi.  Trong đó, thì các nhà 
hàng tại Kinh đô ánh sáng đã dành chiếm hết 10 chỗ rồi.  Các chứng chỉ xếp hạng 
luôn được chủ nhà hàng trưng bày ở những nơi dễ cho thực khách trông thấy nhất.  
Có tên trong danh sách ấy chứng tỏ nhà hàng được đánh giá cao về mặt chất lượng 
thức ăn ngon, phục vụ lẫn vệ sinh. 
 
  Tôi quả là vô ý quá sức, vì muốn đặt ăn tại nhà hàng này không phải là chuyện dễ 
dàng.  Thực khách thường phải thuê phòng trọ mới được ưu tiên vào ăn tối ở đây.  
Nhưng nếu hôm nào mà nhà hàng không còn chỗ trống thì cũng đành chịu, nếu như 
không dặn đặt bàn trước.  Hơn nữa, rất hiếm khi có dịp được viên bếp trưởng tài 
hoa đích thân đứng nấu, vì thường ngày ông phải bận rộn phục vụ cho chủ nhân ở 
ngoài tỉnh lỵ.  Chỉ khi nào gia chủ bận việc hay vắng nhà thì ông mới được phép 
xuống đây nấu ăn cho thực khách, nhiều khi cả nửa năm mới quay về nấu một lần.  
Tôi đã nhờ dịch vụ quen biết đặt bàn ngay từ lúc mua vé du lịch sang Pháp cả năm 
trước đó mới hy vọng có chỗ tốt, ngồi ngay cửa sổ hướng ra mặt biển.  Vậy mà lúc 
đến đây tôi lại không nhớ gì hết về vụ đặt bàn này.  Hồi nãy còn nài nỉ bác tài đưa xe 
chở mình về lại làng chài Cancale nữa chứ.  Cũng may bác tài vẫn còn nhớ đến bữa 
ăn tối vô cùng quan trọng đó của tôi.  Hay là bác nhớ mà giả bộ làm như quên cũng 
không chừng! 
 
  Cả nhà xuống đến nơi thì bàn ăn đã được trải khăn vuông trắng tinh, chuẩn bị sẵn 
sàng chờ chúng tôi vào nhập tiệc.  Chiếc bàn được kê sát khung kính trong suốt 
trông ra phía mặt biển hãy còn lác đác vài bóng người dắt chó đi tản bộ dưới ánh 
trăng tỏ ngời, gợi nhớ trong tôi về những mùa trăng kỷ niệm của thuở thiếu thời: 
 

Vầng trăng từ độ lên ngôi, 
Năm năm bến cũ em ngồi quay tơ ... 

Nhẹ tay, nhè nhẹ đôi tay, 
Hương thơm lối xóm bay đầy thinh không. 

(Phạm Duy phổ thơ Lưu Trọng Lư: Vần thơ sầu rụng) 
 



  Ở giữa bàn thắp lên ba ngọn nến hồng lung linh dịu sáng, thích hợp cho khung 
cảnh trò chuyện thân mật giữa ba chúng tôi trong bữa ăn tối cuối cùng trên đất Pháp 
lãng mạn.  Một lát sau, vị trưởng phòng ăn (maitre) khẽ bước đến phía bàn chúng 
tôi, nhẹ nhàng đưa cho mỗi người một quyển thực đơn bìa da trơn láng để chọn 
món.  Nhìn mái tóc hoa râm chải vuốt ra sau ót của bác, tôi đoán bác phải là một 
nhân viên kỳ cựu, có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong ngành ăn uống nên đã nhờ 
bác giới thiệu các món đặc sản địa phương cho chúng tôi nếm thử với.  Tôi nghe 
theo ý bác liền gọi mấy phần ăn dọn lên bàn, trong đó có hai món mà cho đến nay, 
tôi vẫn còn nhớ hoài hương vị quyến rũ của nó. 
 
  Món thứ nhất là loại nước sốt khai vị dùng với mấy lát cá dây gương (john dory) ăn 
sống, trên điểm cọng ngò xòe ra như cánh quạt, trình bày hoa mỹ.  Những miếng thịt 
cá trắng phau được thái mỏng, xếp hàng dọc trên đĩa sứ tây vuông vắn.  Gắp chúng 
lên ăn, tôi có thể nhìn thấy những đường vân nhạt trang trí đẹp mắt dưới lòng đĩa, 
xuyên qua lớp cá mỏng dính, vừa thưởng thức vị giác tê tê nơi đầu lưỡi, đi kèm với 
sắc trắng tinh khiết của thị giác.  Nhưng lúc nếm thử nước chấm pha loãng đựng 
vào cái bát bé miệng loe tròn mới đặc biệt làm sao.  Nhờ đôi lời giới thiệu của bác 
trưởng phòng ăn, tôi được biết nước chấm này được chắt lọc từ những con cá mòi 
đem ướp muối sấy khô chung với rau thơm cùng các loại gia vị khác.  Xong rồi cho 
vào thùng gỗ hòa chung với rượu nho, dấm và dầu ăn, ngâm lâu ngày cho ngấu 
thành thứ nước sền sệt có mùi vị đậm đà như nước mắm của người Việt chúng ta.  
Kiểu ngâm cá ép nước này vốn có từ thời La Mã cổ xưa, nhưng bí quyết pha chế chỉ 
có người trong làng mới nắm rõ, không truyền ra ngoài.  Họ gọi thứ nước chấm ấy là 
garum, có vị hơi ngọt và cay thơm tiết ra từ tiêu hột và các loại rau thơm trong quá 
trình ướp cá. 
 

 
 
  Món thứ hai khiến tôi suốt đời khó quên là sườn cừu non ướp muối áp chảo 
(mouton de pré-salé) rất độc đáo, chỉ thấy ở vùng biển quanh chân núi Mont-St-
Michel.  Nguyên do là những chú cừu non được chăn trên những ruộng muối nằm 
dưới chân đảo, ăn cỏ ngập mặn bởi nước biển, nên thịt chúng thoang thoảng thơm 
vị muối mặn, săn chắc mà lại đậm đà.  Quả vậy, dọc theo suốt con đường ven biển, 
nhìn cảnh những cánh đồng cỏ xác xơ nơi đây mà thấy tội nghiệp cho đàn cừu da 
bọc xương thưa thớt, tranh nhau gặm mớ cỏ úa chung với những con bò khoang 
gầy guộc.  Đám cỏ non chưa kịp mọc lên tươi tốt thì đã bị các đợt sóng thủy triều 
dâng lên mỗi ngày, ngập tràn khắp vùng đầm lầy, nên nước thấm xuống đất có chứa 
nhiều chất mặn từ muối biển.  Lông lũ cừu này nom vẻ nhuôm nhuôm bẩn hơn 
những con cừu thường thấy ở xứ Úc tôi, trong đó có nhiều chú đầu đen dính bùn bê 
bết hơn là đầu trắng. 
 

http://www.andyhayler.com/restaurant_gallery.asp?id=153&show=2641
http://www.andyhayler.com/restaurant_gallery.asp?id=153&show=2652


  Nhớ hồi mới đến định cư tại Úc, lần đầu tiên trông thấy mấy chú cừu mập nú mập 
nần, bộ lông ngắn và xoăn tít lại như chó săn lông xù, núng nính trên bốn cọng chân 
bé tí híu.  Tôi đã định đến gần vuốt ve xem nó có thật hiền khô như con chiên, con 
cừu ngoan đạo như sách Thánh Kinh thường hay giảng không.  Luôn tiện rờ xem da 
dẻ nó mịn màng như thế nào mà có thể làm len may áo được.  Nhác thấy bóng dáng 
đàn cừu là tôi nghĩ ngay đến một bài thơ dễ thương của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên đã 
được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc: 
 

Ta nhờ em ru ta, 
Hãy ru tên vô đạo. 

Hãy ru tên khờ khạo, 
Ma soeur này ma soeur. 

(Phạm Duy-Nguyễn Tất Nhiên: Em hiền như ma soeur) 
 

  Quả vậy, chúng có bộ dạng hiền dịu như 'ma soeur', râm ran tiếng kinh cầu khấn 
vang ra từ những khu xóm đạo mỗi khi chiều xuống, làm chùn bước chân người lữ 
khách giang hồ, sống đời nay đây mai đó: 
 

Rồi khi qua giáo đường kiếm Chúa, 
Đội Thánh Giá xin làm chiên ngoan. 

Thấy có đứa đuôi dài đầu sừng, 
Chúa cũng xót thương người lầm than. 

(Phạm Duy-Nguyễn Tất Nhiên: Cô Bắc Kỳ nho nhỏ) 
 
  Thế nhưng tôi đã không tài nào tới gần chúng được vì mỗi khi đến gần, chúng lại 
lảng tránh ra xa, và càng tiến đến nhanh, chúng lảng càng nhanh.  Nhất là khi chúng 
phóng chạy thì lại càng thấy là khó đuổi.  Còn đàn cừu mà tôi thấy ở vũng nước 
mặn nơi đây, nhìn chúng ốm yếu, thân hình gầy đét, lại ít lông như thế kia, làm sao 
có đủ sức để chạy trốn kịp nước thủy triều nhỉ.  Tôi bèn nảy ra một trò đùa ngộ 
nghĩnh, rằng sao mình không thử chạy xuống rượt đuổi bọn chúng, xem chúng chạy 
nhanh như thế nào cho biết.  Tuy nghĩ thế, nhưng thâm tâm thì không muốn thử, vì 
e khi đang đuổi cừu, nếu lỡ như nước triều dâng lên thật, mà mình chạy không kịp 
thì chúng sẽ có dịp cười mình sứt mũi.  Thôi! Chớ dại mà đùa dai với bọn chúng, 
kẻo sẽ có ngày về chầu nước Chúa sớm! 
 
  Đang lúc tôi còn miên man trải dòng suy nghĩ về những chú cừu non ngoan đạo 
kia, thì cô chạy bàn xinh đẹp đã đến tận bàn, dọn ra đĩa sườn cừu thơm phức.  Cái 
đĩa dẹt trắng tròn, tô điểm những băng hoa văn nổi vạch chéo màu bạc làm đường 
diềm, đã được nhúng vào nước sôi sát trùng trước khi dọn ra, nên sờ vào đĩa hãy 
còn nóng hổi.  Ngay giữa lòng đĩa là 4 khoanh thịt sườn cừu cốt lết còn để nguyên 
miếng xương lồi nhỏ bằng chiếc đũa, bày ngay ngắn bên cạnh nhúm đậu ve thái 
nhỏ trộn với hạt bắp hấp chín vàng và vài lát cà chua ninh nhừ, trông thật tươi mát.  
Muốn thưởng thức món ăn tây phương cho trọn vẹn thì không thể thiếu khoai tây 
luộc chín, được ông chủ bếp xắt hạt lựu rải dọc theo miếng thịt sườn ở một góc đĩa.  
Góc bên kia thì rắc một ít tôm chấy đỏ lựng màu gấc xen với vài hạt tiêu giã nhuyễn, 
tạo màu sắc tương phản bắt mắt cho thực khách. 
 
  Tôi chậm rãi rưới hũ nước sốt lên miếng sườn cừu áp chảo thơm lừng, cắn một 
miếng với khoai tây luộc, từ từ cảm nhận đủ loại các hương vị muối mặn, ngọt, béo, 
thơm, cay, chua... hòa quyện với nhau, tỏa ra trong miệng.  Hình như họ ướp thịt 



bằng hỗn hợp pha chế giữa bột hạnh nhân, hạt mắc ca (macadamia) nghiền nát, 
ngò tây, lá tỏi băm và dầu ô liu nên mới thơm như vậy.  Còn sốt cừu thì tôi đoán, 
được làm rất cầu kỳ từ hành tây bào mỏng, muối tiêu, và rượu Porto ngọt đậm tự 
pha chế lấy tại làng.  Nhưng theo đôi giòng giới thiệu trong quyển thực đơn thì chỉ 
bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ dậy mùi nước sốt rưới lên thịt sườn.  Bí quyết tạo nên 
mùi thơm thanh của sốt nằm ở quả anh đào (cherry) tươi pha với nước xương cừu.  
Họ phải liệt kê các loại nguyên liệu ra như vậy để những ai bị dị ứng nên tránh 
không kêu ăn những món đó.  Nếu không kê khai, nhà hàng sẽ bị phạt vạ khi xảy ra 
ngộ độc do dị ứng với một số chất liệu trong thực phẩm, có thể gây nên tử vong.  
Nhưng cách chế biến ra sao cũng như điều lượng gia giảm thì họ tuyệt đối giữ bí 
mật nhà nghề, không thốt ra nửa lời. 
 
  Vị trưởng phòng ăn lúc này mới tiến đến phía bàn tôi ngồi, giải thích cho mọi người 
nghe rằng sườn cừu ướp muối thì nhà hàng nào ở đây cũng đều có bán.  Duy chỉ có 
nồi nước xương cừu dùng để chế biến ra nước sốt rưới lên là bí kíp gia bảo của nhà 
hàng ông, không lẫn với bất cứ nhà hàng nào và cũng không thể tìm ở bất cứ đâu.  
Trước hết, xương ống chân cừu cùng với túi nguyên liệu được cho vào nồi hầm 
hoặc om để lấy nước cốt ngọt và đậm đà tiết ra từ phần xương tủy.  Đun càng lâu 
thì nước xương càng thêm đậm đặc, tinh túy.  Đặc biệt trong suốt thời gian nhà 
hàng hoạt động, nồi nước dùng không bao giờ để cho tắt lửa hay cạn nồi.  Mà lửa 
cũng chỉ để liu riu đủ cho nồi nước sôi gợn chút lăn tăn, nhè nhẹ.  Nồi nước cốt này 
có thể được dùng vài chục năm cho đến khi dẹp tiệm đóng cửa mà không sợ bị cạn.  
Có thể nói nhà hàng nào càng lâu năm, thì thứ nước xương này càng thêm thơm 
ngon, càng đậm đà.  Nói khác hơn, đó chính là linh hồn của nhà bếp Tây, và họ sử 
dụng nước lèo hầm xương để pha chế ra các loại nước sốt độc đáo ăn với món 
sườn cừu. 
 
  Việc gia giảm cho nồi nước hầm cũng phải theo quy luật nhất định.  Một âu nước 
cốt được múc ra nấu cho thực khách, thì ngay lập tức có một âu nước khác được 
bổ sung vào nồi nước sốt đang dùng.  Năm này qua năm khác, nồi nước vẫn luôn 
phải được lưu lại thứ nước cốt, cứ cách một vài ngày lại bỏ một số thứ nguyên liệu 
vào đun tiếp.  Công thức chế biến không bao giờ được sư phụ truyền hết cho đệ tử 
của mình.  Bếp trưởng nào cũng có túi bát bảo để dùng các loại hương vị 'bí mật gia 
truyền'.  Các sư phụ bếp trưởng sẽ kiểm tra nồi nước theo định kỳ và cho vào đó 
một vài túi đựng hương liệu bí mật mà chỉ có sư phụ mới biết rõ đó là loại hương 
liệu gì mà thôi. 
 
  Sau khi chế biến xong nồi nước lèo, các bậc sư phụ có thể để lại một bản quy trình 
cho viên phụ bếp gia giảm hương liệu khi mình vắng mặt.  Do không bao giờ truyền 
hết những bí quyết cho đệ tử nên nếu nồi nước đó bị cạn và không tính được liều 
lượng múc ra cho thực khách là bao nhiêu, thì nhà hàng phải mời sư phụ về, hoặc 
mời một sư phụ khác đến chế biến một nồi nước lèo mới.  Đây mới  là bí quyết giúp 
món nước sốt ở đây sở hữu hương vị đặc sắc mà không nhà hàng nào giống với 
nhà hàng nào.  Công thức thì như vậy, nhưng nước lèo muốn làm ngon không phải 
dễ.  Nếu ăn thử ở nhiều hàng quán ở những nơi khác, thấy nước lèo pha chế ra 
nước sốt nhiều tiệm chỉ được cái màu đẹp mắt, nhưng không có vị thơm đậm đà lâu 
năm của các nhà hàng nổi danh.  Một vài tiệm thì lại cho nhiều hương liệu quá, làm 
át đi vị muối của thịt cừu trong món ướp.  Vị nước sốt hảo hạng phải thơm mà 
không gắt, không đậm, không hắc, ăn vào không có cảm giác mặn chát mà chỉ cảm 
nhận được một hương vị đặc biệt không tìm thấy ở tiệm thứ hai nào giống như vậy.  



Và mỗi người đầu bếp Tây đều giữ bí quyết chế biến nước sốt và nước lèo cho 
riêng mình, không bao giờ truyền hết cho đệ tử theo học nghề.  Cho nên mới có 
chuyện bình bầu, phân hạng hơn kém giữa các sư phụ đứng nấu với nhau tại các 
nhà hàng vào dịp lãnh giải vua đầu bếp, được tổ chức rầm rộ cuối năm. 
 
  Vị trưởng phòng ăn này có lối kể chuyện thật lôi cuốn người nghe, nhất là khi ông 
nói về nghệ thuật pha chế nước sốt cầu kỳ của dân Tây.  Có lẽ vì thấy tôi cứ chăm 
chú lắng nghe từng lời bác nói, nên bác mới cao hứng kể tiếp về những cuộc thử 
nghiệm, nghiên cứu của bác cũng như của bếp trưởng sư phụ trong quá trình nấu 
ăn cực nhọc trong ngành ăn uống.  Bác thao thao kể rằng màu áo len sẽ thay đổi 
như thế nào khi nó bị nước sốt mù tạt bắn vào?  Hoặc công thức sẽ thay đổi ra sao 
khi mà người ta dùng các loại muỗng thìa khác nhau để nấu ăn?  Hay thịt thiên nga 
bắt từ dưới sông lên sẽ ăn như thế nào nếu như làm thịt ngay trên bờ sông?  Tôi lấy 
làm tiếc là mình chỉ biết thưởng thức món ăn thôi, chứ không phải là tay đầu bếp 
chuyên nghiệp.  Nếu không sẽ học hỏi được nhiều từ nơi vị thầy khả kính này.  Và 
có lẽ biết thế nên bác mới kể cho tôi nghe nhiều giai thoại lý thú trong ngành nấu 
nướng như vậy, mà không sợ bị kẻ khác học lóm nghề. 
 
  Riêng tôi, lúc lên phòng nghỉ ngơi thì lòng lại không khỏi nhớ đến bộ nến thắp soi 
trên bàn ăn của nhà hàng.  Nằm trằn trọc giữa canh khuya trong căn phòng tịch  
mịch, soi lại những thước phim từ quá khứ chầm chậm quay về, tôi bồi hồi nhớ lại 
hình ảnh những cây đèn cầy trong phim Bác sĩ Zhivago tôi đã xem từ thuở hoa niên, 
hàng mấy chục năm về trước.  Trước khi bộ phim kết thúc, tôi không bao giờ quên 
được cảnh bác sĩ Zhivago thắp lên hàng bạch lạp trong gian phòng lạnh lẽo cho 
người tình Lara kiều diễm, để rồi hai người sẽ mãi mãi cách xa nhau từ đó.  Nhìn 
những ngọn nến vẫn cháy như nhau, nhưng tâm sự người thắp nến biến đổi theo 
từng ánh nến.  Lúc thì muốn 'thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt', lúc thì muốn 'le lói 
suốt trăm năm'.  Sự dằn vặt lựa chọn giữa cái 'phút chốc' và cái 'trăm năm' ấy chính 
là tấn bi kịch của một cuộc tình, và của cả một đời người.  Lúc ấy, nhạc phim Hỡi 
người tình Lara đột nhiên trỗi lên ray rứt trên màn ảnh, chiếu cảnh tuyết rơi phủ đầy 
chiếc xe ngựa đưa người yêu Lara xa khuất dần giữa trời đông bão tuyết.  Hình ảnh 
cuối cùng còn lưu lại là những ngọn nến cháy trên bàn, tàn tạ với thời gian. 
 
  Bộ phim đã khiến tôi tìm đọc cuốn tiểu thuyết của nhà văn Boris Pasternak đã 
được Nguyễn Hữu Hiệu chuyển dịch ra tiếng Việt vào năm 1973 với nhan đề Vĩnh 
biệt tình em.  So sánh tiểu thuyết với bộ phim, tôi vẫn thích bộ phim hơn, chỉ vì dịch 
giả đã bỏ hẳn những đoạn miêu tả ngọn nến đẹp não nùng như trong phim.  Có lẽ 
nhờ vào tài diễn xuất của tài tử Omar Sharif trong vai bác sĩ Zhivago, Julie Christie 
trong vai nàng Lara, và nhất là nhạc nền của Maurice Jarra.  Xem đi xem lại nhiều 
lần, tôi cố đoán xem ngọn nến cháy ấy tượng trưng cho điều gì.  Tình yêu vĩnh cửu?  
Niềm hy vọng tràn trề?  Hay đấy chỉ là đôi mắt ráo hoảnh của Thượng Ðế?  Có phải 
Ngài thấy hết, biết hết nhưng Ngài vẫn im lặng, vô cảm như ngọn nến cháy trên bàn 
kia chăng?   
 
  Cuối cùng, tôi đã hiểu ra rằng tại sao vị bác sĩ đa tình và nàng Lara xinh đẹp kia, 
tuy chia tay nhau mà họ vẫn còn yêu nhau thắm thiết.  Ðó là nhờ họ đã biết thắp cho 
nhau những ngọn nến cháy mãi trong tim, để giúp nhau vượt qua những đêm đông 
của một đời người.  Với mỗi người chúng ta, dù cho cuộc sống có đầy chông gai 
khó khăn đi nữa thì vẫn phải cố gắng phấn đấu vươn lên.  Vẫn phải sống vì chính 
bản thân mình, vì gia đình và vì xã hội loài người.  Hình ảnh ngọn nến bé nhỏ cháy 



trên bàn giữa cơn bão tuyết, chính là ngọn nến hy vọng khích lệ cho ta hãy sống cho 
có ích, dẫu kiếp đời còn lắm gian truân, thử thách. 
  



 
 

  33. Cổ thành Dinan – Dấu tích 'ao ta' nơi xứ người 
 

 
 

Ta về ta tắm ao ta, 
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. 

(Ca dao) 
 
  Chỉ còn không đầy nửa ngày nữa thôi là chúng tôi phải vội nói lời giã biệt với đất 
nước Pháp thân thiện và hiếu khách này.  Hai tuần dừng chân ghé thăm Pháp quốc 
dù sao cũng để lại trong lòng mọi người ít nhiều tâm trạng xao xuyến, bồi hồi lúc sắp 
sửa chia xa.  Thấy cả nhà đứng tần ngần chưa chịu lên xe đưa đón ra phi trường, 
bác tài lại gần thân mật vỗ vai tôi cười nói rằng, mối duyên nợ của gia đình chúng tôi 
với nước Pháp hãy còn chưa dứt hẳn đâu.  Trên đường ra phi trường, vì còn dư 
nhiều thì giờ, bác sẽ dẫn đến tham quan hai địa danh độc đáo không có ghi trong 
chương trình sáng nay.  Đó là khu thành cổ Dinan và cựu đô Rouen, nằm trên trục 
lộ chính hướng ra phi trường.  Được lời như cởi tấm lòng, chúng tôi hoan hỷ lên xe 
ngay kẻo không đủ giờ đi vãn cảnh, lòng thầm khen bác tài quả là biết khéo đoán ý 
người. 
 
  Dinan là khu thành cổ gần đầu nguồn con sông Rance trước khi đổ ra biển 
Manche.  Bên kia cửa sông, cách độ nửa tiếng lái xe ngược lên phía thượng nguồn, 
chính là thành phố hải tặc Saint Malo mà tôi đã ghé thăm chiều hôm trước.  Nhà cửa 
và đường phố ở đây làm toàn bằng đá, có dãy 'vạn lý trường thành' dài ba cây số 
bao bọc ven sông, phong cảnh núi rừng, nhà đá hoang sơ, nhìn rất ngoạn mục.  
Nhưng du khách tìm đến Dinan không phải chỉ có thế, đặc biệt là những cảm tình 
viên với xứ thuộc địa Đông Dương (Indochina) cũ.  Gần 60 năm đã trôi qua kể từ khi 
trận Điện Biên Phủ đánh bật thực dân Pháp ra khỏi địa bàn các nước Đông Dương, 
tất cả hầu như không để lại dấu vết nào trong tâm trí của lớp người Pháp hậu sinh.  
Song có một bộ phận người Pháp, ít nhiều liên quan đến những sự kiện đã xảy ra ở 
Đông Dương trước đây, vẫn cho rằng cần phải làm điều gì đó để bảo tồn những ký 
ức Việt Nam và Đông Dương ngay trên đất Pháp, trước khi nó mai một theo thời 
gian.   
 



  Họ đã thành lập những hội ái hữu tương tế, khánh thành trung tâm văn khố, thư 
viện về Đông Dương học, để chia sẻ trách nhiệm và duy trì mối quan hệ với những 
xứ sở từng gắn liền với lịch sử hiện đại của nước Pháp.  Thành phố Dinan mà tôi có 
dịp viếng thăm vừa qua là một trong những nơi đặc biệt như thế, là nơi đặt trụ sở 
của nhiều hội ái hữu tương tế, thắt chặt mối giao hảo giữa Pháp và các nước Đông 
Dương cũ.  Có thể nói rằng những ai quan tâm đến vấn đề cuộc chiến Đông Dương 
và thời đại thực dân trước đó đều không thể bỏ qua 3 địa chỉ tọa lạc tại Dinan sau 
đây: đó là nhà lưu niệm học giả Auguste Pavie, Thư viện Dinan và tòa bi đình 
Monument Indochine. 
 
  Auguste Pavie (1847-1925) là nhà thám hiểm và là một học giả lỗi lạc của Dinan và 
của nước Pháp, đi tiên phong trong việc thám hiểm, nghiên cứu địa dư và dân tộc 
học trên toàn cõi Đông Dương.  Ông theo đoàn quân viễn chinh Pháp đến Đông 
Dương vào năm 1869 trong sắc phục thủy quân lục chiến, nhưng lại không thích 
nghiệp binh.  Ít lâu sau, ông xin rời bỏ quân ngũ để có dịp nay đây mai đó, len lỏi 
vào sâu tận trong những nơi thâm sơn cùng cốc của xứ Đông Dương.  Xuất phát từ 
Nam Vang, ông đã cho tổ chức những chuyến đi ngược giòng Mékong để khám phá 
những vùng đất còn bí ẩn chưa từng được khai phái ở Bắc Thái Lan và Thượng Lào 
trong suốt 20 năm trời.  Đến năm 1888, ông mới rời vùng Thượng Lào sang thám 
hiểm miền thượng du Bắc bộ từ cửa ngõ Mường Theng (Điện Biên Phủ).  Thành 
quả của những chuyến đi đầy mạo hiểm ấy đã được ông ghi lại trong mười tập sách 
mang tựa đề Mission Pavie Indochine (1898-1903), phải mất 25 năm dày công 
nghiên cứu mới hoàn thành.  Đó là bộ địa dư chí đồ sộ và có giá trị học thuật về ba 
nước Đông Dương và một phần Vương quốc Thái Lan.  Bộ sách này nhanh chóng 
trở thành kim chỉ nam cho những ai muốn tiếp cận và nghiên cứu Đông Dương sau 
này.  Ngoài ra, ông cũng chính là tác giả của tấm bản đồ Đông Dương đầu tiên ấn 
hành tại Pháp vào năm 1899, và có công lập ra Học Viện Hành Chính Quốc Gia 
Pháp tại Ba Lê từ năm 1885 trong một chuyến về thăm nước Pháp. 
 
  Những đóng góp to lớn trong việc nghiên cứu Đông Dương của ông đã đưa tên 
tuổi ông vào hàng ngũ những học giả lừng danh của nước Pháp.  Năm 1931, chính 
quyền thành phố Dinan quyết định đặt tên ông cho một con phố nơi quê ông, và 
chân dung ông cũng nhiều lần xuất hiện trên tem bưu chính Pháp.  Ngày nay, du 
khách đến thăm Dinan sẽ được giới thiệu đến thăm nhà lưu niệm Auguste Pavie, 
nơi có bức tượng bán thân của ông tọa lạc giữa khu vườn tre trúc rậm rạp, được lấy 
giống từ Việt Nam sang trồng, tỏa bóng râm mát rượi cho cả một khoảng sân vườn 
rộng lớn dưới những tia nắng gắt đầu ngày. 
 
  Con phố Auguste Pavie sẽ đưa du khách đến Thư viện Dinan, nơi thiết lập và quản 
lý phòng sưu tập toàn bộ các trước tác của ông cũng như những công trình nghiên 
cứu về thân thế sự nghiệp của ông.  Sinh thời, ông đã từng hiến tặng cho Thư viện 
Dinan rất nhiều tư liệu liên quan đến Đông Dương.  Nhưng phải đợi khi ông mất đi, 
vợ ông mới trao tặng cho thư viện toàn bộ tác phẩm của ông và những kỷ vật mà 
ông sưu tầm được ở Việt Nam và Đông Dương.  Quý nhất trong số các kỷ vật mà 
thư viện còn lưu giữ được là tấm bản đồ gốc đầu tiên trên thế giới về Đông Dương 
được vẽ theo phương pháp họa đồ Tây phương, với mức độ chính xác khá cao.  
Quý đến nỗi chính phủ Pháp cho phép in có 3 bản độc nhất vào năm 1899 tại Ba Lê, 
vì nó là tài liệu quân sự tuyệt mật chỉ lưu hành nội bộ trong hàng các tướng lãnh 
tham chiến ở Đông Dương.  Bình thường các nhà nghiên cứu muốn tiếp cận nó đều 



phải sử dụng bản sao chụp từ nguyên gốc, còn bản chính thì luôn được bảo quản 
trong kho lưu trữ đặc biệt với công nghệ chống ẩm mốc hiện đại. 
 
  Để thực hiện tấm bản đồ này, ông và nhóm chuyên gia đã dựa trên cơ sở đo đạc 
thực địa cụ thể và nguyên tắc họa đồ mang tính chất cận đại, khác với lối vẽ bản đồ 
truyền thống dựa trên sự ước tính và không có tỷ lệ.  Đây có thể nói là bước tiến 
quan trọng trong lịch sử đồ họa ở nước ta cũng như của hai nước láng giềng Đông 
Dương.  Ngoài tấm bản đồ trên, Thư viện Dinan còn lưu trữ một sưu tập gồm hơn 
100 ảnh đen trắng chụp phong cảnh 3 tỉnh Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh do 
Antoine Delon, một người bạn của ông chụp trong những năm 1888-1905.  Một sưu 
tập tranh sơn dầu của Andre Maire vẽ về Việt Nam và Đông Dương trong thập niên 
1950s cũng được bảo quản và trưng bày tại đây.  Tất cả đều nhằm giới thiệu với 
người dân của thành phố Dinan và của nước Pháp về Việt Nam và Đông Dương 
văn hiến, là những nơi có mối liên quan mật thiết với một phần lịch sử nước Pháp. 
 
  Dinan còn có một địa chỉ khác, bảo tồn đậm đặc chất liệu làng quê Bắc bộ ngay 
trên đất Pháp, không thể lẫn vào đâu được.  Đó là Monument Indochine, một tòa bi 
đình hoàn toàn mang phong cách kiến trúc mái đình miền Bắc, tọa lạc giữa lòng 
thành phố Dinan.  Nhân dịp đón chào thiên niên kỷ mới vào năm 2000, chính quyền 
thành phố Dinan đã cho dựng tòa bi đình này ở một quảng trường gần khu lưu niệm 
nhà thám hiểm Auguste Pavie để tưởng niệm những lính Pháp đã tử trận tại Việt 
Nam.  Bi đình làm bằng gỗ, lợp ngói liệt, do những tay thợ lành nghề ở Bắc Ninh 
thiết kế và thi công ở Việt Nam, trước khi tháo rời và vận chuyển sang Pháp bằng 
đường biển, trọng tải nặng đến 35 tấn.  Các thợ mộc Pháp của thành phố Dinan đã 
tuân thủ theo những chỉ dẫn của các nghệ nhân Bắc Ninh phục dựng nguyên trạng 
tòa bi đình ngay trên mảnh đất quê hương họ.  Riêng tấm bia được khắc từ một 
phiến đá Thanh Hóa, trang trí theo phong cách bi ký thời Lê.  Khi tôi đến thăm, trong 
bát nhang đặt trước bệ bia có rất nhiều chân nhang màu đỏ y như hồi ở Việt Nam.  
Quả thật, người ta đã tạo ra giữa lòng đô thị của nước Pháp một không gian thuần 
Việt, với khu vườn tre rủ bóng xuống mái đình cong như mũi hài, với mùi nhang trầm 
quyện với mùi hương của những đóa vạn thọ.  Tất cả chỉ nhằm một mục đích 'bảo 
tồn ký ức Việt Nam'. 

 

 
 
  Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi những người lính Pháp cuối cùng rời khỏi Việt 
Nam.  Song một phần tâm tưởng của họ vẫn gắn liền với quá khứ buồn nhiều hơn 
vui ở Việt Nam và Đông Dương.  Bảo tồn những ký ức của dĩ vãng là một cách để 
tưởng niệm, cảm thông và chia sẻ, để mọi người không quên những ảnh hưởng dù 



là tiêu cực của Pháp tại những vùng đất mới vừa được chinh phục này.  Đó là thông 
điệp mà nhà học giả Auguste Pavie cùng những người đồng hương của ông ở 
thành phố Dinan cổ kính và xinh đẹp, đã và đang gửi tới những thế hệ mai sau sinh 
ra và lớn lên tại Pháp. 
 
  Hình bóng quê nhà mà tôi thoáng gặp ở những địa điểm bất ngờ nhất như Dinan 
khiến tôi phải suy nghĩ nhiều về những mảnh đời tỵ nạn nhỏ bé.  Từ sau ngày miền 
Nam bị mất, họ đã phải rời xa chốn làng mạc, quê hương yêu dấu để đi tìm cuộc 
sống tự do nơi xứ người.  Đời tôi đã nhiều phen rong ruổi bước chân du mục trên 
khắp nẻo đường thế giới, từ Á sang Âu, từ Đông sang Tây.  Nhưng mỗi khi tình cờ 
bắt gặp dấu tích 'ao ta' lưu lạc nơi đất khách là tôi vẫn không nén được những giòng 
xúc cảm dạt dào dâng lên từ tận đáy tim.  Tha hương mà 'ngộ' đồng hương thì còn 
gì vui bằng, nhưng đồng thời cũng bùi ngùi buồn tủi cho những số phận éo le, vì thời 
cuộc đã bắt họ phải 'khóc cười theo mệnh nước nổi trôi', sống lưu vong nơi xứ lạ, 
không bà con, không người thân thích.  Chính những cuộc gặp gỡ tình cờ đó nhiều 
khi đã để lại những dấu ấn khó quên một cách thật bất ngờ.  Và lòng thầm mong 
mai này, người Việt chúng ta sẽ có dịp hát với nhau những lời ca tình tự mà nhạc sĩ 
Phạm Duy đã từng sáng tác khi đất nước chuẩn bị chia đôi, cách đây đã trên nửa 
thế kỷ.  Mong lắm thay! 

Tôi yêu tiếng nước tôi, 
Từ khi mới ra đời, người ơi! ... 

Tiếng nước tôi, tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi, 
Thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi ... 

Làm sao chắp cánh chim ngàn, 
Nhìn Trung Nam Bắc xếp hàng mến nhau. 

(Phạm Duy: Tình ca) 
  



34. Cựu đế đô Rouen – Dấu trăm năm gieo ngàn tiếng 
chuông ngân 

 

 
 

Ta cầu khẩn như một lòng tín mộ, 
Nhạc tim ngây phấp phới tiếng trăm chuông. 

(Huy Cận: Bi ca) 
 
  Rouen là thành phố mà chỉ một lần dừng chân đến thăm tôi bỗng nhớ Việt Nam da 
diết.  Cách Kinh thành ánh sáng 120 cây số về hướng Tây Bắc, Rouen là thành phố 
thuộc vùng Normandy với giòng sông Seine uốn lượn nên thơ.  Nhờ địa thế xa cách, 
tách rời khỏi sự vội vã, hối hả, tất bật ở Ba Lê, nhịp sống ở Rouen ẩn sau những gò 
đất phủ đầy cây xanh, hoa lá, ẩn dưới những gian nhà gỗ áp gạch lên tường xây 
theo lối cổ, như chậm hẳn lại, nhẹ nhàng, trong lành, có nét tương đồng với vẻ đẹp 
thơ mộng bên bờ sông Hương như cố đô Huế của đất nước Việt Nam chúng ta vậy. 
 
  Rouen hiện là một trong 8 đô thị lớn nhất nước Pháp với mật độ dân số trên nửa 
triệu người, nếu tính luôn các thị trấn lân cận.  Thành phố này trước kia vốn là chốn 
đế đô của phiên quốc Normans thống trị vùng này qua ngót 4 thế kỷ (thế kỷ 11-15).  
Bộ tộc Normans đã từng chiếm lĩnh nước Anh làm nước chư hầu thần phục họ trong 
suốt thời gian dài.  Vì thế, cho đến nay nhiều cư dân vùng này vẫn cho rằng cựu đô 
Rouen mới là thủ đô chính thống của nước Pháp và của cả tiểu quốc Normans cổ 
xưa huyền thoại, lưu danh sử sách.  Rouen hiện là tỉnh lỵ của tỉnh Normandy, và là 
một phần chính của vùng đô thị tây bắc nước Pháp.  Lập nên từ thời đế chế La Mã 
cách đây hơn 2 ngàn năm trước, Rouen đã từng bị bom đạn tàn phá tan hoang lúc 
Chiến Tranh Thế Giới lần thứ 2 kết thúc.  Nhưng thật may mắn, vẫn chừa sót lại vài 
ngàn gian nhà gỗ cổ cùng một số đài kỷ niệm nằm rải rác trong thành phố.  Và quan 
trọng nhất là tất cả nhà thờ với tháp chuông cao vút đều được bảo tồn nguyên vẹn, 
liên tục trùng tu qua nhiều thế hệ, nhằm cố gắng gìn giữ những giá trị văn hóa 
truyền thống của người Normans cho con cháu mai sau.  Để từ đó văn hào Victor 
Hugo đã gọi Rouen là Thành phố trăm gác chuông, nói lên lòng sùng đạo của người 
dân thị thành, đồng thời mang lại vẻ đẹp không đâu có được cho thành phố.   
 



  Nổi bật nhất trong trăm gác chuông là nhà thờ lớn Đức Bà Rouen (Cathédrale 
Notre-Dame de Rouen) được xây dựng từ thế kỷ thứ 12, là công trình lâu đời nhất 
trong số các kiến trúc cổ ở Rouen.  Tháp chuông ở đây từng nắm giữ kỷ lục cao 
nhất nước Pháp cho đến năm 1880 mới bị thay thế bởi tháp Eiffel ở Ba Lê, với chóp 
tháp cao hơn 150 thước.  Ai ghé thăm Rouen cũng đều muốn xếp hàng trèo lên đỉnh 
tháp chuông cao chót vót này để được dịp phóng tầm nhìn bao quát toàn cảnh cựu 
đô Rouen cho thỏa thích.  Trong những năm 80 và 90 của thế kỷ 19, họa sĩ Claude 
Monet, từ ngôi biệt thự vườn ao ở làng Giverny cách Rouen vài mươi cây số, đã 
thường xuyên đến đây để vẽ nhà thờ Rouen với những góc nhìn, sắc sáng khác 
nhau.  Hai mươi cái nhìn về nhà thờ Rouen là tên bộ sưu tập nổi tiếng của nhà danh 
họa, được các tay săn lùng cổ họa định giá 40 triệu tiền euro cho mỗi bức trong bộ 
tranh.  Năm bức trong số 20 bộ tranh vô giá đó hiện đang trưng bày tại bảo tàng 
D'Orsay ở Ba Lê mà tôi đã có dịp vào xem.  Bảo tàng nghệ thuật Rouen chỉ sở hữu 
có một bức độc nhất, nhưng lại là bức đẹp nhất trong bộ tranh cùng chủ đề do 
Monet vẽ. 
 
  Vì Rouen là đất nối nghiệp đế vương suốt 4 trăm năm trị vì của vương triều 
Normans, nên hầu hết các lăng mộ quận công xứ Normandy đều được tập trung về 
một nơi trong khuôn viên nhà thờ lớn Rouen.  Quận công là tước vị cao nhất do đức 
Giáo Hoàng phong cho giới quý tộc cai trị một tiểu quốc xưa kia.  Người Tây 
phương có tục hay đào hang động, chôn cất các bậc vua chúa, danh nhân của họ 
nằm sâu dưới lòng nhà thờ, để các thần dân ngày ngày ra vào chiêm ngưỡng, cầu 
nguyện cho chóng được siêu thoát lên cõi thiên đường, sớm hưởng nhan thánh 
Chúa.  Mỗi lăng mộ đều có khám thờ riêng, phân theo hình vòng cung chung quanh 
khu vực phía sau cung thánh, là phần thanh tịnh và trang nghiêm nhất của nhà thờ.   
 
  Ở Rouen, truyền thống này bắt đầu có từ phần mộ tổ của quận công Rollo, là vị 
thượng thủy tổ gốc người Viking đến từ xứ Bắc Âu đã khai sáng ra vương triều 
Normans tại đây từ năm 915.  Sau khi ông chết vào năm 931, di hài được an táng 
trong hầm mộ đặt bên dưới bàn thánh mỗi khi cử hành thánh lễ.  Nằm dọc theo hai 
bên cung thánh là mộ  phần của các vị đế vương khác, như mộ cụ tổ bà Poppa, phu 
nhân quận công Rollo đặt ở kế bên, mộ của quận công William Trường Kiếm, 
Hoàng hậu Matilda trị vì Anh quốc, Arthur quận công xứ Brittany.  Đặc biệt hơn cả là 
phần mộ chứa quả tim dũng cãm thiện chiến của Richard Sư Tử Tâm (Richard The 
Lion Heart), người anh hùng đã thống lãnh đạo quân thập tự giá các nước Âu Châu 
sang thánh địa Do Thái đánh đuổi loạn quân Hồi giáo vào thế kỷ thứ 12.   
 
  Ngoài ra còn có vô số những hộc nhỏ đựng di cốt của những danh nhân quá cố 
được ghép vào tường đá hai bên nhà thờ.  Trong đó có một hộc lớn khoét đá hoa 
cương đen tuyền thường thu hút sự tò mò từ phía các du khách.  Đó là mộ của John 
Plantagenet, hay còn được biết đến dưới tên John Lancaster, quận công xứ Bedford 
và là người đã ra lệnh thiêu sống vị thánh nữ Jean D'Arc trong cuộc chiến đấu với 
người Anh.  Nhờ công lao đó mà ông này đã được phong lên làm linh mục chính xứ, 
cai quản nhà thờ Rouen.  Mộ của ông sau này đã bị phá hủy trong phong trào nổi 
dậy của giáo phái Thệ Phản (Calvinists) vào thế kỷ thứ 16, nhưng người ta vẫn gắn 
tấm bia nhỏ lên trên mặt mộ để ghi nhớ sự kiện trên. 
 
  Có thể nói mỗi một ngôi nhà mồ chôn trong nhà thờ Rouen là một tác phẩm nghệ 
thuật, phản ánh khiếu thẩm mỹ của chủ nhân ngôi mộ, cùng bối cảnh văn hóa xã hội 
mà họ đã trải qua.  Có mộ trang trí đơn giản, thể hiện đức tính cần kiệm, thanh liêm 



của các vị quan quân yêu dân yêu nước.  Nhưng cũng có ngôi thật rực rỡ, hoành 
tráng, nói lên phần nào nếp sống xa xỉ của các tầng lớp cao nhất trong xã hội.  Có 
những ngôi mộ đôi thật độc đáo, phía trên mỗi ngôi mộ đó đều có hai pho tượng 
nằm của hai vị quận công, cùng các bà phu nhân điêu khắc tinh xảo, tô son đánh 
phấn nhìn y như thật.  Họ trông thật xinh đẹp, thánh thiện, trong tư thế của các thiên 
thần như trong các bức ảnh thánh.  Người dân nơi đây hẳn đã coi họ và cả các phu 
nhân của họ như những vị thánh tinh thần của mình.  Họ thực sự là những vị anh 
hùng trong tâm trí của người dân vùng đất đế đô ngàn năm văn hiến này. 
 
  Nói về nhà thờ, ở châu Âu bất kể thành phố lớn nhỏ nào cũng đều có nhà thờ.  
Nếu như ở nông thôn Việt Nam, ta luôn thấy cây đa, giếng nước, mái đình, chùa 
miếu trong làng thì ở Tây luôn có nhà thờ, trường học nằm kế bên quảng trường 
ngay tại trung tâm các thành phố tỉnh lẻ.  Nhà thờ luôn có vẻ uy nghi, hùng vỹ và 
hấp dẫn người xem về kiến trúc cũng như về cách bài trí.  Ngoài ra, còn có sự linh 
thiêng, trang trọng, nhất là mỗi khi có thánh lễ.  Chúng ta có thể phân biệt nhà thờ 
châu Âu theo các kiểu dáng với những danh xưng khác nhau như sau: basilica 
(basilique), cathedral (cathédrale), church (église), và chapel (chapelle).  Basilica là 
nhà thờ lớn hay vương cung thánh đường xây theo kiểu Chính Thống giáo La Mã, 
thường chỉ có ở những thành phố lớn hay thủ đô một nước, như nhà thờ Thánh 
Tâm ở Ba Lê (Basilique Sacré Coeur) chẳng hạn.  Cathedral là kiểu nhà thờ chính 
tòa mà thường mỗi thành phố chỉ có một cái, như nhà thờ Đức Bà Ba Lê (Notre 
Dame de Paris) là một ví dụ điển hình.  Church là nhà thờ giáo xứ thông thường.  
Trong các thành phố lớn có thể có nhiều nhà thờ giáo xứ lớn nhỏ, thành phố nhỏ 
cấp xã huyện cũng có thể có vài cái.  Còn Chapel chỉ là nhà nguyện, là nơi người ta 
đến cầu xin Đức Chúa, cầu xin Đức Mẹ điều gì đó trước bàn thờ thánh. 
 
  Có thể nói, nhà thờ chính là nơi sạch sẽ, tôn nghiêm và an toàn nhất trong xã hội 
phương tây.  Trong nhà thờ, không ai vứt rác hay để chó phóng uế như ở ngoài 
phố.  Vào nhà thờ, ai cũng phải chú ý nhỏ giọng, không bước nặng chân hay chạy 
đuổi nhau.  Và cũng hiếm khi hoặc chưa bao giờ người ta khủng bố hay gây bạo 
loạn ngay trong nhà thờ.  Như vậy nhà thờ chính là nơi dành cho con người lòng tin, 
sự sùng kín đối với đấng tối cao.  Về phương diện thẩm mỹ, nhà thờ là một công 
trình kiến trúc tiêu biểu nhất của các thành phố tây phương, với những ô cửa kính 
lắp màu đặc sắc, những bức tranh thánh cổ đẹp như huyền thoại, những vòm cong 
mê hồn và những cổ vật như đồng hồ quả lắc có số La Mã, đàn, đèn, chân nến thật 
quý giá.  Nhà thờ trong ý nghĩa ấy chính là kết tinh những nguyên lý sống, những 
giai thoại, những kiến thức sâu xa, làm cơ sở cho nền văn hóa châu Âu.  Các ngày 
lễ hội ở Tây phương hầu hết đều có nguồn gốc tôn giáo, như Giáng Sinh, Lễ Tạ Ơn, 
Lễ Phục Sinh. 
 
  Ngoài trăm nóc chuông từng đi vào văn học sử ra, Rouen còn nổi tiếng với nhiều di 
sản độc đáo khác, như đồng hồ thiên văn Gros Horloge có từ thế kỷ 14 với một kim 
chỉ giờ duy nhất.  Để rồi từ đó người ta đồn đãi nhiều chuyện bí ẩn liên quan đến 
việc gắn thiếu kim chỉ phút trên cây đồng hồ.  Rouen cũng nổi tiếng là có nhiều bảo 
tàng, trong đó thú vị nhất có lẽ là bảo tàng nghệ thuật, nơi trưng bày bộ sưu tập gốm 
sứ lớn nhất Pháp từ thời xa xưa (Musée des Beaux Arts de Rouen).  Rouen còn 
được biết đến như là thành phố nghệ thuật và lịch sử, bởi nơi đây hàng loạt danh 
nhân kiệt xuất đã từng sinh sống: văn hào Gustave Flaubert – tác giả tiểu thuyết 
Madame Bovary diễm tuyệt, kịch tác gia Pierre Corneille, họa sĩ Theodore Gericault 
– tác giả bức tranh Chiếc bè Méduse, tay đua xe đạp Jaques Anquetil năm lần đoạt 



giải nhất Tour de France, Jacques Rivette, đạo diễn phong trào Làn sóng mới trong 
điện ảnh. 
 
  Tương truyền từ năm 1914, toàn bộ bản thảo tiểu thuyết Madame Bovary dày trên 
4 ngàn trang của Gustave Flaubert, gồm các đề cương, nháp gạch xóa, đã được 
cháu gái ông là Caroline Franklin Groult chuyển cho tòa thị chính Rouen lưu giữ.  Và 
suốt 87 năm qua, nhiều thế hệ chính quyền tiếp nối đã cẩn thận gìn giữ di sản này 
trong thư viện thành phố.  Cho đến khi trường đại học Rouen đề xuất dự án đưa 
chúng vào khai thác vào năm 2001, nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của độc giả 
toàn cầu.  Sau nhiều năm chuẩn bị, trang mạng cuối cùng cũng đã hoàn thành vào 
tháng 4 năm 2009, ghi thêm một kỳ công gìn giữ văn hóa của Rouen.  Một nhà văn, 
87 năm tại thế, 4 ngàn trang bản thảo.  Những con số khiến ta phải bàng hoàng, 
rung động. 
 
  Quan trọng hơn hết, nơi đây, trong bối cảnh cuộc chiến trăm năm giữa Anh và 
Pháp, nữ thánh Jean d'Arc đã bị tòa án giáo hội giam giữ và thiêu sống năm 1431, 
mà dấu tích còn lại hôm nay là quảng trường Vieux Marché, nơi được lập giàn thiêu 
sống, đài tưởng niệm và ngôi nhà thờ hình khoang tàu lật ngược mang tên bà.  Đầu 
những năm 1980, để khôi phục 'những bến tàu xưa một thời nhộn nhịp', thành phố 
cảng Rouen quyết định tổ chức lễ hội Armada, là lễ hội tàu thuyền thường niên thu 
hút nhiều triệu du khách khá giả đến với thành phố. 
 
  Đọc tới đây, chắc bạn đọc đã mường tượng ra phần nào vẻ bảo thủ cố hữu, đôi khi 
ương bướng, ngoan cố không chịu đổi mới, của một cố đô phồn hoa, trưởng giả một 
thời.  Đi dạo trong thành phố thường cho ta một cảm giác hoài cổ đến nao lòng.  Vẻ 
lịch lãm, hào hoa pha chút đài các của một thời hình như vẫn tồn tại cùng năm 
tháng.  Điều này khiến cho một số đông du khách hết sức ngưỡng mộ khi đến thăm 
Rouen, vì bề dày của những di sản văn hóa riêng nơi đây cũng có, và vì tâm thức ít 
biến đổi theo thời thế của người dân Rouen cũng có.  Nhưng bên cạnh đó là không 
ít những lời phê phán thiếu hiểu biết từ một thiểu số vô ý thức, cho rằng người dân 
Rouen thường tỏ ra kiêu hãnh, lạnh lùng về một quá khứ hào hùng, oanh liệt của 
một thời đã qua.  Tôi thấy quan niệm của nhóm phê bình này hình như có phần hơi 
quá khắt khe, cố chấp.  Theo tôi, tuy họ thích sống hướng nội, quan tâm đến chất 
lượng cuộc sống nhiều hơn là những giá trị vật chất phù phiếm bên ngoài, có lòng 
hoài cổ, ít xã giao và không mấy nhiệt tình, vồn vã với người lạ.  Nhưng dẫu sao họ 
cũng vẫn là người tốt và gây được ấn tượng sâu sắc nơi người đối diện, và sẽ trở 
nên cởi mở hơn một khi đã quen thân lâu ngày. 
 
  Như đã nói ở trên, người dân Rouen nổi tiếng khắp nước Pháp về sự riết róng giữ 
gìn di tích của họ.  Giống như kiến trúc chung của toàn vùng Normandy, nhà cửa ở 
Rouen cũng được xây theo kiểu tường gỗ chèn gạch đá ong rắn chắc.  Theo thống 
kê, hiện nơi đây vẫn còn khoảng 2 ngàn ngôi nhà giữ được phong cách đặc thù này, 
trong đó phần lớn đã được trùng tu lại dưới sự kiểm soát gắt gao của chính phủ.  
Tôi rất thích ngắm nhìn những ngôi nhà cổ ở đây, in đậm dấu ấn của thời gian với lối 
kiến trúc mộc mạc đơn sơ, những bức tường đã ngả màu ố vàng vì dãi dầu mưa 
nắng.  Những khung cảnh này như gợi nhớ về một dĩ vãng hào hùng xưa kia.  Hình 
như ở đây người ta mong muốn quá khứ luôn song hành với hiện tại thì phải, là một 
phần nhịp thở không thể thiếu trong đời sống người dân thành phố? 
 



  Nhà dân còn vậy, huống chi là các kiến trúc công cộng thuộc quyền sở hữu của 
giới lãnh đạo địa phương.  Tất cả đều được bảo tồn đến từng chi tiết nhỏ nhất, từ 
trường mỹ thuật, cho đến tòa án, các chi nhánh tiệm ăn McDonald's nằm dọc trên 
phố.  Chỉ có điều, nếu bạn là người yếu bóng vía, chắc chắn bạn sẽ rợn người khi 
bước vô trường mỹ thuật, bởi khu nhà gỗ rộng mấy ngàn mét vuông này đã từng là 
hố chôn tập thể bệnh nhân dịch hạch trong thế kỷ thứ 14.  Sau đó nó trở thành kho 
chứa xương cốt với chi chít tranh khắc đầu lâu xương xẩu treo lố nhố trên vách 
trường mỹ thuật. 
 
  Thay vì háo hức tìm lý do xem ra chính đáng để xóa xổ khu nhà ma ám, tận dụng 
'đất vàng' như cách tính khôn ngoan của các nhà địa ốc xứ ta, Rouen đã cố tình giữ 
nguyên di tích, biến nơi đây thành trường mỹ thuật lừng danh thế giới.  Lòng tồn cổ 
của Rouen còn nhận thấy ở khắp nơi trên hè phố.  Đó là dãy tiệm ăn McDonald's với 
hai màu vàng, đỏ hiên ngang xuất hiện khắp chốn, nhưng cũng phải khép nép chịu 
lép vế nhập gia tùy tục, tuân phục theo phong sắc một Rouen bé nhỏ.  Đó là ngôi tòa 
án đồ sộ, nơi người ta cương quyết không ... trám lại các vết đạn lem nhem trên 
vách.  Cái lem nhem khiến ta phải bật cười, nhói đau. 
 
  Tôi biết có ai đó sẽ lớn tiếng gọi Rouen là thành phố bảo thủ hay vô số danh từ 
khiếm nhã khác.  Thưa không, Rouen vẫn không ngừng phát triển, xây dựng đấy 
chứ.  Bạn sẽ gặp ở đây rất nhiều kiến trúc giao thoa kim cổ, trong đó dấu tích hôm 
qua, dù nhỏ, vẫn kiêu hãnh tồn tại, hội nhập vào sắc thái của cuộc sống hiện đại 
hôm nay thật đằm thắm, đáng yêu.  Dù đã công nghiệp hóa, hiện đại hóa với những 
quán bar và cà phê vỉa hè mọc lên san sát, giúp mang lại hơi thở mới vào nét trầm 
mặc thủ cựu nơi đây.  Nhưng không vì thế mà làm mất đi những giá trị văn hóa 
truyền thống mang cốt cách không hòa tan của người dân cố đô. 
 
  Đi du lịch đối với tôi bao giờ cũng phải có chuyện ăn uống đi kèm thì mới đáng gọi 
là 'đi tới nơi, về tới chốn'.  Nếu không tự mình nếm thử món ngon đặc sản của từng 
nơi mình đã lê gót bước qua thì kể như là đã giảm đi mất phân nửa nỗi háo hức của 
thú đi du ngoạn vậy.  Các bạn có biết Rouen nổi tiếng khắp Pháp về món gì không?  
Chắc hẳn các bạn sẽ ngạc nhiên lắm, khi biết đó là món chocolate.  Chocolate có 
nguồn gốc từ châu Mỹ La Tinh, được nhập vào châu Âu qua trung gian đám cướp 
biển hoành hành ở vùng biển Caribbean ở Trung Mỹ.  Từ đó giới quý tộc ở châu Âu 
mới bắt đầu mê chocolate, đem đổi cả gia sản chỉ vì một miếng chocolate bé tí xíu.   
 
  Riêng chocolate ở Rouen đã có truyền thống từ những ngày cướp bóc hãi hùng ấy, 
được làm theo phương pháp nhào nặn cổ truyền chứ không sử dụng các loại máy 
móc công nghệ hiện đại nào khác như các sản phẩm chocolate của Bỉ hay Thụy Sĩ.  
Vì lý do đó mà số lượng làm ra phân phối rất hạn chế, nên nhiều khi phải đến tận lò 
sản xuất mới có loại ngon thượng hạng.  Chocolate Bỉ và Thụy Sĩ được biết đến 
nhiều trên thế giới vì ít hao tốn nhân lực nên giá bán ngoài thị trường không đắt lắm, 
hợp với túi tiền của dân lao động.  Nhưng cũng chính vì thế mà dân ghiền chocolate 
lại chuộng các loại nhãn hiệu thủ công do các tay nghề lão luyện ở Rouen bào chế 
hơn. 
 
  Chocolate Bỉ có ưu điểm là rất phong phú đa dạng, nhưng vỏ thì thô dày và có vị 
hơi đắng do đổ đặc loại dầu thực vật béo ngậy.  Còn chocolate Thụy Sĩ vị thanh 
hơn, ít chất béo mà lại quá ngọt, cách trình bày đơn điệu đối với một số khách kén 
ăn.  Tuy mỗi người một gu khác nhau, nhưng tựu chung chỉ có loại chocolate của 



Rouen là hội đủ độ mỏng mịn như tờ giấy và tan đều trong miệng của miếng 
chocolate.  Cộng thêm kiểu cách hoa mỹ, trình bày như một tác phẩm nghệ thuật đòi 
hỏi nhiều công đoạn làm bằng tay lắm công phu của các nghệ nhân có tay nghề 
cao.   
 
  Chẳng thế mà từ ngàn xưa, thổ dân châu Mỹ đã tôn thờ chocolate như một loại 
nước uống thần thánh chuyên dành để dâng cúng trong các dịp lễ hội tế thần trên 
những ngọn Kim tự tháp nằm sâu giữa rừng già bí ẩn.  Trước kia người ta chưa cô 
đọng được chocolat như hiện nay, vì vậy họ uống chất lỏng như uống cà phê.  Mấy 
bình đựng chocolate thời xưa rất đẹp, toàn làm bằng sứ tráng men trắng hết cả, 
được các chủ tiệm bày trong các khung tủ kính làm kỷ niệm về thời hoàng kim của 
giới làm chocolate.  Bí quyết tạo nên vị ngon, độ mỏng mịn của chocolate đều phụ 
thuộc vào kỹ thuật tách cacao ra khỏi hạt.  Sau đó đem nghiền nhỏ rồi được tách 
thành hai loại bơ cacao và bột đen cacao khác nhau.  Càng tách kỹ thì chocolate 
càng ngon và mịn.  Từ đó mới phân chế ra thành 3 loại vỏ chính yếu của chocolate.  
Muốn có vỏ chocolate đen thì chỉ việc cho bột đen cacao và bơ cacao vừa mới tách 
ra trộn ngược trở lại là xong.  Nếu đem hai thứ hòa chung với sữa thì ra loại thứ hai 
là chocolate sữa, còn nếu trộn sữa với bơ cacao không thì thành ra loại vỏ thứ ba là 
chocolate trắng. 
 
  Kể cũng buồn cười, tách ra rồi lại trộn lại.  Nhưng đó chính là bí quyết của nghề 
chocolate, và bơ cacao nguyên chất đắt gấp trăm lần các loại dầu hóa chất khác, vì 
nó tạo vị béo mịn, tan đều của miếng chocolate.  Khi bạn nhìn vào thành phần của 
miếng chocolate, loại ngon phải là loại 100% bơ cacao, nghĩa là không dùng thêm 
một loại dầu thực vật nào khác.  Nguyên liệu dùng để sản suất chocolate đơn giản 
chỉ có thế, nhưng mỗi cửa hàng đều có cách pha trộn khác nhau.  Ngoài ra, họ còn 
nhồi thêm vô số các loại nhân nhị vào giữa miếng chocolate tạo nên rất nhiều loại 
mùi vị phong phú cung cấp cho thị trường tiêu thụ. 
 
  Ở Rouen có hàng trăm cửa hàng chocolate lớn bé khác nhau, trong đó có không ít 
là chi nhánh của các thương hiệu phổ thông trên thế giới.  Nhưng, như các cụ 
thường nói, muốn ăn ngon thì phải chịu khó lê chân đến những tiệm nhỏ xập xệ vẫn 
tuân thủ theo phương pháp thủ công cổ truyền.  Những cửa hàng này thường có 
mặt tiền cũ kỹ, không có thương hiệu, không màu mè khoa trương, không cho ăn 
thử để chiêu dụ khách hàng.  Ấy vậy mà tiếng lành vẫn đồn xa đến tận xứ Úc nơi tôi 
đang sống, về cửa hàng có cái tên rất bình dân quê mùa này.  Đó là cửa hàng La 
Chocolatière, nằm sâu trong một ngõ hẻm chật hẹp của khu phố Rouen cổ.  Bước 
vào cửa tiệm thì ôi thôi, nhà cửa thì xưa cũ, tường dán giấy hoa nhiều chỗ đã sờn 
rách, trần nhà đã bao năm qua không được sơn phết lại, sàn gỗ, cầu thang cũng gỗ, 
phát ra tiếng kêu ọp ẹp.  Vậy mà kẻ ra người vào nườm nượp, kiên nhẫn xếp hàng 
chờ đến phiên mình mua vài miếng chocolate ra ghế ngồi nhâm nhi bên tách 
chocolate pha sữa nóng hổi. 
 
  Tôi cũng xếp hàng chọn một khay đủ các loại bày bán trong tủ kính để nếm thử, vì 
sợ lấy một hộp đã chuẩn bị sẵn sẽ không đúng ý mình.  Đem ra bàn ngồi ăn cho cả 
nhà cùng thưởng thức mới đã cơn thèm làm sao.  Tôi thấy 3 loại vỏ liệt kê ở trên có 
màu sắc khác nhau nhằm dễ phân biệt khi chọn mua: fondant (loại đặc màu đen), au 
lait (pha sữa có màu nâu), blanc (màu trắng).  Về nhân thì có rất nhiều loại: praliné 
nhồi nhân tương đối cứng như các loại hạt dẻ, hạt đậu phọng; nhân bánh kẹp wafer; 
liquer nhồi rượu; ganache nhân hơi mềm có pha chút rượu; creme fraiche nhân 



kem; nhân bọc đường maspin.  Đặc biệt nhất là mấy bức tượng bé tí hon làm bằng 
chocolate đủ mọi hình người, thú vật trông rất dễ thương.  Nghe nói chỉ có mấy lão 
nghệ sĩ nhiều năm trong nghề mới làm nổi mấy bức tượng như thế, và hàng năm 
đều tổ chức các cuộc so tài điêu khắc trên chocolate giữa các cửa hàng với nhau. 
 
  Đang ngồi ăn chợt nghe có tiếng xì xào rộ lện từ một góc cửa hàng.  Thì ra người 
ta đang bu quanh xem một anh làm kẹo kéo kiểu gia truyền.  Cả cây kẹo vừa to vừa 
dài được anh ấy đeo bao tay cho khỏi dính, vần như vần bột mì, bên cạnh có một 
chị đứng cắt kẹo, động tác thật nhịp nhàng.  Cảnh anh chị đứng biểu diễn này làm 
tôi nhớ đến mấy chú bán kẹo kéo rong ở khu xóm hồi tôi còn bé quá đi mất.  Trải 
qua biết bao nhiêu tang thương biến đổi, chẳng biết trẻ con Sài Gòn bây giờ có còn 
háo hức chạy theo xe kẹo kéo mua về nhai chóp chép như tôi ngày đó hay không 
nhỉ?  Đúng là: 

Người xưa cảnh cũ, nào đâu tá? 
(Bà huyện Thanh Quan: Chùa Trấn Bắc) 

 

 
 
  Mới ngày nào chửa biết cái chi chi, chợt ngoảnh lại kịp soi bóng mình trong gương 
thì trên đầu mái tóc đã điểm sương.  Thôi, không dám nghĩ đến nữa, kẻo thấy mình 
già đi theo năm tháng thì lại càng buồn thêm!  Ngay bên cạnh chỗ anh kẹo kéo là 
một cái tháp phun chocolate cao nghệu, tuôn ra như suối mới càng thấy hâm mộ 
ghê.  Lòng nhủ lòng rằng sau này nếu có dịp mình làm đám cưới với cô đào tơ nào 
đó mơn mởn cái xuân xanh, tôi nhất định sẽ thay cái bánh gateau bằng cái tháp này, 
ấn tượng kinh khủng! 
 
  Vào thưởng thức viên chocolate ở đây rồi mới thấy các thương hiệu nổi tiếng trên 
thế giới mua ngoài siêu thị hãy còn thua xa lắm.  Chẳng qua là mấy thương hiệu này 
biết cách kinh doanh lấy lời, nhờ mấy ông chủ tháo vát ban đầu đã nghĩ cách phát 
triển được thương hiệu xuất khẩu ra các nước và dần dần tiến tới sản xuất công 
nghiệp.  Thuộc nhóm này có các thương hiệu chocolate Bỉ như Marcolini, Godiva, 
Leonidas, Neuhaus, Galler, hoặc Lindt, Nestlé hay Toblerone của Thụy Sĩ.  Ngay cả 
loại đắt nhất (khoảng 60 euro/kg) và được dân Bỉ đánh giá cao nhất là hiệu Marcolini 
cũng không bằng.  Còn nhãn hiệu Godiva trước ở Bỉ là loại chocolate khá bình dân, 
nhưng họ lại thành công ở ngoại quốc, nên trước đây giá Godiva chỉ ngang 
Neuhaus và hơn Leonidas chút xíu, mà bây giờ họ nâng giá lên gấp đôi, khoảng trên 
50 euro/kg.  Godiva trang trí kẹo, hộp và cửa hàng rất đẹp.  Dân Bỉ chê loại này đắt 
hơn chất lượng và ông chủ Godiva đã chịu hy sinh thị trường nội địa để nhắm đến 
thị trường quà tặng quốc tế có lợi nhuận hơn nhiều. 
 



  Neuhaus và Galler là hai hiệu chocolate Bỉ tiếp theo, giá trong khoảng 30-40 
euro/kg.  Neuhaus chỉ bán ở cửa hàng riêng của hãng, còn Galler thì bán song song 
cả ở siêu thị.  Nhưng ở siêu thị chỉ bán sản phẩm thỏi dài chứ không bán theo viên 
như tại cửa hàng.  Leonidas là chocolate bình dân của Bỉ vì giá rẻ (19 euro/kg), có 
thể mua ăn hàng ngày được.  Còn nhãn hiệu phổ biến nhất ở Bỉ là C'ôte D'Or với 
biểu tượng hình con voi bây giờ đã bị công ty Mỹ mua lại cổ phần.  Chocolate Thụy 
Sĩ thì bình dân nhất luôn là nhãn hiệu Lindt và Nestlé bày bán khắp nơi, đặc biệt là 
loại chocolate sữa nhân hạt dẻ (hazelnut) được ưa chuộng hơn cả.  Còn một hiệu 
nữa cũng nổi tiếng của Thụy Sĩ là Toblerone, có hình tam giác tượng trưng cho hình 
ảnh đỉnh núi tuyết của xứ này. 
 
  Ăn chầu chocolate xong, cả nhà mới tà tà bách bộ ra xe chở đến phi trường, và 
không quên mua vài hộp nhỏ để dành lên máy bay ăn cho đỡ nhớ.  Tới thăm Rouen 
lần này, tôi như hiểu ra được phần nào sức mạnh của Thiên Chúa giáo và ít nhiều lý 
giải được ý thức bảo tồn những di tích lịch sử của người dân.  Không phải bỗng 
dưng con người ta được khai hóa văn minh, dân chủ và bác ái.  Cần phải xây dựng 
một đức tin trên những cơ sở chân, thiện, mỹ.  Có thể nói nhà thờ đã từng làm được 
công việc giáo hóa đó trong lịch sử.  Với số lượng đông đảo người theo đạo Thiên 
Chúa, nhà thờ luôn có một lực lượng hùng hậu ủng hộ, trợ giúp đằng sau hậu 
trường, và sẵn sàng nhân rộng ảnh hưởng nếu cần.   
 
   Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ phải lên đường rời khỏi một nơi chốn mà tôi đã dừng 
chân ghé lại trong nửa tháng vừa qua.  Nghĩ thế nên tôi cố ghi vội vào trong tim óc 
những hình ảnh vui đùa dạo chơi của mình giữa một không gian Rouen tĩnh mịch, 
phủ kín một màu xanh của thông, của liễu, của ngói đỏ đã bạc màu vì năm tháng.  
Đâu rồi những cảnh tín đồ chắp tay quỳ gối, vang vọng râm ran tiếng kinh cầu khẩn, 
nào tìm đâu thấy những quý nữ tu lặng lẽ quét lá ngoài sân gạch.  Và thấp thoáng 
nơi phía sau tấm rèm xưng tội là bóng những vị linh mục khoác chiếc áo dòng màu 
đen khiến tôi cảm thấy lưu luyến khi chuẩn bị rời xa chốn này.  Để rồi đây những 
gốc thông già cổ thụ cao vút, những mái vòm cong cong tựa như hàm rồng, và mùi 
hương hoa nhài tỏa ra thơm ngát nơi hang Đức Mẹ sẽ còn theo tôi cho đến suốt 
quãng đường trở về Úc châu đường xa diệu vợi. 
  



 
 

35. Lời kết – Ngày rời Ba Lê, tôi đã để quên con tim 

 
Anh đi về anh nhớ, 

Bóng dáng người ở lại, 
Paris em yêu ơi! 

Anh nhớ em thật nhiều! 
(Đức Huy: Để quên con tim) 

 
  Giấc mộng nào cũng có lúc tàn, cuộc vui nào cũng phải đến lúc nói lời chia tay.  
Vài tuần ở chơi với Ba Lê, với Pháp, vụt qua rất nhanh.  Tiễn tôi ra phi trường là bầu 
trời xanh trong vắt của một chiều hè rực rỡ, hàng cây cổ thụ dọc theo các đại lộ rũ 
những tán lá giữa khoảng nắng xiên nhuộm vàng óng ánh.  Nhưng níu giữ trái tim 
tôi ở lại Ba Lê là làn sương tím của những buổi chiều nhạt nắng, sắc tím nao nao 
của thảm hoa phi yến (violet) bên cạnh Viện bảo tàng Louvre, và màu phớt tím dịu 
dàng của những chiếc khăn lụa choàng lên mình các cô gái kiều diễm đất kinh đô.  
Chợt ước mong mai này, nếu ai đó lần đầu đến với phố thị Sydney ở xứ Úc tạm 
dung nơi tôi hiện đang cư trú, hay xa hơn nữa là Sài Gòn, hòn ngọc Viễn Đông một 
thời kỷ niệm gắn bó có nhau, thì cũng sẽ có được cảm xúc tương tự như khi tôi đến 
Ba Lê: lạ lẫm nhưng vô cùng quen thuộc, mới mẻ mà vẫn luôn cổ kính. 
 
  Nếu có du khách nào đến thăm nước tôi mà bảo rằng không yêu thích Sydney, 
không mến cảnh Sài Gòn, thì ắt sẽ khó nghe lọt tai.  Nhưng nếu họ hỏi tôi yêu Sài 
Gòn ở những điểm nào thì đúng là khó nói rõ.  Tôi được kể rằng lần đầu theo bố mẹ 
chạy loạn từ Huế vào Sài Gòn trong những ngày cuối tháng Tư năm 75 đen tối.  Lúc 
ấy tôi hãy còn bé lắm, bố mẹ phải ẵm trên tay.  Từ bấy, hình ảnh Sài Gòn với bến 
Bạch Đằng, với nhà thờ Đức Bà, với Nhà Hát Lớn, với hồ Con Rùa, luôn luôn lung 
linh trong tôi, đẹp hơn thực tại.  Tôi cũng có thể kể ra đôi điều rõ rệt.  Chẳng hạn, 
Sài Gòn có những đường phố quanh thương xá Tax, đại lộ Công Lý, con đường 
Duy Tân mà có lẽ Ba Lê phải thầm ao ước, ghen tỵ: hè đường rộng thoáng, cây cổ 
thụ dàn hàng bên nhau, tàn cây hai bên đường với sang nhau, xe cộ và người đi 
trên đường như đi dưới vòm hang đan kết bằng lá xanh dịu mát.  Chẳng hạn, tôi yêu 
Sài Gòn mùa nắng hạ trước khi có những bài hát về mùa nóng Sài Gòn rất lâu: 
 

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, 
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. 

(Ngô Thụy Miên-Nguyên Sa: Áo lụa Hà Đông) 
 
  Tuy nhiên, tôi yêu Sài Gòn chủ yếu không qua những gì hiển hiện trước mắt, mà 
do những gì thấm dần vào cõi sâu tâm tưởng nữa. 
 
  Nhưng buồn thay, Sài Gòn yêu dấu của tôi bây giờ đang có nhiều biểu hiện thay da 
đổi thịt, đang vỡ da, khiến nhiều con dân sống xa nhà, về thăm thành phố không hài 
lòng, và còn buồn lòng nữa là đằng khác.  Cảnh quan và vệ sinh đô thị, trật tự 
đường phố, v.v..., nhất là những thứ 'tự do' không thấy ở Ba Lê hay ở bất kỳ thành 
phố lớn nào trên thế giới.  Đến thăm Ba Lê ra về mà lòng hãy còn ngơ ngẩn buồn 
nhớ khi so sánh với Sài Gòn ngày nay của chúng ta.  Nói theo ngôn ngữ nhà thơ 
Huy Cận: 

Tôi đến thăm về lòng vấn vương. 



(Huy Cận: Các vị La Hán chùa Tây Phương) 
 

  'Vấn vương' rồi ước ao bởi đôi điều tâm huyết tự đáy lòng.  Trước hết, tôi ước ao 
những bãi rác tự phát biến mất bởi nó cứ như chướng ngại vật đập vào mắt du 
khách khi đặt chân đến Sài Gòn.  Những đống rác đổ ngay bên lề đường làm ô 
nhiễm môi trường, báo động đến mức du khách đi qua phải bịt mũi lại.  Đường xá 
thì xuống cấp trầm trọng, bùn lầy ngập nước khi mưa xuống, bụi bay mịt mù khi trời 
khô tạnh.  Hình như đường phố Sài Gòn không được người phu quét dọn hàng 
ngày hoặc giữ vệ sinh/cảnh quang công cộng nên lá cây úa vàng, khô héo, giấy loại, 
vỏ cam, vỏ bưởi, vỏ đồ hộp, và vô số các thứ rác khác cứ thoải mái phơi bày.  Lại 
thêm các bà bán hàng tiện đâu ngồi đấy, hàng bày ngay xuống lòng đường bít hết 
cả lối đi, bạt che mưa nắng thì cũ rách tả tơi.   

 
  Sài Gòn đang dẫn đầu cả nước để chuẩn bị bước sang kỷ nguyên kỹ thuật vi tính, 
thì những điều ước ao trong tôi càng lớn dần thêm.  Sài Gòn chẳng ai tự hào hộ 
chúng ta, cũng như Ba Lê chẳng ai có thể hãnh diện thay người Pháp!  Quả là: 
 

Cảnh nào, cảnh chẳng đeo sầu, 
Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ! 

(Nguyễn Du: Truyện Kiều) 
 
  Song nói thì nói thế thôi, đã sinh ra kiếp làm con cháu nước Nam, dù sướng, dù 
khổ, dù sang, dù hèn, suốt đời mình cũng vẫn là con dân đất Việt.  Đất nước người 
tuy có đẹp thật, vui thật, nhưng vẫn là của người: 
 

Vui là vui gượng kẻo là, 
Ai tri âm đó, mặn mà với ai? 
(Nguyễn Du: Truyện Kiều) 

 
  Phong cảnh ta dẫu tre gai bùn đất, nhưng vẫn là của ta: 
 

Ta về ta tắm ao ta, 
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn! 

(Ca dao) 
 
  Tắm 'ao' nhà dù sao cũng thoải mái hơn là vùng vẫy ngụp lặn trong hồ bơi nhà 
người.  Đồng ý chứ, các bạn?  Và trong suốt chuyến bay trở về, Ba Lê như vẫn luôn 
đeo đuổi lấy tôi như bóng đi tìm hình, quyến luyến chẳng muốn rời xa.  Văng vẳng 
bên tai tôi là thứ giai điệu nhẹ nhàng như một lời trách cứ đáng yêu của người đẹp 
Ba Lê gợi cảm: 
 

Kỷ niệm bên em, anh đã gối đầu từng đêm, 
Ngày rời Paris, anh đã để quên cuộc tình. 

(Đức Huy: Để quên con tim) 
 


